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تجديد نظرهاي ضروري در حوزة آموزش و پرورش يا تربيت

استاد علی اکبر شعاری نژاد 
ــارة تجديد نظر  ــتن درب نوش
ضروري درحوزه «تربيت » را 

اين چنين آغاز كنيم:
ــة ويژگي هاي فرد  از جمل
ياجامعة فرهيخته آن است كه 
ــدام چند و چون پديده هاي  م
زندگي خود را، با توجه دقيق 
ــرايط و مقتضيات روز يا نيازها و مسائل مطرح براي  به ش
ــر، مورد بررسي و ارزشيابي و احيانًا بازبيني قرار دهد.  بش
تربيت يا آموزش - پروش رسمي (مدرسه اي) هر جامعه، 
شايد تنها يا مهم ترين پديدة اجتماعي است كه براي انسان 
ــاني عمل كردن مردم، تالش  ــان شدن، و انس ماندن، انس

مي كند: 
تالش هدفمند و جهت دار و برنامه ريزي شده و فلسفة 
پيدايش و گسترش اين گونه تربيت يا آموزش - پرورش، 

اين است كه به همة شهروندان جامعه كمك كند كه:
شكل و رنگ كه باشد، پرهيز كنند.  از قشربندي هاي رقابت آميز و احيانًا كينه توزانه، به هر  از همديگر نهراسند و يكديگر را تحمل كنند.  از همزيستي و همياري لذت ببرند.  عاشقانه زندگي كنند.

بدانند.  سعادت دنيا و آخرت را يك فرآيند اجتماعي و فرهنگي 
ــئوليت اجتماعي كنند، و حق و  وظيفه را دو فرايند تفكيك ناپذير و مكمل يكديگر تلقي  همگان، احساس مس

كنند كه آن دو در واقع دو روي يك سكه اند. 
ــد اجتماعي و فرهنگي پايه يا  ــت و آزادي را دو بع بنيادي بدانند كه همه شهروندان در آن برابرند.  عدال
نمانند و بردة آنها نباشند.  ياد بگيرند كه چگونه گذشته ها را بخوانند اما در گذشته ها 
ياد بگيرند كه چگونه نوشته ها را بخوانند اما در نوشته ها 

نمانند.
نوشتارها و كردارهاي خود را پيش بيني كنند. ياد بگيرند كه چگونه آثار و پيامدهاي پندارها و گفتارها و 
ــي و  ــند و بازانديش فراترانديشي را در خويشتن گسترش دهند و شهامت آن ها  ياد بگيرند چگونه انتقادي بينديش

را داشته باشند. 
ــه كمك آموزش -  ــه طور كلي، همة افراد جامعه ب ــش هاي هدفمند و  و ب ــمي (مدرسه اي) يا كوش پرورش رس
نظامدار در مدارس (ابتدايي، متوسطه، عالي) دريابند و باور 
كنند همچنان كه كرة خاك به همه افراد بشر تعلق دارد، 
هر كشور هم به همة شهروندانش متعلق است، و هيچ كس 
بيش تر از ديگران، سهمي در آن ندارد، و نيز ياد بگيرند و 

تجربه كنند كه: 
ــوي و اخروي  ــعادت دني ــه زندگي كنند تا از س  چگون

برخوردار شوند. 

ــه و از كجا ياد بگيرند، و اعتبار آن را  ــه چيز را چگون  چ
چگونه ارزيابي كنند. 

ــت و بموقع  به كار  ــه آموخته هاي خود را درس  چگون
ببرند. 

ــاه الزم برخوردار  ــه جانبه و رف ــالمت هم  چگونه از س
شوند. 

ــب خود را برگزينند و از آن لذت  ــغل مناس  چگونه ش
ببرند. 

 چگونه در شغل انتخابي خود، رشد و تكامل پيدا كنند و 
از اشتغال به آن واقعًا لذت ببرند. 

 چگونه در تعامل با ديگران، انساني بينديشند و انساني 
عمل كنند. 

 چگونه جهاني بينديشند و جهاني عمل كنند. 
با توجه به اين گونه نكات، و اين كه هر زمان را نسلي  
ــل را زبان و  ــلهاي پيشين، و هر نس ــت متفاوت با نس اس
منطقي است متفاوت با زبان و منطق نسل هاي گذشته، 
ــل را نيازها و رغبت هايي است متفاوت با نيازها  و هر نس
ــل هاي قبلي، مي توان گفت كه تربيت يا  و رغبت هاي نس
ــمي زماني موفق و مؤثر خواهد شد  آموزش - پرورش رس
ــيد كه به صورت يك  و به هدف هاي مطلوبش خواهد رس
«متغير» اجتماعي فرهنگي، پيوسته مورد بازبيني يا تجديد 

نظر علمي قرار گيرد.

مدرسه ای را شايسته خوانند
که مدير و معلمان آن با روش علمی تحليل و تبيين 
پديده آموزش-پرورش و کاربرد آن، به خوبی آشنا 

باشند
 

 مؤلفه ها يا متغيرهاي اساسي آموزش- پرورش معاصر 
ــنده، مستلزم تجديد نظرند،  كشورمان، كه به نظر نويس

عبارت اند از:
ــت»، مترادف آموزش- پرورش،  ۱- مفهوم خود «تربي

و ابعاد آن 
۲- تعريف و تحليل مفهوم نظري و كاربردي «مدرسه 

» در دنياي معاصر 
ــم » (باهر نامي)  ــوم نظري و كاركردي «معل ۳- مفه

مربي، آموزگار، دبير، ستاد و... 
ــري و عملي «محصل»  (متربي،  دانش  ۴- مفهوم نظ

آموز، دانش جو، كارآموز، و... )
۵- خانواده و نقش آن در توفيق مدرسه و تربيت 

ــته و  ــرايط آموزش - پرورش شايس ۶- موقعيت يا ش
چگونگي فراهم آوردن آن ها 

۷- برنامه هاي درسي 
۸- مواد درسي و فعاليت هاي آموزشي عمدتًا آزاد (فوق 

برنامه) 
۹- تكنولوژي آموزشي جديد با چگونگي كاربرد روش ها 

و راهبردهاي آموزش 

سخن سردبير
ــد. زبان لطيف  ــکوفا ش بهار ۸۸ آمد، طبيعت ش
ــدای تازگی و  ــت زمين و فضا را ن ــگر طبيع و نوازش
ــماره  از پژوهشنامه که در  برازندگی می دهد. اين ش
دست داريدبه موضوعات و مسائل مختلفی پرداخته 
است. در سالی که گذشت با حمايت هايی که رياست 
پژوهشگاه و هيأت تحريريه دلسوز آن به عمل آوردند 
شاهد انتشار ۵ شماره از پژوهشنامه بوديم. همچنين 
ــئوالن تحقيقات و معاونين  برخی از کارشناس مس
پژوهش استان ها ما را در اين راه ياری نمودند. آنان به 
داوری و گزينش مقاالت و گزارش های پژوهشی قابل 
ــادر قالب مصاحبه يا ارائه گزارش  درج پرداختند و ي
ــتان ها، پژوهش نامه را غنا  از حوزه کاری خود در اس
بخشيدند. همچنين همکاران هيأت علمی و مديران 
گروه های پژوهشی پژوهشگاه ما را تنها نگذاشتند و 
آنچه که در گروه انجام می شد را گزارش کردند و به 

معرفی گروهشان  پرداختند. 
ــال ۸۸برای  ــر دارد در س ــأت تحريريه در نظ هي
تهيه محتوای پژوهشنامه  از ظرفيت های موجود در 
ــکده ها و سازمان استان ها استفاده حداکثری  پژوهش
نمايد. اين ظرفيت های بالقوه به ويژه در زمينه تأليف 
ــه در زمينه های مختلف و  ــاالت موردی، مصاحب مق
اهداف گروه های پژوهشی، تهيه خالصه گزارش های 
ــی گزارش های  ــد و بررس ــا، نق ــا، برنامه ه فعاليت ه
پژوهشی، گزارش نشست های علمی، بازديدها قابل 

استفاده هستند. 
بنابراين در طليعة سال نو و بهار طبيعت به نمايندگی 
از هيأت تحريريه فصلنامه از همه عالقمندان به حوزه 
پژوهش و تعليم و تربيت که به نوعی مخاطب نشريه 
ــتند دعوت می نمايم هيأت تحريريه را در تهيه  هس
متون مرتبط با اهداف پژوهش نامه ياری رسانند. اين 
دعوت به ويژه مخاطبان استانی خود را بيشتر ملحوظ 
نظر دارد. دبيران شوراهای تحقيقات استان ها را شايد 
بتوان اصلی ترين مخاطب خود تلقی کنيم. اميد است 
ما را برای بهتر شدن محتوای مجله با پيشنهادات و 

انتقادات خود ياری رسانيد. 
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۱۰- وسايل آموزشي، عمدتًا كتاب هاي درسي 
ــه و مديريت خاص  ــت و مدرس ــت تربي ۱۱- مديري

يادگيري 
ــكار تربيت و چگونگي  ــكار و ناآش ۱۲- هدف هاي آش

تعيين و انتخاب آن ها 
۱۳- تربيت معلم 
ابعاد و رفتار آدمي 

ــد كه بگوييم آدمي،  پيچده ترين و  ــايد اغراق نباش ش
ــگفت انگيزترين و هنوز ناشناخته ترين مخلوقات الهي  ش
است، و در واقع، شاهكار آفرينش و بارزترين نشانة وجود 
خداوند متعال است. هر يك از افراد بشر، به طور طبيعي، 

داراي دو چهره است: 
۱- چهرة خشونت 
۲- چهرة عطوفت 

ــت كه به آدمي  ــادي دين و تربيت، اين اس هدف بني
ــود را تقويت كند و آن را  كمك كنند، چهره عطوفت خ
بر چهرة خشونت، مستولي گرداند. انسان فرهيخته، كسي 
است كه بتواند، به موقع، چهرة خشونت خود را كنترل كند، 
و مهارت مديريت آن را آموخته باشد. متأسفانه در دنياي 
معاصر، تقويت و گسترش چهره خشونت بيش از پرداختن 
ــه عبارت ديگر،  ــت ! ب ــه چهرة عطوفت، مورد توجه اس ب
انسـان معاصر، گرفتار نوعي «بي سـوادي عاطفي» شده 
است. تربيت سالم و شايسته مي كوشد اين بي سوادي هاي 
ــته  ــالم و شايس ــه اي را س روزافزون را مهار كند. و مدرس
مي داند كه فرهنگ شادي و احترام و محبت متقابل بر كل 
محيط آن،  حاكم باشد، نه فرهنگ اندوه و نداري و احيانًا 
ــويق و تقويت برخي كينه توزي ها عليه برخي افكار و  تش

عقايد يا فرهنگ هاي مخالف. 
هم چنين، هر يك از افراد بشر داراي دو دنياست:

۱- دنياي مشترك يا همگاني 
۲- دنياي انحصاري و اختصاصي يا كامًال شخصي كه 
معموًال هيچ كس را به آن راهي نيست و حتي گاهي خود 
ــخص نيز از آن يا برخي جنبه هاي آن آگاه نيست. در  ش
صورتي كه پندار و گفتار و كردار شخص، عمدتًا تحت تأثير 
همين دنياي اختصاصي است. از اين رو، تربيت پويا و زنده 
مي كوشد كودكان و نوجوانان را راهنمايي و ياري كند كه 
از خطرهاي رفتاري احتمالي اين دنيا در امان باشند و آن 

را درست مديريت كنند. 
عالوه بر آن، هر فرد بشر داراي ابعاد يا چهرهاي رفتاري 
ــت كه هنوز ناشناخته اند، جز پنج بعد  متعدد و متنوع اس
ــده اند. بدون شناخت آن ها  رفتاري كه تقريبًا شناخته ش
نمي توان دربارة شخصيت انسان، داوري كرد. همين ابعاد، 
طبعاً، «مباني» تربيت يا آموزش - پرورش مدرسه اي تلقي 

مي شوند و عبارت اند از: 

بعد زيستي يا زيست شناختي (ژنتيك):  كه چگونگي ۱ 
پيدايش  موجود زنده، و رشد و تكامل او را در دوران 
حياتش در بر مي گيرد. از اين رو، زيربناي موجوديت انسان 
و دگرگوني هاي زيستي او تلقي مي شود. و كوشش براي 
تغيير رفتار انسان، بدون در نظر گرفتن چگونگي اين بعد 

رفتار، بي فايده خواهد بود. 

بعد تنكارشـناختي (فيزيولوژيك): كه چگونگي ۲ 
وظايف يا كاركردهاي اعضاي گوناگون اندام انسان 
را شامل مي شود كه پس از بعد زيستي، دومين زيربناي 

رفتارهاي آدمي به شمار مي رود. مسلمًا چگونگي عملكرد 
ــتقيمًا روي ادراك و شناخت هاي او از  حواس انسان، مس

محيط را تحت تأثير قرار مي دهد. 

