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  )85اردیبهشت ماه (از بیانات مقام معظم رهبري در دیدار سراسر با معلمان کشور 

باید فلسفه آموزش و پرورش اسالمی، واضح باشد و براساس این فلسفه، افق آینده آموزش و پرورش کشور 

شود، کشی ب خواهیم برویم و براساس آن خط روشن باشد، معلوم باشد دنبال چه هستیم و به کجا می

.ها مشخص بشود ریزي بشود و راه برنامه

  )85شت ماه اردیبه(از بیانات مقام معظم رهبري در دیدار سراسري با معلمان کشور 

که معیارش (ایم  اي که خودمان براي کشورمان ترسیم کرده با توجه به تحولی که امروز کشور دارد و آینده

باید آموزش و ) انداز، بسیار چیز باارزشی است ساله است و این سند چشم انداز بیست هم همین چشم

.داریممان را تحول بدهیم، ما در آموزش و پرورش احتیاج به تحول  پرورش

  پیشگفتار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

فلـسفه تربیـت در   «دانیم مجموعه مطالعات نظري سند ملی آمـوزش و پـرورش، معطـوف بـه تـدوین            چنانکه می 

جمهـوري  رهنامه آموزش و پرورش در  «و  » یرانجمهوري اسالمی ا  فلسفه آموزش و پرورش     «،  »جمهوري اسالمی ایران  

  .هاي این سه مجموعه براي سند ملی آموزش و پرورش بوده است و استخراج داللت» اسالمی ایران

بنابراین محصول تلفیق نتایج مطالعات نظري و سایر منابع و مستندات پژوهشی معتبر، بر طبـق سـاختار مـصوب                    

هاي  نوشت گردد و مستندات اصلی آن نیز به صورت پی   ل مقدماتی ارائه می   کمیته تدوین، طی سه بخش اصلی و یک فص        

  .توضیحی و ارجاعی متعاقب هر متن مطرح خواهد شد

آید ویرایش سوم متن پیشنهادي فصل مقدماتی گزارش تلفیق نتایج مطالعات نظري است کـه بـا                   آنچه در پی می   

دوین و با استفاده از نظرات مطرح شده توسط اعضاي محتـرم  پس از بحث و بررسی در کمیته ت» مقدمه و کلیات «عنوان  

.کمیته و برخی دیگر از صاحبنظران، توسط اعضاي کارگروه تدوین، تنظیم شده است
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  مقدمه

گذاري، توسعه و حتـی بـه هنگـام تـالش بـراي تحـول        نظام نوین آموزش و پرورش در کشور ما در مراحل بنیان          

مند از دستاوردهاي معتبر علمی، متناسب با نظام ارزشی مورد       نظري مشخص، مدون، بهره    بنیادي در آن، تاکنون بر مبانی     

  .قبول مردم مسلمان ایران، هماهنگ و سازگار با خصوصیات فرهنگی، اجتماعی و بومی کشور استوار نبوده است

چنـد دهـه اخیـر و    هاي انجام یافته براي اصالح و تحول نظام آموزش و پـرورش در ایـران طـی               از این رو تالش   

  .اند بر این مساعی قابل تقدیر، کم و بیش با چنین مشکالتی مواجه بوده هاي مبتنی ها و برنامه سیاست

،مغایرت و ناسازگاري نسبی با مبانی اسالم و تعالیم تربیتی اسالم   

توجهی به مقتضیات فرهنگی و ملی جامعه اسالمی ایران،  بی  

    هـا و امکانـات واقعـی و مـسائل و      ضیات نظـام آمـوزش و پـرورش و محـدودیت    ها و مقت     عدم توجه به ویژگی

  مشکالت آن،

     عوامل دخیل در تربیت و نهادهاي مؤثر در کارآمدي نظـام           (هاي فرهنگی و اجتماعی        عدم تعادل با سایر بخش

  ،)آموزش و پرورش

  غییـرات صـوري در فراینـد      نگري و دچار شدن به یکسونگري، اصالحات جزئی و بخشی و حتـی ت                فقدان جامع

  ریزي و اجرا سیاستگذاري و برنامه

انداز درازمدت جانبه کشور در چشم هاي توسعه همه ها و آرمان  نبود ارتباط مشخص با سیاست.  

خـصوصاً در نظـام آمـوزش و    (رسد مجموع تدابیر و اقدامات تربیتـی جامعـه مـا       تر، به نظر می     اما در تحلیل عمیق   

  :باشند تر مواجه بوده و می  اساسیبا سه مشکل) پرورش

هاي طراحی شده و یا انجام یافته در جامعه مـا در زمینـه تربیـت، بـا وجـود          نخست اینکه، مجموع تدابیر و فعالیت     

گذاري قابل توجه در این زمینه، اساساً در چارچوب فلـسفه تربیتـی مـدون، اسـالمی،                   اهتمام جدي رهبران نظام و سرمایه     

هـاي   هـا و تـالش   اند که التزام به آن همسویی و هماهنگی میان انبـوه برنامـه             نظیم و ساماندهی نشده   بومی و سازواري ت   

شود، عالوه بر آنکه فلسفه  ارتباطی بین آنها مشاهده می تربیتی را در پی داشته باشد و لذا موارد بسیاري از ناسازگاري و بی   

نت و فرهنگ اصیل اسالمی و ملی مورد قبول عموم مردم مسلمان هاي وارداتی نه با س    بسیاري از طرح  ) و نامدون (پنهان  

  .باشد جویانه آن متناسب می مدار و تحول ایران سازگار بوده و نه با مقتضیات انقالب اسالمی و فرهنگ ارزش

دوم آنکه، نظام آموزش و پرورش ـ به عنوان نهاد مسئول تربیت رسمی و عمومی در سطح پیش از آموزش عـالی   

ها، کارکرد، اهداف و اصول این نظـام را بـه صـورت           باشد که ویژگی    اي مدون با ماهیت اسالمی و بومی می          فلسفه ـ فاقد 
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4

مشخص تعیین نماید و ارتباط این نظام را با سایر عوامل اجتماعی و تربیتی نظیر دولت، خانواده و آموزش عالی مـشخص        

باعـث شـده تـا تمـام فراینـد پیچیـده و گـسترده تربیـت، در                  اي براي نظام آموزش و پـرورش،          فقدان چنین فلسفه  . کند

هاي آموزش و  ها و برنامه    خالصه گردد، عالوه بر آن که نوعی ناهماهنگی در مجموع سیاست           1»تحصیالت آموزشگاهی «

  .پرورش را به وجود آورده است

در چارچوب الگوي نظري هاي آن، تاکنون      ها و برنامه    سوم اینکه، بخشهاي مختلف نظام آموزش و پرورش و طرح         

بر فلسفه تربیتی مدون اسالمی و بومی و فلسفه آمـوزش و پـرورش متناسـب بـا آن ـ طراحـی و تنظـیم         جامعی ـ مبتنی 

هاي مختلف این نظام همواره بـا اقتبـاس از دیگـر              هاي اصالحی و تحوالت مورد نظر در بخش         در نتیجه برنامه  . اند  نشده

ن ـ بدون مالحظۀ تناسب و هماهنگی میان همۀ اجزا و یا ارتباط معنـادار بـا دیگـر عوامـل و      ها و یا با التقاط ناموزو نظام

  .نهادهاي دخیل در موفقیت جریان تربیت رسمی و عمومی ـ صورت پذیرفته است

هاي اساسی    گیري  ساله، به منظور ترسیم جهت      انداز بیست   اما طرح تدوین سند ملی آموزش و پرورش در افق چشم          

ها و باورهاي دینی و ملی، بر تدوین فلسفه آمـوزش و    زش و پرورش، با در نظر گرفتن نقش محوري براي ارزش          نظام آمو 

بر فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی و اتکاء دیگر عناصر سند ملی آموزش و پرورش بر              مبتنی جمهوري اسالمی ایران  پرورش  

  .اي تأکید داشته است چنین فلسفه

حل اساسی براي سه مشکل   نظري سند ملی آموزش و پرورش به منظور دستیابی به راهاز این رو مجموع مطالعات

 طراحی  2یاد شده با توجه به اصول مورد تأکید شوراي راهبري سند ملی آموزش و پرورش زیر نظر کمیته مطالعات نظري                   

  .شده و به انجام رسیده است

                                                          
1. Schooling

2.اند بنا بر مصوبۀ شوراي علمی طرح تدوین سند ملی آموزش و پرورش افراد ذیل به عنوان اعضاي آن کمیته تعیین شده:  

  )دکتراي روانشناسی تربیتی و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی(آبادي  ـ دکتر حسین لطف

  )لمی دانشگاه پیام نورشناسی آموزش و پرورش و عضو هیأت ع دکتراي جامعه(ـ دکتر عمر اطمیشی 

  ))ره(ارزشها و عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی) دکتراي آموزش(االسالم دکتر عباسعلی شاملی  ـ حجت

ریزي درسی  دکتراي فلسفه تعلیم و تربیت و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی و رئیس مؤسسه پژوهشی برنامه(الهدي  ـ دکتر جمیله علم

  )هاي آموزشی نوآوريو 

  )دکتراي روانشناسی و عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی(ـ دکتر حسین اسکندري 

  )دکتراي فلسفه تعلیم و تربیت و معاون وقت آموزش عمومی وزارت آموزش و پرورش(ـ دکتر حسین احمدي 

ریزي و تألیف کتب درسـی و مـشاور رئـیس سـازمان               رنامهمدیرکل سابق دفتر ب   (ـ مهندس علی زرافشان، کارشناس مسائل آموزش و پرورش          

  )ریزي آموزشی پژوهش و برنامه

هـاي   ریـزي درسـی و نـوآوري    دکتراي فلسفه تعلیم و تربیت و عضو هیأت علمی مؤسـسه پژوهـشی برنامـه         (ـ دکتر محمد حسنی، دبیر کمیته       

  )آموزشی

  ) فلسفه تعلیم و تربیت و عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرسدکتراي(زاده، مسئول کمیته  االسالم دکتر علیرضا صادق ـ حجت

جناب آقاي دکتر علی محمد کاردان، جناب آقاي دکتر خسرو بـاقري و جنـاب             : همچنین فعالیت این کمیته تحت نظارت علمی استادان محترم        

.االسالم آقاي دکتر علیرضا اعرافی قرار داشته است حجت
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  الحاتطتعاریف و اص. 1

اي جامع، سازوار، بـه هـم پیوسـته، مـدلل و مـدون از                 مجموعه: یرانفلسفه تربیت در جمهوري اسالمی ا     

؛ کـه بـا تبیـین چیـستی، چرایـی و      )1در معنـاي عـام  (ها، غایب، اهداف و اصول جریان تربیت  هاي مشتمل بر بنیان   گزاره

 تأیید بـاالترین  پس از(ن جمهوري اسالمی ایراچگونگی این جریان، نقش اصلی را در هدایت انواع و ابعاد تربیت در نظام        

  .گیرد برعهده می) مرجع ذیصالح

   در سطح پیش از آموزش عالی2»تربیت رسمی و عمومی«نظام اجتماعی مسئول : نظام آموزش و پرورش

اي جامع، سازوار، بـه هـم پیوسـته، مـدلل و             مجموعه: جمهوري اسالمی ایران  فلسفه آموزش و پرورش     

، کـه   »جمهوري اسالمی ایران  فلسفه تربیت در    «بر    داف، وظایف و اصول مبتنی    ها، اه   هاي مشتمل بر بنیان     مدون از گزاره  

  .3گیرد برعهده می) پس از تأیید مراجع ذیصالح( را جمهوري اسالمی ایرانهدایت نظام آموزش و پرورش در 

فلسفه آموزش و   « که براساس    4الگوي نظري جامعی  : جمهوري اسالمی ایران  رهنامه آموزش و پرورش     

آرمـانی نظـام آمـوزش و پـرورش را بـا تبیـین اهـداف و وظـایف، اصـول و                   ، وضـعیت    »هوري اسالمی ایران  جمپرورش  

  .نماید هاي این نظام ترسیم می هاي خاص و سایر مؤلفه هاي اصلی، آموزش ها، زیرنظام رویکردهاي کلی مربوط به ساحت

 و تعـالی پیوسـته هویـت خـود در جهـت             ساز هدایت  افراد جامعه به سوي تکوین         جریان تعاملی زمینه  «: 5تربیت

رود در طـی ایـن جریـان، هـر یـک از               ، انتظار می  »اي سازگار با معیارهاي اسالمی      دستیابی به مراتب حیات پاك به گونه      

جانبه و متعادل استعدادها، التزام آگاهانه و ارادي نسبت  متربیان با شناخت و اصالح موقعیت ویژه انسانی خود، به رشد همه   

  .هاي مقبول و عمل براساس آنها نائل شوند اي از باورهاي معقول و ارزش موعهبه مج

تربیتی که براساس قوانین و مقررات نهادهاي قانونی انجـام گرفتـه و داراي اهـداف، سـاختار و                   : تربیت رسمی 

 عمـومی،   ماننـد تحـصیالت   . شـود   کارکرد معین بوده و به سبب اعطاي مدرك معتبر، به کسب درآمد و شغل منجـر مـی                 

  .متوسطه و عالی

                                                          
  Educationمعادل اصالح .1

٢ .Format & General Education

ـاختار نظـام                         بنیان: مجموعه یاد شده شامل این مباحث است       .3 ها، تعریف آموزش و پرورش و انواع آن، اهـداف و وظـایف نظـام آمـوزش و پـرورش، س

ـاکم بـر     ) هـاي وابـسته، انـواع مؤسـسات آموزشـی، شـوراها       نظیر وزارت آموزش و پرورش و سازمان(هاي آن     آموزش و پرورش و مؤلفه     اصـول کلـی ح

  .ها هاي تحصیلی و اهداف و اصول حاکم بر آن آموزش و پرورش و روابط آن با دیگر نهادهاي تربیتی و با عوامل محیطی تأثیرگذار، دوره نظام

٤ .Comprehensive Theoretical Model

٥ .Education 



مقدمه و کلیات/ آموزش و پرورش طرح تدوین سند ملی 

کمیته آموزش/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

6

گـردد و شـامل حـد نـصابی از          بخشی از جریان تربیت که براي همه افراد یک جامعه ارائه مـی            : تربیت عمومی 

  .دانش، نگرش و مهارت براي حضور مؤثر در حیات اجتماعی است

ت پیشین و منـابع     هاي توصیفی یا تجویزي که صدق و اعتبار آنها براساس تحقیقا            اي از گزاره    مجموعه: 1ها  بنیان

ها نقطه عزیمت در تدوین فلسفه تربیت، فلسفه آموزش و پرورش و رهنامه               معتبر، مسلم دانسته شده و التزام به این گزاره        

  . بوده استجمهوري اسالمی ایرانآموزش و پرورش 

  .جریان تربیت در بعد فردي یا اجتماعی آن) و چرایی(گزاره ناظر به بیان علت غایی : غایت

هاي تجویزي ناظر به تعیین و ترسیم وضع مطلوب متربیان در پایان فراینـد تربیـت یـا              ها یا عبارت     گزاره :افاهد

  .مراحلی از آن

هـا و     یـا مؤلفـه   (هاي معطوف به بیان نتایج و پیامدهاي مطلوب فعالیت نظـام آمـوزش و پـرورش                   گزاره: وظایف

  .ی در جهت تحقق غایت و اهداف جریان تربیتو دیگر عوامل و نهادهاي تربیت) هاي اصلی آن زیرنظام

قواعد تجویزي کلی که در جهت بیان چگونگی تحقق غایت تربیت به مثابه معیار و راهنماي عمل مربـی                   : اصول

هاي دینی،    این اصول با نظر به بنیان     . گیرند تا هر یک وظایف تربیتی خود را به نحو مطلوب انجام دهند              و متربی قرار می   

  2.گردند می وضع میفلسفی و عل

گیري کلی مشخص و منسجمی درباره ماهیت موضوع موردنظر و چگونگی مواجهه با آن، کـه بـا                    جهت: رویکرد

اي از مفروضات نظري، تعیین شده و التزام به آن موجب ایجاد همگرایی و هماهنگی در انتخاب اصول،                    توجه به مجموعه  

  .معیارها و روشهاي خاصی خواهد شد

مندي، متشکل از عناصر مربوط به جریان تربیت و روابط میـان آنهـا کـه                  واره مفهومی نظام    طرح: الگوي نظري 

  .آورد هاي آن فراهم می هاي مستدل و عامی را براي هدایت نظام آموزش و پرورش و مؤلفه پاسخ

  :سیم گرددتواند متناسب با شئون متفاوت زندگی آدمی به انواع ذیل تق جریان تربیت می: هاي تربیت ساحت

                          تربیت دینی و اخالقی؛ ناظر به رشد جنبه معنوي و ارزش زندگی، برقراري ارتبـاط بـا حـق متعـال، التـزام بـه 

  هاي دینی و اخالقی و تقید به اعمال و معیارهاي دینی و اخالقی در زندگی روزمره، ارزش

،تربیت زیستی و بدنی؛ ناظر به رشد جنبه طبیعی و جسمانی حیات آدمی   

                       تربیت اجتماعی و سیاسی؛ ناظر به رشد جنبه اجتماعی زندگی آدمی در ارتباط با دیگران و تعامل بـا نهادهـاي

  مدنی و سیاسی،

هاي آدمی در تدبیر امر معیشت و زندگی شغلی، اي؛ ناظر به رشد صالحیت  تربیت اقتصادي و حرفه  

        گیري و توسعه نتایج تجارب متـراکم          شناخت، بهره  هاي افراد در     تربیت علمی و فناوري؛ ناظر به رشد توانمندي

  بشري،

                                                          
در ایـن  » تربیت«باشد و لذا تعبیر مرجع  پرورشی در هر سطح و نوع میهاي آموزشی و  شامل همه فعالیت) Educationمعادل (واژه تربیت .1

  .شود در جامعه ما محسوب می» تعلیم و تربیت«مجموعه معادل اصالح غیر دقیق و رایج 

2.   نـشناسی و  که منظور از آن قضایاي توصیفی است که از علوم دیگري مانند فلـسفه، روا . است» مبانی«اصطالح رایج در ادبیات علوم تربیتی

.هاي توصیفی و تجویزي است به کار رفته است که شامل گزاره» بنیان«شود اما در اینجا به جاي آن  شناسی گرفته می جامعه
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     تربیت هنري و زیباي شناختی؛ ناظر به رشد عواطف و احساسات زیبایی شناختی و درك، قدردانی و خلـق آثـار 

  .هنري

نگـرش و  (، عـاطفی    )شـناخت و بیـنش    (هاي یاد شده شامل ابعاد عقالنـی          شایان ذکر است تربیت در همه ساحت      

  1 .باشد می) کنش و مهارت(و عملی ) نیت و تصمیم(ادي ، ار)گرایش

وزارت آمـوزش و پـرورش و   : اجزاي نظام آموزش و پرورش براي تحقـق اهـداف و وظـایف خـود ماننـد              : ها  مؤلفه

  .هاي علمی و صنفی  انجمن هاي اولیاء و مربیان، انواع مؤسسات آموزشی، هاي وابسته، شوراها، انجمن سازمان

هاي اساسی نظام آموزش و پرورش در جهت پـشتیبانی از جریـان تربیـت و کمـک بـه                    بخش: یهاي اصل   زیرنظام

  :انجام وظایف این نظام در چارچوب فلسفه آموزش و پرورش جمهوري اسالمی ایران، که عبارتند از

ریزي راهبردي،  مدیریت و برنامه  

،تحقیق و توسعه   

،تربیت معلم و تأمین نیروي انسانی   

الی و مادي، تأمین م  

ریزي درسی و فناوري آموزشی  برنامه.  

هایی خاص از متربیان      بخشی از جریان اصلی تربیت براي پاسخگویی به نیازهاي تربیتی گروه          : هاي خاص   آموزش

ر، توان در یادگیري ـ افراد بـا عالیـق و اسـتعدادهاي ویـژه، روسـتائیان و عـشای        افراد استثنایی ـ افراد ناتوان و کم : مانند(

  )دختران و زنان، افراد ساکن خارج از کشور و بزرگساالن بازمانده از تربیت عمومی

                                                          
و یا این که بر حسب انواع تربیت ) اصول عام(هرچند اصول ماهیتی ثابت و نسبتاً پایدار دارند ولی محدوده کاربرد آنها ممکن است عام بوده .1

توانند در سطحی کالن و فراتـر از          به سخن دیگر اصول می    ) اصول خاص (مل تربیت در محدوده خاصی به کار گرفته شده و معتبر باشند             و عوا 

نظام آموزش و پرورش ناظر به چگونگی فرایند تربیت در هر سطح و نوع آن باشند و یا مربوط به نظام آموزش و پرورش و شامل همه اجـزاء و       

و یا در ارتباط بین نظام آموزش و پرورش با سایر عوامل و نهادها، چه اینکه برخـی اصـول نیـز قابـل تخـصیص بـه برخـی                           عناصر درونی آن    

در هرحال در تدوین اصول تربیت باید بـه دو  . باشند می) با توجه به موضوع فعالیت آنها(ها   هاي تربیت یا قابل مراعات در بعضی زیرنظام         ساحت

.ظر در تعریف تربیت و غایت آن توجه گرددحیث جمعی و فردي مورد ن
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  :اهمیت و ضرورت مطالعات نظري. 2

  :توان به موارد ذیل اشاره نمود در زمینه تبیین اهمیت و لزوم مطالعات نظري سند ملی می

وزش تمایز مطالعات نظري از تحقیقات و اقدامات پیشین براي تحول آم          . 1-2

  :و پرورش

هاي قابل تقدیر انجام یافته در جهت اصـالح اساسـی نظـام               ها و تالش    توان درباره عموم پژوهش     به طور کلی می   

  :آموزش و پرورش ایران ـ ضمن اذعان به وجوه مثبت برخی از آنها ـ انتقادات ذیل را وارد دانست

هاي وارداتی  مفروضات نظري طرحو حتی غفلت از(توجهی آشکار به مباحث نظري  توجهی یا کم  بی(،  

        در همه ابعاد، انـواع و سـطوح   (دهی جریان تربیت   عدم اتکا بر فلسفه تربیتی مدون اسالمی و بومی براي جهت

  ،)آن

 اي اسالمی و بومی براي نظام آموزش و پرورش ناظر به تبیین چیستی،               توجهی نسبت به لزوم تدوین فلسفه        بی

  چرایی و چگونگی آن،

 هـا و اقـدامات انجـام     ها، برنامـه    بود ارتباط مشخص و مؤثر بین معدود مباحث نظري صورت گرفته و سیاست             ن

  یافته،

        و در ) خصوص در دوران پـیش از انقـالب اسـالمی    به(هاي آموزشی   اتخاذ رویکرد اقتباس و تقلید از دیگر نظام

هاي وارداتی با نظام فکري و ارزشی مقبول          ا و برنامه  ه  نتیجه وجود مغایرت و ناسازگاري نسبی بین مفروضات اصلی طرح         

  جامعه اسالمی ایران،

 هاي آن و در نتیجه حاکمیت  ها و مقتضیات نظام آموزش و پرورش و امکانات و محدودیت          توجهی به ویژگی     بی

  بینانه در تعیین اهداف و وظایف این نظام، گرایی غیرواقع نوعی آرمان

  به نظام آموزش و پرورش و در نتیجه دچار شدن به      ) جهی به نگرش کالن و سیستمی     تو  بی(نگري     فقدان جامع

  اصالحات جزئی، بخشی و موردي،

                     عدم ارتباط معنادار و انسجام و هماهنگی میان مطالعات انجام یافته و در نتیجه وجود التقاط و ناسازگاري بـین 

  هاي اصالحی، سیاستها و برنامه

    تـوجهی بـه نقـش دیگـر عوامـل و             الح و تحول به عوامل درون نظام آموزشی و بـی           محدود نمودن برنامه اص
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  نهادهاي تربیتی و نیز تأثیر گسترده عوامل محیطی بر عملکرد نظام آموزشی،

بینانه، اندازي درازمدت و واقع هاي توسعه پایدار کشور در چشم ها و برنامه  نبود ارتباط مشخص با سیاست  

   مدت و بعـضاً مقطعـی بـراي     هاي کوتاه حل  به مسائل نظام آموزش و پرورش و ارائه راه        فقدان نگرش راهبردي

  .هاي بنیادین این نظام چالش

نقش فلسفه تربیت در ایجاد همـاهنگی و همـسویی بـین همـه عوامـل و                 . 2ـ2

  :سازي براي تقسیم وظایف میان ایشان نهادهاي سهیم در جریان تربیت و زمینه

ـ به عنوان نخستین دستاورد تلفیق نتایج مطالعات نظري سند ملی           » جمهوري اسالمی ایران  فلسفه تربیت در    «در  

اي مدون براي هدایت همه عوامل و نهادهـاي سـهیم در جریـان     مجموعه) براي اولین بار در کشور ما(شود تا  ـ سعی می 

  .پیچیده و گسترده تربیت و تقسیم کار و ایجاد هماهنگی بین آنها تنظیم گردد

نقش فلسفه آموزش و پرورش در تبیین روابط بیرونـی نظـام آمـوزش و               . 2ـ3

  :پرورش با دیگر عوامل و نهادها

شود تا روابط بیرونی نظام آموزش و پرورش با سایر نهادها و              در فلسفه آموزش و پرورش براي اولین بار تالش می         

طی مؤثر در موفقیـت و کارآمـدي نظـام آمـوزش و          عوامل سهیم در جریان تربیت و نیز نحوه تعامل با دیگر  عوامل محی             

  .پرورش تبیین شود

جایگاه فلسفه و رهنامه آموزش و پـرورش در طراحـی و ترسـیم اجـزا و               . 2ـ4

  :هاي نظام مطلوب آموزش و پرورش مؤلفه

، مبنـاي اصـلی   )پس از تأیید و تصویب در راجع ذیربط (جمهوري اسالمی ایرانفلسفه و رهنامه آموزش و پرورش       

ریزي و ارزشیابی و اصالح مستمر نظام آمـوزش و پـرورش در آینـده خواهـد بـود و بـه                   قانونگذاري، سیاستگذاري، برنامه  

  .دانست» جمهوري اسالمی ایرانقانون اساسی آموزش و پرورش «توان این دو متن بنیادین را به منزله  تعبیري می

ملـی آمـوزش و   نقش فلسفه و رهنامه آموزش و پرورش در تدوین سـند    . 5-2

  :پرورش

هـاي   براساس مدل مفهومی طرح تدوین سند ملی آموزش و پرورش، فلسفه و رهنامه آمـوزش و پـرورش محـک                   

  :نظري مورد نیاز براي تدوین سند ملی را در موارد ذیل فراهم خواهند آورد

 اهداف و وظایف( تبیین مأموریت نظام آموزش و پرورش(،  
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 ها و تهدیدها شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت(نقد بیرونی و درونی آن  توصیف و تبیین وضع موجود و(،  

هاي اساسی نظام آموزش و پرورش و ترسیم موقعیت راهبردي آن طی دو دهه آینده،  تعیین چالش  

وضعیت مطلوب قابل تحقق در این دوره(ساله  انداز آموزش و پرورش در افق بیست  ترسیم چشم(،  

 و تعیین سیاستهاي کلی توسعه راهبردي، تنظیم راهبردها  

،تسهیل فرایند تقسیم کار ملی بین مجموعه عوامل سهیم در جریان تربیت   

                تعیین دقیق مطالبات نظام آموزش و پرورش و سایر نهادهاي تربیتی از مجموعه عوامل محیطی تأثیرگـذار بـر 

  .موفقیت جریان تربیت و عملکرد نظام آموزشی
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  عات نظرياهداف مطال. 3

 فلسفه تربیت در جمهوري اسالمی ایران« تدوین«،  

 فلسفه آموزش و پرورش جمهوري اسالمی ایران« تدوین«،  

 رهنامه آموزش و پرورش جمهوري اسالمی ایران« تدوین«،  

  هاي فلسفه و رهنامه آموزش و پرورش جمهوري اسالمی ایران به منظور تعیـین عناصـر سـند                استخراج داللت

  .آموزش و پرورش بر این اساسملی 
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  شناسی مطالعات نظري روش. 4

  شناختی مطالعات نظري مفروضات روش. 1-4

 شناختی گرایی معرفت کثرت( امکان و ضرورت ارتباط میان انواع معارف بشري(،  

،پذیرش وحی به عنوان یکی از منابع معرفتی مستقل بشر   

        عقل و تجربه بشر در همه موارد مربـوط  ) و نه جایگزین( مثابه مکمل   لزوم استفاده از وحی و معارف وحیانی به

  آدمی به ساحت ربوبی، به هدایت 

،توافق و همگرایی عقل و وحی و نیاز توأمان بشر به هر دو منبع   

،عدم سکوت وحی درباره حقایق مورد نیاز بشر در راستاي هدایت او به سعادت دنیا و آخرت   

آدمی، ، در عین جامعیت بیان آن در همه امور مربوط به هدایت  گزیده گویی متن دین  

هاي ارزشی خاص،  اتکاء انواع معارف بشري در مفروضات متافیزیکی و نظام  

 رد تربیت سکوالر( ضرورت سازگاري جریان تربیت با معیارهاي دینی و اسالمی(،  

نفی علوم تربیتی سکوالر( دین  لزوم ارتباط و سازگاري مباحث نظري تربیت با حقایق و حیاتی(،  

هاي تربیتی، ها و برنامه  لزوم ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در انواع فعالیت  

ها و الگوهاي نظري برخاسته از آنها، هاي مختلف علوم و تربیتی و نظریه  ضرورت ایجاد هماهنگی میان رشته  

   اي هماهنگ و سازوار از مفروضـات       آنها بر مجموعه   هاي تربیتی و الگوهاي نظري برخاسته از         لزوم تکیه نظریه

  .متافیزیکی و ارزشی

  مالحظات روش شناختی مطالعات نظري. 2-4

 شوند کـه   محسوب می» بنیادي ـ راهبردي « مطالعات نظري تدوین سند ملی با توجه به اهداف مورد نظر از نوع تحقیقات

  .پذیرند ینه علمی الزم براي حل مسائل جاري و آتی انجام میبا لحاظ یک افق راهبردي و به منظور فراهم ساختن زم

       هاي مطـرح در حـوزه علـوم تربیتـی و تلفیـق و ترکیـب                   رویکرد اصلی مطالعات نظري، بررسی انتقادي نظریه

  .باشد هاي این تحقیقات به صورتی سازگار با مبانی و ارزشهاي اسالمی و داراي انسجام درونی می یافته

آکادمیـک (پردازي محض  ي طرح تدوین سند ملی آموزش و پرورش ـ با پرهیز از رویکرد نظریه  مطالعات نظر (

ـ در وهله نخـست بـراي ایجـاد واسـطه بـین مباحـث نظـري و        ) بدون تکیه بر مباحث نظري(و رویکرد کاربستی صرف     
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 مطلوب نظام آمـوزش و       متناسب با خصوصیات   1هاي نظام آموزش و پرورش، معطوف به پردازش الگوهاي نظري           واقعیت

  . استجمهوري اسالمی ایرانپرورش در 

     هاي معینـی صـورت پذیرفتـه     الذکر مطالعات نظري به شکل منسجم در چارچوب بنیان        با توجه به رویکرد فوق

. اند است که هم داراي انسجام و هماهنگی بوده و هم در پشتیبانی محتوایی از فرایند الگوپردازي، توانمندي الزم را داشته                  

التزام به این چارچوب منسجم و نسبتاً جامع، به مثابه سخت هسته، در تدوین فلسفه تربیت، فلـسفه و رهنامـه آمـوزش و               

در غیر این صورت بـه  . (هاي نظري آنها پدید آید پرورش باعث شده تا اوالً نوعی انسجام و هماهنگی بین عناصر و مؤلفه           

ثانیـاً، بـا    .) بینـی بـود     لف، اختالف و ناسازگاري میـان آنهـا امـري قابـل پـیش             هاي علمی مخت    لحاظ تأثیرپذیري از رشته   

، از تعـارض و یـا خـالء ارزشـی           »فلسفه تربیت، فلسفه و رهنامه آموزش و پرورش       «پرتوافکنی یک نظام جامع ارزشی بر       

  .محتمل به هنگام تدوین عناصر تجویزي آنها پیشگیري شده است

      اصـول و     اي متـشکل از مبـانی،       جموعه مطالعـات نظـري، برعهـده مجموعـه         نقش چارچوب مورد نیاز براي م 

قرار گرفته که محصول استنطاق از تعالیم بنیادي اسالم، تعالیم تربیتـی اسـالم، فلـسفه اسـالمی                  ) هایی  بنیان(مفروضاتی  

 نیـز برآمـده از متـون    و) ویژه دو دانش مهم روانشناسی و جامعه شناسی تربیتـی     به(، مباحث معتبر علمی     )حکمت متعالیه (

  .باشند حقوقی  سیاسی معتبر در جمهوري اسالمی ایران می

 اي و محـوري آنهـا        هاي تربیتی و الگوهاي نظري، داراي ساختاري پیچیده و مرکب هستند کـه در بخـش هـسته                    نظریه

ایـن سـخت هـسته بـا        . ار گیـرد  هاي توصیفی و تجویزي به عنوان سخت هـسته قـر            اي سازوار از مفاهیم و گزاره       تواند مجموعه   می

بخشی مثبت و منفی نسبت به سایر اجزاي نظریه یا الگو، زمینه ایجاد انـسجام و سـازگاري بـین اجـزاء و عناصـر آن را فـراهم                               الهام

بینـی   نها و الگوهاي نظري تعلیم و تربیت از انـواع جهـا   به دیگر سخن در مواجهه با واقعیت غیرقابل انکار تأثیرپذیري نظریه    . کند  می

یعنـی  . آن را به صـورت مـشروط بپـذیریم    ) توجهی  به جاي رد مطلق، پذیرش مطلق یا بی       (حل مناسب آن است که        و ایدئولوژي، راه  

هاي هماهنگ و منسجم در سخت هسته نظریه با الگـوي نظـري و التـزام بـه الهـام                      اي از گزاره    سعی کنیم تا با قرار دادن مجموعه      

  . هسته، سایر اجزاي نظریه یا الگو را با آن، همسو و هماهنگ سازیمبخشی مثبت و منفی  این سخت

 ــ بـا وجـودي کـه در     ) هاي دینـی  بر آموزه غیر مبتنی(ها و دستاوردهاي علوم تربیتی فعلی  مندي از نظریه    بهره

 آنهـا بـا   تواند تنها در صورتی به ثمره مطلوب منجر شـود کـه مفروضـات اصـلی     شرایط کنونی از آن گریزي نیست ـ می 

  .باشند) یا حداقل نامتعارض(بینی و نظام ارزشی اسالمی، سازگار  چارچوب فلسفی و ارزشی برگرفته از جهان

گیرد   اعتبار بخشی نتایج مطالعات نظري در دو مرحله انجام می:  

  در مقام تولید) الف

 کمیتـه مطالعـات نظـري       نظرخواهی مستمر از متخصصان برجسته مطالعات نظري که به عنوان ناظر از سـوي             ●

  .اند انتخاب شده

در بخش مطالعات ناظر به شناسایی و تدوین عناصر اصلی فلسفه تربیت، فلسفه آموزش و پرورش و رهنامـه، از                    ●

  .شود کارشناسان خبرة آموزش و پرورش و دیگر صاحبنظران نیز به تناسب استفاده می

                                                          
١. Theoretical Models
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  پس از تدوین) ب

صاحبه با متخصصان و نظرسنجی عام از کارشناسان نسبت به اعتبار بخـشی             در این مرحله با استفاده از روش م       ●

  .فلسفه تربیت، فلسفه آموزش و پرورش و رهنامه اقدام خواهد شد

   هاي سند ملی، الزم اسـت، بنیانهـا و مفروضـات      براي پرهیز از ایجاد شکاف بین نتایج مطالعات نظري با مؤلفه

ی آموزش و پرورش براساس این نتایج، نقـد و ارزیـابی شـوند و تفـسیر و تلفیـق                    دیگر تحقیقات مربوط به تدوین سند مل      

  .هاي آنها نیز باید بر این پایه انجام شود یافته

 عبارتند ازجمهوري اسالمی ایران مالکهاي مورد نظر در تدوین فلسفه تربیت، فلسفه و رهنامه آموزش و پرورش :  

  و سازگاري با رهنمودهاي معیاري تعالیم تربیتی اسالم،هاي بنیادي اسالم   تکیه بر مفاد آموزه●

جمهـوري اسـالمی   فلـسفه آمـوزش و پـرورش    «و » جمهوري اسالمی ایرانفلسفه تربیت در    «  نقش محوري    ●

  ،»جمهوري اسالمی ایرانرهنامه آموزش و پرورش «در تدوین » ایران

بـدیهی اسـت کـه ایـن     (ه اسـالمی ایـران    سازگاري و تناسب با خصوصیات فرهنگی، تاریخی و اجتماعی جامع         ●

  ،) متجلی استجمهوري اسالمی ایرانخصوصیات بیش از همه در قانون اساسی 

در جهت شناخت و هـدایت فراینـد   ) اي رشته  اي و بین    رشته( تکیه بر آخرین دستاوردهاي معتبر تحقیقات نظري         ●

  یتی،هاي علمی مختلف بویژه علوم ترب پیچیده و گسترده تربیت در رشته

هاي نظام آموزش و پرورش به عنوان نهادي اجتمـاعی و نیـز نحـوه     ها و امکانات و محدودیت       مالحظه ظرفیت  ●

  ها و نهادهاي دخیل در فرایند تعلیم و تربیت با نظام مزبور، تعامل و مشارکت سایر سازمان

هـایی   ملـی و جهـانی ـ در عرصـه     داشتن رویکردي آینده نگر، واقع بین و پویا در مواجهه با تحوالت روزافزون ●

  نظیر فناوري اطالعات، اقتصاد، فرهنگ و سیاست ـ ،

  مندي مناسب از تجارب موفق سایر نظامهاي آموزشی جهان با پرهیز از تقلید صرف یا التقاط ناموزون،  بهره●

  قی میان همه اجزاء و ابعاد،پیوسته و وجود ارتباط معنادار و منط هاي منسجم، سازوار و بهم  دارا بودن عناصر و مؤلفه●

هاي فعلـی و در       ها و بحران    بینانه و کارآمد براي مهمترین چالش       هاي واقع   حل   توانایی براي پشتیبانی از ارائه راه      ●

  .پیش روي نظام آموزش و پرورش

 ظري بري حداکثر از مطالعات ن هاي محصول تلفیق نتایج مطالعات نظري با تأکید بر استفاده و بهره     مؤلفه

هاي انجام یافته در طرح سند ملی و با استفاده از سایر منابع پژوهشی و مـستندات قـانونی بـه صـورتی                         و مصاحبه 

شناسـایی و   » تبیین فلسفه تعلیم و تربیت رسـمی در اسـالم         «هاي معتبر تحقیق      هماهنگ و منسجم با تأکید یافته     

  .گردد تدوین می

      هـاي توصـیفی و تجـویزي مـدلل خواهـد بـود کـه           اي از گزاره    ه متن پیشنهادي نتایج مطالعات نظري مجموع

  .شود هاي توضیحی و ارجاعی ارائه می نوشت مستندات اصلی آن به صورت پی

            الذکر انجام خواهـد شـد و         هاي فوق    اعتبار بخشی محصول تلفیق نتایج مطالعات نظري صرفاً با توجه به مالك

نسبت به بازنگري و اصالح آن بـر حـسب نتـایج تحقیقـات نظـري       )  مناسب در زمان (توان و باید      بر همین اساس نیز می    

  .معتبر و شرایط جدید و مقتضیات آن اقدام نمود
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  نظري

جمهـوري  به منظور شناسایی و تبیین عناصر فلسفه تربیت، فلسفه آموزش و پرورش و رهنامه آمـوزش و پـرورش     

 در پنج محـور اصـلی   1هاي آن براي سند ملی آموزش و پرورش، مجموع مطالعات نظري     و استخراج داللت   اسالمی ایران 

  :2اند به شرح ذیل طراحی و اجرا شده

جمهـوري  هاي دینی، فلـسفی و علمـی آمـوزش و پـرورش               تبیین بنیان . 1-5

  اسالمی ایران

هـاي   هـا، و یافتـه   ها، مفروضات، نظریه فرض پیش(ن بنیانها در این محور محققان در پی شناسایی و تبیین مهمتری        

اند که متناسب با نوع مطالعه و از مرور انتقادي بر منابع معتبر، با عنایت به خصوصیات فرهنگی و      پی برده ) پژوهشی معتبر 

  . به دست آیدجمهوري اسالمی ایرانارزشی 

 اسالمی ایرانجمهوري  آموزش و پرورش دینی و فلسفی تدوین بنیانهاي  

  ))ره(عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(دکتر عباسعلی شاملی االسالم  حجت: مجري

  االسالم دکتر علیرضا اعرافی حجت: ناظر

و ) ره(باشد که با همکاري محققان مؤسسه پژوهشی امـام خمینـی   این پژوهش شامل ده عنوان پژوهش فرعی می  

  .نجام یافته استپژوهشگاه حوزه و دانشگاه ا

جمهوري اسالمی ایرانهاي روانشناختی آموزش و پرورش   تدوین بنیان،  

  ،)عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی(آبادي  دکتر حسین لطف: مجري

  محمد کاردان، دکتر علی: ناظر

  ،جمهوري اسالمی ایرانشناختی آموزش و پرورش  هاي جامعه تدوین بنیان

  ،)عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور (دکتر عمر اوطمیشی: مجري

                                                          
1.               هاي انـسان مطلـوب آمـوزش و          بررسی ویژگی «البته عالوه بر مطالعات نظري محورهاي پنجگانه، تحقیقی مستقل و مقدماتی نیز با عنوان

.شود  آن نیز استفاده میهاي صورت گرفته است که در تلفیق نتایج مطالعات از یافته» جمهوري اسالمیپرورش 

2.هاي اصلی انجام شده است هاي خاص به صورت مشترك با تحقیقات کمیته مطالعات مؤلفه شایان ذکر است که تحقیقات نظري مربوط به آموزش.
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  دکتر داور شیخاوندي،: ناظر

1 تدوین چارچوب فلسفی و دینی طرح تدوین سند ملی آموزش و پرورش،  

  ،)هاي آموزشی ریزي درسی و نوآوري عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهشی برنامه(دکتر محمد حسنی : مجري

  .زاده االسالم دکتر علیرضا صادق حجت: ناظر

   تبیین فلسفه تعلیم و تربیت رسمی در اسالم.2-5

بـه  (، فلسفه تعلـیم و تربیـت        )رویکرد صدرایی (در این محور محقق بر آن بوده تا با تکیه بر مبانی فلسفه اسالمی               

 التربیه، حقـوق     ، فقه )مباحث مربوط به تعیین وظایف دولت اسالمی      (با رویکرد اسالمی، فلسفه سیاسی اسالم       ) معناي عام 

نـاظر بـه بیـان چیـستی، چرایـی و      (ی، اقتصاد اسالمی و سایر مبانی نظري مورد نیاز فلسفه تعلیم و تربیت رسـمی              اسالم

  .را به لحاظ ماهیت، ساختار، اهداف و عملکرد این نوع تربیت، تدوین و تبیین نماید) چگونگی آن

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی(الهدي  دکتر جمیله علم:  مجري(  

  االسالم دکتر علیرضا اعرافی  حجت:ناظر

تفـسیر قـرآن و     (و دینـی    ) رویکرد صدرایی (این پژوهش شامل شش پژوهش فرعی در زمینه تبیین مبانی فلسفی            

، تدوین فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی، تعیین وظایف دولت اسالمی و خـانواده در حـوزه تعلـیم و تربیـت، تعیـین               )احادیث

هـا و    و تعیین مبانی فقهی اقتصاد آموزش و پرورش، تبیین تعلیم و تربیت رسمی و ویژگی  مبانی حقوقی آموزش و پرورش    

  .است که نتایج آن طی چهار فصل ارائه گردیده است) براساس رویکرد اسالمی(اقتضائات آن 

  هاي تربیت مطالعات نظري در حوزه ساحت. 3-5

  :اند تا در این محور محققان بر آن بوده

ها، عناصر مفهومی، اهداف، اصول و رویکردها ـ را   گانه تربیت ـ مشتمل بر بنیان  هاي شش تالگوهاي نظري ساخ

به صورتی منسجم و سازگار با فلسفه آموزش و پرورش جمهوري اسالمی ایران تدوین نمایند و سپس لوازم و مقتـضیات                     

  .کنندهاي خاص استخراج  هر الگو را براي زیر نظامهاي اصلی آموزش و پرورش و آموزش

  :هاي تربیت شناسی مطالعات نظري در حوزه ساحت روش. 1-3-5

بندي و مرور انتقـادي تحقیقـات         در این محور به طور کلی با استفاده از رویکرد تلفیقی و روش تحلیل کیفی، جمع               

  :آمده است هاي مورد نیاز به دست  پیشین و مطالعات اسنادي مرتبط و عمدتاً با روشهاي زیر، داده

ر انتقادي بر پیشینه مباحث نظري در زمینه ساحت مورد نظر، مرو  

                                                          
1.       ـ     «و  » جمهوري اسالمی ایـران   هاي دینی و فلسفی آموزش و پرورش          بنیان«شایان ذکر است پیش از تدوین یم و تربیـت    تبیـین فلـسفه تعل

، چارچوب فلسفی و دینی یاد شده با اتکا به مطالعات پیشین مدون گشته و در اختیار همه محققان قرار گرفت تا التزام بـه آن         »رسمی در اسالم  

هـا و   ناظر به تعیین فرصت   (باعث ایجاد انسجام درونی میان مجموعه مطالعات نظري و هماهنگی نسبی بین این مطالعات با مطالعات محیطی                  

.نظام آموزش و پرورش شود) ناظر به تعیین نقاط قوت و ضعف(هاي اصلی  و مطالعات مربوط به مؤلفه) تهدیدها
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،فراتحلیل مطالعات ناظر به توصیف و تبیین وضع موجود نظام آموزشی در زمینه ساحت مورد نظر   

با ذکر موارد مشخص(هاي نظام آموزشی دیگر کشورها   بررسی تطبیقی اسناد و برنامه(،  

   ـان از                    نظران و کارشناسان       مصاحبه با صاحب خبره نظام آموزشی در زمینـه سـاحت مـورد نظـر در ایـن محـور محقق

ویژه محور تبیین بنیانهاي فلسفی، دینی و علمی و نتایج به دست آمده از طـرح    به(هاي سایر مطالعات طرح تدوین سند ملی          یافته

  .اند استفاده کرده) به زیر نظام مورد نظرو نیز مطالعات توصیفی ـ تبیینی مربوط » تبیین فلسفه تعلیم و تربیت رسمی در اسالم«

  :هاي تربیت فهرست مطالعات نظري در حوزه ساحت. 2-3-5

  ،جمهوري اسالمی ایرانتدوین الگوي نظري تربیت دینی و اخالقی در آموزش و پرورش 

  ،)عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس(زاده  االسالم دکتر علیرضا صادق حجت: مجري

  .م دکتر عباسعلی شاملیاالسال حجت: ناظر

 جمهوري اسالمی ایران تدوین الگوي نظري تربیت هنري و زیبایی شناختی در آموزش و پرورش،  

  ،)عضو هیأت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش(دکتر منیره رضایی : مجري

  ).عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس(دکتر محمود مهرمحمدي : ناظر

جمهوري اسالمی ایرانري تربیت زیستی و بدنی در آموزش و پرورش  تدوین الگوي نظ،  

  ،)عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی(دکتر حسین اسکندري : مجري

  ).عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی(آبادي  دکتر حسین لطف: ناظر

 ی ایرانجمهوري اسالم تدوین الگوي نظري تربیت سیاسی و اجتماعی در آموزش و پرورش،  

  ،)عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد(دکتر محسن فرمهینی فراهانی : مجري

  ).عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران(دکتر مرتضی منطقی : ناظر

 جمهوري اسالمی ایران تدوین الگوي نظري تربیت علمی و فناوري در آموزش و پرورش،  

  ،)ریزي آموزشی  سازمان پژوهش و برنامهکارشناس ارشد(آقاي محمود امانی طهرانی : مجري

  ).ریزي و تألیف کتب درسی عضو کمیته مطالعات نظري و مدیر کل سابق دفتر برنامه(مهندس علی زرافشان : ناظر

جمهوري اسالمی ایراناي در آموزش و پرورش   تدوین الگوي نظري تربیت اقتصادي و حرفه،  

  ،)ی دانشگاه شهید رجاییعضو هیأت علم(اصغر خالقی  دکتر علی: مجري

  ).ریزي آموزشی عضو هیأت علمی سازمان پژوهش و برنامه(دکتر مهناز مرجانی : ناظر

  هاي اصلی آموزش و پرورش مطالعات نظري در حوزه زیرنظام. 4-5

در این محور محققان الگوهاي نظري ـ مشتمل بر بنیانها، عناصر مفهومی، کارکردها، اصول و رویکردها ـ جهـت    

ده به زیر نظامهاي اصلی آموزش و پرورش را تدوین نموده و سپس نحوه ارتباط میان این زیر نظامها با یکـدیگر  بـا                    دهن

  .اند را مشخص کرده) بیرون از نظام آموزش و پرورش(عوامل محیطی 



مقدمه و کلیات/ آموزش و پرورش طرح تدوین سند ملی 

کمیته آموزش/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

22

  :شناسی مطالعات نظري در حوزه زیر نظامهاي اصلی روش. 1-4-5

بندي و مرور انتقـادي تحقیقـات          رویکرد تلفیقی و روش تحلیل کیفی، جمع       در این محور به طور کلی با استفاده از        

  :هاي مورد نیاز به دست آمده است هاي زیر، داده پیشین و مطالعات اسنادي مرتبط  عمدتاً با روش

،مرور انتقادي بر پیشینه مباحث نظري در زمینه زیرنظام مورد نظر   

وضع موجود نظام آموزشی در زمینه زیر نظام مورد نظر، فراتحلیل مطالعات ناظر به توصیف  تبیین   

     بـا ذکـر مـوارد      (هاي نظام آموزشی دیگر کشورها در زمینه زیر نظام مـورد نظـر                 بررسی تطبیقی اسناد و برنامه

  ،)مشخص

نظران و کارشناسان خبره نظام آموزشی در زمینه زیر نظام مورد نظر  مصاحبه با صاحب.  

ویژه محور تبیـین بنیانهـاي فلـسفی،       به(اي سایر مطالعات طرح تدوین سند ملی          قان از یافته  در این محور نیز محق    

و نیـز مطالعـات توصـیفی ـ     » تبیین فلسفه تعلیم و تربیت رسـمی در اسـالم  «دست آمده از طرح  دینی و علمی و نتایج به

  .اند استفاده کرده) ها  ساحتهاي برگرفته از مطالعات محور تبیینی مربوط به زیر نظام مورد نظر و داللت

  :فهرست مطالعات نظري در حوزه زیر نظامهاي اصلی آموزش و پرورش. 2-4-5

جمهوري اسالمی ایرانریزي راهبردي در آموزش و پرورش   تدوین الگوي نظري زیر نظام مدیریت و برنامه،  

  ،)عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی(دکتر محمد قهرمانی : مجري

  ).ریزي درسی و نوآوریهاي آموزشی عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهشی برنامه(کتر حیدر تورانی د: ناظر

 جمهوري اسالمی ایران تدوین الگوي نظري زیر نظام تحقیق و توسعه در آموزش و پرورش،  

  ،)عضو هیأت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش(دکتر رضا ساکی : مجري

  ).عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران(دکتر علیرضا کیامنش : ناظر

 جمهوري اسالمی ایران تدوین الگوي نظري زیر نظام تربیت معلم و تأمین منابع انسانی در آموزش و پرورش،  

  ،)عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس(اصغر فانی  دکتر علی: مجري

  ).علم تهرانعضو هیأت علمی دانشگاه تربیت م(دکتر محمدرضا بهرنگی : ناظر

 جمهوري اسالمی ایران تدوین الگوي نظري زیر نظام تأمین منابع مالی و مادي در آموزش و پرورش،  

  ،)عضو هیأت علمی دانشگاه تهران(دکتر ابوالقاسم نادري : مجري

  .مهندس عبدالحسین نفیسی: ناظر

      جمهـوري اسـالمی    زش و پـرورش     ریزي درسی و فناوري آموزشی در آمو         تدوین الگوي نظري زیر نظام برنامه

  ،ایران

  ،)عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس(دکتر محمود مهرمحمدي : مجري

  ).عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی(دکتر حسن ملکی : ناظر
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جمهـوري  تلفیق نتایج مطالعات نظري بـراي تـدوین فلـسفه تربیـت در              . 5ـ5

 و رهنامـه    ري اسـالمی ایـران    جمهـو ، فلسفه آموزش و پـرورش       اسالمی ایران 

   و استنتاج داللتهاي آنهاجمهوري اسالمی ایرانآموزش و پرورش 

هاي مطالعات نظري انجام یافته در چهار محور پیشین با تأکید بر نتایج معتبر مطالعـه                بندي و تلفیق یافته     در این محور با جمع    

ن، فلـسفه  جمهـوري اسـالمی ایـرا   ، فلسفه تربیـت در     )سایر منابع معتبر  و استفاده از    (» تبیین فلسفه تعلیم و تربیت رسمی در اسالم       «

هـاي    سپس داللت . هاي مورد نظر تدوین خواهد شد        با ویژگی  جمهوري اسالمی ایران  آموزش و پرورش و رهنامه آموزش و پرورش         

هاي آنها بر این اساس انجـام   تهاین سه مجموعه براي سایر مطالعات معطوف به تدوین سند ملی استخراج شده و تفسیر و ترکیب یاف       

  .هاي اصلی سند ملی آموزش و پرورش استخراج خواهد شد آنگاه داللتهاي سه مجموعه یاد شده براي مؤلفه. خواهد گرفت

عـضو  (زاده، دکتر محمد حسنی و دکتر سوسن کشاورز           االسالم دکتر علیرضا صادق     حجت: کارگروه تدوین : مجري

  )لم تهرانهیأت علمی دانشگاه تربیت مع

  االسالم دکتر علیرضا اعرافی محمد کاردان، دکتر خسرو باقري و حجت دکتر علی: ناظران

ها در این محور بـه ایـن صـورت اسـت کـه نخـست محتـواي مـورد نظـر براسـاس                          روند تدوین و تصویب یافته    

 کمیته طی جلساتی اقـدام بـه   .گردد  ، ارائه می1هاي مصوب، توسط  کارگروه تدوین آماده شده و به کمیته تدوین     سرفصل

رساند تـا بـراي بررسـی و     نقد و بررسی محتواي پیشنهادي نموده و پس از اصالحات مورد نظر آن را به تصویب اولیه می          

  .تصویب نهایی در شوراي راهبري سند ملی آموزش و پرورش آماده گردد

  )1385هشت ماه اردیب(از بیانات مقام معظم رهبري در دیدار سراسري با معلمان کشور 

البتـه مـسئوالن   .  آموزش و پرورش یک دستی و مهارتی دارند، باید در این زمینه همکاري کنند           کسانی که در مقوله     همه

  .ها استفاده کنند تا بتوان یک بناي مستحکمی براي آموزش و پرورش ساخت محترم باید از این امکانات و توانایی

  .رون بیاید، این اساس حرف استآموزش و پرورش  باید از روزمرگی بی

                                                          
  :باشند اعضاي کمیته تدوین به شرح زیر می.1

  الدین محمدیان، دبیر کل شوراي عالی آموزش و پرورش االسالم دکتر محی ـ حجت

  آموزشی ریزي  ش و برنامهـ مهندس مهدي نوید ادهم، رئیس سازمان پژوه

  ـ دکتر محمود مهر محمدي، مجري طرح تدوین سند ملی آموزش و پرورش

  اي آیسسکو و مسئول کمیته تلفیق سند ـ دکتر عباس صدري، رئیس دفتر منطقه

  زاده، مسئول کمیته مطالعات نظري االسالم دکتر علیرضا صادق ـ حجت

  لعات محیطیـ مهندسی عبدالحسین نفیسی، مسئول کمیته مطا

  هاي اصلی ـ دکتر محمدجعفر جوادي، مسئول کمیته مؤلفه

  هاي آموزشی و عضو کمیته مطالعات نظري ریزي درسی و نوآوري الهدي، رئیس موسسه پژوهشی برنامه ـ دکتر جمیله علم

  و پرورشهاي درسی و مشاور وزیر آموزش  ریزي و تألیف کتاب االسالم علی ذوعلم، مدیر کل دفتر برنامه ـ حجت

ریزي آموزشی و کارشناس مسائل آموزش و پرورش و عـضو کمیتـه مطالعـات        ـ مهندس علی زرافشان، مشاور رئیس سازمان پژوهش و برنامه         

  نظري

  ـ دکتر عمر اوطمیشی، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور و عضو کمیته مطالعات نظري

   مسائل آموزش و پرورشـ دکتر حسین احمدي، عضو کمیته مطالعات نظري و کارشناس

 هاي آموزشی و عضو کمیته مطالعات نظري ریزي درسی و نوآوري   عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهشی برنامه ـ دکتر محمد حسنی،
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  پیشگفتار

هلـه  مجموعه مطالعات نظري طرح تدوین سند ملی آموزش و پرورش، بنـابر طـرح مـصوب شـوراي علمـی، در و               

رهنامـه  «و » فلـسفه آمـوزش و پـرورش   «، »فلـسفه تربیـت  «نخست معطوف به تدوین مبانی نظري ـ شامل سه بخش  

هاي   هاي مبانی نظري مدون براي دیگر مؤلفه        ـ و سپس استخراج داللت    ) در جمهوري اسالمی ایران   (» آموزش و پرورش  

  .سند ملی آموزش و پرورش بوده است

 مطالعات نظري، بر طبق ساختار مصوب، طی سه بخش اصلی و یک فصل تمهیدي               بنابراین محصول تلفیق نتایج   

هاي توضـیحی و   نوشت گردد و توضیحات و مستندات اصلی آن نیز به صورت پی           ـ ارائه می  » مقدمه و کلیات  «ـ با عنوان    

  .ارجاعی متعاقب هر متن مطرح خواهد شد

اسـت کـه بـا      » )در جمهـوري اسـالمی ایـران      ( تربیت   فلسفه«آید ویرایش چهارم متن پیشنهادي        آنچه در پی می   

تبیـین فلـسفه تعلـیم و تربیـت     «هاي مطالعات نظري انجام یافته با تأکید بر نتایج معتبر مطالعـه             بندي و تلفیق یافته     جمع

، پس از بحث و بررسی در کمیته تدوین و با استفاده از نظرات مطرح شده توسط اعضاي محترم کمیتـه     »رسمی در اسالم  

البته پـس از تـصویب ایـن    . نظران، توسط اعضاي کار گروه تدوین مبانی نظري، تنظیم شده است و برخی دیگر از صاحب 

متن در شوراي راهبري سند ملی آموزش و پرورش، توضیحات و مستندات اصلی آن نیز جهت بررسی و تأیید بـه کمیتـه                    

  .تدوین ارائه خواهد شد





کمیته آموزش/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

  مقدمه

صول تالش عقالنی اندیشمندان درباره چیستی، چرایی و چگـونگی جریـان تربیـت ـ     مثابه مح به» فلسفه تربیت«

اي قابـل توجـه در گنجینـه معـارف      این واقعیت دیرپا، پیچیده، گسترده و تأثیرگذار در همه جوامع بشري ـ داراي پیـشینه  

اي در حدود یک قـرن، آثـار       ابقهاي علمی در حوزه علوم تربیتی با س         به عنوان رشته  » فلسفه تربیت «اینکه    آدمی است، چه  

هـاي    هاي مکاتب و دیدگاه     ارزشمندي را در جهت تبیین وضع مطلوب و نقد وضعیت موجود جریان تربیت براساس داللت              

  .هاي درسی و تحوالت آموزشی کشورهاي جهان گذاشته است فلسفی متنوع عرضه کرده و تأثیر بسیاري بر کیفیت برنامه

تواند در هدایت مجموعه تدابیر و اقدامات تربیتی هر جامعه به   مباحث فلسفه تربیت می  با توجه به نقش مؤثري که     

هـاي متنـوع    ها و برنامـه  برسد جهت ایجاد هماهنگی و انسجام بین فعالیت طور هماهنگ و استوار داشته باشد، به نظر می      

 ملـی و مقتـضیات بـومی ضـروري اسـت تـا       تربیتی در جامعه ما و برقراري رابطه شایسته میان آنها با فرهنگ اسالمی ـ 

بـر    به صـورتی مـدلل و مبتنـی       ) در معناي عام  (هاي ناظر به تبیین چیستی، چرایی و چگونگی تربیت            اي از گزاره    مجموعه

این مجموعه بـه عنـوان    بدیهی است التزام به. هاي اسالمی و ملی تدوین شوند هاي معتبر و سازگار با مبانی و ارزش   بنیان

بیتی معتبر و مقبول از سوي همه عوامل و نهادهاي سهیم در جریان تربیت در جمهوري اسالمی ایران ـ پس از  فلسفه تر

هـاي تربیتـی    بر ایجاد هماهنگی و انسجام در مجموعه تدابیر و فعالیـت  تأیید در باالترین مرجع سیاستگذار کشور ـ عالوه 

اسالمی ـ ملی و پاسخگویی به نیازهاي واقعـی جامعـه در حـال     ها با فرهنگ اصیل  باعث همسویی این اقدامات و برنامه

بـر آن، چنـین    عـالوه . هاي اسالمی، ملی و انقالبی خواهـد شـد   حرکت به سوي توسعه پایدار و همه جانبه براساس ارزش  

اع اي مهمترین معیار نقد و ارزیابی وضع موجود و مالك اصلی تعیین و تحقق وضع مطلوب تربیـت در همـه انـو          مجموعه

  .آید آن به شمار می

ایـران ـ بـا وجـود اهمیـت و       در جامعـه ) به معناي اخیر(البته کوشش براي تدوین فلسفه تربیت با رویکرد اسالمی 

بجز معدودي تالش در قالـب تحقیـق و تـألیف شخـصی قابـل      (اي  ضرورت آن ـ سابقه چندان مشخص و سازمان یافته 

أ بـسیاري از تـصورات مـبهم و انتظـارات نادرسـت دربـاره تربیـت میـان         اي منـش  نداشته و فقـدان چنـین فلـسفه      ) تقدیر

  .سیاستگذاران، کارگزاران و دیگر عوامل مؤثر بر جریان تربیت گشته است

آید محصول گامی آغازین و ضـروري در ایـن مـسیر اسـت کـه، بـا اسـتفاده از سـایر                     به هر حال آنچه در پی می      

منـدرج در  (هـاي معتبـر    ازش فلسفه تربیت با رویکرد اسالمی و براسـاس بنیـان          هاي ارزشمند انجام یافته براي پرد       تالش

، به عنوان پیش نیاز تدوین فلسفه تربیت رسمی و عمومی در سه بخش چیستی، چرایی و چگونگی به شرح ذیـل     )پیوست

  .گردد تبیین می
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  چیستی تربیت. 1

  1تعریف تربیت. 1ـ1

جانبه و متعادل و تکوین و تعالی پیوسته هویـت            معه به سوي رشد همه    سازي هدایت افراد جا     جریان تعاملی زمینه  «

هاي الزم جهت درك موقعیت خود و عمل براي بهبود مـستمر آن،   خود براساس معیارهاي اسالمی، تا با کسب شایستگی       

  ».آماده تحقق مراتب حیات طیبه در همه ابعاد آن شوند

  :توضیح مفاهیم کلیدي. 1ـ1ـ1

(= جانبه و متعادل و تکوین و تعالی پیوسته هویت متربیان، حاصل عمل دوسویه و مـداوم      د همه رش: جریان تعاملی 

اي از افراد به عنوان مربی و متربی است که نقش فعال و تأثیر هر دو دسته در تحقق این عمل و                 مجموعه) جریان تعاملی 

گیـرد و الجـرم      جریان تعاملی در خـأل صـورت نمـی         این  البته. باشد  به نتیجه رسیدن آن امري اساسی و غیرقابل انکار می         

اقتـصادي، سیاسـی، فرهنگـی و    (اجتمـاعی  ) ها و تجـارب شخـصی   استعدادها، عالیق انگیزه(اي از عوامل روانی   مجموعه

هـا و توفیقـات خاصـی کـه بـر اثـر ایمـان و         نظیر هدایت(و ماوراي طبیعی   ) وراثتی، زیستی، جغرافیایی  (، طبیعی   )تاریخی

در کم و کیف نتیجه بخشی این عمـل         ) شود  عبادت و دعا، توسل و توکل، صدقه و عمل صالح نصیب برخی می            اخالص،  

  .البته براساس مشیت بالغه الهی مؤثر هستند

این تعامل هدفمند از سوي مربیان مجموعه افرادي که خود بیش از این در اثر حضور موفق در جریان تربیـت بـه                    

اند در گام نخست مستلزم فراهم آوردن نیازهاي  جانبه و متعادل و هویت متعالی دست یافته هحد قابل قبولی از آن رشد هم 

تغذیه مناسب، تأمین بهداشـت و سـالمت جـسمی و روانـی، نظـم               : شامل اموري نظیر  (جانبه و متعادل متربیان       رشد همه 

شان به سوي تکوین و تعالی هویت خـود  سازي براي هدایت ای و در گام بعد ناظر به زمینه) محیط و شرایط مناسب زندگی    

شامل تبیین غایت هستی و تذکر موقعیت متربی در هستی، معرفت بخشی و ترغیب جهت گزینش و التزام به نظام معیار           (

امـا  . باشـد  متناسب با غایت زندگی، ترغیب و کمک جهت درك و بهبود موقعیت خویشتن در پرتو التزام به نظام معیار می               

هـاي   جانبـه و متعـادل و اسـتفاده از زمینـه           مندي مناسب از پیش نیازهاي رشد همه        سوي متربی شامل بهره   این تعامل از    

  .فراهم شده براي درك و بهبود مداوم موقعیت خود براساس انتخاب و التزام به نظام معیار متناسب با غایت زندگی است

                                                          
1. کلمه تربیت در اینجا معادل کلمهEducationباشد  می .
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ات هماهنگ، سنجیده و عمدي که براي کمـک       از تدابیر و اقدام    1اي   طراحی و اجراي مجموعه    :زمینه سازي . 2

فـراهم نمـودن شـرایط مـورد نیـاز          . به تحقق غایت و اهداف جریان تربیت، به عنوان شرط الزم یا مفید محسوب شـوند               

براي تحقق رشد همه جانبه و متعادل متربیان و هدایت ایـشان بـه سـوي تکـوین و تعـالی                     ) مقتضیات و عوامل اعدادي   (

سازي در بعد سلبی معطوف بـه رفـع موانـع رشـد و هـدایت       اینکه زمینه سازي است، چه یجابی زمینها  هویت خویش، جنبه    

 ـ باید لزوم   ساز رشد و هدایت مثابه حرکت زمینه البته در ایجاد مقتضیات و برداشتن موانع طی جریان تربیت ـ به . باشد می

  .نماید الحظه تعامل متربی و مربی را ایجاب میاین م هاي آگاهانه و اختیاري متربی را مالحظه نمود که  کوشش

هاي طبیعی و فطـري متناسـب بـا شـئون       مجموعه تغییرات پیوسته، بالنده و نسبتاً پایدار ـ در استعداد 2 :رشد. 3

  .گردد  حیات انسان ـ که موجب تکوین و تعالی پیوسته هویت آدمی می3مختلف

  .ربی براي دستیابی به مراتب حیات طیبهدهی حرکت آزادانه و آگاهانه مت  جهت:هدایت. 4

واقعیت شخصی، سیال و تدریجی مربوط به هر یک از افـراد آدمـی اسـت کـه بـه           « منظور از هویت؛     :هویت. 5

عنوان برآیند تعامل فطرت، طبیعت و تجربه، به وسیله عمل فـردي و جمعـی، از طریـق درك و تغییـر موقعیـت خـود در                 

 اما، از آنجا که آدمی استعداد صعود به اعلی علیـین  4 .تواند طی جریان رشد متحول گردد      جریان زندگی تکوین یافته و می     

لـذا  . تواند در جهـت صـعود و سـقوط قـرار گیـرد              السافلین را دارد، جریان تکوین و تحول هویت نیز می           و سقوط به اسفل   

 را در روند تکوین و تحول هویت بـراي        نامتعین بودن سرنوشت آدمی و آزادي ذاتی او، امکان سقوط و صعود در هر زمان              

  .هر فرد مهیا ساخته است

و معـصومان  ) ص( مبانی و اصول برگرفته از منابع معتبر اسالمی ـ قرآن، سـنت پیـامبر   :معیارهاي اسالمی. 6

رب السالم ـ که با توجه به لزوم هدایت انسانی براساس پذیرش ربوبیت تشریعی خداوند متعـال، بـه عنـوان یگانـه       علیهم

جانبـه و متعـادل،       سـازي، رشـد همـه       زمینـه (هاي اساسـی آن       حقیقی جهان و انسان، جهت اساسی جریان تربیت و مؤلفه         

هاي الزم، درك موقعیت و عمل براي بهبود مداوم آن، دستیابی به ابعاد و            هدایت، تکوین و تعالی هویت، کسب شایستگی      

  .نمایند را مشخص می) مراتب حیات طیبه

                                                          
1. باشد و به همین  هاي کارآمد می سنجیده، اصول متناسب و روشمجموعه مورد نظر در وجه شایسته آن مستلزم تکیه بر مبانی استوار، اهداف

) کارگزاران فکور. (هاي آن را در عمل تربیت بکار گیرند لحاظ باید همه کارگزاران جریان تربیت ضمن آشنایی با فلسفه تربیت، بتوانند داللت

2.         ن کامالً مشخص و محدود، قانونمند و تحت تـأثیر عوامـل و   یعنی رشدي که دامنه و چگونگی آ     (مفهوم رشد در اینجا یا مفهوم رشد گیاهی

تفاوت دارد، زیرا رشد آدمی به سبب هویت نامتعین وي و دخالت عنصر اختیار و آزادي در تکوین و تعالی آن، اساساً امري                       ) شرایط بیرونی است  

. بینی و در نهایت وابسته به اراده، خواست و عمل خود اوست نامتعین، غیرقابل پیش

3.    اي و اقتـصادي، هنـري و زیبـایی شـناختی، بـدنی و       شئون مختلف زندگانی انسان شامل ساحت دینی و اخالقی، سیاسی و اجتماعی، حرفـه

هـا نبایـد ایـن     اما ذکر این جنبه.) هاي متفاوت تقسیمات دیگري را نیز ارائه داد   توان براساس مالك    البته می (باشند    زیستی، علمی و فناوري می    

هایی مستقل و بدون ارتباط با هم قابل تقسیم است، بلکه تفکیک آنهـا عمـدتاً بـراي     طا را ایجاد کند که وجود یکپارچه آدمی به بخش       تصور خ 

این واقعیت است که در هـر حـال وجـود آدمـی در عـین               تر واقعیت رشد بوده و در عین اعتباري بودن با عنایت به             شناخت بهتر و هدایت دقیق    

. باشند هایی متنوع است که تا حدودي مستقل و تأثیرگذار بر یکدیگر می  داراي جنبهوحدت و یکپارچگی

زیرا بدون وجود ایـن دو عنـصر شـاخص،    . االصول به شکل آگاهانه و اختیاري ظهور نماید         از این رو آثار مورد نظر از جریان تربیت باید علی           .4

هایی را در خود داشته باشـد و یـا اینکـه در     ن هرگونه فعالیت تربیتی باید با چنین شاخصبنابرای. عمل تربیتی از اعمال دیگر متمایز نخواهد شد   

هایی مانند تحمیل، تقلید، تلقین و عادت دادن تنها در مراحل آغازین تربیت ـ بـا    مندي از روش از این رو بهره. راستاي تحقق آنها صورت پذیرد

ست و لذا باید در جهت افزایش نقش اختیار و آگاهی متربی در اعمال خود، متناسب یا مراحل هاي گریزناپذیر متربی ـ مجاز ا مالحظه محدودیت

. رشد وي از آنها با سرعتی مناسب گذر نمود
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وضعیت مشخص و پویایی که درك و تغییر آن حاصل تعامل پیوسته فرد به عنوان عنـصري آگـاه،                  :موقعیت. 7

هـاي مـاوراء طبیعـت،        مبداء هستی و دیگر واقعیـت     (اي از عناصر مختلف جهان هستی         آزاد، فعال و قابل اعتماد با گستره      

تـوان از      به فرد وجـود آدمـی باشـد، مـی          باشد اگر این گونه تعامل ناظر به وجه اختصاصی و منحصر            می) طبیعت و جامعه  

موقعیت ویژه و تکوین و تحول جنبه فردي هویت سخن گفت و در صورت تعلق به وجـه مـشترك هـستی فـرد، درك و               

لـذا ایـن تعامـل از سـویی     . گـردد  گیري جنبه جمعی هویت منجر می  به شکل ) بین فرد با دیگران   (تغییر موقعیت مشترك    

  1 .انجامد هاي جدید می ت فرد گشته و از دیگر سو به خلق مداوم موقعیتموجب قبض و بسط پیوسته هوی

 جریان فهم و تغییر موقعیت خود در جهت مطلوب، در این جریان، خود بـه عنـوان                  :درك و بهبود موقعیت   . 8

نـسبت  کوشد تـا از طریـق برقـراري           عنصري آگاه، آزاد، فعال و قابل اعتماد به منظور درك و اصالح موقعیت خویش می              

و مواجهه فعال با دیگر عناصر موقعیت براساس انتخاب و التزام به نظام معیار متناسب         ) فراموقعیت (2شایسته با حق متعال   

این امر مستلزم معرفت خود به عنوان شناسـانده و اصـالح کننـده                دستیابی به . با غایت زندگانی، هویت خود را شکل دهد       

  .باشد مثابه فراموقعیت می بت عناصر موقعیت با خداوند متعال بهموقعیت و نیز معرفت خداوند و کشف نس

وضع مطلوبی از زندگی بشر که بیشترین برخورداري از منـابع هـستی بخـش و رفـع بیـشترین                 : حیات طیبه . 9

یابی به زدا را براي انسان در تکاپوي دستیابی به هستی متعال و پایدار دربرداشته باشد و از این رو باعث دست           عوامل هستی 

تحقق این گونه زندگانی در شکل کامل آن مستلزم ارتباط آگاهانه و اختیاري بـا حقیقـت                 . زندگی و آسایش جاودانه گردد    

. اسـت ) ایمان و عمل صـالح براسـاس معیارهـاي الهـی       (و تشدید رابطه با او در همه ابعاد زندگی          )  خداوند متعال (هستی  

) فردي و جمعی  (جود آدمی در جنبه جسم، اندیشه و اعتقاد، میل، اراده، عمل            تحقیق این نوع حیات مستلزم آن است که و        

  .، آراسته به خیر، زیبایی و فضیلت و پیراسته از هر گونه پلیدي و کاستی باشد)برآیند تداوم اعمال(و صفات 

ه اعمـال فـردي و      این نحوه زندگانی داراي ابعاد و مراتب متعدد بوده و لذا نـه تنهـا مقـصود همـ                    البته دستیابی به  

باشد بلکه وصول به ابعاد و مراتبی از آن مورد درخواست هر شخص خردمنـد و داراي عقـل     اجتماعی هر انسان دیندار می    

بلکه باید گفـت ادامـه      (سلیمی است که مراتبی از تأثیرگذاري عملی را براي فطرت پاك و خداداد خود باقی گذاشته باشد                  

  ).رو دین آن، بدون دستیابی به حداقلی از حیات طیبه ممکن نیستحیات بشر حتی در وجه طبیعی و ف

عقالنی، عاطفی،  (هاي هویت     هاي ناظر به همه جنبه      اي ترکیبی از صفات و توانمندي        مجموعه :شایستگی. 10

ب که متربیان در جهت درك و بهبود مستمر موقعیت خود براي دستیابی به حیات طیبه بایـد آنهـا را کـس       ) ارادي و عملی  

  .کنند

بر مبادي معرفتی،  مبتنی( هرگونه فعل یا رفتار اختیاري آدمی که براساس فهم، رغبت، انتخاب و اراده        :عمل. 11

قـرب  (هاي عمل ـ در هر شکل فردي یا جمعی ـ با غایت حقیقی زندگی انـسان     تناسب بنیان. انجام گردد) میلی و ارادي

شود تـا آن   موجب می) حیات طیبه(هاي وضع مطلوب زندگی از دیدگاه دینی    و مطابقت محتوا و پیامد عمل با معیار       ) الهی

امـا انجـام هـر نـوع عمـل      . بدانیم) تأثیرگذار در کمال ارزشی آدمی(محسوب کرده و داراي حسن فعلی    » عمل صالح «را  

                                                          
1.             و شناختی دارد  زیرا موقعیت از دیدگاه آنان صرفاً جنبه جامعه   . مفهوم موقعیت در اینجا با معناي موقعیت از دیدگاه دیویی و پویر متفاوت است

  .باشد شناختی و روانشناختی هویت مدنظر می شناسی و هم جنبه جامعه در اینجا هم جنبه هستی

2.        افزون بر معرفت خداوند یگانه و صفات جمال و جالل حضرت حق، ایمـان بـه خـدا،              )فراموقعیت(در برقراري نسبت شایسته با مبدأ هستی ،

.باشد  در همه شئون زندگی و یادداري پیوسته حضور در محضر حق مورد نظر می)اوامر و نواهی دینی(تسلیم در برابر اراده تشریعی 
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 را مستحق پاداش یا     عامل) براساس سنن الهی  (بر آنکه به لحاظ تأثیرگذاري در هستی          عالوه) صالح یا غیرصالح  (اختیاري  

کند، در صورت تـداوم، نقـش اساسـی در تکـوین و تحـول هویـت آدمـی دارد چنانکـه پـس از                           مستوجب کیفر الهی می   

  .پذیرد گیري و تثبیت هویت انجام اعمال متناسب با آن، به آسانی صورت می شکل

  هاي تعریف ویژگی. 1ـ1ـ2

وارد ذیل را به عنوان مهمتـرین وجـوه تمـایز ایـن تعریـف               توان م   با تحلیل تعریف تربیت و مفاهیم اساسی آن می        

  :دانست

بـه جـز برخـی    ( نقش عنصر بینش و آگـاهی در عمـوم تحـوالت آدمـی       :تأکید بر عقالنیت و آگاهی متربی     

این ویژگـی حکایـت از آن دارد   . لذا ارزش تحوالت تربیتی به آگاهانه بودن آنها است  . کامالً هویداست ) تحوالت جسمانی 

هاي وجودي انسان، تحقق آگاهی و بینش و تکیه بر خردورزي و معرفـت آدمـی    مه هرگونه تحول مثبت در حیثیت که الز 

  .است

او موجودي نامتعین است که به واسطه همین .  آزادي ویژگی اساسی و ذاتی انسان است:توجه به عنصر آزادي 

ی و رشـد بـدون فـرض وجـود آزادي در انـسان              هدایت تشریع . عدم تعیین از هدایت خاصی در هستی نیز برخوردار است         

اي از موقعیتهاست بر   سازي رشد آدمی مستلزم حرکت آزادانه و تعالی جوي فرد در زنجیره             همچنین زمینه . شود  محقق نمی 

این اساس، با وجود آن که تکوین و تعالی هویت در فضاي اجتماعی و تحت تأثیر عواملی نظیر خانواده، نهادهاي مدنی و                      

به بیان دیگـر، از آنجـا   . دهد، لیکن عامل نهایی در این روند، اراده آزاد و اختیار مسبوق به آگاهی آدمی است      رخ می دولت  

توانـد در   السافلین را دارد، جریان تکوین و تحول هویـت نیـز مـی    علیین و سقوط به اسفل  که آدمی استعداد صعود به اعلی     

دن سرنوشت آدمی و آزادي ذاتی او، امکان سقوط و صعود در هـر زمـان را             لذا نامتعین بو  . جهت صعود و سقوط قرار گیرد     

  .در روند تکوین و تحول هویت براي هر فرد مهیا ساخته است

هدایت، رشد، تعادل، فطرت، هویت، فالح، حیات طیبه، عقـل،          (توجه به مفاهیم اساسی قرآنی      

به طور  (ریف برگزیده، مفاهیم و تعابیري است که        هاي تع    مهمترین مؤلفه  ):اراده و اختیار، عمل، معرفت، صیرورت     

از قرآن کریم در خصوص فرایند تحول وجود آدمی برگرفته شده است و لذا معناي آن را باید در شـبکه                     ) صریح یا ضمنی  

  .مفاهیم اسالمی به دست آورد

 متربـی،  سازي جریـان تربیـت  توجـه بـه عنـصر آگـاهی و آزادي                خصوصیت زمینه  :تعاملی و دو سویه بودن    

به بیان دیگر، متربی موجودي آزاد و فعال است کـه در جریـان              . سازد  مشارکت مربی و متربی را در این جریان الزامی می         

آفرینـی امـري تـدریجی و     کنـد هرچنـد ایـن نقـش       آفرینی می   سازي رشد و توسعه و تعالی پیوسته هویت خود نقش           زمینه

  .ذومراتب است که به سطح رشد فرد بستگی دارد

دهـد،    به دلیل آفرینش تدریجی هستی انسانی، تحوالتی که در شئون مختلف فرد رخ مـی              :تدریج و پیوستگی  

امري دفعی و ناگهانی نیست، بلکه فرایندي است که پس از فراهم شدن شرایط مساعد و با اراده معطوف به عمل فرد در                      

لذا تربیت امري تدریجی و پیوسته است کـه   . باشد  ج می این ویژگی در مفهوم جریان مندر       پیوندد که   طی زمان به وقوع می    

  .دهد طی مراحل زمانی رخ می
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تکاپو و تعالی وجـودي آدمـی       .  انسان موجودي چندبعدي و در عین حال یکپارچه و واحد است           :نگري  جانبه  همه

ي طبیعـی و فطـري و   بنابراین، در تعریف برگزیده، رشـد همـه اسـتعدادها        . مستلزم تحول در تمامی ابعاد وجودي او است       

  .هاي هویت آدمی به عنوان غایت تربیت در نظر گرفته شده است تکوین و تعالی تمام جنبه

 یکی از مشخصات بارز اندیشه و عمل اسالمی حفظ تعادل و پرهیـز از افـراط و تفـریط در همـه امـور و                          :تعادل

هاي وجود آدمـی   گ و سازگار به رشد همه جنبه    بنابراین در بیان غایت تربیت، توجه هماهن      . شئون فردي و اجتماعی است    

هـاي وجـودي متربـی        متناسب با نقش آنها در تکوین و تعالی هویت و عدم افراط و تفریط در توجـه بـه برخـی از جنبـه                       

  .مالحظه شده است

تعـالی و تکامـل در وجـود آدمـی داراي     .  در مفهوم رشد، وجود مراتب مختلف مفـروض اسـت  :توجه به مراتب  

اي  لـذا رشـد جایگـاه و رتبـه    . یابـد  اش به آن دست مـی  هاي وجودي ست که هر فرد متناسب با توانایی و ظرفیت       مراتبی ا 

تواند به تدریج به آنها برحسب وسـع   مشخص شده و یکسان براي همگان نیست بلکه مراتب متعددي دارد که هر فرد می   

هر فرد با توجه به تالش و امکانات . اراي مراتب استاز سوي دیگر دستیابی به حیات طیبه نیز امري د. خویش دست یابد  

  .تواند به ترتیب مراتب باالتر را نیز درنوردد رسد و می اش به سطوحی از این نوع حیات می وجودي

سازي براي تغییرات بالنده نسبتاً پایدار در ابعاد وجودي انسانها، بی توجـه بـه                  زمینه :توجه به طبیعت و فطرت    

سازگاري بـا طبیعـت و فطـرت بـه معنـاي ایـن اسـت کـه در ایـن جریـان،              . ان، امري نامعقول است   چگونگی وجود ایش  

هـاي مـشترك و    و فطري انسان باید مورد توجه قرار گیرد که در جنبه طبیعی، ویژگی ) نوعی و فردي  (خصوصیات طبیعی   

ر جنبه فطري نیز بینش و گرایش اولیه    گیرد و د    هاي فردي مربوط به واقعیت فعلیت یافته آدمی مورد توجه قرار می             تفاوت

چنانکه جریان تکوین و تعالی هویت نیز بـر احیـاء فطـرت      . باشد  ها نسبت به خداوند و امور معنوي مدنظر می          عموم انسان 

  .الهی به عنوان هسته یا بنیاد مرکزي هویت استوار است

پرستاري و مراقبـت در  : مانند(سازي    ههاي ذیل زمین     تعریف برگزیده تمامی مصادیق فعالیت     :جامعیت و مانعیت  

هـاي یـاددهی ـ یـادگیري متعـارف در       آموزي؛ تنظیم و اصالح محیط و مجموع فعالیت دوران اولیه رشد؛ تأدیب و مهارت

در عین حال ایـن تعریـف شـامل سـایر           . گیرد  در همه مراحل رشد را دربرمی     ) انواع رسمی، غیررسمی، عمومی، تخصصی    

نمـی  ) مانند عبادت و خودسازي، تالش اقتصادي، عمل سیاسی، اقدامات قضایی و انتظامی   (جتماعی  هاي فردي و ا     فعالیت

  .شوند هاي الزم در مسیر دستیابی به حیات طیبه محسوب می مثابه دیگر زمینه شود که به

نـش  هـاي نتـایج انـواع دا        دهی جریان تربیت از یافتـه       با آنکه در شناخت و جهت     : تکیه بر معیارهاي اسالمی   

شود؛ لیکن با توجه به لزوم هدایت انسان براساس پذیرش ربوبیت تشریعی خداوند متعال به عنـوان رب   بشري استفاده می 

جهت اساسی جریـان تربیـت و   ) مبانی و اصول برگرفته از منابع معتبر اسالمی(یگانه جهان و انسان ـ معیارهاي اسالمی  

هـاي الزم،     انبه و متعادل، هدایت، تکوین و تعالی هویت، کسب شایستگی         سازي، رشد همه ج     زمینه(هاي اساسی آن      مؤلفه

این ویژگـی مهمتـرین وجـه     کند نمایند که  را مشخص می) درك و بهبود مداوم موقعیت، عمل، ابعاد و مراتب حیات طیبه   

  .شود تمایز تربیت در دیدگاه اسالمی از تربیت سکوالر رایج محسوب می

 معناي برگزیده بر محور حیات طیبه و آمادگی براي دستیابی به همه ابعاد و مراتـب                  تربیت در  :تأکید بر زندگی  

از آنجا که در نگرش اسالمی دستیابی به حیات، طیبه در زندگی دنیا، مقدمه الزم براي حصول به سعادت     . آن مبتنی است  
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سازي افراد بـراي      ین نقش را در آماده    جاوید است، جریان تربیت با زمینه سازي براي تکوین و تعالی هویت آدمیان مهمتر             

رو جریان تربیت در متن زندگی و در مـسیر تکـاپوي              از این . سازد  دستیابی به حیات طیبه در همه مراتب و ابعاد فراهم می          

  .پذیرد انسان براي زندگی متعالی و پایدار صورت می

یري و ارتقاء مداوم سرمایه انـسانی       گ  نهاد تربیت به عنوان یگانه عامل شکل      : تأکید بر حیث اجتماعی تربیت    

تواند نقش اصالحی و تحولی اساسی در         می) به ویژه فرهنگ  (و مهمترین نهاد مؤثر بر انباشت و افزایش سرمایه اجتماعی           

شـود   جامعه داشته باشد در این تعریف ضمن توجه به نقش فرد، تربیت اساساً به مثابه عمل اجتماعی هدفمندي تلقی مـی            

سازي براي رشد و هدایت افراد جامعه از طریق برقراري رابطه تعاملی بین دو عامل اصلی یعنـی مربـی و                       ینهکه در آن زم   

، به منظور تحقق اغراض معـین       )غایت و اهداف فردي تربیت    (بر حصول احتمالی وضع مطلوب براي متربی          متربی، عالوه 

  .آیند اعی جریان تربیت به شمار میپذیرد که کارکردهاي اجتم دیگري از منظر نظام اجتماعی صورت می

 در تعریف برگزیده سعی شده تا براي پاسخگویی به شـرایط و           :هاي فعلی و تحوالت آینده      توجه به چالش  

انگیز فعلی و تحوالت در پیش روي جوامع معاصر، بر عناصري نظیر هویـت و نقـش اصـلی خـود فـرد در               موقعیت چالش 

هاي الزم جهت شناخت و بهبود مداوم موقعیت، دستیابی بـه حیـات طیبـه و                  گیتکوین و تعالی پیوسته آن، کسب شایست      

  .همه ابعاد و مراتب آن، نقش عقالنیت و آزادي در انتخاب نظام معیار و التزام به آن تأکید گردد

 در تعریف تربیت ضمن التزام به معیارها و مفاهیم اصیل اسـالمی کوشـش بـه      :توجه به ادبیات رایج تربیتی    

مندي از ادبیاتی قابل فهم مضمونی جایگزین و قابل رقابت در دنیـاي               مده است تا با توجه به مباحث معاصر و بهره         عمل آ 

  .معاصر ساخته و پرداخته شود

   تربیتانواع. 1ـ2

تواند صـورت   هاي متفاوتی می بندي جریان تربیت به عنوان پدیداري کیفی، پیچیده و گسترده برحسب مالك     طبقه

  :مترین آنها عبارتند ازپذیرد که مه

  ها یا شئون حیات آدمی، حیثیت

  مراحل رشد متربیان،

  نوع سازماندهی و اعتبار قانونی،

  نهادها و عوامل سهیم و مؤثر،

  .میزان و نحوه شمول

  ها یا شئون حیات آدمی انواع تربیت با توجه به حیثیت. 1ـ2ـ1

دهـد کـه حیـات طیبـه اگرچـه مفهـومی              نشان مـی  ) مندرج در تعریف تربیت   (تأمل در مفهوم کلیدي حیات طیبه       

هاي متعددي است که در ارتباط و تعامل با همدیگر، این مفهـوم پویـا و        یکپارچه و کلی است اما دربردارنده شئون و جنبه        

تی بر تعیـین اهـداف و انتظـارا    این شئون داراي استقالل نسبی هستند و باید عالوه          از آنجا که  . سازند  متکامل را محقق می   

هاي مطلوب براي هر یک از آنها، زمینه مناسب را فراهم کرد، تربیت نیز باید متناسب بـا ایـن       مشخص به عنوان وضعیت   
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  :شئون به انواع ذیل تقسیم گردد

  تربیت در ساحت زیستی و بدنی؛ ناظر به رشد جنبه زیست طبیعی و جسمانی حیات آدمی،

شامل خودشناسی، ایمان بـه خداونـد   (نبه معنوي و ارزشی زندگی تربیت در ساحت دینی و اخالقی؛ ناظر به رشد ج       

هاي دینی و اخالقی، تقید به اعمال و معیارهاي دینی و اخالقی در زندگی و اکتـساب   متعال و عقاید دینی، التزام به ارزش     

  ،)فضایل و پرهیز از رذائل اخالقی

ندگی آدمی در ارتبـاط بـا دیگـران و نهادهـاي            تربیت در ساحت اجتماعی و سیاسی؛ ناظر به رشد جنبه اجتماعی ز           

  مدنی و سیاسی،

اي؛ ناظر به رشد توانایی آدمی در تدبیر امر معاش و تالش اقتـصادي و زنـدگی                   تربیت در ساحت اقتصادي و حرفه     

  شغلی،

گیـري و توسـعه نتـایج تجـارب           تربیت در ساحت علمی و فناوري؛ ناظر به رشد توانمندي افراد در شـناخت، بهـره               

  تراکم بشري،م

شناختی و درك، قدردانی و خلق   و زیبایی شناختی؛ ناظر به رشد عواطف و احساسات زیبایی    هنريتربیت در ساحت    

  .آثار هنري

هاي تکـوین و تعـالی هویـت ـ      هاي یاد شده معطوف به پرورش همه جنبه  تربیت در همه ساحتاستشایان ذکر 

کـنش و  (و جنبـه عملـی   ) نیـت و تـصمیم  (، جنبه ارادي )رایش و نگرشگ(، جنبه عاطفی )شناخت و بینش (جنبه عقالنی   

  .باشد ـ می) تداوم آن

  انواع تربیت با توجه به مراحل رشد. 1ـ2ـ2

توان تربیـت را بـه انـواع     ها می هاي موجود در تحوالت ساختار جسمانی و روانی انسان      ها و تفاوت    براساس شباهت 

جنینی، نوزادي، کودکی اول، کودکی دوم، اوایـل نوجـوانی، نوجـوانی، جـوانی،              نظیر دوره   (گوناگونی برحسب مراحل رشد     

  .تقسیم نمود) میانسالی، بزرگسالی و کهنسالی

بـه لحـاظ   (تربیتی مشخص و نسبتاً یکـسانی   هاي آن، برنامه     هاي تحوالت در هر مرحله و نیازها و ویژگی          شباهت

بد که بر این اسـاس نقـش هـر یـک از عوامـل و نهادهـاي سـهیم و        تا  را برمی ) ها  اهداف، اصول، رویکرد، محتوا و روش     

  .تأثیرگذار در جریان تربیت در هر مرحله باید مشخص شود

   و عوامل سهیم و مؤثر1انواع تربیت با توجه به نهادها. 1ـ2ـ3

در . اشـد ب جریان تربیت به منظور تکوین و تعالی هویت در جامعه ناگزیر از مشارکت نهادها و عوامل متعـددي مـی      

کنند و برخی دیگر به صورت غیرمـستقیم          این میان برخی از نهادها و عوامل به طور مستقیم در جریان تربیت مداخله می              

                                                          
1.     هاي معینـی اسـت و نیازهـاي اساسـی            اي سازمان یافته از روابط اجتماعی که متضمن ارزشها و رویه            نهاد اجتماعی عبارت است از مجموعه

هایی است که از طریق آن وظایف اساسی تربیت آحاد جامعه عملی و  شیوهنهاد اجتماعی تربیت ساختارها و . سازد خاصی را از جامعه برآورده می

.شود محقق می
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شـود   به سخن دیگر جریان تربیت توسط عوامل متعددي در جامعه محقق مـی         . بر موفقیت جریان تربیت تأثیرگذار هستند     

  .نمایند این جریان کمک می ا همدیگر به تداوم و توسعه که با مشارکت دقیق و همدالنه و در تعامل ب

توان براساس میزان مداخله و تأثیرگذاري در جریان تربیت، این نهادها و عوامل را به دو دسته کلی                    در مجموع می  

  :تقسیم نمود که عبارتند از

  نهادها و عوامل سهیم) الف

لذا نهادها و عوامل اصلی جریان تربیـت  . فته شده استتربیت در فهرست کارکردهاي این دسته صریحاً در نظر گر 

شوند هرچند در اهداف و وظایف خاص، رویکرد و محتوا و نحوه تأثیرگذاري بر متربیان با همدیگر                 در اجتماع محسوب می   

  )خانواده، مدرسه، دانشگاه، رسانه، حوزه علمیه و مسجد: مانند. (هایی دارند تفاوت

تربیـت  : مانند(سب میزان مداخله هر یک از عوامل سهیم به انواع گوناگونی تقسیم نمود              توان برح   لذا تربیت را می   

  .)اي خانوادگی، تربیت آموزشگاهی، تربیت دانشگاهی، تربیت رسانه

  نهادها و عوامل تأثیرگذار) ب

ي نقش اساسـی    آید اما به سبب ایفا      مداخله مستقیم در امر تربیت به عنوان کارکرد اساسی این دسته به شمار نمی             

در فراهم نمودن دیگر مقدمات حیات طیبه براي آحاد اجتماعی، در چگونگی تحقق جریان تربیت و موفقیـت آن اثرگـذار                     

  )نهاد سیاست، نهاد اقتصاد، نهاد قضا و نهاد امنیت: مانند. (هستند

  انواع تربیت با توجه به نوع سازماندهی و اعتبار قانونی. 1ـ2ـ4

پـذیري، تمرکـز      مرجـع تعیـین اهـداف، انعطـاف       : هایی مانند   ناظر به مؤلفه  ( نوع سازماندهی    جریان تربیت براساس  

براین اساس دو نـوع تربیـت قابـل شناسـایی           . گیرد  و اعتبار قانونی، تقسیماتی را دربرمی     ) گیري، زمانبندي و مکان     تصمیم

  .است

  تربیت رسمی) الف

ـ             داراي مخاطبـان   (انونی و بـه شـکل سـازماندهی شـده           بخشی از جریان تربیت که براساس قـوانین و مقـررات ق

انجـام گرفتـه    ) برحسب خصوصیات متربیان و نیازهـاي جامعـه       (پذیر    و انعطاف ) مشخص و اهداف، ساختار و برنامه معین      

  .انجامد هاي مورد نظر می است و معموالً به اعطاي گواهینامه موفقیت مدرك رسمی در کسب شایستگی

  تربیت غیررسمی) ب

هاي مورد نظر بـدون سـازماندهی مـشخص و نوعـاً بـه صـورت         از جریان تربیت که در آن انواع شایستگی شکلی

مانند مطالعه کتاب و روزنامـه، تماشـاي فـیلم و تلویزیـون، مـشارکت در فعالیـت                  (غیرمستقیم از طریق تجارب داوطلبانه      

  .گردد سب میتوسط متربیان ک) ها، شرکت در مساجد و محافل مذهبی ها و انجمن گروه
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  انواع تربیت با توجه به میزان و نحوه شمول. 1ـ2ـ5

  .گردد جریان تربیت با توجه به میزان و نحوه شمول، به انواعی تقسیم می

  با توجه به میزان شمول) الف

هـاي   بخشی از جریان تربیت که براي همه افراد یک جامعه به منظور کسب حدنـصابی از شایـستگی      :  عمومی -

بـا توجـه بـه    (شود و زمینه ورود به انواع تربیـت تخصـصی را    حضور مؤثر در حیات فردي و اجتماعی، ارائه می   الزم براي   

  .سازد فراهم می) یافته متربیان و نیازهاي جامعه عالیق خاص و استعدادهاي فعلیت

تر از در سـطحی بـاال   (بخشی از جریان تربیت کـه موجـب رشـد و شـکوفایی اسـتعدادهاي ویـژه افـراد                    :  تخصصی -

  .گردد و یا متربیان را براي تصدي مشاغل و حرف مورد نیاز جامعه آماده کند) هاي مورد نظر براي عموم افراد جامعه شایستگی

  با توجه به نحوه شمول) ب

  .بخشی از جریان تربیت که بایستی همه افراد جامعه برحسب ضوابط قانونی در آن شرکت کنند:  الزامی-

  .جریان تربیت که شرکت متربیان در آن داوطلبانه استبخشی از :  اختیاري-
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  چرایی تربیت. 2

  اهمیت و ضرورت تربیت. 2ـ1

تداوم و توسعه هستی خود به شکلی متعالی و پایدار، درخواست حقیقی هر انسانی است که همه آدمیان شهوداً بـه                     

خود است و جریان تربیـت در واقـع تالشـی         به سبب همین درخواست، آدمی پیوسته در تکاپوي توسعه هستی           . آن واقفند 

نماید لذا توجه به  دهی این تکاپو است که از طریق آن حیات انسانی تداوم و تکامل پیدا می      اجتماعی براي تسهیل و جهت    

  .سازد چگونگی هستی انسانی ضرورت تربیت را آشکار می

  :این ضرورت از چند جهت قابل تبیین است

در واقـع تربیـت   . دهـد  ست زیرا هرگونه کمال ارزشی او متـأخر از وجـودش رخ مـی   هستی انسانی، در حال شدن ا  

در این راسـتا    . گذارد  بخشی از جریان آفرینش آدمیان است که در ساختن و پرداختن بخش ناتمام هستی انسانها تأثیر می                

اي دستیابی بـه آنهـا و از        ه  تربیت از یک سو، از طریق شناسایی منابع هستی بخش و شناخت و توسعه و بکارگیري شیوه                

  .رساند زدا و سازوکارهاي پرهیز از آنها، به تداوم و تکامل هستی انسانی مدد می سوي دیگر با شناخت منابع هستی

انسان موجودي آزاد و مختار است که آزادي او مقتضی انتخاب و انتخاب وي در گرو گـزینش و التـزام بـه نظـام                         

انسانی بهترین طریق کمک به گـزینش   تربیت همچون جزء ناگزیر زیست. است)  اومناسب غایت شایسته زندگی(معیاري  

  .گریز ناپذیر آزادي بشر در راستاي تحقق کمال شایسته آدمی است دهی به واقعیت و التزام به چنین نظامی براي جهت

هاي مناسب  اد زمینهپس باید براي ساماندهی عوامل اجتماعی و ایج  . فلسفه وجودي دین، نیاز بشر به هدایت است       

  .جهت هدایت مردم براساس دین برنامه جامعی طراحی گردد

  .اي در راستاي هدایت افراد جامعه براساس معیارهاي دینی باشد تواند و باید متکلف ارائه چنین برنامه تربیت می

ایط و محیطـی اسـت      گیري هویت انسان به عنوان موجودي ناگزیر از حضور در اجتماع، به ناچار متأثر از شر                 شکل

بخش و پرهیز از عوامـل        شناخت و دستیابی به عوامل هستی     (کند؛ لذا تحقق حرکت استکمالی آدمی         که در آن زندگی می    

  . این حرکت متعالی را فراهم سازد نیازمند آن است که جریانی اجتماعی زمینه) زدا هستی

هـایی    مان، مقتضی تالش براي پـرورش نمونـه       میل طبیعی عموم آدمیان به بقاء و توسعه وجود خویش در طول ز            

جریان تربیت ناظر به ارضاي این میل طبیعی و رخداداد در جوامع بـشري              . باشد  می) و بلکه بهتر از آنها    (مثل افراد موجود    

  .است

مجموعـه  (هر جامعه نیز براي انباشت و افزایش سرمایه اجتماعی به خصوص حفظ، اصـالح و گـسترش فرهنـگ            
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خود در طول زمان باید سازوکارهاي مناسب را در جهت بقـا و توسـعه پایـدار فـراهم           ) رب متراکم و مشترك   ارزشها و تجا  

تربیت با فراهم آوردن زمینه پذیرش و گرایش آگاهانه و آزادانه نسل نوخاسته نسبت به فرهنـگ اجتمـاع و تـالش             . نماید

عملکرد صحیح این جریان در انباشت و تقویـت سـرمایه           . آید  براي اصالح مداوم آن مهمترین این سازوکارها به شمار می         

  .اجتماعی نقش اساسی دارد

  دهی و ارتقاي سرمایه انسانی نقش تربیت در شکل

  جایگاه تربیت در عرصه اجتماع. 2ـ2

زا، بـه   انسانها براي تأسیس جامعه مناسب زندگی سعادتمند و همراه آسایش و آرامـش و بـه دور از عوامـل آسـیب       

امـا نقـش تربیـت در دسـتیابی     . اي از بناي اجتماعی هـستند       شوند که هر یک پایه      هاي گوناگونی متوسل می   طراحی نهاد 

برد و آن را به عنوان فلسفه  آگاهانه و آزادانه انسان به هستی متعالی و جاودانه، مقام و جایگاه آن را تا بنیاد اجتماع باال می

 چنانکه معرفی تربیت به عنوان رسالت اصلی انبیاء و مأموریت نخستین            سازد؛  گر می   وجودي دیگر نهادهاي اجتماعی جلوه    

بـر ایـن اسـاس تربیـت بـه منزلـه       . شود تربیت باالترین رتبه را در برقراري نظم اجتماعی دارا باشـد    ادیان الهی سبب می   

  .شود دهنده و اساس دیگر نهادهاي اجتماعی محسوب می جریانی فراگیر و شامل، جهت

تردید موفقیت سایر نهادهاي اجتماعی در کارکرد اصلی خود در راستاي دستیابی به حیـات طیبـه، نیـز                    بنابراین بی 

  .مستلزم کمک نهاد تربیت به آنهاست

لذا از حیث اجتماعی، تمامی نهادهاي اجتماع براي تداوم و فراهم نمودن شرایط حیات طیبه انسان به نهاد تربیـت                    

به ویژه بخش   (رتقاي سرمایه انسانی و کمک به انباشت و افزایش سرمایه اجتماعی            دهی و ا    آفرینی در شکل    از حیث نقش  

در نتیجـه بایـد مـصالح تربیتـی در تمـام            . اند، پس تربیت، محور اساسی توسـعه حیـات آدمـی اسـت              وابسته) فرهنگ آن 

متـرین معیـار در   هـاي اجتمـاعی، مـورد نظـر قـرار گیـرد و کمـک بـه جریـان تربیـت، مه           ریزي ها و برنامه    گیري  تصمیم

  .گردد هاي اجتماعی محسوب می ها و تعیین اولویت سیاستگذاري

  غایت و اهداف تربیت. 2ـ3

  غایت زندگی انسان. 2ـ3ـ1

مند از هدایت تکوینی او به سـوي مقـصد و غایـت               غایت هستی خداوند است و تمامی اجزاء و عناصر هستی بهره          

 نیز به عنوان موجـودي داراي اختیـار و آزادي از ایـن امکـان و فرصـت       اما، انسان . هستی یعنی خداوند در حرکت هستند     

دهـی ایـن     برخوردار است که به سوي غایت هستی حرکتی اختیاري و آزادانه داشته باشد و هدایت تشریعی ناظر به جهت                  

  .حرکت اختیاري و آزادانه در راستاي تحقق کمال ارزشی انسان است

زوال است که  یابد، جاودانگی و دستیابی به لذت بی      به طور شهودي در خود می     ارزش نهایی و غایی که هر انسانی        

لذا هر انسانی از عمق جان از نیـستی گریـزان بـوده و در پـی           . نماید  به شکل توسعه و گسترش هستی خود نمود پیدا می         

ت در بیـان فالسـفه و       بختی جاودانه همان مفهوم سعاد      این درخواست اصیل براي آسایش و نیک      . تداوم هستی خود است   
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ایـن  . هاي ادیان ابراهیمی نشان چنین میل اصیلی در نهاد آدمـی اسـت      تعبیر بهشت در اندیشه   . فالح در بیان قرآنی است    

بـه واقـع   . یابد بر ظهور و بروز یافتن در تمامی اعمال انسانها در قالب ساختارها و هنجارهاي مدنی نیز نمود می    میل عالوه 

  .اند شکل گرفته) فالح در بیان قرآنی(ي و اجتماعی بشر براي تحقق سعادت جاوید هاي فرد همه فعالیت

. نامند باشد که آن را حیات طیبه می      از دیدگاه دینی تحقق سعادت جاوید آدمیان مستلزم نوعی زندگانی مؤمنانه می           

رش خداونـد بـه عنـوان غایـت         حیات طیبه وضعیت مطلوبی از زندگانی است که در آن انسانها با عنایت به شناخت و پذی                

زدا بـراي دسـتیابی بـه آسـایش و            زا و دفع عوامل هستی      هاي الهی نسبت به جذب عوامل هستی        هستی و التزام به ارزش    

این نحوه زندگانی داراي ابعاد و مراتب متعدد بوده و لذا نه تنها غایـت   البته، دستیابی به. نمایند بختی جاودانه اقدام می    نیک

باشد بلکه رسیدن به مراتبی از آن مورد درخواسـت هـر شـخص داراي               ردي و اجتماعی هر انسان دیندار می      همه اعمال ف  

  .عقل سلیم و باقی بر حداقلی از فطرت پاك است

آورد در جهت تحقق حیات  از این منظر، آنچه بشر براي تداوم هستی خود از قبیل مدنیت، علم و فناوري فراهم می   

بنابراین در نگرش اسالمی سازماندهی تمامی نهادهـاي اجتمـاعی اعـم از اقتـصاد، سیاسـت،                 . یابد طیبه، معنا و ارزش می    

پذیرد لذا در دسـتیابی بـه همـه ابعـاد و      تربیت و تمامی اعمال فردي و اجتماعی در راستاي تحقق حیات طیبه صورت می            

یرات خود مسئولیت داشته و بایـد در مـشارکتی   ها و تأث مراتب حیات طیبه، تمام افراد و نهادهاي جامعه متناسب با ظرفیت       

توان گفت که از منظر اسـالمی، دسـتیابی بـه حیـات طیبـه، غایـت                   بر این اساس می   . همدالنه و هماهنگی فعالیت کنند    

  .هاي فردي و جمعی آحاد اجتماع است مشترك تمامی نهادها و مقصود نهایی همه فعالیت

  غایت تربیت. 2ـ3ـ2

هاي اسالمی و در جهت دستیابی به فعالیت حیات طیبه نیازمند  بر ارزش  جانبه و پایدار مبنی     هجامعه براي توسعه هم   

جانبه و متعادل آحاد خود و تکوین و تعالی پیوسته هویت انسان را براساس معیارهاي اسالمی              آن است که زمینه رشد همه     

یرد تا افراد جامعه آمـاده دسـتیابی بـه همـه ابعـاد و      گ این مقصود از نهاد تربیت کمک می فراهم سازد، لذا براي رسیدن به     

جانبـه و     بر این اساس با غایت اختصاصی نهاد تربیت در جهت دستیابی جامعه به توسـعه، همـه                . مراتب حیات طیبه شوند   

ـ . جانبه و متعادل متربیان و تکوین و تعالی پیوسته هویت ایمان اسـت              هاي اسالمی، رشد همه     بر ارزش   پایدار مبتنی  دیهی ب

معرفت شهودي و گـرایش     (هویت امري وجودي است که هسته اولیه آن در دوران آدمی تحت عنوان فطرت               ... است که   

تکوین و تعالی هویت از دیگر سو، امري داراي ابعاد و        . وجود دارد ) نیازها و تمایالت  (و طبیعت   ) نسبت به ذات اقدس الهی    

هـا اسـتقالل ذاتـی از همـدیگر ندارنـد و در               این جنبه   گرچه.  انسان است  ها مختلف با توجه به شئون گوناگون حیات         جنبه

بـه سـخن دیگـر      . دهند  یافته را تشکیل می     در تعامل با یکدیگر موجودیتی یکپارچه و وحدت       ) تکوین و تعالی  (جریان رشد   

)  بـا حـق تعـالی   برقـراري ارتبـاط   (هـا، هویـت دینـی         البته در میان این جنبه    . هویت، حقیقت واحدي در عین کثرت است      

  1 .هاي هویت خواهد بود بخش تمامی جنبه محوري داشته و وحدت نقش

                                                          
1.                          شایان ذکر است، با وجودي که تکوین و تعالی هویت در فضاي اجتماعی و تحت تأثیر عواملی نظیر خـانواده، نهادهـاي مـدنی و دولـت رخ

به بیان دیگر، از آنجا که آدمی استعداد صعود به اعلـی  . سبوق به آگاهی آدمی استدهد، لیکن عامل نهایی در این روند، اراده آزاد و اختیار م    می

لـذا نـامتعین بـودن    . تواند در جهت صـعود و سـقوط قـرار گیـرد        السافلین را دارد، جریان تکوین و تحول هویت نیز می           علیین و سقوط به اسفل    

.ا در روند تکوین و تحول هویت براي هر فرد مهیا ساخته استسرنوشت آدمی و آزادي ذاتی او امکان سقوط و صعود در هر زمان ر
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  هدف کلی تربیت. 2ـ3ـ3

جانبه و متعادل و تکوین و تعالی پیوسته هویت متربیان ـ کـه مـصداق اشـتداد      تحقق غایت تربیت یعنی رشد همه

حقیقت هستی و ایجاد نسبت شایسته با آن وجودي انسان است ـ در گام نخست از طریق توسعه شناخت آدمی نسبت به   

  .گیرد و در گام بعد از طریق فهم موقعیت خود در عرصه هستی و تالش براي اصالح مستمر این موقعیت صورت می

چنانکه گذشت هویـت    . یابد  خورد و شدت می     به هر حال در جریان توسعه وجودي، هویت و تشخیص فرد رقم می            

پذیر و ناتمام است که تکوین و تعالی آن در جریان حیات بـا   یگر امري نامتعین، انعطافانسان برخالف ماهیت موجودات د   

دارنـد  ) در قالب فطرت و طبیعت(لذا آدمیان اگر چه مبناي هویتی مشترکی . یابد توسعه حرکت آزادانه و آگاهانه تشدید می    

عوامل طبیعی و محیطی، در نهایـت بـا اراده و   اما در عین حال در جریان زندگی و حضور در اجتماع، ضمن تعامل مؤثر با       

لذا، سهم اراده و کوشـش فـردي انـسان در جریـان تکـوین و تحـول                 . یابند  تالش فردي، هویت و تشخیص مستقلی می      

  .یابد هویت، با توسعه حیات و بسط آزادي او افزایش می

دهی و  موقعیت خود براساس ساماندرك و بهبود  مستمر    : توان گفت هدف کلی تربیت عبارت است از         بنابراین می 

  : که از طریق1بهبود نسبت خود با خداوند

و توانـایی   ) نیـات، افکـار، حـاالت شخـصی، رفتـار، اعمـال و صـفات              (دهی و بهبود پیوسته خویش        توانایی سامان 

 3محـیط طبیعـی   و توانایی ساماندهی و بهبـود ارتبـاط خـود بـا           2ساماندهی و بهبود پیوسته ارتباط خود با محیط اجتماعی        

  .پذیرد صورت می

                                                          
1.                       دستیابی به حیـات طیبـه   (البته باید توجه داشت که درك و بهبود مستمر موقعیت خود براساس انتخاب و التزام به نظام معیار متناسب با غایت زندگی (

.ن ارتباط آن است که فرد مطابق با معیارهاي الهی عمل کندگیرد و ارتباط با خدا داراي مراتب و درجه است که حداقل ای صورت می
2.گردد  این ساماندهی شامل شناخت ساختارها و نهادهاي اجتماعی، روابط اجتماعی، روابط انسانی، قراردادها، مصنوعات، علوم و هنرها می.
3.          شـناخت  : گـردد و دربردارنـده مـوارد       و حوادث طبیعـی مـی      این ساماندهی شامل چگونگی برقراري ارتباط انسان با اجسام، گیاهان، جانوران

.گیري از طبیعت، حفظ طبیعت، عمران طبیعت و کنترل طبیعت است طبیعت، آموختن از طبیعت، تکریم طبیعت، بهره
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  )اصول تربیت( تربیت چگونگی. 3

مثابه معیار و راهنمـاي       اصول تربیت قواعد تجویزي کلی هستند که در جهت بیان چگونگی تحقق غایت تربیت به              

ـ   عمل مجموعه عوامل سهیم و تأثیرگذار در جریان تربیت قرار می    وب گیرند تا هر یک وظایف تربیتی خود را به نحـو مطل

هر چند، اصول مـاهیتی ثابـت و نـسبتاً          . گردند  این اصول با نظر به بنیادهاي دینی، فلسفی و علمی وضع می           . انجام دهند 

و یا این که برحسب انواع تربیت و عوامل تربیـت           ) اصول عام (پایدار دارند ولی محدوده کاربرد آنها ممکن است عام بوده           

در هر حال در تدوین اصول تربیت بایـد بـه دو حیـث    ). اصول خاص (بر باشند   در محدوده خاصی به کار گرفته شده و معت        

  .جمعی و فردي مورد نظر در تعریف تربیت و غایت آن توجه گردد

هاي جریان تربیت را به نحو  کند تا تمامی مؤلفه توجه و التزام به اصول تربیت، به همه کارگزاران تربیتی کمک می        

هاي نظري هستند که تعیین اهداف  گاه در واقع اصول تربیت، تکیه. ت ساماندهی نمایندشایسته در جهت تحقق غایت تربی   

ها و راهبردها، تعیین رویکردهاي مدیریتی، تخصیص منابع مادي و مالی، تأمین و  ها و اولویت    کلی و جزئی، تعیین سیاست    

 مالی، تـأمین و تربیـت معلـم و نیـروي     تربیت معلم و نیروي انسانی، تعیین رویکردهاي مدیریت، تخصیص منابع مادي و        

ریزي، تعیین حدود و ثغور مشارکت عوامل شریک و مؤثر در جریان تربیت، تدوین                انسانی، تعیین رویکردهاي کالن برنامه    

هـا و     هاي یـاددهی و یـادگیري، تعیـین شـاخص           هاي یادگیري، طراحی روش     ها و فعالیت    محتوي آموزشی، تنظیم فرصت   

آید در راستاي دستیابی بـه        مجموعه اصول عامی که در پی می      . گیرد   و غیره، براساس آنها صورت می      هاي ارزشیابی   شیوه

غایت تربیت، و بیان چگونگی تحقق غایت تربیت توسط مجموعه عوامل و نهادهاي سـهیم و تأثیرگـذار در تربیـت و بـا                        

  .اند هاي آن، تدوین گردیده توجه به تعریف تربیت و بنیان

  یتاصول عام ترب

هاي اسالمی صورت پـذیرد کـه از قـرآن،            هاي آن باید براساس آموزه       جریان تربیت و همه مؤلفه     :دین محوري 

هـا برحـسب     هاي ایـن آمـوزه      سازگار و هماهنگ با داللت    (و یا در چارچوب آنها      ) ع(و معصومین   ) ص( پیامبر اکرم    1سنت

هاي تربیت از محوریت و اولویت  و اخالقی نسبت به سایر ساحت  برگرفته شده باشند، بنابراین تربیت دینی       ) 2فرایند اجتهاد 

                                                          
1.در اصطالح اصولیان و فقیهان، سنت عبارت از اقوال، افعال و تقریر معصوم است.
2.اصول فقه ذکر گردد.
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 در جریـان تربیـت ضـمن توجـه بـه            1 . آیین زنـدگی، در مـتن زنـدگی توجـه داشـت             مثابه  باید به دین به   . برخوردار است 

  .هاي دینی حرکت کرده و آنها را محقق ساخت هاي موجود، باید سعی گردد براساس مجموعه ارزش واقعیت

 باید تربیت را جریانی استعالیی در طول حیات بشري تلقی نمود که از سطوح پایین به مراتـب                   :رتبتیـ کمال م  

  2 .پذیرد عالی صورت می

هـا براسـاس      هـا، تـصمیمات، اعمـال و فعالیـت          ها، رویدادها، فرایندها، برنامه      باید سودمندي پدیده   :ـ غایتمندي 

  .اوت قرار گیرندچگونگی و میزان دستیابی به غایت تربیت مورد قض

هـا،   هـا، ارزیـابی   ریزي ها، برنامه  براساس این اصل در جریان تربیت از یک سو باید در سیاستگذاري:ـ خردورزي 

هاي معتبر و سازوکارهاي استفاده از        ها و اقدامات تربیتی به دستاوردهاي معتبر دانش بشري و نتایج پژوهش             گیري  تصمیم

توجه نمود و از سوي دیگر در جریان تربیت بـه عنـوان             ) زگاري با مبانی دین اسالم    به شرط سا  (خردجمعی مانند مشورت    

یک عمل فکورانه؛ باید مربیان و متربیان، تا حد امکان، نسبت به خردورزي و نقادي مداوم عمل خـود و دیگـران اهتمـام          

  .ورزند

ودات باید در امر تربیت همچـون   آزادي به عنوان وجه امتیاز انسان بر دیگر موج  :ـ پاسداشت و ارتقاء آزادي    

هاي مختلف آن شامل آزادي عقیـده،         آزادي در جنبه  . معیاري براي ارتقاي مرتبه وجودي در نظر گرفته شود و توسعه یابد           

بـر جنبـه سـلبی آزادي یعنـی رفـع موانـع و             عـالوه . بیان، گوش کردن و فعالیت باید به طور معقول مورد نظر قرار گیـرد             

هـاي   ایجابی آن یعنی فراهم آوردن امکانـات و فرصـت   جانبه، باید جنبه  سازي براي رشد همه ت زمینهها در جه    محدودیت

  3 .مناسب براي شکوفایی اختیار و افزایش قدرت انتخاب نیز مورد نظر قرار گیرد

و  4 باید در جریان تربیت کرامت ذاتی افراد حفظ و زمینـه ارتقـاي آن فـراهم گـردد                  :ـ حفظ و ارتقاي کرامت    

هاي اجتماعی، به کـسب هویـت جمعـی     هاي تربیتی چنان سامان یابد که ضمن آنکه متربی با مشارکت در فعالیت        فعالیت

  .حفظ و ارتقاء یابد) ضمن پرهیز از خودمحوري(آید، ترتیبی نیز اتخاذ گردد که فردیت او  مناسب نائل می

یان و توجه به کوشش آنان و نتـایج آن، بـراي           هاي مشترك و متفاوت متربیان و مرب         عنایت به ویژگی   :ـ عدالت 

هـاي برابـر بـراي همگـان بـا توجـه بـه                از این رو در جریان تربیت از سویی باید فرصـت          . برقراري عدالت ضروري است   

، فرهنگی و اجتمـاعی را  )فردي فردي و درون بین(هاي فردي  هاي مشترك فراهم نمود و از سویی دیگر باید تفاوت        ویژگی

                                                          
1. هاي دین اسالم، دنیا محل کشت آخرت است و دستیابی به زیست طیبه در حیات دنیوي، زمینه الزم را بـراي دسـتیابی بـه      به آموزهبا توجه

.سازد سعادت اخروي فراهم می
2.رزیـابی بیرونـی بـه      این جریان، روندي تکاملی از اصالح ظاهر به تحول باطن، از التزام بیرونی به التزام شخصی متربیان، از ا                    ترتیب که   بدین

هـاي   هاي سطوح پایین به انگیزه هاي اخروي، از انگیزه    هاي دنیایی به انگیزه     ارزشیابی توسط خود شخص، از دانش به نگرش و عمل، از انگیزه           

.هاي جمعی داشته باشد هاي فردي به انگیزه سطوح باال، از انگیزه
3. بندي و تمرین انتخابگري باشند تا فردیـت افـراد و     انجام فعالیت، گزینش، ترجیح، اولویتهاي هاي تربیتی باید مملو از فرصت     بنابراین برنامه

سازي براي تربیت آزادي  در عین حال چه بسا در مراحل نخست رشد با توجه به عدم آمادگی متربی در راستاي زمینه . استقالل آنان از بین نرود    

  .فرد محدود گردد

4.     سبت به نوع انسان که در مقایسه با برخی موجودات، دیگر، از امکانات و مزایاي بیـشتر در سـاختمان وجـودي                     به دلیل عنایت ویژه خداوند ن

.برخوردار است
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بـا  (همچنین بایـد جریـان تربیـت بـه طـور متـوازن              . 1تربیت با کیفیت براي همه متربیان مورد مالحظه قرار داد         در ارائه   

  .و با پرهیز از افراط و تفریط صورت گیرد) مالحظه معیارهاي دینی و عقلی

ر و  در جریان تربیت باید ضمن توجـه بـه هـر یـک از اجـزاء، ابعـاد، انـواع، عوامـل، عناصـ                 :نگري  جانبه  ـ همه 

در جریـان تربیـت     . 2ها پرهیز نمود    سونگري و حصر توجه به برخی مؤلفه        گرا، از یک    هاي تربیت با نگاه جامع و کل        ساحت

  .ها را در جهت وحدت همسو کرد شناختی، باید کثرت هاي موجود از منظر روش ها به عنوان واقعیت ضمن پذیرش کثرت

د ضمن توجه به امور ثابت و مسلم دینی و ارزشـی، بـا پدیـده     در جریان تربیت بای:پذیري ـ پویایی و انعطاف 

این معنا که با پذیرش اصـل وجـود تغییـر در شـرایط اجتمـاعی و                   به. اي فعال صورت پذیرد     تغییر در جامعه و فرد مواجهه     

همچنـین تمـامی   . خصوصیات فردي، ظرفیت هدایت تغییرات در نظام تربیتی در جهت تحقـق غایـت تربیـت پدیـد آیـد                   

ها و عوامل تربیتی؛ در جریـان تربیـت ضـمن حفـظ اصـول، متناسـب بـا اقتـضائات بایـد از                          ها و روش    ها، برنامه   یاستس

  .پذیري الزم برخوردار باشند انعطاف

اي معین شـده و طـی         ها به طور تدریجی و مرحله        باید در جریان تربیت، اهداف و برنامه       :ـ تدریج و پیوستگی   

جریان تربیت امري مستمر در طول زندگی افراد بـوده و هیچگـاه نبایـد در حیـات فـردي و                     . حرکتی پیوسته تحقق یابند   

همچنین جریان . بنابراین نباید آن را به یک دوره زندگی و در محیطی خاص محدود نمود . اجتماعی مورد غفلت قرار گیرد    

جهت ایجاد وحدت میـان ابعـاد هویـت    هاي تربیت با هم همسو بوده و در       اي صورت پذیرد که ساحت      تربیت باید به گونه   

  .متربیان، عمل نمایند) عقالنی، عاطفی، ارادي و عملی(

ها و تدابیر به صورتی سامان یافته و ادامه یابنـد             ها و برنامه     در جریان تربیت باید فعالیت     :ـ آمادگی و صالحیت   

 به همین منظور در امر تربیت باید حدنـصابی  .که حد نصابی از کیفیت و کارآمدي در آنها رعایت شده و همواره بهبود یابد    

  . و به طور پیوسته ارتقاء یابد3از آمادگی و توانمندي براي انجام کار از سوي مربی وجود داشته باشد

هاي   ریزي  ها و برنامه    گیري   باید مصالح تربیتی شناسایی و مالك اصلی در تمام تصمیم          :ـ تقدم مصالح تربیتی   

  .مل اجتماعی سهیم و تأثیرگذار در جریان تربیت، اهتمام جدي به امر تربیت داشته باشنداجتماعی گردد و همه عوا

هاي تربیتی خود نسبت به فرزنـدان پاسـخگو باشـند و               والدین باید نسبت به انجام تکلیف      :ـ محوریت خانواده  

رو دولت نمی تواند جایگزین خانواده       از این    4 .نقش اصلی را در جریان تربیت به ویژه در دوران قبل از بلوغ برعهده گیرند              

  5 .در امر تربیت گردد و مسئولیت او را کاهش دهد

منـد   بر خانواده نسبت به تربیت همه افراد جامعه وظیفـه   در جریان تربیت، دولت اسالمی عالوه      :تکلیف حاکمیت 

                                                          
1.جانبه و پایدار اجتماعی دارد رعایت عدالت تربیتی مهمترین نقش را در توسعه عدالت همه.
2. ن؛ انسان و طبیعت؛ فیزیک و متافیزیک؛ دنیـا و آخـرت؛ روح و جـسم؛ درون و    هایی از نوع خدا و جها بنابراین، در جریان تربیت باید، تفکیک

برون؛ نظریه و عمل؛ دانش و ارزش؛ مشاهده و نظریه؛ علوم طبیعی و اجتماعی؛ علم و هنر؛ علم و ایمان؛ حس و عقل؛ برهان و شـهود؛ حـوزه                         

  .خصوصی و عمومی؛ فرد و جامعه مطرود تلقی گردد

3.    هـا و تمهیـدات    هاي مربیان تالش نمود و از سوي دیگر باید همواره زمینه  سو باید همواره در جهت ارتقاي صالحیت    به همین منظور از یک

  .سازي متربیان به خصوص در مراحل اولیه رشد در راستاي تحقق امر تربیت فراهم کرد الزم را براي آماده

4. شود دفع زیان کودك میزیرا تربیت بر والدین تکلیف است چرا که موجب جلب مصالح و.
5.      تواند هـم کودکـان و جوانـان و     در تربیت، متناسب با دیدگاه اسالمی میان دولت اسالمی و خانواده یک رابطه طولی برقرار است و دولت می

  .ربیتی مکلف نمایدهاي ت صالحیت را به انجام فعالیت غیره را به آموزش اجباري وادار نماید و هم خانواده، نهادهاي مدنی و اشخاص صاحب 
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هـاي مـدنی و اشـخاص صـاحب         است و دولت باید زمینه تربیت عمومی همه شهروندان را فراهم نمایـد و خـانواده، نهاد                

  .صالحیت را به انجام فعالیت تربیتی مکلف نماید

ریزي، سیاسـتگذاري و       باید میان نهادهاي سهیم و عوامل تأثیرگذار در تربیت در زمینه برنامه            :ـ هماهنگی و همکاري   

تـرین    ت به عنـوان یکـی از اساسـی        باید همه عوامل اجتماعی سهیم، تأثیرگذار و در جریان تربی         . اجرا، هماهنگی و سازواري باشد    

  .مجاري دستیابی به حیات پاك، افزون بر تقسیم وظایف، با یکدیگر تعامل و همکاري فعال داشته باشند

باید تربیت به منزله مسئولیتی الهی تلقی شود و همـه عوامـل سـهیم و تأثیرگـذار و                   : ـ پاسخگویی و نظارت   

سخگو باشند و مسئولیت آثار تربیتی اقدامات خویش را بپذیرند؛ بنابراین باید            مرتبط با امر تربیت، نسبت به عملکرد خود پا        

  1 .عملکرد مجموعه عوامل سهیم، تأثیرگذار و مرتبط با امر تربیت مورد نظارت و پایش مداوم قرار گیرد

  

                                                          
1. همه بدین منظور باید مسئولیت و تکالیف مرتبط با هر یک از عوامل شریک، تأثیرگذار و دخیل در امر تربیت مشخص شده و جریان تربیت و

.ها و عناصر آن همواره مورد ارزشیابی واقع شوند تا به طور مستمر بهبود یابند مؤلفه
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  پیشگفتار

فلـسفه تربیـت در جمهـوري اسـالمی         «مجموعه مطالعات نظري سند ملی آموزش و پرورش، معطوف به تـدوین             

رهنامه تربیت رسمی و عمـومی  «و » جمهوري اسالمی ایران) آموزش و پرورش(فلسفه تربیت رسمی و عمومی   «،  »ایران

  .هاي این سه مجموع براي سند ملی آموزش و پرورش بوده است و استخراج داللت» جمهوري اسالمی ایران

بنابر این محصول تلفیق نتایج مطالعات نظري و سایر منابع و مستندات پژوهشی معتبر، بر طبـق سـاختار مـصوب          

هاي  نوشت گردد و مستندات اصلی آن نیز به صورت پی   اتی ارائه می  کمیته تدوین، طی سه بخش اصلی و یک فصل مقدم         

  .توضیحی و ارجاعی متعاقب هر متن مطرح خواهد شد

اسـت  » فلسفه تربیت رسمی و عمومی جمهوري اسالمی ایـران        «آید ویرایش دوم متن پیشنهادي        آنچه در پی می   

تبیـین فلـسفه    «تأکید بر نتایج معتبـر مطالعـه        با  یافته    هاي مطالعات نظري انجام     بندي و تلفیق یافته     که با جمع  

، و در چارچوب فلسفه تربیت جمهوري اسالمی ایران، پس از بحـث و بررسـی در                 »تعلیم و تربیت رسمی در اسالم     

کارگروه تدوین مبانی نظري سند ملی و همکاران این کارگروه، به منظور تبیین چیستی، چرایی و چگونگی تربیت رسـمی          

بدیهی است پس از تصویب کلیات این مـتن در کمیتـه تـدوین و            . مهوري اسالمی ایران تنظیم شده است     و عمومی در ج   

  .شوراي راهبري سند ملی آموزش و پرورش، مستندات اصلی آن نیز جهت بررسی و تأیید به کمیته تدوین ارائه خواهد شد

  





  مقدمه

شود ـ در    از آن یاد می1ام تربیت رسمی و عمومینظ«هدایت شایسته نظام آموزش و پرورش ـ که در اینجا با نام  

هاي مدلل و مدون، تبیین چیستی، چرایی و چگـونگی آن را بـه طـور                  اي از گزاره    هر جامعه نیازمند آن است که مجموعه      

دهی و اصالح این بخـش مهـم از جریـان     سازگار با فلسفه تربیت معتبر و مقبول آن جامعه، برعهده گیرد تا تنظیم، جهت             

از این رو دست اندرکاران مطالعات نظري سند ملـی آمـوزش و   . اي صورت پذیرد بیت با توجه و التزام به چنین مجموعه   تر

را وجهه همت خویش قرار دادند که در قالب » فلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوري اسالمی ایران    «پرورش، تدوین   

بـه تبیـین    » فلسفه تربیت در جمهوري اسالمی ایـران      «، برپایه   اي جامع، سازوار، به هم پیوسته، مدلل و مدون          مجموعه«

بیان رسالت، کارکرد و    (، چرایی   )»نظام تربیت رسمی و عمومی    «تعریف، ضرورت وجودي، ارکان و قلمرو فعالیت        (چیستی  

  ».زدپردا این نظام در جمهوري اسالمی ایران می) ها و اصول کلی تعیین ساختار، مؤلفه(و چگونگی ) اهداف مشترك

  

                                                          
1.  اصطالح اخیر به دلیل این که موجب تفکیـک  . است» آموزش و پرورش« اینجا معادل اصطالح رایج  در» تربیت رسمی و عمومی   «اصطالح

بوده و در نتیجه براي هر یک کارکرد خاص و شیوه اجـرا و مـدیریت   » پرورش«و » آموزش«جریان پیوسته تربیت رسمی به دو بخش گسسته  

ناسبی نیست؛ زیرا اساساً تربیت ناظر به جریان واحدي بـوده کـه از طریـق فراینـد                  نظران اصطالح م    نماید، از دیدگاه صاحب     اي را الزم می     ویژه

.گیرد هاي تربیتی شکل می یاددهی، یادگیري و تعامل بین عوامل و عناصر موقعیت





  یمچیستی تربیت رسمی و عمو. 1

  :تعریف. 1ـ1

تردید، تربیت رسمی یک نظام اجتماعی است که به شکل امروزین آن از محصوالت دوره مـدرن بـوده کـه در                        بی

لذا، این شکل از تربیـت تـابع مقتـضیات اجتمـاعی            . 1شرایط صنعتی شدن و مطابق با نیازهاي جوامع به وجود آمده است           

رغـم عناصـر      لذا علی . مندي و وابستگی به زمان و مکان است         دیگر تربیت رسمی داراي خصوصیت تاریخ     به سخن   . است

این بـدان معناسـت کـه    . هاي وابسته به موقعیت و شرایط آن نیز باید لحاظ شود مشترك در اشکال تربیت رسمی، ویژگی  

رسد که  مندي آن تحلیل نمود و به نظر می به تاریخنظران به این شکل از تربیت را باید با عنایت          برخی از انتقادات صاحب   

  .اشکال مختلفی است از تربیت رسمی قابل تصور است که همه انتقادات به همه اشکال تربیت رسمی وارد نیست

بر این اساس تعریف واحد و مورد اجتماعی درباره تربیت رسـمی و عمـومی و تمـایز آن از دیگـر انـواع تربیـت و                           

. هـاي تربیتـی مبتنـی بـر آنهـا اسـت             هاي ارزشی و فکري و فلسفه       زیرا امري وابسته به نظام    . نداردخصوصیات آن وجود    

تـوان بـا قبـول تقـسیم جریـان       بنابراین در ارائه تعریفی از تربیت رسمی و عمومی بنابر فلسفه تربیت اسالمی و بومی می         

ظ میزان شمول به دو نوع عمومی و تخصـصی و       تربیت به لحاظ نحوه سازماندهی به دو نوع رسمی و غیررسمی و به لحا             

با توجه به ضرورت وجود تربیت رسمی و تربیت عمومی در جامعه و دالیل اهمیت تعمـیم آن بـراي عمـوم افـراد جامعـه                  

  :توان تربیت رسمی و عمومی را چنین تعریف نمود می

تربیت رسمی و عمومی بخشی از جریان تربیـت رسـمی اسـت کـه بـه                 «

هاي الزم براي عمـوم افـراد جامعـه           ابی از شایستگی  منظور کسب حدنص  

جهت حضور مؤثر در حیات فردي و اجتمـاعی ارائـه شـده و زمینـه ورود                 

  ».سازد متربیان به انواع تربیت تخصصی را فراهم می

  

                                                          
ن مثـال دولتـی     بـه عنـوا   . هاي تربیت رسمی، تناسب دارد      توان گفت که برخی از اشکال تربیت در تاریخ گذشته با برخی از ویژگی               گرچه می . 1

ایـن نهـاد در راسـتاي تقابـل     . ها و مراکز آموزشی فاطمیان مصر مالحظه نمـود    ها و مستنصریه    توان در نظامیه    مند بودن آن را می      شدن و نظام  

.یافته است هاي شرق و غرب عالم اسالمی شکل گرفته و توسعه ایدئولوژیک دولت
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  هایی تربیت رسمی و عمومی ویژگی. 2-1

  .و قانونمندي مشخصی استمندي، تحقق این تربیت مستلزم طرح و نقشه و سازمان و دستورالعمل  نظام

دهـد و از طریـق        محوري، تحقق عینی این تربیت و بالمال رسالت و اهداف آن در عمل در مدرسه رخ مـی                   مدرسه

  .شود هاي مدرسه دنبال می فعالیت

بر این اساس قوانین، این تربیت را بـراي همـه   . اجباري، به این معنی که همگان باید از این تربیت برخوردار شوند    

  .اري نموده استاجب

هـاي فرهنگـی اقتـصادي قـومی، دینـی جنـسی و               صـرف نظـر از تفـاوت      (شمول نسبت به همه آحاد شهروندان       

لـذا داراي  . هاي فردي در واقع برخورداري از این تربیت شرط الزم بـراي ورود بـه عرصـه حیـات اجتمـاعی اسـت           تفاوت

  .محتواي مشترك بین همه آحاد جامعه است

تـوان گفـت داراي    گیـرد، لـذا مـی    ن نوع تربیت براساس سازماندهی محتوایی خاصی انجام مـی  مدرج و مراتبی؛ ای   

بـر ایـن اسـاس مخـاطبین آن       . شود  سطوح و مراحلی است که به صورت پیوسته و منسجم و مرتبط طراحی و اجراي می               

  .گیرد هاي همگن و متناسب با سطوح رشد قرار می االصول در گروه علی

  مخاطبان معین،

  اف و برنامه و محتواي مشترك،اهد

  ساختار مدیریتی نسبتاً متمرکز،

  هاي حاکمیت، متأثر از سیاست

  ارائه مدرك معتبر،

  .نیاز ورود به تحصیالت عالی و بازار کار پیش

  تعریف نظام تربیت رسمی و عمومی. 3-1

ریزي؛   تگذاري؛ برنامه در همه سطوح سیاس   » 1تربیت رسمی و عمومی   «نظام اجتماعی متولی تحقق شایسته جریان       

  پشتیبانی؛ هماهنگی، ساماندهی و اجرا؛ نظارت، ارزشیابی و اصالح

  

  

                                                          
1. Formal & General Education



  چرایی نظام تربیت رسمی و عمومی. 2

  ضرورت وجودي. 1ـ2

گونه حضوري و دخالتی اثرگذار در تربیت آحـاد جامعـه نداشـته               توان حاکمیتی را فرض کرد که هیچ        امروزه در جهان نمی   

ـانی ضـروري بـه                     در اسالم الزم می   باشد پذیرش حکومت     ـانی و مک آید که اقتضائات حکومت در طی زمان مطابق با شرایط زم

هدایت و عدالت دو مأموریت متداخل پیامبران الهی و بالمال حاکمیت اسـالمی اسـت بـدون شـک اقامـه قـسط و             . رسد  نظر می 

ـند         افرادي متوقف است که عادل بوده و به لوازم عدالت            1عدالت بر تربیت   ـایی عـدالت باش ـان برپ . پایبند بـوده و همچنـین خواه

تحقق آرمان عدالت متوقف بر اداره نظامی و تشکیالتی است که کارکردي در این راستا داشته باشد لذا تربیت رسمی بـه عنـوان                        

  .رسد وظیفه حاکمیت براي تحقق هدایت و عدالت و حفظ و بقاي خود در نظریه اسالمی ضروري به نظر می

هاي دور به صورت تنیده با دیگر نهادها کارکردهاي ویژه خـود را در    از گذشته2 به عنوان یک نهاد اجتماعی  تربیت

در قرون اخیر به سبب تغییرات و تحوالت جوامع در توسعه دانـش   . تداوم و توسعه حیات فردي و اجتماعی ارائه داده است         

اي دیگر بـه      تر شدن زندگی اجتماعی، نهاد تربیت با جلوه         یدهگیري دولت و نهادهاي مدنی دیگر و پیچ         و تکنولوژي، شکل  

بـراي تـداوم و   ) تربیت رسـمی (یافته، داراي ساختار سلسله مراتبی، با تشکیالت و اهداف مشخص و قانونمند        طور سازمان 

ضرورت تربیت رسمی بـه ویـژه بخـش عمـومی آن در تمـامی جوامـع       . توسعه جریان تربیت در همه جوامع شکل گرفت       

المللی و قانون اساسی عموم کشورها برخـورداري از آن را       اي که قوانین بین     باشد و به گونه     امروزي مورد تأکید و تأیید می     

  .اند اجباري و رایگان نموده

هاي شایسته و کارآمدي وابسته است که بتوانـد در شـرایط              در جهان امروز امنیت و استقالل کشورها به تربیت انسان         

توان آن به اتفـاق    ر جهان امروز موجب بقا و توسعه جامعه شوند این موضوع چنان اساسی و مهم است که نمی                 پیچیده و متغی  

                                                          
1.بایست در حوزه تربیت آحاد جامعه دخالت داشته باشد کننده باشد و نشان دهد که حکومت اسالمی می تواند کمک  در این زمینه میروایات بسیاري.  

ان لی علیکم حقاً و لکم علی حق، فاما حقکم علی فالنصحیه لکم و توفیر فیئکم، و تعلیمکم      «: فرمایند  البالغه می   در نهج ) ع(امیرالمومنین  ) الف

  .114البالغه، فیض،  نهج» تجهلوا و تأدیبکم لکیال تعلموالکیال 

  .991همان، » علی االمام أن یعلم اهل والیته حدود االسالم و االیمان«: نقل شده که فرمودند) ع(در غرر و درر از امیرالمومنین

  686: 2، الحیاه، عتاب بن اسید احکامکم و مصالحکم و قد فوض الیه تعلیم جاهلکم) ص(اهللا وقد قلد محمد رسول«

25ـ تحف العقول، » ...ثم بث فیهم المعلمین...«: به معاذ براي اعزام به یمن آمده است) ص(در عهدنامه حضرت رسول 
2.     خاصـی را از  هاي معینی است و نیازهـاي اساسـی    اي سازمان یافته از روابط اجتماعی که متضمن ارزشها و رویه  نهاد اجتماعی عبارت است از مجموعه

  . شود هاي است که از طریق آن وظایف اساسی تربیت آحاد جامعه عملی و محقق می نهاد اجتماعی تربیت ساختارها و شیوه. سازد جامعه برآورده می
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  .و یا صرفاً تربیت غیررسمی واگذار نمود بلکه باید تمهیداتی هدفمند، نظامند براي تربیت آحاد اجتماع فراهم نمود

ق بخـش بیـشتري از امکانـات و اسـتعدادهاي بـالقوه             شـود؛ ضـرورت تحقـ       تر می   به نسبتی که زندگی در جوامع پیچیده      

تـري   هاي انسانی وسـیع  هایی نیاز دارند توانایی به بیان دیگر امروزه جوامع به انسان. شود ها براي حضور در جامعه بیشتر می    انسان

ـاعی           . در آنها تحقق یافته باشد     امـري  ) و یـا محیطـی    تربیـت غیررسـمی     (واگذاري این امر به سازوکارهاي عادي و معمول اجتم

هـاي ضـروري بـراي زنـدگی و مـشارکت در          ها و مهارت    شود که آحاد اجتماعی به شایستگی       نامعقول خواهد بود زیرا موجب می     

ـا                    حیات اجتماعی مجهز نشده و ارزش      هاي پذیرفته شده جامعه را چنانکه باید درونی ننموده و قادر به برقـراري روابـط مطلـوب ب

بـراي جلـوگیري از     . سازند  ساز رکود و فروپاشی جامعه را فراهم می         بدیهی است چنین وضعیتی زمینه    . اشندخدا جامعه و طبیعت نب    

ـاعی بایـد مجموعـه           به وجود آمدن چنین وضعیتی و تربیت انـسان         ـا ضـروریات زنـدگی اجتم ـایی متناسـب ب اي از امکانـات و   ه

 فراهم شود که ضـمن فهـم و درك و درگیـري فعـال بـا سـرمایه                براي آحاد جامعه  ) یافته  هدفمند و سازمان  (مند    هاي نظام   زمینه

  .هاي الزم براي حضور فعال و مؤثر در عرصه حیات فردي و اجتماعی فراهم آورد فرهنگی، شایستگی

در وضع موجود همه عناصر ساختی و کنشی جوامع در وضـع مطلـوب قـرار ندارنـد و داراي نقـایص و مـشکالتی         

توانـد    تربیت رسمی سازوکاري است که می     . ازم منفی در جریان تربیت غیررسمی داشته باشند       توان آثار و لو     هستند که می  

  .شرایطی را فراهم آورد که تربیت آحاد اجتماع به دور از تأثیرات منفی نقص عناصر ساختی و کنشی موجود صورت پذیرد

ـا        . دتاریخمندي تربیت رسمی نشان از آن دارد که الگوهاي مطلقی از آن وجود ندار              اطالق الگوي تربیت رسمی ایـن خط

ها مبانی فلسفی متفاوت الگوي رایج در کـشورهاي پیـشرفته را در جامعـه خـود                   نماید که کشورهاي دیگر با فرهنگ       را ایجاد می  

الگوي رایج در این کشورها با پیشینه فرهنگی و تاریخی آنان سازگار است و این الگـو قـادر نیـست کـه تحـولی                . گسترش دهند 

ناسب با پیشینه و تاریخ آنان ایجاد نماید و مسائلی مانند انقطاع فرهنگی گسست با پیشینه تاریخی خود و حتی فـرار مغزهـا را                          مت

ها و دیـدگاه بـومی و انقالبـی اشـکالی از              توان نتیجه گرفت که هر کشوري که براساس ایده          بر این اساس می   . آورد  به دنبال می  

دانیم و براساس شواهد موجود نظام تربیت رسمی و عمومی در کشور ما بـه عنـوان         چنانچه می . ندتربیت رسمی را باز تعریف نمای     

بخشی از نظام جدید تربیت رسمی تاکنون بر فلسفه مدون و استواري ـ در چارچوب فلـسفه تربیتـی بـومی و متناسـب بـا نظـام        

د، این امر یکی از عوامل مهم بروز ناهماهنگی و عـدم  رس فکري و ارزشی مقبول جامعه اسالمی ـ مبتنی نبوده است و به نظر می 

  .انسجام درونی و بیرونی و در نهایت ناکارآمدي نظام فعلی تربیت رسمی و عمومی ایران باشد

  رسالت نظام تربیت رسمی و عمومی. 2ـ2

گیـري و     بـراي شـکل    1هاي الزم براي عموم شـهروندان        کسب شایستگی  1مند و عادالنه    فراهم آوردن زمینه نظام   

                                                          
1.    در مرتبه نخست عـدالت تربیتـی نـاظر بـه     . که تحقق کامل آن منوط به تحقق همه مراتب آن است         . عدالت تربیتی مفهومی ذومراتب است

 تربیت است در این مرتبه باید سازوکارها و امکانات الزم به صورت رایگان و اجباري براي حق بر تربیت وجود                     (Availability)تن  وجود داش 

هاي تربیتی در حـد   یعنی باید امکانات و فرصت .  آن است  (Accessibility)در مرتبه بعد عدالت تربیتی ناظر به قابلیت دسترسی          . داشته باشد 

در . هاي قومی، نژادي، جنسی، مذهبی و طبقاتی در زمینه حق بر تربیت برطرف شود مطلوب براي همگان برابر بوده و تبعیضنصاب ضروري و   

به عنوان مثـال بهداشـت و سـالمتی    .  در خدمات تربیتی است   (Acceptability)مرتبه باالتر عدالت ناظریه فراهم نمودن کیفیت قابل قبول          

 جریـان   (Adaptability)آخرین مرتبه عدالت آموزشی نیز انطباق       . نات آموزشی مناسب و معلمان با صالحیت      محیط یادگیري، وسایل و امکا    

  .در این مرتبه باید تربیت با نیازهاي ویژه آحاد  اجتماع همخوانی داشته باشد. تربیت یا نیازهاي فردي و اجتماعی متربیان است
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  )جمهوري اسالمی ایران» فلسفه تربیت«براساس (ارتقاي سرمایه انسانی و افزایش سرمایه اجتماعی 

  2کارکردهاي نظام تربیت رسمی و عمومی. 3-2

  تربیت عمومی. 1-3-2

هاي نظام تربیت رسمی و عمومی، عمومیت تربیت و شمولیت اجتماعی آن است به همین    یکی از مهمترین ویژگی   

این خصوصیت با اصل بنیادي هـر حکـومتی کـه    . شود اجباري بودن، رایگان بودن و مشترك بودن آن تأکید می       سبب بر   

  :ذیل این کارکرد، کارکردهاي خردتري قابل فهرست شدن هستند. عدالت است کامالً سازگار است

  سازي مردم، آگاه

  توزیع دانش،

  توزیع، تثبیت و توسعه ارزشها،

  تحول در فرهنگ عمومی،

  هاي ارتباطی افراد جامعه، وسعه و گسترش مهارتت

  .حفظ و تعالی میراث و سرمایه فرهنگی

  مدیریت اجتماعی. 2ـ3ـ2

رغم داشتن کارکردهاي ویژه، در تعامل پیوسته و مستمر با همدیگر هستند تا تداوم و بقاي  نهادهاي هر جامعه علی  

بـا وجـود ایـن      . ر متقابل کارکردها بسیار پیچیده و متغیـر اسـت         این تعامل به سبب تداخل و تأثی      . جامعه را تضمین نمایند   

تربیت عمومی و رسمی بـه      . میزان و کیفیت تأثیر و نقش هر یک از این نهادها در مدیریت اجتماع تأثیرات متفاوتی دارند                

ز این روسـت  تري را در مدیریت جامعه به عهده دارد ا          هایش مانند همگانی بودن، رایگان بودن نقش حساس         سبب ویژگی 

  :توان نام برد ذیل این کارکرد کارکردهاي خردتري را می. دهد که نهاد سیاست به آن توجه خاصی نشان می

  ـ تضمین امنیت،

  ـ گسترش عدالت،

                                                          

طبـق قـانون اساسـی تمـامی     .  که براساس قانون داراي حقـوق و تکـالیف مـشخص هـستند    تمامی افراد تابع نظام جمهوري اسالمی ایران.1

.هاي قومی و مذهبی از حق برابر بر تربیت برخوردارند شهروندان ایرانی صرف نظر از ویژگی

ریالـصد  ( نامطلوب و پنهان بسیاري از کارکردهاي. هاي زیادي قرار گرفته است تربیت رسمی و عمومی از منظر کارکرد یا نتایج مورد بررسی.2

توان منکر برخـی آثـار ناخواسـته و     رغم این که نمی در این جا علی.  اند اند و آن را واجد نتایج منفی تلقی کرده          تربیت رسمی بحث نموده   ) نشده

 پنهان و منفی که گـاه  به هر حال تربیت رسمی با وجود برخی کارکردهاي     . اما منظور نظر کارکردهاي قصد شده است      . منفی تربیت رسمی شد   

در جهان امروز کشوري وجـود نـدارد کـه          . گردد، در جهان مورد توجه همه ملتها است         به سبب چگونگی مدیریت آن و نگاه سیاستمداران برمی        

 .فاقد نظام تربیت رسمی نباشد
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  ـ تحریک اجتماعی،

  ـ تحول اجتماعی،

  .ـ تنظیم روابط اجتماعی

  اهداف مشترك نظام تربیت رسمی و عمومی. 4-2

  :باشد که به شرح زیر است  عمومی شامل دو سطح اهداف مشترك و اهداف ویژه میاهداف نظام تربیت رسمی و

  اهداف مشترك. 1-4-2

  :زیر در آحاد جامعه است) ها و صفات توانایی(هاي  نظام تربیت رسمی و عمومی به دنبال تحقق شایستگی

  ساحت دینی و اخالقی

از آن براي دستیابی به هویـت ویـژه خـود پاسـخگویی             گیري خردمندانه     انتخاب آزادانه و آگاهانه دین حق و بهره       

  هاي وجودي از طریق تحلیل، ارزیابی و اصالح موقعیت ویژه خود، ها و ظرفیت مسئوالنه به نیازها، محدودیت

هـستی مـشارکت   / هـاي طبیعـی   هستی از طریق رمزگشایی و رمزگردانی پدیده      / برقراري ارتباط سازنده با طبیعت    

  .ها و فضائل اخالقی و دینی ام شئون اجتماعی با التزام عملی به ارزشمؤثر و سازنده در تم

  ساحت علمی و فناوري

  هاي جدید واقعیت براساس منابع اثباتی و توجیهی، هاي علمی و فناوري و کشف یا خلق صورت گیري از یافته ارزیابی و بهره

  ل به واقعیت،پردازي، باور و عم درك و اصالح موقعیت خود از طریق ترسیم، مفهوم

  هاي علمی ـ پژوهشی براي دستیابی به آینده مطلوب برمبناي نظام معیار، ریزي و اجراي آگاهانه فعالیت برنامه

  هاي اخالقی و دینی، ها و تفسیر آن در پرتو آموزه ها، رویدادها، جریان درك و کشف پدیده

هاي علمی  آن براي ایفاي نقش سازنده در فعالیت شناخت و استفاده از طبیعت با هدف تکریم، آبادانی و آموختن از             

  .در سطح ملی و جهانی

  اي  ساحت اقتصادي و حرفه

  شناسایی الگوهاي تولید و مصرف منابع و کاالها و ارزیابی آن براساس معیارهاي اخالقی و دینی،

بط بـا دیگـران تـالش       دهی هویت ویژه خود از طریق کار و تالش با رعایت عدالت و انصاف در روا                 توانایی سامان 

  براي شناسایی عوامل فقر، فساد و تبعیض و مقابله با آن در سطح ملی و جهانی،

هـاي   بـراي مـشارکت سـازنده در فعالیـت        ) تاریخی، فرهنگـی، زیـستی    (درك موقعیت خود در یک زمینه گسترده        

  .اقتصادي در مقیاس خانوادگی، ملی و جهانی
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  ساحت سیاسی و اجتماعی

هاي دینی برخورد خردمندانه با     هاي جامعه در پرتو آموزه      ظ و اصالح آداب، رسوم، هنجارها و ارزش       بازشناسایی، حف 

  تحوالت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي به منظور ساختن آینده خود و تأثیرگذاري بر آینده جامعه در سطح ملی و جهانی،

 و برقراري رابطه سـازنده بـا خـانواده،          هاي محیطی   توسعه آزادي و مرتبه وجودي خویش در پرتو درك محدودیت         

  دوستان، همکاران براساس نظام معیار،

طلبـی و     تالش براي ارتقاي هویـت ملـی از طریـق مـشارکت مـؤثر در حیـات اجتمـاعی بـا رعایـت اصـل حـق                          

  .خواهی عدالت

  ساحت زیستی و بدنی

راسـاس نظـام معیـار ارزیـابی        هاي زیستی و پاسخگویی مسئوالنه به نیازهاي جسمی و روانی خـود ب              درك ویژگی 

دهـی بـه    هستی توسعه و شکل / سبک زندگی انتخاب شده و بصیرت نسبت به پیامدهاي آن درباره خود، جامعه و طبیعت              

  .ها براي حفظ و ارتقاء سالمت افراد در سطح محلی، ملی و جهانی موقعیت

  شناختی ساحت هنري و زیبایی

هستی براي دستیابی به درك کلـی از جهـان هـستی و جایگـاه          / تها و هدف رویدادهاي طبیع      درك معناي پدیده  

هستی و ابـراز آن بـه زبـان هنـري پـرورش             / هاي آشکار و پنهان طبیعت      خویش در آن رمزگشایی و رمزگردانی از پدیده       

هاي جهـان   هستی درك زیبایی/ قدرت تخیل براي بازخوانی فطرت الهی خویش و دریافت تجلیات حق در سراسر طبیعت 

گیري از قدرت تخیل خود در خلـق آثـار    رینش به عنوان مظاهر جمال و کمال الهی و ارتقاء ذائقه زیباشناسانه خود بهره          آف

  .هنري با هدف حفظ و تعالی میراث هنري در سطح ملی و جهانی

  اهداف ویژه. 2-4-2

دارد که برحسب معیارهاي    اي نیز     نظام تربیت رسمی و عمومی برمبناي اهداف مشترك و تحلیل آنها، اهداف ویژه            

  .شوند زیر تعریف می

  ها و نیازهاي متربیان، مرحله رشد و ویژگی

  موقعیت زمانی و مکانی متربیان و شرایط اجتماعی آنان،

  .هاي الزم براي ورود به انواع تربیت تخصصی آمادگی





در جمهــوري (چگــونگی نظــام تربیــت رســمی و عمــومی . 3

  )اسالمی ایران

ظر به نحوه عملی شدن جریان تربیت رسمی و عمومی در جهـت تحقـق رسـالت و اهـداف آن                 مفهوم چگونگی نا  

هـا،   ارکـان، مؤلفـه  : شود که عبارتنـد از  این مفهوم به چند موضوع خردتر اما مهم و اساسی در این نظام، تحلیل می              . است

  .ساختار و اصول

  ارکان نظام تربیت رسمی و عمومی. 1-3

در تحقـق شایـسته و بایـسته جریـان          ) سهیم و مؤثر  (ت رسمی و عمومی عامالن اصلی       منظور از ارکان نظام تربی    

  :تربیت است که عبارتند از

  حاکمیت

هاي دینی هدایت مـردم بـه سـوي کمـال و برپـایی                هدف تشکیل حکومت در اسالم یا حکومت منطبق با مالك         

تحقق اهداف مذکور به تناسب شرایط زمـانی      ساز    براي تحقق این هدف ضروري است لوازم و عوامل زمینه         .  است 1عدالت

باشد که بیشترین نقش را در برپایی   می2گرانه و عادالنه تربیت یکی از این لوازم حکومت هدایت     . و مکانی توجه قرار گیرد    

از این رو در برقراري جریان تربیت و سازوکارهاي تحقق حق بر تربیـت در جامعـه اسـالمی                . و تداوم چنین حکومتی دارد    

مداخله . باشد و ضروري است دخالتی آشکار و وسیع در مدیریت آن در سطح جامعه داشته باشد          اکمیت یکی از ارکان می    ح

در تحقق تربیت، بنابر دالیلی که در بحث ضرورت تربیت رسمی و عمومی مطـرح گردیـد در ایـن نـوع تربیـت بیـشتر و              

در زمره حقوقی اسـت کـه داراي دو جنبـه فـردي و اجتمـاعی       اثرگذارتر خواهد بود حق بر تربیت به ویژه نوع رسمی آن،            

در خصوص حقوق اجتماعی، دخالت دولت براي فـراهم آوردن          . اش غلبه دارد    4 اما جنبه اجتماعی آن بر جنبه فردي       3.است

                                                          
1.سوره آیه.
.2سوره جمعه آیه .2

٣.Transversal right.

4.    هاي   دولت آزادي افراد را در انتخاب نوع آموزش و مدرسه محترم شمارد و مانع از ایجاد مدارس و آموزش                کند که   جنبه فردي آن ایجاب می

  .خصوصی نشود
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به دولت باید پایش و نظارت جدي بر این حقوق داشته باشد تا همه جامعه            . زمینه الزم جهت تحقق این حقوق الزم است       

  .دور از تبعیض از حقوق مذکور برخوردار شوند

منـدي از حقـوق مـذکور را          هاي جسمی و فکري الزم براي بهره        اگر برخی از افراد جامعه امکانات مادي یا توانایی        

بر . هاي بیشتري از حقوق آنها به عمل آورد         نداشته باشند دولت مکلف است شرایط مناسبی براي آنها ایجاد کند و حمایت            

کند دولت پایش آن را در جامعه به عنوان یـک حـق اجتمـاعی        ن اساس جنبه اجتماعی حق بر تربیت رسمی ایجاب می         ای

ریـزي،   گذاري، سیاستگذاري، برنامه ها مانند هدف اي از فرایندها و فعالیت      برعهده گیرد که این وظیفه شامل طیف گسترده       

  .شود میاجراء و نظارت، ارزشیابی و اصالح نظام تربیت رسمی 

  خانواده

زیرا با جلب   . نظران تربیت فرزندان بر والدین تکلیف است        در اسالم طبق روایات و احادیث و نظرات فقها و صاحب          

بنابراین تربیت تکلیفی اسـت کـه       . آورند  منافع و دفع زیان در طول حیات فرزندان موجبات رشد و تعالی آنان را فراهم می               

هاي   الی نوباوگان جامعه متوقف بر اداي به موقع و درست این تکلیف است وگرنه آسیب              رشد و تع  . قابل فروگذاردن نیست  

ها در هنگامه ضعف و سستی و عدم حضور والدین     اهمیت این تکلیف تا جایی است دولت      . زیادي متوجه جامعه خواهد شد    

 والدین در تحقـق حـق بـر تربیـت     نقش و جایگاه. نماید براي اداي تکلیف به عنوان جانشین وارد عمل شده و مداخله می       

تردیدي نیست این نقش به سبب شـرایط رشـدي کودکـان در          . فرزندان در تمامی سطوح و انواع تربیت به یکسان نیست         

هاي فرایند تربیت و تخصصی بـودن    اما با توجه به پیچیدگی1تر است تر و ضروري  سنین آغازین زندگی برجسته و حساس     

. توانند به تنهایی این وظیفه خطیر اجتماعی را به عهده بگیرند            ها نمی    تربیت رسمی، خانواده   آن در عصر حاضر به ویژه در      

اما این به معناي رفـع تکلیـف و واگـذاري    . تري به عهده گرفته است لذا همانگونه که پیشتر بیان شد حاکمیت نقش فعال 

هـا در تحقـق حـق بـر           و خانواده ) دولت(حاکمیت  لذا تعامل و مشارکت بین       . 2تمام و کمال این تکلیف به دیگران نیست       

االصول در تمامی مراحل و سطوح فرایند تربیـت رسـمی و    توان گفت که علی    بر این اساس می   . 3نماید  تربیت ضروري می  

  .آید عمومی خانواده یکی از ارکان به حساب می

                                                          
1.  دهـد  هاي روانشناختی و جامعه شناختی بسیاري برجستگی تأثیرات مثبت والـدین را در رونـد رشـد کودکـان نـشان مـی               تحقیقات و بررسی .