ــه بعد فرعي ۳  بعـد روان شـناختي: دربرگيرنده س
ــناختي، رواني - حركتي، و عاطفي است. اين  ش
ــد،  تجارب، ارزش ها،  بعد رفتار، همه معلومات، افكار، عقاي
ــامل مي شود. در  ــات را ش گرايش ها،  مهارت ها و احساس
ــي «آموزش - پرورش يا تربيت رسمي  واقع،  حوزة اساس
ــت. اين جنبه بعد رفتاري را مي توان  ــه اي)» اس (مدرس
ــان تلقي كرد. به عبارت  ــاخص انس بارزترين امتياز يا ش
ديگر، حوزة فعاليت هاي آموزشي در محيط مدرسه، عمدتًا 
محدودة همين بعد است. در اين بعد است كه ما معلمان 

مي كوشيم كودكان و نوجوانان ياد بگيرند كه: 
 چگونه زندگي كنند و از آن لذت ببرند. 

 چگونه زمينه ها يا شرايط مناسب زندگي را براي خود و 
ديگران فراهم كنند. 

 چگونه خودگردان باشند و از استقالل فكري و عاطفي 
برخوردار شوند. 

  چگونه يك شهروند پويا و مؤثر باشند. 

بعد جامعه شـناختي رفتار: كه به چگونگي روابط ۴ 
اجتماعي افراد و تعامل هاي ايشان اطالق مي شود. 
چندوچون اين بعد رفتار انسان معاصر، كه عمدتًا طبيعي 
است، بسيار قابل تأمل است، زيرا همة تحوالت اجتماعي 
از مثبت و منفي، را بايد در اين بعد جست و جو كرد. بدون 

اين كه از تأثيرهاي سه بعد پيشين غافل شد. 

ــان با ۵  بعـد بوم شـناختي: كه چگونگي روابط انس
ــت را در بر مي گيرد. چند  طبيعت يا محيط زيس
ــائل يا  ــار آدمي، اكنون يكي از مس ــون اين بعد رفت و چ
دشواري هاي حيات انسان است. چون زندگي سالم بدون 
وجود و سالمت محيط طبيعي، ناممكن است. انسان بدون 
ــالم، هرگز نمي تواند به زندگي  برخورداري از طبيعت س
خويش ادامه دهد. در يك جامعة  فرهيخته، طبيعت همان 
ــتن  قدر ارزش دارد كه خود انسـان. به عبارت ديگر، كش
طبيعت، مثًال تخريب جنگل، كشتن انسان، و حتي ساير 

موجودات زنده است.  
شهروندان مورد نياز دنياي معاصر 

قبًال اشاره كرديم كه آموزش - پرورش، هنگامي فعال 
و مؤثر تلقي خواهد شد كه به نيازهاي واقعي نسل موجود، 
پاسخ گويد و گرنه، به تضييع عمر و تباهي جامعه خواهد 
ــن به تجديد نظرية  ــد. از اين رو، پيش از پرداخت انجامي
ــمي (مدرسه اي)  ضروري در حوزة آموزش - پرورش رس
كشور ناگزيريم به نيازهاي شناخته شده انسان در دنياي 
امروز اشاره كنيم. به عبارت ديگر، دريابيم كه دنياي امروز 

و فردا به شهرونداني نياز دارد كه:
ــي و روان  ــة اندام، اعم از بدن ــالمت همه جانب ۱- از س

شناختي،  برخوردار باشند. 
ــالم نگه دارند و از  ۲- ياد بگيرند كه چگونه خود را س

زندگي سالم و لذت بخشي برخوردار شوند. 
ــاد بگيرند كه چگونه محيط طبيعي و اجتماعي  ۳- ي

خود را سالم و خوشايند نگه دارند. 
۴- ياد بگيرند كه چگونه درست و انتقادي بينديشند. 

۵- ياد بگيرند كه چگونه از آموخته هاي خود، استفادة 
مؤثر بكنند. 

۶- ياد بگيرند كه چگونه از احساسات متعادل، برخوردار 
شوند. 

۷- ياد بگيرندكه چگونه خودپنداري و عزت نفس را در 
خويشتن، رشد و گسترش دهند. 

۸- ياد بگيرند كه چگونه محدوديت ها و امكانات خود 
را دريابند و بپذيرند. 

۹- ياد بگيرند كه چگونه عوامل كنترل را در خويشتن 
جست وجو كنند. 

ــران را دريابند و  ــه ديگ ــد كه چگون ــاد بگيرن ۱۰- ي
بينديشند.  

ــد كه چگونه بتوانند ديگران را همانند  ۱۱- ياد بگيرن
خودشان، محترم و ارزشمند تلقي كنند. 

۱۲- ياد بگيرند كه چگونه با حقوق و ظايف خودشان 
آشنا شوند، آن دو را دو روي يك سكه تلقي كنند، و وقتي 
ــان را به موقع و  ــود را صاحب حق بدانند كه وظايف ش خ
ــت انجام داده باشند، و هرگز مسئوليت هاي خود را  درس

فراموش كنند. 
ــالم و موفق،  ــه چگونه خانوادة  س ــاد بگيرند ك ۱۳- ي
تشكيل دهند، و همسر و پدر و مادر سالم و مؤثر و موفق 
باشند و اين واقعيت را دريابند و باور كنند كه فرزند سالم 
در خانواده سالم بار مي آيد، هم چنان كه خانواده سالم را در 

جامعه سالم مي توان يافت. 
۱۴- ياد بگيرند كه چگونه با اشخاص ديگر، از هر گونه 
فرهنگي كه باشند، ارتباط هاي سالم برقرار كنند. ارتباط 

سالم يعني اعتماد متقابل. 
۱۵- ياد بگيرند كه چگونه از سه موهبت: حساسيت، 

فعاليت، و خالقيت برخوردار باشند. 
۱۶- ياد بگيرند كه چگونه فرزند زمان باشند بدون اين 

كه بردة زمان باشند. 
۱۷- به طور كلي، ياد بگيرند كه چگونه از مغز پر (علوم 
و معارف روز)، دست توانمند (توان كاربرد معلومات)،  و دل 
نرم (عواطف سالم) برخوردار شوند كه مهم ترين نشانه هاي 

اشخاص سالم و فرهيخته تلقي مي شوند. 
تجديد نظرهاي ضروري 

ــر در وضع موجود، هر  ــر گونه بازبيني يا تجديد نظ ه
پديده كه باشد، زماني مطلوب و موفق خواهد شد كه بدون 
تعصب مثبت يا منفي، مبتني بر يافته هاي  علمي پژوهشي 
ــرايط نسل و جهان معاصر را دقيقًا در نظر  انجام گيرد، ش
ــورد توجه قرار دهد، و  ــرد، آيندة جامعه و جهان را م بگي
ــن واقعيت را بپذيرد و باور كند كه كودكان و نوجوانان،  اي
بدون ترديد، شهروندان فردا هستند. فردايي كه احتماًال 
مسئوالن امروز آموزش-پرورش كشور، توفيق ديدارش را 

پيدا نمي كنند! 
۱- مفهوم تربيت (آموزش - پرورش ) 

مفهوم «تربيت» كه مترادف مفهوم آموزش - پرورش 
ــت در دنياي امروز، يك مفهوم «علمي» است و حتي  اس
به نظر برخي از دانشمندان، علمي است تجربي. به عبارت 
ديگر، مفهوم تربيت را نبايد يك فرايند «اخالقي»  تلقي 
كرد كه برداشتي عاميانه است. تربيت يا آموزش - پرورش 
يعني كمك كردن هدفمند و نظامدار به كودكان و نوجوانان 
و بزرگ ساالن يا دانش آموزان و دانش جويان كه ياد بگيرند 
چگونه ويژگي هاي مذكور را در خويشتن رشد و گسترش 
ــهروندان خودگردان و پويا و بيدار بار آيند كه  دهند و ش



فروردين ۱۳۸۸. شماره ۱۰۸

۶

t UI

طبعًا هر پنج بعد مذكور را در برخواهد گرفت و اخالق يا 
ــامل خواهد  ويژگي هاي دين و مذهب و فرهنگ را نيز ش
شد. در اين تعريف از آموزش - پرورش، فرآيند «يادگيري» 
ــوب رفتار) خواهد بود و  طبعًا «قلب» تربيت (تغيير مطل
ــودك و نوجوان خواهد پرداخت.  همزمان به همه ابعاد ك
ــم و عقل  ــم و روح يا جس از «تفكيك» وجود فرد به جس
پرهيز خواهد كرد. چون بر اين باور است كه انسان با كل 
وجودش ياد مي گيرد و تغيير مي يابد. در فرايند آموزش 
- پرورش يا تربيت، دوگانگي وجود ندارد و معلمان در همة 
درس ها و يا فعاليت هاي آموزشي به همه ابعاد رفتار تك 
تك دانش آموزان و دانش جويان توجه مي كنند، بدون اين 
كه به معلمان آموزشي و تربيتي (پرورشي) تفكيك شوند. 
ــت (education) كه عربي  ــروز، تربي ــاي ام در دني
«آموزش – پرورش»  نه «آموزش و پرورش» يا «آموزش» 
است، به همة تالش ها و كوشش هاي هدفمند و نظامدار 
ــتاد كه همگي  ــوزگار، دبير و اس ــدارس يا معلمان (آم م
معلم اند) اطالق مي شود. هر تالشي كه به پيدايش تغيير 

رفتار در مخاطبان معلمان كمك مي كند. 
و تنها معيار ارزش يابي اثربخشي هر گونه تربيت، وضع 

تغيير رفتار يادگيرندگان مي باشد. 
تربيت يا آموزش - پرورش، كه تنها اميد مشترك جهان 

و جهانيان مي باشد، مي كوشد (يا بايد بكوشد) كه: 
  زندگي را براي همه افراد بشر، معنادار گرداند و وجود و 

سالمت هيچ يك از ايشان مورد تهديد قرار نگيرد. 
  انسانيت افراد بشر را تقويت كند و گسترش دهد. 

ــه هاي خالق و انتقادي پويا و سازنده، پاداش   به انديش
دهد. 

 روابط و ارتباطات فرهنگي و اجتماعي را فعال و سودمند 
گرداند. 

ــر را به انساني و جهاني انديشيدن و انساني و    افراد بش
جهاني عمل كردن برانگيزد. 

ــر، بدون استثناء ، كمك كند و زمينة    به همة  افراد بش
الزم را فراهم كند كه استعدادهاي خدادادي خود را شكوفا 

سازند، و همان شوند كه مي توانند. 
 كره خاك را متعلق به همگان بداند و اين باور را تشويق 
و تقويت كند كه همه افراد بشر حق دارند زندگي سالم و 
ــايندي داشته باشند و خود را مسئول بنيادي وضع  خوش

زندگي خود بدانند. 
۲. محصل (ياد گيرنده) 

محصل (دانش آموز يا دانش جو) مخاطب اصلي مدارس 
و دانشگاهها، شهروندي است: 

ــاير شهروندان و داراي حقوق و وظايف ويژه    همانند س
خود. 

ــترش  ــاده و عالقه مند به يادگيري و افزايش و گس   آم
تجارب خويش. 

  نيازمند راهنمايي در چگونگي رو به رو شدن با مسائل 
ــي و خودگرايي در حل  ــي زندگي انفرادي و اجتماع واقع

كردن آن ها. 
ــاعد براي شكوفا  ــرايط و موقعيت هاي مس   نيازمند ش
كردن استعدادهاي خود و يادگيري مهارت هاي الزم براي 

زيستن پويا و موفق. 
  نيازمند به احساس ارزش و احترام از سوي بزرگ ساالن، 

اعم از خانواده، مدرسه، دانشگاه، اولياي امور كشور و... 
ــت كه همة ويژگي هايي را    به طوركلي، نيازمند اين اس
ــخص يا يك  كه قبًال گفتيم، ياد بگيرد و به عنوان يك ش
ــه و  ــهروند داراي حقوق و وظايف، در خانواده و مدرس ش
ــود، و اين شخصيت، صرفًا با معدل يا   جامعه پذيرفته ش

ردي و قبولي، مورد ارزش يابي قرار نگيرد. 
بنابراين، همه برنامه ها و كتاب هاي درسي بايد زندگي 
سالم همه محصالن را «محور» كار خود تلقي كنند و به 
مسائل و امور واقعي زندگي ايشان در حال و آينده بپردازند. 
ــه ياد مي گيرند كه عشق، علم، عمل و  محصالن از مدرس
ــي زندگي خوب يا سالم و پويا به  عدالت چهار پايه اساس

شمار مي روند: البته، هر چهار تا با هم و همزمان. 
۳. معلم (آموزگار، مربي، دبير، استاد، و... )

 معلم، شخصي است كه زندگي مردم را تغيير مي دهد. 
او نه فرشته است و نه پيامبرگونه، بلكه انسان يا شهروندي 
است مانند ساير افراد بشر. شايد اغراق نباشد كه بگوييم:  
معلم، تنها شهروندي است كه چهار ويژگي زير را همزمان 

داراست با اين تفاوت كه:
 درجات آن ها بر حسب شخصيت ها فرق مي كنند. 