. باشد قش و تکلیف والدین در تربیت فرزندان میهمچنین روایات زیادي مؤید این ن

2.آید که مسئولیت اصلی تربیت کودك در نظام حقوقی ایران با والدین یا سرپرست قانونی  از مجموع قوانین و مقررات کنونی کشور چنین برمی

 اعالمیـه   26 مـاده    3بنـد   ). قـانون مـدنی    1172 و   1175،  1178،  1168مواد  . (کودك است و نقش دولت در این زمینه، تکمیلی و ثانوي است           

 اعالمیه اسالمی حقوق بـشر اسـالمی   7بند الف ماده . »حق تقدم در انتخاب نوع آموزش فرزندان، با والدین است«: گوید جهانی حقوق بشر می  

هـاي مـادي و     تـأمین نیازمنـدي  هر کودکی از بدو تولد، حقوقی بر گردن والدین، جامعه و دولت در محافظت و تربیـت و    «دارد که     نیز مقرر می  

والدین و کسانی که از نظر قانون شرع به منزله والدین هستند، حق انتخاب نوع تربیتـی را بـراي فرزنـدان خـود                      ... بهداشتی و تربیتی خود دارد    

  .».هاي اخالقی و احکام شرعی تأمین نمایند خواهند داشت که منافع و آینده آنان را در پرتو ارزش

3. المللی بر مشارکت والـدین در تربیـت فرزنـدان، در خـصوص چگـونگی تعامـل و میـزان مـشارکت                   هاي بین   کید قوانین و کنوانسیون   بنابر تأ

در نظام حقوقی اسالمی مشارکت و . اند هاي حقوقی کشورها قوانین و سازوکارهاي گوناگونی وضع کرده          ها در جریان تربیت رسمی نظام       خانواده

رسد در مواردي مانند تدوین مقررات آموزشـی و          به نظر می  . هاي تحقق این حق را برآورده سازد        شد و دولت باید زمینه    با  نظارت حق والدین می   

ها، و نحوه مصرف اعتبارات جلب مشارکت مادي و معنوي والدین            ها، انتخاب محتوا و تهیه منابع آموزشی و کمک آموزشی، تأمین هزینه             برنامه

  . سازوکارهاي قانونی براي تحقق این حق توسط دولت تهیه و توسط مراجع ذیصالح تصویب گردداز این رو باید. الزم است
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  نهادهاي مدنی و اجتماعی

و همچنین جنبه اجتماعی حق بـر تربیـت رسـمی نبایـد     پیچیدگی و گستردگی جریان تحقق حق بر تربیت رسمی   

تواند موجبات انحراف جریان تربیت رسـمی را   موجبات سلطه انحصاري دولت را بر تربیت فراهم آورد زیرا این انحصار می            

ـ  . فراهم آورده و تحقق مطلوب رسالت، کارکردها و اهداف آن با مشکل روبرو سازد             ان لذا عالوه بر حضور خـانواده در جری

تربیت رسمی باید فضایی براي مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی که در حـوزه تربیـت رسـمی تخـصص دارنـد فـراهم                    

امـروزه  . ها را در تحقق نقش مطلوب خود در تربیت رسمی فرزندانشان یاري نماینـد  توانند خانواده این اشخاص می  . 1گردد

رد انتقادي نسبت به وضع موجـود، موجـب پویـایی و افـزایش              کارشناسان بر این باورند که حضور نهادهاي مدنی با رویک         

  .تر کارکردهاي نظام تربیت رسمی خواهد شد کیفیت و تحقیق بهتر و کامل

  .این سه رکن به مانند اضالع یک مثلث نقش تکمیل کننده و متعادل کننده با هم دیگر را دارند

  :هاي نظام تربیت رسمی و عمومی مؤلفه. 2ـ3

در سـطوح   (هاي تربیـت رسـمی و عمـومی اجزایـی اسـت کـه بـراي کمـک بـه تحقـق رسـالت                           منظور از مؤلفه  

این اجزاء مجـراي    . اند  و اهداف آن شکل گرفته    ) ریزي؛ پشتیبانی هماهنگی؛ اجرا و نظارت و ارزشیابی         سیاستگذاري؛ برنامه 

فهرسـت  . باشـند   لی مـی  هـاي اصـ     در چارچوب زیر نظـام    ) حاکمیت، خانواده و نهادهاي مدنی    (گانه    عمل ارکان سه  

  :ها عبارتند از مقدماتی مؤلفه

  ـ شوراي عالی سیاستگذاري،

  هاي وابسته، ـ وزارت تربیت رسمی و عمومی و سازمان

  اي و محلی، ـ شوراهاي فرااستانی، استانی، منطقه

  هاي تربیت رسمی و عمومی استانها و مدیریت مناطق، ـ سازمان

  ـ مدارس،

  ،...)آموزان و   دانشمعلمان،(ـ شوراهاي مدرسه 

  ـ مؤسسات آموزشی آزاد ـ تحت نظارت نظام تربیت رسمی و عمومی،

  ـ مراکز تربیت نیروي انسانی،

  ـ مراکز پژوهش، سنجش و ارزشیابی،

  هاي مردم نهاد، اي، صنفی و تشکل هاي علمی ـ حرفه ـ انجمن

  .شیـ مؤسسات، شرکتها و اشخاص حقیقی ارائه دهنده خدمات پشتیبانی آموز

  

  

                                                          
  .البته این مشارکت نهادهاي مدنی باید قانونمند باشد.1
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  ساختار تربیت رسمی و عمومی. 3ـ3

جانبه و متعادل همه متربیان اسـت، لـذا           از آنجا که هدف نظام تربیت رسمی و عمومی ایجاد زمینه براي رشد همه             

ایـن مراحـل در تربیـت رسـمی و     . باشـد   تربیت رسمی و عمومی می     2 مبناي تعیین مراحل   1ابعاد و دامنه رشدي یادگیرنده    

  :عمومی عبارتند از

  مرحله اول

 نهادهاي تربیتی باید همسو با       اي در تربیت کودك برعهده دارد، از این رو، برنامه           کننده  خانواده نقش تعیین  در این مرحله      

هـاي طبیعـی و       این مرحلـه معطـوف بـه پـرورش جنبـه          . خانواده زمینه الزم براي رشد همه جانبه کودك را فراهم نماید          

توجه به تعامل پیچیده بین عوامل درونی و بیرونی در جریان رشد امکان بروز              . ك است هاي فطري کود    ها و گرایش    بینش

تدارك دیدن محیطی غنـی   . نماید  را فراهم می  ) هاي مختلف شناختی، عاطفی، جسمانی، اجتماعی       جنبه(هاي فردي     تفاوت

یـه نهادهـاي درگیـر در امـر تربیـت      جانبه از کودك از تکالیف کل ها و حمایت همه  به تفاوتو متنوع به منظور پاسخگویی   

  .حدود سنی این مرحله پنج تا هفت سالگی است. است

  مرحله دوم

تري در تربیت کودك برعهده خواهد داشت و بایـد بـین خـانواده و                 در این مرحله نظام آموزش رسمی نقش اصلی       

هـا،    منظور پـرورش مهـارت  هاي عملی مختلف به نظام آموزش رسمی هماهنگی و همسویی الزم در تدارك دیدن تجربه          

محـوري تـرین امـر در ایـن دوره          . سـاز عمـل فـرد در آینـده خواهـد بـود فـراهم شـود                  هایی که زمینـه     باورها و گرایش    

حدود سـنی ایـن مرحلـه    . پذیري، قدرت تشخیص و بازشناسی خوب و بد و زشت و زیبا از سوي یادگیرنده است               مسئولیت

  .هفت تا یازده سالگی است

  مرحله سوم

در این مرحله نیز اصلی ترین نقش در تربیت برعهده نظام رسمی آموزشی است و عالوه بر خانواده خود فـرد و سـایر               

هاي دست اول و منحصر بفـرد جهـت طـی             نهادهاي درگیر در جریان تربیت نیز باید بتوانند زمینه الزم را براي کسب تجربه             

هـاي فـردي و همـاهنگی و همـسویی            نین امري لحاظ نمودن تفاوت    شرط الزم براي تحقق چ    . مراحل رشد را تدارك ببینند    

پذیري اسـت و بـدون        از آنجا که در این مرحله از تربیت اختیار اساس هرگونه تکلیف           . ها توسط نهادهاي مختلف است      فعالیت

                                                          
1.                 بـا  . نـد هاي الزم کمـک نمای  پیش از آموزش رسمی مسئولیت امر تربیت برعهده خانواده است و سایر نهادها باید به خانواده در تدارك زمینه

توجه به اهمیت مراحل اولین رشد در حیات آدمی و تأثیرات آن در مراحل بعدي در صورتی که خانواده نتواند شرایط الزم را براي رشد کـودك                        

 فراهم نماید یا بنابه دالیلی کودك از سرپرستی خانواده محروم باشد، حاکمیت وظیفه حمایت از خـانواده و یـا ایجـاد شـرایط الزم بـراي رشـد              

.جانبه کودك را برعهده خواهد داشت همه

2.      هفت سال دوم زندگی مرحله نوجوانی (مرحله دوم کودکی ) هفت سال اول زندگی(مرحله اول کودکی : این مراحل در اکثر منابع دینی شامل

   .باشد  اول برعهده خانواده میشود، که تربیت در مرحله مرحله اول کودکی خود به دو مرحله تقسیم می. است) هفت سال سوم زندگی(و بلوغ 
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 معنـا اسـت لـذا نقـش نظـام رسـمی آموزشـی ایجـاد شـرایط بـراي پـرورش                       فرض این عنصر، سخن از پاداش و عقاب بی        

اي که فـرد بـه تـدریج     هاي فردي است، به گونه      هاي مختلف و بکارگیري آن در موقعیت        استعدادهاي فردي و امکان انتخاب    

هاي درگیـر در جریـان    نقش خانواده و سایر نهاد. توانایی پذیرش مسئولیت فردي در قبال رشد و تعالی خویش را کسب نماید         

  .حدود سنی این مرحله یازده تا پانزده سالگی است. نایی استتربیت، کمک به فرد جهت دستیابی به این توا

  مرحله چهارم

تري را برعهده دارد و نظام آموزش رسمی، نهاد خانواده، سایر نهادهـاي درگیـر در جریـان                    در این مرحله فرد نقش اصلی     

ـاب راه  گیري نسبت بـه  تربیت باید امکان کسب تجربیاتی که به فرد در تجزیه و تحلیل موقعیت، موضع    هـاي    فراموقعیـت و انتخ

ـین جنبـه              . دهد را فراهم نمایند     مناسب براي گذر از موقعیت به فراموقعیت می        ـتگی عمیـق و ژرف ب ـاط و پیوس هـاي    ایجـاد ارتب

گیري، تکوین و تعالی هویـت فـرد را فـراهم خواهـد      مختلف ـ جسمانی، عقالنی، عاطفی، اجتماعی و معنوي ـ فرد امکان شکل  

پس از این مرحله است کـه فـرد بایـد         . هاي او در آینده خواهد داشت       اي بر اعمال و کوشش      که تأثیرات پیش رونده   هویتی  . نمود

اي کـه     به گونه . بتواند نقش خود را در قبال خویش، خانواده، جامعه و هستی براساس طی مراحل حیات پاك به درستی ایفا نماید                   

هاي گونـاگون   با کمک صیرورت اشتدادي انسان در طول زندگی در صحنههاي او شکل گرفته و   هویت شخص براساس انتخاب   

هایی چـون وزارت،   اندیشی است نه آمریت و ویژگی    مکانیزم تربیت در این دوره هم     . حوزه شخصی و اجتماعی زندگی تکوین یابد      

  .حدود سنی این مرحله پانزده تا هجده سالگی است. کند مشارکت و مالزمت اهمیت پیدا می

   اصول حاکم بر نظام تربیت رسمی و عمومی.4-3

ایـن اجـزاء در   . هـایی اسـت   و مؤلفه) ها زیرنظام(هاي اصلی  اي بخش نظام تربیت رسمی و عمومی شامل مجموعه      

. در تعامل با همدیگر هستند    ) هم پایانی (در جهت تحقق رسالت و اهداف       ) چند پایانی (اي دارند     عین حال که کارکرد ویژه    

هـاي   و اجزاء و تعامل آنها با همدیگر در جهت تحقق رسالت و اهـداف نظـام و جریـان تربیـت در سـاحت     کارکرد بخشها  

است اصول، قواعد و ضوابطی است که به عنوان معیار و راهنماي         ) هایی  قواعد و مالك  (گانه، مستلزم اتکاء بر اصول        شش

 عمومی و روابط آن با دیگر عوامل و نهادهاي          کلی جریان تربیت و چگونگی تحقق رسالت و اهداف نظام تربیت رسمی و            

این اصول از اصول کلی حاکم بر جریان تربیت که بیان شده در فلسفه تربیت در جمهوري     . آیند  سهیم و مؤثر به شمار می     

در واقع آنها جلوه اصول حاکم بر کلیت جریان تربیت در حوزه تربیت رسمی و عمـومی                 . اسالمی ایران برگرفته شده است    

گیري و عمل تربیتی کاربرد داشته و هماهنگ کننده اجزاي نظام در راستاي               لذا این اصول در تمامی سطوح تصمیم      . تاس

  .تحقق رسالت و کارکردهاي آن است

  محوري دین

  هاي تربیت رسمی با معیارهاي اسالمی، ها و روش ها و برنامه ـ سازگاري سیاست

  اي تربیت رسمی و عمومی،ه ـ اولویت تربیت دینی و اخالقی در برنامه

  .هاي تربیت رسمی و عمومی ـ محوریت تربیت دینی در برنامه
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  عدالت تربیتی

  1ـ رعایت متوازن و متعادل حقوق کودکان در فرایند تحقق حق بر تربیت،

  ـ فراهم نمودن تربیت رسمی و عمومی به صورت اجباري و رایگان،

بـراي  ) برابـري در توزیـع منـابع و امکانـات    ( عمومی و رسمی هاي برابر دسترسی به تربیت ـ فراهم کردن فرصت   

  2.تمامی آحاد اجتماع

  3ـ ارائه تربیت عمومی و رسمی با کیفیت قابل قبول،

  .ها در سطح فردي و خانوادگی و اجتماع ـ انطباق تربیت عمومی و رسمی با نیازها و تفاوت

  گرایی وحدت

  هاي مشترك، خ و سنتـ توجه به عناصر وحدت ملی مانند زبان و تاری

گیري هویت مشترك ایرانی از طریق ارائه محتواي مشترك تربیت رسمی و عمومی بـا عنایـت بـه                     تأکید بر شکل  

  4عناصر هویت ملی،

  هاي نظام تربیت رسمی و عمومی، گیري مؤلفه هاي سیاستگذاري و تصمیم ـ وحدت نظر و یکپارچگی در کانون

  هاي کالن با نهادهاي سهیم، يگیر ـ وحدت در سیاستگذاري و تصمیم

  .آمیز و توام با تفاهم پیروان ادیان، مذاهب و اقوام در کشور و جهان ـ تأکید بر همزیستی مسالمت

  تنوع و کثرت

  عدم تمرکز در اجرا،

  ها، توجه به خرده فرهنگ

  .هاي مادري توجه به آموزش زبان

  خرد ورزي

  هاي مرتبط علمی، در حوزههاي جدید  مندي از نتایج پژوهشها و نظریه بهره

  .گیري، اصالح و اداره نظام تربیت رسمی و عمومی ـ پژوهش محوري در سیاستگذاري، تصمیم

                                                          
المللی پذیرفته شده در ایران هاي بین مطابق با مصوبات ملی و کنوانسیون.1

افزایش شمولیت اجتماعی تربیت رسمی و عمومی یا به بیان دیگر افزایش برابري فرصتها در یکسانی ارائه خدمات نیست بلکه ایـن برابـري   .2

هاي ارائه تربیت رسمی منوط است که در واقع همان مرتبـه چهـارم عـدالت تربیتـی کـه در       شی به روشدر حد مطلوب خود از طریق تنوع بخ       

. تعریف شده است4زیرنویس شماره 

  آموزان در سطوح مختلف هاي عمومی دانش تناسب جریان تربیت رسمی و عمومی با ویژگی.3

اوتها و نیازهاي فردي کودکان معلول، کودکان با استعدادهاي ویژه، کودکان توجه به تف: شود مصادیق این اصل مواردي اینچنین را شامل می.4

اجتماعی، اقتصادي مانند عنایت بـه      ) دین و مذهب و زبان    (هاي فرهنگی     محروم و فاقد خانواده، بازماندگان از تحصیل، توجه به نیازها و تفاوت           

بی پیروان ادیان و مـذاهب رسـمی توجـه بـه منـاطق محـروم، عـشایر،             آموزش زبان مادري در کنار آموزش زبان رسمی، آموزش دینی و مذه           

  .روستائیان، و مانند اینها
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  آزادي

آموزان در جریان تربیت رسمی و عمومی متناسب با شرایط رشـد آنهـا    ـ تکیه بر آزادي عمل و تجربه فردي دانش        

  ها، در جهت کسب شایستگی

  هاي مصوب، هاي تربیتی در چارچوب اصول و سیاست ارگزاران در ارائه برنامهـ آزادي ابتکار و خالقیت ک

  .ـ تفویض اختیار به سطوح واحدهاي اجرایی

  جویی مشارکت

  ـ توجه به شورا و خردجمعی در سطوح مختلف عملیات در نظام تربیت رسمی و عمومی،

  رشد آنها،هاي تربیتی مدرسه متناسب با سطح  آموزان در فعالیت ـ مشارکت دانش

ریـزي، پـشتیبانی و    هاي مردم نهاد در سیاسـتگذاري برنامـه   ها و نهادهاي مدنی و تشکل ـ مشارکت مردم، خانواده 

  هماهنگی، اجرا و نظارت و ارزشیابی در جهت تحقق رسالت و اهداف نظام تربیت رسمی و عمومی،

ها در سطح مدرسـه   گیري تولید محتوا، تصمیم  هاي تربیتی و اصالحی،       ها و برنامه    ـ مشارکت معلمان در تولید طرح     

  اي،  هاي علمی و حرفه ها و انجمن مناطق و کشور از طریق تشکل

المللی در جهت توسعه و بهبود کیفیت تربیت رسـمی و عمـومی    هاي مطالعاتی و تحقیقاتی بین      ـ مشارکت در طرح   

  .مطابق با منافع ملی کشور

  نگري جانبه همه

  هاي تربیتی، ها و فعالیت آموزان در برنامه  وجودي دانشـ توجه به تمامی ابعاد

  ،...)جهانی، ملی و (هاي هویت  ـ توجه متعادل و جامع به ابعاد و الیه

  محوري، ـ شایستگی

  مند در هدایت تحوالت در نظام تربیت رسمی و عمومی، ـ نگرش نظام

  .انداز ستی مانند سند چشمها با اسناد قانونی باالد گیري ها و تصمیم ـ ارتباط سیاستگذاري

  کرامت

  ـ مراقبت از شئون اخالقی و تربیتی کودك،

  آموز در جریان تربیت رسمی و عمومی، ـ رعایت کرامت دانش

  ـ رعایت کرامت معلم،

  ـ رعایت کرامت والدین،

  .ـ عدم نگاه ابزاري به مربیان و متربیان
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  پویایی

  ها در چارچوب اصول براي افزایش کیفیت،  و روشها ها، برنامه پذیري در اهداف، سیاست ـ انعطاف

  1ـ هدایت به موقع تحوالت در نظام تربیت رسمی و عمومی با توجه به نیازها و شرایط جدید اجتماعی و جهانی،

سازي رویکردهاي جدید در جهان در تربیت رسمی و عمومی از طریق انطباق بـا اصـول فلـسفه تربیـت و                        ـ بومی 

  .عمومیفلسفه تربیت رسمی و 

  استمرار و پیوستگی

  ـ توجه به مراتب مختلف اهداف تربیت در سطوح و مراحل تربیت رسمی و عمومی،

  ـ پیوستگی و انسجام محتوایی بین سطوح و مراحل رسمی و عمومی،

  .هاي الزم براي یادگیري در طول زندگی ـ توجه به فراهم کردن زمینه

  پذیري مسئولیت

  تربیت رسمی و عمومی نسبت به وظایف خود در برابر جامعه،هاي نظام  ـ پاسخگویی مؤلفه

  وري در عملکرد نظام، ـ ارزشیابی عملکرد نظام تربیت رسمی و عمومی در سطوح مختلف در جهت بهبود و توسعه بهره

  ریزي و اجرا، هاي تربیت رسمی و عمومی در سطوح مختلف سیاستگذاري و برنامه ـ نظارت بر فعالیت

  .هاي نظام تربیت رسمی و عمومی ل بر عملکرد ارکان و مؤلفهـ نظارت متقاب

  2تعامل

در تدوین اهـداف دوره     ) آموزش عالی (ـ هماهنگی نظام تربیت رسمی و عمومی با نظام تربیت رسمی و تخصصی              

                                                          
1.      کنند و ابزاري است بـراي        هایی که ملتها را قابل شناسایی می        که عبارت از آن ویژگی یا ویژگی      . باشد  هویت ملی بخشی از مفهوم هویت می

گیـري    حول مفهوم یا مفاهیم تعریف شده جمعی به طور کلی عناصري که بـه شـکل  تفکیک یک ملت از ملت دیگر با تکیه بر آگاهی مشترك      

ها، میـراث فرهنگـی،    سرزمین و قلمرو دین و مذهب، زبان، حکومت و دولت، نژاد و قومیت، سنتها و آیین   : کنند عبارتند از    هویت ملی کمک می   

.ها و قهرمانان اسطوره

2.       شـرایط جهـان   . توانند کامالً منحصر در چارچوب مرزهاي سیاسی خود عمل نمایند هاي اجتماعی کشورها نمی در جهان امروز کشورها و نهادها و نظام

هـاي موجـود در عرصـه     امروز، توسعه و تسهیل ارتباطات و تبادل اطالعات، تعامالت فرهنگی بین کشورها را افـزون کـرده اسـت و اسـتفاده از فرصـت      

ـین پدیـده جهـانی شـدنی بـی     . سازد المللی را ضروري می  با کشورها و نهادهاي بین الملل و شناخت تهدیدات آن، ارتباط       بین تردیـد آثـار و تبعـاتی     همچن

هاي به وجود آمده استفاده نمـود و تهدیـدات      فرهنگی را براي کشور ما به همراه خواهد داشت که الزم است با این پدیده فعاالنه مواجهه شد و از فرصت                    

ـا در مـسیر     ) به ویژه در کشورهاي مسلمان و منطقه (اساس باید روندهاي جهانی در حوزه تربیت رسمی         بر این   . آن را کاهش داد    شناسـایی شـده و از آنه

هـاي فرهنگـی، علمـی، سیاسـی و      همچنین با شناخت روندهاي جهـانی در زمینـه  . بهره گرفته شود توسعه و بهبود جریان تربیت رسمی و عمومی کشور  

آنهـا جزئـی از   . نمایند  هاي اجتماعی در خأل عمل نمی       نظام. سمی متناسب با تغییرات در راستاي اصول فلسفه تربیت اصالح گردد          اقتصادي، نظام تربیت ر   

عملکرد درست یک نظام به برقـراري روابـط صـحیح و    . هاي اجتماعی روابط و کنش متقابل دارند   باشند و یا سایر نهادها و نظام        کل جامعه و فرهنگ می    

ـا     . هاي اجتماعی نیز وابسته است یگر نهاد و نظاماصولی با د  بر این اساس نظام تربیت رسمی و عمومی براي تحقق رسالت خود نیازمنـد روابـط صـحیح ب

بـه  . لذا براي تحقق رسالت و اهداف نظام تربیت رسمی و عمومی همگان به نوعی مسئولیت دارند             . باشد  دیگر نهادهاي مؤثر و سهیم در جریان تربیت می        

  .هاي جامعه حداکثر استفاده را بنماید خن دیگر نظام تربیت رسمی و عمومی براي تحقق رسالت و اهداف خود باید از ظرفیتس
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  هاي گزینش دانشجو، متوسطه و سیاست

  هش، ارزشیابی و نظارت،کشور در پژو) آموزش عالی(ـ همکاري با نظام علمی و تربیت رسمی و تخصصی 

ـ هماهنگی و مشارکت نظام تربیت رسمی و عمومی با نهادهاي متولی مدیریت فرهنگ عمومی در فرایند اصالح                  

  اجتماعی،

اي در زمینه تربیت رسمی و        المللی به ویژه سازمان کنفرانس اسالمی و نهادهاي منطقه          ـ همکاري با نهادهاي بین    

   تجربیات تربیتی،عمومی در راستاي کسب و انتقال

  هماهنگی نظام تربیت رسمی و عمومی با نظام بازار و صنعت در تدوین اهداف دوره متوسطه،

  ـ هماهنگی نهادهاي مؤثر در تربیت با نظام تربیت رسمی و عمومی در تحقق اهداف عام تربیت عمومی و رسمی،

ربیت رسمی و عمومی در اجراي تحقق کامل        ـ پشتیبانی و هماهنگی حقوقی و قضایی نهاد امنیت و قضا از نظام ت             

  حق بر تربیت،

  ـ پشتیبانی تقنینی قوه مقننه از نظام تربیت رسمی و عمومی،

  ـ نظارت قوه مقننه تربیت رسمی در تحقق کامل حق بر تربیت رسمی و عمومی،

  .هاي وابسته از نظام تربیت رسمی و عمومی ـ پشتیبانی مالی، مادي و قانونی دولت و سازمان

  

  





  

  

  اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور

  آموزش ارگروهک

  

  

  طرح تدوین سند ملی آموزش و پرورش

  هاي مؤثر بر آموزش و پرورش چکیده مطالعات محیط

  )سطح ملی(

  

  

  

  

  

  

وزارت آموزش و پرورش

   دبیرخانه اجرایی ستاد تحول بنیادین آموزش و پرورش
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  پیشگفتار

ها و تهدیدهاي محیطی مؤثر بر        کمیته مطالعات محیطی به منظور تلفیق نتایج مطالعاتی که براي شناسایی فرصت           

نامـه مقـرر     این شیوه1/4در بند   ). 1پیوست  (اي را تصویب کرده است        نامه  ام آموزش و پرورش انجام گرفته است شیوه       نظ

کـارگروه  «ها و تهدیدها و پیشنهادهاي مـرتبط بـا آنهـا توسـط      نویس فهرست اولیه و تفصیلی فرصت      شده است که پیش   

. 2فهرست حاصل از هر یک از مطالعات محیطی انجام شده،   . 1: از تلفیق سه فهرست زیر تدوین شود      » مطالعات محیطی 

هاي انجام    فهرست تلفیقی حاصل از مجموعه مصاحبه     . 3ها و     فهرست تلفیقی حاصل از مجموعه مطالعات محیطی استان       

  .گرفته با فرهیختگان و مسئوالن

منظور بـراي هـر یـک از    براي این . ها تدوین شده است    نویس این فهرست    گزارش حاضر در اجراي نوع اول پیش      

اي که توسط کمیته مطالعات محیطی سفارش داده شده و به انجام رسیده است یـک بـرگ شناسـه و           گانه  مطالعات هشت 

ها و تهدیدها معرفی شـده،    صفحه و جدولی که در آن فرصت35 تا 20چکیده تفصیلی از محتواي گزارش، با حجمی بین      

فـروردین  (شود که تـا زمـان تهیـه ایـن گـزارش               یادآوري می . دوین شده است  و در مواردي اولویت آنها مشخص شده، ت       

اي و بزرگساالن توسط پژوهشگر ارجمند ارائه نـشده        هاي آموزش فنی و حرفه      ، متن گزارش مربوط به محیط نظام      )1386

  .است

ـ      نامه، چکیده تفصیلی و جدول حاوي فهرست فرصـت          برخی از پژوهشگران، با رعایت شیوه      دها را ارائـه    هـا و تهدی

در مـواردي چکیـده   . ها، در این گزارش آورده شده است کرده بودند که عیناً یا با تغییرات اندکی در تنظیم مطالب و جدول  

یا جدول فهرست توسط محقق تهیه نشده بوده که نسبت به تدوین آن، به استناد محتواي گزارش نهایی مطالعـه، اقـدام                      

هـا و   ارگروه تخصصی ناگزیر شده است خود نسبت به تهیـه چکیـده و جـدول فرصـت    در موارد معدودي نیز ک. شده است 

  .در شناسنامه هر مطالعه این موارد مشخص شده است. تهدیدهاي محیط موضوع مطالعه اقدام کند

از محققانی که نسبت به مطالبی که از گزارش آنها استخراج یا برداشت شده نظر اصالحی داشته باشند درخواسـت   

د در فرصتی که این گزارش در کمیته مطالعات محیطی در دست بررسی است نظرات اصالحی خود را ارائه فرمایند          شو  می

  .تا در ویراست نهایی از آن استفاده شود
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  حیط علمی و نظام آموزش عالیم

  :مشخصات مطالعه

  خواه دکتر مقصود فراست: نام محقق. 1

  مرتضی امین فر: نام ناظر. 2

  ریزي آموزش عالی  عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه: کار محققسمت و محل . 3

  پژوهش و سیاستگذاري آموزش عالی : زمینه تخصص. 4

  نام همکاران، حمید جاودانی، حسین سمیعی، زهرا نوري و فاطمه توفیقی . 5

  :شناسی گزارش نهایی مشخصات کتاب. 6

 صفحه چکیده 20 + 258تعداد صفحه متن   

8ع فهرست مناب  

  :کننده مطالب مربوط به مطالعه در این گزارش تهیه. 7

پژوهشگر : چکیده  

پژوهشگر : ها و تهدیدها جدول فهرست فرصت

هـا و     تحلیل محیط علمی و آمـوزش عـالی بـا تأکیـد بـر فرصـت               . 1

  آموزش و پروش ایران تهدیدهاي آن براي

  :چکیده. 1-1

هاي محیطی، تنهـا از طریـق فهـم مجـددي از              ت و چالش  در مواجهه با تحوال   ) آ و پ  (سیستم آموزش و پرورش     

کنـد کـه    سازي، ایجاب می جوهرة شناختی استراتژي  . شود  منطق موقعیت خود است که قادر به بازتعریف راهبردهایش می         

ع آ (هاي پیرامونی و مجاور و از جمله محیط علمی و آمـوزش عـالی         عامالن تغییر در آموزش و پرورش، به تحلیل محیط        

ها، و با بحث گروهـی متمرکـز، عوامـل           در این مطالعه با استفاده از روش فراتحلیل مطالعات، اسناد و گزارش           .  بپردازند )ع

ع آ  (تحوالت جهـانی محـیط      . مورد بررسی قرار گرفته است    ) آ و پ  (براي سیستم   ) ع آ ع  (ساز و تهدیدزاي محیط       فرصت
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استعداد و هوشمندي و کنش معطوف به سازگاري فعال ) آ و پ  (ستم  ها، در صورتی که سی      ، با وجود در برداشتن فرصت     )ع

گـري دولتـی،    از سـوي دیگـر پیـشینۀ مـزمن تـصدي     . با آن را به هم نرساند، کارکرد تهدیـدزایی بـراي آن خواهـد بـود      

ش و گیري آموزش عالی بـه عـالوه جـداافتادگی سـازمانی آمـوز          زدگی در ساختار و نظام تصمیم       تمرکزگرایی و ایدئولوژي  

هـاي آمـوزش عـالی، بـه          ها و برنامه    فقدان تقاضاگرایی و تنوع در دوره     . پرورش با آن، تهدیدهاي جدي به بار آورده است        

اي در    عدم توسعۀ آمـوزش عـالی حرفـه       . ، لطمه زده است   )آ و پ  (کیفیت و تناسب الزم در آن با نیازهاي متحول سیستم           

، بـه امـري   )ع آ ع(در محـیط   ) آ و پ  (سیـستم   . اي متوسـطه اسـت      فهکشور، تهدید بزرگی بر سر رشد آموزش فنی و حر         

  .اي یا مغفول بدل شده است حاشیه

هـاي    هاي اجتماعی در صدد آن هستند که از رهگذر ادامـۀ تحـصیل در دوره                گري سرمایه   آموزان به میانجی    دانش

. هاي دیگر تبدیل بکننـد  قتصادي و مطلوبیتا فرهنگی بیشتري اندوخته و آن را به سرمایه          مابعد متوسطه و عالی، سرمایه      

دار بودن  اما مسئله. آموزي و زیست ـ جهان مدرسه است  ، از این جهت فرصتی براي معناداري زندگی دانش)ع آ ع(محیط 

هاي نامطلوب کنکـور، وضـعیت تهدیـدآمیزي بـه            و سیاست ) هم به آموزش عالی و هم اطالعات شفاف در آن         (دسترسی  

آموزان و میدان عمل براي آنها، تعارض ایجـاد کـرده و منـشأ          هاي دانش   واره   و از یک طرف میان عادت      وجود آورده است  

  .اضطراب شده است و از طرف دیگر نابازار کنکور، به افت کیفیت مدرسه انجامیده است

سیستم آموزش و پرورش، محیط علمی و آموزش علمـی، تحـوالت، سـازگاري فعـال، تنـوع و                    :واژگان کلیدي 

  . فرهنگی، کنکور، کیفیت مدرسه آموزان و سرمایه تناسب آموزش عالی، دانش

  مقدمه و بیان مسئله. 2-1

المللـی و جهـانی    گستر مفهومی و ساختاري که چه در مقیاس ملی و چـه در سـطح بـین                 تحوالت پرشتاب و دامن   

اي   اد این تغییرات محیطی، به انـدازه      ابع. هاي جدي مواجه ساخته است      گیرد، نظام آموزش و پروش را با چالش         صورت می 

کند، سیستم آموزش و پرورش کشور در وسایل نیل به اهداف، تجدیدنظر بکند بلکه حتـی بـه            است که نه تنها ایجاب می     

آید، تغییرات راهبردي   هایی که در این بحبوحه به میان می         یکی از ضرورت  . تعریف مجدد خود اهداف و مقاصد نیز بپردازد       

هـاي آن   آموزش و پرورش و تحلیـل محـیط  » منطق موقعیت«و پرورش است و این کار بدون فهم عمیقی از       در آموزش   

  .امکانپذیر نیست

آکنـده از   «این سیستم   . کند   عمل می  2 و در محیطی آشوبناك    1نظام آموزش و پرورش به صورت سیستمی پیچیده       

هـاي   هاي مجاور و پیرامون، آن را بـا چـالش        ستمهاي سی   به طوري که طوفان تغییرات محیط و دگرگونی       .  است 3»محیط

 خود در شبکه محیطـی بـه شناسـایی          5سیستم با فهم منطق موقعیت    . دهد   قرار می  4آمیز و میرنده    بنیانی و وضعیت مسئله   

                                                          
١. Complex System.
٢. Chaos.
٣. Environment – Full.
٤. Entropic.
٥. Situational Logic.
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 بـه تعریـف     2آید و از طریق آنتروپـی منفـی          با تغییرات آن نایل می     1ها و تهدیدهاي آن و سازگاري فعال        راهبردي فرصت 

  ).2000لوي، (پردازد  انداز و مأموریت و راهبردهاي خود می  اهداف و بازمهندسی فرایندها و توسعه چشممجدد

تر نسبت به تحوالت محیط علمـی و آمـوزش عـالی و           هدف نظري از مطالعۀ حاضر فراهم آوردن شناختی تحلیلی        

هدف کاربردي از مطالعـه در      . شود  اد می ها یا تهدیدهایی است که از این رهگذر براي آموزش و پرورش کشور ایج               فرصت

همین راستا، آن است که از شناخت یاد شده، بتوان در تعریف مجدد و تولید راهبردهاي آموزش و پرورش براي عبـور بـه                

  .گیري به عمل آورد آینده، بهره

  پیشینۀ مباحث و چارچوب نظري . 3-1

در واقع موضـوع   . داند   می 3»وضعیت«ریزي راهبردي را      ههاي برنام   ترین کلید واژه    یکی از اصلی  ) 1376(مینتزبرگ  

.  شـده اسـت    4آمیـز   کند وضعیت او مـسئله      احساس می ) در اینجا؛ آموزش و پرورش    (شود که یک سیستم       از اینجا آغاز می   

بـدین ترتیـب، تفکـر راهبـردي        . شـود   اي احـساس مـی      اینجاست که میان وضعیت موجـود و وضـعیت مطلـوب، فاصـله            

شـود و طبیعـی اسـت کـه در همـین راسـتا                ه یک لحاظ با توجه به وضعیت و پرسش از وضعیت آغاز مـی             ب) استراتژیک(

به عبارت دیگر . کند شود، موضوعیت پیدا می  که وضعیت ما در آن قرار دارد و اساساً با آن تعریف می          6 و محیطی  5موقعیت

پرسـش از موقعیـت و پرسـش از محـیط سـوق      درنگ ما را بـه   پرسش از وضعیت و تأمل از وجوه مسئله شناختی آن، بی       

در مطالعۀ حاضر تمرکز، صرفاً بر محیط . کنند دهد، با این تأکید که مرزهاي موقعیت و محیط ما را مسائل ما تعیین می       می

  . نظام علمی و آموزش عالی است

ک محیط بفهمیم و  آن را در ی 7در این راستاست که براي تبیین وجوه مسئله شناختی وضعیت، باید منطق موقعیت            

 8بـر جـوهرة شـناختی     ) 1376(مینتزبـرگ   . هاي محیط و تغییرات آن و بازیگران آن را بشناسیم           براي این کار باید ویژگی    

امکان کنـشگري و عاملیـت مطلـوب از سیـستم سـلب             » شناخت«کند و معتقد است بدون این         سازي تأکید می    استراتژي

 جدید بیندیشند 10»بازي«باید به یک )  سیستم9 به تعبیر دقیقتر، عامالن تغییریا(شود، به عبارت دیگر عامالن سیستم         می

.  براي بازي خـود تـدارك ببیننـد        13»دیدگاه« و براساس یک     12»الگو« را در قالب یک      11اي  و یا در حقیقت، طرح و نقشه      

، از الگـوي خطـی فراتـر    این کـنش شـناختی ـ اسـتراتژیک    . کند بیان می) 5Ps(پی  مینتزبرگ این مفاهیم را در مدل پنج

                                                          
١. Creative Adaptation.
٢. Negentropy.
٣. Position.
٤. Problematic.
٥. Situation.
٦. Environment.
٧. Situational Logic.

٨. Cognitive.
٩. Change Agents.
١٠. Play.
١١. Plan.
١٢. Pattern.
١٣. Perspective.
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  .رود و با عناصري از تشخیص جدید، نوآوري و کارآفرینی همراه است می

 بر رویکرد ادراکی به برنامه و ضـرورت فهـم موقعیـت و    60ریزي استراتژیک از دهۀ   پردازان برنامه   نخستین نظریه 

ایگـور  . انـد   چه بسا آشوبناك تأکید کرده    هاي مسیر در محیط تعاملی پیچیده، متحول و           تحلیل شرایط براي انتخاب گزینه    

 را نوشته است، ساخت اسـتراتژي را فراینـدي ادراکـی دانـسته و بـه                 2استراتژي شرکت  کتاب   1965 که در سال     1آنسوف

مفهوم کلیـدي نظریـه آنـسوف،    . هاي موجود در وضعیت موجود تأکید کرده است کوشش براي فهم موقعیت و حل مسئله  

 است که منظور از آن بررسی فاصلۀ میان وضعیت موجود بـا وضـعیت مطلـوبی اسـت کـه                     3»ريآزمون مغایرت یا ناجو   «

راهبرد از نظر آنسوف چیزي جز انتخاب بهترین مـسیر ممکـن بـراي رفـع ایـن مغـایرت و         . کند  تغییرات محیط اقتضا می   

  ). 1382یمنی، (ناجوري، و دستیابی به وضعیتی سازگار با تغییرات محیط نیست 

 محـیط مـورد    4نفعـان   هاي تفکر راهبـردي، بـر شـناخت ذي          در بررسی عناصر و مؤلفه    ) 1374(»  هرمن کافمن و «

و تحلیـل   (ریزي راهبـردي، بـه بررسـی شـرایط بیرونـی               در کتاب برنامه   1979 در سال    5استینر. بررسی تأکید کرده است   

 SWOTتحلیـل   .  تأکید کرده است   )و تحلیل نقاط ضعف و قوت آن      (و بررسی شرایط درونی     ) ها و تهدیدهاي آن     فرصت

ارزشیابی بکنـد و بـه   ... هاي راهبردي را براساس هزینه ـ فایده، هزینه ـ اثربخشی و    دهد که گزینه ریز اجازه می به برنامه

  ).1382یمنی، (صورت پویا دست به انتخاب بزند 

 و همکـاران او     7سـت کـه راولـی     ریزي راهبردي توسعه داده ا      اي براي برنامه     مدلی ده مرحله   6»دولنس و نوریس  «

هـا و   در این مدل نیز بر ارزشیابی محـیط بیرونـی و تحلیـل فرصـت         . اند  در دانشگاه کلورادوي شمالی به کار برده      ) 1383(

  .شود پذیر نمی تهدیدهاي آن تأکید شده است که بدون آن، ساخت استراتژي امکان

.  به مطالعۀ تغییرات سابق و نهایتاً جاري آن اکتفا کـرد           کند که در شناخت محیط نباید       تأکید می ) 1997 (8وندل بل 

هاي ممکـن در محـیط کوشـش کـرد و بـدون آن،                بلکه باید با مفروض تلقی کردن تغییرات آتی محیط به شناخت آینده           

هـاي پیچیـده و        خود در چگـونگی سـازگاري خـالق بـا محـیط            9توانند طرحی براي آینده     عامالن تغییر یک سیستم نمی    

  .  داشته باشندآشوبناك

در اینجا نظـام    (هاي ممکن محیط تعاملی       به بررسی شناخت آینده   ) 2003(بنیاد اروپایی بهبود شرایط زندگی و کار        

بر پرسـش،   الگویی که این بنیاد به دست داده، مبتنی.  پرداخته است10از دیدگاه مدیریت نااطمینانی  ) علمی و آموزش عالی   

 تنهـا از   12.»چه اتفاقی براي سیستم خواهد افتاد، اگر محیط آن چنین و چنان بـشود             «به عبارت دیگر    .  است 11»چه، اگر «

                                                          
١. Igor Ansoff.
٢. Corporate Strategy (New York, Mc Graw Hill).
٣. Discrepancy Test.
٤. Stake Holders.
٥. G.A Steiner.
٦. Dolence and Norris.

٧. Rowley.
٨. W.Bell.
٩. Future Design.
١٠. Uncertainity Management.
١١. What, if?.
١٢.What will Happen, if …? .
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محیط مجاور 

علمی و آموزش 

عالی

تحوالت جهانی

ساختار و نظام 

گیري تصمیم

ساختار سازمانی

برنامه و عملکرد

سیستم آموزش 

و پرورش

 نیمـرخ دیگـري را بـه        3 ویلسون، 2 . یا حداقل، کاهش دهد    1ها را رفع کند     تواند نااطمینانی   این رهگذر است که سیستم می     

تـوان بـه صـورت طـولی،      ق آن می براي نشان دادن تغییرات محیط به دست داده است که از طری4ها عنوان نیمرخ ارزش  

  ).1382یمنی، (هاي کلیدي محیط را مورد مقایسه قرار داد  ویژگی

  .  نشان داده شده است١براساس این پیشینة نظریات، چارچوب نظري مطالعة حاضر بھ صورت نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  چارچوب نظري تحقیق. 1نمودار 

ن است که محیط علم و آموزش عالی، چه از حیث تحوالت مقیاس جهانی خود و چـه بـه              پرسش اصلی مطالعه ای   

ساز یـا تهدیـدزایی       گیري و ساختار سازمانی و عملکرد آن در کشور، چه کارکردهاي ممکن فرصت              لحاظ ساختار و تصمیم   

  .داشته باشد) آ و پ(تواند براي سیستم  می

  :روش تحقیق. 4-1

 به  6بدین ترتیب که نخست با روش فراتحلیل،      .  استفاده شده است   5وش شناختی تلفیقی  در این بررسی از رویکرد ر     

هاي موجود مرتبط با موضوع تحقیق پرداخته شده است که مطالعات مربوط به تحـوالت         بررسی مطالعات، اسناد و گزارش    

هـا و عملکـرد آن را    و برنامـه ها و آمار و اطالعات مربوط بـه آمـوزش عـالی        جهانی علم و آموزش عالی، اسناد و گزارش       

ها و مباحث و مسائل، به عنوان مبنایی بـراي روش تحقیـق گـروه                 سپس نتیجۀ این مطالعات در قالب یافته      . گیرد  دربرمی

ها و جـداول و نمودارهـا، در اختیـار     بدین ترتیب که نتایج مطالعۀ حاضر به صورت خالصه یافته     .  قرار گرفته است   7کانونی

هـا در یـک نشـست        خبره در موضوع تحقیق قرار گرفته است و از آنها دعوت شده تا پس از مرور گزارش                 سه نفر از افراد   

                                                          
١. Resolve.
٢. Reduce.
٣. I. H. Wilson.
٤. Values Profile.
٥. Multiple method approach.
٦. Meta – analysis.
٧. Focus group research.
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 1»بحث گروهی متمرکز«ها و مباحث،  در این نشست پس از ارائه حضوري خالصۀ یافته      . اندیشی نیمروزه شرکت کنند     هم

در ایـن روش بـا      .  عمل کرده است   2»ردانندهگ«هاي خود، به عنوان       صورت گرفته و مجري تحقیق، در آن براساس یافته        

کـه در  ) 2001فـرن،  (گیري واقع بشود  شود که پرسشهاي مشخصی مورد بررسی و نتیجه   تمرکز بر یک موضوع سعی می     

ها و تهدیدهاي ناشی از محیط علمی و نظام آموزش عالی براي آموزش و پـرورش جامعـۀ کنـونی                      مطالعۀ حاضر، فرصت  

  . ایران بوده است

  ها  یافته.5-1

  تحوالت جهانی علم و آموزش عالی . 1-5-1

محیط علمی و از جمله آموزش عالی مدتهاست که در سطح جهانی، موضوع تحوالت عمیق مفهومی و سـاختاري                  

موج سوم علم که از اواخر قـرن        . را به میان آورد   » علم بزرگ «با طرح رشد نمایی علم، نظریه       ) 1992(پرایس  . شده است 

افـزاري   اي و انقـالب نـرم   جهش بزرگ رایانه. ها همراه بوده است   اي دانش و میان رشته      شده، با ساختار شبکه   بیستم آغاز   

ارتباطات و تعامالت میان ذهنی در . موجب شده که علم با شتاب فزاینده و با مضربهاي زمانی کوچکتري تحول پیدا بکند            

گونه که  ، آن2علم سبک . دلۀ علمی، فرایندي جهانی شده استعلم در مقیاس جهانی گسترش یافته است و بازتولید و مبا    

در همـین راسـتا     . گرایی و پاسخگویی اجتماعی قرین شـده اسـت          گرایی، زمینه   توضیح داده است با مسئله    ) 1997(گیبونز  

 به حساسیت با تأکید) 1999(به ویژه آن که استیگلیتز ). 2003راسمن، (هایی مواجه گشته است     آموزش عالی نیز با چالش    

گذشـته از ایـن دانـش    . هاي مختلف اجتماعی، مفهوم دانش جهانی ـ محلی را توسعه داده اسـت   دانش به شرایط و زمینه

اي مانند اقتصاد دانش و مدیریت دانش بـه   شود و مفاهیم تازه اي تلقی می    دیگر نه یک کاالي لوکس بلکه کاالي سرمایه       

گیبـز،  (یابد  اي آن هر چه بیشتر موضوعیت می شود و ارزش مبادله تر می روز کاالییو روز به ). 2002سربان، (آید   میان می 

ظهور دانش کـارآفرین را منجـر بـه انقـالب مهـم         ) 2001(اتزویتز  . شود  تجاري می ) 2000(و به تعبیر بلومستیک     ) 2001

 که متفـاوت بـا مفهـوم سـنتی     شده» بنگاه یا شرکت«ها به چیزي شبیه  داند که سبب سوق یافتن دانشگاه     دانشگاهی می 

از سوي دیگر کسانی مانند التور و ولگار و شی،          . دانشگاه به عنوان یک نهاد غیرانتفاعی علمی، فرهنگی و اجتماعی است          

آموزش عالی نیز بـه صـورت یـک    ). 1383منصوري، (اند    به میان آمدن الگوهاي شبه اقتصادي در کار و بار علم، پرداخته           

بورتون کـالرك،  ).  ب1383خواه،   فراست(مول عرضه و تقاضاي بازاري و قواعد رقابتی شده است           درآمده و مش  » صنعت«

  ).2001بچرو تراولر، (کنشی پیچیدة سه جانبه میان الیگارشی دانشگاهی، دولت و بازار بحث کرده است  از برهم

شـود و بـه عنـوان حلقـۀ      فناوري از دیگر مفاهیمی است که تحوالت اخیر محیط علمـی بـا آن توضـیح داده مـی              

در همـین   ) 1383مهـدوي،   (دهـد     شود که علم را به صنعت، به محصول و به ارزش افزوده پیوند مـی                اي تلقی می    مفقوده

بلکـه  ) از دانشگاه به بنگاه   (راستا نوآوري به معناي تولید ایده، دانش، فرایند، ساختار و محصول جدید نه به صورت خطی،                 

گرایانه و سنتی آموزش عالی، جاي خود را بـه            سو الگوي نخبه    از یک ). 2004کاشانی،  (دهد    یدر یک شبکۀ تعاملی روي م     

                                                          
١. Focus group research.
٢. Moderator.
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کرد و از سوي دیگر جهانی شـدن بـه      مداري و پاسخگویی آن را برجسته می        دهد و بحث مشتري     آموزش عالی فراگیر می   

ابتی آموزش عالی، ابعادي گسترده داده     المللی شدن آموزش عالی و سیالیت فرامرزي آن انجامیده است و به شرایط رق               بین

تحوالت فناوري اطالعات و ارتباطات به گـسترش آمـوزش عـالی از راه دور و مجـازي شـدن آن                     ) 1995اسکات،  (است  

شبکۀ الکترونیکی سبب از بین رفتن ارتباطات چهره به چهره و یکپـارچگی قبلـی               )  ب 1383خواه،    فراست(انجامیده است   

نشگاهی شده است و آن را در معـرض پراکنـدگی و جابجـایی و غیرمحلـی بـودن قـرار داده اسـت                        در اجتماع علمی و دا    

  ).1383راد،  قانعی(

ترین ابعاد تحوالت جهانی    مهم  دهنده برخی از      آید، انعکاس   مجموعه این تحوالت به صورت عناوینی که در پی می         

اي دانـش و میـان        سـاختار شـبکه   : رار گرفتـه اسـت    علم و آموزش عالی، در این مطالعه، موضوع بحث گروهی متمرکز ق           

گرایی، پاسخگویی اجتماعی، دانش جهانی ـ محلی، کاالیی   گرایی، زمینه ها، توسعۀ ارتباطات و تعامالت علمی، مسئله رشته

شرکتی دانـشگاه، صـنعت آمـوزش         بنگاهی و شبه     اقتصاد دانش، ظهور کارکردهاي شبه      اي آن،   شدن دانش و ارزش مبادله    

هاي تعامل دانشگاه با جامعه، دولت و جهان کار، اهمیت فنـاوري و         لی و قواعد عرضه و تقاضاي بازاري در آن، ضرورت         عا

مداري آمـوزش عـالی،       المللی شدن آموزش عالی، تقاضاگرایی و مشتري        نوآوري، آموزش عالی فراگیر، جهانی شدن و بین       

  . می و آموزش عالیگسترش آموزش عالی از راه دور، مجازي شدن اجتماع عل

  گیري  ساختار و نظام تصمیم. 2-5-1

، آموزش عالی کشور براساس الگـوي انقـالب فرهنگـی، مـشمول نظـام      1357در دهۀ اول بعد از انقالب اسالمی       

اي، تخصصی و کارشناسـی،   به جاي رویکرد حرفه(سازي ایدئولوژیک سیاسی در چارچوب سیستم دولتی         متمرکز و تصمیم  

شد و در نتیجه به اختالالت مزمن سـاختی ـ کـارکردي    ) ها و دانشگاهیان، و الگوهاي تعاملی و عقالنی گاهمشارکت دانش

هـاي    هاي ناشـی از سیاسـت       هر چند در دهه دوم، براي مواجهه با مشکالت و بحران          ).  الف 1379خواه،    فراست(دچار آمد   

هاي  ی آغاز شد که نمونه آن به میان آمدن مجدد هیأت    سازي دولت   هایی از تصمیم    دهۀ اول، روندي از تجدیدنظر در بخش      

هاي تمرکززدایی و تفویض اختیار و مطرح شدن مشارکت بخش غیردولتی در آموزش عالی بود و هـر                    امنا، برخی سیاست  

 سو و تقاضـاگرایی آمـوزش       چند این روند در دورة برنامه سوم و چهارم توسعه، به نفوذ گفتمان استقالل دانشگاهی از یک                

 1383 و   1379خـواه،     فراست(هاي آن از سوي دیگر در اسناد رسمی دولت منتهی شده است               ها و برنامه    عالی و تنوع نظام   

گري دولتی و تمرکز نظام آموزش عالی کشور و  ولی هنوز بخش قابل توجهی از آثار مربوط به وضعیت مزمن تصدي           ) الف

شـود و   هاي بعدي بـه آن اشـاره مـی         وت خود باقی است که در قسمت      ها و عملکردش به ق      زدگی آن، در برنامه     ایدئولوژي

  . آورد به وجود می) آ و پ(وضعیت تهدیدآمیزي را به عنوان محیط مجاوري براي سیستم 

  ساختار سازمانی . 3-5-1

د مـور ). 1383(المعارف آموزش عالی       کشور جهان که براساس اطالعات مندرج در دائره        46اي تصادفی از      در نمونه 

اي براي آمـوزش و پـرورش و آمـوزش عـالی        هاي جداگانه   از کشورها وزارتخانه  % 26تنها  . بررسی این مطالعه قرار گرفت    

در . پـردازد  گـذاري و حمایـت مـی    مشی یک تشکیالت واحد براي همۀ سطوح آموزشی، به خط    %) 74(دارند و در بقیۀ آنها      
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 وزارت علوم و آموزش 1346اما از سال . ، همین حالت وجود داشت سال از آغاز آموزش جدید در کشور  120ایران نیز طی    

هـاي دیوانـساالري دولتـی و ناکارآمـدي آن،            این جداافتادگی سازمانی مزید بر ضـعف      . عالی از آموزش و پرورش جدا شد      

براي نظـام  هایی  ساخته و چالش    آمیزي روبرو می    هاي آموزشی کشور را با وضعیت مسئله        مشی  هاي همگرایی در خط     زمینه

  .آورده است آموزش و پرورش کشور پدید می

  ها و عملکرد برنامه. 4-5-1

ریـزي درسـی و نیـز فقـدان یـا نارسـایی        ریزي آموزش عالی و برنامـه      هاي طوالنی نظام متمرکز برنامه      سایۀ سال 

و پرورش به عنوان تقاضاگرایی در آن به عالوه جداافتادگی آموزش و پرورش و آموزش عالی سبب شده است که آموزش            

ترین متقاضیان آموزش عالی براي بسیاري از نیازهاي نیروي انسانی متخـصص خـود، از عرضـۀ کـافی در                      یکی از بزرگ  

مستقیماً بـه آمـوزش و پـرورش تعلـق          % 7/5هاي آموزش عالی در کشور،        از مجموعه رشته  . آموزش عالی برخوردار نشود   

هـاي   به برنامه% 1/1هاي آموزش عمومی و      به برنامه  3/0ذیرش دانشجو فقط    بندي یونسکو، در پ     داشت و برمبناي تقسیم   

دهندة فقـدان تنـوع متناسـب بـا نیازهـاي آموزشـی و                که نشان ) 1384آمار آموزش عالی،    (علوم تربیتی اختصاص داشت     

  . هاي آموزش عالی است ها و برنامه تربیتی، در دوره

هـاي خـود را براسـاس           هـا و دوره        تقاضاگرایی، نتوانسته است برنامـه     نظام آموزش عالی کشور بر اثر دور ماندن از        

تعامل با جهان کار تعریف و برگزار بکند و در نتیجه محیط مجاور مناسبی براي تأمین نیروي انسانی متخصص مورد نیـاز         

ـ    . هاي درونی این سیستم نبوده است    براي آموزش و پرورش برحسب مسائل اولویت       وان فاصـله میـان   اگـر نیـاز را بـه عن

وضعیت مطلوب و موجود تعریف بکنیم، نگاهی به وضعیت موجود نیـروي انـسانی وزارت آمـوزش و پـرورش آن هـم در                     

دهندة سطح نیازهاي انسانی آموزش و پرورش کـشور   شود، نشان هاي یادگیرنده و هوشمند تأکید می      جهانی که بر سازمان   

سرشماري کشور در زمان انجام این مطالعه از میـان کارکنـان تـابع قـانون     براساس اطالعات فراهم آمده از آخرین    . است

% 1اند و میزان کارشناسان ارشد در آن کمتر از  دیپلم یا زیر دیپلم بوده% 5/44استخدام کشوري آموزش و پرورش، بالغ بر     

آمیز، آموزش    ین وضعیت مسئله  براي عبور از ا   ) 1378سالنامۀ آماري،   (بوده است   % 1/0و دارندگان مدرك دکتري کمتر از       

هاي الزم فنـی، کارشناسـی و تخصـصی اسـت کـه بـدون نظـام            و پرورش نیازمند نیروهاي انسانی واجد دانش و مهارت        

  .شود ها، امکانپذیر نمی کننده با بازار کار و سایر دستگاه آموزش عالی تقاضاگرا و تعامل

هاسـت   هـا و عـدم تـوازن    م درونی است و دچـار انـواع تـورم   نظام آموزش عالی ایران فاقد رشد متوازن و تنوع الز       

هـاي    برنامـه . 4هاي روزانه     برنامه. 3هاي لیسانس     دوره. 2گروه علوم انسانی،    . 1اي از این را در فراوانی غیرمتعارف          نمونه

اعـم  ( کشور   آموختگان نظام آموزش عالی     از دانش % 58از دانشجویان و    % 46از پذیرش،   % 52. کنیم  حضوري مشاهده می  

ــوم انــسانی تعلــق دارد همــان ) از دولتــی و غیردولتــی ــه گــروه عل ــشجویان و % 66پــذیرش، % 58طــور کــه  ب % 64دان

آموختگان بـه   دانش% 94دانشجویان و % 92پذیرش،  % 90همچنین  . هاي لیسانس اختصاص دارد     آموختگان به دوره    دانش

هـاي حـضوري      آموختگـان بـه برنامـه       دانش% 93دانشجویان و   % 84پذیرش،  % 85سرانجام  . هاي روزانه تعلق دارد     برنامه

بـه  % 1/8، نـسبت دانـشجویان تحـصیالت تکمیلـی از      1384در سال   ). 1384گزارش ملی آموزش عالی،     (اختصاص دارد   

  ).1385گزارش ملی آموزش عالی، (افت کرده است % 3/6
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آمـوزش عـالی   (عد متوسـطه و زیـر کارشناسـی    هاي ماب  محیط آموزش عالی کشور فاقد تنوع الزم به ویژه در دوره   

هاي خاص و موردي بـوده اسـت و در    مدت برحسب سفارش هاي پودمانی و کوتاه و نیز دوره) اي و علمی ـ کاربردي  حرفه

علـت فقـدان تنـوع      . پذیري اندکی نسبت به سرریز بروندادهاي سیستم آموزش و پرورش برخوردار اسـت              نتیجه از کشش  

گـردد کـه در    هاي میانجی، به فلسفۀ آموزش عالی کشور برمـی  بر دانش و مهارت     ورزي مبتنی   ح فن آموزش عالی در سطو   

 درصد آموزش عـالی کـشور   1اي تلقی شده است و در نتیجه تنها حدود     اي و مهارتی امري حاشیه      آن، ابعاد عملی و حرفه    

آمـار آمـوزش عـالی ایـران،     (ختصاص دارد هاي علمی ـ کاربردي ا  به آموزش) در دانشجویان% 06/1در پذیرش و % 3/1(

بـسیار پـیش از   )  مؤسسه600(این در حالی است که در ژاپن تعداد مراکز آموزش عالی در دورة علمی ـ کاربردي  ). 1384

از سـوي دیگـر     . شـوند   گـذاري خـصوصی اداره مـی        است و عمدتاً نیز با سرمایه     )  مؤسسه 550(مؤسسات دورة کارشناسی    

ورز کـاردان الزم اسـت         فن 5المللی، در فرایند و چرخۀ کار، به ازاي یک نفر فناور کارشناس،               رن بین براساس الگوهاي مد  

، در ایران به ازاي یک نفر دانشجوي کارشناسـی، کمتـر از نـصفی دانـشجوي     1384 ـ  85در حالی که برمبناي آمار سال 

  ).1385گزارش ملی آموزش عالی، (کاردانی اشتغال به تحصیل دارد 

% 5/15و  %) 5/34: و در شـبانه   (پـذیرش   % 4/19چند مؤسسات آموزش عالی تحت پوشش آموزش و پرورش،          هر  

آمار (دهد    آموختگان آموزش عالی دولتی را به خود اختصاص می          دانش% 5/21و سرانجام   %) 3/29و در شبانه    (دانشجویان  

الی حـضوري کـشور اعـم از دولتـی و     اي از کـل آمـوزش عـ    هاي فنـی ـ حرفـه    و سهم آموزشکده) 1384آموزش عالی، 

گـزارش ملـی آمـوزش عـالی،        (آموختگان است     در دانش % 6/8در دانشجویان و    % 7/7پذیرش و   % 5/9غیردولتی، بالغ بر    

هاي کیفی در آموزش عالی کـشور، وضـعیت تهدیـدآمیزي بـراي آمـوزش و پـرورش          ولی نامطلوب بودن شاخص   ) 1384

وقـت در مؤسـسات آمـوزش عـالی           شجو به استاد برمبناي کل کادر آموزشی تمام       براي نمونه نسبت دان   . شود  محسوب می 

 نفر بوده است که حتی اگر بـا همـان شـاخص در مراکـز تحـت پوشـش         7/99حضوري تحت پوشش آموزش و پرورش،       

 آمیـزي را نـشان      وضـعیت مـسئله   ) 1384آمار آموزش عـالی،     ( مقایسه بشود    5/41وزارت علوم، تحقیقات و فناوري یعنی       

  .دهد می

 قطـب علمـی     69 فعالیـت آموزشـی و پژوهـشی کـه در گـزارش              578به لحاظ عملکرد نیز براي نمونه در میـان          

ها نیز هیچکدام  دانشگاهی آمده است حتی یک مورد مستقیماً با آموزش و پرورش و یا مدارس ارتباط ندارد و از خود قطب

در حـالی کـه جهـان شـاهد     ) 1383هاي علمـی،   شوراي قطب دبیرخانه  (به طور خاص در حوزة آموزش و پرورش نیستند          

 مورد از آنها در یک مطالعه بررسـی شـده اسـت    355هاي علمی در موضوع آموزش و یادگیري است و تعداد        توسعۀ قطب 

  ).1383خواه و کیوانی،  فراست(

ـ            156همچنین از    ی عنـاوین تعـداد    انجمن علمی تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، با وجود اینکه حت

هـاي آموزشـی، اولیـا و     ریزي درسی، پژوهش   شناسی، برنامه   درخور توجهی از آنها؛ آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت، روان          

هـاي    ، در ارتباط با برنامه    82مربیان، مشاوره، و مطالعات خانواده و نظایر آن است، تنها یک مورد فعالیت در عملکرد سال                 

  ).82، ص 1382کمیسیون انجمنهاي علمی ایران، (رش شده است درسی آموزش و پرورش گزا

آمـوزان،    گیري سـرمایۀ فرهنگـی آینـدة دانـش          از سوي دیگر محیط آموزش عالی به لحاظ کارکردي آن در شکل           

هاي دانـشگاهی، بـه دلیـل         مدارج و مدارك و تصدیق    . آفرین یا تهدیدزا باشد     تواند نسبت به آموزش و پرورش، فرصت        می

شـود کـه در جامعـۀ     به تعبیر بوردیو سرمایۀ فرهنگی آتیۀ جوانانی تلقـی مـی          ضمین شده و قانونی و نهادینه خود،        ارزش ت 



...هاي مؤثر  کیده مطالعات محیطچ... / طرح تدوین سند ملی 

کمیته آموزش/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

92

اي بـراي ادامـۀ     وقت، تحت فشار فزاینده     مدرن، به دلیل طوالنی شدن فرایندهاي گذار جوانی و فقدان تجربۀ اشتغال تمام            

کنـد کـه در       ، به صورت کنشگرانی عمل می     1س نظریۀ انتخاب عقالنی   آموزان براسا   دانش. اند  تحصیالت عالیه قرار گرفته   

) 2001(توان عامالنی در نظر گرفت که سالیوان        جهت بهینه کردن سود و کاهش ضرر هستند، به عبارت دیگر آنها را می             

 وسـیله بـراي      بهترین d را بخواهد و معتقد باشد که عمل         d، مورد   xرفتارشان را توصیف و تحلیل کرده است؛ اگر عامل          

  ).1384ذکایی، (دهد   را انجام میx ،a است، پس dدستیابی و رسیدن به 

که (هاي اجتماعی، در صدد این هستند که سرمایۀ فرهنگی خود را     گري سرمایه   آموزان به میانجی    در حقیقت دانش  

از سـوي دیگـر، انـدوختن ایـن         . به سرمایۀ اقتصادي، تبدیل بکننـد     ) خواهند بیندوزند   آن را از رهگذر تحصیالت عالیه می      

آموزان دارند آنها از این طریق به تجربۀ استقالل، حـضور             هاي غیراقتصادي زیادي براي دانش      سرمایۀ فرهنگی، مطلوبیت  

مـدارج  . یابنـد   گذاري دست مـی     در عرصۀ عمومی، خودشناسی، خودشکوفایی و نیز به پرستیژ و مشروعیت تفسیر و ارزش             

آمـوزان از   دهـد، گـذر دانـش    گرایی، سـامان مـی    سلسله مراتب اجتماعی را براساس نظام شایسته      تحصیالت عالیه نه تنها   

به نظر اینگلهارت . کند پردازي کرده است تسهیل می    هاي مادي به فرامادي را به معنایی که اینگلهارت آن را نظریه             ارزش

را به  ) بر نظم   و مبتنی ( امنیت جانی و اقتصادي      هاي مادي و ابزاري معطوف به       ، روند تحوالت جامعۀ مدرن، ارزش     )1382(

بخـشد و تحـصیالت    ارتقا مـی ) بر رهایی و مبتنی(هاي فرامادي و ارتباطی معطوف به آزادي و کیفیت زندگی        سمت ارزش 

هاي  در ایران نیز طی فراتحلیل اطالعات به دست آمده از پیمایش. ها، نقش مؤثري دارد دانشگاهی در این جابجایی ارزش

هاي فرامـادي و ارتبـاطی تأییـد شـده اسـت           ملی، نظریۀ اینگلهارت در مورد نقش تحصیالت دانشگاهی در تقویت ارزش          

  ).1378عظیمی هاشمی، (

آفرین یا تهدیدآمیز بـراي   تواند وضعیتی فرصت بنابراین محیط آموزش عالی با توجه به نقش و کارکرد یاد شده می           

فرصت از این جهت که اوالً به طور مستقیم منبعـی بـراي افـزایش               . ن داشته باشد  آموزا  آموزش و پرورش در مؤلفه دانش     

آورد و ثانیاً به صورت با واسـطه، از طریـق تحـصیالت پـدر و مـادر یـا اعـضاي                        آموزان فراهم می    سرمایۀ فرهنگی دانش  

هدید از این حیث که وضـعیت       و ت ) 1384ذکایی،  (گذارد    داري می   آموزان تأثیر معنی    خانواده، در کنشگري و موفقیت دانش     

آموزان نه دسترسی به اطالعات دقیـق و کامـل    اي است که دانش گونه ساختاري ـ عملکردي آموزش عالی در کشور ما به 

مورد نیاز براي تأمین و اندوختن این سـرمایۀ فرهنگـی دارنـد و نـه دسترسـی کـافی و مطلـوب بـه خـود ایـن سـرمایه                           

به عبـارت  .  کنشگري خویش درگیر هستند3 خود با میادین2هاي واره  با تعارض میان عادت   در نتیجه   ). 1382خواه،    فراست( 

ها که مـرتبط بـا    ها که بیشتر جنبۀ ذهنی و اختیاري دارند معطوف به ورود به آموزش عالی است اما میدان واره  دیگر عادت 

  .جبرهاي ساختاري هستند، محدودند

گذاري انسانی خود در تحصیالت  اضطراب در ارتباط با استراتژي سرمایه    آموزان با دو مشکل و        از سوي دیگر دانش   

نخست این است که اساساً باید با غولی به نـام کنکـور دسـت و پنجـه نـرم                    . دانشگاهی مواجه و دست به گریبان هستند      

سـطه و   آمـوزان متو    میزان این اضطراب را طـی یـک بررسـی در شـهر تهـران و در میـان دانـش                    ) 1384(ذکایی  . بکنند

آمـوزان از     دوم اینکه اگر هم دانـش     .  اندازه گرفته است   3به میزان بیش از     ) 5 تا   1(دانشگاهی با طیف مدرج لیکرتی        پیش

                                                          
١. Rational Choice theory.
٢. Habits.
٣. Fields.
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کنند بتوانند تحصیالت را تا آن سطحی که دوست           کنکور قبول بشوند، باز با این مشکل درونی درگیر هستند که فکر نمی            

و نیز به آیندة تحصیلی خودشان خیلـی   ) 36/3 و در دختران     31/3: آموزان   سوي دانش  میانگین تأکید از  (دارند ادامه بدهند    

  ).1384ذکایی، ). (60/3 و در دختران 54/3: میانگین(بین نیستند  خوش

هاي آموزش عالی در کنکور، بـه افـت کـارایی و اثربخـشی و کیفیـت        هاي صورت گرفته، سیاست     براساس بررسی 

آمـوزي در مدرسـه       هاي اکتشافی و نیز زندگی دانـش        دروس عملی و آزمایشگاهی و فعالیت     تحصیالت مدرسه به ویژه در      

  ).1382خواه،  ، فراست1381نصر و همکاران، (انجامیده است 

  گیري  بحث و نتیجه. 6-1

. آورد اي در جهت رشد و توسعه فـراهم مـی        هاي تازه   ، فرصت )آ و پ  (براي سیستم   ) ع آ ع  (تحوالت جهانی محیط    

از آن براي تـأمین نیازهـاي تخصـصی و خـاص     ) آ و پ(دهد که سیستم    ها، اجازه می    رشته  اي دانش و میان      شبکه ساختار

 بـه دلیـل   2بـدون تردیـد علـم سـبک     .  بگیـرد  هـا بهـره   ها و فعالیـت  ها و برنامه خود چه در نیروي انسانی و چه در طرح  

توانـد بـه درد        اهمیت یافتن فنـاوري و نـوآوري، بیـشتر مـی           گرایی و روح پاسخگویی و      گرایی، تعامل   گرایی و زمینه    مسئله

تأکیدهاي جدید بر دانـش  . ریزي، یاددهی ـ یادگیري و مشاوره بخورد  در سطوح مدیریت، برنامه) آ و پ(معضالت پیچیده 

بـه  کند که آموزش عالی و تحقیقات، با اثربخشی بیشتر و بـه صـورتی معطـوف     جهانی ـ محلی، این فرصت را ایجاد می 

توانـد هـم پاسـخگوي        مدار بهتر می    آموزش عالی تقاضاگرا و مشتري    . قرار بگیرد ) آ و پ  (مسائل خاص، در اختیار سیستم      

فراگیـر شـدن آمـوزش عـالی، از         . آمـوزان بـشود     نیازهاي ستادي و مدیریتی و هم انتظارات معلمان و مـشاوران و دانـش             

المللی شدن آمـوزش      جهانی شدن و بین   . کاهد  امۀ مسیر تحصیلی می   آموزان و اولیاي خانه به لحاظ اد        هاي دانش   اضطراب

) آ و پ  (دهـد و سیـستم        هاي بیشتر شرایط رقابتی را براي ارتقاي کیفیت آموزش عالی افـزایش مـی               عالی، با ایجاد گزینه   

  .دیران استفاده بکندریزان و م آموزان، معلمان، مشاوران، برنامه تواند از آن به عنوان فرصتی در جهت انتظارات دانش می

عمدتاً، از نوع تغییرات گسسته و ناپیوسته هـستند و جامعـۀ            ) ع آ ع  (اما در عین حال، چون تحوالت جهانی محیط         

ایران نیز با مشکل شکاف و فاصلۀ قابل توجهی نسبت به سطح و مقیاس این تغییـرات در جهـان روبروسـت، در نتیجـه                         

بخش   معطوف به سازگاري فعال با این تغییرات و یادگیري براي مواجهۀ رضایت           ، استعداد و کنش     )آ و پ  (چنانچه سیستم   

هاي آموزش ناکارآمد و الگوهاي تربیتـی   شیوه. کارکرد تهدیدزایی براي او خواهند داشت هاي آن را به هم نرساند،       با چالش 

مدرن و پسامدرن علمـی در جهـان   تواند با تحوالت  چگونه می) آ و پ(سنتی و فرایندهاي مدیریتی پیشامدرن در سیستم     

هاي مجازي و فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات سـروکار      آموزانی که در بیرون از مؤسسه، با محیط   دانش. تالئم داشته باشد  

هـا و الگوهـا و تجهیـزات در آن، دچـار      در مواجهه با الگوهاي سنتی ارتباطی و آموزشی در مدرسـه و ضـعف روش            . دارند

  .رود و معنا و فلسفۀ وجودي مدرسه در دید آنها زیر سؤال می) ها ها با میدان واره ض میان عادتتعار(شوند  تعارض می

بنگـاهی در آمـوزش عـالی، مـستعد آن      اي آن و ظهور کارکردهاي شبه همچنین کاالیی شدن دانش، ارزش مبادله    

ا و تفکر انتقادي و ارتقاي وجـودي        است که با نوعی کژتابی، فلسفۀ آموزش و پرورش را در جستجوي حقیقت و تولید معن               

اي و  آدمی، به حاشیه و غفلت فرو ببرد و آموزش و پرورش را که نهادي اجتماعی و فرهنگی است تا سطح قواعـد مبادلـه               

  . بازاري تقلیل بدهد
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را بـا   ) آ و پ  (جدا بودن آموزش و پرورش از آموزش عالی و فقدان یکپارچگی در نظـام آمـوزش کـشور، سیـستم                     

هاي دیوانساالري و ناکارآمـدي   افزایی مواجه ساخته و این مزید بر ضعف      ت ناهماهنگی، ناهمگرایی و فقدان بر هم      مشکال

هـاي سیاسـی ـ     گیـري  گـري دولتـی و تـصمیم    هاي ساختاري در نظام متمرکز تـصدي  همچنین ضعف. دولتی بوده است

سو بـا تغییـرات    ست که آموزش و پرورش از یکاي تخصصی و کارشناسی، سبب شده ا ایدئولوژیک به جاي رویکرد حرفه    

هاي نسنجیده مثالً در نظام پیش دانشگاهی و کنکور مانند آن مواجه بشود و از سوي دیگر وضعیت یاد              پی در پی سیاست   

  . ساخته است بهره  ها، تهی یا کم ها و نظام شده در آموزش عالی، آن را از تقاضاگرایی و نیز تنوع در برنامه

ها و خـودگردانی      تواند از روندهاي اخیر تمرکززدایی و تفویض اختیارات به دانشگاه           می) آ و پ  (ه سیستم   هر چند ک  

ریـزي،   ها و مراکز علمی در راستاي رفع نیازهاي تخصصی مـدیریتی، برنامـه   آنها به عنوان فرصتی براي تعامل با دانشگاه   

) در آمـوزش عـالی    ... فقدان تقاضاگرایی و تنـوع و       (ن پیشین    بگیرد ولی آثار وضعیت مزم      اي خود بهره    آموزشی و مشاوره  

هـاي متناسـب بـا نیازهـاي علمـی، تخصـصی، مهـارتی و         هـا و دوره  انداز است و نمونۀ آن سهم اندك برنامـه         هنوز سایه 

ددهی، ریزي آموزشی و درسی و چه در امر یادگیري ـ یا  ، چه در زمینۀ مدیریت و برنامه)آ و پ(تقاضاهاي متحول سیستم 

آموزي و مسائلی است که اولیاي خانه و مدرسـه بـا آنهـا دسـت بـه                    ابعاد تربیتی و مشاوره، و پاسخگویی به زندگی دانش        

  . گریبان هستند

مثالً علوم انسانی متورم فاقد تناسب الزم با نیازهـاي متحـول            (ها    هایی که در گروه     نظام آموزش عالی با ناموزونی    

، محیط مجـاور    )هاي شبانه و غیرحضوري     مانند سهم اندك برنامه   (ها    و برنامه ) گرایی  ند لیسانس مان(ها    در دوره ) جهان کار 

نیافته اسـت و در       توسعه) ع آ ع  (اي در محیط      آموزش عالی حرفه  . نیست) آ و پ  (چندان متناسب با نیازهاي متنوع سیستم       

 شدت کاسته است و زمینۀ مساعدي براي رشد         به) آ و پ  (پذیري آن نسبت به سرریز بروندادهاي سیستم          نتیجه از کشش  

هاي کیفی در آموزش عالی، تهدید دیگري، هم به  نامطلوب بودن شاخص. کند اي متوسطه ایجاد نمی آموزش فنی ـ حرفه 

  .شود ، محسوب می)آ و پ(طور عام و هم به ویژه از حیث مؤسسات آموزش عالی تحت پوشش سیستم 

اي بـودن     هـاي علمـی، حکایـت از مغفـول مانـدن یـا حاشـیه                ها و انجمن    ببررسی دو نمونۀ عملکردي یعنی قط     

آ و (هاي کیفی آموزش عالی، وضعیت استانداري را که سیستم          شاخص. است) ع آ ع  (در محیط   ) آ و پ  (اولویتهاي سیستم   

ت آمـوزش عـالی     نمونۀ این را در شاخص نسبت دانشجو به استاد در مؤسسا          . گرم بشود، دارا نیست     بتواند به آن پشت   ) پ

  .کنیم مالحظه می) آ و پ(تحت پوشش 

تواند به دلیل ایجاد بستري براي اندوختن سرمایۀ فرهنگی، فرصـتی   سرانجام در حالی که محیط آموزشی عالی می  

انگیز شدن دسترسی به آمـوزش عـالی    آموزي و زیست ـ جهان مدرسه فراهم بیاورد اما بحث  براي معناداري زندگی دانش

هـاي   سیاسـت . کنـد  هاي مختلف ورد به آن این فرصت را به تهدید تبدیل می        یز اطالعات مورد نیاز براي گزینه     شفاف و ن  

  . نامطلوب کنکور، کیفیت مدرسه را با آسیب و اختالف، دست به گریبان ساخته است

  :اند از عبارت) آ و پ(برخی از راهبردهاي پیشنهادي برآمده از مطالعۀ حاضر براي سیستم 

ها و مؤسسات  برد تفویض اختیار به مناطق و نهادینه ساختن مدرسه محوري؛ با حمایت از تعامل آنها با دانشگاه      راه

آموزش عالی به منظور مهندسی مجدد فرایندهاي مدیریت، یاددهی ـ یادگیري و مشاوره و بازنگري اساسـی در الگوهـا و    

ها، برنامه

هـا در راسـتاي تـأمین نیازهـاي           و همکـاري بـا دانـشگاه      » ها  شتهمیان ر «راهبرد نیازسنجی تخصصی به ویژه در       
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،...ریزي، آموزش، مشاوره و  تخصصی آوژ در مدیریت، برنامه

راهبرد توسعۀ دفاتر همکاري با دانشگاه در مدارس،

هاي علمی و مراکز مزیت در زمینـۀ آمـوزش و پـرورش     راهبرد همکاري با مراکز دانشگاهی در جهت توسعۀ قطب 

پاسخگویی به نیازهاي تخصصی آن،براي 

هـاي علمـی و تخصـصی در          هاي اولیا و مربیان بـا انجمـن         راهبرد همکاري مدارس و آموزش و پرورش و انجمن        

،...ها و عملکرد خود در زمینۀ فرایند یاددهی و یادگیري، مشاوره و  راستاي ارتقاي سطح مدیریت، برنامه

هاي موجود  ربط در آموزش عالی در جهت مواجهۀ صحیح با سیاست    ع ذي با مراج ) آ و پ  (تر    راهبرد همکنشی فعال  

کنکور و تغییر سنجیدة آن،

پـذیر بـراي      ها و آموزش عالی در جهت ایجاد نظام اطالعات دسـترس            با دانشگاه ) آ و پ  (تر    کنشی فعال   راهبرد هم 

آموزان در ادامۀ آگاهانۀ مسیر تحصیلی خود، ترجیحات عقالنی دانش

اي متوسطه و عالی بـا   با آموزش عالی در جهت ارتقاي توأمان آموزش فنی ـ حرفه ) آ و پ(کاري خالق راهبرد هم

،)برنامه چهارم) 53( قانون برنامه سوم با استناد به ماده 151احیاي ماده معوق مانده (هدف برهم ـ افزایی 

حـیط علمـی و آمـوزش عـالی از طریـق            ریزان نسبت به تحوالت م      افزایی مدیران و معلمان و برنامه       راهبرد دانش 

با این تحوالت،) آ و پ(هاي تخصصی با هدف سازگاري فعال و هوشمندانه  بسترسازي حمایت از کارگاه

هاي مدارس از حیث فناوري اطالعات و ارتباطات، راهبرد تقویت زیرساخت

آموزان، راهبرد افزایش سواد اطالعاتی مدیران، معلمان و دانش

هـاي آزمایـشگاهی، کارگـاهی و کاردسـتی و            ها و فعالیت    ها در جهت تقویت زیرساخت       با دانشگاه  راهبرد همکاري 

اي در مدارس، هاي فنی ـ حرفه مهارت

ها در راستاي ارتقاي سـطح علمـی و تخصـصی مـدیران،         مدت از طریق تعامل با دانشگاه       هاي کوتاه   برگزاري دوره 

ریزان، مشاوران، مربیان و دبیران، برنامه

از طریق شوراي عالی علوم، تحقیقـات و فنـاوري بـراي تـشکیل کمیـسیون      ) آ و پ(رح اقدامی با پیگیري وزیر    ط

.هاي آموزش عالی و آموزش و پرورش مشی مشترك آموزشی در جهت همگرایی میان خط



...هاي مؤثر  کیده مطالعات محیطچ... / طرح تدوین سند ملی 

کمیته آموزش/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

96

تیجۀ بحث گروهی متمرکز به روش توفان ذهنی و شبه دلفی درباره ن

  ها و تهدیدها فرصت

 نظام علمی و آموزش عالی براي آموزش و پرورشمحیط. 1جدول 

  ردیف

عامل محیطی 

در محیط 

علمی و 

  آموزش عالی

مأخذ 

ارجاعی 

در 

گزارش 

/ تصویر(

  )بند

ها یا ساحات  مؤلفه

تحت تأثیر آموزش 

  و پرورش

  چگونگی تأثیر
وزن 

  تأثیر

ارزیابی 

  تأثیر

هاي  توصیه

  پیشنهادي

1  

پیــشینۀ و آثــار  

ریزي   نظام برنامه 

  زمتمرک

1/37  

 مدیریت،

 معلمان، ریزي، برنامه

آموزان  مشاوران،دانش

  تکنولوژي و

عــــدم تناســــب 

ــوزش   ــۀ آم عرض

عالی با تقاضاهاي   

متنوع و پویـا و در    

ــول   ــال تح در (ح

ــروي   ــطح نیـ سـ

انسانی متخصص  

و دانش تخصصی   

بــــراي تــــأمین 

نیازهاي مدیریتی،  

آموزشـــــــــی، 

ریـــزي،  برنامـــه

  ...)مشاوره و 

  تهدید  5

2  
ــوع  ــدم تنــ عــ

  ها ها و رشته دوره
"  2/37 و 3

عــدم پاســخگویی 

ــاهاي  ــه تقاضـ بـ

صنعت آمـوزش و    

  پرورش

  تهدید  4

3  

ــذاري ــاي  واگ ه

اخیر در بخـشی    

ــ ارات از اختیــــ

ریـزي بـه      برنامه

  ها دانشگاه

"  4/37 ـ 8

امکان بازنگري در  

هاي مرتبط    برنامه

بــــا آمــــوزش و 

پــرورش امکــان  

تعامــل آمــوزش و 

پرورش و مدارس   

  ها با دانشگاه

  فرصت  5

داوم نیازسنجی مـ  . 1

ــسانی   ــروي انــ نیــ

ــز   ــصص و نیـ متخـ

  دانش تخصصی

ــارات  . 2 ــزایش اختی اف

ــوزش و   ـاطق آمـ منــ

ــدارس  پـــرورش و مـ

ـا    ــل بــ ــراي تعامـ بـ

ها و مؤسسات     دانشگاه

  آموزش عالی

ــم و . 3 ــزایش کـ افـ

ــاري و  ــف همکـ کیـ

همکنــــشی میــــان 

مدارس و آمـوزش و     

هـا    پرورش با دانشگاه  

هاي   به ویژه در گروه   

  ...آموزشی، تربیتی و 

ــاز. 4 نگري در بـــــ

ــه هــاي درســی  برنام

مراکز آمـوزش عـالی     

  تحت پوشش آپ

هـا و   ایجـاد رشـته  . 5

هاي جدیـد     رشته  میان

ــاي  برحـــسب نیازهـ

ــوع   ــول و متنـ متحـ

  صنعت آپ
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  ردیف

عامل محیطی 

در محیط 

علمی و 

  آموزش عالی

مأخذ 

ارجاعی 

در 

گزارش 

/ تصویر(

  )بند

ها یا ساحات  مؤلفه

تحت تأثیر آموزش 

  و پرورش

  چگونگی تأثیر
وزن 

  تأثیر

ارزیابی 

  تأثیر

هاي  توصیه

  پیشنهادي

4  

پایین بودن نـرخ    

تناسب آمـوزش   

ــا   ــالی بـــ عـــ

تقاضاهاي واقعی  

  جهان کار

1/38  "

هـــا و   خروجـــی

تولیــدات علمــی  

ائل توانند مـس    نمی  

مدیریتی آموزشی،  

ــه ــزي و  برنامـ ریـ

ــشاوره اي آب را  م

مطلوبی  صورت  به  

  حل کنند 

  تهدید  4

5  

ــودن   ــایین بـ پـ

میزان اثربخشی   

ــت ــا و  فعالیـ هـ

تولیــدات علمــی 

ها نسبت    دانشگاه

ــاي   ــه نیازهـ بـ

  جامعه

1/38  "

ضعف در کیفیـت    

ــارت  ــش و مه دان

ــارغ التحــصیالن  ف

 آع کـــــه در آب 

  .یابند اشتغال می

  تهدید  5

ــا  . 6 ــاط بـــ ارتبـــ

ــشگاه ــت   دان ــا جه ه

ــارآموزي   ــذب کـ جـ

  دانشجویان در آپ

ایجاد دفاتر ارتباط   . 7

  با دانشگاه در مدارس

جلــب مــشارکت  . 8

اعضاي هیأت علمـی    

ها در کمـک      دانشگاه

علمی و تخصصی به    

ــدارس از  ــق مـ طریـ

ــن ــاء  انجم ــاي اولی ه

  مربیان

تالش براي ایجاد   . 9

مراکز مزیت و برتري    

هاي علمی از     و قطب 

طریــق همکــاري بــا 

  ها دانشگاه

6  

ــأخر و  تــــــــ

ــس ــدگی و  پ مان

ــعف در  ضــــــ

  هاي علمی قطب

  2/37 ـ 4

 مدیریت،

 ریزي، برنامه

 تکنولوژي، مشاوران،

 آموزان و دانش

  معلمان

هاي   فقدان فعالیت 

ــا آپ در  ــرتبط ب م

  هاي علمی قطب

فقدان هیچ قطـب    

علمــی مــرتبط بــا 

  آپ

    تهدید  3

7  

ســهم نیروهــاي 

متخصص کشور  

هــاي  لیــتدر فعا

ــرین  خیــــــــ

  ساز مدرسه

3/39  
 ابتکارات و منابع،

  مشارکت

ــرین % 35 از خیــ

ــه ــاز را  مدرسـ سـ

نیروهــــــــــاي 

متخصص کـشور   

  دهند تشکیل می

  فرصت  2

8  

روندهاي رو بـه    

رشـــــــــد در 

انجمنهاي علمی  

  تخصصی

  ریزي برنامه مدیریت  1/39ـ 2

هـاي      سهم انجمن 

ــأمین  ــی در ت علم

نیازهاي تخصصی  

و ارتبـــــاطی آپ 

  فرصت  3

ــازمان . 10 ــل س تعام

ــازي، توســعه و   نوس

ــا   ــدارس ب ــز م تجهی

ها و نهادهاي     دانشگاه

غیردولتــی اعــضاي  

هیأت علمی در جهت   

جلب مـشارکت آنهـا     

ــت ــاي  در فعالیــ هــ

  ساز  مدرسهخیرین
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  ردیف

عامل محیطی 

در محیط 

علمی و 

  آموزش عالی

مأخذ 

ارجاعی 

در 

گزارش 

/ تصویر(

  )بند

ها یا ساحات  مؤلفه

تحت تأثیر آموزش 

  و پرورش

  چگونگی تأثیر
وزن 

  تأثیر

ارزیابی 

  تأثیر

هاي  توصیه

  پیشنهادي

بـــراي توســـعه  

هـا   دروس و رشته  

  و رفع نیازها

تعامـــــل آپ و . 11

هاي  مدارس با انجمن

علمی تخصـصی بـه     

ــروه ــژه در گ ــا و  وی ه

ــته ــا و  رشــــ هــــ

  هاي مرتبط رشته بین

9  

هــــاي  ضـــعف 

ــاختاري در  ســـ

مراجع حکـومتی   

سیاســـتگذاري «

» آمــوزش عــالی

مرتبط با آموزش   

  و پرورش

   مکرر1/9

  مدیریت،

  ریزي، برنامه

  آموزان و دانش

  معلمان

تغییرات پی در پی    

ــده در  ــاد شـ ایجـ

ــوزش و   ــام آم نظ

ــرورش  در (پـــــ

دانـشگاهی و     پیش

هــاي  نارســایی...) 

محــیط حقــوقی   

وط بـــــه مربـــــ

ــشکل ــاي  تــ هــ

ــان و  معلمـــــــ

  آموزان دانش

  تهدید  5

ها  تحلیل سیاست . 12

و ارزیــابی عملکــرد  

مراجع سیاسـتگذاري   

مرتبط با آپ و انتشار     

  عمومی آن

10  

هـاي    محدودیت

ــه  ــی بـ دسترسـ

  آموزش عالی

1/43  

آموزان،  دانش

خانوارها، تعلیم و 

تربیت، آزمایشگاه، 

فرهنگ مدرسه، 

  هاي درسی برنامه

ن نـرخ   پایین بـود  

انتقال از آمـوزش    

متوسطه به مابعـد    

ــأثیر  متوســطه و ت

آن در ابهامــات و 

هــــاي  نگرانــــی

آمــوزان و  دانــش

ــانواده ــا و  خــ هــ

  پیامدهاي بعدي

  تهدید  5

معـــوق مانـــدن   11

ــاده  ) 151(مــــ

قـــانون برنامـــه 

ــوم کــه بــه    س

ــاده  ــورت مـ صـ

برنامــــــه ) 53(

ــذ  چهـــارم تنفیـ

آموزان،  دانش  2/43 ـ 4

  ها برنامه

هـاي    افت برنامـه  

  اي فنی حرفه

  تهدید  4

ها   توسعه ظرفیت . 13

در مراکـــز آمـــوزش 

  عالی تحت پوشش

ــت . 14 تقویــــــــ

ــاختارهاي  ســــــــ

  اي در مدارس مشاوره

ــت . 15 تقویــــــــ

ــت ــاي  فعالیـــ هـــ

ــشگاهی و  آزمایـــــ

  ی در مدارسکاردست

هاي   توسعه انجمن . 16

اولیا و مربیان در جهـت     

ـاري مــدارس و    همکـ

خانوارهـــا بـــا هـــدف 

هــاي فکــري و  کمــک

معنــــوي و مهــــارت 
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  ردیف

عامل محیطی 

در محیط 

علمی و 

  آموزش عالی

مأخذ 

ارجاعی 

در 

گزارش 

/ تصویر(

  )بند

ها یا ساحات  مؤلفه

تحت تأثیر آموزش 

  و پرورش

  چگونگی تأثیر
وزن 

  تأثیر

ارزیابی 

  تأثیر

هاي  توصیه

  پیشنهادي

  شده است

12  

ــشم ــداز  چــ انــ

ــه  ــی بـ دسترسـ

  آموزش عالی

45  

آموزان،  دانش

فرایندهاي یادگیري 

  ـ یاددهی

هـــاي  مطلوبیـــت

سرمایۀ فرهنگی و   

ــأثیر آن در  تـــــ

ــزه ــا و  انگیــ هــ

ــاي  رفتارهـــــــ

تحـــــــــصیلی 

  آموزان دانش

  فرصت  5

13  

ــی  ــدم دسترس ع

آموزان بـه     دانش

طالعات دقیـق   ا

و کامـــــــل و 

هــــاي  ضـــعف 

رســانی و  اطــالع

نظام راهنمایی و   

مـــــــشاوره در 

ــوزش  ورودي آم

  عالی

45  

آموزان،  دانش

خانوارها، رفتار 

  تحصیلی

عـــدم دسترســـی 

آمـوزان بـه      دانش

اطالعات دقیـق و    

کامــل مــورد نیــاز 

ــأمین و  ــراي تـ بـ

انـدوختن سـرمایۀ   

  فرهنگی

  تهدید  5

14  

هـاي    محدودیت

ــه  ــی بـ دسترسـ

   عالیآموزش

45  

آموزان،  دانش

خانوارها، فرایندهاي 

  یادگیري ـ یاددهی

ــان   ــارض میـ تعـ

هــا بــا  عــادت واژه

  ها میدان

  تهدید  4

15  
ساختار معیوب و   

  نامطلوب کنکور
45  

آموزان،  دانش

خانوارها، تعلیم و 

  تربیت

ــطراب ــاي  اضـ هـ

ــش ــوزان در  دان آم

ارتباط با ورود بـه     

دانشگاه و ابهامات   

ــوزش  ــه آم ورود ب

ــال ــه عـ ی و ادامـ

  تحصیل

  تهدید  4

زندگی و حل مسئله به     

و افزایش  (آموزان    دانش

ـانونی     شایستگی هاي ک

  )آنان

ــه . 17 ــاد کمیتـ ایجـ

پیگیري و اقدام براي    

تعامــل و مــشارکت  

مؤثر در تحقـق مـاده     

انون برنامــه قــ) 151(

سوم تنفیـذ شـده در      

ــاده  ــه ) 53(مـ برنامـ

  چهارم

ایجـاد واحـدها و   . 18

ــد   ــازوکارهاي پیون س

مدرسه و دانـشگاه در     

  مدارس

ــدارس از  . 19 ــوت م دع

ــشجویان و  دانــــــــ

آموختگــان بــراي  دانــش

ــت  ــسات گف ــو و  جل وگ

هاي انتخاب رشته     کارگاه

  دانشگاهی در مدارس

تقویت نهادهـاي   . 20

مشاوره در مدارس در    

هـاي    ارتباط با گزینـه   

  ادامۀ تحصیل

طراحــی و اجــراي . 21

هــا و  پیگیــري فعالیــت

ـاي علمـی و       کوشش ه

ـاره   ــر دربـ ــی اخی تحلیل

اصالح ساختار کنکور با    

ـاي    همکاري انجمـن   ه

  علمی و تخصصی
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  ردیف

عامل محیطی 

در محیط 

علمی و 

  آموزش عالی

مأخذ 

ارجاعی 

در 

گزارش 

/ تصویر(

  )بند

ها یا ساحات  مؤلفه

تحت تأثیر آموزش 

  و پرورش

  چگونگی تأثیر
وزن 

  تأثیر

ارزیابی 

  تأثیر

هاي  توصیه

  پیشنهادي

16  

ــیاه   ــازار ســ بــ

ــالس ــاي  کـ هـ

  کنکور

45  

آموزان،  دانش

خانوارها، معلمان، 

مدیریت، تعلیم و 

  تربیت

افت شدید کیفیت   

تحــــــــصیالت 

آمــوزان و  دانــش

  فرهنگ مدرسه

    تهدید  5

17  

احتمال بازنگري  

در کنکور و تغییر 

هـاي    در سیاست 

پـــــــذیرش و 

گزینش دانشجو  

ــشار   ــت فـ تحـ

تحلیلی مطالعات  

ــان ــاي  و گفتم ه

  انتقادي موجود

45  "  

ــراي  ــه بــ زمینــ

ــافتن  ــت یـ اهمیـ

تحــــــــصیالت 

ــطه و  متوســــــ

دانشگاهی به    پیش

ــاد   ــژه در ابعـ ویـ

آزمایـــــشگاهی، 

پــرورش قــدرت   

تفکر، حل مسئله،   

هــــاي  مهــــارت

کاربردي، خالقیت  

  ...و 

    فرصت  4

18  

روندهاي معیوب  

سـازي    خصوصی

در آموزش عالی   

به جاي افـزایش   

ي و  گـذار   سرمایه

مشارکت مؤثر و   

هاي   کیفی بخش 

غیردولتـــــی در 

توســعه آمــوزش 

ــالی و  عــــــــ

  ها دانشگاه

47  

آموزان و  دانش

خانوارها تعلیم و 

  تربیت

افـــــــــــزایش 

ــه ــاي  هزینــ هــ

ــصیل  تحــــــــ

ــشگاهی در  دانـــ

بخش غیردولتی و   

تــالش داوطلبــان 

کنکور بـراي ورود    

به بخـش دولتـی     

ــه   ــه ب ــدون توج ب

  عالئق و آتیۀ خود

  تهدید  4

19  

ــدن   ــاالیی ش ک

آموزش عـالی و    

  جهانی شدن آن

9  
ها، فرایندهاي  برنامه

  یادگیري و یاددهی

ــی ــار شــدن  ب اعتب

هاي سـنتی     روش

تعلــیم و تربیــت و 

ــه ــاي  برنامــ هــ

  ناکارآمد سنتی

  فرصت  3

ــاد پا. 22 ــاه ایجـ یگـ

ــل  ــات قابــ اطالعــ

ــراي   ــترس بــ دســ

آمـوزان دربـاره      دانش

هــاي  وضــعیت رشــته

ــت   ــصیلی و کیفی تح

هـا و میـزان       دانشگاه

  اعتبار آنها

ــی و . 23 بررســــــ

ــازنگري در  بــــــــ

هـاي درسـی و      برنامه

هــاي آموزشــی  روش

با توجه بـه تحـوالت     

مفهومی و سـاختاري    

  در علم و فناوري

تــــــــــشکیل . 24
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  ردیف

عامل محیطی 

در محیط 

علمی و 

  آموزش عالی

مأخذ 

ارجاعی 

در 

گزارش 

/ تصویر(

  )بند

ها یا ساحات  مؤلفه

تحت تأثیر آموزش 

  و پرورش

  چگونگی تأثیر
وزن 

  تأثیر

ارزیابی 

  تأثیر

هاي  توصیه

  پیشنهادي

20  

کاالیی شـدن و    

ــاري شــدن   تج

  آموزش عالی

  آموزان، معلمان دانش  9

ــابی   ــال کژت احتم

تحوالت محیطـی   

ــورت رواج   ــه ص ب

معیارهاي مصرفی  

ــم و  در کــسب عل

ــدرك ــی و  م گرای

گرایـی   غلبه عمـل  

در شکل نامطلوب   

ــسفۀ   ــر فلـ آن بـ

  آموزش و پرورش

  تهدید  4

21  

شرکتی شـدن و    

رقـــابتی شـــدن 

  آموزش عالی

9  

  ریزي، برنامه

  مدیریت،

  تعلیم و تربیت

ــات   ــشار الزامـ فـ

ــاگرایی در  تقاضــ

ریــــزي  برنامــــه

آموزشی و درسـی    

  آپ و مدیریت آن

  فرصت  5

22  

ــافتن   ــت ی اهمی

اثربخــــــشی و 

  گیري نتیجه

9  

  آموزان دانش

  ها برنامه

  تعلیم و تربیت

ــی ــار شــدن  ب اعتب

هـــــاي  شـــــیوه

آموزشی ناکارآمـد   

و الگوهاي تربیتی   

  سنتی

  فرصت  3

هاي بررسـی و    کارگاه

ت تحـــوال«تحلیـــل 

مفهومی و سـاختاري    

ــاوري و   ــم و فنـ علـ

» روندهاي جهانی آن  

در مـــــدارس بـــــا 

هاي   همکاري انجمن 

علمی و تخصـصی و     

  دانشگاهیان

طـــرح بررســـی . 25

ــعۀ   ــونگی توسـ چگـ

ــازوکارهاي  ســـــــ

تقاضـاگرایی در آپ و  

افــزایش اثربخــشی  

ــت  ــیم و تربیــ تعلــ

مــدارس در محــیط  

  رقابتی جدید

توســـــــــــعه . 26

هـاي درسـی و      برنامه

ر جهــت آموزشــی د

ســــــازي  آمـــــاده 

آمــوزان بــراي  دانــش

کــارآفرینی و ســـایر  

ــستگی ــاي  شایــ هــ

کانونی و موفقیت در     

  یک محیط رقابتی

ــکاف میـــان    "  9  مجازي شدن  23 شـ

ــیط ــاي  محــ هــ

ــه  ــازي کــ مجــ

ــش ــوزان در  دان آم

بیــرون از مدرســه 

ــروکار  ــا آن سـ بـ

دارند با الگوهـاي    

  تهدید  4

ــدنظر در . 27 تجدیــ

هـــا و ســـاختار  روش

ــراي  ــات آپ ب امتحان

اصـــالح وضـــعیت  

نــــــــــــامطلوب 

  محوري حافظه

ت از تقویت   حمای. 28
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  ردیف

عامل محیطی 

در محیط 

علمی و 

  آموزش عالی

مأخذ 

ارجاعی 

در 

گزارش 

/ تصویر(

  )بند

ها یا ساحات  مؤلفه

تحت تأثیر آموزش 

  و پرورش

  چگونگی تأثیر
وزن 

  تأثیر

ارزیابی 

  تأثیر

هاي  توصیه

  پیشنهادي

سنتی ارتبـاطی و    

ــی در  آموزشـــــ

آموزش و پرورش   

ــه ( ــر بـــ منجـــ

هــــاي  تعــــارض

  )هنجاري

24  

ــر  ــدهاي اخی رون

تمرکززدایــی در 

نظــام آمــوزش  

  عالی

  مدیریت، معلمان،  11

اثربخشی ارتباط و   

تعامل مـدارس بـا    

ــشگاه ــا در  دانـ هـ

ــت رفــــع   جهــ

نیازهاي علمـی و    

تخصصی مدارس  

بـــراي توســـعه  

  ها برنامه

  فرصت  4

25  

روند رو به رشـد     

ــالی   ــوزش ع آم

حضوري در    نیمه

  کشور

11    

مکــــان ادامــــۀ ا

تحصیل و ارتقاي   

ســـطح علمـــی  

  نیروي انسانی

  فرصت  5

26  

ــت   ــول واقعی قب

بخش غیردولتی  

گــــرایش بــــه 

هـــاي  سیاســـت

حمایت از آن در    

  آموزش عالی

  آموزان دانش  11

امکــان افــزایش  

ــی  دسترســـــــ

ــارغ التحــصیالن  ف

  آپ به آع

  فرصت  5

27  

احساس نیاز بـه    

ــعه  توســــــــ

هـا بـه      رشته  بین

ــوم   ــژه در عل وی

  انسانی

11  
مدیریت مشاوران، 

  ریزان برنامه

فرصت بـراي آب    

جهـــت تـــأمین  

ــاي دانــش   نیازه

ــصی در  تخصــــ

ــه ــاي  عرصــ هــ

  مدیریت

  فرصت  3

28  

ــافتن   ــت ی اهمی

 2علــم ســبک  

ــه ــی و  زمین گرای

11  "  
ــشاوره و  مـــــــ

  ریزي برنامه
  فرصت  3

ــاخت ــاي  زیرســ هــ

مــدارس در پهنــاي  

باند و سرعت اینترنت 

ــزات   ــعۀ تجهی و توس

  اي اي و شبکه یارانه

هاي   تلقی مهارت . 29

فناوري اطالعات بـه    

ســــواد «عنــــوان 

و ایجـــاد » عمـــومی

هاي درسی براي     ماده

هـــاي  آن در برنامـــه

  مدارس

تمرکززدایـــی در . 30

نظــــام آمــــوزش و 

پــرورش و افــزایش  

ــ ــارات مـ دارس اختیـ

براي توسعه ابتکارات   

و ایجاد محیط رقابتی    

  براي مسابقۀ کیفیت

ایجاد تـسهیالت   . 31

براي نیـروي انـسانی    

آپ به منظور ارتقـاي     

سطح تحصیلی خـود    

با استفاده از آمـوزش     

  حضوري عالی نیمه

ــف . 32 تعریــــــــ

نـــشانگرهاي قابـــل 

گیري تعامل بـا      اندازه

دانشگاه و اسـتفاده از     

ــصص آن  ــش تخ دان

هـــاي  در شـــاخص

ارزیـــابی عملکـــرد  

  مدارس
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  ردیف

عامل محیطی 

در محیط 

علمی و 

  آموزش عالی

مأخذ 

ارجاعی 

در 

گزارش 

/ تصویر(

  )بند

ها یا ساحات  مؤلفه

تحت تأثیر آموزش 

  و پرورش

  چگونگی تأثیر
وزن 

  تأثیر

ارزیابی 

  تأثیر

هاي  توصیه

  پیشنهادي

مـسئله محــوري  

اعتباري   بی(علم  

دانـــشگاه بـــرج 

  )عاجی

29  

ــودن  ــدا بــ جــ

آمـــــــوزش و 

ــرورش از  پـــــ

ــوزش ــالی آم  ع

ــدان ( فقــــــــ

یکپــــارچگی در 

مــدیریت کــالن 

نظــام آمــوزش  

  )کشور

  14 و 11

  ها سیاست

  ها برنامه

  مدیریت

ناهمــــــاهنگی،  

ــاهمگرایی و  نــــ

افزایی   فقدان برهم 

ــی   ــام ملـ در نظـ

  آموزش در کشور

  تهدید  5

30  

ــر  ــدهاي اخی رون

در جهت انسجام   

ــه  ــشیدن بـ بخـ

ــی   ــام علمـ نظـ

  کشور

  "  14و 11

امکـــان نزدیـــک 

ــه   ــدن بـــ شـــ

یکپــارچگی نظــام 

  آموزش

  فرصت  5

ارائــه طــرح قابــل . 33

اجـــرا بـــراي ایجـــاد 

ــؤثر در   ــاختارهاي م س

ــوراي  ــۀ ش زیرمجموع

عالی علوم، تحقیقـات    

ــا ــه  و فن ـثالً ب وري مـ

علوم «صورت شوراي   

کـه در آن    » و آموزش 

ــسائل آپ و آع در  مــ

یک کلیـت سیـستمی     

ــی و   ــورد بررســ مــ

  .شود سیاستگذاري می

طـــرح بررســـی، . 34

ـابی    تحلیـــل و ارزیــ

عملکــرد و شــوراهایی 

ــالی   ــد شــوراي ع مانن

فرهنـــگ و آمـــوزش 

مـــــصوبه (عـــــالی 

 شـــــوراي  17/2/59

ــالب ــوراي ) انقـ و شـ

عالی انقالب فرهنگی،   

ــاد  در ــۀ ایجــ  زمینــ

هماهنگی و همگرایی   

  در میان آپ و آع

31  

رشد کمی تعـداد    

آموختگـان    دانش

و نـــرخ بـــاالي 

  بیکاري آنها

11  
  مدیریت

  نیروي انسانی

فراوانــی عرضــۀ  

ــروي ــار نیــ  کــ

متخـــــصص در  

  کشور

  فرصت  2

جذب نیروي کار   . 35

متخــصص و ارتقــاي 

سطح تحصیلی هـرم    

  انسانی آپ
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  ردیف

عامل محیطی 

در محیط 

علمی و 

  آموزش عالی

مأخذ 

ارجاعی 

در 

گزارش 

/ تصویر(

  )بند

ها یا ساحات  مؤلفه

تحت تأثیر آموزش 

  و پرورش

  چگونگی تأثیر
وزن 

  تأثیر

ارزیابی 

  تأثیر

هاي  توصیه

  پیشنهادي

32  

رشـــد گفتمـــان 

ــی  ــابی درون ارزی

در اطمینــــان از 

کیفیت آمـوزش   

  عالی

  16 و 11

  منابع انسانی

  معلمان

  مدیریت

بسترهاي به وجود   

آمده بـراي توجـه     

ــت در   ــه کیفیـ بـ

ــالی  ــوزش عـ آمـ

ــش  ــت پوشـ تحـ

 دستگاه آموزش و  

  پرورش

  فرصت  5

هـــاي  سیاســـت. 36

ــود ـ     ــت از خ حمای

ــابی  ــابی و ارزیـ ارزیـ

درونـــی بـــا هـــدف 

اطمینان از کیفیت در    

هاي فنی ـ   آموزشکده

ــه ــز  حرفـ اي و مراکـ

  تربیت معلم و دبیر

بسترسازي براي  . 37

ایجاد نهاد اطمینان از    

ــه صــورت  ــت ب کیفی

یــک نهــاد واســط   

غیردولتی بـه منظـور     

به راه افتادن جریـان     

ابی بیرونی توسط   ارزی

نفعـان    همگنان و ذي  

دربارة مراکز آمـوزش    

  عالی تحت پوشش

  



کمیته آموزش/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

  منابع

ریزي،  مؤسسه پژوهش و برنامه. هاي آماري و انفورماتیک ، گروه پژوهش1383 ـ  84آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 

.1384مهر 

.وتر، کویرمریم . تحول فرهنگی در جامعۀ پیشرفت صنعتی) 1382(اینگلهارت دونالد 

.قورچیان، نادر قلی و همکاران، بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی) 1383(المعارف آموزش عالی  دایره

.هاي علمی کشور گزارش عملکرد قطب) 1383(هاي علمی  دبیرخانۀ شوراي قطب

.لیریزي آموزش عا هاي تحصیلی و شغلی، مؤسسه پژوهش و برنامه جوانان و ارزش) 1384(ذکایی، محمدسعید 

.دانشگاه امام حسین. حمیدرضا آراسته. ها و مراکز آموزش عالی تغییر راهبردي در دانشگاه) 1382(راولی، دانیل و دیگران 

.ریزي سازمان مدیریت و برنامه) 1378(سالنامۀ آماري کشور 

.14-15 شماره 4ال نامۀ پژوهش س.  ارزشی هاي اجتماعی و اولویت تحلیل ثانویه ارزش) 1378(عظیمی هاشمی، مژگان 

.ریزي آموزش عالی مؤسسه پژوهش و برنامه. بررسی مراحل تحول دانشگاه در ایران) 1379(خواه، مقصود  فراست

.ریزي آموزش عالی بررسی افزایش دسترسی به آموزش عالی، مؤسسه پژوهش و برنامه) 1382(خواه، مقصود  فراست

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري براساس قانون جدید اهداف، وظـایف و             تدوین تشکیالت )  الف 1383(خواه، مقصود     فراست

.گزارش منتشر شده. ریزي آموزش عالی مؤسسه پژوهش و برنامه: تهران. 18/5/83تشکیالت مصوب 

.پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات. صنعت ـ بازار دانش، پژوهشکدة فرهنگ)  ب1383(خواه، مقصود  فراست

در مجموعه مقاالت اولین همایش . هاي علمی، فلسفه، الگوها و کارکردها     قطب) 1383(ود و جعفر کیوانی     خواه، مقص   فراست

.دانشگاه تهران. هاي علمی قطب

ریـزي اجتمـاعی و    دفتر برنامه. بررسی موردي در رشتۀ علوم اجتماعی. تعامالت ارتباطات در جامعۀ علمی   ) 1383(قانعی راد   

.مطالعات فرهنگی

انتـشارات  . فریـده مـشایخ و عبـاس بازرگـان        . ریزي استراتژیک در نظام آموزشی      برنامه) 1374(جز و جري هرمن     کافمن را 

.مدرسه

.هاي علمی ایران عملکرد انجمن) 1383(هاي علمی ایران  کمیسیون انجمن

.ریزي آموزش عالی مؤسسه پژوهش و برنامه) 1384(گزارش ملی آموزش عالی 

ریزي آموزش عالی مؤسسه پژوهش و برنامه) 1385(گزارش ملی آموزش عالی 

مرکز تحقیقات سیاست علمـی کـشور و        . مدلهاي شبه اقتصادي علم و سیاستگذاري علمی در ایران        ) 1383(منصوري، رضا   

.دانشگاه صنعتی شریف. دانشکده فیزیک

.9ش . علم و آینده. محور توسعۀ پایدار فناوري) 1383(مهدوي، محمدنقی 
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مـدیریت  ) 1376(جیمـز   . فرایند استراتژي، در؛ براین کویین، جیمز؛ هنري مینتزبرگ و رابـرت ام           ) 1376(نري  مینتزبرگ، ه 

.استراتژیک، محمد صائبی، مرکز آموزش مدیریت دولتی

مجموعـه مقـاالت   . هـاي دولتـی     بررسی مشکالت انتخاب رشته داوطلبان ورود به دانـشگاه        ) 1381(نصر، احمد و همکاران     

.خانۀ ریاضیات اصفهان. ها هاي ورودي دانشگاه ها و مسائل آموزش سی روشسمینار برر

  . دانشگاه شهید بهشتی. ها ها و تجربه ریزي توسعۀ دانشگاهی، نظریه برنامه) 1382(یمنی، محمد 
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  اي هاي فنی و حرفه محیط آموزش. 2

  :مشخصات مطالعه

  ابراھیم آزاد : نام محقق. ١

  نیا واد محسنيمحمدج: نام ناظر. ٢

  ریزي آموزشي  عضو ھیأت علمي سازمان پژوھش و برنامھ: محل كار. ٣

  اي  پژوھش و سیاستگذاري آموزش فني و حرفھ: زمینھ تخصص. ٤

  :نام ھمكاران. ٥

  :شناسي گزارش نھایي مشخصات كتاب. ٦

تعداد صفحھ متن  
 تعداد نمودار و جدول  
 فھرست منابع  

  :ھ مطالعھ در این گزارشكننده مطالب مربوط ب تھیھ. ٧

چكیده:  
ھا و تھدیدھا جدول فھرست فرصت:  
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هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی و  انداز بخش برنامه چشم. 3

  ها فرابخش

  :مشخصات مطالعه

  پریدخت وحیدي : نام محقق. 1

  حمید سهرابی : نام ناظر. 2

  )بازنشسته(یزي کشور ر کارشناس ارشد سازمان مدیریت و برنامه: سمت و محل کار محقق. 3

  ریزي توسعه آموزش عالی و تحقیقات  پژوهش و برنامه: زمینه تخصص. 4

  ـ: نام همکاران. 5

  :شناسی گزارش نهایی مشخصات کتاب. 6

 خالصه اجرایی 13+148تعداد صفحه متن   

 2فهرست منابع  

  :کننده مطالب مربوط به مطالعه در این گزارش تهیه. 7

پژوهشگر : چکیده  

 پژوهشگر : ها و تهدیدها فهرست فرصتجدول

  ها ها و فرابخش ها و تهدیدهاي بخش خالصه فرصت. 1-3

انـسانی   هاست که با هدف آموزش افراد جامعه به تـشکیل سـرمایه     اي از فعالیت    بخش آموزش و پرورش مجموعه    

هاي اقتصادي،    بخش. گیرد  میکند که ضمن تأثیر بر آن، از آن نیز تأثیر             بخش مذکور در محیطی عمل می     . کند  کمک می 

اجتماعی و فرهنگی و نیز محیط زیست و سرزمین از جمله عوامل محیطی هستند که بر آموزش و پـرورش کـشور تـأثیر                

هاي فرابخشی نیز بسیار متنوع هـستند و آنهـا نیـز بـه                حوزه. آورند  ها یا تهدیداتی را براي آن به وجود می          گذاشته فرصت 

پژوهش حاضر یکی از مطالعات محیطی سند راهبردي آموزش و پـرورش اسـت کـه              .  مؤثرند تناسب بر آموزش و پرورش    

هـا بـراي    ها و فـرابخش  ها و تهدیدهاي حاصل از محیط بخش       این موضوع را مورد توجه قرار داده و تالش نموده فرصت          

  .آموزش و پرورش کشور را شناسایی نماید
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هاي تعریف شده در برنامه چهارم توسعه بـه شـرح             رابخشها و ف    براي انجام پژوهش کلیه بخش    : روش تحقیق 

ها و اقدامات اجرایی برنامه چهارم توسـعه بـه عنـوان              هاي کلی، سیاست    سیاست. جدول زیر مورد بررسی قرار گرفته است      

ویکرد در تحقیق انجام شده ر. هاي کلی را نشان دهند، منبع اصلی این بررسی بوده است گیري توانند جهت   کیفیاتی که می  

هـا یـا    هـا چـه فرصـت      هـا و فـرابخش      اي است و سعی شده مشخص گردد بخـش          به آموزش و پرورش رویکردي توسعه     

  . آورند تهدیداتی براي کارایی داخلی آموزش و پرورش، کارایی خارجی آموزش و پرورش و برابري آموزشی به وجود می

  هاي برنامه چهارم توسعه ها و فرابخش بخش. 2جدول 

  ها فرابخش  ها بخش  ردیف

  گذاري امنیت سرمایه  بخش کشاورزي و منابع طبیعی  1

  وري ارتقاء بهره  بخش آب  2

  توسعه اشتغال و کاهش بیکاري  بخش صنعت  3

   گسترش بازار سرمایه  بخش معدن  4

  مدیریت منابع آب  بخش انرژي  5

  مدیریت انرژي  بخش حمل و نقل  6

   و توسعه کارآفرینی و نظام ملی نوآوريایجاد  بخش فناوري اطالعات و ارتباطات  7

  توسعه اقتصاد دانایی  بخش بازرگانی داخلی و خارجی  8

  تمهید شرایط حفظ و استفاده بهینه از نخبگان  بخش آموزش عالی  9

  استقرار منظومه ملی اطالعات مکان محور  بخش پژوهش و فناوري  10

  ساماندهی امور جوانان و زنان  بخش آمار  11

  توسعه میراث فرهنگی و گردشگري  فرهنگ و هنربخش   12

  امنیت غذایی و تغذیه  بخش اطالعات و ارتباطات جمعی  13

  مبارزه با اعتیاد به مواد مخدر  بدنی بخش تربیت   14

  سازي و کاهش خطرات ناشی از زلزله مقاوم  بخش بهداشت و درمان  15

  ها یارانهکاهش فقر و هدفمند کردن   بخش رفاه و تأمین اجتماعی  16



  هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی فرابخشی انداز بخش برنامه چشم

کمیته آموزش/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

111

  ها فرابخش  ها بخش  ردیف

  سازي دولت و ایجاد دولت الکترونیک بهینه  بخش تعاون  17

  حفظ محیط زیست  بخش امور عمومی  18

  اي آمایش سرزمین و توازن منطقه  بخش توسعه و عمران روستایی  19

  توسعه روستایی  بخش سیاست خارجی  20

  نشینی ساماندهی مهاجرت به شهرها و حاشیه    21

  عالیت بخش خصوصیرفع موانع توسعه ف    22

  الحاق به سازمان تجارت جهانی    23

  مدیریت مؤثر و کارآمد روابط اقتصادي خارجی کشور    24

  توسعه ترانزیت    25

  

ترین منبـع مـورد اسـتفاده سـند           مهم  . منابع و مآخذ به تفصیل در انتهاي پژوهش ذکر شده است          : منابع و مآخذ  

ایـن سـند    . مه چهارم توسـعه اقتـصادي، اجتمـاعی و فرهنگـی کـشور اسـت              تلفیقی اسناد توسعه بخشی و فرابخشی برنا      

مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و تأیید شده توسط » هاي کلی برنامه چهارم توسعه   سیاست«اي تلفیقی از      مجموعه

  .  استهاي بخشی و فرابخشی کشور برگرفته شده از مجموعه برنامه» ها و اقدامات اجرایی سیاست«مقام معظم رهبري و 

هـاي زیـر پوشـش برنامـه چهـارم توسـعه را        هـا و فـرابخش   شـده کلیـه بخـش    پژوهش انجـام  : حوزه بررسی 

  . گیرد دربرمی

بنـدي تـشکیل    هـا و جمـع    گزارش تحقیق از یک مقدمه، شش فصل و خالصه یافته       :ساختار گزارش تحقیق  

اي آموزش و نقش آن در توسعه در فصل اول        ه  ها با بررسی فلسفه و مأموریت       ها و فرابخش    تأثیر محیط بخش  . شده است 

اثـر  . در این فصل ارتباط آموزش و بازار کار و همچنین مفاهیم کارایی و برابري در آمـوزش بحـث شـده اسـت                      . آغاز شد 

تـرین   مهـم  با توجه به (ها نظیر جهانی شدن، اقتصاد دانایی، فناوري ارتباطات و اطالعات، محیط اقتصادي     برخی از محیط  

. و در نهایت بخش بهداشت به لحاظ نظري در فصل دوم بررسـی گردیـده اسـت   ) ن یعنی درآمد ملی و بازار کارشاخص آ 

هـاي   فصل سوم بـه تـأثیر محـیط   . ها و تهدیدها در ایران اختصاص یافته است هاي سوم تا ششم به شناخت فرصت    فصل

هـاي آموزشـی، پژوهـشی و فرهنگـی و      طفصل چهـارم تـأثیر محـی   . مربوط به رشد سریع اقتصادي اختصاص یافته است   

هاي اجتماعی  فصل پنجم به تأثیر محیط. دهد بر دانایی و توسعه فرهنگی را پوشش می       هاي مربوط به توسعه مبتنی      محیط

هاي مربوط به ارتقاء سالمت و بهبود کیفیت زندگی از یک طـرف و ارتقـاي    بر آموزش و پرورش اختصاص یافته و محیط  

آخرین فصل به بررسی تأثیر محیط زیست و آمایش         . دالت اجتماعی از طرف دیگر را بررسی کرده است        امنیت انسانی و ع   
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  . سرزمین اختصاص یافته است

در فلسفه . پردازد آموزش می) ایدئال( فلسفه آموزش به مطالعه هدف، ماهیت و محتواي مطلوب :فلسفه آموزش

 شهروندان مـسئول، متفکـر و فعـال؛ ایجـاد ظرفیـت بـراي               پرورش: هاي اساسی آموزش به شرح زیر است        هدفآموزش  

  .پیشرفت؛ ایجاد بنیان براي موفقیت فردي

هاي آموزش عبارت است از یادگیري بـراي دانـستن، یـادگیري بـراي انجـام          مأموریت :هاي آموزش   مأموریت

 کنـار یکـدیگر، یـادگیري در        هاي چهارگانه آموزش در     مأموریت. دادن، یادگیري براي بودن، یادگیري براي با هم زیستن        

جامعـه  « حرکـت بـه سـوي        هدف نهایی انواع چهارگانه یـادگیري     . بخشد  سطوح فردي، سازمانی و اجتماعی را تحقق می       

  . است» جامعه مسئول در قبال دیگران«و » یادگیرنده

و بـر آن بخـش از   شـود   ترین مأموریت آموزش در ارتباط با انجام دادن یعنی کار تعریـف مـی    مهم  در دنیاي امروز    

  .سازي فرد براي ایجاد ظرفیت براي پیشرفت و توسعه توجه دارد گردد که به آماده فلسفه آموزش تأکید می

وري نیروي کار و سطح درآمدهاي آینده را افزایش  آموزش و پرورش، کیفیت و بهره  : نقش آموزش در توسعه   

در ارتباط با نقش آموزش در توسعه اجتمـاعی ـ   » نسان نوینا«مفهوم . گردد دهد، بنابراین موجب توسعه اقتصادي می می

هاي جدید، آماده تغییرات اجتماعی، آگاه نسبت بـه           انسان نوین فردي است پذیراي تجربه     . فرهنگی اهمیت قابل ذکر دارد    

گـرا، متمایـل بـه       نگر، نـه گذشـته      گرا و حال    گرا، آینده   ها و عقاید ضمن آنکه دیدگاه خود را دارد، واقعیت           گوناگونی نگرش 

با افزایش آموزش، کیفیت زندگی به مفهوم شرایط فیزیکی و اجتمـاعی            . ریزي بلندمدت و معتقد به اثربخشی فردي        برنامه

ها و رفتار سیاسی موجب  ها، ارزش آموزش با تلفیق نگرش . گردد  بهتر شده و نیازهاي اساسی با سهولت بیشتري تأمین می         

یعنی حفظ نظام (یا ماندگاري نظام ) یعنی حفظ وضعیت موجود(ت دیگر سبب حفظ نظام اجتماعی شدن سیاسی یا به عبار     

نقش آموزش در توسعه در ابعاد مختلف به خوبی شناخته شده است و شاید در یـک               . شود  می) به اضافه تغییر و اصالح آن     

ندگی افراد و جامعه تلقی کنـیم،  هاي تولیدي و کیفیت زندگی سیاسی را نیز بخشی از کیفیت ز          بندي کلی اگر ظرفیت     جمع

تغییـري  «آموزش شرایط را براي ایجاد      . بتوان گفت آموزش نقش کلیدي در توسعه به مفهوم افزایش کیفیت زندگی دارد            

آیـد و   به حـساب مـی  » عامل توسعه«بنابراین . آورد فراهم می» نیرویی تغییردهنده«براي تبدیل او به   » کیفی در مخاطب  

  . دارد» زبرانگی توسعه«نقش 

ارتقاء کارایی داخلی و خارجی و نیز برابري آموزشی از الزامات توسعه آمـوزش  . اما آموزش خود نیازمند توسعه است 

هاي بخـشی و فرابخـشی بـر          در این تحقیق تالش شده ضمن ارائه تعاریف مفاهیم مذکور، تأثیر سیاست           . و پرورش است  

هـایی را بـراي افـزایش         هاي کلی و اجرایی بخشی و فرابخـشی فرصـت           تسیاس. کارایی و برابري مورد بررسی قرار گیرد      

بنابراین به طور مثبـت یـا       . کند  آورد و یا برعکس تهدیدهایی در برابر آنها ایجاد می           کارایی و یا برابري آموزشی فراهم می      

  .گیرند میها و تهدیدها در ادامه مورد بررسی قرار  این فرصت. گذارند منفی بر توسعه آموزش تأثیر می

 درباره اثر آموزش و پرورش بر ابعـاد مختلـف اقتـصادي،             :ها بر آموزش    بررسی نظري تأثیر برخی محیط    

اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بسیار بحث شده اما در کمتر جایی از تأثیر مقوالت بخشی و فرابخشی بر آموزش و پـرورش               

مد ملی، توسعه فنـاوري، جهـانی شـدن، اقتـصاد دانـایی،      بهبود وضعیت اقتصادي و افزایش درآ. سخن به میان آمده است 

تأثیر این  . فناوري ارتباطات و اطالعات، بازار کار، و بهداشت از جمله عواملی هستند که بدون تردید بر آموزش تأثیر دارند                  

  .هاي موجود بررسی و نتایج آن در گزارش تحقیق آمده است عوامل با استفاده از نظریه
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هاي پیرامونی آموزش و پرورش در چهار گروه کلی محیط اقتـصادي؛ محـیط آموزشـی،           محیط :ها  خالصه یافته 

ها بر آمـوزش و پـرورش و    تأثیر این محیط. گیرد پژوهشی و فرهنگی؛ محیط اجتماعی و محیط زیست و سرزمین قرار می        

آورد به طور خالصـه بـه     وجود میو برابري آموزشی احتماالً به) داخلی و خارجی(ها و تهدیدهایی که براي کارایی        فرصت

  :شرح زیر است

  هاي بخشی و فرابخشی هاي ناشی از محیط فرصت. 2-3

هاي نظام آموزش و      ها و ستانده     کارایی داخلی به مفهوم ارتباط بین داده       :ها بر کارایی داخلی     تأثیر محیط . 1

، )معلـم (اي، عوامل آموزشی       ستادي یا منطقه   هاي  ها و دستگاه    دهنده آن نظیر مدارس، سازمان      پرورش و یا اجزاي تشکیل    

کیفیت آموزشی نیـز موضـوعی در ارتبـاط بـا کـارایی             . آموز است   و حتی خود دانش   ) و بودجه   سرمایه  (عوامل غیرآموزشی   

دهنـده کـارایی داخلـی آمـوزش و      هایی را براي اجزاي مختلف تـشکیل   ها فرصت   ها و فرابخش    محیط بخش . داخلی است 

  . گزارش تحقیق است1آورد که به طور خالصه به شرح جدول  میپرورش به وجود 

 براي کارایی داخلی آموزش و پرورش کشور به وجود   هاي متعددي   دهد محیط اقتصادي فرصت     ها نشان می    بررسی

  :اند از آورد که عبارت می

وري و بسترسازي براي رشد سریع اقتصادي، وري آموزش در نتیجه ارتقاء بهره افزایش بهره  

گذاري، افزایش نوآوري در آموزش در نتیجه امنیت سرمایه  

هاي بخش فناوري اطالعات و ارتباطات، گسترش آموزش از راه دور در نتیجه سیاست  

،اصالحات آموزشی در نتیجه تعامل با اقتصاد جهانی  

هاي بخش فناوري اطالعات و ارتباطات ریزي در نتیجه سیاست افزایش کارایی اطالعات و برنامه،  

هاي گسترش بازار سرمایه،  در نتیجه سیاست تأمین سرمایه   

پذیري اقتصاد،  هاي افزایش رقابت وري در نتیجه سیاست گسترش بخش خصوصی و بهبود بهره  

هاي تعامل با اقتصاد جهانی،  افزایش رقابت در عرصه آموزش در نتیجه سیاست  

ي توسعه اشتغال و گسترش بازار سرمایهها افزایش درآمد و بهبود توزیع درآمد در نتیجه سیاست.  

براي کارایی داخلی آموزش و پرورش کشور بـه        هایی   آموزشی، پژوهشی و فرهنگی در موارد زیر فرصت         محیط 

  :آورد وجود می

بر دانایی،  هاي توسعه مبتنی هاي فناوري اطالعات در نتیجه سیاست توسعه بنیان  

هاي استقرار منظومه ملی اطالعات مکان محور، استهاي اطالعاتی در نتیجه سی تحکیم زیرساخت  

هاي آمار،  ارتقاء وضعیت آمار در نتیجه سیاست  

هاي حفظ و استفاده بهینه از نخبگان،  هاي تحقیق و توسعه در نتیجه سیاست توسعه بنیان  

ان،هاي حفظ و استفاده بهینه از نخبگ سازماندهی مجدد آموزش استعدادهاي درخشان در نتیجه سیاست  

هاي امور جوانان و زنان، آموزان در نتیجه سیاست ارتقاي سالمت عمومی دانش  

هاي بخش مذکور،  آموزش عمومی در رابطه با میراث فرهنگی در نتیجه سیاست  
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هاي فرهنگ و هنر،  هاي آموزشی در نتیجه سیاست بهبود نهاده  

بیت بدنیهاي تر تأمین منابع انسانی و مالی ورزش مدارس در نتیجه سیاست .  

آورد  زیر را براي کارایی داخلی آموزش و پرورش به وجود میهاي محیط اجتماعی فرصت:  

هاي امنیت غذایی و تغذیه،  کاهش فقر غذایی در نتیجه سیاست  

هاي امنیت غذایی و تغذیه،  آموزش و بازآموزي معلمان و کارشناسان تغذیه در نتیجه سیاست  

هاي مبارزه با اعتیاد،  ن در نتیجه سیاستآموزا پیشگیري از اعتیاد دانش  

هاي مبارزه با اعتیاد،  بازتوانی والدین معتاد در نتیجه سیاست  

هاي مبارزه با اعتیاد،  هاي در معرض مواد مخدر در نتیجه سیاست سازي خانواده مصون  

هاي بهداشت و درمان،  تأمین سالمت عوامل انسانی آموزش و پرورش در نتیجه سیاست  

سازي و کـاهش خطـرات     هاي امنیت غذایی و تغذیه و همچنین مقاوم         زش عمومی جامعه در نتیجه سیاست     آمو

  ناشی از زلزله،

هاي توسعه امور اقتصادي،  کاهش جرم در نتیجه سیاست  

هاي امنیت ملی،  افزایش اعتماد در بین افراد در نتیجه سیاست  

اه و تأمین اجتماعی، هاي رف ها در نتیجه سیاست ها و آسیب کاهش معلولیت  

         سازي   هاي مقاوم   هاي آموزشی در نتیجه سیاست      آموزش عوامل درگیر در زلزله و جلوگیري از تخریب ساختمان

  و کاهش خطرات ناشی از زلزله، 

سازي دولـت و ایجـاد دولـت          هاي بهینه   ها در نتیجه سیاست     هاي ستادي و کاهش هزینه      سازي دستگاه   کوچک

  الکترونیک، 

 سازي دولت و ایجـاد   هاي بهینه هاي آموزشی و اداري براساس فناوري اطالعات در نتیجه سیاست        شاصالح رو

  .دولت الکترونیک

کند که آموزش مـدیران،   هایی را فراهم می    محیط زیست در دو مورد براي کارایی داخلی آموزش و پرورش فرصت           

   .هاي آموزشی است ریزان و معلمان و نیز متنوع کردن روش برنامه

 کارایی خارجی به مفهوم میزان انطباق عملکرد آموزشی با نیازهاي بـازار             :تأثیر محیط بر کارایی خارجی    . 2

به عبارت بهتر میزان پاسخگویی آموزش و پرورش به نیاز افراد به دانـستن، بـه                . هاي مورد نیاز زندگی است      کار و مهارت  

هـا و   هـایی کـه محـیط بخـش     فرصـت . شـود  خارجی سنجیده مـی انجام دادن، به بودن و به با هم زیستن توسط کارایی          

 گـزارش   2آورند به طور خالصـه بـه شـرح جـدول              ها براي بهبود کارایی خارجی آموزش و پرورش به وجود می            فرابخش

  .تحقیق است

  :آورد هاي زیر را براي کارایی خارجی آموزش و پرورش کشور به وجود می محیط اقتصادي در مجموع فرصت

 هاي بسترسازي براي رشد سریع اقتصادي، کشاورزي، تقاضاي آموزش در نتیجه سیاستافزایش

وري،  هاي بهره وري آموزش در نتیجه سیاست ارتقاي بهره

هاي کشاورزي،  اصالح ساختار آموزشی در نتیجه سیاست

هاي کشاورزي، مدیریت منابع آب، مدیریت انرژي، معدن، اصالح متون آموزشی در نتیجه سیاست 
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هاي حمل و نقل،  افزایش پوشش تحصیلی در نتیجه سیاست

هاي حمل و نقل،  هاي مجازي در نتیجه سیاست گسترش آموزش

هاي توسعه اشتغال و کاهش بیکاري،  دریافت اطالعات بازار کار در نتیجه سیاست

پذیري اقتصاد،  هاي رقابت آشنایی با وجوه کلی نیاز بازار کار در نتیجه سیاست

هاي فناوري اطالعات و ارتباطات،  تر در نتیجه سیاست سنجی مطلوبنیاز

ها و ایجاد زمینه براي آموزش استاد ـ شاگردي نوین در   همکاري با صنعت، معدن، حمل و نقل و تعاونی

.هاي صنعت، معدن، حمل و نقل و تعاون نتیجه سیاست

     خارجی آمـوزش و پـرورش فـراهم       هاي زیر را براي کارایی      محیط فرهنگی، آموزشی و پژوهشی فرصت 

  :کند می

هاي تمهید شرایط حفظ و استفاده از نخبگان،  هاي تحقیق و توسعه در نتیجه سیاست توسعه بنیان

            هـاي فـردي و اجتمـاعی در        پرورش شهروندانی مسئول، متفکر و فعال و ایجاد ظرفیت بـراي پیـشرفت

ن، هاي تمهید شرایط حفظ و استفاده از نخبگا نتیجه سیاست

  هاي تمهید شرایط حفـظ و اسـتفاده از    سازماندهی مجدد آموزش استعدادهاي درخشان در نتیجه سیاست

نخبگان، 

 هاي استقرار منظومه ملی اطالعات       هاي اطالعاتی آموزش و پرورش در نتیجه سیاست         تحکیم زیرساخت

محور،  مکان

  هـاي    التر آموزشی در نتیجه سیاست    اي در سطوح با     آموختگان متوسطه و فنی و حرفه       جذب بیشتر دانش

آموزش عالی، 

 هاي آموزش عالی،  در نتیجه سیاست...) معلم، پژوهشگر، (افزایش کیفیت آموزش و پرورش

هاي پژوهش،  هاي پژوهشی آموزش و پرورش در نتیجه سیاست تقویت ظرفیت

هاي اطالعات و ارتباطات جمعی،  هاي عمومی و مکمل در نتیجه سیاست آموزش

هاي ساماندهی امور جوانان و زنان،  هاي زندگی در نتیجه سیاست آموزش مهارت

هاي ساماندهی امور جوانان و زنان،  برقراري ارتباط با بازار کار در نتیجه سیاست

 هـاي    و نیز پرورش شهروندان مـسئول در نتیجـه سیاسـت          ) هاي درسی   کتاب(هاي آموزشی     بهبود نهاده

فرهنگ و هنر،

هاي آمار یت آمار در نتیجه سیاستارتقاء وضع.

کند محیط اجتماعی فرصت زیر را براي افزایش کارایی خارجی آموزش و پرورش فراهم می:  

هاي امنیت غذایی و تغذیه،  اصالح متون آموزشی در نتیجه سیاست

هاي امنیت غذایی و تغذیه،  بازآموزي عوامل آموزشی و غیرآموزشی در نتیجه سیاست

 هاي رفـاه و تـأمین    هاي اجتماعی در نتیجه سیاست ها و آسیب  در جهت کاهش معلولیت    آموزش عمومی

اجتماعی، 

هاي رفاه و تأمین اجتماعی،  درآمد در نتیجه سیاست افزایش پوشش آموزشی در اثر افزایش درآمد اقشار کم
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    قاي امنیت انسانی هاي ارت درآمد در نتیجه سیاست هاي کم افزایش پوشش آموزشی در اثر حمایت از گروه

و عدالت اجتماعی، 

هاي تعاون، ها در نتیجه سیاست همکاري و آموزش کارآفرینی به کمک تعاونی

هاي بخش امور عمومی،  شناخت بازار کار در نتیجه سیاست

سازي دولت و ایجاد دولت الکترونیک،  هاي بهینه ایجاد عدم تمرکز در نتیجه سیاست

 سازي دولت و     هاي بهینه   اري براساس فناوري اطالعات در نتیجه سیاست      هاي آموزشی و اد     اصالح روش

ایجاد دولت الکترونیک، 

سازي و کاهش خطرات ناشی از زلزله،  هاي مقاوم هاي مقاوم در برابر زلزله در نتیجه سیاست ایجاد ساختمان

ها هاي کاهش فقر و هدفمند کردن یارانه افزایش پوشش آموزشی در نتیجه سیاست .

کند هاي زیر را براي کارایی خارجی آموزش و پرورش فراهم می محیط زیست و آمایش سرزمین فرصت:  

هاي محیط زیست،  ریزان و معلمان در نتیجه سیاست آموزش مدیران، برنامه

هاي محیط زیست،  انجام پژوهش و اصالح متون آموزشی در نتیجه سیاست

        هـاي سـاماندهی      درآمد در نتیجه سیاست     و مسکن افراد کم   افزایش پوشش آموزش در اثر تأمین اشتغال

. نشینی  به شهرها و حاشیهمهاجرت

هـا و منـافع حاصـل از      برابري آموزشی به مفهوم توزیع متعـادل هزینـه  :تأثیر محیط بر برابري آموزشی    . 3

 و بـین منـاطق مختلـف    هاي مختلف اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و نژادي، بـین زنـان و مـردان              آموزش بین افراد گروه   

هایی را در جهـت   هاي بخشی و فرابخشی فرصت  محیط. هاي برابر اقتصادي است     جغرافیایی به منظور دستیابی به فرصت     

  . آورند  گزارش تحقیق فراهم می3نیل به برابري آموزشی به شرح جدول 

  :دآور هاي زیر را براي دستیابی به برابري آموزشی فراهم می محیط اقتصادي فرصت

هاي بسترسازي براي رشد سریع اقتصادي،  درآمد در نتیجه سیاست هاي کم افزایش قدرت خرید گروه

هاي توسعه اشتغال و کاهش بیکاري،  وقت کودکان کار در نتیجه سیاست اشتغال پاره

هاي توسعه اشتغال و کاهش بیکاري،  افزایش درآمد و بهبود توزیع درآمد در نتیجه سیاست

هاي حمل و نقل هاي آموزشی در نتیجه سیاست کاهش هزینه .

آمـوزان و نیـز کـاهش افـت تحـصیلی و تـرك تحـصیل         هاي مذکور موجب افزایش دسترسی دانش       فرصت

هـاي مختلـف     تر امکانات آموزشـی بـین گـروه          بهبود عملکرد آموزش، موجب توزیع متعادل      ضمنشود و     می

  . شود جامعه می

  : آورد را براي برابري آموزشی به وجود میهاي زیر  محیط اجتماعی نیز فرصت

هاي امنیت غذایی و تغذیه،   سیاستفرصت براي کاهش فقر غذایی در نتیجه

هاي ارتقاي امنیت انسانی و عدالت اجتماعی،  درآمد در نتیجه سیاست هاي کم حمایت از گروه

ها،  هاي کاهش فقر و هدفمند کردن یارانه کاهش فقر در نتیجه سیاست

هاي رفاه و تأمین اجتماعی،  درآمد در نتیجه سیاست ایش درآمد اقشار کمافز

هاي تعاون درآمد در نتیجه سیاست افزایش اشتغال و درآمد اقشار کم .
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هاي فوق باعث افزایش دسترسی افراد به آموزش، کاهش افت تحصیلی، ترك تحـصیل و بهبـود عملکـرد             فرصت

  .هاي مختلف جامعه را در پی دارد نات آموزشی بین گروهتر امکا شود و توزیع متعادل آموزش می

  :کند هاي زیر را در جهت افزایش برابري آموزشی فراهم می محیط زیست و آمایش سرزمین فرصت

اي،   آمایش سرزمین و توازن منطقههاي کاهش شکاف درآمدي در نتیجه سیاست

وسعه روستایی، هاي ت افزایش درآمد روستائیان و کشاورزان در نتیجه سیاست

نشینی، هاي ساماندهی مهاجرت به شهرها و حاشیه درآمد در نتیجه سیاست تأمین اشتغال و مسکن افراد کم

هاي توسعه و عمران روستایی افزایش اشتغال و درآمد روستائیان و کشاورزان در نتیجه سیاست.

     ود عملکرد آموزش نتیجـه اعمـال   افزایش دسترسی افراد به آموزش، کاهش افت تحصیلی، ترك تحصیل و بهب

  .گردد هاي مختلف جامعه می تر امکانات آموزشی بین گروه هاي فوق است و موجب توزیع متعادل سیاست

  :هاي بخشی و فرابخشی تهدیدهاي ناشی از محیط. 3-3

سازد و  هاي آموزش و پرورش را مختل می هایی از فعالیت   ها در مواردي بخش یا بخش       ها و فرابخش    فعالیت بخش 

 مـورد تهدیـد بـراي       13دهد که در مجموع       ها نشان می    بررسی. گردد  هاي آموزشی تلقی می     تهدیدي براي برخی از مؤلفه    

هـاي   این تهدیـدات از طـرف بخـش   .  گزارش تحقیق است  4هاي آموزشی قابل شناسایی است که به شرح جدول            فعالیت

  . گیرد اقتصادي و آموزشی، پژوهشی و فرهنگی صورت می

  :کنند هایی ایجاد می هاي اقتصادي در موارد زیر اختالف خشب

وري، هاي ارتقاء بهره گذاري دولتی و کاهش کارایی داخلی و خارجی در نتیجه سیاست کاهش منابع سرمایه

     هـاي   هاي رسمی و کاهش کارایی داخلی و خارجی در نتیجه سیاسـت    ایجاد عدم حساسیت نسبت به آموزش

بیکاري، توسعه اشتغال و کاهش 

هاي توسعه اشتغال و کاهش بیکاري،  ایجاد اختالل در ارسال عالئم بازار کار و کاهش کارایی خارجی در نتیجه سیاست

هاي کشاورزي،  هاي آموزشی و کاهش کارایی داخلی در نتیجه سیاست کاهش اثربخشی هزینه

ناوري اطالعات و ارتباطات،هاي ف افزایش شکاف دیجیتالی و کاهش برابري آموزشی در نتیجه سیاست

هاي تعامل با اقتصاد جهانی توجهی نسبی به برابري در نتیجه سیاست افزایش تمایل به کارایی و بی .

آورند هاي آموزش و پرورش فراهم می هاي فرهنگی، آموزشی و پژوهشی در موارد زیر تهدیداتی را براي فعالیت بخش:  

هاي آموزش عالی،  ش کارایی داخلی در نتیجه سیاستکاهش منابع مالی آموزش و پرورش و کاه

هاي فرهنگی،  ایجاد محدودیت در فضاهاي فیزیکی در نتیجه سیاست

  آموزان، کاهش منابع مالی آموزش و پرورش و کاهش کارایی داخلـی   اختالل در مدیریت یکپارچه امور دانش

هاي امور جوانان و زنان، در نتیجه سیاست

هاي آمار،  هاي آماري آموزش و پرورش و کاهش کارایی داخلی در نتیجه سیاست الیتافزایش تمرکز در فع

                      توجه خاص به نخبگان و برقراري تسهیالت ویژه براي آنها و در نتیجه افـزایش نـابرابري آموزشـی در اثـر

هاي تمهید شرایط حفظ و استفاده بهینه از نخبگان،  سیاست
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هاي فرهنگی،  ارایی خارجی در نتیجه سیاستعدم تعادل و انفعال فرهنگی و کاهش ک

 هاي فرهنگی مالی و کاهش کارایی در نتیجه سیاستکاهش منابع .

  هاي بخشی و فرابخشی از آموزش و پرورش درخواست محیط. 4-3

 گـزارش تحقیـق     5اند که در جـدول         تقاضا از آموزش و پرورش مطرح کرده       19ها در مجموع      ها و فرابخش    بخش

، امنیت غـذایی  ) مورد4(ها  هاي فرابخشی کاهش فقر و هدفمند کردن یارانه     بیشترین تقاضا از سوي حوزه    . ذکر شده است  

  :ها عمدتاً به شرح زیر است درخواست. صورت گرفته است)  مورد3(و فرهنگ و هنر )  مورد3(

     ي، غـذا و  گذاري در بـورس، آمـار، میـراث فرهنگـی و گردشـگر         تنظیم مطالب مناسب درسی درباره سرمایه

،)ره(هاي امام خمینی  هاي زندگی، زلزله، دین و قرآن، و آراء و اندیشه تغذیه، مهارت

 ،مهندسی مجدد نظام آموزشی براي پاسخگویی به بازار کار براي کاهش فقر

وري،  متناسب نمودن نظام آموزش و پرورش براي تأمین نیروي کار ماهر براي ارتقاء بهره

اي غیردولتی براي توسعه اشتغال و کاهش بیکاري،  نی و حرفهتوسعه مراکز آموزش ف

 ،ایجاد پوشش آموزشی براي بازماندگان از تحصیل و جبران افت آموزشی آنها براي کاهش فقر

هاي آموزش عمومی روستائیان براي توسعه روستایی ها و شاخص بهبود روش .

هـاي مختلـف    تلف آموزش و پرورش مـؤثر اسـت و مؤلفـه   هاي مخ هاي بخشی و فرابخشی بر جنبه به طور کلی سیاست 

ریزي و مدیریت گرفته تا محتواي آمـوزش و کیفیـت آمـوزش و پـرورش و از متغیرهـاي کمـی                   آموزش و پرورش از امور برنامه     

بـر  هاي مذکور بـه طـرق مختلـف     به عبارت دیگر سیاست. دهد ها و نظام آموزش و پرورش را تحت تأثیر قرار می     گرفته تا روش  

ـادي،                  مدیریت و برنامه  (هاي پنجگانه     هاي مطرح در نظام     عوامل و مؤلفه   ـابع مـالی و م ریزي، تـأمین نیـروي انـسانی، تـأمین من

  . گذارد که تفصیل آن در گزارش تحقیق آمده است تأثیر می) ریزي درسی و فناوري آموزشی، و تحقیق و توسعه آموزش برنامه

  ي بخشی و فرابخشی براي کارایی داخلیها هاي ناشی از محیط فرصت. 3جدول 

  ردیف
عنوان محور، بخش یا 

  فرابخش
  مآخذ  هاي زیرتأثیر در آموزش مؤلفه  عنوان فرصت

1  

ــد    ــراي رش ــسترسازي ب ب

ســــریع اقتــــصادي ـ     

  هاي کلی سیاست

  )آموزشی و غیرآموزشی(عوامل انسانی   افزایش نوآوري آموزشی
، 3فصل 

  1 ـ 1بند 

  وري آموزش زایش بهرهاف  گذاري امنیت سرمایه  2

ها، مـواد و متـون        روش تدریس، مدیریت، آزمون   

بـرداري از    آموزشی، ترکیب عوامل آموزشی، بهره    

  امکانات و تجهیزات

، 3فصل 

  2 ـ 1بند 

  )آموزشی و غیرآموزشی(عوامل انسانی   وري آموزش افزایش بهره  وري ارتقاء بهره  3
، 3فصل 

  3 ـ 1بند 

4  
توســعه اشــتغال و کــاهش 

  کاريبی

افزایش درآمد و بهبود 

  توزیع درآمد

آموز، ترك تحصیل، افت آموزشی، عملکرد        دانش

  آموزشی

، 3فصل 

  4 ـ 1بند 
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  ردیف
عنوان محور، بخش یا 

  فرابخش
  مآخذ  هاي زیرتأثیر در آموزش مؤلفه  عنوان فرصت

  گذاري منابع سرمایه   تأمین سرمایه   گسترش بازار سرمایه  5
، 3فصل 

  5 ـ 1بند 

   گسترش بازار سرمایه  6
افزایش درآمد و بهبود 

  توزیع درآمد

 افت آموزشی، تـرك  آموز، عملکرد آموزش،    دانش

  تحصیل

، 3فصل 

  5 ـ 1بند 

  بخش حمل و نقل  7
گسترش آموزش از راه 

  دور

آموز، معلم، فضاي فیزیکـی، منـابع مـالی،           دانش

ــدیریت و    ــوزش، م ــرد آم ــوزش، عملک روش آم

  ریزي، اطالعات و آمار برنامه

، 3فصل 

  11 ـ 1بند 

8  
بخش فناوري اطالعـات و     

  ارتباطات

 افزایش کارایی اطالعات

  ریزي و برنامه

کلیـــه عوامـــل آموزشـــی، فیزیکـــی و مـــالی، 

هاي عملکردي، کیفیت آموزش، کیفیـت        شاخص

  انجام امور ستادي

، 3فصل 

  12 ـ 1بند 

9  
بخش فناوري اطالعـات و     

  ارتباطات

گسترش آموزش 

  الکترونیک

آموز، معلم، ظرفیت فیزیکی، روش آموزش،   دانش

  ها، کیفیت آموزش عملکرد آموزش، هزینه

، 3ل فص

  12 ـ 1بند 

  تعامل با اقتصاد جهانی  10
افزایش رقابت در عرصه 

  آموزش

ها، کیفیت    آموز، معلم، روش آموزش، هزینه      دانش

  آموزش

، 3فصل 

  2بند 

  اصالحات آموزشی  تعامل با اقتصاد جهانی  11
ــوزش، روش  ــواي آم ــوزش، محت هــاي  نظــام آم

  آموزش، مدیریت

، 3فصل 

  2بند 

  پذیري اقتصاد رقابت  12
گسترش بخش خصوصی 

  وري و بهبود بهره

وري کـار و سـرمایه، نظـام          وري کل و بهره     بهره

  آموزش

، 3فصل 

  3بند 

  بر دانایی توسعه مبتنی  13
هاي فناوري  توسعه بنیان

  اطالعات

ریــزي و نظــارت،  ریــزي، بودجــه کیفیــت برنامــه

  هاي اجرایی کیفیت آموزش، هزینه

، 4فصل 

  1بند 

14  
تمهیــد شــرایط حفــظ و   

  استفاده بهینه از نخبگان

هاي تحقیق  توسعه بنیان

  و توسعه

ــت     ــوزش، کیفیــ ــت آمــ ــژوهش، کیفیــ پــ

هـاي آموزشـی، کیفیـت مـدیریت          گذاري  سرمایه

آموزش، افت تحصیلی، عملکـرد آمـوزش، روش        

  آزمون، متون آموزشی

، 4فصل 

  2 ـ 1بند 

15  
تمهیــد شــرایط حفــظ و   

  استفاده بهینه از نخبگان

 ساماندهی مجدد آموزش

  استعدادهاي درخشان

ریـزي    آموزان مستعد، نظام آموزشی، برنامه      دانش

  و مدیریت

، 4فصل 

  2 ـ 1بند 

16  
اســـتقرار منظومـــه ملـــی 

  محور اطالعات مکان

هاي  تحکیم زیرساخت

  اطالعاتی

ــه ــات، برنام ــرد   اطالع ــدیریت، عملک ــزي و م ری

  آموزش، کیفیت آموزش

، 4فصل 

  3 ـ 1بند 

  بخش پژوهش  17
هاي  تقویت ظرفیت

  پژوهشی

ریزي و مدیریت، عملکـرد       کیفیت آموزش، برنامه  

آموزش، عملکرد مالی و فیزیکی، روش آموزش،       

  محتواي آموزش، متون آموزشی

، 4فصل 

  5 ـ 1بند 

  ارتقاء وضعیت آمار  بخش آمار  18
ــه ــات، برنام ــرد   اطالع ــدیریت، عملک ــزي و م ری

  آموزشی، مالی و فیزیکی، پژوهش

، 4فصل 

  6 ـ 1بند 

19  
ساماندهی امـور جوانـان و      

  زنان

ارتقاء سالمت عمومی 

  آموزان دانش
  آموز، عملکرد آموزش دانش

، 4فصل 

  1 ـ 2بند 
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  ردیف
عنوان محور، بخش یا 

  فرابخش
  مآخذ  هاي زیرتأثیر در آموزش مؤلفه  عنوان فرصت

20  
توسعه میـراث فرهنگـی و      

  گردشگري

آموزش عمومی در رابطه 

  با میراث فرهنگی
  روش آموزش، محتواي آموزش، عملکرد آموزش

، 4فصل 

  2 ـ 2بند 

  ها معلم، محتواي آموزش، هزینه  هاي آموزشی بهبود نهاده  بخش فرهنگ و هنر  21
، 4فصل 

  3 ـ 2بند 

  بدنی بخش تربیت   22
تأمین منابع انسانی و 

  مالی ورزش مدارس
  آموز معلم، منابع مالی، دانش

، 4فصل 

  5 ـ 2بند 

  آموز، عملکرد آموزش دانش  کاهش فقر غذایی  امنیت غذایی و تغذیه  23
، 5فصل 

  1 ـ 1بند 

  آموز، عملکرد آموزش دانش  آموزش عمومی جامعه  و تغذیهامنیت غذایی   24
، 5فصل 

  1 ـ 1بند 

  امنیت غذایی و تغذیه  25

آموزش و بازآموزي 

معلمان و کارشناسان 

  تغذیه مدارس

  آموز، کارکنان تغذیه، عملکرد آموزش معلم، دانش
، 5فصل 

  1 ـ 1بند 

26  
مبارزه بـا اعتیـاد بـه مـواد         

  مخدر

پیشگیري از اعتیاد 

  آموزان شدان
  آموز دانش

، 5فصل 

  2 ـ 1بند 

27  
مبارزه بـا اعتیـاد بـه مـواد         

مخدر
  آموز دانش  بازتوانی والدین معتاد

، 5فصل 

  2 ـ 1بند 

28  
مبارزه بـا اعتیـاد بـه مـواد         

مخدر

هاي  سازي خانواده مصون

  در معرض مواد مخدر
  آموز دانش

، 5فصل 

  2 ـ 1بند 

29  
ــاوم ــازي و کــاهش   مق س

  زلزلهخطرات ناشی از 

جلوگیري از تخریب 

هاي آموزش و  ساختمان

  پرورش

  امکانات فیزیکی و تجهیزات آموزشی
، 5فصل 

  3 ـ 1بند 

30  
ــاوم ــازي و کــاهش   مق س

  خطرات ناشی از زلزله

آموزش عمومی عوامل 

درگیر در زلزله و تداوم 

  هاي آموزشی فعالیت

آمــوز، کارکنــان آموزشــی و غیرآموزشــی،  دانــش

  عملکرد آموزش

، 5فصل 

  3 ـ 1بند 

  بخش بهداشت و درمان  31
تأمین سالمت 

  آموزان و معلمان دانش

آموز، معلم، عملکرد آموزش، افت تحصیلی،   دانش

  ترك تحصیل

، 5فصل 

  4 ـ 1بند 

32  
ــأمین   ــاه و تـ ــش رفـ بخـ

  اجتماعی

آموزش عمومی، کاهش 

  ها ها و آسیب معلولیت

آمــوز، کارکنــان آموزشــی و غیرآموزشــی،  دانــش

  شعملکرد آموز

، 5فصل 

  3 ـ 2بند 

  بخش تعاون  33
افزایش اشتغال و درآمد 

  درآمد اقشار کم

تحــصیل، افــت آموزشــی،  آمــوزان، تــرك دانــش

  عملکرد آموزش

، 5فصل 

  4 ـ 2بند 

  امنیت ملی  34
افزایش اعتماد در بین 

  افراد

آمــوز، کارکنــان آموزشــی و غیرآموزشــی،  دانــش

  عملکرد آموزش

، 5فصل 

  3بند 

  کاهش جرم   قضاییتوسعه امور  35
آمــوز، کارکنــان آموزشــی و غیرآموزشــی،  دانــش

  عملکرد آموزش

، 5فصل 

  4بند 



  هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی فرابخشی انداز بخش برنامه چشم

کمیته آموزش/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

121

  ردیف
عنوان محور، بخش یا 

  فرابخش
  مآخذ  هاي زیرتأثیر در آموزش مؤلفه  عنوان فرصت

36  
سازي دولت و ایجـاد       بهینه

  دولت الکترونیک

سازي  کوچک

هاي ستادي،  دستگاه

  ها کاهش هزینه

  ها، مدیریت کارکنان غیرآموزشی، هزینه
، 5فصل 

  1 ـ 5بند 

37  
سازي دولت و ایجـاد       بهینه

رونیکدولت الکت
  ریزي، عملکرد آموزش مدیریت و برنامه  عدم تمرکز

، 5فصل 

  1 ـ5بند 

38  
سازي دولت و ایجـاد       بهینه

دولت الکترونیک

هاي  اصالح روش

آموزشی و اداري براساس 

  فناوري اطالعات

ــت روش ــوزش، ظرفی هــاي فیزیکــی و  هــاي آم

انسانی آموزشـی، آمـار و اطالعـات، مـدیریت و           

  موزشریزي، عملکرد آ برنامه

، 5فصل 

1 ـ5بند 

  حفظ محیط زیست  39
آموزش مدیران، 

  ریزان و معلمان برنامه

ریزي، معلم، محتـواي آمـوزش،     مدیریت و برنامه  

  عملکرد آموزش

، 6فصل 

1بند 

  حفظ محیط زیست  40
هاي  متنوع کردن روش

  آموزشی
  روش آموزش، کیفیت آموزش، عملکرد آموزش

، 6فصل 

1بند 

  هاي بخشی و فرابخشی براي کارایی خارجی اشی از محیطهاي ن فرصت. 4جدول 

  ردیف
عنوان محور، بخش یا 

  فرابخش
  مآخذ  هاي زیرتأثیر در آموزش مؤلفه  عنوان فرصت

1  
بسترسازي براي رشـد سـریع      

  هاي کلی اقتصادي ـ سیاست

افزایش تقاضاي 

  آموزش
  آموز، پوشش آموزشی دانش

، بند 3فصل 

1 ـ 1

  گذاري امنیت سرمایه  2
گذاري  افزایش سرمایه

  در آموزش

آمـوز،    گذاري، ظرفیت فیزیکی، دانش     سرمایه

  پوشش آموزشی

، بند 3فصل 

2 ـ 1

  وري ارتقاء بهره  وري ارتقاء بهره  3
عملکرد کمی و کیفی آموزش در ارتبـاط بـا          

  نیاز جامعه

، بند 3فصل 

3 ـ 1

4  
توســـعه اشـــتغال و کـــاهش 

  بیکاري

دریافت اطالعات بازار 

  کار

آموز یـا هنرجـو، مـواد درسـی، متـون             دانش

آموزشی، مدت آموزش، عملکرد آمـوزش در       

  ارتباط با نیاز جامعه

، بند 3فصل 

4 ـ 1

  بخش کشاورزي  5
اصالح ساختار 

  آموزشی
  عملکرد آموزش در ارتباط با نیاز جامعه

، بند 3فصل 

6 ـ 1

بخش کشاورزي  6
افزایش تقاضاي 

  آموزش
  آموز، پوشش آموزشی دانش

، بند 3فصل 

6 ـ 1

  اصالح متون آموزشیبخش کشاورزي  7
عملکرد آموزش در ارتبـاط بـا نیـاز جامعـه،           

  عملکرد آموزش در ارتباط با محیط زیست

، بند 3فصل 

6 ـ 1

بخش کشاورزي  8

افزایش تقاضاي 

آموزش، اصالح متون 

آموزشی، گسترش 

  هاي مجازي آموزش

آموز، متـون آموزشـی، روش آمـوزش،          دانش

ز راه دور، عملکرد آموزش در ارتباط آموزش ا

  با نیاز جامعه

، بند 3فصل 

6 ـ 1
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  ردیف
عنوان محور، بخش یا 

  فرابخش
  مآخذ  هاي زیرتأثیر در آموزش مؤلفه  عنوان فرصت

  اصالح متون آموزشی  بخش آب و مدیریت منابع آب  9
متون آموزشی، عملکرد آموزش در ارتباط بـا   

  نیاز جامعه

، بند 3فصل 

  7 ـ 1

  بخش صنعت  10
آموزش استاد ـ 

  شاگردي نوین

روش آمـوزش و کیفیـت آمـوزش، عملکـرد     

  ر ارتباط با نیاز جامعهآموزش د

، بند 3فصل 

  8 ـ 1

  همکاري با صنعت  بخش صنعت  11
ظرفیت فیزیکی و آموزشی، متون آموزشـی،       

  عملکرد آموزش در ارتباط با نیاز جامعه

، بند 3فصل 

  8 ـ 1

  بخش معدن  12

ارتقاء محتواي 

آموزشی، اجراي 

آموزش مشترك 

  کارگاهی

ظرفیــت فیزیکــی و آموزشــی، محتــواي    

 روش آمــوزش، کیفیــت آمــوزش، آموزشــی،

  عملکرد آموزش در ارتباط با نیاز جامعه

، بند 3فصل 

  9 ـ 1

  اصالح متون آموزشی  بخش انرژي و مدیریت انرژي  13
متون آموزشی، عملکرد آموزش در ارتباط بـا   

  نیاز جامعه

، بند 3فصل 

  10 ـ 1

  بخش حمل و نقل  14
افزایش پوشش 

  تحصیلی
  آموز، پوشش آموزشی دانش

، بند 3ل فص

  11 ـ 1

  همکاري با بخشبخش حمل و نقل  15

ظرفیت فیزیکی و آموزشـی، روش آمـوزش،     

متون آموزشـی، کیفیـت آمـوزش، عملکـرد         

  آموزش در ارتباط با نیاز جامعه

، بند 3فصل 

  11 ـ 1

بخش حمل و نقل  16
گسترش آموزش از 

  راه دور

آموز، روش آموزش، پوشش آموزشـی،        دانش

  رتباط با نیاز جامعهعملکرد آموزش در ا

، بند 3فصل 

  11 ـ 1

17  
ــات و   ــاوري اطالع ــش فن بخ

  ارتباطات
  تر نیازسنجی مطلوب

آموز، ساختار آموزشی، روش آمـوزش،        دانش

ها، عوامل آموزش و فیزیکی، پوشـش         هزینه

آموزشی، عملکرد آموزش در ارتباط بـا نیـاز         

  جامعه

، بند 3فصل 

  12 ـ 1

  تعامل با اقتصاد جهانی  18
ایش رقابت در افز

  عرصه آموزش

کیفیت آموزشی، عملکرد آموزش در ارتبـاط       

  با نیاز جامعه

، بند 3فصل 

2

  تعامل با اقتصاد جهانی  19
اصالح محتواي 

  آموزشی

کیفیت آموزشی، عملکرد آموزش در ارتبـاط       

  با نیازهاي جامعه

، بند 3فصل 

3

  پذیري اقتصاد رقابت  20
افزایش رقابت در 

  آموزش و پرورش

آمـوز، سـرمایه، روش آمـوزش،         لم، دانش مع

کیفیت آموزشی، عملکرد آموزش در ارتبـاط       

  با نیازهاي جامعه

، بند 3فصل 

3

  پذیري اقتصاد رقابت  21
آشنایی با وجوه کلی 

  نیاز بازار کار

مواد درسی، متون آموزشی، عملکرد آموزش      

  در ارتباط با نیازهاي جامعه

، بند 3فصل 

3  

22  
 اسـتفاده   تمهید شـرایط حفـظ و     

  بهینه از نخبگان

پرورش شهروندانی 

  مسئول، متفکر و فعال

کیفیت آموزش، عملکرد آمـوزش در ارتبـاط        

  با نیازهاي جامعه

، بند 4فصل 

  2 ـ 1

23  
تمهید شرایط حفظ و اسـتفاده      

  بهینه از نخبگان

ایجاد ظرفیت براي 

پیشرفت فردي و 

م ریزي آموزشی، نظا    آموز، معلم، برنامه    دانش

آموزشی، مدیریت آموزش، پوشش آموزشی،     

، بند 4فصل 

  2 ـ 1
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  ردیف
عنوان محور، بخش یا 

  فرابخش
  مآخذ  هاي زیرتأثیر در آموزش مؤلفه  عنوان فرصت

  عملکرد آموزش در ارتباط با نیازهاي جامعه  اجتماعی

24  
تمهید شرایط حفظ و اسـتفاده      

بهینه از نخبگان

هاي  توسعه بنیان

  تحقیق و توسعه

پــژوهش، نیازســنجی آمــوزش، عملکــرد در 

  ارتباط با نیازهاي جامعه

، بند 4فصل 

2 ـ 1

25  
ایط حفظ و اسـتفاده     تمهید شر 

بهینه از نخبگان

سازماندهی مجدد 

آموزش استعدادهاي 

  درخشان

آموز، کیفیت آموزش، پوشش آموزشی،       دانش

  عملکرد آموزش در ارتباط با نیازهاي جامعه

، بند 4فصل 

2 ـ 1

26  
استقرار منظومه ملی اطالعات    

  مکان محور

هاي  تحکیم زیرساخت

  اطالعاتی

و مـدیریت، عملکـرد     ریزي    اطالعات، برنامه 

  در ارتباط با نیازهاي جامعه

، بند 4فصل 

3 ـ 1

بخش آموزش عالی  27

جذب بیشتر 

آموختگان  دانش

متوسطه و فنی و 

اي در سطوح  حرفه

  باالتر آموزشی

  عملکرد آموزش در ارتباط با نیازهاي جامعه
، بند 4فصل 

4 ـ 1

بخش آموزش عالی  28
افزایش کیفیت 

  آموزش و پرورش

، پژوهشگر، کیفیـت آمـوزش، عملکـرد        معلم

  آموزش در ارتباط با نیازهاي جامعه

، بند 4فصل 

4 ـ 1

  بخش پژوهش  29
هاي  تقویت ظرفیت

  پژوهش

ــت    ــوزش، کیفی ــی، روش آم ــون آموزش مت

ــا    ــاط ب ــوزش در ارتب ــرد آم ــوزش، عملک آم

  نیازهاي جامعه

، بند 4فصل 

5 ـ 1

  ارتقاء وضعیت آمار  بخش آمار  30
، عملکرد آموزش در ارتبـاط      آمار و اطالعات  

  با نیازهاي جامعه

، بند 4فصل 

6 ـ 1

  ساماندهی امور جوانان و زنان  31
هاي  آموزش مهارت

  زندگی

آمـوز، عملکـرد آمـوزش در ارتبـاط بـا        دانش

  نیازهاي جامعه

، بند 4فصل 

1ـ 2

  ساماندهی امور جوانان و زنان  32
برقراري ارتباط با بازار 

  کار

یریت، عملکـرد آمـوزش در   ریزي و مد  برنامه

  ارتباط با نیازهاي جامعه

، بند 4فصل 

1ـ 2

33  
ــعه میــراث فرهنگــی و    توس

  گردشگري
  آموزش عمومی

محتواي آموزش، عملکرد آموزش در ارتبـاط     

  »باهم زیستن«با نیاز 

، بند 4فصل 

2 ـ 2

  فرهنگ و هنر  34
پرورش شهروندان 

  مسئول

آمـوز، عملکـرد آمـوزش در ارتبـاط بـا        دانش

  نیازهاي جامعه

، بند 4فصل 

3 ـ 2

  فرهنگ و هنر  35
هاي  بهبود نهاده

  آموزشی

هاي درسی، عملکرد آموزش در ارتباط        کتاب

  با نیازهاي جامعه

، بند 4فصل 

3 ـ 2

36  
بخش اطالعـات و ارتباطـات      

  جمعی

هاي عمومی و  آموزش

  مکمل

محتواي آموزشی، پوشش آموزش، عملکـرد      

  ي جامعهآموزش در ارتباط با نیازها

، بند 4فصل 

4 ـ 2

  اصالح متون آموزشیامنیت غذایی و تغذیه  37
محتواي آموزش، عملکرد آموزش در ارتبـاط     

با نیازهاي جامعه

، بند 5فصل 

1 ـ 1

، بند 5فصل محتواي آموزش، عملکرد آموزش در ارتبـاط     آموزش و بازآموزي امنیت غذایی و تغذیه  38
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  ردیف
عنوان محور، بخش یا 

  فرابخش
  مآخذ  هاي زیرتأثیر در آموزش مؤلفه  عنوان فرصت

معلمان و کارشناسان 

  تغذیه مدارس

1 ـ 1ي جامعهبا نیازها

39  
سازي و کاهش خطرات      مقاوم

  ناشی از زلزله

هاي  ایجاد ساختمان

  مقاوم در برابر زلزله

ــش  ــی، دان ــات فیزیک ــش   امکان ــوز، پوش آم

آموزشی

، بند 5فصل 

3 ـ 1

40  
و عدالت    انسانی    ارتقاي امنیت   

   ـ سیاست کلی اجتماعی

هاي  حمایت از گروه

  درآمد کم
  وشش آموزشیآموز، پ دانش

، بند 5فصل 

1 ـ 2

41  
کاهش فقر و هدفمنـد کـردن       

  ها یارانه

افزایش پوشش 

  آموزشی
آموز، پوشش آموزشی دانش

، بند 5فصل 

2 ـ 2

  بخش رفاه و تأمین اجتماعی  42

آموزش عمومی، 

ها و  کاهش معلولیت

  ها آسیب

آموز، پوشش آموزشی دانش
، بند 5فصل 

3 ـ 2

  ماعیبخش رفاه و تأمین اجت  43
افزایش درآمد اقشار 

  درآمد کم
  آموز، پوشش آموزشی دانش

، بند 5فصل 

3 ـ 2

  بخش تعاون  44

همکاري و آموزش 

کارآفرینی به کمک 

  ها تعاونی

محتواي آموزش، عملکرد آموزش در ارتبـاط     

  با نیازهاي جامعه

، بند 5فصل 

4 ـ 2

45  
ســازي دولــت و ایجــاد  بهینــه

  دولت الکترونیک
  عدم تمرکز

ریزي، عملکـرد آمـوزش در    ریت و برنامه مدی

  ارتباط با نیازهاي جامعه

، بند 5فصل 

1 ـ 5

46  
ســازي دولــت و ایجــاد  بهینــه

  دولت الکترونیک

هاي  اصالح روش

آموزشی و اداري 

براساس فناوري 

  اطالعات

آموز، ارتباط با محیط پیرامون، عملکرد        دانش

  آموزش در ارتباط با نیازهاي جامعه

، بند 5فصل 

1 ـ 5

  شناخت بازار کار  بخش امور عمومی  47
ساختار آموزشی، محتواي آموزش، عملکـرد       

  آموزش در ارتباط با نیازهاي جامعه

، بند 5فصل 

2 ـ 5

  محیط زیست  48
آموزش مدیران، 

  ریزان و معلمان برنامه

ــه  ــدیریتی و برنام ــل م ــم،  عوام ــزي، معل ری

محتواي آموزش، عملکرد آموزش در ارتبـاط     

  هاي جامعهبا نیاز

، بند 6فصل 

1

  محیط زیست  49
انجام پژوهش و 

  اصالح متون آموزشی

محتواي آموزش، متـون آموزشـی، عملکـرد        

  »باهم زیستن«آموزش در ارتباط با 

، بند 6فصل 

1

50  
ساماندهی مهاجرت به شهرها    

  نشینی و حاشیه

تأمین اشتغال و 

  درآمد مسکن افراد کم
  آموز، پوشش آموزشی دانش

بند ، 6فصل 

3 ـ 2

  



  هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی فرابخشی انداز بخش برنامه چشم

کمیته آموزش/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

125

  هاي بخشی و فرابخشی براي برابري آموزش هاي ناشی از محیط فرصت. 5جدول 

  ردیف
عنوان محور، بخش یا 

  فرابخش
  مآخذ  هاي زیرتأثیر در آموزش مؤلفه  عنوان فرصت

1  
بسترسازي بـراي رشـد سـریع       

  هاي کلی سیاست اقتصادي ـ 

افزایش قدرت خرید 

  درآمد هاي کم گروه
  آموز دانش

، بند 3فصل 

1 ـ 1

2  
ــاهش   ــتغال و کـ ــعه اشـ توسـ

  بیکاري

وقت کودکان  اشتغال پاره

  کار
  آموز دانش

، بند 3فصل 

4 ـ 1

3  
ــاهش   ــتغال و کـ ــعه اشـ توسـ

  بیکاري

افزایش درآمد و بهبود 

  توزیع درآمد
  عملکرد آموزشی

، بند 3فصل 

4 ـ 1

  بخش کشاورزي  4
افزایش درآمد و بهبود 

  توزیع درآمد

ــش ــرد   دان ــوز، عملک ــت  آم ــی، اف آموزش

  تحصیلی، ترك تحصیل

، بند 3فصل 

6 ـ 1

  بخش حمل و نقل  5
هاي آموزشی  هزینه کاهش 

  )وآمد هزینه رفت(
  آموز، هزینه خصوصی آموزش دانش

، بند 3فصل 

11 ـ 1

  کاهش فقر غذاییامنیت غذایی و تغذیه  6
ــش ــت    دان ــی، اف ــرد آموزش ــوز، عملک آم

تحصیلی، ترك تحصیل

، بند 5فصل 

1 ـ 1

7  
ارتقاي امنیت انسانی و عـدالت      

هاي کلی اجتماعی ـ سیاست

هاي  حمایت از گروه

  درآمد کم

ــش ــت    دان ــی، اف ــرد آموزش ــوز، عملک آم

تحصیلی، ترك تحصیل

، بند 5فصل 

1 ـ 2

8  
کاهش فقـر و هدفمنـد کـردن        

ها یارانه
  کاهش فقر

ــش ــت    دان ــی، اف ــرد آموزش ــوز، عملک آم

تحصیلی، ترك تحصیل

، بند 5فصل 

2 ـ 2

  بخش رفاه و تأمین اجتماعی  9
افزایش درآمد اقشار 

  درآمد کم

ــش ــت    دان ــی، اف ــرد آموزش ــوز، عملک آم

تحصیلی، ترك تحصیل

، بند 5فصل 

3 ـ 2

  بخش تعاون  10
افزایش اشتغال و درآمد 

  درآمد اقشار کم

ــش ــت    دان ــی، اف ــرد آموزش ــوز، عملک آم

تحصیلی، ترك تحصیل

، بند 5فصل 

4 ـ 2

11  
ــ ــرزمین و تـ ــایش سـ وازن آمـ

  هاي کلی اي ـ سیاست منطقه
  کاهش شکاف درآمدي

ــش ــت    دان ــی، اف ــرد آموزش ــوز، عملک آم

تحصیلی، ترك تحصیل

، بند 6فصل 

  1 ـ 2

  توسعه روستایی  12
افزایش درآمد روستائیان و 

  کشاورزان

ــش ــت    دان ــی، اف ــرد آموزش ــوز، عملک آم

تحصیلی، ترك تحصیل

، بند 6فصل 

  2 ـ 2

13  
ا ساماندهی مهاجرت به شـهره    

  نشینی و حاشیه

تأمین اشتغال و مسکن 

  درآمد افراد کم

ــش ــت    دان ــی، اف ــرد آموزش ــوز، عملک آم

تحصیلی، ترك تحصیل

، بند 6فصل 

  3 ـ 2

  بخش توسعه و عمران  14
افزایش اشتغال و درآمد 

  روستائیان و کشاورزان

ــش ــت    دان ــی، اف ــرد آموزش ــوز، عملک آم

تحصیلی، ترك تحصیل

، بند 6فصل 

  4 ـ 2
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  هاي بخشی و فرابخشی  تهدیدهاي ناشی از محیط.6جدول 

  ردیف
عنوان محور، بخش یا 

  فرابخش
  مآخذ  هاي زیرتأثیر در آموزش مؤلفه  عنوان تهدید

  وري ارتقا بهره  1
گذاري دولتی و  کاهش منابع سرمایه

  کاهش کارایی داخلی و خارجی
  گذاري منابع سرمایه

، 3فصل 

1 ـ 1بند 

2  
ــاهش   ــتغال و ک ــعه اش توس

  اريبیک

ایجاد عـدم حـساسیت بـه آمـوزش       

رسمی و کاهش کـارایی خـارجی و        

  برابري آموزشی

  آموز دانش
، 3فصل 

4 ـ 1بند 

3  
ــاهش   ــتغال و ک ــعه اش توس

  بیکاري

ایجاد اختالل در ارسال عالئم بـازار     

  کار و کاهش کارایی خارجی

ــی در    ــرد آموزش ــالی، عملک ــابع م من

  ارتباط با بازار کار

، 3فصل 

4 ـ 1بند 

  خش کشاورزيب  4
ــه   ــشی هزین ــاهش اثربخ ــاي  ک ه

  آموزشی و کاهش کارایی داخلی

ــش ــالی، دان ــابع م ــرد  من ــوز، عملک آم

  آموزشی

، 3فصل 

6 ـ 1بند 

5  
بخش فنـاوري اطالعـات و      

  ارتباطات

افزایش شکاف دیجیتالی و کـاهش      

  برابري آموزشی
  عملکرد آموزشی

، 3فصل 

 ـ 1بند 

12

تعامل با اقتصاد جهانی  6
تـوجهی    ایل به کارایی و بـی     افزایش تم 

  نسبی به برابري آموزشی

آموز، عملکـرد تحـصیلی، افـت         دانش

تحصیلی، ترك تحصیل

، 3فصل 

2بند 

7  
ــظ و   ــرایط حفـ ــد شـ تمهیـ

استفاده بهینه از نخبگان

ــاص بــراي     ــسهیالت خ ــاد ت ایج

ــابرابري    ــزایش نـ ــان و افـ نخبگـ

  اقتصادي

عملکــرد تحــصیلی، افــت تحــصیلی، 

ترك تحصیل

، 4فصل 

2 ـ 1 بند

بخش آموزش عالی  8
کاهش منابع مالی و کاهش برابري      

  آموزشی

آمــوز، کیفیــت آمــوزش، افــت  دانــش

تحــصیلی، تــرك تحــصیل، عملکــرد 

آموزشی

، 4فصل 

4 ـ 1بند 

  بخش آمار  9
ــت  ــز در فعالی ــزایش تمرک ــاي  اف ه

  آماري و کاهش کارایی داخلی

ریــزي و مــدیریت،  اطالعــات، برنامــه

و فیزیکـی،   عملکرد آموزشـی، مـالی      

پژوهش

، 4فصل 

6 ـ 1بند 

10  
ــان و   ــور جوان ســاماندهی ام

  زنان

اختالل در مدیریت یکپارچـه امـور        

آموزان، کـاهش منـابع مـالی         دانش

آموزش و پرورش و کاهش کـارایی       

  داخلی

ریزي، منابع مالی مدیریت و برنامه
، 4فصل 

1 ـ 2بند 

  فرهنگ و هنر  11
کاهش منـابع مـالی، عـدم تحقـق         

  و کاهش کاراییاهداف 
منابع مالی، عملکرد آموزشی

، 4فصل 

3 ـ 2بند 

فرهنگ و هنر  12
ایجـــاد محـــدودیت در فـــضاهاي 

  فیزیکی و کاهش کارایی داخلی

ــه ــت   برنام ــدیریت، ظرفی ــزي و م ری

فیزیکی

، 4فصل 

3 ـ 2بند 

فرهنگ و هنر  13
عــدم تعامــل و انفعــال فرهنگــی و 

  کاهش کارایی خارجی

رد آمـوزش در    محتواي آموزش، عملک  

ارتباط با نیازهاي جامعه

، 4فصل 

3 ـ 2بند 
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  درخواست از آموزش و پرورش. 7جدول 

  ردیف
عنوان محور، 

  بخش یا فرابخش
  عنوان درخواست

هاي زیرتأثیر  مؤلفه

  در آموزش
  مآخذ

  وري ارتقاء بهره  1

وري و گنجانـدن   هـاي رسـمی بهـره    اشـاعه آمـوزش  . 1

  ح آموزشیوري در تمامی سطو مفاهیم بهره

متناسب نمودن نظـام آمـوزش و پـرورش کـشور در            . 2

راستاي تأمین نیروي کار ماهر و با کیفیـت بـراي تولیـد      

  ارزش در کشور

  مواد و متون آموزشی
، 3فصل 

3 ـ 1بند 

2  
ــتغال و   ــعه اشـ توسـ

  کاهش بیکاري

اي غیردولتـی و      توسعه مراکز آمـوزش فنـی و حرفـه        . 1

ئه شده بـا تأکیـد بـر        هاي ارا   ارتقاي سطح کیفی آموزش   

  هاي حمایتی توسعه آموزش

هاي آموزش کارآفرینی بـراي جوانـان،         برگزاري دوره . 2

  ها التحصیالن دانشگاه زنان و فارغ

ــی،   ــت فیزیکــ ظرفیــ

هاي آموزشی، مواد     دوره

  و متون آموزشی

، 3فصل 

4 ـ 1بند 

  بخش آمار  3

منظور کردن مطالب مناسب آماري به صـورت جـذاب و           

هـاي    هاي آموزشـی و کتـاب       مطلوب در برنامه  با کیفیت   

  درسی سطوح مختلف تحصیلی

  مواد و متون آموزشی
، 4فصل 

6 ـ 1بند 

4  

ــراث   ــعه میــ توســ

ــی و  فرهنگـــــــــ

  گردشگري

تدارك موضوعات درسی در خصوص میراث فرهنگـی و         

  گردشگري در آموزش و پرورش
  مواد و متون آموزشی

، 4فصل 

2 ـ 2بند 

  فرهنگ و هنر  5

محتواي کتب درسی مدارس و مراکـز آمـوزش       بهبود  . 1

  عالی با رویکرد دینی و قرآنی

هـا و سـیره       تدریس دروس آشنایی بـا آراء و اندیـشه        . 2

هـاي آمـوزش    عملی بنیانگذار جمهوري اسالمی در دوره    

  ضمن خدمت فرهنگیان و مراکز تربیت معلم

در اولویت قرار گرفتن انجام مطالعات مستمر و همـه          . 3

گیري از افکار و سـیره عملـی امـام            مینه بهره جانبه در ز  

و دســتاوردهاي انقــالب اســالمی در همــه ) ره(خمینــی

هـاي   هاي فرهنگی و آموزشی، نهادها و سـازمان          دستگاه

  ربط ذي

محتواي کتـب درسـی،     

  هاي فوق برنامه برنامه

، 4فصل 

3 ـ 2بند 

امنیت غذایی و تغذیه  6

ل مختلـف   گنجاندن مباحـث غـذا و تغذیـه در مراحـ          . 1

آمـوزان در مقـاطع       بازنگري و تدوین کتب درسی دانـش      

  تحصیلی و نوسوادان نهضت سوادآموزي

هاي مـدون     لحاظ نمودن مباحث غذا و تغذیه در دوره       . 2

  بازآموزي کارکنان آموزشی آموزش و پرورش

رسـانی خـانواده      تدوین و اجراي برنامه جـامع اطـالع       . 3

ت، درمــان و آمــوزان بــا همکــاري وزارت بهداشــ دانــش

  آموزش پزشکی

ــی   ــون آموزشـــ متـــ

آموزان و کارکنان     دانش

ها آموزشی، خانواده

، 5فصل 

1 ـ 1بند 
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  ردیف
عنوان محور، 

  بخش یا فرابخش
  عنوان درخواست

هاي زیرتأثیر  مؤلفه

  در آموزش
  مآخذ

7  
کاهش فقر و هدفمند    

ها کردن یارانه

بازنگري در بسته آموزشی مدارس با تأکید بر تقویـت          . 1

  هاي زندگی مباحث مربوط به آموزش مهارت

تن مهندسی مجـدد نظـام آموزشـی بـا در نظـر گـرف             . 2

  پاسخگویی به تقاضاي بازار کار

  ایجاد پوشش آموزشی براي بازماندگان از تحصیل. 3

  جبران افت آموزشی براي بازماندگان از تحصیل. 4

مواد و متـون آموزشـی،      

ــی،   ــام آموزشـــ نظـــ

آموز، افت آموزشی دانش

، 5فصل 

2 ـ 2بند 

  نهاي آموزش عمومی روستائیا ها و شاخص بهبود روشتوسعه روستایی  8

روش آمــــــــــوزش، 

هـاي آمـوزش،      شاخص

تجهیزات آموزشی

 ، 6فصل 

2 ـ 2بند 

   گسترش بازار سرمایه  9
گذاري در بورس و آموزش اقـشار       توسعه فرهنگ سرمایه  

  مختلف جامعه
مواد و متون آموزشی

، 3فصل 

5 ـ 1بند 

10  

سازي و کاهش     مقاوم

ــی از   ــرات ناشـ خطـ

  زلزله

هاي روبـرو      و راه  گنجاندن اطالعات عمومی درباره زلزله    

  شدن با آن در مطالب درسی مقاطع مختلف تحصیلی
مواد و متون آموزشی

، 5فصل 

3 ـ 1بند 
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  محیط تاریخی ـ فرهنگی. 4

  :مشخصات مطالعه

  دکتر اقبال قاسمی پویا : نام محقق. 1

  خواه  دکتر مقصود فراست: نام ناظر. 2

  )بازنشسته( تعلیم و تربیت عضو هیأت علمی پژوهشکده: سمت و محل کار محقق. 3

  فلسفه و تاریخ آموزش و پرورش : زمینه تخصص. 4

  مینو میرزاده : نام همکاران. 5

  :شناسی گزارش نهایی مشخصات کتاب. 6

 529تعداد صفحه متن  

 18فهرست منابع  

  :کننده مطالب مربوط به مطالعه در این گزارش تهیه. 7

کارگروه تخصصی : چکیده  

کارگروه تخصصی : ها و تهدیدها جدول فهرست فرصت

  خالصه اجرایی مطالعات محیط تاریخی ـ فرهنگی

  هدف. 1-4

  :هدف از انجام این مطالعه طبق شرح خدمات مصوب عبارت است از

هـاي اصـلی نظـام     ها و تهدیدهایی که از جانب محیط فرهنگی ـ تاریخی بـر مؤلفـه    بررسی و تبیین فرصت

هاي نظام آموزش و پرورش  ها و مأموریت ت انسان مطلوب و تحقق آرمانآموزش و پرورش و بر سر راه تربی 

. گیرد ساله قرار می انداز بیست در افق چشم

 هـاي اصـلی    ها و به حداقل رساندن تهدیدها به تناسـب مؤلفـه            هاي محتمل استفاده حداکثر از فرصت       شناسایی راه

.ساله انداز بیست ام آموزش و پرورش در افق چشمهاي نظ ها و مأموریت آموزش و پرورش و در جهت تحقق آرمان
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  محورهاي مطالعه. 2-4

    هـا،    هـا و قـوم      فرهنـگ   ها نسبت به انسان، جهان، فرهنگ بیگانه، خرده         باورها و نگرش  (سیر تحوالت فرهنگ

گیـري    و جهـت  ...) هاي فرهنگی و وضعیت روحی و روانی ایرانیان           ها و ارزش    جنسیت، کار و تحصیل، شاخص    

.حوالت در آینده و تأثیر آنها بر نظام آموزش و پرورشاین ت

هاي متداول ترویج دین و فرهنگ دینی در ایران و تأثیر آن در آموزش و پرورش کشور رویه.

     گیري ایـن تحـوالت در    گري ایرانیان در امور آموزش و پرورش و جهت       سیر تحوالت فرهنگ مشارکت و یاري

.ش کشورآینده و تأثیر آن در آموزش و پرور

هـاي تقویـت    هاي اصلی آموزش و پرورش و راه ها و تهدیدهاي فرهنگی ـ تاریخی و تأثیر آنها بر مؤلفه  فرصت

  .ها و کاهش تهدیدها فرصت

  روش تحقیق. 3-4

به این معنی کـه     . است) triangulation(روش تحقیق این پژوهش از نوع تحقیق کیفی با رویکرد مثلثی کردن             

هاي تاریخی ـ فرهنگـی    ها مثل داده هاي مطرح شده در محورهاي اصلی مطالعه از انواع داده  پرسشبراي پاسخ یافتن به

با توجه به ایـن کـه نـوع تحقیـق اسـنادي و      . ها استفاده شده است سنجی هاي کمی و تجربی و نگرش    و مطالعات و یافته   

هـاي تـاریخی    داده. راي تحلیـل تولیـد نـشده اسـت    هایی ب هاي موجود استفاده شده و داده    تاریخی است، لذا صرفاً از داده     

اند، از این رو تالش شده است تا حد امکـان از تلفیـق و یـا فراتحلیـل       فرهنگی به سبب ماهیتشان پراکنده و گاه متناقض       

اي کوتاه، مبانی نظري هر بخش و ضـرورت مطالعـه آن مـورد     تالش شده است در هر بخش پس از مقدمه        . استفاده شود 

هاي تحقیـق   فرض بسیاري از مطالب مورد نظر در بیان مبانی نظري و ضرورت موضوع طرح شده و پیش .  گیرد بحث قرار 

  . ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم مشخص گردیده است به هنگام بحث از مبانی نظري و ضرورت

جاي این پژوهش به     ایم در بحث از کلیات فرهنگ و آموزش و پرورش، برخی مفاهیم اصلی را که در جاي                  کوشیده

واقفیم که به دلیـل ماهیـت و گـستردگی مفـاهیم فرهنگـی و تـاریخی ممکـن اسـت            . آنها اشاره شده است تعریف کنیم     

اي نبـوده اسـت جـز گـزینش      اما چاره. واقعیت هم همین است. نظران نباشد  هاي داده شده مورد تأیید همه صاحب        تعریف

گرچه بیش از صد و هفتاد .  این مفاهیم است خود واژه فرهنگ از جمله. استتر رسیده  تعریف و توضیحی که به نظرم عام    

نظـران حتـی معتقدنـد        تعریف از آن به عمل آمده است، هنوز اتفاق نظر در مورد مفهوم آن وجود ندارد و برخی از صاحب                   

آوردهاي بـشر را   ه دستآید، چرا که فرهنگ شامل بر همه مفاهیم دیگر است و هم             مفهوم فرهنگ اصالً به تعریف درنمی     

  .پذیر است و نه لزومی دارد که آن را تعریف کنیم پس نه تعریف. گیرد در طول تاریخ دربرمی

  چارچوب نظري. 4-4

لـذا شایـسته   . در این بررسی تالش خواهد شد برمبناي الگوي فرهنگی عناصري از فرهنگ ایران را بررسی کنـیم         

: از آن جملـه ایـن کـه   . از الگو تعاریف گوناگون شده اسـت .  توضیح دهیماست مفهوم الگوي فرهنگی را هر چند مختصر      
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کنـد   اي ظهور می تر تشکیل شده است که از ترکیب آنها مدل و نمونه    هاي خرد و حرکات کوچک      ها از بخش    اعمال انسان 

بیعـت و هـم در      آید و چنـین نظمـی هـم در ط           الگو از ترکیب خصوصیات رفتاري به وجود می       . شود  نامیده می » الگو«که  

ها در این است که الگو بیـانی از نظـم    وجه مشترك همه تعریف. آوردهاي انسان قابل مشاهده است   دنیاي انسانی و دست   

، )نـسبی (الگوهاي فرهنگی به رفتار انـسان ثبـات         . گیرد  است و این نظم رفتار و افکار و تقریباً همه امور انسان را دربرمی             

توان از الگـوي ملـی،    پس می. سازد ها متمایز می ها را از سایر ملل و قبایل و گروه ا و ملته بخشد و قوم  معنی و جهت می   

  . اي و قومی و جز اینها سخن گفت قبیله

اي پیچیده مرکب از عناصر فرهنگی       اي به صورت شبکه     توان گفت هر جامعه     براساس نظریه الگوهاي فرهنگی می    

یکپارچگی «شناسی اجتماعی،     این اندیشه در اصطالح   . ه و انسجام منطقی دارد    است که تار و پودش، با یکدیگر مرتبط بود        

شود که بر طبق آن عناصر فرهنگی، مثل علم و فن، جنـسیت، مـشارکت، نگـاه نـسبت بـه انـسان،                     نامیده می » فرهنگی

  .جهان، دین و هنر، با در نظر گرفتن تمامیت آن قابل فهم است

  هاي تحقیق محدودیت. 5-4

  :شود ایم که به سه نوع آنها اشاره می هایی مواجه بوده ها با محدودیت وهش نیز مثل اکثر پژوهشدر این پژ

 براساس نظر کمیته مطالعات محیطی زمان تعیین شده نسبتاً محدود بـود و ایـن امـر دامنـه             .محدودیت زمانی 

.جامع فراهم گرددامید است در آینده این مطالعه ادامه یابد و مطالب . ساخت مطالعه را محدود می

کم در ایران مطالعات درخـوري دربـاره عوامـل محیطـی              با توجه به این که دست     . جدید بودن عنوان مطالعه   

بـر رویکـرد      رسد مبتنی   ها که تعداد آنها به صدها می        نامه  ها و پایان    آموزش و پرورش صورت نگرفته است و اغلب پژوهش        

از ایـن روي، اغلـب   . هاي مناسب امري چنـدان آسـان نبـوده اسـت      بع و دادهپوزیتیویستی و جزءنگر بوده است، یافتن منا 

هـاي متفـاوت بـوده     ها با نظرگـاه  هاي نویسندگان و یا پژوهشگران این پژوهش هاي این پژوهش براساس استنباط    تحلیل

ـ  امیـد اسـت دسـت   . است که این خود به نظر مجري این تحقیق محدودیت اثرگذار در کیفیت تحقیـق اسـت           درکاران و ان

هایی را کـه پـس از ایـن در کـشور              متولیان پژوهش به این کاستی بسیار عمده پژوهشی توجه کرده و بخشی از پژوهش             

. نگر و استراتژیک هدایت کنند گیرد به سمت مطالعات محیطی و کل صورت می

 در  هاي تحقیق مرسوم     چون روش  .هاي پژوهشگران   شناسی و توانایی    هاي ناشی از روش     محدودیت

هاي کمی و آن هـم محـدود بـه           هاي علوم رفتاري به ویژه در آموزش و پرورش اغلب به صورت روش              کشور ما در زمینه   

این . هاي تحقیق در جامعه ما رشد و توسعه یافته و نه محققان             یکی دو روش ساده و مرسوم بوده است در نتیجه نه روش           

از نوع تحقیقات کیفی و یا تحلیلی و اسـنادي در میـان باشـد، مثـل      شود که تحقیقاتی      ها زمانی بیشتر احساس می      کاستی

.تحقیقات مربوط به بررسی عوامل محیطی مؤثر در آموزش و پرورش و جز اینها

این در حـالی  . تواند همکاران آگاه و ماهر براي همکاري انتخاب کند ها محقق به سختی می   در این نوع از پژوهش    

ها  ها و کتابخانه ها تولید و راهی ویترین ها و پژوهشگاه هاي کمی مرسوم در دانشگاه  وهشاست که صدها تحقیق از نوع پژ      

هـاي متـدولوژیک و    هـا ایـن محـدودیت    امید است با گسترش تحقیقاتی از نوع دوم و تالش براي تعمیـق روش    . شود  می

. نیروي انسانی ماهر در عرصه پژوهش کاهش یابد
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  محتواي گزارش . 6-4

هاي نظري،  در سه فصل اول به ترتیب کلیات مطالعه، مفاهیم و دیدگاه.  فصل تدوین شده است12ر این گزارش د 

 بـاال   5 تـا    1چکیده مطالب این سه فصل در بندهاي        . و چگونگی تأثیر فرهنگ بر آموزش و پرورش شرح داده شده است           

دیدهاي محیط تاریخی ـ فرهنگـی بـراي    ها و ته  فصل دیگر، که همان تبیین فرصت9هاي اصلی  یافته. آورده شده است

  . هاي محتمل است، به شرح زیر خالصه شده است حل نظام آموزش و پرورش و پیشنهاد راه

نگرش ایرانیان نسبت به انسان و جهان و تأثیر آن در آمـوزش   . 4هاي فصل     یافته. 1-6-4

  ها  و پرورش فرصت

کم با تغییر و تحوالتی امروز        بیتی ما در گذشته دست     بسیاري از رفتارهاي تر    .رفتارهاي مثبت تربیتی گذشته   

مثل توجـه بـه علـم،       . شناخت جوانب مثبت و سازگار کردن آنها یک فرصت است         . تواند در نظر و عمل به کار آید         نیز می 

بـه  گري، تحمل عقاید دیگران، اهمیت دادن بـه تربیـت، ارج نهـادن        احترام به عالم، آموختن از دیگران، مباحثه و پرسش        

... .ترها  خانواده، احترام به بزرگان و بزرگ

 این تفکر که نور و ظلمت یا اهورامزدا و اهریمن همـواره در سـتیزند و      .بر پیروزي نور بر ظلمت      تفکر مبتنی 

. توان از آن بهرة تربیتی برد سرانجام پیروزي از آن نور یا اهورامزداست اندیشه مثبت است که امروز نیز می

خردگرایی و توجه به تندرستی و اخالق نیک و طبیعـت دوسـتی و              . مثبت فرهنگ ایران باستان   هاي    آموزه

مثابه عاملی در تندرسـتی و آرامـش روانـی از جملـه      حفظ آن و کار و تالش براي آبادانی کشور و نیز توجه به موسیقی به            

.  توجه به شرایط زمانی به کار بستتوان آنها را با هاي فرهنگ ایران باستان بوده است که امروز نیز می آموزه

هـاي   فرهنگ باستانی و اسالمی ما آموزه. هاي مشترك باستانی و اسالمی درباره رفتار و اندیشه     آموزه

ریـزان کـشورهاي شـرق آسـیا توانـستند از             ها دارد، همچنان کـه متفکـران و برنامـه           بسیار نیکی درباره رفتارها و اندیشه     

توانیم از    هاي فراوان در راه توسعه ببرند، ما نیز می          زیسته امروز بهره     سال پیش می   2500ود  هاي کنفوسیوس که حد     آموزه

مشکل در قالبی و سنتی اندیشیدن و نداشتن . هاي پیشینیان چه دوره باستانی ه بعد از آن در راه توسعه استفاده کنیم آموزه

. عقالنیت براي پیوند زدن گذشته با حال است

مثابـه خـصوصیات ذاتـی انـسان          و اراده به  » خود«در فرهنگ ما مفهوم     . پذیر بودن انسان    تاعتقاد به تربی  

هاي منسوب بـه ذات انـسان در          توانیم از این ویژگی     چه به ذات توجه داشته باشیم چه نداشته باشیم، می         . تلقی شده است  

بایـد بـه مـدد تربیـت پـرورش یابـد، پـس        دانستیم کـه  » خود«وقتی انسان را صاحب اراده و داراي     . بگیریم  تربیت بهره   

وقتی اعتقـاد داشـتیم کـه       . نتیجه تربیت نامناسب تلقی خواهد شد     » خود«هویتی و سرگردانی و گم کردن         ارادگی و بی    بی

. اش بازمانیم پذیر دیگر روح او را شیطانی تلقی نخواهیم کرد، مگر این که در تربیت انسان موجودي است تربیت
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اتهدیده. 1-6-1-4

توجهی به جسم در مقابل روان که بـرعکس دورة باسـتان در ایـران             بی .توجهی به جسم در مقابل روان       بی

امروز دیگر روح از جـسم جـدا        . بعد از اسالم از سوي برخی از متفکران به ویژه صوفیان مطرح شد امروز یک تهدید است                

گـران   اهبر باشد که روح و جسم را مثـل برخـی از اندیـشه   تواند ر اندیشۀ صدرایی در این زمینه می . شود  تصور و تلقی نمی   

هاي تعلیم و تربیت جهان امروز  شادابی روان و جسم هر دو از جمله هدف     . کرد  اسالمی و غیراسالمی جدا از هم تلقی نمی       

. است

تـوجهی بـه پـرورش جـسم در نتیجـه             هاي بعد از اسالم کم       در بسیاري از دوره    .توجهی به پرورش جسم     بی

.این امروز یک تهدید براي تعلیم و تربیت است. هاي درسی بوده است هاي برنامه توجهی به ورزش از جمله کاستی کم

این کار هویت فرد و کرامت انـسانی  . بدنی به عنوان یک روش تربیتی یک تهدید است        تنبیه  . رواج تنبیه بدنی  

.کند دار می را جریحه

ایرانی ـ اسالمی هر موقع تعقل و آزاداندیشی نسبی حاکم شـد در    در فرهنگ .ایستادگی در برابر خردورزي

هاي گوناگون فرهنگی رشد و توسعه قابل توجه پدید آمد، اما هر زمان که بر خردورزي و بحث به نسبت آزاد خـرده                زمینه

و توسعه فرهنگ و ادب و     گر از احترام افتاد و جلو رشد          گرفته شده و در مقابل استدالل عقالنی ایستادند، اندیشه و اندیشه          

.بنابراین خردستیزي نوعی تهدید است. اندیشه گرفته شد

ولی بنـا را در پنـد و انـدرز گذاشـتن کـودك را از             . پند تکراري تا حدودي اثر تربیتی دارد      . پند و اندرز تکراري   

ري از معلمان و مربیان ما مرسـوم        متأسفانه این رفتار بازمانده از گذشته هنوز در میان بسیا         . کند  سخنان بزرگسال بیزار می   

. گیـرد  کنند که ایجاد تغییر در رفتار، اغلب با پند و اندرز و یا تکرار و پر کردن حافظـه صـورت مـی    است به غلط تصور می 

هاي نوین جهان امروز هستند که معلمـان مـا بایـد     هاي تغییر رفتار از جمله یافته    شناسی یادگیري، روش    علم تربیت، روان  

.بیاموزندآن را 

 اگر نتیجه اخالقی دل از دنیا کندن رضایت قدرگرایانه و کم تحرکی و .دل از دنیا کندن و رضایت قدرگرانه   

رسد  شود بدانیم، به نظر می نیازي و تن در دادن به هر آنچه بر ما تحمیل می سستی باشد و آرامش را صرفاً در احساس بی    

.ماندگی و خاموشی است این ارزش عین عقب

هاي عالم طبیعی و تکیه فقـط بـر ذهنیـات             عدم توجه به واقعیت   . ارزش شمردن بیرون    وجه به درون کم   ت

علم نتیجه عمل بـر     . کند  هاي گذشتگان، ما را از خردگرایی که اساس علم و تفکر و فنون است دور می                 فردي یا استدالل  

. تر توجه شده است ه و فن و کارهاي یدي کماز این رو به علوم تجربی و حرف. هاي بیرون از ذهن است روي واقعیت

توجهی ما را از تفکر در چگونگی آفـرینش   این بی. توجهی به منطق طبیعت و رابطه انسان با طبیعت          بی

انـسان جزیـی از   . شناسی است شناسی و انسان   شناسی اساس خداشناسی و جهان      طبیعت. کند  و منطق و فلسفه آن دور می      

هاي انسان و تربیت او با مشکل          طبیعت و رابطه آن با انسان، ما را در شناخت واقعی و ویژگی             طبیعت است، عدم توجه به    

.سازد مواجه می

بـر فطـرت او       گران دوره اسالمی شخصیت و لیاقت هـرکس را مبتنـی            اکثر اندیشه . فطري دانستن شخصیت  

. دانستند می
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تواننـد از   نمـی . ند اما ذهنـشان پراکنـده اسـت     ایرانیان عالقه خاصی به تعقل فلسفی دار      . نداشتن نظام فکري  

این امر در آموزش و پـرورش هـم   . کند گونه که فیلسوف هندي یا آلمانی می    آن. ها به اصول و دیدگاه کلی برسند        پراکنده

ن معلمانشان هـم همـی  . هاي خود نظام فکري درست کنند ها و یادگیري توانند از خوانده آموزان ما نمی  دانش. شود  دیده می 

. گونه است هاي ما هم همین کتاب. دانشجویان هم چنین وضعی دارند. اند گونه

  پیشنهادها. 2-6-1-4

گرایـی در بـسیاري مـوارد مـورد      خرد و عقل  ) دوره باستان و اسالمی   (همچنان که مالحظه شد، در فرهنگ ایرانی        

گیري  توان با بهره امروز نیز می. اند قشه داشتهتوجه قرار گرفت و خردگرایان در مقابل خردگریزان و خردستیزان جدل و منا

هاي تاریخی ما رواج داشته، به مدد خرد و منطق، خردگریزي و عوارض آن را به بحث و            از این سنت که در برخی از دوره       

 وگوي منطقـی    هاي آن گفت    گري را در مدارس و جامعه رواج دهیم یکی از راه            اگر قرار باشد که پرسش    . وگو گذاشت   گفت

تر هـم آن      توانیم با منطقی قوي     اگر با دید انتقادي به فرهنگ پیشین خود بنگریم می         . و تحلیل و نقد حال و گذشته است       

.را غنا بخشیم و هم با جهان امروز و فردا هماهنگ سازیم، کلید این معما به دست عقالنیت و خردورزي است

گوناگون، معلمان تفکـر منطقـی و نظـم فکـري را در             براي دوري از پراکندگی فکر، الزم است در آموزش دروس           

).به شرط این که خود با این نوع از تفکر آشنا باشند(هاي درس تمرین کنند  کالس

شناسـی بـه انـسان از       علـم انـسان   . پذیر نیستند، دیگر امـروز معنـا و مفهـومی نـدارد             ها تربیت   این تفکر که برخی   

هـاي متفـاوت    هاي فـردي و روش  منتهی با تفاوت. داند ان را مستعد تربیت مینگرد و در کل انس     هاي گوناگون می    دیدگاه

داننـد، الزم اسـت    هاي متفکران اسالمی و غربی که دل کودك را پاك و آمـاده تربیـت مـی                   با استفاده از اندیشه   . آموزش

. شرایط پرورش و تربیت همگان را فراهم ساخت

شناسـی    ها و ابزار علمـی جهـان        علم امروز به مدد یافته    . صالح گردد شناختی سنتی نقد و ا      الزم است دیدگاه جهان   

. دیگري دارد

. همچنان که مولوي گفته است تعصب خامی است، باید بتوان بدون تعصب میان حـال و گذشـته پـل عقالنـی زد         

.انسان آرمانی برآمده از این پیوند خواهد بود

ت و میزان تسلط بر آن باید میان تسلیم شدن در مقابل طبیعـت   آموزان در مورد طبیع     مان براي دانش    هاي  در آموزه 

علـم اخـالق   . باید در دنیا زندگی کرد اما کامالً اسیر آن نـشد . نظر کردن از آن یا تسلط بر آن، تعادلی قائل شویم      و صرف 

.ستیزي تعادل ایجاد کند گریزي و طبیعت باید میان طبیعت

دهـی در   هاي او نقش بندد، آگاهی بینانه از ماهیت انسان و ویژگی  صویر واقع باید کوشید در نگاه و اندیشه معلمان ت       

. تواند این مهم را حاصل کند این مورد می

کمـان    اند و در فرهنـگ مـا هـم براسـاس رنگـین              هاي گوناگون دینی، علمی، عرفانی نگریسته       به انسان از دیدگاه   

عدم توجه به این واقعیت ممکن اسـت مـا را در            . ه ابراز شده است   فلسفی و تشتت و تعدد آرا نظرهاي گوناگون در این بار          

پذیري و توجه بـه تحـول در    پس انعطاف. گوي بسیاري از نیازها و مسائل ما نباشد   یک نگاه اسیر کند و آن نگاه نیز پاسخ        

.تواند کارساز باشد این عرصه می
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توجهی به این مطالـب و محـدود          بی. ده است علم جدید درباره مغز آدمی و ماهیت انسان چیزهاي نویی مطرح کر           

مان را محـدود   آوردهاي علوم جدید در مورد انسان محروم در نتیجه دیدگاه ساختن خود به تفکرات پیشینیان ما را از دست       

.خواهد ساخت

  علوم و فنون در فرهنگ ایران زمین . 5هاي فصل  یافته. 2-6-4

  ها  فرصت

رانی هر موقع که شرایط فراهم شده است ابتکار عمل و اسـتعداد واالیـی از                ای. استعداد و ابتکار عمل ایرانی    

تواند براي امروز ما امید بخش باشد تـا در صـورت فـراهم                خود نشان داده است این توانایی و ویژگی بالقوه و تاریخی می           

هـاي گذشـته چـه در حـال      هچه در دور. هاي بالقوه را به تالش و کوشش سوق داد        گشتن بستر مناسب بتوان این توانایی     

هـاي علـوم و فنـون     هایی در برخی از عرصـه  رغم نهادینه نشدن علم و فن در کشور ما همواره شاهد پیشرفت        حاضر علی 

برخی از این عوامل فرهنگی  . هاي آینده یاري کند     تواند ما را در برنامه      ها و تحقیق در مورد آنها می        ایم یافتن این رگه     بوده

هـا،    هـاي عملـی در ایـن عرصـه          هاي علمی و فنی و توفیق       القه بخش قابل توجهی از جوانان به پیشرفت       ع: اند از   عبارت

هـا از وضـعیت علـوم و فنـون در جهـان امـروز و گـسترش         اي؛ و رشـد آگـاهی     گسترش آموزش عمومی و فنی و حرفـه         

. خردگرایی

  تهدیدها

اي بود، علم حیـل نـام         م مکانیک، که علم پیچیده     مانند آن که عل    .ایرانیان نسبت به علوم و فنون     ذهنیت منفی   

ها را اغلب در اختیار دولت قرار داد، کم توجهی بـه کارهـاي درازمـدت،                  گرفت، ترس از مصادره دولتی، فنون و تکنولوژي       

 هـم  گران داخلی و خارجی، نگاه به تفکـر  اعتمادي به حفظ ثروت و بیم از تاراج تاراج گرایی و دمی را خوش بودن، بی        حال

. مثل نگاه به کاال، نگاه مخالفان علم و فن به صورت ایدئولوژیک

براي گسترش تفکر و بینش علمـی شـرایط و امکانـات الزم چـه از نظـر                  . هاي سنتی و نو     عدم تعامل میان ارزش   

عی افزاري فراهم نگشت که از این میـان شـرایط فرهنگـی و اجتمـا             فرهنگی و اجتماعی و چه از نظر سازوکارهاي سخت        

هاي فرهنگی سـنتی بـا    ارزش. حاکم که ریشه در فرهنگ پیشین ما داشته و تحول بنیادین به خود ندید، نقش عمده دارد          

هاي نو و مدرن به تعامل و تعاطی و حتی جدل فکري نپرداخت و بـیش از هـر زمـان دیگـر بـه واردات کاالهـاي                              ارزش

.فرهنگی اکتفا شد

نحوه تحلیل و شناخت روشنفکران از جامعه به ویژه فرهنگ بازار و نگاه              .ضعف شناخت روشنفکران از تفکر علمی     

این فرهنگ به روشنفکران دچار کاستی است به طوري که به لحاظ تفکر و مـدیریت و روابـط اجتمـاعی هنـوز بـه دوره                          

آیـم کـه    سـنتی داشـته  و با وجود آن که در دوران جدید اندیشمندان       . ایم  مدیریت مدرن و تفکر علمی و عقالنی راه نیافته        

هـاي شـرعی بـه     حتـی در مقولـه  . اند، اما متفکر به معناي مـدرن هنـوز نـداریم            ریشه در فرهنگ و فلسفه قدیم ما داشته       

.شود هاي عقلی و استداللی اتکا نمی رهیافت
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یـشی و   اند  گـري؛ جـزم      مانند استفاده ابزاري از دین و علم؛ دنیاگریزي و صوفی          .شرایط و عوامل نامساعد فرهنگی    

گرایی علمی و دینی؛ دولتی شدن مراکز علمی و دینی؛ ضعف روحیـه               تعصب کور؛ خردستیزي و نمادگرایی به جاي مفهوم       

گري و طرح مسئله در فرهنگ عمومی؛ ضعف در گفتمان علمی کشور، اعم از بحث، نقد                  وجوگري؛ پرسش   و اخالق جست  

ها در متن فرهنگ  توجهی به ارزش زمان و اغتنام فرصت       معه؛ بی هاي علمی، نظري و فنی در جا        ها و یافته    و تبیین نگرش  

بر ثروت، قدرت و روابط شخصی به جاي مرتبـه علمـی و خـردورزي در جامعـه؛ شـیوع             گذاري مبتنی   عمومی؛ نظام ارزش  

دي ؛ ضعف خردجمعی و غلبه خرد فر      )گرایی  مدرك(کاري و سودجویی در آموزش و تحقیق و استفاده ابزاري از علم               کاسب

و فقدان رفتارهاي عقالنی براي مواجه با مسائل کشور؛ ضعف شـأنیت علمـی و مـدیریتی بـراي دانـشمندان، محققـان و          

سـاالري و برابـري       وگو و تحمـل مـردم       گرایی، مشارکت و گفت     اعتمادي به آنان؛ ضعف فرهنگ قانون       پژوهان و بی    دانش

اثر نظام حکومتی استبدادي چند صد ساله و وجود فضاي تـرس  مردم از حقوق اجتماعی؛ اجراي حکم حاکم و نه قانون بر  

کـاري صـاحبان فکـر و اندیـشه در      و ارعاب و عدم تحمل افکار دگراندیشان در حوزه علم و تفکر که موجب تقیه و پنهان   

نـگ  جـویی و عـالم پـروري موجـود در فره          هاي علم   بیان افکار، آراء و عقاید خویش شده است؛ عدم بازیابی و رشد سنت            

هاي علمی جدید؛ مشخص نشدن  هاي پیشینیان به جاي آموختن روش ایرانی ـ اسالمی؛ مکاشفه درونی و مراجعه به گفته 

مفهوم علم و بینش علمی و نسبت فضل و دین و اخالق و علم؛ نهادینه نشدن و سـاختار پیـدا نکـردن علـوم و فنـون و                          

اي خاص؛ علم جدید را علم غربی دیدن و غـرب را دشـمن                ههاي فردي و گروهی عد      متکی شدن رشد علم و فن به نگاه       

توجهی به آینده؛ قرار دادن علم سـنتی در مقابـل علـم جدیـد؛ و تأکیـد بـر         نگري و بی    تلقی کردن؛ فرهنگ تقلید؛ گذشته    

.دنیاگریزي

پیشنهادها

تعلـیم و پـژوهش    هـایی کـه در راه         هر جاي دیگر هم که علم ریشه نکند و پشتوانه فکري نداشته باشد، کوشـش              

یعنی علم را حتی اگر با کـارکرد آن ببینـیم، ایـن کـارکرد در صـورتی حاصـل                    . رسد  شود، چنان که باید به نتیجه نمی        می

پس باید در درجه نخست در فکر فراهم کردن خـاك و  . اش در آب باشد     شود که درخت علم ریشه داشته باشد و ریشه          می

علم و فناوري حتی در زمانی   . اي نظیر یک جنبش اجتماعی در نظر گرفت         د پدیده توسعه علمی را بای   . ریشه و آب علم شد    

در غیر این صورت به عنوان . کند بر عقالنیت فرهنگی و اجتماعی رشد می شود، در محیط مبتنی اي منتقل می که به جامعه

ازتولید، انباشت و تغییر علمـی را از      شود، و قدرت نوزایی، ب      اي بیرونی در ساختار معرفتی و فرهنگی جامعه جذب نمی           پدیده

.دهد دست می

بینانـه بـه    نگري داشتند و واقـع  گذشتگان ما اگر آینده  . پیشرفت علمی و فنی مستلزم تالش تاریخی و جمعی است         

.نگریستند امروز ما بسیار پربارتر از هر زمان دیگر بود علم و فن می

پرورش بینش علمـی را بایـد از        . توان در مرز علم قرار گرفت       نمیبا یکی دو موفقیت     . علم باید ساختار داشته باشد    

.دوره دبستان شروع کرد

افتد، در این صورت اسـت کـه          کند حتی گاهی با ایدئولوژي و افکار عامه در می           علم همواره چیزهاي نو مطرح می     

عه حکومت کرده باشد، ترس از هـر  اگر ترس از تغییر در جام. هاي علمی را داشته باشیم  باید تحمل شنیدن و دیدن تجربه     

.چیز نو نیز به وجود خواهد آمد
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به شرط ایـن کـه از       . تواند بسیاري از موانع علمی را کاهش دهد         هاي علمی مستقل می     انجمن. تشکیل دارالفکرها 

.هاي بخش دولتی و خصوصی برخوردار باشد حمایت

 احتضار است به جوانبی از آن بپـردازیم کـه امکـان             گذاري براي علمی که در حال       توانیم حتی بدون اولویت     ما می 

هاي جامعه و جهـان نـو را دارا    رود براي پیشرفت علم باید ویژگی حیات برایش هست علم با تفکر سنتی صرف پیش نمی        

.بود

تا حاکمیـت دموکراتیـک بـر جامعـه حکومـت      . دموکراسی به معنی رایج آن بستر مناسب براي پیشرفت علم است 

.فت در علم و فن مفهوم نخواهد داشتنکند، پیشر

شـناخت  . ریـزي علمـی کـرد    باید آنها را شناخت و براي کاهش موانع برنامـه . موانع توسعه علمی چند عاملی است 

.ریزي علمی است نخستین گام در برنامه

ش انـسان   هـاي الزم بـراي پـرور        گرایی، پذیرش تغییر و کالً تقویت ویژگـی         تقویت تفکر انتقادي، دوري از مطلق     

تـا  . هاي چنین انسانی، به ویژه در ساحت مربوط به سواد فرهنگی آمده است، باید مورد تأکید قرار گیرد                   آرمانی که ویژگی  

زمانی که نتوانیم در تولید فرهنگ نوین مشارکت کرده و سهمی در آن داشته باشیم نخواهیم توانست با کـاروان ترقـی و                     

هـاي عاقـل و    براي رسیدن به این منظور الزم است به پـرورش و تربیـت انـسان   . پیشرفت در جهان امروز هم گام شویم 

.واقف به این مسائل تربیت کنیم

مدیران . گذاري و سود سریع و مقطعی هستیم ما دنبال سرمایه. گذاري درازمدت انجام داد باید در علم و فن سرمایه   

. تر افق دیدشـان عمـر مـدیریت خـویش اسـت       مدت و بیش    کوتاهاغلب مقطعی و    . اندیشند  نگرانه می   تر ملی و آینده     ما کم 

. آن هم میوه سـریع کـه در بـازار امـروز مـا فـوري بـه فـروش برسـانیم                     . هدف ما از علم در درجه اول ثمر و میوه است          

. الي مطالـب آن لحـاظ کـرد    هاي درسی دور کرد و خردگرایی علمـی را در البـه             زدگی و تعصبات را باید از کتاب        سیاست

.خواهیم سیاست را به علوم محض تسري دهیم تأسفانه گاهی حتی میم

بلکه علوم، چه علوم تجربی چه علوم       . آموزان داشته باشد    علم آموزي نباید فقط جنبه کاربردي و شغلی براي دانش         

ام هـستی و   توجه بـه نظـ    . آموزان را نیز رشد دهد      انسانی، باید افزون بر کارایی اقتصادي و شغلی شخصیت و بینش دانش           

بر ساختن ذهن آنان و منطقـی بـار    هاي علمی و دقیق عالوه ها، نیز به کارگیري روش  درك پیوند و رابطه موجود میان آن      

مند و حساس بار آورد علم و بینش علمی باید  آوردنشان، باید بتواند آنان را نسبت به محیط طبیعی و انسانی خویش عالقه        

بینی و بـدبینی در   خوش. مان آموخته شود و پیوند منطقی و عقالنی میان آنها نموده شود           همراه دین و اخالق و فلسفه توأ      

.مورد علم به کاربرد آن بستگی دارد

اي و چند فرهنگی؛ خارج ساختن کارهاي پژوهشی از انحصار دولت و      اي، چندرشته   هاي میان رشته    تشویق پژوهش 

هـاي پیونـد      آزاد با مراکز دولتی؛ تالش براي پیـدا کـردن راه          هاي بخش خصوصی و پژوهشگران        فراهم ساختن همکاري  

تـالش بـراي پیونـد      . پردازي کردن در این مورد      هاي علمی امروز و نظریه      ها و رفتارهاي سنتی مثبت و مفید با روش          نگاه

.هاي جدید و بالنده ساختن آنها هاي علمی و فنی مثبت گذشته با روش ارزش

آموزان نسبت به محیط خـویش      حساس کردن دانش  : هاي زیر   ش روحیه علمی از راه    هاي پرور   فراهم ساختن زمینه  

چه محیط طبیعی و چه محیط اجتماعی؛ تقویت دقت و محاسبه دقیق در آنان؛ ساده نگذشتن از اموري که بـا آن برخـورد       

منـد   منـد و قاعـده    روشها و زندگی قرار دادن؛ همواره خود را اصالح کـردن؛           شود؛ تفکر و خردورزي را اساس قضاوت        می
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عمل کردن؛ مشاهده و ثبت آنها؛ تقویت روحیه اعتماد به نفس؛ تقویت حس کنجکاوي؛ تالش براي اعتقاد پیدا کردن بـه          

.تواند محقق شود هاي گوناگون می هاي منطقی؛ و توجه به این که همه اینها در عمل و با تمرین و به روش استدالل

دهد که هر موقع مدارس را به عنوان ابزار ترویج یک اندیشه              تاریخ نشان می  . س کشاند گرایی را به مدار     نباید فرقه 

مدرسه بایـد   . پروري جاي خود را به تعصب و تنش و خردستیزي داد            گرایی و علم دوستی و دانش       و حزبی قرار دادند، واقع    

.  عقالنیت بر آن حاکم شودهاي دور نگه داشته شوند و تفکر منطقی و بندي هاي ایدئولوژیک و گروه از تنش

رفتارهاي اجتماعی ـ فرهنگی و وضعیت روحی روانی ایرانیان . 6هاي فصل  یافته. 4ـ6ـ3

  و تأثیر آن در آموزش و پرورش 

  ها فرصت

هاي صورت گرفته در این مورد ایرانیان را در درجۀ  پژوهش. هاي فرهنگی ایرانیان هاي مثبت خصلت   جنبه

 نـشان   همچنـین پـژوهش  . انـد  ز و در اولویت دوم افرادي خوش اخالق و مهربان معرفی کـرده          نوا  هاي مهمان   نخست آدم 

.اي برخوردار است، زور در مقابل زور دهد روحیه مقابله به مثل در جامعه از قدرت قابل مالحظه می

  تهدیدها

 خودمـداري    خودمـداري ایرانیـان، کـه منظـور از         .هاي منفی روابط و مناسبات اجتماعی در ایـران          جنبه

واسـطه آنـی و فـوري       ها به زندگی در محدودة رفع نیازها و تحقق منافع و مصالح شخصی و خصوصی بـی                  گرایش انسان 

اعتمادي،  گرایی، بی گرایی و قوم ها، گروه هاي آن عبارت است از ذهنیت استبدادزده، دوري از تحول و نوآوري          ویژگی. است

اي که در عرصه فرهنگ سیاسی ما بـیش        ي و انگارگرایی و فرافکنی، تفکر قبیله      گریز  ها، احساس تنهایی، واقع     خودکامگی

ما نظام حل اختالف سیاسی نداریم، ریشه تفکر حذف در فرهنگ ایرانـی، کوتـاه نیامـدن،      . کند  از جاي دیگر نمود پیدا می     

.اي است خصلت خان خانی و عشیره

هـا بـه    هـا پـژوهش   ترین خـصوصیات ایرانـی   مهم د  در مور.هاي منفی رفتار روحی ـ روانی ایرانیان  جنبه

. چشمی و حسادت معرفی شـده اسـت         ها چشم و هم     اند و دومین جنبه منفی خصوصیات ایرانی        دروغگویی آنها اشاره کرده   

هاي افراطی از دیگر خصوصیات منفـی ایرانیـان ذکـر شـده               احساسات و هیجانات به جاي عقالنیت و مدح، غلو و تعریف          

.است

کند تا دیگران کـار را انجـام          ایرانی آغازگر نیست، صبر می    . هاي فرهنگی ایرانیان    اي منفی خصلت  ه  جنبه

رها کردن کارها و تمام نکردن آنها، فرهنگ شفاهی مقـدم  . کند دهند، اگر مناسب بود او نیز آن را دنبال یا از آن تقلید می       

خرافات، اعتقاد به سرنوشت و روزي از قبـل تعیـین         . هاي فکري و رفتاري     بر فرهنگ مکتوب، آشفتگی فرهنگی و تناقض      

نگـر نبـودن،    آینـده :  عمل کـردن 90دم را غنیمت شمردن، دقیقه . شده، قدرگرایی ـ تقدیرگرایی، اعتقاد به شانس و اقبال 

.کند ریزي نمی ایرانی از قبل برنامه
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ـ            . 7هاي فصل     یافته. 4-6-4 ر آمـوزش و   نگرش ایرانیان نسبت بـه بیگانگـان و تـأثیر آن ب

  پرورش 

  :ها فرصت

با در نظر گرفتن این که در فرهنگ ایرانی         . المللی و ایجاد شبکه ارتباطی      اي و بین    هاي منطقه   همکاري

هاي گوناگون مورد توجه فراوان بوده اسـت و ایـن امـر ریـشه در تـاریخ            ـ اسالمی از دیرباز تبادل فرهنگی میان فرهنگ       

به این که یکی از سوادهاي الزم براي انسان مطلوب، سواد فرهنگی در نظـر گرفتـه شـده         دیرینه ما دارد، و نیز با عنایت        

مثابه یک عنصر فرهنگـی مطلـوب    هاي رفتاري انسان مطلوب از دیدگاه اسالم این امر به           است و با در نظر گرفتن ویژگی      

. تواند مورد توجه در جامعه و آموزش و پرورش قرار گیرد می

استعداد کسب عناصر پویـاي فرهنـگ دیگـران از جملـه خـصایص              . پویاي فرهنگ دیگران  استعداد کسب عناصر    

.ایرانیان است

شعر ماندگار سعدي در مـورد یـک سـان بـودن گـوهر انـسانی یـا                  . هاي فرهنگ جهانی در تاریخ ایران       وجود رگه 

ـ    هاي حکیمان ایران باستان و یا پیامبر اکرم و نیز اندیشه  آموزه هـاي   وي و حـافظ از جملـه نمونـه   گران جهـانی چـون مول

هـاي جدیـدي را       مـا ارزش  . فرهنگ ما سابقه تلفیق فرهنگ ایرانی را با فرهنگ جهانی داراست          . هاي جهانی است    اندیشه

بایـد  . سازوکار این خصلت فرهنگی امروز دگرگونه است      . ایم  هاي فرهنگی خود را به دیگران انتقال داده         ایم و ارزش    گرفته

. توجهی به هر کدام نوعی تهدید است  بی.به آن دست یافت

  تهدیدها

تالش براي غرق شدن در فرهنگ غربی، تقلیدهاي صرف و فرامـوش کـردن خـود نـوعی تهدیـد                    تقلید صرف   

.توجهی به رشد دادن عناصر پویاي فرهنگ ایرانی نوعی تهدید است کم. است

ه امکان داد و ستد کاالهاي فرهنگی جهـانی  در حال حاضر ک. گیري نادرست در برخورد با کاالهاي فرهنگی    جهت

مندان به فرهنـگ نـاب ملـی را تهدیـد            سابقه بوده است و این امر گاهی عالقه         به حدي رسیده است که در تاریخ بشر بی        

یکی از  . ترین راه سدسازي در جلو این کاالها نیست، چنان که تاکنون هم نشده است               براي برخورد با آن مناسبت    . کند  می

اي حفظ و مؤثر ساختن کاالي فرهنگی خودي و ملی معرفی و اشاعه و بازسازي آنها و تالش براي تلفیق عقالنـی و      ه  راه

ایم با کاالهاي فرهنگی که به زعـم مـا رنـگ غربـی                متأسفانه ما به ویژه پس از انقالب نه تنها کوشیده         . هنرمندانه است 

ها در کشورمان ریشه داشته محـدود و گـاهی قـدغن               هم که قرن   داشتند مبارزه کنیم، بلکه کاالهاي فرهنگی خودمان را       

هـا در ایـن کـشور مرسـوم بـوده اسـت از ایـن                  هاي محلی و آداب و رسوم متعدد که قرن          موسیقی، تئاتر، لباس  . ایم  کرده

افتیم، ما را گرایی و تالش براي پیراستن و اصالت بخشیدن، که توفیقی در هیچ کدام نی  ذات باوري فرهنگی، ناب   . اند  نمونه

هم از فرهنگ خویش بازداشت و هم از آمیزش با فرهنگ دیگري و در نتیجه صورت قاچاقی از کاالهاي فرهنگی جهانی                 

اند، ما بـا   امروز جوانان ما نه آزادانه بلکه با جنگ و گریز به مصرف کاالهاي فرهنگی جهانی مشغول             . در کشور رشد یافت   

 نیز عقب خواهیم ماند چون دیري نخواهـد پاییـد کـه فرهنـگ قاچـاق کاالهـاي         شعارهاي دگرستیزانه از فرهنگ خودي    
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هاي فـراوان مواجـه خواهـد     فرهنگی به هنجار فرهنگی تبدیل خواهد شد و مثل هر کاالي قاچاق دیگر جامعه را با آسیب 

.ساخت

ایـم   نتوانـسته مشکل عمده ما با غرب از مـشروطه تـا حـال ایـن بـوده اسـت کـه            . در سازگاري با غرب   ناتوانی  

آوردهاي مورد نیاز عـصر حاضـر را بـا حفـظ باورهـاي فرهنگـی           مندي از علم و فن غرب و دیگر دست          سازوکارهاي بهره 

مـان را از دسـت    ایم اگر فرهنگ مادي آنان را بپذیریم و رابطه برقرار کنـیم فرهنـگ معنـوي          گفته. خودمان، سازگار کنیم  

پـس در درجـه     . قـدر ضـعیف اسـت        دهیم نه چنین استعدادي داریم و نه جهـان آن          توانیم جهان را تغییر     ما نمی . دهیم  می

اگر نتوانیم وضع مادي و معنوي خود را هماهنگ پیش ببریم اعتقاد به باورهـا و فرهنـگ                 . نخست باید خودمان را بسازیم    

.دیگران تقویت خواهد شد

فرهنـگ و وضـع خـود را بـا فرهنـگ و             . ایـم   دهما در رابطه با غرب رفتارسازي نکر      . رفتار دوگانه با فرهنگ غربی    

ولـی شـناخت و     . ایـم   ایم یا قهر کرده     اش شده   یا شیفته . ایم  آوردهاي غرب به رفتاري منطقی و عقالنی تبدیل نکرده          دست

مان چه در مورد طـرد   چه در موارد تأییدي. در مورد غرب و رابطه با آن انسجام درونی نداریم. رابطه ما منطقی نبوده است  

ریزان به وجـود آورده       آموزان و برنامه    این نیز نوعی تناقض براي دانش     . ایم  و ردمان با غرب به صورت فردي برخورد کرده        

.است

توانـد بـراي    نفـسه نمـی   ها فی کرده این وضع به ویژه در میان جوانان و تحصیل. گرایش به مهاجرت و ترك کشور    

. هاي مالی و فکري است، باید آن را تهدید تلقی کـرد             وعی مهاجرت سرمایه  با توجه به این که این امر ن       . کشور مفید باشد  

.به ویژه اگر به دلیل نامناسب بودن شرایط زیست در ایران باشد

اي معرفـی   گونـه  نهادهاي رسـمی فرهنگـی غـرب را بـه    . نوع رابطه با غرب و تأثیر منفی آن بر آموزش و پرورش     

ها و شناخت واقعی  آموزان را از واقعیت     این وضع دانش  . اي دیگر   گونه  به... مردم و   هاي غیررسمی و عامه       کنند، و رسانه    می

. کند دور می

  یشنهادهاپ

بهتـرین مبـارزه   . راه رویارویی با فرهنگ بیگانه، مجهز شدن به تفکـر منطقـی و شـناخت خـود و دیگـران اسـت                  

گ غیرخودي مثالً فرهنـگ غربـی تبلیـغ و تقویـت     ترین راه مبارزه و جلوگیري از نفوذ کامل فرهن  مناسب. سازندگی است 

هـاي فرهنگـی ایرانـی را         ارزش. هاي فرهنـگ غربـی اسـت        هاي مثبت و مطلوب فرهنگ خود با توجه به مطلوبیت           جنبه

.شناختن و نقد کردن

 هاي موجود جهانی را براي سازگار ساختن با بستر فرهنگی ـ اجتماعی نقد کرده و  کند که دانش عقالنیت حکم می

.هاي مناسب با فرهنگ خود بسازیم از آن نظریه

بـه واسـطه چنـد الیـه و     . ما باید ارتباط منطقی میان سه منبع هویتی دینی، ایرانی و جهانی خود را روشـن کنـیم         

پیچیده بودن منابع هویت فرهنگی ما، پیوسته تمایلی وجود داشته که همه این منابع را همزمان حفظ کنیم، ضمن این که    

هاي تلفیق و تطبیق میان آنچه در سطح جهانی به لحاظ سیاسـی،     هر چند زمینه  . مند شویم   هاي جهانی نیز بهره     تاز فرص 

الوصول نیست، اما باید تأکید بر تلفیق این سه هویت  اقتصادي و فرهنگی رایج است با هویت دینی و اصول اسالمی سهل 

.گذاشته شود
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هرچـه از دیـدگاه ایـدئولوژیک و     . تا حد زیادي جنبه ایـدئولوژیک دارد      در حال حاضر چگونگی روابط ما با دیگران         

از این رو باید تالش . هاي سنتی ثابت به امور داخلی و خارجی بنگریم مشکالت ما به همان اندازه زیادتر خواهد شد         ارزش

.المللی درآمیخت هاي فرهنگی مطلوب را با اصول بین کرد و ارزش

هـاي خـود،    خواهـد از مجموعـۀ فعالیـت    اگر ملتـی مـی  . جدید، ساختارسازي استترین محصول فکري عصر      مهم  

.پاسخی در قالب باورهاي خود دریافت کند، باید ساختار و نهادسازي کند

معاشرت با دنیا یک ضرورت است و بدین منظور باید دنیا را براي کودکان و نوجوانان به عنوان بخـشی از جهـان                       

هـاي متفـاوت    باید جهان را جاي زندگی افراد گوناگون با تفکرات و فرهنـگ . ز آن هستیم  معرفی کرد که ما هم عضوي ا      

.معرفی کرد که همه حق زندگی دارند

آید، مـا را بـاز از نگـاه و     المللی به ویژه رخدادهایی که در عرصه فرهنگ جهانی پیش می      عدم توجه به مسائل بین    

بینانه رخدادهاي فرهنگی را تحلیل و تبیین نکنیم این           اگر واقع . کند  غافل می ساز تاریخ     هاي دوران   بینانه واقعیت   درك واقع 

لذا ضرورت دارد در وضعیت فعلی جهان بیش از پیش به           . ساز خسران فراوان خواهیم دید      بار نیز از غفلت تاریخی و دوران      

. جاي رد غرب آن را نقد کنیم

رار دارد نیز به سبب تاریخ کهن رابطه با دیگـر کـشورها و              با توجه به این که ایران در وضعیت خاص ژئوپولیتک ق          

خارج از مرزها، ضرورت دارد، در شناساندن تاریخ و جغرافیاي ایران نیز شناساندن کشورهاي هم مرز و مرتبط با ایـران، از                

توان به موارد زیـر   میاز جمله . بینانه معرفی گردد نظر فرهنگی و تاریخی دقت الزم به عمل آید، و تاریخ و جغرافیاي واقع          

هـاي گروهـی و ایـدئولوژیک؛ شناسـاندن فرهنـگ واقعـی ایـران و                  نوشتن تاریخ واقعی ایـران دور از تعـصب        : اشاره کرد 

مثـل کـشورهاي فارسـی زبـان،        . هاي داخل و خارج از ایران که رابطه فرهنگی دیرینـه دارنـد              همسایگان؛ شناساندن قوم  

ها؛ نشان دادن هویـت ملـی ایـران در طـول      ن، عرب زبان و پیوندهاي فرهنگی آنزبان، کرد زبا کشورهاي ترك و آذري    

هاي متعدد؛ شناساندن راز بقاي فرهنگ و تمدن ایـران در طـول هـشت                 فرهنگ  ها و خرده    ها و فرهنگ    تاریخ با وجود قوم   

.هاي تهدیدکننده د ارزشهاي غنی و نق هزار سال تاریخ ایران؛ تقویت روحیه فرهنگ دوستی و احترام به فرهنگ و ارزش

سیر تحوالت وضعیت کار و تحصیل و نگرش به آن در فرهنگ . 8هاي فصل  یافته. 5-6-4

  ایران 

  ها  فرصت

هـم  . ها، کـار داراي ارزش بـوده اسـت    در فرهنگ ایران زمین، در اغلب دوره . کار در فرهنگ ایران   ارزش بودن   

ایـن ارزش فرهنگـی   . اند  مقدس و مهم ارزیابی کرده و آن را تشویق کرده ها و اعتقادات کار را امري       ها و هم آیین     خانواده

.جست توان از این رگه مثبت فرهنگی براي تشویق افراد به کار و کوشش بهره می. در حال حاضر نیز داراي اهمیت است

این . زش است هنوز در فرهنگ ما تحصیل و مدرك دانشگاهی در میان مردم و جوانان داراي ار   .احترام به تحصیل  

ارزش فرهنگی که از دیرباز در ایران وجود داشته و مورد احترام بوده است فرصتی است که اگر به درسـتی هـدایت شـود                     

. تواند نتایج مناسبی براي جامعه و افراد به بار آورد می
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تهدیدها

گـسترش  هـاي     نساختن زمینه  هاي بخش خصوصی، نیز فراهم      فعالیت  از .گري بیش از حد دولت      تصدي

این امر در نگرش جوانـان  . دهد فعالیت اقتصادي در داخل و خارج امید به اشتغال در میان جوانان را کاهش می     

بوروکراسی و نظـارت و کنتـرل    . گذارد  و اشتغال در آینده تأثیر منفی می      ) رغبتی  میلی، بی   بی(نسبت به تحصیل    

گـري دولـت در گوشـه         دید دولتـی و تـصدي     متأسفانه نظـارت شـ    . شدید بیرونی ضد توسعه فرهنگ کار است      

ها سـلب کـرده و        هاي فردي و گروهی را از افراد گروه         هاي اجتماعی، خالقیت    هاي کار تولیدي و فعالیت      گوشه

جوانان و جویندگان کار و کارکنان فعلـی را بـه موجـودات             . هاي تولید را با کندي به حرکت درآورده است          چرخ

.منفعل تبدیل کرده است

که از پیامدهاي آن تن در ندادن جوانان بـه کارهـاي متوسـط یـا پـایین متوسـط و       .گرایی دازي و آرمان  رؤیاپر 

رؤیاپردازي براي پولدار شدن و آشنا نبودن جوانان با فرهنگ کـار در کـشور و آمـاده سـاختن خـود بـراي آن،               

 براي رسیدن به موفقیت کاري      تر از کارهاي فنی و مهارتی تلقی کردن، تالش          مهم  ادارات و کارهاي دفتري را      

بـازي، وابـسته کـردن خـود بـه       بلکه از طریق عوامل جنبی مثل پارتی) مهارتی یا فنی (نه از راه کار و کوشش       

گویی و رفتارهاي دور از کرامـت و شـأن            ورزي و گاه تملق     خدمتی و رفتار مرید و مرادي واردات        قدرت و خوش  

. گذارد وانان نسبت به کار تأثیر منفی میاین وضع در وضع تحصیل و نگرش ج. انسانی

 هـاي   هاي تحصیلی هماهنگ با فرهنـگ کـار و محـیط     برنامه.هاي تحصیلی شکاف میان فرهنگ کار و برنامه

هایی براي ایجاد ارتباط با آمـوزش و          نه بخش کار و تولید برنامه     .  اجتماعی و اقتصادي نیست     تولیدي و فعالیت  

آمـوزان بـا      هاي کارساز براي آشنا کردن دانش        دستگاه آموزش و پرورش برنامه     پرورش تدارك دیده است و نه     

هـاي آمـوزش فنـی و     هاي کاردانش و گاهی فعالیت این دو بخش به غیر از فعالیت. عالم کار فراهم کرده است 

جوانـان  هاي شغلی جوانان،      هاي رسمی با عالئق و آرمان       تناقض آموزش . اي چندان ارتباطی با هم ندارند       حرفه

مندند که در درجه نخست درآمد بیشتري داشـته باشـد، ولـی آمـوزش رسـمی بـه        به مشاغل و کارهایی عالقه   

هـا و   ورزد که در آن کار و شغل در درجـه نخـست بایـد معنویـت          عالئق و اعتقادات و فرهنگ سنتی تأکید می       

. اخالق و اعتقادات باشد

       هاي فرهنگی بازمانده از دوران سـنتی تهدیـدي           برخی ویژگی  .بازتولید فرهنگ سنتی کار در آموزش و پرورش

تقلید از تکنولوژي دیگران بـدون  : از آن جمله است. است براي گسترش فرهنگ کار و تولید در جامعه امروز ما      

گـري و سـودخواهی آنـی و          تالش براي تحول در وضعیت کار و پیشه و روي آوردن به امور داللـی و واسـطه                 

نشناسی، و عـدم توجـه بـه سـرعت و        دقتی در کار، وقت     بی... بل تحقیق و خالقیت و نوآوري       اندیشه در مقا    بی

. دهـد  هاي فرهنگی ایرانیان است کـه در کـار و تحـصیل نیـز خـود را نـشان مـی            پویایی امور، از دیگر ویژگی    

، در نظـام  نگـري  همچنین قناعت و تن در دادن به نان بخور و نمیر، رضایت به وضـع موجـود، نداشـتن آینـده      

ها و رضایت دادن به مطالب تکراري و گاه کهنه، پژوهش و           تغییر ندادن برنامه  . آموزشی نیز منعکس شده است    

، پذیرش هـر نـوع      )رضایت به وضع موجود   (پرسش نداشتن در سر کالس      ) نگري نداشتن   آینده(تحقیق نکردن   

شاگرد از معلم، معلم از مدیر، مدیر : ها االدستیاطاعت محض از ب). نداشتن نگاه نقادانه(برنامه و معلم و مدیري   
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هاي دیگري از نمودها      از مدیران باال، به دلیل حاکمیت روابط عمودي و خودمدارانه در نظام اجتماعی ما، نمونه              

در فرهنگ کاري ما اندیشه و تحقیـق چنـدان جایگـاه            . و بازتولید فرهنگ کار در نظام آموزش و پرورش است         

ست، در نتیجه دستگاه آموزش و پرورش هم چندان دغدغـه تربیـت نیـروي انـسانی مـاهر یـا                واالیی نداشته ا  

آموزش و پرورش عین صنعت ماست و صنعت ما نیـز عـین             . گر مناسب با فرهنگ صنعتی نداشته است        اندیشه

فرهنـگ کـار    . کنـد   هاي فرهنگ کار سنتی را بازتولید مـی         یعنی آموزش و پرورش ارزش    . آموزش و پرورش ما   

مانده از دوره  ها با فرهنگ باقی این ارزش. پذیري و هویت فردي است      دوره صنعتی فرهنگ مشارکتی و انعطاف     

بـر    اي مبتنـی    فرهنـگ کـار دوره ایلـی و عـشیره         . همخوانی نـدارد  ) اي، قومی   ایلی، عشیره (فرهنگ کشاورزي   

ي است و به جـاي تکیـه بـر    تاز روي و یکه    تک) به جاي هویت فردي   (خودمداري، قدرگرایی، جماعت محوري     

. عقل افراد و وضعیت و امکانات روي زمین، همواره نگاه به آسمان داشته است

پیشنهادها

                  در فرهنگ امروز ما فرهنگ پشت میزنشینی، استخدام در ادارات دولتـی و دسـتمزد بگیـري و درآمـد راحـت و

با تغییر نگـرش در مـورد کـار و فرهنـگ            تواند    هاي عالم کار است، آموزش و پرورش می         آسان از جمله ویژگی   

. هــاي کــار بــه وجــود آورد جدیــد، مثــل کــارآفرینی، دوري از پــشت میزنــشینی تحــوالت جدیــدي در ارزش 

توانـد در فرهنـگ     و این که پول همیشه کثیف نیست می سازي براي کار شرافتمندانه و انباشت سرمایه     فرهنگ

.کار مثبت مفید افتد

   دارانی که از طریق کـار و کوشـش و مـدیریت علمـی و صـحیح بـه            گران و سرمایه   گنجاندن شرح حال صنعت

و » انـدوزي  مذمت مـال «حل تناقض   . تواند براي جوانان ایجاد انگیزه کند       می. اند  هاي کالن دست یافته     سرمایه

نگ کار  تواند در فره    هاي نو در مورد مفهوم کار می        هاي سنتی و ارزش     انباشت سرمایه، حل تناقض میان ارزش     

.تحول ایجاد کند

 هـاي آموزشـی و    فراهم ساختن زمینه: هاي گوناگون بستر فرهنگی کار و کارآفرینی را فراهم سازد    تواند از راه    دولت می

آموزي براي کارآفرینی؛ فراهم ساختن بستر حقوقی و قانونی؛ فراهم ساختن بستر مالی و اقتصادي و کمـک بـه                      حرفه

ـافتن راه                کارآفرینان؛ جلوگیري از اع    کارهـاي    مال مقررات و قوانین دست و پا گیر در عرصۀ کار؛ انجام پژوهش براي ی

مناسب براي ترویج کارآفرینی در میان جوانان؛ تقویت بستر فرهنگی ارزش کـار و کـارآفرینی بـه ویـژه جلـوگیري از                    

کارآفرینی با تأکید بر مثبـت بـودن   شویی و جز اینها، ترویج فرهنگ  هاي بادآورده و پول خوارهاي اقتصادي و پول  رانت

هـاي آموزشـی در مـورد     ها و برنامـه  دهی از طریق رسانه مثابه یک ارزش اقتصادي و فرهنگی؛ آگاهی  به» درآمدزایی«

.اي ارزش کار به ویژه کارآفرینی؛ تقویت و گسترش راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه
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  ایران نقش زنان در فرهنگ . 9هاي فصل  یافته. 6-6-4

  ها  فرصت

هاي اجتماعی و فرهنگی  چون تحصیل در دانشگاه به نوعی آزادي. روي آوردن دختران به تحصیالت عالی    

کوشـند تـا در دانـشگاه     ها بیش از پسران می کند، در نتیجه آنان براي رسیدن به این آزادي پذیر می را براي دختران امکان 

 این یک فرصت است، هم از نظر آشـنایی دختـران بـا مـسائل اجتمـاعی و                   .گیرد  پذیرفته شوند و این کار هم صورت می       

شـاید رقابـت پـسران و       . فرهنگی و هم شناخت آنان از جامعه و در نتیجه رشد شخصیتشان و رسیدن بـه هویـت فـردي                   

. هاي سنتی جامعه باشد هاي گوناگون خود به نوعی محرك براي پسران و تغییر ارزش دختران در عرصه

 تواند با استفاده از این فرهنگ سنتی و آمادگی  آموزش و پرورش می. ت کارآفرینی براي زنان در جامعه   نگاه مثب

.هاي کودکان و نوجوانان بگنجاند هاي پایین آموزش در برنامه جامعه شرایط کارآفرینی را از دوره

  تري حتـی نـسبت بـه    فنی و علمی اسـتعدادهاي بیـش   هاي  زنان در برخی از عرصه  :استعدادهاي خاص دختران

این فرصت را باید تقویت کرد و آموزش و پرورش به جاي بازتولیـد تفکـر سـنتی                  . دهند  مردان از خود بروز می    

یعنـی همـان نقـش    . آمـوزان معرفـی کنـد    هاي نوینی را براي جامعه و دانش تواند ارزش نسبت به کار زنان می  

 و دقـت عمـل دختـران در انجـام کارهـاي ظریـف       توان از وسـواس   می. پویاي خود را بیش از پیش بروز دهد       

استفاده کرد و دختران را با هدایت تحصیلی و شغلی مناسب به سوي کارهاي مورد نیاز جامعه که مستلزم دقت     

.کاري هستند هدایت کرد و ظریف

   آموزش و پرورش با افزایش سن و کیفیت بخـشی بـه امـر    . باسوادي زنان فرصت است  . رشد باسوادي در زنان

افـزایش  . به خصوص در منـاطق روسـتایی و کـم جمعیـت           . تواند در نگرش جامعه تأثیر مثبت بگذارد        سواد می 

تحول در نگرش مردم به برابري زن و مرد و یکـسان دانـستن        : آمدهاي زیر همراه است     سطح سواد زنان با پی    

گاهی دختران خود فـی نفـسه   برخورداري از آموزش عمومی و تحصیالت دانش    . آنان و اقتدار پیدا کردن مادران     

هـا و مقـاطع    التحـصیالن دختـر در رشـته    به این معنی که با افـزایش فـارغ  . شود در جامعه تبدیل به ارزش می   

هاي جدید را به دنبال خواهد داشـت کـه    گوناگون، و افزایش مطالبات آنان از حکومت و جامعه، آفرینش ارزش      

ین نظر که براي نخستین بار در تاریخ کـشورمان نیمـۀ دیگـر              فرصت از ا  . تواند هم فرصت باشد هم تهدید       می

توانـد در     پـردازد کـه خـود مـی         جامعه به طرح مطالبات گوناگون اجتماعی و فرهنگی و اقتصادي و سیاسی می            

هایی نتواند به این مطالبات پاسخ گوید،         تحوالت جامعه مؤثر افتد؛ اما اگر حکومت و جامعه با اعمال محدودیت           

هاي اجتماعی و فرهنگی گوناگونی بـه وجـود خواهـد آورد کـه خـود بـه عامـل              ها و ناهنجاري    آسیبتردید    بی

. مبدل شده و جامعه و دولتمردان را به چالش خواهد طلبید) پرابلماتیک(آفرین فرهنگی  مسئله

تهدیدها 

نها فرصت کـافی بـراي   نظام مردساالري و دیدگاه سنتی جامعه به زنان و دختران هنوز به آ          . نگاه سنتی به زن   

بنابراین دختران اعتماد بـه نفـس الزم را بـراي بـه عهـده گـرفتن              . ابراز وجود و نشان دادن استعدادهاي خود نداده است        



  محیط تاریخی ـ فرهنگی

کمیته آموزش/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

145

. تـر از مـردان دارنـد    گیري دارد، و یا حتی کارهاي بسیار تخصـصی را کـم   هاي مدیریتی، مشاغلی که نیاز به تصمیم   پست

دهنـدة   وقتی وجه دوم آموزش و پرورش کـه انتقـال        . ی در راه ایجاد فرصت براي زنان است       دیدگاه سنتی خود جامعه مانع    

.شود میراث فرهنگی است بر وجه سازنده آن غالب شود آموزش و پرورش به نهادي ایستا با دیدگاهی مردانه مبدل می

بینانـه در     هـاي واقـع     ارهچون آموزش و پرورش کمتر بـه پـرورش خودپنـد          . بینانه در دختران    ضعف خودپنداره واقع  

شود کـه هـم آمـوزش و پـرورش و هـم          هاي شخصیتی در دختران پیدا می       دهد، موجبات بروز تناقض     دختران اهمیت می  

اندرکاران آموزشـی و والـدین و بـه طـور کلـی اطرافیـان                 نگرش دست . جامعه را با مشکالت فراوان مواجه خواهد ساخت       

.ؤثر استگیري خودپنداره آنان م دختران در شکل

هـاي   ها و گواه سنجی آمار ارقام حاصل از نگرش. عدم تطابق فرهنگ عمومی با فرهنگ رسمی درباره اشتغال زنان         

شهودي نشان از آن دارد که فرهنگ عمومی مردم با اشتغال زنان در خارج از خانـه در سـطح بـاالیی موافقـت دارد، امـا                          

وقت زنان و یا بازنشستگی زودتـر   وشیده است با لوایحی چون کار نیمه      مجلس ک . فرهنگ رسمی به این اندازه توافق ندارد      

هـاي    آموزش و پرورش هـم مـستقیم و غیرمـستقیم بیـشتر ارزش            . داري سوق دهد    تر به سوي خانه     از موعد زنان را بیش    

جتمـاعی  دختران و زنان تالش دارند به رغم فرهنگ رسمی و حاکم جنسیتی، منزلت ا             . کند  فرهنگ رسمی را منعکس می    

منـد بـه    تر و خطرپذیري بـاالتر، افـزایش زنـان عالقـه            لذا تحوالتی چون تالش براي تحصیالت بیش      . خود را ارتقا دهند   

بـراي نمونـه   (مشاغل گوناگون و افزایش زنان سرپرست خانوار، افزایش زنان کارآفرین، تالش بـراي تغییـر سـاختار کـار       

دیر ازدواج کردن به دلیل ادامۀ تحصیل یا نیافتن همسران مناسـب            )  و غیره  ها  ها و شرکت    افزایش زنان فروشنده در مغازه    

هـا   دهد، حاکمیت و به تبع آن آموزش و پرورش را در مقابل این چـالش   و تحوالت دیگري که یکی بعد از دیگري رخ می         

.دهد قرار می

توان گفت که هنـوز        محروم می  با در نظر گرفتن وضعیت سواد در روستاها و مناطق         . سطح پایین سواد زنان روستا    

عوامل فرهنگی چنـدي در ایـن زمینـه مـؤثر     . تر است در آن مناطق آموزش زنان در مقایسه با آموزش زنان شهري پایین           

فقر مالی خـانواده، پـایین بـودن سـطح تحـصیالت والـدین، ازدواج       : توان به عوامل زیر اشاره داشت       است از آن جمله می    

د فرزندان، کمبود امکانات آموزشی، کمبود روحانیون آگاه به مسائل تربیتی و فرهنگـی، کمبـود                زودرس دختران، تعداد زیا   

. وجود معلمان مرد، و پایین بودن فرهنگ و معلومات مادران معلمان بومی زن، سن و مقطع تحصیلی، محل سکونت،

پیشنهادها

نهاد خانواده، نقش اصلی زن در پـرورش  درست بودن تأکید آموزش و پرورش بر ارزش نقش زن در استوار داشتن              

اسـتفاده از   . و تربیت فرزندان و پروردن نسل آینده و همسر و یاور و مشاور مرد در اداره خانواده بر کسی پوشـیده نیـست                      

 زنان در بالندگی نهاد خـانواده و      ... توانایی فکري، عاطفی، ذوقی، بردباري، فداکاري، همراهی، خالقیت، ابتکار، مدیریت و            

اما با توجه به وضعیت . دهد هاي بسیار مناسب را در اختیار زنان جامعه قرار می هاي آینده فرصت اثرات آن در پرورش نسل

خواهانـۀ نظـام جمهـوري     هاي توسـعه  جامعه رو به رشد ایران همچنین تحول در مشاغل زنان در سطح جهان و سوگیري            

رود آمـوزش و   تصور می. ساز و کارساز در آینده نخواهد بود   دان چاره اسالمی، محدود کردن شغل زنان به کارهاي خانه چن        

هـا و الگوهـاي سـنتی     هاي فرهنگی، نه تنها الزم است، از بازتولید نگرش  پرورش به عنوان عامل تغییر و تحول در ارزش        

اي جدید پیشگام شـود و      ه  بازمانده از روزگاران گذشته در مورد زنان دوري جوید، بلکه الزم است در ایجاد و تحول ارزش                
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تردید در این رویکرد جدیـد،        بی. هایی متناسب با توسعه مدون سازد       هاي فرهنگ عمومی، برنامه     کم برمبناي خواسته    دست

. جویانه میان دختران و پسران خواهد بود بر نگاه نو و تساوي تر مبتنی نگاه به زن متفاوت از نگاه سنتی و پیش

   ایران چند قومی و آموزش و پرورش چند فرهنگی ـ10هاي فصل  یافته. 7-6-4

  ها فرصت

هـاي    گرچه در مورد هویت ملی و قومی در مورد ایران بحث          . هاي مشترك بین اقوام ایرانی      وجود دیدگاه 

گرچه هر کدام   . ها مشترك است ایران و ایرانی دانستن خود است          متفاوت و متضادي وجود دارد آنچه در میان این دیدگاه         

هـا را نبایـد    فشارند ولی وجـوه اشـتراك ایـن دیـدگاه          اي از هویت ایرانی بیشتر پاي می        اي و جنبه    ام ایرانی به گوشه   از اقو 

.کم گرفت دست

تهدیدها

 ها هم از نظـر اجتمـاعی ـ سیاسـی ممکـن      هاي فرهنگی قوم عدم توجه به ارزش. هاي قومی کم توجهی به ارزش

. دگیري و به طور کلی آموزش و پرورشاست مسائلی را سبب گردد و هم از نظر یا

ها تهدیـدي     ها و خرده فرهنگ      عدم توجه به عدالت اجتماعی و آموزشی در میان قوم          .نابرابري اجتماعی و آموزشی   

. ایرانی است براي وحدت و تمامیت فرهنگ یکپارچه

  پیشنهادها

اساسی بر حل مناسبات قومی مثل اصـل        هاي تکثرگرایی از طریق اجراي برخی از اصول معوقه قانون             تعمیق سیاست 

هـاي    هاي محلی و قومی در مطبوعات و رسـانه          طبق اصل پانزدهم استفاده از زبان     . قانون اساسی و اصل نوزده آن     پانزده  

طبق اصل نوزدهم مردم ایران از هر قوم قبیله که . گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است        

.  حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بودباشند از

هـاي    هاي قومی به ویژه عدالت اجتماعی و آموزشی و تالش براي حذف نـابرابري               توجه به مطالبات و حقوق گروه     

ي آموزشـی، دوري از ایجـاد   هـا  هاي قـومی در برنامـه      ها و ارزش    فرهنگ  آموزشی و توجه به زبان آموزشی، توجه به خرده        

آمـوزان و معلمـان بـه        هاي قـومی، تـشویق دانـش        هاي گوناگون و احترام به تمامی ارزش        ها در میان مردم قوم      حساسیت

ها و آشـنا شـدن بـا        ها، بازدید از وضعیت زندگی قوم       برنامه  هاي خاص مثل فوق     هاي گوناگون از طریق برنامه      شناخت قوم 

هـا بـه ویـژه صـدا و      هاي آنان از رسـانه  ها و ارزش هاي معرفی قوم هاي آنان، افزایش برنامه   هاي فرهنگی و نگرش     ارزش

 آنهـا بـه همکالسـان و همکـاران و کـالً       هـا و گـزارش   آموزان و معلمان براي پژوهش در مورد قـوم       سیما، تشویق دانش  

هاي متعدد براي آگاهی بیش از        انجام پژوهش هایی از کل فرهنگ ایران،        مثابه ارزش   افزایی و اشاعه و ترویج آنها به        دانش

هـاي مناسـب آموزشـی در نظـام آمـوزش و پـرورش        هایی براي تدوین برنامه پیش از وضعیت قومی در ایران و یافتن راه     

. کشور
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براي تحقق هویت ایرانی باید در درجـه  . دو عامل زبان و اعتقادات در طول تاریخ کشور ما حافظ وحدت بوده است 

هـا را پـاس    هـا و خـرده فرهنـگ    هاي قوم گسترش آموزش زبان فارسی پرداخت و در درجۀ دوم زبان و گویشنخست به  

گـسترش  . هاي ملی و محلی به ویژه صدا و سیما محقق گردد تواند از طریق آموزش و پرورش و رسانه  این کار می  . داشت

توانـد در شـناخت فرهنـگ         ن چندان آشنا نیستند می    ادب و فرهنگ زبان فارسی که متأسفانه بسیاري از جوانان امروز با آ            

ها و    هاي محلی که در حقیقت روح قوم        ها و گویش    همچنین است زبان  . مؤثر افتد ) ایرانی(خویش و هویت فردي و جمعی       

 امـروز تقریبـاً اکثـر     . دانستن چند زبان به هیچ وجه تناقضی با هویت پیدا کردن نـدارد            . دهد  ها را تشکیل می     فرهنگ  خرده

توانـد ضـمن    گسترش و تعمیق این دو زبـان مـی  . کنند کم به دو زبان فارسی و زبان قومی تکلم می       هاي ایرانی دست    قوم

. حفظ یگانگی فرهنگی عاملی باشد براي مشارکت در امور آموزش و پرورش هر محل و منطقه

هـاي متنـوع    گـسترش برنامـه  ها به زبان مادري هر محل و منطقـه،         ها و مجالت محلی، چاپ کتاب       چاپ روزنامه 

هایی باشد براي جلـب مـردم بـه           تواند، زمینه   فرهنگی در صدا و سیماي هر محل با توجه به فرهنگ و زبان آن محل می               

.مشارکت در امور آموزش و پرورش محل و منطقه خود که سرانجام آن گسترش آموزش در سطح کشور خواهد شد

  موزش و ترویج دین در ایران ـ سیر تحوالت آ11هاي فصل  یافته. 8-6-4

  ها فرصت

ها و علـوم      هاي مناسبی از نوگرایی و واقعیت        اسالم مورد توجه جمهوري اسالمی استنباط      .نگرش مثبت اسالم  

بـه ویـژه   . گـردد  پردازي شده و تقویت گردد، بسیاري از مسائل امروز جامعه حل می  و فنون دارد که اگر این جوانب نظریه       

از این جمله است توجه به منطـق و  . ها در ایران بسیار غنی است فرهنگی تاریخی مناسب در این زمینه  هاي    این که زمینه  

اهمیـت علـم و دانـش و نگریـستن و آمـوختن، توجـه بـه                 . عقالنیت، آزادي و اختیار انسان، پرستش فقـط خـدا والغیـر           

... .هاي دیگر و آموختن از آنها  فرهنگ

 چه در دوره باستان و چه در دوره اسالمی، هـر موقـع تـسامح و تـساهل در               . دینی هاي  تأکید بر معنویات در آموزه    

گیري در آمـوزش دینـی      آوردند، خودکامگی و سخت     شد مردم در آرامش به دین و اخالق روي می           آموزش دینی پیشه می   

ر دوره اسـالمی مهـر و      هم در دوره باستان و هـم د       . شد  ها منتهی می    ها و حتی سقوط حکومت      ها و ناآرامی    اغلب به تنش  

توانـد    هاي نیکو امروز نیز می      این سنت . هاي دینی قرار داشت     محبت و نیکی و کالً اخالقیات و معنویات در محور آموزش          

هاي گوناگون و با ابزار دینی  ها بود، اما خودکامگان در لباس  خواهی از دیگر آموزه     در هر دوره عدالت   . مورد توجه قرار گیرد   

هاي گـسترش عـدالت اجتمـاعی از جملـه            امروز نیز فرصت  . ها بودند   ارد مانع بزرگ در راه تحقق این آموزه       در بسیاري مو  

. اندرکاران است باید این فرصت را غنیمت شمرد هاي مردم و برخی از دست خواسته

مدیگر دارنـد،  هاي بشري ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با ه  در دیدگاه اسالمی همه دانش  .رویکرد تلفیقی در اسالم   

 جسته و تمام دانش بشري از جمله مطالب دینی و علمی را در ربط بـا   توان از رویکرد تلفیقی بهره  لذا در آموزش دینی می    

نیز شناخت مراحل رشد کودك و نوجوان و نیـاز او و     . هاست  مهم چگونگی ارتباط منطقی میان این پدیده      . هم آموزش داد  

حل مسئله که در فرهنگ ما اگر نگوییم همیشه بلکه در بـسیاري مواقـع جایگـاه قابـل         گري و     توجه به عقالنیت، پرسش   
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.جامعه ما قابلیت این عمل تلفیقی را دارد. تواند در طراحی برنامه تربیت دینی مؤثر افتد توجه داشته است می

  هاتهدید

از یـک دیـن     سو بحث اسـت کـه اسـالم از آغـ             از یک  .هاي مربوط به سیاسی بودن دین اسالم        تناقض

هاي سیاسی هم معمـوالً مفـاهیم خـاص ایـن             در بحث . سیاسی بوده است و امروز هم حکومت ما حکومت اسالمی است          

هاي داخلی و خارجی، اقتصاد       گران، سیاست   گردد چون آزادي، دموکراسی، صالحیت و شایستگی حکومت         دانش مطرح می  

هاي درسی نیز به صـورت   گردد و در کتاب ها نیز مطرح می  کالساین مسائل طبیعتاً در مدارس و در سر. و عدالت و غیره 

با این حـال، از سـوي دیگـر گفتـه           . گردد  آموزان را سبب می     خاص از آنها بحث شده است که زمینه بحث از طرف دانش           

هـا    نـاقض ایـن ت  . ها را باید از مباحث سیاسی و درگیر شدن با آن دور نگـه داشـت                 آموزان و کالً مدرسه     شود که دانش    می

امروز آموزش و پرورش ما بیش از هر زمان دیگر با این موضوع درگیـر  . آورد اشکاالت آموزشی خاص خود را به دنبال می      

. است

 توجهی جوانان امروز به دین بـه ویـژه مناسـک و احکـام آن و نـه                   هاي مهم کم    یکی از علت  . تأثیر شرایط جهانی  

داشـتند، بـاز بـسیاري از          مناسبی می    اندرکاران نگاه و برنامه      اگر حتی دست   دینداري، شرایط جهانی است به این معنی که       

نـه از نظـر تئوریـک و        . ایـم   از نظر تربیت دینی مهیا بـراي ایـن کـار نبـوده            . بود  مشکالت احساس شده فعلی پا برجا می      

اه تئوریـک بحـث جهـانی شـدن و     از دیدگ. هاي الزم ریزي و آماده ساختن مؤلفه      پردازي و نه از نظر عملی و برنامه         نظریه

کـالً  . ایم و پاسخگو نیستیم     مدرنیته در مقابل سنت یکی از مواردي است که هنوز براي آن آمادگی پاسخگویی پیدا نکرده               

.شوند شناسی تربیت دینی مطرح است، اغلبشان تهدید محسوب می مسائلی که تحت عنوان آسیب

هاي منطقی و عقالنی در مورد آموزش دینی و            و دوري از بحث    زدگی   سیاست .زدگی در آموزش دینی     غلبه سیاست 

هاي فراوان کشیده است کـه مـانعی در راه پـرورش     شود امروز جامعه ما را به تنش مباحث سیاسی که دین ما وارد آن می     

.هاي انسان آرمانی جمهوري اسالمی و قرآن کریم است تفکر منطقی است که از جمله ویژگی

ولـی  . ایـم  ر تربیت دینی ما اغلب دیگران را مخالف خود و دین خود شناخته و طرد و نفی کـرده             د .غلبه شعارزدگی 

اغلب تفکر و عمل ما در حـد شـعار   . ایم برنامه و تفکري براي رویارویی با آنان یا پاسخگویی به مسائل مطرح شده نداشته  

باید براي برخورد با دیگران ابزار فکري . ت شده استها و انحرافا زایی این خأل عرصه مناسبی براي آسیب  . مانده است   باقی

. و عملی فراهم آورد

  پیشنهادها 

سازوکار این امر را پـژوهش معلـوم      . ها و اجبارها و دادن آزادي انتخاب در تربیت دینی           تالش براي کم کردن الزام    

.کند می

.دهد ق نشان میسازوکار این کار را تحقی. تلفیق آموزش رسمی و غیررسمی در تربیت دینی

. شـود تربیـت دینـی را پـیش بـرد        مدت نمی   هاي مقطعی و کوتاه     با اقدام . پردازي کرد   براي تربیت دینی باید نظریه    

در تربیت دینی . شود هاي جدید جایگزین آن می      شوند و نظریه    هاي تربیتی دگرگون می     همچنان که در جهان امروز نظریه     
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.هاي سنتی کافی و کارساز نیست ء به سنت و روشاتکا. هم باید این رویکرد اتخاذ شود

مهم این است که مشخص کنیم چـه نهـادي یـا چـه کـسانی چـه       . تربیت چه دینی چه غیردینی چند بعدي است  

تـوان وظـایف را       براي تربیت دینی مـی    . مشکل اساسی ما در حفظ مباحث و وظایف است        . وظایفی را باید برعهده بگیرند    

 که همه وظایف دینی را از مدرسه، یا خانواده انتظار داشته باشـیم، غیرمنطقـی اسـت تربیـت                    این. مشخص و تقسیم کرد   

هاي عملی  هاي نظري مناسب داشته باشد و هم برنامه      این ساختار هم باید دیدگاه    . دینی مستلزم داشتن ساختار ویژه است     

. بینانه و علمی واقع

  دم در امور آموزش و پرورش ـ سیر تحوالت مشارکت مر12هاي فصل  یافته. 9-6-4

  فرصت 

 افـزون بـر باورهـاي فرهنگـی بازمانـده از          .عالقه رو به تزاید مردم در مشارکت در آموزش و پرورش          

هاي  گذشته، مثل اعتقاد به باقیات صالحات و نیکوکاري و اهمیت انفاق و عمل خیر و وقف و غیره، امروز به دالیل آگاهی      

مندند حتی اگر به خاطر فرزندانـشان   اند، عالقه مثابه شهروندان آگاه پیدا کرده شهرها و بهنسبی که مردم به ویژه در سطح      

عوامل متعددي نشان از این واقعیت دارد که در فرهنـگ مـردم   . هم شده در امور آموزش و پرورش مشارکت داشته باشند    

خواه و فرهنگ دوسـت در داخـل کـشور،       نه تنها بسیاري از مردم خیر     . نسبت به آموزش و پرورش تحولی روي داده است        

مندند به صورت فکري و مالی آموزش و پرورش را یاري             میهنانمان در خارج از کشور عالقه       بلکه تعداد قابل توجهی از هم     

.کنند

تشکیل شوراهاي آموزش و پـرورش، شـوراي معلمـان، شـوراي      . تشکیل نهادهاي مساعد مشارکت مردم    

بیان و دیگر نهادهاي مشارکتی که در آموزش و پرورش امروز ما کم و بیش فعال است، در             آموزي، انجمن اولیا و مر      دانش

.ها اصل فرصتی است براي تقویت مشارکت

هاي موفق مشارکت در      در تاریخ ایران شاهد صورت    . هاي موفق تاریخی در مشارکت مردم       وجود تجربه 

هـا    ها سپري شده است اما با الهام از این مـشارکت             مشارکت ایم، گرچه زمان و شرایط آن نوع        امور اجتماعی آموزشی بوده   

تلفیقی از سنت و مدرنیته برخی از آنهـا بـدون           . هاي مشارکتی تلفیقی تدارك دید      توان براي جامعه مدنی فعلی طراحی       می

مثـل  . گیـرد  میتواند امروز هم به کار گرفته شود که در برخی موارد انجام هم             گونه تغییري از نظر شکل و اصول می         هیچ

. سازي و غیره سازي، مسجد مدرسه

  تهدیدها 

ها مقوله مـشارکت اگـر اصـالح نـشود بـه              بسیاري از کاستی  . هاي مشارکت مردم    برطرف نشدن کاستی  

بیگانگی با تـاریخ و  : اند از هاي عبارت این کاستی. شود  هاي مردم در امور آموزش و پرورش می         تهدید براي جلب مشارکت   

ها؛ عدم توجه به هویت فردي؛ نبود درك یکسان از مفهوم مشارکت در             در آگاهی   ها؛ کاستی   چگونگی مشارکت ناآگاهی از   

نشینی گروه وسیعی از مردم؛ انزواطلبی        هاي فرهنگی؛ حاشیه    هاي متناقض مسئوالن؛ کمبود آگاهی      میان مسئوالن؛ دیدگاه  
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هاي ناشی از سـستی اعتمادهـا در میـان مـردم و دولـت؛                 تیگرایی و خودمداري مدیران و انزوا گزینی مردم؛ کاس          و درون 

. هاي مدنی؛ نبود فرهنگ نگاه ملی و همه جانبه؛ کاستی در نگاه مدیران به مشارکت نهادینه نشدن مشارکت

  پیشنهادها

مثـل فرهنگـستانی کـه    . ها مرکز خودورزي و داد و ستد فرهنگی بوده است الحکمه در فرهنگ اسالمی ایرانی بیت    

تـوان دارالفکرهـا و    امروز نیز با الهام از این تفکر نیک دیرینه مـی      . پردازند  شوند و به تفکر می      گران در آن جمع می      یشهاند

هـاي غیردولتـی در    هـا و تـشکل   استفاده از انجمـن . هاي اندیشه برپا کرد و در آن به مسائل گوناگون علمی پرداخت         خانه

.نهاها و جز ای ها و تدوین کتاب ریزي برنامه

کنند که بـه   هایی چند اشاره می اندرکاران به فرهنگ مردم در طول تاریخ ایران پر بها داده و به نمونه     گرچه برخی از دست   

هاي جهان امـروز دسـتخوش تحـول          جا و شایسته نیز هست، اما باید در نظر داشت که باورها و اعتقادها نیز همانند دیگر عرصه                 

ها و پنداشت و نیازهـاي امـروز          ها و باورهاي فرهنگی تاریخی به نگرش        جویی از پنداشت    بهرهشده است، لذا ضرورت دارد ضمن       

تحـول و   .  جـست   هاي جدید در این مورد نیـز بهـره          ها و یافته    مردم نیز توجه کرده و بر این بنیاد از سازوکارهاي نوین و پژوهش            

 باید کوشید مشارکت را از صورت تـشویقی بـه صـورت ارزش           .ها نیازمند است    ها و نگرش    ها و برداشت    توسعه به تحول در روش    

.درونی درآورد

هاي اجتماعی و سیاسی به طور کلی پیشرفت فرهنگی نقـش اساسـی در                دهد که سواد، آگاهی     ها نشان می    بررسی

ـ  . میزان مشارکت مردم در امور آموزش و پرورش دارد        ن پس یکی از وظایف عمده حکومت و به تبع آموزش و پـرورش ای

کـن کنـد و    سوادي را در جامعه ریشه    است که با تمام توان و امکانات و بسیج کردن عزم ملی بکوشد در درجه نخست بی                

هاي مردم در زمینه مـسائل فرهنگـی بـه ویـژه       هاي دولتی و خصوصی تالش شود تا آگاهی         دیگر این که از طریق رسانه     

. آموزش و پرورش افزایش یابد

هاي آموزشی  باید در برنامه  . آموزش نیز در کودکی و نوجوانی بیشتر تأثیرگذار است        . موختاصول مشارکت را باید آ    

.هاي آن باشد آموزیم، اصول مشارکت و شرایط و روش هاي زندگی که می مدارس از جمله مهارت

ر مشارکت نوعی رابطه اجتماعی است پس مستلزم اجتماعی شدن افراد اسـت، اجتمـاعی شـدن بعـد از خـانواده د                     

کند، الزم است مدرسه و خانه تالش مشترك ورزند تا فرزندان بـه تفکـر و عمـل مـشارکتی مجهـز              مدرسه ادامه پیدا می   

به هر حال تکلیف آمـوزش   . از خانه تا مدرسه و از مدرسه تا جامعه الزم است شرایط و اصول مشارکت حاکم باشد                . گردند

. نفوذ جامعه درس مشارکت به فرزندان کشور بیـاموزد   ربط و ذي    يو پرورش است که با همکاري خانه و برخی نهادهاي ذ          

. باید از امروز تمرین مشارکت کرد. جامعه فردا جامعه مدنی مشارکتی است

ـازمان و در  . ضرورت ایجاد پیوند و ارتباط میان نهادها و افراد    متأسفانه به دلیل حاکم شدن تفکر خودمدارانه در نهادها و س

ـاز،   نهادهایی مثل خیرین مدرسـه . کنندگان نیز از همدیگر یا آگاهی ندارند یا پیوندي میان آنان نیست        مشارکتمیان افراد، حتی     س

 خرداد، انجمن اولیا و مربیان شوراهاي آموزش و پرورش، شوراهاي معلمان، سازمان نوسازي و تجهیـز مـدارس کـشور،                     15بنیاد  

هـاي مردمـی     بخش مـشارکت ) هاي گوناگون NGOمثل  (زش و پرورش    هاي اجتماعی فعال در آمو      هاي معلمان، تشکل    تشکل

تواننـد   کم از نظر مـدیریت در سـطح کـالن و اسـتراتژیک مـی       دست... آموزي و     هاي دانش   ها، شهردار مدرسه، انجمن     شهرداري

.هایی داشته باشند همکاري
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گـسترش مطبوعـات و     . کند  ایجاد فضاي باز سیاسی به تحقق مشارکت مردم در امور آموزش و پرورش کمک می              

.ساز جلب مردم براي مشارکت بیش از پیش در امور آموزش و پرورش باشد تواند زمینه ها می تضارب اندیشه

مثل هر عملی که افزون بر تفکر و اندیـشه  . باید آن را تمرین کرد  . مشارکت عمل است، فقط فکر و اندیشه نیست       

شود، باید افراد وارد میـدان عمـل شـوند پـس از آن و در          ماعی تقویت می  که مقدم بر آن است، مشارکت در اثر عمل اجت         

اگـر  . مثابه یک فعالیت ذهنی در نظـر گرفـت   نباید فقط از مشارکت حرف زد و آن را به. عمل متوجه زیر و بم قضایا شوند 

.شود محقق میهم به فعالیت و مشارکت فکري نیاز بود، آن هم در عمل و با شرکت جستن و سهیم شدن در کارها 

هاي گوناگون داشته  شود که مردم احساس امنیت فردي و اجتماعی در عرصه مشارکت زمانی به درستی محقق می    

. شود که احساس امنیت نیز وجود داشته باشـد          وقتی اعتماد حاصل می   . احساس امنیت با اعتماد رابطه مستقیم دارد      . باشند

تا بتانند فعاالنه و   . نان مدارس باید در درجه نخست احساس امنیت داشته باشند         آموزان، کارک   آموزان خود دانش    اولیاء دانش 

این احساس امنیت رابطه تنگاتنگی با نگـاه و         . هاي مدرسه مبادرت ورزند     ها و اقدام    گیري  داوطلبانه به مشارکت در تصمیم    

.عمل مدیران در سطوح گوناگون دارد

سبب تقویت مشارکت شده و گـرایش بـه         » غیرخودي«و  » خودي«د به   گرایی و امتناع از تقسیم افرا       دوري از قوم  

مدیر مدرسه و کارکنان آن زمانی موفـق بـه جلـب مـردم بـراي      . دهد هاي گوناگون را کاهش می   بندي  گرایی و گروه    فرقه

گونـاگون  هاي فرهنگی    هاي متفاوت با ارزش     مشارکت در امور مدرسه خواهند شد که همه اولیا را که از طبقات و فرهنگ              

. آموزان و معلمان آموزان در نظر بگیرند، همچنین است در مورد خود دانش مثابه ولی دانش هستند، به یک چشم و صرفاً به      

پس براي تحقق این هدف مشترك سه ضـلع مثلـث خانـه و    . ضدعمل مشارکتی است  » غیرخودي«و  » خودي«تأکید بر   

آمـوزان    گرایانـه در فراینـد رشـد و پـرورش دانـش              و جداانگارانه و گـروه     مدرسه و جامعه باید با اعتماد و نه ظن و بدبینی          

.بکوشیم

منظور از عقالنیت فرهنگی، خروج از غریـزه  . ها و نهادهاي جدید بشري است      عقالنیت فرهنگی بنیاد همه سازمان    

عقالنیـت  . هـم مـشترك اسـت   بر ادراك متقابل و ف و رفتار غریزي و ورود در رفتار استداللی، سازمان یافته منظم و مبتنی  

. کند ساالري قضاوت نمی کند و براساس اهلیت، تقرب سیاسی و دیوان فرهنگی، خویشاوندي و سن و موقعیت را نفی می

هاي کوتاه    هاي ملی و خصوصی با برنامه       ها در آموزش و پرورش ضرورت دارد، رسانه         براي جلب مردم به مشارکت    

را بـه آگـاهی مـردم    ) و دیگر نهادهاي اجتماعی ـ فرهنگـی  (مور آموزش و پرورش و درازمدت اهمیت مشارکت مردم در ا

هـا اشـاره شـد،        هاي فعلی مـشارکت     همچنان که در بخش کاستی    . برساند، و خود از صمیم قلب به آن اعتقاد داشته باشد          

اك آنان از این موضـوع      ترین مسئله در جلب مشارکت مردم به امور آموزش و پرورش در نگاه مسئوالن و فهم و ادر                   مهم  

. از این رو در هر شرایط و همیشه نیاز به مشارکت مردم دارد آموزش و پرورش ذات مشارکتی دارد،. است

هنوز در مدارس و بدنه آموزش و پـرورش مـا از متخصـصان بـه درسـتی                  . توجه بیش از پیش به مشارکت فکري      

باید این اندیشه را در میان مدیران ترویج کرد تـا فکـري             . تمشارکت فکري مقدم بر مشارکت مالی اس      . شود  استفاده نمی 

هـایی فـراهم سـاخت تـا هـم            لذا باید کوشید و سامانه    . وجود نداشته باشد وجود امکانات مالی همیشه کارساز نخواهد بود         

 آزادانـه  آموزان بتوانند نظرات خودشان را متخصصان تربیتی داخل آموزش و پرورش و هم اولیا متخصص و شایسته دانش           

هـاي جامعـه      هاي فکري براي پیشبرد امور و حل مـسائل از ضـرورت             تشکیل اتاق . در اختیار آموزش و پرورش قرار دهند      

. امروز ماست
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آموزش و پرورش یک نهاد اجتماعی است که بیش از هر نهاد دیگر با نهادهـاي گونـاگون فرهنگـی اجتمـاعی و                        

.هاي دیگر نهادها ضدتفکر مشارکتی است گري توجهی به یاري یدن و بیبخشی اندیش. اقتصادي و سیاسی سروکار دارد

براي انجام مـشارکت در امـور آمـوزش و          . ها و مقررات دست و پاگیر       نامه  تالش براي رفع موانع حقوقی مثل آیین      

ـ     گیري پرورش و دوري از تمرکزگرایی سفت و سخت و تالش براي سپردن برخی از تصمیم               اطق ها بـه خـود مـردم در من

امروز کشور ما به حدي از بلوغ فکري و امکانات رسیده است که هر منطقه و حتی محل بتوانـد بـراي پیـشبرد                        . گوناگون

چـون  . تا به مردم اعتماد نکنیم، آنان به ما اعتماد نخواهند کرد          . مهم اعتماد کردن به مردم است     . امور خود تصمیم بگیرد   

گیرد، نشان دادن اعتماد نیز در درجـه نخـست از سـوي     ها صورت می ن و باالدستیها از سوي دولتمردا   اکثر کارها و اقدام   

.گردانندگان و مدیران باید صورت بگیرد

ها به صورت نهادهاي هدفمند و منظم درآیند از خودجوشی به             ها اگر مشارکت    تالش براي نهادینه کردن مشارکت    

میـان  : در سطوح گونـاگون هاي مردمی  ایجاد تشکلبنابراین، . یافتگی میل کند تداوم آن بیشتر خواهد شد       صورت سازمان 

.شود  و تقویت آنها توصیه میNGOآموزان، نهادهاي مرتبط با آموزش و پرورش،  ها، معلمان، دانش اولیا، محل

برخورد صادقانه با مردم و با شفافیت برخورد کردن نسبت بـه مـسائل سـبب همیـاري و مـشارکت آنـان در امـور          

هاي مردم ایران است نیز تظاهر که عملی اسـت ضـد    پنهان کاري که متأسفانه یکی از ویژگی  . شود  پرورش می آموزش و   

هـاي   هاي دولت و نیازها و درخواسـت  اینها اعتماد مردم را نسبت به اقدام. صداقت و صراحت مخالف تفکر مشارکتی است 

. کشد، که همه ضدعمل مشارکتی است گرایی می ونتفاوتی و انزوا و در کند و در نهایت مردم را به بی آن کم می

به نظر می رسد اگر در نگاه مدیران تغییر ایجاد شود و به توان و ارزش مردم و مشارکت اعتقاد درونی پیـدا کننـد                         

 احسن مندان به امر فرهنگ و آموزش به نحو توانند از مردم به ویژه از اولیاء و معلمان بازنشسته و نهادها و سایر عالقه      می

.استفاده کنند

ـاعی، اقتـصادي،            با توجه به این که مشارکت افراد در امور اجتماعی فرهنگی با انگیزه             هاي متفاوت سیاسـی، دینـی، اجتم

اندرکاران آموزشی به این مهم توجـه کـرده و تـالش کننـد                ریزان و دست    پذیرد الزم است برنامه     صورت می ... فرهنگی و قومی    

هاي گوناگون به مشارکت در امور آموزش و پرورش نیز تمایـل        مذکور را فراهم آورند تا افراد ضمن فعالیت        هاي  هاي فعالیت   زمینه

هـاي مـشارکتی افـراد در امـور           هاي افراد، سـبب گـسترش فعالیـت         ها و میل    فرصت دادن به تحقق انگیزه    . و رغبت نشان دهند   

.ها توجه کرده و به آنها احترام گذاشت الزم است به هر یک از این انگیزه. شود آموزش و پرورش می

دهد که میزان مـشارکت داوطلبانـه افـراد در امـور شـهري و                 تحقیقات گوناگون در خارج و داخل کشور نشان می        

هرچه وضع درآمد و آسـایش زنـدگی بیـشتر باشـد     . فرهنگی رابطه مستقیم با وضعیت فرهنگی و شغلی و درآمد آنان دارد   

هاي الزم جهت برقراري عـدالت        بنابراین شایسته است که دولت اقدام     . پذیرد  تر صورت می    کیفیتمشارکت نیز بیشتر و با      

.اجتماعی و آموزشی در میان مردم انجام دهد

هنـوز تفکیکـی منطقـی در ایـن عرصـه           . باید سهم دولت و ملت در چگونگی مشارکت فرهنگی مـشخص گـردد            

مفهوم و حد و حدود مـشارکت بـراي آنـان    . توانند مشارکت کنند نه میدانند تا چه حد و چگو    مردم نمی . شود  مالحظه نمی 

مدیران نیز آگاهی کافی در این زمینه ندارند، در اغلب موارد نه از مفهـوم مـشارکت برداشـت مشخـصی             . مشخص نیست 

توانـد   یسـازي مـ   یابی و شـفاف  آگاهی. شوند هاي مردمی قائل می دارند و نه تفکیک منطقی میان وظایف خود و مشارکت        

  . کند بسیاري از مسائل را حل می
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  ها و تهدیدهاي محیط تاریخی ـ فرهنگی بر روي نظام آموزش و پرورش فرصت. 8جدول 

  عنوان پدیده  ردیف
  فرصت

  تهدید/
  پیشنهاد راهکار  چگونگی تأثیرگذاري

زیر نظام زیر 

  )آ و پ(تأثیر در 

نگرش ایرانیان نسبت به انسان و جهان و   

  آموزش و پرورشتأثیر آن در 
  برگرفته از مطالب فصل چهارم گزارش نهایی و مطالب صفحات تا گزارش چکیده

   ف1
رفتارهاي مثبت تربیتی 

  گذشته
  فرصت

توجه به علم، احترام به 

عالم، آموختن از دیگران، 

گري،  مباحثه و پرسش

تحمل عقاید دیگران، 

اهمیت دادن به تربیت، 

ارج نهادن به خانواده، 

 بزرگان و احترام به

  ...ترها  بزرگ

کلیه ساحتهاي 

  تربیت

   ف2
بر پیروزي نور  تفکر مبتنی

  تبر ظلم
فرصت

نور و ظلمت یا اهورامزدا 

و اهریمن همواره در 

ستیزند و سرانجام پیروزي 

  از آن نور یا اهورامزداست

کلیه ساحتهاي 

تربیت

   ف3
هاي مثبت فرهنگ  آموزه

  ایران باستان
فرصت

خردگرایی و توجه به 

تندرستی و اخالق نیک و 

طبیعت دوستی و حفظ آن 

و کار و تالش براي 

و نیز توجه آبادانی کشور 

  به موسیقی

کلیه ساحتهاي 

تربیت

   ف4

هاي مشترك  آموزه

باستانی و اسالمی درباره 

  رفتار و اندیشه

فرصت

فرهنگ باستانی و 

هاي  اسالمی ما آموزه

بسیار نیکی درباره رفتارها 

  ها دارد و اندیشه

کلیه ساحتهاي 

تربیت

   ف5
پذیر بودن  اعتقاد به تربیت

  انسان
  فرصت

صاحب اراده و انسان را 

دانستیم که » خود«داراي 

باید به مدد تربیت پرورش 

ارادگی و  یابد، پس بی

هویتی و سرگردانی و  بی

نتیجه » خود«گم کردن 

تربیت نامناسب تلقی 

  خواهد شد

کلیه ساحتهاي 

تربیت

توجهی به جسم در  بی   ت1

  مقابل روان

توجهی به جسم در مقابل  بی  تهدید

روان که برعکس دورة 

باستان در ایران بعد از اسالم 

باید با دید انتقادي به 

فرهنگ پیشین خود بنگریم 

تر   قوي تا بتوانیم با منطقی

هم آن را غنا بخشیم و هم 

با جهان امروز و فردا 

هماهنگ سازیم، کلید این 

معما به دست عقالنیت و 

  .خردورزي است

  برنامه درسی
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  عنوان پدیده  ردیف
  فرصت

  تهدید/
  پیشنهاد راهکار  چگونگی تأثیرگذاري

زیر نظام زیر 

  )آ و پ(تأثیر در 

از سوي برخی از متفکران 

  به ویژه صوفیان مطرح شد

   ت2
توجهی به پرورش  بی

  جسم
تهدید

توجهی به پرورش  کم

توجهی  جسم در نتیجه کم

به ورزش از جمله 

هاي  هاي برنامه کاستی

  درسی

  برنامه درسی

تهدید  رواج تنبیه بدنی   ت3

 عنوان یک تنبیه بدنی به

روش تربیتی یک تهدید 

این کار هویت فرد و . است

دار  کرامت انسانی را جریحه

  کند می

  برنامه درسی

   ت4
ایستادگی در برابر 

  خردورزي
تهدید

هر زمان که بر خردورزي 

و بحث به نسبت آزاد 

خرده گرفته شده و در 

مقابل استدالل عقالنی 

ایستادند، اندیشه و 

  م افتادگر از احترا اندیشه

کلیه ساحتهاي 

  تربیت

تهدید  پند و اندرز تکراري   ت5

کنند که  به غلط تصور می

ایجاد تغییر در رفتار، اغلب 

با پند و اندرز و یا تکرار و 

پر کردن حافظه صورت 

  گیرد می

ساحت تربیت 

  دینی ـ اخالقی

   ت6
دل از دنیا کندن و 

  رضایت قدرگرانه
تهدید

دل از دنیا کندن رضایت 

درگرایانه و کم تحرکی و ق

سستی باشد و آرامش را 

نیازي  صرفاً در احساس بی

  و تن در دادن

  ساحت تربیت

  دینی ـ اخالقی

   ت7
ارزش  درون کم توجه به 

  شمردن بیرون
تهدید

هاي  عدم توجه به واقعیت

عالم طبیعی و تکیه فقط 

بر ذهنیات فردي یا 

  هاي گذشتگان استدالل

  برنامه درسی

   ت8

توجهی به منطق  بی

طبیعت و رابطه انسان با 

  طبیعت

تهدید

 ما را از  توجهی این بی

تفکر در چگونگی آفرینش 

و منطق و فلسفه آن دور 

  کند می

برنامه درسی  



  محیط تاریخی ـ فرهنگی

کمیته آموزش/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

155

  عنوان پدیده  ردیف
  فرصت

  تهدید/
  پیشنهاد راهکار  چگونگی تأثیرگذاري

زیر نظام زیر 

  )آ و پ(تأثیر در 

تهدید  فطري دانستن شخصیت   ت9

گران دوره  اکثر اندیشه

اسالمی شخصیت و 

واقعیات هر کس را 

بر فطرت او  مبتنی

  دانستند می

درسیبرنامه 

تهدید  نداشتن نظام فکري  ت10

ایرانیان عالقه خاصی به 

تعقل فلسفی دارند اما 

. ذهنشان پراکنده است

ها به  توانند از پراکنده نمی

اصول و دیدگاه کلی 

  برسند

برنامه درسی

  علوم و فنون در فرهنگ ایران زمین  
 برگرفته از مطالب فصل پنجم گزارش نهایی و مطالب صفحات تا گزارش

  چکیده

  ف6
استعداد و ابتکار عمل 

  ایرانی
  فرصت

این توانایی و ویژگی 

تواند  بالقوه و تاریخی می

براي امروز ما امید بخش 

باشد تا در صورت فراهم 

گشتن بستر مناسب بتوان 

هاي بالقوه را  این توانایی

به تالش و کوشش سوق 

  داد

  برنامه درسی

  ت11
ایرانیان  ذهنیت منفی 

   و فنون نسبت به علوم 
تهدید

توجهی به کارهاي  کم

گرایی و  درازمدت، حال

دمی را خوش بودن، 

اعتمادي به حفظ ثروت  بی

گران  و بیم از تاراج تاراج

رجی، نگاه به داخلی و خا

تفکر هم مثل نگاه به 

کاال، نگاه مخالفان علم و 

  فن به صورت ایدئولوژیک

ساحت علم و 

  فناوري

  ت12
عدم تعامل میان 

  هاي سنتی و نو ارزش
تهدید

فرهنگی سنتی  هاي  ارزش

هاي نو و مدرن  با ارزش

به تعامل و تعاطی و حتی 

جدل فکري نپرداخت و 

بیش از هر زمان دیگر به 

دات کاالهاي فرهنگی وار

  اکتفا شد

توسعه علمی را باید * 

اي نظیر یک جنبش  پدیده

علم . در نظر گرفتاجتماعی 

و فناوري حتی در زمانی که 

شود،  اي منتقل می به جامعه

بر عقالنیت  در محیط مبتنی

فرهنگی و اجتماعی رشد 

  کند می

تقویت تفکر انتقادي، * 

گرایی،  دوري از مطلق

پذیرش تغییر و کالً تقویت 

هاي الزم براي  ویژگی

پرورش انسان آرمانی که 

هاي چنین انسانی، به  ویژگی

ویژه در ساحت مربوط به 

سواد فرهنگی آمده است، 

  باید مورد تأکید قرار گیرد

آموزي نباید فقط جنبه  علم* 

کاربردي و شغلی براي 

. آموزان داشته باشد دانش

بلکه علوم، چه علوم تجربی 

چه علوم انسانی، باید افزون 

بر کارایی اقتصادي و شغلی 

شخصیت و بینش 

  برنامه درسی
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  عنوان پدیده  ردیف
  فرصت

  تهدید/
  پیشنهاد راهکار  چگونگی تأثیرگذاري

زیر نظام زیر 

  )آ و پ(تأثیر در 

  ت13

ضعف شناخت 

روشنفکران از تفکر 

  علمی

تهدید

به لحاظ تفکر و مدیریت 

و روابط اجتماعی هنوز به 

دوره مدیریت مدرن و 

تفکر علمی و عقالنی راه 

  ایم نیافته

  تحقیق و توسعه

  ت14
شرایط و عوامل نامساعد 

  فرهنگی
تهدید

 دین و استفاده ابزاري از

علم؛ دنیاگریزي و 

اندیشی و  گري؛ جزم صوفی

تعصب کور؛ خردستیزي و 

نمادگرایی به جاي 

گرایی علمی و دینی؛  مفهوم

دولتی شدن مراکز علمی و 

دینی؛ ضعف روحیه و 

وجوگري؛  اخالق جست

گري و طرح مسئله  پرسش

  ...در فرهنگ عمومی و

  دآموزان را نیز رشد ده دانش

هاي  فراهم ساختن زمینه* 

پرورش روحیه علمی از 

مندرج در : هاي زیر راه

  چکیده

  برنامه درسی

  

رفتارهاي اجتماعی ـ فرهنگی و 

یت روحی روانی ایرانیان و تأثیر وضع

  آن در آموزش

برگرفته از مطالب فصل ششم گزارش نهایی و مطالب صفحات تا گزارش 

  چکیده

  ف7

هاي مثبت  جنبه

هاي فرهنگی  خصلت

  ایرانیان

  فرصت

هاي صورت  پژوهش

گرفته در این مورد 

ایرانیان را در درجۀ 

هاي  نخست آدم

نواز و در اولویت  مهمان

اخالق   خوشدوم افرادي

. اند و مهربان معرفی کرده

 نشان  همچنین پژوهش

دهد روحیه مقابله به  می

مثل در جامعه از قدرت 

اي برخوردار  قابل مالحظه

  است

  برنامه درسی

هاي منفی روابط و  جنبه  ت15

مناسبات اجتماعی در 

  ایران

خودمداري ایرانیان، تفکر تهدید

اي که در عرصه  قبیله

فرهنگ سیاسی ما بیش 

از جاي دیگر نمود پیدا 

کند، ریشه تفکر حذف  می

در فرهنگ ایرانی، کوتاه 

باید به دید انتقادي به 

فرهنگ پیشین خود بنگریم 

تر  تا بتوانیم با منطقی قوي

هم آن را غنا بخشیم و هم 

با جهان امروز و فردا 

م، کلید این هماهنگ سازی

معما به دست عقالنیت و 

  خردورزي است

برنامه درسی
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  عنوان پدیده  ردیف
  فرصت

  تهدید/
  پیشنهاد راهکار  چگونگی تأثیرگذاري

زیر نظام زیر 

  )آ و پ(تأثیر در 

خانی   خان لتنیامدن، خص

  اي و عشیره

  ت16
هاي منفی رفتار  جنبه

  روحی ـ روانی ایرانیان
تهدید

دروغگویی، چشم و 

چشمی و حسادت و  هم

احساسات و هیجانات به 

جاي عقالنیت و مدح، 

  هاي افراطی غلو و تعریف

برنامه درسی

  ت17
هاي منفی خصلت  جنبه

  هاي فرهنگی ایرانیان
تهدید

دن کارها و تمام رها کر

نکردن آنها، فرهنگ 

شفاهی مقدم بر فرهنگ 

مکتوب، آشفتگی فرهنگی 

هاي فکري و  و تناقض

خرافات، اعتقاد . رفتاري

به سرنوشت و روزي از 

قبل تعیین شده، 

قدرگرایی ـ تقدیرگرایی 

  ....و

برنامه درسی

  
نگرش ایرانیان نسبت به بیگانگان و 

  تأثیر آن بر آموزش و پرورش

گرفته از مطالب فصل هفتم گزارش نهایی و مطالب صفحات تا گزارش بر

  چکیده

   ف8

اي و  هاي منطقه همکاري

المللی و ایجاد شبکه  بین

  ارتباطی

  فرصت

در فرهنگ ایرانی ـ 

اسالمی از دیرباز تبادل 

فرهنگی میان 

هاي گوناگون  فرهنگ

مورد توجه فراوان بوده 

است و این امر ریشه در 

   ما داردتاریخ دیرینه

  مدیریت و راهبري

  ف9
عناصر استعداد کسب 

  پویاي فرهنگ دیگران
  فرصت

استعداد کسب عناصر 

پویاي فرهنگ دیگران از 

جمله خصایص ایرانیان 

  است

  برنامه درسی

  ف10
هاي فرهنگ  وجود رگه

  جهانی در تاریخ ایران
  فرصت

فرهنگ ما سابقه تلفیق 

فرهنگ ایرانی را با 

. فرهنگ جهانی داراست

هاي جدیدي را  ما ارزش

اي ه ایم و ارزش گرفته

فرهنگی خود را به 

  ایم دیگران انتقال داده

باید تالش کرد و * 

هاي فرهنگی مطلوب  ارزش

المللی  را با اصول بین

  درآمیخت

باید ارتباط منطقی میان * 

سه منبع هویتی دینی، 

ایرانی و جهانی خود را 

  روشن کنیم

ترین راه مبارزه و  مناسب* 

جلوگیري از نفوذ کامل 

فرهنگ غیرخودي مثالً 

فرهنگ غربی تبلیغ و 

 مثبت و هاي تقویت جنبه

مطلوب فرهنگ خود با 

هاي  توجه به مطلوبیت

  فرهنگ غربی است

نوشتن تاریخ واقعی * 

هاي  ایران دور از تعصب

  مدیریت و راهبري
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  عنوان پدیده  ردیف
  فرصت

  تهدید/
  پیشنهاد راهکار  چگونگی تأثیرگذاري

زیر نظام زیر 

  )آ و پ(تأثیر در 

تهدید  تقلید صرف  ت18

تالش براي غرق شدن 

در فرهنگ غربی، 

تقلیدهاي صرف و 

  فراموش کردن خود

  مدیریت و راهبري

  ت19

گیري نادرست در  جهت

برخورد با کاالهاي 

  فرهنگی

تهدید

ما به ویژه پس از انقالب 

ایم با  نه تنها کوشیده

کاالهاي فرهنگی که به 

زعم ما رنگ غربی داشتند 

مبارزه کنیم، بلکه 

کاالهاي فرهنگی 

ها  خودمان را هم که قرن

در کشورمان ریشه داشته 

محدود و گاهی قدغن 

ذات باوري . ایم کرده

گرایی و  فرهنگی، ناب

تالش براي پیراستن و 

اصالت بخشیدن، که 

توفیقی در هیچ کدام 

ا هم از نیافتیم، ما ر

فرهنگ خویش بازداشت 

و هم از آمیزش با 

فرهنگ دیگري و در 

نتیجه صورت قاچاقی از 

کاالهاي فرهنگی جهانی 

  .در کشور رشد یافت

  مدیریت و راهبري

  ت20
ناتوانی در سازگاري با 

  غرب
تهدید

ایم سازوکارهاي  نتوانسته

مندي از علم و فن  بهره

غرب و دیگر 

آوردهاي مورد نیاز  دست

ر حاضر را با حفظ عص

باورهاي فرهنگی 

  خودمان، سازگار کنیم

  مدیریت و راهبري

رفتار دوگانه با فرهنگ   ت21

  غربی

شناخت و رابطه ما منطقی تهدید

در مورد غرب . نبوده است

و رابطه با آن انسجام 

چه در . درونی نداریم

مان چه در  موارد تأیید

گروهی و ایدئولوژیک؛ 

شناساندن فرهنگ واقعی و 

همسایگان؛ شناساندن 

هاي داخل و خارج از  قوم

ایران که رابطه فرهنگی 

  دیرینه دارند

  تحقق و توسعه
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  عنوان پدیده  ردیف
  فرصت

  تهدید/
  پیشنهاد راهکار  چگونگی تأثیرگذاري

زیر نظام زیر 

  )آ و پ(تأثیر در 

مورد طرد و ردمان با 

غرب به صورت فردي 

  .ایم ورد کردهبرخ

  ت22
گرایش به مهاجرت و 

  ترك کشور
تهدید

این امر نوعی مهاجرت 

هاي مالی و فکري  سرمایه

  است

  مدیریت و راهبري

  ت23

نوع رابطه با غرب و تأثیر 

منفی آن بر آموزش و 

  پرورش

تهدید

نهادهاي رسمی فرهنگی 

اي معرفی  گونه غرب را به

هاي  کنند و رسانه می

یررسمی و عامه مردم و غ

  اي دیگر گونه به... 

  مدیریت و راهبري

  
سیر تحوالت وضعیت کار و تحصیل و 

  نگرش به آن در فرهنگ ایران

برگرفته از مطالب فصل هشتم گزارش نهایی و مطالب صفحات تا گزارش 

  چکیده

  ف11
ارزش بودن کار در 

  فرهنگ ایران
  فرصت

ها و هم  هم خانواده

ادات کار را ها و اعتق آیین

امري مقدس و مهم 

ارزیابی کرده و آن را 

  اند تشویق کرده

  برنامه درسی

فرصت  احترام به تحصیل  ت24

تحصیل و مدرك 

دانشگاهی در میان مردم 

و جوانان داراي ارزش 

این ارزش فرهنگی . است

که از دیرباز در ایران 

وجود داشته و مورد احترام 

  بوده است

  مدیریت و راهبري

گري بیش از حد  تصدي  ت25

  دولت

نظارت شدید دولتی و تهدید

گري دولت در  تصدي

هاي کار  گوشه گوشه

هاي  تولیدي و فعالیت

هاي  اجتماعی، خالقیت

فردي و گروهی را از افراد 

ها سلب کرده و  گروه

هاي تولید را با  چرخ

کندي به حرکت درآورده 

جوانان و جویندگان . است

کار و کارکنان فعلی را به 

ودات منفعل تبدیل موج

آموزش و پرورش * 

تواند با تغییر نگرش در  می

مورد کار و فرهنگ جدید، 

مثل کارآفرینی، دوري از 

پشت میزنشینی تحوالت 

هاي کار  جدیدي در ارزش

  به وجود آورد

  مذمت«حل تناقض * 

و انباشت » اندوزي مال

 تناقض میان سرمایه، حل

هاي سنتی و  ارزش

هاي نو در مورد  ارزش

تواند در  مفهوم کار می

فرهنگ کار تحول ایجاد 

  کند

هاي  تواند از راه دولت می* 

گوناگون بستر فرهنگی کار 

: و کارآفرینی را فراهم سازد

هاي  فراهم ساختن زمینه

آموزي  آموزشی و حرفه

براي کارآفرینی؛ فراهم 

ساختن بستر حقوقی و 

قانونی؛ فراهم ساختن بستر 

مالی و اقتصادي و کمک 

  مدیریت و راهبري
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  عنوان پدیده  ردیف
  فرصت

  تهدید/
  پیشنهاد راهکار  چگونگی تأثیرگذاري

زیر نظام زیر 

  )آ و پ(تأثیر در 

  کرده است

  تهدید  گرایی رؤیاپردازي و آرمان  ت26

تالش براي رسیدن به 

موفقیت کاري نه از راه کار و 

بلکه ) مهارتی یا فنی(کوشش 

از طریق عوامل جنبی مثل 

بازي، وابسته کردن خود  پارتی

خدمتی و  به قدرت و خوش

رفتار مرید و مرادي 

گویی  و گاه تملقورزي  واردات

و رفتارهاي دور از کرامت و 

  شأن انسانی

  برنامه درسی

  ت27
شکاف میان فرهنگ کار 

  هاي تحصیلی و برنامه
تهدید

نه بخش کار و تولید 

هایی براي ایجاد  برنامه

ارتباط با آموزش و 

پرورش تدارك دیده است 

و نه دستگاه آموزش و 

هایی  پرورش برنامه

ن کارساز براي آشنا کرد

آموزان با عالم کار  دانش

  فراهم کرده است

/ درسی برنامه 

  مدیریت و راهبري

  ت28
بازتولید فرهنگ سنتی 

  کار در آموزش و پرورش
تهدید

تقلید از تکنولوژي دیگران 

بدون تالش براي تحول در 

و روي  وضعیت کار و پیشه 

آوردن به امور داللی و 

گري و سودخواهی  واسطه

ر مقابل اندیشه د آنی و بی

تحقیق و خالقیت و 

دقتی در کار،  بی... نوآوري 

نشناسی، و عدم توجه  وقت

به سرعت و پویایی امور و 

...  