 در تربيت حرفه اي معلمان، متأثر مي شوند. 
  عمدتًا آموخته هستند نه فطري 

  چند و چون آن ها مستقيمًا در عملكرد معلم و ارتباطش 
با محصالن، بسيار مؤثر و حتي تعيين كننده هستند. 

اين چهار ويژگي عبارت اند از:
اول، معلم،  انسـان است. همانند ساير افراد بشر. نه پروانه 
است و نه فرشته، نه نور است و نه.... همان نيازها را دارد كه 
ديگران دارند: نياز به مهر، نياز به امكانات مناسب زندگي 

سالم، نياز به امنيت اقتصادي / سياسي / فرهنگي، نياز به 
تشكيل خانواده سالم، نياز به:

معلم همانند ساير شهروندان اگر بيمار باشد، از مشكالت   تفريح سالم   تحرك سالم   تغذيه سالم 
خانوادگي رنج ببرد، مشكل مالي و رفاهي داشته باشد، و... 
ــًا از توفـيق علمي و حرفه اي، يعني اثرگذاري مثبت  طبع
در محصالن، محروم خواهد شد. و پيامدهاي مضر آن نيز، 
ــيب هاي اجتماعي منجر خواهند شد.  بدون ترديد، به آس
ــور را بايد پاييد  پس چندان زندگي فرد فرد معلمان كش

و گرنه....  
دوم. معلم، فيلسـوف است. هر معلم، جهان بيني خاص 
ــي او  خود را دارد كه زير بناي نظري فعاليت هاي آموزش
خواهد بود. معلم، بويژه  اگر بيدار و حساس و فعال و خالق 
باشد، مي داند چه مي كند؟ و چه را اين چنين يا آن چنان 
مي كند؟ او مي داند، و انتظار داريم بيشتر بداند، كه خودش 
و محصالنش در چه شرايطي زندگي مي كنند، مطلوب يا 
ــروز چه انتظارهايي از او و  نامطلوب، و جامعه و جهان ام
ــان امروز با چه  محصالن دارند. هم چنين، مي داند كه انس
مسائلي رو به روست، چه بحران هايي جهان معاصر را تهديد 
مي كنند، و چه، چه، چه و... و در همة فعاليت هاي آموزشي 
خود به آن مي انديشد و خود را از جمله عوامل يا متغيرهاي 
تعيين كنندة چنين اوضاعي تلقي مي کند. چون فيلسوف 
است بر اين باور است كه فيلسوف معاصر، بيدار و حساس 
و فعال و خالق و دردمند است! دردمنداجتماعي. نه صرفًا 
بازيگر مفاهيم پيچيده و مبهم بي ارتباط به شرايط زندگي 

انسان امروز. 
سوم. معلم، عالم است. در زندگي حرفه اي هر معلم هميشه 

سه مقوله اساسي و بنيادي براي او مطرح اند:
۱) چگونگي رشد و تكامل و يادگيري دانش آموزان 

۲) چگونگي آموزش متناسب با آن
۳) چگونگي شرايط محيطي يا موقعيت مؤثر در يادگيري 

و آموزش. 
ــش از پرداختن به هر گونه فعاليت  ــت پي او ناگزير اس
آموزشي، اطالعات الزم دربارة مقوله هاي مذكور را به دست 
ــه از تالش ها و چالش هاي خود نتيجه مطلوب  آورد وگرن

در فرايند آموزش - پرورش يا تربيت، 
دوگانگي وجود ندارد و معلمان در همة 
درس ها و يا فعاليت هاي آموزشي به 
همه ابعاد رفتار تك تك دانش آموزان 
و دانش جويان توجه مي كنند، بدون 
اين كه به معلمان آموزشي و تربيتي 
(پرورشي) تفكيك شوند
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نخواهد گرفت. از اين رو، معلم موفق، به اقتضاي حرفه اش، 
ــگر و خود بيش از دانش آموزان، يك  همواره يك پژوهش

يادگيرندة فعال مي باشد. 
او طبعًا با ادبيات و فرهنگ آموزش - پرورش روز جامعه 
ــت، و خود را مؤثرترين مسئول در كمك  و جهان آشناس
به تغيير رفتار كودكان و نوجوانان مي داند كه معلم به اين 
ــايد «معلمي» تنها  ــت  و باور دارد كه ش واقعيت آگاه اس
ــد كه به زمان و مكان ويژه، مقيد نمي شود  حرفه اي باش
ــي را فراموش  و او هرگز ضرورت فروتني علمي و آموزش

نمي كند. 
چهارم. معلم هنرمند اسـت. معموًال هنرمند به شخصي 
ــد و فعال و خالق. به  ــاس باش ــود كه حس اطالق مي ش
ــي پردازد، مثالًٌ  ــد و م جزئيات بيش از كليات مي انديش
ــي درختان  ــا بيش از  خود برگ ها وحت رگه هاي برگ ه
ــد در انتخاب روش ها و راهبردها  برايش مطرح اند. هنرمن
ــمن خالقيت است.  تقليد نمي كند چون تقليد طبعًا دش
معلم نيز نبايد تقليد وارد عمل كند، بلكه با توجه به شرايط 
درس ها،  كالس و مخاطبانش، روش هاي مؤثر در يادگيري 
فعال را شخصًا ابداع يا انتخاب کند، يعني خالق روش باشد 

نه تابع روش. 
همين چهار ويژگي كه عمدتًا آموختني هستند، چنان 
كه باالتر گفته شد، ايجاب مي كنند كه همة شهروندان، 
خصوصًا اولياي امور كشورمان، در نگاه به معلمي و معلم و 
تعريف از آن دو، بازنگري جدي كنند و مقام و آمار اجتماعي 
آن دو را عمًال بر ساير مقام هاي اجتماعي، مقدم تلقي كنند. 
مدرسه را جايگاه حيات سالم و متغير تعيين كننده شرايط 
زندگي بشر بدانند و باور كنند. درواقع، كساني كه مدارس 
كشور را اداره مي كنند، مديريت جوامع بشري را به عهده 
دارند. فراموش نكنيم كه همه شهروندان، بدون استثناء ، 
خصوصٌا معلمان همة دوره هاي آموزشي نياز دارند احساس 

كنند كه: 
الف: ارزشمندند 

ب: مورد محبت و احترام اند 
پ: از هر لحاظ، تأمين اند

ــه بايد منتظر  ــت  ك ــر اين صورت، طبيعي اس در غي
آسيب ها و ناهنجاري هايي از سوي ايشان شد!

۴. خانواده ها (عمدتًا مادران و پدران) 

از جملة ويژگي هاي دوران معاصر،  كم رنگ شدن مداوم 
و سريع اثربخشي خانواده ها در تربيت فرزندان است ! غافل 
از اينكه والدين هر كودك نخستين و تنها معلمان «زيستي 
و فرهنگي» او مي باشند، و در واقع معلمان همه معلمان 
تلقي مي شوند. بنابراين،  بدون ترديد، تربيت خود والدين،  

مقدم بر تربيت فرزند ايشان است. 
ــت كه خانواده سالم (مادر و پدر وهمسري  بديهي اس
ــالم بار آورد. شهروندان سالم  سالم) مي تواند فرزندان س
در خانواده هاي سالم تربيت مي شوند. خانوادة سالم يعني 
خانوادة برخوردار از مادر و پدر فرهيخته و شايسته همسري، 
برخوردار از سالمت زيستي - فرهنگي. خانواده اي كه رفاه 
ــبي دارد و از امنيت هاي همگاني: عاطفي، اقتصادي،  نس
حرفه اي، سياسي، فرهنگي، و.. بهره مند است، خانواده اي 
كه براي همسري و والديني شايسته و شهروندي مولد و 

موفق، تربيت شده است. 
ــائبه  ــن خانواده اي طبعًا يار و ياور صادق و بي ش چني
مدارس، نه فقط مدرسه فرزند خودش، خواهد شد. چون 
مي داند و باور دارد كه جامعه سالم و مدرسه سالم و جهان 
ــالم، الزم و ملزوم اند. سرمايه گذاري براي تربيت چنين  س
خانواده هايي، بدون ترديد، از وظايف اساسي اولياي امروز 
جامعه خصوصًا آموزش - پرورش است. تربيت خانواده ها 
مقدم بر تربيت معلمان، و تربيت معلمان مقدم بر تربيت 

كودكان و نوجوانان است. 
 ۵. مدرسه (جايگاه يادگيري فعال و سالم): در 

دنياي امروز مدرسه اي را شايسته تلقي مي كنند 
كه: 

 منبع معتبر علوم و معارف روز باشد. 
 خود را به همگان (جامعه وجهان) متعلق بداند، نه چند 

صد نفر كودك يا نوجوان. 
ــد، چون از آن همگان  ــي نكن  اطراف خود را حصاركش

است. 
 خود را مسئول جامعه و جهان بداند. 

ــق، علم، جرأت، عمل، عدالت، و آزادي يادگيري   از عش
برخوردار باشد. 

يا مركز مطمئن قدرت و معرفت و محبت باشد. 
 همچون كارگاه آموزشي اداره شوند نه مانند يك اداره. 

ــود را پناهگاه مطمئن افكار نو بداند به اين معنا كه   خ
مدير و معلمانش از ذهن  هاي باز برخوردار باشند. 

 يادگيري مدير و معلمان را مقدم بر يادگيري محصالن 
بداند و اين فرايند را بسيار جدي تلقي كند، و از هر گونه 

سرمايه گذاري در اين مورد، دريغ نورزد. 
ــتقيم  ــمي خانواده هاي مس ــت رس ــا تربي ــوزش ي  آم
ــود را بر آموزش خود دانش آموزان، مقدم  دانش آموزان خ

و جدي تلقي كند. 
ــي خواهند به  ــهرونداني كه م ــه روي همه ش   درش ب

يافته هاي تازه علوم و معارف دست يابند، باز باشد. 
  از هر گونه قشربندي شهروندان پرهيز كند. 

  وظايف اختصاصي خود را انجام دهد و امور ساير نهادهاي 
اجتماعي را به خود آن ها واگذارد كه مدرسه، مدرسه است 

نه خيريه، و فرهنگ و ادبيات ويژه خود را دارد. 
  فراموش نكند كه خانواده ها سرمايه گذاران واقعي و اصلي 
نهادهاي آموزشي هستند، و مدارس (و حتي دانشگاه ها) 
ــه دارند كه در هر گونه تصميم گيري و برنامه ريزي  وظيف
چندوچون فعاليت هاي آموزشي خود، انتظارهاي خانواده ها، 
در واقع جامعه و جهان، را در نظر بگيرند. و از همكاري ها 
ــتفاده كنند و از تحقير و  و همياري هاي صادقانه آن ها اس

مالمت شان اجتناب ورزند. 
ــاداب و مشوق يادگيري نگه    محيط خود را همواره ش

دارد. 
  ساختار و فضاي طبيعي را از ضرورت هاي يادگيري و 
آموزش در دوران كودكي و نوجواني بداند اگرچه به اندازه 

يك متر مربع باشد. 
ــه پديدة حياتي در آن به چشم بخورند:  ــه س   هميش

نظافت، نظم و انضباط. 
بديهي است كه مديريت شايسته مدرسه يعني مدرسة 
برخوردار از ويژگي هاي مذكور. مديري كه همزمان از مغز 
ــت: برخوردار از  ــت توانمند و دل نرم برخوردار اس پر، دس
ــدال، قدرت، معرفت،  ــان، اعتماد، اعت ــق، جرأت، ايم عش

محبت. 
۶. وسايل و ابزارهاي يادگيري (و آموزشي) 

كتابهاي درسي 
معموًال كتاب هاي درسي «مظهر» يا «تجلي گاه» برنامه هاي 
ــوند، و آن ها را زنده مي كند،  و زنده نگه  ــي تلقي مي ش درس
مي دارند. بيشتر معلمان و همه دانش آموزان و دانشجويان ما 
ــوي وزارت آموزش -  ــي اعالم شده از س تنها كتاب هاي درس
پرورش را كتاب هاي درسي مي شناسند، و براي ايشان، حكم 
ــي را دارد. تقريبًا جز آن ها را قبول ندارند ! به  برنامه هاي درس
ــان از مقوله اي به نام «برنامه هاي  عبارت ديگر، بيش تر معلم
درسي» در حوزة مدرسه، آگاه نيستند و حتي دربارة آن نمي 
انديشند. از اين رو در فرهنگ، كتاب درسي، و حي منزل است 

معلم بايد با توجه به شرايط درسها، 
کالس و مخاطبانش، 
روشهای موثر در يادگيری فعال را 
شخصاً ابداع يا انتخاب کند
يعنی خالق روش باشد
 نه تابع روش
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و جز آن نبايد به كالس و مدرسه، راه يابد ! اين پندار نيز طبعًا 
ــدن اطالعات بيش تر معلمان، در  به محدود ماندن و كهنه ش
همه دوره هاي تحصيلي، مي انجامد. معلمان و به تبع ايشان 
ــوند! و اين نيز  محصالن به تدريج گرفتار مرگ علمي مي ش
طبعًا بزرگترين آسيب و آفت اجتماعي است كه آثارش غالبًا 