  به کارآفرینان

/ برنامه درسی

  مدیریت و راهبري

  نقش زنان در فرهنگ ایران  
برگرفته از مطالب فصل نهم گزارش نهایی و مطالب صفحات تا گزارش 

  چکیده

روي آوردن دختران به   ف12

  ت عالیتحصیال

تحصیل در دانشگاه به فرصت

هاي اجتماعی  نوعی آزادي

و فرهنگی را براي 

درست بودن تأکید * 

آموزش و پرورش بر ارزش 

نقش زن در استوار داشتن 
  مدیریت و راهبري
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  عنوان پدیده  ردیف
  فرصت

  تهدید/
  پیشنهاد راهکار  چگونگی تأثیرگذاري

زیر نظام زیر 

  )آ و پ(تأثیر در 

پذیر  دختران امکان

کند، در نتیجه آنان  می

براي رسیدن به این 

ها بیش از پسران  آزادي

کوشند تا در دانشگاه  می

  . شوند پذیرفته

  ف13
نگاه مثبت کارآفرینی 

  براي زنان در جامعه
فرصت

فرهنگ سنتی و آمادگی 

جامعه مساعد ایجاد 

شرایط کارآفرینی از 

هاي پایین آموزش  دوره

هاي کودکان و  در برنامه

  نوجوانان است

  برنامه درسی

  ف14
استعدادهاي خاص 

  دختران
فرصت

زنان در برخی از 

هاي فنی و علمی  عرصه

استعدادهاي بیشتري حتی 

نسبت به مردان از خود 

  دهند بروز می

   درسی برنامه

فرصت  رشد باسوادي در زنان  ف15

تحول در نگرش مردم به 

برابري زن و مرد و 

یکسان دانستن آنان و 

مادران، اقتدار پیدا کردن 

برخورداري از آموزش 

عمومی و تحصیالت 

دانشگاهی دختران خود 

نفسه در جامعه تبدیل  فی

  به ارزش شده است

  مدیریت و راهبري

تهدید  نگاه سنتی به زن  ت29

نظام مردساالري و دیدگاه 

سنتی جامعه به زنان و 

دختران هنوز به آنها 

فرصت کافی براي ابراز 

وجود و نشان دادن 

هاي خود نداده استعداد

  است

  برنامه درسی

  ت30
ضعف خودپنداره واقع 

  بینانه در دختران
تهدید

آموزش و پرورش کمتر 

هاي  به پرورش خودپنداره

بینانه در دختران  واقع

  دهد اهمیت می

د خانواده، نقش اصلی نها

زن در پرورش و تربیت 

فرزندان و پروردن نسل 

آینده و همسر و یاور و 

  مشاور مرد در اداره خانواده

آموزش و پرورش به * 

عنوان عامل تغییر و تحول 

هاي فرهنگی، نه  در ارزش

تنها الزم است، از بازتولید 

ها و الگوهاي سنتی  نگرش

بازمانده از روزگاران گذشته 

مورد زنان دوري جوید، در 

بلکه الزم است در ایجاد و 

هاي جدید  تحول ارزش

  پیشگام شود

  برنامه درسی
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  عنوان پدیده  ردیف
  فرصت

  تهدید/
  پیشنهاد راهکار  چگونگی تأثیرگذاري

زیر نظام زیر 

  )آ و پ(تأثیر در 

  ت31

عدم تطابق فرهنگ 

عمومی با فرهنگ رسمی 

  درباره اشتغال زنان

تهدید

فرهنگ عمومی مردم با 

تغال زنان در خارج از اش

خانه در سطح باالیی 

موافقت دارد، اما فرهنگ 

رسمی به این اندازه توافق 

  ندارد

  برنامه درسی

  ت32
سطح پایین سواد زنان 

  روستا
تهدید

هنوز در مناطق روستایی 

آموزش زنان در مقایسه 

با آموزش زنان شهري 

  تر است پایین

  مدیریت و راهبري

  
موزش و پرورش ایران چند قومی و آ

  چند فرهنگی

برگرفته از مطالب فصل دهم گزارش نهایی و مطالب صفحات تا گزارش 

  چکیده

  ف15
هاي  وجود دیدگاه

  مشترك بین اقوام ایرانی
  فرصت

گرچه در مورد هویت ملی 

و قومی در مورد ایران 

هاي متفاوت و  بحث

متضادي وجود دارد آنچه 

ها  در میان این دیدگاه

ان و مشترك است ایر

  ایرانی دانستن خود است

  برنامه درسی

  ت33
هاي  توجهی به ارزش کم

  قومی
تهدید

هاي  عدم توجه به ارزش

ها هم از نظر  فرهنگی قوم

اجتماعی ـ سیاسی ممکن 

است مسائلی را سبب 

  گردد

  برنامه درسی

  ت34
نابرابري اجتماعی و 

  آموزشی
تهدید

عدم توجه به عدالت 

اجتماعی و آموزشی در 

ها و خرده  میان قوم

ها تهدیدي است  فرهنگ

براي وحدت و تمامیت 

   ایرانی فرهنگ یکپارچه

هاي  تعمیق سیاست* 

تکثرگرایی از طریق اجراي 

برخی از اصول معوقه 

  قانون اساسی

توجه به مطالبات و * 

هاي قومی به  حقوق گروه

ویژه عدالت اجتماعی و 

آموزشی و تالش براي 

هاي  حذف نابرابري

آموزشی و توجه به زبان 

آموزشی، توجه به خرده 

هاي  شها و ارز فرهنگ

هاي  قومی در برنامه

آموزشی، دوري از ایجاد 

ها در میان مردم   حساسیت

هاي گوناگون و احترام  قوم

  هاي قومی به تمامی ارزش

  مدیریت و راهبري

  
سیر تحوالت آموزش و ترویج دین در 

  ایران

ارش نهایی و مطالب صفحات تا گزارش برگرفته از مطالب فصل یازدهم گز

  چکیده

نگرش مثبت اسالم به   ف16

هاي  نوگرایی و واقعیت

  علوم

اسالم مورد توجه جمهوري   فرصت

هاي  اسالمی استنباط

مناسبی از نوگرایی و 

ها و علوم و فنون  واقعیت

به ویژه این که . دارد

تالش براي کم کردن * 

ها و اجبارها و دادن  الزام

آزادي انتخاب در تربیت 

زوکار این امر را دینی، سا

  کند پژوهش معلوم می

برنامه درسی
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  عنوان پدیده  ردیف
  فرصت

  تهدید/
  پیشنهاد راهکار  چگونگی تأثیرگذاري

زیر نظام زیر 

  )آ و پ(تأثیر در 

هاي فرهنگی تاریخی  زمینه

ها در  مناسب در این زمینه

از . بسیار غنی استایران 

این جمله است توجه به 

منطق و عقالنیت، آزادي و 

اختیار انسان، پرستش فقط 

اهمیت علم و . خدا والغیر

دانش و نگریستن و 

آموختن، توجه به 

هاي دیگر و  فرهنگ

  ...آموختن از آنها 

  ف17
تأکید بر معنویات در 

  هاي دینی آموزه
فرصت

هم در دوره باستان و هم 

در دوره اسالمی مهر و 

محبت و نیکی و کالً 

اخالقیات و معنویات در 

هاي دینی  محور آموزش

  قرار داشت

برنامه درسی

فرصت  رویکرد تلفیقی در اسالم  ف18

 همه در دیدگاه اسالمی

هاي بشري ارتباط  دانش

مستقیم و غیرمستقیم با 

  همدیگر دارند

برنامه درسی

  ت35
هاي مربوط به  تناقض

  سیاسی بودن دین اسالم
  تهدید

سو بحث است که  از یک

اسالم از آغاز یک دین 

سیاسی بوده است و امروز 

هم حکومت ما حکومت 

از سوي دیگر . اسالمی است

شود که  گفته می

ن و کالً آموزا دانش

ها را باید از مباحث  مدرسه

سیاسی و درگیر شدن با آن 

این . دور نگه داشت

ها اشکاالت آموزشی  تناقض

خاص خود را به دنبال 

  .آورد می

  مدیریت و راهبري

اندرکاران  اگر حتی دستتهدید  تأثیر شرایط جهانی  ت36

نگاه و برنامه مناسبی 

داشتند، باز بسیاري از  می

تلفیق آموزش رسمی و * 

. غیررسمی در تربیت دینی

سازوکار این کار را تحقیق 

  .دهد نشان می

براي تربیت دینی باید * 

  پردازي کرد نظریه

تربیت چه دینی چه * 

. غیردینی چند بعدي است

مهم این است که مشخص 

کنیم چه نهادي یا چه 

ا باید کسانی چه وظایفی ر

  .برعهده بگیرند

  برنامه درسی



...هاي مؤثر  کیده مطالعات محیطچ. / ..طرح تدوین سند ملی 

کمیته آموزش/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

164

  عنوان پدیده  ردیف
  فرصت

  تهدید/
  پیشنهاد راهکار  چگونگی تأثیرگذاري

زیر نظام زیر 

  )آ و پ(تأثیر در 

 شده مشکالت احساس

از . بود فعلی پابرجا می

دیدگاه تئوریک بحث 

جهانی شدن و مدرنیته در 

مقابل سنت یکی از 

مواردي است که هنوز 

براي آن آمادگی 

ایم و  پاسخگویی پیدا نکرده

  .پاسخگو نیستیم

  ت37
زدگی در  غلبه سیاست

  آموزش دینی
تهدید

زدگی و دوري از  سیاست

هاي منطقی و  بحث

نی در مورد آموزش عقال

دینی و مباحث سیاسی 

که دین ما وارد آن 

شود امروز جامعه ما را  می

هاي فراوان  به تنش

  کشیده است

  مدیریت و راهبري

تهدید  غلبه شعارزدگی  ت38

در تربیت دینی ما اغلب 

دیگران را مخالف خود و 

دین خود شناخته و طرد و 

ولی برنامه . ایم نفی کرده

یارویی و تفکري براي رو

با آنان یا پاسخگویی به 

مسائل مطرح شده 

  .ایم نداشته

  مدیریت و راهبري

  
سیر تحوالت مشارکت مردم در امور 

  آموزش و پرورش

برگرفته از مطالب فصل دوازدهم گزارش نهایی و مطالب صفحات تا گزارش 

  چکیده

عالقه رو به تزاید مردم   ف19

در مشارکت در آموزش و 

  پرورش

 بر باورهاي افزون  فرصت

فرهنگی بازمانده از 

گذشته، مثل اعتقاد به 

باقیات صالحات و 

نیکوکاري و اهمیت انفاق 

و عمل خیر و وقف و 

غیره، امروزه به دالیل 

هاي نسبی که  آگاهی

مردم به ویژه در سطح 

مثابه  شهرها و به

امروز نیز با الهام از این * 

توان  تفکر نیک دیرینه می

هاي   دارالفکرها و خانه

اندیشه برپا کرد و در آن به 

مسائل گوناگون علمی 

استفاده از . پرداخت

هاي  ها و تشکل انجمن

ها  ریزي غیردولتی در برنامه

  نهاها و جز ای و تدوین کتاب

اصول مشارکت را باید * 

مدیریت و راهبري
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  عنوان پدیده  ردیف
  فرصت

  تهدید/
  پیشنهاد راهکار  چگونگی تأثیرگذاري

زیر نظام زیر 

  )آ و پ(تأثیر در 

شهروندان آگاه پیدا 

مندند حتی  اند، عالقه کرده

اگر به خاطر فرزندانشان 

 شده در امور آموزش هم

و پرورش مشارکت داشته 

  باشند

  ف20
تشکیل نهادهاي مساعد 

  مشارکت مردم
فرصت

راهاي آموزش تشکیل شو

و پرورش، شوراي 

معلمان، شوراهاي 

آموزي، انجمن اولیا  دانش

و مربیان و دیگر نهادهاي 

  مشارکتی

مدیریت و راهبري

  ف21

هاي موفق  وجود تجربه

تاریخی در مشارکت 

  مردم

فرصت

در تاریخ ایران شاهد 

هاي موفق  صورت

مشارکت در امور اجتماعی 

ایم، گرچه  آموزش بوده

یط آن نوع زمان و شرا

ها سپري شده  مشارکت

است اما با الهام از این 

توان براي  ها می مشارکت

جامعه مدنی فعلی 

هاي مشارکتی  طراحی

  تلفیقی تدارك دید

مدیریت و راهبري

  ت39

برطرف نشدن 

هاي مشارکت  کاستی

  مردم

  تهدید

: اند از ها عبارت این کاستی

بیگانگی با تاریخ و 

ناآگاهی از چگونگی 

ها؛ کاستی در  کتمشار

ها؛ عدم توجه به  آگاهی

هویت فردي، نبود درك 

یکسان از مفهوم مشارکت 

در میان مسئوالن؛ 

هاي متناقض   دیدگاه

  مسئوالن

آموزش نیز در . آموخت

کودکی و نوجوانی بیشتر 

باید در . تأثیرگذار است

هاي آموزشی مدارس  برنامه

هاي زندگی  از جمله مهارت

آموزیم، اصول  که می

مشارکت و شرایط و 

  هاي آن باشد روش

ضرورت ایجاد پیوند و * 

  ارتباط میان نهادها و افراد

، مشارکت عمل است* 

. فقط فکر و اندیشه نیست

  باید آن را تمرین کرد

گرایی و  دوري از قوم* 

امتناع از تقسیم افراد به 

» غیرخودي«و » خودي«

سبب تقویت مشارکت شده و 

گرایی و  گرایش به فرقه

هاي گوناگون را  بندي گروه

  دهد کاهش می

وجه بیش از پیش به * 

  مشارکت فکري

تالش براي رفع موانع * 

ها و  نامه ل آیینحقوقی مث

  مقررات دست و پاگیر

تالش براي نهادینه کردن * 

  ها مشارکت

برخورد صادقانه با مردم و * 

با شفافیت برخورد کردن 

  نسبت به مسائل

باید سهم دولت و ملت در * 

چگونگی مشارکت فرهنگی 

  مشخص گردد

مجموع نظام 

  آموزش و پرورش
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  ریزي  عضو هیأت علمی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه: سمت و محل کار محقق. 3

  ریزي توسعه  اقتصاد کالن و برنامه: زمینه تخصص. 4

  حمید سهرابی، دکتر فرخ مصطفوي، ابراهیم عظیمی، بهزاد شیرازي : نام همکاران. 5

  :هاییشناسی گزارش ن مشخصات کتاب. 6

 صفحه 209ـ ) ها شامل نمودار و جدول(تعداد صفحه متن   

 صفحه 3فهرست منابع   

  :کننده مطالب مربوط به مطالعه در این گزارش تهیه. 7

پژوهشگر : چکیده  

پژوهشگر و کارگروه تخصصی : ها و تهدیدها جدول فهرست فرصت

  شناختی محیط اقتصادي و مباحث جمعیت

  مقدمه . 1-5

ها و رویکردهاي مطرح  گیري  تالشی است در راستاي روشن نمودن مباحث اقتصادي و تأثیر جهت    گزارش پیش رو  

  : در این زمینه بر بخش آموزش و پرورش، گزارش شامل سه بخش زیر است
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بینـی آن بـراي    بررسی وضع موجود جمعیت کـشور و پـیش  . 1بخش  . 1-1-5

  .1404سال 

هاي سنی ارائه خواهد شـد و سـپس     به تفکیک گروه1384 در سال در این گزارش ابتدا تصویري از جمعیت کشور   

با مطالعه تغییرات تعداد و سهم جمعیـت در  . بینی خواهد شد  پیش1404هاي سنی و جنسی در سال   جمعیت برحسب گروه  

ان تـوان میـز    مـی 1384 ـ  1404هـاي   بـین سـال  ) در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه( ساله ـ  6 ـ  17سن آموزش ـ  

  .تأثیرپذیري نظام آموزش و پرورش از تغییرات ترکیب جمعیتی را مورد بررسی و تحلیل قرار داد

  هاي تأمین مالی آموزش و پرورش در ایران  سیاست. 2بخش . 2-1-5

در این گزارش پس از ارائه مباحث نظري در زمینه چگونگی تأمین منابع مالی آموزش و پرورش و دالیـل دخالـت        

هـاي خانوارهـا و آثـار آن بـر آمـوزش و          گیـري    زمینه و الگوهاي تأمین مالی آموزش معرفی، و سپس جهت          دولت در این  

در راستاي این هدف ساختار خانواده در ایران، آموزش در خانواده و سـاختار بودجـه              . پرورش مورد تحلیل قرار گرفته است     

هاي بخش    گیري  هاي توسعه انسانی به تحلیل جهت       ستدر ادامه مطالعه پس از بحث درباره سیا       . خانوار تحلیل شده است   

ارائـه  » واقعیات آشکار شده«دولتی در آموزش و پرورش و نقاط قوت و ضعف آنها پرداخته شده و پس از تحلیل اطالعات   

هاي تـأمین مـالی آمـوزش و          هاي تطبیقی روش    گردیده، و سپس با توجه به تجربه جهانی و کشورهاي منتخب و بررسی            

  .در ایران پیشنهاد گردیده استپرورش 

ها و رویکردهاي مطـرح در زمینـه اقتـصاد            گیري  تأثیر جهت . 3بخش  . 3-1-5

  کالن 

مجموعه ) 1384 ـ  88(در این گزارش ابتدا با توجه به اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادي ـ اجتماعی و فرهنگی  

گانـه مـشخص گردیـده     هـاي دوازده  کمی و کیفی در حوزههاي    ها و راهبردها و نیز الزامهاي مربوط به تحقق هدف           هدف

  :اند از ها عبارت این حوزه. است

پذیر نمودن اقتصاد، امنیت انسانی، سـالمت و   بر دانایی، تعامل با اقتصاد جهانی، رقابت        رشد اقتصادي، توسعه مبتنی   

هـا     قضایی، با توجه بـه ایـن حـوزه         بهبود کیفیت زندگی، محیط زیست، توسعه فرهنگی، کارآمد کردن امور کشور و حوزه            

هاي برنامه چهارم به شرح زیـر مـشخص           ها و الزام    موارد تحت مطالعه در این گزارش و نیز چگونگی انطباق آنها با هدف            

  : گردید
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  اهداف برنامه چهارم  موارد تحت مطالعه

  رشد مستمر و پایدار  ـ رشد اقتصادي1

  یداررشد مستمر و پا  گذاري داخلی ـ سرمایه2

  تعامل با اقتصاد جهانی  گذاري خارجی ـ سرمایه3

  پذیري رقابت  سازي و رقابتی شدن ـ خصوصی4

  رشد مستمر و پایدار   ـ اشتغال و بازار کار5

  کارآمد نمودن اداره امور کشور   ـ اندازه دولت6

  امنیت انسانی و عدالت اجتماعی  ـ فقرزدایی و توزیع درآمد7

  د مستمر و پایداررش   ـ بازارهاي مالی8

  تعامل فعال با اقتصاد جهانی  ـ جهانی شدن9

  کارآمدي اداره امور کشور  ـ عملیاتی شدن بودجه10

  بر دانایی توسعه مبتنی  محور ـ اقتصاد دانش11

  بر دانایی توسعه مبتنی  هاي نوین ـ فناوري12

  )ها یافته(خالصه اجرایی 

  1404بینی آن تا سال  جمعیت و پیش. 2-5

 بـه   1384 میلیون نفـر در سـال        68دهد که کل جمعیت از حدود          سال آینده نشان می    20آورد جمعیت کشور در     بر

  .  خواهد رسید1404 میلیون نفر در سال 87حدود 

 سـال و بیـشتر   60 سال و افزایش سهم جمعیـت  20ترکیب سنی جمعیت حکایت از کاهش سهم جمعیت کمتر از        

 سـاله و    60سهم جمعیت   . کند  آن است که جمعیت کشور به سمت سالمندي حرکت می         این تغییر ترکیب به معناي      . است

  .  درصد خواهد رسید9/10 به 1404 درصد بوده است در سال 7/6 معادل 1384بیشتر که در سال 

 13/17 بـه    1404 میلیون نفر بوده است در سـال         27/16 حدود   1384که در سال    ) 6ـ17(جمعیت در سن آموزش     

 1384 ـ  1404 سـال  20 درصدي کل جمعیت در طی 25به این ترتیب به رغم افزایش بیش از . واهد رسیدمیلیون نفر خ

 20 درصد به حـدود      24 درصد افزایش خواهد یافت لذا سهم جمعیت در سن آموزش از             6جمعیت در سن آموزش کمتر از       
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سـال در  ) 14ــ 17(ه گروه سنی بیشترین کاهش جمعیت در سن آموزش مربوط ب     . درصد کل جمعیت کاهش خواهد یافت     

در واقع این گروه سـنی در طـی دوره   .  درصد کل جمعیت خواهد رسید9/6 درصد به 8/9مقطع متوسطه خواهد بود که از      

 میلیون 95/5 میلیون نفر به 64/6اي که از  گونه  کاهش مطلق را در جمعیت تجربه خواهد کرد به1384 ـ  1404 ساله 20

 سـاله در مقطـع   11 ـ  13 ساله در مقطع ابتـدایی و  6 ـ  10دو گروه سنی دیگر یعنی گروه سنی جمعیت . نفر خواهد رسید

  .راهنمایی به طور مطلق با افزایش و به طور نسبی با کاهش مواجه خواهد شد

  هاي تأمین مالی  سیاست. 3-5

ن دولـت، صـاحبان     موضوع تأمین مالی آموزش و پرورش، به خصوص این امر که چگونه باید بـار مـالی بـی                  . 2ـ1

مشاغل و افراد توزیع شود و چگونه تعادل بین منابع تأمین مالی بودجه بخشی دولتی و خصوصی برقـرار گـردد، یکـی از                         

تواند به این سؤال پاسخ دهد کـه چـه کـسی بایـد                نظریه اقتصادي نمی  . مباحث مطرح در اقتصاد آموزش و پرورش است       

هاي مختلف    در پرتو روش  » کارایی و عدالت  «تواند به روشن شدن مفاهیم        ما می هاي آموزش و پرورش را بپردازد، ا        هزینه

  .تخصیص منابع مالی آموزش و پرورش کمک کند

شـود و     در بسیاري از کشورهاي جهان، و از آن جمله ایران بخش وسیعی از مدارس به وسیله دولت اداره می                  . 2ـ2

 در تأمین مالی آموزش و پرورش مشارکت دارند، و مدارس خصوصی نیز خانوارها نیز. شوند از بودجه دولتی تأمین مالی می  

ولی به هر حال نوعی مشارکت بخش خصوصی و عمومی در امر آموزش و پرورش        . برند  هاي دولتی سود می     غالباً از یارانه  

  . الزم است

صلی تأثیرگـذار بـر آمـوزش       اندازه خانواده، روندهاي جمعیتی و میزان تحصیل والدین در خانوارها از عوامل ا            . 2ـ3

کرده کمتر تمایل به تحصیل و آمـوزش فرزنـدان خـود        سواد در مقایسه با والدین تحصیل       والدین فقیر و بی   . فرزندان است 

کاهش مستمر باروري در دهه اخیر در ایران، همراه با اصالح سازوکار            . دهند  تري را ترجیح می     آنها خانوارهاي بزرگ  . دارند

گذاري کیفی باال روي فرزندان در خانوارهـا       نرخ سرمایه . خانوارها اثرگذار باشد  ) آموزشی(گذاري    روي سرمایه تواند    بازار می 

  . تنها در شرایط کاهش نرخ باروري مؤثر است

نـسبت بودجـه   (ها در ارتباط بـا آمـوزش و پـرورش     هاي مرتبط به توان مالی دولت و خانواده        بررسی شاخص . 2ـ4

سـیر  .  نمایانگر روند کاهنده آن اسـت 80 و نیمه اول دهه 70، 60هاي  در ایران طی دهه) لص داخلیآموزش به تولید ناخا 

هاي عدالت، برابري و اثربخشی در نظـام آمـوزش و         بر تأثیرگذاري بر کیفیت آموزش روي مقوله        نزولی این شاخص عالوه   

زینـه سـرانه کمتـر بـه حفـظ و افـزایش کیفیـت               اي که بتواند با ه      اگرچه یافتن شیوه  . پرورش کشور تأثیر خواهد گذاشت    

ترین مسئله در میزان منـابع مـالی کـشور اصـل کفایـت       هاي اساسی است ولی به هر حال اصلی    بیانجامد، از جمله چالش   

دهند که اصوالً هزینه آمـوزش و پـرورش در کـشورهاي              ها نشان می    بررسی. یعنی نبودن منابع مالی به قدر کفایت      . است

دلیل این امر افزایش رشد تقاضاي خصوصی و اجتماعی براي آموزش همراه با رشد . کند  رشد می  GDP از   تر  جهان سریع 

 GDPهاي آموزش و پـرورش از   هاي کالن مالی آموزش و پرورش از جمله سهم هزینه        در ایران شاخص  . اقتصادي است 

با توجـه بـه الگـوي       . وزشی یک تهدید است   هاي آم   این امر با توجه به هدف     . در مقایسه با کشورهاي منتخب پایین است      

  . شود  درصد پیشنهاد می6 تا 5 به GDPکشورهاي منتخب افزایش سهم اعتبارات آموزش و پرورش از 



  شناسی محیط اقتصادي و مباحث جمعیت

کمیته آموزش/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

171

در سـطوح آمـوزش   ) دولتـی (هاي عمومی  هاي انجام شده در این مطالعه نمایانگر سهم کاهنده هزینه       بررسی. 2ـ5

این امر . هاي عمومی در آموزش عالی در دهه گذشته است  سهم فزاینده هزینهابتدایی و متوسطه از کل سطوح آموزشی و

هاي خـصوصی     با توجه به باالتر بودن منافع اجتماعی آموزش و پرورش نسبت به آموزش عالی و ناچیز بودن سهم هزینه                  

  .در ایران نسبت به کشورهاي منتخب یک تهدید است

رش در ایران و با توجه به الگوي مـالی کـشورهاي موفـق در زمینـه                 به منظور افزایش کیفیت آموزش و پرو      .  2ـ6

 درصـد و بـه   3شود نسبت هزینه سرانه آموزش عالی به آموزش ابتـدایی حـداقل        آموزش و پرورش در جهان پیشنهاد می      

  . درصد کاهش یابد2آموزش متوسطه حداقل 

اي در تـأمین مـالی آمـوزش و پـرورش      مـده ها در سرتاسر جهان، نقـش ع     دولت در ایران، همانند اکثر دولت     . 2ـ7

کننـدگان، تـأمین مـالی از        و دریافت بخشی از هزینه از استفاده      (هاي غیرسنتی     ها و شیوه    الزم است از روش   ...) ها    مالیات(

  . ه باشدتر منابع مالی موجود مورد توج بر آن باید توزیع کاراکتر و عادالنه عالوه. نیز استفاده گردد...) طریق جوامع محلی، 

سـمت  «تر منابع دولتی، توجـه بـه توسـعه آمـوزش و پـرورش از                  هاي توزیع کاراکتر و عادالنه      یکی از روش  . 2ـ8

گیـرد، هدفمنـد نمـودن منـابع      اند تعلق می در این روش منابع از طرف دولت به کسانی که متقاضی آموزش        . است» تقاضا

اسـتفاده از  . نه کاهش جریان منـابع دولـت بـه آمـوزش و پـرورش     براي نیل به اصول کارایی و برابري مورد نظر است و       

با توجه به نوع، سـطح و هـدف آموزشـی وسـیله     » سمت تقاضا«هاي تأمین مالی آموزش و پرورش از  هاي سیاست  برنامه

  .مؤثر در افزایش کارایی و برابري به خصوص در روستاهاست

ایـن امـر    . یابـد   هاي آموزشـی بهبـود مـی        استفاده از فرصت  بنابراین، با تعریف مجدد نقش دولت، برابري در         . 2ـ9

  .توانند مخارج آموزشی خود را تأمین نمایند مستلزم اجازه کار به مکانیسم بازار براي کسانی است که می

براي هدفمند نمودن مصرف منابع و افزایش کارایی با توجه به اصـل آزادي انتخـاب مـدارس، اسـتقالل و                     . 2ـ10

 عقد قرارداد توسط بخش دولتی با بخش خصوصی براي ارائه خدمات توسط بخـش خـصوصی پیـشنهاد                   پاسخگویی آنها، 

شناسـی ارائـه خـدمات     بدیهی اسـت کـه سـنخ   . آورد هاي دولتی را به وجود می سازي هزینه  این امر امکان شفاف   . شود  می

  . آموزشی از طریق عقد قرارداد با بخش خصوصی الزم است

ـا از طریـق افـزایش شـهریه خـصوصاً در              دهند که امکان افزایش بالقوه بازیافت بخشی از هزینه          مطالعات نشان می  . 2ـ11 ه

  .ها اصالح شود هاي موجود در مورد قیمت توان بازیافت هزینه را با اجراي بهتر سیاست مدارس متوسطه وجود دارد، و می

هـایی    و پـرورش از جملـه دیگـر روش        هاي آموزش     خودیاري مردم جوامع محلی در تأمین بخشی از هزینه        . 2ـ12

  . توان منابع اضافی را براي آموزش و پرورش فراهم نمود است که با استفاده از آن می

  ها و رویکردهاي مطرح در زمینه اقتصاد کالن  گیري تأثیر جهت. 4-5

  رشد اقتصادي . 1-4-5

ی کـشور در طـی یـک دوره زمـانی     رشد اقتصادي یک کشور عبارت است از درصد افزایش در تولید ناخالص داخل            

بنابراین خصوصیات جریان رشد بـه   . این رشد ظرفیت بر پایه تکنولوژي پیشرفته و تعدیالت استوار است          ). سال  یک(معین  
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هاي مـصرفی، افـزایش اسـتفاده از       وري، افزایش نیاز به نیروي انسانی، افزایش هزینه         صورت افزایش درآمد، افزایش بهره    

  . است... و هاي نوین  فناوري

هاي رشد اقتصادي، رشد اقتصادي از طریق تأثیر بر عواملی نظیر تولید سرانه، نرخ                با توجه به خصوصیات و ویژگی     

هاي پیشرفته بر نظام آمـوزش و پـرورش کـشور و     وري، نیاز به نیروي انسانی ماهر، افزایش مصرف و نیاز به فناوري    بهره

این تأثیرگذاري در سطح کالن از طریق توجه به آموزش و پرورش و آمـوزش               . ستعوامل درونی و بیرونی آن تأثیرگذار ا      

ها، در سطح خانوارها، از طریق افزایش تقاضاي شخصی بر آموزش و تخصیص بودجه بیشتر توسـط             عالی در بودجه دولت   

بـدین طریـق رشـد      . ی است هاي توسعه منابع انسان     ها از طریق توجه بیشتر به سیاست        خانوارها به امر آموزش، و در بنگاه      

ترین عامل محیطی اثرگذار بر آموزش و پرورش با تخصیص منابع به امـر بهبـود کیفیـت عامـل                 مهم  اقتصادي به عنوان    

  .دهد هاي اقتصادي را تحت تأثیر قرار می انسانی، سه گروه یعنی دولت، خانوارها و بنگاه

  گذاري سرمایه. 2-4-5

گذاري انسانی، هر دو بر آموزش به عنوان یک عامل       گذاري فیزیکی و سرمایه     گذاري شامل سرمایه    افزایش سرمایه 

و از ایـن رو نقـش       . هاي فیزیکی موجب افزایش تقاضا براي نیـروي انـسانی مـاهر اسـت               گذاري  سرمایه. محیطی مؤثرند 

ز طریـق   آموزش در این جهت بسیار مهم است، از سوي دیگـر انباشـت سـرمایه و نیـروي انـسانی مـاهر و متخـصص ا                         

هـاي صـنعتی،      هـاي دیگـر از جملـه بخـش          گذاري و نیروي انسانی، نیروي انسانی ماهر مورد نیاز را براي بخـش              سرمایه

گذاري آموزشی و دیگـر       به طوري که امروزه ارتباط بین سرمایه      . کند  هاي غیررسمی فراهم می     کشاورزي خدماتی و بخش   

  . کننده است هاي تولیدي عامل تسهیل ها و ظرفیت عه دانش و مهارتگذاري در سرمایه انسانی و نیز توس انواع سرمایه

  گذاري خصوصی خارجی سرمایه. 3-4-5

هـاي مـستقیم    گـذاري  سـرمایه : شـو  المللی از دو طریق انجـام مـی   جریان سرمایه خارجی یا جریان منابع مالی بین    

هـاي یـک بـازار سـرمایه      از ویژگـی . )هاي خارجی کمک(اي دولتی  هاي خارجی توسعه ، و کمک  )FDI(خارجی خصوصی   

  .یابد هاي مولد جریان می المللی کارآمد این است که به سوي فعالیت بین

گذاري در دارایـی توسـط اتبـاع یـک            هاي مستقیم خارجی و سرمایه      گذاري  جریان سرمایه خصوصی شامل سرمایه    

گذاري خارجی در کـشورها و نیـز عوامـل            ایهنظر از دالیل سرم     صرف. کشور در خارج و افراد خارجی در داخل کشور است         

هـاي مولـد      گذاري به سوي کلیه فعالیـت       گذاري، جریان سرمایه    ها از سوي کشور پذیرنده سرمایه       گذاري  جذب این سرمایه  

رشد ارزش افـزوده و در  : توان به موارد زیر اشاره نمود       از جمله این آثار می    . داراي آثار اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی است      

هـا در بخـش آمـوزش توسـط دولـت، خانوارهـا و                گـذاري   نهایت رشد اقتصادي و بنابراین افزایش درآمد، افزایش سرمایه        

  .بنگاهها

تواند به توسعه تکنولوژي جدید       محوري و فناوري محوري می       خارجی از سوي دیگر به دلیل سرمایه        جریان سرمایه 

 خارجی  جریان سرمایه. یی با دانش روز نیازمند آموزش نیروي کار استدر این زمینه نیز آشنا. در کشور پذیرنده کمک کند 

هـاي آموزشـی کـشور     با، اثرگذاري بر بازار کار و اشتغال، افزایش تقاضا براي نیروي انسانی ماهر بـر اثـر بخـشی برنامـه             



  شناسی محیط اقتصادي و مباحث جمعیت

کمیته آموزش/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

173

. گـردد  آموزشـی مـی  کننده نیروي انسانی ماهر کمک کرده و در نتیجه موجب اصـالح در بخـش            پذیرنده به عنوان تأمین   

گذاري خارجی    وري داخلی سرمایه    تواند بهره   هاي اتخاذ شده توسط کشور میزبان در این زمینه می           بدیهی است که سیاست   

 آن را یک فرصت براي بخش آمـوزش تلقـی           توان  را افزایش دهد و از این منظر با توجه به آثار آن از لحاظ اقتصادي می               

  .نمود

  بتی شدن اقتصادسازي و رقا خصوصی. 4-4-5

هـاي   ها براي از بین بردن عدم کارایی شـرکت  سازي مالکیت حداکثري بخش خصوصی در شرکت     هدف خصوصی 

سازي فرایند تکمیلی آزادسازي و تثبیـت اسـت کـه بـا ایجـاد حقـوق مالکیـت خـصوصی،           در واقع خصوصی  . دولتی است 

. شـود   هاي تجـاري جدیـد تکمیـل مـی          ه شرکت هاي تحت مالکیت دولت، و تشویق آزادي ورود ب          سازي شرکت   خصوصی

وري مدیریت عمومی، افزایش نـرخ رشـد اقتـصادي، افـزایش          سازي همراه با آزادي و تثبیت باعث افزایش بهره          خصوصی

هـاي مـستقیم خـارجی، و ظهـور       گـذاري   ، اصالحات در بازارهاي مـالی، جریـان سـرمایه         GDPسهم بخش خصوصی از     

  .توانند بر نظام آموزشی کشور اثرگذار باشند  عوامل از طریق متغیرهاي تأثیرگذار میهر یک از این. کارآفرینان است

  اشتغال و بازار کار. 5-4-5

متغیرهـاي  . بازار کار یکی از بازارهاي عوامل تولید است و مانند سایر بازارها داراي دو طـرف عرضـه و تقاضاسـت     

هاي تحصیلی و نـرخ مـشارکت کـه بـر عرضـه               ر سن کار، پوشش   جمعیت د : اند از   اثرگذار بر عرضه و تقاضاي کار عبارت      

نیروي کار اثر دارند و در طرف تقاضاي نیروي کار متغیرهایی مانند هزینه واقعی استفاده از نیروي کـار و سـرمایه، تولیـد                        

  . اند ناخالص داخلی، فناوري و قوانین حاکم بر بازار کار تعیین کننده

این افـزایش  . یابد گذاري افزایش می عی در اقتصاد و در اثر افزایش تولید و سرمایه     اشتغال به عنوان یک پدیده و تب      

نتیجه این فرایند کاهش تقاضـاي  . دهد اي افزایش می التحصیالن متوسطه و فنی و حرفه   هاي اشتغال را براي فارغ      فرصت

لتحـصیالن متوسـطه و فنـی و        ا  هاي اشـتغال فـارغ      برعکس کاهش اشتغال فرصت   . هاي آموزش عالی است     ورود به دوره  

بنابراین افـزایش اشـتغال و افـزایش        . انجامد  دهد و این فرایند به افزایش تقاضاي آموزش عالی می           اي را کاهش می     حرفه

اثر افزایش اشـتغال موجـب افـزایش بـازدهی        . تقاضاي نیروي کار براي بخش آموزش و پرورش کشور یک فرصت است           

افزایش اشتغال موجب افزایش بازدهی آموزش و پرورش        . موزش و پرورش بیان نمود    آموزش و پرورش از طریق بازدهی آ      

است، این امر به نوبه خود سبب افزایش مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش گردیده و تقاضا بـراي آمـوزش و       

  . انجامد فیت آن میها به افزایش پوشش در آموزش و پرورش و ارتقاء کی هر دوي این پدیده. دهد پرورش را افزایش می

  اندازه دولت. 6-4-5

هایی که توسط ساختار دولـت صـورت        اندازه دولت عبارت است از میزان دخالت دولت در اقتصاد و یا حجم فعالیت             

گروهی از اقتصاددانان عملکرد دولت را      . هاي مختلفی در مورد اندازه دولت وجود دارد         در ادبیات اقتصادي دیدگاه   . گیرد  می

کننـده   تر شدن آن هستند در حالی که عده دیگري از اقتصاددانان به دلیل نقش هماهنـگ            دانسته و مخالف بزرگ   غیرکارا  



...هاي مؤثر  کیده مطالعات محیطچ... / طرح تدوین سند ملی 

کمیته آموزش/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

174

هاي بازار در تخصیص منابع بـه         امروزه دخالت دولت در اقتصاد به دلیل نارسایی       . تر آن هستند    دولت موافق با اندازه بزرگ    

اکنون اختالف اصلی در مورد چگونگی دخالت دولـت     . ه است هاي آموزشی و رفاه اجتماعی پذیرفته شد        خصوص در بخش  

  .است و نه عدم دخالت آن در امور اقتصادي ـ اجتماعی

بر دستاوردهاي فردي داراي پیامدهاي اجتماعی است، فعالیت بخـش خـصوصی در ایـن                 از آنجا که آموزش عالوه    

. از این رو فعالیت دولت در این بخش الزم اسـت     . ه است ها براي جامع    تر از سطح بهینه اینگونه فعالیت       حوزه معموالً پایین  

هاي دولت در آموزش و پرورش نیـز کـم خواهـد     ولی با وجود یک دولت با حجم بزرگ و غیر کارا امکان اثربخشی هزینه 

  . تر باشد تواند در آموزش و پرورش هم اثربخش در حالی که دولت با حجم کوچک و کارا می. بود

  توزیع عادالنه درآمدفقرزدایی و . 7-4-5

ترین روش برخورد با پدیده فقر این است که دولت به جاي برخورد مستقیم با پدیده فقر، تالش کند عوامل            اساسی

. تـرین عـاملی کـه در مقابلـه بـا فقـر اهمیـت دارد توانمندسـازي نیـروي انـسانی اسـت                مهم  . کن کند   موجد فقر را ریشه   

طلبانـه دولـت بـر آمـوزش و           هاي عـدالت    تأثیر سیاست . نگاتنگی با آموزش افراد دارد    توانمندسازي نیروي انسانی ارتباط ت    

هاي آموزش خانوارهاي محروم و نیازمنـد از طریـق            دولت با تأمین هزینه   . ها دارد   پرورش بستگی به نحوه اجراي سیاست     

وسیله تأمین رشد درآمد آنان را در   نتواند پوشش کمی آموزش را براي خانوارها افزایش داده و بدی            هاي انتقالی می    پرداخت

  .آینده تضمین نماید

  بازارهاي مالی. 8-4-5

رشد اقتـصادي تـا حـد زیـادي بـستگی بـر             . عملکرد نهادهاي مالی براي سیاستگذاران اقتصادي بسیار مهم است        

 بازار مالی شامل بازار     .یابد  گذاري از طریق نهادهاي مالی جریان می        گذاري دارد و بخش مهمی از جریانات سرمایه         سرمایه

هـا، افـراد و    از طرف دیگر کارکردهاي تخصصی بازار مـالی در ارتبـاط بـا بنگـاه          . پول، بازار سرمایه، و بازار اطمینان است      

هـاي اقتـصادي و    بدیهی است که بازارهاي گسترده و کارآمد مـالی امکـان تـأمین مـالی فعالیـت              . هاي مالی است    ساخت

گذاري سودآور است، در صـورتی   گذاري در آموزش سرمایه از آنجا که سرمایه   . کند   را فراهم می   )از جمله آموزش  (اجتماعی  

ها را تأمین نمایند، وجود بازارهاي کارا ابزاري خواهد بود که این امکان  گذاري ها نتوانند به طور کامل این سرمایه که دولت 

توانـد در تجهیـز منـابع بـه         ر وجود بازارهاي مالی کارا می     از سوي دیگ  . دهد  را در اختیار جامعه و بخش خصوصی قرار می        

اي است کـه تقاضـا        گونه  هاي مدرن به    چون ترکیب نیروي انسانی مورد نیاز در بخش       . هاي مدرن مؤثر باشند     سوي بخش 

یـک  براي کارگران ماهر زیاد است، این امر به نوبه خود داراي اثر مثبت بر بخش آموزش و پرورش است و از این جهـت   

  . فرصت است

  جهانی شدن. 9-4-5

هاي گوناگون زندگی مـا       اي است که بر جنبه      سازي و ادغام اقتصادها، فرایند پیچیده       جهانی شدن به معنی یکپارچه    

رشد سریع اقتصادي، کـاهش فقـر، توسـعه اینترنـت و ارتباطـات و حمـل و نقـل آسـان، افـزایش جریـان                          . گذارد  اثر می 
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کاهش شکاف درآمدي میان کشورها، امکان ورود به بازار محصوالت صنعتی، دسترسی بـه              هاي مستقیم خارجی،      سرمایه

هـاي تولیـدي محلـی، تـضعیف انحـصارات و بـاالخره توسـعه          وري شـرکت  بازارهاي کشورهاي صـنعتی، افـزایش بهـره    

ر اسـتفاده از منـابع      گذاري براي تشویق افـراد فقیـر د         هاي بنیادي و شرایط سرمایه      آوردهاي آموزشی، تلفیق آموزش     دست

اي است که هم بـه        بنابراین جهانی شدن پدیده   . آوردهاي جهانی شدن است     اقتصادي جهانی شدن همه و همه جزو دست       

طور مستقیم بر آموزش و پرورش اثرگذار است و هم به طور غیرمستقیم از طریق افزایش رشد اقتصادي و از ایـن جهـت                 

  . جهانی شدن براي آموزشی یک فرصت است

یکی از مشکالت نظام موجود آموزش و پرورش عدم امکان کنترل عملکرد واحدهاي مختلف ارائه                .10-4-5

به عنوان مثال نتایج عملکرد یک معلم هرچه باشد، هیچ تـأثیري بـر مزایـاي شـغلی وي نخواهـد      . خدمات آموزشی است 

 موجب کاهش انگیزه افراد بـراي تـالش بیـشتر    ماند و بدین ترتیب تالش بیشتر افراد در این نظام بدون پاسخ می       . داشت

این اشکال نه تنها در سطح معلمین آموزش و پرورش وجود دارد بلکه واحدهاي مختلف ارائه خـدمات از جملـه                     . گردد  می

سایر کادر آموزشی و اجرایی مدارس آموزش و پرورش شهرستانها، استانها و مناطق هیچگاه به دلیل عملکرد بهتر متمایز                   

  .وندش نمی

عملیاتی نمودن بودجه در آموزش و      . عملیاتی شدن بودجه دولت به طور مستقیم این اشکال را برطرف خواهد کرد            

هاي کمی مرتبط با هر فعالیت یا تعیین هدف کمی هـر شـاخص،             ها، تعیین شاخص    پرورش به دلیل الزام به تعیین فعالیت      

تمام شده هر فعالیت و نیز الزام دستگاه به انجام اصالحات ساختاري            برآورد هزینه هر فعالیت، برآورد قیمت واحد یا قیمت          

سو و اثربخـشی   جویی در اعتبارات و مدیریت هزینه از یک       و تجدیدنظر در کمیت و کیفیت محصول موجب افزایش صرفه         

  . بودجه از سوي دیگر خواهد شد

  هاي نوین بر دانش و فناوري اقتصاد مبتنی. 11-4-5

بـر دانـش سـرمایه        اقتصاد مبتنـی  . یشه به عنوان نیروي پیش برنده و توسعه جوامع بوده است          دانش و نوآوري هم   

محور آمـوزش و   در اقتصاد دانش. انسانی نقش بسیار اساسی دارد و ظرفیت یادگیري حتی بیشتر از سطح دانش مهم است    

اي کـه نـرخ       گونه  چهار رکن اصلی است به    بر دانش آموزش یکی از        در اقتصاد مبتنی  . العمر بسیار مهم است     یادگیري مادام 

اي برخوردار اسـت در ایـن اقتـصاد یکـی از ارکـان                هاي متوسطه و عالی از اهمیت ویژه        نام در آموزش    باسوادي، نرخ ثبت  

در این زمینه سوادآموزي، بهبود کیفیت آموزشی، مشارکت زنـان و بـاالخره             . برخورداري از سطح قابل قبول آموزش است      

بنابراین گرایش اقتصاد به    . مهم بوده و از امور مقدماتی است که باید به آنها توجه شود            ) GDPاز  (% موزشی  هاي آ   هزینه

  . شود سمت اقتصاد دانش مستلزم تحوالت ساختاري است و از این رو براي این بخش یک فرصت تلقی می
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  ها و تهدیدهاي محیط اقتصادي و مباحث جمعیت فرصت. 9جدول 

  تهدید/ فرصت   محیطیعامل   ردیف
چگونگی 

  تأثیرپذیري
  پیشنهادها

آ و (زیرنظام 

  تحت تأثیر) پ

  تهدید  )2ص (بعد خانوار   1

خانوارهاي با بعد 

بیشتر روي آموزش 

افراد خانوار تأثیر 

  منفی دارد

ریزي جمعیت و  برنامه

کاهش بعد خانوارهاي 

  شهري و روستایی

 و  مدیریت

راهبري

  فرصت  )2ص (بعد خانوار   2

روند کاهش بعد 

خانوار در کل کشور 

روي آموزش افراد 

  .دارد+ خانواده تأثیر 

ریزي  تأکید بر برنامه

جمعیت و کاهش 

رشد جمعیت کاهش 

باروري از طریق 

بهبود در شرایط 

اجتماعی، اقتصادي 

  و فرهنگی جامعه

 و  مدیریت

راهبري

3  
ص (سوادان  تعداد بی

  در خانوارها) 3
تهدید

ن در سوادا تعداد بی

مناطق روستایی بیش 

از مناطق شهري 

  .است

افزایش امکانات 

  آموزشی در روستاها 

هاي  تبیین سیاست

کمک مالی مناسب 

هاي  براي خانواده

روستایی به 

  خصوص دختران

 و  مدیریت

منابع / راهبري

مالی

4  
تحصیل افراد خانوار 

  )3ص (
تهدید

خانوارهاي روستایی 

کمتر در آموزش 

فرزندان خود 

گذاري  مایهسر

  .نمایند می

هاي  تبیین سیاست

کمکی مالی مناسب 

هاي  براي خانوار

هاي  روستایی، پته

توسعه  آموزشی

هاي  زیرساخت

  آموزشی در روستاها

 و  مدیریت

منابع / راهبري

مالی

5  
تحصیل افراد مؤنث 

  )3ص (خانوار 
تهدید

خانوارهاي شهري و 

روستایی براي 

دخترها نسبت به 

ه پسرها در زمین

آموزش کمتر 

گذاري  سرمایه

  .کنند می

تشویق خانوارها به 

خصوص در روستاها 

براي ادامه آموزش 

فرزندان دختر از 

هاي  طریق سیاست

تشویقی مالی و توسعه 

هاي  زیرساخت

هاي  آموزشی، پته

آموزشی براي دختران 

  خانوارهاي روستایی

 و  مدیریت

منابع / راهبري

مالی
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  تهدید/ فرصت   محیطیعامل   ردیف
چگونگی 

  تأثیرپذیري
  پیشنهادها

آ و (زیرنظام 

  تحت تأثیر) پ

6  

پایین بودن سهم 

اي آموزشی ه هزینه

خانوارها نسبت به 

دیگر اقالم هزینه در 

مناطق شهري و 

  )5ص (روستایی 

تهدید

هم خانوارهاي 

شهري و هم 

خانوارهاي روستایی 

سهم کمتري از 

بودجه خانوار را به 

هاي آموزشی  هزینه

  .دهند تخصیص می

افزایش توان مالی 

خانوارها، رشد باالتر 

اقتصادي، بهبود 

شرایط اشتغال، 

 بعد خانوار، کاهش

کاهش رشد جمعیت 

  و

  منابع مالی

7  

کاهش باروري در دو 

دهه اخیر و کاهش 

  )10ص (رشد جمعیت 

  فرصت

تغییرات بنیادي در 

توزیع سنی جمعیت 

کشور و افزایش 

هاي  فرصت

گذاري بر  سرمایه

روي فرزندان از 

سوي خانوارها، تغییر 

  رفتار خانوارها

هاي  تداوم سیاست

کنترل جمعیت و 

  امه تنظیم خانوادهبرن

  منابع مالی

8  

تغییر رفتار خانوارها از 

تأکید بر نرخ باروري 

باال به رویکرد نرخ 

باروري پایین و 

گذاري  افزایش سرمایه

  )10ص (در فرزندان 

  فرصت

هاي  افزایش فرصت

  آموزشی در خانوارها

افزایش متوسط 

سالهاي تحصیل و 

  جمعیت

هاي  تبیین سیاست

الزم براي ایجاد 

وع در درآمدهاي تن

  آموزش و پرورش

افزایش مشارکت 

بخش خصوصی در 

امر آموزش و 

هاي  پرورش شیوه

افزایش کارایی 

  داخلی

 و  مدیریت

منابع / راهبري

  مالی

9  

روند کاهنده سهم 

هاي دولت در  هزینه

گذاري آموزش  سرمایه

و پرورش از کل 

هاي ورزشی  هزینه

  )8ص (

  تهدید

کاهش فرصت 

  آموزشی در جامعه

کاهش کیفیت 

آموزشی آموزش و 

  پرورش

هاي  تبیین سیاست

الزم براي ایجاد 

تنوع در درآمدهاي 

  آموزش و پرورش

افزایش 

هاي بخش  مشارکت

خصوصی، مردمی و 

  محلی

مدیریت و 

راهبري منابع 

  مالی

10  

روند کاهنده 

هاي مرتبط با  شاخص

سهم آموزش و 

هاي  پرورش از هزینه

تهدید

کاهش فرصت 

  آموزشی در جامعه

کاهش کیفیت 

  آموزش و پرورش

افزایش سهم 

آموزش و پرورش از 

بودجه عمومی دولت 

  GDPو 

و  مدیریت 

منابع / راهبري

مالی
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  تهدید/ فرصت   محیطیعامل   ردیف
چگونگی 

  تأثیرپذیري
  پیشنهادها

آ و (زیرنظام 

  تحت تأثیر) پ

 و GDPاجتماعی 

ولت بودجه عمومی د

  )9ص (

افزایش کارایی 

آموزش و داخلی 

  پرورش

مشارکت میان 

بخشی دولتی و 

خصوصی در آموزش 

  و پرورش

11  

پایین بودن 

ن هاي کال شاخص

مالی در ایران نسبت 

: به کشورهاي منتخب

هاي  سهم هزینه

عمومی آموزش و 

پرورش نسبت به 

GDP و بودجه 

ص (عمومی دولت 

16(  

تهدید

کاهش فرصت 

  آموزشی در جامعه

کاهش کیفیت 

آموزش و پرورش 

  )تهدید(

هایی  تبیین سیاست

براي تنوع هرچه 

بیشتر در منابع 

تأمین مالی آموزش 

عالی و کاهش سهم 

آن از کل اعتبارات 

بخش دولتی و 

افزایش سهم 

  آموزش و پرورش

بهبود مکانیزم توزیع 

بودجه میان 

هاي آموزشی  دوره

ابتدایی، متوسطه، (

) راهنمایی و عالی

با توجه به نیازها و 

هاي  اولویت

  اجتماعی

هاي   عنایت به نرخ

بازدهی خصوصی و 

اجتماعی هر یک از 

  ها دوره

 و  مدیریت

ع مناب/ راهبري

مالی

12  

روند کاهنده سهم 

آموزش ابتدایی و 

متوسطه نسبت به 

  )16ص (آموزش عالی 

تهدید

کاهش منابع آموزش 

ابتدایی، (و پرورش 

  )راهنمایی و متوسطه

هایی  تبیین سیاست

براي افزایش سهم 

آموزش و پرورش از 

GDP از جمله 

افزایش سهم بخش 

غیردولتی مشارکت 

مردمی و محلی و 

ر امر المللی د بین

  آموزش و پرورش

و  مدیریت 

منابع / راهبري

مالی
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  تهدید/ فرصت   محیطیعامل   ردیف
چگونگی 

  تأثیرپذیري
  پیشنهادها

آ و (زیرنظام 

  تحت تأثیر) پ

13  

افزایش هزینه سرانه 

آموزش و پرورش به 

 GDPتناسب افزایش 

  نبوده است

تهدید

تهدید منابع آموزش 

  و پرورش

کاهش منابع 

یافته به  تخصیص

  آموزش و پرورش

افزایش بلندمدت 

  ظرفیت تولید کشور
  منابع مالی

فرصت  رشد اقتصادي  14

ریق تأثیر بر از ط

تولید سرانه، 

وري، تقاضاي  بهره

نیروي انسانی ماهر، 

افزایش مصرف بر 

نظام آموزش و 

پرورش کشور و 

عوامل درونی و 

بیرونی آن در سطوح 

دولت، خانوار و 

  هاي تولیدي  بنگاه

افزایش 

هاي  گذاري سرمایه

  فیزیکی و انسانی

 و  مدیریت

راهبري

فرصت  گذاري سرمایه  15

افزایش 

گذاري  مایهسر

  فیزیکی و انسانی

موجب افزایش تقاضا 

براي نیروي انسانی 

متخصص و ماهر 

  .است

تعامل با جهان و 

جهانی شدن، حذف 

ها براي  محدودیت

افزایش 

هاي  گذاري سرمایه

  خصوصی در کشور

و  مدیریت 

راهبري

16  
گذاري  سرمایه

  خصوصی خارجی
فرصت

افزایش 

هاي  گذاري سرمایه

  مستقیم خارجی،

هاي  فزایش کمکا

  خارجی در امور مولد

ارتقا آزادسازي و 

سازي  خصوصی

  اقتصاد

و  مدیریت 

راهبري

17  
سازي و  خصوصی

  رقابتی شدن اقتصاد
  تهدید/ فرصت

از طریق افزایش 

وري، بهبود  بهره

  مدیریت عمومی

افزایش نرخ رشد 

اقتصادي، افزایش 

سهم بخش 

 GDPخصوصی از 

  اصالح بازارهاي مالی

ریان افزایش ج

ایجاد انگیزه در 

خانوارها براي 

تخصیص بیشتر 

  منابع به آموزش

 و  مدیریت

منابع / راهبري

  مالی
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  تهدید/ فرصت   محیطیعامل   ردیف
چگونگی 

  تأثیرپذیري
  پیشنهادها

آ و (زیرنظام 

  تحت تأثیر) پ

هاي  گذاري سرمایه

مستقیم خارجی در 

مدت تهدید  کوتاه

ایجاد نابرابري ـ (

هاي  ایجاد تناقض

  )آموزشی

فرصت  اشتغال و بازار کار  18

ـ افزایش کارایی 

نظام آموزش و 

  پرورش

شتر نظام ـ ارتباط بی

آموزشی با نیازهاي 

  بازار کار

ـ بهبود کیفیت نظام 

  آموزشی

هاي  تعقیب سیاست

مربوط به بهینه 

نمودن اندازه حجم 

  دولت

و  مدیریت 

راهبري

فرصت  اندازه دولت  19

کوچک کردن اندازه 

دولت و افزایش سهم 

هاي بخش  فعالیت

خصوصی سبب کارایی 

ها  و اثربخشی هزینه

 شده و اثربخشی در

آموزش و پرورش را 

  .افزایش خواهد داد

افزایش کارایی نظام 

آموزش و پرورش و 

نهایتاً افزایش 

ظرفیت تولیدي و 

  رشد اقتصادي

 و  مدیریت

راهبري

فرصت  فقرزدایی  20

فقرزدایی موجب 

توانمندسازي افراد به ویژه 

هاي فقیر و محروم  گروه

جامعه شده و کارایی نظام 

آموزش و پرورش را 

  .دهد ش میافزای

رشد کمی و بهبود 

کیفی نظام آموزش 

  و پرورش

 و  مدیریت

راهبري

فرصت  بازارهاي جهانی  21

از طریق بازار پول، 

بازار اطمینان، و بازار 

سرمایه و توسعه 

هاي اجتماعی  فعالیت

اقتصادي و ) آموزشی(

هاي  توسعه بخش

مدرن که نیاز به 

نیروي انسانی 

  .متخصص دارد

توسعه بازارهاي 

  مالی
منابع مالی
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  تهدید/ فرصت   محیطیعامل   ردیف
چگونگی 

  تأثیرپذیري
  پیشنهادها

آ و (زیرنظام 

  تحت تأثیر) پ

فرصت  جهانی شدن  22

به طور مستقیم بر 

  آموزش اثرگذار است

به طور غیرمستقیم و 

از طریق افزایش رشد 

  اقتصادي

عضویت در 

WTO
منابع مالی

23  
عملیاتی شدن بودجه 

  دولت
فرصت

جویی  ـ افزایش صرفه

در اعتبارات و 

  مدیریت هزینه

ـ افزایش انگیزه 

  براي تالش بیشتر

خشی بیشتر ـ اثرب

نظام آموزش و 

  پرورش

رشد کمی و بهبود 

کیفی نظام آموزش 

  و پرورش

 و  مدیریت

منابع / راهبري

مالی

فرصت  بر دانش اقتصاد مبتنی  25   و24

افزایش نرخ 

  نام باسوادي، نرخ ثبت

افزایش سالهاي 

  آموزش و جمعیت

هاي  افزایش هزینه

) GDP(آموزشی 

  العمر یادگیري مادام

ري تحوالت ساختا

  )فرصت(آموزش 

هاي  تدوین سیاست

الزم براي حرکت 

به سوي اقتصاد 

  محور دانش

 و  مدیریت

منابع / راهبري

مالی

26  

تغییر ترکیب جمعیت 

کشور به سوي سالمند 

  شدن

فرصت

کاهش تعداد 

آموزان در کل  دانش

  سطوح

در صورت عدم ) الف

کاهش بودجه دولتی 

منجر به افزایش 

کیفیت آموزشی 

  )صتفر(شود  می

در صورت ) ب

کاهش بودجه دولتی 

سهم آموزش و 

پرورش را از کل 

بودجه دولتی کاهش 

  )تهدید(خواهد داد 

تأکید بر بهبود 

کیفیت آموزشی و 

کوشش در حفظ 

سهم آموزش و 

پرورش از کل 

  بودجه دولت

 و  مدیریت

منابع / راهبري

مالی





کمیته آموزش/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

  محیط سیاسی ـ اجتماعی. 6

  :مشخصات مطالعه

  اله فاضلی  تر نعمتدک: نام محقق. 1

  کارگروه تخصصی کمیته مطالعات محیطی : نام ناظر. 2

  عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی : سمت و محل کار. 3

  شناسی  جامعه: زمینه تخصص. 4

  مصطفی ایمانی : نام همکاران. 5

  :شناسی گزارش نهایی مشخصات کتاب. 6

 301تعداد صفحه متن  

 8فهرست منابع  

  :کننده مطالب مربوط به مطالعه در این گزارش تهیه. 7

کارگروه تخصصی : چکیده  

پژوهشگر : ها و تهدیدها جدول فهرست فرصت

  چکیده مطالعه محیط سیاسی ـ اجتماعی

  ها هدف. 1-6

هاي اصلی نظام آموزش و  ها و تهدیداتی که از جانب محیط اجتماعی ـ سیاسی بر مؤلفه  بررسی و تبیین فرصت. 1

انـداز قـرار    هاي نظام آموزش و پرورش در افق چشم    بر سر راه تربیت انسان مطلوب و تحقق آرمانها و مأموریت          پرورش و   

  .گیرد می

هاي اصـلی   ها و به حداقل رساندن تهدیدها به تناسب مؤلفه   شناسایی راههاي محتمل استفاده حداکثر از فرصت      . 2

  .انداز  نظام آموزش و پرورش در افق چشمهاي آموزش و پرورش و در جهت تحقق آرمانها و مأموریت
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  هاي پژوهشی پرسش. 2-6

ها و شرایط ساختاري نظام و تشکیالت سیاسی و حکومت ایران مانند اتکاء ایدئولوژیک آن بـه اصـل       ویژگی

اي بـراي نهـاد آمـوزش و     هـا و گـستره   ساالري دینی و نظام انتخاباتی چـه محـدودیت         والیت فقیه، و مردم   

کند؟ یپرورش فراهم م

                  مسائل و مشکالت خاص سیاسی و حکومت مانند مسئله تاریخی شکاف دولت و ملـت، تنوعـات قـومیتی و

تمایل آنها به استقالل، تعارضات مرزي، و مسائل حفظ امنیت اجتماعی و سیاسی تـا چـه میـزان و بـه چـه                     

گذارد؟ شکلی در نهاد آموزش و پرورش تأثیر می

       هـا و تهدیـدهایی بـراي        وزش و پرورش، نظام و انتظارات آن چه فرصـت         با توجه به نقش غالب دولت در آم

طلبی ـ مدیریت دستوري   زدگی، سلطه تمرکزگرایی ـ تمرکززدایی، سیاست (کند؟  آموزش و پرورش ایجاد می

....)و 

گریـزي اجتمـاعی کـه بـه          ها و شرایط روابط قدرت در سطح خرد در جامعه ایران مانند مسائل قانون               ویژگی

یابد، با توجه به شکل و نوع ساختار اجتمـاعی و طبقـاتی                روابط بر ضوابط و تخطی از مقررات بروز می         تفوق

تواند بر نهاد آموزش و پرورش تأثیر بگذارد؟ کشور چگونه و به چه شکلی می

مثابه یـک گـروه اجتمـاعی چـه پیامـدهاي اجتمـاعی و                آموزي و معلمی به     گیري جمعیت بزرگ دانش     شکل

تواند داشته باشد؟ سیاسی می

     هـاي   پیامدهاي سیاسی ـ اجتماعی ساختار اقتصادي کشور مانند محدودیت منـابع، بیکـاري، تـورم، تحـریم

توانـد   المللی، چه پیامدهاي عملی براي نهاد آموزش و پرورش دارد و این نهاد چگونه و به چه شکلی می           بین

ها متأثر شود؟ از این ویژگی

   هـا، بیگـانگی ارزشـی و بحـران هویـت،             ه اعتیاد به مواد مخـدر، شـکاف نـسل         مسائل اجتماعی مانند مسئل

هاي جنسیتی، قـومی، طبقـاتی چـه پیامـدهاي عملـی و             ها و نابرابري    هنجاري، و مسائل ناشی از تبعیض       بی

سازد؟ اقتضائاتی براي نهاد آموزش و پرورش فراهم می

    نهادهاي صنفی وNGO's   ا و تهدیدهایی براي آمـوزش و پـرورش         ه  آموزي چه فرصت     مانند مجلس دانش

کند؟ ایجاد می

میزان و علل پایین بودن مشارکتهاي مردمی در آموزش و پرورش چگونه و چیست؟

اجتماعات محلی چه نقش و تأثیري بر و در آموزش و پرورش دارند؟

گذارد؟ هاي خارجی دولت چه تأثیري بر آموزش و پرورش می سیاست

  هاي اصلی آموزش و پرورش شده و براي تقویـت   ها و تهدیدهایی متوجه مؤلفه فرصتدر کلیه موارد باال چه

شود؟ کارهایی پیشنهاد می ها و کاهش تهدیدها چه راه فرصت
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  :محتواي گزارش. 3-6

  . فصل به همراه ضمایم و فهرست منابع تهیه شده است7گزارش در 

چنین تعریف شده   قلمروي مطالعه   .  اختصاص دارد  به تعریف قلمرو مطالعه و تبیین مبانی نظري آن        فصل اول   

هاي معطـوف     از این رو در بررسی    . زندگی سیاسی مجموعه روابط پویایی است که میان کل اجزا جامعه برقرار است            : است

هاي دیگر علـوم اجتمـاعی    به محیط سیاسی و اجتماعی از دانش سیاسی، که موضوع اصلی آن دولت است و برخی شاخه                

بـدین ترتیـب    . شـود   روند استفاده مـی     هاي پشتیبان علم سیاست هستند و یا هم مرز با آن به شمار می               ، دانش که در واقع  

 ملت، قدرت، قدرت دولتـی و سـلطه        موضوعات مفاهیم اساسی در دانش سیاسی مانند دولت، حاکمیت، سیاست، حکومت،          

مانند فلسفه سیاسـی،  [ گستره مرزهاي دانش سیاسی      اجتماعی، منازعه قدرت، اقتدار، مشروعیت و نفوذ سیاسی با توجه به          

شناسـی سیاسـی، جغرافیـاي     شناسی سیاسی، اقتـصاد سیاسـی، جمعیـت    شناسی سیاسی، جامعه   شناسی سیاسی، روان    انسان

با عنایت به پیچیدگی و چندوجهی بودن سیاست، حکومـت و           . گیرد  مورد بررسی قرار می   ] شناسی سیاسی   سیاسی و زیست  

هاي مـسلط در   ها و نگرش بر روش عالوه. آید هاي متفاوتی براي مطالعه حوزه حکومت به دست می   و شیوه  ها  دولت، روش 

هـاي بـه عمـل آمـده در            در پی کوشش    مطالعات قدیمی درباره سیاست که اغلب تاریخی، حقوقی، فلسفی و اخالقی بود،           

هـاي   ها و روش ترین نگرش مهم . یاست پیدا شدهاي علمی گوناگونی براي مطالعه س ها و روش ، نگرش20 و   19هاي    قرن

گیـري، نظریـه مبادلـه،     هـا، نظریـه تـصمیم    هاي سیاسی عبارت است از رفتارگرایی، تحلیل سیستم       جدید در مطالعه پدیده   

  .هاي فضایی، نظریه ائتالف و نظریه گروهه ها، مدل  بازي هاي گزینش عقالیی، نگرش گزینش عمومی، نظریه نظریه

هاي سیاسی رایج و حـاکم نیـز در    این در بررسی محیط سیاسی ـ اجتماعی نوع نظام سیاسی و ایدئولوژي بر  عالوه

بـسته بـه اینکـه نظـام     . هاي سیاسی الزم است مدنظر قرار گیـرد  هاي مطالعه پدیده ها و روش چگونگی استفاده از نگرش  

کار، لیبرال، دموکراتیک، نئولیبرال،      ه طور خاص محافظه   دمکراسی، اقتدارگرا، توتالیتارین، و ب      سیاسی از نوع دمکراسی، شبه    

هـاي سیاسـی ماننـد        فاشیستی، کمونیستی و یا دولت رفاهی باشد و یا نظام سیاسی و دولت متأثر از مکاتب و ایـدئولوژي                  

هـا و   طلب، آنارشیسم و فاشیسم باشد، شایسته است کـه از روش            کاري، لیبرالیسم، مارکسیسم، سوسیالیسم اصالح      محافظه

پردازان علوم سیاسی مانند راینهارد       نکته حائز اهمیت این است که برخی از نظریه        . اي ترکیبی استفاده شود     الگوها به شیوه  

شناسـی سیاسـی را تنهـا     اند که معتقدند نظریات مطرح در حوزه جامعـه  بندیکس و سیمورمارتین لیپست تا آنجا پیش رفته      

شناسـی    اما براي اینکـه دیـسیپلین جامعـه       . توان مورد توجه قرار داد      دمکراتیک می براي بررسی زندگی سیاسی در جوامع       

پـردازان بـا    هاي گوناگون به دست دهـد برخـی نظریـه       سیاسی بتواند چارچوبی براي تحلیل روابط دولت و جامعه در رژیم          

اعـم از  [عـه بـه طـور کلـی     یعنی تأثیرات جام» بررسی محیط اجتماعی سیاست«شناسی سیاسی به  عنایت به اینکه جامعه   

پـردازد؛ و بـه       بر ساخت و فراینـد و رفتـار سیاسـی مـی           ] هاي اجتماعی و فرهنگ     بندي  حوزه روابط تولیدي و اقتصاد، الیه     

تـوان چـارچوب      دهد، مـی    عبارتی زندگی سیاسی و تعامل میان دولت و جامعه را به وسیله متغیرهاي اجتماعی توضیح می               

شناسی  در واقع با استفاده از نظریات جامعه. یاسی و اجتماعی را در جوامع مختلف فراهم آورد        مورد نیاز در بررسی محیط س     

شناسـی سیاسـی    کالسیک که پیش از این به درون علم سیاست راه یافته است، نظریات مطرح در علم سیاست، و جامعـه        

در . تـوان فـراهم آورد      مـی » ام سیاسی نظ«و  » نظام اجتماعی «تري را براي بررسی و فهم رابطه          چارچوب تحلیلی مناسب  

گیري   و بیشتر به بررسی ساختار قدرت، فرایند سیاست و تصمیم         » باال به پایین  «نگرشی است از    » علم سیاست «حالی که   
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و معطـوف بـه بررسـی    » پـایین بـه بـاال   «شناسی به عنوان نگرشـی از   جامعه. پردازد و تأثیرات آنها بر روابط اجتماعی می  

و نه تحت عنوان    [» تعیین کنندگی «رابطه جامعه نسبت به دولت در ذیل مفهوم         . کند  ه بر سیاست کمک می    تأثیرات جامع 

باید این نکته را مدنظر داشت که جامعـه  . بررسی شود] اعمال قدرت و سلطه که بیشتر بر رابطه دولت با جامعه ناظر است       

کنند و از نظـر دیگـر،    لت، حدود و ماهیت آن را تعیین میو نیروهاي اجتماعی از یک نظر به عنوان بستر و زمینه عمل دو      

هاي اقتـصادي، اجتمـاعی و فرهنگـی جامعـه خـود عمـل                حکام سیاسی نیز به عنوان بخشی از جامعه تحت تأثیر ویژگی          

  . کنند می

  

  اعمال سلطه و قدرت

  )حوزه علم سیاست(

  

  کنندگی تعیین

  )شناسی سیاسی حوزه جامعه(

  

هـاي    هاي نظـري گونـاگون در بررسـی روابـط دولـت و جامعـه، حـوزه                  ه کاربرد چارچوب   در نتیج  .مبانی نظري 

  .یافته است پژوهشی متعددي توسعه

در پرتو این تعدد و تنوع امروزه از سه گرایش رفتاري، گرایش تأثیر نیروهاي اجتماعی بر زندگی سیاسی، و گرایش        

  :شناسی سیاسی اشاره دارند ش به سه سطح در تحلیل جامعهاز یک نقطه نظر این سه گرای. شود ساختاري نام برده می

  سطح تحلیل فرد و رفتارهاي او،: نخست

  ها و نیروهاي اجتماعی و  سطح تحلیل گروه: دوم

  .کننده آن سطح تحلیل ساختار دولت و عوامل تعیین: سوم

شـود بررسـی و       عبیـر مـی    ت 1در گرایش و یا سطح تحلیل نخست که عموماً امروزه از آن به رفتارشناسـی سیاسـی                

توضیح رفتارهاي سیاسی فرد در هر حوزه از کل جامعه سیاسی، خـواه در درون حـوزه قـدرت سیاسـی و یـا خـارج از آن،        

هاي مختلف سیاسی و ایدئولوژیک فرد، براساس تأثیر متغیرهاي گوناگونی چون پایگاه اقتصادي  مثالً گرایش. مدنظر است 

در ایـن  . شـود  هاي مذهبی و جز آن توضـیح داده مـی   آموزش، جنسیت، قومیت، گرایشـ اجتماعی، شأن اجتماعی، سطح    

شناسی سیاسی در کشورهاي دمکراتیک غربی بـه          هاي حزبی و رفتار انتخاباتی موضوع اصلی جامعه         زمینه بررسی گرایش  

حـث از علـل رفتـار بـه         شناسی سیاسی در این است که معموالً با کشاندن ب           ضعف نگرش رفتاري در جامعه    . رود  شمار می 

پذیري و فرهنگ یا کاراکتر ملی و تأثیرات خانواده، موجب خلـط دو دیـسیپلین روانـشناسی اجتمـاعی و                      فرایندهاي جامعه 

شناسی سیاسی باید توجـه داشـت کـه         لذا در صورت استفاده از این سطح تحلیل در جامعه         . گردد  شناسی سیاسی می    جامعه

  .ر فرد نیستموضوع اصلی تبیین و توضیح رفتا

هاي اجتماعی و تأثیر آنها بر حیات سیاسی، امکان بررسی روابط میان            سطح تحلیل دوم، یعنی سطح نیروها و گروه       

                                                          
١ Political Behaviour.

جامعه و نیروهاي 

اجتماعی

جامعه و نیروهاي 

اجتماعی

دولت

دولت
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به نحـو  . اي که در آن زندگی سیاسی به معناي واقعی و ملموس و انضمامی آن جریان دارد                 دولت و جامعه به عنوان حوزه     

هـا و نیروهـاي اجتمـاعی بـر وجـوه             کننده گـروه    ش و عملکرد و تأثیرات تعیین     در این سطح، نق   . سازد  مؤثرتري فراهم می  

  .شود بررسی می] مانند خصلت اجتماعی ساخت سیاسی، ایدئولوژي و سیاستگذاري دولتی و غیره[گوناگون حیات سیاسی 

د ایـن نگـرش     کـاربر . شـود   شناسی نوین محسوب می     سطح سوم، سطح تحلیل ساختاري از جهتی نگرش انتزاعی در جامعه          

ـا و     در نگرش ساختاري به جـاي بحـث از نقـش گـروه            . شناسی سیاسی نیست    محدود به چارچوب نظري خاصی در مکاتب جامعه        ه

هاي اقتـصادي، اجتمـاعی و فرهنگـی بـر روي سـاخت سیاسـی سـخن گفتـه                     نیروهاي اجتماعی در زندگی سیاسی، از تأثیر ساخت       

  . پردازد به بررسی روابط می] به عنوان اموري مجزاي از عمل و بیشتر انتزاعی[ا ه نگرش ساختاري با فرض وجود ساخت. شود می

به نظر پارسونز بهترین شیوه و روش براي درك کل واقعیت اجتماعی آن است که آن را به عنوان سیـستم ادراك                      

.  روابط متقابل وجـود دارد اي از اجزاست که بین آنها  هاي مکانیکی یا ارگانیکی مجموعه      کنیم، جامعه نیز، همچون سیستم    

هـاي همبـستگی پیچیـده و از آن جملـه مبـانی       بلکه بـر مکانیـسم  . اي صرفاً بر زور و قدرت متکی نیست     چنین مجموعه 

نظـم اجتمـاعی، انـسان را بـه     . کند تا همبستگی اجتماعی حفظ شود هایی وضع می جامعه محدودیت . اخالقی استوار است  

 از این رو رشد عقالنیت در تاریخ موجب افزایش آگـاهی و آزادي و بهـروزي انـسان          دهد و   سوي تمدن و آزادي سوق می     

البته تصور جامعـه  . با این حال قدرت نیز تا وقتی از آن استفاده بد نشود براي تداوم نظام اجتماعی ضروري است  . گردد  می

ها  محدودیت منابع و ارزش. آید نمیبه عنوان یک مجموعه و نظام به این معنی نیست که در آن کشمکش و منازعه پدید         

تـرین مـسائل    مهـم  هـا یکـی از    بنـابراین توزیـع منـابع و ارزش   . خیزد گردد و از این رقابت منازعه برمی        موجب رقابت می  

به هر حال منازعه ضرورتاً موجب فروپاشی نظم جامعـه          . آید  اجتماعی است و از این رو ضرورت کنترل اجتماعی پیش می          

توانند منازعات خود را به        مردم نیازهاي مشابه و معیارهاي مشابهی براي ارزیابی منابع دارند و از این رو می               گردد زیرا   نمی

  . هایی براي تداوم زندگی مشترك و همزیستی بیابند حداقل کاهش دهند و روش

  . ها ا، نهادها، و نقشها، هنجاره ارزش: اند از از دیدگاه پارسونز عوامل همبستگی و استمرار نظام اجتماعی عبارت

کـارویژه نظـام ارزشـی هـر      . کننـد   هاي افراد را به سـوي آن هـدایت مـی            ها غایات زندگی را تعیین و کنش        ارزش

رود و    نظام ارزشی عنصر اخالقی و فرهنگی نظام اجتماعی به شـمار مـی            . اي ایجاد مبانی همبستگی اجتماعی است       جامعه

  . دشو به عنوان زیربناي اجتماعی تلقی می

. دهنـد  هاي عمل اجتماعی را به دست مـی  کنند و قواعد و روش آیند و عمل می ها پدید می   هنجارها در سایه ارزش   

  .کنند هاي جامعه را ایجاد می هنجارها زمینه تحقق ارزش. نظام حقوقی هر جامعه نظام هنجاري آن است

ها در درون هر حوزه از        ها، مجموعه کارویژه    شها و هنجارها در مؤسسات اجتماعی هستند و نق          نهادها، تبلور ارزش  

  .کنند ها و هنجارها را درون نهادها اعمال می نظام اجتماعی هستند که در عمل ارزش

دانیم   می. هاي چهارگانه است    نظام سیاسی هم مانند نظام اجتماعی براي حفظ، تداوم و استمرار خود داراي کارویژه             

، نیل به 2، ایجاد همبستگی و حل منازعه1حفظ انسجام و همبستگی اجتماعی    : است از چهار کارویژه نظام اجتماعی عبارت      

                                                          
١. Pattern Maintenance.

  . معه هستنددهنده نظام ارزشی جا شود که روي هم رفته تشکیل این کارویژه به وسیله نهادهایی چون مذهب، فرهنگ و خانواده انجام می

٢. Integration.
  .مجري این کارویژه نظام حقوقی است. حل منازعه به موجب نظام هنجاري یا حقوقی
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   2 .، و انطباق با شرایط متغیر و جدید1اهداف

دسـتگاه قـضایی وسـیله اجـراي        . شـود   در نظام سیاسی کارویژه نخست توسط ایدئولوژي و قانون اساسی اجرا می           

ارویژه سوم و دستگاه اجرایی یا حکومت مسئول انجام کارویژه چهـارم   کارویژه دوم، دستگاه دیوانی یا بوروکراسی خاص ک       

  . ترین فرایند در نظام سیاسی به نظر پارسونز فرایند قدرت است که نقش آن همانند نقش پول در اقتصاد است مهم . است

 توزیـع منـابع،    هاي سیاسی، استخراج و بـسیج و        هاي نظام سیاسی مانند استخدام کارگزاران نقش        برخی از کارویژه  

شناسایی و تلفیق منابع اجتماعی گوناگون، تأمین شبکه ارتباطات سیاسی، وضـع و اجـراي هنجارهـاي سیاسـی و انجـام                      

وقتی . شوند  مربوط می » برون نهاد «و برخی نیز به بخش      » درون نهاد «وظایف داوري مربوط به انجام هنجارها به بخش         

از سوي دیگر کل سیستم اجتماعی وقتی با ثبات . خود را به خوبی انجام دهدهاي خاص  نظام سیاسی کاراست که کارویژه    

هـا موجـب عـدم     اما تفاوت آهنگ تغییر در بین این سیستم. هاي فرعی آن تعادل وجود داشته باشد        است که میان سیستم   

ها    و سپس به دیگر حوزه     هاي فرعی آغاز شود     به عالوه ممکن است تغییر از هر یک از سیستم         . گردد  ثباتی می   تعادل و بی  

گاهی هم ممکـن اسـت پیـدایش        . سازد  تحول در نظام فرهنگی و ارزشی، کل نظام اجتماعی را نامتعادل می           . سرایت کند 

 3عوامل همبستگی نسبت به تنوع و پیچیدگی ساختار اجتماعی دچار تأخر شوند که در نتیجه باز هم عدم تعادل و ناکارایی           

هاي نظام اجتماعی و یا بـه طـور کلـی محـیط              تعادل میان نظام فرهنگی و ارزشی و بقیه حوزه         به ویژه عدم  . آید  پدید می 

وقتی نظام ارزشی و محیط ناهماهنگ شوند، جهت اعاده تعادل کلی یا باید محیط تغییـر  . گردد ثباتی اساسی می    موجب بی 

ن داده است منابع ایـن ناهمـاهنگی و عـدم           چنانکه دیوید ایستون نشا   . یابد و یا نظام ارزشی هماهنگ گردد و یا برعکس         

هـاي    هاي خـارج از سیـستم و یـا اندیـشه            مثل اندیشه [ها    تعادل ممکن است عوامل خارجی یا داخلی مؤثر بر نظام ارزش          

  . باشد] مثل انقالب صنعتی یا رشد جمعیت[و یا عوامل خارجی و داخلی مؤثر بر نظام اجتماعی یا محیط ] اصالحی درونی

ـتیزها           هاي تاریخی و جنبه     هاي نگرش کارکردي که جنبه       کاستی براي آنکه  هاي انضمامی زندگی سیاسی که مرکب از س

ـامع          گیرد، جامعه   هاي اجتماعی را نادیده می      هاي منافع و گروه     و سازش  تـر بـه    شناسان سیاسی متأخر به منظور پرداختن الگویی ج

] الگوي مارکس، الگوي وبر، الگـوي دال و الگـوي کورپوراتیـسم    [یاسی  شناسی س   ترکیب برخی از وجوه الگوهاي چهارگانه جامعه      

ـاي پژوهـشی قابـل تـوجهی در زمینـه تعارضـات و                شناسی سیاسـی پلورالیـستی حـوزه        در حقیقت الگوي جامعه   . اند  دست زده  ه

  . شناسی سیاسی گشوده است هاي گوناگون اجتماعی و تأثیر آنها بر زندگی سیاسی به روي جامعه شکاف

هـاي اقتـصادي و    هاي اقتصادي و اجتماعی بر روي زندگی سیاسی تنها از طریق بررسی نقـش گـروه             ثیر ساخت تأ

بـر عالئـق      شوند، بلکه مبتنی    هاي اجتماعی به صورت تصادفی پیدا نمی        از آنجا که نیروها و گروه     . شود  اجتماعی آشکار می  

تواند فهم از محیط سیاسی و اجتماعی          می 4ها  ا و شکاف  بررسی تعارضات، تضاده  . گوناگونی در درون ساخت جامعه هستند     

شـود و   هاي متعدد محسوب مـی  اي با شکاف با توجه به جامعه در حال گذار و نیمه مدرن ایران که جامعه       . را تکمیل نماید  

                                                          
١. Goal Attainment.

  . شود این کارویژه به وسیله نظام سیاسی انجام می

٢. Adaptation.
  . شود این کارویژه به وسیله نهادهاي نظام اقتصادي انجام می

٣. Malintegration, disequilibrium, Malfunction.
شکاف اجتمـاعی عمـالً موجـب تقـسیم و         . هاي اجتماعی دارد    تر و انتزاعی از مفهوم شکاف       تعارضات و تضادهاي اجتماعی مفهومی گسترده     . 4

زندگی سیاسـی  . د آورندهاي سیاسی را پدی ها و سازمان ها ممکن است تشکل بندي گردد و این گروه   هایی می   بندي  تجزیه جمعیت و تکوین گروه    

.گیرد ها قرار می بندي آن شکاف هاي اجتماعی خاص آن کشور و نحوه صورت هاي گوناگون تحت تأثیر شکاف در هر کشوري به شیوه
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هـم  نقشی که طبقه متوسط قدیم و جدید در تحوالت یکصد سال اخیر ایران ایفا کرده است، در ایـن بررسـی راهنمـاي ف              

هاي سنت و تجدد، شبه دمکراسی و دمکراسـی، سـنی، جنـسی، دیـن و         شکاف. ها خواهد بود    ها، تهدیدها و فرصت     چالش

کند تا تلقی منابع  هاي تجربی درباره آن صورت گرفته است به میزان زیادي کمک می         دولت ذیل شکاف نسلی که بررسی     

مـدیریت و راهبـري، فرهنـگ    (هـاي فراینـدي     یز تا حدودي مؤلفه   و ن ) آموزان، کارشناسان، مدیران    معلمان، دانش (انسانی  

کننـده    کـه تـا حـدود زیـادي مـنعکس         ) گیـران   آموزان ذینفعـان، مخاطبـان، و تـصمیم         که به همراه اولیاء دانش    ) سازمانی

ها   ا و برنامه  ه  ها، هنجارها، سیاست    ها از ارزش    ها، باورها، عالئق، انتظارات، تقاضاها و حمایت        هاي موجود در نگرش     گرایش

  . و مقررات است، فهم شود

و بـه معنـایی در   [بدین ترتیب از آنجا که مسائل آموزش و پرورش جمهوري اسالمی در کشوري در حـال توسـعه      

گیرد، اقتضائات چنـین   ، مورد بررسی قرار می]مدرن سنتی ـ نیمه  صنعتی، و نیمه کشاورزي ـ نیمه  حال گذار از وضعیتی نیمه

هـاي سیاسـی، اقتـصادي،        هـا و انبـساط      ر وضعیتی گذرا و ناپایدار و گاهی دچار نوسانات سینوسی انقباض          جوامعی که دچا  

  .اي هستند مورد عنایت است هاي توسعه فرهنگی و شکاف

هـاي پاتریمونیالیـسم سـنتی،        هاي ایدئولوژیک دولت جامع القوا و آثار و تعارضـات گفتمـان             مضافاً به اینکه ویژگی   

هـاي اجتمـاعی و سیاسـی و     گرایی ایدئولوژیک و گفتمان دموکراسی، زمینه  مطلقه پهلوي، گفتمان سنت  گفتمان مدرنیسم 

و کـشور ایـران   ) به نحو اخـص (فکري تحول در نظام ایدئولوژیک و فرایندهاي جهانی شدن و موقعیت این نظام سیاسی          

هـاي محلـی      شکاف[هاي اجتماعی،     اه شکاف اي به همر    هاي توسعه   و مسائل ناشی از گذر همزمان و شکاف       ) به نحو عام  (

)local ( هاي عمومی     و شکاف)global ( زیر نظام آموزش و پرورش را نه تنها با محیطی )] هاي اساسی و فرعی  و شکاف

و انتـزاع و    . توان گفت، زیرنظام یاد شده خود آکنده از این عناصر محیطـی اسـت               متغیر و پویا مواجه کرده است، بلکه می       

  . گیرد بندي صورت می  درون و بیرون سیستم تنها براي مقولههاي تفکیک

از سوي دیگر با مدنظر قرار دادن وجوه مختلف زندگی سیاسی یا محیط سیاسی ـ اجتماعی مـشحون از گرایـشات    

هاي در حـال تـضعیف    هاي مسلط، گفتمان کم مؤثرتر، گفتمان   کننده یا دست    هاي فعال و رهبري     توان شکاف   متعارض، می 

هاي در حال برآمدن، زوال عناصر موجود در فرهنگ عمومی و فرهنگ سیاسـی و پدیـدار شـدن عناصـر                       ن و گفتمان  شد

 Policyو نـه تحلیـل خـط مـشی      (policy – orientedو با رویکردي سیاست ـ محـور  . را رصد کرد... جایگزین، و 

Avalysis (      هـاي سـوم و       سـاله، برنامـه     انداز بیـست    هایی ملهم از چشم     سیاست/ کوشش نمود اصول راهنما و خط مشی

  . چهارم توسعه و پارادایم و رویکردهاي جدید در بررسی به مسائل آموزش و پرورش ارائه شود

پـذیري و     زیرا چگونگی جامعـه   . ترین مفاهیم کلیدي در قلمروي مطالعه اختصاص دارد         مهم  به تعریف   فصل دوم   

پذیري بـه شـیوه آشـنا شـدن کودکـان بـا               جامعه. ی و اجتماعی است   فرهنگ سیاسی از مفاهیم کلیدي فهم محیط سیاس       

. گیرنـد   در حالی که برخی از ایستارها با رشد کودك مورد تجدیدنظر قـرار مـی              . ها و ایستارهاي جامعه خویش است       ارزش

او » شخـصیت سیاسـی   «و به طور مشخص     » شخصیت«ولی ایستارهاي دیگر در سراسر زندگی فرد به صورت بخشی از            

  . ماند قی میبا

و ) آمـوزش دروس خـاص در مـدارس       (پذیري سیاسی مستقیم      با عنایت به اینکه نظام آموزشی از دو طریق جامعه         

جویا پرخاشـگر، دمکـرات یـا     تجربه تعامل با اولیاء، معلمان، مدیران و دوستان مسالمت        [(پذیري سیاسی غیرمستقیم      جامعه

، )]گ یا صلح، رکود اقتصاد و یا رونـق، مـشقت و محرومیـت یـا رفـاه نـسبی                تجربه زندگی در شرایط جن    (و یا   ) اقتدارگرا،



... مؤثر هاي کیده مطالعات محیطچ... / طرح تدوین سند ملی 

کمیته آموزش/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

190

پـذیري   در جامعـه [پذیري مستقیم و تلـویحی   ها یا احساسات ناظر بر مسائل سیاسی به صراحت در جامعه     اطالعات، ارزش 

ورش و محیط سیاسـی     اي دوسویه بین نظام آموزش و پر         رابطه  دهد،  در سالهاي کودکی و نوجوانی انتقال می      ] غیرمستقیم

گرچه هدف از آموزش و پـرورش  . شود هاي معطوف به وفاق و یا تعارض برقرار می    و اجتماعی به ویژه در پیدایش گرایش      

امـا  . توسط دولت یا نظام سیاسی در همه جا براي تربیت شهروندان و کارگزاران وفادار و مطیع براي نظام سیاسـی اسـت                  

این مـسئله بـه ویـژه در کـشوري     . دهد هماهنگ و نامتوازن در پیش روي آن قرار می  تغییرات محیطی همواره وضعیتی نا    

. القوا برخوردار است حائز اهمیت بیـشتري اسـت           ایدئولوژیک و جامع    مانند ایران که نظام سیاسی و دولت در آن از ویژگی          

هاي اجتماعی، اقتـصادي و   ا، وضعیت ه  ها، آیین   اگر فرهنگ سیاسی نظام ذهنی از معانی نمادین است که در زبان، اسطوره            

هاي جمعی سیاستگذاران و شهروندان درباره طرز عمل نهادهـاي سیاسـی و               و باورها و ارزش   . کند  سیاسی خاص بروز می   

بنـابر برخـی از نظریـات ایـدئولوژي بـه عنـوان       . کنـد  گیري و قواعد بازي را تعریف می فرایندهاي سیاستگذاري و تصمیم  

ها و باورها درباره شیوه سـازمان دادن   اي نسبتاً منسجم از ارزش هنگ سیاسی و گاه بدیل آن، مجموعه      ترین مؤلفه فر    مهم  

ها و  ها و تجویزهایی درباره نحوه عملی کردن ایده         هاي سیاسی، اقتصادي و اجتماعی، و همچنین توصیه         و طرز عمل نظام   

گـرا و بـا درجـات     هاي سیاسی کثـرت     ئولوژیک برخالف نظام  القوا و اید    هاي جامع   از این رو در دولت    . ها معینی است    ارزش

هاي اجتماعی مختلف بـه عنـوان واقعیـت     که تضادها و تقابل در زمینه تغییرات و تحوالت و در نزد گروه          [دمکراتیک باال   

س هـا و سـندیکاها و احـزاب در انعکـا     هاي صنفی و سیاسی، اتحادیـه  مورد توجه و بررسی است و نهادهاي مدنی، تشکل  

، هر نـوع گـرایش      ]مند و قانونی هستند      داراي تعامل ضابطه    هاي تازه و در راستاي تلفیق و تجمیع عالئق با دولت            گرایش

. شود هنجاري و انحراف از معیار و گاه تا حد ابراز عدم وفاداري، برخورد معاندانه، و براندازانه و امنیتی توصیف می                   تازه، نابه 

هـا ماننـد      هاي تازه در لباس، گرایش به شنیدن انواع دیگري از موسیقی برخی از ورزش               ه مدل ها استفاد   در این گونه نظام   

هاي رنگین و شاد در مراحل مختلـف          سواري زنان، استفاده از پوشش      ها، دوچرخه   شطرنج و بوکس، رفتن زنان به ورزشگاه      

  . تواند مغایر نظام ارزشی قلمداد شود با شدت و ضعف می

القوا  ط سیاسی ـ اجتماعی آموزش و پرورش جمهوري اسالمی بنا به خصلت ایدئولوژیک و جامع  لذا در تحلیل محی

. شناسی فرهنگی به شرحی که در ایـن بخـش آمـده اسـت              شناسانه، روانشناسانه و انسان     بودن آن طیفی از مفاهیم جامعه     

کـه دربرگیرنـده    ( دوم، سـوم و چهـارم        نسلی و گرایشات متنوع و متعارض نسل اول،         تواند راهنماي فهم مناسبات بین      می

  . باشد) آموزان است گیران، مدیران، اولیاء و مربیان و دانش تصمیم

هـاي تـاریخی ـ     برخـی ویژگـی  .  به تبیین برخی از خصوصیات تاریخی جامعه ایـران اختـصاص دارد  فصل سوم

 ـ اجتمـاعی، فرهنـگ سیاسـی ـ      شامل نظامات سیاسی(ساختاري جامعه ایران موجب شده که محیط سیاسی ـ اجتماعی  

این بـدان معنـی نیـست کـه اثـر      . تأثیر زیادي در محیط آموزش و پرورش بگذارد) اجتماعی و شرایط سیاسی ـ اجتماعی 

ولی تأثیر از محیط سیاسی اجتماعی بر محـیط  . فرایندهاي آموزشی جامعه در محیط سیاسی ـ اجتماعی نادیده گرفته شود 

هـا، رویکردهـا و    هاي اخیـر و یـا تجزیـه و تحلیـل گفتمـان      این آثار در دهه. یشتر و شدیدتر بود    غالباً ب   آموزش و پرورش،  

اي کـه    گونـه   بـه . بیش از پیش قابـل فهـم شـده اسـت          ] و یا در مقابل تجددگرایی    [ها    گرایی  هاي معطوف به سنت       دیدگاه

اي، و عناصـر و       تقل یـا حـداقل زمینـه      توان از جهات زیادي عوامل محیط سیاسی اجتماعی را در سطح متغیرهاي مس              می

هـاي   با این حـال حتـی اگـر از مـدل    . هاي آموزش و پرورش را در حد متغیرهاي تابع مدل کرد و به تبیین پرداخت               مؤلفه

اي میان آموزش و پرورش و محیط سیاسی  کننده تردیدي نیست که متغیرهاي تعاملی تعیین  . نظر کنیم   سویه نیز صرف    یک
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گیـرد   ها و تهدیدهاي آموزش و پرورش را مواردي دربرمـی  شته و از این رهگذر از جمله بیشترین فرصت    اجتماعی وجود دا  

  . که محیط سیاسی اجتماعی در آن نقش قابل توجهی دارد

در این فصل به اجمال با یک زمینه کاوي تاریخی به بررسی تأثیر محیط اجتماعی ـ سیاسی در ایران بر آموزش و  

این بررسی به دلیل مقارنت توسعه نهادهاي نوین آموزش و پرورش در غرب با دوره صـفویه در                  . شود  پرورش پرداخته می  

ابتـدا  . یابـد  به اختصار ادامه مـی    ) قبل از پیروزي انقالب اسالمی    (شود و تا دوره پهلوي دوم         ایران، از عهد صفوي آغاز می     

  . شود ن دوره توصیف میهاي کلی هر دوره و سپس سیماي کلی آموزش و پرورش در آ ویژگی

هاي اجتماعی بر محیط سیاسی و اجتماعی مورد بررسی قـرار             ها و شکاف    نقش و تأثیر تعارض   در فصل چهارم،    

توان مدخل تئوریک این بخش از بررسی قلمداد کـرد، گفتـه شـد            در فصل اول کلیات که به نوعی آن را می         . گرفته است 

ایران با توصیف و تحلیل جامعه در حال توسعه و به عبارتی در حـال گـذار   ] نظام آموزش[فهم محیط سیاسی ـ اجتماعی  

هـاي پرتعـداد    اي، شـکاف  هـاي توسـعه   ایرانی با تمرکز بر مسائل و مشکالت ناشی از نوسازي و گذار همزمـان و شـکاف    

المللی تـشدید    بینبا کاتالیزوري تغییرات محیط     [هاي متعارض طبقات متوسط قدیم و جدید که اکنون            اجتماعی، و گرایش  

  . شود سازد، میسر می آشکار می] نسل اول، دوم، سوم و چهارم[نسلی  رسد بیشتر خود را در شکاف بین به نظر می] شود می

به رغم [هاي فرعی اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و سیاسی        رسد تفاوت آهنگ تغییر در سیستم       به نظر می  

ساله توسعه براي حفظ، تداوم و استمرار نظام سیاسی و اجتماعی و ایجاد تعـادل   هاي پنج ها که در قالب برنامه     تمایل دولت 

اصالحات ارضی  . دهد  نظام اجتماعی را متأثر ساخته و همواره آن را در معرض عدم تعادل، قرار می              ] شود  و ثبات دنبال می   

هـایی بـا گرایـشات        ه سرکار آمدن دولـت    انقالب سفید و انقالب اسالمی و تأسیس نظام جمهوري اسالمی و پس از آن ب              

متمایل به اقتصاد متمرکز و دولتی، و سپس جایگزینی آن با دولت متمایل به آزادسازي یا رهاسازي اقتصاد و ظهور دولت                     

پیوسته ] که بین اقتدارگرایی و شبه دمکراسی در نوسان است        [اصالحات متعاقب آن و به طور کلی تحوالت نظام سیاسی           

اي، چنـین     کم و با تکیه بر برداشت محتاطانه        دست. کند  هاي فرعی و کل نظام اجتماعی ناهماهنگی ایجاد می         بین سیستم 

با بروز تأخر در عوامل همبستگی نـسبت بـه تنـوع و            ] ناپذیر است   با آنکه ضرورتی اجتناب   [رسد گذار به توسعه       به نظر می  

  . هاي توسعه است همراه است برنامهپیچیدگی ساختار اجتماعی که بخشی از آن هم محصول اجراي 

دادهاي آن که متأثر از رویکردهـاي مختلـف و            هاي آموزشی و فرهنگی و برون       ها و برنامه    بدین ترتیب در سیاست   

کـه آنهـا هـم متـأثر از میـزان نفـوذ و       [سـاله توسـعه کـشور اسـت         هاي پنج   ها و برنامه    هاي دولت   گاه متعارض در برنامه   

ایـن ناهمـاهنگی و عـدم       ] ها، هنجارها و عالئـق آنهاسـت        سط قدیم و جدید و تحوالت در نگرش       تأثیرگذاري طبقات متو  

کـه حـدود ثلـث    [آموزان و دانشجویان  خورد و هم به دلیل جوان بودن جمعیت ایرانی، دانش     تعادل هم بیشتر به چشم می     

گیران و مقامـات      و تصمیم ] مربیان[ناسان  به همراه خانواده، و معلمان و مدیران و کارش        ] دهند  جمعیت ایران را تشکیل می    

را تجربـه  ] دوگانگی و گاه چنـدگانگی [این گرایشات متعارض ] در صف مقدم[ربط پیش از هر نقطه دیگر  ارشد دولتی ذي 

  .کنند می

از این رو در بررسی محیط سیاسی ـ اجتماعی توجـه بـه مـسائل و مـشکالت گـذار همزمـان و شـکاف توسـعه،          

 و وضعیت طبقه متوسط جدید ایران که هم بستر و هم موتور تغییرات اجتماعی و سیاسی است حـائز      هاي اجتماعی   شکاف

  .اهمیت است

ترین مسائل و مشکالت آموزش و پرورش با نگـاهی از درون اختـصاص داده                 مهم  به بررسی درباره    فصل پنجم   
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رونی بیـرون از نهـاد آمـوزش و پـرورش     پس از بررسی محیط سیاسی ـ اجتماعی آموزش و پرورش از نگاه بی . شده است

بـا نـسل اول و دوم و        ) آمـوزان   دانش(نظرها میان نسل چهارم       هاي نگرشی و اختالف       جمهوري اسالمی، که عمدتاً تفاوت    

در ایـن بخـش بـا    ] سیاسـی و اجتمـاعی   ) هنجـاري   بی(و پیش از پرداختن به پدیده آنومی        . [کرد  سوم را تا حدي بیان می     

انـدرکار آمـوزش و پـرورش جمهـوري      نظـران و کارشناسـان دسـت        از درون برخی صاحب   ] کم و بیش  [ی  استفاده از نگاه  

گیران، اولیاء، مسئله مشارکت اولیـاء،   اسالمی و به صورت تفکیک شده درباره وضعیت و عملکرد مربیان، مدیران و تصمیم    

  .شود آموزي پرداخته می مربیان و نهادهایی چون شوراها و مجلس دانش

پس . گیرد گرایشات متعارض در محیط سیاسی و اجتماعی آموزش و پرورش مورد بحث قرار میفصل ششم   در  

هاي جدید در     اي، پدید آمدن گرایش     از بررسی مسائل ناشی از گذار همزمان، و پیامدهاي توسعه نامتوازي و شکاف توسعه             

کننـده   شود و شکاف نـسلی کـه مـنعکس     یاد می]که گاه از آن به طبقه متوسط جدید فرهنگی   [طبقه متوسط جدید ایران     

ها و منافع متنوع و گاه متعارضی در    هاي اول و دوم و سوم و چهارم و انتظارات، خواست            هاي متفاوت نسل    نگرش و ارزش  

تا حدي شبیه به    [اي فشرده     گونه  شود این گرایشات متعارض به      محیط سیاسی و اجتماعی است، در این بخش کوشش می         

» تـرین مـسائل و مـشکالت آمـوزش و پـرورش             مهـم   دربـاره   «در فصل گذشته تحت عنوان      . بیان شود ] ديبن  یک جمع 

هـاي    تا در کنار بررسـی    . هایی که درباره وضعیت و عملکرد آموزش و پرورش صورت گرفته است آورده شده است                بررسی

اند  قتصاد سیاسی و توسعه به محیط نگریستهشناسی سیاسی، ا شناسی، جامعه هاي روانشناسی، جامعه    محققانی که از دیدگاه   

هایی که کم و بیش از درون سیستم آموزش و پرورش و یا در مجاورت این سیستم بـه مـسائل محیطـی                         به مرور دیدگاه  

اي که در این بررسی با مطالـب          سخنی  همسویی و هم  . اند مالحظه شود    آموزش و پرورش پرداخته   ] محیط درون و بیرون   [

کنـد و هـم در مقایـسه بـا            تـر مـسائل و مـشکالت کمـک مـی            خورد از سویی به فهم انـضمامی        شم می پیش گفته به چ   

شناسـانه و مـسئله ـ محـور مبتنـی بـوده، ایـن         هاي تحلیلی و انتقادي فصول قبل که عمدتاً بر رویکـردي آسـیب   بررسی

هـا و     بـه صـورت توأمـان توصـیه       هاي معطوف به تهدید و فرصت         ها در عین بازگویی مسائل و مشکالت با مؤلفه          بررسی

با این تحلیـل فهرسـتی از تهدیـدها و          . رسان باشد   تواند در تدوین خط مشی یاري       اند که می    تجویزهایی را هم ارائه نموده    

  .ها ارائه گردیده است فرصت

. هاي پیشنهادي اختـصاص دارد      مشی  ها و خط    بندي شده از تهدیدها و فرصت       به ارائه فهرستی جمع   فصل هفتم،   

در فصل قبـل  . شود توان براي رسیدن به آن انجام داد تکمیل می این فهرست با تبیین وضعیت مطلوب و کارهایی که می         

هاي معطوف بـه      بندي حاصل از بررسی     ها ارائه گردید، که به نوعی جمع        گرایشات متعارض، فهرستی از تهدیدها و فرصت      

هاي اجتمـاعی ناشـی از        هاي بین نسلی، و شکاف      لی، و شکاف   نس  اي، شکاف بین    مشکالت گذار همزمان و شکاف توسعه     

در ایـن   . شـود    قلمداد مـی    گرایی افراطی و جهانی اندیشیدن،      طلبی، بومی   گرایش به سنت و تجدد، اقتدارگرایی و مشارکت       

شود  قسمت اما، با مروري به وضع مطلوب از نگاه محققان و کارشناسان مسائل اجتماعی و آموزش و پرورش کوشش می                   

توانـد   ها به دست داده شود به نحوي که امکان ارائه خط مشی و راهکارهایی که مـی                  نگر از فرصت    دیدگاه تفصیلی و جزء   

نکتـه حـائز   . مدت و درازمدت، ملی تلقی شـود ارائـه کـرد    به سود آموزش و پرورش بهتر و معطوف به تحقق اهداف میان   

هاي تازه در طبقـه      گرایشات متعارضی که در میان چهار نسل، گرایش       ها نیز متناسب با       مشی  اهمیت آنکه در مبحث خطی    

هاي متعلـق بـه نـسل دوم و دگراندیـشی             خورد، برخی تجدیدنظر طلبی در میان گروه        متوسط جدید فرهنگی به چشم می     

عیت علم، با آنکه گرایش به خردگرایی، پذیرش مرج   . هاي مشابهی وجود دارد     گسترده، در میان نسل سوم و چهارم، تفاوت       
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امـا نـسبت بـه    . گرایی، دمکراسی، حقوق بشر، حقوق مدنی، تفکر خالق و انتقادي روبـه رشـد اسـت           ناسیونالیسم و جهان  

از طرفی با آنکه به نقش امور تربیتی انتقادات جـدي      . خورد  سازي آموزش و پرورش گرایش کمتري به چشم می          خصوصی

نظران علوم اجتماعی و رفتـاري کـه در جهـت     وسط متخصصان و صاحبآموزان نوعی کنترل ت وارد است ولی اولیاء دانش  

  . آموزان باشد را خواستارند هاي زندگی براي دانش آموزي روش مهارت

  ها ها، اقدامات و فعالیت مشی ها، خط تهدیدها، فرصت. 10جدول 

هاي محیط  مؤلفه

اجتماعی ـ 

  سیاسی

/ تهدید 

  فرصت

هاي نظام  تأثیر مؤلفه

  آموزش و پرورش
  ها اقدامات و فعالیت  ها مشی خط

ساخت متمرکز . 1

  گیري تصمیم
  ت

فقدان یا ضعف مدرسه 

  محوري

ـ پایین بودن نرخ 

  پذیري و پاسخگویی مسئولیت

  ـ عدم انگیزه مشارکت فعال

  ـ افول خالقیت و ابتکارات

ـ ناکارآمدي سازمانی و اختالل 

  فرهنگ سازمانی در مدرسه

تغییر ساختار 

سازي و  تصمیم

گیري در  صمیمت

  آموزش

مهندسی مجدد فرایندها در 

جهت تمرکززدایی و تفویض 

اختیارات به سطوح استانی و 

مدرسه دمکرانیزاسیون 

  سازمانی آموزش و پرورش

نامه  ـ اصالح آیین

  آموزي هاي دانش تشکل

نامه  ـ اصالح آیین

  هاي معلمان تشکل

ـ افزایش اختیارات 

هاي اولیاء و مربیان در  انجمن

   مدرسه محوريجهت

سیطره الگوهاي . 2

سازي  یکسان

فرهنگی و نرخ 

  پایین تکثرپذیري

ت

بازداشتن مدیریت مدرسه از 

  ...پویایی و تنوع و 

از بین رفتن نشاط و کیفیت 

زندگی مدرسه و گسترده 

  آموزان تجربه اجتماعی دانش

ـ افزایش قابلیت 

پذیري   و تنوع انعطاف

در مبادي 

گیري نسبت  تصمیم

یست جهان به ز

  فرهنگی

ـ پذیرش تنوع 

هاي قومی ـ  فرهنگ

بومی و محلی جامعه 

  ایرانی

ـ سازگاري خالق، 

مثبت و سازنده با 

فرایندهاي جهانی 

  شدن

هاي بازتقویت  رفع سختگیري

شده در زمینه لباس 

  آموزان دانش

هوشیاري نسبت به عواقب 

فشارهاي مجدد در جهت 

محدود کردن سبک زندگی 

سازي به  وناتخاذ الگوي مص

ها،  جاي افزایش ممنوعیت

کفایت به اصول اجتماعی و 

  الفراغ شرعی گسترش منطقه

آموزان  ـ آماده کردن دانش

براي زیستن در زیست 

  هاي فرهنگی متنوع جهان

ـ احیاي تنوع و گوناگونی 

هاي ایرانی و  خالق فرهنگ

آموزان و  آشنا کردن دانش

معلمان با آن از طریق 
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هاي محیط  مؤلفه

اجتماعی ـ 

  سیاسی

/ تهدید 

  فرصت

هاي نظام  تأثیر مؤلفه

  آموزش و پرورش
  ها اقدامات و فعالیت  ها مشی خط

هاي درسی،  کتاب

ها،  ها، نمایشگاه جشنواره

هاي فرهنگی،  ها، گالري موزه

هنري، برگزاري اردوها، 

  بازدیدها

ـ افزایش مبادالت و 

تعامالت بین فرهنگی میان 

ها و اقوام ایرانی  قشرها، گروه

  در مدارس سراسر کشور

ـ مواجهه ملی خودآگاهانه، 

خالق با رویکرد علمی با 

  جهانی شدن

انی ـ آشنایی با روندهاي جه

و ایجاد شناخت از طریق 

  ...هاي درسی و  کتاب

ـ انتخاب و آشنایی از 

دستاوردهاي مثبت و 

  تجربیات جهانی

ـ مبادالت علمی، آموزشی و 

  فرهنگی با جهان

مبتنی نبودن . 3

گیري بر  تصمیم

  پژوهش علمی

ت

ضعف اعتبار یا مشروعیت 

بخش قابل توجهی از 

  هاي ابالغی دستورالعمل

هاي کافی براي  زهـ نبودن انگی

  اجراي کامل مقررات

نهادینه کردن تحلیل 

هاي  مداوم سیاست

سیاست پژوهشی (

  )علمی

هاي  ـ خودارزیابی با روش

علمی در مدرسه با هدف 

  بهبود مداوم

ـ نظرسنجی ساالنه از 

آموزان و معلمان و  دانش

ها با اصول و  خانواده

هنجارهاي علمی و از طریق 

  مراجع

 صالح و مستقل ذي

  اي تخصصی ـ حرفه

ضعف جامعه . 4

  مدنی
ت

ضعف نهادهاي میانجی و 

  :مشارکتی در مدرسه

  آموزي ـ ضعف شوراهاي دانش

هاي اولیاء و  ـ ضعف انجمن

  مربیان

  هاي مدیریتی ـ ضعف اتحادیه

تقویت جایگاه و 

هادهاي اختیارات ن

مدنی و صنفی و 

اي آموزش و  حرفه

  پرورش

ـ بازآفرینی شوراهاي 

  آموزي دانش

ـ بازآفرینی شهردار مدرسه و 

آموزان در  مشارکت دانش

  مدیریت

ها و  ـ حمایت از فعالیت
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هاي محیط  مؤلفه

اجتماعی ـ 

  سیاسی

/ تهدید 

  فرصت

هاي نظام  تأثیر مؤلفه

  آموزش و پرورش
  ها اقدامات و فعالیت  ها مشی خط

هاي فرهنگی ـ  ـ ضعف کانون

  اجتماعی و فوق برنامه

  هاي معلمان ـ ضعف اتحادیه

نهادهاي فرهنگی اجتماعی 

  آموزي دانش

ـ افزایش اختیارات 

  هاي اولیاء و مربیان انجمن

 حمایت از نهادهاي صنفی ـ 

اي معلمان و نقش  و حرفه

آنها در مدیریت و ارزیابی 

  مدرسه

هاي  ـ افزایش نقش انجمن

اي  علمی ـ تخصصی و حرفه

  هاي درسی در تدوین کتاب

ـ تفویض اختیارات 

ریزي درسی به سطوح  برنامه

  اي و صنفی تخصصی حرفه

هاي  سرمایه . 5

  اجتماعی ملت

اعتماد اجتماعی باال 

نسبت به معلمان در 

  هجامع

ها  براساس پیمایش(

و در مقایسه با 

هاي دیگر  گروه

  )شغلی

  ف
هاي بالقوه اجتماعی در  منزلت

  شغل معلمی

افزایش رقابتی شدن 

و تقاضاگرایی در 

  آموزش و پرورش

گذاري  ـ حمایت از سرمایه

بخش غیردولتی و مستقل در 

  آموزش و پرورش

ـ استقرار نظام ارزیابی 

کیفیت آموزشی با تأکید 

 ـ ارزیابی و ارزیابی برخورد

  توسط همگنان

ـ حمایت از نهادهاي صنفی، 

اي و تخصصی در امر  حرفه

ارزیابی آموزش و اعتبار 

  بخشی آن
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  ها و اقدامات مشی ها، خط تهدیدها، فرصت. 11جدول 

هاي محیط  مؤلفه

اجتماعی ـ 

  سیاسی

/ تهدید 

  فرصت

هاي نظام  تأثیر مؤلفه

  آموزش و پرورش
  ها ات و فعالیتاقدام  ها مشی خط

تمایل باالي . 6

خانوارها براي 

مصرف در 

گذاري  سرمایه

  انسانی

  ف

هاي مساعد  برخی زمینه

گذاري  اجتماعی براي سرمایه

آموزش و بخش غیردولتی در 

  پرورش

    

نگرش سنتی به . 7

روابط انسانی در 

  نظام اداري کشور

ت

پایین بودن اثربخشی مدیریت 

آموزش و پرورش به در نظام 

لحاظ پاسخگویی به مشتریان 

  داخلی و خارجی

ـ در سطح وزارتخانه و ادارات 

  آن

  ـ در سطح مدرسه

اصالحات و تحول 

آموزش و اداري در 

  پرورش

ـ افزایش اختیارات شوراي 

  معلمان در مدرسه

ـ افزایش اختیارات شوراي 

مدیران در سطح نواحی و 

  آموزش و پرورشمناطق 

هاي روابط  ـ تشکیل کارگاه

هاي  سانی و آموزشان

  اي مدیران حرفه

وجود . 8

شناختی و  آسیب

انحرافات اجتماعی 

  در ایران

ت
وجود تجربه بزهکاري در 

  هاي دوستی و همساالن گروه

ـ افزایش اعتبارات 

آموزش و پژوهشی 

  پرورش

اي و  ـ نگاه حرفه

تخصصی به نظام 

آموزش و مشاوره در 

  پرورش

ایجاد تحول در 

فضاي نمادین و 

دي مدارس و کالب

هاي آموزشی  محیط

در جهت معناسازي 

  آموزان براي دانش

هاي پژوهشی  ـ اجراي طرح

با کیفیت الزم در زمینه 

  آموزان ها و رفتار دانش نگرش

ـ تربیت و جذب و به 

کارگیري نیروي انسانی 

اي و متخصص و  حرفه

کارآمد در امر مشاوره 

آموزان در مدارس  دانش

  کشور

ت ـ استفاده از خدما

ها و  تخصصی دانشگاه

هاي مشاوره  کلینیک

اجتماعی و رفتاري براي 

پاسخگویی به نیازهاي 

  آموزان دانش

ـ استفاده از اسامی مشاهیر 

علمی، هنري و فکري و 

فرهنگی در سطح ملی، 

  محلی و جهانی

دهی به فضاي  ـ سامان

کالبدي و نمادین مدارس 
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هاي محیط  مؤلفه

اجتماعی ـ 

  سیاسی

/ تهدید 

  فرصت

هاي نظام  تأثیر مؤلفه

  آموزش و پرورش
  ها ات و فعالیتاقدام  ها مشی خط

ها،  استفاده از تابلوها، تندیس(

ها و  ادها و نشانهها، نم نقاشی

عالیم با بار معنایی و 

  کننده ترغیب

نامه معماري  ـ تدوین آیین

فضاهاي آموزشی در تأسیس 

  مدارس جدید

نامه براي  ـ تدوین آیین

یابی  اصول راهنماي مکان

مدارس جدید با در نظر 

گرفتن تنوعات 

محیطی، اقلیمی  زیست

برداري از ظرفیت  بهره(

  )میراث طبیعی کشور

ت  ها اد ارزشتض. 9
هاي  شیوع تقلب در فعالیت

  تحصیلی
    

خشونت خانگی . 10

علیه زنان و 

  کودکان

ت
  ـ افت تحصیلی

  وري کاري ـ افت بهره
    

  ت  آنومی اجتماعی. 11

  ـ افت تحصیلی

هاي فوق  ـ ضعف فعالیت

  برنامه هنجارشکنی 

    

ناکارآمدي . 12

هاي ملی در  رسانه

پاسخگویی به 

اوقات فراغت 

 و رواج جوانان

هاي  برنامه

اي یا  ماهواره

  اینترنتی

ت

اختالل در فعالیت تحصیلی و 

  آموزي رفتارهاي دانش

  ـ اعتیاد

  ـ انحرافات جنسی

ـ افت تحصیلی ـ ترك 

  تحصیل

دعوا ـ دزدي ـ (ـ بزهکاري 

  ...)درگیري و 

بخشی به  طرح مسرت

آموزي  زندگی دانش

  )ت11ت 10ت 9(

حمایت از طرحها و ابتکارات 

یت مدارس و نهادهاي مدیر

مدنی و صنفی آن در 

آمیز کردن زندگی  مسرت

  مدرسه

احساس . 13

محرومیت و فاصله 

  طبقاتی

ت
اختالل در روابط اجتماعی 

  آموزان دانش

هاي  تشکیل صندوق

  آموزي اعتباري دانش

هاي کمک   وام ایجاد برنامه

  آموزان تحصیلی به دانش

هاي  شکاف. 14

  نسلی بین 
ت

وابط اولیاي خانه و ناکارآمدي ر

  آموزان مدرسه با دانش

وگو و  توسعه گفت

   نسلی تفاهم بین

هاي آموزشی  برگزاري کارگاه

براي مدیران و اولیاي خانه 

هاي ارتباطی با  در مهارت
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هاي محیط  مؤلفه

اجتماعی ـ 

  سیاسی

/ تهدید 

  فرصت

هاي نظام  تأثیر مؤلفه

  آموزش و پرورش
  ها ات و فعالیتاقدام  ها مشی خط

  کودکان، نوجوانان و جوانان

وگوي  تشکیل اجتماعات گفت

مشترك اولیاي خانه و 

  مدرسه با فرزندان در مدرسه

رویه  رشد بی. 15

شهرنشینی و 

کاهش کنترل 

  اجتماعی

ت

کاهش همنوایی اجتماعی در 

آموزان و فعال شدن  دانش

خودمختاري شخصی در آنان 

  به صورت ناهنجار

افزایش و ارتقاي 

تعامل مدرسه و 

  دانشگاه

حمایت از ابتکارات مدیریت 

هاي اولیا و  مدارس و انجمن

گیري از  مربیان در بهره

و پدران و مادران متخصص 

آموزان در  کارشناسان دانش

نحوه مواجهه با 

هاي رفتاري،  پیچیدگی

ارتباطی و نگرشی 

آموزان در جامعه در  دانش

  حال گذار کنونی ایران

ت  بحران هویت. 16
مشکالت رفتاري و ذهنی 

  آموزان دانش
    

هاي  شاخص. 17

آمیز توسعه  مسئله

  اجتماعی در ایران

هاي  ـ فرصت

همگانی در 

ز فواید برخورداري ا

  رشد اقتصادي

ـ دسترسی همگانی 

به خدمات و 

حمایت و تأمین 

  اجتماعی

  ـ کیفیت زندگی

ها  ـ بازتوزیع فرصت

  و عدالت اجتماعی

ت

ضعف فرهنگ سازمانی در 

  مدرسه

هاي فعالیت  ـ افول انگیزه

  اي در معلمان حرفه

ـ گرایش قشرهایی از معلمان 

  ...به تدریس خصوصی و 

هاي  تشکیل صندوق

 13(باري معلمان اعت

  )ت

حمایت از معلمان در قالب 

  ها و تسهیالت وام

سوءتغذیه و . 18

  فقدان نظام سالمت
  طرح مدرسه سالم  افت تحصیلی  ت

افزایش اعتبارت و 

ربط  پاسخگویی نهادهاي ذي

بهداشتی ـ درمانی نسبت به 

  حوزه آموزش و پرورش

ـ برنامه معاینات ادواري 

  رایگان در مدارس
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هاي محیط  مؤلفه

اجتماعی ـ 

  سیاسی

/ تهدید 

  فرصت

هاي نظام  تأثیر مؤلفه

  آموزش و پرورش
  ها ات و فعالیتاقدام  ها مشی خط

هاي  وزیع بستهـ تهیه و ت

آموزشی نوشتاري و 

الکترونیکی در زمینه 

  بهداشت و تغذیه

هاي درمانی  ـ افزایش بیمه

  آموزان و معلمان دانش

ت  ترافیک. 19
اختالل در فرایندهاي یادگیري 

  و یاددهی

هاي  توسعه محیط

مجازي یادگیري ـ 

یاددهی به عنوان 

هاي  مکمل روش

سنتی و با تأکید بر 

و ارزیابی کیفیت 

  اثربخشی

ـ مشارکت آموزش و 

پرورش در بررسی و 

ریزي طرح  برنامه

ترافیک و مقررات رفت 

و آمد و ساعات اداري 

  رسمی در کشور

 دخالت دادن -

هاي ترافیکی  شاخص

یابی مدارس  در مکان

  و صدور مجوز

هاي الزم  ـ توسعه زیرساخت

براي فناوري اطالعات و 

  ارتباطات در مدارس

 باند ـ دسترسی ـ پهناي(ـ 

اي ـ  تجهیزات رایانه

  ...)ها و  آموزش

ـ بررسی علمی ـ کاربردي 

  آثار ترافیک بر کیفیت مدرسه

ت  نشینی حاشیه. 20

رویه و اختالل در  اختالل بی

نظام قشربندي اجتماعی 

آموزان و آثار آن در  دانش

ضعف فضاي کنترلی مدرسه و 

آسیبمند شدن محیط رفتاري 

ات، رفتار جرمی، انحراف(آن 

  ...)بزهکاري و 

  ـ  ت11 ت، 10 ت، 9

سلطه مقررات . 21

ایدئولوژیک سیاسی 

حداکثري بر زیست 

  جهان فرهنگی

ت

آموزان  واکنش اجتماعی دانش

به رفتار نهادهایی مثل نیروي 

انتظامی، حراست مسئوالن 

ضعف ... (پرورشی، گزینش و 

هاي درونزا و همنوایی  نظم

  )پذیري اجتماعی و جامعه

  ـ   ت2
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هاي محیط  مؤلفه

اجتماعی ـ 

  سیاسی

/ تهدید 

  فرصت

هاي نظام  تأثیر مؤلفه

  آموزش و پرورش
  ها ات و فعالیتاقدام  ها مشی خط

نگاه سنتی ـ . 22

دیوانساالر به اداره 

کشور و فراهم 

نیامدن شرایط براي 

توسعه اجتماعات 

  اي محله

ت

هاي  ها و ظرفیت فقدان زمینه

الزم براي توسعه اجتماعات 

  اي آموزش و پرورش محله

طرح توسعه 

اي  اجتماعات محله

  آموزش و پرورش

تفویض اختیارات و حمایت از 

  :ابتکارات مدارس در

رتباط و تعامل خالق با ـ ا

: اي مانند نهادهاي محله

هاي امناي محلی،  هیأت

هاي  ها، توانایی شورایاري

ها  دانش و مهارت در خانواده

  ...و 

ـ مشارکت دادن نهادهاي 

  محلی در اداره مدرسه

کوچک شدن . 23

بعد خانوار و کاهش 

  نرخ باروري

  ف

گذاري بیشتر و  ـ امکان سرمایه

در تعلیم و ها  بهتر خانواده

  تربیت فرزندان

ـ کاهش تقاضاي اجتماعی و 

  آموزي کشور جمعیت دانش

ـ سبک شدن بار اعتباري و 

کاهش فشارهاي مالی و 

  پشتیبانی

بهبود ارتقاء 

هاي کیفی  شاخص

  آموزشی و پرورشی

افزایی  بازآموزي و دانش. 1

معلمان براي ارائه خدمات 

  آموزشی متنوع و جدید

فی و تجهیز و بهبود کی. 2

کمی خدمات آموزشی، 

هاي آموزشی،  تکنولوژي

ها و منابع کمک  کتابخانه

  آموزشی مدارس کشور

افزایش . 24

هاي  شاخص

سرمایه فرهنگی 

مواد، سطح (کشور 

تحصیالت، امکانات 

ارتباطی و فناوري 

اطالعات، رشد 

دسترسی به 

هاي  فرصت

  )فرهنگی

  ف

تأثیر بر چگونگی یادگیري 

ی آموزان و دسترس دانش

  تر به اطالعات بیشتر همگانی

ـ افزایش سطح و نوع 

انتظارات جامعه و اولیاء و 

آموزان از آموزش  دانش

  اي مدرسه

یابی نوع اطالعات،  ـ تنوع

ها، عقاید و باورها و  دانش

هاي  ها و بینش ارزش

  آموزان و اولیاء آنها دانش

آموزان  ـ افزایش گرایش دانش

هاي فرهنگی، هنري  به فعالیت

ورزشی خارج از الگوهاي و 

هاي  فعالیت(رسمی مدرسه 

کامپیوتري، موسیقی پاپ، 

هاي  ها و سایر زمینه فیلم

  )هنري و فکري

ـ توسعه استفاده از 

خدمات و تجهیزات 

اي و اینترنتی  رایانه

توسعه استفاده از 

خدمات سمعی و 

  بصري در مدارس

ـ استفاده بهینه از 

امکانات و خدمات 

فرهنگی، هنري و 

ورزشی موجود در 

  ها، جامعه مانند گالري

ها و  ها، کتابخانه موزه

ها،  عمري نمایشگاه

ها و فضاهاي  پارك

  عمومی شهري

آشناسازي بیشتر * 

آموزان و معلمان با  دانش

استفاده آموزشی و پژوهشی 

خالقانه رایانه و ابزارها و 

فضاهاي مجازي و 

  الکترونیکی

هاي  ایجاد کتابخانه* 

 و مجازي در الکترونیکی

  سطوح آموزش و پرورش

تدوین و مقررات به منظور * 

تأمین حداکثر دسترسی 

آموزان و معلمان و  دانش

مربیان و مدیران به امکانات 

و خدمات رایانه و اینترنت در 

جهت اهداف آموزشی و 

در جهت سلب و (تربیتی 

  )ایجاب

گنجاندن استفاده از * 
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هاي محیط  مؤلفه

اجتماعی ـ 

  سیاسی

/ تهدید 

  فرصت

هاي نظام  تأثیر مؤلفه

  آموزش و پرورش
  ها ات و فعالیتاقدام  ها مشی خط

امکانات و خدمات فرهنگی، 

زشی در هنري و ور

  هاي آموزشی برنامه

افزایش بازدیدهاي علمی، * 

فرهنگی و هنري از مراکز یاد 

  شده

هاي  تشکیل برخی کالس* 

آموزشی در مراکز علمی، 

  هنري و ورزشی

برداري  کاهش هزینه بهره* 

 فرهنگی  از مراکز علمی،

  هنري و ورزشی

رسانی، آشنا ساختن  اطالع* 

آموزان هر منطقه با  دانش

 فرهنگی،   علمی،امکانات

  هنري و ورزشی منطقه

هاي الزم  ارائه آموزش* 

براي نحوه استفاده و 

برداري  دسترسی و بهره

آموزشی، پژوهشی و تربیتی 

فرهنگی،  از مراکز خدماتی، 

بخشی از (هنري و ورزشی 

  )هاي خالقانه زندگی مهارت

  

تضعیف . 25

هاي  همبستگی

بر  اجتماعی مبتنی

  ایدئولوژي

ت
پذیري  وند جامعهتضعیف ر

  سیاسی رسمی

نگر و  ارائه بینش جامع

بین در متوازن  واقع

هاي  سطوح هویت

  محلی، ملی و جهانی

هاي  ـ ادغام افق

سنت و تجدد در 

جهت سازگاري و 

همگرایی و 

برداري از سنت  بهره

به عنوان منبع و 

سرمایه فرهنگی و 

  اجتماعی

بازنگري محتواي منابع و 

طوح متون درسی در ارائه س

هویتی محلی، ملی و جهانی 

  ) ت2به (
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هاي محیط  مؤلفه

اجتماعی ـ 

  سیاسی

/ تهدید 

  فرصت

هاي نظام  تأثیر مؤلفه

  آموزش و پرورش
  ها ات و فعالیتاقدام  ها مشی خط

افزایش شکاف . 26

  دولت ـ ملت
ت

ـ کاهش مشارکت در 

  ها گذاري آموزش سرمایه

هاي  ـ کاهش اعتماد به برنامه

آموزش عمومی و کتب درسی 

  ...تاریخی و 

هاي آموزش و  ـ افزایش هزینه

  پرورش

ـ ایجاد شکاف میان خانه و 

   جامعه و مدرسه مدرسه،

 اعتبار و اقتدار و ـ کاهش

ضریب تأثیرگذاري قوانین و 

  هاي عمومی سیاست

ـ تقویت عرضه 

عمومی و نهادهاي 

مدنی آموزشی و 

مردمی، بسط 

وگو و  هاي گفت زمینه

  تعامالت

هاي  ـ توسعه آموزش

عمومی مربوط به 

  حقوق شهروندي

نامه  ـ بازنگري در آیین

  ها تشکل

هاي  ـ تحول در روش

لگوهاي تدریس با تأکید بر ا

اي و  مشارکتی، مباحثه

  اکتشافی

ضعیف شدن . 27

  هنجاري سیاسی
ت

ناکارکردي و ناکارآمدي 

هاي صنفی و سیاسی  تشکل

  معلمان

توسعه هنجارها و 

الگوهاي رفتاري 

بر رقابت،  مبتنی

خالقیت و تفکر 

عقالنی ـ تعامل 

منافع فردي و جمعی 

به جاي خودداري و 

  گرایی یا توده

و کارکرد ـ بازتعریف نقش 

  مسئوالن تربیتی

هاي فوق  ـ توسعه فعالیت

برنامه در جهت پرورش 

  شخصیت و خودشکوفایی

ناکارآمدي . 28

ساالري  دیوان

دولتی ـ تصلب 

  نظام اداري

ت

وري  کاهش اثربخشی و بهره

نظام اداري و اجرایی آموزش و 

  پرورش

ـ افزایش نارضایتی شغلی 

  کارکنان و معلمان

اداري، ـ آشفتگی در روابط 

بازي،  گرایی، پارتی فقدان شایسته

غلبه روابط بر ضوابط ناتوانی در 

برداري از منابع مادي  بهره

  فرصتی معنوي انسانی

    

اقتصاد سیاسی . 29

بر  تک پایه مبتنی

نفت و مناسبات 

  رانتی

  ت

  هاي فساد اداري ـ زمینه

  ـ غلبه روابط بر ضوابط

  ـ فقدان پاسخگویی عمومی

  ـ رواج ارتشا

 عدم التزام به رعایت قوانین ـ

  و مقررات

اصالح ساختاري، 

  کارکردي و رفتاري

گیران  ـ آشنا ساختن تصمیم

ها با رویکردهاي  مدیرت

  علمی

ـ اعمال ضوابط 

ساالري با تقدم  شایسته

اولویت تخصص براي جذب 
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هاي محیط  مؤلفه

اجتماعی ـ 

  سیاسی

/ تهدید 

  فرصت

هاي نظام  تأثیر مؤلفه

  آموزش و پرورش
  ها ات و فعالیتاقدام  ها مشی خط

  نیروي انسانی اعم از معلمان،

  مربیان و مدیران

ـ استفاده از الگوي مدیریت 

  مشارکتی

ـ ایجاد نظام پیشنهادي از 

  پایین به باال

هاي کارشناسی  ـ ایجاد الیه

گر سیاست و مولد  تدوین

  سناریوهاي تصمیم

ـ تقویت و ارتقاء 

  هاي نظارتی مکانیسم

ـ افزایش سطح رفاه مادي و 

 مربیان و  منزلتی معلمان،

  مدیران

شکاف و . 30

تعارض میان 

فرهنگ آرمانی و 

  فرهنگ واقعی

  ت

 بحران هویت در ـ تشدید

  آموزان دانش

ـ ایجاد دوگانگی و بحران 

  اخالقی

ـ برهم خوردن تعادل روحی، 

  ...شخصیتی، عزت نفس و 

ـ شکاف خانه و مدرسه، و 

  الگوهاي رفتاري

  ـ  
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  محیط خانواده. 7

  :مشخصات مطالعه

  خسرو صادق موسوي : نام محقق. 1

  پویا  دکتر اقبال قاسمی: نام ناظر. 2

  مسئول و عضو هیأت علمی پژوهشکده خانواده: محل کارسمت و . 3

  پژوهش در مسائل خانواده: زمینه تخصص. 4

  جمشید احمدي، محمد مخاطب، دکتر فرزانه میکائیلی، دکتر مرتضی منادي : نام همکاران. 5

  :شناسی گزارش نهایی مشخصات کتاب. 6

 ضمایم 25+418تعداد صفحه متن   

 مختلف هاي   در بخش47فهرست منابع  

  :کننده مطالب مربوط به مطالعه در این گزارش تهیه. 7

پژوهشگر : چکیده  

پژوهشگر : ها و تهدیدها جدول فهرست فرصت

  خالصه اجرایی مطالعه محیط خانواده

نهاد خانواده به عنوان اولین نهاد بشري تأثیر شگرفی بـر چگـونگی شـکل شخـصیت روانـی و هویـت فرهنگـی                        

هاي شکار توسـط پـدر بـه فرزنـد پـسر، و               یی که از همان ابتداي تاریخ بشر، آموزش فنون و مهارت          از آنجا . فرزندان دارد 

کم  شد، سپس کم کشت و زرع، پخت غذا و نگهداري از محل سکونت توسط مادر به فرزند دختر انتقال و آموزش داده می               

آموختند، از این رو، خـانواده    به فرزندان خود میها را ها و فنون مختلف، این والدین بودند که این مهارت  با افزایش مهارت  

  .شود اولین نهاد آموزشی نیز محسوب می

تر و دگرگـونی نقـش خـانواده، نهـاد آمـوزش و پـرورش                 هاي تخصصی   با پیشرفت و توسعۀ جامعه، نیاز به مهارت       

ترین نهاد آموزشی جامعـه      مهم  ،  بدین ترتیب، نهاد آموزش و پرورش     . ها به فرزندان جامعه شد      دار امر آموزش مهارت     عهده

  .محسوب شد

اي، نهاد خـانواده و نهـاد آمـوزش و پـرورش              بنابراین، دو نهاد آموزشی مهم جامعه در ارتباط با فرزندان هر جامعه           

 ولی در طول تاریخ و در مواقعی و در جوامعی که ایـن دو . این دو نهاد ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر داشته و دارند      . باشند  می
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هایشان مکمل هم بوده، باعث پیشرفت فرزندان جامعه، سالمت روانی  اند و فعالیت نهاد آموزشی با یکدیگر همکاري داشته     

اند که هم خود این دو نهاد و هم           هایی را به وجود آورده      از این رو، این دو فرصت     . آنان و نهایتاً، پیشرفت جامعه شده است      

آموزان ماهر، داراي سالمت روان و واجد هویـت فرهنگـی    د محصول آنها یعنی، دانش   نهادهاي دیگر جامعه بتوانند از وجو     

  .مناسب، بهره ببرند

اند و  آرایی کرده اند با یکدیگر همکاري داشته باشند، در مقابل یکدیگر صف      زمانی که این دو نهاد آموزشی نتوانسته      

ـ      . تضادهاي آنها افزایش یافته است     طبیعتـاً در ایـن شـرایط فرزنـدان در     . انـد  ه شـمار آمـده   بنابراین، براي هم تهدیـدي ب

اند که نه تنهـا وضـعیت روانـی و فرهنگـی آنـان شـکوفا نـشده و رشـد نیافتـه،                اي قرار گرفته    فرهنگی  هاي میان   موقعیت

در . ریختگی روانی آنان نیز شده اسـت        بلکه، در مواقعی باعث به هم     . همچنین، استعدادها و خالقیتشان تقویت نشده است      

هاي مـؤثر   هاي کثیر آموزشی این دو نهاد به اهداف خود رسیده و گام   گیري از فعالیت    مجموع جامعه نتوانسته است با بهره     

  .را در پیشرفت و توسعۀ جامعه بردارد

بندي صـورت گرفتـه و        شود تا ضمن خالصه کردن فصل اول تا پنجم رسالۀ حاضر، جمع             در این فصل، تالش می    

هاي موجود  هاي این رساله از مطالعات و پژوهش        بر استفاده از فصل      این فصل عالوه   1ضمناً نگارندة . شودگیري نیز ب    نتیجه

  . هاي خود در دو حوزة خانواده و جوانان بهره گرفته است در این دو حوزه و در نهایت پژوهش

  مقدمه. 1-7

به عبارتی کنش متقابلی    .  اجتماعی دارد  خانواده به عنوان نخستین نهاد بشري ارتباط تنگاتنگ با نهادهاي مختلف          

نهاد آموزش و پرورش، نهـاد      : اند از   این نهادها عبارت  . بین نهاد خانواده و نهادهاي دیگر اجتماعی وجود دارد        ) 1963مید،  (

ضمن اینکه، تمامی ایـن نهادهـا از یکـدیگر تـأثیر گرفتـه، ولـی از بـین                   . فرهنگ، نهاد دین، نهاد سیاست و نهاد اقتصاد       

هر ) سیاست(به عنوان دستگاه ایدئولوژیک حاکمیت      ) 1970(هادهاي جامعه، نهاد آموزش و پرورش به تعبیر لویی التوسر           ن

ها نیز به عنوان بخـشی از نظـام           رسانه. جامعه بیشترین تأثیر را بر فرزندان جامعه و بیشترین ارتباط را با نهاد خانواده دارد              

اي ایدئولوژیکی است که کارکرد آموزشـی داشـته، لـذا، تـأثیر بـر شـکل هویـت و         ه  فرهنگی جامعه یکی دیگر از دستگاه     

  .ها دارد شخصیت فرزندان و خانواده

در مواقعی همکـاري بـین      . باشد  ها و به طرق گوناگون می       ارتباط بین دو نهاد خانواده و آموزش و پرورش به حالت          

همکاري فرهنگی، زمـانی اسـت کـه        . باشد  اتی و مادي می   این دو نهاد وجود داشته، این همکاري، فرهنگی، فکري، عملی         

منظور از فکري، به صورت توجـه بـه   . والدین فرهنگی متفاوت و یا متضاد با فرهنگ رایج در مدرسه در خانه فراهم نکنند 

. یابـد   ور مـی  همکاري فکري در انجمن اولیاء و مربیان تبل       . باشد  ها و قوانین نهاد آموزش و پرورش می         نامه  ها، آیین   خواسته

عملیاتی، همکاري در زمان امتحانات، فراهم کردن فضاي آرام، کمک بـه فرزنـدان در امـور درسـی و در نهایـت زمـانی                         

در مـواقعی  . کننـد  دهند یا کمک نقدي به مدرسه می باشد که والدین یا کاري را براي مدرسه انجام می    همکاري مادي می  

در تـضادها کـه بیـشتر فرهنگـی         . نماینـد   داشته، بلکه برعکس تـضادها رخ مـی       نه تنها همکاري بین این دو نهاد وجود ن        

باشند، فرزندان در فضایی غیر از فضاي فرهنگی حاکم در مدرسه زندگی کرده و در حالت عملیاتی زمانی که نـه تنهـا                         می

                                                          
  ).س(شناس آموزش و پرورش و عضو هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه الزهرا  دکتر مرتضی منادي، جامعه. ١
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در واقع، عـدم  . کنند دعوت میکنند، بلکه، در ایام امتحانات به میهمانی رفته یا میهمان  والدین کمک به فرزندان خود نمی   

  .شود همکاري فرهنگی، عملیاتی و فکري خانواده، براي نهاد آموزش و پرورش تهدیدي جدي محسوب می

هاي هر    هاي آنها در یک راستا بوده، بنابراین، فعالیت         زمانی که این دو نهاد با یکدیگر همکاري دارند، یعنی فعالیت          

ها به هدر نرفتـه،       در این حالت، اوالً نیروي این فعالیت      . ، بلکه، مکمل هم خواهند بود     کنندة یکدیگر نبوده    یک نه تنها نفی   

کنند، بنابراین، هم نهاد آموزش و پرورش و هم نهاد خانواده به اهداف از قبـل            ثانیاً فرزندان در محیطی هماهنگ رشد می      

هـاي مـشخص، اهـداف از قبـل       ریزي  ا برنامه از آنجایی که، نهاد آموزش و پرورش ب       . تعیین شدة خود دست خواهند یافت     

هـاي نهـاد آمـوزش و     ریـزي   در این حالت همکاري خانواده با برنامـه  کند، تعیین شده و کارشناسی شده حرکت را آغاز می  

در نتیجه، خانواده در صـورت عـدم همکـاري تهدیـد     . باشد تر بوده و بیشتر به نفع نهاد آموزش و پرورش می          مهم  پرورش  

  . باشد راي نهاد آموزش و پرورش میبیشتري ب

هر نهاد آموزش و پرورش اهداف خود را جهت بارور ساختن افـرادي مـاهر، هماهنـگ بـا فرهنـگ جامعـه، داراي        

تواند در راسـتاي پیـشرفت و          لذا به کمک چنین نیروهایی جامعه می        کند،  ریزي می   هویتی سالم فرهنگی و اخالقی، برنامه     

دهد تا نهاد آموزش و پـرورش از          ها اجازه می    پرواضح است که در این حالت همکاري خانواده       . اردهاي مؤثر برد    توسعه گام 

  . هاي ممکن استفادة بهینه بکند تمام فرصت

هـاي خـود جلـب        ریزي  هایی را به سوي برنامه      اما زمانی که نهاد آموزش و پرورش به هر جهت نتواند نظر خانواده            

کننـد، بلکـه، در مقابـل نهـاد آمـوزش و       ها نه تنها با این نهاد همکاري نمی     ت آورد، خانواده  کند و یا اعتماد آنان را به دس       

هاي فکري و فرهنگی خود بوده، در این حالت عمـالً نیروهـاي نهـاد                 ریزي برنامه   آرایی کرده و در صدد پایه       پرورش صف 

فرزنـدان در   .  و مفید واقع نخواهد شـد      پرورشی و فرهنگی به هدر رفته       هاي مختلف آموزشی،      آموزش و پرورش در بخش    

یا به سمت یکـی از نهادهـا        . هاي مختلفی را در پیش خواهند گرفت        این حالت دوگانگی و تضاد فرهنگی و رفتاري، حالت        

تر است، گرایش بیشتري پیدا خواهند کرد، طبیعتاً بخشی از نیروي فکري خود را به مقاومـت در مقابـل نهـاد                   که آموزشی 

 در این حالت نیز بخشی از نیروي ذهنی خـود را صـرف کنـار     یا با دو نهاد متفاوت بازي کرده،. ت خواهند داد دیگر، از دس  

یا در یـک  . که به هر جهت نیرویی است که از دست رفته و قابل استفاده نخواهد بود. آمدن با دو نهاد متضاد خواهند کرد     

ـ    حالت چندگانگی و چه بسا بحران هویت      در ایـن حالـت داراي بحـران هویـت     ).  ب1384منـادي،  (رد  به سـر خواهنـد ب

فرهنگی شده و سالمت روانی و فرهنگی آنان به خطر افتاده، طبیعی است که در چنین حـالتی امکـان اسـتفادة بهینـه از                        

  . چنین افرادي در جامعه به حداقل خواهد رسید

 خانواده به وجود آید، نهاد خانواده براي نهاد        در هر حال در زمانی که تضادي بین دو نهاد آموزش و پرورش و نهاد              

تواند به اهداف خود آنطـور کـه انتظـار دارد، دسترسـی           آموزش و پرورش تهدیدي محسوب شده و آموزش و پرورش نمی          

ود از هاي خ ریزي  در راستاي برنامه تواند، به تبع آن جامعه نمی. بنابراین، به توسعه و پیشرفت مورد نظر نخواهد رسید . بیابد

  . این دو نهاد و افراد آموزش دیده، استفاده کند

هایی برخورد داشته باشیم که سالمت اخالقی و روانی             زمانی که با خانواده   . البته در جامعه حالت دیگري وجود دارد      

کی از والدین در هایی که ی    هایی که یکی از والدین معتاد باشند، خانواده         خانواده. نداشته و یا مشکالت دیگري داشته باشند      

هـایی   خـانواده . کنند اند و فرزندان بدون حضور هر دو والد بزرگ شده و رشد می   آنانی که از هم جدا شده     . زندان بسر ببرند  

  . ها نیز تهدیدي جدي براي نهاد آموزش و پرورش هستند این نوع خانواده. که مشکالت روانی و یا جسمی داشته باشند
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اري و تضاد بین دو نهاد آموزش و پـرورش و خـانواده بـا افـراد انـسانی تحـت عنـاوین        از آنجایی که در این همک  

شـود کـه هـر یـک          آموز و فرزند و برخورد داشته، در چگونگی ارتباط و اثرات ارتباط مـسائل مختلفـی مطـرح مـی                     دانش

هـاي گذشـته بـه        ها در فصل    یهاز طرفی، تعدادي از نظر    . کنند  هاي علمی با خود حمل می       هایی را به عنوان پشتوانه      نظریه

هاي   نظریۀ تصورات اجتماعی، نظریۀ زمان، و نظریۀ سرمایه       : اند و تعدادي مانند     خصوص فصل دوم به تفصیل مطرح شده      

ها در فهم مطالـب و تبیـین نتـایج            در هر حال کلیۀ این نظریه     . اند  ها توسط نگارندة این فصل اضافه شده        فرهنگی خانواده 

  .باشند گشا می مفید و گره

شمولی آنها باعث شده که قابـل انطبـاق     ها غربی هستند، ولی ویژگی جهان       همچنین، ضمن اینکه کلیۀ این نظریه     

  .انداز به خوبی قابل رؤیت هستند بر فصول گذشته در قسمت چشم ها را عالوه نمود این نظریه. در جامعۀ ما باشند

  بنیادهاي نظري . 2-7

) 1989(بـه تعبیـر بوردیـو    .  اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی متفاوتی برخوردار هـستند        هاي ایرانی از وضعیت     خانواده

ها از طرفی، بـر روي نگـاه آنـان بـه      این سرمایه . باشند  هاي مختلف اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی می        آنان داراي سرمایه  

شـان یـا    زنـدگی ) 1989لوفـور،  (اي هـ   بر روي زمـان  از طرف دیگر،. گذارد زندگی و مسائل و چیزهاي اطرافشان تأثیر می  

نگـاه  . شان تأثیر دارد    درون خانه ) 1380بوردیو،  ( فضاهاي    شان و شکل    هاي مختلف زندگی روزمره     مشغولی  ها و دل    فعالیت

 والدین اوالً، تصورات واحدي از نهاد آموزش         لذا،. باشد  می) 1989(آنان به زندگی به تعبیر موسکوویچی تصورات اجتماعی         

) مدرسه و علم  (تصورات متفاوت از نهاد آموزش و پرورش        . ش نداشته، ثانیاً، تصورات مشابهی از فرزاندانشان ندارند       و پرور 

شـان   هـاي فرزنـدپروري   در حالی که، تصورات آنان از فرزنـد در شـکل شـیوه   . ارتباط متفاوتی را با این نهاد به دنبال دارد        

 ثانیاً، فـضاهاي   هاي فرزندپروري متفاوتی برخوردار باشند، دانی که اوالً از شیوه  مسلماً فرزن . یابد  تبلور می ) 1986کاستالن،  (

ثالثاً، از آنجایی که شخصیت امري اکتـسابی اسـت، بنـابراین، فرزنـدان از               . کنند  فرهنگی متفاوتی را والدینشان فراهم می     

  . شخصیت متفاوتی برخوردار خواهند شد

ارتبـاط  .  فرزندان توسط خانواده و مدرسه مطرح است  2پذیري  و فرهنگ ) 1999 دوبار،   (1ضمن اینکه اجتماعی شدن   

هاي مختلف به فهم این مسائل توجـه داشـته کـه بـه        از این رو، نظریه   . کند  این دو نهاد را به صورت تنگاتنگ مطرح می        

  . دهیم اختصار آنها را توضیح می

  نظریۀ شخصیت. 1-2-7

صیت روانی، اجتماعی فرزندان و آشنا کردنـشان بـا فرهنـگ جامعـه              یکی از کارکردهاي مهم خانواده ساختن شخ      

آموزانی است که بـه       در حالی که از کارکردهاي مهم نهاد آموزش و پرورش نیز انتقال فرهنگ جامعه به کلیۀ دانش                . است

 شخـصیت  بنابراین، در ایـن زمینـه مـسئله سـاختن         . مدت حداقل دوازده سال در این نهاد به آموزش علم مشغول هستند           

  .شود مطرح می

                                                          
١. Socialisation.
٢. Acculturation.
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هاي فکري، ذهنی، ذوقـی و رفتـاري انـسان اسـت کـه غالبـاً در گفتارهـا و رفتارهـا و                         شخصیت مجموعۀ ویژگی  

وجـدان کـه امـري    «شخـصیت بـه ماننـد      . شان قابل رؤیت است     ها و برخوردهاي روزمره     ها در فعالیت    العمل انسان   عکس

اي اسـت کـه فـرد در آن متولـد شـده و بـزرگ                  تماعی و فرهنگی  محصول محیط اج  ) 61: 1976لوفور،  (» اجتماعی است 

ها و نهاد آموزش و پرورش هر یک به نوعی در ساختن              پرواضح است که خانواده، فرهنگ حاکم بر جامعه، رسانه        . شود  می

ز امتیـاز   تأثیر خانواده بر شخصیت افـراد ا      «ولی،  . او سهیم هستند  ) 1999دوبار،  (پذیري    هاي شخصیت فرد و جامعه      ویژگی

  ).15: 1374پروین، (» خاصی برخوردار است

الپاساد، (یا به باور الپاساد ناتمام است       ). 147: 1374گلدارد،  (انگیزي پیچیده است      شخصیت انسان به طور شگفت    

  . باشد هاي فرزندپروري می به هر جهت، چگونگی شخصیت فرزندان در گرو رفتار والدین با فرزندان یعنی، شیوه) 1997

  هاي فرزندپروري شیوه. 2-2-7

طوري که در درون یک جامعه از یک خانواده به  همان. کند مدل فرزندپروري از یک جامعه به جامعۀ دیگر فرق می  

باشـند   هـا مـی   براساس تحقیقی در فرانسه، این مدلها در ارتباط با طبقۀ اجتماعی خـانواده    . خانوادة دیگر، نیز متفاوت است    

هـا،    بلکه به تعداد خـانواده    . ها وجود ندارد    پروري در همۀ خانواده     یک مدل فرزند  «به گفتۀ کاستالن    ) 1995ژیفو لوواسور،   (

  ).7: 1986کاستالن، (» هاي فرزندپروري وجود دارد تعداد روش

محـور، یـا      از یک دیدگاه، مدلهاي معلم    . مثالً در حوزة آموزشی دیگر، یعنی مدرسه، یک مدل واحد آموزشی نداریم           

هـاي    و از دیـدي دیگـر، روش   ، وجود داشته،  )باشد  که براساس مطالب مندرج در کتاب نیز می       (محور    محور، یا کتاب  شاگرد

  ).1975  و برنشتاین، 1984، ایزامبرت جاماتی، 1984 ، پلزانس، 1989کراهاي، (نیز وجود دارد ... سنتی و مدرن، 

توانیم نام ببریم که هـر یـک    ري، چند مدل متفاوتی را می  در حوزة خانواده نیز، ما داراي یک مدل واحد نیستیم، با          

  .باشند ها مشترك و رایج می در تعدادي از خانواده

ها   هاي فرزندپروري موجود در خانواده      علی شریعتمداري سه روش دمکراسی، آزادي و دیکتاتوري را به عنوان شیوه           

  ).211: 1367شریعتمداري، (کند  معرفی می

شیوة فرزندپروري دموکراسی، شیوة فرزندپروري آزادي      . کند   نوع شیوة فرزندپروري معرفی می     آبادي نیز چهار    لطف

  ).1380آبادي،  لطف(مطلق، شیؤه فرزندپروري دیکتاتورمنش و شیوة فرزندپروري طردکننده 

 .کنـد   باشـد، معرفـی مـی       شرکاوي نیز از منظري دیگر دو نوع خانواده که شامل دو نـوع شـیوة فرزنـدپروري مـی                  

گرا، که کنترل اجتماعی با عناصر غیرکالمـی          هاي جایگاه   خانواده«. متغیرهاي مورد نظر شرکاوي محاوره و کنترل هستند       

: 1986شـرکاوي،  (» شـود  کاربرد زمان خیلی کاسته مـی     . کمتر متوجه فرد بوده و زور همیشه حضور دارد        . گیرد  صورت می 

. باشـد  ها صرفاً و فقط تابع پایگاه عضو خانواده نمـی   فضاي تصمیمهایی که شخص مالك است،   خانواده«و نوع دوم    ). 65

هـاي   ها وجود دارد، ولی کمتـر از خـانواده   البته جدایی نقش. باشد بلکه، در ارتباط با خصوصیات روانی و فکري شخص می     

  ).64همان، (»  دارد گرا انعطاف شخص

وگو بین والدین و فرزندان، وجود مـذاکره و مـشورت      ، زمان گفت  زمان حضور والدین در خانه    : هاي  اینجانب نیز براساس مؤلفه   

  ). ج ،1384منادي، (ها و اعمال فردي و خانوادگی، به سه شیوة دموکراسی، آزادي و استبدادي رسیدیم  گیري در مورد تمامی تصمیم
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کنتـرل  (وش آزادي ر«. کنـد  کلرهالس نیز بر پایۀ دو متغیر کنترل و حمایت، سه نوع روش فرزندپروري معرفی می              

کلرهالس، (» )کنترل و حمایت باال  (و روش استبدادي    ) کنترل باال و حمایت ضعیف    ( روش قدرتمند     ،)ضعیف و حمایت باال   

1992 :195.(  

هاي فرزندپروري، حضور فیزیکی والدین در محیط خانه یعنی، زمان بودن بـا فرزنـدان و                  نکته قابل تعمق در شیوه    

گیـرد، کـه بـار        ها فعالیتی صورت می     ضمن اینکه در این زمان    . باشد  م بر خانواده مدنظر می    چگونگی فضاي فرهنگی حاک   

  .فرهنگی دارد

  1نظریۀ زمان. 3-2-7

هـاي فرزنـدپروري نقـش مهمـی      ها قابل رؤیت و تعمق بوده و در شـیوه  یکی از نکاتی که در درون کانون خانواده       

در ایـن   . یعنی فضاهاي حاکم بر خانواده است       یکدیگر و نوع فعالیت آنها،      دارند، مسئله زمان حضور اعضاء خانواده در کنار         

هاي یکسانی را از نظر کار، تفـریح، بـاهم       ها زمان   به این معنی که خانواده    . ها وجود دارد    هایی بین خانواده      زمینه نیز تفاوت  

، تـصورات آنهـا از مـسائل مختلـف از جملـه              اوالً  ها،  عوامل تغییرات زمان و فعالیت    . بودن و چگونگی گذراندن ایام ندارند     

به عبـارت دیگـر، سـر منـشاء اصـلی تغییـرات زمانهـاي               . باشد  زندگی، ثانیاً، طبقۀ اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی آنها می        

هاي فرهنگی به روایت      بینی به روایت لوفور یا سرمایه       ها، یعنی جهان    مختلف، طبقۀ اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی خانواده      

بنابراین، زمان حضور خانواده بـسته      . آموزان در مدرسه نیز کامالً مشخص و ثابت است          زمان حضور دانش  . باشد  دیو می بور

  .کند به نوع خانواده تغییر می

هاي مختلف در زندگی      ها داراي زمان    به باور وي انسان   ). 1989 لوفور،  (باشد    هانري لوفور بنیانگذار نظریۀ زمان می     

  زمـان : باشـند   هاي مختلفی مـی     انسانها داراي زمان  . گیرد  هر یک از این زمانها فعالیت خاصی صورت می        خود بوده که در     

 2 انسان داراي زمان آموزشـی      هاي یاد شده،    در بین زمان  .  غذا خوردن و غیره     کار، استراحت، محبت کردن، عشق ورزیدن،     

ثانیاً، آموزشی بودن   . ها یکسان نیست     آن در نزد همۀ خانواده     که اوالً، اندازه و محتواي    ). 1994هس و ویاند،    (باشد    نیز می 

عوامل آموزشی بودن رابطۀ والدین با فرزنـدان در         . رابطۀ والدین با فرزندان در درون این زمان آموزشی حائز اهمیت است           

زمـان  : صـري چـون  عوامل آموزشی بودن رابطۀ والدین با فرزندان در گرو عنا. درون این زمان آموزشی حائز اهمیت است    

 همکاري   سازي مشابه، برقراري ارتباط کالمی،      تعهد و قبول مسئولیت یعنی معنی       آموزشی، اعتماد متقابل، تحمیل نکردن،      

پـذیري   تواننـد در جامعـه   در چنین شرایطی است کـه والـدین مـی   . باشد و درك یکدیگر و تخصص یا تبحر یا شناخت می     

   3.تر باشند هاي مورد قبول خود و شخصیت مورد نظر خودشان، نزد فرزندان موفق فرزندان و در انتقال فرهنگ و ارزش

هاي مختلفی در اوقـات فراغـت         باشند، یعنی آنان فعالیت     هاي متفاوتی در زندگی خود می       اینکه والدین داراي زمان   

د، که هر یک داراي فرهنـگ  کنن خود داشته، یعنی، فضاهاي فیزیکی و فرهنگی متفاوتی را پیرامون فرزندان خود مهیا می          

  .باشد خاصی می

                                                          
١. Theorie du Momemt.
٢. Relation Educative.
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  1فضاي فرهنگی. 4-2-7

مـا  «یعنـی،  . فاقد فرهنگ خاصی هـستیم . کنیم آییم با خود فرهنگی را حمل نمی    به طور کلی، وقتی ما به دنیا می       

و جامعـۀ خـود   هـاي اجتمـاعی    لذا، ما به محیط). 119: 1976راموز، (» کنیم ایم، درونی کرده، بازگو می    آنچه را که آموخته   

کـه ایـن   .  فرهنگـی اسـت  2یعنی، هر محیطی داراي یک میدان  . باشند  ها داراي فرهنگ خاصی می      محیط. دهیم  پاسخ می 

هاي کامالً مـشابهی را در فـضا          مدارس نیز ضمن تشابهات ظاهري فرهنگ     . باشند  ها یکسان نمی    ها در همۀ محیط     میدان

هـا، آداب و قـوانین خـاص آن موقعیـت حـاکم               ت که در درون آن، ارزش     اس) در محیطی فیزیکی  (میدان موقعیتی   . ندارند

توانند از نوع اقتصادي یا سیاسی و یا فرهنگی باشند، که به هر جهت داراي بـار فرهنگـی           ها و قوانین می     این ارزش . است

 32: 1380بوردیو،  (شوند    هاي فرهنگی توسط خود افراد جامعه ساخته می         فضاها و شکل محتواي آنها یعنی میدان      . هستند

ها محصول فرهنگ فضاها هستند خود نیز در تغییر شکل و محتواي فضا یعنی میـدان    اما ضمن اینکه انسان   ). 74 و   47و  

به طوري که هـم فـرد از فـضا          . یعنی، کنش متقابلی بین فرد و فضا یا محصول و محیط وجود دارد            . فرهنگی نقش دارند  

  .دهد ر خود قرار میتأثیر گرفته و هم فضا را تحت تأثی

چون، والدین داراي وضعیت اقتـصادي      . هاي فرهنگی متفاوتی هستند     ها نیز، هر یک داراي فضاها و میدان         خانواده

بـه تعبیـر    . باشـند   هاي مختلفی مـی     مشغولی  ها و دل     سطح تحصیالت متفاوت، مهارت     متفاوت، وضعیت اجتماعی مختلف،   

  ).1989بوردیو، (دي، اجتماعی و فرهنگی متفاوتی هستند هاي اقتصا بوردیو افراد، داراي سرمایه

  هاي خانواده نظریۀ سرمایه. 5-2-7

  .کند ها را اینگونه تعریف می هاي مختلف خانواده بوردیو سرمایه

هاي مختلف یک خانواده ماننـد، مـسکن، اتومبیـل،     ها و دارایی     مجموع درآمدهاي مادي، داشته    3:سرمایۀ اقتصادي 

  .و غیرهکارخانه، شرکت 

هـاي اجتمـاعی و        مجموع منافع بالفعل و بـالقوه کـه کنـشگران از طریـق عـضویت در شـبکه                  4:سرمایۀ اجتماعی 

 در درون این شبکۀ روابط  البته،. شود آورند و کلیۀ شبکۀ روابط اجتماعی افراد در جامعه را شامل می ها به دست می     سازمان

ایـن عناصـر شـامل    . دهند ه روابط اجتماعی را هدایت، کنترل و شکل می    اجتماعی، به تعبیر کلمن عناصري وجود دارند ک       

در واقـع، کلمـن   ). 475 ،474، 462: 1377کلمـن،  (باشـند   اقتدار، حقوق، تعهد، داشـتن اطالعـات و هنجارهـا مـی       اعتماد،  

در ). 478 و 477همـان،  (دانـد   هاي فرد یا گروه در جامعه مـی  هاي اجتماعی را از منظر اقتصاد نگریسته و پتانسیل  سرمایه

  . حالی که بوردیو بیشتر بر شبکۀ روابط اجتماعی تأکید دارد

سرمایۀ فرهنگی درونی شده که بیانگر چیزهایی است که افـراد      ) الف. باشد   داراي سه بخش می    5 :سرمایۀ فرهنگی 

اي است که به تدریج بخشی      اي بالقوه ه  توانایی  در واقع این سرمایۀ فرهنگی درونی شده،        . توانند انجام دهند    دانند و می    می

                                                          
١. Espace Culturel
٢. Champ
٣. Capital Economique.
٤. Capital Sociald.
٥. Capital Culturel.
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سرمایۀ فرهنگی عینی از جمله کاالهاي فرهنگی و اشـیاء          ) ب. یابد   تجلی می  1واره  از وجود فرد شده است که به نام عادت        

سـرمایۀ فرهنگـی نهـادي شـده، از جملـه      ) ج. باشـد  مادي از قبیل کتاب و کتابخانه، نقاشی و آثـار هنـري و عتیقـه مـی           

  .کنند صیلی که در قالب مدارك و مدارج تحصیلی نمود عینی پیدا میهاي تح صالحیت

هـاي دیگـر در رفتـار و     ترین نسبت بـه سـرمایه   هاي فرهنگی فرد تأثیرگذارترین و اثربخش      به باور بوردیو، سرمایه   

  .باشند شکل تصورات وي می

هـاي فرهنگـی    رمایهاز آنجایی که هر محیط و هر فضاي فرهنگی محصولی خواهد داشت، پـس هـر فـضایی سـ                   

گـذارد،   ها در نگرش ما و در تصورات مـا از مـسائل پیرامونمـان تـأثیر مـی            همچنین، سرمایه . آورد  متفاوتی را به وجود می    

  . کنند رفتارهاي ما را نیز هدایت می

  2نظریۀ تصورات اجتماعی. 6-2-7

 واژة 1898صورات جمعی در سـال    اي تحت عنوان تصورات فردي و ت        امیل دورکیم اولین شخصی بود که در مقاله       

  ).303: 1970 ارزلیش، (تصورات اجتماعی را عنوان کرد 

سرژ موسکوویچی روانشناس اجتماعی فرانسوي، واژة تصورات را به لحـاظ نظـري پـردازش کـرد و از آن نظریـۀ                   

و معرفی روانکاوي اسـتفاده     وي در ابتدا از این واژه براي نشان دادن          ). 1989موسکوویچی،  (تصورات اجتماعی را بنا نهاد      

دهنـد تـا اطالعـاتی کـه در      تصورات به ما اجـازه مـی  «گوید،    هاي خود در مورد تصورات می       وي در یکی از مصاحبه    . کرد

لوکمـت،  (» اطرافمان وجود دارد درونی کرده و بدین وسیله بتوانیم با دیگري و با محیط اطراف خود ارتباط برقـرار بکنـیم     

1998 :16.(  

تماس  ها، اصول، افراد و غیره،  کند با اشیاء، قوانین، آیین توان گفت، انسان در دنیایی که زندگی می ورد میدر این م

از نظـر کمیـت و      (هـاي یکـسانی       و غالباً برداشت  . آورد  هایی را برایش به همراه می       این برخوردها، برداشت  . و برخورد دارد  

شود، از یک شخص به شخص        ي که از این چیزها برایش حاصل می       تصور. از چیزهایی که اطرافش هست، ندارد     ) کیفیت

فـردي،  : تواننـد   عوامـل تغییـر مـی     . کنـد   دیگر و حتی در یک شخص از یک مقطع زمانی به مقطع زمانی دیگر فرق مـی                

  .اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و در بعضی مواقع نهادي باشند

تـصویر  «بـراي اینکـه،   . باشد می» تصور« بلکه یک  ساده نیست،3»تصویر«کند یک     چیزي که انسان برداشت می    

دار   تـصور فـرم و حـالتی معنـی        «در حالی که    ). 109: 1974مولر،  (» خودي و تأثري است     بیشتر یک برداشت سریع خودبه    

یا به گفتـۀ الـن تـورن        ). 110: همان(» سازد  است که یک فاعل با توجه به ویژگیهاي روانی و فرهنگی خود از چیزي می              

یعنی ممکن است که    ). 80: 2000الن تورن،   (» باشد  بینیم، یک موضوع نیست، نگاه به یک موضوع می          که ما می  چیزي  «

  .با واقعیت موضوع تطابق نداشته باشد، و بخشی از موضوع باشد، چون آن نگاه و برداشت، تصور است

عکس شـده از روي یـک صـفحۀ         تصویر بازتولید مـن   . باشد  تصویر یک برداشت سریع، خنثی و عینی می       «بنابراین،  

تصویر عکس خالص و بـدون تغییـر و بـدون تفـسیر آن              ). 125: 1983فرهنگ لغات روبرت،    (» باشد  صیقل داده شده می   

                                                          
١. Habitus.
٢. Representation Sociale.
٣. Image.
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باشد، ولی هنوز تفسیري در مورد آن   و نیز گویا می    1در واقع تصویر، برداشتی سریع مانند یک منظرة عینی        . باشد  شیئی می 

دار   گویـا و معنـی  2توان گفت که تصور، تصویر ذهنی  در حالی که می   . باشد  ن بار ارزشی می   صورت نگرفته است، یعنی بدو    

به روایت دیگر، تصورات درونی کردن تصویرهاي عینی هستند که به صـورت تـصویرهاي گویـا و         . باشد  همان منظره می  

هایی هستند همگانی که هنوز تعبیـر   قعیتتصویرها چیزهایی یا وا. رسانند اند، که عقیده و نظري را می   دار تبدیل شده    معنی

زمـانی کـه    . باشـد    روح خاص و فرهنگ خاصی بـر آنهـا حـاکم نمـی              یعنی،. و تفسیري در مورد آنها صورت نگرفته است       

باشد که ممکـن اسـت بخـشی از           تفسیري در مورد آنها صورت گرفت، دیگر آن شکل قبلی نیست، بلکه چیز جدیدي می              

 تصور با تصویر یکی  رو، در اصل محصول جدید تصور است و نه تصویر، از این. ن افزوده شده باشدچیز قبلی بوده و یا بر آ     

  3 .نیست

هاي فرهنگی  باشند، یعنی افکار و فرهنگ انسانها یکسان نیست، به عبارتی سرمایه           ها یکسان نمی    از آنجا که فاعل   

به دنبال آن قائدتاً تصور یک . کند ه فرد دیگر فرق میانسانها مشابه هم نیست، پس تصور از یک چیز خاص، از یک فرد ب

آمـوزان طبقـات اجتمـاعی        معلمین نیز تـصور واحـدي از دانـش        : براي مثال . کند  چیز از یک طبقه به طبقۀ دیگر فرق می        

ر تصور تحقیقات مختلف این تغیی . تواند بر روي روش تدریس آنها اثر بگذارد         مختلف ندارند و از طرفی این تغییر تصور می        

  ).1373منادي، (کنند  هایی نقش تصور را بر روي اعمالشان از جمله تدریس معلم تأیید می کنند و نظریه را تأکید می

  نهادهاي اجتماعی . 3-7

نهادهاي اجتماعی به عنوان ابزارهاي پاسخگویی به نیازهاي مختلف اعضاء جامعه، در ارتباط تنگاتنگ با یکـدیگر                 

تر، تأثیر بیشتري بر روي نهـاد یـا    نهاد قویتر یا بزرگ«طبیعی است که به باور هس . باشند  ا هم می  و یا در کنش متقابل ب     

البتـه،  ). 22: 1978هـس،   (» دهد  تر و یا کوچکتر گذاشته، به این ترتیب جامعه را تحت تأثیر خود قرار می                نهادهاي ضعیف 

در غیر این صورت، دیـر یـا زود قـدرت و    . تر باشد  اد ضعیف هاي نه   توجه به خواسته    تواند براي همیشه بی     تر نمی   نهاد قوي 

تر،   هاي نهاد ضعیف    تر، به خواسته    در صورت عدم توجه نهاد قوي     «به عبارت دیگر،    . نفوذ اصلی خود را از دست خواهد داد       

 کرده و در نتیجه،  شده و در این راستا قدرت و نفوذ بیشتري پیدا4 شونده این نهاد روز به روز بیشتر تبدیل به بخش نهادي

کـشانده خواهـد    ) Peripherique(کم به حاشیه       کم  تر کاسته شده و این نهاد،        یا نهاد قوي   5از نیروي بخش نهادي شده    

  ).23همان، (» شد

باشد، ضمن کـنش متقـابلی کـه بـین آنهـا وجـود دارد از              نهاد خانواده نیز در ارتباط با نهادهاي مختلف جامعه می         

در این حالت است که در مواقعی این کنش متقابل به همکاري با یکدیگر و در مواقعی به تهدیـد    . ذیرندپ  یکدیگر تأثیر می  

  . براي یکدیگر تبدیل خواهند شد

                                                          
١. Objective.
٢. Subjective.

  . ، مراجعه شود1383، به سال 4براي اطالعات بیشتر به مقالۀ اینجانب در فصلنامه مطالعات زنان شماره .٣

٤. Instituant.
٥. Institue.
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  نهاد سیاست. 1-3-7

اي   یعنـی هـر جامعـه     . تواند باشد   اي بدون خط فکري سیاسی نمی       چون جامعه . اي بدون سیاست وجود ندارد      جامعه

ایـن امـر    . دهنده یا ایدئولوژي جوامع یکسان نیست       منتهی، شکل . مرام و نگرش سیاسی خاصی است     بدون استثناء داراي    

) جهان سوم بودن(افتاده بودن    همچنانکه به پیشرفته بودن و یا عقب      . بستگی به سنتی بودن و یا مدرن بودن جوامع ندارد         

افتاده، دیندار یا الئیک، داراي خط فکـري          ته یا عقب  به عبارت دیگر، جوامع اعم از سنتی یا مدرن، پیشرف         . نیز ربطی ندارد  

هاي خـود را بـه        ها و خواسته    کنند تا ارزش    سیاستمداران و حاکمان نیز، سعی و تالش می       . باشند  سیاسی خاص به خود می    

نهـا ـ   هاي حاکمان و سیاستمداران ـ اعم از منتخب مردم یا تحمیل شده بـه آ   انتقال ارزش«. اعضاي جامعه انتقال بدهند

» پذیرد هاي جمعی صورت می هاي دینی، و رسانه     توسط ابزارها و وسائل مختلف، باالخص نهاد آموزش و پرورش، دستگاه          

   حکومت به صورت غیرمستقیم، توسط دیگر نهادهاي موجود در جامعه نظـارت بـر روي خـانواده              البته،). 1986شرکاوي،  (

حکومت در جوامـع غربـی   «. کند هاي خود هدایت می ا کنترل و به سمت خواسته و در گذر از خانواده، افراد جامعه ر   داشته،

  ).1998دکوره، (» دهد  مددکاران اجتماعی و غیره این کنترل را انجام می هاي مادي، به صورت کمک

  نهاد دین. 2-3-7

بعـضی از  . ن نیـست ها در جوامع یکسا   منتهی، منبع ارزش  . هاي اخالقی، وجود ندارد     اي نیز بدون ارزش     هیچ جامعه 

اي  همچنین، هـیچ جامعـه  . کنند جوامع به منابع غیردینی، بعضی دیگر به منابع دینی، و تعدادي به منابع علمی مراجعه می          

منتهـی، میـزان   . به عبارتی، در تمامی جوامع، دین حضور داشته و داراي نقش اسـت        . هاي مقدس وجود ندارد     بدون ارزش 

تمـام ادیـان و     . تواند باشد   همچنین، هیچ دینی و هیچ ارزشی بدون امر آموزش نمی         .  است برخورد با آن در جوامع متفاوت     

از طـرف دیگـر، هـیچ دینـی بـدون           . کنند استمرار خود را حفظ کنند       هاي اخالقی، به کمک آموزش، سعی می        تمام ارزش 

اعم از اینکه ). ان سیاسی هستند منظور این نیست که ادی    (باشند    یعنی ادیان نیز داراي خط فکر سیاسی می       . سیاست نیست 

 مـسیحیت و اسـالم در        هاي سه دیـن یهـود،       ها و مخالفت    همکاري(فعالیت آشکار سیاسی داشته باشند و یا نداشته باشند          

در واقـع، دیـن در گـذر از نهـاد           ). باشـد   ها و مردم، شاهد این مدعا مـی         طول تاریخ و در همۀ جوامع در ارتباط با حکومت         

هـاي خـود      ، سعی در انتقـال تفکـرات و ارزش        )51: 1998 شولی،    سی(» در گذر از خانواده   « و همچنین    آموزش و پرورش،  

از آنجایی که اوالً دین بخش اعظم فرهنگ ما را اشغال کرده، ثانیاً، در نهاد سیاست نقـش اصـلی را دارد و ثالثـاً    . باشد  می

  . باشند معۀ فعلی ما میکند، این عناصر معرف نهاد فرهنگ جا رسانه را نیز هدایت می

  نهاد آموزش و پرورش. 3-3-7

شناسی آمـوزش   اي که از مقاالت کالسیک جامعه    ، فیلسوف مشهور فرانسوي، در مقاله     )1970 التوسر،  (لوئی التوسر   

هـاي   داري، نهاد آمـوزش و پـرورش، رسـانه        شود، بر این باور است که در دنیاي سرمایه          و پرورش در فرانسه محسوب می     

هـا   هـاي ایـدئولوژیک حکومـت    دسـتگاه ) به صـورت غیرمـستقیم  (ها  هاي کارگري و حتی خانواده    اتحادیه  هی، کلیسا، گرو

هـاي    هـا و تبلیغـات حکومـت        طوري که تاریخ فعالیت     بلکه همان   داري،     نه فقط در کشورهاي سرمایه      به نظر ما،  . باشند  می
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همچنـین، دیگـر کـشورهاي    . شـود  مل اکثـر کـشورها نیـز مـی    دهنـد، ایـن قائـده، شـا     روسیه و اقمار آن نیز نـشان مـی   

اي   با توجه به این مطلب، و اینکه هیچ جامعه        . دهند  داري و غیرکمونیستی نیز، چنین اعمالی را انجام داده و می            غیرسرمایه

سـتی،  نخستین سیاست آموزشی هـر سیا  «چون  . تواند باشد   بدون حاکمیت نیست، هیچ سیاستی نیز بدون امر آموزش نمی         

هـاي   هاي زیربنـایی آشـکار و پنهـان فعالیـت     منظور از اهداف، مفاهیم اخالقی، فلسفی، ایده. مشخص کردن اهداف است  

). 8: 1990 لوگراند، (» کند   که برداشت از انسان، تعریف از انسان در این دنیا، و سرنوشت او را مشخص می                 اجتماعی است، 

  .هاي مختلف فرهنگی یا ایدئولوژیک، وجود دارد مر آموزش در گذر از دستگاهبنابراین، رابطۀ تنگاتنگی بین سیاست و ا

هایـشان، در نهـاد    کوشند، به خاطر حفظ و انتقـال ارزش    هاي دینی، می    هاي سیاسی و قدرت     در تمام جوامع، قدرت   

و پـرورش و  به عبارت دیگر، نهادهـاي آموزشـی رسـمی، مثـل آمـوزش      . آموزش و پرورش دخالت و فعالیت داشته باشند   

آموزش و پرورش   «چون،  . باشند  هاي سیاسی و دینی می      ها و نهادینه کردن ارزش      هاي جمعی، بهترین مراکز فعالیت      رسانه

بنابراین، سیاست و دیانت، هر دو در تالش هستند، تا بـه یـاري تعلـیم و تربیـت                   ). 9همان،  (» باشد  یک حوزة سیاسی می   

  .، و در ذهن اعضاء جامعه درونی کنندتوسط منابع مختلف، اهداف خود را عرضه

باشند، در تالش هستند که مردم را بـا ایـن    هاي اخالقی و مقدسی می   به زبان دیگر، چون تمام ادیان داراي ارزش       

. شـود  در نتیجه، امر آموزش به نوعی کار مقدسـی مـی  . دهند ها آشنا کنند، و این عمل را از طریق آموزش انجام می  ارزش