در بلند مدت ظاهر مي شود. 
  از آنچه گفته شد مي توان نتيجه گرفت كه كتاب درسي 

زنده  كتابي است:
  در بردارندة يافته هاي علوم ومعارف روز

  محرك و مشوق انديشه ها و انديشيدن هاي متفاوت و 
انتقادي، بازانديشي و فراترانديشي در كودكان و نوجوانان 

حتي خود معلمان 
  مشوق روشنگري و شناگري نه شناوري 

  محرك و مشوق يادگيري مداوم از منابع معتبر ديگر 
ــوزان در  ــدن دانش آم ــوق و مقوي خودگردان ش   مش

سراسر زندگي خصوصًا در يادگيري
  خوددار از هر گونه تحقير و توهين اشخاص مورد احترام 

مردم در گذشته و جهان 
ــه جامعه و جهان در  ــتمي ب   برخوردار از نگرش سيس

همه مطالبش 
  مشوق و محرك برخوردارشدن محصالن و حتي معلمان 

از مغزهاي پر، دست هاي توانا و دل هاي نرم (مهربان) 
  بيدار و پويا نگه دارندة ذهن معلمان و دانش آموزان 

  معلمان، كه عمًال مفسران كتاب هاي درسي هستند، 
بايد همواره و در هر فرصتي به دانش آموزان و دانش جويان 
ــي در همه  يادآوري كنند كه هيچ يك از كتاب هاي درس
علوم و معارف چه در آموزش مقدماتي و چه آموزش عالي 
ــته باشد، چون  نمي تواند همة حقايق موضوع خود را داش
كتاب هاي درسي، محدود است و ثابت. در صورتي كه علوم 

ومعارف بشري مداوم در حال تغييرند و تكميل. 
بنابراين بايد دانش آموزان و دانش جويان را از وابسته شدن 
ــي بر حذر داشت و راهنمايي و تشويق  به كتاب هاي درس
كرد كه ناگزيرند به منابع معتبر ديگر مراجعه كنند، منابعي 

كه خود معلمان به آن ها آشنا هستند. 
۷.  مديريت آموزشي (مدرسه و دانشكده و 

دانشگاه ) يا مديريت تربيت 
به گفتة برخي از بزرگان درحوزة سياست، شخصي كه 
مدرسه اي را اداره مي كند، در واقع جهان را ادراه مي كند. 
ــر، مديريت  ــت بي نظي ــي، مديريتي اس مديريت آموزش
ــت و دل با هم و  ــت مغزها و دس ــي يعني مديري آموزش
همزمان. بنابراين، مدير يك مؤسسه (نهاد) آموزشي، اعم 

ازمقدماتي و عالي، حتمًا بايد شخصي باشد:
گونه نقص عضوي برخوردار از شخصيت سالم و خانواده سالم وعاري از هر 

در كمك به كشف و حل اين گونه مسائل، و خالق در پيدا  حساس به مسائل انساني در جامعه و جهان معاصر، فعال  كه براي اين نوع مديريت، تربيت شده است. 
كردن و پيشنهاد راه حل هاي ابتكاري 

آموزشي  برخوردار از مطالعات و تجارب مبحث معلمي و مديريت 
ــودكان و  ــي ك ــي و جامعه شناس ــنا به روان شناس نوجوانان آش
ــنا به روان شناسي و جامعه شناسي محيط آموزشي   آش

سالم و موفق 
ارتباط كالمي خصوصًا در ارتباط با اولياي دانش آموزان  برخوردار از مهارت هاي مؤثر ارتباط هاي اجتماعي، به ويژه  فرزند زمان نه بردة زمان 

ــنا به روش ها و راهبردهاي كمك به يادگيري و تازه  نگه داشتن اطالعات همكاران  آش
ــرايط سالم  ــال به طوري كه همه  برخوردار از مهارت فراهم آوردن محيط يا ش ــراي يادگيري و آموزش فع و الزم ب

معلمان آن احساس يگانگي كنند نه بيگانگي. 
ــتياق،  اطالعات،  ــه و اش ــتعداد، عالق ــوردار از اس ــالم و سرور انگيز در  برخ ــت س مهارت هاي تأمين محيط زيس
مدرسه، با اين باور كه شادابي طبيعت مدرسه از مؤثرترين 

عوامل مؤثر در يادگيري است. 
ــي درحوزه  آشنا به فرهنگ و شرايط روز حاكم بر جامعه و جهان  ــاي راهنمايي آموزش ــوردار از مهارت ه مديريتي خويش  برخ
ــه را، به كمك  سيار در محيط مدرسه نه ثابت در پشت ميز مديريت  ــه مي تواند مدرس ــه مدير مدرس همكاران خود، محيطي گرداند:  خالص

 شاداب و سرورانگيز 
 جاذب و جالب براي آموزش يادگيري

 خانواده متعادل 
 افزاينده تداوم علم و معرفت 

 برخوردار از نظافت همگاني، نظم و انضباط 
۸. تربيت معلم (آماده سازي نظري و عملي براي 

حرفة  معلمي و مديريت آموزشي ) 

حرفة معلمي عمدتًا آموختني است. 
عشق و جرأت، و قدرت و معرفت و محبت 

كليدهاي موفقيت در حرفة معلمي 
ــاهرگ و شاه كليد فرهنگ و علوم  تربيت معلم يعني ش
معارف آدمي. هر گونه و هر ميزان سرمايه گذاري در تربيت 
ــتغال و ضمن خدمت، سرمايه  ــور، پيش از اش معلمان كش
گذاري براي تأمين سالمت و سعادت همه جانبه براي همگان 
است. تربيت معلم يعني پيش بيني و پيش گيري آسيب هاي 
احتمالي كه ممكن است بعضي از معلمان را گرفتار بكند، و 
عمده ترين آن ها عبارت  اند از: مرگ ذهني يا كليشه اي عمل 
كردن ذهن، مرگ علمي يا اكتفا كردن به آنچه در گذشته ها 
آموخته شده است، مرگ حرفه اي يا سنتي و تقليدوار عمل 
كردن، و مرگ عاطفي يا فراموش كردن انساني عمل كردن. 
پس مركز تربيت معلم يعني نهادي كه كليدداران تغيير رفتار 

كودكان و نوجوانان كشور را تربيت و آماده مي كند. 
ــي توان آينة  ــز تربيت معلم را م ــع مديريت مراك وض
ــوال جامعه را  ــي كرد، و اوضاع و اح ــت جامعه تلق مديري

مي توان از اوضاع و احوال مراكز تربيت، دريافت. 

مركز تربيت معلم (مدير) در واقع، مبدأ و مرجع آموزش 
ــت. هم چنين فرهنگ هر جامعه نشان  - پرورش كشور اس
دهندة  فرهنگ مدارس آن جامعه است و برعكس، فرهنگ هر 
مدرسه، نمايانگر چگونگي عملكرد معلمان و مدير آن مدرسه 
است. چگونگي تفكر و عملكرد مديران و معلمان، نشان دهندة 
 فرهنگ حاكم بر مراكز تربيت است، و فرهنگ مراكز تربيت 
معلم نيز طبعًا نشان مي دهد كه اولياي امور جامعه، چقدر و 
چگونه براي تربيت (آموزش - پرورش) كودكان و نوجوانان و 
معلمان و مديران آموزشي كشور خود واقعًا ارزش قائل اند و 
عمًال مراكز تربيت معلم را عوامل تعيين كنندة  مدنيت جامعه 
و جهان تلقي مي كنند. به عبارتی ديگر، اعمال فرد يا گروه 
است كه وضعيت تفكر ايشان را نشان مي دهد نه تعريف ها 
و و توصيف هـا، هر چند مفصل و بليغ و فصيح از معلمان و 
مراكز تربيت ايشان. در واقع، سرمايه گذاري در تأسيس اين 
ــترين دقت در انتخاب مديران و معلمان  گونه مراكز و بيش
ــتادان) و داوطلبان معلمي، جدي تقلي كردن بشريت و  (اس

عشق به سرنوشت آن است. 
ــهروندي با هر گونه مدرك  ــالم، هيچ ش در جامعة س
ــتغال به حرفة معلمي را ندارد  تحصيلي، حق و اجازه اش
مگر اين كه دورة تربيت معلم را با موفقيت گذرانده باشد. 
مركز تربيت معلم سالم و شايسته، يعني مركز تربيت معلم 
ــي فرهيخته مديريت مركز  ــوردار از مديريت آموزش برخ
تربيت معلم، نه مدرسه يا دانشكده و دانشگاه و مدير يك:

ــت و عاري از هر گونه نقص عضو،  ــخصيت سالم اس  ش
شرايط يك معلم شايسته را داراست. 

ــد و همگاني عمل مي كند. به اين   همگاني مي انديش
معنا كه همزمان به همه شهروندان جامعه و جهان توجه 
دارد. مسائل آن ها را مسائل تربيت معلم مي داند و مسائل 

خودش. 
ــان معاصر  ــي در جه ــا مهارت هاي مديريت آموزش  ب

آشناست. 
ــات و مهارت هاي  ــري مداوم و بازنگري اطالع  از يادگي

خويش لذت مي برد. 
ــه و جهان  ــاي تربيتي جامع ــفه ها و نظريه ه ــا فلس   ب
آشناست، و دقيقًا مي داند چه مي كند،  چه بايد بكند،  چرا؟ 

و چگونه ؟
ــت معلم، پرهيز  ــربندي در مركز تربي ــر گونه قش  از ه
ــون مي داند و باور دارد كه معلمان خود، بايد  مي كند، چ
ــوند كه به صالح و رفاه همه جانبة همه  طوري تربيت ش
ــهروندان امروز و فردا بينديشند، و از هر گونه تعصب و  ش
تبليغ اجتناب ورزند،  چون محيط آموزشي، خصوصًا مركز 
ــي  تربيت معلم، فرصت تجربه و تمرين عملي آزادانديش

است، و به همگان تعلق دارد. 
ــراي تربيت مديران و  ــه و اطالعات الزم ب   داراي تجرب

معلمان شايسته در جهان معاصر است.  
ــتادان) يك مركز  ــور كلي، مديران و معلمان (اس به ط
ــر و معلمان مديران و معلمان  تربيت معلم، در واقع، مدي

هستند و مسئوليت بس سنگيني به عهده دارند. 
اگر شهروندان سالم و شاداب مي خواهيم 
بايد معلمان سالم و شاداب تربيت كنيم، 

و براي تربيت چنين معلماني
 به مراكز تربيت معلم سالم و شاداب نياز داريم.

 و راه ديگري وجود ندارد. 

وضع مديريت مراكز تربيت معلم را 
مي توان آينة مديريت
 جامعه تلقي كرد

 و اوضاع و احوال جامعه را مي توان 
از اوضاع و احوال مراكز تربيت، 
دريافت.
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ــان (خانواده)،گروه  ــاس دالوند، پژوهشــكده اوليا و مربي عب
پژوهشــي راهنمايي و مشاوره 

خانواده
آنچه با تصوير مي گردد عيان
سال ها نتوان نمودن با بيان

«موالنا»  
انسان موجودي است اجتماعي 
كه بقا و تكامل خويش را مرهون 
ــطة  ارتباطات و مراوداتش با ديگران مي داند. رفتار هر فرد به واس
تجربة شخصي يا استفاده از تجارب ديگران شکل می گيرد. شايد 
انسان برای از بين بردن محدوديت زماني جهت تسلط و سيطره بر 
محيط اطراف، و نيز به دليل نداشتن امكان توليد متنوع به منظور 
رفع نيازهاي خويش، ناگزير بوده که با ديگران ارتباط برقرار نمايد. 
لذا مي بايست ابزار و وسايلي را مهيا مي نمود  که به کمک آنها نياز، 

خواست ها و تمايالت خويش را به ديگري منتقل نمايد.
ــت. «در تاريخ  ــاني اس برقراري ارتباط ويژگي مميز رفتار انس
فرهنگ انساني، تبادل افكار و عقايد متمايزترين مقام را دارد. تنها 
زماني كه آدمي آموخت چگونه دانشي را كه فراهم آورده از فردي 
ــل ديگر  ــلي به نس به فرد ديگر، از گروهي به گروه ديگر و از نس
ــد» (ابرامي، ۱۳۷۹، ۲۷)  انتقال دهد، از جانوران ديگر متمايز ش
ــن ارتباط و برون ريزي عواطف مي تواند به گونه هاي متفاوت و  اي
اشكال مختلف جلوه  نمايد. براي چنين منظوري استفاده از نمادها 
و سمبل ها در اشكال مختلف و با ظرافت هاي خاصي كه افراد از آن 

سود مي جويند در زمرة تفاوت هاي فردي قلمداد خواهد شد.
زبان يا به عبارت سليس تر، اين مهمترين وسيلة ارتباطي، خود 
از خاستگاه نمادين كدهاي تصويري نشأت گرفته كه به مرور زمان 
ــكل كنوني  ــر اثر تحول و تطور آواهاي ناهمگون صوتي به ش و ب