  ).112: 1990روبول، (توان گفت که، آموزش بدون عناصر مقدس وجود ندارد  سان، می بدین

چون، از طریق نهاد   . گیرند  از این جهت است که گاهی اوقات، این دو منبع، سیاست و دین در تضاد با هم قرار می                  

آمـوزان،   ه به اینکه دانـش با توج. توانند فعالیت خود را بهتر و بیشتر انجام دهند آموزش و پرورش است که این دو نهاد می  

در نتیجه، . توانند بدون توجه به این امر باشند  نمی شهروندان آیندة جامعه هستند، لذا، این دو منبع براي آیندة اهداف خود،          

هر چند ممکـن  ). 65: 1990لوگراند، (» باشد ها و اهداف این دو منبع می        گاهی مدرسه، محلی براي تالقی و تضاد ارزش       «

) بـراي مثـال فرانـسه   (در دنیاي غرب . رود ضی موارد، یکی بر دیگري چیره شود، ولی، تضاد و نزاع از بین نمی      است در بع  

 کـه در حـال حاضـر، در          طـوري   همـان . ها، دست از فعالیت برنداشتند       کلیسا حاکمیت مطلق را داشت، ولی، الئیک        زمانی،

کند، ولی کلیسا دسـت از        وار بوده و پیروي از آن را تبلیغ می        همان کشور فرانسه، نظام حکومت، بر معیارهاي الیسیته است        

بـر   به طوري که عـالوه    . فعالیت برنداشته، و مدارسی را در تمام شهرها و نقاط مختلف کشور، به خود اختصاص داده است                

الیـو،  (دهنـد   هاي رسمی آموزشی اجباري نهاد آموزش و پرورش، اهداف دینی خود را نیز دنبال کرده و آموزش مـی            برنامه

1996.(  

یعنی، حاکمیت دیانت و حاکمیت سیاست یکی شـده،        . کنند  در مواقعی نیز، این دو منبع در کنار یکدیگر فعالیت می          

مثل جامعـۀ فعلـی ایـران،    . گیرد یا دیانت سیاست را نیز در اختیار می  . کنند  و هر دو با هم در نهادهاي آموزشی فعالیت می         

هاي آموزشی را  ه حاکمیت دین که حاکمیت سیاست را نیز در اختیار گرفته، تمام مکانها و راه          ولی این بدان معنی نیست ک     

به عنوان منابع آموزشـی  ) مخصوصاً در دنیاي امروز(هاي غیررسمی      خانواده و رسانه    در مواقعی، . نیز در اختیار داشته باشند    

هاي خود را بـه فرزنـدان خـود عرضـه و در آنهـا درونـی        شو اهداف و ارز.  مشغول هستند دیگر، نیز در مقابل، به فعالیت    

. هاي رسـمی وجـود نـدارد        در اینجا تضادي بین دو نهاد آموزش و پرورش، و نهاد دیانت و نهاد سیاست و رسانه                . کنند  می

ی قـرار   آیند، که در تضاد با دیگر نهادهاي رسم         هاي جمعی غیررسمی به وجود می       هایی از نهاد خانواده و رسانه       ولی بخش 

  ). الف1384منادي، (گیرند  می
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  نهاد خانواده. 4-3-7

این نهاد همیشه توجه متفکرین، پژوهشگران، متخصصین مختلف . ترین نهاد بشري است خانواده، نخستین و کهن   

اده چون، خانو). 1989لوپلی، (تر به خود جلب کرده است         هاي متفاوت جهت شناخت بهتر و دقیق        علوم انسانی را از دیدگاه    

بیـشترین تـأثیر را   ) 1995ژیفولوواسور، (براساس نوع رابطه با فرزندان، ) 1371محسنی، (به عنوان اولین آموزشگاه بشري    

در این رابطـه، ثنـائی بـه نقـل از           . فرزندان دارد ) 1375مینوچین،  (اوالً، بر چگونگی شخصیت روانی، اجتماعی و فرهنگی         

یعنی اثر خانواده فراتر از .  از تمام نیروهایی که تا به حال شناخته شده بیشتر است      اثر خانواده بر اشخاص   «: گوید  فریمو می 

ثنائی به نقل از مینوچین بر ایـن بـاور   ). 26: 1378ثنائی، (» فرهنگ جامعه، دنیاي کار، دوستان، نزدیکان و امثال آنهاست       

: همان(» گیري و هویت فرد است     کانون شکل  »خانواده اصلی «در واقع   . فرد بدون خانواده، قابل تعریف نیست     «است که،   

هـاي   سـازي  هاي خودآگاه و ناخودآگـاه خـانواده و بـرون    ریزي  انسان عمدتاً وارث برنامه   «ثنائی نیز، خود معتقد است،      ). 29

  ).21: همان(» دوران کودکی خود با آنهاست

 و باون لوگرو،    1380ستیر،  (کند    گ خود می  ثانیاً، خانواده به صورت غیرمستقیم جامعه را متأثر از نوع روابط و فرهن            

در واقع، تغییرات در خانواده به مرور زمان فرزندان را دگرگون کرده و با ورود فرزندان بـه جامعـه، جامعـه را نیـز                         ). 1996

ند رسـا  توان گفت که در شرایطی، به باور دکوره سالمت خانواده سالمت جامعه را می   به عبارتی، می  . دگرگون خواهند کرد  

  ).1998دکوره، (

و نهادهاي مختلف اجتمـاعی از جملـه،        ) 1998شولی،    سی(بدون شک خانواده از دید دیگر، خود تحت تأثیر جامعه           

  ).1373هوالب، (ها خواهد بود  رسانه

  هاي جمعی رسانه. 5-3-7

هـاي    کند، رسانه   مییکی دیگر از منابع آموزشی، که داراي بار فرهنگی بوده و به عنوان دستگاه ایدئولوژیک عمل                 

هـاي    هـاي رسـمی در خـدمت حاکمیـت بـوده، و رسـانه               با این تفاوت، رسانه   . باشند  جمعی اعم از رسمی یا غیررسمی می      

غیررسمی ـ مثل ویدئو یا ماهواره در جامعۀ فعلی ما ـ در مواقعی مخالف و ضدافکار و اندیشۀ حاکمـان بـوده، و در حـوزة      

  .باشد اختیارات آنها نمی

ها، اعم از رسمی یا غیررسمی، به واسطۀ بار فرهنگی که دارند، تأثیر بسیار زیادي بر چگونگی فرهنگ و                   انهاین رس 

تلویزیـون همیـشه بـسیار    «به اعتقاد پوپر و به نقـل از بوسـتی          ).  الف 1385منادي،  (گذارند    نظام آموزشی افراد جامعه می    

درت بیشتري براي وسوسه کردن کوچولوهاي معصوم دارد و نیز قـادر            کند، ق    درگیر و معتاد می     تر است،   تر و فریبنده    جذاب

وي در ادامـه  ). 103: 1379بوسـنی،   (» ها، به خصوص عالقۀ آنهـا بـه زنـدگی، بـازي کنـد               است با خصوصیات بهتر بچه    

 در مقابل نفـوذ  اگر. اي روي اذهان آدمی دارد، قدرتی که تاکنون سابقه نداشته است   العاده  تلویزیون قدرت فوق  «افزاید،    می

  ).104: همان(» آن مقاومت نکنیم، ما را از جادة تمدن دور خواهد کرد و قدرت هر عملی را از آموزگاران خواهد گرفت

ـار،                 بدین. ها بسیار زیاد است     تأثیر رسانه  گهـر،   نیـک (سان که چنین وسائلی به واسطۀ معرفی الگوهاي ذهنی و عملـی رفت

هاي مطرح شده ـ چه به صـورت مـستقیم یـا غیرمـستقیم در       ها و سمبل ختلف، معرفی شخصیتهاي م در گذر از برنامه) 1369

  .کنند ها و غیره ـ پس از مدتی تعدادي از این الگوها را در بینندگان خود درونی می ها، فیلم هاي سریال گذر از شخصیت
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ی داشتیم، به این نتیجه رسیدیم کـه        هاي رسمی و غیررسم     در پژوهشی که با جوانان پیرامون برخورد آنها با رسانه         

هاي تلویزیون، آن را تـرك کـرده، و بـه             تعدادي از آنها به خاطر غمگین بودن و یکنواخت بودن یا هیجان نداشتن برنامه             

هاي مورد عالقـۀ خـود را، ابتـدا در ویـدئو، و بعـدها در       بنابراین، برنامه. هاي شاد، پرهیجان و نوآورتري رفتند دنبال برنامه 

  ).2003منادي، (اهواره یافتند م

ها رخنـه   باشند، ثانیاً به درون اکثر خانه   ها با توجه به اینکه اوالً، داراي بار فرهنگی و ارزشی می             به هر جهت، رسانه   

هـا تـأثیر گذاشـته، و بـه تبـع آن روي فرزنـدان،                 توانند در چگونگی شکل، فرم و محتوي فرهنگـی خـانواده            اند، می   کرده

هـا را بـا فـضاي جامعـه       یعنی در واقع، در تالش هستند، تا فضاي خـصوصی خـانواده           .  جامعه نیز تأثیر بگذارد    سازان  آینده

هـا   باشد، یعنی فرهنـگ خـانواده     هاي رسمی، این تأثیر گاهی در جهت مثبت می          در مورد رسانه  . یکسان و یکنواخت بکنند   

در این صورت،   . کند  ها را از خود طرد می         ته، یعنی خانواده  گاهی تأثیر منفی داش   . شوند  هاي رسمی می    مشابه فرهنگ رسانه  

هـا نزدیـک و مـشابه     ها شده و طبیعتاً، پس از مدتی، فرهنگ خانواده هاي غیررسمی مثل ویدئو و ماهواره، وارد خانه        رسانه

  .شوند ها می  رسانه هاي اینگونه فرهنگ و ارزش

توانند فرصت خـوبی بـراي         می  از آنها استفادة درست بشود،    هاي جمعی، به خصوص تصویري اگر         از این رو، رسانه   

هاي غیررسمی ترویج شـده و بـراي نهـاد            در غیر این صورت رسانه    . نهادهاي آموزشی مانند نهاد آموزش و پرورش باشند       

  .آموزش و پرورش تهدیدي جدي خواهند بود

   و نهادهاي جامعه خانواده. 6-3-7

کنـد، نظـرات      گیرد، یا مستقالً عمل مـی        یا تحت تأثیر آن قرار می       دهد،  ر قرار می  اینکه خانواده جامعه را تحت تأثی     

هـاي   از آلکسی دوتوکوویل در گذر از آگوست کنت، فردریک لوپلی و امیل دورکیم، همه بـا اسـتدالل         . متفاوتی وجود دارد  

یـر   شناسان جدیدي مانند دهی ی جامعهحت). 1998شولی،  سی(باشد  مختلف بر این باورند که، خانواده تحت تأثیر جامعه می  

ها نیز انسان را در       اکزیستانسیالیست. باشد  هاي جامعه می    رابطه انسان و جامعه تابع فرهنگ و حرکت       «نیز، معتقد است که     

گیرند، ولی به مرور زمان این آزادي انسان سلب شده، و تحـت تـأثیر جامعـه     بدو تولد آزاد از احساس و اندیشه در نظر می   

جایگـاه انـسان در جامعـه توسـط یـک نظـام             «در نظریات تـالکوت پارسـنز نیـز،         ). 241: 1989یر،    دهی(» گیرند  ار می قر

یعنی به نوعی حاکمیت جامعه    ). 245: همان(» کند  شود که، رابطۀ انسان را با جامعه هدایت می          بندي شده تعریف می     طبقه

گرایی فرد و یا خانواده، تحت اسـتبداد          ت که در دنیاي مدرن، عقل     در حالی که روسل معتقد اس     . کند  را بر انسان مطرح می    

فقط در جامعۀ سنتی است که جامعه حتی احـساسات افـرادش را      . کند  جامعه نبوده، بلکه در کنار و به موازات آن عمل می          

عۀ شهرنـشینی   بـا توسـ   «سینگلی نیز، در این رابطه معتقـد اسـت کـه            ). 17: 1999روسل،  (تواند کنترل و هدایت کند        می

: 1991سـینگلی،   (» شـوند   جوامع، و توسعۀ ارتباطات، انسانها روز به روز نسبت به قوانین و هنجارهاي حکومتی آزادتر می               

کنند و نه اینکه  ها مسیر زندگی خود را، خود انتخاب می    انسانها و به دنبال آن خانواده        در دنیاي مدرن امروزي،       یعنی،). 10

  ). 1378 هوالب، (تواند باشد  به عبارت دیگر، فضاي خصوصی جداي از فضاي عمومی می. سیم کنندحاکمان براي آنها تر

تواند جداي از جامعه مـورد مطالعـه     به هر جهت، بحث از خانواده به دلیل اهمیت جایگاهی که در جوامع دارد، نمی              

خانواده، محیط مناسبی . گذرند فاوت از کنار آن نمیت سیاستمداران نیز اهمیت خانواده را کامالً درك کرده، و بی   . قرار بگیرد 



...هاي مؤثر  کیده مطالعات محیطچ... / طرح تدوین سند ملی 

کمیته آموزش/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

218

کمـالی،  (شود تا در این محیط خـصوصی نیـز دخالـت بـشود      هاي حاکمان در جوامع است، و تالش می براي انتقال ارزش  

کنـد، و هـم محیطـی اسـت کـه       به گفتۀ سینگلی، خانواده هم محیطی است که فرد احساس آرامش فـردي مـی      ). 1998

هـاي    یعنی، بتواند ارزش  ). 1996سینگلی،  (ند تا به در اختیار درآوردن آن، اعضاء جامعه را کنترل بکند             ک  حکومت سعی می  

  . مورد قبول خود را به آنها انتقال بدهد

باشـند،   با توجه به اینکه سیاست و فرهنگ جوامع یکسان نبوده، در نتیجه نهادهاي موجود آنها نیز مشابه هم نمـی   

مردمی که افکار متفاوت دارنـد،      «.  گوناگون نیز، به تبع فرهنگ و سیاستشان، تفکرات متفاوتی دارند          بنابراین، مردم جوامع  

اشخاصـی کـه جمعیـت جامعـۀ     «به گفتۀ کرایب،    ). 169: 1378کرایب،  (» کنند  اي در دنیاهاي متفاوت زندگی می       تا اندازه 

خـانواده یـک محـیط    ). 155: 1378 کرایب، (» اند دهند با نوع اشخاص جامعۀ ماقبل صنعتی متفاوت         صنعتی را تشکیل می   

بـه  ). 1998شـولی،     سـی (تواند باشد، شکل و فرم آن بستگی به موقعیت اجتمـاعی جامعـه دارد                 بستۀ جداي از جامعه نمی    

سالمی خواهـد داشـت، و یـا بـه زبـان            ) اکثراً، نه صد در صد    (هاي    اي که سالم باشد، خانواده      توان گفت، جامعه    عبارتی می 

یعنی، خانواده و جامعـه     ). 1998دکوره،  (اي سالم خواهد بود       هاي سالم داشته باشد، حتماً جامعه       اي که خانواده    ر، جامعه دیگ

) و در مورد نوجوانان نیز(توان حاالت گوناگونی را براي انسان   می ولی به نظر ما با نگاهی کلی،   . باشند  متأثر از یکدیگر می   

ها، به یکسان  یعنی همۀ افراد جامعه و خانواده  .  با منابع فرهنگی متفاوت جامعه در نظر گرفت        و در مورد خانواده، در ارتباط     

  .دهند به تقاضاهاي جامعه و نهادهاي مختلف آن، پاسخ نمی

  ها، نهاد آموزش و پرورش و فرهنگ خانواده و اجتماع همانند باشـند،              زمانی که، فرهنگ حاکم بر رسانه     : حالت اول 

در این وضـعیت، خـانواده تـصویر        . شود  ها، فضاي خصوصی و فضاي عمومی یکی می         براي اینگونه خانواده  در این حالت،    

در چنین شرایطی، فرزندان قائدتاً در مقابل چنـد منبـع فرهنگـی مـشابه قـرار                 ). 1998شولی،    سی(باشد    واقعی اجتماع می  

در صـورتی کـه، ایـن نهادهـا     . باشند  د آنها می  گرفته، که همه در یک جهت سعی در نهادینه کردن فرهنگ واحدي در نز             

این حالت فرصـتی مناسـبی بـراي نهـاد آمـوزش و      . بتوانند فرزند را جذب کنند، وي نیز، داراي همین فرهنگ خواهد شد          

  .شود پرورش محسوب می

 نداشـته، و  هاي رسمی در خانواده وجود زمانی که، خانواده موافق فرهنگ حاکم نبوده، لذا، عناصر رسانه     : حالت دوم 

بنابراین، خانواده به عنوان محیطی بـسته       . هاي غیررسمی، مانند ویدئو و ماهواره حضور داشته باشد          برعکس عوامل رسانه  

و نسبت به جامعه عمل کـرده، و فرهنـگ عمـومی در درون آن    ) مخصوصاً نهاد آموزش و پرورش(نسبت به دیگر نهادها  

کند، و محـیط خـصوصی کـامالً مجـزا از محـیط عمـومی                  حالت قرنطینه پیدا می     در واقع کانون خانواده،   . شود  یافت نمی 

فرزنـد در چنـین مـوقعیتی در دو    . باشـد  تـر مـی   در این صورت، خانواده به عنوان اجتماعی در درون جامعۀ بزرگ. باشد  می

 ثانیاً، رابطۀ  ر را معرفی کرده،کند که اوالً، فرهنگ جذابت گیرد، طبیعتاً، فرهنگ محیطی را انتخاب می   محیط متضاد قرار می   

طبیعی است که چنین شرایطی براي نهاد آموزش و پـرورش تهدیـدي جـدي را بـه     ). 1379 منادي، (آموزشی برقرار باشد  

  . دنبال خواهد داشت

هـاي    یعنـی هـم رسـانه     . باشـد   در این حالت، محیط خانواده داراي دو فرهنگ موجود و متضاد هم می            : حالت سوم 

فرزند در  . شود  خصوصی می   عمومی و نیمه    و محیط خانواده یک محیط نیمه     . هاي غیررسمی وجود دارد     م رسانه رسمی، و ه  

یـا  . تـري داشـته باشـد       پذیرد، طبیعتاً، آن منبعی که جذابتر بوده و رابطۀ آموزشی           ها را می    این حالت، یا فقط یکی از رسانه      

هـاي مختلـف، مطـابق معیارهـا و      بع را تقریبـاً پذیرفتـه، و در محـیط   فرهنگ هر دو من  . گزیند  تلفیقی از دو رسانه را برمی     
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ترویج چنین شخـصیت    . باشد  هاي متفاوتی می    ها یا شخصیت    یعنی، فرد داراي چهره   . کند  هاي آن محیط، رفتار می      خواسته

  . براي نهاد آموزش و پرورش و براي جامعه خطرزاست دو یا چند گانه

  انجمن اولیاء و مربیان. 7-3-7

توانند با یکدیگر تعامـل داشـته و          ها یا فضاهایی که دو نهاد آموزشی خانواده و آموزش و پرورش می              یکی از مکان  

پس از انقالب صنعتی در دنیـاي غـرب مـادران هـم مثـل پـدران جـذب                   «. همکاري بکنند، انجمن اولیاء و مربیان است      

ها مهـدکودك و در       ونق بیشتري پیدا کند و در کنار کارگاه       ها شدند که این وضعیت باعث شد مدرسه ر          ها و کارگاه    کارخانه

ها که ناشـی از         امر تربیت همچنان در مدارس جاري بود ولی مسئله نابسامانی خانواده          . ها پدید آید    سطح شهرها پرورشگاه  

اولیـاي امـور،   .  کـرد العاده والدین بود موجبات آلودگی برخی از کودکان و انحراف و لغزش آنها را فراهم کار و اشتغال فوق   

هاست، تصمیم گرفتند  اي بین بزهکاري کودکان و نوجوانان و نابسامانی خانواده      والدین و مربیان تدریجاً دریافتند که رابطه      

اي بـراي تأسـیس انجمـن     که مشکالت موجود را با همکاري پدران و مادران و اولیاي مدرسه حل کنند و این خود انگیزه   

از این رو، پس از جنگ جهانی اول در کشور فرانـسه خـانم وریـن در سـال                   ). 136: 4فصل  (» رب بود اولیا و مربیان در غ    

براي اولین «در ایران ). 137همان، ( میالدي ـ در شهر پاریس مدرسه اولیا و مربیان را تشکیل داد  1929 شمسی ـ  1308

ه موجب آن در هر مدرسه هیأتی به نام انجمن          اي به تصویب شوراي عالی فرهنگ رسید که ب          نامه   آیین 1326بار در سال    

آموزان بودنـد بـه اتفـاق رئـیس آموزشـگاه و              این هیأت که از اولیاي منتخب دانش      . همکاري خانه و مدرسه تشکیل شود     

 انجمنی به نام انجمن ملی اولیا و مربیان ایران تأسیس شد و             1346در مهرماه   . شدند  دار وظایفی می    نمایندة معلمان عهده  

  ).137: 4فصل(»  ثبت رسیدبه

تواننـد از   هایی که دو نهاد آموزشی خانواده و آموزش و پرورش می توان گفت یکی از بهترین جایگاه     به عبارتی، می  

ها را که به شکل تهدید به خصوص براي نهاد آموزش و پرورش از طرف                 هاي موجود استفادة بهینه کرده و تفاوت        فرصت

طبیعی است که هرچـه ایـن انجمـن تقویـت بـشود،      . باشد قل برسانند، انجمن اولیا و مربیان می باشد را به حدا     خانواده می 

  .تر خواهد شد ها افزون تر شده و همکاري تر و مستحکم ارتباط بین دو نهاد آموزشی قوي

چـون،  .  بودآموزان بهتر خواهد ها در چگونگی فرایند آموزش و پرورش در ارتباط با دانش بنابراین، مشارکت خانواده  

ها، اهداف، و مقررات نهاد آموزش و پرورش باشند، از طرف دیگر، چگونه               هر چه والدین بیشتر در جریان، از طرفی فعالیت        

برخورد و رفتار با فرزندان خود را بیاموزند، همکاري آنان با نهاد آموزش و پرورش بیشتر شده، در نتیجه، این نهاد بهتـر و                        

البته نهاد آموزش و پرورش نیز بایستی به ایـن نکتـه نیـز توجـه      . اف از قبل تعیین شدة خود برسد      تواند به اهد    سریعتر می 

هـاي موجـود در    فرهنگی را در مدارس معرفی کند که برآیند خـرده فرهنـگ    ) 1985(داشته باشد که اوالً، به باور دورکیم        

اي وجود داشته باشد، امکان عدم همکاري و یا  در غیر این صورت اگر فرهنگ طبقۀ خاصی در مدارس جامعه      . جامعه باشد 

ثانیاً، نهاد آمـوزش و پـرورش بایـستی بـه امکانـات      . دانند، باشد   هایی که در این فرهنگ خود را سهیم نمی          مبارزة خانواده 

  .ر نگیردهاي خود امکانات قشر خاصی را در نظ ریزي توجه نبوده، بلکه در برنامه ها نیز بی مادي، زمانی و شناختی خانواده

 همچنـین، داراي مـشاغل       از آنجایی که والدین متعلق به طبقات مختلف اقتصادي، اجتماعی و فرهنگـی هـستند،              

انجمـن اولیـا و مربیـان مدرسـه در شناسـایی، ترغیـب و               «. از ذهنیت و افکـار متفـاوتی برخـوردار هـستند            مختلف بوده،   
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. تواند داشـته باشـد      فا کند و مدیر نیز در این زمینه تأثیر زیادي می          تواند ای   هاي والدین نقش مؤثري می      سازماندهی توانایی 

تواند نیازهاي مدرسه را در چند مقولۀ نیازهاي مادي و اقتصادي، نیاز به برقراري ارتباط با سازمانها و نهادهاي مختلف                      می

» نیاز، از وجـود والـدین اسـتفاده کنـد    انجمن اولیا و مربیان باید با توجه به . بندي کرد و نیازهاي فرهنگی و آموزشی طبقه  

  ).143: 4فصل (

انداز فرداي شکل ارتباط نهاد خانواده با نهـاد آمـوزش و               چشم  .4-7

  پرورش 

ازدیاد .  اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی است      هاي سیاسی،   جامعۀ ایران در حال تغییر و تحول شگرفی در همۀ زمینه          

سوادان جامعه در گـذر از       باسواد شدن بیشتر بی   .  را تحت تأثیر قرار داده است      جمعیت در خالل این دو دهه، ساختار جامعه       

هـا و مراکـز آمـوزش عـالی نیـز         یابی اکثریت قاطع فرزندان جامعه به مدرسه و ازدیـاد دانـشگاه             نهضت سوادآموزي، و راه   

پیشرفت و توسعۀ بخـش     .  آورده است  ها و فرهنگ افراد جامعه به وجود        تغییرات شگرفی را در افکار، رفتار، نیازها، خواسته       

صنعت در جامعـه، نیـاز بـه متخصـصین مختلـف را افـزایش داده، بنـابراین، وجـود متخصـصینی کـه بـا تحصیالتـشان               

در شکل جامعه و فرهنگ آن و نیازهاي مربوط به آن تغییراتی را تولیـد       . هایی در فرهنگشان به وجود آمده است        دگرگونی

 اینترنـت، موبایـل و جابجـایی سـریع           هـایی همچـون مـاهواره، کـامپیوتر،          حضور تکنولوژي  عصر ارتباطات و  . کرده است 

  . فرهنگ جامعه را دچار تغییر و تحول کرده است اطالعات هم ساختار و هم 

اي رو بـه   خانوادة گسترده به سـمت خـانوادة هـسته     . اند  ها نیز در جامعۀ فعلی مستثنی از این تغییرات نبوده           خانواده

. شوند  بیشتر آنان به کار در خارج از خانه مشغول می         . شوند  زنان بیشتر به تحصیالت دانشگاهی مسلط می      . ش هستند افزای

قدرت مرد در خانه کمتر شده و مردساالري رو بـه تـضعیف             . نگاه والدین به علم و علم دوستی و مدرسه تغییر کرده است           

فرزندان جایگاه مناسـبی را در جمـع اعـضاي خانـه بـه خـود                . استها در حال افزایش       روابط دمکراتیک در خانواده   . است

ها شاهد  کم شدن تعداد فرزندان را در خانواده. باشد سن ازدواج در دخترها و پسرها در حال باال رفتن می. اند اختصاص داده 

جامعه باال رفتـه کـه   اعتیاد در . کند طالق در حال افزایش تصاعدي است که جامعه را با خطراتی جدي مواجه می    . هستیم

هاي طالق خود معضل دیگري براي جامعه         ضمن اینکه بچه  . هایی را از جمله در باال بردن طالق نقش داشته است            آسیب

  .شوند محسوب می

گذار یک حالت سنتی به یک حالت       . اند که جامعۀ فعلی ما در حال گذار باشد          بنابراین، همۀ این تغییرات باعث شده     

نسبت به حالت گذشتۀ خـود پیـدا کـرده    ) 1377گیدنز، (به عبارتی، یک از جاکنندگی . در حرکت استشبه مدرن و مدرن    

کند تا نـسبت      ریزان جامعه به خصوص مسئولین فرهنگ و آموزش و پرورش را وادار می              از این رو، مسئولین، برنامه    . است

هـاي    هـم راه  ها و مشکالت را به حداقل رسـانده،  یبریزي کرده، تا هم آس تر بوده و با تعمق بیشتر برنامه  به آینده حساس  

  . ها استفادة بهینه بکنند  را هموارتر کنند و هم از فرصت پیشرفت و توسعه

باوري و حفظ اخالقیات در خانواده و در نهاد آمـوزش و پـرورش، توجـه بـه      در این رابطه، به مسائلی همچون دین  

 توجه به عدم حضور والدین در خانه به خاطر اشتغال زنان در خـارج از خانـه،                  آموزان در اوقات فراغت با      هاي دانش   فعالیت

  .کند هاي فرزندپروري والدین، همکاري والدین با مدرسه، و غیره توجه دقیق، کارشناسی و الزم را طلب می شیوه
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تجربیات پژوهشی  هاي دیگر در ارتباط با نهاد خانواده و نهاد آموزش و پرورش و                هاي گذشته، پژوهش    نتایج فصل 

  . توان در ارتباط با مسائل ذکر شده به شرح زیر مطرح کرد نگارنده در دو حوزة خانواده و جوانان را می

  باوري  دین. 1-4-7

هایی است که وجود آن در جامعه به          ها و اخالقیات براساس ادیان الهی از جمله هویت          باوري یا توجه به ارزش      دین

  . طبع سالمت جامعه خواهد شد اعث سالمت روان جوانان و بهخصوص در نسل جوان جامعه ب

هاي اخالقی با مـذهبی بـودن    بندي دختران نوجوان به ارزش  بین پاي «هاي مختلف حاکی است که        نتایج پژوهش 

ـ        درصد از تغییرات ارزش    16در واقع، مذهبی بودن مادر توانسته است        . مادر رابطه وجود دارد    ین هاي اخالقی نوجوان را تبی

هاي مناسب براي حل بحـران        حل  ضمناً تحقیقات انجام شده بیانگر تأثیر مثبت انتخاب مذهب به عنوان یکی از راه             . نماید

گیري هویت  به عبارتی، حساسیت مثبت خانواده در خصوص برگزاري مراسم مذهبی در کانون خانواده، شکل           . هویت است 

آمـوزان   هـاي ارزشـی اولیـاي مدرسـه و دانـش      نظـام   ارزشـی و خـرده  همچنین بین نظام. کند دینی نوجوان را تسهیل می  

آموزان، پذیرفتن مربی تربیتـی مدرسـه بـه عنـوان       ولی اهل نماز بودن دبیران مورد عالقۀ دانش       . همبستگی مشاهده نشد  

انجـام فـرایض   پذیرفتن دبیر دینی مدرسه به عنوان الگو، و اعتقاد به تقید اعضاي انجمن اسالمی مدرسه نسبت بـه   الگو،  

بنابراین، هم خانواده و هم مسئولین نهاد آموزش و ). 57 و 56: 3فصل(» شود آموزان به نماز می    دینی، باعث گرایش دانش   

  . آموزان تأثیر مثبت دارند باوري دانش پرورش در تقویت دین

نوع سبک زنـدگی    شان، آموزش     باوري جوانان موجب کاهش بزهکاري آنان، باعث خوشبینی         دین«به طور خالصه    

اخالقی سالم و کاهش و کنترل ارتباط با جنس مخالف، کم شدن و از بـین رفـتن بحـران هویـت و در نهایـت پیـشرفت          

گیري این امر مهم بیشتر در ارتباط با خـانواده بـوده و نقـش مهمـی را ایفـا                      شکل). 66: 3فصل(» باشد  تحصیلی آنان می  

؛ 1981پیـاژه،  (هـاي شخـصیت    نظریـه . ها نیز در این امر نقش دارنـد  رسانهضمن اینکه نهاد آموزش و پرورش و     . کند  می

  .کنند نقش والدین و سپس مربیان و معلمین را در این زمینه یاري و تأیید می)  و دیگران1374پروین، 

 و نـسبت  ) ، ج 1385منادي،  (اما واقعیت امر حاکی است که تعداد قابل توجهی از جوانان جامعه ضعف دینی داشته                

بنابراین، تمامی نکات برجسته و مثبت مطرح شده در آنها برعکس رشد و نمو خواهـد                . به والدین خود کمتر دیندار هستند     

هـاي   باوري که توجـه بـه ارزش   از این رو، به دلیل اهمیت دین. در این حالت جامعه دچار خطرات جدي خواهد بود . داشت

  .هاي جدي در این خصوص صورت گیرد  حرکتشود تا اخالقی را به دنبال داشته، پیشنهاد می

. مند به شغل معلمی، بـا اخـالق و داشـتن سـالمت روان توجـه دقیـق بـشود                   عالقه  در انتخاب معلمین آگاه،   ) الف

نظر و صاحب اثـر، در بـاال نگـه            هاي ضمن خدمت واقعی و نه تشریفاتی توسط اساتید مجرب و صاحب             همچنین، آموزش 

ضمناً، رضایت معلمین نیز که در گرو داشتن اوالً، مدیر مجرب و متخصص،             .  مفید خواهد بود   داشتن چنین وضعیتی بسیار   

  .ثانیاً، درآمد کافی است، جلب بشود

هاي آموزشـی بـه       هاي پرمحتوي به شکل کالس      ها و برگزاري سخنرانی     ها توسط رسانه    در آموزش به خانواده   ) ب

ها را باال برده و هم همکاري آنـان را           هاي خانواده   نظر، هم سطح آگاهی    کمک انجمن اولیا و مربیان، توسط اساتید صاحب       

توانـد از تمـام تـوان     آیند و نهاد آموزش و پرورش مـی  ها پیش می هاست که فرصت  در این همکاري  . با مدرسه جلب کنند   
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  .ها بهره ببرد خانواده

هاي آتی   ریزي در مدارس کشور از اهم برنامهآموزان و خانواده  افزایش و تقویت مراکز راهنمایی و مشاورة دانش     ) ج

 در جریان گذاشتن والدین      هاي آنان،   آموزان و خانواده    هدف این مراکز، شناخت مشکالت دانش     . مسئولین جامعه باید باشد   

اي برخـوردار     در مورد وضعیت درسی، اخالقی و روانی فرزندانشان، در جهت کمک و بهبود وضعیت آنان از اهمیـت ویـژه                   

  . تاس

 هم مشارکت آنان با مدرسه افزایش یافته و هـم تهدیـدها از سـوي               ها،  در چنین شرایطی ضمن آگاه شدن خانواده      

  . خانواده نسبت به آموزش و پرورش به حداقل خواهد رسید

  اوقات فراغت . 2-4-7

 و هـم     را شکل داده،   هم فرهنگ فضاي خانواده       هاي خانواده در اوقات فراغت، هم بار فرهنگی داشته،          مشغولی  دل

 سـالمت روان     همچنین، وجود تفریحات سالم در اوقات فراغت،      . ها در اوقات فراغت فرزندان نقش دارد        در انتخاب فعالیت  

شـان بـه خـصوص در پیـشرفت تحـصیلی             هـاي روزمـره     را براي افراد جامعه همراه داشته کـه باعـث پیـشرفت فعالیـت             

در واقـع، اوقـات فراغـت     . باشـد    گرو ذهن سالم، روان سالم و جسم سـالم مـی           چون، موفقیت در  . آموزان خواهد شد    دانش

 اجتماعی با میل و اشـتیاق         خانوادگی،  هایی است که شخص پس از ارزشیابی از تعهدات و تکالیف شغلی،             مجموعه فعالیت 

بـه ظهـور رسـاندن     توسعۀ دانش یا به کمال رساندن شخصیت خـویش، یـا            پردازد و غرضش استراحت، تفریح،      به آن می  

  ).77: 3فصل(ها و یا باالخره مشارکت آزادانه در اجتماع است  استعدادها، خالقیت

در مورد وضعیت فعلی گذران اوقـات  «. هاي خاصی است اما در واقعیت امر در جامعه اوقات فراغت حاکی از فعالیت     

 که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در         )1382(هاي ایرانیان     ها و نگرش    فراغت در جامعۀ ایرانی پژوهش ملی ارزش      

مطالعه، اسـتفاده   : دهد، ترتیب نحوة گذران اوقات فراغت در ایران به این شرح است              استان کشور انجام شده نشان می      28

هاي شخصی، گردش و تفریح، ارتباط اجتمـاعی بـا             فعالیت  هاي صوتی، تصویري و وسایل الکترونیکی، استراحت،        از رسانه 

همچنین، از نظر گذران اوقات فراغت با افراد        . هاي ورزشی، امور مذهبی و غیره       ن و خانواده، کارهاي هنري، فعالیت     دوستا

  ).79 و 78: 3فصل (» اعضاي خانواده، دوستان، اقوام و فامیل: مختلف ترتیب به این شرح است

ها و جوانان در شهر تهـران بـا    انوادهپیرامون خ) ، ب1385منادي،  (هایی که به روش کیفی        نگارنده نیز در پژوهش   

 به نتـایج زیـر دسـت یافـت      تعداد کمی از والدین و فرزندانشان به روش مصاحبه در ارتباط با اوقات فراغتشان انجام داده،   

هـاي   هاي زمان هـانري لوفـور و سـرمایه    در واقع در این بخش شاهد نظریه). ، الف1385 د و 1384. ، الف1384 منادي،  (

  . باشند ها نیز در جامعۀ ایران قابل اجرا می یعنی این نظریه.  هستیمبوردیو

 سـهم   در واقع،. در حالی که فرزندانشان کمی بیشتر از آنان مطالعه دارند      . کنند  پدرها و مادرها خیلی کم مطالعه می      

دخترهـا  . باشـیم  ادرهایشان مـی در نزد دخترها با افزایش مطالعه نسبت به م. باشد مطالعه بین پسرها کمتر از پدرانشان می     

به سـمت فرزندانـشان کـم       ) چه پسر و چه دختر    (مطالعات مذهبی از والدین     . خوانند  بیشتر از پسرها و والدینشان رمان می      

والدین نـسبت بـه فرزندانـشان بیـشتر     . دارند) حتی قرآن خواندن(ضمن اینکه والدین نیز مطالعات کم مذهبی        . شده است 

طبیعی است که والدین به واسطۀ داشتن زندگی مشترك نسبت به فرزندان بیشتر روانشناسی و               . نندخوا  مطالب سیاسی می  
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  .مطالعات مربوط به خانواده داشته باشند

هـاي    آنـان بیـشتر میزگردهـا و بحـث        . بیننـد   بینند و بیشتر از پدرها سریال می        مادرها بیشتر از پدرها تلویزیون می     

مطالعات مذهبی یا روانـشناسی و  (کردند  ضمناً مادرهایی که بیشتر مطالعه می. کنند ري میکارشناسی و کمتر اخبار را پیگی   

دخترهـا بیـشتر از پـسرها       . دیدنـد   هاي کارشناسی و اخبـار را مـی         دیدند و بیشتر میزگردها، بحث      کمتر سریال می  ) خانواده

ضمن اینکه کالً جوانان اعم از دختر و پـسر          . کنند هاي ورزشی تماشا می     بینند، پسرها بیشتر از دخترها برنامه       تلویزیون می 

  .کنند با این وجود پسرها بیشتر از دخترها اخبار تماشا می. بینند کنند، بنابراین، اخبار کم می کم به سیاست توجه می

ـ     هاي شو، مد و فیلم   در ارتباط با ماهواره، مادرها بیشتر از پدرها از برنامه          ان آن را ها استفاده کرده هـر چنـد کـه زب

غالـب پـدرها نیـز زبـان       . دیدنـد   وحش، و شوها را مـی       در حالی که پدرها، اخبار، مستندهایی مانند حیات       . شوند  متوجه نمی 

  . دانستند ماهواره را نمی

تـوان   ها را مـی  هاي فرزندپروري و حضور و تأثیر منابع فرهنگی مختلف مانند آموزش و پرورش و رسانه          تأثیر شیوه 

  . اقعیت امر نزد جوانان شاهد بوددر عمل و در و

هـاي   از برنامـه ) دي توسـط دوسـتان   ضبط شده بـر روي سـی  (جوانان یا به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم         % 50

  .کنند ماهواره استفاده می

و  ولی متأسفانه خیلی کم هستند آنانی که استفادة صحیح  کنند، تعداد زیادي از جوانان جامعه از اینترنت استفاده می  

ها  اثرات مخرب این پدیده را به زودي در شکل روابط افراد جامعه، در خانواده. علمی از این پدیدة قرن بیست و یکم بکنند 

  .ها شاهد خواهیم بود و در افزایش بزهکاري

 توان در فرهنگ و در بخـشی از رفتارهـاي       هاي غربی و اینترنت را می         البته در حال حاضر نیز، تأثیر فرهنگ رسانه       

  . فرهنگی روزمرة جوانان مشاهده کرد

نسل جوان بیشتر از والدینشان موزیـک غربـی و پـاپ        . کنند  کالً نسل جوان بیشتر از والدینشان موزیک گوش می        

  .کنند مادرها بیشتر از دخترها موزیک سنتی گوش می. کنند گوش می

حتـی در   ( جوانانی که گیتار و یا پیانو بنوازنـد          ضمناً، روز به روز بر تعداد     . نوازند  بیشترین درصد جوانان موسیقی می    

پسرها نـسبت بـه دخترهـا بیـشتر موسـیقی           . شود  تار، افزوده می    سنتور و سه    : نسبت به سازهاي سنتی مانند    ) جنوب شهر 

  .در حالی که بیشترین درصد پدرها و مادرها ضمن کم گوش دادن به موزیک، هیچ هنري نداشته و ندارند. کنند گوش می

تفاوت نسبت بـه سیاسـت هـستند و دخترهـا خیلـی       عالقه و بی   ان اعم از دختر و پسر بیشترین درصدشان بی        جوان

همچنـین،  . باشـند  مند مـی    در حالی که پدرها نسبت به مادرها بیشتر به سیاست عالقه          . باشند  عالقه می   بیشتر از پسرها بی   

  . ها ندارد ورزش جایگاه خوبی در خانواده

ـتفادة بهینـه از اوقـات فراغـت      هشتوجه به نتایج پژو   هاي مطرح شده، حاکی از این است که اکثریت والدین و جوانان اس

 در نتیجـه،   هاي مفرح، امري اکتسابی بـوده،  از طرفی، استفاده از وقت در فعالیت. باشد این امر حاکی از دو علت می . کنند  خود نمی 

). 88: 3فـصل   (» ریزي نداشتند   بررسی براي گذران اوقات فراغت برنامه     آموزان مورد      درصد دانش  70نزدیک به   «. آموختنی است 

آمـوزان و والـدین آنـان     بایستی بـه دانـش   توانند و می ها و در نهاد آموزش و پرورش می بنابراین، مسئولین جامعه در گذر از رسانه   

معلمین و مدیران مـدارس ابتـدایی بـه     « ه،  این در حالی است ک    . هاي الزم را جهت استفاده از اوقات فراغتشان داده شود           آموزش

  ).88: 3فصل (» کنند ریزي گذران اوقات فراغت کمک نمی آموزان براي برنامه اندازة کافی به دانش
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هاي کتابخانه، مراکز ورزشی و فرهنگی مناسب و         سالن:  امکانات تفریحی مانند    از طرف دیگر، نبود تفریحات سالم،     

امعه باعث شده است که هم والدین و هـم فرزندانـشان نتواننـد از اوقـات فراغـت خـود در           قیمت در نقاط مختلف ج      ارزان

  . راستاي سالمت جسم و روان خود بهره ببرند

در . ها بر اثرات مثبت تفریحات سالم فرهنگـی، ورزشـی تأکیـد دارنـد            این در حالی است که نتایج مختلف پژوهش       

بینـی پیـشرفت      هاي اوقات فراغت والدین قدرت پـیش        فعالیت«توان گفت،     یارتباط با اثرات مثبت اوقات فراغت والدین م       

هاي اوقات فراغت مادران با پیشرفت تحـصیلی فرزنـدان دختـر     در همین رابطه فعالیت. تحصیلی فرزندان را به دنبال دارد 

 بـا خـود پنـدارة       هـاي سـرگرمی تفریحـی       گـرایش «توان گفت،     در ارتباط با فرزندان می    ). 86: 3فصل  (» همبستگی دارد 

. همچنین، نحوة گذران اوقات فراغت نوجوانان با همنوایی اجتماعی آنـان رابطـه دارد             . آموزان همبستگی مثبت دارد     دانش

ضمناً، هرچه نقـش والـدین   . هد آموز کاهش می اوقات فراغت سازنده و سودمند رابطه با جنس مخالف را در دختران دانش   

و در نهایت گـذران مناسـب   . شود باشد، میزان رضایت فرزندان از اوقات فراغت بیشتر می  تر    در گذران اوقات فراغت مثبت    

جهـت نیـست کـه اکثـر      بـی . اوقات فراغت بر پیشرفت تحصیلی و آمادگی جسمانی و بهبـود رفتـار اجتمـاعی تـأثیر دارد              

آمـوزان ورزش را       درصد دانـش   90ضمناً بیش از    . ریزي صحیح براي گذران وقت خود ندارند        آموزان مردودي، برنامه    دانش

  ).87 و 86: 3فصل (» دانند بهترین وسیله براي گذران اوقات فراغت می

  تحوالت خانواده. 3-4-7

در این گذار تغییرات عظیمی در همۀ . باشد مدرن و مدرن می ر از شکل سنتی به شکل شبهجامعۀ ایران در حال گذا

خانوادة گسترده در حـال  . ها و در همۀ نهادها از جمله، در خانواده و در آموزش و پرورش در حال شکل گرفتن است                     زمینه

ن ازدواج در پسرها و در دخترها در حال باال س. باشند اي در حال افزایش می هاي هسته کم شدن است در حالی که خانواده   

بـه دنبـال آن، روابـط     . گیـرد   ها بیشتر آگاهانه و با شناخت و معیارهاي شخـصی صـورت مـی               بنابراین، ازدواج . رفتن است 

مردساالري در حال تضعیف بوده و برابري زن و مـرد در ایـن نـوع       . ها حاکم است    دمکراتیک بیشتري در این نوع خانواده     

کم و کیف توزیـع و اعمـال قـدرت در خـانواده هـم بـا خوشـبختی زناشـویی، هـم بـا            «. ها در حال افزایش است      دهخانوا

هـاي    همچنـین، شـیوه   ). 106: 3فـصل   (» گیري و رشد شخصیت فرزندان و هم بـا عـزت نفـس آنـان رابطـه دارد                   شکل

. و روابط بین دوستان در حال افـزایش اسـت  ارتباطات و رفت و آمدهاي خانوادگی کمتر      . شوند  فرزندپروري دچار تغییر می   

ها در حال تغییر و تحـول در    لذا خانواده . برد  این ارتباط اخیر فرهنگ افراد را دچار تغییر کرده و تحرك اجتماعی را باال می              

  ).1383بهنام، (ها هستند   و در همۀ زمینه همۀ سطوح

س نتایج پژوهشی مطرح در قسمت اوقات فراغت، شـکاف          براسا. تغییرات در خانواده نکات منفی نیز به دنبال دارد        

اي کمتـر   هـاي هـسته    دخالت والدین در زندگی خـانواده     ). ، ج 1385منادي،  (دهد    نسلی را بین والدین و فرزندان نشان می       

 عـدم  ترها کمتر نقش میانجی را داشته، لـذا،  در نتیجه، در مواقع مشکالت و یا بروز اختالفات خانوادگی، بزرگ      . شده است 

بـر    بـه دنبـال طـالق، فرزنـدان طـالق عـالوه           . ترها یکی از عواملی است که در باال رفتن طالق نقش دارد             دخالت بزرگ 

همچنـین،  . کند مشکالت شخصی اعم از مادي، روانی و فرهنگی، براي نهاد آموزش و پرورش نیز مشکالتی را فراهم می          

بنـابراین، انتظـارات والـدین از       ). 107: 3فـصل   (» کاف وجود دارد  هاي خانواده، دوستان، مدرسه تا حدودي ش        بین ارزش «
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  .شود ها دچار اختالل می مدرسه متنوع شده و همکاري

اي در سـطح   هـاي هـسته     هاي متنوعی به تعداد خـانواده  اي شدن خانواده، ما شاهد فرهنگ از این رو، در پی هسته    

هـا انتظـارات متفـاوتی را از     در این حالت این نوع خـانواده . باشند جامعه هستیم که در مواقعی تفاوت و متضاد یکدیگر می        

  . تر کرده است نهاد آموزش و پرورش داشته که کار را براي این نهاد مشکل

  اشتغال زنان . 4-4-7

اند، ولی در گذشته فعالیت آنان بیشتر در خانه بوده و کارهایی مانند   زنان همیشه در طول تاریخ به کار مشغول بوده        

متنـوعی در    ولی از ابتداي صنعتی شدن جامعه، زنان بـه کارهـاي          . اند  کشاورزي، تهیه لباس، بافتن فرش و غیره را داشته        

مطالعات «. اند  در نتیجه، در توسعۀ اقتصادي خانواده و در پیشرفت اقتصادي جامعه نقش داشته            . بیرون از خانه روي آوردند    

اي در حال ورود به بازارهاي  سابقه دي حاکی از این است که زنان به شکل بیجهانی مربوط به نقش زنان در توسعۀ اقتصا     

دهنـد کـه نـسبت        هاي به عمل آمده نشان می       بررسی. حتی در مواردي تعداد آنان بیشتر از تعداد مردان است         . کار هستند 

  ).117: 3فصل (» هاي اقتصادي طی بیست سالۀ اخیر دو برابر گردیده است زنان شاغل به مردان در فعالیت

گرایش زنان به سوي اشتغال بـیش از  « .باشد اشتغال زنان فقط محدود به وضعیت اقتصادي و پیشرفت جامعه نمی          

هاي مثبت و منفی  این آثار بر کودکان جنبه. سازد نهد و روابط زن و شوهر و فرزندان را دگرگون می همه بر خانواده اثر می

کنند در سـاعات قبـل و بعـد از      درصد کودکانی که مادرانشان کار می20اینکه حدود از جمله . متعددي را نشان داده است  

از طرف دیگر، در تحقیقـی کـه   . توان نادیده گرفت مدرسه سرپرستی ندارند و غیبت مادر از خانه و خأل ناشی از آن را نمی      

د نـسبت بـه فرزنـدان مـادران     دهد بهرة هوشی فرزندان زنانی کـه شـاغل هـستن    توسط پیوتروسکی انجام شده نشان می 

. اشتغال زنان با سازگاري اجتماعی و شخـصیتی دختـران رابطـه دارد            «همچنین،  ). 118: 3فصل  (» غیرشاغل بیشتر است  

کالً کودکان زنان شاغل سازگاري و عزت نفس بیـشتري          . شود  ضمن اینکه کار زنان باعث پیشرفت تحصیلی دختران می        

  ).125: 3فصل (» دارند

شـود، عـزت نفـس     دهد، باروري زنـان کمتـر مـی    رضایت از زندگی در آنان را افزایش می  «ی کار زنان،    به طور کل  

شود که همگی حاکی از اثرات مثبت بر خانواده  یابد، درآمد آنان باعث بهتر شدن شرایط زندگی می    فرزندانشان افزایش می  

  ).125: 3فصل (» دهد و بر جامعه را نشان می

تواند از نیـروي   س کودکان، بهتر شدن وضعیت تحصیلی آنان، نهاد آموزش و پرورش بهتر می    با باال رفتن عزت نف    

هاي خوبی را براي این نهاد فراهم   در نتیجه، اشتغال زنان فرصت    . تر بشود    برده و به اهداف خود نزدیک       آموزان بهره   دانش

  . کرده است

  هاي فرزندپروري  شیوه. 5-4-7

هـاي تربیتـی متفـاوتی را بـا           در واقع، والدین مـدل    . باشد  لدین با فرزندان یکسان نمی    چگونگی برخورد و ارتباط وا    

طبیعی است که هر نوع مدل تربیتـی فرزنـدانی بـا      . ها دمکراتیک، آزادانه و استبدادي هستند       این مدل . فرزندان خود دارند  

ولـین بـذر تکـوین رشـد فـردي و بنـاي             خـانواده ا  «در واقع،   . کند  هاي فرهنگی مختلفی را تولید می       ها و هویت    شخصیت
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کنـد، روابـط    هـاي اخالقـی را کـسب مـی     آمـوزد، ارزش  کودك در خانواده زبان می. سازد  شخصیت را در انسان فراهم می     

تـرین عوامـل    مهـم  خانواده بدون شـک یکـی از       . گیرد  آموزد و اصول و قواعد اخالقی را یاد می          اجتماعی با دیگران را می    

هاي عـاطفی نزدیـک و صـمیمی          خانواده جایی است که کودکان نخستین وابستگی      . باشد  ۀ جوامع می  پذیري در هم    جامعه

  ).175: 4فصل (» سازد خود را در آن برقرار می

در نتیجـه، نـوع مـدل    . کنند طبیعی است که والدین از مدل واحدي در خانه در برخورد خود با فرزندان استفاده نمی 

هـاي    دهد که رفتار کودکان بـا شـیوه         مطالعات و تحقیقات نشان می    «. رزندان خواهد گذاشت  تربیتی آنان تأثیر زیادي بر ف     

والدین اولین الگوهاي فرزندان بوده،     «ها،    براساس نتایج پژوهش  ). 165: همان(» رفتاري والدینشان همبستگی زیادي دارد    

هایی حاکی است کـه   همچنین پژوهش. داردآموزان تأثیر  هاي فرزندپروري دمکراتیک در باال رفتن عزت نفس دانش  شیوه

آموزان و هم در نگرش آنان به چگونگی روابط انسانی در مدرسه تـأثیر                سبک رفتاري خانواده هم در وضعیت روانی دانش       

هـاي هویـت در نوجوانـان معنـادار      و وضـعیت ) کنترل و محبـت (هاي تربیتی والدین  همچنین، رابطه بین روش . گذارد  می

  ).182 الی 179: 4 فصل(» باشد می

کـردیم،   هاي فرزندپروري والدین را بر روي چند ویژگی شخصیت فرزندان بررسـی مـی              در پژوهشی که تأثیر شیوه    

هـاي فرزنـدپروري     در شیوه . دهد  هاي فرزندپروري دمکراتیک، فرزندانی اجتماعی و خالق پرورش می          متوجه شده که شیوه   

هاي آزادمنشانۀ والـدین در      در حالی که شیوه   . شوند  د، غالباً فرزندان مجري می    وگو جایگاهی در آن ندار      استبدادي که گفت  

وگـو، فرزنـدان    آورد و در صورت عدم وجود زمان گفـت  صورت وجود فرصت و توجه والدین، اکثراً فرزندان خالق به بار می   

  ).، ج1384 منادي، (کند  بازیگر تولید می

آموزانی قرار دارد که به واسطۀ شیوة فرزندپروري مناسب  در مقابل دانش  بنابراین، زمانی که نهاد آموزش و پرورش        

هم عزت نفس باالیی دارند و هم پیشرفت تحصیلی بهتري داشته، هم از خالقیت بیشتري برخـوردار بـوده،                   ) دمکراتیک(

  .تر به اهداف خود خواهد رسید تر و سریع راحت

  : تصور والدین از علم و مدرسه. 6-4-7

بنابراین، انتظار متفاوتی از علم داشته و بـا         . شناخت مشابهی از علم ندارند    . کنند  ریف یکسانی از علم نمی    والدین تع 

نظر کمیت و کیفیـت   در نتیجه، رابطۀ والدین با مدرسه از نقطه. جایگاه علم یعنی مدرسه رابطۀ متفاوتی برقرار خواهند کرد 

آموزان متعلق بـه طبقـات مختلـف اقتـصادي،            سانی از پیشرفت دانش   همچنین، معلمان نیز تصور یک    . کامالً متفاوت است  

). 1373منـادي،  (این نگرش متفاوت معلمین، روش متفاوتی را نیز بـه دنبـال خواهـد داشـت                . اجتماعی و فرهنگی ندارند   

ر مشترك آنان تر باشد، تأثی هرچه ارتباط نظري و عملی بین معلمین و والدین در مورد یادگیري کودکان مثبت«سان،  بدین

بـر   ارتباط مـنظم خانـه و مدرسـه، عـالوه    ). 139: 4 به نقل از فصل      10: 1376والدوکوفسکی،  (» تر است   بر کودکان قوي  

آموزان و پاسخگوي آنی و فوري پدران و مادران و معلمان و مربیـان در               ساز تربیت هماهنگ و همسوي دانش       اینکه زمینه 

ها در  ها و تعیین هدف کارگیري روش ریزي، سازماندهی و به د تأثیرگذار در روند برنامه توان  انجام وظایف روزانۀ آنهاست، می    

  ).139: 1385: 4 به نقل از فصل 15: 1376عزیزي، (آموزش و پرورش نیز باشد 

ـیم        ها و خواسته    شود که اوالً، به خانواده      این همکاري زمانی تقویت می     ) 1985 (هاي آنان بها داده شود ثانیاً، به زعـم دورک
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ها احساس بیگانگی با فرهنـگ مدرسـه نداشـته     هاي موجود در جامعه باشد تا خانواده فرهنگ فرهنگ رایج در مدرسه برآیند خرده    

. هاي تربیت، وحدت و هماهنگی وجود داشته باشـد   ها، محتوا و روش     براي تعلیم و تربیت صحیح، باید بین هدف       «در واقع،   . باشند

: 4فـصل  (» شود کند و همسویی دو نهاد خانه و مدرسه، الزامی می رتباط خانه و مدرسه ضرورت پیدا می       ا  براي تحقق این وحدت،   

ـاري الزم را داشـته باشـند و در مقابـل                   ). 140 ـا یکـدیگر همک در حالی که در زمانی که والدین و معلمان و مدیر مدرسه نتوانند ب

ـانواده، هـیچ کـدام بـه                 «. رود  یکدیگر قرار بگیرند، نیروهاي مصرف شدة آنان به هدر می          واقعیت این است که نه مدرسه و نـه خ

سو و هماهنگ مکمـل یکـدیگر    هاي هم تنهایی قادر به ایفاي نقش نیستند بلکه در کنار هم و با هم و با اهداف مشترك و روش                

 که هر کدام از آنان بـه گونـۀ   یکی از دالیل ضعف رابطۀ والدین و معلمان این واقعیت است     «در واقع   ). 141: 4فصل  (» باشند  می

ـند               . نگرند  متفاوتی به مشکالت مدرسه می     ـامالً متفـاوت داشـته باش شـري  (» ممکن است در مورد اهداف مدرسه نیز نظریاتی ک

بنابراین، داشـتن تـصور مثبـت از علـم و از مدرسـه باعـث                ). 144: 4 به نقل از فصل      18: 1372مازین،  . فرگسون و الرنس دي   

  .ین با مدرسه ارتباط بیشتر و بهتري برقرار بکنندشود که والد می

مند  آموزان از این مسئله گله بسیاري از اولیا دانش«هاي مختلف حاکی است که،        هاي پژوهش   به طور خالصه یافته   

 از  خوانند، ما معموالً شنونده هستیم و معلم یا مدیر یا مربی گوینـده و همیـشه                 هستند که هر وقت ما را به مدرسه فرا می         

گاه از ما در مورد مسائل فرزندانمان و نظراتمان در خـصوص              کنند و هیچ    موضع نصیحت و از موضع پندآموزي مذاکره می       

مـداري شـکل گرفتـه و در     اي که براسـاس بحـران   شوند که باید این مشکل حل شود و رابطه        تعلیم و تربیت او جویا نمی     

توان امیدوار بود کـه بـه      و قطعاً در آن شرایط است که می       . ا مرتفع کنیم  شود ر    ندرت ایجاد می    شرایط عادي این رابطه به    

تـري دسـت      آموزان به شکل مناسب     اهداف آموزش و پرورش با هماهنگی و مشورت و همفکري و همکاري اولیاي دانش             

) رة تحـصیلی دو(همچنین نتایج دیگري حاکی است که مشارکت بین والدین و مدرسه با افزایش سن فرزنـدان   . پیدا کنیم 

تري با دبیران وجود دارد و بیشتر مسائل تحصیلی مورد      هاي شخصی و فردي کم      در دورة دبیرستان تماس   . یابد  کاهش می 

دانند و همین تعداد اظهار عالقه بـه رفـتن بـه      درصد والدین رفتن به مدرسه را الزم می90همچنین، بیش از  . توجه است 

 درصـد والـدین تـشکیل انجمـن اولیـا و مربیـان در پیـشرفت تحـصیلی                  80بـیش از    در همین راستا،    . کنند  مدرسه را می  

در ایـن همکـاري طبقـۀ والـدین     . کننـد  البته، مادران بیشتر از پدران در این زمینه همکاري می   . دانند  فرزندانشان مفید می  

  ). 152 الی 147: 4فصل (» چندان نقش مهمی ندارد

بینش مادر در قبال ارزش و اهمیت تعلیم     «. توان یافت   ر نتیجۀ پژوهشی می   همچنین، تأثیر تصور مثبت از علم را د       

تري بر موفقیت  کند تأثیر عمیق  و تربیت و توانایی او در پرورش روانی و نیز حمایتی که از استقالل شخصیت فرزندش می                

»  اهمیـت کمتـري برخوردارنـد      تحصیلی او دارند و عواملی مانند موفقیت اجتماعی و اقتصادي در مقایسه با آنها از درجـه                

  ).226: 4فصل (

  زا بودن خانواده  آسیب. 7-4-7

هـا داراي مـشکالت و مـسائلی هـستند کـه اوالً، بـر روي            در تمام جوامع از جمله در جامعۀ ما تعدادي از خـانواده           

گـذارد و در   یر مـی شخصیت، پیشرفت تحصیلی و آینده فرزندان تأثیر گذاشته، ثانیاً، بر روي نهـاد آمـوزش و پـرورش تـأث        

البته این نوع مشکالت از درجۀ یکسانی برخوردار نبوده و تأثیر یکسانی نیـز  . درازمدت جامعه را تحت تأثیر قرار خواهد داد    
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این نوع مسائل شامل، طالق در خانواده، اعتیاد یـک یـا هـر دو والـد،     . بر فرد، بر نهاد آموزش و پرورش و بر جامعه ندارد      

افتد، زندانی بودن یکی از والـدین          جنسی، روابط نامشروع، فرار از خانه که بیشتر در دختران اتفاق می            خودکشی، انحرافات 

 مـادي و فرهنگـی بـوده و          در چنین فضاهایی که فرزندان رشد کنند، یقیناً آنان دچار کمبودهاي عاطفی،           . باشد  و غیره می  

  . و در زندگی آتی خود انجام بدهندترها الگوبرداري کرده ممکن است که خود آنها نیز از بزرگ

عوامل مختلفی فردي، اجتماعی، سیاسی، اقتصادي، خانوادگی و حتی فرهنگی در تولید این نـوع مـشکالت نقـش       

مصرف مـواد مخـدر     . اي معنادار وجود دارد     بین اعتیاد و روي آوردن به جرم رابطه       «نتایج تحقیقات حاکی است که،      . دارند

هـاي    یابد که اختالف بین والدین، جدایی و طالق و کمبودهاي عـاطفی در خـانواده                نانی شدت می  بیشتر در نوجوان و جوا    

هـاي   همچنین، فقر، بیکاري و تشنج در محیط خانواده بر اثر اعتیاد والدین، فرزندان را به سـوي آسـیب  . آنها متداول است 

حد و   هاي بی    درصد و اعطاي آزادي    50ت والدین   نیز در پژوهشی عدم توجه و محب      . دهد  اجتماعی از جمله اعتیاد سوق می     

اعتیاد والدین باعث افت تحصیلی فرزندان . باشد  درصد دالیل اعالم شده در گرایش به اعتیاد می62حصر از سوي والدین   

  ).311 الی 285: 5فصل (» در هر حال بین سازگاري والدین و میزان کجروي فرزندان رابطه وجود دارد. شود نیز می

  هاي خانواده سرمایه. 8-4-7

هـا   ها در وهلۀ اول در وجود و در درون خانواده در تمام مطالبی که تا این قسمت مطرح شد، همگی حاکی از تفاوت  

هـاي مختلـف اقتـصادي، اجتمـاعی و      هـا از سـرمایه   ها حاکی از این امر است که خـانواده       به عبارتی، این تفاوت   . باشد  می

هاي فرزندپروري و تصورات از علم و  هاي مختلف بر روي رفتارها، شیوه        از آنجایی که سرمایه    .باشند  فرهنگی برخوردار می  

یعنـی والـدین   . دهـد   ها در ارتباط با نهاد آموزش و پرورش خود را نـشان مـی               گذارد، از طرفی، این تفاوت      مدرسه تأثیر می  

توانـد از همـۀ    این نهاد نـه تنهـا نمـی   . کنند رار نمیانتظار مشابهی از علم نداشته، و هم به یک شکل با مدرسه ارتباط برق  

از طـرف دیگـر،   . شـوند  والدین به یک اندازه استفاده بکند، بلکه، در مواقعی با مشکالت جهت رفع و دفع این مسائل مـی             

ت والدین هم یکسان به فرزندان خود توجه نکرده، از این رو، فرزندان نتایج متفاوتی را در چگـونگی شخـصیت و پیـشرف                       

  .تحصیلی و غیره خواهند داشت

هاي فرهنگی زن و مـرد در رضـایتمندي از زنـدگی             ها حاکی است که، اوالً، باال بودن سطح سرمایه          نتایج پژوهش 

ثانیـاً،  ). 1380بـاقري،  (شان تأثیر مثبت دارد ولی باال بودن سطح اقتصادي در این رضایتمندي نقش مهمی ندارد          زناشویی

  فقـر مـالی،  «همچنین، ). 180: 4فصل  (هاي فرزندپروري آنان مؤثر است        و مادران در اتخاذ شیوه    میزان تحصیالت پدران    

هاي آنها نسبت به درس و تحصیالت و غیره بر میزان             پایین بودن سطح فرهنگ، اختالف و کشمکش در خانواده، نگرش         

سـوادي،    ان عوامل خانوادگی مانند، بـی     همچنان که در شکست تحصیلی فرزند     ). 219: 4فصل  (» گذارند   تأثیر می   موفقیت

 عـدم   توجهی به فرزند، فراهم نکردن فضاي مناسب براي تحصیل، کمبود امکانـات درون خانـه،              جو ناآرام درون خانه، کم    

بنـابراین،  . باشـد   هـاي مختلـف والـدین مـی         هاي الزم جهت برخورد با فرزند، همگی تحت تأثیر سرمایه           شناخت و آگاهی  

رابطۀ معکوس بین سطح فرهنگ خانواده و ترك تحصیل فرزندان، رابطۀ مـستقیم             «هاي مختلف،     ژوهشبراساس نتایج پ  

بین پیشرفت تحصیلی جوانان و درآمد خانواده، وجود رابطه بین شغل پدر، میزان تحصیالت والدین، حضور یا نبود یکی از                    

» ل اختالفات خانوادگی بر شکست تحـصیلی اسـت        والدین در خانه، وضعیت اقتصادي و تعداد اعضاي خانواده و تأثیر عام           



  محیط خانواده
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هاي فرهنگی والدین در تقویت و باال  هایش معتقد است که سطح باالي سرمایه   لوتري نیز در پی پژوهش    ). 225: 4فصل  (

  ).1986لوتري، (بدون اینکه وي هوش را مطلقاً امري ارثی بداند . رفتن هوش فرزندانشان مؤثر است

هاي فرهنگی تعداد زیـادي از   حاکی است که سطح سرمایه)  د1385از جمله منادي، (ی  های  همچنین نتایج پژوهش  

هاي تلویزیـون و مـاهواره،    هاي فرهنگی آنان مانند، مطالعه، انتخاب نوع برنامه این امر را در فعالیت    . ها پایین است    خانواده

از این رو، این ضعف یعنی، پایین       . مشاهده کرد توان    نداشتن هنر و غیره که در بخش اوقات فراغت بدان پرداخته شد، می            

شود و اجـازة پیـشرفت    هاي فرهنگی والدین، براي نهاد آموزش و پرورش تهدیدي جدي محسوب می             بودن سطح سرمایه  

  . دهد خوب و مناسب را به جامعه نمی

  آموزش و مشاورة خانواده . 9-4-7

مندنـد   همچنین، آنان عالقه.  خانه براي فرزندان خود مهیا کننداند محیط خوب و مناسبی را در ها مایل     اکثر خانواده 

ها به شکل صحیح بـا فرزنـدان خـود رفتـار              ولی خیلی . که فرزندانشان در زندگی تحصیلی، شغلی و زناشویی موفق باشند         

ن مهارت زندگی کردن و  به عبارتی، تعدادي از والدی    . باید با فرزندان خود رفتار کنند       دانند چگونه می    تعدادي نمی . کنند  نمی

این در حالی است که مهارت زندگی کردن و برخورد درسـت بـا یکـدیگر و بـا فرزنـدان        . برخورد با فرزندان خود را ندارند     

  .امري آموختنی و اکتسابی است

از آنجایی که مشخصات فردي مانند هوش فکري، هوش هیجانی، هویت فرهنگـی، وضـعیت روانـی و چگـونگی                

 در صـورت تمایـل،       توانند اگر بخواهند،    ها نیز می    باشند، خانواده   ها نیز آموختنی می     سابی بوده و مهارت   شخصیت، همه اکت  

هاي من تفاوت میان زنـدگی کـردن و صـرفاً             توصیه«گرا در این زمینه معتقد است که          مک. زندگی خود را دگرگون کنند    

اما زنـدگی   . وجود داشتن آنچه مطرح نیست کیفیت است      در  . وجود داشتن امري غریزي است    . زند  وجود داشتن را رقم می    

بایـستی خـوب زنـدگی کـردن را           تـوان و مـی      یعنی، مـی  ). 26: 1383گرا،    مک(» آورد  ها را به میان می      کردن پاي مهارت  

دهـد و بـه وجـود     ام که هیچ ژنی احساس ارزش را انتقال نمی    من متقاعد شده  «: گوید  در قالب دیگر ستیر نیز می     . آموخت

بنابراین، زندگی کردن و مهارت خوب زنـدگی کـردن        ). 36: 1380ستیر،  (» شود  بلکه چنین احساسی آموخته می    . آورد  مین

  . اند نیز آموختنی

شـود و    هـاي زنـدگی مـی       راهنمایی و مشاوره موجب یادگیري مهارت     «. باشند  از این رو، والدین نیاز به آموزش می       

سـازد    هاي زندگی فرد را قـادر مـی         مهارت. سازد  هاي روزمره قادر می     ؤثر با چالش  هاي زندگی فرد را براي مقابلۀ م        مهارت

از آنجایی ). 215: 4 به نقل از فصل    86،  1381حسینی،  (» هاي واقعی و عینی تبدیل کند       ها را به توانایی     ها و ارزش    نگرش

هـا و رشـتۀ تحـصیلی      و انتخاب هدف   خانواده، به ویژه پدر و مادر، در امر تحصیل فرزندان، شامل پیشرفت تحصیلی            «که  

ولی گـاهی   . گیري صحیح فرزند مؤثر است      ها مناسب، و در پیشرفت و جهت        گاه این دخالت  . کنند  فرزندان خود دخالت می   

فـصل  (» شد که نتیجۀ آن نارضایتی و عدم موفقیت خواهد بود        ماندگی و یا انتخاب نادرست می       ها موجب عقب    این دخالت 

دهـد،    تحقیقـات و تجـارب بـه دسـت آمـده نـشان مـی              . شـود   ها حائز اهمیـت مـی       ، آموزش به خانواده   بنابراین). 215: 4

. انـد  اند همواره در امور تحصیل خود موفق بـوده  آموزانی که همواره از مشارکت صحیح و به موقع اولیا برخوردار بوده  دانش

هاي مذکور امروزه امر مشارکت تحصیلی اولیا به  آموزان و جبران کاستی  هاي تحصیلی دانش    به منظور جلوگیري از کاستی    
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 بـه نقـل از    ،11: 1375آهنگرانـی،  (» باشد ریزان آموزش و پرورش می هاي جدي و مطمح نظر برنامه       عنوان یکی از مقوله   

  ).217: 4فصل 

 از طـرف    .آموزان بسیار مؤثر هـستند      توان تأکید کرد که والدین در موفقیت تحصیلی دانش          سان، از طرفی می     بدین

ها نه تنها براي خـود والـدین بلکـه،            این نوع آموزش  . هاي الزم را ببینند     باید آموزش   دیگر، در مورد این مسئله والدین می      

هـاي زنـدگی در کـاهش میـزان      آموزش مهارت«تحقیقات بیانگر این نکته هستند که، . براي فرزندان آنان نیز مفید است    

هاي اجتماعی، سـطح      ناامیدي افراد و در افزایش میزان کفایت شخصی، شایستگی         افکار خودکشی و      افسردگی، اضطراب، 

» اي افراد و سوءمصرف مواد مخدر و افت تحـصیلی مـؤثر اسـت         هاي مقابله   روابط بین فرد، خود تحصیلی و بهبود مهارت       

  ). 250: 4فصل (

نگی جامعه به این امر مهم باید توجه دقیـق          ها، و متولیان امور فره       رسانه  بنابراین، مسئولین انجمن اولیا و مربیان،     

نکته مهمی که در آموزش والدین باید مورد توجـه     «اما  . داشته باشند و براي ارتقاء سطح فرهنگی افراد جامعه کوشا باشند          

ر دروس تعلیم و تربیت و بهداشت محیط و خانواده بر تغییر نظرات والدین بـه طـو            . قرار گیرد، نیازهاي آموزشی آنان است     

  ).197 و 196: 4فصل (» داري تأثیر داشته است معنی

  گیري بندي و نتیجه جمع. 5-7

 اجتماعی و فرهنگی جامعـه اعـم از شـهرها و             در دنیاي امروز که اکثریت قاطع فرزندان طبقات مختلف اقتصادي،         

ا با نهاد آموزش و پرورش بیشتر برقرار ها را درگیر امر آموزش کرده و ارتباط آنان ر اند، خانواده روستاها به مدارس راه یافته  

بنابراین، عدم همکاري بین این دو . باشد اما این ارتباط همیشه به نحو مثبت و به شکل همکاري دوجانبه نمی        . کرده است 

هایـشان در تـضاد بـا         ضمن اینکه ممکن است که فعالیت     . شود تا هر یک به تنهایی فعالیت بکنند         نهاد آموزشی باعث می   

به خصوص نهاد آموزش    (در این حالت نهادها براي یکدیگر       .  واقع شده در نتیجه نیروهاي یکدیگر را خنثی بکنند         یکدیگر

بنابراین، نه افراد، نه نهادها و نه جامعه        . شود  تهدیدي جدي محسوب شده و مانع رسیدن آنان به اهدافشان می          ) و پرورش 

  .پیشرفت نخواهند کرد

هاي مطرح شده در ایـن پـژوهش و مطالعـات پژوهـشی نگارنـده وضـعیت        ژوهشبه طور خالصه براساس نتایج پ  

  .هاي مختلف است ها در قبال نهاد آموزش و پرورش به صورت خانواده

آنان که با نهاد آموزش و پرورش همراه و همگام هستند، فرصت مناسبی براي نهاد آموزش و پرورش است کـه از       

به . ها قابل تحسین است     هاي فکري و مادي خانواده      در این بخش همکاري   . اده کند هاي بالقوه استف    این نیروها و پتانسیل   

گیرد و در جامعۀ ما رایـج اسـت، واقعـاً فرصـت ممتـاز و       خصوص مقولۀ وقف که توسط تعدادي از والدین خیر صورت می          

  . باشد نظیري می بی

نـگ تلویزیـون جمهـوري اسـالمی موافـق          ها که با فرهنگ رایج در مدرسه و فره          وضعیت تعداد زیادي از خانواده    

این امر  . مدت و هم در درازمدت براي نهاد آموزش و پرورش تهدید باشد             تواند هم در کوتاه     نیستند، به شکلی است که می     

  :توان براساس دالیل زیر مطرح کرد را می

فرهنـگ متفـاوت و بعـضاً،     انـد کـه       اوالً، این گونه والدین در درون خانه فضاهایی براي فرزندان خود مهیـا کـرده              
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این . باشد  می ،)شود ها مطرح می   این فرهنگ در گذر از نهاد آموزش و پرورش و رسانه (متضادي با فرهنگ حاکمان جامعه      

تـوان    تـوجهی بـه دیـن مـی         توجهی و یا کـم      هاي موزیک غربی، بی     دي  ماهواره، سی : ها را در وجود عناصري مانند       تفاوت

  .مشاهده کرد

کنند که آنان را به مرور زمان بـه سـمت فرهنـگ خـاص مـورد              هایی را براي فرزندان خود فراهم می        عالیتثانیاً، ف 

به طوري که زبان، دریچه و کانـالی بـراي ورود بـه    . آموزش زبان غربی است: ها مانند  این فعالیت . عالقۀ خود سوق دهند   

یک غربی که متفاوت از موزیک سنتی ایرانی که همراه با کند و یا آموزش موز دنیاي فرهنگی متفاوت را براي آنان باز می       

  . باشد عرفان اسالمی است، راهی دیگر به فرهنگ غرب می

آمـوزان را   ها، نهاد آموزش و پرورش نیز نتوانسته است تعداد قابل توجهی از دانـش  ثالثاً، در مقابل این گونه خانواده  

  .به سوي فرهنگ خود جذب کند

 و ارتباطات از جمله ماهواره و اینترنت باعث شده است که جوانان جامعه به سمت مـاهواره و                   رابعاً، عصر اطالعات  

  . گیرند بنابراین از فرهنگ آنها تأثیر می. اینترنت روي آورده و از آنها بیشتر استفاده ناصحیح بکنند

یگـر، شـکل فرهنـگ      از این رو، از طرفی، چون شخصیت روانی و هویت فرهنگی امري اکتسابی بوده از طـرف د                 

لذا، تعداد قابل توجهی از جوانان جامعه فعلـی مـا عمـالً متفـاوت از     . فضاهاي خانواده بر جوانان تأثیر زیادي گذاشته است     

از این جهت، نهاد آموزش و پرورش . کنند  اندیشند و رفتار می     فرهنگ رایج در مدرسه و در تلویزیون جمهوري اسالمی می         

اي یافته، به طوري که نهـاد خـانواده بـراي نهـاد آمـوزش و پـرورش تهدیـدي جـدي                  بل دافعه و نهاد خانواده کنش متقا    

  .شود محسوب می

: تر، نکاتی که بین دو نهاد خانواده و نهاد آموزش و پرورش تأثیرگـذار هـستند، شـامل    تر و ملموس به صورت دقیق 

رزنـدپروري والـدین، تـصورات والـدین از علـم و از             هاي ف   باوري، اوقات فراغت، تحوالت خانواده، اشتغال زنان، شیوه         دین

  .باشد ها می هاي مختلف اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی خانواده ها، سرمایه زا بودن تعدادي از خانواده مدرسه، آسیب

باوري و توجه به معنویت در خانواده، به عنوان فرصتی مناسـب              هایی حاکی است که دین      ها و نتایج پژوهش     نظریه

باوري فرزندان  ثالثاً، دین. بر پرورش شخصیت فرزندان تأثیر گذاشته، ثانیاً، بر ارتباط خانواده با مدرسه تأثیر مثبت دارد    اوالً،  

هـا حـاکی اسـت     اما نتایج تعدادي از پژوهش. بر سالمت روانی، عدم بحران هویت و بر پیشرفت تحصیلی آنان مؤثر است  

هاي اخالقی در آنها افزایش خواهـد          تضعیف شده که به دنبال آن، ضعف ارزش        باوري در تعدادي از جوانان جامعه       که دین 

این امـر تهدیـدي جـدي     . در نتیجه، در درازمدت اثرات منفی بر نهاد آموزش و پرورش و بر جامعه خواهد گذاشت               . داشت

اي جمعـی رسـمی،   هـ   این ضعف توسط خانواده، نهاد آمـوزش و پـرورش، رسـانه          . براي نهاد آموزش و پرورش خواهد بود      

هـا و نهـاد       هاي فرهنگ از جمله رسـانه       اندرکاران حوزه   بنابراین، بر مسئولین و دست    . ماهواره و اینترنت آموخته شده است     

هـس و  (هـاي علمـی و رابطـۀ آموزشـی      هاي کارشناسی و به کمک روش ریزي آموزش و پرورش است تا بتوانند با برنامه 

  . آموزان را به سمت معنویات جذب کنند ش، هم والدین و هم دان)1994ویاند، 

لوفور، (هاي خوب و سالم در اوقات فراغت  ها فعالیت هایی حاکی است که، زمان      ها و نتایج پژوهش      نظریه  همچنین،

درون خانـه شـده، ثانیـاً، در    ) 1380بوردیو، (اوالً، باعث ارتقاء فرهنگ فضاي ) مانند مطالعه، ورزش و غیره (والدین  ) 1989

فرزندانشان تأثیر بسیار خوبی داشـته، ثالثـاً، در انتخـاب           ) 1374پروین،  (گیري شخصیت اجتماعی، روانی و فرهنگی         شکل

بنابراین، فرصت مناسبی است که نهاد آمـوزش  . هاي فرهنگی مناسب فرزندان و پیشرفت تحصیلی آنان نقش دارد           فعالیت
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هایی، در واقعیت امر تعداد کمی از والدین مدیریت خوبی در              پژوهش اما براساس نتایج  . تواند از آن بهره ببرد      و پرورش می  

در نتیجه، فضاي فرهنگی مناسبی را براي فرزندان خود مهیا نکرده و به دنبـال آن، در موفقیـت                . اوقات فراغت خود دارند   

 است براي نهاد آمـوزش و       نبود تفریحات سالم در جامعه، در خانواده و در فرزندانشان، تهدیدي          . ناکافی آنان سهیم هستند   

ریزي کرده و فکري جدي و اساسی بـراي رفـع آن داشـته            بایستی مسئولین جامعه و اولیاي مدرسه برنامه        پرورش، که می  

  . باشند

 و  1383بهنـام،   (هـا رخ داده اسـت         ها بیانگر این نکته هستند که، تغییرات شگرفی در خانواده           مشاهدات و پژوهش  

باسواد شدن والدین، توجه بیشتر در      . هاي منفی دارد    هاي مثبت به دنبال داشته و هم جنبه          جنبه این تغییرات هم  ). 3فصل  

انتخاب همسر، دمکراتیک شدن روابط بین اعضاي خانواده، کم شدن فرزندان، توجه بیشتر به تربیـت و آمـوزش آنـان، و                      

تري را به نهاد آموزش و پرورش تحویل          ن سالم هایشان، همگی نکات مثبتی هستند که فرزندا        ها و سلیقه    توجه به خواسته  

اي شدن خانواده، کم شدن رفت و آمدهاي خـانوادگی، بـاال رفـتن               اما هسته . داده که براي این نهاد فرصت مناسبی است       

  . شوند هاي طالق، تهدیدهاي جدي براي نهاد آموزش و پرورش محسوب می طالق، و افزایش بچه

 اشتغال زنان شرایط مادي خانواده را باال برده، رضایت زنان را از زنـدگی مـشترك     هایی معتقدند که،    نتایج پژوهش 

پذیري آنان را تقویت کـرده و بـر پیـشرفت             افزایش داده، بر باال رفتن عزت نفس و هوش فرزندان تأثیر داشته، مسئولیت            

در . شـوند  و پـرورش محـسوب مـی   تحصیلی آنان نیز تأثیر گذاشته است، که این نتایج فرصت مناسبی براي نهاد آموزش       

در . وآمدهاي فرزندانشان کم کند     حالی که، اشتغال زنان باعث شده است تا عدم حضورشان در خانه کنترل آنان را بر رفت                

این امر براي نهاد آموزش و پرورش و براي جامعه خطرساز و      . چنین حالتی امکان بزهکار شدن فرزندان افزوده خواهد شد        

هـاي   بنـابراین، فرصـت  ) 3فصل . (اما در مجموع اشتغال زنان نتایج مثبت بیشتري را در بر داشته است        . کننده است   نگران

  . بهتري را براي نهاد آموزش و پرورش فراهم کرده است

پـذیري آنـان، سـالمت روان آنـان،           هاي فرزندپروري دمکراتیک والدین، در عزت نفس فرزنـدان، مـسئولیت            شیوه

هـاي فرزنـدپروري آزادانـه و         در حـالی کـه شـیوه      . نه و در پیشرفت تحصیلی فرزندان مؤثر اسـت        هاي عاقال   گیري  تصمیم

ــدان گذاشــته،    ــت فرزن ــر شخــصیت و هوی ــأثیرات منفــی ب ــادي، (اســتبدادي ت ــا و در ) ، ج1384من در نتیجــه، در کاره

اد کـافی را بـراي پیـشرفت    این در حالی است که ممکن است استعد. هاي خوبی را نخواهند داشت هایشان موفقیت   فعالیت

.  رو به افزایش است      ثانیاً،  پروري دمکراتیک والدین، اوالً، مفید و مثبت است،         هاي فرزند   از این رو، چون شیوه    . داشته باشند 

مطمئناً، ازدیـاد کـاربرد شـیوة    . کنند، آموزش داده شوند     و آنانی که از این شیوه استفاده نمی       . بایستی تشویق بشوند    لذا، می 

  .رزندپروري دمکراتیک، فرصت خوبی براي نهاد آموزش و پرورش خواهد بودف

مثبـت والـدین از علـم و مدرسـه،          ) 1989موسـکوویچی،   (هایی حاکی است که تصورات        ها و نتایج پژوهش     نظریه

. بی دارد گیري صحیح و مناسب براي آیندة آنـان اثـرات خـو             آگاهی آنان را تقویت کرده و در برخورد با فرزندان و تصمیم           

ضمناً تصورات خوب ارتباط با مدرسه را تقویت کرده که در این ارتبـاط سـالم و مـستمر، نهـاد آمـوزش و پـرورش بهتـر                       

تواند به کمک نیروهاي تربیت شده به پیشرفت و توسعۀ مورد نظر خود          در نتیجه، جامعه می   . تواند به اهداف خود برسد      می

یی معتقدند که تعداد زیادي از والدین شـناخت خـوب، کـافی و درسـتی از علـم و                    ها  اما نتایج پژوهش  . تر دست یابد    سریع

بنابراین، عـدم  . لذا، به صورت صحیح نه با فرزندان خود برخورد داشته، و نه با مدرسه همکاري خوبی دارند             . مدرسه ندارند 

هـاي    یی کـه بـاال بـودن سـرمایه        از آنجـا  . دهد  استفادة مفید از آنان، فرصتی است که نهاد آموزش و پرورش از دست می             
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 ثانیاً بیشترین تـأثیر را بـر فـراهم نمـودن             والدین اوالً، رضایت زندگی زناشویی را تضمین کرده،       ) 1380بوردیو،  (فرهنگی  

رابعـاً،  . فضاي فرهنگی مناسب در خانه داشته، ثالثاً، در کمک الزم به فرزندان در پیشرفت تحصیلی آنان مؤثر خواهد بـود                   

خامـساً، ایـن نـوع والـدین همکـاري فکـري و             . از سالمت روان و هویت شکل گرفته نیز برخوردار خواهند بـود           فرزندان  

هایی بیانگر این نکته هستند که، در حـال           نتایج پژوهش . فرهنگی بیشتر و بهتري با نهاد آموزش و پرورش خواهند داشت          

را در زمان مطالعه، نوع مطالعه، پرداختن به هنر، و دیگـر  ها پایین است، این امر     هاي فرهنگی خانواده    حاضر سطح سرمایه  

لذا، این ضعف هم، براي نهاد آموزش و پرورش تهدید محسوب شـده و هـم،                . توان مشاهده کرد    هاي فرهنگی می    فعالیت

ا و هاي الزم و کارشناسـی شـده براسـاس نیازهـ     بنابراین، به کمک آموزش . کند  شرایط رشد و توسعۀ جامعه را فراهم نمی       

تا بـدین وسـیله   . هاي فرهنگی والدین را ارتقا داد توان سرمایه هاي والدین و بر طبق اهداف آموزش و پرورش، می       خواسته

  .هاي مؤثري برداشت در راستاي پیشرفت و توسعۀ جامعه گام

ن استفادة  توان از نیروهاي مادي، فکري و معنوي والدی         هاي سالم می    همچنین، به کمک آموزش و مشاورة خانواده      

هـایی کـه بـا مـسائلی همچـون، اختالفـات و مـشاجرة                 توان مشکالت خـانواده     در ضمن، از همین طریق می     . بهینه کرد 

به ایـن ترتیـب، مـوانعی کـه سـد راه      .  مشکالتشان را به حداقل رساند خانوادگی، اعتیاد، بزهکاري و طالق درگیر هستند،   

  . باشد، از سر راه برداشت ۀ نهاد آموزش و پرورش و جامعه میآموزان شده و مانع توسع پیشرفت تحصیلی دانش
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  .انتشارات رشد. ترجمۀ بهروز بیرشک. سازي، در روانشناسی خانواده ، آدم)1380(ـ ستیر ویرجینیا 

  .، تئوري رشد خانواده، تهران، انتشارات دانشگاه الزهرا)1368(وسن ـ سیف س

  .تهران. ، روانشناسی تربیتی، انتشارات امیرکبیر)1367(ـ شریعتمداري علی 

  .انتشارات آگه. ترجمۀ عباس مخبر. ، نظریۀ اجتماعی مدرن از پارسونز تا هابرماس)1378(یان،  ـ کرایب 

  .تهران، نشر نی. ترجمۀ منوچهر صبوري. نظریۀ اجتماعی، بنیادهاي )1377(ـ کلمن جیمز 

. هاي خرد در مشاورة فـردي   ، مفاهیم بنیادي و مباحث تخصصی در مشاوره، آموزش و کاربرد مهارت           )1374(ـ گلدارد دیوید    

  .ترجمۀ سیمین حسینیان، تهران نشر دیدار

  .نشر مرکز. نتهرا. ترجمۀ محسن ثالثی. پیامدهاي مدرنیت) 1377(ـ گیدنز آنتونی 

  .تهران نسل سوم. ، عواطف و هویت نوجوانان)1380(آبادي حسین  ـ لطف

  .نشر آسیم. داغی ترجمۀ مهدي قراچه. هاي زندگی، برخورد مؤثر با مسائل زندگی ، مهارت)1383(گرا فیلیپ  ـ مک

انتـشارات  . ۀ عرفـان ثـابتی  ترجمـ . سفر من به جهان فلسفۀ قـرن بیـستم        . ، چگونه فیلسوف شدم   )1383( کالین،    گین  ـ مک 

  .ققنوس

فـصلنامۀ تعلـیم و   . آموزان بر تصورات معلمان از پیشرفت تحصیلی آنها ، تأثیر طبقۀ اجتماعی دانش)1373(ـ منادي مرتضی    
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  .40 ـ 39شماره مسلسل . پاییز و زمستان. 4 و 3تربیت، سال دهم شمارة 

. 1379، پـاییز    3سال شانزدهم، شـمارة     . فصلنامۀ تعلیم و تربیت   . ن، زمان آموزشی و تأثیر آن بر بزهکاري نوجوانا        )1379(ـ  

  .63شمارة مسلسل 

فـصلنامه علمـی پژوهـشی      . ، تأثیر تصورات و تعاریف مشابه زوجین در رضایت از زندگی زناشویی از دیدگاه زنـان               )1383(ـ  

  .1383 بهار 4سال دوم شماره . مطالعات زنان، دانشگاه الزهرا

مجموعـه  . هـاي نـوین   آموزش و پرورش و گفتمان   : در. هاي فرهنگی و جوانان ایرانی        انی شدن، دستگاه  جه. ، الف )1384(ـ  

. دکتر محمـدعلی محمـدي و حـسین دهقـان    . مقاالت در مورد نسبت آموزش و پرورش با جهانی شدن، هویت، توسعه و مهرورزي           

  . پژوهشکدة تعلیم و تربیت

بررسی وضعیت جوانان در مقابل تلویزیـون و  (هاي میان فرهنگی،   در موقعیتبهم ریختگی روانی و فرهنگی . ، ب )1384(ـ  

جلـد  . 1382ششم و هفتم دي مـاه       . مجموعه مقاالت چهارمین همایش ملی سازماندهی خدمات روانشناسی و مشاوره         : در). ماهواره

  .دوم

فـصلنامه خـانواده و پـژوهش       . وانـان هاي فرزندپروري والدین بر شخصیت اجتماعی و فرهنگـی ج           تأثیر شیوه . ، ج )1384(ـ  

  . تابستان2سال دوم شماره ). شناسی، روانشناسی و علوم تربیتی جامعه(

. پژوهـی  فـصلنامه خـانواده  . هـاي طبقـات متفـاوت اقتـصادي، اجتمـاعی و فرهنگـی        مدیریت زمان در خانواده   : ، د )1384(ـ  

  . ابستاندوره اول ت. 2شماره . پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی

  .، بهار17خیال، فصلنامه فرهنگستان هنر، شماره . هاي زندگی روزمره هنر در انتخاب. ، الف)1385(ـ 

. ، سـال دوازدهـم  47شـماره  . فـصلنامه حـوزه و دانـشگاه   . هاي کیفی در علوم اجتماعی و علوم رفتاري      روش. ، ب )1385(ـ  

  .تابستان

مجموعه مقاالت همایش ملی مناسـبات نـسلی در   . هاي مختلف ی نسل موضوعات فکري و مشغولیات فرهنگ    . ، ج )1385(ـ  

  . تهران. دانشگاه تربیت مدرس. 1383 بهمن 1 دي و 30. ها ابعاد و عوامل گسست و پیوند نسل: ایران

. شناسـی خـانواده در ایـران    دومین کنگرة سراسري آسیب. ها هاي فرهنگی و فضاهاي فرهنگی خانواده   سرمایه. ، د )1385(ـ  

  .  اردیبهشت28 الی 25. انشگاه شهید بهشتید

  .ترجمۀ باقر ثنائی، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، تهران. ، خانواده و خانواده درمانی)1375(ـ مینوچین سالوادور 

  .نشر چاپاك. شناسی ، مقدمات جامعه)1371(ـ محسنی منوچهر 

  .ایزنانتشارات ر. شناسی ، مبانی جامعه)1369(گهر عبدالحسین،   نیکـ 

  .نشر نی. ترجمۀ حسین بشیریه. ، یورگن هابرماس، نقد در حوزه عمومی)1378(ـ هوالب رابرت 
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  ها و تهدیدهاي استخراج شده از مطالعه محیط خانواده ـ خصوصیات و ابعاد خانواده فهرست فرصت. 12جدول 

  محاسبه ضریب تأثیر

  ردیف

  عامل محیطی 

وضعیت، (

 روند،  پدیده،

واقعیت 

  )هآشکار شد

هاي  ساحت

تربیتی و 

هاي  زیرنظام

  تحت تأثیر

چگونگی 

تأثیرگذاري 

ها و  فرصت(

  )تهدیدها

وزن 

  تأثیر

درصد 

احتمال 

  وقوع

ضریب 

  تأثیر

پیشنهادها 

ها،  توصیه(

اقدامات، 

ها،  سیاست

  )راهبردها

1  
باوري  دین

  )66ص (

تربیت دینی ـ 

  اخالقی

 )فرصت(

باوري موجب  دین

اهش بزهکاري ک

و رفتارهاي 

خالف مقررات 

  شود آموزشی می

9  90/0  1/8  

تقویت باورها و 

اعتقادات دینی 

  در خانواده

2  

گذران اوقات 

ص (فراغت 

  )86 ـ87

تربیت 

فرهنگی ـ 

  هنري

تربیت سیاسی 

  ـ اجتماعی

ـ ) فرصت(

در ) (تهدید(

صورت عدم 

کاربرد ) کاربرد

الگوهاي متنوع 

و صحیح در 

گذران اوقات 

راغت موجب ف

تعامل 

تر،  مطلوب

7  70/0  9/4  

آموزش 

الگوهاي گذران 

اوقات فراغت 

به خانواده و 

آموزان و  دانش

ایجاد امکانات 

ویژه و 

تسهیالت براي 

گذران اوقات 

  فراغت
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  محاسبه ضریب تأثیر

  ردیف

  عامل محیطی 

وضعیت، (

 روند،  پدیده،

واقعیت 

  )هآشکار شد

هاي  ساحت

تربیتی و 

هاي  زیرنظام

  تحت تأثیر

چگونگی 

تأثیرگذاري 

ها و  فرصت(

  )تهدیدها

وزن 

  تأثیر

درصد 

احتمال 

  وقوع

ضریب 

  تأثیر

پیشنهادها 

ها،  توصیه(

اقدامات، 

ها،  سیاست

  )راهبردها

پیشرفت 

تحصیلی، 

آمادگی جسمانی 

و بهبود رفتار 

اجتماعی 

  شود می

3  

رضایت شغلی 

ص (زنان 

125(  

هاي  مؤلفه

  دادي برون

  )صتفر(

رضایت شغلی 

زنان شاغل با 

افزایش نزدیکی 

به فرزندان، 

ارتباط با دیگران 

و اولویت دادن 

به خانواده رابطه 

  دارد

  

5  50/0  5/2  

توجه به رضایت 

شغلی زنان و 

تنظیم 

هاي ویژه  برنامه

براي افزایش 

رضایت شغلی 

  آنان

4  
فرزند کمتر 

  )125ص (

تربیت سیاسی 

  ـ اجتماعی

  )فرصت(

 با فرزند کمتر

منزلت اجتماعی و 

هاي  ترقی در گروه

اجتماعی رابطه 

  دارد

8  80/0  4/6  

تقویت برنامه 

تنظیم خانواده و 

ترویج فرزند 

  کمتر

5  

دموکراتیک 

شدن روابط 

ص (خانوادگی 

106(  

هاي  مؤلفه

  دادي برون

اشکال  )فرصت(

و روابط قدرت در 

خانواده به سوي 

دموکراتیک شدن 

روابط خانوادگی 

  رود پیش می

9  90/0  1/8  

استفاده از 

هاي  کالس

آموزش خانواده و 

ها  سایر روش

براي آموزش کم 

و کیف توزیع و 

اعمال قدرت در 

خانواده و هدایت 

آن به سوي 

  وضعیت متعادل

6  
تحصیالت زن 

ص (و شوهر 

تربیت 

  اقتصادي

 )فرصت(

تحصیالت زن و 
6  60/0  6/3  

ایجاد امکان 

تحصیل براي 
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  محاسبه ضریب تأثیر

  ردیف

  عامل محیطی 

وضعیت، (

 روند،  پدیده،

واقعیت 

  )هآشکار شد

هاي  ساحت

تربیتی و 

هاي  زیرنظام

  تحت تأثیر

چگونگی 

تأثیرگذاري 

ها و  فرصت(

  )تهدیدها

وزن 

  تأثیر

درصد 

احتمال 

  وقوع

ضریب 

  تأثیر

پیشنهادها 

ها،  توصیه(

اقدامات، 

ها،  سیاست

  )راهبردها

تربیت سیاسی   )106

  ـ اجتماعی

شوهر با الگوي 

تقسیم کار و 

گیري در  متصمی

خانواده رابطه 

  دارد

تمام اقشار جامعه 

و تحت پوشش 

قرار دادن کلیه 

کودکان 

التعلیم به  واجب

عنوان پدران و 

  مادران آینده

7  

رابطه والدین و 

فرزندان با 

ص (یکدیگر 

107(  

تربیت دینی ـ 

  اخالقی

رابطه  )فرصت(

والدین و فرزندان 

تعامل (یگر با یکد

با ) خانواده

سالمت روان 

فرزندان رابطه 

  دارد

9  90/0  1/8  

آموزش خانواده 

براي اتخاذ 

هاي  روش

صحیح تربیت 

  فرزندان

8  

ضعف ضمانت 

اجرایی 

هاي  سیاست

مربوط به حفظ 

نظام ارزشی 

ص (جامعه 

67(  

هاي  مؤلفه

  دادي برون

  )تهدید(

ضعف ضمانت 

اجرایی 

هاي  سیاست

مربوط به حفظ 

ارزشی نظام 

جامعه موجب 

اختالل در نظام 

ارزشی خانواده و 

  .شود مدرسه می

9  90/0  1/8  

تهیه برنامه 

جامع و 

بخشی با  بین

عنوان صیانت از 

نظام ارزشی در 

خانواده و مقابله 

جدي و قاطع 

با ضد 

هاي  ارزش

مربوط به 

خانواده مثل 

اعتیاد، فحشا، 

  فقر، بیکاري

9  

توسعه فناوري 

اطالعات و 

ص (ت ارتباطا

67(  

کلیه 

هاي  مؤلفه

  دادي برون

  )تهدید(

توسعه فناوري 

اطالعات و 

ارتباطات نفوذ 

مؤثر بر کودکان 

و نوجوانان را از 

محدوده خانواده 

9  90/0  1/8  

کنترل تربیت 

اي در  رسانه

خانواده به طرق 

مختلف از جمله 

هاي  کالس

  آموزش خانواده
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  محاسبه ضریب تأثیر

  ردیف

  عامل محیطی 

وضعیت، (

 روند،  پدیده،

واقعیت 

  )هآشکار شد

هاي  ساحت

تربیتی و 

هاي  زیرنظام

  تحت تأثیر

چگونگی 

تأثیرگذاري 

ها و  فرصت(

  )تهدیدها

وزن 

  تأثیر

درصد 

احتمال 

  وقوع

ضریب 

  تأثیر

پیشنهادها 

ها،  توصیه(

اقدامات، 

ها،  سیاست

  )راهبردها

و مدرسه خارج 

  نموده است

10  

بسته شدن 

ص  (خانواده

67(  

کلیه 

هاي  مؤلفه

  دادي برون

  )تهدید(

بسته شدن 

خانواده به بهانه 

ایمنی، روند رشد 

و تکامل را دچار 

  نماید نقص می

5  50/0  5/2  

سازي و  آگاه

توانمندسازي 

ها نسبت  خانواده

به روندهاي 

تحولی و 

تکاملی در 

خانواده و نحوه 

  مواجهه با آنها

11  

بعد زیاد 

ص (خانواده 

126(  

کلیه 

هاي  مؤلفه

  دادي برون

  )تهدید(

بعد زیاد خانواده 

با اختالالت 

شخصیتی، افت 

تحصیلی و 

پرخاشگري رابطه 

  دارد

9  90/0  1/8  

توجه ویژه به 

آموزش 

هاي  خانواده

پرجمعیت در 

خصوص 

کاهش خشونت 

و برقراري 

ارتباط بیشتر با 

فرزندان و 

پیشرفت 

  تحصیلی

12  
فقر اقتصادي 

  )126ص (
  آموزان دانش

  )دیدته(

فقر اقتصادي با 

افت تحصیلی 

  رابطه دارد

9  90/0  1/8  

تنظیم برنامه 

براي حمایت 

مادي و معنوي 

آموزان  دانش

فقیر و 

  بضاعت بی
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  ها و تهدیدهاي استخراج شده از مطالعه محیط خانواده ـ نقش تربیتی والدین فهرست فرصت. 13جدول 

  محاسبه ضریب تأثیر

  ردیف

عامل محیطی 

  وضعیت، پدیده،(

روند، واقعیت 

  )شکار شدهآ

هاي  ساحت

تربیتی و 

هاي  زیرنظام

  تحت تأثیر

چگونگی 

تأثیرگذاري 

ها و  فرصت(

  )تهدیدها

وزن 

  تأثیر

درصد 

احتمال 

  وقوع

ضریب 

  تأثیر

پیشنهادها 

ها، اقدامات،  توصیه(

ها،  سیاست

  )راهبردها

1  

ارتقاء تحصیالت 

خصوصاً (والدین 

 ـ 180ص) (مادران

183(  

بیت سیاسی تر

  اجتماعی

  فرصت

افزایش سطح (

تحصیالت والدین 

سبب تصحیح 

هاي تربیتی  روش

و بهبود تربیت 

فرزندان و افزایش 

انتظارات آنان از 

اولیاي مدرسه 

  )شود می

7  70/0  9/4  

سطح تحصیالت، . 1

هاي  تخصص و مهارت

ارتباطی مدیران و 

  .معلمان ارتقاء یابد

محتواي آموزش . 2

 مدرسه والدین و اولیاي

هاي رفتاري  و روش

آنان با فرزندان و 

آموزان، همسان و  دانش

  .هماهنگ شود

جایگاه و حق اولیا . 3

به عنوان متولیان و 

سرپرستان اصلی 

فرزندان در بین اولیاي 

مدرسه، عمالً به 

رسمیت شناخته شود و 

مدرسه کارگزار اولیا و 

پاسخگوي انتظارات 

  .آنان باشد

2  

 هاي ناهماهنگی روش

تربیتی والدین با هم 

 168ص (و با مدرسه 

  )184 ـ 

مشاوره و 

  راهنمایی

  تهدید

ناهماهنگی سبب (

تضاد و تعارض 

شخصیتی فرزندان 

و چندگانگی 

ها و اهداف  روش

  )شود می

9  90/0  1/8  

برنامه جامع آموزش . 1

نه صرفاً (والدین 

تدوین و اجرا ) مادران

  .شود

از مدرسین و . 2

مشاورین مجرب 

ده شود و آنان نیز استفا

دائماً از جهت علمی و 

پژوهشی تغذیه و به 

  .روز شوند

اولیاي مدرسه داراي . 3

انگیزه تربیتی و 

اي که  گونه آموزشی به

عمالً براي 
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  محاسبه ضریب تأثیر

  ردیف

عامل محیطی 

  وضعیت، پدیده،(

روند، واقعیت 

  )شکار شدهآ

هاي  ساحت

تربیتی و 

هاي  زیرنظام

  تحت تأثیر

چگونگی 

تأثیرگذاري 

ها و  فرصت(

  )تهدیدها

وزن 

  تأثیر

درصد 

احتمال 

  وقوع

ضریب 

  تأثیر

پیشنهادها 

ها، اقدامات،  توصیه(

ها،  سیاست

  )راهبردها

آموزان الگو  دانش

  .شوند

تعارضات ناشی از . 4

استفاده اولیا و 

آموزان از ماهواره  دانش

و اینترنت با مسائل 

فرهنگی، ارزشی و 

اري حاکم بر جامعه رفت

و تعلیم و تربیت و 

محتوي دروس، 

  .برطرف شود

3  

فرزندساالري و عدم 

توجه و آشنایی برخی 

والدین به اصول 

 ـ 168ص (تربیتی 

184(  

تربیت سیاسی 

  اجتماعی

مدیریت و 

  ها راهبري روش

تربیت دینی و 

  اخالقی

  تهدید

این روش موجب (

انضباطی و  بی

هرج و مرج 

تربیتی و 

فاده فرزند سوءاست

سازي  و زمینه

انحرافات و 

بزهکاري فرزندان 

  )شود می

8  80/0  4/6  

هاي الزم  ارائه آموزش

و کاربردي به والدین 

هاي  در خصوص روش

  تربیتی صحیح

4  

عدم آشنایی و تمایل 

برخی والدین به 

ضرورت استفاده از 

ص (خدمات مشاوره 

184(  

تربیت سیاسی 

  اجتماعی

مشاوره و 

  راهنمایی

یت و مدیر

  ها راهبري روش

  تهدید

کار و  پنهان(

مخفی نمودن 

مشکالت 

مابین همسران  فی

و یا فرزندان که 

نتیجه آن تشدید 

مشکالت و بروز 

هاي جدي  آسیب

و غیرقابل کنترل 

  )شود می

9  80/0  2/7  

سازي از  فرهنگ. 1

هاي  طریق کالس

آموزش والدین، تولید 

 و CDفیلم و کلیپ و 

...  

برگزاري جلسات . 2

مشاوره گروهی در 

انتهاي جلسات آموزش 

  خانواده

توسعه مراکز . 3

راهنمایی و مشاوره 

  خانواده و ارائه
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  محاسبه ضریب تأثیر

  ردیف

عامل محیطی 

  وضعیت، پدیده،(

روند، واقعیت 

  )شکار شدهآ

هاي  ساحت

تربیتی و 

هاي  زیرنظام

  تحت تأثیر

چگونگی 

تأثیرگذاري 

ها و  فرصت(

  )تهدیدها

وزن 

  تأثیر

درصد 

احتمال 

  وقوع

ضریب 

  تأثیر

پیشنهادها 

ها، اقدامات،  توصیه(

ها،  سیاست

  )راهبردها

5  
باال رفتن سن ازدواج 

  )184ص (

تربیت دینی ـ 

  اخالقی

  تهدید

موجب تأخیر در (

فرزندآوري و 

افزایش فاصله 

سنی و فرهنگی 

بین والدین با 

فرزندان و عدم 

درك مقابل از 

  )ددگر یکدیگر می

9  90/0  1/8  

هاي  ارائه آموزش. 1

پیشگیرانه به جوانان و 

  دانشجویان

تسهیل در امر ازدواج . 2

  جوانان و دانشجویان

فراهم نمودن . 3

هاي اشتغال جوانان  زمینه

  التحصیالن و فارغ

تولید انبوه مسکن . 4

هاي  ارزان براي زوج

  جوان

گسترش فرهنگ . 5

عفاف و پاکدامنی در 

ي به جامعه و پایبند

هاي خانوادگی و  ارزش

  فرهنگی

  افزایش طالق  6
تربیت سیاسی ـ 

  اجتماعی

  تهدید

افزایش طالق (

سبب قربانی شدن 

فرزندان و 

پاشیدگی کانون 

خانواده و افزایش 

فرزندان 

سرپرست  تک

  )گردد می

8  90/0  2/7  

هاي  تدوین برنامه. 1

آموزش قبل از ازدواج 

از طریق کتب درسی 

ه و دبیرستان و دانشگا

اجباري نمودن 

هاي آموزشی  دوره

ازدواج زمان انتخاب 

همسر و عقد و استمرار 

  آن در مراحل زندگی

ترویج مسائل . 2

هاي  اخالقی و ارزش

دینی در بین جوانان و 

  هاي جوان زوج

بیان عوارض اثرات . 3

بار طالق بر  زیان

زوجین و فرزندان از 

طرق مختلف مانند 

کتب درسی و 

 دانشگاهی، جلسات
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  محاسبه ضریب تأثیر

  ردیف

عامل محیطی 

  وضعیت، پدیده،(

روند، واقعیت 

  )شکار شدهآ

هاي  ساحت

تربیتی و 

هاي  زیرنظام

  تحت تأثیر

چگونگی 

تأثیرگذاري 

ها و  فرصت(

  )تهدیدها

وزن 

  تأثیر

درصد 

احتمال 

  وقوع

ضریب 

  تأثیر

پیشنهادها 

ها، اقدامات،  توصیه(

ها،  سیاست

  )راهبردها

آموزش خانواده، 

مساجد، فیلم و صدا و 

  سیما

توسعه مراکز . 4

مشاوره و ترویج 

فرهنگ مراجعه به 

  مراکز مشاوره

شناسایی و برطرف  . 5

نمودن عوامل مؤثر 

اقتصادي، اجتماعی، (

سیاسی، فرهنگی و 

  )جنسی

7  

پایبندي اولیا و 

هاي ایرانی به  خانواده

  هاي اسالمی سنت

تربیت سیاسی ـ 

  اجتماعی

  فرصت

پایبندي به این (

ها سبب  سنت

هایی  انجام آموزه

مانند نذر، وقف، 

هاي  هبه و کمک

گوناگون اولیا به 

  )شود مدرسه می

4  60/0  4/2  

تقویت باورها و 

هاي دینی و  ارزش

ترویج فرهنگ 

رسانی و  کمک

مشارکت در امور 

خیریه از طریق تکریم 

  نیکوکاران خیر

  عدم اشتغال مادران  8

ی ـ تربیت سیاس

  اجتماعی

مدیریت و 

راهبري فرهنگ 

  سازمانی

  فرصت

داشتن فرصت به (

همراه عالقمندي 

به تعلیم و تربیت 

فرزندان سبب 

حضور در مدرسه 

و افزایش 

مشارکت اولیا 

  )شود می

8  80/0  4/6  

استفاده حداکثري از 

عالقمندي و 

گذاري اولیا با  وقت

سپردن مسئولیت و 

مشارکت دادن آنان در 

  گاهامور آموزش

9  

نداشتن ضمانت 

ها و  اجرایی برنامه

مصوبات انجمن اولیا 

  و مربیان

تربیت سیاسی ـ 

  اجتماعی

مدیریت و 

  ها راهبري روش

  تهدید

این امر سبب (

انگیزگی  بی

ها  اعضاي انجمن

و اولیا شده و از 

9  90/0  1/8  

نهادینه شدن نقش و 

جایگاه اولیا و 

هاي اولیا و  انجمن

مربیان و نحوه 

مشارکت اولیا در نظام 
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  محاسبه ضریب تأثیر

  ردیف

عامل محیطی 

  وضعیت، پدیده،(

روند، واقعیت 

  )شکار شدهآ

هاي  ساحت

تربیتی و 

هاي  زیرنظام

  تحت تأثیر

چگونگی 

تأثیرگذاري 

ها و  فرصت(

  )تهدیدها

وزن 

  تأثیر

درصد 

احتمال 

  وقوع

ضریب 

  تأثیر

پیشنهادها 

ها، اقدامات،  توصیه(

ها،  سیاست

  )راهبردها

سویی تشدید 

روحیه 

مدیرمحوري و 

تمرکز در 

ها و  سیاست

هاي  گیري تصمیم

آموزش و پرورش 

  )است

تعلیم و تربیت و اداره 

  آموزشگاه

10  

وابسته بودن انجمن 

اولیا و مربیان و 

  آموزش و پرورش

تربیت سیاسی ـ 

  اجتماعی

عوامل بروندادي 

  و پرورش آموزش 

  تهدید

نداشتن اتحادیه (

هاي اولیا و  انجمن

مربیان و استقالل 

آن از آموزش و 

پرورش، موجب 

ناتوانی این نهاد 

در حمایت از 

حقوق خود و اولیا 

و عدم تأثیرگذاري 

  )بر روند امور است

9  90/0  1/8  

بازنگري در اساسنامه و 

هاي  نامه انجمن آیین

اولیا و مربیان و اجازه 

استقالل تشکیل 

سامانه حقوقی به شکل 

   نهادمردم

11  

هاي  اثربخشی کالس

 199(آموزش خانواده 

  )192ـ 

تربیت سیاسی ـ 

  اجتماعی

عوامل بروندادي 

  و پرورش آموزش 

  فرصت

هاي  کالس(

آموزش خانواده 

اثربخش، سبب 

تقویت هماهنگی 

هاي  بین روش

تربیتی اولیا و 

مربیان و ارتباط 

خانه و مدرسه 

  )شود می

6  70/0  2/4  

بازنگري و طراحی 

ه جامع آموزش برنام

خانواده با تأکید بر 

پاسخگویی به نیازهاي 

  )کاربردي(روز اولیا 

12  

کاربردي نبودن 

جلسات آموزش 

 ـ 196ص (خانواده 

201(  

تربیت سیاسی ـ 

  اجتماعی

عوامل بروندادي 

  و پرورش آموزش 

  تهدید

برگزاري جلسات (

محتوا  آموزش بی

و تکراري و 

غیرکاربردي، 

7  80/0  6/5  

بازآموزي مدرسان و 

مشاوران و انتخاب 

افراد برجسته و توانا 

جهت تدریس و 

پاسخگویی به نیازهاي 
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  محاسبه ضریب تأثیر

  ردیف

عامل محیطی 

  وضعیت، پدیده،(

روند، واقعیت 

  )شکار شدهآ

هاي  ساحت

تربیتی و 

هاي  زیرنظام

  تحت تأثیر

چگونگی 

تأثیرگذاري 

ها و  فرصت(

  )تهدیدها

وزن 

  تأثیر

درصد 

احتمال 

  وقوع

ضریب 

  تأثیر

پیشنهادها 

ها، اقدامات،  توصیه(

ها،  سیاست

  )راهبردها

موجب عدم 

در شرکت اولیا 

  )شود جلسات می

  فکري اولیا

13  

نقش خانواده در 

پیشرفت تحصیلی 

  )225 ـ 218ص (

تربیت سیاسی ـ 

اجتماعی و عوامل 

  بروندادي

  فرصت

خانواده در (

گیري  شکل

نگرش مثبت 

 تحصیل نسبت به

و فراهم نمودن 

زمینه پیشرفت 

تحصیلی نقش 

  )اساسی دارد

9  90/0  1/8  

براي اینکه خانواده 

بتواند نقش و رسالت 

اصلی خود را خوب 

باید از . ایفا کند

سالمتی، تعادل و 

توانمندي الزم برخورد 

شود که بخشی از آن 

از طریق ارتقاء دانش، 

فرهنگ و بخشی از 

طریق عوامل 

 تأمین خانوادگی برون

  شود

14  

گسترش استفاده از 

هاي تصویري و  رسانه

اي و اینترنت  ماهواره

  )227 ـ 219ص (

تربیت سیاسی ـ 

اجتماعی و عوامل 

  بروندادي

  تهدید

رویه و  استفاده بی(

بدون برنامه و 

کنترل از 

تلویزیون، 

هاي  برنامه

اي،  ماهواره

اینترنت و رایانه، 

انگیزگی  موجب بی

فرزندان نسبت به 

تحصیل و اعتیاد 

به فضاهاي 

  )شود مجازي می

9  90/0  1/8  

طراحی و مدیریت 

طرح ملی استفاده 

ها  صحیح از رسانه

هاي  خصوصاً برنامه

  اي و اینترنت ماهواره

15  

شکاف بین نسلی بین 

ها   جوانان و خانواده

  )280ص (

  تربیت سیاسی ـ

اجتماعی و عوامل 

  بروندادي

  )تهدید(

شکاف بین 

و ها  خانواده

فرزندان تنها از 

بعد فاصله سنی 

نیست بلکه 

8  80/0  4/6  

هاي الزم  ارائه آموزش

ها و جوانان  به خانواده

و توسعه فضاي سیاسی 

و اجتماعی و 

هاي فردي در  آزادي

  قالب قانون
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  محاسبه ضریب تأثیر

  ردیف

عامل محیطی 

  وضعیت، پدیده،(

روند، واقعیت 

  )شکار شدهآ

هاي  ساحت

تربیتی و 

هاي  زیرنظام

  تحت تأثیر

چگونگی 

تأثیرگذاري 

ها و  فرصت(

  )تهدیدها

وزن 

  تأثیر

درصد 

احتمال 

  وقوع

ضریب 

  تأثیر

پیشنهادها 

ها، اقدامات،  توصیه(

ها،  سیاست

  )راهبردها

شکاف بین 

ها و  ارزش

ها و  نگرش

اعتقادات و 

  باورهاست

16  
بزهکاري خانواده 

  )283 ـ 279ص (

تربیت سیاسی ـ 

تماعی و عوامل اج

  بروندادي

  )تهدید(

بزهکاري اعضاي 

خانواده نه تنها 

فضاي آرام و 

صمیمی را از بین 

برد و تنش و  می

درگیري و 

اضطراب را 

کند،  جایگزین می

بلکه بزهکاري 

عنوان الگوي 

رفتاري براي 

  .آید ها درمی بچه

7  70/0  9/4  

شناسایی عوامل فردي، 

اجتماعی، اقتصادي و 

  سیاسی

 افراد و ارائه بزهکاري

خدمات آموزشی 

مددکاري براي افراد 

هاي  بزهکار و خانواده

  آنان

17  

دسترسی آسان مواد 

 ـ 283ص (مخدر 

294(  

تربیت سیاسی ـ 

اجتماعی و عوامل 

  بروندادي

  )تهدید(

دسترسی آسان 

انواع مواد مخدر 

روانگردان در کنار 

افزایش تقاضا، 

هاي  سبب آسیب

جدي نسل جوان 

زان آمو و دانش

  شود می

9  80/0  2/7  

ریزي طرح جامع  برنامه

پیشگیري در کلیه 

سطوح، مبارزه با 

عوامل توزیع و توسعه 

امکانات درمانی و ترك 

  معتادان
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  هاي خانواده هاي استخراج شده از مطالعه محیط خانواده ـ آسیب ها و تهدید فهرست فرصت. 14جدول 

  محاسبه ضریب تأثیر

  ردیف

عامل محیطی 

  وضعیت، پدیده،(

، واقعیت روند

  )آشکار شده

هاي  ساحت

تربیتی و 

هاي  زیرنظام

  تحت تأثیر

چگونگی 

تأثیرگذاري 

ها و  فرصت(

  )تهدیدها

وزن 

  تأثیر

درصد 

احتمال 

  وقوع

ضریب 

  تأثیر

پیشنهادها 

ها، اقدامات،  توصیه(

ها،  سیاست

  )راهبردها

1  

ایمنی، سالمت و 

هاي سالم  مهارت

  )245ص (زیستن 

 بدنی ـ  تربیت

  زیستی

  )فرصت(

آموزش 

هاي  مهارت

زندگی باعث 

  افزایش ایمنی،

سالمتی و مهارت 

سالم زیستن 

  ) 245ص(شود  می

6  5/0  3  

هاي  آموزش مهارت

زندگی قبل از دوران 

دبستان شروع شده و 

با توجه به مراحل رشد 

کودکان و دوره 

تحصیلی طراحی و 

  ارائه شود

2  

  مشارکت، تعاون،

ي و همکار

هاي اجتماعی  مهارت

  )254ص (

تربیت سیاسی ـ 

  اجتماعی

  )فرصت(

آموزش 

هاي  مهارت

زندگی باعث 

افزایش، مشارکت 

اعضاي خانواده، 

تقویت روحیه 

تعاون و همکاري 

هاي  و مهارت

اجتماعی آنان 

)250ص(شود  می

5  6/0  3  

با ارائه آموزش 

هاي زندگی  مهارت

توان از فردگرایی  می

جلوگیري کرده و 

گرایی و روح  جمع

جمعی را در آینده 

  حاکم کرد

3  

اي  هاي مقابله مهارت

خشم، اضطراب، (

ص ...) (هیجان و 

  )251 و ص 246

تربیت سیاسی ـ 

  اجتماعی

  )فرصت(

آموزش 

هاي  مهارت

زندگی باعث 

کاهش اضطراب، 

افسردگی، 

خودکشی، اعتیاد، 

شود خشم می

5  4/0  2  

برنامه درسی 

هاي مقاومت  مهارت

بر خشم، هیجان، در برا

طراحی و ... اعتیاد و 

  اجرا شود

4  

هاي ارتباطی،  مهارت

دوستیابی و بهبود 

ص (روابط خانوادگی 

251(  

تربیت سیاسی ـ 

  اجتماعی

تربیت فرهنگی ـ 

  هنري

  )فرصت(

آموزش 

هاي  مهارت

 باعث زندگی

افزایش 

هاي  شایستگی

7  6/0  2/4  

اي  همایش ملی ویژه

براي نشان دادن 

الگوهاي مناسب روابط 

هاي  خانوادگی در نسل

بینی  دوم و سوم پیش

  و برگزار شود
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  محاسبه ضریب تأثیر

  ردیف

عامل محیطی 

  وضعیت، پدیده،(

، واقعیت روند

  )آشکار شده

هاي  ساحت

تربیتی و 

هاي  زیرنظام

  تحت تأثیر

چگونگی 

تأثیرگذاري 

ها و  فرصت(

  )تهدیدها

وزن 

  تأثیر

درصد 

احتمال 

  وقوع

ضریب 

  تأثیر

پیشنهادها 

ها، اقدامات،  توصیه(

ها،  سیاست

  )راهبردها

اجتماعی، 

ارتباطات اجتماعی 

و بهبود روابط 

شد با خانوادگی می

)251ص (

5  

موفقیت تحصیلی و 

عملکرد آموزش 

  )251ص (فرزندان 

تربیت سیاسی ـ 

  اجتماعی

  ارزشیابی عملکرد

  )فرصت(

آموزش 

هاي  مهارت

زندگی در موفقیت 

ی و بازده تحصیل

آموزش فرزندان 

اثر مثبت دارد 

)245ص (

4  3/0  2/1  

در طراحی نظام 

هاي  آموزشی مهارت

زندگی از رویکرد 

ریزي درسی  برنامه

تلفیقی و غیرمتمرکز 

  برداري شود بهره

6  

عزت نفس پایین، 

رفتارهاي پرخاشگرانه 

  )254ص (

تربیت دینی ـ 

  اخالقی

  )تهدید(

هاي  فقدان مهارت

عزت زندگی باعث 

نفس پایین، 

رفتارهاي 

پرخاشگرانه و در 

نتیجه افزایش 

هاي  آسیب

شود  خانوادگی می

 و ص 245ص (

255(  

5  4/0  2  

هاي  در آموزش مهارت

زندگی، به نیازها، 

ویژگیها و خصوصیات 

اعضاي خانواده و 

فرزندان توجه شود و 

از الگوي نیازسنجی 

  مناسبی استفاده شود

7  

هاي  نقص در توانایی

ص ( اجتماعی  ،روانی

255(  

بدنی ـ  تربیت 

  زیستی

تربیت سیاسی ـ 

  اجتماعی

  )تهدید(

نقص در 

هاي روانی  توانایی

ـ اجتماعی باعث 

هاي  انتخاب

نادرست و 

هاي  گیري تصمیم

شود غلط می

6  5/0  3  

ها و  آزمون

اي  هاي ویژه پرسشنامه

براي سنجش فقدان 

هاي زندگی  مهارت

ساخته شده و 

هنجاریابی و 

  ریابی شوداعتبا

8  
فقدان برنامه درسی 

هاي زندگی  مهارت
  برنامه درسی

  )تهدید(

برنامه درسی 
8  5/0  4  

الگوي برنامه درسی 

هاي زندگی  مهارت
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  محاسبه ضریب تأثیر

  ردیف

عامل محیطی 

  وضعیت، پدیده،(

، واقعیت روند

  )آشکار شده

هاي  ساحت

تربیتی و 

هاي  زیرنظام

  تحت تأثیر

چگونگی 

تأثیرگذاري 

ها و  فرصت(

  )تهدیدها

وزن 

  تأثیر

درصد 

احتمال 

  وقوع

ضریب 

  تأثیر

پیشنهادها 

ها، اقدامات،  توصیه(

ها،  سیاست

  )راهبردها

هاي  مهارت  )247 و 246ص (

زندگی در سطوح 

مختلف نظام 

آموزش و پرورش 

نامناسب است 

 و ص 245ص (

247(

تلفیقی متناسب با 

مراحل رشد فرزندان و 

انواده اعضاي خ

  طراحی و برگزار شود

9  

محرومیت فرزندان از 

 و 335ص (والدین 

340(  

تربیت سیاسی ـ 

  اجتماعی

بدنی ـ  تربیت 

  زیستی

  

  )تهدید(

محرومیت 

فرزندان از والدین 

موجب افزایش 

اختالالت رفتاري 

شود  و روانی می

)335ص (

4  3/0  2/1  

هاي سالمت  آموزش

روان متناسب با تغییر 

نی، و تحوالت زما

سنی، مقاطع تحصیلی 

هاي فرزندان  و ویژگی

  طراحی و ارائه شود

10  

ابراز وجود و 

آموزي توأم با  جرئت

بازسازي شناختی 

  )335ص (

دینی ـ  تربیت

  اخالقی

بدنی ـ  تربیت

  زیستی

  )فرصت(

ابراز وجود و 

آموزي توأم  جرئت

با بازسازي 

شناختی موجب 

کاهش اضطراب، 

... افسردگی و 

ص (شود  می

355(  

5  4/0  2  

الگوها و معیارهاي 

رفتار درست و مناسب 

در جهت ارتقاي 

بهداشت روان فرزندان 

شناسایی و معرفی 

  شود

11  

اختالل افسردگی، 

اضطراب، ترس، 

ص ... (تنهایی و 

336(  

تربیت سیاسی ـ 

  اجتماعی

دینی ـ  تربیت 

  اخالقی

  )تهدید(

هاي اختالل  نشانه

اضطراب 

افسردگی، ترس و 

یی احساس تنها

دختران بیشتر از 

ص (هراس است 

334(  

3  2/0  6/0  

براي استفاده مناسب 

از خدمات مشاوران و 

مدرسان در جهت 

کاهش اختالالت 

رفتاري و روانی به 

نحوه مطلوبی 

  گیري شود بهره

12  
خشنودي شغلی و 

ص (انگیزه پیشرفت 

تربیت سیاسی ـ 

  اجتماعی

  )فرصت(

بین خشنودي 
5  4/0  2  

هایی براي  کارگاه

ها   توانمندسازي خانواده
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  محاسبه ضریب تأثیر

  ردیف

عامل محیطی 

  وضعیت، پدیده،(

، واقعیت روند

  )آشکار شده

هاي  ساحت

تربیتی و 

هاي  زیرنظام

  تحت تأثیر

چگونگی 

تأثیرگذاري 

ها و  فرصت(

  )تهدیدها

وزن 

  تأثیر

درصد 

احتمال 

  وقوع

ضریب 

  تأثیر

پیشنهادها 

ها، اقدامات،  توصیه(

ها،  سیاست

  )راهبردها

 انگیزه شغلی و  تربیت اقتصادي  )338

پیشرفت اعضاي 

خانواده با سالمت 

روان و 

پذیري  مسئولیت

همبستگی مثبت 

ص (وجود دارد 

338(  

ها و  و شناخت توانایی

قابلیتها و عوامل 

رضایتمندي آنها 

  طراحی و تدوین شود

13  

ساختار و تعامل 

سن، (خانواده 

تحصیالت، شغل، 

تعداد فرزندان، 

وضعیت اقتصادي 

  )338ص ...) (و

تربیت سیاسی ـ 

  اجتماعی

  تربیت اقتصادي

تربیت فرهنگی ـ 

  هنري

  )تهدید و فرصت(

بین ساختار 

خانواده و 

اختالالت رفتاري 

و روانی فرزندان 

رابطه معنادار 

  وجود دارد

6  5/0  3  

برنامه تنظیم خانواده 

در زمینه ارتقاي 

بهداشت روان طراحی 

  ارائه شودو 

14  

خانواده افسرده و 

ص (عملکرد آن 

339(  

تربیت سیاسی ـ 

  اجتماعی

بدنی ـ  تربیت 

  زیستی

  تربیت اقتصادي

  )تهدید(

عملکرد 

هاي   خانواده

افسرده در مقایسه 

هاي   با خانواده

سالم ناکارآمدتر 

  )339ص (است 

6  8/0  8/4  

ها و معیارهاي  شاخص

هاي   عملکرد خانواده

  افسرده و سالم

بندي و  شناسایی، درجه

جهت مقایسه ارائه 

  شود

15  

آموزي  هاي قرآن شیوه

ص (بهداشت روانی 

350(  

تربیت سیاسی ـ 

  اجتماعی

دینی ـ  تربیت 

  اخالقی

  )فرصت(

ها و  قرآن شیوه

الگوهاي مناسبی 

براي ارتقاي 

بهداشت روانی 

ها ارائه  خانواده

ص (کرده است 

351(  

8  7/0  6/5  

با توجه به وجود 

هاي عملی  ونهنم

آموزي و تأثیر  قرآن

آنها در بهداشت روانی 

ها، توصیه  خانواده

ها و  شود این شیوه می

الگوهاي متناسب در 

قالب ماده آموزشی 

اي طراحی و از  ویژه

هاي  طریق رسانه

  مناسب ارائه شود

  



کمیته آموزش/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

  المللی محیط بین. 8

  :مشخصات مطالعه

  دکتر سوسن کشاورز : نام محقق. 1

  دکتر عباس صدري : نام ناظر. 2

  عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم : سمت و محل کار. 3

  فلسفه تعلیم و تربیت : زمینه تخصص. 4

  محمدتقی رمضانی، فرحناز امرالهی، سودابه کشاورز : نام همکاران. 5

  :شناسی گزارش نهایی مشخصات کتاب. 6

 603تعداد صفحه متن  

 12فهرست منابع  

  : مربوط به مطالعه در این گزارشکننده مطالب تهیه. 7

بندي شده توسط کارگروه تخصصی با استفاده از کار پژوهشگر  تلخیص و طبقه: چکیده  

  بندي شده توسط کـارگروه تخصـصی بـا اسـتفاده از کـار           تلخیص و طبقه  : ها و تهدیدها    جدول فهرست فرصت

پژوهشگر 

  المللی چکیده تفصیلی گزارش مطالعه بین

المللی مؤثر بر نظام آموزش و پـرورش   هاي بین ها و تهدیدهاي محیط  ت عنوان شناسایی فرصت   در این تحقیق تح   

 جهـانی شـدن حـول        المللی با تمرکـز بـر موضـوع         ها و تهدیدهاي منتج از عوامل بین        کشور، تالش گردیده است فرصت    

  :محورهاي ذیل مورد بررسی قرار گیرد

  ،)ریخچه، علل، آثار و ارزیابیمفهوم، تا(مبانی نظري جهانی شدن شامل ) الف

  پیامدهاي عمده جهانی شدن در کشورهاي جهان سوم و ایران،) ب

پیامدهاي جهانی شدن بر آموزش و پرورش بخش اول آثار مستقیم، بخش دوم آثار غیرمستقیم در سه قـسمت      ) ج

 فرهنگی ـ جهـانی شـدن و    تحت عنوان جهانی شدن و فناوري ـ جهانی شدن و پیامدهاي اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و 

  هاي گروهی،  رسانه
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المللـی   هـا و مجـامع بـین    هـاي سـازمان   از آنجایی که یکی از پیامدهاي جهانی شدن گسترش و تقویت فعالیت    ) د

ها و مجامع نیز تأکیـد بـر آن دارد کـه مجموعـه مـصوبات و                   باشد و از سوي دیگر سیاست اتخاذ شده در این سازمان            می

 جهانی تدوین گردد بنابراین ضرورت دیده شده بخشی از مجموعه   به آخرین تحوالت رخ نموده در عرصه  ها با توجه    بیانیه

: این پیامدها در دو بخش تحـت عنـوان        . المللی اختصاص یابد    تحقیق به موضوع پیامدهاي ناشی از اقدامات نهادهاي بین        

آیسـسکو، کنفـرانس اسـالمی،      (المللـی     اي بـین  بخش اول سازمان یونسکو و نهادهاي وابسته و بخش دوم، سایر نهادهـ            

مالك انتخاب سازمانها نیز چهار معیار فرهنگی بـودن؛ فرهنگـی           . مطرح گردیده است  ) نامه حقوق کودك    یونیسف، پیمان 

  اسالمی بودن؛ اسالمی بودن و مرتبط با کودك بوده است، 

  .ا و ارائه پیشنهادهاها و تهدیده شناسایی فرصت: گیري در دو قسمت مستقل شامل نتیجه)  ه

با توجه به مبانی دینی مورد نظر، مفهوم جهانی شدن به معناي جهانی اندیشیدن در این تحقیق مـورد نظـر قـرار                       

بنابراین تالش  . گرفته است و رویکرد انتخاب شده در این تحقیق در مقابل پدیده جهانی شدن رویکرد انتقادي بوده است                 

هـا و تهدیـدهایی       المللی؛ فرصت   هاي بین    در خصوص تحوالت صورت گرفته در محیط       شده است با دقت و تأمل عامالنه      

  .سازند، مورد شناسایی قرار گیرند هاي اصلی نظام آموزش و پرورش را متأثر می که به طور مستقیم و غیرمستقیم مؤلفه

  روش کار . 1-8

  :مراحل انجام روش تحقیق به ترتیب ذیل بوده است

ابتدا منابع تدوین شده به زبان فارسی و انگلیسی در حوزه مورد بررسـی، شناسـایی و    : لیلیروش توصیفی، تح  ) الف

بندي گردیده و در نهایـت بـا برقـراري            آوري گردیدند، سپس مطالب تحت عنوان چند مقوله کلی مرتبط با هم طبقه              جمع

  .ارتباط منطقی بین مطالب، در خصوص تحلیل و ارزیابی آنها اقدام گردیده است

هاي   فرض  در این مرحله، نظر بر آن بوده است که با توجه به مبانی نظري مطرح شده و پیش                 : روش استنتاجی ) ب

مورد نظر آن و نیز با توجه به آثار و پیامدهاي مبانی مطرح شده در عرضه آموزش و پرورش و مؤلفه اساسی مورد نظر در                         

ها و تهدیـدها از   استخراج فرصت. رات غیرمستقیم استنباط گرددها و تهدیدها، به صورت اشارات مستقیم و اشا      آن، فرصت 

  : متن مطرح شده، طی چهار مرحله صورت گرفته است

در بررسـی مباحـث انجـام گرفتـه، تحـت      . ها و تهدیدها با توجه به اشارات مستقیم      استخراج فرصت  :مرحله اول 

  .ها و تهدیدها اشاره داشت، استخراج گردید تعنوان مبانی نظري؛ کلمات، جمالت و عباراتی که مستقیماً به فرص

در ایـن مرحلـه، بـراي اسـتخراج         . ها و تهدیدها با توجـه بـه اشـارات غیرمـستقیم              استخراج فرصت  :مرحله دوم 

  :ها و تهدیدها، معیارهاي زیر مبناي کار قرار گرفته است فرصت

  .فراد و نهادهاي مختلف اجتماع دارندالمللی بر ا هاي بین عبارات یا جمالتی که اشاره به آثار محیط) الف

  .المللی دارند هاي بین ها و خصوصیات محیط عبارات یا جمالتی که اشاره به ویژگی) ب

  .المللی در زندگی افراد و در سطح جوامع دارند هاي بین عبارات یا جمالتی که اشاره به پیامدها و عملکردهاي محیط) ج

المللی در زندگی افراد و در سطح جوامع      هاي بین    و وظایفی دارند که محیط     عبارت یا جمالتی که اشاره به نقش      ) د

  . کنند ایفا می
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هاي اصـلی نظـام آمـوزش و پـرورش            ها و تهدیدهاي شناسایی شده ذیل مؤلفه        بندي فرصت   طبقه: مرحله سوم 

  .کشور

حتمال وقوع هر یـک  محاسبه ضریب تأثیر براساس وزن تأثیر عامل محیطی مورد نظر و درصد ا     : مرحله چهارم 

  :هاي ذیل تعیین گردیده است از عوامل که براساس مالك

  ـ تحوالت صورت گرفته در عرصه جهانی، 

  یافته به وزارت آموزش و پرورش،  ـ امکانات موجود تخصیص

  هاي اصلی نظام آموزش و پرورش، ـ وضعیت کلی موجود مؤلفه

  .ـ مقتضیات ارزشی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور

محاسبه وزن تأثیر عامل محیطی و درصد احتمال وقوع آن به صورت شهودي با توجه به مجموعه اطالعات گروه                   

  . تحقیق بوده است

  محتواي گزارش . 2-8

کـار گرفتـه      هاي به   فصل آن شامل شرح کلی طرح مطالعات و روش        . این گزارش در شش فصل تدوین شده است       

در ایـن فـصل تـالش گردیـد مـسائل           . نی نظري جهانی شدن تبیین شده اسـت       فصل دوم مبا  . شده در این تحقیق است    

نظرانـی ماننـد      هاي صاحب     با استناد به دیدگاه   : اساسی مرتبط با موضوع جهانی شدن به شرح ذیل مورد بررسی قرار گیرد            

ن، روزنا، گیلپین، هلـد، رابرتـسون،   سویزیه، اولریک بک، والرشتای  ام    .وود، پی   ام  .الن دوبنوا، مارتین البروا، آنتونی گیدنز، اي      

سپس با نظر به مجموعه تعاریف ارائه شـده، چنـین     . آپادواري و رابرت جکسون، تعریفی از مفهوم جهانی شدن ارائه گردد          

از نظـر   . اند  سازي به طرح بحث پرداخته      پردازان مذکور از دو منظر متفاوت جهانی شدن و جهانی           استنباط گردید که نظریه   

توان  تواند مورد نظر قرار گیرد که پیرو آن می  مفهوم با توجه به دیدگاه اسالمی، به معناي جهانی اندیشیدن میمحقق این

در ادامه موضـوعات تاریخچـه   . با رویکرد انتقادي جهت رویارویی صحیح با این پدیده به بررسی ابعاد مختلف آن پرداخت     

زیابی پدیده جهانی شدن مورد بحث قرار گرفته است هدف از طرح             علل جهانی شدن، آثار جهانی شدن و ار         جهانی شدن، 

المللـی از جملـه تحـوالت متـأثر از پدیـده       ها و تهدیدهاي ایجاد شده از ناحیه تحوالت بـین  این مباحث؛ شناسایی فرصت 

ی کـشور را  جهانی شدن بوده است تا بعد از آن بتوان چگونگی تأثیرگذاري غیرمستقیم آن بر نظام آموزش و پرورش رسم         

مورد بررسی قرار داد که این مرحله از تحلیل در فصل چهارم تحت عنوان پیامدهاي غیرمستقیم جهانی شدن بر آمـوزش                 

  . و پرورش مورد بحث قرار گرفته است

. فصل سوم به شناسایی پیامدهاي عمده جهانی شدن در کشورهاي جهان سـوم و ایـران اختـصاص یافتـه اسـت                     

ناپذیر است که از مدتها پیش اتفاق افتاده است و داراي آثار و پیامـدهاي میمـون و نـامیمون                      ابجهانی شدن روندي اجتن   

جهانی شدن در این شکل نوین یک پدیده جدید است و ضمن آنکه هنوز به صورت کامل ظاهر نـشده     . بوده و خواهد بود   

تحـوالت  . باشد تماعی و امنیتی مشهود میهاي گوناگون سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اج ولی آثار و پیامدهاي آن در بخش  

هاي فناوري سبب گردیده است تا مرزهـاي سـنتی تحـت عنـوان سیاسـت داخلـی و سیاسـت                       عظیم ایجاد شده در حوزه    

تحـت ایـن   . تر صورت پـذیرد  الملل سهل هاي گوناگون، نظام بین بخش در نتیجه ارتباطات میان   . المللی برداشته شوند    بین
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هایی که جهانی شدن فراهم کـرده         ب و به طور اخص جمهوري اسالمی ایران باید بتواند از فرصت           شرایط کشورهاي جنو  

براي آنکه بتوان   . برداري را کرده و در بسیاري از موارد تهدیدات ناشی از آن را تبدیل به فرصت نمایند                  است، حداکثر بهره  

باید به مـوارد    و انفعالی عمل کردن بسنده ننمود، می   در این فضاي جدید به عنوان بازیگر جدي ظاهر شد و به ناظر بودن             

  :زیر توجه داشت

باید با اتخاذ رویکرد انتقادي، پدیده جهانی شدن را مورد بررسی قرار دهد و با تأمـل   جمهوري اسالمی ایران می  . 1

د و با شناسایی تهدیدها، در   برداري کن   هاي ایجاد شده را شناسایی نموده و تالش نماید از آنها بهره             و دقت عالمانه، فرصت   

توانـد تـصویري درسـت از         بینانه تحوالت ناشی از جهانی شـدن مـی          بررسی واقع . جهت رفع و محدود نمودن آنها بکوشد      

هـا و امکانـات قـادر بـه تـأمین منـافع و تحقـق           ها و تهدیدات در اختیار ما قرار داده تا از طریق افـزایش توانـایی                فرصت

  .هاي ملی خود باشیم هدف

آورد تا در سایه آن بتوان تحول مفاهیم را در عصر جهانی شدن            شناخت درست واقعیات شرایطی را به وجود می       . 2

بریم که طی آن مفـاهیم        ما امروز در دورانی به سر می      . سازي داشت   به خوبی درك نمود و نیز سهمی در این گونه مفهوم          

بنابراین اگر بخواهیم   . رکت، وابستگی دستخوش تحول گردیده است     دیپلماسی، منافع، استراتژي، امنیت ملی، توسعه، مشا      

اي شویم، تحت ایـن شـرایط مفـاهیمی چـون حاکمیـت، اسـتقالل و                  هاي جدي منطقه    براي مثال وارد اتحادها و ائتالف     

تی هـا و تعـابیر سـن        در غیر این صورت اگر همچنان بر برداشـت        . مشروعیت، مفهوم کالسیک خود را از دست خواهند داد        

هـاي    هـاي دوجانبـه بـا دولـت         مفاهیم مزبور تأکید داشته باشیم، به راحتی قادر نخواهیم بود روابط خود را از حد همکاري               

  .منطقه فراتر ببریم

منطقی شدن فناوري سبب گردیده است تا حتی بسیاري از جوامع جنوب، بدون آنکه مجبور به طی راه طوالنی                   . 3

واقعیت این است که ما امـروز بـا یـک           . بتوانند با شرایط نوین جهانی به راحتی کار کنند        داري غرب باشند،      جوامع سرمایه 

. انـد  ها از اطالعات بیشتري در مورد خود جهان برخـوردار گردیـده   اي سروکار داریم که طی آن دولت        اي شده   جهان شبکه 

ما براي بقاء و ادامـه حیـات، بـازیگري و    امروزه . باشد تحت این شرایط بررسی و پردازش اطالعات بسیار حائز اهمیت می         

گـذاري کـرده و    هاي مردم باید به نحوي از انحاء در این فضاي مجازي ایجاد شـده سـرمایه   پاسخگویی نسبت به خواسته  

این فضا الیتناهی نیست؛ ما باید از  . وارد آن شویم و به هیچ وجه نباید از ورود و مشارکت در آن هراسی به خود راه دهیم                  

هاي خود با هـر دو فـضاي واقعـی و             گیري صحیح از قابلیت      هوشمندي و مدیریتی برخوردار باشیم تا بتوانیم با بهره         چنان

در غیر این صورت عمالً به واسطه مأنوس نبودن با این فضاي جدید ما نه قادر به درك دیگـران و نـه            . مجازي کار کنیم  

یت فقدان دیالوگ میان ما و سایرین بوده که این خود در بلندمدت به نتیجه این وضع. دیگران قادر به درك ما خواهند بود  

  .نشینی ما منجر خواهد شد حاشیه

در بخش اول این فـصل آثـار        . فصل چهارم به بررسی پیامدهاي جهانی شدن بر آموزش و پرورش اختصاص دارد            

 مدرسه و نظام آموزش و پرورش       در عصر جهانی شدن، دیگر    . مستقیم جهانی شدن بر آموزش و پرورش تبیین شده است         

هـاي    محتـوا از گـذرگاه  . گیرد، کنترل کننـد    آموز یاد می      کمتر قدرت و فرصت آن را خواهند داشت تا بتوانند آنچه را دانش            

گیرد و او خود در انتخاب مسیر اخذ اطالعـات، روش دسـتیابی بـه آن، اطـالق       آموز قرار می    مختلفی در اختیار نسل دانش    

آموزان در عصر جهانی شدن، تنها به یادگیري مقطعی توجه ندارند بلکه              دانش. محتوا، ایفاي نقش خواهد کرد    مقبولیت به   

آمـوزان مـسئول یـادگیري خودشـان هـستند، بنـابراین،        العمر هستند و به همین دلیل خود دانـش  به دنبال فراگیري مادام   
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هـاي متنـوع قـادر     رند که آنها را به مشارکت از طریق گروهگی ها را یاد می هاي حل تعارض، ارتباطات و سایر مهارت  روش

آموزان را به عنوان شهروندانی جهانی تربیت   رسالت آموزش و پرورش در فرایند جهانی شدن این است که دانش           . سازد  می

هـا    مه زمینـه  کند تا آنها بتوانند نقش خود را هم به عنوان شهروند جامعه خود و هم جامعه جهانی با قبول مسئولیت در ه                     

به همین منظور موضوعات ارتباط بین جهانی شدن و تعلـیم و تربیـت، تبعـات ایجـاد شـده جهـانی شـدن بـر                          . ایفا کنند 

هـا   ریزي درسی و کنترل آموزشی و همچنین چالش     هاي آموزش و پرورش مانند ساختار، اهداف، تربیت معلم، برنامه           مؤلفه

  . ش و پرورش در این رابطه در این بخش مورد بحث قرار گرفته استو راهکارهاي پیشنهادي در عرصه نظام آموز

در . در بخش دوم این فصل آثار غیرمستقیم جهانی شدن بر آموزش و پرورش در سه قسمت بررسـی شـده اسـت                     

چـون ایـن مباحـث در    . قسمت اول به پیامدهاي اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جهانی شدن پرداخته شده اسـت         

لذا در این مطالعه به اختصار به آنهـا پرداختـه شـده             . دیگر کمیته مطالعات محیطی به تفصیل بررسی شده است        مطالعات  

با توجه به آنکه بـا افـزایش تعـامالت و ارتباطـات             . در قسمت دوم مسئله جهانی شدن و فناوري بررسی شده است          . است

رسـانی در عـصر    یافته است و مراکز ارتبـاطی و اطـالع  گیري جوامع اطالعاتی، تداوم فرایند جهانی وسعت        جهانی و شکل  

اطالعات و در عرصه جهانی شدن وظیفه سنگینی بر عهده دارند، در این قسمت تالش گردید موضوع فناوري اطالعات و    

ارتباطات شامل تلفن، تلویزیون، ماهواره و اینترنت به عنوان یک عامل محیطی که نظام آمـوزش و پـرورش را بـه طـور                       

ها و تهدیدهاي نشئت گرفته      سازد، مورد بحث قرار گیرد تا بتوان با توجه به مجموعه مباحث، فرصت              ستقیم متأثر می  غیرم

بـر آن     عـالوه . از این تحوالت را که ممکن است در حوزه آموزش و پرورش رسمی کشور پدیدار گردد را شناسـایی نمـود                    

گذاري جامعه اطالعاتی نیز در  ت جمهوري اسالمی ایران در بنیانمسائل اساسی جامعه اطالعاتی در ایران و استراتژي دول       

  .این بخش مورد نظر قرار گرفته است

رغـم   دهـد کـه علـی    ها نشان مـی  بررسی. هاي گروهی اختصاص دارد قسمت سوم به بررسی جهانی شدن و رسانه  

رسـانی در   صنایع ارتباطات و اطالع   هاي قابل توجه کشورهاي در حال توسعه، تسلط قدرتمندان صنایع فرهنگی و               موفقیت

هاي مکتوب تحت حاکمیت آمریکـا، انگلـیس و فرانـسه اسـت و ایـن       عرضه جهانی رسانه. جهان مستحکم و پایدار است 

رغـم گـسترش    علـی . شود کشورها مراکز اصلی تولیدات فکري جهان حاضرند که به صورت کتاب و مطبوعات عرضه می            

ترین خبرگزاریهاي جهـان از کـشورهاي     در کشورهاي در حال توسعه، همچنان بزرگهاي الکترونیک  کمی و کیفی رسانه   

  . آمریکا در درجه اول و انگلیس و فرانسه با فاصله نسبتاً زیاد در درجه بعد هستند

رقیبی در سطح جهان است و تولیدات این کشور بیـشترین درآمـد    در شاخه سینما و تلویزیون آمریکا قدرتمندي بی    

هـاي   تر از جنبه اقتصادي میزان و ساعات زیادي است که مردم جهان وقت خود را صرف مشاهده برنامـه                  مهم   اما   .را دارد 

 25ظـرف کمتـر از   . گیرنـد  کنند و تحت تأثیر القائات و تبلیغات سیاسی و فرهنگ آمریکایی قرار می              تولیدي آمریکایی می  

هـاي   بحـث . هـا وجـود نـدارد     ز هیچ محدودیتی براي تحرك ماهواره     اندازي اولین ماهواره نظامی و علمی، امرو        سال از راه  

ها پایان یافته و کشورهاي در حال توسعه بعضاً به قوانین داخلی بـراي ایجـاد                 جهانی پیرامون جلوگیري از تحرك ماهواره     

ي اتخـاذ تـدابیر   اند که تدبیرهایی کوتاه مدت است و تنها فرصـتی کوتـاه بـرا         ها متوسل شده    محدودیت در مقابل ماهواره   

هاي جدید ارتباطی،     تر آسیا براي استفاده از بازار بزرگ و پررونق تکنولوژي           یافته  کشورهاي توسعه . کند  درازمدت فراهم می  

اند، اما  هاي بسیار مهمی دست یافته اند و در این جهت به موفقیت تولید در این عرصه را به طور جدي مورد توجه قرار داده      

ها   در هر حال ماهواره   . هاي ارتباطاتی را نداده است      یز اجازه ورود کشورهاي در حال توسعه به همه عرصه         ها ن   این موفقیت 
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کننـده و   اند که تولیدات خبري، اطالعاتی، تبلیغاتی و سـرگرم     یافته و به ویژه آمریکا این امکان را داده          به کشورهاي توسعه  

  :پیامدهاي این وضعیت به شرح ذیل است. ی منتقل کنندهاي جهان سوم هاي خود را مستقیماً به انسان پیام

انـد امـا هنـوز آمریکاییـان، در صـحنه       هاي همگانی الکترونیک در عصر جدید بسیار متنوع شـده         هر چند رسانه  . 1

  . ها باور داشت توان به واقعی بودن حق انتخاب در چنین شرایطی نمی. باشند ارتباطات جهانی، انحصارگر می

هاي همگانی آن چیزي را منعکس خواهند کرد که خوشایند صاحبانشان باشد، امـا قاعـده     مواره رسانههر چند ه . 2

هاي سنتی و بسته را از میان برده است و            رسانی امکان تداوم سلطه دیکتاتوري      ها و تنوع امکانات اطالع      رفتاري این رسانه  

تباعش را همچون دوران گذشته کنترل کنـد و منحـصراً تـابع    تصور اینکه حاکمی بتواند با بسته نگاه داشتن جامعه خود، ا    

  .پیامهاي خود هدایت نماید، منتفی است

هاي فراملـی در جـوامعی چـون جامعـه مـا تـرویج فـساد و                   برخالف تصور عمومی، بدترین پیامد فعالیت رسانه      . 3

وابط درونی جامعه و ایجاد روابط جدیدي       ها، قطع ر    بندوباري اخالقی نیست، بلکه خطرناکترین پیامد موفقیت این رسانه          بی

هاي خود تعلقات نویی را براي انسان جهـان سـومی بـه ارمغـان                 ها و پیام    هاي فراملی با برنامه     رسانه. در وراي مرزهاست  

ها بتواننـد اعتمـاد و عالقـه     هاي اخالقی و هویتی در جوامع جهان سوم است و اگر این رسانه ساز بحران   آورد که زمینه    می

  .گر آنان از راه دور خواهند بود نسان جهان سومی را به خود جلب کنند، الگوساز و هدایتا

رسـانی، فـراهم کننـده بـسیاري از نیازهـاي اطالعـاتی              هاي اطـالع    هاي همگانی فراملی به ویژه سیستم         رسانه. 4

سان جهان سوم نشوند، ابزار مؤثري هویتی در ان سازي، خودباختگی و بی کشورهاي در حال توسعه هستند و اگر عامل الینه   

براي ارتقاء سطح علمی این جوامع بوده، دسترسی این جوامع به بسیاري از اطالعات مورد نیاز را به سادگی فراهم خواهند  

  . کرد

همچنین در این فصل تبارشناسی جهانی شدن با تأکید بر جایگاه رسانه در سه دوره یعنی عصر تبلیغات، ارتباطات                   

گرایـی،   ها از دیدگاه چهار مکتـب واقـع    هاي جهانی شدن رسانه    بر آن به نظریه     ات مورد بررسی قرار گرفت؛ عالوه     و اطالع 

نظرانی مانند مک لوهان، آلوین تافلر، پل کنـدي،           هاي صاحب   گرایی و سپس به نظریه      وابستگی متقابل، وابستگی و جهان    

هاي نوین ارتباطات و آینـده آن         وام چومسکی، پیرامون تکنولوژي   جرج اورل، آلدوس هاکسلی، نیل پستمن، کارل پوپر و ن         

توان به مـوارد ذیـل        از جمله این کارکردها می    . هاي نوین عنوان گردید     اشاره گردید و در پایان کارکردهاي مختلف رسانه       

کـارکرد  . 6و کـارکرد امنیتـی   . 5کـارکرد سیاسـی،   . 4نقش آموزشـی،   . 3نقش خبري،   . 2نقش تفریحی،   . 1: اشاره داشت 

  .فرهنگی

تـالش  . المللی بر نظام آموزش و پرورش پرداختـه شـده اسـت    در فصل پنجم به بررسی تأثیر نهادها و مجامع بین      

المللی با توجه به صبغه فرهنگی؛ فرهنگی اسـالمی؛ اسـالمی و مـرتبط بـا کـودك در دو                      شده است مصوبات مجامع بین    

مجموعـه  . المللـی مـورد بررسـی قـرار گیـرد           ابسته و سایر مجـامع بـین      بخش تحت عنوان سازمان یونسکو و نهادهاي و       

بیانیـه  : انـد از  انـد، عبـارت   مصوباتی که در ذیل سازمان یونسکو و نهادهاي وابسته به ترتیب سال مورد بررسی قرار گرفته             

 توسعه آمـوزش    اي در قرن بیست و یکم؛ برنامه بلندمدت         جهانی یونسکو در خصوص تنوع فرهنگی؛ آموزش فنی و حرفه         

المللـی تعلـیم و تربیـت؛         هـاي بـین     اي؛ آموزش و پرورش براي قرن بیست و یکم؛ و چندین نوبت کنفـرانس               فنی و حرفه  

هـا در   اعالمیه جهانی آموزش و پرورش براي همه؛ هجدهمین اجالس عمومی یونـسکو و کنفـرانس خـاص بـین دولـت                

  .خصوص وضعیت معلمان
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دوم عبـارت بودنـد از آیسـسکو، کنفـرانس اسـالمی، یونیـسف و مـصوبات                 هاي مورد بررسـی در بخـش          سازمان

هـا و     هـاي مربوطـه، مجموعـه فرصـت         در نهایت تالش گردید بـا بررسـی مـصوبات و بیانیـه            . کنوانسیون حقوق کودك  

  . سازد، مورد شناسایی قرار گیرد هاي آموزش و پرورش را متأثر می تهدیدهایی که به نوعی مجموعه مؤلفه

ها و تهدیدهاي مستخرج از عوامل محیطی ناشی از مطالعـات      ششم تالش گردیده است مجموعه فرصت     در فصل   

بنـدي گـردد و سـپس طبـق فـرم مـورد نظـر، چگـونگی                   هاي اصلی آموزش و پرورش تقـسیم        جهانی شدن تحت مؤلفه   

 محیطی تعیین گردیده در مرحله بعد ضریب تأثیر هر یک از عوامل. تأثیرگذاري به صورت فرصت یا تهدید مشخص گردد

.  ارائـه گردیـده اسـت    ها و تهدیدهاي شناسـایی شـده،   در پایان مجموعه پیشنهادهایی متناسب با هر یک از فرصت . است

المللی نوعی درخواسـت تلقـی    هاي بین   هاي مربوط به سازمان     بر آن، چون ماهیت احکام مندرج در مصوبات و بیانیه           عالوه

لی انتظار دارند کشورهاي عضو آنها را برآورده سازند، لذا این گونـه مـوارد، در ایـن خالصـه                    المل  شود که نهادهاي بین     می

در جدول اخیر کوشش شده است مـواردي کـه قـبالً در مطالعـه بررسـی                 . اي تنظیم شده است     اجرایی، در جدول جداگانه   

  .  مجدداً تکرار نشود ایت دارد،هاي آموزش و پرورش عن هاي انسان مطلوب مورد توجه قرار گرفته و به هدف ویژگی

  المللی براي نظام آموزش و پرورش هاي محیط بین فرصت. 15جدول 

محاسبه ضریب 

  تأثیرگذاري

  ردیف

وضعیت، ( عامل محیطی

 روند، واقعیت آشکار  پدیده،

  )شده

  هاي  زیرنظام

  تحت تأثیر

  ها  فرصت

 و 

  تهدیدها
وزن 

  تأثیر

ضریب 

  احتمال

  وقوع

ضریب 

  تأثیر

ها،  توصیه(پیشنهادها 

ها،  اقدامات، سیاست

  )دهاراهبر

1  

مشارکت عادالنه همه ملتها و 

برخورداري از حقوق مدنی 

پیامدهاي عمده جهانی شدن (

در کشورهاي جهان سوم و 

  )ایران

    5/4  5/0  9  فرصت  راهبري کالن

2  

ترویج تبادل فرهنگی و 

برقراري تعامل میان نوآوران 

یگر در کشورهاي اسالمی و د

چهارمین کنفرانس (کشورها 

  )2004اسالمی ـ 

  4/6  8/0  8  فرصتراهبري کالن

حضور فعال و مؤثر کشور 

ایران در عرصه 

هاي فرهنگی و  سازمان

هنري اسالمی یونسکو و 

آیسسکو جهت تقویت 

  هاي علمی همکاري

3  

هاي  گسترش دامنه آزادي

تر شدن  فردي و ژرف

پیامدهاي عمده (دموکراسی 

 در کشورهاي جهانی شدن

  )جهان سوم و ایران

  6/5  8/0  7  فرصتراهبري کالن

هاي مناسب  اتخاذ سیاست

در راستاي تحقق مواد 

هاي فردي  مرتبط با آزادي

و اجتماعی در نظام 

آموزشی کشور مطابق با 

  مواد قانون اساسی
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محاسبه ضریب 

  تأثیرگذاري

  ردیف

وضعیت، ( عامل محیطی

 روند، واقعیت آشکار  پدیده،

  )شده

  هاي  زیرنظام

  تحت تأثیر

  ها  فرصت

 و 

  تهدیدها
وزن 

  تأثیر

ضریب 

  احتمال

  وقوع

ضریب 

  تأثیر

ها،  توصیه(پیشنهادها 

ها،  اقدامات، سیاست

  )دهاراهبر

4  

المللی  تقویت سازوکارهاي بین

عدالتی  جهت مبارزه با بی

ی نیافتگ اجتماعی و توسعه

پیامدهاي عمده جهانی شدن (

در کشورهاي جهان سوم و 

  )ایران

  ـ ـ ـ ـ ـ  3/6  8/0  9  فرصتراهبري کالن

5  

تعامل بیشتر بین بخش 

عمومی و خصوصی در سطح 

جهان (المللی  اي و بین منطقه

شدن و بازاندیشی در نقش 

  )بخش خصوصی در آموزش

  9/4  7/0  7  فرصتراهبري کالن

هاي  اتخاذ سیاست. 1

اسب در راستاي فعالتر من

نمودن حضور بخش 

خصوصی در عرصه 

  آموزش

هاي  اتخاذ سیاست. 2

مناسب در راستاي اجراي 

هاي آموزشی با  برنامه

همکاري و مشارکت 

بخش عمومی و خصوصی 

  به صورت مشترك

6  

هاي  افزایش قدرت رسانه

گروهی به خصوص تلویزیون 

جامعه و (در زندگی اجتماعی 

  )تغییرات فناوري

  4/6  8/0  8  فرصتراهبري کالن

اختصاص بودجه الزم . 1

هاي گروهی  به رسانه

گذاري بهینه  براي سرمایه

هاي  در راستاي برنامه

  علمی، تربیتی و تفریحی

هاي  اتخاذ سیاست. 2

مناسب در راستاي ارتقاي 

اي  سطح سواد رسانه

معلمان و تحلیل اطالعات 

فراگیري زبان (ارائه شده 

 انگلیسی، چگونگی

استفاده از اطالعات براي 

  )حل مسائل

هاي  اتخاذ سیاست. 3

مناسب براي تعامل هرچه 

بیشتر بین وزارت آموزش 

هاي  و پرورش و رسانه
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محاسبه ضریب 