مبدل گشته است.
ــير تاريخيـ  تكويني بيان گفتاري، چگونگي  با نگاهي به س
ــاره و بيان  انتقال مفاهيم و ايجاد ارتباط، درمي يابيم كه زبان اش
ترسيمي (نقاشي) از نخستين فرايندهاي پديدايي زبان گفتاري 
ــمار مي روند. «در هر عصري از تاريخ انسان مجبور بوده در  به ش
جست وجوي تعادل زماني در برخوردهايش با طبيعت و روابطش 
با انسان هاي ديگر باشد، به اين ترتيب، از طريق سازماندهي تّخيل 
بصري اش، نظمي نمادين از تجربيات روانشناختي و معنوي خويش 
ــت. ارتباط بصري، ارتباطي جهاني و بين المللي است:  آفريده اس
محدوديت هاي تحميل شده توسط زبان، لغتنامه و دستور زبان را 
ندارد و يك بي سواد هم مي تواند مثل يك شخص تحصيل كرده 
آن را بفهمد» (كپس، ترجمه مهاجر، ۱۳۸۰، ۱۶) همان گونه كه از 
تصاوير منقوش بر غارها و سنگ نوشته ها بر مي آيد، رفتار ارتباطي 
افراد غارنشين به وسيلة ترسيم، چند هدف عمده را دنبال مي نمود 
كه از آن جمله است: بيان خطرات ناشي از حيوانات درنده، يا از 
بين بردن ترس از حيوان با كشته شدن ذهني آن، و نيز آموزش 
نحوة شکار به نوجوانان.  «زبان شناسان براي سير خط از تصاوير 
تا الفبا چهار مرحله قائل اند: تصويرنگاري، ايده نگاري، واژه نگاري و 
آوانگاري. در مرحلة تصويرنگاري كه گامي فراتر از ابزار حافظه اي 
بود، بيان فكر و تبادل انديشه به وسيله تصوير صورت مي گرفت. 
ــته اند. انسان از راه نقش  ــتن دانس اين مرحله را اصل و آغاز نوش

ــكل جانوران، خورشيد، كوه، درخت و ديگر پديده هاي  كردن ش
زودشناخت طبيعي بر سنگ و فلز و چوب، كلمه يا كلمه هايي را 
ثبت مي كرد، يا حتي به همين شيوه شرح يك شكار، وصف يك 
ــکل مکتوب درمي آورد»  جنگ يا قراردادي بين دو قبيله را به ش

(ابرامي، ۱۳۷۹، ۳۶ و ۳۵).
به جرأت مي توان پيدايش خط را نوعي تبديل كليدواژه هاي 
ــيم هاي ابتدايي دانست. «نخستين نمونه هايي كه  تصاوير و ترس
ــت  به عنوان خط قبول عام يافته، نظام هاي خطي تصويرنگار اس
ــيم مي كردند تا  ــكل هايي را منظم و پي درپي ترس كه در آنها ش
معني خاصي از آن مفهوم شود. اين نظام هاي تصويري سرچشمة 
ــت كه با طي مراحل متنوع به صورت هاي امروزي  خط هايي اس
متحول شده است» (برجيان، ۱۳۷۹، ۱۸). پس مي توان با كمي 
تعمق، ريشه هاي حروف الفبا و پيدايش خط را در بيان ترسيمي 

(نقاشي) جستجو كرد.
با پيدايش و در نهايت استفاده از خط، بيان ترسيمي از بيان 
ــاني  ــات رفتار انس صرف خبري به نوعي انتقال حاالت و احساس
ــد. با اين تحول (پيدايش خط) و نيز آميختن رنگ با  تبديل ش
ــيمي رقم خورد. «رنگ ها نيز  ــيم جلوة ديگري از بيان ترس ترس
ــمبل و رمزهايي به شمار مي آيند كه در مواقع  مانند اشكال، س
لزوم مورد استفاده كودكان قرار مي گيرند و زبان تصوير او را كامل 
ــيمي كودكان و رنگ آميزي آنها در  مي گردانند. در تصاوير ترس
ــر جهان نوعي شباهت به چشم مي خورد» (علي اكبرزاده،  سراس

۱۳۷۵ ب، ۴۴).
ــناختي رنگ ها  همان گونه كه از ويژگي فيزيولوژيك و روانش
برمي آيد اين هنر به كمك ترسيم شتافت و در تكميل اين بيان، 
تأثير بسزايي بر جاي گذاشت. «تجربة انسان ها طي زمان طوالني، 
ــان مي دهد كه اين رنگ بر  ــرخ، نش در مورد تأثير رواني رنگ س
سيستم عصبي اثر تحريك كننده دارد. فشار خون را باال مي برد 
و ميزان تنفس و ضربان قلب را افزايش مي دهد» (لوچر، ترجمه 

رواني پور، ۱۳۶۸، ۱۶).
علي اكبرزاده رنگ را چنين بيان مي نمايد:

ــت از ارتعاش نسبي انرژي و  «بنا به تعريفي رنگ عبارت اس
ضبط آن به وسيلة سلول هاي محيطي كه پس از انتقال به مغز اثر 
آن ظاهر مي شود، به عبارت ديگر نوري كه از سطح اشياء به چشم 
انسان منعكس مي گردد رنگ ناميده مي شود، لذا منظور از رنگي 
بودن يك جسم در واقع خاصيت جذب و انعكاس طول موج هاي 

مشخصي از نور است» (علي اكبرزاده، ۱۳۷۵ الف، ۳۹).
بنابراين چنانچه تصاويري كه مفهوم و محتواي خاصي را القاء 
مي كنند با رنگ كه خود به تنهايي قابليت برون ريزي احساسات 
ــوه اي كامل از بيان  ــف افراد را دارد بياميزد، مي تواند جل و عواط
سمبليك ارائه دهد، و آنگونه است كه از نقاشي به عنوان يكي از 
زمينه هاي هنري ياد مي نمايند. تولستوي در تعريفي از ورون هنر را 
چنين مي نماياند: «هنر تجّلي خارجي احساسات نيرومندي است 
كه انسان آنها را تجربه و آزمايش كرده است. اين تجّلي ظاهري به 
وسيله خط ها، رنگ ها، حركات و اشارات، اصوات و كلمات صورت 

مي پذيرد» (تولستوي، ترجمه دهگان، ۱۳۶۴، ۵۳).
ــن به نكات  ــدون پرداخت ــر و در اين مجال، ب ــر تقدي ــه ه ب
زيبايي شناسي و نيز كاربرد بيان ترسيمي به عنوان هنر نزد اقوام 

بدوي، و صرفًا با نگاهي گذرا و با بياني موجز و مجمل پديدايي اين 
ــينه و  مقوله را مرور نموديم. اينك پس از نگاهي اجمالي به پيش
سير تحوليـ  تاريخي ترسيم، اميد است بتوانيم پديدايي ترسيم از 
كودكي تا نوجواني را تصوير نموده و به نكات مشترك بين نقاشي 

كودكان و اقوام بدوي نيز اشاره اي گذرا داشته باشيم.
ــودك، در هر مرحله از  ــد و تحول ك با عنايت به مراحل رش
رشد و تكامل ارگانيزم، شاهد تجلي ويژگي هاي خاصي هستيم 
كه نظام رواني كودك از آن تبعيت مي نمايد و كليه فعاليت هاي 
او را تحت سلطه و سيطرة خود قرار مي دهد. مثًال زماني كه نوزاد 
ــيـ  حركتي قرار دارد (از بدو تولد تا ۲۴ ماهگي)  در مرحلة حس
نقاشي و بازي او نمي تواند واجد نمادهاي رمزي و سمبليك باشد، 
ــتره اي را براي وي  چرا كه قابليت هاي رواني او امكان چنين گس
ــيـ  حركتي  ــم از دورة حس ناممكن مي نمايد. «در مرحله شش
ــدن و تجسمي شدن  ــاهد آغاز دروني ش (از ۱۸ تا ۲۴ ماهگي) ش
روان بنه هاي حسيـ  حركتي هستيم، يعني آنچه طفل به صورت 
طرح هاي حسيـ  حركتي دارد،جنبه ذهني و دروني پيدا مي كند 
و از حالت محسوس و ملموس جدا مي شود و جنبة تجسمي آنها 

آغاز مي گردد» (منصور، ۱۳۷۸، ۱۰۳).
ــدي و مراحل مختلف تحّول،  اينك با توجه به ويژگيهاي رش
ــي متناظر با  ــا مؤلفه هاي نقاش ــت ت ــعي بر آن خواهيم داش س
ــد و تحول كودك را مورد بررسي قرار دهيم  سنين مختلف رش
ــد روانيـ  حركتي نوزاد به بيان نحوة  ــت مراحل رش و با نظرداش

ساخت يابي و شكل گيري نقاشي بپردازيم.
ــياء اطراف خود  «هنگامي كه كودك با آب دهان بر روي اش
عالئمي به جا مي گذارد، زماني است كه او به موجوديت و امكانات 
تأثير خود بر محيط اطراف پي مي برد، اما اين آثار و عالئم کمتر از 
اولين صداهايي كه او بر اثر شادي يا رضايت خاطر از گلو يا لبانش 
ــاالن قرار مي گيرد (فراري،  ــازد، مورد توجه بزرگس خارج مي س

ترجمه صرافان، ۱۳۷۶، ۸).
دانش پژوهان براي اين نقطه آغازين فرايند ترسيم، سن پايه اي 
را مشخص نكرده اند و از اين فعاليت به عنوان نخستين حركات 
ــه اي كه هدفي را دنبال مي كند نام برده اند که ظاهراً  وحدت يافت
ــكل گيري اولين روان بنه هاي كودك به وجود مي آيند.  پس از ش
از اين مرحله كه قبل از سن يازده ماهگي آغاز می شود به عنوان 

مرحله پيش ترسيمي ياد كرده اند.
در صورتي كه بازي با رنگ را قبل از سن يازده ماهگي داشته 
باشيم، نقاشي انگشتي (استفاده از رنگ بعنوان ابزار ترسيم) جزء 
ــده و بعد از اين سن جزء  ــيمي قلمداد ش فعاليت هاي پيش ترس
اولين ترسيم هاي كودك برشمرده خواهد شد. در اين نوع فعاليت 
ــيمي كودك از انگشتان خود به جاي ابزار (قلم، ماژيك ....)  ترس
ــتفاده نموده و با توجه به ميل كودك به كثيف كردن در اين  اس

سن واجد بيشترين لذت براي او خواهد بود.

سير تحولي بيان ترسيمي از كودكي تا نوجواني
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«در مبناي ترسيم و حتي قبل از نخستين خط خطي كردن ها 
و پديدآوري خطوطي كه ظاهراً واجد معنايي نيستند، مجموعة 
ــاي ادراكي  ــاي حركتي، وحدت  يافتگي ه پيچيده اي از رفتاره
ــدني به  ــه از اين آثار دوام دار و مشاهده ش ــرد اطالعاتي ك و كارب
ــوند، قرار دارد. مؤلفاني به بررسي  منزلة تداوم بدن حاصل مي ش
ــيمي» و  ــاي بين اين فعاليت «پيش ترس ــباهت ها و تفاوت ه ش
«صوت سازي» هاي كودك پرداخته اند. (دادستان و منصور، ۱۳۷۱، 
ب). درخصوص تعيين سن آغازين فعاليت ترسيمي نزد كودكان، 
بين پژوهشگران اتفاق نظر وجود ندارد. اما براي آن،گسترة سني 
يازده تا هيجده ماهگي را در نظر گرفته اند و اين در حالي است كه 
چنانچه پيشتر بيان شد، فعاليت پيش ترسيمي با به وجود آمدن 

اولين حركات تكراري در نوزاد تبلور مي يابد. 
از ۱ تا ۲/۵ سالگي 

ــه راه افتادن و  ــد يازده ماهگي يعني تقريبًا مقارن با ب « از ح
حفظ تعادل، كودك بدون آنكه قصد خاصي داشته باشد، لكه ها 
ــي را در فضاي اطراف خود پديد مي آورد. در اين وهله،  و خطوط
لذت حركت است كه كودك را هدايت مي كند و فعاليت ترسيمي 
ــة بازي هايي قرار مي گيرد كه از ارضاي ميل به  در چارچوب هم
«كثيف كردن» كه با مرحلة بهنجار تجربه گري و اكتشاف مطابقت 
دارد، حاصل مي شود. از اينجاست كه پاره اي از مؤلفان (پرودومو) 
ــول روانيـ  حركتي وي  ــيمي كودك را به تح ظهور فعاليت ترس

وابسته دانسته اند (دادستان، ۱۳۷۶، ۱).
هنگامي كه از فعاليت ترسيمي با معنا و مفهوم امروزي آن ياد 
مي نماييم، از فعاليتي سخن به ميان مي آوريم كه مشتمل بر چند 
ــزء و نيازمند ملزوماتي از جمله كاغذ، مداد و احيانًا مدادرنگي  ج