  تأثیرگذاري

  ردیف

وضعیت، ( عامل محیطی

 روند، واقعیت آشکار  پدیده،

  )شده

  هاي  زیرنظام

  تحت تأثیر

  ها  فرصت

 و 

  تهدیدها
وزن 

  تأثیر

ضریب 

  احتمال

  وقوع

ضریب 

  تأثیر

ها،  توصیه(پیشنهادها 

ها،  اقدامات، سیاست

  )دهاراهبر

گروهی و سفارش ساخت 

هاي مناسب براي  برنامه

آموزان و  استفاده دانش

  معلمان

7  

درك بهتر دین و معرفی 

تر آن در فضاي جدید  مناسب

 در عصر پ.هاي نظام آ بحران(

  )جهانی

  3/6  7/0  9فرصتراهبري کالن

ایجاد همکاري و تعامل 

بیشتر بین متولیان امر 

آموزش و پرورش و 

هاي علمیه در  حوزه

راستاي عملیاتی نمودن 

هاي دینی به  آموزه

هاي  خصوص در عرصه

  علمی، آموزشی و فرهنگی

8  

محور قرار گرفتن مسائل 

آثار جهانی (انسانی و اجتماعی 

  )ر فرهنگشدن ب

  6/5  7/0  8فرصتراهبري کالن

هاي  اتخاذ سیاست. 1

مناسب در راستاي 

سازي مقدمات الزم  فراهم

بدنی  براي تحقق تربیت 

  در نظام آموزشی کشور

فراهم نمودن شرایط . 2

الزم براي مشارکت مردم 

در نهادهاي اجتماعی 

  مختلف در جامعه

ارائه اطالعات الزم در . 3

 هاي درسی قالب کتاب

تاریخ و تعلیمات اجتماعی 

  در خصوص

9  

توان مطرح شدن فرهنگهاي 

هاي  کوچکتر با استفاده از نظام

آثار جهانی (ارتباطی نوین 

  )شدن بر فرهنگ

  9/4  7/0  7فرصتراهبري کالن

توجه به پرورش . 1

عقالنیت، مدنیت و معنویت 

  در تعامالت بین افراد

آمادگی ورود فعال به . 2

المللی   گفتمان بین عرصه

با اتکاء به منابع غنی و 

سرشار علمی و فرهنگی 

بومی با استفاده از 

  ها فناوري
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محاسبه ضریب 

  تأثیرگذاري

  ردیف

وضعیت، ( عامل محیطی

 روند، واقعیت آشکار  پدیده،

  )شده

  هاي  زیرنظام

  تحت تأثیر

  ها  فرصت

 و 

  تهدیدها
وزن 

  تأثیر

ضریب 

  احتمال

  وقوع

ضریب 

  تأثیر

ها،  توصیه(پیشنهادها 

ها،  اقدامات، سیاست

  )دهاراهبر

10  

هاي  افزایش قدرت رسانه

گروهی به خصوص تلویزیون 

جامعه و (در زندگی اجتماعی 

  )تغییرات فناوري

  4/6  8/0  8فرصتراهبري کالن

اختصاص بودجه الزم . 1

هاي گروهی  به رسانه

 بهینه گذاري براي سرمایه

هاي  در راستاي برنامه

  علمی، تربیتی و تفریحی

هاي  اتخاذ سیاست. 2

مناسب در راستاي ارتقاي 

اي  سطح سواد رسانه

معلمان و تحلیل اطالعات 

فراگیري زبان (ارائه شده 

انگلیسی، چگونگی 

استفاده از اطالعات براي 

  )حل مسائل

هاي  اتخاذ سیاست. 3

مناسب براي تعامل هرچه 

ن وزارت آموزش بیشتر بی

هاي  و پرورش و رسانه

گروهی و سفارش ساخت 

هاي مناسب براي  برنامه

آموزان و  استفاده دانش

  معلمان

11  

درك بهتر دین و معرفی 

تر آن در فضاي جدید  مناسب

پ در عصر .هاي نظام آ بحران(

  )جهانی

  3/6  7/0  9فرصتراهبري کالن

ایجاد همکاري و تعامل 

ر بیشتر بین متولیان ام

آموزش و پرورش و 

هاي علمیه در  حوزه

راستاي عملیاتی نمودن 

هاي دینی به  آموزه

هاي  خصوص در عرصه

  علمی، آموزشی و فرهنگی

12  

اعمال محدودیت در سیاست 

سازي  پنهانکاري و مخفی

کارکردهاي (ها  دولت

  )هاي نوین اطالعاتی رسانه

سبک 

مدیریت و 

  رهبري

  4/5  6/0  9فرصت

هاي  اتخاذ سیاست. 1

مناسب در راستاي 

برقراري رابطۀ شفاف و 

اندرکاران  روشن بین دست

  آموزش و پرورش و مردم
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محاسبه ضریب 

  تأثیرگذاري

  ردیف

وضعیت، ( عامل محیطی

 روند، واقعیت آشکار  پدیده،

  )شده

  هاي  زیرنظام

  تحت تأثیر

  ها  فرصت

 و 

  تهدیدها
وزن 

  تأثیر

ضریب 

  احتمال

  وقوع

ضریب 

  تأثیر

ها،  توصیه(پیشنهادها 

ها،  اقدامات، سیاست

  )دهاراهبر

هاي  برگزاري نشست. 2

هاي  خبري از طریق رسانه

گروهی و یا انتشار 

رسانی در  هاي اطالع بولتن

راستاي اعالم گزارش 

عملکرد، مشکالت موجود 

هاي  و کیفیت کمک

متقابل مردمی از سوي 

  زش و پرورشوزارت آمو

13  

جنبه جهانی پیدا کردن رقابت 

هاي  مشخصات سازمان(

آموزشی در عرصه جهانی 

  )شدن

ریزي  برنامه

آموزشی و 

  توسعه

  5/4  5/0  9فرصت

تأمین اعتبارات الزم . 1

جهت ارتقاي سطح 

آموزان و  توانمندي دانش

هاي  معلمان در عرصه

  مختلف علمی و ورزشی

هاي  برگزاري نشست. 2

هاي  طریق رسانهخبري از 

گروهی و یا انتشار 

رسانی در  هاي اطالع بولتن

راستاي اعالم گزارش 

عملکرد، مشکالت موجود 

هاي  و کیفیت کمک

متقابل مردمی از سوي 

  وزارت آموزش و پرورش

14  

توجه به مطالعه زبان خارجی 

در محتوي برنامه آموزش فنی 

اي جهت آمادگی براي  و حرفه

 المللی و استخدام بین

هاي کاري چند  محیط

  محتواي(فرهنگی 

ریزي  برنامه

آموزشی و 

  توسعه

  5/2  5/0  5فرصت

اعمال اصالحات . 1

اساسی در امر کیفیت 

تدریس زبان خارجی در 

  مدارس

تدوین کتب درسی به . 2

زبان خارجی به صورت 

تخصصی در زمینه 

هاي  ها و گرایش تخصص

مختلف آموزش فنی و 

اي و تدریس آن در  حرفه

  هاي درس سکال
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محاسبه ضریب 

  تأثیرگذاري

  ردیف

وضعیت، ( عامل محیطی

 روند، واقعیت آشکار  پدیده،

  )شده

  هاي  زیرنظام

  تحت تأثیر

  ها  فرصت

 و 

  تهدیدها
وزن 

  تأثیر

ضریب 

  احتمال

  وقوع

ضریب 

  تأثیر

ها،  توصیه(پیشنهادها 

ها،  اقدامات، سیاست

  )دهاراهبر

15  

هاي آموزشی  گسترش سازمان

مشخصات (مجازي 

هاي آموزشی در عصر  سازمان

  )جهانی شدن

ریزي  برنامه

آموزشی و 

توسعه

  2/7  9/0  8فرصت

سیاستگذاري جامع . 1

در راستاي کیفیت 

آموزش مجازي در 

  کشور

ارائه درسی به . 2

آموزان جهت  دانش

آشنایی با مبانی رفتار در 

  فضاي مجازي

16  

استفاده از اینترنت جهت 

آموزش سواد اطالعاتی 

  )اینترنت(

ریزي  برنامه

آموزشی و 

توسعه

  3/6  7/0  8فرصت

ارائه درسی تحت عنوان 

فلسفه فناوري در 

آشنایی با قواعد (مدارس 

اخالق (فناوري در شبکه 

، آشنایی با جرایم )شبکه

اینترنتی، آشنایی با 

حقوق افراد در اینترنت، 

ها و  رصتآشنایی با ف

تهدیدهاي فناوري 

  اطالعات و ارتباطات

17  

تغییر نحوه آموزش در اثر 

جامعه و (انقالب ارتباطات 

  )تغییرات فناوري

ریزي  برنامه

آموزشی و 

توسعه

  5/4  5/0  9فرصت

سیاستگذاري کالن . 1

همراه با شناخت 

ها و  جانبه چارچوب همه

قواعد جامعه اطالعاتی در 

جهت تربیت نیروي 

  یانسان

اختصاص اعتبارات . 2

گذاري  الزم جهت سرمایه

  هاي نو در حوزة فناوري

18  

آموزش چگونه فکر کردن و 

جمعی فکر کردن به افراد 

ها و تهدیدهاي جهانی  فرصت(

  )شدن

ریزي  برنامه

آموزشی و 

توسعه

  6/5  7/0  8فرصت

هاي  تغییر در شیوه. 1

یاددهی ـ یادگیري سنتی 

حاکم در نظام آموزشی 

  کشور

هاي  به کارگیري شیوه. 2

  تدریس فعال در مدارس
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محاسبه ضریب 

  تأثیرگذاري

  ردیف

وضعیت، ( عامل محیطی

 روند، واقعیت آشکار  پدیده،

  )شده

  هاي  زیرنظام

  تحت تأثیر

  ها  فرصت

 و 

  تهدیدها
وزن 

  تأثیر

ضریب 

  احتمال

  وقوع

ضریب 

  تأثیر

ها،  توصیه(پیشنهادها 

ها،  اقدامات، سیاست

  )دهاراهبر

19  

ها  پژوهش محور بودن آموزش

در جهت رشد خالقیت، اعتماد 

به نفس و رشد انسانیت 

ها و تهدیدهاي جهانی  فرصت(

  )شدن

ریزي  برنامه

آموزشی و 

توسعه

  4/5  6/0  9فرصت

سیاستگذاري در . 1

راستاي افزایش کمی و 

کیفی و ارتقاي جایگاه 

و تحقیق در پژوهش 

  کشور

اختصاص اعتبارات . 2

  الزم به بخش پژوهش

  تغییر در روش تدریس. 3

20  

توجه بیشتر به هنر و مقوله 

آثار جهانی (شناسی  زیبایی

  )شدن بر دانش

ریزي  برنامه

آموزشی و 

توسعه

  4/5  6/0  9فرصت

سیاستگذاري مناسب در . 1

راستاي امر تربیت هنري 

با توجه به مبانی فلسفی و 

رزشی جامعه از سوي ا

متولیان نظام آموزش و 

  پرورش

سیاستگذاري مناسب در . 2

مندي از  راستاي بهره

هاي مختلف عرصۀ  جنبه

هنر براي تقویت روحیه و 

افزایش انگیزه 

آموزان با فراهم  دانش

  هاي مختلف نمودن زمینه

تلقی کردن سواد هنري . 3

گانه   هاي سه مانند مهارت

هاي  به عنوان ضرورت

  موزش عمومیآ

21  

استفاده از ماهواره براي پخش 

هاي آموزشی و گسترش  برنامه

  )ماهواره(علم 

ریزي  برنامه

آموزشی و 

توسعه

  1/2  3/0  7فرصت

هاي  اتخاذ سیاست. 1

مشخص در خصوص 

فناوري ماهواره و 

چگونگی به کارگیري آن 

  در کشور

تقویت تجهیزات و . 2

امکانات مورد نیاز در 

هاي  رنامهراستاي ساخت ب

اي با  آموزشی ماهواره
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محاسبه ضریب 

  تأثیرگذاري

  ردیف

وضعیت، ( عامل محیطی

 روند، واقعیت آشکار  پدیده،

  )شده

  هاي  زیرنظام

  تحت تأثیر

  ها  فرصت

 و 

  تهدیدها
وزن 

  تأثیر

ضریب 

  احتمال

  وقوع

ضریب 

  تأثیر

ها،  توصیه(پیشنهادها 

ها،  اقدامات، سیاست

  )دهاراهبر

همکاري کشورهاي مجهز 

اي به  به تجهیزات ماهواره

خصوص کشورهاي 

  اسالمی

22  
ضرورت روزآمدي و تغییر 

  )اینترنت(هاي آموزشی  برنامه

ریزي  برنامه

 و   آموزشی

توسعه

  ـ ـ ـ ـ ـ  4/5  6/0  9فرصت

23  

اي و  ارتقاء توان معنوي، حرفه

 و ها فرصت(علمی افراد 

  )تهدیدهاي جهانی شدن

ریزي  برنامه

آموزشی و 

توسعه

  1/8  9/0  9فرصت

اختصاص اعتبارات براي 

گذاري در  امر سرمایه

  هاي مورد نظر حوزه

24  

توسعه زبان انگلیسی به عنوان 

ابزار اصلی ارتباطات کالمی در 

آثار جهانی (روابط فرامرزي 

  )شدن بر دانش

ریزي  برنامه

آموزشی و 

توسعه

  2/7  8/0  9فرصت

هاي  اتخاذ سیاست. 1

مناسب در راستاي اعمال 

تغییر در شیوه تدریس 

زبان انگلیسی در درون 

  نظام آموزش و پرورش

تقویت مکالمه افراد به . 2

  زبان انگلیسی

هاي  اتخاذ سیاست. 3

  مناسب در راستاي تقویت

25  

توجه به زبان رسمی دوم و 

سوم در نظام آموزشی کشور 

یدهاي جهانی ها و تهد فرصت(

  )شدن

ریزي  برنامه

آموزشی و 

توسعه

  4/5  6/0  9فرصت

ایجاد تغییرات اساسی . 1

در کیفیت آموزش و 

هاي خارجی  تدریس زبان

در نظام آموزش و پرورش 

  کشور

توجه و اهتمام خاص . 2

در جهت ارتقاي کمی و 

کیفی آموزش زبان و 

  ادبیات فارسی در کشور

26  

بندي سیال و آزاد  زمان

ها  فرصت(گیري در مدرسه یاد

  )و تهدیدهاي جهانی شدن

ریزي  برنامه

  آموزشی
  3/6  9/0  7فرصت

اختصاص اعتبارات الزم 

در جهت تأمین 

هاي الزم براي  زیرساخت

تقویت گسترش آموزش 

  مجازي در کشور
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محاسبه ضریب 

  تأثیرگذاري

  ردیف

وضعیت، ( عامل محیطی

 روند، واقعیت آشکار  پدیده،

  )شده

  هاي  زیرنظام

  تحت تأثیر

  ها  فرصت

 و 

  تهدیدها
وزن 

  تأثیر

ضریب 

  احتمال

  وقوع

ضریب 

  تأثیر

ها،  توصیه(پیشنهادها 

ها،  اقدامات، سیاست

  )دهاراهبر

27  
هاي نظارتی  تشکیل چارچوب

  )علل جهانی شدن(توانمند 

 و  نظارت

  ارزشیابی
  5/4  5/0  9فرصت

هاي مناسب  ذ سیاستاتخا

در راستاي ایجاد دگرگونی 

هاي  و اصالح در شیوه

نظارت و ارزشیابی متداول 

  در نظام آموزش کشور

28  

ورود عقالنیت انتقادي در 

جهانی شدن و (پروسه نظارت 

  )کنترل آموزشی

 و  نظارت

ارزشیابی
  ـ ـ ـ ـ ـ ـ  5/4  5/0  9فرصت

29  

هاي جدید نظارت  ورود مدل

زش و پرورش در عرصه آمو

نظارت بالینی به وسیله ناظر (

و معلم، نظارت همکار، نظارت 

معلمان بر کار یکدیگر، نظارت 

بر خود، نظارت غیررسمی، 

نظارت همراه با معاونان یا 

مدیر مدرسه، نظارت 

جهانی ) (آموز و اولیاء دانش

  )شدن و کنترل آموزشی

 و  نظارت

ارزشیابی
  4/5  6/0  9فرصت

 مناسب هاي اتخاذ سیاست

در راستاي عملی نمودن و 

به کارگیري مدلهاي جدید 

نظارت در درون نظام 

  آموزشی کشور

30  
تأثیر (مشارکت کارکنان 

  )پ.جهانی شدن بر ساختار آ
  6/5  7/0  8فرصت  نیروي انسانی

هاي  به کارگیري شیوه. 1

مدیریتی مشارکتی در 

  مدارس

 معلمان در  مشارکت. 2

تدوین محتوي دروس 

 مختلف و

هاي مرتبط  سازي تصمیم

  آموزان با دانش

31  
تأثیر (سازي آموزشی  خصوصی

  )پ.جهانی شدن بر ساختار آ

سیاست 

تأمین و 

تخصیص 

منابع مالی و 

  مادي

  3  5/0  6فرصت

هاي  اتخاذ سیاست. 1

مناسب در راستاي 

مشارکت بیشتر بخش 

  خصوصی در امر آموزش

هاي  اتخاذ سیاست. 2

مناسب در راستاي 

از بروز تبعیض و جلوگیري 

عدالتی آموزشی در  بی
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محاسبه ضریب 

  تأثیرگذاري

  ردیف

وضعیت، ( عامل محیطی

 روند، واقعیت آشکار  پدیده،

  )شده

  هاي  زیرنظام

  تحت تأثیر

  ها  فرصت

 و 

  تهدیدها
وزن 

  تأثیر

ضریب 

  احتمال

  وقوع

ضریب 

  تأثیر

ها،  توصیه(پیشنهادها 

ها،  اقدامات، سیاست

  )دهاراهبر

  کشور

هاي  اتخاذ سیاست. 3

مناسب در راستاي ایجاد 

همکاري و هماهنگی بین 

بخش دولتی و بخش 

خصوصی در راستاي 

هاي  تأمین نیازمندي

  آموزشی کشور

هاي  اتخاذ سیاست. 4

مناسب در راستاي متعهد 

  نمودن بخش خصوصی به

رعایت الزامات مورد نیاز 

 و تربیت  ر تعلیمدر ام

  دولتی کشور

32  

گسترش حوزه سرمایه مالی 

بانکداري جهانی، تجارت (

آثار جهانی شدن ...) (جهانی و 

  )بر اقتصاد

سیاست 

تأمین و 

تخصیص 

منابع مالی و 

مادي

  6/5  7/0  8فرصت

هاي مناسب  اتخاذ سیاست

در راستاي وسعت 

بخشیدن به کمیت و 

کیفیت امر آموزش در 

هاي نظام  مجموعه مؤلفه

  آموزش و پرورش

33  

ارتقاي سطح رشد اقتصادي، 

پیامدهاي (سیاسی و فرهنگی 

عمده جهانی شدن در 

  )کشورهاي جهان سوم و ایران

سیاست 

تأمین و 

تخصیص 

منابع مالی و 

مادي

  3/6  7/0  9فرصت

هاي  اتخاذ سیاست. 1

مناسب در راستاي 

هاي  گذاري سرمایه

زیربنایی و تأمین 

تأسیسات و 

هاي مورد نیاز  ساختزیر

در امر آموزش و پرورش 

  عمومی کشور

اتخاذ تصمیمات . 2

اساسی و راهبردهاي 

کالن و راهکارهاي 

عملیاتی در جهت 

بخشی به امر  کیفیت

  آموزش و پرورش عمومی
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محاسبه ضریب 

  تأثیرگذاري

  ردیف

وضعیت، ( عامل محیطی

 روند، واقعیت آشکار  پدیده،

  )شده

  هاي  زیرنظام

  تحت تأثیر

  ها  فرصت

 و 

  تهدیدها
وزن 

  تأثیر

ضریب 

  احتمال

  وقوع

ضریب 

  تأثیر

ها،  توصیه(پیشنهادها 

ها،  اقدامات، سیاست

  )دهاراهبر

34  

ها و  گسترش فعالیت سازمان

تاریخچه (المللی  مجامع بین

  )جهانی شدن

نظام آموزش 

  و پرورش
  8/4  6/0  8فرصت

هاي مناسب  اتخاذ سیاست

در راستاي عملی نمودن 

ها و مصوبات مجامع  بیانیه

المللی مرتبط با  بین

هاي نظام  مجموعه مؤلفه

آموزش و پرورش متناسب 

با مقتضیات ارزشی و 

  فرهنگی کشور

35  

آثار مثبت مهاجرت در کشور 

افزایش درآمدهاي ارزي، (

وري، خالقیت و   افزایش بهره

هاي  ب ایدهرشد اقتصادي، کس

مدیریتی جدید، انتقال دانش و 

آثار جهانی ) (هاي نوین فناوري

  )شدن بر جامعه

نظام آموزش 

  و پرورش
  ـ ـ ـ ـ ـ ـ  2/3  4/0  8فرصت

36  
افزایش پیوندهاي بین 

  )تعاریف جهانی شدن(ها  انسان
  6/5  7/0  8فرصت  

هاي  تقویت تشکل. 1

صنفی در بین 

آموزان و فرهنگیان  دانش

 و ارتباط آن با در کشور

هاي مشابه در  تشکل

سراسر جهان در جهت 

تبادالت فکري، علمی، 

  اي ورزشی و حرفه

هاي  تدوین سیاست. 2

خاصی در جهت تقویت 

پیوندهاي میان والدین و 

آموزان و  ها؛ دانش بچه

اولیاي مدرسه؛ مدرسه و 

جامعه؛ خانه و مدرسه؛ 

  دولت و ملت

37  

افزایش همدردي بشري نسبت 

پیامدهاي عمده (امعه انسانی به ج

جهانی شدن در کشورهاي جهان 

  )سوم و ایران

  2/7  8/0  9فرصت  

ها در بین  تقویت همکاري

آموزان و معلمان در  دانش

سطح ملی و فراملی در 

راستاي موضوعات مبتال 
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محاسبه ضریب 

  تأثیرگذاري

  ردیف

وضعیت، ( عامل محیطی

 روند، واقعیت آشکار  پدیده،

  )شده

  هاي  زیرنظام

  تحت تأثیر

  ها  فرصت

 و 

  تهدیدها
وزن 

  تأثیر

ضریب 

  احتمال

  وقوع

ضریب 

  تأثیر

ها،  توصیه(پیشنهادها 

ها،  اقدامات، سیاست

  )دهاراهبر

به جامعه بشري و 

هاي جمعی آنان در  تالش

جهت رفع مشکالت 

موجود و اعالم موضع در 

  برابر مسائل

38  

هاي  گسترش احساس

هاي المپیک،  بازي(گرایانه  ملی

آثار جهانی ) (هاي جهانی جام

  )شدن بر جامعه

آموزـ  دانش

معلمان و 

سایر کارکنان 

آموزش و 

  پرورش

  4/6  8/0  8فرصت

ها و  سازي ارزش نهادینه. 1

هاي فرهنگی از  سنت

طریق ترویج آنها در 

هاي درسی و جزوات  کتاب

  آموزشی

 بعد تعاملی توجه به. 2

میان مدرسه و جامعه و 

آموزان  نقش اثرگذار دانش

در ترویج و گسترش 

  میراث فرهنگی

تقویت حس احترام . 3

گذاري و قدردانی از  ارزش

دستاوردهاي علمی، 

فرهنگی گذشته در بین 

  آموزان و معلمان دانش

39  

فراهم آمدن امکان حضور 

فرهیختگان در مدرسه و 

ونمایی تماس با آنان براي الگ

ها و تهدیدهاي جهانی  فرصت(

  )شدن

آموزـ  دانش

معلمان و 

سایر کارکنان 

آموزش و 

پرورش

7  8/0  6/5  

هاي  معرفی شخصیت. 1

علمی، اخالقی و دینی از 

هاي درسی  طریق کتاب

ادبیات فارسی، علوم، 

ریاضی، دینی به 

  آموزان و معلمان دانش

اتخاذ تدابیر الزم جهت . 2

امکان حضور بیشتر 

هاي برجسته در  خصیتش

میان معلمان و 

آموزان و برگزاري  دانش

هاي گروهی جهت  نشست

  نظر تبادل

حضور معلمان مجرب و .3
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محاسبه ضریب 

  تأثیرگذاري

  ردیف

وضعیت، ( عامل محیطی

 روند، واقعیت آشکار  پدیده،

  )شده

  هاي  زیرنظام

  تحت تأثیر

  ها  فرصت

 و 

  تهدیدها
وزن 

  تأثیر

ضریب 

  احتمال

  وقوع

ضریب 

  تأثیر

ها،  توصیه(پیشنهادها 

ها،  اقدامات، سیاست

  )دهاراهبر

شایسته در مدارس و 

معرفی آنان به معلمان و 

آموزان و  دانش

سازي امکان ادامه  فراهم

نظر میان  ارتباط و تبادل

  آنان

40  

بهبود استانداردهاي بهداشت و 

 جامعه فایده(سالمت 

  )اطالعاتی براي ایران

آموزـ  دانش

معلمان و 

سایر کارکنان 

آموزش و 

پرورش

  2/7  8/0  9فرصت

تقویت وضعیت . 1

بهداشت جسمی و روانی 

آموزان و معلمان از  دانش

هاي  طریق هماهنگی

صورت گرفته بین اولیاي 

آموزان و اولیاي  دانش

مدرسه و وزارت بهداشت 

  و درمان

زم اختصاص بودجه ال. 2

در جهت استانداردسازي 

وضعیت بهداشتی معلمان 

  آموزان و مدارس و دانش

تدوین کتب آموزشی و . 3

کمک آموزشی در جهت 

ارائه اطالعات بهداشتی به 

  آموزان معلمان و دانش
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  المللی براي نظام آموزش و پرورش تهدیدهاي محیط بین. 16جدول 

محاسبه ضریب 

  تأثیرگذاري

  ردیف

وضعیت، (عامل محیطی 

یت آشکار  روند، واقع پدیده،

  )شده

  هاي  زیرنظام

  تحت تأثیر

  ها  فرصت

 و 

  تهدیدها
وزن 

  تأثیر

ضریب 

  احتمال

  وقوع

ضریب 

  تأثیر

ها،  توصیه(پیشنهادها 

ها،  اقدامات، سیاست

  )راهبردها

1  

تضعیف حاکمیت مستقل 

آثار جهانی شدن بر (ها  دولت

  )حکومت

  2  4/0  5  تهدید  راهبري کالن

سیاستگذاري مناسب در 

جهت تقویت استقالل 

  فرهنگی کشور

2  

مشی  ها و خط تحمیل ارزش

دیدگاه (صاحبان قدرت 

نظران ایرانی در  صاحب

  )خصوص پدیده جهانی شدن

  6/3  6/0  6تهدیدراهبري کالن

هاي  اتخاذ سیاست. 1

مناسب در راستاي حاکمیت 

هاي دینی، فرهنگی  ارزش

  بر ساختار نظام آموزشی

اصالح ساختار مدیریتی . 2

هاي  نظام آموزشی در رده

سازي در جهت تأکید  تصمیم

  بر مدیریت مستقل و بهینه

3  

گسترش شکاف و افزایش 

نابرابري بین دو قشر فقیر و 

آینده اجتماعی، فرهنگی (غنی 

  )جهانی شدن

  6/5  8/0  7تهدیدراهبري کالن

هاي مناسب  اتخاذ سیاست

در راستاي اجراي عدالت 

شی در کشور طبق آموز

  مفاد قانون اساسی کشور

4  

گرایی به عنوان  گسترش عقل

علل (چارچوب دانش غالب 

  )جهانی شدن

  3/6  7/0  9تهدیدراهبري کالن

هاي مناسب  اتخاذ سیاست

در جهت تقویت و گسترش 

هاي  مبانی دینی در عرصه

  علمی، آموزشی

5  

 به عنوان ابزار  استفاده از رسانه

وصیه و اقناع تبلیغاتی براي ت

کارکردهاي (افکار عمومی 

  )هاي نوین ارتباطی کلی رسانه

  7/09/4  7تهدیدراهبري کالن

برقراري ارتباط صادقانه و 

شفاف بین مسئولین کشور 

  و مردم

6  

محو همه فرهنگها و سلطه 

دیدگاه (یک فرهنگ قوي 

نظران ایرانی در  صاحب

  )خصوص پدیده جهانی شدن

  7/03/6  9تهدیدراهبري کالن

هاي مناسب  اتخاذ سیاست. 1

در جهت تحکیم و تقویت 

  مبانی فرهنگی بومی در کشور

توجه اساسی به مبانی . 2

فرهنگ بومی در 

ها و  گیري تصمیم

هاي آموزشی اتخاذ  مشی خط

  شده
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محاسبه ضریب 

  تأثیرگذاري

  ردیف

وضعیت، (عامل محیطی 

یت آشکار  روند، واقع پدیده،

  )شده

  هاي  زیرنظام

  تحت تأثیر

  ها  فرصت

 و 

  تهدیدها
وزن 

  تأثیر

ضریب 

  احتمال

  وقوع

ضریب 

  تأثیر

ها،  توصیه(پیشنهادها 

ها،  اقدامات، سیاست

  )راهبردها

7  

هاي  مختل شدن پایه

اقتصادي و اجتماعی فرهنگی 

دیدگاه (و معنوي جوامع 

نظران ایرانی در  صاحب

  )پدیده جهانی شدنخصوص 

  4  5/0  8تهدیدراهبري کالن

هاي  اتخاذ سیاست. 1

مناسب در جهت دستیابی 

به توسعه پایدار طبق مفاد 

ساله  انداز بیست سند چشم

کشور و برنامه توسعه 

  کشور

هاي  تقویت زیرساخت. 2

اقتصادي، اجتماعی و 

  فرهنگی کشور

تقویت مبانی دینی در . 3

درون نظام آموزش و 

  کشورپرورش 

8  

اعتمادي نسبت به نظام  بی

هاي  بحران(آموزشی داخلی 

  )پ در عصر جهانی.نظام آ

ریزي  برنامه

آموزشی و 

توسعه

  6/3  4/0  9تهدید

تأمین اعتبارات و 

تسهیالت مناسب براي 

ارتقاي کیفی نظام آموزش 

  و پرورش کشور

9  

سهم (سوادي مدرن  پدیده بی

پایین کشور در طراحی و 

اي الکترونیکی ه کاربرد روش

هاي  بحران(و آموزش مجازي 

  )پ در عصر جهانی.نظام آ

ریزي  برنامه

آموزشی و 

توسعه

  3/6  7/0  9تهدید

پرهیز از استفاده از . 1

کتاب درسی به عنوان تنها 

  منبع یادگیري

فراهم نمودن تسهیالت . 2

الزم براي تقویت زمینه 

مشارکت کلیه افراد 

ذیصالح و ذینفع در تدوین 

لید منابع آموزشی و تو

  متناسب با مقتضیات زمان

10  

تهدید صلح و ثبات جهانی 

نظران ایرانی  دیدگاه صاحب(

در خصوص پدیده جهانی 

  )شدن

ریزي  برنامه

آموزشی و 

توسعه

  4/6  88/0تهدید

اختصاص اعتبارات الزم 

در راستاي محقق شدن 

انداز  اهداف سند چشم

ساله کشور و  بیست

زم به اختصاص اعتبارات ال

  بخش آموزش در کشور

11  

از بین رفتن امنیت شغلی افراد 

نظران ایرانی در  دیدگاه صاحب(

  )خصوص پدیده جهانی شدن

  6/5  87/0تهدیدنیروي انسانی

هاي مناسب  اتخاذ سیاست

در راستاي ارتقاي جایگاه 

  شغلی معلمان در کشور
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محاسبه ضریب 

  تأثیرگذاري

  ردیف

وضعیت، (عامل محیطی 

یت آشکار  روند، واقع پدیده،

  )شده

  هاي  زیرنظام

  تحت تأثیر

  ها  فرصت

 و 

  تهدیدها
وزن 

  تأثیر

ضریب 

  احتمال

  وقوع

ضریب 

  تأثیر

ها،  توصیه(پیشنهادها 

ها،  اقدامات، سیاست

  )راهبردها

12  

هاي مالی و بانکی  بحران

نظران ایرانی  دیدگاه صاحب(

در خصوص پدیده جهانی 

  )شدن

سیاست 

تأمین و 

تخصیص 

منابع مالی و 

  مادي

  8/4  86/0تهدید

تشکیل شوراي . 1

مدیریت بحران جهت 

گیري در خصوص  تصمیم

بروز حوادث غیرمترقبه در 

عرصه نظام آموزش و 

  پرورش

هاي  اختصاص ذخیره. 2

مالی خاص جهت استفاده 

در مواقع بحرانی در جهت 

ش کودکان تأمین امر آموز

  و نوجوانان

13  

آثار منفی مهاجرت در کشور 

کند شدن رشد اقتصادي، هرز (

هاي تربیت و  رفتن هزینه

  )آموزش نیروي انسانی

نظام آموزش 

  و پرورش
  2/7  8/0  9تهدید

هاي  اتخاذ سیاست. 1

مناسب جهت رفع موانع 

ادامه تحصیل و اشتغال 

  افراد

هاي  اتخاذ سیاست. 2

مناسب جهت مشارکت 

  ها ریزي خبگان در برنامهن

هاي  اتخاذ سیاست. 3

مناسب جهت استفاده از 

هاي  توانمندي

آموزان مستعد در  دانش

ها و  سازي تصمیم

  هاي داخلی مدرسه برنامه

هاي  اتخاذ سیاست. 4

تشویقی و حمایتی از 

آموزان و معلمان  دانش

سازي  نخبه از جمله فراهم

هاي ارتباطی آنان با  زمینه

ن و دیگر معلما

آموزان مستعد در  دانش

سراسر جهان، در اختیار 

گذاردن تسهیالت آموزشی 

هاي نوین، در  و فناوري
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محاسبه ضریب 

  تأثیرگذاري

  ردیف

وضعیت، (عامل محیطی 

یت آشکار  روند، واقع پدیده،

  )شده

  هاي  زیرنظام

  تحت تأثیر

  ها  فرصت

 و 

  تهدیدها
وزن 

  تأثیر

ضریب 

  احتمال

  وقوع

ضریب 

  تأثیر

ها،  توصیه(پیشنهادها 

ها،  اقدامات، سیاست

  )راهبردها

اختیار گذاردن امکانات 

آزمایشگاهی و مواد و 

  تجهیزات مورد نیاز

14  

کاهش ارتباطات اجتماعی در 

اثر استفاده از اینترنت 

  )اینترنت(

آموزـ  دانش

معلمان و 

سایر کارکنان 

آموزش و 

ورشپر

  2/7  8/0  9تهدید

نامه حقوقی  تدوین نظام. 1

و اخالقی استفاده از شبکه 

  براي کاربران

تولید محتواي مناسب و . 2

هاي علمی  جذاب و سایت

کننده و  و اخالقی سرگرم

هاي  قابل رقابت با سایت

خارجی با استفاده از 

هاي  ها و قابلیت خالقیت

نوجوانان و جوانان و 

ی مشارکت آنان در طراح

  ها سایت

تقویت تربیت اخالقی . 3

آموزان جهت  در دانش

برقراري مهار درونی و 

مصونیت در برابر مفاسد و 

هاي ناشی از  آسیب

  دسترسی آزاد به اطالعات

15  
آثار (هاي جدید  پیدایش هویت

  )جهانی شدن بر حکومت

آموزـ  دانش

معلمان و 

سایر کارکنان 

آموزش و 

پرورش

  8/06/5  7تهدید

یت مبانی معرفتی و تقو. 1

ارزشی بومی در بین 

  آموزان معلمان و دانش

تدوین مطالب مناسب . 2

در جهت افزایش 

آموزان و  هاي دانش آگاهی

معلمان از سابقه ارزشمند 

علمی و فرهنگی کشور در 

  تاریخطول 

تدوین مطالب الزم در . 3

هاي  جهت افزایش آگاهی

آموزان و معلمان در  دانش

امدهاي راستاي آثار و پی
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محاسبه ضریب 

  تأثیرگذاري

  ردیف

وضعیت، (عامل محیطی 

یت آشکار  روند، واقع پدیده،

  )شده

  هاي  زیرنظام

  تحت تأثیر

  ها  فرصت

 و 

  تهدیدها
وزن 

  تأثیر

ضریب 

  احتمال

  وقوع

ضریب 

  تأثیر

ها،  توصیه(پیشنهادها 

ها،  اقدامات، سیاست

  )راهبردها

  منفی فرهنگ بیگانه

هاي  برگزاري نشست. 4

تخصصی با حضور 

نظران در مدارس و  صاحب

مناطق آموزش و پرورش 

در راستاي موضوع بحران 

  هویت

16  

هاي دورگه و  رشد هویت

افزایش و تشدید چند هویتی 

  )آثار جهانی شدن بر جامعه(

آموزـ  دانش

معلمان و 

سایر کارکنان 

آموزش و 

پرورش

  8/06/5  7تهدید

هاي  اتخاذ سیاست. 1

مشخص در جهت مقابله 

با پدیده بحران هویت در 

  بین جوانان

هاي  برگزاري نشست. 2

تخصصی در خصوص 

موضوع هویت جوانان و 

تهدیدهاي موجود در این 

خصوص براي معلمان و 

  آموزان دانش

17  

آثار منفی مواجه با سایتها یا 

کننده  منابع آزاردهنده و تهدید

  )نترنتای(

آموزـ  دانش

معلمان و 

سایر کارکنان 

آموزش و 

پرورش

  8/02/7  9تهدید

نامه حقوقی  تدوین نظام. 1

و اخالقی استفاده از شبکه 

  براي کاربران

تولید محتواي مناسب و . 2

هاي علمی و  جذاب و سایت

کننده و قابل  اخالقی سرگرم

هاي خارجی  رقابت با سایت

ها و  با استفاده از خالقیت

هاي نوجوانان و  قابلیت

جوانان و مشارکت آنان در 

  ها طراحی سایت

تقویت تربیت اخالقی . 3

آموزان جهت  در دانش

برقراري مهار درونی و 

مصونیت در برابر مفاسد و 

هاي ناشی از  آسیب

  دسترسی آزاد به اطالعات
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محاسبه ضریب 

  تأثیرگذاري

  ردیف

وضعیت، (عامل محیطی 

یت آشکار  روند، واقع پدیده،

  )شده

  هاي  زیرنظام

  تحت تأثیر

  ها  فرصت

 و 

  تهدیدها
وزن 

  تأثیر

ضریب 

  احتمال

  وقوع

ضریب 

  تأثیر

ها،  توصیه(پیشنهادها 

ها،  اقدامات، سیاست

  )راهبردها

18  
آثار ضداخالقی ماهواره 

  )ماهواره(

آموزـ  دانش

معلمان و 

سایر کارکنان 

موزش و آ

پرورش

  8/02/7  9تهدید

هاي الزم  ایجاد زمینه. 1

وگوي آزاد در  بحث و گفت

هاي فوق  قالب فعالیت

آموزان و  برنامه بین دانش

معلمان در راستاي مطالب 

  ها رسانه

تقویت تفکر انتقادي در . 2

  آموزان بین معلمان و دانش

هاي  تقویت برنامه. 3

آموزشی، علمی، سرگرمی 

  او تفریحی سیم

19  

خطر تنهایی انسان و از دست 

دادن خوي انسانی و منزوي 

جامعه و (شدن افراد در خانه 

  )تغییرات فناوري

آموزـ  دانش

معلمان و 

سایر کارکنان 

آموزش و 

پرورش

  2/4  6/0  7تهدید

ارائه آموزش الزم در . 1

مندي  خصوص بهره

ها به  مناسب از فناوري

  آموزان معلمان و دانش

ها و  تقویت تشکل. 2

اجتماعات صنفی و 

  آموزي دانش

تأکید بر امر تربیت . 3

اجتماعی افراد و فراهم 

نمودن تمهیدات مناسب 

براي تحقق عملی آن در 

درون نظام آموزش و 

  پرورش

برگزاري اردوهاي . 4

هاي تیمی  جمعی و فعالیت

براي معلمان و 

  آموزان دانش

هاي  استفاده از روش . 5

  یادگیري مشارکتی

20  

ساز  یب باورهاي انسانتخر

مذهبی و تخلیه نمادها و 

مظاهر ملی و قدرت تسلط 

هاي  نظریه(انسان بر خود 

آموزـ  دانش

معلمان و 

سایر کارکنان 

آموزش و 

  2/7  8/0  9تهدید

هاي الزم  اتخاذ سیاست. 1

جهت ارتقاي سطح تربیت 

وزان و آم اخالقی دانش

معلمان در درون نظام 
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محاسبه ضریب 

  تأثیرگذاري

  ردیف

وضعیت، (عامل محیطی 

یت آشکار  روند، واقع پدیده،

  )شده

  هاي  زیرنظام

  تحت تأثیر

  ها  فرصت

 و 

  تهدیدها
وزن 

  تأثیر

ضریب 

  احتمال

  وقوع

ضریب 

  تأثیر

ها،  توصیه(پیشنهادها 

ها،  اقدامات، سیاست

  )راهبردها

بر تکنولوژي نوین  مبتنی

  )ارتباطات و آینده آن

  آموزش و پرورشپرورش

  ارائه مطالب آگاهی. 2

بخش در راستاي 

هاي  پیامدهاي منفی رسانه

المللی در قالب متون  بین

آموزشی با برگزاري 

هاي جمعی جهت  نشست

هاي  تجزیه و تحلیل برنامه

ارائه شده متشکل از 

نظران حوزوي و  صاحب

دانشگاهی، معلمان، 

  اولیاءآموزان و  دانش

فراهم نمودن تمهیدات . 3

الزم جهت تقویت نگاه 

انتقادي در بین معلمان و 

  آموزان دانش

هاي  اتخاذ سیاست. 4

مناسب در راستاي ارتقاي 

خودباوري و اعتماد به 

آموزان  نفس در بین دانش

و معلمان و سایر کارکنان 

هاي  با تکیه بر بنیان

  ارزشمند دینی و فرهنگی

21  

ها و هجوم شکسته شدن مرز

ها از  سیل اطالعات و پیام

آثار (هاي نوین  طریق رسانه

  )جهانی شدن بر فرهنگ

آموزـ  دانش

معلمان و 

سایر کارکنان 

آموزش و 

پرورش

  2/7  8/0  9تهدید

اتخاذ سیاستگذاري در . 1

خصوص تقویت و گسترش 

اي در بین معلمان  سواد رسانه

آموزان در جهت  و دانش

 ارائه توانایی تحلیل اطالعات

شده، ارزیابی آن و چگونگی 

استفاده از آن براي حل مؤثر 

  گیري مسائل و تصمیم

تقویت تفکر انتقادي در . 2

  آموزان و معلمان بین دانش
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محاسبه ضریب 

  تأثیرگذاري

  ردیف

وضعیت، (عامل محیطی 

یت آشکار  روند، واقع پدیده،

  )شده

  هاي  زیرنظام

  تحت تأثیر

  ها  فرصت

 و 

  تهدیدها
وزن 

  تأثیر

ضریب 

  احتمال

  وقوع

ضریب 

  تأثیر

ها،  توصیه(پیشنهادها 

ها،  اقدامات، سیاست

  )راهبردها

22  

مورد تهدید قرار گرفتن مسائل 

تاریخچه (محیطی  زیست

  )جهانی شدن

آموزـ  دانش

معلمان و 

سایر کارکنان 

آموزش و 

پرورش

  1/8  9/0  9تهدید

 تدوین مطالب مناسب و .1

مفید در راستاي ارتقاي 

آموزان  سطح آگاهی دانش

و معلمان در جهت احترام 

گذاردن به طبیعت و 

هاي طبیعی و  پدیده

پیامدهاي تخریب آن بر 

روي فرد و جامعه و 

  هاي آینده نسل

هاي  اتخاذ سیاست. 2

مناسب در جهت ارتقاي 

پذیري  سطح مسئولیت

آموزان  معلمان و دانش

سبت به طبیعت و ن

مندي مناسب و بهینه  بهره

  از آن

23  

هاي غیرقانونی  رواج فعالیت

قاچاق بچه و زن، شیوع (

...) هاي واگیردار و  بیماري

نظران در  دیدگاه صاحب(

  )خصوص پدیده جهانی شدن

آموزـ  دانش

معلمان و 

سایر کارکنان 

آموزش و 

پرورش

  9/4  7/0  7تهدید

هاي الزم  ارائه آموزش. 1

آموزان و سایر  ه دانشب

پرسنل آموزش و پرورش 

ها در قالب  و خانواده

برگزاري جلسات حضوري 

هاي  و یا تدوین کتاب

آموزشی در خصوص 

هاي تهدیدکننده  فعالیت

غیرقانونی صورت گرفته 

  در جامعه

هاي  اتخاذ سیاست. 2

مناسب کیفري و جزایی 

مناسب جهت برخورد با 

  مجرمین

24  

اخالقی، (گسست در پیوندها 

تعاریف ) (خانوادگی و ملی

  )جهانی شدن

آموزـ  دانش

معلمان و 

سایر کارکنان 

آموزش و 

  1/8  9/0  9تهدید

هاي  اتخاذ سیاست. 1

مشخص در راستاي 

تقویت پیوندهاي اخالقی، 

خانوادگی و ملی در بین 
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محاسبه ضریب 

  تأثیرگذاري

  ردیف

وضعیت، (عامل محیطی 

یت آشکار  روند، واقع پدیده،

  )شده

  هاي  زیرنظام

  تحت تأثیر

  ها  فرصت

 و 

  تهدیدها
وزن 

  تأثیر

ضریب 

  احتمال

  وقوع

ضریب 

  تأثیر

ها،  توصیه(پیشنهادها 

ها،  اقدامات، سیاست

  )راهبردها

  آموزان و معلمان دانشپرورش

ترویج گسترش . 2

هاي دینی و  ارزش

فرهنگی در بین 

  آموزان و معلمان دانش

ارائه آگاهی الزم به . 3

آموزان در خصوص  دانش

پیامدهاي منفی گسست 

  در پیوندها

تقویت جایگاه خانواده . 4

  آموزان در بین دانش

ارتباط نزدیک بین  . 5

خانه و مدرسه براي حل 

معضالت موجود در بین 

  آموزان دانش

تقویت جایگاه  . 6

  مشاوران در مدارس

25  

رایی و افزایش گ تشدید مصرف

آثار جهانی (هاي مادي  گرایش

  )شدن بر اقتصاد

آموزـ  دانش

معلمان و 

سایر کارکنان 

آموزش و 

پرورش

  1/8  9/0  9تهدید

  ترویج و گسترش. 1

هاي دینی در  آموزه

خصوصی آثار منفی 

اسراف و تبذیر بر روي 

فرد و جامعه در درون 

  نظام آموزش و پرورش

تقویت و گسترش . 2

 اخالقی و معیارهاي

معنوي در بین 

  آموزان و معلمان دانش
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  المللی از نظام آموزش و پرورش کشور ها و انتظارات مجامع بین درخواست. 17جدول 

  عنوان درخواست  ردیف

هاي  مؤلفه

تأثیرپذیر 

آموزش و 

  پرورش

  مأخذ

1  
تجدیدنظر در آموزش ابتدایی جهت رشد تمـامی ابعـاد شخـصیت کـودك              

   اجتماعی، فرهنگی ي اقتصادي،متناسب با نیازها

ساختار 

  آموزشی

ونهمین کنفرانس  سی

  یونسکو

2  
شـناختی و شـناختی در        شـناختی، جامعـه     توجه به چهار اصل فلسفی، روان     

  اي و حرفه هاي آموزش فنی  برنامه

ساختار 

آموزشی
  1998کنفرانس یونسکو 

3  
در مقطـع   آموزش علوم و تکنولوژي روز و ارائه معارف به صورت تلفیقـی             

  آموزش متوسطه

ساختار 

آموزشی

چهلمین کنفرانس 

المللی تعلیم و تربیت  بین

  یونسکو

4  

ــه ــیم برنام ــات و    تنظ ــاس تحقیق ــطه براس ــوزش متوس ــی آم ــاي درس ه

آمـوزان و     آموزان، خود دانـش     هاي مشورتی معلمان، اولیاي دانش      ارزشیابی

تغییـر در  هاي فرهنگی و اجتمـاعی ـ اقتـصادي و ایجـاد      نمایندگان بخش

  هاي گذشته ها برمبناي مطالعات و ارزشیابی برنامه

ساختار 

آموزشی

چهلمین کنفرانس 

المللی تعلیم و تربیت  بین

  یونسکو

5  

اي و     و حرفـه    تر بین آموزش و پرورش عمومی و فنـی          ایجاد ارتباط محکم  

اي و صنایع و کشاورزي هم در داخل و هـم              و حرفه   هاي فنی   بین آموزش 

  طقهدر سطح من

ساختار 

آموزشی

ششمین کنفرانس وزراي 

  پ در آسیا و اقیانوسیه.آ

  بررسی و تجدیدنظر مداوم اهداف آموزش متوسطه  6
ساختار 

آموزشی

چهلمین کنفرانس 

المللی تعلیم و تربیت  بین

  یونسکو

7  
ایجاد پیوند محکم بین آموزش مقطع ابتدایی و یادگیري درون خـانواده در         

  پیش از دبستانسنین کودکی و آموزش 

ساختار 

آموزشی

چهلمین کنفرانس 

المللی تعلیم و تربیت  بین

  یونسکو

8  
توسعه علوم کاربردي و استفاده از فناوري پیشرفته در چـارچوب آرمانهـا و              

  هاي اسالمی ارزش

راهبري 

  کالن
  سازمان آیسسکو

9  
هاي مسلمان و مـشارکت در امـور جهـت      تحکیم درك و تفاهم میان ملت     

   فرهنگ و ارتباطات  به صلح و امنیت از طریق آموزش علوم،دستیابی

راهبري 

کالن
  آیسسکو

10  
ترویج تبـادل فرهنگـی و برقـراري تعامـل میـان نـوآوران در کـشورهاي                 

  اسالمی و دیگر کشورها

راهبري 

کالن

چهارمین کنفرانس اسالمی 

  2004ـ 

  نگر در اصالح آموزشی کلیه مقاطع اتخاذ رویکرد کل  11
 راهبري

کالن

. ویکم پ براي قرن بیست.آ

المللی  بین کنفرانس 

  یونسکو

12  
هاي آموزشی امن، سالم و فراگیر همراه بـا امکانـات عادالنـه              ایجاد محیط 

  آموزان براي دانش

راهبري 

کالن

هاي برنامه  استراتژي

  آموزشی براي همه

  کنوانسیون حقوق کودكراهبري به رسمیت شناختن حق همه کودکان براي برخـورداري از سـطح زنـدگی                13
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  عنوان درخواست  ردیف

هاي  مؤلفه

تأثیرپذیر 

آموزش و 

  پرورش

  مأخذ

کالن  اسب براي رشد جسمی، ذهنی، معنوي، اخالقی و اجتماعیمن

  العمر افراد توجه به یادگیري مادام  14
راهبري 

کالن

پ ـ .المللی آ کمیسیون بین

1993  

  گیر در جوامع تأمین آموزش پایه براي همه تا رسیدن به پوششی همه  15
راهبري 

کالن

 المللی کنفرانس بین

پ براي . آ1998یونسکو ـ 

  ویکم قرن بیست

  دفاع از اصول کلی حقوق بچه، عالئق بچه، خشونت، مشارکت و رشد  16
راهبري 

کالن

بیانیه رباط در خصوص 

  ها بچه

17  
تحکیم فرهنگ اسالمی، حفظ استقالل اندیشه اسـالمی در برابـر تهـاجم             

  فرهنگی، و پاسداري از خصوصیات بارز تمدن اسالمی

 راهبري

کالن
  سازمان آیسسکو

  ضرورت برقراري ارتباط جامع و مؤثر بین آموزش متوسطه و دنیاي کار  18
راهبري 

کالن

بیانیه ملبورن یونسکو ـ 

1998  

19  
 بـه   2015 درصد پیشرفت در باسوادي افراد بـالغ تـا سـال             50دستیابی به   

  ویژه در مورد زنان

راهبري 

کالن
  برنامه آموزش براي همه

  آمیز و افتخارآمیز از اسالم صویر حقیقتترویج ت  20
راهبري 

کالن

بیانیه رباط در خصوص 

  ها بچه

  ها توجه به سالمتی، سعادت روانی، اجتماعی و تعلیم و تربیت بچه  21
راهبري 

کالن
  سازمان یونیسف

22  
اعمال مراقبت خاص از جوانان در خصوص حفظ آنها از مواد مخدر، سیگار      

  و سالمت جنسی

راهبري 

النک

بیانیه رباط در خصوص 

  ها بچه

23  
دسترسی همه کودکان، به خصوص دختران و کودکان محروم به آمـوزش            

  2015ابتدایی رایگان اجباري با کیفیت مطلوب تا سال 

راهبري 

کالن
  برنامه آموزش براي همه

24  
هـا و تبـادل    هاي جدید براي ترغیب ارتباطات، شـبکه   استفاده از تکنولوژي  

  المللی آموزان و مدارس در سطوح ملی و بین میان معلمان و دانشها  برنامه

راهبري 

کالن

وپنجمین نشست  چهل

المللی تعلیم و تربیت  بین

  یونسکو

25  
هـاي    افزایش احترام به والـدین کـودك، هویـت فرهنگـی، زبـان و ارزش              

  کودك

راهبري 

کالن
  کنوانسیون حقوق کودك

26  

راحت، داشـتن اوقـات فراغـت،       به رسمیت شناختن حق کودك براي اسـت       

هاي تفریحی متناسب با سن و مشارکت آزادانـه   پرداختن به بازي و فعالیت 

  در زندگی فرهنگی و هنري

راهبري 

کالن
  کنوانسیون حقوق کودك

  2015تأکید بر تعهد به دستیابی عدالت جنسی در تعلیم و تربیت تا سال   27
راهبري 

کالن
  برنامه آموزش براي همه

کنفرانس ملبورن یونسکو ـ راهبري حی فلسفه جدیدي براي تعلیم و تربیت با توجه به نیازهاي نوظهـور و              طرا  28
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  عنوان درخواست  ردیف

هاي  مؤلفه

تأثیرپذیر 

آموزش و 

  پرورش

  مأخذ

  1998کالن  هاي قرن بیست و یکم چالش

29  
توسعه بایوتکنولوژي در کشورهاي اسالمی و ترویج تعلیم و تربیت و علـم             

  و تکنولوژي در این کشور

راهبري 

کالن
  سازمان آیسسکو

30  
وگوي میـان فرهنگـی و درون         ت مدنی و فرهنگی و تداوم گفت      حفظ هوی 

  دینی

راهبري 

کالن

چهارمین کنفرانس اسالمی 

2004  

31  
اقدام جهت حذف تمامی جنایات مستقیم و غیرمستقیم بر علیه دختـران و             

  هاي آموزشی زنان در نظام

راهبري 

کالن

چهارمین کنفرانس  و چهل

المللی تعلیم و تربیت  بین

  یونسکو

32  
ها و نوجوانـان در قالـب    مراقبت از مطالب فرهنگی طراحی شده براي بچه       

  محتوا و رسانه فرهنگی

راهبري 

کالن

چهارمین کنفرانس اسالمی 

  2004ـ 

33  
تلقی آموزش و پرورش به عنوان رکن اصلی توسعه اجتمـاعی فرهنگـی و              

  اقتصادي جامعه

راهبري 

کالن

پ براي .اعالمیه جهانی آ

  همه

   براي شهروند فعال جهانی بودنآمادگی  34
راهبري 

کالن

وششمین کنفرانس  چهل

  تعلیم و تربیت یونسکو

35  
گرایــی فرهنگــی بــه عنــوان عامــل تبــادل فرهنگــی و  توجــه بــه کثــرت

  هاي مورد نیاز زندگی کننده صالحیت تقویت

راهبري 

کالن

ویکمین نشست سازمان  سی

  یونسکو

36  
تـر بـراي      گذاري شخصیت محکـم     توجه کافی به سنین کودکی جهت پایه      

  آینده افراد

راهبري 

کالن
  سازمان یونیسف

37  
هـاي اجتمـاعی و اقتـصادي انـواع      آموزان براي ارزیابی ارزش     تربیت دانش 

  گوناگون کار و احترام قائل شدن براي کار افراد

راهبري 

کالن

هشتمین کنفرانس  و سی

المللی تعلیم و تربیت  بین

  یونسکو

38  
نعی چون فقـر، خـشونت، مـرض و تبعـیض در مـسیر زنـدگی                غلبه بر موا  

  کودکان

راهبري 

کالن
  سازمان یونیسف

39  
هـاي    هاي تحصیلی جهـت رشـد نگـرش         گنجاندن علوم و فنون در برنامه     

  بینی و دقت علمی و اقتصادي، خالقیت، نوآوري و واقع

راهبري 

کالن

ونهمین کنفرانس  سی

المللی تعلیم و تربیت  بین

  یونسکو

  هاي بالقوه کشورهاي اسالمی با الهام از روح احکام قرآنی بسیج توانایی  40
راهبري 

کالن

پ پایه براي همه در .آ

  کشورهاي اسالمی

41  
هـاي گروهـی متکثـر، دسـتیابی برابـر هنـر و               توجه به آزادي بیان، رسانه    

  فناوري اطالعات و ارتباطات و ابزارهاي نشر جهت تضمین تنوع فرهنگی

راهبري 

کالن

ویکمین نشست  سی

  یونسکو

42  

هـاي    تـر مؤسـسات تربیتـی، رهبـران دینـی و سـازمان              همکاري نزدیـک  

غیردولتی در خصوص برخورد با بیماري ایدز و ارائه آموزش جهت تسهیل            

  دسترسی به رفتار مناسب جهت پیشگیري از شیوع آلودگی

راهبري 

کالن

بیانیه رباط در خصوص 

  ها بچه
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  عنوان درخواست  ردیف

هاي  مؤلفه

تأثیرپذیر 

آموزش و 

  پرورش

  مأخذ

43  

هاي جمعـی بـه منظـور جلـب حمایـت اجتمـاعی،               نههمکاري الزم با رسا   

هاي سوادآموزي و تجهیز منابع مالی  تشویق فراگیر جهت شرکت در برنامه   

  و انسانی

راهبري 

کالن

ودومین کنفرانس  چهل

المللی تعلیم و تربیت  بین

  یونسکو

  آموزان گرایانه دانش توجه به تعلیم و تربیت انسان  44
راهبري 

کالن

چهلمین کنفرانس 

المللی تعلیم و تربیت  بین

  یونسکو

45  
وگوي سازنده    مشارکت مؤثر و خالق در تولید فرهنگی و درگیري در گفت          

  با دیگر فرهنگها

راهبري 

کالن

چهارمین کنفرانس اسالمی 

  2004ـ 

  هاي آموزشی تأکید بر تمرکززدایی اداري و استقالل مؤسسه  46

سبک 

 و  مدیریت

  رهبري

 پ.المللی آ کمیسیون بین

  1993یونسکو ـ 

47  
ــشارکت   ــخگو، م ــدیریت آموزشــی پاس ــري و م ــد آوردن راهب ــز و  پدی آمی

  پذیر مسئولیت

سبک 

و  مدیریت 

  رهبري

هاي برنامه  استراتژي

  آموزش براي همه

48  
هـاي    ها، اخالقیات و نگرشها در تمامی برنامه        تأکید در جهت توسعه ارزش    

  اي  و حرفه آموزش فنی

ریزي  برنامه

آموزشی و 

  وسعهت

اي در  و حرفه آموزش فنی 

ویکم کنفرانس  قرن بیست

  المللی یونسکو بین

49  
ریزي آموزش    مطرح نمودن فرهنگ اسالمی به عنوان پایه و اساس برنامه         

  در کلیه سطوح

ریزي  برنامه

آموزشی و 

توسعه

  سازمان آیسسکو

50  
هـاي    به رسمیت شناختن حق کودکان معلول براي برخورداري از مراقبـت          

  یژهو

ریزي  برنامه

آموزشی و 

توسعه

  کنوانسیون حقوق کودك

  تربیت سیاسی افراد جهت دستیابی به توسعه کیفی تعلیم و تربیت  51

ریزي  برنامه

آموزشی و 

توسعه

وششمین کنفرانس  چهل

  تعلیم و تربیت یونسکو

52  
اي و مهارتی به عنوان جزء الینفک یـادگیري           تقویت آموزش فنی و حرفه    

  مرالع مادام

ریزي  برنامه

آموزشی و 

توسعه

امین نشست کنفرانس  سی

  عمومی یونسکو

  هاي آموزشی با قید فوریت براي مبارزه با ایدز به اجرا درآوردن برنامه  53

ریزي  برنامه

آموزشی و 

توسعه

هاي برنامه  استراتژي

  آموزش براي همه

54  
 اي بــراي همــه و بــراي انــواع در دسـترس بــودن آمــوزش فنــی و حرفـه  

  ها تخصص

ریزي  برنامه

آموزشی و 

اي در  آموزش فنی و حرفه

ویکم ـ  قرن بیست



  المللی محیط بین
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  عنوان درخواست  ردیف

هاي  مؤلفه

تأثیرپذیر 

آموزش و 

  پرورش

  مأخذ

المللی  کنفرانس بینتوسعه

  یونسکو

55  
هـاي    رسـانی مـؤثر و کارآمـد در زمینـه فعالیـت             هاي اطـالع    معرفی روش 

  آموزشی والدین و سایر شرکا

ریزي  برنامه

آموزشی و 

توسعه

وپنجمین کنفرانس  چهل

  کوتعلیم و تربیت یونس

56  
اي   توجه به مطالعه زبان خارجی در محتوي برنامه آمـوزش فنـی و حرفـه              

  هاي کاري چند فرهنگی المللی و محیط جهت آمادگی براي استخدام بین

ریزي  برنامه

آموزشی و 

توسعه

اي در  آموزش فنی و حرفه

ویکم ـ  قرن بیست

المللی  کنفرانس بین

  یونسکو

57  
هاي جغرافیـایی   دآموزي مطابق با بافت   طراحی محتواي آموزش پایه و سوا     

  ـ اجتماعی و فرهنگی

ریزي  برنامه

آموزشی و 

توسعه

ودومین کنفرانس  چهل

المللی تعلیم و تربیت  بین

  یونسکو

58  

مطالعـه، کـار،   (سازي آموزش براي زنـدگی   اي آماده جایگزینی الگوي دوره 

ن مطالعه کار و    بازگشت به مطالعه، انجام کار دیگر، تغییر شغل و تغییر زما          

به جاي الگوي خطـی     ) استراحت و معاوضه آنها با یکدیگر در حول زندگی        

  )مطالعه، کار، بازنشستگی(

ریزي  برنامه

آموزشی و 

توسعه

المللی  کنفرانس بین

یونسکو ـ آموزش و پرورش 

  ویکم براي قرن بیست

59  
 پـذیر آموزشـی     رسمی، غیرحـضوري و انعطـاف       اندازي ساختارهاي نیمه    راه

  اند براي کودکانی که تحت پوشش نظام آموزش رسمی قرار نگرفته

ریزي  برنامه

آموزشی و 

توسعه

ودومین کنفرانس  چهل

المللی تعلیم و تربیت  بین

  یونسکو

60  
سازي، مشارکت فعـال، انجـام کـار تیمـی و         هاي تعمیم   گسترش صالحیت 

  اي هدایت کار در جامعه از طریق آموزش فنی و حرفه

ي ریز برنامه

آموزشی و 

توسعه

اي در  آموزش فنی و حرفه

ویکم کنفرانس  قرن بیست

  المللی یونسکو بین

61  
تربیت افراد به عنوان کاربران هوشمند ابزارهاي تولیـد در قلمـرو آمـوزش              

  اي فنی و حرفه

ریزي  برنامه

آموزشی و 

توسعه

المللی  کنفرانس بین

یونسکو ـ آموزش و پرورش 

  ویکم براي قرن بیست

62  

اقدام جهـت ارزیـابی بهینـه در نظـام آموزشـی شـامل ارزیـابی پیـشرفت                  

هـا، بـازنگري ادواري       هاي درسی، ارزیابی اجـراي برنامـه        فراگیران، برنامه 

 خانوادة آنان    ها و ارزیابی تأثیر آموزش بر فراگیران،        ها، ارزیابی هزینه      برنامه

  و جامعه

ارزیابی 

  عملکرد

ودومین کنفرانس  چهل

 تعلیم و تربیت المللی بین

  یونسکو

63  

هاي اساسی در معلمـان آینـده ماننـد کـار گروهـی، توسـعه         توسعه مهارت 

نگرش علمی، احترام به دیگران، حقوق بشر، صلح و دموکراسی و احتـرام             

  به تنوع فرهنگی و طبیعت

  منابع انسانی
وپنجمین نشست  چهل

  تعلیم و تربیت یونسکو

64  
ي بذل توجه به ابداعات و تجربیـات موفـق        اجراي راهبردهاي قانونمند برا   

  ها معلمان از طریق رسانه
منابع انسانی

وپنجمین نشست  چهل

  تعلیم و تربیت یونسکو
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  عنوان درخواست  ردیف

هاي  مؤلفه

تأثیرپذیر 

آموزش و 

  پرورش

  مأخذ

65  
آموزي مستمر آنان همراه با تجربه        توجه به سطح معلومات معلمان و حرفه      

  کاري در هنگام اقدام به امر ترفیع
منابع انسانی

اي  آموزش فنی و حرفه

  ویکم قرن بیست

66  

گرایی معلمان از طریق اجراي سطوح عالی تربیت معلم و            ترغیب تخصص 

اي مشاغل درازمدت، ایجاد ساختارهاي شغلی متنوع با توجـه            توسعه حرفه 

  هاي تشویقی مناسب و بهبود وضعیت مادي و اجتماعی معلمان به سیستم

منابع انسانی
وپنجمین کنفرانس  چهل

  تعلیم و تربیت یونسکو

67  

  هـا،  ستفاده از منابع سـنتی ماننـد وقـف و سـایر اعانـات، نفقـات، مالیـات        ا

هاي ورزشی و فرهنگـی و تبلیغـاتی در جهـت             درآمدهاي حاصل از فعالیت   

  سوادي هاي مبارزه علیه بی تأمین هزینه

منابع مالی و 

  مادي

آموزش و پرورش پایه براي 

  همه در کشورهاي اسالمی

68  
یک منبع مالی در جهت سوادآموزي و آمـوزش         استفاده از زکات به عنوان      

  پایه براي همه

منابع مالی و 

  مادي

پ پایه براي همه در .آ

  کشورهاي اسالمی

69  
هاي متعارف روابط بین معلـم و شـاگرد از اقتـدارگرایی بـه                تغییر در روش  

  جویانه رویکردهاي دموکراتیک، برابر، تعاملی و مشارکت

هاي  روش

یاددهی و 

  یادگیري

نس ملبورن یونسکو ـ کنفرا

1998  

70  

شـناخت  : توجه به استلزامات ذکر شده در امر یادگیري براي با هم زیستن           

ها  خویش و دیگران، احترام قائل شدن براي دیگران، ظرفیت تحمل تفاوت

وگو، یـادگیري چگـونگی ابـراز خویـشتن و      ها از طریق گفت و حل تعارض 

مسئولیت کردن در برابر افـراد و     برقراري ارتباط مؤثر با دیگران و احساس        

  جامعه

هاي  روش

یاددهی و 

یادگیري

کنفرانس ملبورن یونسکو ـ 

1998  

  آموزان زایی در دانش هاي دانش ها و مهارت توسعه نگرش  71

هاي  روش

یاددهی و 

یادگیري

وپنجمین کنفرانس  چهل

تعلیم و تربیت یونسکو

72  
ادي و اجتمـاعی در حـال       انطباق برنامه درسی با مجموعه تغییـرات اقتـص        

  وقوع به خصوص پدیده جهانی شدن، مهاجرت و تنوع فرهنگی

هاي  روش

یاددهی و 

یادگیري

وششمین نشست  چهل

تعلیم و تربیت یونسکو

73  

ها از تمامی     به کار بردن ابزارهاي مناسب جهت جلوگیري و محافظت بچه         

مانی، هـاي جـس     اشکال استثمار، سوءرفتار، شـکنجه و خـشونت در زمینـه          

  روانی، جنسیتی و خانوادگی

هاي  روش

یاددهی و 

یادگیري

  ها بیانیه رباط در مورد بچه

74  
آموزان در تصمیمات داخلی مدرسـه   مورد تشویق قرار دادن مشارکت دانش   

  آموزي هاي دانش و انجمن

هاي  روش

یاددهی و 

  یادگیري

وششمین کنفرانس  چهل

المللی تعلیم و تربیت  بین

  یونسکو

75  
هـاي آموزشـی مـرتبط بـا          یج تحقیقات در جهت توسعه محتوا و روش       ترو

  یادگیري زندگی کردن با یکدیگر
  پژوهش

وششمین کنفرانس  چهل

المللی تعلیم و تربیت  بین

  یونسکو



کمیته آموزش/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

هاي تلفیق نتایج مطالعات کمیتـه        ها و شیوه    سیاست: 1پیوست  

  مطالعات محیطی

عبداهللا انـصاري ـ عبدالحـسین    : تدوین    6/3/1385ویراست دوم ـ مصوب کمیته مطالعات محیطی 

  نفیسی

  هدف. 1

ها و کلیه مطالعاتی است که تحـت          بندي نتایج مصاحبه    هدف کلی از تلفیق مطالعات کمیته مطالعات محیطی جمع        

ها درباره عوامل محیط خارجی مؤثر بر نظام آموزش و پرورش صـورت گرفتـه اسـت بـه      نظارت کمیته در تهران یا استان    

تـوان   برداري و نیز تهدیداتی که می توان از آنها بهره    هایی که می    اي از فرصت    بندي شده   ی که فهرست نهایی اولویت    ترتیب

  .از آنها احتراز کرد براي ارائه به کمیته تلفیق سند ملی آموزش و پرورش فراهم گردد

  هاي اجرایی  مالحظات و سیاست. 2

هـاي   داد در فراینـد تلفیـق نتـایج مطالعـات کمیتـه      ه عنـوان درون   چون نتیجه کار کمیته مطالعات محیطی ب      . 2ـ1

کار گرفته خواهد شد، الزم است با کمیته تلفیق نسبت به شکل و               نویس سند به    ها و تدوین پیش     گانه و مطالعات استان     سه

حاصـل از  به ایـن سـبب فهرسـت تلفیقـی     . ها و تهدیدها هماهنگی و توافقی صورت پذیرد        ساختار نهایی فهرست فرصت   

  .شود نامه، در فرایند تلفیق سند ملی آموزش و پرورش پیشنهاد مقدماتی تلقی می کاربست این شیوه

مرکـب  » کارگروه مطالعات محیطی«براي انجام کارهاي کارشناسی مورد نیاز کمیته مطالعات محیطـی      . 2ـ2

کار دعوت خواهند شد تشکیل خواهـد         ورش به اي که از بدنه آموزش و پر        از مسئول و دبیر کمیته و دو نفر کارشناس خبره         

  .شد

بنـدي   بنـدي و اولویـت   براي بررسی گزارش نهایی محققان و طبقه(با توجه به حجم کاري که در پیش است   . 2ـ3

. هاي تیر و مرداد جلسات کمیته به دفعات بیشتري تشکیل خواهد شـد  شاءاهللا در ماه    ان...) ها و تهدیدها و       فهرست فرصت 

  . رود اعضاي کمیته مطالعات محیطی در این زمینه نیز از همکاري دریغ نفرمایند انتظار می

تواند بر  شود که فهرست کاملی از هر عاملی که می بررسی عوامل مؤثر محیط خارجی با این هدف انجام نمی   . 2ـ4

موزش و پرورش بایـد در  آموزش و پرورش تأثیر بگذارد تهیه شود، بلکه هدف شناسایی متغیرهاي اصلی است که وزارت آ         
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  . برابر آنها از طریق تدوین استراتژي واکنش نشان دهد

  اصول حاکم بر فرایند تلفیق . 3

به منظور ایجاد سازگاري فلسفی ـ علمی در نتایج کار با دسـتاوردهاي مطالعـات نظـري و پایـه، نـسبت بـه        . 3ـ1

اي کـه مـورد    عات کمیته مطالعات پایه و نظري، به شـیوه هاي مطالعات کمیته مطالعات محیطی با نتایج مطال         تطبیق یافته 

است و در انجام آن از » کارگروه مطالعات محیطی«انجام این کار برعهده    . توافق کمیته تلفیق قرار گیرد، اقدام خواهد شد       

آمـوزش و  هـاي اصـلی    همچنین نتایج مطالعات کمیته مطالعه مؤلفه. نظرات محقق مسئول مطالعه نیز استفاده خواهد شد    

ربط و ایجـاد همفکـري در اختیـار اعـضاي کمیتـه و کـارگروه مطالعـات         هاي محققان ذي پرورش براي آشنایی با نگرش 

  . محیطی قرار خواهد گرفت

منظور اعتباربخشی محتوایی، ترویج و اجتماعی کردن نتایج مطالعات حداکثر تالش بـراي جلـب                 همچنین به . 3ـ2

بـدین منظـور    . آیـد   اندرکاران مرتبط با موضوع فعالیـت کمیتـه بـه عمـل مـی                دست نظران و   همکاري و مشارکت صاحب   

اندرکاران آمـوزش و پـرورش، ارسـال     نظران و دست هایی از قبیل ارائه گزارش مطالعات انجام شده در حضور صاحب            اقدام

  .شود بینی می پیش)  زیر3ـ4به شرح مندرج در بند (پرسشنامه و انجام مصاحبه 

انداز که بیست سال تعیین شده است و احتمـال پایـداري در شـرایط محیطـی،                   ه به افق زمانی و چشم     با توج . 3ـ3

  .ها و تهدیدها عمدتاً معطوف به آینده خواهند بود تبیین فرصت

هاي ناظر    مجموعه عملیات فرایند تلفیق نتایج مطالعات کمیته مطالعات محیطی الزم است سازگار با سیاست             . 3ـ4

هـا و   نامـه  ها، شیوه هاي کمیته، محتوي دستورالعمل دوین سند ملی آموزش و پرورش باشد و در تمامی گزارشبه تولید و ت   

مجموعه مذکور در اختیار ( طرح تدوین سند ملی آموزش و پرورش رعایت شود     گیري  تصمیمهاي مصوب مراجع      بندي  طبقه

  ).گیرد اعضاي کمیته، کارگروه مطالعات محیطی و محققان قرار می

  ها و تهدیدها   فرصت مراحل تدوین فهرست. 4

ها و تهدیدها، تعیین اولویت آنها و نیز پیشنهاد راهبردهاي متناظر با هر یـک از                  براي تهیه فهرست عناوین فرصت    

بدین ترتیب که پس از گردآوري اطالعات از طریق تـدوین           . شود  نظران استفاده می    داوري شهودي پژوهشگران و صاحب    

تـر و     المقـدور فهرسـت کامـل       ها، براي آن کـه بتـوان حتـی          ها و نیز گردآوري مطالب حاصل از مصاحبه         رشمجموعه گزا 

نظـرات   ها و تهدیدهایی را که آموزش و پرورش با آنها روبرو است تدوین کرد الزم اسـت نقطـه          تري از گروه فرصت     جامع

نیز مدیران و کارشناسان خبـره وزارت آمـوزش و   اندرکاران و  نظران و دست   اعضاي کمیته مطالعات محیطی، دیگر صاحب     

  :پذیرد این فرایند در مراحل زیر صورت می. پرورش گردآوري و مشارکت مؤثر ایشان جلب شود

کـارگروه  «ها و تهدیدها و پیـشنهادهاي مـرتبط بـا آنهـا توسـط                نویس فهرست اولیه و تفصیلی فرصت       پیش. 4ـ1

شـود بـا ایـن     این فهرست در جدول پیوسـت گنجانیـده مـی   . شود دوین میاز تلفیق سه فهرست زیر ت   » مطالعات محیطی 

  :نویس راهبردهاي پیشنهادي استخراج خواهد شد تفاوت که از تلفیق انواع پیشنهادهاي تفصیلی به عمل آمده پیش

فهرست حاصل از هر یک از مطالعات محیطی انجام شده که به صورت جدول پیوست و طبق دستورالعمل    . 4ـ1ـ1



  پیوست

کمیته آموزش/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

289

  .شود ربط تدوین و ارائه می م به آن توسط محقق ذيمنظ

هـا کـه بـه صـورت جـدول پیوسـت و طبـق                 فهرست تلفیقی حاصل از مجموعه مطالعات محیطی استان       . 4ـ1ـ2

هـاي الزم بـراي    مـالك (شـود   تدوین و ارائه مـی » ها هاي استان کارگروه تلفیق گزارش  «دستورالعمل منظم به آن توسط      

  ).شود تهدیدهاي استانی در قالب ملی توسط کمیته مطالعات محیطی تعیین میها و  لحاظ کردن فرصت

هاي انجام گرفته با فرهیختگان و مـسئوالن کـه بـه صـورت                فهرست تلفیقی حاصل از مجموعه مصاحبه     . 4ـ1ـ3

  .شود تدوین و ارائه می» ها کارگروه برگزاري مصاحبه«جدول پیوست و طبق دستورالعمل منظم به آن توسط 

 تدوین شده است در جلسات کمیته مطالعـات محیطـی بـا             1ـ4نویس فهرست مقدماتی که به شرح بند          پیش. 4ـ2

در این مرحله تالش بر آن است که عناوین کم اهمیت حذف، عنـاوین              . شود  شرکت محققان مربوطه بررسی و تعدیل می      

  .مشخص شوندها وارسی و راهبردهاي پیشنهادي  بندي تکراري ادغام و در نهایت اولویت

هـر یـک از   » خالصه اجرایـی  «هـاي     براي اعتباربخشی فهرست مقدماتی، این فهرست به همراه گزارش        . 4ـ3

شود   نظران، مدیران و کارشناسان خبره آموزش و پرورش ارسال و درخواست می             مطالعات محیطی براي گروهی از صاحب     

فهرست (بندي کنند  ت مذکور را به ترتیب اولویت، طبقه  تا ضمن اضافه نمودن عناوین احتمالی دیگري به مجموعه، فهرس         

متنـی  » خالصـه اجرایـی   «گزارش  ). شود  نظران و مدیران مورد اشاره در کمیته مطالعات محیطی تعیین می            اسامی صاحب 

با تأکید بر (شود و مشتمل است بر بیان موضوع تحقیق، روش کار  است که توسط محقق مجري مطالعه محیطی تهیه می     

  . صفحه تنظیم شده باشد10بندي پیشنهادها که در حدود  ها و جمع ، اهم یافته)ها و تهدیدها بندي فرصت  طبقهشیوه

  . شود  در نهایت در کمیته مطالعات محیطی بررسی و نهایی می3ـ4بندي شده در بند  فهرست اولویت. 4ـ4

  هاي استخراج شده از مطالعهها و تهدید فهرست فرصت. 18جدول 

  محاسبه ضریب تأثیر

  ردیف
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ها،  توصیه(

اقدامات، 

ها و  سیاست

  )راهبردها

  

  

  

  

  

  

  

                



...هاي مؤثر  کیده مطالعات محیطچ... / طرح تدوین سند ملی 

کمیته آموزش/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

290

  ها و تهدیدهاي محیطی تعریف اصطالحات جدول فهرست فرصت

 واقعیت مشاهده شده یا آشکار شده محیطی اسـت    روند، منظور از عامل محیطی وضعیت، پدیده،    : عامل محیطی 

 محیطی در گزارش پژوهش تعریف شـده و  این عامل. آید که فرصت یا تهدیدي براي نظام آموزش و پرورش به شمار می    

اي از گزارش که این عامل در آن معرفی شده است به همـراه                الزم است نشانی صفحه   . خصوصیات آن معرفی شده است    

  .عنوان عامل محیطی قید گردد

ي ا  هـاي پنجگانـه     نظام  منظور خرده : آموزش و پرورش تحت تأثیر عامل محیطی      ) هاي  نظام  خرده(هاي اصلی     مؤلفه

ریزي درسـی و فنـاوري آموزشـی،           برنامه   تأمین منابع ملی و مادي،      ریزي راهبردي، تأمین منابع انسانی،      مدیریت و برنامه  (

  . است که تعریف آنها قبالً در اختیار محققان قرار گرفته است) تحقیق و توسعه

آموزش و پـرورش    ) هاي  نظام  دهخر(هاي اصلی     منظور چگونگی تأثیر عامل محیطی بر مؤلفه      : چگونگی تأثیرگذاري 

  . هاي تحقیق باشد این گزاره الزم است مستند به یافته. است

هـاي   ها و زیرنظـام   اهمیت و کیفیت تأثیر عامل محیطی را بر ساحت  که دامنه،9 تا 1ضریبی است بین : وزن تأثیر 

. تر معرف تأثیر بیشتر است عدد بزرگ. دهد آموزش و پرورش در مقایسه با سایر عوامل محیطی مندرج در جدول نشان می     

  .این ضریب معرف برداشت و قضاوت محقق و پژوهشگران همکارش درباره میزان تأثیر عامل محیطی مورد نظر است

باشد و فقـط در       انداز می   این ضریب معرف درصد احتمال وقوع عامل مورد بحث در افق چشم           : درصد احتمال وقوع  

دامنـه  . پـذیر باشـد   بینی آینده وقوع آنها براي محقـق امکـان    به شکلی منطقی پیشمورد عوامل محیطی صادق است که     

  . تر معرف احتمال وقوع بیشتر است عدد بزرگ. تغییرات این ضریب بین نزدیک صفر تا یک است

  .عبارت است از حاصل ضرب درصد احتمال وقوع در عدد معرف وزن تأثیر: ضریب تأثیر

ابی فرصت یا تهدید بودن عامل محیطـی بـراي نظـام آمـوزش و پـرورش مـشخص                    با این ارزی   :ارزیابی تأثیر 

هاي پژوهشی صـورت پـذیرد و نـشانی           انتخاب یکی از این دو گزینه باید براساس مبانی نظري و شواهد و یافته             . شود  می

  .صفحۀ که در گزارش پژوهش به آن پرداخته شده قید گردد

سیاست و راهبرد مقدماتی است که به نظر محقـق بـراي بـه حـداکثر                منظور هر نوع توصیه، اقدام،      : پیشنهادها

ها و به حداقل رساندن عوارض ناشی از تهدیدها براي نظام آموزش و پرورش الزم است به اجرا    رساندن استفاده از فرصت   

  . گذاشته شود
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مقدمه

و اصالحاتتحوالت کهدهد می نشاناخیرسدهطیایرانو پرورشآموزشنظامدرغییراتتروندشناسی آسیب

قالبدرهمدیگر،بانامتناسبوناموزون صورتبهنظامایندرتربیتیهاي طرحوها برنامهاقتباسحتیوجزئیوکلی

دیگـر سـخن به.  استآمدهدراجرابهمعهجافکريوارزشی مبانیمالحظهبدونو)متضادبعضاً و(ناهماهنگ اقدامات

یـا آفـرین  تحـول هاي حرکتساماندهیبراي، مستحکمنظريبنیادهايبر مبتنی و منسجمفکريچارچوبیکتاکنون

غفلت نوعیواقعدروپرورش وآموزشنظاممزمنبیماريموجبمسئلهاین.   استنداشتهوجودنظام ایندراصالحی

زمینـه  درجهـانی تجـارب  بررسـی کـه حالیدر 1.  استنظامایندربنیادینتحولمهمموازلازیکیبهنسبتتاریخی

نظـري چارچوبابتداکشورهاایندرکهدهد  مینشانموفقکشورهايآموزشیهاي نظامبنیادياصالحاتوتحوالت

هـاي  اهـرم یاريباسپسواند آوردهپدیدتیتربیهاي هبرنامو اهدافدرگستردهتغییراتوسازمانتجدیدبرايمناسبی

بـر ایـن  2.  انـد  هکـرد حرکتخودتربیتینظامبازسازيسويبهمالیواجرایی وقانونیهاي ضمانتومناسبمدیریتی

 اینآیندهاساسیهاي گیري جهتکهاستجامعینظريچارچوبنیازمندکشور،و پرورشآموزش نظامدرتحولاساس

  . نمایدسیمتررانظام

  

  

                                                          
خـصوص   بهایراندرتربیتحوزهنظرييها بنیانفقرخصوصدرنیزدیگرينظران صاحب؛)162، 161 ص 1378 (عبدالحسین،نفیسی،. 1

زیبـاکالم،  ) (1382بـاقري،  . ( انـد  دادههـشدار ) یعـال آمـوزش وپرورش وآموزشازاعم(ی رسمتربیتنظامبرايمناسبنظريمبانیفقدان

  ). 1385آقازاده، (و ) 1386پور،  محسن(، )1385کاردان، (، )1384

. 212آقازاده، ص . 2
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تربیـت فلـسفه  و تربیتفلسفهبرتکیهبر عالوه، ایراناسالمیجامعهدرعمومیورسمیتربیتنظامساماندهی

دوایـن يهـا  داللـت  ولوازمکهاست جامعی1نظريالگويتدویننیازمندایران،اسالمیجمهوريدرعمومیورسمی

تربیـت نظـام رهنامه« عنوانباآنازکه جامعنظريِالگويِاین.  کندمشخصعملعرصهدر رامجموعه

اینمطلوبوضعیتخصوصیات،شود مییاد ) هرهنام(» ایراناسالمیجمهوريدرو عمومیرسمی

وسـاختار اصـلی، رویکردهاي، رهیافت، کارکردها اهداف،رسالت، ، قلمرو وتعریفبیانبا، رانظام

هاي زیرنظامازیک هرروابطواصول، رویکردهاوظایف،تعریف،بیان باهمچنینوظامناینروابط

  . نماید میترسیمآن،اصلی

:رهنامهتدوینضرورت. 2-1

 زیـر شـرح بـه دالیلیتوان می- گذشتهبر آنچافزون-رهنامهتدوینوتهیهضرورتتبیینبراي

:نمودارائه

هـدایت بـراي  رامنـسجمی ومـستحکم نظريمبانیاگرچهعمومیومیرستربیتفلسفهوتربیتفلسفه

عملراهنمايمستقیماًتوانند مین مجموعهدوایناما ورند،آ میفراهمعمومیورسمیتربیتنظامتحوالت

آنهـا چگونگیواسالمیجامعهتربیتیيها آرمانو ها لئاایدزیراباشند،نظاماینتحول و اصالحروندبراي

از.   نماینـد  مـی و ترسـیم بیان)تربیتیو اعمالتدابیرتحققنحوهتفصیلی تبییناز فراتر(کلیسطحیدرار

 اسـتفاده بـا مـذکور نظـري هـاي  هپـشتوان بـه اتکاءعیندرکهشودفراهمنظريچارچوبی استالزمرو این

درموجـود يها واقعیت بهنگاهباوبودهنزدیکترعملصحنهبه، تربیتیعلومنظريدستاوردهايازمناسب

ونمایـد رهبـري وهـدایت رانظـام این درتحولکلیهاي گیري جهتعمومیورسمیتربیتنظامعرصه

عمـل، ونظریـه میـان ارتبـاط ایجـاد ضـرورت ، دیگـر  سـخن بـه .   باشداجراییهاي هبرنامبخش الهاممنبع

، عمـومی ورسـمی تربیـت نظامدرتحول هرگونه ریزي امهبرنوسیاستگذاريتانماید میطلبراسازوکاري

هـم وشده دور)واقعیاتبهتوجهی بیوگرایی آرمانعاجبرجدرتوقف(محضيپرداز نظریه خطراتازهم

                                                          
را،عـامی نـسبتاً  ومـستدل هـاي  پاسـخ کـه -آنهامیانروابطوتربیتجریانبهمربوطعناصرازمتشکل -يمند نظاممفهومیطرحواره:نظريالگوي. 1

. آورد می فراهمآنهاي مؤلفهو دیگراصلیهاي زیرنظام ، عمومیورسمیتربیتنظامهدایتبراياستوار،نظريمبانیبراساس
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نظامعرصهدرعملبدهنده جهتنظريِ چارچوبمثابه بهرهنامهبنابراین.   نشودگرفتارخامگرایی عملدامبه

تربیـت فلسفهوتربیتفلسفهمباحثحددر( محض نظريمباحث بینواسطیحد،و عمومیرسمیتربیت

و)خـاص و بـومی محیطـی شـرایط بـه توجـه ازفـارغ آکادمیکهاي هنظریشکل دریا وعمومیورسمی

. استاجراییيها ریزي و برنامهها سیاستگذاري

درانسجامایجادبراي سازي زمینهعمومی،ورسمیتربیتفلسفهوتربیتفلسفهاساسیکارکردهايازیکی

تربیتجریاندرمؤثر وسهیمنهادهاي و عواملسایرباآنهماهنگیوعمومیورسمیتربیتنظامکلیت

.  گیـرد  مـی صـورت رهنامهطریقاز عمالًکارکرداین.  استموجود وضعنقدبرايسازواريمعیارهايارائهو

 ارائهدرهمتواند می )عمومیورسمیتربیتفلسفهوتربیتفلسفهدرمندرج(نظري انیمببرتکیهبارهنامه

هماهنـگ يهـا  برنامـه طراحی وسیاستگذاري درهم ونظامموجودوضعبررسیبرايمنسجمییها مالك

. باشدمؤثرهماهنگی وانسجامگونه اینتحققبراي

سـازوکار بـا  و باشـند  مـی  هـدایت قابـل راهبـردي تفکروقمنطبا عموماًرسمیهاي نظامبنیاديتحوالت

يهـا  ارزشبـا متناسـب  - نظـام  مطلوبوضعترسیم.  شوند میمحققراهبرديریزي و برنامهسیاستگذاري

بـه توجـه بـا تااستراهبرديریزي برنامه هرگونه ضرورينیاز پیش واساسیلوازماز- بومیشرایط ومعتبر

وضـعف نقاطشناسانه آسیبنگاهیبانخستوهلهدر، )نظامیتمأمور بیانیهدرندرجم(آرمانیوضعیتاین

و روپـیش يهـا  چـالش آنگاه شود،تبیینوشناسایی)کنونیشرایطدر( نظامتهدیدهايوها فرصتوقوت

مواجهـه بـراي  پس و سـ گـشته ترسـیم )درازمـدت افـق درتحقـق قابـل مطلوبوضعیت(نظامانداز چشم

رهنامـه تـدوین شـوند؛ مشخص شتیبانو پاصلیراهبردهاي،انداز چشمتحققوها چالشاینباندانههوشم

 البته( ایراناسالمیجمهوريدرعمومیورسمی تربیتنظاممطلوبوضعترسیمراستايدرتالشیمثابه به

انـداز  چشمبهوصولبرايديراهبرریزي برنامهگونه ایناصلینیاز پیش ،)زمانافقبهوضعاینتقییدبدون

. باشد می ساله بیستافقدرنظاماین تحقققابل

دیگـر کـشورهاي  تجـارب وجدیـد هاي هنظریازگیري بهرهمرهونتربیتینظام هرموفقیتامروزجهاندر 

 بروودهب)صرفقلیدو تالتقاطاز بدور(مناسب وهوشمندانهبایدگیري بهرهاینکهاستبدیهیاما،باشد می

دیدهاي هنظریازگیري بهرهبرايروشمندیچارچوبتواند  میرهنامه.   باشداستوارمستحکمینظريچارچوب

. باشدآنهاسازي بومیومناسبکاربستبراياعتمادقابل مبناییوجهانیتجاربو

ومعیارهـا  ازاي  مجموعـه  بـر اید، ب خودپیرامونحوالتو تتغییراتبامناسبمواجههبرايتربیتینظامهر

درخویشیتمأمور ورسالتایفايبرايتا نمایدتکیهثابتنسبتاًنظريالگوهايحتی وپایدارهاي سیاست

نتیجـه در و(اساسـی هـاي  گیري جهتپیوسته غییرو ت1روزمرگی دچار، تربیتجریانغایتسويبهحرکت

عمومیورسمیتربیتفلسفهوتربیتفلسفهبرمبناي ( رهنامهنتدوی.   نگردد)کاري دوبارهوسردرگمیایجاد

 ومعلمـان  و ریـزان  و برنامـه ارشـد مدیرانسیاستگذاران،سويآنازبهالتزام و)ایراناسالمیجمهوري در

. شود می نظامایندرمطلوبو پایاییثباتنوعیایجادموجبمربیان،

                                                          
ارشـد مـدیران  بـا )ظلـه دام( رهبريمعظممقامبیاناتدراخیراًکهاستمهمینکتهتربیتی،هاي و برنامهها سیاستدرروزمرگیبهدچارشدناززپرهی. 1

. استشدهیادو پرورشآموزشنظامدرمطلوبتحولاساسعنوانبهآنو ازگرفتهقرارتأکیدموردو پرورشآموزش
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تحقـق چگـونگی زمینـه  درمتنـوعی هاي دیدگاهدارايطبیعی به طوریرسمتربیتنظامکارگزارانکهوجوديبا

ـناخت رسمیتبهنظاماینفکورکارگزاران جانبازراتنوعیچنیناالصول علیباید وهستندتربیتجریان ازوش

ماهنـگ هریزي و برنامهسیاستگذاريمستلزمو عمومی،رسمیتربیتنظامیافتگی سازمانلیکننمود،استقبالآن

 ووحـدت چنـین بـه وصـول .  اسـت نظاماینمتعددعناصر وها مؤلفهبیندرعملیرویهوحدتازحدوديوجود و

ـانونی نامـه  آیـین  وبخـشنامه صدوررهگذر ازتنها، تربیتینظامکارگزارانوعواملمیاندرییهمسو نظـارت  وق

مراجـع درو تـصویب تأییـد ازپـس -رهنامـه ربخـشی اعتباوتـدوین  آید؛ نمیبه دستآنهارعایتبرايسازمانی

ـام ارشدمدیران وسیاستگذارانعموم توافقو-ربط ذي ـاد بـه نـسبت و عمـومی رسـمی تربیـت نظ و  رهنامـه مف

ـامی )ایراناسالمی جمهوريدرعمومیورسمیتربیتفلسفهوتربیتفلسفه( آننظريمبنايپذیرش عملـی گ

. بودخواهدنظاماینفکورکارگزاران بیندر) عملمقام در ( رویهوحدتوهمفکريایجادبراي

تاکنونایرانو پرورش درآموزشنظامگذاري بنیانآغازازکهساختخاطرنشانبایدآشکارادلهاینوجودبا

بـه بایـد راحاضـر تـالش واسـت انجام نشدهجامعینظريالگويچنینتدوین1مستقلیپژوهشیتالشگونه هیچ

  . نمودتلقیو پرورشآموزشملیسندتدوینطرحهاي نوآوريجملهو اززمینهاین در]1[روشمندگامنخستینعنوان

رهنامهتدوینپیامدهايونتایج. 3-1

حـول و تاصـالح  بـراي رهنامـه تـدوین مثبتپیامدهايعنوانبهزیرمواردبهتوان  میپیش،مباحثبهتوجهبا

:نموداشارهو پرورشآموزشیکنوننظاماساسی

ونظـام عملکـرد  حـوزه در (و پـرورش آموزشنظامموجودوضعنقدبرايمنسجممفهومیمعیارهايارائه

،)بیرونی ودرونیروابط واصلیهاي زیرنظام

عوامـل سـایر با نظاماینبینمطلوبروابطشفافتعیینونظاممختلفاجزاءوعناصرمیانانسجامایجاد

،تربیتجریاندرمؤثر وهیمس

کشوراجتماعیوفرهنگیشرایطبهعنایتباو پرورشآموزشنظاممطلوبوضعترسیم،

تربیـت فلسفهدر شدهبیانمضامینباو پرورشآموزشنظامهاي همؤلفوعناصرخصوصیاتسازي متناسب

،ایراناسالمیجمهوريدرعمومیورسمیتربیتفلسفهو

مـدیریت ورهبـري  بـراي سازي زمینه ورورشو پآموزشنظامضروريتحوالترونددرنسبیثباتایجاد

،تغییراتاینهوشمندانه

رهبـري مختلـف  سـطوح درو پـرورش آمـوزش نظـام ارشدکارگزارانمیانبیشترتوافقوهمفکريایجاد ، 

  . آنگوناگونهاي همؤلف وها زیرنظامریزي و برنامهمدیریت

                                                          
و پـرورش  آمـوزش نظـام بنیـادي تغییرشورايمصوب(ایراناسالمیجمهوريو پرورشآموزشنظامبنیاديتغییرلیاتکطرحبایدالبته. 1

و ترسـیم  و پـرورش آمـوزش نظام برحاکماصولبیانباتاکوشیدهکهآوردشمار بهجهتایندرارزشمنديمقدماتیگاممنزلهبهرا ) 1367

انقالب پیروزيازپسراماکشوردرو پرورشآموزشنظاممطلوبوضع ، اسالمیو تربیتتعلیماهداف ونیمبابامتناسبنظام،اینساختار

نکـات ازاالمکـان  حتـی تـا یـم ا هکوشید،) 1380باقريجملهاز(طرحبر اینواردنقدهايوجودبا، رهنامهتدویندرلذانماید؛ترسیماسالمی

. گیریم بهرهآنارزشمند
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  امهرهنجایگاه

يها  فعالیتدیگرنتایجمطالعاتاینمفهومیمدلبراساس، و پرورشآموزشملیسندتدوینطرحمطالعاتدر

وقـوت وضـعف نقـاط فهرسـت  تـدوین وموجـود وضـع نقدوشناسی آسیب-و پرورشآموزشملیسندتدوینطرح

انـداز  چـشم تحقـق برايشتیبانو پاصلیراهبردهايبینی  پیشوانداز چشمترسیم ، ها چالشتعیین ، تهدیدهاوها فرصت

نیـاز مـورد مفهـومی يها محک، رهنامهبنابراین.  گردند  مییینهاوگشته تعدیلرهنامهمفادبراساس-نظامساله بیست

:آوردخواهدفراهمذیلموارددرراو پرورشآموزش ملیسندتدوینبراي

نظامیتمأموربیانیهتدوین،

آن بیرونیودرونینقدبراساس(نظاميها فرصتوتهدیدهاوضعفوقوتقاطنشناسایی(،

آیندهدههدوطی(نظاماساسیيها چالشتعیین(،

نظامراهبرديموقعیتتعیین،

1384 -1404 (ساله بیستافقدرنظامانداز چشمترسیم(،  

نظامراهبرديتوسعهکلیهاي سیاستتعیینوراهبردهاتنظیم .

وجـامع طـرح  ودرازمـدت وآفـرین  تحـول برنامـه هرگونـه برايباالدستیسندعنوانبهرهنامهاین،برزوناف

  . نماید مینقشایفايو پرورشآموزشنظامدرنگر آینده

 ازپـس -راایـران اسـالمی جمهـوري درو عمـومی رسمیتربیتنظامرهنامهبایدبنابراین

گـذاري،  بـراي هرگونـه قـانون   اصلیبنیانمثابه به-ربط ذيمراجعتوسطتصویبواعتباربخشی

و عمـومی رسـمی تربیـت  فعلـی نظـام دراساسیتحولایجادجهتریزي برنامهوسیاستگذاري

  . آوردشمار به
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  ایراناسالمی

قلمرووتعریف. 1-2

شـد عمـومی بیـان  ورسـمی تربیـت فلسفهدرکهآنهاي ویژگیبهعنایتباعمومیورسمیتربیتتحقق

گسترشجهتدر-جامعه اسالمیعمومیفرهنگبخشاصلیمؤلفهعنوانبه، عمومینهاديکهاستآنمستلزم

کیفیـت تعـالی منظور و به1اجتماعیتجارب متراکماعتاليوبسطوآیندهنسلوجوديهاي ظرفیتمداومو تعالی

ساز زمینهطیبه،حیاتازاي  و شایستهالزممرتبهتحققجهتشدن ایشانآمادهوجامعهآحاداجتماعیوفرديحیات

و تربیـت جریـان ارکـان بـر تکیهباوگرددهویتمشتركوجوهبرتأکیدباآیندههویت نسلپیوستهو تعالیتکوین

کالن سطوحهمهدرعمومیورسمیتربیتشایستهتحققو مسئولمتولیو مؤثر،سهیمعواملفعال همهمشارکت

  . شودخردو

نظـام )هـدف جامعه ( فعالیتقلمروعمومیورسمیتربیتفلسفهدرمذکوراختیشن روانوحقوقیمبانیتوجهبا

. باشند می ایراناسالمی جمهورينظامتابع2سال18 تا 6 سنینبینافرادهمهعمومیورسمیتربیت

  :کردارائهراتعریفیچنین «ایراناسالمیجمهوريدرعمومیورسمیتربیتنظام«برايتوان  میاینبنابر

 در جامعـه اسـالمی   فرهنـگ اعـتالء  وانتقال، بـسط عاملترین مهمعنوانبه کهاي یافته سازمان3عمومینهاد«

از،  راابعـاد همـه درطیبهحیاتازقبولی قابلمرتبهتحققبراي)  سال18 - 6 ( افرادعمومسازي هآمادمسئولیتایران، 

 )ایرانـی  واسـالمی انـسانی، مـشترك هاي هجنببرتأکیدبا( ایشان هویتپیوستهعالیو تتکوینبرايسازي زمینهطریق

هـاي  سـازمان ونهادهـا وخانوادهفعالمشارکتباو)حاکمیت ( اسالمیدولتبرتکیه باعمومینهاداین.   داردبرعهده

                                                          
حاکمهاي نهادینه فناوري محصول خردجمعی و ارزشوهنردانش، انواع، جامعهافرادمقبولهنجارهاي وها نگرشباورها،مجموعهدرکه. 1

. یابند  میتجلیاجتماعیومدنی، فرديروابطبر

تحقق حـد تایادگیريهاي فرصتسطبضرورتومتربیانخاصو استعدادهايویژهيها نیازبرحسبسنیدامنهاینکهاستذکرشایان. 2

. باشد  میانعطافقابلالزم،هاي شایستگیازقبولیقابلنصاب

دردولت اسالمیجملهازاجتماعارکانهمهفعالنقشلزومبهتوجهباراو عمومیرسمیتربیتنظامکلیتاینکهتذکرو شایانمهمنکته. 3

وزارتنظیـر (نظـام  اینازییها بخشهر چندایم گرفتهنظردر -خصوصینهاديمثابه بهو نهولتیدنهاديمنزلهبهنه-عمومینهادي، آن

 در)هـا  و انجمـن شـوراها نظیر(نیزو برخیخصوصی) مدارسبرخییاپشتیبانو مؤسساتها شرکتنظیر (آنازهایی مؤلفهودولتی) تربیت

. )باشد  میمنوالهمینبهوضعنیزاقتصادیا، المت و سبهداشتنظیرهایی نظامدرچنانچه (باشند مدنینهادهايزمره
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، ریـزي  برنامـه ،سطوح سیاسـتگذاري همهدر«عمومیورسمیتربیتجریان «شایستهتحققمسئولومتولیغیردولتی،

  . »باشد  میاصالحوارزشیابینظارت،واجرا،ساماندهیوهماهنگی،پشتیبانی

رسالت. 2-2

 1رسالت، عمومی تربیتکلیهدفوغایتتحققراستايدرو«ایراناسالمیجمهوريدرتربیتفلسفه «بنیادبر

:ازاستعبارت«ایراناسالمیجمهوريدرعمومیورسمیتربیتنظام«

به3جامعه)سال 18 -6 ( افرادعمومبرايالزمهاي شایستگیکسبعادالنهومند نظام 2زمینهآوردنفراهم

. ابعاد همهدرطیبهحیاتازقبولیقابلمرتبهتحققجهتآمادگیکسبمنظور

مهـم رسـالت  اینانجامبرايالزماختیاراتوامکاناتازبایدهم،و عمومیرسمیتربیتنظاماستدیهیب

ایفايبانظاماینحال هربه. باشدپاسخگوجامعه،برابردرآنایفايچگونگیبهنسبتهموباشدبرخوردار

نـسبت (و عمومیرسمیتربیت کلیهدف وغایتتحققجهتالزمشرایطتمهیدبرافزونرسالتی،چنین

 کـه داشـت خواهـد نیـز مشخـصی يها 4کارکرد ، عمومینهاديمثابه بهنیزجامعهقبالدر،) متربیانآحادبه

مـورد راآندرمـؤثر  وسـهیم عوامـل  ونظـام ایـن واقعی عملکرد، کارکردهااینبهتوجهباباید وتوان می

  . داد قرارارزیابی

اهداف. 3-2

ازاي  مجموعـه  ، ایـران اسـالمی جمهـوري درعمـومی ورسـمی تربیـت کلـی هـدف وغایتتحققراستايدر

مشتركاهدافدستهدوشاملکهشوند  میتعریفعمومیورسمیتربیتنظاماهدافعنوانبهاساسیيها شایستگی

  :ازعبارتندو عمومیرسمی تربیتفلسفهبربنااهدافاین.  باشد می ویژهاهدافو

مشتركاهداف

:باشندها شایستگیایندارايعمومیورسمیتربیتنظامیافتگان تربیترود می انتظار

                                                          
. »تربیت جریاندرسهیمينهادهاازیکهرازانتظارموردواصلیمسئولیتبیانبهمعطوفگزاره« :ازاستعبارت )مأموریتیا(رسالت. 1
شـکلی  بـه بایـد ولیاستهمراه)تربیتآغازینمراحلدرخصوصاً( اي برنامهجباراوالزامنوعیبااًعمومهر چندمند نظامسازي زمینهاین. 2

. سازندمحققخود درراتربیتینظاماهدافاختیار وآگاهیبامتربیانکهشودانجام وطراحی
نظـام تـابع  افرادتمامیلذا، وردارندبرختربیتبربرابرحقازمذهبی وقومیهاي ویژگیازصرفنظرایرانیافرادتمامیاساسیقانونطبق. 3

، و عمـومی رسـمی تربیـت نظـام طریـق ازبایـد هـستند مـشخص تربیتیتکالیفوحقوقدارايقانونبراساسکهایراناسالمیجمهوري

شهروند)  ساله18 – 6 (نوجوان وکودكافرادتمامیبنابراین.   کنندکسبجمعی وفرديحیاتدرشایستهحضوربرايراالزميها شایستگی

اینازمحرومیت صورتدر و)شوند  میمحسوبالتعلیم الزمافرادیعنی( شوندمند بهرهو عمومیرسمیتربیتازبایدایراناسالمیجمهوري

. شوندمند بهره) بزرگساالنآموزش(مناسبجبرانیعمومیتربیتنوعی ازبزرگسالیسنیندرحتیبایدتربیت،نوع
بـراي  وانتظـار موردآنهارسالتتحققجهتکهتربیتینهادهاي وعواملازیکهرفعالیتازمطلوبنتیجهواثرازاستعبارتردکارک. 4

. باشدضروريتربیتاهداف وغایتتحقق
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،فکوروپرسشگرخردورز،  

متخلقو)دینیمعیارنظامبهنسبتملتزموکننده بانتخا( دیندار،

کارآفرینوخالق،  

،کارآمدوفعال مقتصد،

نشاطابوسالم،

ادمنشزآو گر انتخاب،

پذیر مسئولیتومنضبط گرا، قانون،

جو صلحومهربان ورز، عدالت،

ستیز  ظلموطلب استقالل ، دوست وطن،

اندیش جهانوگرا جمع،

شناختی زیباییوهنريذائقهداراي .

مرجـع  بـاالترین توسـط شده یادهاي توانمنديوصفاتازیکهرنصابومطلوب حدوقبولقابلمرتبهالبته

تربیتفلسفهدرشده یاد يها مالكبهتوجهباساله بیست یادهزمانیهاي هباز درتربیتعالیشورايیعنیگذارسیاست

  . شدخواهدتعیینعمومیورسمی

ویژهاهداف

مشتركاهدافچارچوب درعمومیورسمیتربیتنظامهژویاهدافمتربیانيها تفاوتمالحظهلزومبهتوجه با

مراجـع توسـط متربیانرشدسطحو اجتماعیيها ویژگی، ها نیازبرحسبواي  مدرسهواي  منطقه، ملیحسطودرتربیت

. شوند می تعیینصالح ذي

  1ها کارکرد. 4-2

درعمومی ورسمیتربیتنظامرسالتبهتوجهباوو عمومیرسمیتربیتاهدافوکلیهدف ، غایتتحلیل با

  : گرفتنظردر نظاماینيها کارکردترین مهمعنوانبهراذیلمواردانتو  میایران،اسالمیجمهوري

2اختصاصیکارکردهاي

مـشترك  ابعـاد بـر تأکیـد بـا  -خـود هویتپیوستهعالیو تتکوینجهتمتربیانوجودييها ظرفیتتحقق

،معیارنظامادانهزآو آگاهانهالتزام وانتخاببراساس- ایرانی واسالمیانسانی،

جامعه وخودآیندهوحالنیازهايبهپاسخگوییبرايمتربیاندرپایهواساسیيها تواناییادایج،

                                                          
قصدآثار کارکردها، ازمقصودااینجدراستگرفتهقرارزیادييها بررسیموردو پیامدهانتایجیاکارکردهامنظرازعمومیورسمیتربیت. 1

  . استو عمومیرسمیتربیتنظاممطلوب وشده

. آیددسته بو عمومیرسمیتربیتنظامفعالیتازعمدتاًکهاستمطلوبیاثر وپیامد ، اختصاصیکارکردازمنظور. 2
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اي حرفهتربیتوعالیآموزش( تخصصیتربیتانواعبهورودبرايمتربیانآمادگی(،  

بـراي زيسـا  زمینـه  وجامعه نیازمورديها وريافنوکاربردي وپایهيها دانشانواععادالنهترویجواشاعه

. آنهااعتالي

1مشتركکارکردهاي

 نیـز مـشترکی  يهـا  کـارکرد دارايعمـومی تربیـت درسـهیم عواملسایرباهمراهعمومیورسمیتربیتنظام

:ازعبارتندآنهااهمکهباشد می

المیاسـ انـسانی،  مـشترك يها ارزشوباورهابهنسبتجامعهافرادعمومآزادانهوآگاهانهمو التزاانتخاب ،

،انقالبیوملی

جامعهافرادعمومیفرهنگسطحارتقاء،

ایرانیواسالمی(فرهنگیمیراثتعالیوارزیابی، حفظ(،

ها شایستگیکسببراساسمحرومطبقاتاجتماعیتحركواجتماعیعدالتگسترش،

اجتماعیسرمایهمصادیقدیگرو(اجتماعیامنیتوعمومیاعتمادگسترش(،

ملیوحدتتحکیمواجتماعینسجاماایجاد،

نظـام درانتظـار مـورد  سیاسیواجتماعیتحوالتدرمردمآحادعمومیآفرین نقشوسازندهمشارکتبسط

،)اسالمیجمهوري( دینیساالري مردمبر مبتنیسیاسی -اجتماعی

حقدینٍ برمتکیيها ارزشومبانی(معیارنظاميبرمبنااجتماعیروابطتنظیم(،

ستیزي ظلموخواهی آزادي ، طلبی استقاللروحیهگسترش،

اسالمیواحدهامتگیري شکلجهتدراسالمیجوامعدیگرمردمبابرادرانهارتباط،

جهانيها کشوردیگرمردمباعدالت بر مبتنی آمیز مسالمت وانسانیروابطبسط  .

  2رهیافت. 5-2

آنجااززیرااست؛ محوري دین، ایراناسالمیجمهوريدرعمومیورسمیتربیتنظامبرحاکماصلیرهیافت

 ومبـانی ( معیـار نظـام ادانـه و آزآگاهانـه  التـزام  وانتخابپرتودرطیبهحیاتحققو تاهللالیقربغایتبهتوجهباکه

جمهـوري درتربیـت فلـسفه درمندرجشناختی دین مبانیبهعنایتباومحوري دیناصلو)دینازبرگرفتهيها ارزش

همـه وعمـومی ورسـمی تربیـت نظـام داشـت؛ توجـه زنـدگی متن درزندگی،نییآمثابه بهدینبهبایدایراناسالمی

اکـرم پیامبرسنت، قرآن (اسالممعتبرمعرفتیمنابع ازکهیابندساماناسالمیهاي آموزهبراساسبایدنیزآنهاي همؤلف

                                                          
زمینهآنهابهتوجهوباشندعمومیتربیتجریاندرسهیمعواملهمهفعالیتمحصولکهاستمطلوبیآثارمشتركيها کارکردازمقصود. 1

. آورد  میفراهمراعواملاینبینملیکارو تقسیمهمسویی ومشارکت
هـاي  زیرنظام ونظامکلاصلیرویکردهايهمهکهاستعمومیورسمیتربیتنظامکلیتبرحاکمکالنگیري جهترهیافت،ازمنظور. 2

. گیرند  میالهامرهیافتاینازمهم،موضوعاتومسائلبامواجههدراصلی
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حـسب تربیـت  جریانبهمربوطییالاووثانوي ، اولیاحکامبراساس( آنهاچارچوبدریا)عقل و)ع(معصومین و)ص(

. باشندشدهبرگرفته)اسالمی يها آموزهاینباسازگارکارشناسیوعلمیهاي هیافتازاستفادهاو باجتهادفرایند

انواعنتایجو ها یافته از باید عمومیورسمیتربیتنظامدرتربیتجریاندهی جهت وشناختدرآنکهبابنابراین

اسـالمی معیـار نظـام باویافته سازماندینی يها  ارزشومبانیبراساسبایدنظاماینکلیتشود،استفادهبشريدانش

. باشدهماهنگوسازگار

اصلیرویکردهاي. 6-2

  :استشرحاینبهمحوري دینرهیافتباسازگارعمومیورسمیتربیتنظاماساسیرویکردهاي

معیارنظامازتبعیتعیندرآفرینی موقعیتوشناسی موقعیت

تربیـت نظـام  دارد، بایـد متربیانهویتحولو تتکویندرموقعیتتغییرودركکهمهمینقشبهتوجهبا

بـا کـه دانست«معیارنظامچارچوب درآفرین موقعیتوشناس موقعیتسازمانی«مثابه بهراو عمومیرسمی

نظامبهمتعهد وفکورکارگزارانیازيمند هرهو بآفرینی حولو تينگر آینده پویایی، نظیرخصوصیاتیداشتن

براسـاس آنمـداوم اصـالح برايعملوخویشموقعیتازمتربیان و مربیانشایستهدركساز زمینه معیار،

. شود می معیارنظام آگاهانهمو التزاانتخاب

هویتعالیو تتکوینفرایند درمتربیانونمربیاسازندهتعامل

دیگـر سـوي  و ازاجتمـاعی مناسـب هـاي  هزمینآمدنفراهممستلزمسوییازهویتعالیو تتکوینفرایند

اساسـی نقـش بـه هـم و عمـومی  رسـمی تربیتنظاملذااست؛فردخودبیشترچههریآفرین نقشمقتضی

درایشانفعالنقشومتربیانسويازالزم يها شایستگیکسببرهم وکند می تأکیدمربیانگرانه هدایت

. دهد می ترجیحراقطبدواینمیانمؤثر تعاملنتیجهدرودارداصرارتربیتجریان

تربیتجریانبهنگري یکپارچهونگري جانبه همه

فلـسفه ، طیبـه حیـات  بهتوحیديوجامعدیدگاهوآدمیهویتبهکپارچهو یجانبه همهنگرشبهعنایتبا

برخـی بـه یکـسویه وجـه و تمجـزا  يهـا  بخـش بـه هـدایت هاي هزمینتفکیکنیزو عمومیرسمیتربیت

ـ پـذیرد  نمیرامهارتیوعاطفی ، شناختیمختلف هاي هجنببهتربیتاهدافقسیمو تتربیتيها ساحت  رو ب

  . داردتأکیدجریاناینهاي همؤلف واجزاءهمهبودنتنیده درهم وتربیتجریانبهجانبه همهنگاه

تربیتیعدالتبسط

آن،تحقـق  سـازوکار تـرین  مهـم عنـوان بـه لکهو باجتماعیعدالتمصادیقازیکیمثابه بهتربیتیعدالت

تـا همگـان برايتربیت جریاندرحضوريها فرصتبرابريمعنايبهعدالتازکهاستذومراتبمفهومی

وجـوه مراعـات تـا فردييها تفاوت مالحظهو ازافرادهمهبرايشایستهتربیتازنصابیحدآوردنفراهم

وهـا  فرهنـگ خـرده انـواع بهتوجهشاملتربیتی عدالتبسطچنانچه گیرد، دربرمیرامتربیانبینمشترك

.  شود می نیزو بومیمحلیمقتضیاترعایت

:افرادماننددارندخاصی تربیتینیازهايو عمومیمیرستربیتنظاممخاطبمتربیانازیهای هگرو دیگرسوياز
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oویژهیادگیرينیازهايداراي،  

oویژهاستعدادهايداراي،  

oنشین حاشیهوعشایرروستایی،( برخوردار کمومحروممناطقساکن (،  

oناصالحسرپرستدارايیاسرپرستفاقد .

سـازوکارهاي ، افـراد  ایـن ویـژه تربیتینیازهايهبپاسخگوییبرايتربیتیعدالتبسطرویکردبراساسبایدلذا

نظـام اساسـی رویکـرد هـر چنـد  .  شوداجراو طراحیعمومیورسمیتربیتنظام درتربیتاصلیجریاندرونخاصی

ویـژه ونیـاز موردتربیتاالصول علیکهاستاینخاصيها نیازباهاي  هگروتربیتراستايدرعمومیورسمیتربیت

حضور امکانعدم(ضرورتصورتدرتنهاوگیردانجاممتربیانعاديهاي هگروکناردرومعمول شرایطدرها گروهاین

.  پذیردصورتمتربیان ازگروهاینفکیکو تسازي جدا) تربیتیيها مصلحترعایتیادیگرانمیاندر

مؤثر وسهیمعواملوارکانهمهمشارکت

 وداردواحدزمان دررامخاطببیشترینتربیتانواعهمهبهنسبتو عمومیرسمیتتربینظاماینکهبهتوجهبا

صـورت بـه تربیـت ارکانهمه تنهانه بایدرسد مینظربهشود می بیشترروزافزونبه طور نیزنظاماینازانتظارمیزان

درمـؤثر  وسـهیم عوامـل همهاستزمالبلکه، کنندتالشو عمومی رسمیتربیتنظامازشتیبانیو پحمایتدرفعال

 وییهمـسو بـا تا شوندمتقبلراآیندهنسلتربیتسنگینبارازییها بخشملی، کارتقسیمنوعی بر بنانیزتربیتجریان

  . باشندشاهدرابهترينتیجه، خوداقدامات و تدابیرهماهنگی

نوعو تکثرتبهتوجهندر عیگرایی وحدت

 احـساس پـیش  ازبیشامروزيمتحولشدته بجوامعدرکهاجتماعیانسجام وملیوحدتدایجابهتوجهلزوم

حـذف بـه وشودمنجرو عمومیرسمی تربیتنظام برقالبیوساز یکساننگرشنوعیحاکمیتبهنبایدهرگزشود می

 ) سـازد   میفراهمراجامعهدرشتربیواگراییزمینهامريچنین که(بیانجامدمذهبی وقومیهاي اقلیتوها فرهنگخرده

گیـري  شکلومتربیانخصوصیاتبهمناسبتوجهزمینه ، هویتیمشتركوجوه برتأکید ضمننوازمتبه طوربایدبلکه

. آیدفراهممشتركهویتذیلدراختصاصی هاي هویت

روابط. 7-2

کـنش وروابـط  اجتمـاعی هـاي  نظـام ودهـا نهاسایرباونمایندنمیعملخألدراجتماعیهاي نظامکهآنجااز

وابستهنیزاجتماعیهاي نظامونهادهادیگربااصولیوصحیحروابطبرقراريبهنظامیکدرستعملکرد دارند،متقابل

ومـؤثر عوامـل دیگـر باصحیحروابطنیازمندخودرسالت تحققبرايعمومیورسمیتربیتنظاماساساینبر.  است

مسئولیتنوعیبههمگانعمومی،ورسمیتربیتنظاماهدافورسالتتحقق برايلذا.  باشد می تربیتیانجردرسهیم

 حـداکثر جامعـه يهـا  ظرفیتازبایدخوداهدافورسالتتحققبرايعمومیورسمیتربیتنظام دیگرسخنبه.  دارند

  . بنمایدرااستفاده
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ارکانباروابط. 1-7-2

درمـؤثر وسـهیم  عوامـل همـه مشارکتازخوديها کارکردورسالتتحققبرايعمومیورسمیتربیتنظام

دولـت  : ازعبارتنـد کهدارداتکااساسیومهم 1رکنسهبرکلیبه طورمیانایندراماگردد، مند می بهرهتربیتجریان

نقـش مثلـث، یـک اضـالع ماننـد بـه رکـن سهاینکهغیردولتی؛هاي سازمان ونهادهاوخانواده2،) حاکمیت(اسالمی

  . دارندراهمدیگرکننده متعادلوکننده تکمیل

)حاکمیت(اسالمیدولت

دولـت برعهـده تربیـت  امـر ازپشتیبانیونظارت اري،ذسیاستگاصلیمسئولیتعمومیورسمیتربیتنظامدر

)حاکمیت (اسالمیدولتعناصرهمهایرانمیاسالجمهوري اساسیقانونبهتوجهبابنابراین.  است)حاکمیت(اسالمی

تـشخیص  مجمـع (ایـشان نظـر تحـت تبلیغیو قضایی ، نظارتی، سیاستگذارنهادهاي وفقیهوالیت مقام ورهبرياز-

شوراي واسالمیشورايمجلس( مقننه قوهتا . . . ) وقضائیهقوه، یما و سصدا فرهنگی،انقالبعالیشوراي ، مصلحت

بامتناسبسترگمسئولیتاینایفايدرنحوي به باید–)وابستههاي ازمانها و س وزارتخانههمه( مجریهقوه و)اننگهب

فلـسفه براسـاس (اسـالمی حاکمیـت هـدایتی شأنبهتوجهباکه باشندداشتهمشارکت خودامکاناتو قانونیاختیارات

. آید  میشمار بهآنیفرهنگمسئولیتترین مهم)اسالمیحکومتتشکیلسیاسی

خانواده

نظـام بـه ورودازپـیش مرحلـه  درخـود تربیتییآفرین نقشتداومدر(و عمومیرسمیتربیتنظامدرها خانواده

خـود فرزنـدان تربیـت امـر درالزميها شایستگیکسبباو باید داشتهبرعهدهرااصلینقش)و عمومیرسمیتربیت

درجانبـه  همـه مـشارکت بـا ایشانتاشودفراهمنظامایندرها خانوادهفعالحضورزمینهایدبلذا.  نمایندفعالمشارکت

.  کنندجبرانراآنهاي هبرناموها فعالیتطبیعیيها کاستیازبسیاري، نظاماینهاي گیري تصمیمو ها فعالیت

:کندرا ایفاها نقشایناندتو می خانوادهعمومیورسمیتربیتبرحقتحققراستايدرکلیبه طور

فرزندانبرايمدرسهنوعانتخاب

مدرسهکارکردبرنظارت

غیرالزامیدرسی هاي هبرناماجرايوطراحیدرمشارکت ماننداي  مدرسهيها فعالیتدرمشارکت

نهـاد نماینـدگان حـضور ، ماننـد عمـومی ورسـمی تربیتنظاميها ریزي برنامهوها سیاستگذاري درحضور

مختلفسطوحدرشوراهاي درخانواده

مکملوجانبیهاي نظام طریق ازمختلفيها ساحتدرخودفرزندانبرايتربیتازتري عالیحسطوانتخاب

فرزندانراهنمایی ومشاوره

                                                          
. استعمومیورسمیتربیتجریانشایستهتحققدر)سهیم ( اصلیعامل ، عمومیورسمیتربیتنظامدررکنازمنظور. 1
 یـا  مجریـه قوهخصوص درنهاست (Government) حاکمسیاسینظامبهمربوطهاي سازمانونهادهاهمهاینجادرحاکمیتازمنظور. 2

  .  (=State)دولت
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عمومیورسمیتربیتنظامکیفیوکمیتوسعهبراينهاد مردمتشکیالتایجاد

غیردولتیهاي سازمانوها نهاد

ماننـد خـصوصی  وعمـومی  نهادهـاي  ومؤسـسات ازاي  گـسترده طیـف غیردولتیهاي سازمانونهادهاآنکهاب

و علمـی يهـا   انجمـن ، پژوهـشی راکـز و مها  دانشگاه، علمیههاي  هحوز  مساجد و، ها شهرداري،ها شوراجمعی،هاي هرسان

 و یـا سـهیم عوامـل عنـوان بهتوان  میآنها راهمهکهیرندگ دربرمیرانهاد مردمهاي سازمان سایرووقفنهاد، اي حرفه

وتواننـد  مـی  نیـز خصوصیؤسساتو م ها بنگاه چنانچه، دانستدخیلو عمومیرسمیتربیتنظامازدر پشتیبانی، مؤثر

هـاي  ازمان س ونهادهاازمنظوراماباشندداشتهمؤثرمداخلهو عمومیتربیت رسمیجریاندر-ضوابطرعایتبا-باید

و مـشخص به طـور که هاست ازمان و سنهادهااینازدستهآنویژهبهو عمومیرسمیتربیترکنبه عنوانغیردولتی

دار عهـده مـشخص بـه طـور   وبـوده آفـرین  و عمومی نقشرسمیتربیتنظامازو پشتیبانیکمکجریاندرداوطلبانه

 ، تربیتیمتخصصانبهمربوطعلمیيها  انجمن، ربیانو ماولیاءيها منانجنظیر( شوند می زمینهایندرخاصیمسئولیت

  . . . ). وساز مدرسهخیرینانجمن، فرهنگیاناي  حرفهوصنفیهاي تشکل

سهیمعوامل دیگرباروابط. 2-7-2

کلی هدف، غایت همبایدجامعهافرادعمومتربیتدرسهیممتعددعواملمیانو همسوییهماهنگیایجادبراي

میانو وظایفکارتقسیمباو همتعیین شود–و غیررسمیرسمیازاعم - عمومیتربیتانواعبرايمشترکیو اهداف

نـوعی ملـی سطحدر ویژهبه طوربایدمیانایندر.  گرددآنها فراهمبینسازندهو تعاملافزایی همزمینه، سهیمعوامل

:آیدعملبذیلا نهادهايبوظایفو تقسیمهماهنگی، تعامل

2[،رسانهانواع[

خانواده،

عالیآموزشنظام،

علمیههاي هحوز،  

واسالمیتبلیغاتسازمانمذهبی،مؤسسات و مساجد ( دینیتبلیغاتنهادهاي( . . .،

فرهنگیمراکز ونمایشیهنرهايمطبوعات،(غیررسمیتربیتيها نهاد(،

اي حرفه و  فنیآموزشنظام .

مؤثرعواملسایرباروابط. 3-7-2

درکـه باشـد  میاجتماعی عواملدیگرعملکردازمتأثرهمچنینو عمومیرسمیتربیتنظامناکامیوموفقیت

دررانهادهـا وعوامـل ایـن الزمتدابیربا اتخاذبایدتنهانه)هدایتساز زمینهدولتمثابه به(اسالمیحاکمیتزمینهاین

تنظـیم بـا اسـت الزمنماید، بلکهدهی ابعاد جهتهمهدرطیبهحیاتتحقق مراتبهاي هزمینگردیآوردنفراهمجهت

)  امکـان صـورت عـدم  در(و یـا نمایـد و تربیتیفرهنگیصبغهداراياالمکان حتییاراآنهاعملکردهاي مناسب سیاست
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. نمایداتخاذآنهاتأثیراتبامواجههبرايمناسبیراهبردهاي

هنرنهادارتباطاتوپژوهش، علمنهاد، دیننهاد ( هنگیفرمحیط(،

خصوصیبخشوخدماتخش، ب تولیدبخش( اقتصاديمحیط ( . . .،

افزار نرم انواع ورایانه، ماهواره اینترنت،مطبوعات،، ملیرسانه ( فناوريواي  رسانهمحیط(،

اجتماعیهاي ازمان و سها تشکلمساجد،ها شهرداري، شوراها( محلیجامعه( . . .،

ـاد  مـردم هـاي  سـازمان  وعمـومی وغیردولتیمدنینهادهاياحزاب،دولت،( اجتماعیوسیاسیمحیط  نظیـر –نه

،)-خیریههاي ازمان و سفرهنگیمؤسسات وعلمیهاي انجمن اسالمی،يها انجمن، بسیجاحمر، هالل

امنیتی وقضاییمحیط،

والمللی بینمعاهدات وقوانین ، جهانیاقتصادوسیاست (المللی بینمحیط .( . . .   

  ساختار. 8-2

)تحصیلیيها دور(تربیت مراحلتبیینوتوصیفبراستمشتملعمومیورسمیتربیتنظامساختاردربارهبحث

  . پردازیم  میآنهاهبذیلدرکهآنهاو وظایفنقشبیانواصلیهاي زیرنظاموها مؤلفهتعریفآنها،برحاکماصولو

آنهابرحاکماصولوتربیتهاي هدور. 1-8-2

  ها دورهساختار

ـانواده بـه بایدها سایر نهادواستخانوادهبرعهدهتربیتامرمسئولیترسمیتربیتعاز شروپیشگذشتچنانکه درخ

دربعـدي مراحـل درآنتـأثیرات وآدمیحیاتدراولیه رشدمراحلاهمیتبهتوجهبااما.  نمایندکمکالزمهاي زمینهتدارك

باشد،محرومخانوادهسرپرستیازکودكدالیلیبهبنایانمایدفراهمکودكبراي رشدراالزمشرایطنتواندخانوادهکهصورتی

. داشتخواهدبرعهدهراکودكجانبه همهرشدبرايالزمشرایطایجادیاوخانوادهازوظیفه حمایتحاکمیت

درخاصسنیک انآموز دانشهمهوبودهسنبامرتبطعمومیورسمیتربیتدرتحصیلیهاي هدورشروعلذا

 هـا  شایـستگی ازمعینـی سـطوح بـه مرحله هرپایاندررود میانتظارمتربیانازوگیرد میدربرراتحصیلیسالهرآغاز

بهبـود ودركهـدف بـا مرحلـه هـر پایـان ودروندرهـا  تگیشایسسطحازارزیابی.  کنندپیدادست)صفاتوتوانایی (

وجـودي يهـا  ظرفیـت تعادلو مجانبه همهرشدمنظوربهومتربیسوي ازمعیارنظامالتزاموانتخاببراساسموقعیت

. گیرد می صورتمتربیان،

ها دورهبرحاکماصول

هـاي  هدور ازیـک هـر يهـا  ویژگـی نیـز وبیتترهاي هدورتمامیبرحاکم 1عاماصولگذشتآنچهبهتوجهبا

                                                          
. استشدهاستفادهعمومیورسمیتربیتنظامبرحاکمعاماصولازاصول،اینارائهدر. 1
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:ازعبارتندو عمومیرسمیتربیتنظامدر ]3[تربیت

يها ویژگیبه بایدتربیتهاي هدورازیکهردرگذر /کلیديمراحلوسطوح، پایانوشروعزمانتعییندر

جهتازمختلفمتربیاننبی شدهانجاممطالعاتبراساس(شودتوجهآنبودنپذیر انعطافومتربیانرشدي

). استتربیتهاي هدوروسنین تمامدرشاملمسئلهاینوداردوجودتفاوترشدمختلفابعاد

هـر یـا تولـد  مـاه درها خانوادهتشخیصبهبناتوانند می متربیانواستتمام1سالپنج مدرسهبهورودسن

ایـن .  شـود پذیرفتـه عمومی ورسمیتربیتنظامردباشدداشتهرامدرسهبهورودآمادگیکودكکهزمانی

بدودرمتربیاناجتماعیشرایطنیزو استعدادتوانایی،سطحبررسی.  باشدالگی س5ن سناتمامقبلبایدزمان

ازقبـولی قابـل سـطح بـه دسـتیابی درآنهـا  بـه کمـک  ومناسـب يهـا  راهکاراتخاذبرايمدرسهبهورود

. استضروريها شایستگی

دربایـد و اسـت گـذر  /کلیـدي مراحلوسطوحازیکهردررشدييها ویژگیوها نیازتابعدرسیبرنامه

بـه پاسـخگویی بـراي  الزمانعطـاف ازبرنامـه وشدهتوجهرشدي يها تفاوتطیفبهآنتدوینوطراحی

مرتبطتحصیلیيها سالدرمتربیان ازطیفیگذر /کلیديمراحلازیکهر.  باشدبرخوردارمتربیانيها نیاز

الزمانعطـاف ازبایـد دسـتیابی سطوحدرسیبرنامه محتوايسازماندهیوانتخابدرلذا،دهد میپوششرا

ظرفیـت بامتناسبتربیتیيها فرصتطراحیوریزي برنامه شناسایی،درمربیانبهبتوانندوبودهبرخوردار

. نماید کمکمتربیانازیکهروجودي

هربرايشده تعیینيها شایستگیسطحبراساسگذر /کلیديمراحلدرمتربیتربیتیوضعیتازابیارزشی

باالتريسطحبهدستیابیدر آنانبهبایدکهییها حمایتوها برنامهنوعتعیینوتیکیفحفظجهتمرحله،

مراحـل ازگـذر بـراي لیـف تکتعیـین وگیـري  تصمیم.  استضروريبگیرد،صورتها تواناییوها قابلیتاز

 صـورت معلـم نظـر ودرسـی برنامـه يهـا  استاندارداجتماعی، رشدجسمی،بلوغسن،براساسگذر /کلیدي

مـشارکت اسـت، مـستعد افـراد یاویژهيها نیازبامتربیانمتوجهگیري تصمیمکهخاصیموارددر.  گیرد می

. استضروري گیري تصمیمبراياولیاء

متربیـان ایـن زمـان بـراي    .  سال طی نمایند12-14 بینراعمومیورسمیآموزشدورهندتوان می متربیان

.  شـد خواهـد سـازماندهی  آنـان توانـایی سـطح بامتناسبباشند می ویژهيها نیازيادارکهافراديیامستعد

. ببیندكتداررامتربیانازگروه ایننیازمورد2ویژهخدماتوشرایطامکانات،هستندموظفمدارس

اطالعاتو گیرد میصورتگذر/کلیديمراحلدرملیسطحدرتربیتینظامکاراییمیزانمورددرارزشیابی

. دهد میقرارعمومیورسمی تربیتنظاممختلفسطوحدرگیرندگان تصمیماختیاردرقضاوتبرايراالزم

بخـش سـه بـا مرتبط هاي فعالیتکلیهبهمعطوفواستتحصیلیهاي دورهتمامیشاملتحصیلیهدایتومشاوره

خـدمات بتوانـد بایـد واسـت درسـی هـاي  برنامـه )اختیاري( غیرتجویزيو)انتخابی( تجویزي نیمه،)الزامی( تجویزي

                                                          
را کـودك سرپرسـتی توانخانوادهکهموارديدریااستروبروییها محرومیتباکودكکهخاصفرهنگیاقتصادي،اجتماعی،شرایطدر. 1

بـه  کمـک هـدف باوداشتهغیررسمیجنبهدورهاینيها آموزش.  استسالگی 4ن سازعمومیورسمیتربیتنظامبهکودکانورودندارد

. گیرد  میصورتها شایستگیازقبولیقابلسطحبهدستیابیبرايمتربیان
. . . . ومربیآموزشی،منابعتجهیزات،ازاعم. 2
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. دهدقرارآناناختیاردرمتربیانازیکهرتواناییو ها استعدادعالیق،بهتوجهباراالزمحمایتیمشاورهاي،

امکـان متوسـطه  دورهپایـان درکهگیردصورتاي  نهگو به بایدتربیتفراینددرشدهانجاميها ازيس زمینه

راجامعهسطحدراجتماعی اقتصادي،علمی،يها فعالیتسایروکاربازاريها نیاز واشتغالبامتربیانارتباط

. نمایدفراهمآنانعالیق،ها تواناییبامتناسب

ازقبـل خـدمات  اینارائهامااستضروريها دورهتمامیدرها خانوادهبهمشاورهايوتیحمایخدماتارائه

مـداخالتی وتربیتجریان در آنزائدالوصفاهمیتدلیلبه- عمومیورسمیتربیتدورهبهمتربیانورود

محرومهاي هخانوادکودکانبرايویژهبه - دادانجامتوان  میمتربیانبهکمکبرايطالییدورهایندرکه

. استبرخورداربیشترياهمیتاز

ـاد سـایر  وتخصـصی وعمـومی رسـمی تربیـت نظامخانواده،توسطکههایی فعالیتوها برنامهبینباید يهـا  نه

. باشدداشتهوجودالزمهمسویی وهماهنگیگیرد، میصورتعمومیرسمیتربیتازپسوقبلدرکهاجتماعی

دبستاندوره

واولمرحلـه  دوبهخوددبستاندوره.  استتمامسالدوره پنج اینبهورودسنوسالششدبستاندورهولط

متمایـل رسـمی تربیـت سويبه غیررسمیتربیتازمالیمیشیبباتربیتجریانابتداییدورهدر.  شود میتقسیمدوم

. شدخواهد

1اولمرحلهبرحاکماصول  

شـامل وگیـرد  دربرمیراسالگیهشتپایانتاسالگی 6آغاز واستکودکیاوانبادفمصاتربیتمرحلهاولین

بایدواستمنعطفبسیارمرحلهاین درشدهدیدهتداركتربیتیيها فرصتوها برنامه.  است2سومودوماول،هاي هپای

شناسـایی اهـداف بهدستیابیدرآنانبهکمکرايبرامتربیان موانعوها محدودیت،ها توانایی،ها استعدادعالیق،بتواند

وهـا  برنامـه  درعمـل آزاديوانعطـاف وجـود وعمـومی ورسـمی يهـا  آموزش بهدبستانازپیشدورهافزودن.  نماید

 اینيها ویژگی.  کند میفراهمراتربیتفراینددر3تربیتیعدالتتحققبراياولیهشرایطمرحله، اینتربیتیيها فرصت

:ازعبارتندمرحله

تربیتیهاي هبرناماجراي وتدویندرخانوادهنقشمحوریتبهتوجه،

                                                          
مرحلـه  «: گویـد  مـی دورهایـن بیاندرباقري.  شود  میمحسوبدومواولکودکیدورهمعادلوتمهیددورهمحدودهدردومواولمرحله. 1

شـامل اولمرحلـه ). 1385 ( است)شرعیبلوغتاسالگی 7 از ( تأدیبو)سالگیهفتتابازي،:اولزیرمرحله ( بازيزیرمرحلهدوشاملتمهید

  . است)فعلینظامدر(دبستاندومواوليها سالوآمادگی/ دبستانپیشدوره

دبـستان  دومواوليها سالوآمادگی /دبستانپیشدورهشاملواست)نظامبنیادي تغییرکلیاتطرحدر ( اساسدورهشاملاولمرحله. 2

. است)فعلینظامدر(
-متربیان تربیتیحقوقمتعادلومتوازنرعایتجملهازاستاموريبهناظر)عمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرج ( تربیتیعدالتاصل. 3

توزیعدربرابري(رسمیوعمومیتربیتبهدسترسیبرابرهاي فرصتکردنفراهم-اقتصادي،ودینی، قومی، فرهنگیهاي ویژگیازصرفنظر

ها تفاوتونیازهابا رسمیوعمومیتربیتطباقانقبول،قابلکیفیتبارسمیوعمومیتربیتارائهجامعه،آحادتمامیبراي)امکاناتومنابع

. اجتماعیوخانوادگیوفرديسطحدر
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1،غیررسمیورسمیتربیتنهادهاي وعواملمیانکاملهماهنگیوارتباطوجود

وزنـدگی مطلـوب )رفتـاري  يهـا  عادت(آدابکسببرايییها فرصتتداركوها برنامهبودنپذیر انعطاف

،بیرونیتنظیمطریقازنیآامیالکنترل

متربیکاوشگرانهروحیه وشهوديهاي هجنببهتوجهبافطريهاي شو گرای ها بینشطبیعی،هاي هجنبرشد

،تربیتیهاي هبرنامدر

بـروز بـراي  متنـوع وغنـی محیطـی تـدارك وتربیـت دربیرونـی ودرونـی عواملپیچیدهتعاملبهتوجه

،وجوديلفمختابعاددرفردييها تفاوت

زندگیروزمره تجربیاتباآنارتباطویادگیرييها و فعالیتها برنامهدرمتربیعملآزاديبهتوجه،

کودكمنشگیري شکلآغازوتخیلبکارگیريحواس،پرورشبهتوجه .

2دوممرحلهبرحاکماصول

شـامل وگیـرد   مـی دربرراسـالگی  11 پایانتاسالگی 9 آغازواستکودکیپایانبامقارنتربیتمرحلهدومین

:ازعبارتندمرحلهاینبرحاکماصول.  استششموپنجمچهارم،هاي هپای

تجربیـات دیدنتدارك برايسهیميها نهادسایرومدرسهخانواده،میانرابطههمسوییوهماهنگیوجود

،مدرسهمحیطازخارجوداخلدرگروهیوفرديمتنوعوغنی

ها مهارتپرورشمنظور بهرامختلفعملیتجربیاتکسبامکانکهتربیتیيها فرصتوها نامهبرتدارك،

،آوردفراهمراباشد میآیندهدرفردعملساز زمینهکهییها گرایشوها باور

متربیدرزیباوزشتو بدوخوببازشناسیوتشخیصقدرتپذیري، مسئولیتوجمعی کارروحیهپرورش،

واساسیمفاهیمیادگیري برايشرایطایجاد وپایۀدانشکسبدرآنهامحدودیتومتربیانتفاوتبهتوجه

،علمی ومنطقیتفکربهدستیابیجهتمعلولیوعلتروابطدرك

متربیتالشوفعالیت طریقازراشناختیظرفیتپرورشوبکارگیريامکانکهتربیتیيها فرصتتدارك

،کندفراهم

بـر تکیهبا(وجودي يها ظرفیتبهدستیابیجهتتخیلپرورشوشخصیعالقۀشناختبرايسازي هزمین

. متربی)شخصیتالشوابتکارقوه

دبیرستاندوره

پایـان گواهینامـه  بگذراننـد موفقیتبارادورهاینکهکسانیبهوداردقراردبستاندورهادامهدردبیرستاندوره

                                                          
. دارنـد  برعهـده عمومیورسمیتربیتبهورودازقبلجامعهسطحدررامتربیانبهتربیتیخدماتارائهوظیفهنوعیبهکهمراکزيتمامی. 1

. باشندداشته )هدفوحدتوهماهنگیباتهالب(جديمشارکتکودکانتربیتجریاندرهمچنانباید
. استابتداییدورهفعلینظامو پنجمچهارم، سوميها سالشامل. 2
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ابعـاد رشـد امکانآنطریقازکهمتنوعی تربیتیيها فرصتبایدمتوسطهدوره 1. شدخواهدطااععمومیتربیتدوره

تـدارك  -آنانفردييها تفاوتبهتوجهبا- رامتربیانیکپارچه هویتگیري شکلومعیارنظامانتخابوجودي،مختلف

. استتربیتچهارمو سوممرحلهشاملمتوسطهدوره.  ببیند

سوممرحلهربحاکماصول

شاملوگیرد میدربرراسالگی 14 پایانتاسالگی 12 آغازواست2اولنوجوانیدورهبامقارن تربیت،سوممرحله

:ازعبارتندمرحلهاینبرحاکماصول.  استنهموهشتمهفتم،هاي هپای

بـراي عمـومی، و میرسـ تربیتجریاندرسهیميها نهادسایروخانوادهمیانهمسوییوهماهنگیوجود

،آنبهالتزامومعیارنظامشناختدرفردبهکمک

کهاي گونه به -شرعی تکلیفپذیرشدرجنسیتیيها تفاوتنمودنلحاظبا -تربیتدراختیارعنصربهتوجه

راخـویش تعالیورشدقبالدرپذیري مسئولیت ووظیفهواختیارتکلیف،وحقمیانرابطهتدریجبهمتربی

،کنددرك

بـراي فـردي هـاي  موقعیـت درآنبکـارگیري ومختلـف يهـا  انتخابامکانوفردييها استعدادپرورش

،ویژههویتشناسایی

یافته سازماندانش کسبورمزگشاییبرايدانشسازماندهیوساختاربنديدرمتربیانتواناییبهتوجه،  

بـراي آنازگیـري  بهرهومتربیانابتکاروخیلتقدرتپرورشوشخصیقیعالشناختبرايسازي زمینه

  ،پیچیدهوواقعیمسائلحل

موقعیتاصالحوشناخت درآنازگیري بهرهویادگیريتفکر،يها فرایندارزیابیدرمتربیانتواناییبهتوجه .

3چهارممرحلهبرحاکماصول

ـ  شـامل وگیـرد  میدربرراسالگی 17 انپایتاسالگی 15 آغازواستدومنوجوانیبامقارنمرحلهاین هـاي  هپای

:ازعبارتندمرحلهاینبرحاکماصول.  باشد میدهموازدویازدهمدهم،

ازاعـم  (4تربیـت  جریـان درمـؤثر وسـهیم عوامليها فعالیتوها برنامهمیانهمسوییوهماهنگیوجود

واجتمـاعی يهـا  فعالیـت درمتربـی  ندهسازمشارکتبراي) عمومیوتخصصیرسمی،رغیورسمیتربیت

،جامعهاقتصادي

                                                          
وکاربازار بهورودجهتالزميها آمادگیکسببرايبایدباشند،داشتهراکاربازاربهورودقصدعمومیتربیتازپسافرادکهصورتیدر. 1

. نمایندشرکت ) شود  میدیدهتداركتربیتامردرسهیميها نهادسایرتوسطکه ( آموزي مهارتهاي دورهدرگیخانوادزندگیتشکیلیا
 ، اول يهـا  سالمعادلواست)آناواخردرو پسرانمرحلهاینآغازدردختران( جنسیبلوغبهمتربیانرسیدنباهمزمانحدوداًمرحلهاین. 2

. باشد میفعلیراهنماییوم و سدوم
. باشد میفعلینظاممتوسطهدورهیازده،ده،يها سالشامل. 3
متربی درونیبرانگیختگیوخودجوشهاي فعالیتمبنايبایدکهتاسمالزمتومشارکتوزارت،اندیشی، همدوره؛ایندرتربیت ویژگی .4

  .گیردقرار
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نـسبت شایسته گیري موضع، موقعیتتحلیلوتجزیهدرفردبهکهتجربیاتیکسببرايالزمشرایطایجاد

شخـصی زندگیسبکبهکهاي گونه بهموقعیتمداوماصالحبرايمناسبهاي هراانتخابوفراموقعیتبه

،یابدتدسمعیارنظامبر مبتنی

عقالنـی، ، جـسمانی ( وجودي ابعادمیانژرفوعمیقیوستگیو پرابطهبرقراريامکانکهشرایطیتدارك

،کندفراهمرافردویژههویتعالیو تتکوین وسازيیکپارچهگیري، شکل) معنويواجتماعی، عاطفی

وفـردي زنـدگی  مختلـف ابعـاد دردهپیچیمسائلبامتربیانرویاروییبرايمتنوعتربیتیيها فرصتایجاد

ییها حل راهیافتندرابتکاروتخیل قدرتی،نذهيها تواناییبکارگیريدرواقعیتجربیاتکسبواجتماعی

،مناسب

اجتمـاعی و وجـودي يهـا  نقـش میـان بخـشی  وحدتجهتگستردهومتنوعيها انتخاببرايسازي زمینه

.جامعههآیندوحاليها نیازباهمسومتربیان

ـایی وبرحـسب عالیـق  عمـومی ورسمیتربیتدورهپایاندرتربیتجریاندرمؤثروسهیمعواملمشارکتبا وتوان

اي حرفـه زندگیخانوادگی،زندگیبهورود (گیري زندگی  جهتوعمومیورسمیتربیتطولدرمتربیانشدهکسبتجربیات

  .شدخواهدسازماندهیواقعیهاي فرصتدرها آموختهبکارگیرياي براي دو سالهتایکدورهآنان)تحصیلادامهیا

)روابطوجایگاه ، نقش(اصلیهاي همؤلف. 2-8-2

آناهدافورسالت تحققبهکمکبرايکهاستاجزاییعمومیورسمیتربیتنظاماصلیهاي همؤلفازمنظور

اجـزاء ایـن .  اند گرفتهشکل)اصالحوارزشیابی نظارت،واجرا ی؛هماهنگپشتیبانیریزي؛ برنامهسیاستگذاري؛سطوحدر (

 نظـام ایـن اصـلی هـاي  زیرنظامچارچوبدر)مدنیواجتماعینهادهاي وخانوادهحاکمیت،(گانه سهارکانعملمجراي

.باشند می

آنهـا وظـایف ونقـش ازمختـصري شـرح ونظاماینهاي مؤلفهانواعمقدماتیفهرست

  :ازعبارتند

تربیتعالیشوراي
1

بـا وجمهـور   رئـیس ریاسـت بـه و) ایـشان مستقیمنمایندهحضوربا( رهبريمقامنظرتحتتربیتعالیشوراي

بـر نظارتوهماهنگیسیاستگذاري،مسئولیتشورا این.   شود می تشکیلتربیتجریانگانه سهارکاننمایندگانشرکت

عملکـرد بـر عالیهنظارتهمچنین.  داردبرعهدهراهستندشریکوسهیمیتترب شایستهجریاندرکهعواملیعملکرد

                                                          
بهاختصاص اکنون همسالصدازبیشفعالیتسابقهباکهاستفعلی«و پرورشآموزشعالیشوراي«یافته توسعهصورتشورااینالبته .1

بپردازدمؤثر وسهیم عواملدیگرباو پرورشآموزشنظامبینروابطبهتواند نمیقانوناًحتیلذا( داردو پرورشآموزشفعلینظامهاي فعالیت

انقـالب عـالی  شـوراي نظـر زیـر ( فرابخـشی شورایی ،)فعلیوضعازتر گستردهترکیبیبا)متنپیشنهاديشکلبه(تربیتعالیشورايولی

خواهـد نافـذ  )یو غیررسمرسمیتربیتوو تخصصیعمومیتربیتازاعم(تربیتیعوامل ونهادهاهمهبرايآنو تصمیماتبوده)فرهنگی

تربیـت نظـام  مؤلفـه  «تعبیـر لـذا  ونشدهمحدودو عمومیرسمییتتربنظامبهصرفاًتربیتعالیشورايفعالیتقلمروتوضیح،بنابراین.   بود

.استتسامحنوعیباهمراهشوراییچنینبراي)متندرشده یادمعنايبه(«و عمومیرسمی
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.استشورااینبرعهدهو عمومیرسمیتربیت وزارت

:ازعبارتندتربیتعالیشورايوظایفترین عمده

oجامعه،افرادآحاداجتماعی برايوفرديابعاددرتربیتیعادالنههاي فرصتایجادزمینهدرسیاستگذاري

oرسمیتربیتهاي نظامهمهدرتحولکالنراهبردهايوانداز چشمعیینت،  

oتربیـت انـواع در سـهیم وشـریک نهادهايهمهعملکردبینهماهنگیوهمسوییدو ایجاکارتقسیم 

،)خصصیو تعمومی ، غیررسمیورسمی(

oچـارچوب درملـی  سـطح درتربیـت انواعبهمربوطمقرراتوها نامه آیینها، سیاستتصویبوبررسی

،کشورکالنهاي سیاستوقوانین

oدرتـصویب قبـل از  (تربیتـی نهادهايبهمربوطکلیهاي سیاستوقوانیننویس پیشتأییدوبررسی

مصلحتتشخیصمجمع وفرهنگیانقالبعالیشوراي اسالمی،شورايمجلسنظیرربط ذيمراجع

،)نظام

oمجلسبهپیشنهادازقبلتخصصیتربیتوعمومیورسمیتربیتوزرايتخصصیصالحیتبررسی

،اسالمیشوراي

oوهـا  سیاستاجراي چگونگیمنظرازسطوحدرتربیتجریاندرسهیمعواملهمهعملکردبرنظارت

  ،مصوبقوانین

oتربیتمختلفيها نهادعملکردازارزیابیيها  شاخصومعیارهاتعیین،

oيهـا   شـاخص ومعیارهـا براسـاس تربیتنهادهايهمهمشتركواختصاصیيها کارکردازارزشیابی

وطیبهحیاتتحققبرايافرادعمومآمادگیشایسته والزممرتبهيها  شاخصومعیارهاتعیین مصوب

،درازمدتزمانیهاي هبازدرآننمودنروز  به

oتربیـت نظـام يهـا  همؤلفـ دیگـر ازکـه ( منطقـه واستانسطحدرتربیتيها شوراعملکردبرنظارت

،)شوند می محسوب

oفعلیـت وبالفعـل يهـا  ظرفیـت ازگیـري  بهرهبرايتربیتجریاندرمؤثرعواملفعالیتبهدهی جهت

.تربیت جریاناهدافتحققبهکمکبرايآنهابالقوهيها ظرفیتبهبخشیدن

وابستههاي سازمانوتربیتوزارت

مصوبراهبردهاي و ها سیاستبراساسکهاستعمومیورسمیتربیتنظامدرحاکمیتنمایندهتربیتوزارت

تحقـق برايارزشیابیونظارت، پشتیبانی ریزي، برنامه ، تربیتوزارتاصلیمسئولیت.   نماید می عملتربیتعالیشوراي

:ازعبارتندآنوظایفترین عمدهلذا.  استو عمومیرسمیتربیت مراحلکلیهدرتربیتجریانشایسته

oتحقـق بـراي اسـتراتژیک ونگـر  آیندهمطالعاتانجامبراساسمدتمیانومدتبلندهاي هبرنامتدوین

وکـشور توسـعه هـاي  هبرنامقالبدرتربیت مراحلازیکهربامتناسبعمومیورسمیتربیتاهداف

  ،اهدافتحققمیزان خصوصدرربط ذيمراجعبهپاسخگویی

oمتنـوع، ومطلـوب  تربیتیيها فرصتایجادبرايمختلفسطوحدرزمانیسايها ظرفیتمداومافزایش
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،المللی بینوملیسطحدرتحوالتوها نیازبامتناسب

oمختلف،سطوحدرخدمات تربیتیارائهدرتنوعوکیفیتتضمینبرايارزیابیونظارتهاي سیستمتقویت

oدر)فردييها تفاوتبهتوجهبا (نظامانسانیابعمنوجودييها ظرفیتمداومرشدزمینهدرریزي برنامه 

،طیبهحیاتمراتببهدستیابی

oوبالفعليها  ظرفیتازگیري بهرهبرايریزي برنامهوتربیتدرمؤثروسهیمعواملبامؤثرارتباطایجاد

،سازمانیاهدافتحققجهت)خانوادهرکنخصوصاً ( آنانبالقوه

oتشکیالتینظام وساختار ایجادجهتالزمهاي نامه آیینوتو مقرراقوانینتصویببرايمقدماتتمهید

،محدود مدیریتیهاي هرد وگستردهنظارتیحیطه چابک، با ومنعطف

oنظاماهدافتحققجهتالزممالیمنابععادالنهتخصیصوتأمینبرايتالش.

مناطقتو ادارااستانیهاي سازمان

تربیـت اي  منطقـه ، ي اسـتانی هـا  شورانظارتوهماهنگیباوتربیتوزارتنظرتحتمناطقاراتادواستانیهاي سازمان

تحقـق امکـان کـه هایی نامه آیینوقوانین،ها برنامهمسئولیت اجراي) و عمومیرسمیتربیتنظامرکنسهنمایندگانازمتشکل(

:ازعبارتندو اداراتها سازماناینوظایفترین عمده.  دارندهبرعهد،نمایند  میپذیر امکانمدرسهسطحدرراتربیتجریان

oاي  منطقهيها ظرفیتبامتناسبقانونیمصوباتاجرايزمینهدرعملیاتیریزي برنامهوها راهبردتعیین

ها، شاخصرعایتباو

oها نامه نییآتصویبوتدوینو ) منطقه واستانسطحدر (محلی-محیطیبالقوهيها ظرفیتشناسایی

  ،آنهاازگیري بهرهبرايمقرراتو

oآنـان بالقوهيها ظرفیتازگیري بهرهبرايریزي برنامهوتربیتدرمؤثروسهیمعواملباارتباطایجاد 

  ،نظاماهدافتحققجهت)خانوادهرکنخصوصاً (

oدر -مربیـان اًخـصوص  - مـؤثر وسـهیم عواملکلیهوجودييها ظرفیترشدبرايییها فرصتایجاد

،طیبهحیاتمراتببهدستیابیبرايتربیتجریان

o،تربیتیعدالتاصلرعایتبامنابعتوزیعوتخصیصتأمین،  

oسـطح سـه درمتربیان بالقوهيها ظرفیتتحققدرتربیتیهاي هبرناممداوماصالحوارزیابیونظارت

،پیامدوبروندادمحصول،

oتربیتیخدماتارائهدرغیردولتیهاي سازمانو ها نهاد مؤثرمشارکتبرايفرصتایجاد.