است. پالسكو اين آغاز را نزد كودكان چنين  بيان مي نمايد: 
«اولين عالئمي كه كودك بر روي كاغذ رسم مي كند، بيشتر 
بر اثر ضربه زدن مداد بر روي كاغذ پديد مي آيد كه گاهي موجب 
پاره شدن كاغذ مي شود. در اين هنگام عكس العمل والدين موجب 
مي گردد كه كودك دريابد بدين وسيله مي تواند با ديگران ارتباط 

برقرار كند» (پالسكو، ۱۹۷۳، به نقل از نوري ۱۳۸۰، ۳۶).
ــودكان در دورة  ــه ك ــناخت گرا معتقدند ك ــان ش روانشناس
ــي كردن ها،  ــيـ  حركتي (از تولد تا ۲۴ماهگي) با خط خط حس
ــروع به نقاشی می کنند. براي كودك نقاشي در آغاز به منظور  ش
كشيدن تصوير نيست بلكه ترسيم خط است و وجود تشابه بين 
ــي (خط خطي كردن) با شكل اشياء، كامًال تصادفي  اينگونه نقاش
ــروع و تا ۲/۵ سالگي  ــت. اين مرحله از حدود يازده ماهگي ش اس
ادامه خواهد داشت. «تجربيات ذهني كودك هنوز براي «بيان» 
و «ترسيم» كامل نيست و بدين خاطر نمي تواند تحوالت ذهني 
ــمبل هاي ذهني، شكل رسم نمايد،  خود را بازگو كند و براي س
ــنين بعد صورت مي گيرد و همين  ــد كامل ذهني در س زيرا رش
موضوع دليل محكمي براي عقب ماندگي ذهني كودكاني است كه 
در مرحله رشد كامل ذهني، نقاشي هايشان به صورت خط خطي 
ــي، ۱۳۷۲، ۲۰). اما مقارن با سپري شدن دورة  ــت» (مقدس اس
ــم و تصور در غياب الگو،  ــيـ  حركتي و با شكل گيري تجس حس
اينگونه نگاره گري ها به ترسيم هاي نمادين و رمزي تبديل خواهند 

شد.
«در حدود دوسال ونيمگي مي توان شاهد ترسيم خطوط افقي، 
ــاس نظر اغلب مؤلفان، در  ــودي، نقطه چين و دايره بود. براس عم
ــال زندگي است كه نخستين خطوط تقليدي  خالل سومين س
ــوند  كه از مرحله خط خطي كردن فراتر مي روند، متجلي مي ش
ــكل ها را در ترسيم كودكان متمايز كرد»  و مي توان پاره اي از ش
ــي  ــتان، ۱۳۷۶، ۲). «كلوگ (۱۹۷۰) از ميان ۸۰۰۰ نقاش (دادس

كودكان كه طي سال هاي متمادي تحقيق جمع آوري شده بود، 
ــي و هفده الگوي جاگذاري (تعيين  بيست نوع خط خطي اساس
جاي عالمت گذاري بر صفحة كاغذ) را مشخص كرده است. جالب 
است كه موريس (۱۹۶۷) نيز گزارشي از الگوهاي مشابه نقاشي 
ــتفاده از رنگ و كاغذ ارائه کرده است»  ــمپانزه ها با اس توسط ش

(توماس و سيلك، ترجمه مخبر، ۱۳۷۰، ۴۰ و ۴۱).
ــروع به تفسير  ــد كه كودكان ش به هرروي، زماني فرا مي رس
خطوط خود به عنوان تصوير مي كنند. لوكه اين مرحله را تحت 
عنوان «واقعگرايي تصادفي» مشخص مي كند. «كودكان عمومًا 
قبل از آنكه كشيدن را آغاز كنند مقاصد خود را بيان نمي كنند، 
ــي خود مي پردازند»  ــير نقاش بلكه غالبًا پس از اتمام كار به تفس

(پيشين).
از ۲/۵ تا ۵ سالگي 

كودك در اين مرحله با استفاده از استعاره هاي رمزي، قدرت 
ــود اشيايي را در  تخيل و تصور خود را افزايش داده و قادر مي ش
ــكل نامأنوس آن به كار گيرد. ما همواره شاهد بازي كودكاني  ش
بوده ايم كه در آن از يك تكه چوب به عنوان اسبي كه راكب آن 
ــيمي آنان نيز بيش از  ــد، يادكرده اند. اين نگاه در آثار ترس بوده ان
پيش به چشم مي خورد. از حدود سن دو سال و نيمگي است كه 
كودكان نقاشي هاي خود را بازنمايي چيزي تلقي مي كنند. گاهي 
اوقات پيش از آن كه كشيدن نقاشي را آغاز كنند، مقاصد خود را 
بيان مي كنند و ديگر معني نقاشي تا پايان تكميل آن مكتوم باقي 
نمي ماند، كه اين خود يكي از وجوه تمايز نگاره گري اين مرحله با 
مرحله قبل است.  «در اين مرحله، ديگران نيز اين خط خطي ها 
را با سهولت بيشتر درك مي كنند و نيز به تدريج اشكال بيشتر 
و متنوع تري در يك صفحه كشيده مي شود» (توماس و سيلك، 

ترجمه مخبر، ۱۳۷۰، ۴۳).
ــاس نظر اغلب مؤلفان، در خالل سومين سال زندگي  «براس
است كه نخستين خطوط تقليدي كه از مرحلة خط خطي كردن 
ــود و مي توان پاره اي از شكل ها را در  فراتر مي رود، متجلي مي ش
ــيم كودكان متمايز كرد. در همين هنگام است كه ميل به  ترس
تجسم عيني در كودك پديدار مي گردد، بدين معنا كه شباهت 
بين خطوط خود و اشياء واقعي را در مي يابد و به آنچه به تصوير 
ــيده است معنايي مي دهد و آن را نامگذاري مي كند. اما اين  كش
ادراِك شباهت كامًال جنبه موقت دارد و به همين دليل، كودك 
مي تواند متناوبًا به يك شكل معين معاني متفاوتي را نسبت دهد» 
(دادستان، ۱۳۷۶، ۳). «در حدود سه سالگي، كودكان در سراسر 

جهان به ترسيم آدمكي مي پردازند كه از يك دايرة مركزي و چند 
ــكيل شده است (آدمك وزغ گونه). آدمكي  خط متصل به آن تش
كه ابتدا، به رغم تلقين بزرگساالن به منظور ايجاد تغيير در آن، 
دستخوش دگرگوني قابل مالحظه اي نمي گردد، چه افزون بر آنكه 
نشان دهندة حد تحول عقلي كودك است، به منزلة فرافكني تصوير 
طرح بدني در نقاشي است و از درجة هوشياري كودك نسبت به 
بدن خويش حكايت مي كند و اين نكته را برجسته مي سازد كه 

ــال توانايي متمايز كردن بخش هاي مختلف اندام  كودك خردس
ــال و نيمه كه كشيدن  ــين). «كودكان سه س خود را ندارد» (پيش
ــي هاي بازنمايي را آغاز كرده اند، گاهي اوقات قادر نيستند  نقاش
ــازند. مثًال، آنها  ــمت هاي مختلف يك نقاشي را هماهنگ س قس
ممكن است چشم ها يا «شكم» را خارج از طرح بقية قسمت هاي 
بدن بكشند. لوله (۱۹۱۳) اين پديده را مشخصة مرحله اي تحت 
عنوان «واقع گرايي شكست خورده» مي داند و فريمن (۱۹۸۰) آن 
را «ناتواني تركيبي» مي نامد. ناتواني تركيبي ناشي از نوعي رابطة 
غلط ميان عناصر نقاشي نيست، بلكه ناشي از فقدان رابطه ميان 
اين عناصر است (فريمن ۱۹۷۲). از سه سال ونيمگي به بعد است 
ــي را آغاز  كه كودكان برقرار كردن رابطه ميان جزئيات يك نقاش

مي كنند (توماس و سيلك، ترجمه مخبر، ۱۳۷۰، ۴۴).
ــت و مدت زمان  ــودك مي تواند با دق ــالگي، ك «در چهار س
طوالني تري به يك ترسيم بپردازد و از اين سن به بعد، غالبًا نياز 
دارد كه نقاشي خود را شفاهًا نيز شرح دهد. معهذا نقاشي كودك 
معموًال فاقد جزئيات است و بدون توجه به نسبت ها انجام مي شود 
ــيم مي گردد. پاره اي از  و آنچه براي وي اهميت دارد بزرگتر ترس
ــاله مي توانند به نقاشي كردن چيزي كه از آنها  كودكان چهارس
ــته مي شود، مثًال ترسيم يك آدم يا يك درخت بپردازند و  خواس
پاره اي ديگر به دستورات وقعي نمي نهند» (دادستان، ۱۳۷۶، ۳).

ــد ذهني كودكان موجبات تطبيق هرچه  همان گونه كه رش
ــر دوره  ــا مي نمايد، در ه ــرايط واقعي را مهي ــتر آنان با ش بيش
محدوديتهاي خاصي را که برخاسته از سطح تحول آنان است نيز 
برايشان در پي خواهد آورد. از ويژگيها يا به عبارتي محدوديت هاي 
اواخر اين مرحله اين است كه كودكان در هنگام نگاره گري زوايايي 
از الگو را كه بيشتر بدان اهميت مي دهند برجسته تر مي نمايند، 
ــأ اجتماعي يا رواني داشته باشد.  كه اين ارجحيت مي تواند منش
ــين در الگوبرداري از سكه هاي  چنانچه كودكان محالت فقيرنش
رايج، سكه اي را كه ارزش بيشتري دارد بزرگتر تصوير مي نمايند، 
و ديگر اينكه در استفاده از الگو و مدل، در حقيقت بدون توجه به 
الگو، چيزهايي را كه از آن مي شناسند تصوير كنند نه جزئياتي را 
كه مي بينند. به عبارت ديگر آنچه را مي دانند نقش مي نمايند نه 
آنچه را  مي بينند.  « از پنج سالگي به بعد است كه تقريبًا همة 
كودكان مي توانند به ترسيم يك درخت، يك آدم يا يك خانه، به 
صورت يك مجموعة ساخت يافته مبادرت كنند و هندسي شدن 
اشكال، به ايجاد زوايايي در عناصر و ايجاد ريخت هاي تجسمي كم 
و بيش قالبي، منتهي مي شود. كودك از اين حد، بدون الگوبرداري 
ــياء مي داند و به نظرش مهم و  ــيم آنچه از اش از واقعيت، به ترس
ضروري است، مي پردازد». (دادستان، ۱۳۷۶، ۴ و ۳). «كودك در 
اين سن و يا حتي چند سالي ديرتر، وقتي نقاشي مي كشد فقط 
آن جنبه هايي از اشياء را كه شناخته است، رسم مي كند و نه آن 
چه را كه ظاهراً مي بيند. به همين علت است كه نقاشي او داراي 
دو خصيصة متضاد است: يكي آنكه نسبت به بيان بعضي عناصر 
كه قابل رؤيت هستند ولي از نظر او مهم جلوه نمي كنند، كوتاهي 
ــكل در مي آورد كه براي او  مي كند، ديگر اينكه عناصري را به ش
مهم هستند ولي قابل رؤيت نيستند (فراري، ۱۳۷۶، ۳۲). «از ۳ تا 
۵ سالگي، قصد يك شكل پردازي آشكار همراه با تدارك يك نحوه 
بيان ترسيمي به چشم مي خورد. كودك در اين مرحله تا حدي به 
الگو توجه مي كند، اما غالبًا طرحي اجمالي و قالبي را جانشين آن 

مي سازد» (دادستان و منصور، ۱۳۷۱، پ).
بعد از دو مرحله از تولد تا ۲/۵ سالگي و ۲/۵ تا ۵ سالگي، كه 
تغييرات قابل مالحظه اي در نقاشي كودك پديد مي آيد مرحلة ۵ 

تا ۹ سالگي را از نظر خواهيم گذراند.