مدرسه

هدفمنـد  وبالنـده پویا،، منعطففضایی، عمومیورسمیتربیتنظامعینیجلوهوعملکانونعنوانبهمدرسه

معیـار نظامبراساسموقعیتمداوماصالح ودركبرايمتربیاندرراالزميها شایستگیکسبزمینهتواند می کهاست

بهـم وترکیـب امکـان )متفـاوت خبرگیسطوحبا (متربیانومربیان میانتعاملیفضاییایجادبامدرسه.  کند می فراهم

فـردي  يهـا  تفاوتبامتناسبراآنبامواجهههاي هراوزدا هستیوبخش هستینقاطشناخت برايراتجربیاتپیوستن

.بیندتداركمتربیان
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معلـم، ازاعـم  ( تربیـت  عواملکلیههویتیتغییراتگرودر، مدرسهفضايدرتربیتیهاي هنزمیمداومساماندهی

سـاماندهی نیـز وآنـان وجـودي مراتـب پیوسته ارتقاءو)دارندسروکارمتربیانبانوعیبهکهاستعواملیهمهومدیر

درهـا  برنامـه فـضایی چنیندر.  استمعیارنظامبراساسمدرسهسازمانی فرهنگگیري شکلوها ساختاروروابطمداوم

متربیان ازیکهرکهاي گونه بهبوده،آگاهانه وآزادانهانتخاب وترجیحگزینش،يها فرصتازمملویافتگی  سازمانعین

براسـاس خودموقعیتمداوماصالح ودركبرايتربیتیمتنوعيها فرصتازخویش،يها تواناییوها استعدادبراساس

.شدخواهندبرخوردارمعیارظامن

تربیـت ارکـان مـشارکت  بـا وتربیتمراحلازیکهرویژگیرعایتباتربیتیيها فرصتتداركوریزي برنامه

هدفبامدرسهامورادارهوریزي برنامهدر )آنانرسمی نمایندگانطریقازیا ( خانوادهمستقیممشارکت.  گیرد میصورت

.استضروريتربیت اهدافوها وشرهمسوییوهماهنگی

نسبت)مدرسههماهنگی بایا(مدرسهنظارتتحتومراحلازیکهردرتربیتاهدافباهمسوتواند میخانواده

 خـانواده بر عالوه.  نمایداقدامرسمیساعاتازخارجیا داخلدرتربیتیمتنوعيها فرصتتداركوها برنامهسازي غنیبه

تـدارك مـدنی مؤسساتواجتماعیيها نهاد دیگرسويازکهامکاناتیوها  فرصتیامحلیجامعهشارکتمازتوان می

. نموداستفادهمتربیان متنوعوجودييها ظرفیتبهپاسخگوییبرايتربیتیيها فرصتسازي غنیجهتشود میدیده

انتخـاب مدرسـه، شایسته ادارهازشتیبانیپمسئولیتوشوند می ادارهامناهیأتتوسطاالصول علیمدارسعموم

مدرسـه امنـا هیـأت برعهـده متربیاننیازهايبه پاسخگوییبراي)ماديمالی،انسانی،ازاعم ( منابعسازماندهیومدیر

عملکـرد ارزیابیانتخاب،وظیفهامناهیأتنظرزیرکهباشدمستقلیعلمی شورايدارايمدرسههراستشایسته.  است

سـوي  ازمـدیر انتخـاب .  داشـت خواهدبرعهدهراآناناي  حرفهيها مهارتودانشروزرسانی بهو کارکنانسایرومعلم

و)مختلـف سـطوح در (هـا  شورا قبالدرمدارسالبته.  گیرد میصورتمدرسهعلمیشورايمشورتونظرباامناهیأت

ارزیـابی ومـدارس عملکـرد بـر نظـارت .  باشند می پاسخگونیز منظايها استانداردحفظبرايمناطقاداراتوها سازمان

.بودخواهدربط ذيمراجعبرعهدهسالیانهبه طور ها فعالیتوها برنامهکیفیت

مواردنمودنلحاظبامصوب مقرراتواصولچارچوبدرمدرسهدرتربیتیيها فرصتمتنوعومداومساماندهی

  :گیرد می صورتزیر

،متفاوت سرعتو)غیررسمیورسمیزمان ( برنامهارائهزمانپایان،وورودزمان:مانزدرتنوع-

،صنعتی شغلی،مراکزپژوهشی،وعلمیفرهنگی،مراکزمسجد،خانه،مدرسه،:ارائهمکاندرتنوع-

درمنعطـف يهـا  بندي گروهخاص،يها آموزش،سازي غنیهاي هبرنام:درسیهاي هبرنامانواعیدر طراحتنوع -

،کالسیاپایه،سطح،درون

فـردي  پژوهشکوچک،هاي  هگرومدرسه،سطحکالسی،گروه:درسیهاي هبرناماجراينحوه وروشدرتنوع-

.نیکیالکتروو مجازيواقعی،محیطدرمربیگريوکارورزيکارآموزي،گروهی،و

:ازاستعبارتمدرسهسازمانیتجلیات

oطیبه حیاتمراتببهدستیابیراستايدراختصاصیآرمانیانداز چشمیکازبرخورداري،

oـ بـا مقابلـه مدرسهشئونوها فعالیتتمامیدرآنانگاشتنجديوتربیتبهعشق ونومیـدي وسأی

،نواندیشیونوآوريازحمایت
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oوممـدا اصـالح ودركبـراي گـروه دروندروافـراد یکایـک درپـژوهش وعلمیروحازبرخورداري

،جدیديها ظرفیتدستیابیدرمتربیانبهکمکوخودموقعیت

oباالترموفقیتمراتببهنیلبرايناآرامیوخالقتنشرواج،

oکنندگان مشارکتتحقیروتهدیدازپرهیزومشارکتبر مبتنیافقیروابط، بازفضاي،

oرخـدادهاي جـاي بـه هـا  روندوارویدادهبرآیندبرتمرکزپرتودرمدرسهعملکردمداوماصالحودرك

.)رونده پسیارونده پیشازاعم (موردي

oازعبارتندمدرسهوظایفترینعمده:

oدرمتربیانیکایکبرايپویاومتنوعيها فرصتایجادزمینهدرمطلوبانداز چشمتعیینوریزي برنامه

،محلی وبومیمقتضیاتبهتوجهباخویشموقعیتاصالحودرك

oآنازگیري بهرهوتربیتیيها فرصتتداركدرمحلیجامعهوخانوادهبالقوهيها ظرفیتاییشناس،

oجریاندرمتربیانوخودموقعیتبهبودودركدرمربیانمشارکتهماهنگی،برايییها فرصتایجاد

،طیبهحیاتمراتببهدستیابیبرايتربیت

oتحقـق درهـا  برنامـه مـداوم اصـالح وارزیـابی ورتنظـا / آموزشیعدالتاصلرعایتبامنابعتأمین

،پیامدوبروندادمحصول،سطحسهدرمتربیانبالقوهيها ظرفیت

oتحقـق جهـت درکیفیتباومتنوعخدماتارائهدرمردمیيها نهادمشارکتبرايییها فرصتایجاد

،عمومیورسمیتربیتاهداف

oدرجامعـه ومدرسهعملکردسطحارتقاءمنظوربهتلفمخسطوحدراجتماعیيها فعالیتدرمشارکت

.عمومیورسمیتربیتاهدافراستاي

تربیتیعملکردداراي( نهاد مردمهاي تشکلوصنفی، اي حرفه -علمیهاي انجمن(

ورسمیتربیتنظام ارکانازیکیعنوانبه(غیردولتیهاي سازمانو نهادهامصادیقازها تشکلوها انجمناین

نظـام کارکردهـاي ورسالتتحققدرخانوادهوحاکمیت یعنیدیگررکندوباتعاملدرکهشوند می محسوب ) عمومی

:باشدزیرشرحبهتواند می آنهاوظایف.  دارندعهدهبهرااي  برجسته نقشعمومیورسمیتربیت

oطیبهحیاتمراتببهدستیابیدرمربیانیکایکموقعیتاصالحودركبرايریزي برنامه،

oجریـان درسهیمیاشریکنوعبهکهپژوهشیوعلمیمراکزوصنفیيها انجمنباسازندهمشارکت

،جهانیواي  منطقهملی،سطحدر،باشند می تربیت

oمـسئولیت پـذیرش بـراي عمـومی ورسمیتربیتنظامهاي همؤلفدیگروخودعملکردمداومارزیابی

،تربیتجریاندرترمؤثرنقشایفايوبیشتر

oـانواده بـه شدهارائهتربیتیخدماتسطحارتقاءمنظوربهتربیتی-علمیيها نشستبرگزاري ـان ،هـا  خ  ، مربی

خدمات،اینارائهدرجامعهسطح انتظاربردنباالو)عمومیورسمیتربیتنظام (و کارکنان متربیان

oفلـسفه هـاي  گیـري  جهتواهدافبامتناسب(بومیتربیتیتجربیاتبخشی اعتبار وتولیددرمشارکت

.جهانی واي  منطقهملی،سطحدرموفقتجارباینمبادلهو)تربیت
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عمومیو رسمیتربیتنظامنظارتتحت( مکملوجانبیتربیتیخدماتکننده ارائهمؤسسات(

ارائـه بـه نسبتاجتماعی يها نهادازمصداقیعنوانبهکهاستتربیتی-علمیمراکزهمهشاملمؤسساتاین

بـا مـرتبط  )طیبـه حیـات مراتببهمتربیاندستیابیدر تربیتفلسفهاهدافوآرمانباهمسو ( تکمیلیوجانبیخدمات

 نظـام نظـارت تحـت ،) اختیـاري (تجویزي غیر)انتخابی( تجویزي نیمه،)الزامی( تجویزي درسیبرنامهگانه سهيها بخش

اهم.  نمایند میاقدامجامعهسطح درآنمتنوعاشکالدرنظامهاي سیاستواهدافراستايدروعمومیورسمیتربیت

:باشد می زیرشرحبهمؤسساتاینوظایف

oبهتربیتیخدماتارائهبرايسازمانیموقعیتمداوماصالحودركبرايپژوهشیوعلمیروحیهایجاد

جامعه،

oمـشارکت بـراي منعطـف وبازفضاییایجادوجامعهآیندهوحاليها نیازبراساسعملکردازارزیابی

،تربیتجریاندرمؤثروسهیمعواملسایر

oتربیتی،هاي فرصتبهبخشیدنتنوعبرايمربیانمدارس،وها خانوادهبهتربیتیخدماتارائهومنابعتولید

oدرجامعـه ومدرسهعملکردحسطارتقاءمنظوربهمختلفسطوحدراجتماعیيها فعالیتدرمشارکت

،عمومیورسمیتربیتاهدافراستاي

oطیبه،حیاتمراتبتحققجهتدرمربیانیک یکاتوسطموقعیتمداوماصالحودركبرايریزي برنامه

oجریـان درسهیمیاشریکینوعبهکهپژوهشیوعلمیمراکزصنفی،يها انجمنباسازندهمشارکت

،)جهانیواي  منطقهملی،سطحدر ( ،باشند می تربیت

oایفـاي وبیشترمسئولیتپذیرشبرايعمومیورسمیتربیتنظامدرسازمانیعملکردمداومارزیابی

،تربیتجریاندرترمؤثرنقش

oملـی، سـطح درآنمبادلـه وتربیتیتجربیاتتولیدوتربیتی -علمیيها نشستبرگزاريدرمشارکت

.جهانیواي  منطقه

پشتیبانیخدماتدهنده ارائهحقیقیاشخاصوها شرکت،مؤسسات

ـا و ازمصداق دیگريعنوانبهپشتیبانیخدماتدهنده ارائهحقیقیاشخاصوها شرکتمؤسسات، هـاي  سـازمان نهاده

ـام ي مختلفها بخشنیازموردتربیتیخدماتکههستندغیردولتی تربیتـی  مؤسـسات مـدارس، عمـومی، ورسـمی تربیـت نظ

.نمایند  میارائهمنابعوتجهیزاتامکانات،فضا،زمینهدرراعلمیيها نهادمراکز وسایرو)نظارتحتت (

:استزیرشرحبهمؤسساتاینوظایفترین عمده

oتربیتـی يها فضاشایستهوادارهساختزمینهدرتربیتجریاندرسهیمعواملکلیهباسازندهمشارکت

مراکـز  هـا  اردوگـاه زنـدگی، يهـا  مهارت انواعیادگیريمراکز، ها کتابخانهی،علميها پارك (نیازمورد

،آنهاتجهیزو ...) وتفریحی،

oومحلـی ملـی، سـطوح در) ویژهيها نیازباهاي هگرو(متربیانتربیتیخاصيها نیازبررسیومطالعه

وملیسطحدرتربیتیيها ستانداردابامطابق(ها نیازاینبهپاسخگوییاي  برریزي برنامهواي  مدرسه

  ،)المللی بین
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oعلمـی تجهیزاتآموزشی،کمکموادونشریات، درسیيها کتاب،ها افزار نرمآموزشی،هاي هبستتولید

باهمسو ( تربیتمختلفهاي هدوردرمتربیان ومربیاننیازهايبامتناسبمنابعسایروآزمایشگاهیو

،)جهانیو اي منطقه،ملیسطحدرعلمیتجربیات

oوقبلتربیتیهاي فرصتبهبخشیدنتنوعدرها خانوادهبهکمکبرايآموزشیتجهیزاتومنابعتولید

،)سهیميها نهادسایر مشارکتبا ( عمومیورسمیتربیتنظامبهمتربیانورودازبعد

oکـه پژوهـشی وعلمـی راکـز میامعلمانصنفیيها انجمنومعلمینظامسازمانباسازندهمشارکت

  .شود می ها سازماناینخدماتسطحارتقاءبهمنجر

 انسانیمنابعمستمرارزیابیوارتقاء ومعلمتربیتمراکزوها دانشگاه

oبـا تخصـصی ورسـمی تربیتنظامهاي فعالیتهمسوییجهتدرمکملهاي برنامهو اجرايطراحی

طیبه،حیاتباالتري ازمراتببهربیانمدستیابیراستايدرتربیتاشکالسایر

oدریکپارچگیایجادوطیبهحیاتمراتببهمربیاندستیابیزمینهکهدرسیهاي برنامهو اجرايتدوین

متربیان،بهنسبتحمایتی، مشاورهايتربیتی،نقشایفايجهتراآنانوجوديمختلفابعاد

oبـراي نیازموردماديومالیمنابعتخصیصوتأمینورسمیتربیتنظامظرفیتازبخشیاختصاص

عمومی،ورسمیتربیتنظامنیازمختلف موردهاي پستدراشتغالجهتشرایطواجديها نیروتربیت

oایجـاد ومنـاطق وهـا  استانسطحدرانسانیمنابعنگهداشتنروزبهمنظوربهمراکزيتجهیزوایجاد

درسـهیم عوامـل سـایر ومعلمان، مدیرانهاي یافتهصوصخدرنظرتبادلوبحثبرايهاي فرصت

طیبه،حیاتمراتببهدستیابیدرمتربیانکمک بهجهتییها راهکارشناساییبرايتربیتجریان

oظرفیـت مـداوم ارتقـاء منظـور بـه تخصصیورسمیتربیتنظامانسانیمنابعاي حرفهرشدبهکمک

رسـمی تربیتنظامهاي میان فعالیتیکپارچگیایجادومعلمیتتربمراکزوها دانشگاهاساتیدوجودي

،)تخصصیوعمومیازاعم(

oفلـسفه يهـا  داللـت براسـاس مربیـان اي  حرفههاي صالحیتازارزیابیوشاخصتدویندرمشارکت

دسـتیابی درعمومیورسمینظام تربیتبهکمکبرايسازوکارهاییایجادوعمومیورسمیتربیت

.آنبه

کهاستغیردولتی نهاديعنوانبهمعلمینظامسازمانتأسیسبهمنوطوظایفاینازبخشیتحققالبته(

  .)گیرد میعهدهبهراشغلاینداوطلبان ومربیاناي  حرفهصالحیتبهبخشیاعتباروارزیابیوظیفه

ارزشیابیوپژوهشمراکزومؤسسات

فعالیـت مـستقل به طور یاباشند می حاکمیتمختلفسطوحبهبستهواکهارزشیابیوپژوهشمراکزومؤسسات

شناسـی  آسیب،ها نیازبررسیطریق ازرانظاماینعمومی،ورسمیتربیتنظاماهدافراستايدردارندوظیفهنمایند می

: ازعبارتندتمؤسسااینوظایفترین عمده.  رسانند یاريپیامدوبروندادسطحدودرنتایجسنجشوموجود،وضع

oگیـري  تـصمیم منظوربهنتایجدادنقراراختیاردروالمللی بینملی،اي، منطقهسطحدرپژوهشیهاي طرحانجام

معیار،نظامبامتناسبآنانشناختی هستیارتقاء مراتبوجامعهانسانیهاي سرمایهکیفیتخصوصدر
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oارائهوخاصزمانیهاي دورهدرعمومیورسمییتتربنظامعملکردبررسیمنظوربهییها پژوهشانجام

درنظـام عملکـرد ارتقـاء وبهبودبهکمکبراي تربیتجریاندرمؤثروسهیمعواملکلیهبهپیشنهاداتی

،طیبهحیاتمراتببهدستیابی

oموانعبررسیبرايعمومیورسمیتربیتنظامدرمدیریتیمختلفسطوحبامشتركيها نشستبرگزاري

تربیت،جریانموفقیت

oییهـا  راهکـار ارائـه وتربیـت فراینددرکششیورانشیعواملخردمندانهادارههاي هراشناساییوسیربر

،آندرمؤثروسهیمعواملازیکهرنقشبهتوجهبامناسب

oاینعملکرددبهبومنظوربهعمومیورسمیتربیتنظامفعالیتيها یامدو پعملکرد، نتایجمستمرارزیابی

،اجراییاقتضائاتوایشانفردييها تفاوتبه توجهبامتربیانوجودييها ظرفیتتوسعهفراینددرنظام

oونظـام پوشـش تحـت علمیمراکزومدارستجهیزومنابعتأمینزمینهدرها فعالیتتأثیرمستمرارزیابی

،عمومیورسمیتربیتنظامدراهدافبااقداماتهمسویی

oورسمیتربیتنظامبهتربیتیخدماتارائهدرها استانداردسطحارتقاءمنظوربهپژوهشیهاي طرحجرايا

،پژوهشیوعلمیمراکزومدارسعمومی،

oهـاي  هزمینتبیینونظريابعادسازي روشنمنظوربهتجربیوکاربرديبنیادي،پژوهشیهاي طرحاجراي

،تربیتعملعرصه درها یافتهکارگیري بهبرايطیبهحیاتمراتبکسباجرایی

oارائـه وملیسطحدرتربیتجریاندرمؤثروسهیمعواملمشارکتباپژوهشیوعلمیهاي هپروژاجراي

.المللی بینسطحدرپژوهشیوعلمیمجامعبهها یافته
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جریـان ازپـشتیبانی جهـت در1منظـا ایـن اساسـی يها بخشعمومی،ومیرستربیتنظاماصلیهاي زیرنظام

نظـام هـاي  همؤلفـ تمـامی هـا  زیرنظام این.   هستندآنکارکردهايواهدافتحققبهکو کمنظامرسالتانجامتربیت،

: ازعبارتند ودهند  میقرارخودتأثیرتحتراعمومیورسمیتربیت

oمدیریت ورهبري،

oدرسیبرنامه،

oانسانیمنابعتأمینومعلمتربیت،

oمالیمنابعخصیصو تتأمین،

oناوريو فتجهیزاتفضا،تأمین،

oارزشیابیوپژوهش .

منزلـه بـه هـا  زیرنظـام  اینبلکه.   نیستهمدیگر برآنهاتقدمواولویتبهناظراصلیهاي  زیرنظامعناوینترتیب

  .هستندهمدیگرباتبادلوتعاملدرپیوستهبه طور کهآیند می شماربهعمومیورسمیتربیتنظاممختلفوجوه

وظایف، قلمرو، وتعریف (اصلیهاي  زیرنظامنظريالگوهاي. 1-3

  )اصولورویکردها

ورویکردهـا وظـایف،  شـامل کهگردد  میارائهنظريیچارچوباصلیهاي  زیرنظامازیک هربرايبخشایندر

وتعریـف ؛ اصـول ورویکرد، وظایفخصوص دربحثبهورودازپیشالبته.  باشد می ام زیرنظهربهمربوطخاصاصول

.شود می بیاننیز زیرنظامهرقلمرو

بهناظرنیزآنرویکرد و زیرنظاممطلوبدستاوردهايبیانبهمعطوفهاي هگزار: ازاستعبارت زیرنظاموظایف

 بـا کـه است،آنموضوعاتومسائلبامواجهه چگونگیورنظام زیماهیتدربارهمنسجمیومشخصکلیگیري جهت

اصول،انتخابدرهماهنگیوهمگراییایجادموجبآنبهالتزام و شدهتعییننظري،مفروضاتازاي  مجموعهبهتوجه

                                                          
هکشود تعریفاي  گونه به زیرنظامهربامرتبطموضوعاتتااستشدهتالشعمومیورسمیتربیتنظاماساسیيها بخششناساییدر .1

محقق ها  زیرنظاماینطریقازنظاماینکارکردهايهمهوباشدداراعمومیورسمیتربیتنظامعامموضوعاتبهنسبتراشمولبیشترین

.) باشند نمیپرورشوآموزشوزارتدرموجودهاي معاونتفعلیوضعبهناظرلزوماًاصلیهاي  زیرنظاموظایفونقشلذا  ( گردد
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تحقـق چگـونگی بیـان جهـت درکـه استکلیتجویزيقواعداصولهمچنین.  شدخواهد خاصیهاي روشومعیارها

انجـام مطلـوب  نحوبهراخودوظایفیکهرتاگیرند  میقرارکارگزارانعملراهنمايومعیارمثابه بهزیرنظامایفوظ

فلسفهدرمندرجاصولوعلمیو فلسفی، دینیمبانیبهنظربا،باشند می خاصاصولمعنایکبهکه ، اصولاین.  دهند

.  اندشدهوضعمربوطه زیرنظامخصوصیاتهمچنینو ایراناسالمیيجمهوردرعمومیورسمیتربیتفلسفهوتربیت

  . گیرد میدربررا زیرنظامهرعملارچوبچاصولاینمحدودهدیگرسخنبه

مدیریتورهبري زیرنظامنظريالگوي. 2-3

قلمرووتعریف. 1-2-3

وروشن جامع، مدیریتورهبرينیازمندخوداهدافوها آرمانتحققبرايمطلوبو عمومیرسمیتربیتنظام

وآرااجمـاع وتجـارب شـده، انجـام  يها پژوهشومطالعات.   استاجرایی ومیانیعالی،کالن،مختلفسطوحدرروان

اقتضائاتبهتوجهباجامعمدیریتورهبرينظامیک تدوینوتهیهضرورتمبینمتخصصانوکارشناسانهاي هاندیش

ضـمن کـه مـدیریتی ورهبـري نظام.  استکشورو عمومیرسمیتربیت براياقتصاديواعیاجتمفرهنگی،شرایطو

سـوي بـه اثـربخش وکـارا بـه طـور   وکردهجهتهمرا1تغییرنیروهايهمهباشدقادر ، الزمهوشمنديازبرخورداري

ومـدیریت فراینـدهاي ، انزمـ  واطالعـاتی  فیزیکـی، مـالی، انـسانی، منـابع «. دکنـ رهنمونمشترك اهدافوها آرمان

وسـازماندهی  وموقعبهوالزمتغییراتاعمالوادارهفنونوها نقش، ها سبکپژوهشی،وآموزشیدرسی،ریزي برنامه

مـورد و عمومیرسمیتربیتمدیریت ورهبريزیرنظام درکههستندنیروهااینجملهاز، »ها روشوتشکیالتاصالح

  .اند هگرفتقرارتوجه

وظایف. 2-2-3

پیامدهاي ویژهه باهدافبهدستیابیومطلوبامکاناتازمطلوباستفاده:اثربخشیوکارآمديتضمین

و)کنترلفرماندهی،هماهنگی، سازماندهی،ریزي، برنامه(مدیراصلیوظایفکمکبهو پرورشآموزشنظام

وپـذیري  مـسئولیت عـین درمـدیریت رایـی اج سـطوح بـه اختیـارات وامـور واگذاريمعنايبهتمرکززدایی

.اختیاراتواگذاريمیزانبامتناسب مقرراتوقوانینوضعباهمراهپاسخگویی

درعمـومی  ورسمیتربیتنظامنو کارگزاراکارکناندادندخالت:رقابتافزایشومشارکتتوسعه

وآنهـا انتخابحقافزایشهمراه بهمالیعمنابووقت ، تواناییاستعداد،اندیشه،وفکرجهاتازمختلفامور

. تأثیرگذارمراجع وها دستگاهبیرونیيها مشارکتاحیايوسازي زمینههمچنین

مختلفسطوح درعملکرديوکارکردياي، هزینهمختلفابعادازسازمانیمختلفمنابعبرنظارت: نظارت

                                                          
1. Change Forces - سازماناثربخشی وکاراییموجبکههستندتغییرياقداماتوها مؤلفه عناصر، عوامل،همه تغییر،نیروهايازمنظور 

.شوند می -
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هـاي  سـبک ازگیـري  بهـره ، )نظارت گسترهوسطح(کمیتوکیفیتنظرازمتفاوتنظارتیحیطهومدیریت

.سازمانیومحیطیشرایطواقتضا بهبنادستوريحتیوتفویضیحمایتی، مشارکتی،مدیریت

تنیـدگی درهـم وکـالن فراینـد مثابـه  بـه سیـستم یکپـارچگی  :افزایی هموتعاملانسجام،برقراري 

عامـل سـه بـه  توجـه  بـا روندایناستمرارودیگریندهايفرایافرایندهاي وروديبافرایندیکهاي خروجی

.تغییراقداماتویادگیريپژوهش،کلیدي

صـورت  بـه انـسانی منابعرفتاريالگوهايتغییر : )مهارتونگرش، دانش (سازمانی فرهنگتغییر

. آنانمهارتونگرشدانش،افزایشطریقازگروهیوفردي

ویادگیرنـده  سـازمانی سیـستم ورهبـر ذهنیيها قابلیت وتوانایی: ازمانی و سفرديخالقیتتوسعه

  .نوباوريونوآوريبروزوایجاددرهوشمند

ها رویکرد. 3-2-3

مدیریت باهمراهکیفیتتضمینوآیندهبهنگاه:راهبرديریزي برنامهمثابه بهموقعیتمداومتغییر

طریقاز ]4[ها فرصتکشف یا شکاروها فرصتبهتهدیدهالتبدی مطلوب،وضعیتبهدستیابیبراي، تغییرات

.عملیاتیهاي ریزي برنامهبرناظرراهبردهايخلق

تربیـت نظـام هـاي  وروديدرتوقفوزدندرجاجايبهفرایندهابهنگاه:  پیامدمحوري]5[فرایندمداري

انتظـارات واهـداف بـه توجهعین درکالنفرایندیکمثابه بهآنهاي همؤلفواجزادیدنوعمومیورسمی

، رقـابتی ،1یادگیرندهسازمانیکمثابه بهاثربخشی بهرسیدنوعمومیورسمیتربیتسازمانیبرونودرون

موجـود امکانـات ازمطلـوب اسـتفاده وها روشجامع، بهسازيکیفیت مستمرارتقايهدفبافرایندمدیریت

.بخشد  میبهبودراسازمانعملکرد ، فرایندييها راهبرد ازگیري و بهره)محدود(

بـراي هـا  ریـزي  برنامـه دراهتمـام ووالـدین ومعلمانمتربی،رضایتکسبازاطمینان:محوري مخاطب

.فرديهاي تفاوتوپذیري رقابتبهتوجهواحترامعیندرآنانحقبهنیازهايبهپاسخگویی

قـدرت  واختیـارات واگـذاري درس،کـالس ومعلـم ،مدرسـه بـر نـاظر تـصمیمات اخذ : محوريمدرسه

ازاستفادهومیانیوستادي حوزهسازيکوچکهمراهبهمدرسه،به ...  واستخدام ، گذاري هدف ،گیري تصمیم

.مشارکتی–تفویضیمدیریتيها سبک

يهـا  اوتتفـ بـه  توجهعیندرتربیتیعدالترعایت، عمومیورسمیتربیتشدنهمگانی:مداري عدالت

.ماديومالیانسانی،امکانات ومنابعازهمگانمندي بهرهجنسیتی،وفردي

                                                          
تعامـل  یکدیگربابازبه طوروبودهخودآگاه ، اندیشیدنقدیمیهاي شیوهگذاشتنکنارضمنآنافرادکهاستسازمانی یادگیرنده،سازمان .1

 حاصـل  توافـق آنهامورددر وپرداختهخودعملیاتیهاي برنامهو تعریفشناساییبهسازمان کارکردازکاملشناختباآناعضايهمه. ددارن

  .دارندراالزمهمکاري توافق،موردهاي برنامهاجرايدرآنان. کنند می



  اسالمی ایران در جمهوري عمومیورسمیتربیتنظامرهنامه

آموزشکمیته / اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

326

اصول. 4-2-3

تربیتیعدالتبسطومحوري دین:

،اسالمیمعیارنظامبامدیریتهاي روشوها برنامهاهداف،، رویکردهاسازگاري. 1

،مدیریتمختلفسطوحدرها برنامهاجرايوتدویندرخواهانه عدالتودینینگرشاولویت. 2

.پشتیبانمناطقومدارسبهتوجهاتوامکاناتمنابع،عادالنهتوزیع. 3

پاسخگوییوپذیري مسئولیت:

راهبردهـاي وانـداز  چـشم وظایف،کارکردها،بهنسبتمدیریتورهبرينظامپاسخگوییوپذیري مسئولیت. 4

،خود

،خودعملکردهايبرابردرپاسخگوییوپذیري مسئولیت. 5

.مدیریتمختلفسطوحدرمدیرانيها فعالیتووظایفاجرايحسن. 6

ساالري شایسته:

،مدیریتورهبريامورمصدردرتجربیوعلمیاخالقی،دینی،يها صالحیتباافرادازاستفاده. 7

اند، هرفتکنارمدیریتیيها پستازموجهدالیلبهکهافراديتجربیاتازاستفاده. 8

.فرديبینارتباطاتبر مبتنیواي  سلیقهايه انتصابازپرهیز. 9

جویی مشارکت:

  ،گیري تصمیموسازي تصمیمسطوحهمهدر)افزایی هم(خردجمعیومشورتوشوربهتوجه

،مدرسهکیفیتارتقايفراینددروالدینومربیان، متربیانمشارکت

فراینـد درغیردولتـی ونهـاد  ممـرد هـاي  تـشکل و هـا  سـازمان و نهادهاوها خانوادهمردم،مشارکت

.اهدافتحققبراياجراوریزي برنامهوسازي تصمیم، گیري تصمیم ، سیاستگذاري

محوري پژوهش:

،پژوهشیوعلمیهاي هیافتبراساسمدیرانورهبرانگیري تصمیم. 1

،مدیریتاطالعاتیيها سیستمکمکبهتصمیماتخاذوسازي تصمیم. 2

.تربیتخبرگانشهوديوایمانیيها تقضاوکمکبهسازي تصمیم. 3

نگري جانبه همه:

،)ساختاريومحتواییمتغیرهاي (سازمانیابعادهمهبهتوجه. 1

،ها نوآوريوتغییراتمدیریتدرمند نظامنگرش. 2

.رهبريوهدایتدرمستقیموپیرامونینگاهازتوأماناستفاده. 3

اموردرشفافیت:

،وبتحتومکانیزهروشبهعملکردگزارشمستمرارائهوبیارزشیاونظارتسیستماستقرار.1
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،سازمانیمختلفسطوحدرکالنتصمیماتانجامدالیلوها سیاستبیان

.شایعاتوها بدفهمیبرابردرزدایی ابهام

پیوستگیواستمرار:

،صوبمتصمیماتتحققجهتاجراییومیانیعالی،مدیریتمختلفسطوحدرانسجاموپیوستگی. 1

،گذشتهمدیرانزحماتوتجارب، ها موفقیتيبرمبنامدیریتفراینددرپیوستگیواستمرار

مـدیریت هـاي  هدورومدیریتسطوحهمهدرآنبهتعهدوها برنامهمحتوايدرانسجاموپیوستگی

.سازمانیرهبریامدیریک

درسیبرنامه زیرنظامنظريالگوي. 3-3

قلمرووتعریف. 1-3-3

تـا محلـی واي منطقـه ، ملـی سـطح از(شدهریزي طرحومند نظامتربیتیيها فرصتمجموعهبهدرسیبرنامه

شـود  مـی اطالقآنهابرمترتبنتایج و) محدودبسیارتافراگیروگستردهبسیارمخاطبانطیفبادرسکالسومدرسه

و تکـوین بـا تـا گیرنـد   میقرارآنهامعرضدروقعیتماصالح ودركجهتالزميها شایستگیکسببرايمتربیانکه

شامل1درسیبرنامهزیرنظام.  شوندابعادهمهدرطیبهحیاتازقبولیقابلمرتبهتحقق آمادهخویشهویتپیوستهعالیت

بافـت یـک در 2»کیفیـت  برمؤثرعوامل«بهتوجهباه کباشد می ارزشیابیباالخرهواجرا، تدوین، طراحیچهارگانه ابعاد

ایـران اسـالمی جمهوريدرعمومیورسمیتربیت فلسفهدرمندرجمضامینباآهنگهموهمسویکپارچهومنسجم

.شود می دهی سامان)نماید می مشخصرادرسی برنامهمحتواییواساسیگیري جهتکه (

درسیبرنامه زیرنظامابعاد

یادیدگاهکهاستدرسیبرنامهبرحاکمنقشهیارحطعاميها ویژگیبهناظرنخستدرجهدرطراحی. 1

عناصـر بـراي پایگاهیچنینبه ابتناءبادومدرجهدرو نماید می تبیینرادرسیبرنامهارزشیخاستگاه

تدریسراهبردهاي،محتواسازماندهی ،  محتواانتخاب ، اهدافتدوینونیازتشخیصماننددرسیبرنامه

.نماید می تکلیفتعیینزمانوتحصیلیپیشرفتسنجش یادگیري، يها فعالیتوها فرصت/

ریـزي  برنامـه خاسـتگاه ماننـد ابعاديشامل واستدرسیبرنامهتولیدوساختفرایندبهناظر، تدوین. 2

برنامـه عناصـر دربـاره  گیرنـده  تـصمیم هاي هگروترکیبوانعطافمیزانتمرکز،عدموتمرکز /درسی

.باشد می درسی

                                                          
البتـه .  اسـت ایـران اسالمی جمهوريعمومیورسمیتربیتنظامدر» درسیهبرنامزیرنظام «مطلوبوضعبهناظرشدهارائه)مفهومی(نظري الگوي.1

تربیـت فلـسفه راآنهـا تکلیفکه- نیست)آنهااولویت و یادگیريهاي حوزهیادگیري،اهدافهمچون(اساسیهاي مقولهبرايتکلیفتعیینالگواینهدف

.شوند تلقی می )محتوایییاجوهريشدهشناختهبیشترمعنايبه ( درسی برنامهالینفکزاءاجازها مقولهاینگرچه.  استنمودهتعیینو عمومیرسمی

.تدریسزبانباالخرهوزمان تدریسراهنمایی،ومشاوره،)برنامهفوقبهموسوم(تجویزي  غیروتجویزي نیمهکالنبخش:ازعبارتندکیفیتبرمؤثرچهارگانهعوامل .2
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وداشـته توجـه کـانون دررادرسیبرنامهساختنعملیاتیچگونگیکهاسترخدادهاییبهناظرا،اجر. 3

.شود می تغییرپیامدهايوتغییرعامل /واحد، تغییرأمبد/أمنشهمچونابعاديشامل

 واسـت درسـی برنامـه مداومبهسازيوبازسازيبرايمعتبرهاي هداددریافتفرایندبهناظرارزشیابی،. 4

.شود می اطالعاتیمنابعوروش، سطوحمانندابعاديشامل

1درسیبرنامهکیفیتبرمؤثرعوامل  

4،برنامـه فـوق )اختیـاري وانتخـابی (يهـا  فعالیتانواعشامل3،غیرتجویزيوتجویزي نیمهکالن2بخش

ایـن زمـان ویارزشـیاب اجـرا، ، طراحـی عـامالن  بـراي تکلیفتعیینبهکهاست6فراغتاوقاتو5مکمل

.پردازد  میها فعالیت

تعیینبهواستافزاري سختوافزاري نرمابعاددرفناوريبهناظرارتباطات،واطالعاتفناوريازاستفاده

.پردازد  میآنتوانمندسازيویادگیريکننده تسهیلابزارهايوها رسانهبرايتکلیف

مکمـل ومعـین جریـان ایـن .   استتربیتجریاناصلملمکومعینجریانبهناظر،ییراهنماومشاوره

.باشد می ییراهنما ومشاورهابزاروها روش، مخاطبان، عامالناهداف،همچونابعاديشامل

عنصریکنه ( تربیتمحصولوفرایندها، گیري جهتبرتأثیرگذارکالنمقولهیکعنوانبهآموزش،زمان

.استنظر مطمح)تدریس ابزارنه(تدریسظرفعنوانبهردیگعبارتبهو)درسیبرنامه

عنوانبهفارسیزبانتدریسجملهازتربیتاساسیيها نیاز پیشبرايتکلیفتعیینبهناظرآموزش،زبان

تربیـت نظـام درخارجیيها زبانتدریس همچنینوزبانغیرفارسیمتربیانبرايفارسیزبان، ملیزبان

  7. است ایراناسالمیجمهوريدرعمومیورسمی

                                                          
.  بـرد نـام  درسیبرنامهنظامازبعديمثابه بهقطعیتباوصراحتبه، یکسانبه طورآنهاتمامازتوان نمیکهشود  میقاطالییها مقولهبه .1

  .اند  گرفتهقرارتوجهموردچارچوبایندر-گانه ششهاي زیرنظاممیاناز- زیرنظاماینباآنهابیشترسنخیتدلیلبهلیکن

جدا کامالًصورتیبهپرورشیهاي فعالیتحیطهعنوانبافعلینظامدرکهاستتربیتینظامدرها فرصتازاي  همجموعبهناظربخشاین .2

بـا البتـه ( درسیبرنامهزیرنظام دربایدتربیتجریانکلبهیکپارچهرویکرد بنابرولیشود  میاجراومدیریت ، طراحیدرسیبرنامهعناصر از

 هماهنـگ  بـه طـور  تربیتـی اهـداف تحقـق بـراي درسیبرنامهمحتوايکلوتربیتینظامعناصرهمهتاگرددظهمالح)آنبهجدیدنگاهی

.شوندساماندهی
 غنـا  واسـتعدادها پـرورش منظـور و بـه نظـام اهدافراستايدرکهیکپارچهدرسیبرنامهنظامدرتربیتیهاي فعالیتوها برنامهازبخشی .3

.گیرند  میقرارکاردستوردرآنهاتوسعهوبسطیامتربیاناي  سهمدرتجربیاتبهبخشیدن
.برخوردارند نایافته نیتعیوبازساختاريازونبودهتجویزيدرسیبرنامهبهپیوستهووابستهالزاماًکههایی فعالیتوها برنامه :برنامهفوق .4
  . نیستندبرخوردار بازکامالًساختارازبودنداوطلبانهویژگیازبرخورداريضمنوداشتهقراریزيتجودرسیبرنامهامتداددرکههایی فعالیتوها برنامه .5

.گیرد  میقراردستوردر ...) وتعطیلایام ( متربیمدرسهازخارجاوقاتسازي غنیهدفباکههایی فعالیتوها برنامه .6
درسی، برنامهمحتواییوجوهريابعادبهتوجهعدمخصوصاًونظريالگويقلمرودررجی،خايها زبانیافارسیزبانازاعمزبان،آموزش .7

 .شـد نخواهـد متربـی وجـودي گوناگونابعاد یا مختلفيها ساحتدرتربیتمتعرضنظرموردالگويکماکانکهچرا.  کند نمیایجادتغییري

  .اند گرفتهقرارعنایتمورد)ارابزیا (تربیتدراساسیيها نیاز پیشمنزلهبهها زبان
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باشد می ذیلشرحبهعنصردستهسهشاملدرسیبرنامه:

  :(core) تجویزيیاالزامی. 1

. داردکاربردمتربیان«مشتركهویت «پرورشبرايکهدرسیبرنامهازبخشی

  . شود می تعریف»وضعیتیتک«یا uniform صورتبه

.هپایيها شایستگییاها قابلیتبهناظر

نهونگرشیوشناختیاً عمدتواساسیيها شایستگیقالبدر (عامصورتبهحرفهرايبسازي آماده

  . باشدcore فقرات ازیکیتواند  می. ... افتد  میاتفاقبخشایندر)مهارتی

  (core/elective): تجویزي نیمهیاانتخابی. 2

آنـان »اختصاصیهویت«پرورش، متربیان«مشتركیتهو «پرورشبهکمکبر عالوهکهدرسیبرنامهازبخشی

  .دهد می قرارتوجهکانوندرنیزرا

آینـده برايتحصیلیوشغلینظرازمتربیانکهگوناگونیيها وضعیتبامتناسبیعنی (وضعیتیچندصورتبه

.باشدشتهداوجودانواعواشکالمیانازانتخابامکان تاشوند می طراحیوتعریف)متصورندخود

):elective (تجویزي غیریااختیاري. 3

oخـاص يهـا  موقعیـت تـأثیر تحـت کامالًکهدرسیبرنامهدریادگیرييها فعالیتیاها حوزهازبرخی

.داردکاربرد»اختصاصی ) هاي(هویت «پرورشبراياختصاصاً انسانیومکانی، زمانی

oنامحدوديها وضعیتیاحداکثريتنوعدامنه.

:وظایف. 2-3-3

تـصریح اصولواهداف چارچوبدروعمومیورسمیتربیتنظامدررازیريها مأموریتدرسیبرنامهزیرنظام

:بودخواهد دار  عهدهایراناسالمیجمهوريدرعمومیورسمیتربیتفلسفهدرشده

درسیبرنامهمختلفابعادخصوصدرمناسبتصمیماتاتخاذبرايسازي زمینه،

درسیهاي هبرنامازارزشیابیواجراتدوین،، طراحیمناسبهايسازوکارتقراراس،

کیفیتبرآنهامستقیم تأثیرگذاريدلیلبهها زیرنظامکلیه سایربامرتبطيها سازي تصمیمدرفعالمشارکت

.درسیبرنامهبهسازيواجرا

رویکردها. 3-3-3

.است»نگري یکپارچه«و«محوري موقعیت«درسیبرنامهزیرنظاماصلیرویکرد

1،اسـت عمـومی ورسـمی  تربیتفلسفهوتربیتفلسفهدرمندرجکلیديمفاهیمباهمسو،محوري موقعیت

                                                          
.معیارنظامبهتوجهباموقعیتمستمراصالحوشناخت .1
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، تـدوین طراحـی، ازاعم ( آنمختلفابعادبهمربوط هاي گیري تصمیمدرکهاستدرسیهاي هبرنامویژگی

  1.گیرد می قرارتوجهکانوندرخودوجامعه، طبیعتطبیعت،ءماوراعناصرشامل موقعیت، ) ارزشیابیواجرا

عمـومی ورسـمی تربیـت  فلـسفه درنگري جانبه همهوگرایی وحدت، آزادياصولباهمسو،نگري یکپارچه ،

دانـش » «)پـرورش ( زکیـه و ت) آمـوزش (تعلـیم  «، »برنامـه فـوق وبرنامه«مانندمفاهیمیکهمعناست بدین

عدموتمرکز«، »گرایی آیندهوگرایی حال«، »غیررسمیتربیتورسمی تربیت«2»زآمو دانشویافته سازمان

» محوري مضمون ومحوري موضوع«،»گرایی عاموگرایی تخصص«،»درسیکمکودرسیمنابع« ، »تمرکز

ملزوموالزموانندت می بلکه، شوند نمیتفسیر جمعغیرقابلومتقابلضرورتاً» عاطفی، شناختیهاي هحیط«و

بخشیدنوحدتجهتدربایدآموزشیفناوريودرسیبرنامهزیرنظام قالبدروشدهتلقییکدیگرمکملو

.شودحرکت آنهابه

داراسترازیريها داللتجملهازاصلیرویکردایناتخاذ:

طراحـی  دربـشري دانشمختلفهاي هحوزمیانشدهشناختهمرزهاي: اي فرارشتهمضامینبرتأکید

چههریکپارچگیسمت به 3پیامدهایااي  فرارشتهمضامینبرتأکیدبادرسیبرنامه.  نیستمبنادرسیبرنامه

.یابدسوق» ها موقعیت«بابرنامهمؤثرترییرویارووبیشتر

یموضوع(اي رشتهساختارحفظکهمواقعیدر : »درسیبرنامه فرا«و»ثانويکارکردهاي «برتأکید(

بـه متکـی تلفیـق ازاسـتفاده  بـا یـادگیري هـاي  هحـوز میـان منـد  نظامارتباطیابد،  میضرورتدرسیمواد

فراگیرشکلعنوانبه، 4،درسیبرنامهفرا نوعازتلفیق.  گیرد می رارقکاردستوردر» ثانويکارکردهاي«اصل

يهـا  ارزش ومبـانی ( معیـار نظـام التزام وبانتخابهعنایت با نیزثانوي،کارکردنوعازتلفیقیافتهبسطو

.5.باشد می تأکیدمورد)اسالمی

برنامه زیرنظامابعادکلیهدرها روشوها برنامه، ها سیاست :قطعیتوثباتعیندرتسسیابرتأکید

سـطوح کلیـه درتحوالت وتغییراتباانطباققدرتدینیوارزشی، فلسفیمبانیبهابتناءضمن بایددرسی

  6.نیفتد  مخاطرهبهآنکاراییوکفایتتاباشدداشتهرامحلیتاجهانی

تـا دهـد    مـی قـرار مـدنظر را» کـل  «یـک عنوانبهانسانجانبه همهرشددرسیبرنامه:نگري جانبه همه

عمـومی ورسـمی تربیتغایتکهابعادتمامیدر» طیبهحیات«قبولقابلمرتبهتحققمادگیآبه دستیابی

7.نیفتدمخاطرهبهستا

                                                          
.ایراناسالمیجمهوريدرتربیتفلسفهدرمندرجپیوستگیواستمرارومحوري دیناصولبر مبتنی .1
  .استیادگیرندگانتقاضاهايوعلمیهاي رشتهمطالباتمیانمشهورتقابلهماننظورم .2

3. Outcomes

4. Meta curriculum

  .عمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرجمحوري دیناصلبر مبتنی. 5

  .عمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرجتعاملوپویاییمحوري، دیناصولبر مبتنی 6

تربیـت  فلسفهدرمندرجپیوستگیواستمرارونگري جانبه همهکثرت،وتنوع اجتماعی،انسجاموملیوحدت تربیتی،عدالتاصولبر مبتنی .7

.عمومیورسمی
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وملـی  قـومی، ، دینـی جنسیتی، فردي، ( هویتانواعوابعاددرسیبرنامه:هویتانواعوابعادبهتوجه

وتکـوین ترتیـب بـدین .  دهد میقرارتأکیدمورد، باشد می طیبهحیاتبهدستیابیالزمهچوننیزرا)جهانی

)مـذهبی  وشـغلی  ، قـومی  ، جنـسیتی ( اختـصاصی  هویـت و)یایران واسالمی ، انسانی ( مشتركهویتتعالی

عمـومی ورسمیتربیتنظامهمچوندرسیبرنامهتأکید البتهاستدرسیبرنامهتوجه مورد دوهرمتربیان

بـه - مناسـب يهـا  فرصـت نمودنفراهمباچندهر1بودخواهدایرانی و اسالمی ، انسانیمشتركهویتبر

هویـت عـالی و تتکـوین مقـدماتی زمینـه  -درسـی برنامه)اختیاري وانتخابی(يغیرتجویزابعاد درخصوص

. آورد  میفراهممتربیانفرديخصوصیاتبامتناسبنیزرامتربیان اختصاصی

اصول. 3-3-4

درسیبرنامهطراحیاصول

شدهتکلیفتعیینووضعیتی تک (الزامییا2تجویزيبخشازبرخورداريضمندرسیبرنامهکالنساختار

یـا وضـعیتی  بی (اختیاريیاتجویزي غیر و)وضعیتیچند(انتخابییاتجویزي نیمهبخشاز،)پیشینیشکلبه

بـا تربیتهاي  هدورازیک هرباارتباطدربایدولی،بودهثابتمثلثیساختاراین 3.بود خواهدبرخوردارنیز)باز

.شودعملیاتیمتناسبشکلبهمدخل ذيمتغیرهايبهتوجه

تجویزي نیمهالزامی،یاتجویزييها بخشازنیز) یادگیريهاي هحوزازیکهر (خردسطحدردرسیبرنامه

.شود می تشکیل4انتخابییاتجویزي غیرواختیاريیا

معنـا  (» گرایـی  حـال «،»زمـانی محـیط  «تعیینیازمانیکالنگیري جهتحیثازدرسیبرنامهطراحیدر

معنـا (» گرایـی  آینده«و) زیستنحالدریاحال درمتربیانبرايتربیتیتجربیاتوتربیتدفراینبهنبخشید

کانوندرمانأتوباید)زیستنآیندهبرايیاآیندهدرمتربیانبرايتربیتی تجربیاتوتربیتدنفرایبهبخشیدن

5.استتربیتیوجاهت فاقددوهرگرایی حالايمنهگرایی آیندهوگرایی آیندهمنهايگرایی  حال. باشدتوجه

تنـزل ممکنحداقلبهبایدتجویزيدرسیبرنامهاهدافتدویندررفتاريقالبیارفتاريرویکردبهاتکاء

  6.گرددپذیر امکانمختلفيها ساحت /ابعاددر آنتداوموتربیتیبرتريها هدفبهدستیابیتایابد

از،ها هدفتدویندر مسئلهحلقالبیامسئلهحلرویکردازاستفادهبابایدزامیالیاتجویزيدرسیبرنامه

                                                          
تربیـت  فلسفهدرمندرجپیوستگیواستمرارونگري جانبه همهکثرت،وتنوع اجتماعی،انسجاموملیوحدت تربیتی،عدالتاصولبر مبتنی .1

.عمومیورسمی
2. prescriptive

درمنـدرج  پویـایی ونگـري  جانبـه  همهجویی، مشارکتآزادي ، کثرتوتنوعاجتماعی؛سجامانوملیوحدتتربیتی،عدالتاصولبر مبتنی .3

.عمومیورسمیتربیتفلسفه
.دارند نیزهایی تفاوتطبیعیبه طورلیکن، اند مشابهروحدارايشدمطرحدرسیبرنامهطراحیکالنسطحدرچهآنباگرچهمفاهیماین .4
قرارتوجه موردموضوعباجانبه همهرویاروییبرايبایستیالظاهر علیکه» گرایی گذشته«، زمانیمحیطازمعنااینبهتوجهبااینکهتوضیح .5

.باشد  میعمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرجپویاییاصلبر مبتنیاصلاینهمچنین.  داشتنخواهدمعناگیرد،
  .استعمومیورسمیتربیتلسفهفدرمندرجپویاییاصلبر مبتنیاصلاین .6
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1.شودبرخورداربیشتري غنايوعمقازیادگیريوشدهبرخوردارانعطاف

صـورت بـه بایـد )آزادسـازي (گیـري  تـصمیم خاستگاهدرشدهپذیرفتهتنوعوکثرتبامتناسب نیازسنجی،

2.شودخارجمرکزيتشکیالت انحصارازوشدهادراك) يا مرحلهچند(اي  چندالیه

ازونمـود تعبیـه وتعریـف را 3»نـرم تخصـصی گـرایش  «بایـد متوسـطه دورهدوممرحلهدرسیبرنامهدر

جلـوگیري شـده طراحـی پـیش ازصـورت به5تخصصیهاي هشاخایجادیا 4»اي برنامهافتراق «گیري شکل

  ]7[.کرد

دررایـج يهـا  عـادت وهـا  سـنت بهانحصاريتکیهازاید، ب )پوچ(» مغفول «درسیهبرناممفهومبهتوجهبا

حضوربرايموضوعی میانوموضوعی درونهاي رقابتونمودهپرهیز) ییمحتوا ( یادگیرييها اولویتتعیین

.)پویایینگري؛ جانبه همه( 6شناخت رسمیتبهرادرسیبرنامهدر

درسـی برنامـه وصـریح درسـی برنامـه ازمتأثر(مکتسبهتجربیاتتمامیتمتربیانهاي هآموختسنجشدر

  7.باشدتأکیدوتوجهموردباید)پنهان /ضمنی

درامکـان سـرحد تـا ارزشیابیفرایندوداشتهقراریادگیريتدر خدمبایدمتربیانهاي هآموختازارزشیابی

  8.)فرایندي /تدریجی/تکوینیارزشیابی ( گرددمنحلیادگیري-یاددهیفرایند

 ازکه» منصفانهارزشیابی«اصلباید) پایانی/ مجموعییایاز تکویناعم(متربیانهاي هآموختازارزشیابیدر

درگیـرد  می سرچشمهآنان)يها استعداد( هوش نظر ازویژهبهمتربیانفردييها تفاوتشناختنرسمیتبه

  9.گیردقرارتوجهکانون

برنامـه ( اهـداف نمـاي   تمامنهییآبایدارزشیابی. شوددادهتقلیلگیري اندازهمفهومبهنبایدارزشیابیمفهوم

بـه همـاهنگی، عدمواست» توجهمغناطیس «ارزشیابیکهچرا.  باشد ) عمومیورسمیتربیتنظامودرسی

  10.دشو می منجرهدفماندنمعطل

)مـشارکتی ( گروهـی ارزشـیابی ویافتهتقلیلممکنحداقلبهبایدارزشیابیییجو رقابتیاییزا رقابتوجه

  11.دگیرقرارتأکیدمورد

بـر  عـالوه آن)شـناختی  زیبا(هنريصبغهبهنسبتونمودهپرهیزبایدتدریسماهیتبهساحتی تکنگاهاز

                                                          
.عمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرجخردورزيوپیوستگیواستمراراصولبر مبتنی .1
.عمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرجکثرتوتنوعوآزادي، مشارکتاصولبر مبتنی .2

3. soft specialization

4. curriculum differentiation

5. tracking

.باشد میعمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرجتعاملاصلبر مبتنیاصلاین 6
  .عمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرجپویایی نگري؛ جانبه همهآزادي؛اصولبر مبتنی .7

.عمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرجپیوستگیواستمراراصلبر مبتنی .8
.عمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرجتکثروعتنوآزادي؛کرامت؛اصولبر مبتنی .9

  .عمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرجپاسخگوییاصلبر مبتنی .10

  .عمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرجتکثروتنوعمشارکت؛اصولبر مبتنی .11
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  1).فکورکارگزارعنوانبهمربی ایده . (  داشتمبذولخاصتوجهفنیوعلمیصبغه

مربـی وداشـته عاملیـت متربـی آندرکـه نگریـست معنـا بـه دسـتیابی فرایندعنوانبهبایدیادگیريبه

  2.تراهنماس

مـورد ) اسـت یـادگیري متراکمانرژيپرسشکهآنجااز (متربیانپرسشگرياستالزمیادگیريفراینددر

3.گیردقرارتشویقوتأکید

درسیبرنامهتدویناصول

آننتـایج وتربیـت کیفیـت قبـال دربایدو عمومیرسمیتربیتنظامسطوحکلیهدرتربیتعامالنچون

عبـارت به.  شوندبرخوردارنیزگیري تصمیمقدرتو اختیارازتناسب،بهبایستیلذاباشند،پاسخگوومسئول

 )عیـار تمـام کنتـرل (قبـضه ازدرسـی برنامـه دربـاره گیري تصمیمقدرتمعقول» آزادسازي«بهبایددیگر،

.نگریستییمبنااصلعنوانبهمرکزيتشکیالت

نبـوده پاسخگوآزادسازيیادرسیریزي برنامهنظامازییتمرکززدابه)هیچیاهمه، یکیوصفر (قطبینگاه

نگاهدر.  شود می دیگرسويازبمخرونسنجیدهعملی اقداماتیاسویکاز)عملی بی(فعلی بیبهمنجرو

مختلـف  منـاطق درمتغیـر وگوناگونيها ظرفیتوشرایط، سویکازآزادسازيسطوح شناخت، غیرقطبی

.استضروريدیگرسويازکشور

کـارایی وکیفیتافزایشجهتدرآموزشینظامدرییافزا رقابتزمینهبایددرسیهاي هبرنامازییتمرکززدا

.سازدفراهمنیزرا

اهمیـت راي کـه دا 4)فکورانـه عمـل نوعازپژوهش(پژوهشیفرایندیکمثابه بهبایددرسیریزي برنامهبه

.شودنگریستهشود می تربیتی –فرهنگیمحصولیکابداعبهمنجرواستاي  ویژه

نظـام درهمزمـان به طورباید) استهماهنگدرسیبرنامهگانه سهيها بخشباکه (آزادسازيسطحشش

واحدسیاست، سطوحایندرآزادسازيسیاست.  شودمدیریت درستیبهوشدهگرفتهبکاردرسیریزي برنامه

.استمتغیریاثابتمدارسومناطق درآناي  اجرو

:ازعبارتندسطوحاین

اسـت  نشدهیا سیاستگذارينشدهاراده، نشدهقصديها تصرفودخلمعرفهصفر کحددریانامحسوسآزادسازي. 1

کـه دارددرسـی برنامـه درییهـا  تعدیلواز جرححکایت و) استدرسیبرنامهالزامییاویزيتجبخشباارتباطدرکه (

کـه معناسـت اینبهآزادسازيازسطحاین.  پیوندد  میوقوعبهاجرامقتضیات محیطبراساسومحدودبسیارمقیاسدرمعموالً

ـازي سطحاینداللت.   استنایافتنی تحققوموهومامريدرسیریزي برنامههاي نظامدرمعناي مطلقبهتمرکزگرایی از آزادس

                                                          
.عمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرجتکثروتنوعاصلبر مبتنی .1
  .عمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرجپیوستگیوستمرارااصلبر مبتنی .2

.عمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرجآزادياصلبر مبتنی .3
4  . Deliberative inquiry
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ـند برخـوردار طراحـی آموزشـی  ودرسـی ریـزي  برنامـه صالحیتازبایدکهاستاي  حرفهمعلمانتربیتبراي ودخـل تـا باش

.)پژوهندهمعلمفکور،معلم (باشد و یادگیريآموزشکیفیتوبرنامهکیفیتارتقاءجهتدریشانها تصرف

برنامـه راهنمـاي  همـان یابرنامهاصلیسندتولیدبهاکتفابرداللتسطحاین، یادگیريمنابعتولیدآزادسازي. 2

سـند ایـن در.  داردیـا الزامـی  تجـویزي بخـش بـا ارتباطدردرسیریزي برنامهمرکزيتشکیالتتوسطدرسی

صورتبه ) ...وها آموختهسنجشوها روش محتوا، اهداف،( آن اجزا وعناصرتکلیفهمچنین وبرنامهکلیگیري جهت

انتخاببرايمناطقومدارسبهانتخابحقاعطاءوتألیفیچندمفهومباآزادسازي ازسطحاین.  شود می مشخصکلی

 چنانچـه .   گذاشـت اجـرا مـورد بـه کـشور سراسـر درهمزمانویکسانشکلبهتوان میراسیاستاین . استهماهنگ

ورودزمینهکردنفراهم معنايبهکه (شودگذاشتهاجراموردبه» بازکتاب «راهبردطریقازبخواهدتألیفیچندسیاست

ایـن گفـت بایـد آنگـاه ،)اسـت گستردهیامحدود صورتبهیادگیريمنابعتکمیل/تعدیل/ تولید عرصهبهمعلمانآحاد

.شد خواهدتنوعوتغییردستخوشاجراسطحدرسیاست

ریزي برنامهمرکزي تشکیالتکهاستآنازحاکی، يوازمدرسیبرنامهيها راهنمامیانازانتخابآزادسازي. 3

وبنمایدبرنامهالزامییاتجویزيبخش باارتباطدردرسیبرنامهراهنمايیکازبیشتولیدبهمبادرتتواند می،  درسی

بـه رااجـرا مختلـف صورطبیعیبه طورتواند می ثابتسیاست این.   بگذاردآزادآنهامیانازانتخابدررااجراییسطوح

.شودمحسوبتربیتینظامدررقابتهاي  هجلوازیکیهو بآوردارمغان

: درسیبرنامهانتخابییاتجویزي نیمهبخشبهناظرآزادسازي. 4

یکـسان به طور .  شدارائهتر پیشکهتعریفیبراساس، یادگیريخاصحوزهیکیاخردسطحدر) الف

ایـن ازتـا شـود  دادهمعلمـان بـه الزميهـا  آموزشاستالزم.   شود می گنجاندهدرسیيها برنامهدر)ثابت (

.شودتعقیب بایدسراسريشکلبهسیاستایناجراي. شودبرداري بهرهصحیحشکلبهفرصت

 آناجـراي .   شـد ارائـه تر پیشکهتعریفیاسبراسدوره،یاپایهدرسیبرنامهکلیاکالنسطحدر)ب

درالبتـه ( برآینـد وضـعیتی چنددروسارائهعهدهازبتوانندکهاستانسانیمنابعنظرازآمادگینیازمندقطعاً

کـه مـواقعی وموارد دراینبر عالوه). شودلحاظآمادگیازخاصشکلاینبایدخدمتازپیشمعلمتربیت

امکاناینباید) بدنیتربیت هنر،مانند ( استگوناگونيها تخصصداشتنمستلزمعیتیوضچنددروسارائه

برنامـه ازبخـش ایـن  (آزادسـازي از سطحایناجرايزمینهاستالزمحالهربه.  شودفراهماجرامحیطدر

.شودفراهمیکسانبه طورکشورکلدر)درسی

:درسیبرنامهتیارياخیاغیرتجویزيبخشبهناظرآزادسازي. 5

 سـطح هماننـد )شـد ارائهتر پیشکهتعریفیبراساس (یادگیريخاصحوزهیکیاخردسطحدر) الف

بیفتداتفاق استقراراي  حوزهدرانتخابوآزاديچون.  استتجویزي نیمهبخشبهناظرآزادسازيیاپیشین

ونگـرش  (الزماي حرفـه يهـا  توانمنـدي ازبرخـورداري شرطبهدارد،تخصصآندراالصول علیمعلمکه

. باشد می يسراسر شکلبهاجراقابل)تربیتیفرصتاینازصحیحبرداري بهرهبهناظريها مهارت

 نیازمنـد ) شـد ارائـه تـر  پـیش کهتعریفیبراساس ( دورهیاپایهدرسیبرنامهکلیاکالنسطحدر)ب

، نیـست بینی  پیشقابلانآموز دانشيها انتخابدامنههرگزاوالًنچو.   استمختلفجهاتازبسیارامکانات

محلـی منـابع مـدیریت  نیـز مدرسـه بیروندروبیفتداتفاقامکاناتومنابعتجهیزمدرسهدروندربایداًثانی
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ورسمداازکلیبه طورتوان نمی را)درسیبرنامهازبخش (آزادسازيازسطحاینرويهربه.  پذیردصورت

حداکثربهبخشایندامنهباشند،شدهتدارك بهترمنطقهومدرسهچه هرکهاستطبیعی. کرددریغمناطق

.بودخواهدمدارسرقابتبارزهاي هجلوازیکیهمعرصه این.   بالعکسوشود میتر نزدیکشدهبینی پیش

تـدوین بـه  ریـزي  برنامـه مرکـزي تـشکیالت رسـالت ، آزادسازيازسطحایندردرسی،برنامهکلآزادسازي. 6

راهنمايتدوینمسئولیتحتی وکند می پیداتقلیلیادگیريهاي هحوزازیکهردریادگیريیاعملکردياستانداردهاي

خردسطحدروتجویزيبخشبامرتبطسطحاین.  استغیرمرکزيمراجععهدهبهیادگیريحوزهآندردرسیبرنامه

عوامـل کیفیتوتوانمنديبراساسمدارسومناطقییپاسخگواساس نای  بر.  است)یادگیريحوزهیک (درسیبرنامه

 بـه دسـتیابی جهـت درعمـل مورديها فرایندکیفیتبرنظارتهمچنینومدرسهبیرونودرون درنیازمورددروندادي

وها سنجشبرتکیه بانظرموردزمینهدرها وجیخرکیفیتبهنسبتییپاسخگوالبتهونظرموردیادگیرياستانداردهاي

تواند می همآزادسازيازسطحاین.  شود میانجام)استانیامنطقهسطحدرمثالً (متولیانتوسطکهمعتبرييها ارزیابی

بایشتريبیاکمترهاي هحوزدرمجازندکهمدارسییعنی  (باشد مدارسوپرورشوآموزششدنرقابتیازدیگريجلوه

بـه یکنواخـت وسراسريشکلبهتواند نمیسطحایندرآزادسازيسیاستترتیب بدین.  )کنندعملاستانداردهابهاتکاء

.شودگذاشته اجرامورد

درسیبرنامهاجراياصول

oـ بـر آنتـأثیرات بهتوجهبایعنی1شناختی بومیانگرانه کلنگاهبا)جدید ( درسیبرنامهاجراي ايهـ  هروی

و طراحی، سخندیگربه.  باشدتوجهکانوندر مدرسهبرونودروندررایجهاي هانگاروها اندیشهجاري،

يهـا  محـیط درآناجـراي یـا تغییراتتحققبرايکافیوالزمشرط نبایدمطلوبدرسیبرنامهدوینت

.گیردقرارداماتاقصدردربایدلزومحددر2مدرسهفرهنگبازآفرینیو شوددانستهمختلف

o3»متقابـل انطبـاق «رویکـرد بهراخودجايباید) منفعالنه (وفادارانهاجرايانتظار، بیرونیأمنشبااجرادر 

4.شودنگریستهاجرا فراینددر» فکورمجري/ کارگزار«منزلهبهمربیبهوداده

oنگریسته5حادثهیاواقعهیکنه ، انسانیدهپیچیفرایندیکعنوانبهبایدتغییربهبیرونی،أمنشبااجرادر

ونمـوده تفسیروفهمراشدهمطالبهتغییر خاصاي  گونه بهیکهراجراعامالنیامجریانکهچرا.  شود

.6.دهند  مینشانواکنشآنقبالدر

oباشـد، خـوردار براجـرا عامالنبرايکمتريوضوحیابیشترتازگیازتغییرچههر ، بیرونیأمنشبااجرادر 

 ایـن درتنهـا .  شود می بیشترآندرانعطاف اعمالوتغییرفرایندبه)انفرادي( فرديوانسانینگاهضرورت

                                                          
1. Ecologic

2. Reculturing

3. Mutualadaptation

.عمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرجمشارکت، تکثروتنوع، تربیتیعدالتاصولبر مبتنی .4
5  . Event

  .عمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرجپویاییومشارکت، تکثروتنوع، تربیتیعدالتاصولبر مبتنی .6
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1.دبوامیدوار)گذشتهبهرجعتعدم( تغییرونوآورياستقراربهتوان  میصورت

oدرسـی، بـه  برنامه »آزادسازيسطوح «چارچوبدر غیرمرکزي،سطوحتصمیماتازمتأثرتغییراتاجراي

انطبـاق ازنیـاز  بـی یا» وفادارانه«رویکردبا تواند می اجرا،محیطبهگیري تصمیمخاستگاهنزدیکیمیزان

2.دشوتعقیب

o3گامبهگامواي  مرحله فرایندیکدروشدهپردازشکالنطرحیکقالبدربایددرسیبرنامهتغییرات

4.)نکالعیندرخرد (شودگذاشتهاجرابه
  

درسیبرنامهارزشیابیاصول

oپایـانی و)تکـوینی (آزمایشیاجراي،) تکوین (تدوینفرایندگانه سهمراحلدربایددرسیبرنامهارزشیابی

  5.دشوانجام)مجموعی(

oمیـزان محلـی واي  منطقـه ملـی، مختلفسطوحدردرسیبرنامهاجرايکیفیتشناختبابایدارزشیابی

6.نمایدتعیین )پیامدو محصول، بروندادسطح سهدر (رانتایجاثربخشیوکارآمدي،جامعیت، ارزشمندي

oازاعـم  (بـرداران  بهـره کلیهبرايموقعبهومفیدمعتبر،اطالعاتکنندهفراهمبایددرسیبرنامهارزشیابی

افـراد سـایر واورانمـش اولیـاء،  مربیـان، مدیران،درسی،ریزان برنامهکارشناسان،کارکنان،سیاستگذاران،

دنبـال بـه مختلفسطوحدرنتایجازبرداري بهره درراذینفعومختلفهاي هگرومشارکتوباشد)ذینفع

7.باشدداشته

oو» آزادهـدف «رویکـرد ویـژه بـه مربوطه،رویکردطیفظرفیتازاستفادهبابایددرسیبرنامهارزشیابی

8.بکشدتصویربهرادرسی برنامهاجراييها واقعیتکلیهبتواندتاشودانجام ، »گرا هدف«

oبرنامـه غیرتجـویزي وتجـویزي  نیمـه تجـویزي، بخشاقتضائاتبهنسبتبایددرسیبرنامهازارزشیابی

  9.دهد قرارتوجهموردرایک هرمناسبرویکردهايوبودهحساسدرسی

oتر دقیقنتایجبهتاشودانجامآنهاازترکیبییاکیفیوکمیهاي هدادازاستفادهباتناسببهبایدارزشیابی

10.یابددستسودمندتريو

                                                          
.)و پویایی مشارکت، تکثروتنوع، تربیتیعدالت ( .1
.یعمومورسمیتربیتفلسفهدرمندرجپویاییومشارکت، تکثروتنوع، تربیتیعدالتاصولبر مبتنی .2

3. Increment

.عمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرجتکثروتنوعآزادي،،پویاییاصولبر مبتنی .4
.عمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرجخردورزي،پاسخگوییاصولبر مبتنی .5
.یعمومورسمیتربیتفلسفهدرمندرجپویایی،نگري جانبه همه،خردورزي،پاسخگوییاصولبر مبتنی .6
.عمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرجپویایینگري، جانبه همهخردورزي،، مشارکتاصولبر مبتنی .7
  .عمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرجنگري جانبه همهخردورزي،اصولبر مبتنی .8

.میعموورسمیتربیتفلسفهدرمندرجپویایینگري، جانبه همهکثرت،وتنوعاصولبر مبتنی .9

.عمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرجخردورزياصلبر مبتنی .10
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درسیبرنامهکیفیتبهناظراصول

  1یدرسبرنامهکالنساختاردر ) اختیاري وانتخابی (تجویزي غیربخشاصول

o2.ها فعالیتوها برنامهطراحیدرمتربیاننیازهايواستعدادهاوقیعالطیفبهتوجه  

oدراهدافانواعو)فراغتاوقاتوبرنامهفوقمکمل، (گانه سهانواعمیانها فعالیتوها برنامهبهینهزیعتو

و علمـی  /اي حرفـه واقتـصادي / زیـستی وبدنی /اجتماعی و سیاسی/ اخالقی ودینی (تربیتيها ساحت

  3).یشناخت زیبایی وهنري/ ناوريف

o4.ها فعالیتوها برنامهازاستفادهدرمتربیانترغبوها نیازبرايشدنقائلاصالت

oو)انتخـابی  ( تجویزيبرنامه، ) الزامی(تجویزيدرسیبرنامهمیانسازندهتعاملبرقراريجهتدرکوشش 

5.نتایجواهدافبهنیلدرگانه سهاجزاء اینمیانافزایی همایجادو)اختیاري (تجویزي غیر

o 6.درونیوغیررسمیفرایندي،زشیابیاربرايشدنقائلاصالت

oرخدادهاياجراي وطراحیبرايآنمدیریتنظارتتحتمدرسهدرونتربیتیعواملهمهازيمند بهره

  .آنتجویزيبخشبا همسودرسیبرنامه)اختیاريوانتخابی( تجویزي غیر

فاوا( ارتباطاتواطالعاتفناوريازاستفادهاصول(

تربیتـی اهـداف  بـه دسـتیابی تسهیلجهتدررامتربیومربیمیانتعاملکهاي  وسیلهوبزاراابتکار،، طرح هر

فناوريهمچنین.  استآموزشیفناوري مصداق، ) آموزشیفناوريجمعیالتفاتحیث ( باشدداشتهتوجهکانوندرموجه

فناوري.  باشد می سختفناوريبهنسبتبیرتتقدمداراي نرمفناوري.  استنرموسختاساسیگونهدودارايآموزشی

الگوهـاي وها رویکردتدبیروتعیینیا» آموزشیطراحی«درکهاستابتکاراتی وابداعاتوها طرحبهناظرنرمآموزشی

بـه  سـخت آموزشیفناوري اما.  خیریاباشدخاصیافزار سختوافزار نرمکارگیري بهمستلزمخواهیابد، میتبلورآموزشی

مـواد ماننداقالمیشامل ونماید می پشتیبانیمؤثریادگیريوآموزشازکهشود می اطالقییافزارها نرموها افزار سخت

حتـی ومواد،ها دستگاه، اشیاءواجسام، هاLO، ها بازيمدیا، مولتی،)فرامتن( اینترنت ، مجلهوکتابازاعممتنیمنابعو

  .  شود می زندهموجودات

                                                          
  .شود  مییاد» برنامهفوق«عنوانباآنازکهبخشیهمان .1

  .عمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرجآزاديکثرت،وتنوعاصولبر مبتنی .2

.عمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرجدینیمعیارنظامباانطباقکثرت،وتنوع نگري، جانبه همهاصولبر مبتنی .3
  .عمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرجآزادي کثرت،وتنوعاصولبر مبتنی .4

.عمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرجیکپارچگی وانسجاموملیوحدتاصولبر مبتنی .5
.عمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرجپاسخگوییاصلبر مبتنی .6
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ازعبارتندارتباطاتواطالعات فناوريازاستفادهاصول:

oدرویـادگیري –یـاددهی تدر کیفیتحولباید1ارتباطاتواطالعاتفناوريممتازظرفیتازاستفادهبا

  2.دنموتعقیبجديبه طور راعمومیورسمیتربیتنظاماثربخشیسطحارتقاءنتیجه

oتولیدجریانبهمتربیانورودبراي، دانشواطالعاتصرفکننده مصرفنعنوابهمتربیبهنگاهتغییربا

3.دشوسازي بستربایدنیزالکترونیکیمحتواي

oنـه و5،توانمندسازيیا4تکمیلیوتقویتینگاهبادرسیبرنامهدرارتباطات واطالعاتفناوريازاستفاده

حـضوري یـادگیري حذفموجبفناورانهتحوالت کهمعنابدین.  شوددنبال7واگذاريو6جایگزینینگاه

ومدرسـه وشـود  نمـی و عمومیرسمیتربیتنظامودرسیهاي هبرنام از )متربی ومعلممیانرودررو(

رویکـرد  ازاستفادهالبته.  نمودخواهدحفظراخودمحوریتتربیتیخدماتارائهثقلمرکز عنوانبهمربی

توجهکانوندربایدندارندمدرسه بهدسترسیدلیلهربهکهخاصیهاي هگروبرايواگذاريیاجایگزین

8.دگیرقرار

oمنـابع کـه خطـر ایـن .   دریاینـد رااطالعـات بهانتقادينگاهضرورتدرسیبرنامهخاللاز بایدمتربیان

پدیـده ووندشـ یقـ تلاعتبـار  دارايواعتمـاد قابـل اینترنتیأمنشدلیلبهشبکهطریقازشدهشناسایی

9.استجديبگیردشکل»اینترنتیمرجعیت«

oطبیعـت باتماسومشاهده، مستقیمتجربهازمتربیانکهباشداي  گونه بهبایددرسیبرنامهدرفاواتوسعه

10.نشوندمحروم

oمخـاطره بـه رامتربیـان اجتمـاعی روحیـه پرورشکهیابدادامهحديتابایددرسیبرنامهدرفاواتوسعه

11.دنینداز

oیعنـی محـور  -ییداناجامعه اهدافتحققظرفیتکهباشدیادگیرييها رویکردبهمتکیبایدفاواکاربرد

                                                          
درفناوري آموزشی) یگانهشایدو(اعالمظهرعنوانبهتسامحبا)درسیبرنامهزیرنظام (عمومیورسمیتربیت نظامICT کاربرداینجادر  .1

 هاي رسانهوموادشامل(عمومیورسمیتربیتنظامدرICT کاربردباآموزشیفناوريانگاري معادلبراي.  استگرفتهقرارمدنظرجدیدعصر

online و offline (ماننـد تعـابیري حـوزه اینعلمیجدیدمتونبرخیدراینکهجملهاز.  یافتتوان  میتخصصیمتوندرفراوانیتوجیهات 

"ICT is the road ahead in educational technology"گویاستبسیارکهاستشدهمطرح .
  .عمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرجخردورزيپویایی،اصولبر مبتنی .2

.عمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرجخردورزيپویایی،، مشارکت آزادي،اصولبر مبتنی .3
4. Enrichment

5. Empowerment

6. Replacement

7. Delegation

.عمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرجمشارکت، معیارنظامباانطباق کرامت،اصولبر مبتنی .8
.عمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرجپیوستگیواستمرارخردورزي،اصولرب مبتنی .9

  .عمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرجپیوستگیاصلبر مبتنی .10

.عمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرجکرامتاصلبر مبتنی .11
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.)نیستسازگاراهدافاینبارفتارگراییرویکرد نمونهعنوانبه  (1.دارندراگري آفرینشوخالقیت

oو» اولدست«هاي هحوزبهیادگیريهاي هحوزکردنتبدیلخطربابایددرسیبرنامه درفاواازاستفادهدر 

بیشفنیومحضعلومفاواتوسعهاثردرکه احتمالاین. شودمقابلهاستساختهمطرحرا» دومدست«

  2.شودگرفتهجديباید بیابندقربوارجانسانیعلوموهنراز

آموزشزباناصول

oوبودهوشیارکامالًمتربیان)  کالمی(زبانیطحسبهنسبتباید) مکتوب (زبانیمنابعبهمتکیتدریسدر

.دادرقراتوجهمورد راخوانندگانزبانیییتواناسطحبامتندشواريتناسب

oبرايتالشو)فارسیزباندر (کشورمختلفمناطقدرمتربیانواژگانیوزبانیاشتراكازآگاهیکسب

منـابع ومـواد نتولیدکننـدگا توجهکانون دربایدزمینایرانمتربیانآشنايومشتركژگاناوازاستفاده

.گیردقراریادگیري

oبرابـر فرصتازآنانبرخورداريوایرانیزبانغیرفارساقوامبهمتعلقکودکانیادگیريازحمایتبراي

زبـان چرخـه بـه مـادري زباناز» انتقال«شدهتعریف دورهیکبایددرسیبرنامهنظامرشد،ویادگیري

هـاي  هبرنامـ درمختلـف مناطقزبانیوفرهنگیيها ویژگی.  دهدقرارتوجه کانوندررا) فارسی (سمیر

3.داشتخواهدمحوریتدورهاین درسی

oهماهنگیادگیري–یاددهیفراینددرغیرکالمیهاي هرسانازاستفادهبرتأکیدوها رسانهدرتنوعایجاد

تربیتـی نظـام کاردستوردرآنهاآموختنکه ) معرفت (دانشانواعینهمچنویادگیريگوناگوناهدافبا

.گیرد قرارتوجهکانوندر بایدداردقرار

oیـادگیري منـابع  تولیـد کـشور، مختلفمناطقمتربیانمیانفارسیغیرمشتركواژگانخزانهبهتوجهبا

  .گیردقرارکارتوردسدر مختلفمناطقخاص)فارسی (زبانیيها ویژگیبامتناسببانیز

oضـرورت بـا متناسـب درسیبرنامه)تجویزي (الزامیبخشچارچوبدرعربیوفارسیيها زبانتدریس

.بودخواهدتوجهکانوندرآنهانیاز پیشوایرانیواسالمیهویتتحکیموتقویت

oتثبیـت وتقویـت بـا متناسـب درسـی برنامه) تجویزي نیمه (اختیاريبخشچارچوبدراولخارجیزبان

.بودخواهدتوجهکانوندرآننیاز پیشوانسانیهویت

oزبانتدریسهدفهمانباودرسیبرنامه)تجویزي غیر (انتخابیبخشچارچوبدرنیزدومخارجیزبان

  .بودخواهدکاردستوردراولخارجی

                                                          
.عمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرجخردورزياصلبر مبتنی .1
  .عمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرجنگري جانبه همهخردورزي،اصولبر مبتنی .2

.عمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرجپویاییکثرت،وتنوعتربیتی،عدالتاصولبر مبتنی .3
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آموزشزماناصول

oجلـوگیري تحصیلیسالطولدر» زمانیشکاف« بروزازوشدهداشتهپاسبایدتحصیلزمانپیوستگی

1.شود

oیـادگیري هاي هحوزحداقلبرتمرکزامکانکهباشداي  گونه بهبایدیادگیريهاي هحوززمانیسازماندهی

  2.دسازفراهمراواحدزماندر

oتجویزي یمهنالزامی،یاتجویزيمؤلفهدارايبایددرسیبرنامه خردوکالنساختاربامتناظرتدریسزمان

3.باشداختیاريیاتجویزي غیروانتخابییا

oاسـتمرار اصلتاشودشناختهبایدنیزاي  مدرسه برونبعدداراياي  مدرسه درونبعدبر عالوهتدریسزمان

  4.دشو رعایتمدرسهمحیطبهآننشدنمحدودویادگیري

مشاورهوییراهنمااصول

oرسمیتربیتنظامتوجهکانوندربایدشغلیو)سازشی(تربیتیلی،تحصیشاملمشاورهوییراهنماانواع

5.دگیرقرارعمومیو

oهـاي  هدوردروشـود    مـی آغـاز دبستانازپیشازکهاستتربیتیمتوالیوپیوستهجریانیکییراهنما

6.دیاب  میادامهتحصیلیبعدي

o7.دگیرقرارتوجهموردیارمعنظامویژهبهها فرهنگتنوعبایدمشاورهوییراهنمادر

oدرسـی هـاي  هبرنامـ درفزاینـده انعطـاف متربیان،اجتماعیوفردينیازهايواستعدادها ، عالیقدرتنوع

  8.دنمای می طلبراتحصیلیهاي هدور

oیابدسامانمحور-ییراهنماومشاورهنگاهبابایدیادگیريویاددهیفرایند .  

                                                          
.عمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرجاجتماعیانسجاموملیوحدتاصلبر مبتنی .1
.عمومیورسمیتربیتفلسفهدرندرجمکثرتوتنوعاصلبر مبتنی .2
.عمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرجپویاییوکثرتوتنوعتربیتی،عدالتاصولبر مبتنی .3
  .عمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرجاجتماعیانسجاموملیوحدتاصلبر  یمبتن .4

.ومیعمورسمیتربیتفلسفهدرمندرجکثرتوتنوعاصلبر مبتنی .5
.عمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرجآزاديوکثرتوتنوعاصولبر مبتنی .6
.عمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرجآزاديوکثرتوتنوعاصولبر مبتنی .7
.عمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرجآزاديوکثرتوتنوعاصولبر مبتنی .8
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انسانیمنابعتأمینومعلمیتترب زیرنظامنظريالگوي. 4-3

قلمروتعریف،. 1-4-3

ورسـمی تربیـت   زیرنظـام شـش ازیکـی عنوانبه)پیرامعلمومعلم ( انسانیمنابعتأمینومعلمتربیتزیرنظام

پیرامعلمومعلم.  داردبرعهدهرامدرسه سطحتاستادسطحازانسانیمنابعتأمینوظیفهایراناسالمیجمهوريعمومی

با.  دارندبرعهدهراعمومیورسمیتربیتنظامدرراسازي زمینهمسئولیتنوعیبهکهاستافراديکلیهشامل )مربیان(

 حـد تـا چیـزي درپی پیپروراندنوگرداندنمعنیبهکهتربیتمعنايبهتوجهبا نیزوتربیتفلسفههاي هیافتبهعنایت

 مـشورت، پشتیبانی،آموزش،ریزي، برنامهوظیفهکهدانستامینیخردمنديهنمارارامربینقشتوان می ]7[استنهایت

يهـا  ظرفیـت توسـعه  وبـسط جهتفعلی/کنونیيها موقعیتکشاندنچالشبهبرايمتربیانترغیبودادنبازخورد

  .داردبرعهدهرايدوجو

وظایف. 2-4-3

منـابع سایرومعلم ارزشیابیوارتقاء،وحفظ،سازي ادهآمجذب،شاملانسانیمنابعتأمینومعلمتربیتزیرنظام

تربیـت نظامدرمتربیانتربیتمسئولیت مدرسهسطحتاستادسطحازکهاستافراديتمامیدربرگیرندهواستانسانی

مربیـان آنقطریازکهاستییها فرایندوها زمینهایجادزیرنظامایناصلییتمأمور.  دارندبرعهدهراعمومیورسمی

ورشـد بـراي راتکالیفیتوانند میوبودهخودروانیوفکريبلوغسطحضعف،و قوتنقاط،ها قابلیتتشخیصبهقادر

:شاملنظامخردهاینوظایف.  نمایندفراهمراطیبهحیاتمراتببهمتربیاندستیابیووجوديهاي ظرفیتتوسعه

oنقـش در یکپـارچگی ایجـاد وشـناختی  هـستی مراتـب ارتقاءوهیساماندورشدمنظوربهوریزي برنامه

.آنانهویتو صفاترفتار،گرایش، 1،دانشدرتغییرطریقازمربیانشناختی هستیواجتماعی

oيها فرصتتدارك طریقازمربیانتخصصی-اي حرفهيها ظرفیترشدبرايالزمهايسازوکاراستقرار

ها استعدادبامتناسبعمل،عرصهدر ها آموختهبکارگیريوبندي اولویتب،انتخاامکانآندرکهمتنوعی

.گرددفراهم اي حرفهمسئولیتنوعوفردييها توانمنديو

o،ارتقـاء وحفظسازي، آمادهجذب،برايکهییها فعالیتکلیهازارزشیابیونظارتپشتیبانی،سیاستگذاري

.گیرد می صورتعمومیورسمیتربیتنظامسويازانسانیمنابع

oتربیـت جریـان  درسـهیم عوامـل عنوانبهکهپژوهشی-علمیمراکزوها دانشگاهعملکردازارزشیابی

.دارندبرعهدهراانسانیمنابعنگهداريروزبهوتربیتمسئولیت

oيهـا  فعالیتوها گیري جهتباهماهنگیوهمسوییوتربیتاهدافتحققدرها  زیرنظامکلیهبامشارکت 

.آنفرعیواصلیهاي همؤلفوابعاددردرسیبرنامهزیرنظام

                                                          
 Declarative  بیـانی دانـش ؛ Know that  چیـستی دانـش  (propositional Knowledge اي گـزاره دانـش :شـامل دانـش انـواع  1

Knowledge (چگونگیدانشو Know How )روش کارProcedural Knowledge (.  
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رویکرد. 3-4-3

منـابع ازارزشیابی ارتقاء،ونگهداشت،سازي آمادهجذب،امردرانسانیمنابعتأمینومعلمتربیت زیرنظامرویکرد

:رویکرد ایندراستمعیارنظامبراساسموقعیتمداوماصالح ودركرویکردانسانی

oذیـل هـا  موقعیـت تمـامی وتـر  بزرگهاي موقعیتذیلدرخاصی موقعیتهرواستالیهامريموقعیت

موقعیتدرتغییراتی ایجادبهمجبوربلکهومجازکسیهروگیرد میشکلالهیتدبیرونظارت، خواست

پایبنـدي واقعـی، وپیچیدههاي همسئل باداشتنسروکارمتضمنموقعیتاصالحوتغییر.  باشد می خویش

.استمتفاوت خبرگیوتجربهسطحباافراديباتعاملوشخصی،

oمیـان سـازگاري  1آغـازگر خودیادگیريجدید؛تجربیاتبرابردرمداومگشودگینیازمندموقعیتبهتوجه

خـود  لکـرد عممـداوم  ارزیـابی  ونقادي،)عملواراده،تعقل،تخیل،شهود،احساس، ( وجودييها قابلیت

  .استموقعیت اصالحودركفرایندوخودشدنیکیو معیارنظامبراساس

oگروهیوفردي صورتبهآننتایجخصوصدرتأملوعملمعرفت،کسبمتضمنموقعیتمداومبهبود

درگرفتنقرار.  شود میاي حرفه  و شخصیزندگیدرفردبهمنحصرهویتتحققبهمنجرنهایتاًکهاست

حیـث دوبـین همـاهنگی وانـسجام ایجادامکان اي حرفهيها شایستگیوصفاتتوسعهوکسبیندفرا

فـراهم رااي حرفـه –شخـصی رشـد میـان پیونـد ونموده میسررامربیانشناختی جامعهووجودشناختی

.ندک می

اصول. 4-4-3

کلیاصول

oوسازي آمادهانتخاب، برايلذاباشد می میتحاکوظایفاز)عادالنه( کیفیآموزشخدماتارائهکهآنجااز

.گیردصورتتربیتامردرسهیم عواملسويازمکفیگذاري سرمایهبایدانسانیمنابعنگهداشت

oبـسیار کنند میمسئولیتونقشایفايآندرمربیانکهفرهنگیواقتصادياجتماعی،شرایطکهآنجااز

وارتقاءوحفظ،سازي آماده جذب،دربایدتفاوتاینتربیتی،عدالتاصلبهعنایتبالذا،باشد میمتفاوت

 قـرار آناناختیاردرکهامکاناتیوخدماتامتیازات، نوعدروگرفتهقرارتوجهموردانسانی،منابعارزشیابی

.شودلحاظگیرد می

oبایـد انسانیمنابع اززشیابیاروارتقاء،وحفظ،سازي آمادهجذب،مراحلتمامیدرمربیانانسانیکرامت

هاي هردسایربامقایسهدرراآنانه مرتبوشأنحفظزمینهوگرفتهقرارمجریانوریزان برنامهتوجهمورد

.نمایدفراهمراجامعهسطحدرشغلی

o نظـام ازبیـرون  ودروندرمؤثروسهیمعواملاقداماتوها فعالیتبینبایدمربیانتربیتدرکهاز آنجا

                                                          
1. Self-Initiated
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شـوراي اسـت ضـروري  لـذا باشـد، داشـته وجـود الزمهمـسویی وهمـاهنگی و عمـومی رسمیتربیت

)پژوهـشی وعلمـی مراکـز وهـا  دانشگاه خصوصاً ( مؤثروسهیمعواملنمایندگانازمرکبسیاستگذاري

.باشدداشتهبرعهدهراها فعالیت واقداماتازارزشیابیونظارتریزي، برنامهمسئولیت

جذبمؤلفهاصول

oوتـأمین بـه  منجـر وبـوده برخوردارکافیتنوعازبایدانسانیمنابعتربیتوجذببرحاکمهاي سیاست

وذهنـی يها توانمندي ملکات،وصفاتدارايکهافراديانتخابامکانوشدهانسانیمنابعسازي ذخیره

.دنمایفراهمراهستندباالسطحاي  حرفهمهارتودانشجسمی،

oورسمیتربیت نظامدرتحصیالتاتمامازپسبایدها دانشگاهیا)معلم( مربیتربیتمؤسساتدرپذیرش

.گیردصورتورودبدواي  حرفهيها صالحیتسنجشباوعمومی

oشدنخواهداستخدامبهنجر ممؤسساتایندرپذیرش.

oدربایـد تربیـت،  فراینـد درخودظایفوونقشبامتناسبعمومیورسمیتربیتنظامدرکارکنانکلیه

شود می تشکیلتربیتیيها راهبرد واهدافبامربیانآشناییمنظوربهکهخدمتیبدوآموزشیهاي هدور

.شوداحرازطیبهحیاتمراتبدستیابی درمتربیانبهکمکبرايآنانصالحیتونمودهشرکت

oومربیگـري  وکـارآموزي آموزشی،هاي هدورطیازپسکه- خدمتبهورودبراياشتغالپروانهدریافت

دورهبرحـسب مربیـان  کلیـه آنبـر  عـالوه .  استضروريگیرد میصورت -مصاحبهوامتحاندرشرکت

انجـام وپژوهـشی  -علمـی هاي هدور درحضورباودریافتراربط ذيدورهویژهگواهینامهبایدتحصیلی

.نمایندروزبهراخودتجربیات ودانشداوممبه طورمدرسهسطحدرییها مأموریت

oصـورت بـه  وبـوده برخـوردار الزمانعطـاف ازبایدانسانیمنابعجذبزمینهدرحاکمقوانینوها سیاست

شـغلی موقعیـت تغییرامکان کهشودتنظیماي  گونه بهبایداینبر عالوه.  گیردقراربازنگريمورداي  دوره

  .باشدرپذی امکانآندرمربیان

سازي آمادهمؤلفهاصول

oسـاختار  ( دهـد  مـی رخمتـوالی برگشتورفتهاي حرکتطریقازشناختیوجودمرتبهتعالیکهآنجااز

توسعهودستیابیامکانوبوده برخوردارالزمانعطافازبایدمربیانسازي آمادههاي هبرناملذا)بازاي دایره

.نمایدفراهم)فردييها تفاوتبامتناسب(مربیانیکایکبرايرارمعیانظامبر مبتنیاي  حرفههویت

oدر.  گیردصورت معیارنظامتعیینویژه،موقعیتدركطریقازوآزادانهصورتبهبایدمربیانسازي آماده

مـدنظر واقعیـت بهعملوباور پردازي، مفهومترسیم،مراحلبایدمربیانتوسطها شایستگیکسبفرایند

.رساندیاريطیبهحیاتمراتببهدستیابی جهتمتربیانوخودبهکمکبرايراآنانتاگیردارقر

oودرسکالس واقعیيها چالشوها نیازبامتناسبراموقعیتکشفامکانبایدمربیانسازي آمادهفرایند

.کندفراهممتربیانبرايآیندهوحالدرآموزشیمحیط
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oتربیـت فراینـدهاي وهـا  برنامـه لـذا است،خویشتنوجوددرواقعیتذاتتحققتتربیآرمانکهآنجااز

وصفاترفتار،گرایش،دانش، سطحپنجدررااي حرفهرشدمختلفابعادجانبه همهصورتبهبایدمربیان

.دهدقرارتوجهموردهویت

oفراینـد  درآنـان مـشارکت مکـان امربیـان، اي حرفـه يهـا  ظرفیترشدبابایدسازي آمادهفرایندوبرنامه

در(درسـی برنامـه  تطبیـق قـدرت ودادهافزایشراآنانعملآزادينموده،تسهیلرادرسیریزي برنامه

.نمایدفراهمرامتربیانآینده وحاليها نیازبا)تجویزي غیروتجویزي نیمهتجویزي،مختلفاشکال

oبـا متناسـب را مـدارس انواعیاها دورهسطوح،ازیکهردرتربیتامراندرکاران دستکلیهبایدها برنامه

مطالعـه وعملـی تجربیـات  کـسب بـر  مبتنـی بایدها برنامهاین.  نمایدآمادهخوداي  حرفهوظایفوها نیاز

.باشدواقعیپیچیدههاي موقعیتدرموردي

oوهـا  دانـشگاه جـوار هممـدارس یـا تجربـی مـدارس تأسیسطریقازبایدعمومیورسمیتربیتنظام

.نمایدفراهم مربیانبرايرانیازموردواقعیوعملیتجاربکسبامکانعالیآموزشمؤسسات

  ارتقاءوحفظمؤلفهاصول

oمربیـان  اي حرفـه يهـا  شایـستگی مـستمر بهبـود هدفباومند منظاصورتبهبایدخدمتحینآموزش

.شودتلقیسطوح همهدرانسانیمنابعشغلیارتقاءفرایندازناپذیر جداییبخشوشودریزي برنامه

oمـستمر ارتقـاء  ورشـد امکـان کـه یابدسازماناي  گونه بهبایدتربیتمراحلتمامیدرمربیانکارشرایط

ایجـاد منظـور ایـن  بـه .  کنـد فـراهم خـدمت طـول دراي  حرفـه وظایفایفايمنظوربهراها شایستگی

المللـی  بینوملیمحلی،مدرسه، سطحدرجدیدتجربیاتگذاردنکتمشاربهوکسببرايییها فرصت

عملکـرد مـداوم ارتقاءوشدهسطوحکلیهدرسازمانی فرهنگبهتبدیلبایدها فرصتاین.  استضروري

. باشدداشته دنبالبهراعمومیورسمیتربیتنظام

oواطالعـاتی  منـابع بـه مربیـان دسـتیابی کانامبایدانسانیمنابعرشدبلندمدتومدت کوتاهریزي برنامه

احـساس وداشـته دنبـال  بـه رامربیـان موقعیـت مداوماصالحودركکهاي  گونه بهرامستمریادگیري

.دهدافزایشراآنانخودکارآمدي

oدرراآنتبـادل  پژوهـشی وتحقیقاتیيها فعالیتانجامامکانبایداي حرفهرشدهاي هبرناموها سیاست

مربیـان اي  حرفـه هویـت توسعه وارتقاءودانشتولیدمنظوربهراالمللی بینوملیمحلی،مدرسه،حسط

یاصنفیيها انجمنسويازکهییها فعالیت بایدعمومیورسمیآموزشنظاممنظوراینبه.  کندفراهم

.بشناسدرسمیتبهراشود می انجامتربیتی خدماتسطحارتقاءبرايدیگرطریقهراز

oبـاقی وشـغلی  ارتقـاء بـراي بایدمربیانکلیهوبودهوقت تمامصورتبهمدرسهسطحدرمربیاناشتغال

علمـی مراکزمدرسه،سطحدر آناناي  حرفهمداومرشدبرايکهمتنوعیيها فرصتدرخدمتدرماندن

.یابندحضورشود می تشکیلدانشگاهیو

oمشاغلازیکهر اي حرفهيها استانداردرعایتبابایدعمومیورسمیتربیتنظامدرها نیروسازماندهی

ابتـدایی، دورهدرمتربیـان هـاي  ویژگیبهتوجهباشود میتوصیه.  گیردصورتربط ذيتحصیلیدورهدر
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  .شودانجام1متربیانبامعلم همراهیراهبردازاستفادهبادورهایندرنیروهاسازماندهی

oوشغلیامنیت وثباتنبایدمسئلهایناماباشند،برخوردارنیروبکارگیريبرايعملآزاديازبایدمدارس

.اندازدخطربهرامربیاناي  حرفه

oسـطح در آموزشـی سرپرسـت  /راهنمـا آموزشی،نظارتمختلف،سطوحدرمدیریتمانندییها مسئولیت

بـا مربیـان بـه معلمـی  صنفیانجمن/ مانسازمشارکتباواي  حرفهيها شایستگیبراساسبایدمدرسه

.شودسپردهتجربه

oدروگیرنـد  قـرار پزشـکی يها آزمایشتحتمجاناًاي  دورهصورتبهنیزوورودبدودربایدمربیانکلیه

.باشندداشته قراردرمانیيها حمایتتحتقانونیهاي سازمانسويازنیزخدمتطول

oيهـا  حمایـت  ازمربیـان کهشوداتخاذتدابیريبایدعمومیورسمیتربیتنظامدرمربیانبکارگیريدر

.گردندبرخوردارخانوادگیيها مسئولیتانجامبرايالزم

oمربیـان و اولیـاء (تربیتجریاندرسهیميها نهادبیننزدیکیهمکاريبایدتربیتاهدافپیشبردبراي ،

ـ ازبایـد امـا باشـد داشـته وجـود  )مردمیيها نهاد ـ قبـال درانمربی حیطـه دراساسـاً  کـه یهـای  همداخل

.شودحمایت عمومیورسمیتربیتنظامتوسطاست،آناناي  حرفهيها مسئولیت

ارزشیابیمؤلفهاصول

oمیـزان بـر  مبتنـی بایـد خـدمت حـین درودورهپایـان آموزش،دورهطولدرمربیانعملکردازارزشیابی

ورسـمی تربیـت  نظـام درپیامـد وبروندادمحصول،سطحسهدرمربیانکارنتایجاثربخشیوکارآمدي

.باشدعمومی

oبـه بایـد دارنـد  برعهـده راانسانیمنابعتربیتمسئولیتکهعالیآموزشمؤسساتیاها دانشگاهعملکرد

زانبایدها استاندارداینسطح .گیرندقرارارزیابیموردملیسطحدرها استانداردبراساسومستمرصورت

.باشدتر پایینالمللی بینيها استانداردسطح

oدرراآنـان قانونی مشارکتامکانکهصنفیيها انجمنوها سازمانتشکیلبهنسبتبتوانندبایدمربیان

برعهـده آنتمدیدیااشتغالپروانه صدوروارزیابیمسئولیت.  کننداقدام،نماید می فراهمها گیري تصمیم

صـورت بـه آناعضايواستسیاستگذاريشوراي نظارتتحتانجمناین.  استنمربیاصنفیانجمن

.شوند می انتخاب مربیانتوسط)یکبارال س4 هر ( اي دوره

oضروريخدمت بدودرالزميها صالحیتکسبودركبرايفرصتیعنوانبهآزمایشیدورهیکوجود

مـورد اي  حرفـه يها استانداردبراساسافرادکاراییواي حرفهيها صالحیتبایددورهاینپایاندر.  است

آناعتبارونبودهدائمیمجوزاین.  شودصادرآنان برايربط ذيدورهبهورودمجوزوگیردقرارارزشیابی

.شود تمدیدبایدمشخصزمانیفواصلدر

                                                          
1. Loopingیـک بـا شـوند متوسطهدورهدوارویافتهخاتمهآنانابتداییدورهکهزمانیتاوپیوستهبه طورمتربیانآموزشراهبرداین در

.کند میهاستفادمختلفموضوعاتدرآنانتخصصبهتوجهبامعلمانسایرکمکازکالساداره درمعلم.  شود میدنبالمعلم
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oارزشیابیمورد دورهايصورتبهمربیانعملکردبایدآموزشی،نظامدرها استانداردارتقاءوحفظمنظوربه

قـرار ناختیـار آنـا  درکیفیـت  حفظمنظوربهمدرسهسطحدرالزميها پشتیبانیوها حمایتوگیردقرار

اسـتفاده مـورد مربیانارتقاءو)خدمت درماندنباقی ( اشتغالپروانهتمدیددرها ارزشیابیایننتایج.  گیرد

.شدخواهندبنديرتبهکنند می کسبها ارزشیابی اینازکهمتیازاتیابراساسمربیان.  گرفتخواهدقرار

oتربیـت فلـسفه  اهدافبراساسبایدمختلفسطوحدرکارکنانعملکردازارزشیابیيها شاخصوضوابط

عوامـل سـایر نیـز ومربیـان  صنفیانجمن /سازمانمؤثرمشارکتباعلمیهاي هیافتوعمومیورسمی

  .کندفراهمراآننمودنروزبه وتربیتیيها استانداردارتقاءزمینهتاگیردقراربررسیموردسهیم

مالیمنابعتخصیصوتأمین زیرنظامنظريالگوي. 5-3

  قلمرووتعریف. 1-5-3

کهاستعمومی ورسمیتربیتنظامکننده پشتیبانیزیرنظامششازیکیمالیمنابعتخصیصوتأمینزیرنظام

وتربیتیفضايتأمیندرسی،هاي هبرنام تدوینبرايآنتخصیصومتنوعهاي هراازمالیمنابعتأمینآناصلیوظیفه

راهبـري، وتوسـعه، وتحقیـق درسـی، کمـک ودرسـی يهـا  کتاب وفناوري تجهیزات،تهیهمربیان،بکارگیرياداري،

یافتـه  تخـصیص منابعگرفتنرجبه خچگونگیدهیساماننظاماینوظیفهدیگروجه . استمدارسامورادارهومدیریت

  .استمتمرکزابر آنهنظارتوها حسابنگهداريومالیعملیات برکهاست

ولـی آیـد،  مـی  شـمار  بـه عمـومی ورسـمی تربیتنظامبراي)درونداد(نهادهیکماهیتنظرازمالیمنابعالبته

بهمنابعاینتخصیصسازوکارهاي وجامعهمختلفنهادهايوسطتمنابعاینتأمینبرايشدهگرفتهبکارسازوکارهاي

مـدیریت اعمـال وسیاسـتگذاري مـؤثر ابزارهـاي از، عمومی ورسمیتربیتنظامدرونمختلفيها فعالیتوها برنامه

ومستقیمبه طورسو،یکاز، آنعملکردکهشود می موجبزیرنظاماینوظایفدوگانهماهیت.   شود می محسوبکارآمد

درنارسـایی  بـروز صـورت درحتـی، وگـذارد تأثیرعمومیورسمیتربیتنظاماجزايدیگرازیکهرعملکرد برمؤثر

ازوکند،مختلراآنهاتحققجریان یاوکردهمنحرفنظرمورديها هدفازراها زیرنظامدیگريها فعالیتآن،عملکرد

تربیتنظامبا)غیرانتفاعیوانتفاعیعمومی،(غیردولتیهاي ازمان و سنهادهاوادهخانونهاددولت،روابطبردیگرسوي

.گذاردتأثیرعمومیورسمی

از،)گـذاري   سـرمایه وام،بالعـوض، يها کمکشکلبه(خارجیوالمللی بیننهادهايهمراهبهمذکور،رکنسه

بـا زیرنظـام اینودارندمشارکتعمومی ورسمیتربیتظامنيها فعالیتبرايمالیمنابعتأمیندر زیرنظاماینطریق

دررافراینـدها کـارایی بهحصولتخصیص،هايسازوکاربکارگیري باوکفایتحددرمالی)يدروندادها(اه نهادهتأمین

 کمـک یعمـوم ورسمیتربیتنظامهاي هنتیجوها ستاندهدراثربخشیافزایشبهنهایت دروکردهتسهیلمطلوبحد

.کند می

یـا (سیـستم  یـک خـود آنکـه ضمن، زیرنظاماینهاي همؤلفها، سیستمتحلیلنگاهازباال،توضیحاتبهتوجهبا

تربیـت نظاممدیریتورهبريزیرنظام ازجزئیخود،پذیري سیاستماهیتلحاظبهآید،  میشمار بهمستقل)زیرسیستم
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. شوند می محسوباست، سیاستگذاريآنوظیفهترین مهمکهنیز،عمومیورسمی

وظایف . 2-5-3

نظـام  بـراي » مـالی منابعمصرف«و» مالیمنابعتخصیص «،»مالیمنابعتأمین«مؤلفهسهداراي زیرنظاماین

.استکشوررسمیوعمومیتربیت

 بـا رسـمی، وعمـومی تربیـت نظاميها هدفتحققبرايکهاستآنمالیمنابعتأمینمؤلفهوظیفه

نظـام  آناختیـار درکفایتحددررامالیمنابعبودن،متناسبوعادالنهکارآمدي،ویژگیسهرعایت

  1.دده قرار

 واحـدهاي میـان منـابع تخـصیص برايالزمسازوکارکهاستآنمالیمنابعتخصیصمؤلفهوظیفه

راآنها برحاکمهاي یاستسوها برنامهانواعوتحصیلیمقاطعتربیت،انواع، مناطقیانواحیتربیتی،

تربیتیامکانات بهدسترسیدربرابريوبیشینهرا) بیرونیودرونی(کاراییکهآوردفراهمترتیبی به

اینتحققشرط 2.سازد محققممکنوجهبهترینبهراتربیتمناسبکیفیتبهدستیابیدرعدالتو

.باشد می کفایتحددرتربیتینیازهايتأمینوظیفه،

نظارت وبودجهاجرايبودجه،تنظیمبراستمشتملآن برنظارتومالیمنابعمصرفمؤلفهوظیفه

 درنیـاز مـورد هـاي  هدادبـا متناسـب مـالی هـاي  حـساب نگهـداري ومـالی عملیـات فراینـد بـر 

کهيبه طور استمالیعملیاتدرصحتوسرعتدقت،رعایتبامالیوتربیتیهاي سیاستگذاري

  3.سازدبیشینهرارسمیوعمومیتربیتنظامدرونییکارای

رویکردها. 3-5-3

]8[:مالی ، منابعتخصیصوتأمیندرمالی) ابزارهايو(منابعسیاستگذاريوجهمحوریترویکرد

oبهیعنی.  است آناي  نهادهوجهازتر پررنگوبیشترمراتبه بمالی،منابعسیاستگذاريوجهرویکردایندر

راهبريومدیریت کارآمدومؤثر به طوررسمیوعمومیتربیتمسائلوامورتماممالی،ابزارهايکمک

نیـز تربیتـی نیازهـاي میـزان  درنهاده،قیمتمؤثرهدایتبر عالوهباید،دولترویکرد،ایندر 4.شوند می

نحـو بـه  عمومـاً » دار اولویـت  وواقعـی  «نیازهاينیازها،انعکاسبستردرکهاي گونه هبنمایدیآفرین نقش

یـا تمام(آندرکهاستمناسباتیوسازوکارتقویتمستلزممهم،اینتحقق.  نمایندظهوروبروزمطلوبی

 به طـور بازارسازوکارمناسباتی،چنیندر. برگرددآنهاخودبهافرادتصمیمازحاصلضررونفع)ازبخشی

                                                          
منـابع  تخـصیص وتـأمین  زیرنظـام درنظريمطالعاتتلفیقگزارش 12-10 صسیاسیاقتصادنظريمبانیو 62 صگفته پیشنادري، .1

  .مالی

.مالیمنابعتخصیصوتأمین زیرنظامدرنظريمطالعاتتلفیقگزارش 12-10 صسیاسیاقتصادنظريمبانی و 60صهمان .2
.18-17 ص مالیمنابعتخصیصوتأمین زیرنظامدرنظريمطالعاتتلفیقگزارش 12-10 صآموزش اقتصادنظريمبانی ص .3
.21 صتهگف پیشانصاريو65ص گفته پیشنادري، .4
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هـم وتربیتـی منـدي  بهرهدرعدالتتحققهم کهاي  گونه بهداشتخواهدتري پررنگنقششده هدایت

1.شودحاصل وتأمینممکنوجهبهترینبهمنابعتخصیصکارایی

oمحلی،هاي مدیریتویژهبهدولت،نقشتقویتبر عالوه،مالیمنابعتأمیندرمنابعبهبخشی تنوعرویکرد

نظـام بـراي مـالی  منـابع تأمیندرداوطلبانهايه مشارکتوغیردولتینهادهايوخانوادهنقشپذیرفتن

2.رسمیوعمومیتربیت

o- منابعتخصیصبودنمحور نتیجهو)کیفیتوکمیت(ستاندهرویکرد -وتقاضامدارومدار عرضهرویکرد

تربیـت فعلـی نظـام درمنـابع تخـصیص  ، رسمیوعمومیتربیتنظامدروندرمالیمنابعتخصیصدر

وتوسـعه مـستلزم جـدي، تحـول اولـین  بنـابراین، .  باشـد  مـی مـدار  عرضـه  عمدتاًایرانرسمیوعمومی

.  باشـد دربرداشـته نیزراها خانوادهوافرادیعنی تربیتتقاضايطرفکهباشد میسازوکارهابهبخشی تنوع

زمـانی رسـمی وعمـومی تربیـت کیفیوکمیتوسعه دریخصوصبخشيها فعالیتتوسعهومشارکت

طریـق ازبیـشتر متقاضـیان جـذب بـراي (تربیتـی يها فعالیت دررقابتکهبودخواهدمطلوبواسبمن

3.نمایدتشدیدرا)بهترعملکرد

oاساسیتحولی تواند می بودن،6محور نتیجهو5ستاندهبهبودن4محور نهادهازتخصیصسازوکارهايتغییر

متربیـان  «تعـداد برحسبنمونهعنوانبهمنابعخصیصتیعنی.  نمایدایجادتربیتیواحدهايکارآمديدر

بـراي راتربیتـی واحـد یـک  عناصرمجموعهتربیتی،عواملانتخاببرايسپاري قدرتهمراهبه» موفق

واساسـی ضـرورت یـک  تحـول ایـن ایجـاد ترتیـب، بـدین  7.کـرد خواهدبسیجتربیتیعملکردارتقاي

8. باشد میایرانو پرورشآموزشفعلینظامبرايساز سرنوشت

o»یافته تخصیصمالیمنابعخرجدرگیري تصمیمدرحسابی ذيدخالتبجاي» حسابرسیرویکرد.

  اصول. 4-5-3

فرعـی اصـول  استحاکم زیرنظاماینبرتربیتفلسفهبراساسکهعدالت وکارآمدي ، کفایتاصلسهبر عالوه

:استتأکیدموردمالیابعمنخصیصو تتأمین زیرنظامهاي همؤلفبرحسبنیزذیل

                                                          
.35 صگفته پیشانصاري،و 58 صگفته پیشنادري، .1
.79 صگفته پیشانصاريو67 صگفته پیشنادري .2
.71 صگفته پیشنادري، .3

4. Input-based

5. Output-based

6. Outcome-based

  .72 صگفته پیشنادري، .7

 منـابع و تخـصیص تأمینزیرنظامبینسازندهونزدیکتعاملوهمکاريمستلزمتا،راسایندرانتظارموردتحوالتکهنمودتأکیدبایستی .8

.باشد می)و فناوريتجهیزاتوفضاانسانی،منابعو تأمینمعلمتربیتومدیریتورهبري مخصوصاً(ها زیرنظامسایربامالی
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مالیمنابعتأمینمؤلفهاصول

تربیـت وانـسانی توسعهبراينسلی بینمنبعیکعنوانبهنفتدرآمدازاستفاده:مالیمنابعتأمینضمانت

.  شـود ابالغمجلسودولتبهوتصویباستالزمتربیت اموربهمنابعتخصیصکالنهاي سیاستوبودهاولویتواجد

بـا و کـشور بـر حاکماتمقتضیوشرایطرعایتبا، تربیتبهیافته اختصاصمنابعکهشود می تضمینشیوهایناتخاذبا

براسـاس مـالی، منـابع کفایـت حـد  1.شود برخوردارثباتازوشدهتأمیننیازهابامتناسبملی،پولواقعیارزشحفظ

درسـاله،  پـنج هـاي  هدوربـراي کـشور امکانـات وتوسعهسطحابمتناسب ورسمیوعمومیتربیتنظاماستانداردهاي

.شدخواهدتعیینکشورتوسعههاي هبرنام کلیهاي سیاست

عمومیتربیتنظامعملکردبرناظروسیاستگذارحاکمیتینهادهاياصلییتمأمور:تربیتکیفیتازصیانت

ملتهاي هخواستورسالتابالغعاملوفرادولتیومتیحکو وظایفگرفتنبرعهده، تربیتعالیشورايمانندرسمی،و

رعایـت و تربیـت کیفیتازصیانتونسلی بینرفتارهاي الزامواصولتأمینراستايدر و عمومیرسمیتربیتنظامبه

بـه یافتـه  تخـصیص منابعکفایتازاطمینان حصولمتقابالً،وعمومیورسمیتربیتزمینهدرفرديهاي هویتحقوق

2.استنظاماین

اصـلی کننـده  تأمین) حاکمیت(اسالمیدولت: )حاکمیت(اسالمیدولتنقشدرتحولایجادضرورت

:پـذیرد صـورت آینـده دربایـد اساسـی تحـول دو نقش،اینایفايکیفیتدر 3استرسمیوعمومیتربیتمالیمنابع

 ایجاددومواست)مالیمسائلویژهه ب(رسمیوعمومیتتربیمسائلدرها يو استاندار ها شهرداريدرگیرشدننخست

منـابع مـؤثر کننـده  هدایتوتأمین بهمالیمنابعصرفکننده تأمینازآنتغییرومرکزيدولتدخالتکیفیتدرتحول

4.تاساي بودجهومالیابزارهايازاستفادهباحاصل

مکلـف حاکمیت اصل،اینيبرمبنا:اساسینقانو 30 اصلبامتناسبافرادتربیتینیازهايتأمین

گستردگیبهتوجهبا.  نمایدارائهتربیتمتوسطهدوره پایانتاایرانیانآحادبرايرارایگانرسمیوعمومیتربیتاست

دوبایـد ،)رسـمی وعمومیتربیتگسترهوکیفیتلحاظازویژهه ب(رسمیوعمومی تربیتابعادبودننامحدودبلکهو

دولـت، .  الزمهـاي  بحد نصا ورايدیگريوتربیتینیازهاييها حد نصابتأمینیکی:نمودتفکیکراگسترهیا طحس

ومتقاضـیان بـه توان میرااضافیرسمیوعمومیتربیت مالیبار.  باشد میها بحد نصاتأمینبهمکلفاول،درجهدر

 تقاضـامداري وجـه باشـند، نداشـته رامنـابع تـأمین درمـشارکت وانـایی تکـه یهای هخانواد براي.   نمودمنتقلها خانواده

آنـان مندي بهرهپیشرويموانع متقاضیان،بهدولتجبرانیهاي کمکارائهبابایستیمالی،منابعتخصیصسازوکارهاي

                                                          
قـرار تأکیـد موردمالیمنابعتخصیصوتأمین زیرنظامدرينظرمطالعاتتلفیقگزارش18-17ی سیاساقتصادنظريمبانیدراصلاین .1

  .استگرفته

قـرار  تأکیـد موردمالیمنابعتخصیصوتأمین زیرنظامدرنظريمطالعاتتلفیقگزارش 18-17سیاسی  اقتصادنظريمبانیدراصلاین .2

.استگرفته
مبانی و53 صگفته پیشانصاري،واسالمیحاکموظایفذیلفقهیبانیمو)عمومیورسمیتربیتفلسفه(تربیتیعدالتاصلبر مبتنی .3

  .ع مالیمنابتخصیصوتأمین زیرنظامدرنظريمطالعاتتلفیقگزارش18-10ص صآموزشاقتصادوسیاسیاقتصادنظري

.66 صگفته پیشنادري، .4
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  1.دنمایبرطرفرا

اسـتمرار ووجودالمی،اس - ایرانیجامعۀاصلیيها ویژگیازیکی:داوطلبانهمشارکتهايدامنهگسترش

، آنهاتوسعهیاهدایتاست،ضروريداوطلبانههاي مشارکتفرهنگتوسعهضمن.  استموقوفاتوخیراتعرفورسم

درسیمنابعکتابخانه،منابعتأمینقبیلازرسمی،وعمومیتربیتجوانبسایرسمت بهتربیتی،فضاهايایجادبرافزون

2.دشوگستردهآموزشی،کمکهاي هبرناموتجهیزاتافزار، نوشت و

مالیمنابعتخصیصمؤلفهاصول

الزمسازوکار : کاراییارتقايوعدالتبرقراريدرمالیمنابعتخصیصسازوکارهايازاستفاده

وهـا  برنامـه انـواع وتربیـت مراحـل تربیت، انواعتربیتی،مناطقیانواحیتربیتی،واحدهايمیانمنابعتخصیصبراي

بـه دسترسـی دربرابـري وبیشینهرا)بیرونیودرونی(کاراییکهآید فراهمترتیبیبهبایدراآنهابامرتبطهاي سیاست

3.دسازمحققممکنوجهبهترینبهراتربیتمناسبکیفیتبهدستیابیدرعدالت وتربیتیامکانات
  

مبنـاي بـراي گیـري  متـصمی در)منفعـت -هزینـه تحلیل(اندیشیدناقتصاديمنطقپذیرش

منـابع، دهنـدگان  تخـصیص  وگیران تصمیمکهاستایناقتصاديهاي تحلیلاساسیاصولازیکی :منابعتخصیص

بهاصلایناستالزمرسمیوعمومیتربیتنظامدر.  دهند میانجام 4فایده- هزینهتحلیلبهاتکاباراخودتصمیمات

5.دشوگرفتهبکارآنبامتناسبيها يمندتوان وگیري تصمیممبنايعنوان

کارآمددراي کننده تعییننقشرقابتی،شرایطورقابت:رسمیوعمومیتربیتنظامدررقابتبرقراري

وتربیتـی عوامـل ومنـابع جـذب برايرقابت:است  وجهدودارايرقابت،این.   داردرسمیوعمومیتربیتنظامکردن

تربیـت نظـام کـارایی ارتقـاي بـراي جديرویکردیکرقابت،توسعه.  )متربیانیعنی( ربیتتتحتافرادجذبدررقابت

کـه بـازار سـازوکارهاي  عملکردحوزهساختنمخدوشبهمجازدولتمسیرایندر6. شود میمحسوبرسمیو عمومی

خـصوصی مـدارس بـه نسبتدولتبرخوردآنکهضمن . باشد نمیشوند،منجرتربیتیخدماتکیفیتبهبودبهتوانند می

7.دگیرصورتمسئولیت ازکردنخالیشانهرویکردبانباید

                                                          
 ص گفتـه  پـیش انـصاري، وعمومیورسمیتربیتفلسفهمندرجییجو مشارکتوکثرتوتنوعاصولبر مبتنیو66 صگفته پیشنادري، .1

68.  

.35 صگفته پیشانصاري،وعمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرججویی مشارکتاصلبر مبتنیو67 صگفته پیشنادري، .2
. استگرفتهقرارتأکیدموردگزارشاین 18-17 صصسیاسیاقتصادنظريمبانیدرنیزو60 صگفته پیشنادري، .3
 انجـام  لزومـاً نـه باشـد  مـی تصمیمیکهاي هزینهو)غیرمالیومالیازاعم(فوایدنمودنمقایسهفایده، - هزینهتحلیلازمنظوراینجا،در 4

.اند کردهتأکیدمالیهاي هزینهومنافعبر صرفاًوآمدهاقتصادعلممتونازبرخیدرکهآنچهبامطابقفایده - هزینهتحلیل
.عمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرجپاسخگوییوپذیري مسئولیتوخردورزياصولبر مبتنیو67 صگفته پیشنادري، .5
اقتصاد،نظريمبانیوعمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرجپاسخگوییوپذیري مسئولیتاصلبر مبتنیو 68-67ص گفته پیشنادري، .6

.یمالمنابعتخصیصوتأمین زیرنظامدرنظريمطالعاتتلفیقگزارش 12-10صسیاسی
.مالیمنابعتخصیصوتأمین زیرنظامدرنظريمطالعاتتلفیقگزارش 12-10صسیاسیاقتصادنظريمبانی .7
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مالیمنابعمصرفمؤلفهاصول

وعمـومی تربیـت نظـام ریـزي بودجـه سامانهتنظیموطراحی:اجرادررویکردهاونظريمبانیرعایت

.یمالمنابعتخصیص وتأمینهاي همؤلفدرشدهپذیرفتهرویکردهايونظريمبانیبراساسرسمی

دخالـت نـه وخـرج ازپـس حسابرسیرویکردبامالیعملیاتفرایندبرنظارت:مصرفبرنظارتدرتحول

1.منابعخرجوگیري تصمیمسیاستگذاري،فراینددرحسابی ذي

بهمدرسهومنطقهملی،سطحدرمالی،هاي حسابنگهداري:سیاستگذاريبرايمناسباطالعاتتولید

تولیـد، عملیـات اجـراي جریـان درمالی وتربیتیيها ریزي برنامهوها سیاستگذاريبراينیازموردهاي هدادکهرتیبیت

داخلـی کـارایی سازي بیشینهالزمهکهمالیعملیاتدرصحتوسرعت دقت،حداکثراعمالوشودذخیرهوبندي طبقه

2.ی و رسمی استعمومتربیتنظام

3فناوريوتجهیزات، فضاینتأمزیرنظام. 6-3

قلمرووتعریف. 1-6-3

کلیهکهاستعمومی ورسمیتربیتنظامنندهک پشتیبانی زیرنظامششازیکیفناوريوتجهیزات ، فضازیرنظام

وو عمـومی رسمیتربیت 4کالبدتأمینبه مربوطشتیبانیو پنظارت، اجراطراحی،، دهی سامان، ریزي برنامهيها فعالیت

 ، شـهري طراحـی و 5معمـاري هـاي  همؤلفـ بـا هماهنگوتربیت يها ساحتبامتناسبراآنفناوريوتجهیزاتتدارك

بـه دسـتیابی راسـتاي درمهندسـی  وفنیمدیریت و)مالی -مادي-انسانی( منابع جهیزات،و تلوازمساخت،تکنولوژي

                                                          
.مالیبعمناتخصیصوتأمین زیرنظامدرنظريمطالعاتتلفیقگزارش 18-17ص شاقتصاد آموزنظريمبانیبر مبتنی .1
.مالیمنابعتخصیصوتأمین زیرنظامدرنظريمطالعاتتلفیقگزارش 18-17صص آموزشاقتصادنظريمبانیبر مبتنی .2
ونماید می پشتیبانیمؤثریادگیريوآموزشازکهشود  میاطالقافزارهایی نرموها افزار سختبهکهاستآنسختجنبهفناوريازمنظور 3

ومـواد هـا،   دستگاه، اشیاءواجسام،هاLO، ها بازيمدیا، مولتی،)فرامتن( اینترنت ، مجلهوکتابازاعممتنیمنابعوموادماننداقالمیشامل

درفنـاوري کاربرد) یگانهشایدو(اعالمظهرعنوانبهتسامحبایادگیريویاددهیجریان  ICT کاربرداینجادر . شود  میزندهموجوداتحتی

.   است online و offline هاي رسانهوموادشاملکه  استگرفتهقرارمدنظرجدیدعصردرعمومیورسمیتربیتجریاندرومدرسهمحیط

 ICT" ماننـد  تعابیري حوزه این میعلجدیدمتونبرخیدراینکهجملهاز.  یافتتوان  میتخصصیمتوندرفراوانیتوجیهاتداعیهاینبراي

is the road ahead in Educational technology" درفنـاوري ازمـراد کهاستیادآوريشایان.  گویاستبسیارکهاستشدهمطرح

. استشدهحذفاً عمدآنآموزشیکلمهکهاستآموزشیفناوريهماناینجا

   .سرپوشیده، ) چیزهرقالب(کالبمعنیبه: کالبد .4

 نیازهـاي تـا مـادي نیازهـاي ازواجتمـاعی جنبهتافرديجنبهاز، انسانیحیاتگوناگونابعادباکهجامعستااي مقولهطراحی ومعماري .5

 یاوباطنوظاهروجهدوازجامعهوانسانرشدوفعالیتزندگی،بسترمثابه بهانسانمصنوعو فضايساختمانلذا.  استمرتبطانسانمتعالی

فعـالیتی نـوع وکارکرديمحیطی، تزیسعواملتأثیرتحتومحیطیوماديعواملازناشیظاهريوجه.   ستاشدهتشکیلپنهانوآشکار

و تجسدتجسممعماريدیگربیانبهجامعهوانسانفرهنگواعتقاداتباورها،ازمتأثرآنپنهانوجهکهحالیدر.  دهد  میرخآندرکه است

 واسالمیتربیتفلسفهبازتاببایدتربیتیفضاهايطراحی ومعمارينتیجه در.  استمکان هردر وزمان و عصر هردرمردمفرهنگ وباورها

ماديمنابعتأمینوکالبديفضايطراحینظريالگوي،) 1387 (علیغفاري،.  باشدمتربیاننیازومکان وزماناقتضائات و شرایطبامتناسب

  .دانشگاه، تهران ،)نایرااسالمی جمهوريبیانیه(مدرسه
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.داردعهدهبهایراناسالمیمهوريجدرعمومیورسمیتربیتفلسفه بر مبتنی ونظاماهداف

تجهیزاتتأمینو تولیدو فضاطراحیامردرنظرياسخگويو پنندهک تبیینطرفیاز زیرنظامایننظريالگوي

 ... ودرسـی برنامـه ، اقلیمی ، جنسیتیروحی، جسمی،شرایطبامتناسبعمومیورسمیتربیتفلسفهبر مبتنیفناوريو

ـ باشـد  مـی  کـشور توسعهبرايتربیتیاهدافحققو تیادگیري– یاددهیفرایندنندهک تسهیلردیگطرفو از بوده هو ب

محـیط ازيسـ  نـشاط بـا وزیباسـازي ، فناوريوتجهیزاتتأمینوتولید، روزآمدي واثربخشی ، فضاهاتنوعچوناموري

 ، فـضا نگهـداري  درنو کـاربرا فراگیـران مـشارکت مردمـی، هـاي  مشارکتوسعهو تمنابعتأمیننحوه یرونی،و بدرونی

.داردتوجهفناوريو تجهیزات

وظایف. 3-6-2

اصلیوظیفه:
1

تربیتـی، هـاي  ساحت اهدافتحققسازي زمینهبرايمعتبر ومناسبفناوريوتجهیزات، کالبديفضاهايتأمین

  .درسیبرنامهام زیرنظيها نیازبامتناسبوعمومیورسمیتربیتنظامکارکردهايورسالت

فرعیوظایف:

حوالتو تشهرسازياصولبهتوجهبایمعموورسمیتربیتبرايفضامناسباستقرارویابی مکان

  ،جمعیتی

نظـام مناسـب يهـا  فـضا وساز ساختجهتپشتیبانیونظارتاجرا،طراحی،ساماندهی، ، ریزي برنامه

،عمومیورسمیتربیت

مختلـف عوامـل بـه توجـه بـا ، و عمومیرسمیتربیتهاي هدورايبرایمن ومناسبفضايطراحی

 ، ...واقتصادي، فنی، محیطی زیستفرهنگی، ، ناختیش روان، اقلیمیکارکردي،

ی،اسالم–ایرانیفرهنگبهتوجهباتربیتیفضاهايمعماريبهخشیب هویت

 زیرنظـام وتربیـت هاي ساحتاهدافبامتناسب) ارتباطاتواطالعاتفناوري (فناوريتأمینوتولید

،درسیبرنامه

برنامهزیرنظاموعمومیورسمیتربیتهاي هدوراهدافبامتناسبتجهیزاتبهفضاتجهیزوتأمین

،یادگیريویاددهیفرایندارتقايوتسهیل تسریع،جهتدرسی

عملکردبرأثیرپذیريو تیرگذاريتأثدلیلبهها  زیرنظامکلیهبامرتبطسازي تصمیمدرفعالمشارکت

،ها زیرنظام ایر و س زیرنظاماین

.تربیتیفضاهايدرهنري عناصرنمودنلحاظبامتربیاندرشادابی ونشاطایجادبرايسازي زمینه

                                                          
  .9 صفحهمنبع،همان .1
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رویکرد. 3-6-3

ویـزات تجه تـأمین وتولیـد وفضاساختوطراحییعنی.  استمحور موقعیترویکرد زیرنظامایناصلیرویکرد

مدنظرنگرانه جانبه همهوجامعشکل بهکهاستموقعیتهرعناصروشرایطازتابعیعمومیورسمیتربیتدرفناوري

: ازعبارتندمدرسهویژهبهتربیتیفضاهايساخت وطراحیدرموقعیتهرعناصروشرایط.   گیرد می رقرا

oآنهاروانیوجسمیشرایطومخاطبانرشدسطح،

oمحلیجغرافیايضیاتمقت،

oاقتصاديواجتماعیوفرهنگیمقتضیات،

oتربیتهاي ساحتزمینهدرعمومیورسمیتربیتنظاماهداف،

oدرسیبرنامه زیرنظاماستلزامات،

oزمانیوعصريمقتضیات،

oروزفناوريودانش.

: ازعبارتندتجهیزاتوفضا زیرنظاماصلیرویکرديها ویژگی

o1،اي رشته میان

o2،تعاملی  

oفرهنگی.

موضـوعی  عمـومی ورسـمی تربیـت درفنـاوري وتجهیـزات تـأمین وتولیـد وفـضا اخت و سـ طراحیامروزه

ازوشـود پرداختهآنبهنگر جامع صورتبهبایست  میوکند می طلبرامختلفيها دانشدخالتواستاي  رشته میان

3.دنمودوريتخصصیگرایانه کاهش وبعديیکهاي نگرش

ـافی  استو ضروريالزمتربیتیفضاهاياخت و سدر طراحیو مهندسیفنیو مهارتدانشهر چند نیـست لـیکن ک

داشـته و همخوانیهماهنگیخودو شرایط مظروفها ویژگیبابایدتربیتجریانظرفمثابه بهفناوريوتجهیزاتوفضازیرا

دیگر، همياز سو. آیدفراهمدر آنعمومیورسمیتربیتو فلسفهتربیتهفلسفدرمندرجتربیتیاهدافتحققتا زمینهباشد

فرهنـگ بـا متناسـب جـوان نسلپذیري تربیتزمینهباید، مدرسهباالخصوعمومیوتربیت رسمینظامبرحاکمجوچنانکه

اخت و سـ و در طراحـی باشـد داشتهراویژگیچنینبایدنیزفناوريوتجهیزاتوکالبدي فضاي. کندمهیارا ایرانی-اسالمی 

عنـوان بـه کـه شـوند گرفتـه کار بهییها دانشضرورت دارد زیرنظامایندر لذا4.شودتوجهتربیتیوفرهنگیهاي جنبهبهآن

مـؤثرتر عمـومی ورسمیتربیتدرفناوريوتجهیزاتتأمینوتولیدوفضا کالبديساختوطراحیدرتأثیرگذارومهمارکان

:شوند  میبندي طبقهگروههفتدربخشدر اینتأثیرگذاريها و دانشعوامل.   اشندب

                                                          
١. Interdisciplinary approach
٢. Interactional approach

.6 صفحه، پیشینمنبع .3
  .عمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرجتربیتیمصالحاولویتومعیارنظامباانطباقاصلبهناظر .4
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 ازاسـتفاده رسـاندن حـداقل بـه –طبیعـی منـابع ازحفاظـت آنتأثیرگـذاري حوزهکه،محیطی زیست. 1

.باشد می تجدیديها انرژي

 بکـارگیري بـا –تربیتـی فـضاهاي مناسـب اسـتقرار ویـابی  مکـان آنتأثیرگـذاري حـوزه کهکالبدي،. 2

 عمـران،  معمـاري، (مهندسـی  وفنـی دانشدستاوردهايبراساس-اسالمیایرانیمعمارييها ویژگی

  .است-)سازه

عـاطفی  و جـسمی جنـسی، سـنی، مختلـف نیازهايوها ویژگیبهتوجهآنتأثیرگذاريحوزهکهشناختی، روان. 3

.باشد می- متربیان و تربیتجریانبرفناوريویزاتتجه، کالبديفضايثرأو ت تأثیربهعنایتبا-کاربران

-کـشور عمـومی ورسـمی تربیـت نظـام نیازهـاي بهپاسخگوییآنتأثیرگذاريحوزهکهکارکردي،. 4

 وتربیـت فلـسفه بـه توجـه بـا –نیـاز مـورد تربیتـی جانبیفضاهايوآنحوالتو تتربیتهاي هدور

.استآنبامتناسبتربیتیهاي هنظری

.جامعهبرحاکمتربیتفلسفهوتربیتیدانش. 5

اقتـضائات  و هنجارهـا  و ها ارزشبهتوجهآنتأثیرگذاريحوزهکه )اجتماعیوفرهنگی ( شناختی جامعه. 6

.است متربیانجمعیترکیبو تسنیهرمبامتناسب 1اجتماعی وفرهنگی

 افـزایش  ، مردمـی هـاي  تمـشارک جـذب ، دولتـی منـابع برمدیریتآنتأثیرگذاريحوزهکهاقتصادي،. 7

.باشد می مدارسجهیزو تساخت فرایندسازي هینهو بوري بهره

عامـل  و تهمکـاري  وبـوده مـرتبط یکدیگرباشدهسازماندهیوپیوستهشبکهیکدرتخصصهفتاینتمامی

کمـک قطعـاً  وشود می منجرآنکارکردهايتحققبهشدهذکرعواملازیک هربامرتبط ومختلفمتخصصانپویاي

  . داشتخواهندکشورتربیتینظامتحقق درشایانی

اصول. 3-6-4

2:زا عبارتندمربوطهاي همؤلفتفکیکبهفناوريوتجهیزات، فضا زیرنظامبرناظراصول

شهريطراحی ومعمارياصول

o3،عمومیورسمیتربیتجریانيها ویژگیواهدافبافضاناسبو تهماهنگی

o4،درسیریزي برنامه زیرنظاموظایفوکارکردهاتحققلوازمبافضاسازي متناسب

o5،متربیانرشدمراحلوجنسیت، جسمانی ، روانیيها ویژگیبافضاناسبو تهماهنگی

                                                          
  .محرمیت واشرافیتمانند .1

  .7-16 صص، پیشینمنبع .2

  .عمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرجنگري یکپارچهونگري جانبه همهاصولبهناظر .3

  .عمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرجنگري جانبه همهاصلبهناظر .4

  .عمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرجخردورزيونگري جانبه همهعدالت،اصولبهناظر .5
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o1،طبیعتعناصرباادراکیرابطهومحیطیشرایطتنظیم، طبیعتبامنطقیارتباط

o2،اقلیمیشرایط واقلیمباهمسازمعماري

o3،سرزمینآمایشو پایدارتوسعهالگوهايبهجهتو

o4،فضااخت و سطراحیدرفرهنگیودینیارزشینمادهايکردنلحاظ

o5،تربیتیهاي ساحترویکردهايباآنانطباقوفضاانگیزي نشاطوزیباییحفظ

o6،روستا و شهر، محلهاجتماعیوفرهنگیعواملومحیطبافضاهماهنگیوارتباط

o7،محیطیتحوالتبهنسبتفضاساختوطراحیپذیري افانعط

oتربیتیيها محیطدرها آالیندهافزایشازجلوگیريوزیستمحیطحفظ،

oاوريفنوتجهیزات، فضا ازبرداري بهرهوساختطراحی،فراینددروري بهرهافزایش.

ساختفناورياصول

o8،فضاایجاددرساختمانملیمقرراتوضوابطرعایت

o9،جهیزاتو تفضادرالزمپایداريوایمنیاصولرعایت

o10،بومیهاي فناوري برتأکیدضمنتجهیزاتوفضاایجاددرنوینهاي فناوريازگیري بهره

o11،اقلیمیشرایط وتربیتیفضاهايبااتتأسیستناسب

o12.افضاتتأسیسطراحیدرپاكيها انرژيازاستفاده

فناوريوزاتتجهی، لوازمتأمیناصول

oدوینو تـ طراحـی اصـول وتربیـت هـاي  سـاحت اهـداف باتجهیزاتولوازمسازي متناسبوهماهنگی

                                                          
  .عمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرجخردورزياصلبهناظر .1

  .عمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرجنگري جانبه همهوکثرتوتنوععدالت،اصولبهناظر .2

  .عمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرجتعاملاصلبهناظر .3

  .عمومیورسمیربیتتفلسفهدرمندرجمعیارنظامباانطباقونگري جانبه همهاصولبهناظر .4

  .عمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرجنگري جانبه همهاصلبهناظر .5

  .عمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرجنگري جانبه همهاصلبهناظر .6

  .عمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرجپویاییاصلبهناظر .7

.مومیعورسمیتربیتفلسفهدرمندرجتعاملاصلبهناظر .8
  .عمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرجخردورزياصلبهناظر .9

  .عمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرجپویاییاصلبهناظر .10

  .عمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرجنگري جانبه همهاصلبهناظر .11

  .عمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرجخردورزياصلبهناظر .12
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   1،درسیهاي هبرنام

oوتربیتـی هاي ساحت نیازبهپاسخگوییدرفناوريتأمینوتولیدوتجهیزاتتولید ، طراحی درنگري جامع 

  2،درسکالسبهیادگیريمحیط انحصارعدم

o3،مختلفسطوحدرمتربیانجسمانیوروانیيها ویژگیبافناوريوتجهیزاتهماهنگی

  

o4،تربیتیفضاهايدرفناورياستقراروتأمینوو تولیدتجهیزات، مبلمانچیدمانيها استانداردوضوابطرعایت

oدرسیبرنامهطو ضواباصولبافناوريولیدو تتأمینتناسب،

oسختفناوريبرنرمفناوريتولیداصالتوتقدم.

مالیمنابعتأمیناصول

o5،فناوريوتجهیزات فضا،نگهداريوتعمیر ، ساختطراحی،فرایند درمتخصصانوبرداران بهرهمشارکت  

oوامکانـات ازبهینـه بـرداري  بهـره وفنـاوري تجهیـزات ، فـضا اخت و سـ طراحـی فرایندکردناقتصادي 

  6د،موجويها ظرفیت

oتربیتیفضاهايمعیارهايوضوابطبانزمیسازي متناسب،

o7،فناورياستقراروتولیدوتجهیزاتوفضاساختفرایند درمردمیهاي مشارکتتقویت

o8.زنیا موردمتخصص وماهرانسانینیرويتربیتدرنگري جامع

مهندسیفنیمدیریتاصول

o9ی،خارج وداخلیژوهشیو پعلمیهاي هیافتآخرین ازاستفاده ومحوري پژوهش

o10،تربیتیفضاهاي تجهیزووساز ساختدرارزشمهندسیبهتوجه  

o11،تجهیزاتوفضانگهداري وتعمیروتوسعه، احداثدر مستمرارزیابیونظارت

                                                          
  .عمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرجنگري جانبه همهصلابهناظر .1

  .عمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرجنگري جانبه همهاصلبهناظر .2

  .عمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرجنگري جانبه همهاصلبهناظر .3

.عمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرجپاسخگوییوتعاملاصولبهناظر .4
.عمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرجمشارکتاصلبهظرنا .5
.عمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرجخردورزياصلبهناظر .6
.عمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرجمشارکتاصلبهناظر .7
.عمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرجنگري جانبه همهاصلبهناظر .8
.عمومیورسمیتربیتفلسفهدرندرجمخردورزياصلبهناظر .9

.عمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرجخردورزياصلبهناظر .10
.عمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرجپاسخگوییاصلبهناظر .11
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o1ي،و فناورتجهیزاتوفضاتوزیعدرعدالترعایت  

o2،تربیتیفضاهايو تجهیزختسافرایند درساز مدرسهخیرین ومردمیهاي تشکلازحمایت وپذیريمشارکت

o3،غیردولتیبخشبهاجرایی امورواگذاريوجهیزو تساخت طراحی،فرایند برمدیریت

oموجـود امکانـات  ومنابعازبهینهاستفادهبرايمؤسسات نهادها، ها، دستگاه سایر باهماهنگی وهمکاري

4.و عمومیرسمیتربیتفلسفهتحققجهت

ارزشیابیوپژوهشزیرنظام. 7-3

قلمرووتعریف. 1-7-3

اهداف، رسالت، مبانیبر گرا، یتمأمورفعالیتیکعنوانبه5عمومیورسمیتربیتنظامدرارزشیابیوپژوهش

تحقـق بـه کمـک بـراي ارزشـیابی وپـژوهش ترتیب اینبه.   استاستوارو عمومیرسمیتربیتنظاميها مأموریتو

نظـام بایـدهاي ورسـالت برتکیهباارزشیابیوپژوهش زیرنظامراستااین در.   یابد  میودیتموجتربیتینظاميها آرمان

از حمایـت بـراي راکارآمـد سـازمانی آنبامتناسبوپردازد  میخویشبخشیيها مأموریتورسالت تعریفبهتربیتی

.کند می ایجادخوديها فعالیتچرخه

رعایتوخاصشرایطتمهید باکهگیرد میدربرراارزشیابیوپژوهشچرخهازمرحلهاولین، کاربرديدانشتولید

دانـش پـذیري  دسـترس وانتقالبرايفرصتآنطی کهاستاشاعهدوممرحله.   پذیرد  میانجامتربیتینظاممعیارهاي

 صـورت تربیتـی نظـام دراهـ  یافتـه کاربـست بـراي الزماقداماتمرحلهسومین در.   آید  میفراهممخاطبانبهکاربردي

ازجدیـدي  مرحلـه آننتایجبامتناسب، آمدهبعملارزشیابی، کاربستواشاعه، تولیدفرایندازآخرمرحله درو   پذیرد می

. شود می آغازکاربرديدانشتولید

وظایف. 2-7-3

راسـتاي در، جـانبی  يهـا  لیـت فعاانجامومختلفسطوحدرکاربرديدانشتولیدباارزشیابیوپژوهشزیرنظام

: کند می دنبالرازیروظایف ایراناسالمیجمهوريدرعمومیورسمیتربیتنظامکارکردهاي

                                                          
.عمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرجعدالتاصلبهناظر .1
.عمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرجمشارکتاصلبهناظر .2
.عمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرجمشارکتوکثرتوتنوعاصلبهناظر .3
.عمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرجتربیتیمصالحاولویتوتعاملاصلبهناظر .4
نسبتشناختی دینمبانیدروآزاديواختیاروورزي عقلتواناییبهتوجهشناسی انسانزمینهدرتربیتفلسفهدر زیرنظاماینتوجیهمبانی .5

.استطیبهحیاتورستگاريبهآدمیهدایتراستايدرعقلودینبودنمکمل
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کیفیتپیوستهارتقاءوتحول، توسعه

.  باشد می خودمستمر بهبودواصالحنیازمندفراگیروگستردهموقعیتیکعنوانبهعمومیورسمیتربیتنظام

راو عمومیرسمیتربیتنظامسطحتاکوشد می بخش حیاتواساسیجریاناینتحققراستايدررزشیابیاوپژوهش

بـا راآنبخـشیده، ارتقـاء المللـی  بـین وملـی يها شاخصبهتوجهباومختلفهاي  هعرصدرتحوالتوتغییربراساس

تفکر،کانون عنوانه بپژوهشعرصهایندرعبارتیبه.   سازدمتناسبوروزبه، بهسازي، نوسازي، رشد حالدرانتظارات

ـ هـا  نظریـه  آزمایشهاي هزمینکردنفراهمتربیتی،هاي هنظرینمودنعملیاتی وسازي بومی نظـري الگوهـاي دوینو ت

بـر  تکیـه باوموجودوضعنقدو عمومیرسمیتربیتنظامبیرون ودروندرجدید،رویکردهايوها نوآوريرصد، بومی

رانـوینی روندهايجهانی،وملیمقبولمعیارهايانواعبامتناسبواسالمیتربیتفلسفه بر مبتنیمعیارنظامچارچوب

تـا وسازد  میمطرحعمومی ورسمیتربیتنظاممستمربهبودواصالحبرايمختلف،ابعاددروتربیتیعملعرصه در

.آورد  میبعملراالزمحمایتجدید، رویکردهايستقراراونظامایندرروندهااینسازي نهادینه

پیشگیرانهوظیفه (روپیشيها بحرانومسائل،ها چالشبینی پیش(

ـام درهـا  و بحـران مـسائل بروزازپیشگیريبرايفعالیتانجامارزشیابی،وپژوهش زیرنظاموظایفازیکی تربیـت نظ

ویـژه بـه عمـومی ورسـمی تربیتفلسفهاصولراستايکارکرد درایندریابیارزشوپژوهشزیرنظام.  استعمومیورسمی

کـاربردي  دانـش تولیدوعمومیورسمیتربیتنظامعملکردنحوهمداومپایشباو پاسخگوییپذیري مسئولیت، پویاییاصول

ایـن بـه وسـازد   مـی هوشیارف مختلفوظایوها مأموریتانجامدرراتربیتینظاماندرکاران دستومدیرانمختلف،سطوحدر

. شود  میتربیتینظامدربحرانومسئلهبروزمانع ازموقعبهوپیشاپیشامور،و هدایتروشنگريباترتیب

)درمانیوظیفه ( آنها بامقابلههاي هراوتربیتیيها بحرانومسائلتشخیص

مرتفـع هـاي  هراو مـشکالت ومـسائل تشخیصربناظرارزشیابیوپژوهشحوزهيها فعالیتازدیگريبخش

درسـتی میزاندربارهراالزماطالعات،ها  شاخصوروندهاپیگیريبابخشایندرارزشیابیوپژوهش.   آنهاستساختن

ورسـالت وتربیـت هـاي  سـاحت اهـداف تحقـق راستايدر ومختلفابعاد درعمومیورسمیتربیتنظامهاي جریان

.کند می ارائهگیران تصمیمبهراآنهابامواجهههاي هراواحتمالیهاي کاستیوها آسیب ویدتولکارکردهاي

شریکوسهیمنهادهايباپژوهشیوعلمیتعامل

امکانات وها ظرفیتازاستفاده ،  زیرنظامایندیگروظیفهعمومیورسمیتربیتفلسفهدرتعاملاصلبامتناسب

.استتربیتیتحقیقات زمینهدرفعالپژوهشی- علمیمؤسسات ونهادهاهمهارزشمند

پژوهشفرهنگتوسعه

موضوعاتومسائلخصوص درملأتوتدبروپژوهشعمومیورسمیتربیتفلسفهدرخردورزياصلبراساس
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تیضـرور ) کـالن سیاسـتگذاري تـا درسکـالس از ( مـدیریتی مختلـف سـطوح درتربیتـی هاي گیري تصمیموتربیتی

تحقـق، بـراي مناسبفضايایجادوکارگزارانتوسطپژوهشبامرتبطهاي شایستگی کسببنابراین.   استانکارناپذیر

وپـژوهش نظـام  خـرده وظـایف ازعمـومی ورسمیتربیتنظامهاي همؤلفواجراتمامیدرجریاناینتعالی وتوسعه

. شود می محسوبارزشیابی

نظـام درپـژوهش  فرهنـگ تعـالی وتوسعهبهبایداساسیدلیلسهبهارزشیابیوپژوهش زیرنظامکلیبه طور

. گماردهمتعمومیورسمیتربیت

ورسـمی تربیـت نظـام اجراي وابعادتمامیدر» پویایی«اصلو» مسئولیت«اصل،»خردورزي«اصلتحقق. 1

.باشد می نظامایندرارزشیابیوپژوهشتوسعهمحتاجعمومی

ـام  راچنـدانی ثمـر مـساعد، فرهنگیفضايیکازبرخورداريبدونارزشیابیوهشپژو. 2 .   سـاخت نخواهـد عایـد نظ

ـان درآنگـسترش بـا رواینازونماید میعملارزشیابیوپژوهشمناسببومزیستعنوانبهفرهنگ سـایر ومـدیران می

.یابد  میارتقاءنظامبرارزشیابیوپژوهشهاي یافتهاريتأثیرگذوتوسعهزمینه، و عمومیرسمیتربیتنظامکارگزاران

 ازیـک عنـوان بـه  موقعیـت بهبـود واصالح ، دركفرایندباارزشیابیوپژوهشفرایندذاتیپیوند، دیگردلیل. 3

ایـن عهتوسـ بهتوجهمتربیانو) مربیان ( کارگزارانسطوحدرمنظراینازاستتربیتجریاندرضروريهاي شایستگی

بهتـر دركبـه پژوهشروشبرتکیهباوپژوهشیهاي شایستگی کسبضمنمربیانسان بدین.  نماید می ضروريامر

 تعمیـق متربیـان اسـتعدادهاي پـرورش وهـدایت درمـؤثر عوامـل ازیکـی عنوانبهآنبهبود واصالحوخودموقعیت

.کنند می کمکآنهادرجستجوگريوپژوهشروحیهتقویتویادگیري

ومدیران، مربیانمیانپژوهش درفرهنگگسترشبهراخودظرفیتازبخشیارزشیابیوپژوهشنظاماساساینبر

بـه آنحاصـل کـه   دهـد   مـی اختـصاص تربیتبامرتبطسایر افرادوآنهاخانوادهومتربیان، تربیتیپژوهشگران، گیران تصمیم

.کردخواهدکمکارزشیابیوپژوهشزیرنظاموو عمومیرسمیتربیتنظامفتحقق اهداوکارکردهااجرايتسهیل

بـا تعامـل درو تنیـده درهـم به صورتیارزشیابیوپژوهشنظامشده یادچهارگانهکارکردهايکهاستبدیهی

. نمایند می عملیکدیگر

ها رویکرد. 3-7-3

: کند  میتبعیتاساسیرویکرداز دوخودهاي مأموریتاجرايوسازماندهیبرايارزشیابیوپژوهش زیرنظامبه طور کلی

گرایی کل :

و» کثـرت پـذیرش گرایـی ضـمن   وحـدت «اصـول وشناختی انسانوشناختیمعرفتوشناختی هستیمبانیبراساس

تربیـت لـسفه فدرنگري جانبه همهاصلهمچنینوایرانجمهوري اسالمیدرتربیتفلسفهدرمندرج»یکپارچگیوجامعیت«

ـام عمومیورسمیتربیتنظاماصلیيها رویکرددر راستايوعمومیورسمی نظـام تربیـت  درارزشـیابی وپـژوهش  زیرنظ

ـامع رویکـرد در.  شود  میمواجهو مشکالتمسائلازمتنوعووسیعاي  دامنهباگرا کلوجامعرویکرديباعمومیورسمی وج
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1.گیرند  میقرارپذیرشموردوتعریفزیرهاي گیري جهتبامتناسبارزشیابیوپژوهشهاي فعالیت، گرا کل

]9[:روشیگرایی کثرت

وهـا  تنـوع پدیـده  امـا .  باشـد   مـی مورد نظریافته وحدتنظامیکمثابه بهعمومیورسمیتربیتنظاماگرچه

رشته بینتنوعموضوعلحاظو بهپیچیدهکمتروپیچیدهبسیارهاي پدیدهازمراتبیصورتبهکهتربیتیهاي موقعیت

.   شـود اقدامگرا کثرترویکرديباپژوهشروشحوزهکه دراستآنمند نیازکنند  میپیداظهوروبروزاي  چندرشتهو

 گـشوده مطـرح هـاي  روشازمتنوعاي  دایرهبرعملعرصهارزشیابی،وپژوهشدر حوزهگرا کثرترویکردپذیرشبا

پژوهـی  و درسپژوهی اقدامتاکنترل،تحتکامالًآزمایشیتحقیقاتازپژوهشیهاي روشازمتنوعییف ط. شود می

نگـاري،  قـوم وتـاریخی مـوردي، مطالعـات  مطالعاتتوسعه،وتحقیقنظیردیگرهایی روشوبومینیازهايبرناظر

وسیعاي  دامنهچنین.  یابند  میبروزفرصت اي عرصهدر چنینخودمختلفسطوحوابعاددرارزشیابیومحتواتحلیل

ازجـامع اي  نظریـه ارائـه سمتبهوبودخواهدکیفیوکمیازاعمپژوهشیهاي و روشرویکردهاهمهدربرگیرنده

بـا در تعـارض تنهـا نـه تربیتـی پژوهشهاي روشفراگیر،رویکرداینبامتناسب.   داردگرایشهاي تربیتی پژوهش

روشیکصرفپذیرشباگسترده تربیتومتنوعماهیت.   پوشانند  میرادیگريضعفیکهربلکهنیستندیکدیگر

.استگرایانه کلاندازي چشمبهرسیدنبرايروشی گذرگاهیکثرتدیگرسخن به2.نداردسازگاريپژوهشی

: اجراومدیریتدرگرایی کثرتودر سیاستگذاريگرایی وحدت

جامعـه دروندرمتعدديهاي  هزمیننیزآنبامتناسبواستوسیعبسیارتربیتینظامدریپژوهشنیازهايدامنه

عمـومی ورسمیتربیتنظامدرونيها ظرفیتابتدا نموداستفادهآنهاهمهازبایدکهداردوجودنیازهااینتأمینبراي

برحـسب ورقابـت فرصـت سـازي  فـراهم بـا تـا شـوند سازماندهیدرستیبهباید ...  واستانهاوستادسطحدرکهاست

تربیتینظامدرون دررسمیپژوهشیتوانبهصرفتکیهباموجودنیازهايگستردگیاما.   نموداستفادهآنها ازتوانمندي

ازبخشیقادرندکههستندجامعهدرموجوديها  ظرفیتجملهازعلمیههاي هحوز وها دانشگاه.   باشد نمیپاسخگوییقابل

.  دهندپاسخراموجودنیازهاي

هاي سیاستبامتناسبنهاد مردموغیردولتیییها ظرفیتنیزجامعهدرنیازهاازبخشیتأمینبراياینبر عالوه

آنهاظرفیتتوان  میکهاستشدهبینی پیشوتعریفتربیتی ارزشیابیوپژوهشزمینهدرایراناسالمیجمهورينظام

. گرفتکمکبهتربیتینظامپژوهشیيها  مأموریتازبخشیبهخدمتدررا

نظـام توسـعه واسـتقالل بهگرا کیفیترقابتایجادباتواند می دقیقنظارتوسیاستگذاريباهمراهسپاري برون

وپـژوهش بخـش هـاي  ههزینـ کاهشبهمواردبرخیدرتواند میهمچنینسپاري برون.   کندکمکارزشیابیوپژوهش

. کندتقویترا زیرنظاماینکارآمدي رواینازومنجرزشیابیار

ازفراوانیهاي هگوننیزتربیتی، ارزشیابیوپژوهشانجامبراينهاد مردممدیریتودولتیمدیریتطیفمیانهدر

                                                          
.باشد می ایراناسالمیجمهوريدرتربیتعاماصولوشناختی هستیمبانیدرمندرجکثرتدروحدتاساسیاصلبامتناسبرویکرداین .1
اهداف وانسانیکرامت، اسالممبیندینشناختی معرفتمبانیباسازگارهاي روشبهمحدودپژوهشروشیگرایی کثرتدایرههمهاینبا .2

مبـانی بـا متناسـب .   نمـود اسـتفاده سـازگاري اینبهتوجهبدونروشیهرازتوان نمیوبودخواهداسالمیجمهوريدرتربیتيها ناآرمو

ـ تبراستايدرونداشتهاصالتخودخوديبهکثرتاین، ایرانالمیاسجمهوريدرتربیتفلسفهشناختی معرفت وموضـوع  گرایانـه  کـل ینی

  .استگرایانه کلاندازي چشمبهرسیدنبرايگذرگاهیروشیکثرتدیگرسخنبه.  آید  میکاربهمسئله
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1.کرداستفادهآنهاازتوان  میپژوهشیيها مأموریتاجراي درنیازفراخوربهکههستندترسیمقابلمدیریتانواع

گرایی یتمأمور:

تربیـت نظامکارکردهاي ورسالتتسهیلوبهبودجهتدرتربیتیارزشیابیوپژوهش زیرنظامعملاثرونتیجه

بوده 2-مختلفهاي ساحتدرتربیتاهدافتحقق براياي  زمینهعنوانبهمدرسهسطح درویژهه ب–و عمومیرسمی

 واستمحولهيها آرمانواهدافبراساستربیتیعملبهبودبهمتعهدارزشیابیو پژوهشام زیرنظ، اساساینبر.   است

جهـت وچـارچوب ایـن  درحرکـت بهمنوطعمومیورسمیتربیتنظامسطحدرویژهبهآنمشروعیتوموضوعیت

يهـا  دغدغـه پـس ازکهاستعبارتیپرکاربردترین وترین رایجعمل،برايپژوهشعبارتاخیرهاي هدهطیدر.   است

حـوزه درمنـابع دادنهـدر بـه وانحرافازجلوگیريواجراعرصهدرتربیتی پژوهشهاي هیافتبکارگیريبرايموجود

  .شود می شنیده تربیتیتحقیقات

درسـرانجام بتوانـد  کـه داردبرعهـده دانشیتولیدمسیردررامنابعهدایتپژوهشحوزهمدیریتاساساینبر

ورسـمی تربیـت نظـام کارکردهـاي تسهیل بهوگیردقرارکارگزاراناستفادهموردتربیتیعملیاتبرتأثیرگذاريیرمس

مـورد مـالك ایـن برحـسب متعاقباًنیزپژوهشعمدهارزش ترتیب، اینبه.  )کاربرديدانش( کندروشنیکمکعمومی

 ارزشـیابی وپـژوهش .   شـود  مـی  آشکارعملباپیونددرربیتیتارزشیابیوپژوهشدرستی اصوالًو  گیرد میقرارقضاوت

. سازد  مینمایانراخودتأثیر ونقش ، عمومیورسمیتربیتنظامکارکردهايتوسعهبرايزمینهسازي فراهمباخوب

یاصـل توجهمستلزم خودنوبهبه، عمومیورسمیتربیتنظامدرتعهداینانجامدرکوششوهدفاینتحقق

.  اسـت درسهـاي  کـالس دروندرتـدریس کیفیت بهبودوعمومیورسمیتربیتکیفیتبهبودبهارزشیابیوپژوهش

ازبـیش بایـد ) عمـومی ورسمیتربیتنظامعملکانونبه عنوان(مدرسه باارزشیابیوپژوهشبخشارتباطبنابراین

. گیردقرارتوجهموردوتعریفمند نظام به صورتیوپیش

3پیمانکاريپژوهشیک ، شود می انجامعمومیورسمیتربیتنظامبرايوتوسطکهزمانیارزشیابیوپژوهش

نتـایج بـه نیـاز دلیلبهپژوهشندهکن حمایت، پیمانکاري پژوهشدر.   استمتفاوتکامال4ًآکادمیکپژوهشباکهاست

اجـرا وطراحـی حمایتگراننیازهايبامطابقدقیقاًبایدمطالعاترواینازوکند میگذاري  سرمایهحوزهایندرپژوهش

وکـاربران بـه  عمـل بهبـود بـراي ، دركقابـل وکـاربردي یهـای  هتوصیبر مبتنیپژوهشهاي هیافتنیزسرانجام . شود

. گردد  میارائهیرانگ یمتصم

گرا یتمأموروکاربردي تحقیقاتامانجبهاساسیگرایش، پژوهشیسیاستگذاريعرصهدررویکرديچنینپیامد

موردپژوهشدرتقاضاوعرضهقاعدهاساساینبر.  شوند می اجراوطراحیمدرسهکارکردهايتحققمحوربرکهاست

وشـد خواهـد پـژوهش انجامبرايشرطمهمترین) مدرسه دروندرویژهبه (مخاطب نیازترتیباینبه.   گیردقرارتوجه

                                                          
سبببهحال عیندرو  استسازگارعمومیوسمیرتربیتفلسفهدرنگري جانبه همهومشارکت، کثرتوتنوعاصلباگرایی کثرتاصل .1

.باشد  میوفادارگرایی وحدتاصلبهها سیاستگذاريدروحدتبهتوجه
  .عمومیورسمیتربیتفلسفهدرعمومیورسمیتربیتمطلوبالگويدرمحوري مدرسهویژگیبامتناسب .2

٣. Contract Research
٤. Academic Research
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  .رسیدخواهدتعادلبه2کاربرگرایی/ تقاضابا1گرایی عرضه

  اصول. 4-7-3

3کثرتوتنوع  

oکیفیوکمی:پژوهشروشدر،

oالمللی بینوملیوسعتباهایی پژوهشتاپژوهی اقداموپژوهی درساز: ) کالنوخرد(اجراسطوحدر،

oوراهبرديهاي پژوهشاولویتبا( توسعهوتحقیقوکاربردي ، راهبرديبنیادي،پژوهش:پژوهشنوعدر 

،مختلفسطوحدرارزشیابیو)کاربردي

oهـاي  ارزشـیابی وپژوهشتامدت کوتاهومقطعیهاي ارزشیابیوپژوهشاز: ارزشیابیوپژوهشزماندر

  ،درازمدتوتداومی

oنظـام یناسـ ش هجامعـ بـا مـرتبط هایی اولویت وموضوعات): موضوعاتگستره( ها اولویتوموضوعاتدر

وآموزشـی ریـزي  برنامـه و سیاسـتگذاري ، عمـومی ورسمیتربیتنظاماقتصاد، عمومیورسمیتربیت

، ... وتربیتیشناسی روانمشاوره، وراهنمایی، انسانیمنابعمدیریت، آموزشیمدیریت درسی،

oمشارکتیونهاد مردم، دولتی ( اجراومدیریت، ریزي برنامهدر(،

oمخاطبانوژوهشگرانپسطوحدر،

oکاربستواشاعههاي روشدر.

4هماهنگیووحدت  

oسیاستگذاريدر،

oمدرسهنیازهايبرتأکیدبا (عمومیورسمیتربیتنظاماساسینیازهايبرتمرکزدر (.

5تعاملومشارکت  

oعمومی،ورسمیتربیتنظامدرونپژوهشيها بخشبین

oمختلفسطوحدرآموزشیکارگزارانوپژوهشگران (اجراوپژوهشبخشبین(،  

oخارج،وداخلپژوهشیوعلمیمراکزوها دانشگاهباعمومیورسمیتربیتنظامدرپژوهشبخشبین

oنهاد مردموغیردولتیپژوهشیيها انجمنومؤسساتباپژوهشبخشبین.

                                                          
١. Supply-oriented
٢. User/demand-oriented

  .عمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرجکثرتوتنوعاصلبهناظر .3

.عمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرجنگري جانبه همهواجتماعیانسجاموملیوحدتاصولبهناظر .4
  .عمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرجتعاملومشارکتاصولبهناظر .5



)روابطوجایگاهنقش،( اصلیهاي زیرنظام

آموزشکمیته / اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

363

1گرایی اخالق  

oپژوهش،درکنندگان شرکتحقوقوکرامترعایت

oپژوهش،هاي فعالیتاجرايدراخالقیئونشازمراقبت

oپاسخگوییوپذیري مسئولیت.  

2ویاییو پنوآوري  

oو جهانیملینیازهايوشرایط، ها نوآوريبهتوجهباپژوهشبخشدرتحوالتموقعبههدایت ،

oارزشیابی،وژوهشپکیفیتافزایشبراياصولچارچوبدرها روشوها برنامه، ها سیاست، اهدافدرپذیري انعطاف

oارزشیابیوپژوهشحوزهدرآفرین تحولونو، انتقاديهاي اندیشهازحمایت ،

oمستمربهبود :  

بینـی   پیشباهدفاینبهنیلجهتدروکند می طیرابهسازيفرایندمستمربه طور ارزشیابیوپژوهشنظام

درهـم ارزشـیابی ونظـارت  . کنـد  می شناساییرابهبودبراينیازموردمسیرهاي، سازمانیارزشیابیونظارتهاي اهرم

وگرفتـه قرارتوجهموردتکوینیومستمر فعالیتیکبه عنوانپژوهشی  دانشتولیدوپژوهشیسازماناستقرارمرحله

دررا ) بیرونـی ودرونـی به صورت ( پژوهشبخشعملکرد که شود می مطرحنهاییوتراکمیفعالیتیکبه عنوانهم

.دهد می قرارارزیابیموردفراگیروجامعبه صورتی تر طوالنینسبتاًیهای هدوروفواصل

3پیوستگیواستمرار  

کـه اسـت گذشـته دارايدیرینـه پیوسـته تکـاملی وارتقـایی جریـان یکبه عنوانتربیتیارزشیابیوپژوهش

عمـل آیندههاي گیري جهتدربایدکه استجهانیوملیسطحدرپیشینیانارزشمنددستاوردهايوتجاربدربردارنده

.شودتوجهآنها بهانتقادينگاهیباویبانتپشمثابه بهارزشیابیو پژوهش

4نگري جانبه همه  

: ها اولویتتعییندر )  الف

oمختلف،هاي دورههمهنیازپوششدر

oمتربیان،وجوديابعادتمامیتربیتيها ساحتدر پوشش

oو عمومی،رسمیتربیتنظاماصلیهاي و زیرنظامعناصرتمامیپوششدر

oها، سازمانونهادها، علمیمراکزسایربامشتركواي  رشته بینهاي پژوهشاجرايدر

                                                          
  .عمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرجکرامتومعیارنظامباانطباقاصولبهناظر .1

  .عمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرجپویاییاصلبهناظر .2

.عمومیورسمیتربیتفلسفهدرمندرجپیوستگیواستمراراصلبهناظر .3
  .عمومیویرسمتربیتفلسفهدرمندرجنگري جانبه همهاصلبهناظر .4
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oوسیاسـتگذاران ، کارکنـان ، مربیـان ، متربیان (تربیتیپژوهشمخاطباننیازهايانواعبهدادنپوششدر

.) ها وادهخان،  کارشناسان، مدیران

:اجراومدیریتدر )ب

oعمومی،ورسمیتربیتنظامدرونهاي ظرفیتازاستفاده

oعلمیه،يها و حوزهها دانشگاهظرفیتازاستفاده

oغیردولتیپژوهشیهاي بخشظرفیتازاستفاده.



آموزشکمیته / اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

   نوشت پی

)ایراناسالمیجمهوريدرو عمومیرسمیتربیتنظامرهنامه (

، و پـرورش آمـوزش ملـی سـند نظريمطالعاتبرحاکمعامروشیمالحظاتتاشدهسعیهرهنامتدویندر. 1

 توضـیحاتی مالحظـات، ایـن اهـم بـه اشارهازپساینجادر)1پیوستبهکنیدرجوعبیشترآشناییبراي. (گردد مراعات

:شود میارائهآنهارعایتنحوهپیرامون

تـدوین درایراناسالمیجمهوريدرعمومیورسمیتربیتفلسفهوتربیتفلسفهبنیاديومحورينقش

تربیـت نظام ساختارورویکردها، رهیافتکارکردها،اهداف، رسالت، خصوصیات،بیان-رهنامهاجزاء رهنامه

لحـاظ به-اصلیهاي  زیرنظامازیک هرروابطورویکردهاواصول ، وظایفبیان، تعریفعمومی، ورسمی

صورتاینبه.  دارندتکیهایراناسالمیجمهوريدرعمومیورسمیتربیتفلسفهوتربیت هفلسف برنظري

.باشندسازگارمجموعهدوایناصلیمضامینا، ب رهنامهءاز اجزایک هر کهاستشدهتالشکه

آنهاباسازگاريواسالمبنیاديهاي آموزهبرتکیه

 سـازگار  آنهابایا واستواراسالمبنیاديهاي هآموزبراالصول علیآندمفاتابودهآن برکوششرهنامهتدویندر

نظـري  الگوهـاي تـدوین بـه ناظرچهارموسوممحورهاي(نظريمطالعاتانجام وطراحیجریاندرتالشاین.  باشد

جلسات برگزاريهمچنینومحققانبه)اسالمیمبانیازبرگرفته( دینی -فلسفیچارچوبارائهبا)ها زیرنظام وها ساحت

در رسـمی ربیـت و تتعلـیم فلـسفه «پژوهشهاي هیافتگزارشبررسیواستماعبرايمحققانبینمتعددهاي نشستو

 نظـري الگوهـاي یعنـی (هـا  پژوهشایننتایجهمچنین.  استگرفتهصورت)همکاران والهدي علمجمیلهدکتر(» اسالم

 يهـا  مـالك بـه توجـه  بـا تدوینکارگروهورهنامهتدوینکمیتهجلساتدر، ظرانناتوسطبررسیبر عالوه)شدهتدوین

 فراینـد  درایـن، بـر افـزون .  استشدهواقعنقدوبررسیمورداسالمیتعالیمبامحتوا ومفروضاتتناسبجمله ازمتعدد

 و آمـوزش ملـی سـند دینـی  ولسفیفبنیادهايتدوین« مطالعهارزشمندهاي هیافتازنیزنظرييها پژوهشنتایجتلفیق

.استشدهاستفادهاسالمیمعتبرمنابعسایر و ) همکارانوشاملیعباسعلیدکتراالسالم ةحج(» پرورش

علمیمعتبرهاي یافتهآخرینبرتکیه

بربایست میمصوبشناسی روشطبق،)نظريمطالعاتچهارم وسوممحورهايدر ( شدهانجامتحقیقاتتمامی

 گزارش، و پرورشآموزشملیسندمطالعاتچارچوبدرهمچنین.  باشندداشتهتوجهها حوزهازیک  هرجدیدهاي هیافت

 مطالعـه نتـایج گـزارش  و)آبـادي  لطـف حسیندکتر(» و پرورشآموزشملیسندشناختی روانيها بنیان« مطالعهنتایج



   در جمهوري اسالمی ایرانعمومیورسمیتربیتنظامرهنامه

آموزشکمیته / اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

366

 وهـا  ساحتحوزهدرمحققاناطالعبهنیز)اوطمیشیعمرتردک (» و پرورشآموزشملیسندشناختی جامعهيها بنیان«

.استرسیدهها زیرنظام

هـر بـه مربـوط مطالعات عمومیورسمیتربیتنظامهاي محدودیتوموجوديها ظرفیتگرایانه واقعمالحظه

کمیتهدودریافتهانجامتمطالعا نتایجازاستفادهبا(حوزههردرجاريرویکردهايبررسیوموجودوضعنقدبازیرنظام

واجـزاء مکـرر ررسـی و بنقدهمچنین . استگرفتهصورت) آنهاراتحلیلو فو پرورشآموزشملیسنددیگرمطالعاتی

شـده نظام، باعثاینارشدمدیران و و پرورشآموزشوزارتستاديحوزهمجربکارشناسانتوسطرهنامهيها بخش

و موجـود يهـا  واقعیـت ومسائلبهتوجهبااالمکان حتیرهنامه،درو عمومیرسمیتتربینظاممطلوبوضعترسیمتا

بـا مطالعـات ایندرنظريالگويتدوینکهگفت توان میلذا،گیردصورتماکشورو پرورشآموزشنظامرويیشپ

.استیافتهانجامموجودشرایطبهعنایت

وزشیآمهاي نظامسایرموفقتجربیاتازمندي بهره

الملـل  بـین عرصـه درموفقهاي هنمونوکشورهابررسیها زیرنظاموها ساحتبهناظرمطالعاتازمهمیبخش

.  استبوده

عرصـه درموفـق تجربیـات بـه نـاظر سـو یکازوبومیمسائلبهتوجهباسوییازمدونالگويهرتدوینلذا

.استبوده الملل بین

رهنامههاي مؤلفهواجزاءمیانسازواريوانسجام

عدیلو تتطبیقبرايتدوینکارگروهاعضاءازیکیحضورطریقازها زیرنظاموها ساحتحوزهدرمطالعاتنتایج

وشـده سـازي  متناسـب ایـران اسـالمی جمهـوري درعمـومی ورسمیتربیتلسفهو فتربیتفلسفهلوازمبانتایج این

تـا ایـم  ه کوشـید یعنـی .   شودهماهنگمطالعاتدیگرنتایجبامطالعاتازیک رههاي هیافتتابودهآنبرسعی همچنین

 ورسـمی تربیتفلسفهوتربیتفلسفهاصول ومبانیباسازي متناسبضمنها زیرنظام وها ساحترویکردهايیا اصول

 وهماهنـگ دیگـر هـاي  زیرنظـام  وهـا  سـاحت دررویکردهـا  واصولبااالمکان حتیایراناسالمیجمهوريدرعمومی

بـا  ایـران اسـالمی جمهوريدرو عمومیرسمیتربیتفلسفهکلیچارچوبدرگرفتنقرارضمنتاشودسازي متناسب

.نشودمشاهدهناسازگاريآنهابینحداقلیاباشندسازگارها زیرنظام دیگررویکردهاي واصول

بـه کـه اسـت ییهـا  نهـاد کلیهشامل ) ...وتصویريالکترونیکی،چاپی،مختلفاشکالدر( جمعیهاي هرسان.2

آنجااز.  داردبرعهدهراجامعهيها بخشکلیهبهخدماتارائهوظیفهتربیتجریاندرمؤثروسهیمعواملازیکی عنوان

 بـراي لذاستاوسیعبسیارشود میارائهآنانسويازکهتربیتیيها برنامهنیزوتربیتمراحلکلیهدرها رسانهنقش که

 اصـلی وظیفـه .   نمایـد وظیفـه انجـام حاکمیـت نظـارت تحتمجموعهایناستضروريتربیتجریانیکپارچگیحفظ

بـسترسازي وعمومیورسمیتربیتنظامهاي هبرنامها، سیاستباهماهنگیعمومی،ورسمیتربیتنظامدرها رسانه

و رسـمی تربیـت  نظامازحمایتجهتدرجمعیهاي هرسانوظایفترین عمده.  استتربیتاهدافتحققجهتاجتماعی

:ازعبارتندعمومی

oتـدوین ها، سیاستتعییندرعمومیورسمیتربیتجریاندرمسئولوسهیميها نهادکلیهبامشارکت

  ،ها برنامه

oآرمـان بـه دسـتیابی برايعمومیمشارکتافزایشوعمومیآگاهیسطحارتقاءمنظوربهها برنامهتولید
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  ،تربیتزمینهدرملیمشترك

oبـه معیـار، نظامبراساسمجازيآموزشيها فرصتواطالعاتوارتباطاتشبکهازگیري بهرهوتوسعه

  ،جهانیواي منطقهسطحدرآنتبادلوتربیتحوزهدرجامعهعلمیيها ظرفیتارتقاءمنظور

oيهـا  راهکـار ارائـه ورسـانی  اطـالع وجامعـه طحسدرتربیتیمشکالتوها آسیبشناساییدرهمکاري

  ،تربیتی

oصـنفی يهـا  انجمـن اولیاء،متربیان،)مختلفسطوحدر ( مربیانازاعممختلفهاي هگرونظراتانعکاس

  ،تربیتامردرسهیميها نهادسایرومربیان،

oسـطح درنتایجانعکاسومؤثروسهیمعواملسويازتربیتیيها راهبردبکارگیريارزیابیدرمشارکت

  ،محلیوملی

oتربیتفلسفهاهدافباهمسواجتماعیکالنيها ارزشوها گیري جهتسازي شفافوتبیین،  

oها برنامهيو اجراتدویندرفرهنگیمختلفيها بخشمشتركهمکاريبرايییها فرصتایجاد.

تنهـایی بـه کدامهیچکهشدهمطرحانرنظ صاحبسويازمختلفیهاي هنظریآنمراحلورشدتبیینبراي .3

هـم بـا رشدبرتأثیرگذاريبرايتربیتوطبیعتبسیارينظربه.  استنبودهآنابعادورشدکمالوتمامتبیین بهقادر

 ازمیزانیمستلزموقبلیيها ویژگیبهجدیديها ویژگیشدناضافهواکتساببرآمدرشديتغییراتوشوند می ترکیب

 کـودکی دوممرحلـه )زنـدگی اولسالهفت ( کودکیاولمرحله:شاملدینیمنابعدرمراحلاین.  استپایداريوثبات

 مرحلـه دوبـه خـود کـودکی اولمرحلـه .  اسـت )زندگیسومسالهفت( بلوغونوجوانیمرحله) زندگیدومسالهفت(

.باشد می خانوادهبرعهدهاولمرحلهدرتربیتکهشود می تقسیم

معتقد ومسائلیافتنکهحالیدردهند  میاختصاصمسئلهحلبهبیشترراخودزمانمدیران: ها فرصتکشف.4

موفقیـت  داردبیـشتري اهمیـت آنهـا ازگیري بهرهوها فرصتکشف »دراکرپیتر«اصلیرمزها فرصتکشف: کهاست

فقـط مـسئله  حلباکه حالیدر.  شود می حاصلسودمنديیجنتا، ها فرصتازگیري بهرهبازیرا.  استسازمانومدیران

تـوان کـه  اسـت چیـزي مسئله) 1983استونر،(استنهفتهفرصتیمسئلههردلدر.  گردد برمیعاديحالبهوضعیت

ودهـد  مـی  افزایشرااهدافبهدستیابیامکانکهاستچیزيفرصتامااندازد  میخطربهاهدافبهنیلدرراسازمان

حـل وهـا  مسئله راسازگارومتناسبتغییراتوقتی.  کند می فراهمراسازمانتوانافزایشواهدافازافتادنجلوزمینه

نظـام )مشتریان(خدمات اصلیگیرندگاننارضایتیواعتراضنباشداهدافبهدستیابیجهتها فرصتکشفنیزوآنها

.یابد  میافزایشعمومیورسمیتربیت

 مـسیر ایندر.   شوندتبدیلخروجیبهها وروديتاشود می طیکهاستجریانیومسیر: (Process)یند فرا. 5

همانـا  کـه نتیجـه وهـدف بهمرتبطومعطوفراآنهاوگذاشتهاثرها وروديبرتاافتد  میاتفاقییها فعالیتوعملیات

سـازمان،  نصیبمحصولبهترینتاافتد  میاتفاقمسیرایندرهکآنچههر.  برساندداردنامسیستمبروندادیاها خروجی

.  داردنام» فرایند «شوداي سسهؤمیاشرکت

مـستمر بهبـود مـداري  فراینـد مدیریتمفهوم: (Process Oriented management)فرایندمدار مدیریت -

 مدیریت.   استفرایندبهبودطریقاز)همدرس–عمومیورسمیتربیتنظام(سازمانخدماتگیرندگانرضایت  وکیفیت

مناسب فرایندمطلوب،نتیجهحصولبرايسپس،شود می حاصلفرایندازنتیجهکهکنیمباوروبدانیماینکهیعنیفرایند
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نتیجـه چگونـه  وچراکهدهیمنشانبتوانیمبعداًکهدرآوریماجرابهطوريراشدهایجادفرایندباالخرهو   کنیمایجادرا

بهبـود بـراي قبلـی  شـناخت وتجربیاتاز، بندیمکاربهدومباربرايرافرایندهمانخواستیموقتیو  استشدهحاصل

)حیدر تورانی،. ( کنیماستفادهفرایند

یینیکـو بـه توانـد  مـی  متوسـطه دورهدوممرحلـه درسـی برنامـه درگیري جهتچنیناتخاذرسد  مینظربه .6

 مناقشهاینمحور.  باشد می مطرحمرحلهاینباارتباطدرجهانسطحدرکهباشدفراوانیهاي همناقشواه دنقپاسخگوي

ازیکپارچگی ووحدتازبرخورداردرسیهاي هبرنامطراحیوسو یکازافتراقاندیشهباهمسودرسیهاي هبرنامطراحی

بنـا دیگراي  عدهو اي برنامهافتراقبهقائلگرایانه عملعمدتاًمالحظاتبهبنانظران صاحبازاي  عده.  استدیگرسوي

مرحلـه ایـن درسـی  برنامـه ساختاردریکنواختیویکپارچگیحفظبهقائلسیاسیوشناختی جامعهعمدتاًمالحظاتبه

.هستند

 واژهبنابراین.  استشدهاخذفزونیوزیادتمعنايریشهایندر.  استتفعیلبابو» وبر «ریشهازتربیتواژه. 7

 رود مـی  بکـار طفلتغذیهمعنايبهرواینازواستپرورشوفزونیموجباتآوردن  فراهممعنايبهریشهاینازتربیت

) ربمـضاعف  صـورت در -ب رب(ربمعناي.  استنگرفتهقرارتوجهموردچندان» ربو«ریشهازتربیتمفهومقرآندر

ـ پرورافارسـی فرهنـگ در ( پروراندنوگرداندنمعنیبهوشدهگرفتهتربیتمعادلمفرداتدر  تربیـت معـادل  هـم دنن

) 1364(، اولجلـد معـین  اسـت؛ شـده گرفتهدادنغذامعادلهمو)کردن درخورساختن،آمادهپروردن، ( ترشیح/کردن

اسـت؛ مـدبر   ومالکمعنايبه رب.  تاستدبیرومالکیتمعناییعنصردودارايرب.  استنهایت حدتاچیزيدرپی پی

عنـصر دوبـر  عـالوه . اوسـت اختیاردرمایملکتدبیروتنظیمهم واوآنازمایملکدرفتصرواستصاحبهمیعنی

معنـاي گـاهی   ومالـک معنايگاهیربپس.  کرداستعمالدو هریامعنادوازیکیبهتوجهباتوان میراربمعنایی،

).1386 اقريب  (داردرمدب

 بـراي تنهـا نهآدمی.  دهد می رخکاملهاي انسانوسطو تباريحضرتتدبیراتذیلکهخداستکارتنهاتربیت

بـه . باشـد  مـی  اوذاتیآزاديودائمیتحولمالحظهمستلزماوتربیتبلکه،استتربیتوهدایتمحتاجحقمظهریت

 اسـتنباط » الرضا فـی خالئـف جعلنـاکم و «آیهازولیاند شدهمعرفیولیااوانبیا،خداوندخلیفهکاملمصداقاینکهرغم

.  شـود  مـی  دادهنسبتنیزدیگرانبهگوناگونسطوح در ومتنوعدرجاتبهخداوندکاملخلیفهيها مأموریتکهشود می

یعنـی .  است مؤثرانمردمهدایتدرنیزحدودهمان تاوداردبرعهدهراحقخالفتحدودي تاومیزانیبههرکسپس

وافـراد  توسـط مختلـف درجـات بـه واعتبـاري یـا فرعـی به طور اوسترسوالنیتمأموروخداکاراصالتاًکههدایت

درافـراد  وساطتیادخالتونشدهتفویضتربیت هرگزکهاستاینمهمنکتهالبته.  گردد  میمحققمردمازیهای هگرو

کـه صـورتی  درتربیتـی يهـا  فعالیـت روایناز.  دهد نمیرخاوکاملخلیفهچشمازدوروالهیتدبیر ازفارغتربیتامر

.)الهدي علم(شوند  می تلقیالهیهدایتبراياي  مقدمهتنهاباشندهدایتمصداق بتوانند

واننظـر  صـاحب بـین درحتـی (ایـران رسـمی وعمومیتربیتنظامذینفعانازبسیاريمنظرازمالیمنابع .8

اینگونـه غالبتلقی.   باشد میتربیتیيها فعالیتتحققبرايضروريعاملیانهادهیکبه صورت عموماً )سیاستگذاران

.   باشـد  می مالیمنابعمستلزمآنهااجرايکهاستمختلفیاموروها فعالیتانجامنیازمندرسمیوعمومیتربیت کهاست

در (االً مـ ودرخواسـت نیازموردمالیمنابعسپسوشود میگرفته تصمیمها فعالیتوکارنوعمورددرابتداراستا،این در

.ندارندسیاستگذاريخاصیتوجه هیچبهمالیمنابعرویکردي،چنیندر.  گردد میتأمین)امکاناتحد
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 ازوسـیع ي ا دامنـه زیـرا استعمومیورسمیتربیتدرمسائلتنوعوموضوعاتکثرتبر مبتنی رویکرداین .9

اي  گـستره  . سـازد   میخودتوجهقابلوسعتبادرگیرراتربیتیپژوهشنیزترتیبهمینبهکهگیرد میدربرراموضوعات

وملیسطح درکالنموضوعاتیتامدرسهوکالسسطحدرمتربیانفردينیازهايبرناظروخردموضوعاتیازوسیع

بـه آنهـا  نیـاز وعـالی گیـران  تـصمیم واولیـاء تـا معلمانازتربیتیتحقیقانمخاطبمتنوعدامنههمچنینوالمللی بین

به.  سازد  میروشن حدوديتاتربیتینظامدرراارزشیابیوپژوهشيها فعالیتگستردهحجمودامنه، مختلفيها دانش

متربیانتربیتمحوربر کهتاسمتعدديها دانشباپژوهشگرانیوگستردهموضوعاتیپذیرايتربیتعرصهترتیباین

.متمرکزند

فلسفه در» کثرتپذیرشضمنگرایی وحدت«اصلوشناسی شناختمبانیبهناظرگیري جهتاینحالعیندر

  .باشد می عمومیورسمیتربیتفلسفهدرکثرتوتنوعاصلوایراناسالمیجمهوريدرتربیت
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  1/3/1386مصوبه هفتصد و چهل و هفتمین جلسه شوراي عالی آموزش و پرورش مورخ 

  وزش و پرورشسند توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات در آم

  مقدمه

یافته با جایگاه اول اقتصادي، علمـی و فنـاوري در سـطح منطقـه،                 انداز بیست ساله؛ ایران کشوري توسعه       در چشم 

الملـل ترسـیم شـده     بخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بـین  داراي هویت اسالمی و انقالبی و الهام     

هـاي انقـالب      سـازي ارزش    بخشی به معرفت و بصیرت دینی و نهادینـه           اعتالء و عمق   دستیابی به این مهم نیازمند    . است

  .اسالمی در اندیشه و عمل نسل جوان و تقویت روحیه ایثار و امید به آینده در پرتو تحقق فضایل اخالقی و ایمانی است

هاي امور    اف و زیرساخت  نهاد آموزش و پرورش به عنوان مؤثرترین دستگاه آموزشی و تربیتی کشور در تحقق اهد              

انـداز، خـود نیازمنـد تحـول و دگرگـونی و اصـالح در جهـت کـسب          فرهنگی، علمی و فناوري مورد نیـاز در افـق چـشم        

  .هاي محوله است هاي الزم براي ایفاء مأموریت توانمندي

ش و  دهـی در جهـت بازسـازي نظـام آمـوز            بخشی و شـتاب     ها و امکانات در پیش رو براي سرعت         از جمله فرصت  

گیري از پدیده فناوري اطالعات و ارتباطات است که باید به   یاددهی ـ یادگیري، استفاده و بهره فرایندپرورش و تحول در 

البته با توجه به سرعت و گـستردگی و         . اندرکاران آموزش و پرورش کشور باشد       ترین راهبردهاي دست    عنوان یکی از مهم   

هاي این پدیده و مدیریت آگاهانـه و هوشـمندانه آن              اطالعات، شناخت ویژگی   کارگیري فناوري   عمق تحوالت ناشی از به    

  .ناپذیر است هاي دینی و ملی و در خدمت اهداف متعالی نظام اسالمی باشد، ضرورتی اجتناب  ارزشبر مبتنیکه 

ر  همگان قراترین ویژگی فناوري اطالعات و ارتباطات تکیه بر تولید، اشاعه و پردازش اطالعات و در دسترس                 مهم

ها است و در عین حال نهاد آموزش و پرورش           ها و مکان    ها و همه زمان     ا حداقل هزینه  ترین زمان ممکن ب     دادن آن در کم   

کننـده اطالعـات و دانـایی     کننده و ذخیـره  ترین مصرف ترین تولیدکنندگان اطالعات و بدون تردید عمده  نیز یکی از بزرگ   

  .شود محسوب می

هـاي دینـی و ملـی از اهمیـت و      ر ما با توجه به گستردگی آموزش و پرورش و توجه به مؤلفه       این موضوع در کشو   

پژوهشی و استعداد      تفکر و خردورزي و دانش     بر  مبتنیهاي دینی     ارزش باالیی برخوردار است و با پشتوانه اعتقادي و آموزه         

عـات و ارتباطـات عـالوه بـر بـسط و گـسترش       گیري از فناوري اطال تواند با بهره باالي علمی و ذهنی در سطح ملی، می     

رسـانی    هزینه براي فراگیران و معلمان و دیگـر کـاربران، زمینـه اطـالع               اطالعات و دانش عمومی و دسترسی آسان و کم        

هاي کـشور در جهـت    انداز و سازماندهی و بسیج امکانات و ظرفیت        هاي موردنظر در افق چشم      مناسب براي تحقق ویژگی   
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  .الملل باشد هاي انقالب اسالمی در سطح بین ها و ارزش ر در تولیدات علمی جهان و پیامافزایش سهم کشو

  .توان نقش جایگاه فناوري اطالعات و ارتباطات را مؤثر دانست البته از منظر عدالت آموزشی و توسعه نیز می

در راه رسیدن به «:  استهمچنان که در  بخشی از بیانیه نشست اجالس عالی سران جهان به این معنا اشاره شده               

اي که در آن همگان بتوانند اطالعات و دانش را خلق کنند، به آن دسترسی داشته باشند، آن را به کار گیرنـد و بـه                 جامعه

اشتراك بگذارند و افراد قادر شوند در ارتقاء توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی خویش، به طور کامل استعدادهاي خـود را   

  ». آموزش و پرورش محور اصلی استمحقق سازند،

 و 3/6/83خ با عنایت به آنچه گذشت به استناد مصوبه هفتصد و دهمین جلسه شوراي عالی آموزش و پرورش مور          

ف وزارت آموزش و پرورش و توجه به شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي کـشور سـند توسـعه                   با رعایت اهداف و وظای    

  .آموزش و پرورش به شرح پیوست مورد تصویب قرار گرفتفناوري اطالعات و ارتباطات در 
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  اختصارات

» توسعه و کاربري فناوري اطالعـات و ارتباطـات        «و  ) فاوا(به اختصار   » فناوري اطالعات و ارتباطات   «در این سند    

  .شود خوانده می) تکفا(

  ف عملیاتییتعار

  :اند استفاده قرار گرفتههاي مورد استفاده در این سند با تعاریف ذیل مورد  واژه

هاي اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و   ایدئولوژي نظام و واقعیت  بر  مبتنیهاي    اي از ارزش داوري     آمیزه: انداز  چشم

.ترسیم نماید1محیطی جامعه است، که تصویر سازگاري از آینده ممکن و مطلوب را  زیست

وجودي، نـوع فعالیـت، مخاطبـان و چگـونگی انجـام         هایی را که بیانگر فلسفه      کلیه مسائل و برنامه   : مأموریت 

.گویند کارهاي یک سازمان در سطح جامعه است مأموریت سازمان می

یـابی بـه اهـداف ترسـیم      ها، حرکات و اقدامات را براي دسـت    گیري  چارچوبی است که مجموعه جهت    : راهبرد

مطلوب و خنثی کردن تهدیدها در حـال  هاي  دست آوردن موقعیت گذاري را براي به     کند و نظام کلی اولویت      می

.کند و آینده مشخص می

گیـري    هـاي تـصمیم     ها و رویـه     ها، مداخله   ها و انتخاب هدف     رهنمودهایی است که در تعیین اولویت     : مشی  خط

2 .رود درباره منابع به کار می

 فـراوري صوالت بـه   محـ فـراوري اي نوین است که در آن مرکزیت توجه از تولید و         جامعه: محور  جامعه دانایی 

دانش و دانایی تغییریافته و همچنین اهمیت نقش فکر و دانایی در مقایسه بـا نقـش منـابع فیزیکـی افـزایش                       

 .یابد می

   پوشانی و تعاطی سه حوزه کامپیوتر، اطالعات و مخابرات به نحوي شکل گرفتـه                از هم : فناوري ارتباطات و اطالعات

.دهد آوري اطالعات، پردازش و ارسال آن به هر نقطه دیگري را می  جمعوران، قابلیت است که به مجموعه بهره

 هـاي    اي به توانـایی نـسل       نماید، بدون آنکه لطمه     اي است که نیازهاي امروز را فراهم می         توسعه: توسعه پایدار

                                                          
هـاي   هاي راهبردي و جهات اصلی تحوالت ساختاري نهادي و ارائه عرصه انداز، معطوف به تبیین گزینش به عبارت دیگر، هدف نهایی چشم     .1

  .مدت در مسیر حرکت به طرف جامعه آرمانی است هاي میان انتخاب براي تدوین برنامه

هـا در قالـب راهبردهـاي     ها و انجام مأموریـت  گیري جهت رسیدن به هدف  براي تصمیم ها    به عبارت دیگر تدوین مجموعه مقررات و مالك        .2

  .انتخاب شده است
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.آینده براي برآورده کردن نیازهایشان وارد نماید

 هـا   هاي مربوط به فاصله زمانی و مکانی در انجام فعالیت تاي است که در آن محدودی       جامعه: جامعه اطالعاتی

ی در تعامالت اقتصادي، فرهنگی و سیاسی کـاهش یافتـه      اند و اهمیت مرزهاي جغرافیای       شده به شدت کمرنگ  

الگوهاي زندگی . گیرد گردد و مورد استفاده قرار می اي بسیار وسیع تولید شده، مبادله می        گونه  بهاطالعات  . است

انـد و   در نتیجه فراگیر شدن کاربري فناوري ارتباطات و اطالعات دستخوش تغییرات بـسیار وسـیع شـده            و کار   

.العاده تسهیل شده است تأثیرپذیري اقتصادي، فرهنگی و سیاسی جوامع از یکدیگر فوق

 و  افرادي که به وسیله پردازش اطالعات موجود به منظور خلق اطالعات جدیـد، جهـت تعریـف                : کارکنان دانا 

.نمایند حل مشکالت سازمان، ارزش خلق می

سازمانی است که مهارت ایجاد، کسب و انتقال دانش را داشته و مـنش خـود را در جهـت                    : ن یادگیرنده اسازم

.سازد گیري از دانش نوین و متعلقاتش، دستخوش تحول می بهره
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  فروضات

    تهیه و تنظیم این سند، نگاه به فناوري اطالعـات   در 1با عنایت به متن مصوبه شوراي عالی آموزش و پرورش

.و ارتباطات، نگاه توانمندساز در آموزش و پرورش بوده است

        ها در برابر تهدیدها بوده اسـت، اگرچـه در اسـناد بخـشی،              نگرش حاکم در تدوین این سند، استفاده از فرصت

.اند تهدیدها نیز مورد مداقه قرار گرفته

       تهیـه   2»برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایـران          «از آنجا که این سند در 

.گردیده، مفروض است که در پایان برنامه چهارم، مورد بازنگري قرار خواهد گرفت

     باشد، مفروض است که سند حاضـر، پـس از       در دست تهیه می   » سند ملی آموزش و پرورش    «با توجه به آنکه

  .ه تبعیت از آن بازنگري و اصالح خواهد شدتدوین سند مذکور و ب

  مستندات تدوین سند 

  لسفه و اهداف نظام آموزش و پرورش،ف. 1

  ی مصوب شوراي عالی آموزش و پرورش،هاي تحصیل اهداف دوره. 2

  ساله جمهوري اسالمی ایران، 20داز ان سند چشم. 3

  ، اجتماعی و فرهنگی،برنامه چهارم توسعه اقتصادي. 4

  ،)2003 دسامبر WSIS( اجالس عالی سران جهان درباره جامعه اطالعاتی بیانیه. 5

هاي فناوري اطالعات و ارتباطات در نظـام آمـوزش و             هاي کلی، راهبردها و سیاست      ز، مأموریت، هدف  اندا  چشم. 6

  ). در آموزش و پرورشITپیشنهادي شوراي راهبري (پرورش ایران 

  

                                                          
آموزان براي حضور فعال و اثـربخش   ها در بهبود کیفیت آموزش و پرورش و تقویت مهارت دانش    و ضرورت استفاده بهینه از این فناوري      ... « .1

از جمله اسناد اجالس جهانی (المللی  لف است با انجام مطالعات الزم و استفاده از تجربیات بیندر جامعه اطالعاتی، وزارت آموزش و پرورش مک

کارگیري فناوري اطالعات و ارتباطـات      هاي آموزشی و پرورشی و فراهم آوردن زمینه به          نسبت به تجدیدنظر در برنامه    ) wsisجامعه اطالعاتی   

  »...رش کشورعنوان بستري مؤثر در بهبود کیفیت آموزش و پرو

  »...با رعایت اهداف و وظایف آموزش و پرورش و با توجه به شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي کشور... « .2
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  اصول. 1

  آفرینی، ولتوانمندسازي و تح. 1-1

توسعه فاوا در آموزش و پرورش با رعایت طیف کاربري از سطح ابزار تا توانمندسازي و تحول به منظـور اصـالح،                      

  .وري نظام آموزش و پرورش خواهد بود افزایش کارایی و بهره

  تسهیل دستیابی به اهداف یادگیري نظام آموزش و پرورش،. 2-1

وجبات تسهیل دستیابی به اهداف نظـام آمـوزش و پـرورش بـویژه تقویـت              کاربرد فاوا در آموزش و پرورش باید م       

  .آموزان را فراهم آورد هویت دینی و ملی دانش

  تأکید بر نقش و جایگاه معلم،. 3-1

  .در آموزش و پرورش باید موجب تقویت نقش معلم و مدرسه در فرایند یاددهی ـ یادگیري شود کاربرد فاوا

  عدالت آموزشی،. 4-1

  .فاوا در آموزش و پرورش باید موجب توسعه عدالت آموزشی شودکاربرد 

  امنیت و امانت اطالعات،. 5-1

ها و امنیـت      هاي فاوا باید تمهیدات الزم براي حفظ حریم خصوصی افراد، ایمنی و سالمت پایگاه               در طراحی برنامه  

  .بینی شود هاي ارتباطی پیش شبکه

  گی،هاي اخالقی و فرهن حفظ و تقویت ارزش. 6-1

هاي اخالقی، فرهنگی و ملی باید در کاربرد فاوا در آموزش و پرورش مـورد تأکیـد        رعایت هنجارها و تقویت ارزش    

  .قرار گیرد



میته آموزشک/ اد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور اسن

  انداز چشم. 2

گیري گسترده از فناوري اطالعات و ارتباطات به منظور تغییـر رویکـرد نظـام آمـوزش و پـرورش بـه سـمت                  بهره

بـر دانـایی و    هاي آموزشی برابر در محیط یـاددهی ـ یـادگیري مبتنـی     وردار از فرصتسازمانی یادگیرنده و پژوهنده و برخ

  .فرهنگ اسالمی

  مأموریت. 3

  :بر فاوا در نظام آموزش و پرورش با تأکید بر فراهم آوردن محیط یاددهی ـ یادگیري مبتنی

تعلیم و تربیت کشور،کارگیري هدفمند فاوا در نظام توانمندسازي منابع انسانی آموزش و پرورش براي به 

گیري متناسب از فاوا و تأمین محتواي الکترونیکی پویا، ریزي درسی با بهره بازسازي نظام برنامه

کارگیري هدفمند فاوا، آموز پژوهنده با به هاي دانش جانبه و متوازن توانمندي توسعه همه

         طی و اطالعاتی براي تمام سطوح آموزش و    هاي ارتبا   تأمین تسهیالت و امکانات الزم به منظور دسترسی به شبکه

پرورش کشور،

                 بر   تأمین فضا و تجهیزات استاندارد کلیه مراکز وابسته به آموزش و پرورش براساس ضوابط و معیارهاي فنی مبتنی

فاوا،

بر فاوا به منظور تحقق اهداف سازمان یادگیرنده برقراري نظام سازمانی و مدیریت مبتنی.  

  راهبردها. 4

  کارگیري فاوا در آموزش و پرورش، سازي و ایجاد زمینه مساعد براي به هنگفر. 1

بر فاوا و تحول      مهندسی مجدد نظام مدیریت و فرایندهاي سازمانی کلیه سطوح وزارت آموزش و پرورش مبتنی             . 2

  هاي آموزش منابع انسانی متناسب با آن، ها و روش در برنامه

  هشی کشور،هاي علمی و پژو استفاده از ظرفیت. 3

هاي آموزشی معلمان با استفاده مناسـب   هاي تحصیلی و برنامه هاي آموزشی و درسی کلیه دوره       تحول در برنامه  . 4

  از فاوا،

  سپاري خدمات مرتبط با فاوا، ها در جهت برون افزایش فرصت. 5

  استانداردسازي فضا و تجهیزات مرتبط با فاوا در آموزش و پرورش،. 6

  ی مدارس،توسعه شبکه مل. 7

  توسعه محتواي آموزشی الکترونیکی به زبان فارسی،. 8

  .اي هاي آموزشی و پژوهشی شبکه ایجاد و توسعه فعالیت. 9
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  ها مشی خط. 5

  بر فاوا، هاي مبتنی ها و فعالیت ریزي رعایت ضوابط تربیتی، آموزشی و اخالقی در کلیه برنامه. 1

ا توسـط مراکـز واجـد صـالحیت ـ اعـم از دولتـی و خـصوصی ـ و          تأکید بر آموزش نیروي انسانی در حوزه فاو. 2

  هاي آموزشی توسط مراکز وابسته به آموزش و پرورش، ارزشیابی دوره

  برداري از فاوا، ساماندهی تعامالت سازمانی در فرایندهاي اداري و آموزشی با بهره. 3

گري   اداري و آموزشی و اجتناب از تصدي   هاي  هاي مخابراتی موجود کشور براي توسعه شبکه        استفاده از ظرفیت  . 4

  هاي موازي، در ایجاد ظرفیت

  هاي علمی ـ آموزشی در سطوح ملی و جهانی، توسعه استفاده هدفمند از شبکه. 5

  حفظ حقوق مالکیت معنوي براساس قوانین مربوط،. 6

  هاي ارتباطی و اطالعاتی، ها و امنیت شبکه ایمنی و سالمت پایگاه. 7

  انداردها، ضوابط و معیارهاي ساخت و تجهیز فضاهاي آموزش و پرورش براي استفاده از فاوا،رعایت است. 8

  گیري متناسب از فاوا، هاي درسی با بهره ریزي محتواي برنامه دهی و برنامه رعایت اصول سازمان. 9

  توجه ویژه به امر تحقیق و پژوهش در آموزش و پرورش،. 10

هاي توسعه فاوا با اهداف تربیتی و آموزشی نظام آموزش و پرورش کشور و متقـابالً            ها و سیاست    انطباق برنامه . 11

  ها، ها و برنامه سازي مقررات آموزشی با این سیاست متناسب

  ،... معلم و آموزش نیروي انسانی متناسب با استانداردهاي فاوا اولویت در تجهیز مراکز تربیت. 12

  هاي آموزشی،  در محیط شبکهاولویت در استفاده از زبان فارسی. 13

  آموزان و معلمان در تولید محتواي الکترونیکی، بخشی دانش هاي مناسب براي ترغیب و تحرك استفاده از روش. 14

افزارهاي آموزشی و پرورشی متناسـب بـا          هاي الکترونیکی و تولید نرم      ترغیب بخش غیردولتی در ارائه آموزش     . 15

  .ها و مقررات مربوط سیاست

  لزاماتا. 6

هـاي مـرتبط، همکـاري و         هـا و دیگـر بخـش        هـا، سـازمان     براي تحقق مفاد ایـن سـند ضـرورت دارد وزارتخانـه           

  :اهم الزامات عبارتند از. هاي الزم را با وزارت آموزش و پرورش به عمل آورند هماهنگی

ل مفـاد ایـن سـند و        دبیرخانه شوراي عالی آموزش و پرورش مسئولیت پیگیري و نظارت بر اجراي دقیق و کام              . 1

  .هاي مرتبط با آن را بر عهده دارد نامه آیین

ریزي کشور به طریق ممکن ساختار        وزارت آموزش و پرورش موظف است با همکاري سازمان مدیریت و برنامه           . 2

  .سازمانی مناسب فاوا را به منظور تحقق مفاد سند حاضر ایجاد نماید

بخشی و غیردولتی در توسعه فاوا توسط مراجع ذیربط           هاي بین   از ظرفیت قوانین و مقررات مناسب براي استفاده       . 3

  .وضع گردد
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وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران مـشارکت و همکـاري الزم را                . 4

 و پرورش به عمل رسانی در چارچوب مفاد این سند با وزارت آموزش  سازي و اطالع    هاي فرهنگ   در خصوص اجراي برنامه   

  .آورند

منابع، اعتبارات و تسهیالت الزم به منظور برقراري ارتباط پرسـرعت، دسترسـی آسـان و ارزان منـابع انـسانی                      . 5

هاي ارتباطی از سوي مراجع ذیربط در اختیار وزارت آمـوزش و              و فراگیران به تجهیزات، امکانات و شبکه      ) ویژه معلمان   به(

  .پرورش قرار گیرد

ع انسانی و مالی و امکانات مورد نیاز به منظور تجهیز مراکز آموزشی و پرورشـی، پـشتیبانی فنـی، ایمنـی و        مناب. 6

یـربط در اختیـار وزارت    هـاي تحـصیلی توسـط مراجـع ذ     نگهداري تجهیزات و همچنین تولید محتوا با توجه به نیـاز دوره        

  .آموزش و پرورش قرار گیرد

سازي فضاهاي آموزشی و پرورشی با استفاده از استانداردهاي فاوا توسط مراجـع    منابع الزم براي ساخت و بهینه     . 7

  .ذیربط در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد

ــراي اجــراي برنامــه . 8 ــاوري ب ــات و فن ــوم، تحقیق ــرورش همکــاري و   وزارت عل هــاي پیــشنهادي آمــوزش و پ

هاي آموزشی فـاوا و اسـتفاده کارآمـد از آن در              ، تصویب برنامه  هاي علمی   هاي الزم را در امر استفاده از ظرفیت         هماهنگی

  .معلم و تربیت دبیر، با وزارت آموزش و پرورش به عمل آورد هاي آموزشی تربیت دوره

هـا و   تسهیالت ویژه به منظور استفاده از فاوا در اوقات خارج از ساعات کالسی براي فراگیران، توسـط سـازمان              . 9

  .ودنهادهاي کشور فراهم ش

هاي خاص بـراي معلمـان و فراگیـران، اختیـارات، منـابع و        ریزي و اجراي دوره     ضروري است به منظور برنامه    . 10

  .ریزي کشور به آموزش و پرورش داده شود اعتبارات الزم از سوي سازمان مدیریت و برنامه

ل و هفتمین جلسه شوراي     سند توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش در هفتصد و چه             : موضوع
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  مقدمه

با این  . تصادي، اجتماعی هر کشوري است    آموزش، محور رشد همه جانبه انسان، و عاملی براي توسعه فرهنگی، اق           

دامنه نقشه هایی کـه بـراي کـارکرد      . همه براي ایفاي نقشی که براي آن مفروض است، نیاز به نقشه و طرح معینی دارد               

با این که، وجود همه آن ها سازنده اند، ولـی اگـر بـر پایـۀ چـشم                   . اثربخشی آموزش تدارك دیده می شود گسترده است       

  . دي فراهم نیایند بنیان و بافتی استوار نخواهند داشتاندازهاي راهبر

تحقق اهداف این سند، چونان سایر اسنادي که بنا به ابالغیه مقام معظم رهبري در قواي سه گانه تدوین شده اند،      

  . منوط به وجود نقشه راه معینی است

انـداز    دستیابی به اهداف سند چـشم  مهمترین عامل براينقشه،به طوري که مقام معظم رهبري فرموده اند، این   

با توجه به رهنمودهاي معظم له، پیشنهاد مراحل اجرایـی تـدوین نقـشه جـامع علمـی کـشور و                     . بیست ساله کشور است   

ایـن شـورا    . هاي تخصصی در دستور کار شوراي عالی انقالب فرهنگـی قـرار گرفـت               ریزي براي تشکیل کمیسیون     برنامه

ایـن کمیتـه در   . هاي چرخه علم و فناوري تعیین و وظایف محوله را ابـالغ کـرد       ی از کمیته  کمیته آموزش را به عنوان یک     

ریزي مدون پرداخته وبااستفاده ازمدل برنامه ریزي راهبردي        هاي علمی با برنامه     راستاي مأموریت خود به تشکیل کارگروه     

شوراي تخصصی نقشه جـامع علمـی کـشور         واستراتژیک و براساس حجم استاندارد خروجی اعالم شده از سوي دبیرخانه            

گیري از اندیـشه و   در این راستا با توجه به اهمیت نقش آموزش در توسعه کمی و کیفی کشور برآنیم تا با بهره . اقدام نمود 

انداز در جامعـه   خالقیت ایرانی و با استفاده از نیروهاي مؤمن، متخصص و نوآور جایگاه خود را مطابق با اهداف سند چشم                 

المللـی را در   اي و بین هاي مناسب براي فعالیت رقابتی منطقه محور غنا بخشیده و در شرایط تحوالت محیطی زمینه   ناییدا

.این بخش فراهم آوریم

در چارچوب کار گروه هاي نقشه جامع علمی کشور براي زمینه هاي مختلف تدابیر و راهبردهاي معینی تدبیر مـی              

ایـن  . ي دست یابی به اهداف سند چشم انداز آموزش، بر عهده کمیته علمی آموزش است              تدبیر راهبردهاي الزم برا   . شود

کمیته داراي کارگروه هاي علمی و تخصصی درحـوزه هـاي آمـوزش وپرورش،آمـوزش عـالی،آموزش فنـی وحرفـه اي،                      

 بـه اسـناد و        کمیته هاي این کارگروه، با مراجعـه        *.آموزش بهداشت، آموزش بزرگساالن و آموزش هاي غیررسمی است        

هاي انجام شده، مصاحبه با اندیـشمندان و صـاحبنظران موضـوع، و تـشکیل جلـسات تخصـصی           مدارك معتبر و پژوهش   

گزارش آماده شده بر اسـاس فرآینـد   . وکارشناسی با حضورنمایندگان بخش هاي مرتبط ،گزارش کارشناسی آماده می کند      

دش بـه تـاریخ   /6939مصوبه مربوط به نامه شـماره      ( کشور  پیش بینی شده از سوي شوراي تخصصی نقشه جامع علمی           

                                                          
  .در بخش آموزش و پرورش، این نقشه راه ملهم از سند ملی آموزش و پرورش و در چارچوب نقشه جامع علمی کشورتهیه می شود*
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  .تنظیم  و ارائه می شود ) ")آموزش، پژوهش و فناوري(وظایف کمیته هاي علم و فناوري "موضوع ,20/11/86

  :کمیته آموزش بر اساس مصوبه مورد اشاره در پیش داراي وظایف برشمرده در زیر است

  ارزیابی وضع موجود آموزشی کشور،. 1

ابی نظام موجود و ترسیم نظام مطلوب توسعه آموزش کشور،ارزی. 2

ترسیم چشم انداز و وضع مطلوب آموزشی کشور، . 3

ارائه راهبردها، رویکردها و روش هاي آموزشی مبتنی بر مبانی نظري مربوطه، نوآوري و آینده پژوهی،. 4

تعیین الزامات زیر ساختی مورد نیاز، . 5

  . تعیین اصول و معیارهاي اولویت گذاري. 6

هـاي   علی ایحال، تالش می شود در سندي که پیش رو دارید، بر اساس مبانی نظري و ارزشـی و نتـایج پـژوهش              

سپس، در هـر یـک از بخـش هـاي مـرتبط بـا               . معتبر و مرتبط، نخست وضعیت مطلوب در بخش آینده ترسیم می شود           

ه پژوهی رویکردها، راهبردها و فنون مناسب و        آموزش، تحلیلی از وضعیت موجود و مطلوب ارائه و با استفاده از روش آیند             

سرانجام، در بخش پایانی، راهبردهاي کـالن بخـش         . متناسب براي دست یابی به مقاصد پیش بینی شده تعیین می شود           

.هاي مختلف و الزامات زیر ساختی مورد نیاز تبیین می شود آموزش با توجه به راهبردهاي بخش



کمیته آموزش/ کشور اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی 

  مبانی نظري و ارزشی

ا توجه به مراجعه به  پژوهشهاو اسناد و مدارك  مرتبط که ترسیمی از وضعیت مطلوب  در این بخـش         این بخش ب  

مبـانی ارزشـی و   ,و مقام معظم رهبري )ره(دیدگاههاي امام ,را فراهم می سازد تهیه شده است و مبتنی بر قرآن و احادیث         

المی ایران و نتایج برخی پژوهشهاي انجام شده در         نظري مربوط به اسناد باال دستی و فلسفه تعلیم و تربیت جمهوري اس            

  .نوآوري و آینده پژوهی وبازار کارمی باشد,مورد ویژگیهاي انسان مطلوب و سند آموزش براي همه وتحوالت علمی 

مبانی ارزشی منبعث از قرآن واحادیث)الف
1
   

تعالی همه آنچه را خلقـت عطـا     یعنی حق   » ربنا الذي اعطی کل شیء خلقه ثم هدي       «خداوند در قرآن می فرماید      

تقـدم تعلـیم    » الرحمن، علم القرآن، خلق االنسان، علمـه البیـان        : و در جاي دیگر اشاره می فرماید      .کند  فرموده هدایت می  

قرآن بر خلق انسان و تقدم خلق انسان بر تعلیم بیان احتماال متضمن همین معناست که تعلیم قرآن به آفرینش انـسان و                      

تنها به نمودهـاي گـزاره اي   !گیرد ولی بیان  باشد و انسان پس از آفرینش، بیان قرآن را برعهده می       ول می تعلیم بیان موک  

 تربیـت وتعلـیم » فالهمها فجورهـا و تقویهـا  «:همچنین اشاره می فرماید .شود در قالب کلمات و الفاظ خالصه نمی

خواهد امکانـاتی بـراي گـسترش آن     ام کند بلکه صرفا می قصد ندارد به خلق تقوي در انسانها اقد  تواند، الزم نیست و     نمی

.فراهم آورد

گردد و مردمان بـسته بـه مرتبـه هـستی             دانشی است که از سوي حق نازل می       » حق«علم معتبریا به تعبیر قرآن      

هایی از دانش حق را دریافت می کنند و بسته بـه میـزان پـاالیش خـویش از شـوائب نیـستی و جهالـت و                             خویش مرتبه 

له مافی السموات و مافی االرض یعلـم مـابین ایـدیهم و           «. یابند  فهمی، مراتبی از دانش حق را چنانکه حق است در می          بد

  )بقره/284(»ماخلفهم ال یحیطون بشیء من علمه اال بماشاء

شـود کـه ایمـان و عمـل محـصول علـم و              تعقل، ایمان و عمل و تولید و کسب علم را شامل مـی            ,از منظر قرآن    

باشد از این رو عمل عبادت و حالت خشیت بـه علمـا از آن حیـث     بلکه مرتبه شدید علم می. ی در برابر آن نیست موجودیت

از ایـن رو  .شـوند  شود و آنها که اطالعاتشان به درجه یقین و عمل نرسیده اصوال عالم تلقی نمی      که عالمند نسبت داده می    

س ایمان همان علم یا مرتبه عالی علـم اسـت و تعقـل مـشتمل بـر                پ» انما یخشی اهللا من عباده العلماء     «فرماید  قرآن می 

                                                          
فلـسفه  " و " و فلـسفه تربیـت درجمهـوري اسـالمی ایـران     "فلسفه تعلیم وتربیت دراسالم" پژوهشی  مبانی نظري وارزشی مذکور ازگزارش     .1

!!. استخراج شده است"اسناد سند ملی آموزش وپرورش" و "آموزش وپرورش درجمهوري اسالمی ایران
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  . باشد کسب علم می

شود بلکه حرکـت جـوهري انـسان را نیـز ممکـن             علم نه تنها سبب آگاهی انسان به عوالم وجود می         : تاثیر علم 

  . ت هستی استسازد زیرا علم با وجود مساوق است و تطورآدمی در مراتب وجود تابع  میزان و نوع معرفت اونسب می

  و مقام معظم رهبري) ره(هاي حضرت امام  مبانی ارزشی منبعث ازدیدگاه )ب

  ).16 صفحه -15 جلد -صحیفه نور(دهد   فرهنگ هر جامعه، هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل می-1

ش  نقشه پیشرفت کشور براساس مبانی اسالمی و فرهنـگ ایرانـی تـدوین شـود و پیـشرفت انـسانیت و نگـر                    -2

).مقام معظم رهبري،سند چشم انداز(در آن لحاظ گردد) پیشرفت کل بشریت(جهانی

هاي مربوط به علـوم       از انزوا قرار گرفتن بعضی از رشته      . هاي علمی الزامی است      برقراري توازن و نگاه به رشته      -3

).23/8/1385مقام معظم رهبري، (پایه و انسانی جلوگیري گردد

اگـر بخـواهیم جامعـه    .نیروي انسانی مهمترین شاخـصه جامعـه توسـعه یافتـه اسـت          وضعیت علمی و مهارتی      -4

 مقام معظـم رهبـري، شاخـصهاي پیـشرفت در جامعـه،           (اي داشته باشیم باید سطح سواد جامعه را افزایش دهیم             پیشرفته

  ).20/8/85 روزنامه جمهوري اسالمی 

ري، کارآمد و زبده کشور، فلسفه نظام تعلیم و تربیـت           آموزش باید براي ایجاد تحول، با استفاده از نیروهاي فک          -5

  .را براساس هویت دینی و ملی تدوین کند و نظام آموزش را بر مبناي آن تغییر دهد

آموزش باید افرادي شجاع، خوش خو، خیرخواه، امیدوار به آینده، بلنـد همـت، داراي نگـرش مثبـت در                      نظام    -6

وآوري، داراي جرأت براي ورود به میدان هاي علمی ناشناخته، منضبط و قانون             قضاوت ها، خالق، پرسشگر، اهل فکر و ن       

  . شناس تربیت شوند

در جامعه باید بر اساس منطق و نگاه اسـالمی، احیـا شـود و معلـم در     ) جامعه مدرسان(معلمان  شأن و جایگاه-7

.حرمت، کرامت و عظمت حقیقی برخوردار باشدنگاه ملت، از

در آمـوزش اصـل قـرار گیـرد تـا زمینـه       » فکر محوري«بنابر این   , جمله عیوب آموزش است   حفظ محوري از     -8

  استعدادها فراهم شودشکوفایی

برسیم که داشتن گواهینامه ابتدایی براي همه افراد ماننـد داشـتن شناسـنامه واجـب و الزم    اي  باید به مرحله-9

  ).12/2/87ر،بیانات مقام معظم رهبري در دیدار با فرهنگیان کشو.باشد

هــاي اخــالق،   پایــه تحــول را بایــستی معیارهــاي ویــژه جمهــوري اســالمی و حــرف نــو اســالم در زمینــه -10

  .دوستی و ارتباطات و عواطف بشري را در نظر گرفت معنویت،معرفت الهی، انسان

رورش کـشور    باید فلسفه آموزش و پرورش اسالمی، واضح باشد و براساس این فلسفه، افق آینده آموزش و پ                 -11

  .روشن باشد

هاي باسـواد، مطلـع و عـالم و داراي لیاقـت و صـالحیت علمـی و عملـی اسـت          آینده نظام ما به دست جوان  -12

  ).1386مجموعه بیانات مقام معظم رهبري در زمینه تحول بنیادین درآموزش و پرورش،(
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ارزشی منبعث از فلسفه تعلیم و تربیت رسمی جمهوري  مبانی نظري و) ج

  می ایراناسال

شناسـی   مبانی معرفت,شناسی تعلیم و تربیت  مبانی انسان, در آموزش توجه به مبانی هستی شناسی تعلیم و تربیت  

. شناسی به عنوان اصول فلسفه تعلیم و تربیت جمهوري اسـالمی ایـران مـورد تأکیـد اسـت              تعلیم و تربیت و مبانی ارزش     

  )1386رهنامه آموزش و پرورش جمهوري اسالمی ایران، (

جریان تعاملی زمینه ساز هدایت افراد جامعه به سوي رش همه جانبه و متعادل و تکـوین وتعـالی پیوسـته         "تربیت  

هویت خود براساس معیارهاي اسالمی است تا با کسب شایستگیهاي الزم جهت درك موقعیت خود و عمل بـراي بهبـود            

  ).1387سند ملی آموزش و پرورش،(مستمر آن،آماده تحقق مراتب حیات طیبه در همه ابعاد شوند

با توجه به نقش اساسی تعلیم و تربیت رسمی در استمرار وگسترش ویژگیهاي اسالمی هرجامعه الزم است توسعه،                

براساس این مقدمه نظریـه  . بهسازي و تحول تعلیم و تربیت رسمی بر مبانی تکیه کند و از ایده هاي اسالمی ریشه بگیرد       

. ه در تعلیم وتربیت رسمی بطور تدریجی یـا حتـی جهـشی تحـوالتی بنیـادین صـورت گیـرد         اسالمی مقتضی آن است ک    

تحوالت بنیادین درتعلیم وتربیت رسمی شامل تغییرات هماهنگ و منظمی اسـت کـه در مجمـوع، کـانون آموزشـها را از             

رات منظم شامل چـرخش از  این سلسله تغیی. انتقال اطالعات فنی و علمی به تدوین عقالنی نظام ارزشی تغییر جهت دهد  

گرایی به موقعیت شناسی، چرخش از آموزش مبتنـی بـر موضـوع بـه                 شناخت علمی به زیبایی شناسی،  چرخش از محیط        

آموزش مبتنی بر هدف؛ چرخش ازهمراهـی بـا تحـوالت بـه هـدایت تغییـرات، چـرخش از آمـوزش مهارتهـا، روشـها و                           

  ).1386م الهدي،عل(دستورالعملها به تغییر نگرشها و باورها است

 ساله کشورو سایر 20مبانی نظري وارزشی آموزش منبعث ازسندچشم انداز )د

  .اسناد و مدارك معتبر

.براساس آموزه قرانی الزم است علم آموزي همراه با تزکیه و کسب حکمت باشد. 1

 یعلـوا و الیعلـی    با توجه به پیام قرانی و لن یجعل اهللا الکافرین علی المومنین سبیال و حدیث نبوي االسالم                . 2

علیه الزم است مسلمانان مانع سلطه اغیار شوند و چون در عصر فعلی علم و فناوري ابزار گریزناپذیر تفـوق                    

ملل شده است برتري یافتن در علم و فناوري باید در اولویت جوامع اسالمی و از جملـه جمهـوري اسـالمی            

.ایران قرار گیرد

  اعی، فرهنگی و سیاسی کشور ارتقاء یافته و نهاد خانواده تقویت شودجایگاه زنان در توسعه اقتصادي، اجتم. 3

فناوري زیستی، ریزفناري، فناوري فرهنگی، فنـاوري زیـست محیطـی و فنـاوري              (علوم و فناوریهاي جدید     .. 4

هـاي ارتبـاطی و فنـاوري اطالعـات متناسـب بـا               همچنـین ارتباطـات و زیرسـاخت      . توسعه یابد ) مواد جدید 

) ساله20انداز  سند چشم(ی توسعه یابدهاي جهان پیشرفت

المللی تقویت و تـسهیل   حضور فرهنگی جمهوري اسالمی ایران در مجامع جهانی و سازمانهاي فرهنگی بین . 5

  ).برنامه چهارم توسعه کشور(شود
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  مبانی نظري و ارزشی منبعث از پژوهشهاي انجام شده در مورد ویژگیهاي انسان مطلوب 

 مقوله کلی قرار می گیرد که هـر         10م است آموزش درتربیت دانش آموختگان اهتمام کند در          ویژگی هاي اساسی که الز    

): 1386, سند ملی آموزش و پرورش (این مقوله ها عبارتند از. مقوله ویژگی هاي اختصاصی مربوط به خود را دارا می باشد

 ,منـافع ملـی   ,  و اقتدار ملـی     عزت , استقالل ملی  , اندیشه ورزي سیاسی   ,درك و فهم سیاسی   ( سواد سیاسی  .1

  ) مشارکت سیاسی,دفاع و مقاومت, وحدت و تفاهم ملی

مـشارکت  , درك و فهـم اجتمـاعی     , بردبـاري و تحمـل    , مـسئولیت پـذیري   , قانون گرایـی  ((سواد اجتماعی . 2

  )تماعیتحول گرایی اج, مهارت هاي ارتباطی, پاسداشت ارزش هاي اجتماعی, عدالت اجتماعی, وفاق و همدلی, اجتماعی

وحـدت و   ,  هنري óحفظ و توسعه میراث فرهنگی      ,  هنري óدرك و فهم فرهنگی     ( هنري ó سواد فرهنگی    .3

  ) هنريóارزش هاي فرهنگی , هویت ملی, زیباشناسی و ذوق هنري, کثرت فرهنگی

 ,کرامت و عزت نفـس , خودشناسی, تعالی اخالقی, ایمان و باورهاي دینی ( )دینی و اخالقی  ( سواد معنوي    .4

  )تعدیل عواطف

, تفکـر انتقـادي   , کنجکـاوي و پرسـشگري    , دانش هـاي پایـه و عمـومی       ,  منطقی -تفکر علمی ( سواد علمی  .5

( مـنش هـاي تفکـر    , یادگیري مادام العمـر , درك و فهم زبان و ادبیات     , آینده نگري و برنامه ریزي    , خودفرمانی, خالقیت

  )گرایش به انجام عمل

 , همبـستگی اسـالمی  , تعامل میـان فرهنگـی  ,درك و فهم میان فرهنگی  )(جهانی( سواد میان فرهنگی     .6

  )مسالمت جویی و تفاهم بین المللی

 حفـظ و  , بهره وري, کارآفرینی, درك و فهم حرفه اي,درك و فهم اقتصادي ( حرفه اي  ó سواد اقتصادي    .7

  ) انضباط مالی, کیفیت گرایی, عدالت گرایی اقتصادي,توسعه ثروت ملی

  )تفکر فناورانه مهارت هاي فناوري, دانش فن آوري(وري سواد فن آ.8

, ... بهداشـت محـیط و       ó بهداشت روانـی     ó غذا خوردن    óمسواك  (درك و فهم بهداشتی     ( سواد بهداشتی  .9

   سالمت فردي و اجتماعی,تربیت بدنی

  ) منابع طبیعی, زیست بوم طبیعی و حیات وحش,زیست بوم شهري( سواد زیست محیطی.10

  ت و روندهاي محیط علمی درمقیاس جهانیتحوال) الف

   تحوالت مفهومی و ساختاري علم -1

جهـش  . یابند ها موضوعیت می میان رشته. کند اي پیدا می  علم، ساختار شبکه  :  مفهوم موج سومی علم    -1-1

  قـال و مـصرف دانـش،   تولیـد و انت . کند اقتصاد دانش ظهور پیدا می.پیوندد افزاري به وقوع می اي و انقالب نرم بزرگ رایانه 

  ).سندملی آموزش وپرورش(شود  فرایندي جهانی می



  مبانی نظري و ارزشی

کمیته آموزش/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

395

گرا شدن، کاربردگرا شدن، و پاسـخگویی      گرا شدن، زمینه     رشد روندهایی در علم مانند مسأله      : علم سبک دو   -1-2

  .(Gibbons, 1997. Rossman, 2003)نهادهاي علمی به تقاضاهاي بازاري و اجتماعی شکل گرفته است 

اي قـرار   هاي تازه  با مرکززدایی از دانش، دانشگاهها در شرایط و موقعیت:ها حصارزدایی از دانشگاه  ان -1-3

آید که باید با آنها همگرایی فعال داشته باشند، تولید دانـش، دیگـر یـک        اي براي آنها به عرصه می       اند و رقباي تازه     گرفته

  (Tasker and Packhman 1990, Gerard, 2003). فرایند خطی از دانشگاه به بیرون آن نیست

 شناختی و جامعه شناختی تـا اقتـصادي یـا            از الگوهاي (:  توسعۀ الگوهاي توضیحی مربوط به علم      -1-4

  )شبه اقتصادي

 دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی با یـک تحـول پـارادایمی، در نقـش            : دانش کارآفرین  -1-5

  ).1382انتظاري، (اند  امل بازارهاي جدید جهانی و ملی تبدیل شدهترین عو بنگاههاي دانش، به یکی از مهم

اي   با ظهور اقتصاد دانـش، جوامـع شـاهد تبـدیل دانـش بـه دارایـی و کـاالي سـرمایه                     :  اقتصاد دانش  -1-6

  )منبع قبلی(هستند

فناوري، کاربرد هوشمندانه علم و دانش      :  مفهوم فناوري و نگاه فرابخشی به نظام علمی جامعه          -1-7

حلقـۀ  . ــ سـاختارها   4ــ تجهیـزات     3ـ مهارتها       2ـ اطالعات     1 :در فرایند توسعه است و چهار مؤلفۀ اصلی آن عبارتند از          

  ).1383مهدوي (در کشور که بدون حلقۀ پژوهش مفهومی ندارد “ آموزش”

ط کلیـدي   وجودي مدیریت دانش آن است که حلقۀ زندگی دانش را توسعه بدهد، نقا           فلسفۀ : مدیریت دانش  -1-8

سند ملـی   . ( دانش، سازماندهی دانش ، دسترسی به دانش، کاربرد دانش و سرانجام آفرینش دانش             1یادگیري: این حلقه عبارتند از   

  )آموزش و پرورش

.  نوآوري از یک تفنن به یک ضرورت براي بقا تبدیل یافته است: پویایی شبکه نوآوري در سطح ملی-1-9

رود دولتهـا بـا        با تحوالت جدید، انتظار مـی      :دهاي علمی، بازار و دولت     الگوي تعامل مثلثی نها    -1-10

 .تحول پیدا بکنند“ دولت مبتنی بر دانش”اصالحات ساختاري به 

   تحوالت آموزش عالی و دانشگاه در جهان-2

  : در فهرست  این تحوالت، حضور اقالم زیر حتمی و قطعی است

ن تغییر دانشگاه از بودن در خدمت نخبگان دولت و قدرت، بـه             در ای : تغییر در جایگاه و موقعیت دانشگاه     . 1

ها، صـنایع و مـردم کوچـه و بـازار تحـول               داران، صاحبان حرفه    بودن در خدمت تجار، بازرگانان، سرمایه     

.اند یابد یا یافته می

ت جلـب رضـای   «،  »پاسخگو بودن «ناگزیر باید اصول    » دانشگاه جدید «.اند   شده 2هادانشجوـ مدار   دانشگاه. 2

براي خدمات آموزشـی و پژوهـشی را جـزء اصـول مـدیریت و               » بازاریابی«و تالش براي    » دانشجویان

                                                          
1. Capture

2. Student Clientele 
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.سازمان خود قرار دهد

گسترش کمی و کیفی سریع دردانشگاهها. 3

بعـد  «آمـوزش بـه جـاي    » بعـد اجتمـاعی  «و تأکید بر » یادگیري فعال «،» هاي مشارکتی   نظریه«ظهور  . 4

آن، » شناختی

ها   متقاضیان آموزش عالی در تأمین بخشی از هزینهمشارکت دانشجویان و. 5

 2»العمر مادام«، نیاز به آموزش دائمی و 1»مجازي«گسترش  آموزشهاي الکترونیک و . 6

در دانشگاه » هاي سنتی ارزش« بر 3»هاي کاربردي ارزش«غلبه . 7

  اقتصادآموزش و پرورش،اقتصاد آموزش عالی

بـازار  « یا به تعبیـر دیگـر بـه         » اقتصاد آموزش عالی  «آن به صورت    در یک مطالعه، تحول آموزش عالی و تبدیل         

 مؤلفه به شرح زیر توصیف و تحلیل شده است که باید به عنوان یکی از محیطهاي مؤثر در آموزش و پرورش 8با  » دانش

تکنولـوژي،  هـا، سـازمان، مـدیریت، منـابع،           هاي مختلف آن مثـل اهـداف، اسـتراتژیها، سیاسـتها، برنامـه              به لحاظ مؤلفه  

  ):سندملی آموزش و پرورش. (آموزان، معلّمان و فرایندهاي آن مورد بررسی قرار بگیرد دانش

  شدن، رقابتی.4  شدن،   شرکتی.3  شدن،   تجاري.2  شدن،    کاالیی.1

مجازي شدن .8   شدن، جهانی.7  شدن، استاندارد.6  شدن، اي توده.5

   تحوالت بازار کار-ب 

تولید، توزیـع   .فراوانی منابع،تبدیل دانایی به کاال    . مترین عامل ، دانایی و فناوري است      مه: اقتصاد دانایی محور  

!!!!نوسـانات اقتـصادي وجـود       . در این اقتـصاد فکرهـا و ایـده هـا ارزش آفـرین اسـت               . و مصرف دانایی   !!! !! !º! !•!! !! !

هزینـه تولیـد رونـد نزولـی دارد،     کارخانجات مادام العمر نیست،حرکت سرمایه بین تمامی کشورهاست،بیکاري وجود ندارد،      

کننـد و نظـرات       تولید کننده با مصرف کننده مستقیما رابطه برقرار می        .شود  ارزش کاال به جاي کمیابی ازپریابی حاصل می       

کنند، بازارها بی زمان و بی مکان هـستند،رشد اقتـصادي عـاري از تـورم اسـت،عامل رشـد                      مشتري را درتولید اعمال می    

اقتصاد بیشتر بـاز اسـت، تـورم در سـطح           .اري انسانی است، دانش در ارزش افزوده سهم بیشتري دارد         گذ  اقتصادي سرمایه 

در مشاغل بیشتر توجه بـه      . درصد کارآفرینان بزرك هستند    70.شود  شود،نرخ طبیعی بیکاري کمتر از قبل می        جهان کم می  

بازارهـا  .تهاي الزم براي ابداعات زیاد است سطح مهارت کارکنان زیاد است،زیرساخ    .کیفیت و نسبت به اقتصاد جهانی است      

ماهیت اشتغال مخاطره آمیز و فرصت طلبانـه        .مهمترین عامل تولید نوآوري و دانش است      .پویا و دامنه رقابت جهاتی است     

رابطه بین دولت و کسب و کار پـشتیبان بنگاههـاي اقتـصادي، ابـداع و     .است، روابط مدیریت با نیروي کار همکاري است    

!!!). 1386سلجوقی،( رشد است

                                                          
1. Virtual 

2. Lifelong learning

3. Use values
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  هاي مختلف آموزش کشور  چالشهاي ناشی از جدایی سازمان میان بخش-ج

بخش آموزش در مواجهه با تحوالت و چالشهاي محیطی، تنها از طریق فهم مجددي از منطق موقعیت خود است                   

امالن تغییر در آمـوزش ،      کند که ع    سازي، ایجاب می    شناختی استراتژي جوهرة  . شود  میکه قادر به بازتعریف راهبردهایش      

 و آمـوزش عـالی   بخشهاي مختلـف ایـن حـوزه ماننـد          به تحلیل محیطهاي پیرامونی و مجاور و از جمله محیط علمی و             

پیشینه مزمن تصدي گري دولتی،تمرکزگرایی در ساختار و نظام تصمیم          . بپردازند هاي مهارتی    و آموزش  آموزش و پرورش  

.  ، تهدیـدهاي جـدي بـه بـار آورده اسـت            هاي آموزش   بخشداافتادگی سازمانی میان    گیري در این حوزه ها  به عالوه ج        

فقدان تقاضاگرایی و تنوع در دوره ها و برنامه هاي آموزش عالی، به کیفیـت و تناسـب الزم در آن بـا نیازهـاي متحـول                       

رشـد آمـوزش فنـی و    اي در کشور، تهدیـد بزرگـی بـر سـر      عدم توسعه آموزش عالی حرفه. سیستم آوپ، لطمه زده است  

  .اي متوسطه است حرفه

  شناختی و محیط اقتصادي  تحوالت جمعیت-د

  1404بینی آن تا سال   جمعیت و پیش-1

 بـه  1384نفـر در سـال      میلیـون  68دهد که کل جمعیت از حدود          سال آینده نشان می    20برآورد جمعیت کشور در     

  .  خواهد رسید1404 میلیون نفر در سال 87حدود 

 سـال و بیـشتر   60 سال و افزایش سهم جمعیـت  20ی جمعیت حکایت از کاهش سهم جمعیت کمتر از       ترکیب سن 

 سـاله و    60سهم جمعیت   . کند  این تغییر ترکیب به معناي آن است که جمعیت کشور به سمت سالمندي حرکت می              . است

  .سید درصد خواهد ر9/10 به 1404 درصد بوده است در سال 7/6معادل 1384بیشتر که در سال 

   سیاستهاي تأمین مالی -2

، بخصوص این امر که چگونه باید بار مالی بین دولت، صاحبان مشاغل و افراد توزیـع                 آموزشموضوع تأمین مالی    

از مباحث مطرح در اقتـصاد      شود و چگونه تعادل بین منابع تأمین مالی بودجه بخش دولتی و خصوصی برقرار گردد، یکی                 

هـاي آمـوزش را بپـردازد، امـا       تواند به این سؤال پاسخ دهد که چه کسی بایـد هزینـه              نمینظریه اقتصادي   . استآموزش  

  . در پرتو روشهاي مختلف تخصیص منابع مالی آموزش کمک کند"کارایی و عدالت"شدن مفاهیم  تواند به روشن می

 آمـوزش بـه تولیـد       نـسبت بودجـه   (بررسی شاخصهاي مرتبط به توان مالی دولت و خانوارها در ارتباط با آمـوزش               

سـیر نزولـی ایـن    .  نمایـانگر رونـد کاهنـده آن اسـت    80 و نیمه اول دهه      70،  60هاي    در ایران طی دهه   ) ناخالص داخلی 

هاي عدالت، برابري و اثربخشی در نظام آموزش کـشور تـاثیر              شاخص عالوه بر تاثیرگذاري بر کیفیت آموزش روي مقوله        

. کنـد    رشـد مـی    GDPتـر از      که اصوالً هزینه آموزش در کشورهاي جهان سریع       دهند    ابررسیها نشان می  . خواهد گذاشت 

در ایران شاخـصهاي    . دلیل این امر افزایش رشد تقاضاي خصوصی و اجتماعی براي آموزش همراه با رشد اقتصادي است               

یـن امـر بـا    ا.  در مقایسه با کشورهاي منتخب پائین اسـت GDPهاي آموزش از    کالن مالی آموزش از جمله سهم هزینه      

 GDPبا توجه به الگوي کشورهاي منتخب افزایش سهم اعتبارات آموزش از . توجه به هدفهاي آموزشی یک تهدید است  

.شود  درصد پیشنهاد می6 تا 5به 
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وري، نیـاز بـه نیـروي انـسانی مـاهر، افـزایش        رشد اقتصادي از طریق تأثیر بر عواملی نظیر تولید سرانه، نرخ بهره  

این تأثیرگـذاري  . آوریهاي پیشرفته بر نظام آموزش کشور و عوامل درونی و بیرونی آن تأثیرگذار است ه فنمصرف و نیاز ب 

هاي آموزشی در بودجه دولتها، در سـطح          در سطح کالن از طریق توجه به آموزش و پرورش و آموزش عالی وسایر بخش              

بیـشتر توسـط خانوارهـا بـه امـر آمـوزش، و د            خانوارها، از طریق افزایش تقاضاي شخصی بر آموزش و تخصیص بودجه            

ترین عامـل   بدین طریق رشد اقتصادي بعنوان مهم. ها از طریق توجه بیشتر به سیاستهاي توسعه منابع انسانی است    ربنگاه

محیطی اثرگذار بر آموزش با تخصیص منابع به امر بهبود کیفیـت عامـل انـسانی، سـه گـروه یعنـی دولـت، خانوارهـا و                           

  . دهد قتصادي را تحت تأثیر قرار میبنگاههاي ا

گذاري انسانی، هر دو بر آموزش بعنوان یـک عامـل             گذاري فیزیکی و سرمایه     گذاري شامل سرمایه    افزایش سرمایه 

رو نقش آموزش  و از این. هاي فیزیکی موجب افزایش تقاضا براي نیروي انسانی ماهر است           گذاري  سرمایه. محیطی مؤثرند 

گـذاري و   هم است، از سوي دیگر انباشت سرمایه و نیروي انسانی ماهر و متخصص از طریق سرمایه    در این جهت بسیار م    

هاي صـنعتی، کـشاورزي خـدماتی و          هاي دیگر از جمله بخش      نیروي انسانی، نیروي انسانی ماهر مورد نیاز را براي بخش         

گـذاري در   ي آموزشی و دیگر انـواع سـرمایه  گذار بطوریکه امروزه ارتباط بین سرمایه. کند هاي غیر رسمی فراهم می    بخش

  . هاي تولیدي عامل تسهیل کننده است سرمایه انسانی و نیز توسعه دانش و مهارتها و ظرفیت

هـاي مـستقیم    گـذاري  سـرمایه : شـود  المللی از دو طریق انجام مـی  جریان سرمایه خارجی یا جریان منابع مالی بین  

از ویژگیهــاي یــک بــازار ). خــارجی هــاي کمــک(اي دولتــی  وســعههــاي خــارجی ت ، و کمــک(FDI)خــارجی خــصوصی 

  .یابد المللی کارآمد این است که به سوي فعالیتهاي مولد جریان می بین سرمایه

گذاري در دارایـی توسـط اتبـاع یـک            هاي مستقیم خارجی و سرمایه      گذاري  جریان سرمایه خصوصی شامل سرمایه    

گذاري خارجی در کـشورها و نیـز عوامـل     صرف نظر از دالئل سرمایه. ر استکشور در خارج و افراد خارجی در داخل کشو    

هـاي مولـد      گذاري بـسوي کلیـه فعالیـت        گذاري، جریان سرمایه    ها از سوي کشور پذیرنده سرمایه       گذاري  جذب این سرمایه  

رشد ارزش افـزوده و در  : ودتوان به موارد زیر اشاره نم       از جمله این آثار می    . داراي آثار اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی است      

هـا در بخـش آمـوزش توسـط دولـت، خانوارهـا و                گـذاري   نهایت رشد اقتصادي و بنابراین افزایش درآمد، افزایش سرمایه        

  .بنگاهها

تواند به توسعه تکنولوژي جدید       محوري و فناوري محوري می      جریان سرمایه خارجی از سوي دیگر به دلیل سرمایه        

 خارجی  جریان سرمایه. در این زمینه نیز آشنایی با دانش روز نیازمند آموزش نیروي کار است. ددر کشور پذیرنده کمک کن 

هـاي آموزشـی کـشور     با، اثر گذاري بر بازار کار و اشتغال، افزایش تقاضا براي نیروي انسانی ماهر بر اثـر بخـشی برنامـه                   

. گـردد   نتیجه موجـب اصـالح در بخـش آموزشـی مـی     کننده نیروي انسانی ماهر کمک کرده و در  عنوان تأمین   پذیرنده به 

گذاري خارجی را  وري داخلی سرمایه تواند بهره بدیهی است که سیاستهاي اتخاذ شده توسط کشور میزبان در این زمینه می 

  .توان آنرا یک فرصت براي بخش آموزش تلقی نمود افزایش دهد و از این منظر با توجه به آثار آن از لحاظ اقتصادي می

   مطالعات محیط خانواده-هـ

و فرهنگی جامعـه اعـم از شـهرها و    , اجتماعی, در دنیاي امروز که اکثریت قاطع فرزندان طبقات مختلف اقتصادي     

خانواده ها را در گیر امر آموزش کرده و ارتباط آنان را با نهاد آموزش بیشتر بر قرار کرده                   , روستاها به مدارس راه یافته اند     
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 بین این دو نهاد عدم همکاري, بنابراین. تباط همیشه به نحو مثبت و به شکل همکاري دوجانبه نمی باشد       اما این ار  . است

ضمن اینکه ممکن است که فعالیت هایشان در تضاد با یکدیگر . شود تا هر یک به تنهایی فعالیت بکنند آموزشی باعث می

تهدیدي جدي محـسوب شـده و    حالت نهادها براي یکدیگر در این. نیروهاي یکدیگر را خنثی بکنند   , در نتیجه , واقع شده 

  .دمانع رسیدن آنان به اهداف شان می شو

, اوقـات فراغـت   , دیـن بـاوري   : شـامل   , نکاتی که بین دو نهاد خانواده و نهاد آموزش و پرورش تاثیر گذار هستند             

آسـیب زا بـودن   , از علـم و از مدرسـه  تـصورات والـدین   , شیوه هاي فرزند پروري والـدین     , اشتغال زنان , تحوالت خانواده 

 لـذا توجـه مـشارکت    .اجتماعی و فرهنگـی خـانواده هـا مـی باشـد     , سرمایه هاي مختلف اقتصادي , تعدادي از خانواده ها   

  .ها در بخش آموزش امري ضروري است خانواده

  گذاري آموزشی نگاري وتعیین اصول و معیارهاي اولویت روش مطالعه براساس آینده

 کشور در جامعه کنونی ایرانی مبتنی بر فلسفه خاصی است و اهداف و اصول بایدها و نبایدهاي خـود               نظام آموزش 

انـداز خـود را    گیرد و از ایـن رهگـذر مأموریـت و چـشم          را از یک سلسله مبانی معرفتی، ارزشی، دینی و ایدئولوژیک برمی          

  .گزیند براي تحقق اهداف برمیها و راهکارهایی را  کند و براساس آن راهبردها و سیاست تعریف می

گستر علمی، اجتماعی و اقتصادي که چه در مقیاس ملـی و چـه در سـطح                   از سوي دیگر تحوالت پرشتاب و دامن      

هـاي جـدي از حیـث کـارایی و اثربخـشی          شود که نظام آموزشی با چالش       گیرد موجب می    المللی و جهانی صورت می      بین

کنـد در وسـایل    اي است که نه تنها ایجاب مـی  هاي ناشی از آن، به اندازه و چالشابعاد این تغییرات محیطی . مواجه گردد 

  .آورد نیل به اهداف، تجدیدنظر بشود بلکه حتی ضرورت تعریف مجدد خود اهداف و مقاصد را به میان می

 صـورت   و استفاده از مطالعات اسنادي و میدانی       "2فراتحلیل" با روش  "1مطالعه سریع "مطالعه حاضر به صورت یک    

هاي آن مطالعات انجام گرفته است و در آن بـر تفـسیر انتقـادي و تأویـل                    گرفته پیشین و تحلیل ثانوي اطالعات و یافته       

 محیطی بخش آموزش در محـدوده محـیط علمـی تأکیـد شـده            ت قبلی با هدف به دست دادن فهرست         مطالعا  يها  داده

  وبراسـاس آن راهبردهـا  ن تحلیـل مـورد تأکیـد قـرار گرفتـه و             همچنین مبانی ارزشی، دینی ایدئولوژیک نیز در ای       . است

  . آموزشی ارائه شده استهايرویکرد

آکنـده از   "ایـن سیـستم   . کنـد    عمل مـی   4 و در محیطی آشوبناك    3نظام آموزش کشور به صورت سیستمی پیچیده      

هـاي    آن را بـا چـالش     هاي مجاور و پیرامـون،        هاي سیستم    است به طوري که طوفان تغییرات محیط و دگرگونی         "محیط

 خـود در شـبکه محیطـی بـه شناسـایی عوامـل        5سیستم با فهم منطق موقعیت    . دهد  آمیر قرار می    بنیانی و وضعیت مسئله   

                                                          
1. Quick study

2. Meta analysis

3.Coplex system

4.Chaos

5.Situationa Logic
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 به تعریف مجدد اهـداف و بازمهندسـی   7آید و از طریق آنتروپی منفی   با تغییرات آن نایل می     6اثرگذار آن و سازگاري فعال    

  .پردازد مأموریت و راهبردهاي خود میانداز و  فرایندها و توسعه چشم

انداز و سایر منابع مهم گردآوري  در این مطالعه ابتدا مبانی ارزشی و نظري حوزه آموزش که با استفاده از سند چشم     

همچنـین تحـوالت محـیط علمـی، اجتمـاعی،      . شده است به عنوان اصل در تدوین اهداف و راهبردها پذیرفته شده است         

  .اسی و خانواده نیز مورد بررسی قرار گرفته استشن اقتصادي، جمعیت

هاي مرتبط، تصویري از وضعیت موجود و مطلوب هـر   در مرحله بعد، با استفاده از گردآوري اطالعات موجود در بخش        

بدیهی است که در هر بخش راهبردهاي مربوطه با استفاده از روشهاي مختلفـی نظیـر تبیـین فاصـله         . بخش ارائه شده است   

  )سناریوي روند موجود.( ارائه شده استSWOTریزي استراتژیک  عیت موجود و مطلوب و استفاده از مدل برنامهبین وض

هاي وضعیت مطلوب نیازمند انجام پژوهش است و با توجه به محدودیت     از آنجا که ارائه اطالعات کمی از شاخص       

نگـاري و نیـز    اهمیت ارائه راهبردها براساس مدلهاي آیندهلذا با توجه به    . پذیر نبوده است    زمانی، تهیه این مطالعات امکان    

 جـاري آن اکتفـا کـرد، بلکـه بایـد بـا               تأکید بر این موضوع که در شناخت محیط نباید به مطالعه تغییرات سابق و نهایتـاً               

 از  بـا الهـام   ). Bellو  1997(هاي ممکن در محیط کوشش کـرد        مفروض تلقی کردن تغییرات آتی محیط به شناخت آینده        

نظران    ومدل طراحی براي آینده، جدول صفحه بعد تهیه و با استفاده از مشارکت صاحب              8نگاري نااطمینانی   هاي آینده   مدل

  9.هاي هر بخش تکمیل شده است و کارشناسان مرتبط داده

  بندي راهبردها شیوه اولویت

ها، مقایسه و پـس از        و استراتژي ) if(هاي احتماالت    گانه، نخست شاخص   20هاي    بندي استراتژي   به منظور اولویت  

!!!!هاي اصلی و پشتیبان با لحاظ نمودن ضریب وزنی هـر رویـداد، جـدول                  تعیین استراتژي  ! !!! !º! !!! !º!! !!!!!!!!! ! º!!! !º!

!!! ! ! !!! در این جدول راهبردها و احتماالت با احتساب ضریب وزنی درج و براي هر راهبـرد مجمـوع ضـرایب                    .  شد !!!

  .ها صورت پذیرفته است بندي استراتژي ه و نهایتاً اولویتوزنی احتماالت درگیر محاسب

  

  

  

  

  

                                                          
1.Creative Adaptation

2.Negentropy 

 به عبارت دیگر چه اتفاقی براي سیستم خواهد افتاد اگر محـیط ایـن     "چه، اگر "الگویی است مبتنی بر پرسش    : نگاري نااطمینانی    الگوي آینده  .3

  .ها را شناسایی و رفع کند یا حداقل کاهش دهد  تواند نااطمینانی ر است که سیستم میتنها از این رهگذ. چنین شود

  . آمده است1 جداول تکمیل شده نهایی در پیوست .4
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  نگاري هاي کالن آموزش با استفاده از مدل آینده جدول تعیین استراتژي 

  وزن تأثیر

ف
دی

ر
  

اگر محیط علمی در 
روند (آینده چنین شود

if)     ...   آتی محیط

احتمال 
  به درصد

 رخ خواهد در آموزشاین اتفاق 
                                                                       )   نتایج و پیامدها(داد

 Result:3  2  1  

اقداماتی که الزم است صورت 
  گیرد

Action:

ضریب 
  تأثیر

شماره 
 استراتژي

هاي 
  مرتبط

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

    

  . درصد در نظر گرفت100 تا 1توان از  امکان اتفاق افتادن برحسب درصد که می: احتمال

  . برخوردار است")1(و کم) 2(، متوسط)3(باال"این اقدامات تا چه حد از ضریب تأثیر اهمیت: وزن تأثیر

  .هاي پشتیبان است ها استراتژي دار به مفهوم استراتژي اصلی و بقیه شماره اي ستاره ه شماره استراتژي

  





کمیته آموزش/ کشور اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی 

   کشور آموزش  و مطلوب وضع موجودارزیابی

  آموزش و پرورش  بخش ) الف

  شاخص بودجه و اعتبارات 

  در کشورهاي منطقه) GDP)2005سهم آموزش از تولید ناخالص داخلی: 1جدول 

  درآمد ملی  نرخ به درصد  کشوررتبه

  پایین  6/10  یمن  1

  باال  6,9  فلسطین اشغالی  2

  باال  6,8  عربستان سعودي  3

  باال5,1کویت  4

  ین تر از متوسطپای  4,7  ایران  5

  پایین  4,4  قرقیزستان  6

  باالتر از متوسط3,6عمان7

  باالتر از متوسط3,6ترکیه8

  پایین  3,5  تاجیکستان9

  پایین تر از متوسط3,2ارمنستان10

  پایین تر از متوسط  2,9  گرجستان  11

  باالتر از متوسط2,6لبنان12

  پایین تر از متوسط  2,5  آذربایجان13

  باالتر از متوسط2,3قزاقستان14

  پایین2,3پاکستان15

  باال  1,6  قطر16

  باال1,3امارات متحده عربی17

http:devdata.worldbank.org
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 درصد است کـه در میـان     7/4 (GDP)دهد که سهم آموزش کشور ایران از تولید ناخالص داخلی             هاي جدول نشان می     داده

 درصـد بیـشترین و کـشور    9/6 و فلـسطین اشـغالی  بـا    6/10در این میان یمن با      . باشد  می پنجم را دارا     کشورهاي مورد مطالعه رتبه   

  .اند  به بخش آموزش اختصاص داده(GDP) درصد کمترین سهم را از تولید ناخالص داخلی3/1امارات متحده عربی با 

  )2005(نرخ پوشش ظاهري دوره ابتدایی : 2جدول 

نرخ به درصدکشورردیف

124,2سوریه1

  110,7  ایران  2

  109,1  فلسطین اشغالی3

109قزاقستان4

107,3لیبی5

106,3لبنان6

106قطر7

104,4بحرین8

101,2تاجیکستان9

100,8مصر10

99,8ازبکستان11

98,5عراق12

  97,9  قرقیزستان13

97,9کویت14

  96,3  آذربایجان15

95,8اردن16

93,7ارمنستان17

  93,6  گرجستان  18

93,3ترکیه19

90,7عربستان سعودي20

88,6یمن21

87,3پاکستان22

86,5افغانستان23

84,5عمان24

83,3امارات متحده عربی25
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  )2005(ی دوره ابتدایی نرخ پوشش تحصیلی واقع: 3جدول

نرخ به درصدکشوررتبه

  97,4  فلسطین اشغالی  1

97,4تاجیکستان  2

97,1بحرین  3

95,9قطر4

  95,2  ایران  5

94,5سوریه6

93,7مصر7

  92,8  گرجستان8

92,4لبنان9

91,2قزاقستان10

89,4ترکیه11

88,9اردن  12

87,7عراق13

  86,8  قرقیزستان  14

86,5کویت15

78,8ارمنستان16

75,8عمان17

  75,3  یمن  18

  84,5  آذربایجان  19

70,5امارات متحده عربی20

77,9عربستان سعودي21

68,1پاکستان22

  

با توجه به اینکه بهتر است نرخ پوشش ظاهري         .  درصد است  110,7شاخص پوشش ظاهري دوره ابتدایی ایران        -

ام افراد واجد شرایط صرفه نظـر  دهد که تم  درصد یعنی به نرخ پوشش واقعی نزدیک شود، باال بودن آن نشان می        100به  

به عبارت دیگر عالوه بر افرادي که در سن واقعی ورود به پایه هاي تحصیلی در           . اند  از سن آنها، جذب نظام آموزشی شده      

انـد، در دوره ابتـدایی ثبـت نـام        اند، بخشی از جمعیت واجد شرایط که باالتر از سن ورود بـه پایـه بـوده                  دوره ابتدایی بوده  

بـر اسـاس آمـار اعـالم شـده از      . تواند یکی از دالیل باال بودن این شاخص باشد از سوي دیگر تکرار پایه نیز می. دان  کرده

آمـوزان    دانـش پوشش ظـاهري    نرخ  ،  1385ریزي و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش در سال             سوي معاونت برنامه  
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 درصد  2/95همچنین نرخ پوشش واقعی دوره ابتدایی ایران        .  است درصد بوده  104 /6،  1385 در سال     ایران   دوره ابتدایی 

 ،  84در سـال    )  درصـد  100(تفاوت این میزان با وضع مطلـوب        .  درصد افزایش یافته است    97 به   1385است که در سال     

و نـرخ پوشـش     ) 7/110(همچنین در مقایسه دو شاخص نرخ پوشش ظـاهري          .  درصد است  3 ،   85 درصد و در سال      8/4

آموزانی کـه    درصد از دانش5/15توان نتیجه گرفت که با توجه به فاصله مقدار این دو شاخص در ایران              می) 2/95(واقعی  

 درصد از جمعیـت واجـد شـرایط ورود بـه     5/15یعنی .  اند اند باالتر از سن قانونی ورود به مدرسه بوده          به مدرسه وارد شده   

به همین دلیل الزم است امکان جذب تمام افـراد در سـن   . م کنندمدرسه در سال هاي قبل نتوانسته اند در مدرسه ثبت نا      

 در سال 4/99 به 1384 درسال  2/95دهد که درصد این شاخص از         بینی نشان می    پیش. خاص ورود به مدرسه فراهم شود     

  ).درصد/ 2افزایش ( افزایش خواهد یافت 1993

  )2005(نرخ  ثبت نام ناخالص پایۀ اول ابتدایی : 4جدول 

نرخ به درصدکشورردیف

123سوریه1

  122,6  ایران2

115,8پاکستان3

  109,8  یمن  4

107,6قزاقستان  5

106,5عراق6

105,7قطر7

  103,9  گرجستان  8

103,9بحرین9

102,3مصر10

101,7ازبکستان11

101,2لبنان12

100ارمنستان13

99تاجیکستان14

  96,9  فلسطین اشغالی15

  95,2  قرقیزستان16

  93,6  آذربایجان17

92,6کویت18

92,2ترکیه19

89امارات متحده عربی  20

88,2اردن21

87,1عربستان سعودي22

81,9افغانستان23

73,7عمان24
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  )2005(نرخ خالص جذب پایۀ اول ابتدایی: 5جدول 

نرخ به درصدکشوررتبه

  94  ایران  1

91,7مصر2

90,3پاکستان  3

  89,8  گرجستان  4

85,8بحرین5

83,6ازبکستان6

82,1عراق7

75,5لبنان8

71,8ترکیه9

71,6قطر10

66,9قزاقستان11

  65,1  آذربایجان12

61,7سوریه13

60,3اردن14

  57,7  قرقیزستان  15

55ارمنستان  16

54,3کویت  17

52,2عمان18

48,3نعربستا19

33,7امارات متحده عربی20

  

 100مطلوب آن است که این نـرخ بـه   .  درصد است6/122، 1384نرخ  ثبت نام ناخالص پایۀ اول ابتدایی در سال  

از آنجا که این اتفـاق      . آموزان واجد شرایط در هر سال تحصیلی جذب پایه اول ابتدایی شوند             درصد برسد یعنی تمام دانش    

آمـوز در پایـه    اند، سال به سال با انبوه بیشتر دانـش   آموزان واجد شرایط درهمان سال جذب نشده        مه دانش نیافتاده یعنی ه  

توان نتیجـه     لذا می . البته تکرار پایه نیز از جمله عواملی است که بر باال رفتن مقدار شاخص تاثیر دارد               . ایم  اول مواجه بوده  

و هم با تکرار پایـه در  ) در سن قانونی(ایط ثبت نام در پایه اول ابتدایی گرفت که در ایران هم با عدم جذب افراد واجد شر    
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  .سال اول ایتدایی مواجه ایم

آمـوزان    میزان ثبت نام دانش   .  درصد است  94،  1384همچنین نرخ خالص ورود به پایه اول ابتدایی ایران  در سال             

مقـدار ایـن شـاخص بـر        . فاصـله دارد  )  درصد 100(ب  در پایه اول ابتدایی در سن قانونی ورود به مدرسه با وضعیت مطلو            

، 1385ریزي و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش براي سـال              اساس آخرین آمار منتشر شده از سوي معاونت برنامه        

 هاي این وزارتخانه در باال بردن این که نشانه موفقیت برنامه) که با آمار جدول باال کامال متفاوت است( درصد است  8/98

 درصد 100با همین روند به 1404در سال  .درصد است 4/99،  1393پیش بینی میزان  نرخ این شاخص در سال          . نرخ است 

  .خواهیم رسید

  )2005 (1نرخ پوشش ظاهري دوره متوسطه : 6جدول 

نرخ به درصدکشوررتبه

100قطر1

98,6بحرین2

98,6قزاقستان3

98,4  لیبی4

94,9کویت5

94,6تانازبکس6

  92,4  فلسطین اشغالی  7

89,1لبنان8

88ارمنستان9

87,6عربستان سعودي10

87,3اردن11

87,1عمان12

  86,4  قرقیزستان  13

85,5مصر14

  82,8  آذربایجان  15

  82,8  گرجستان  16

81,8تاجیکستان17

                                                          
١. Gross enrollment ratio(%) Secondary level
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نرخ به درصدکشوررتبه

  80,6  ایران  18

75,3ترکیه19

67,6وریهس20

63,8امارات متحده عربی21

  46,8  یمن  22

44,7عراق23

26,9پاکستان24

16,2افغانستان25

  ) 2005 (1نرخ پوشش واقعی دوره متوسطه:  7جدول

نرخ به درصدکشوررتبه

91,8قزاقستان1

90,1قطر2

90بحرین3

  88,8  فلسطین اشغالی  4

84,3ارمنستان5

82,1مصر6

  80,7  گرجستان  7

  80,5  قرقیزستان  8

79,6تاجیکستان9

78,7اردن10

77,6کویت11

  77,6  آذربایجان  12

  77  ایران  13

نرخ به درصدکشوررتبه

                                                          
1. Net enrollment ratio(%)Secondary level 
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75,3عمان14

  66,8  ترکیه  15

65,8عربستان سعودي16

62سوریه17

57,4امارات متحده عربی18

37,8عراق19

  21  پاکستان  20

  

با توجه به اینکه بهتر است      .   درصد است  80,6) راهنمایی و دبیرستان  (نرخ شاخص پوشش ظاهري  دوره متوسطه        

 درصد  یعنی به نرخ پوشش واقعی نزدیک شود، پایین بودن آن نشان دهنده ایـن اسـت کـه            100نرخ پوشش ظاهري به     

به عبارت دیگر نه تنها افرادي که در سـن واقعـی   . اند دهتمام افراد واجد شرایط صرفه نظر از سن، جذب نظام آموزشی نش       

اند نیـز   اند بلکه بخشی از جمعیت واجد شرایط که باالتر یا پایین تر از سن ورود به دوره متوسطه بوده           ورود به مدرسه بوده   

ن میزان افـزایش در  ای. دهد  نشان می4/81 مقدار این شاخص را   1385همچنین آمار سال    . اند  در این دوره ثبت نام نکرده     

پیش بینی میـزان ایـن شـاخص بـراي سـال            . کافی نیست )  درصد   100(طی یک سال براي رسیدن به وضعیت مطلوب         

در حالی که کـشور قطـر در حـال          .  درصد با وضعیت مطلوب فاصله دارد      2/0باشد که      درصد می  8/99 ،   88-89تحصیلی  

 77،    1384نرخ پوشش واقعی ایـن دوره در سـال          . برخوردار است  درصد، از وضعیت مناسبی      100حاضر در منطقه با نرخ      

نـشان  )  درصـد 100( درصد گزارش شده است کـه در مقایـسه بـا وضـعیت مطلـوب          80 ،   1385درصد است که در سال      

 درصد از جمعیت گروه سنی قانونی ثبت نام در دوره متوسـطه را جـذب      20دهد که نظام آموزشی ایران نتوانسته است          می

یعنـی در دوره متوسـطه بـه  ازاي  جمعیـت             .   نفـر اسـت     8/18آموز به معلم در دوره متوسطه         در ایران نسبت دانش   . کند

 یک نفر معلم اختصاص داده شده است و از این نظر کـشور ایـران در   1383-84 نفر در سال تحصیلی     8/18آموزي    دانش

پیش . یسه با کشورهاي توسعه یافته نیز رتبه آخر را دارد  کشور، رتبه بیستم را به خود اختصاص داده است ودرمقا          21میان  

آمـوز بـه معلـم        یعنی با افزایش جمعیـت،  نـسبت دانـش         .  نفر است  29،   )88-89( بینی مقدار این  شاخص در سال هاي       

لذا جذب معلمان آمـوزش  .  آموزان منجر خواهد شد افزایش خواهد یافت که در طول مدت به کاهش بهبود عملکرد دانش       

ریزي براي کاهش این نسبت و بـاالبردن   با توجه به این پیش بینی برنامه. یده همزمان با افزایش جمعیت ضروري است     د

.رتبه ایران در منطقه ضروري است



  ارزیابی وضع موجود و مطلوب آموزش کشور

کمیته آموزش/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

411

  اي  هاي فنی وحرفه آموزش)ب

  ها بررسی وضعیت عملکرد ملی شاخص

  اي هاي فنی و حرفه نام ناخالص در دوره نرخ ثبت

اي و کاردانش  دوره متوسطه فنی و حرفهنام ناخالص نرخ ثبت

هـاي نظـري،    در نظام آموزشی جمهوري اسالمی ایران دوره متوسطه داراي یک سال مشترك و دو سال افتراقـی در شـاخه         

هـاي انجـام      نـام    درصـد از ثبـت     2/21 نزدیک به    1379براساس اطالعات موجود، در سال      . باشد  اي، کاردانش و هنر می      فنی و حرفه  

هـایی کـه    بینی شده و برنامه با وجود تمهیدات پیش. اي وکاردانش بوده است هاي فنی و حرفه     دوره متوسطه، مربوط به شاخه     شده در 

هاي فنی تدارك دیده شده است، روند افزایشی نشانگر مـورد بحـث    آموزان دوره متوسطه به سوي شاخه براي هدایت تحصیلی دانش   

ایـن رونـد    .  افزایش یافتـه اسـت     1385 درصد در سال     9/22 درصد، به    26/1توسط رشد ساالنه    در دوره مورد بررسی کند بوده و با م        

 بـه   - که امکانـات اجـراي آمـوزش متوسـطه         1379در سال   . اي داشته است    آموزان مناطق روستایی بهبود قابل مالحظه       براي دانش 

هـاي مـورد    آموزان در دوره نام ناخالص دانش ، نرخ ثبت در مناطق روستایی محدودتر بوده-اي و کاردانش هاي فنی و حرفه    ویژه شاخه 

شـاخص  .  ارتقـاء یافتـه اسـت   1385 درصـد در سـال   4/4هاي بعمل آمده این شاخص به  ریزي  درصد بود اما با برنامه   4/0بحث فقط 

  . رسیده است1385 در سال 64/0 به 1379 در سال 59/0برابري جنسیتی نیز در این حوزه با روندي افزایش از 

 و 79در زیر جدول و نمودار میزان پیشرفت شاخص در طول سالهاي مورد مطالعه و نرخ برابري جنسیتی در سـال            

  . نشان داده شده است85

  1385 و 1379میزان در شاخص در طول سال هاي مورد مطالعه در سال . 8جدول 

نرخ برابري    دوره متوسطه اي و کاردانش هاي فنی و حرفه نام ناخالص شاخه نرخ ثبت

  پسر  دختر  کل  روستایی  جنسیتی
  سال

52/0  0,4  21,2  15,7  26,7  1379  

59/0  3,0  20,4  15,0  25,8  1380  

60/0  3,6  22,7  17,1  28,4  1381  

61/0  4,0  23,7  17,9  29,6  1382  

58/0  4,3  24,7  18,2  31,5  1383  

59/0  4,5  24,1  18,1  30,4  1384  

64/0  4,4  22,9  17,8  27,8  1385  
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  اي ش غیررسمی فنی و حرفهآموز

شـود،   اي که به شکل رسمی در نظام جمهوري اسالمی ایران ارائه مـی  هاي متوسطه فنی و حرفه  عالوه بر آموزش  

اي وابسته به وزارت کـار و         هاي یاد شده به شکل غیررسمی توسط سازمان آموزش فنی و حرفه             قسمت دیگري از آموزش   

هـاي مختلـف برگـزار        جویندگان کار و ارتقاي سطح فنی و مهارتی شاغلین بخش         دار کردن     امور اجتماعی براي صالحیت   

ها و تنوعی که در افراد جامعـه هـدف آن وجـود            پذیر این نوع آموزش     اگرچه به دلیل ماهیت غیررسمی و انعطاف      . شود  می

هـاي ارائـه    م کمی آموزشها ارائه کرد اما حج هاي نظام آموزش رسمی را براي این نوع از آموزش          توان شاخص   ندارد نمی 

اي بـه دو شـکل کلـی     هاي غیررسمی فنی و حرفـه  آموزش.شود شده و سایر اطالعات مربوط به آن دراین بخش ارائه می        

هـاي   گیري یکی از جهت. شود ارائه می) اي به نظارت سازمان آموزش فنی و حرفه(هاي آزاد هاي دولتی و آموزشگاه     آموزش

باشد کـه بـه تفکیـک و طـی        هاي آزاد می     داشته است، افزایش سهم کارآموزان آموزشگاه      اي که در این حوزه وجود       عمده

  :شود دوره مورد بررسی در قالب جداول زیر ارائه می

  اي  تعداد کارآموزان سازمان آموزش فنی و حرفه-9جدول 

  سال  تعداد کارآموزان  سهم مردان  سهم زنان

9/40%  1/59%  10,025,222  1379  

47%  53%  1,372,614  1380  

8/41%  2/58%  883,704  1381  

6/39%  4/60%  562,401  1382  

5/31%  5/68%  457,350  1383  

9/28%  1/71%  364,356  1384  

2/38%  8/61%  699,890  1385  

  

ـان طـور کـه      . دهـد    را به تفکیک جنس نشان مـی       1385 الی   1379جدول باال تعداد کارآموزان سازمان طی سالهاي         هم

 1384 نفر در سـال  364,356 نفر کارآموز با سیر نزولی       1,025,222 با   1379جم کمی فعالیت سازمان از سال       شود ح   مالحظه می 

ـازمان بـه          .  تقلیل یافته است   ⅓ سال تعداد کارآموزان سازمان به       6به این ترتیب طی     . رسیده است  ـاهش تعـداد کـارآموزان س ک

هـاي دولتـی بـه آمـوزش      ه بخش غیردولتی و سوق دادن آمـوزش  هاي بدون درجه و کم هزینه ب         واگذاري آموزش   دلیل سیاست 

تـر،    هاي آموزشی با درجه مهارت باالتر، به دلیل برنامـه درسـی طـوالنی               در دوره . باشد  هاي مهارتی با درجه باالتر و پرهزینه می         

درصد رشـد نـسبت بـه سـال        92 با   1385تعداد کارآموزان سازمان در سال      . گیرند  تعداد کارآموزان کمتري تحت پوشش قرار می      

در تمـام سـالهاي مـورد    . باشـد   کارآموز افزایش یافته است که ناشی از افزایش ظرفیت آموزشـی سـازمان مـی          699,890قبل به   

 71 بـه  79 درصـد در سـال      60 سال اول مورد بررسـی از        6سهم مردان طی    . باشد  بررسی سهم آموزش مردان بیش از زنان می       

  . درصد کاهش یافته است8/61 به 85اما در سال . فته است افزایش یا84درصد در سال 
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  هاي اقتصادي   عملکرد آموزشی مراکز ثابت بر حسب بخش- 11جدول 

  سال  سهم بخش صنعت  سهم بخش خدمات  سهم بخش کشاورزي

2/3%  2/61%  6/35%  1381  

1/4%  3/55%  6/40%  1382  

5/3%  3/49%  2/47%  1383  

1/5%  4/50%  5/44%  1384  

8/5%  5/54%  7/39%  1385  

  

بـر حـسب اطالعـات     . دهد  هاي اقتصادي نشان می      عملکرد آموزشی مراکز ثابت سازمان را بر حسب بخش         اطالعات جدول 

هاي بخش خدمات به نفع بخش صنعت و کشاورزي کاهش یافته است به نحـوي    آموزش1384 الی 1381این جدول طی سالهاي   

 درصـد  1/5 درصـد بـه   2/3 درصد و نیز بخش کشاورزي از 5/44 درصد به 6/35 که طی سالهاي پیش گفته سهم بخش صنعت از    

 از سـهم  1385البته در سال    .  درصد کاهش یافته است    4/50 درصد به    2/61افزایش یافته است در حالی که سهم بخش خدمات از           

  .بخش صنعت به نفع بخش خدمات و کشاورزي کاسته شده است

  ايوضع مطلوب آموزشهاي فنی و حرفه 

ترین کشور در سطح منطقه آسیاي        انداز بلندمدت جمهوري اسالمی، جایگاه ایران به عنوان اولین و مطرح            در چشم 

هـاي کلـی برنامـه چهـارم،      بر این اسـاس در سیاسـت  . جنوب غربی از لحاظ اقتصادي، علمی و فناوري ترسیم شده است    

توسـعه  " ،"پذیري اقتـصاد    رقابت"،  "ل با اقتصاد جهانی   تعام"،  "بسترسازي به منظور رشد سریع اقتصادي     "مضامینی چون 

، "ارتقاي سالمت و بهبود کیفیت زندگی     " ،"اي  آمایش سرزمین و توازن منطقه    "،  "حفظ محیط زیست  "،  "مبتنی بر دانایی  

هاي اجرایی برنامـه چهـارم، بـراي تحقـق      دهی به اهداف و سیاست ها موظف به جهت  مطرح شده است و تمامی بخش     .. 

آمـوزي بـه طـور     اي و مهـارت  رسد بخش آموزش فنی و حرفه به نظرمی. اند هاي کلی و مضامین دوازده گانه شده        تسیاس

انـداز بلندمـدت    تواند از طریق تجهیـز منـابع انـسانی، در تحقـق چـشم        مشخص با تأثیر بر چند مورد از مضامین فوق می         

  .جمهوري اسالمی ایران مؤثر باشد

ي نظام جمهوري اسـالمی   اي از سند چشم انداز بیست ساله هاي فنی و حرفه آموزشبراي ترسیم وضع مطلوب در    

اي در افـق قـرن    هاي فنی و حرفـه  المللی در مورد آموزش   هاي بین   ایران مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و توصیه       

وارد زیـر مـورد تأکیـد    بیست و یکم استفاده شده است که در بخش مبانی نظري مورد اشاره قرار گرفته است در این جا م           

  :گیرد قرار می

 رونق اقتصادي، اشتغال، کاهش تورم و خودکفایی در مواد اساسی کشاورزي اسـت             (ي اقتصادي   در زمینه

  )یعنی امنیت غذایی

توسعه باید مردم محور باشد(ي اجتماعی در زمینه.(  
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نهضت نرم افزاري و تولید علم باید تحقق پیدا کند(ي علمی در زمینه.(  

ي ایمان توجه شود باید به تقویت روحیه(ي فرهنگی مینهدر ز.(  

 ها باید منطبق بر خصوصیات جغرافیـایی، تـاریخی و فرهنگـی              برنامه(ي الگوي تدوین برنامه     در زمینه

  ).باشد و تقلیدي نباشد

ي رقابـت ـ ملـی، جهـانی،      فـضا و عرصـه  ,ساختار بازارها ـ پویـا و انعطـاف پـذیر    (هاي اقتصادي ویژگی

  )بافت اقتصادي ـ صنعتی و خدماتی متکی بر دانایی,اي، الکترونیکی ساختار سازمانی ـ شبکه,اي منطقه

ي مشتري و تقاضاي بـازار و رقابـت    ویژگی تولید ـ تولید قابل انعطاف با سلیقه (هاي کسب و کار ویژگی

ري، ابـدع، کیفیـت و   مزیت رقابتی ـ نوآو ,محرك کلیدي رشد ـ سرمایه، فناوري و دانایی ,در بازارهاي جهانی

  )روابط بنگاهی ـ تشریک مساعی و دریافت خدمات از بیرون ,سرعت در مدیریت عرضه

ـ  سلیقه(هاي مصرف کنندگان ویژگی هـا بـا    ي وسیعی از مهارت ها ـ دامنه  مهارت, درحال تغییر سریع ها 

ویا و همراه بـا مخـاطره و   ماهیت اشتغال ـ پ ,نیازهاي آموزشی ـ یادگیري در طول زندگی ,قابلیت انطباق باال

  )هاي نامحدود فرصت

ماهیـت قـوانین و   ,هاي رشد ي دولت با صاحبان کسب و کار ـ حمایت از فرصت  رابطه(هاي دولت ویژگی

تأکیـد سیـستمی ـ    ,نقش مدیران ـ خالقیت و کـارآفرینی  ,مقررات ـ انعطاف پذیر، توأم با ایجاد فضاي رقابت 

ي دولت ـ حداقل مداخله   مداخله,دار و براساس شایستگی تخدامی ـ مدت ي اس شیوه,ها و نتایج تأکید بر هدف

  )و حداکثر نقش بازار

ارتباطات ـ حضور همه جانبه در سطح  ,ها ـ شایسته گرایی  نظام ارزش(هاي فرهنگی و اجتماعی ویژگی

نـشاط و  رویکردهـاي فـردي ـ امیـدوار، بـا      ,تغییر پذیري ـ آینده نگري با پذیرش الگوهاي مکان مند ,جهان

  آموزش و پرورش ـ توجه به خالقیت و پرروش استعدادها,اي روشن تالشگر براي ساختن آینده

ا)فرهنگ کار ـ پشتکار و مسئولیت پذیري توام با وجدان کاري بال  

      ي فناوري و علمی درحال پیشرفت به خـصوص جهـانی سـازي و       توجه به رشد اجتماعی، اقتصادي و توسعه

ICT,    داشـتن تفکـر اقتـصادي در موضـوعات         ,اي  هاي فنی و حرفـه      و مردان در آموزش   مشارکت فعال زنان

  ي محیطی پایدار مشارکت براي توسعه,سیاسی، محیطی، اجتماعی و تغییرات فناوري و علمی

 اي  تلفیق مناسب فنی و حرفـه    ,العمر    توجه جدي یادگیري مادام   ,ي آموزش، دنیاي کار و جامعه       برقراري رابطه

ي سطوح براي کلیهدر آموزش عمومی 

  آموزش عالی)ج 

سال آخر برنامه سوم و سـه سـال         (1385 و   84،  83 و طی سالهاي     1386وضعیت و عملکرد آموزش عالی در سال        

  )اول برنامه چهارم
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 با توجه به سند ملی  هاي کلیدي توسعه آموزش عالی در حوزه آموزشی  وضعیت شاخص-12جدول

  وسعهتوسعه آموزش عالی در برنامه چهارم ت

  عنوان شاخص  ردیف

پایان برنامه 

سال (سوم

1383(  

پایان برنامه 

  چهارم

  )1388سال (

  وضع موجود

  )1386سال (

درصد تحقق 

  )1386(شاخص

  70  %27  %30  %20  پوشش آموزش عالی  1

  88  4800  5000  3300  تعداد دانشجو در صدهزار نفر  2

  64  %5/35  %5/37  %32  سهم دانشجویان کاردانی به کل دانشجویان  3

4  
در وزارت  (- روزانه-نسبت هیئت علمی به دانشجو

  )علوم
  75  5/17 به 1  17 به 1  9 به 1

  80  300 به 1  250 به 1  620 به 1  )دانشگاه پیام نور(نسبت هیئت علمی به دانشجو  5

  )1383-1386(هاي عملکردي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري در حوزه آموزشی  وضعیت شاخص-13جدول

  نوان شاخصع  ردیف

پایان برنامه 

سال (سوم

1383(  

  وضع موجود

  )1386سال (
  درصد رشد

  -30  %30  %45  سهم دانشگاه آزاد اسالمی در آموزش عالی  1

  500  131  21  تعداد نظارت و ارزیابی موسسات آموزش عالی  2

  40  18500  13000  )وزارت علوم(تعداد کل اعضاي هیئت علمی  3

  70  13000  7500  )وزارت علوم(تادیار و باالترتعداد اعضاي هیئت علمی اس  4

  17  %70  %60  1)وزارت علوم(وضعیت هرم هیئت علمی  5

6  
طـرح  (جذب عضو هیئت علمـی بـا قـانون نحـوه تـأمین هیئـت علمـی               

  )سربازي
162  250  55  

7  
تخصیص سهمیه بورس دانشجویان دکتـري بـه منظـور تـأمین هیئـت              

  علمی
600  1500  150  

  29  %18  %14  )وزارت علوم(حصیالت تکمیلی به کل دانشجویاننسبت دانشجویان ت  8

  125  %37  %17  )شانس قبولی(درصد پذیرش داوطلبین آزمون سراسري  9

                                                          
. درصد بوده است که در شش ماهه اول سال محقق شده است70برابر با  86 هدف برنامه چهارم توسعه در پایان سال .1
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  عنوان شاخص  ردیف

پایان برنامه 

سال (سوم

1383(  

  وضع موجود

  )1386سال (
  درصد رشد

  130  %23  %10  )شانس قبولی(درصد پذیرش داوطلبین تحصیل در دانشگاه پیام نور  10

  35  5800  4300  2)وزارت علوم(هاي تحصیالت تکمیلی هاي دایر در دوره  محل تعداد رشته  11

  100  20000  10000  ها در آزمون سراسري  محل تعداد رشته  12

13  
هاي تحصیالت تکمیلـی      هاي درسی مصوب جدید در دوره       نسبت برنامه 

  2هاي مصوب جدید به کل برنامه
50%  80%  60  

14  
ها و مراکز آموزش عـالی دولتـی داراي مجـوز از شـوراي                شگاهتعداد دان 

  )وزارت علوم(گسترش
50  75  50  

15  
تعداد موسـسات آمـوزش عـالی غیردولتـی غیرانتفـاعی داراي مجـوز از               

  شوراي گسترش آموزش عالی
70  170  143  

   دانشجوییجمعیت

متغیرهاي جمعیت دانشجویی، پذیرش  با عنایت به  83-86در این بخش آمار آموزش عالی کشور  در طی سالهاي            

هاي مصوب شـوراي      هاي ایجاد شده و برنامه      هاي تصویب شده، رشته محل      دانشجو، ایجاد مراکز آموزش عالی، اساسنامه     

  .شود ریزي ارائه می عالی برنامه

  

  مقطع تحصیلی
مرکز آموزش 

  عالی
  سال

  کارشناسی  کاردانی
کارشناسی 

  ارشد

دکتراي 

  اي حرفه

 دکتري

  تخصصی

  جمع

83  691,900  1,375,700  75,000  12,300  10,475  2,165,375  

84  862,900  1,622,700  94,750  12,933  12,420  2,6,5,703  

85  1,061,600  1,913,720  111,250  14,175  14,060  3,114,805  

ها  کلیه دانشگاه

و مراکز آموزش 

  عالی کشور
86  1,292,940  2,007,850  123,700  15,800  16,380  3,356,670  

  13  10  5  14  12  15  متوسط درصد رشد ساالنه

 ســال پایــان -1388ســال 

  برنامه چهارم توسعه
1,357,400  2,045,150  140,400  18,300  18,750  3,580,000  

متوسط درصد رشد سـاالنه     

ــا برنامــه چهــارم  مطــابق ب

  توسعه

14  2/8  13  5/2  8/8  2/10  

                                                          
 سال اخیر درصد مورد اشاره نسبت به مجموع تمامی 5/2در حالی که در . باشد  می1383عدد قید شده مربوط به تمامی سالهاي قبل از سال . 1

.دهد سالهاي قبل رشد را نشان می
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  وضع مطلوب

هاي تحصیالت تکمیلی  آموختگان دوره زم براي جذب دانشفراهم آمدن بستر و زمینه ال

  هـاي آمـوزش عـالی دولتـی و          هـا و موسـسه      هاي جذب هیئت علمی توسط دانشگاه       پیگیري اعمال سیاست

 غیرانتفاعی -غیردولتی

    هـاي توسـعه آمـوزش عـالی بـا جـذب هیئـت علمـی جدیـد و کـافی برابـر             برقراري ارتباط کامل سیاسـت

ي گسترش آموزش عالیاستانداردهاي شورا

     آموختگان ممتاز دوره کارشناسی ارشد براي ادامه تحـصیل در دوره             فراهم آوردن امکان ادامه تحصیل دانش

 ورودي و اضافه بر ظرفیت اصلی دکتري بدون الزام به شرکت در آزمون

هاي جدید تجدید نظر در مالك ارتقاي اعضاي هیئت علمی و تدوین مالك  

ها و موسسات آموزش عالی وپژوهشی کشور   ممیزه دانشگاهاصالح ساختار هیئت

هاي علوم انسانی و علوم پایه هاي علمی و توجه به رشته توازن نگاه به رشته  

ها در حوزه علوم انسانی است اي که غالب آن رشته ریزي براي ایجاد رشته هاي میان رشته برنامه

مراکز تحقیقاتی و پژوهشگاه در عین توجه به رشد کیفیها و  غفلت نکردن از رشد کمی، زیاد شدن دانشگاه  

هاي تحصیالت تکمیلی اختصاص سهمیه به معلمان براي ادامه تحصیل به ویژه در دوره

سازي براي اجراي کارورزي با استفاده از امکانات  هاي تربیت معلم و زمینه   مند کردن کارآموزي در رشته      نظام

 کاربردي-دانشگاه جامع علمی

ها  خاص به فضاي دینی و فرهنگی دانشگاهتوجه  

 تقویت اعتماد به نفس ملی دانشجویان  

                    6ضرورت افزایش نسبت دانشجویان تحصیالت تکمیلی نسبت به کـل دانـشجویان کـه در شـرایط فعلـی 

  . درصد برسند30درصد است و باید به حدود 

  اسب بین نظـام آمـوزش و پـرورش و    هاي درسی دانشگاهی با هدف ایجاد هماهنگی و تن       بازنگري در برنامه

دانشگاهی و دانشگاهی هاي درسی پیش آموزش عالی و اجتناب از تداخل برنامه

ارتقاء و تضمین کیفیت دانشگاههاوموسسات آموزش عالی  

توسعه نیرو انسانی و تأمین هیئت علمی  

  )آمـوزش بـراي همــه(  بزرگساالنóنهضت سوادآموزي 

سوادان غیرمحـصل     سوادان و کم    بی. ا متولی سوادآموزي بزرگساالن در ایران است      سازمان نهضت سوادآموزي تنه   

بر همین اساس مخاطبین آمـوزش و سـوادآموزي دردو         . باشند   ساله و باالتر به عنوان مخاطبین اصلی این سازمان می          10

  :گیرند گروه مجزا به شرح ذیل قرار می

سهم زنان و . باشد  میلیون نفر می   8/9 حدود   1385سرشماري  سوادان مطلق جامعه که تعداد آنها طبق          گروه بی . 1

این گروه از افراد  ابتدا  در دوره مقدماتی و سپس . مناطق روستایی بیشتر از سهم مردان و مناطق شهري است    
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گیرنـد و   هاي آموزش غیررسـمی قـرار مـی    تکمیلی، پایانی و پایه پنجم تحت پوشش برنامه(هاي بعدي   در دوره 

  .کنند سوادان کشور گذر می سوادان به جامعه کم  جامعه بینهایتاً از

افرادي که سطح سـواد آنـان در حـد آمـوزش ابتـدایی بـوده وغیرمحـصل                (سوادان جامعه هستند    گروه دوم کم  . 2

هـاي مختلـف     سوادي هـستند و اگـر تحـت پوشـش آمـوزش             این گروه از افراد در مرز رجعت به بی        ) باشند  می

سـوادي    وزي قرار نگیرند و یا فرهنگ مطالعه را در خود ایجاد نکنند، یقیناً بـه بـی                سوادآموزي و پس از سوادآم    

باشد که سهم      میلیون نفر می   11 حدود   85تعداد این قبیل از افراد جامعه طبق برآورد سال          . رجعت خواهند کرد  

.زنان و مناطق شهري بیشتر از مردان و مناطق روستایی است

  بررسی وضعیت موجود

گردد در دوره مقـدماتی سـوادآموزي کـه            مالحظه می  1385 لغایت   1379لکرد سازمان در سالهاي     براساس عم . 1

نـام شـده و       سوادان مطلق ثبـت      هزار نفر از بی    112 میلیون و    3باشد تعداد     اولین دوره آموزشی این سازمان می     

 ایـن دوره را بـه اتمـام          هزار نفر موفـق شـدن      276 میلیون و    2اند از این تعداد حدود        تحت آموزش قرار گرفته   

.اند  نفر باسواد شده3/7نام شده حدود   نفر سوادآموز ثبت10یعنی از هر . برسانند و با سواد گردند

 هزار نفر   435 میلیون و    1نام شده در دوره تکمیلی حدود          هزار نفر سوادآموزان ثبت    913 میلیون و    1از مجموع   . 2

نـام شـده     نفر سـوادآموز ثبـت   10به عبارت دیگر از هر      . اند  بول شده با موفقیت این دوره را به اتمام رسانده و ق         

.اند  نفر قبول شده5/7حدود 

 هزار نفر با موفقیت این 823 هزار نفر سوادآموزان ثبت نام شده در دوره پایانی حدود  66 میلیون و    1از مجموع   . 3

 نفـر   7/7نـام شـده حـدود          سوادآموز ثبت   نفر 10به عبارت دیگر از هر      . اند  دوره را به اتمام رسانده و قبول شده       

.اند قبول شده

 هزار نفر با موفقیت این دوره را بـه  545نام شده در دوره پنجم حدود        هزار نفر سوادآموزان ثبت    653از مجموع   . 4

.اند  نفر قبول شده3/8 نفر سوادآموز ثبت نام شده حدود 10اند به عبارت دیگر از هر  اتمام رسانده و قبول شده

   سال و باالتر15ص درصد باسوادي در گروه سنی شاخ

باسـواد  )  نفـر 43484717( درصـد 82 ساله و باالتر کـشور   15 از کل جمعیت     1385براساس نتایج سرشماري سال     

در سرشـماري مـذکور میـزان       .  درصد است  77 درصد و در جمعیت زنان       87نرخ باسوادي در جمعیت مردان برابر       . اند  بوده

کننده نسبت درصـد       درصد بوده است و شاخص برابري جنسیتی درصد باسوادي که بیان           70روستایی  باسوادي در جمعیت    

  . درصد به دست آمده است89باشد حدود  باسوادي زنان به مردان می

  :1385 لغایت 1379نتایج حاصل از بررسی این شاخص از سال 

  .رشد کرده است% 5 سال و باالتر نرخ باسوادي حدود 15در جمعیت کل . 1

.رشد کرده است% 4 سال و باالتر نرخ باسوادي حدود 15در جمعیت مردان . 2

.رشد کرده است% 7 سال و باالتر نرخ باسوادي حدود 15در جمعیت زنان . 3
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.رشد کرده است% 7 سال و باالتر مناطق روستایی نرخ باسوادي حدود 15در جمعیت . 4

. افزایش یافته است1385ر سال  د89 به 1379 در سال 85برابري جنسیتی درصد باسوادي از . 5

   ساله کشور15-24نرخ باسوادي جمعیت 

 -عـدالت اجتمـاعی   (هـاي توسـعه     در جمهوري اسالمی ایران، نشانگرهاي مرتبط با سواد به دلیل ارتباط بـا حـوزه              

رفتن در  ساله به دلیل اهمیت سنی و قرار گـ         15-24این اهمیت در گروه سنی      . از اهمیت زیادي برخوردار است    ) اقتصادي

دهنـده توفیـق نظـام        شود زیرا از یک سو نشان       هاي متوسطه و آموزش عالی دوچندان می        التعلیمان دوره   جامعه هدف الزم  

هاي آموزشی است و از سوي دیگـر بـراي آن دسـته از افـرادي کـه ادامـه        التعلیمان دوره آموزشی در جذب و ارتقاي الزم     

در . دهـد   ریز آموزشی قـرار مـی       هاي جایگزینی و تکمیلی در اختیار برنامه        برنامهدهند ابزار مناسبی براي ارائه        تحصیل نمی 

-24ها و ارتقاء سطح کلی باسوادي جامعه، نرخ باسوادي جوانـان              جمهوري اسالمی ایران متناسب با توسعه کمی آموزش       

 درصـد در    7/96 بـه    1379 درصـد در سـال       3/94این نرخ از    .  ساله نیز در سالهاي گذشته روندي افزایش داشته است         15

 سـاله  15-24جوانـان  . وضعیت جمعیت روستایی نیز متناسب با روند کل کشور بوده است.  افزایش یافته است  1385سال  

  .اند  درصد افزایش یافته6/93 به 1385اند در سال   درصد باسوادي بوده5/89 داراي 1379روستایی که در سال 

  

  1379-85سالهاي طی ) در سطح ملی(میزان پیشرفت شاخص

نرخ برابري    ساله کشور15-24نرخ باسوادي جمعیت 

  پسر  دختر  کل  روستایی  جنسیتی
  سال

0,96  89,49  94,33  92,43  96,23  1379  

0,97  90,14  94,71  93,02  96,39  1380  

0,97  90,80  95,09  93,63  96,54  1381  

0,97  91,48  95,47  94,24  96,69  1382  

0,98  92,17  95,86  94,87  96,84  1383  

0,98  92,89  96,25  95,50  97,00  1384  

0,99  93,62  96,65  96,14  97,15  1385  

هـاي    سهم سوادآموزي از کل بودجه عمومی دولت، تولید ناخالص داخلی و کل هزینه            

  آموزش

هاي آموزشی از کل بودجه عمـومی دولـت، تولیـد ناخـالص           آخرین شاخص مورد بررسی در این بخش، سهم دوره        

  .هاي آموزشی است خلی و کل هزینهدا
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  1385  1384  1383  1382  1381  1380  1379  عنوان

  سوادآموزي

  )سهم از بودجه عمومی دولت(
21%  20%  17%  17%  19%  18%  20%  

  سوادآموزي

  )سهم ازتولید ناخالص داخلی(
05/0  05/0  05/0  04/0  05/0  05/0  06/0  

  وضعیت مطلوب

 و دسترسـی  1399طوح باسوادي بزرگساالن به ویژه براي زنان تا سـال  درصد پیشرفت در س 50رسیدن به   : هدف

  برابر به آموزش پایه و مداوم براي همه بزرگساالن

بهداشت و سالمت تحلیل وضعیت موجود و مطلوب آموزش 

   health educationتعریف آموزش سالمت 

گیري است که آگاهانه طراحی شده و به ریزي شده یاد هاي برنامه ها و فرصت    آموزش سالمت دربرگیرنده موقعیت   

باشد و ایـن امـر متـضمن ارتقـاي دانـش و توسـعه        ریزي شده جهت اعتالي سواد بهداشتی می        صورت یک ارتباط برنامه   

 از PHCهاي بهداشتی اولیـه   باشد و اصول مراقبت معطوف به سالمت فرد و جامعه می) life skills(هاي زندگی مهارت

  .متاجزاء مهم آموزش سال

:هدف

کسب و ارتقاء سواد بهداشتی. 1

هاي مراقبتی و بهداشتی کسب مهارت. 2

کنترل و مدیریت سالمت شخصی. 3

مدیریت. 4

ارتقاء سطح سالمت. 5

  : هاي مراقبتی اوان کودکی برنامه

   حمایتی بهبود وضع تغذیه کودکان- مشارکتی تهیه و اجراي برنامه

 در سـه    75وءتغذیه در کودکان منـاطق روسـتایی از سـال           بخشی و به منظور کاهش س       این برنامه با مشارکت بین    

 سال این برنامه بـه      6 با اضافه کردن فعالیت حمایتی تغذیه کودکان زیر          80در سال   . شهرستان کشور به اجرا گذاشته شد     

 400000در حـال حاضـر      .  گسترش قابل توجهی درکل کـشور پیـدا نمـود          1384 استان کشور تعمیم یافت و در سال         14

توسط وزارت بهداشت و با همکاري وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و کمیته امداد امام خمینی تحت پوشـش برنامـه     کودك  
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 شهرستان، 150تاکنون . گیرد  ریال در اختیار آنان قرار می  1000000حمایتی قرار دارند و هر سه ماه سبد غذایی به ارزش            

 میلیون کودك تحت پوشش برنامه مشارکتی بهبود تغذیـه          2ود   مرکز بهداشتی، درمانی و حد     1555 خانه بهداشت،    7400

 خانـه   1400تجهیـز   ,هاي ذیـربط     درمانی و سایر بخش    - کارگاه آموزشی براي کارکنان بهداشتی     300برگزاري  . قرار دارند 

ذیه جهت  مرکز مشاوره تغ   80اندازي    راه,هاي محلی به منظور آموزش عملی تغذیه تکمیلی به مادران           بهداشت به آشپزخانه  

هـاي     باغچـه سـبزیکاري شـده در خانـه         14000ایجاد بـیش از     ,اي براي کودکان مبتال به سوءتغذیه       ارایه خدمات مشاوره  

تحـت پوشـش قـراردادن بـیش از     ,بهداشت، منازل و مدارس با همکاري سازمان جهاد کـشاورزي و  آمـوزش و پـرورش                

از جمله ایـن اقـدامات      ...ینی و توزیع سبد غذایی براي آنان و        کودك در برنامه حمایتی توسط کمیته امداد امام خم         40000

طرح تـأمین یـک   ,هاي نیازمند  اي زنان باردار و شیرده خانواده       برنامه حمایت تغذیه  همچنـین   .بوده است 

هـاي    هـاي انجـام یافتـه ناخوشـی         برنامـه گـسترش مراقبـت     ,وعده غذایی گـرم در روسـتامهدها      

برنامـه فلورایـد   ,well child care- wccام یافتـه کـودك سـالم    هاي ادغ برنامه مراقبت,)مانا(اطفال

اجراي طرح شیر مدرسـه ایـران در        ,اجراي برنامه فیشور سیالنت   ,6اجراي برنامه بیمه دندان     ,تراپی

آمـوزان اول ابتـدایی، راهنمـایی و متوسـطه         صدور و تکمیل شناسنامه سالمت براي دانـش       ,مدارس

  .ام شده استنیز اقدامات دیگري است که انج...و

  هاي مراقبتی  برنامه-1

 در خصوص شیوع سـوءتغذیه کودکـان زیـر پـنج            1383،  1377،  1374نتایج سه بررسی در سطح ملی در سالهاي         

در جدول ) الغري(و وزن براي قد) کم وزنی(، وزن براي سن)اي کوتاه قدي تغذیه  (هاي قد براي سن     سال براساس شاخص  

  .شود زیر مشاهده می

   موضوع

  

  

  سال       منطقه              

قد براي سن 

ا تغذیه قدي کوتاه(

  به درصد) ي

  وزن براي سن

  ) کم وزنی(

  به درصد

وزن براي 

  )الغري(قد

   به درصد

1374  12      

  شهر      11  1377

1383  2      

1374  25  19    

  روستا    14  22  1377

1383  7  6    

1374    17  7  

1377    11  5  
شهر و 

  روستا
1383    5  7/3  
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هاي مورد نظر طـی        سال ایرانی براساس شاخص    5حاصله حاکی از آن است روند سوءتغذیه در کودکان زیر            نتایج 

 7 سـال کـشور از   5به طوري که میزان شیوع الغري کودکان زیر . سالهاي مورد بررسی کاهش قابل توجهی داشته است  

میزان شیوع کوتاه قـدي     .  کاهش یافته است   1383ر سال    درصد د  7/3 و   1377 درصد در سال     5 به   1374درصد در سال    

 درصد در سال 3 و 1377 درصد در سال 11 به 1374 درصد در سال 12اي متوسط و شدید نیز در مناطق شهري از          تغذیه

 درصد بوده کـه     7 و   22،  25این شاخص در مناطق روستایی کشور در سالهاي مورد بررسی به ترتیب             .  رسیده است  1383

 درصـد در سـال   19همچنین میزان شیوع کم وزنی نیز در مناطق روسـتایی از  . اي را نشان می دهد    قابل مالحظه کاهش  

 کاهش داشته، این شـاخص در کـل کـشور در اولـین سـال           1383 درصد در سال     6 و   1377 درصد در سال     14 به   1374

هـا نـشان    نتـایج بررسـی  . صد کاهش یافته در5 و 11 به ترتیب به 1383 و  1377 درصد بوده که طی سالهاي       17مطالعه  

 میلیـون دالر بـوده   100هاي ترویج تغذیه کودك با شیر مادر هزینه شیر مصنوعی براي کـشور       داده است با اجراي برنامه    

. میلیون دالر کاهش یافته است15است که این میزان به 

ش برنامـه گـسترش ادغـام یافتـه       دهد درصد کودکانی که به طـور رایگـان تحـت پوشـ              ها نشان می    نتایج بررسی 

 درصد در 2/67 به 1381 درصد در سال  6/8اي که از      اند روند افزایشی داشته است به گونه        هاي اطفال قرار داشته     ناخوشی

  . رسیده است1385سال 

هاي سـالمت دهـان و دنـدان طـی سـالهاي       هاي اول و دوم ابتدایی برخوردار شده از آموزش     آموزان پایه   درصد دانش 

هـاي اول و دوم   آمـوزان پایـه   دهد در مجموع درصد قابل توجهی از دانـش  ها نشان می  نتایج بررسی : 1385-86 و   85-1384

گرچه این میزان . اند مند شده هاي مربوط به سالمت دهان و دندان بهره         ابتدایی در مناطق شهري و روستایی کشور از آموزش        

آمـوزان  پایـه     درصد دانش 93آموزان پایه اول و        درصد دانش  92،  1384سال  به طوري که در     . دهد  روند کاهشی را نشان می    

   درصد کاهش یافته است89 در هر دو پایه اول و دوم به 1385اند و به این میزان در سال  دوم آموزش دیده

  وضع مطلوب

  آموختگان سالم از منظر آموزش انداز دانش  چشم-الف

  . قبولی استآموختگان درحد قابل کیفیت زندگی دانش)1

.آموختگان از سواد بهداشتی مناسبی برخوردارند دانش)2

.هاي بهداشتی الزم دسترسی دارند آموختگان به مراقبت دانش)3

.هاي قوي از حامیان سالمت دسترسی دارند آموختگان به شبکه دانش)4

.آموختگان از استانداردهاي الزم برخوردار است محیط زندگی دانش)5

.هاي بهداشتی و درمانی مناسبی برخوردار هستند هآموختگان از بیم دانش)6

.آموختگان به رفتارهاي پرخطر، پایین است شاخص خطرگرایش دانش)7

.آموختگان پایین است شاخص شیوع و ابتالء به بیماري در بین دانش)8

ار گیري درست در مورد موضوعات مربوط به سالمتی خود برخـورد            آموختگان از آگاهی الزم براي تصمیم       دانش)9

.هستند
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.آموختگان از مهارتهاي الزم و پایه براي زندگی سالم برخوردار هستند دانش) 10

.کنند آموختگان، از تغذیه سالم استفاده می دانش) 11

  .آموختگان، تحرك، بهنجاري قامتی و بهداشت روانی دارند دانش) 12

  سواد سالمتی

شـود بـه      ی و اجتماعی است که منجر مـی       هاي شناخت   بنا به تعریف سازمان جهانی بهداشت، سواد سالمتی مهارت        

تعریـف  . اي که باعث ارتقا نگهداري سالمت شود انگیزش و توانایی افراد براي کسب، درك و استفاده از اطالعات به گونه  

ظرفیت فرد براي کسب، تفسیر و درك اطالعـات اولیـه سـالمت و خـدمات بـه             : دیگري از سواد سالمتی عبارت است از      

  . دهنده سالمت باشداي که ارتقا گونه

گیـري و توانـایی بـه          شنیدن، تجزیه و تحلیـل و تـصمیم         هاي خواندن،   اي از مهارت    سواد سالمتی شامل مجموعه   

. گـردد  هاي آموزش یا توانایی خواندن عمومی برنمی  به سال هاي سالمتی است و لزوماً ها در موقعیت کارگیري این مهارت  

 یا مرزي در زمینه مراقبت سالمتی داشـته         حل کار دارد، ممکن است سواد ناکافی      شخصی که عملکرد کافی در منزل یا م       

  .باشد

آمـوزان چـه بایـد        سـازند دانـش     ، استانداردهایی هستند که مشخص می     استانداردهاي ملی آموزش سالمت   

  :که افرادشوند  بدانند و قادر باشند چه کاري را انجام دهند، استانداردهاي ملی آموزش سالمت وقتی رعایت می

  . مفاهیم ارتقاي سالمت و پیشگیري از بیماري را فرا گیرند-

  . توانایی دسترسی به انواع اطالعات، محصوالت و خدمات مناسب بهداشتی را نشان دهند-

  .دهنده مخاطرات سالمت را نشان بدهند  توانایی به کارگیري رفتارهاي افزاینده سالمت و کاهش-

  .اوري و سایر مسایل بر سالمت را تحلیل نمایند تأثیر فرهنگ، رسانه، فن-

  . توانایی استفاده از مهارت ارتباطات بین فردي مؤثر در ارتقاء سالمت را نشان دهند-

  .گیري ارتقاء سالمت را نشان دهند هاي تعیین اهداف و تصمیم  توانایی استفاده از مهارت-

  .، اجتماعی را نشان دهندجانبه از سالمت فردي، خانوادگی  توانایی حمایت همه-

  انتظارات کالن برنامه آموزش سالمت

  .باشد انتظارات کلی از برنامه آموزش سالمت دستیابی به شرایط آموزشی زیر می

همسوئی برنامه درسی، آموزش سالمت با چارچوب اساسی برنامه درسی.

نآموزا هاي بنیادین توسط تمامی دانش ها، مفاهیم و توانش فراگیري مهارت.

هاي آموزشی شود شرایط یادگیري مثبت، منظم و آموزشی که حاکم بر محیط.

         هـاي تـدریس و    آمـوزان باشـد و روش   آموزش برآمده ار کار کارشناسی که همسو با نیازهاي یادگیري دانش

.تجارب یادگیري متنوع را در بر گیرد

ستمر مدرسه باشدریزي منظم که با به کارگیري مشارکت درصدد اصالح م فرآیند برنامه.
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فرآیند مدیریت و ارزشیابی که آموزش را به یادگیري تبدیل نماید.

مدیریت آموزشی باکفایت.

محیط آموزشی که محرك کار و یادگیري باشد.

گذاري آموزشی همکاري انجمن و مدرسه با اتکاء به سرمایه

هاي درسی ها و برنامه مدیریت کارآمد و مؤثر فعالیت.

اي است که در آن افراد با اسـتفاده از منـابع شخـصی           پله 6هاي سالمت شامل یک مدل        ینده مراقبت انداز آ    چشم

اگر مراقبت از خود مشکل را حل نکرد قـدم بعـدي خـانواده و               . کنند  خود براي حل مشکالت بهداشتی آغاز به حرکت می        

گر همکـار   هاي تسهیل که به ترتیب در نقشباشند  ها و در آخر متخصصین سالمت می        هاي خودیار و شبکه      گروه  دوستان،

  .شوند و در نهایت منشاء صدور فرامین ظاهر می

هایی که منجر به توانمندسازي افراد و جامعـه بـراي       حمایت از خودمراقبتی یعنی فراهم نمودن شرایط و زیرساخت        

  .خودمراقبتی شود

  :هاي خودمراقبتی شامل گزینه

  رساطالعات و ابزار مناسب و قابل دست)1

هاي مختلف هاي خودمراقبتی براي گروه برنامه)2

ابزارهاي خودتشخیصی، وسایل خودپایش شخصی وتجهیزات خودمراقبتی)3

   سال آینده20انداز آموزش در افق  چشم

موزش جریان تعاملی زمینه ساز هدایت افراد جامعه به سوي رشد همـه جانبـه،متعادل، تکـوین و تعـالی پیوسـته                      !

 ایرانی و عامل توسعه فرهنگی،اجتماعی و اقتصادي کـشور اسـت و بـا تربیـت                 óیارهاي اسالمی   هویت خود بر اساس مع    

دانش آموختگانی شایسته، مومن، خالق و سالم براي دستیابی به ابعاد و مراتب حیات طیبه، بستر مناسب براي تولید علم،                

  .آورد اهم میالمللی فر فناوري، نوآوري و کارآفرینی و پاسخگویی  نیازهاي ملی و بین

اهداف بلندمدت بخش آموزش

هاي جهانی اعتالي  موقعیت آموزشی،علمی و فناوري کشوروکسب  جایگاه اول آموزش درمنطقه با توجه به شاخص) 1

 ایرانی وکسب مهارت وتوانـایی      -دستیابی دانش آموختگان به ابعاد و مراتب حیات طیبه باحفظ هویت اسالمی           )2

المللی به ویژه جهان اسالم ی و بیندرتعامل اثربخش با محیط داخل

تعمیق و گسترش علوم ،معارف، ارزشهاي انسانی واسالمی،آداب و مهارتهاي زندگی واعتالي جلوه هاي هنـرو              )3

 اسالمی-زیبایی شناسی و میراث علمی تمدن ایرانی 

 سـطح آمـوزش    ارتقايهاي برابر به آموزش پایه و مداوم براي همه و           ی و ایجاد فرصت   گسترش عدالت آموزش  )4

دختران وزنان
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دار علم و فناوري و به روز کـردن علـوم در کـشور و          هاي اولویت   افزایش ظرفیت علمی کشور به ویژه در حوزه       )5

هاي اولویت دارعلم و فناوري  وبه کارگیري هوشمندانه آنها  حوزهمشارکت در تولید علم در سطح جهانی

 ارتقاي فرهنگ علم دوستی و تفکر علمی درجامعه و و نواورتقویت روحیه تحقیق و ترویج فکرخالق)6

هاي انسانی واجتماعی کشور وري سرمایه تامین وتوانمندسازي نیروي انسانی وافزایش بهره)7

ارتقاء سطح دانش و مهارت نیروي کار کشور متناسب با استانداردهاي جهانی وپاسخگویی به نیازهاي جامعه و                 )8

)هاي شغلی آموختگان با فرصت  تخصصی و مهارتی دانشتناسب(المللی بازار کار داخلی و بین

 روانی،بهبود مهارتهاي اساسی زندگی و حفاظت از محیط زیستóارنقاء دانش ومهارتهاي بهداشتی، سالمت جسمی )9

 درصد پیشرفت در سطوح باالي باسوادي بزرگساالن به ویژه زنان50سوادي در کشور و دستیابی به  حذف بی) 10

هـاي علـم و       رشد دانشجویان تحصیالت تکمیلی با توجه به نیازهاي بازار کـار و اولویـت              درصدي   30افزایش  ) 11

فناوري

  اهبردهاي بخش آموزش ر

توجـه بـه مبـانی       فرآیندها ومقررات نظام آموزشـی بـا        , ساختارها ,بازمهندسی سیاستها     اصالح و  ،بازنگري

 نیازهاي بومیبا تاکیدبر  آینده نگرانهاسالمی  فرهنگی وعلمی

      دار علـم     هرم نیروي انسانی متناسب باحوزه هـاي اولویـت         رشد تامین و توانمندسازي منابع انسانی اصالح و

علمی کشورجامع وفناوري نقشه 

  مبتنی برفلسفه تعلیم و    و درسی   ها و محتواي آموزشی       انجام اصالحات بنیادي در برنامه     تولید و باز, بازنگري

و روانـشناسی تفاوتهـاي فـردي        رویکرد آینـده مـدار    ,  ایرانی   - می فرهنگ اسال  ,تربیت جمهوري اسالمی    

تولیدوتوسعه علم نافع قومی و جنسیتی با هدف ,

   ایجـاد   , )، مـادي و انـسانی   مـالی ( منابع مـورد نیـاز     تامین هدفمند  ناخالص ملی و    ازتولید افزایش سهم سرانه آموزش

هاي  ها و تخصص      واولویت   نیازها در نظرگرفتن  با  ات آموزشی اعتبار  منابع و   عادالنه توزیع گذاري و  تناسب در سرمایه  

   به ویژه مناطق محروم آیندهمورد نیاز

 کشور حذف بیسوادي دربا هدف  براي همه "عمومی سواد"توسعه وارتقاي

گیریهـا   درتصمیم نیازهاي بخش آموزش وبه کارگیري نتایج آنها       محوري وتوسعه تحقیقات مبتنی بر     پژوهش 

 ها یزير و برنامه

   بـازنگري اساسـی    (اجتماعی معلمان مدرسان واستادان    اي ومرجعیت علمی و     افزایش منزلت، صالحیت حرفه

براي توانمنـد سـازي علمـی آنـان         ارائه آموزشهاي الزم     درنظام پرداختها، ارائه تسهیالت و امکانات رفاهی،      

....)و

  سایر نهادهادر فرایند آمـوزش تعامـل   گذاري بخش غیردولتی وگسترش و تقویت مشارکت       حمایت از سرمایه 

اثربخش باخانواده 

         آموزشهاي مجازي و تولیدات آموزشی الکترونیکی       ,تقویت و گسترش فناوریهاي نوین ارتباطات و اطالعات 

وتوسعه رشته هاي مرتبط درمراکز آموزشی
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    با مجامع علمی به ویـژه      المللی وتقویت تعامل اثر گذار        اي و بین    آموزشی منطقه  -توسعه همکاریهاي علمی

جهان اسالم

ساماندهی ,سازي جریان دانش   هاي یادگیري، سازمانهاي یادگیرنده، توسعه روشهاي روان        وتوسعه شبکه  رشد 

سـرمایه گـذاري و حمایـت از نـوآوري و کـار             اشاعه فرهنگ مطالعه وخودآمـوزي،       و آموزشهاي مادام العمر  

آفرینی با توجه به مزیت نسبی 

  استفاده از تـوان و ظرفیـت آنـان در توسـعه            ،  مایت و هدایت استعدادهاي درخشان و نخبگان      جذب، حفظ ح

کشور 

    نهـضت   اي آموزشهاي فنی و حرفه    ،آموزش و پرورش  (نهادهاي آموزشی هاي   همسو شدن سیاستها و برنامه ،

به تحوالت  به منظور پاسخگویی    )محوري  تقاضامحوري به جاي عرضه   (و بازار کار  ) آموزش عالی سوادآموزي،  

بخـشی و   تنـوع , )اقتصادمبتنی بـردانش (تولید ثروت  از طریق دانش   , تجاري شدن محصوالت   محیطی مانند 

ها  ها و آموزش پذیري در برنامه انعطاف

  تاثیرگـذار  اکزوسایل ارتباط جمعی وسایرمر   , نه ملی رسا مراکزآموزشی با ینه بین   نهادوهماهنگی وارتباط موثر 

ت نسل جوان تعلیم وتربی فرآیند در

هاي آموزشی رسمی پایه کمی وکیفی دوره  رشد

  جذب متقاضیان خارجی و جلـوگیري از   به منظورا ها آنه مراکز آموزشی وتوسعه ظرفیت المللی    ارتقاء رتبه بین

 خارج از کشورعالقه مندان تحصیل درخروج 

      ارائـه الگـوي تغذیـه    ,مراقبتی تقویت برنامه هاي خـود  از طریق  توسعه و ارتقاي بهداشت و سالمت درجامعه

 ذیربطايبین نهاده مناسب وتوزیع هدفمندمسئولیت آموزش سالمت در

   هـاي تحـصیلی براسـاس نیـاز و         توزیـع متـوازن رشـته     مهـارتی،   تنوع در ارایه آموزشـهاي      عمومی کردن  و

اي  طقـه  بـا توسـعه من  مهـارتی هـاي   سازي رشـد آمـوزش    متناسب،هاي اصلی و مادر     گذاري در رشته    سرمایه

واستانداردهاي ملی وبین المللی

                   ایجاد رشته هاي بین رشته اي جدید ورشد و توسعه رشته هـاي علمـی در حـوزه هـاي اولویـت دار علـم و

فناوري با توجه به رویکرد آینده نگر 

          نیازهـا و   , هـاي جنـسیتی آنـان         هـا و ویژگـی      آموزش و توانمندسازي زنان و دختران با توجه به شایـستگی

هاي کشور  یتاولو
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  الزامات زیرساختی مورد نیاز در بخش آموزش

   راهبري-1

  )13راهبرد )( فناوري ومدیریت، سیاستگذاري، اقتصاد(ستگذاري آموزش به منظور تشکیل شوراي سیا-1-1

  )6راهبرد ( افزایش استقالل مراکز آموزشی پژوهشی از نظر سیاستگذاري و مدیریت-2-1

المللی با توجه بـه       روزرسانی قوانین و مقررات بخش آموزش مطابق با استانداردهاي بین         گذاري و به       اولویت -3-1

  )1راهبرد (مبانی ارزشی نظام کشور

دار علـم   هاي اولویت هاي مورد نیاز در حوزه    گذاري آموزش براي تربیت نیروي انسانی و توسعه رشته           سرمایه -4-1

  )19 و 2راهبرد (و فناوري

هاي مورد نیاز براي پذیرش هدفمنـد دانـشجویان خـارجی و جلـوگیري از      نامه  تدوین آیین سیاستگذاري  و   )-5-1

  )16 و 10راهبرد (مندان به تحصیل در خارج از کشور خروج عالقه

هاي نـوآوران     ایجاد مراکز و سامانه ثبت ایده      هاي مربوط به حمایت از نوآوریهاي آموزشی        نامه   تصویب آیین  -6-1

  )11راهبرد (المللی  آموزشی به صورت بین

المللـی خـارج از کـشور و تـدوین و      مند با مراکز آموزشی بین     هاي همکاري براي برقراري رابطه نظام       نامه   تدوین تفاهم  -7-1

  )16 و 10راهبرد (المللی و حضور مؤثر در آنها تصویب یا اصالح قوانین و مقررات مربوطه و تسهیل عضویت در مجامع بین

هاي خصوصی با تأکیـد بـر ایجـاد           هاي آموزش دولتی و واگذاري به بخش        ت مالکیت بخش   بازنگري وضعی  -8-1

  )8راهبرد )( قانون اساسی44اجرایی شدن اصل (تسهیالت براي نیروي انسانی بخش آموزش

هـاي    مند کـردن پـژوهش      هاي علم و فناوري در جهت نظام         تسهیل تشکیل مراکز تحقیق و توسعه و پارك        -9-1

  )6راهبرد (ها ها و برنامه گیري ستفاده از نتایج آنها در تصمیمانجام شده و ا

  )16راهبرد (المللی هاي بین  تخصصی حوزه آموزش در نمایه- حمایت از نشریات علمی-10-1

راهبـرد  (هاي مهارتی و بهداشت و سالمت       ربط در زمینه آموزش     هاي ذي   گذاري در سازمان     الزام به سرمایه   -11-1

1 ، 13(  

  )18، 13راهبرد (هاي مورد نیاز بازار کار و دولت گذاري در توسعه رشته یت از سرمایه حما-12-1

گـذاري بـراي اسـتفاده از     هاي مناسب فناوري اطالعات و ارتباطات و سـرمایه     ایجاد و نگهداري زیرساخت    -13-1

  )11 ، 9راهبرد (فناوریهاي نوین در بخش آموزش
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ي نظارت وکنترل استاندارد شدن واحدهاي آموزشـی براسـاس الزامـات            مندشدن ساختار در فرایندها       نظام  -14-1

  )1راهبرد (المللی بین

دهـی، دسـتیابی بـه آمـار و           ها، ضـوابط و مـوارد ارزیـابی و تعیـین سیـستم پـاداش                تبیین مبانی، شاخص   -15-1

  )2، 1راهبرد )(براساس نظام جامع انفورماتیک(هاي اطالعاتی در بخش آموزش شاخص

  ن نظام جامع آموزش و پژوهش و فناوري تدوی-16-1

  )5راهبرد (سوادي در کشور هاي حمایتی و تشویقی مردم با هدف حذف بی  تدوین و اجراي سیاست-18-1

العمـر از طریـق حمایـت و الـزام ناشـران، مؤلفـان،                ایجاد نگرش مثبت در جهت اقبال افزایش سطح سواد و آمـوزش مـادام              -19-1

  )9، 11راهبرد (ولید و انتشار مطالب خواندنی و روزآمد و افزایش دسترسی مردم به این منابع و اینترنتنویسندگان و محققان در ت

  )14راهبرد (هاي آموزشی هاي جمعی به ویژه صدا و سیما در برنامه  الزام مشارکت رسانه-20-1

هـاي    و آمـوزش   سازي و ارتقاء و تقویت عـزم ملـی و اراده سیاسـی بـراي افـزایش سـطح سـواد                       فرهنگ -21-1

  )11 و 8، 5راهبرد (ها در متن ضمیمه العمر و مشارکت دستگاه مادام

   تأمین و تجهیز منابع مالی جدید-2

افزایش سهم اعتبارات آموزش از کل اعتبارات دولت و تخصیص عادالنه             و GDPافزایش سهم آموزش از      -1-2

  )4راهبرد (هاي مختلف براي بخش

  )4راهبرد (ها و نیازهاي آموزش در اعتبارات متناسب با ضرورت اعطاي اختیار جابجایی -2-2

  )3راهبرد (هاي درسی به باال بردن استانداردهاي آموزشی   فراهم شدن اعتبار الزم براي بازنگري برنامه-3-2

  )1راهبرد (هاي خاص براي آموزش از سایر نهادها وضع عوارض و مالیات -4-2

گـذاري بیـشتر در امـر       هـاي غیردولتـی بـراي سـرمایه         نظور تشویق بخـش    افزایش تسهیالت حمایتی به م     -5-2

  )8 ، 1راهبرد (آموزش

هاي حمایتی و تشویقی در آموزش و توانمندسازي زنـان بـا اولویـت                 و اتخاذ سیاست    گذاري   افزایش سرمایه  -6-2

  )20راهبرد (مناطق محروم

   تأمین و تربیت نیروي انسانی-3

هـاي مـورد      ت تکمیلی نیروي انسانی تا سطح ارشـد و دکتـرا در سـطوح و رشـته                هاي تحصیال    اجراي دوره  -1-3

  )2راهبرد (نیاز

مند نمودن نحوه رفع کمبودهاي آموزش در زمینه منابع انسانی با توجه به خروجی نیـروي       مشخص و قانون   -2-3

  )2راهبرد (انسانی آموزش

اهی نیروي انسانی بخش آموزش با تأکید بـر رفـع           هاي الزم براي اجراي نظام جامع رف         فراهم آوردن زمینه   -3-3

  )7 ، 2راهبرد (مشکالت آنان در در زمینه مسکن، مصرف و درمان
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   تدوین و اصالح قوانین و مقررات-4

منـد کـردن      هـاي مردمـی و نظـام        هـاي گـسترش مـشارکت       نامـه    یکپارچه نمودن قوانین و مقررات و آیین       -1-4

  )14 و 13، 8 راهبرد)(هاNGO(هاي غیردولتی سازمان

  )12راهبرد ( بازنگري و تصویب قوانین مربوط به جذب و نگهداري استعدادهاي درخشان و نخبگان-3-4 -2-4

  )15، 3راهبرد (هاي آموزش پایه  بینی ساز و کارهاي قانونی مناسب براي توسعه کمی وکیفی دوره  پیش-4-4

  )20 ، 2راهبرد ( نظام جذب و گزینش و نگهداشت تصویب الیحه نیروي انسانی مورد نیاز آموزش و اصالح-5-4

6-4-  

  )5راهبرد (با رویکرد توجه به سوادآموزي نوین) ها اهداف و مأموریت( اصالح اساسنامه سوادآموزي-6-4 

  )3 ، 17راهبرد (هاي درسی و آموزشی بهداشت و سالمت  بازنگري و اصالح قوانین مربوط به برنامه-7-4

المللــی و  گــذاري و مــشارکت مـستقیم بــین  ا و مقــررات مربـوط بــه جــذب سـرمایه  هــ  تـدوین آیــین نامـه  -8-4

  )10، 8راهبرد (خصوصی

  )4 ، 1راهبرد ( تدوین و تصویب استفاده از تسهیالت بانکی براي بخش آموزش-9-4

  رویکردها 

وکاهش تمرکزاتخاذ رویکرد مدیریت مشارکتی 

از رویکرد هاي عقالنی ارزش مداروفکرمحورياستفاده   

دربرنامه هاي درسیاستفاده از رویکرد تلفیقی 

تغییر رویکرد تقاضا محوري به جاي عرضه محوري

اتخاذرویکردبین رشته اي درطراحی وتدوین رشته هاي علمی ودانشگاهی

اتخاذرویکردفرهنگی تربیتی دربرنامه ریزي هاوتولیدمحتواي آموزشی





کمیته آموزش/ کشور اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی 

  منـابـع

  156، صفحه 1، جلد )ره(خمینی ، بیانات امام)1369(صحیفه نور.1

انداز بیست ساله کشور سند چشم) 1385(دبیرخانه شوراي عالی انقالب فرهنگی.2

1385ها و موسسات عالی کشور،  بیانات مقام معظم رهبري در دیدار با رؤساي دانشگاه.3

1386بیانات مقام معظم رهبري در دیدار با نخبگان جوان، .4

، سند ملی توسعه آموزش و پرورش 1386ان، رهنامه آموزش و پرورش جمهوري اسالمی ایر.5

هاي نقشه جامع علمی کشور ، ویژگی)1386(دبیرخانه شوراي عالی انقالب فرهنگی.6

برنامه چهارم توسعه کشور.7

قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران.8

يفناوري وزارت علوم، تحقیقات و فناور ، شوراي عالی زیست)1385(فناوري در بخش آموزش سند ملی زیست.9

هاي اول تا چهارم توسعه توصیف و تحلیل روند بخش آموزش عالی برنامه.10

، شـوراي سیاسـتگذاري وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش      )1386(مستندات نقشه جامع علمی کشور در حوزه سالمت      .11

پزشکی

  نظـام ها و تهدیدهاي آموزش و پرورش کشور بـا نظـر بـه محـیط علمـی و                     ، بررسی فرصت  )1385(فراستخواه، مقصود .12

آموزش عالی، سند ملی آموزش و پرورش

در توسعه کارآفرینی، دفتر توسعه امورکارآفرینان وزارت کار و         ) Incubator(، جایگاه مراکز رشد   )1386(سلجوقی، خسرو .13

امور اجتماعی

ریـزي    ،فلسفه تعلـیم و تربیـت رسـمی جمهـوري اسـالمی ایران،سـازمان پـژوهش و برنامـه                  )1386(علم الهدي،جمیله   .14

.وزشی،وزارت آموزش و پرورشآم

 1387فلسفه تربیت جمهوري اسالمی ایران،سند ملی آموزش و پرورش، .15

   1378فلسفه تربیت رسمی و عمومی آموزش و پرورش جمهوري اسالمی ایران،سند ملی آموزش و پرورش، .16

  .وزارت بهداشت )1386(,هم اندیشی نقشه جامع علمی جامع کشور .17

،منشور تحول بنیادین آموزش و پرورش از نگاه مقام معظم رهبري،دبیرخانه      ) 1386(ضایی  درونه،جعفر و محمد حسین ر    .18

.اجرایی ستاد تحول بنیادین آموزش و پرورش

و موسـسه عـالی آمـوزش و        .، آموزش و پرورش و توسعه،پژوهشکده تعلیم و تربیـت         )1381(دهقان،حسین و پرتو، مسلم   .19

  . ریزي پژوهش مدیریت و برنامه

  .4مستند)01386, نگاري فناوري در نظام سالمتپروژه آینده.20

  3 و2مستند)01386,نقشه جامع علمی کشور در حوزه سالمت .21
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  برنامه چهارم توسعه آموزش سالمت وزارت آموزش و پرورش.22

اداره ارتباطات و آموزش    ,نظام جامع توانمند سازي مردم براي مراقبت از سالمت خود         ,)1384(فر، شهرام ودیگران      رفیعی.23

  . وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی سالمت

  .اداره کل روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش) 01384,کارنامه آموزش و پرورش در دولت هشتم .24

  .معاونت برنامه ریزي و توسعه مدیریت )1385...(گزارش مقایسه اي برخی شاخص هاي آموزشی کشورهاي منطقه .25

بررسی وضعیت کمی موجود و مطلوب نظـام        )1386(سند ملی آموزش و پرورش      .مالیی نژاد، اعظم،  امام جمعه، طیبه،        .26

  آموزش و پرورش 

  .ویژگیهاي انسان مطلوب) 1386(سند ملی آموزش و پرورش.27

  فلسفه تربیت جمهوري اسالمی ایران ویرایش پنجم ) 1387(سند ملی آموزش و پرورش.28

زش و پرورش جمهوري اسـالمی ایـران ویـرایش          فلسفه تربیت رسمی و عمومی آمو     )1387(سند ملی آموزش و پرورش    .29

  سوم

  .معاون برنامه ریزي و توسعه مدیریت,)84-88(سند ملی توسعه آموزش و پرورش در برنامه پنجساله چهارم .30

  تحقیقات و فناوري ,وزارت علوم )1386(وضعیت آموزش عالی کشور در بخش آموزش .31

  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ,علی مبینی دهکردي محسن رضایی و,) 1386(ایران آینده در افق چشم انداز .32

.اندیشکده صنعت و فناوري )1385( الفباي آینده پژوهی .33

طرح تدوین سند ملی آموزش و پرورش) 1386(زاده، علیرضا و حسنی، محمد و  کشاورز، سوسن صادق.34

، نظام ارتباطی آموزش    )1385(ريخرسندي، علی، پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناو           .35

در ایران

، وزارت آمـوزش و پـرورش، معاونـت آمـوزش عمـومی و معاونـت                )1386(گزارش ارزیابی میان دهه آموزش براي همه      .36

ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري برنامه

37. Gibons. M.(1997) Developmetn of science and Basie research: the implications of mode 

2 science، in  H Etzdkowitz and L. leydesdroff(eds). Universities and the Global 

knowledge Economy. London pinter.

38. Tasder M.E.and E. pakhman(1990) freedom، funding and the future of the universities 

studies in higher education vol. 15(2).

  
  

  