هنر تجّلي خارجي احساسات نيرومندي 
است كه انسان آنها را تجربه و آزمايش 
كرده است. اين تجّلي ظاهري به وسيله 
خط ها، رنگ ها، حركات و اشارات، اصوات 
و كلمات صورت مي پذيرد
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از ۵ تا ۸ سالگي 
ــني از نظر پياژه گذار از مرحلة پيش عملياتي  اين محدودة س
ــت. يعني زماني كه كودك  به مرحلة عمليات منطقي عيني اس
ــات وابسته و بر آن اساس عمل مي نمايد  به واقعيات و محسوس
و بنابراين هر چه كودكان در اين گسترة سني بزرگتر مي شوند، 
نقاشي هايشان نيز واقع گرايانه تر مي شود. اما با اين اوصاف در اين 
دوره از تحول نقاشي شاهد فعاليتي ترسيمي از كودك مي باشيم 

كه آن را شفاف بيني يا اشعة ايكس ناميده اند.
«نقاشي هاي كودكان در فاصلة سني ۵ تا ۷ سالگي هنوز شامل 
عناصري است كه كودك بر وجود آنها آگاهي دارد، حتي اگر به 
طور طبيعي قابل رؤيت نباشند. به اين لحاظ حاصل كار نقاشي 
آنها «شفاف بيني يا اشعه ايكس» ناميده مي شود. مثًال، كودكان 
در اين مرحله ممكن است يك انسان سوار بر اسب را به گونه اي 
ــي كنند كه پاي غيرقابل رؤيت سواركار از پشت بدن اسب  نقاش
ــكم مادرش نشان مي دهند»  ــد يا اينكه بچه اي را در ش پيدا باش
(توماس و سيلك، ترجمه مخبر، ۴۶). درخصوص شفافيت نقاشي 
ــتر بيان شد كودك در ابتدا  ــاله، چنانچه پيش كودكان ۷ تا ۹ س
واقعيت بيروني را نقاشي و كپي برداري نمي كند، بلكه آنچه را كه 
خود شناخته ترسيم مي نمايد. او بدون در نظر گرفتن مدل، اجزا 
و عناصري را كه براي خود او واجد اهميت بيشتري است تصوير 
ــي هاي كودكان،  ــايد بدين دليل است كه در نقاش مي نمايد. ش
ــمت هاي مخفي از اشياء يا اشخاصي كه قابل رؤيت نيستند،  قس
ــان داده مي شوند. «روش كار كودك  به وضوح و به طور كامل نش
براي نشان دادن واقعيت بيروني مانند بزرگساالن بصري نيست، بلكه 
روش ذهني است. بدين معني كه اگر بزرگساالن با در نظر گرفتن 
منطق در هر ترسيمي از اشياء يك جهت از واقعيات بيروني آن را 
نشان مي دهند، كودك با سادگي خود موفق مي شود تمام جهاتي 
را كه با هم قابل رؤيت نيستند ولي قابل تصور هستند نشان دهد» 

(فراري، ترجمه صرافان، ۱۳۷۶، ۴۷).
از ۹ سالگي تا نوجواني 

ــني ۹ سال تا  ــي را از محدودة س آخرين مرحلة تكوين نقاش
نوجواني دانسته اند. در اين مرحله با از بين رفتن محدوديت هاي 
مرحله قبل (ناتواني تركيبي، شفافيت) به تثبيت و شكل گيري 

نگاره گري نزد كودكان خواهيم رسيد.
اين مرحله از نظر رشد ذهني مصادف و مقارن با شروع تفكر 
ــت. «در اين دوره كه دورة استقرار هوش  انتزاعي در نوجوانان اس
انتزاعي است، واقعيات جزئي از ممكن را تشكيل مي دهند، يعني 
نوجوان يا كسي كه در آستانه فكر صوري يا انتزاعي قرار دارد تنها 
بر واقعيات محدود تكيه نمي كند، بلكه به آنچه در سطح ممكن نيز 
هست فكر مي كند. بنابراين مي بينيم كه تا چه حد حوزة عمليات 

ذهني اين بار وسعت مي يابد (منصور، ۱۳۷۳، ۱۱۳ و ۱۱۴).
اينك آخرين مرحله تكامل نقاشي را از نظر خواهيم گذراند:

« در اين مرحله كودكان غالبًا سعي مي كنند در نقاشي هاي 
ــياء  ــياء منفرد بلكه در رابطة ميان اش خود عمق را نه تنها در اش
ــي را از يك زاوية ديد خاص  ــان دهند. آنها كشيدن نقاش نيز نش
آغاز مي كنند و نسبت ها و مناسبات نيز بر همين اساس ترسيم 
مي شوند. لوكه اين مرحله از تكامل نقاشي را «واقع گرايي بصري» 
ــي هاي آزاد بچه هاي بزرگتر يعني  ناميده است. همچنين نقاش
بچه هاي نه يا ده ساله، از نظر سبك به تدريج به سمت الگوهاي 
ــه، چهره هاي كارتون و  ــراردادي حركت مي كند. در اين مرحل ق
چهره هاي سريال هاي كميك مرتبًا نقاشي مي شوند» (توماس و 

سيلك ترجمه مخبر، ۱۳۷۰، ۴۷).
تحول عمده اي كه در مرحله پاياني ترسيم به وقوع مي پيوندد 

ــياء و توجه به  ــا) و عمق دادن به اش ــپكتيو (دورنم ــر پرس از نظ
ــي هاي ماقبل اين دوره چنانچه مالحظه  نسبت هاست. در نقاش
ــد، از  ــم مي ش نموديد هنگامي كه خانه اي با جاده و نهر آب رس
نظر اندازه تفاوتي بين درخت رسم شده در كنار خانه با درختي 
كه در انتهاي مسير تصوير شده بود، وجود نداشت (عدم رعايت 

نسبت ها و عمق) اما كودكان ۹-۸ ساله و بزرگتر در اين مرحله، 
اين نقيصه را پشت سر گذاشته و در ترسيم هايشان روابط و عمق 
اشياء را نيز مد نظر قرار مي دهند. به طور كلي مي توان شكل گيري 
ــه طبقه بندي نمود كه از  ــي هاي كودكان را در چهار مرحل نقاش
حدود يازده ماهگي با خط خطي كردن آغاز مي شود و به تدريج در 
حدود دو تا سه سالگي، طرح هايي شكل مي گيرند كه مي توان آنها 
را از نوع بازنمايي به شمار آورد، يعني كودكان نقاشي هاي خود را 
بازنمايي چيزي تلقي مي كنند و گاهي اوقات پيش از آنكه ترسيم را 
آغاز نمايند، قصد خود را بيان مي كنند. هنگامي كه كودك به سن 
سه تا چهار سالگي رسيد، تصاويري شكل مي گيرند كه مبتني بر 
طرح هاي بچه قورباغه اي است. اين نقاشي ها با بزرگتر شدن كودك 
ــجام بيشتري پيدا مي كنند. در مرحله بعد كه به واقع گرايي  انس
فكري مرسوم است، كودكان به كشيدن نقاشي هاي اشعه ايكس 
(شفافيت) روي مي آورند. از حدود هشت سالگي به بعد، كودكان 

كشيدن نقاشي هاي واقع گراي بصري را آغاز مي كنند.
چنانچه پيشتر بيان شد پايان دورة تكاملي نقاشي مصادف با 
ابتداي نوجواني است، يعني زماني كه تفكر صوري در فرد شكل 
مي گيرد و او مي تواند ناممكن ها را نيز تصور و تصوير نمايد، لذا از 
اين دوره به بعد عالقه، آموزش تجربه، هوش و نگرش فرد موجبات 
تغيير و تحول در نقاشي را فراهم مي سازد نه رشد و رسش ذهني. 
ــي كاركردهاي فراواني را  ــايان ذكر است كه درخصوص نقاش ش
مي توان مدنظر قرار داد، يكي از اين مؤلفه ها انتقال اطالعات است 
كه تحت عنوان بيان ترسيمي از آن ياد شد. از ديگر فرايندهايي 
كه به وسيله نقاشي مي توان بدان ها نائل آمد، شناخت و تفسير 
حاالت، عواطف و انگيزه هاي فرد مي باشد. به طور مثال مي توان 
ــي افراد مضطرب رگه هاي اين حالت روحي را در  با تفسير نقاش
ــتجو كرد و نيز در نقاشي هاي افراد پرخاشگر با  نقاشي آنها جس
تحليل محتواي نگاره گري هاي آزاد آنها به ماهيت ستيزه جويي 

تفكر و در نهايت رفتار مشهود آنها رسيد.
ــونده مي خواهند تا يك  «در آزمون درخت ُكخ از آزمايش ش
ــمبليك درخت و  ــيم كند. با توجه به غناي س درخت ميوه ترس
ــي  با توجه به اين كه فرد تمايالت عميق خود را به كمك نقاش
ــيار دقيقي را  ــير تحليلي بس فرافكني مي كند، اين آزمون تفس
فراهم آورده، اما اين تفسير نيز در بعضي موارد قابل تأمل است» 
ــتفاده از  ــي اس (گنجي، ۱۳۷۵، ۲۷۰). از ديگر رويكردها به نقاش
ــد. چنانچه از همبستگي اين  آن به عنوان آزمون هوش مي باش
ــد، آزمون هاي تصويري از  آزمون ها با آزمون هاي كالمي برمي آي

قدرت تشخيص بااليي برخوردارند.
«آلفرد بينه و تئودورسيمون (۱۹۰۴) معتقد بودند كه بين سن 

عقلي و رشد ترسيمي همبستگي مثبت وجود دارد.» (به كيش، 
۱۳۸۵). «هريس (۱۹۶۳) همبستگي بين آزمون نقاشي آدمك 
ــوس از ۲۵٪ تا ۰/۲۷ با آزمون  ــاف و آزمون مازهاي پروتئ گودين
ــه از ۰/۱۷ تا ۰/۴۶ با آزمون ماتريس هاي  توانايي هاي ذهني اولي
پيش رونده ريون ۰/۲۲ با آزمون هوشی استنفوردـ  بينه از ۰/۳۶ تا 
۰/۷۲ و با آزمون هوشي وكسلر كودكان از ۰/۱۳ تا ۰/۷۰ گزارش 

كرده است» (رجبي و ديگران، ۱۳۷۹، ۲۵۵).
چنانچه در مقدمة نگاشته حاضر بيان شد، قصد آن داريم كه 
به مؤلفه های مشترك بيان ترسيمي، نزد اقوام ابتدايي و كودكان، 
اشاره اي گذرا داشته و نيز با ارائه راهكار و راهبردهاي مداخله اي 
براي مربيان و والدين در تسهيل و تسريع شكل گيري نقاشي به 
بيان نكاتي چند بپردازيم. درخصوص نكات مشترك بين نقاشي 
كودكان و اقوام ابتدايي به كيش چنين مي نويسد: «دانشمندان در 
مورد ارتباط دادن نقاشي هاي كودكان و اقوام ابتدايي و نژادهاي 
ماقبل تاريخ اختالف سليقه دارند. قبل از بررسي هاي مجدد و در 
نظر گرفتن عواملي كه در اين مقايسه مؤثر مي باشند، نتيجه گيري 

غيرمنطقي و نادرست به نظر مي رسد» (به كيش، ۱۳۸۵).
شايد بتوان به عنوان حدسي بخردانه و گماني قريب به يقين 
ــيم هاي اقوام ابتدايي و  ــترك بين ترس از جمله ويژگي هاي مش

كودكان، موارد ذيل را به اختصار برشمرد:
 نقاشي قبل از هر چيز براي كودك يك زبان و يك وسيله بيان 
است. بنابراين جنبه هاي هنري آن كم تر مورد توجه قرار مي گيرد. 

درخصوص اقوام ابتدايي نيز گمان بر همين است.
 از ديگر نكات مشترك اين فعاليت مي توان از لذت اكتشاف و 

تجربه آنچه كسب مي شود نام برد.
ــي نزد كودكان جهان برمي آيد؛   چنانچه از سير تحول نقاش
تمامي ابناء بشر مراحل مشخصي را در محدوده هاي زماني خاص، 
پشت سر خواهند گذاشت. مي توان اين مهم را نيز به اقوام ابتدايي 
تسري داد و چه بسا كه اين سير نيز در نقاشي آنها ملحوظ بوده، 
اما به واسطة نداشتن خط و كتابت، آثاري كه كودكان در قرن هاي 
ــته از خود متجلي مي نمودند كارهايي بود که روي شن و  گذش
ــام می دادند و زماني كه از نظر  ــه  يا روي برگ درختان انج ماس
جسمي در موقعيتي واقع مي شدند كه مي توانستند از ابزار استفاده 

نمايند، طرح هاي منقوش بر غارها را رقم زدند.
ــتند در اين  ــتن آثار و مدارك مس به هر تقدير به دليل نداش

زمينه مي توان از اين رهگذار به حدس و گمانه زني اكتفا نمود.
ــان به نكاتي چند از راهبردهاي مداخله اي كه مي تواند  در پاي
زمينه ساز رشد و شكوفايي بيان ترسيمي گردد، اشاره اي خواهيم 
داشت. والدين از زماني كه كودكشان توانست اشيای اطراف خود 
ــايي نمايد و به دست كاري در محيط بپردازد، مي توانند  را شناس
چند مدادشمعي در اختيار او قرار دهند تا بدان وسيله از خط هاي 
رنگي كه بر كاغذ رسم مي نمايد، احساس لذت و سرور نمايد كه 
در نهايت تكرار اين فعاليت موجب برانگيختن عالقة او به ادامة كار 
خواهد شد. در اين دوره بهتر است وسايل مناسبي در اختيار آنها 
قرار دهيم، تا از آغاز هم نظم متناسب با رشدشان را در ايشان به 
وجود آوريم و هم امكان فعاليت ترسيمي آزادشان را مهيا نماييم.

ــيم  ــه در ايجاد انگيزه ترس ــاي والدين ك ــر فعاليت ه از ديگ
فرزندشان مي تواند نقش داشته باشد، بازي با رنگ است. «جلسات 
ــت.  ــف رنگ و بازي با رنگ هاس ــي بچه ها فقط كش اوليه نقاش
ــدن ناراحت نمي شوند، بدشان نمي آيد  بچه هايي كه از كثيف ش
ــي را شروع كنند» (روبين و مرديت، ترجمه  كه خيلي زود نقاش

يعقوبي، ۳۸۱، ۷۲).
منابع در دفتر مجله موجود است

 براي كودك نقاشي در آغاز به منظور 
كشيدن تصوير نيست بلكه ترسيم 
خط است و وجود تشابه بين اينگونه 
نقاشي (خط خطي كردن) با شكل 
اشياء، كامًال تصادفي است
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افت  تحصيلي موضوعي غيرقابل حل 
نيست، اما حل آن هم يكباره و 
ناگهاني و با شيوه هاي آني ميسر 
نمی گردد. براي مقابله با اين پد يد ه، به 
برنامه ريزي هاي د رازمد ت و زيربنايي 
كه بر اساس واقعيت هاي اجتماعي 
باشند  و ضمانت اجرايي الزم را داشته 
باشند، نياز است.

 فاصله بسيار  تا نيل به وضعيت 
مطلوب آموزشهاي فني و حرفه اي 

نگاهي ديگر به افت تحصيلي
ــماعيل،رئيس پژوهشــکده  ــر الهه محمد اس دکت

استثنايی
ــأله افت تحصيلي از  مس
كه  ــت  اس معضالتي  جمله 
ــه گريبان  ــت ب همواره دس
ــوده و  ــی ب نظام هاي آموزش
بخش عمده اي از بحث هاي 
علوم تربيتی و روان شناسي 
ــأله  ــت. اين مس ــي را به خود اختصاص داده اس تربيت
ــائل  در ايران نيز از قديمي ترين و بحث انگيزترين مس
ــت و آن  ــوزش و پرورش در دهه هاي اخير بوده اس آم
نشان دهنده فاصله بين وضعيت علمي  فعلي فراگيران با 
وضعيت مورد انتظار آن هاست. چنين وضعيتي آن چنان 
ــه كه منجر به  ــول آن فراتر رفت ــد معتدل و مقب از ح
خسارت هاي اقتصادي، رواني و اجتماعي گرديده است. 
ــرد اين واژه يا چيزي كه اقتصاددانان آنرا اتالف در  كارب
آموزش مي نامند در شرايطي است كه آموزش و پرورش 
را به صنعتي تشبيه مي كنند كه بخشي از سرمايه و مواد 
اوليه را كه بايد به محصول تحصيلي تبديل شود تلف 
كرده و نتيجه مطلوب، حاصل نمي گردد. وقتي صحبت 
از افت تحصيلي مي شود،منظور تكرار پايه تحصيلي در 
يك دوره و ترك تحصيل پيش از پايان دوره و نيز شامل 
جنبه هاي مختلف شكست،چون غيبت از مدرسه،ترك 
تحصيل قبل از موعد مقرر،تكرار پايه تحصيلي، نسبت 
ــنوات تحصيلي دانش آموزان و سال هاي مقرر  ميان س
ــت. به عبارتي،  ــوزش و كيفيت نازل تحصيالت اس آم
ــش عملكرد تحصيلي و  ــور از افت تحصيلي كاه منظ
ــطح رضايت بخش به سطح  ــي دانش آموز از س درس

نامطلوب است.
ــاد و مفاهيم مختلفي  ــت كه ابع ــايان ذكر اس   ش
ــكل  ــه از پديدة افت تحصيلي مي تواند در اذهان  ش ك
ــود كه بتوانيم تصويري روشن  بگيرد مانع از آن مي ش
از آن را به نمايش بگذاريم. برخي از اين مفاهيم مانند 
پايين بودن سطح نمرات، تجديدي، تكرار پايه و ترك 
تحصيلي به راحتي كّمي  مي شود و در جدول، نمودارها 
و نگاره ها رخ مي نمايد و مي تواند وضعيت نظام آموزش 
را نشان دهد. شمه اي از آمار مربوط به ميزان مردودي 
ــال ۸۷- در دوره هاي مختلف تحصيلي در گزارش س
ــان از آن دارد كه تعداد ۱۲۶۸۱۴دانش آموز  ۱۳۸۶ نش
دوره ابتدايي، يعني ۲/۲۱ درصد از دانش آموزان آن سال 
مردودي بوده اند. اين رقم براي دوره راهنمايي تحصيلي 
ــال اول دبيرستان  ۲۵۴۲۶۲ نفر يا ۶/۶۹ درصد و در س
۳۱۸۷۶۱ نفر يا ۲۳/۳۱ درصد دانش آموزان بوده است. 
ــي، راهنمايي و  ــاي ابتداي ــع مردودي هاي دوره ه جم
ــال اول دبيرستان ۶۹۹۸۳۷ نفر است، بي آنكه ترك  س
ــيم. در پشت  تحصيلي هاي آن ها را در نظر گرفته باش
ــام اموري چون تحقق نيافتن هدف ها،  اين اعداد و ارق
انتظارات آموزشي و عدم كارايي فرد در  نظام آموزشي، 
در تحصيالت يا اشتغال است كه توجه پژوهشگران علوم 

تربيتي را به خود جلب مي كند.
ترسيم چهره هاي كامل افت تحصيلي نيازمند توجه 
ــي همه جانبه و  ــت.  بررس ــه ابعاد تعريفي جامع اس ب
ــترده آن ضروري  است تا وضعيت كشور را از اين  گس
ــفانه اين چهره به طور كامل  ــان دهد. متأس منظر نش
ترسيم نشده است ولي اين ارقام و اعداد بعضا ً متناقض 
ــئوالن نظام  ــت كه مايه نگراني مس نيز هنوز سال هاس
ــر همين مبنا طراحي  ــوزش و پرورش گرديده، و ب آم
اقدام هاي مقطعي و موقتي نيز مشكل چنداني را از اين 

دانش آموزان حل نمي كند.
اميد است كه اين نوشتار با مرور پديده هايي كه عميقًا 
ريشه در افت نظام آموزشی جامعه دارند، زمينه تفكر را 
براي رويكردهاي رويارويي با اتالف و افت تحصيلي در 
الگوهاي نظري و عملي سياست گذاريهاي نظام آموزش 

فراهم سازد.
 افت تحصيلي به عنوان شاخص اتالف آموزشي، در 
ــوادآموزي يا وجود  ــوم عام به هرگونه ضعف در س مفه
معيارهايي كه توسط آن ها مسأله افت تحصيلي مي تواند 

مورد توجه قرار گيرد،اطالق مي شود.
ــتا شناخت علل  فردي- اجتماعي از  در همين راس
ــي نظام تعليم و  ــاختاري و آموزش يك طرف و علل س

تربيت از طرف ديگر ضروري به نظر مي رسد.
مسئله  اي كه در اين نوشتار به آن پرداخته مي شود افت 
تحصيلي از منظر علل فردي است. در بيان عمده ترين 
داليل افت تحصيلي، عوامل فردي همچون مشكالت 
ــت.  ــناختي و عاطفي- رواني مد نظر قرار گرفته اس ش
مشكالت شناختي با عملكرد ذهني، سطح هوشمندي 
ــر و كار دارد. در واقع  و توانايي هاي يادگيري كودك س
هر كدام از اين حوزه ها چنانچه دچار كاستي و نارسايي 
گردد با عامل يا عاملي بيروني عملكرد اين حوزه ها را 
مختل ساخته منجر به مشكالتي در يادگيري خواهند 
ــد. در شرايط خاص و تعريف شده، اين نارسايي ها را  ش
در حوزه هاي ويژه و اختاللي قرار مي دهيم و برنامه هاي 

ويژه اي براي آن قائل مي شويم. 
ــته اي ديگر از  ــاي عاطفي - رفتاري دس   اختالل ه

مسائل و مشكالت دانش آموزان است كه بر تحصيل و 
زندگي اجتماعي آن ها اثر مي گذارد. اين دانش آموزان نيز 
به لحاظ هوشي به هنجار هستند و مشكالت هيجاني و 
رفتاري آن ها ناشي از مشكالت يادگيري يا جسمي آن ها 
نيست. تعريف و شناسايي اين كودكان بسيار مشكل تر 
و حساس تر از گروههاي ديگر است. به خصوص به علت 
ــائل هيجاني  تعامل تنگاتنگي كه بين يادگيري و مس
ــخيص اين كه مشكل اصلي  و رفتاري وجود دارد، تش
ــكل اصلي است،  ــت و كدام پديده معلول مش كدام اس
اهميت بسيار بسزايي دارد. البته سهم عمده تحقيقات 
ــت  به افت تحصيلي كودكان عادي اختصاص يافته اس
ــرورش مي توان به گروهي  ــن حوزه آموزش و پ و در اي
ــاره نمود كه اگر چه واجد نيازهاي  از دانش آموزاني اش
آموزشي ويژه اند، بايد در نظام آموزش و پرورش عادي 
ــد، كه عبارت اند از: گروه  جايگاه خاص خويش را بيابن
دانش آموزان مرزي (دير آموز) دانش آموزان با ناتواني هاي 

ويژه يادگيري و دانش آموزان با اختالالت رفتاري.
دانش آموزان مرزي 

ــتند كه با بهره هوشي  گروه اول كودكان مرزي هس
۸۴-۷۱ پايين تر از ميانگين (كه از نظر عملكرد تحصيلي 
با محدوديت هايي مواجه اند) اصطالحًا ديرآموز ناميده 
ــي ندارند و  ــوند. اين کودکان عقب ماندگي ذهن مي ش
ــي استاندارد در محدوده طبيعي عمل  در آزمون هوش
مي كنند. ولي مشكل اصلي آنان در موفقيت تحصيلي 
است. چنين كودكانی در عملكرد انطباقي ضعيف بوده 
و نه تنها در معرض خطر شكست تحصيلي قرار دارند 
بلكه از  نظر بهداشت رواني نيز در مخاطره هستند. اين 
گروه بر طبق منحني نرمال ويژگي بعد شناختي۱۳٪ از 
كل دانش آموزان را شامل مي شوند كه با محاسبه ميزان 
ــوزان در دوره ابتدايي يعني۵۷۲۷۶۲۹، ما  كل دانش آم
با ۷۴۴۵۹۱ دانش آموز مرزي روبه رو هستيم كه داراي 
ــن كودكان  ــتند. يادگيري اي ويژگي هاي خاصي هس
ديرترصورت مي گيرد و عملكرد آن ها در مدرسه ضعيف 
ــا  مردود  ــت در بعضي از كالس ه ــت و ممكن اس اس
ــوند. اين كودكان به خاطر ضعف در تعميم و انتقال  ش
مطالب، دقت،توجه، ضعف در تفكر انتزاعي،حافظه،درك 
مفاهيم انتزاعي،دامنه محدود اطالعات عمومي  و عدم 
ــي قادر به رقابت با ساير  ــائل درس درك و تعميم مس
همكالسي هاي خود نيستند و نيز به دليل عدم مهارت 
ــكالت عاطفي -  كافي در انجام فوريتهاي روزمره، مش
هيجاني نظير اضطراب،استرس، گوشه گيري، رفتارهاي 
نابه جا و بي نظمي  شناخته مي شوند. اين كودكان متعلق 
به جامعه عادي هستند و استثنائي تلقي نمي شوند، اما 
متأسفانه به دليل عدم شناخت كافي آن ها در آموزش و 
پرورش و عدم حمايت از آن ها، برچسب استثنائي وارد 
مراكز آموزش ويژه شده و با نشان دادن افت تحصيلي از 

چرخه آموزش و پرورش خارج مي شوند.
دانش آموزان با ناتواني هاي ويژه يادگيري 

ــال پيش شناخته شده  اين اختالل حدود هفتاد س
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به منظور برنامه ريزي براي 
كاهش افت تحصيلي بايد به 
چهار سطح مدرسه، منطقه 
آموزشي، استان و كشور انديشيد 
و برنامه ها را در طول اين چهار 
سطح و در هر سطح ابعاد مختلف 
آن را در نظر گرفت. برنامه هاي 
مختلف پيشگيري هاي سه گانه، 
مداخله هاي درماني و ترميمي  بايد 
در هر چهار سطح ديده شود

ــادي چه گروه بزرگي،  در بين دانش آموزان مدارس ع
ــتند و  ــًا ۵۷۲۷۶۲ دانش آموز، داراي اختالل هس تقريب

نيازمند رسيدگي خاص مي باشند. 
ــت كه در سطح كشور  خوشبختانه چند سالي اس
مراكز آموزشي و توان بخشي كودكان داراي ناتواني هاي 
ــيس شده و اين مراكز با برنامه هاي  ويژه يادگيري تأس
ــادي كه اختالل در  ــي به دانش آموزان مدارس ع خاص
ــخيص داده شده باشد خدمات آموزشي ارائه  آن ها تش
ــداد دانش آموزاني كه تحت  ــبت تع مي دهند. ولي نس
پوشش اين مراكز قرار مي گيرند به تعداد مراجعان آن ها 
ــداد دانش آموزاني، كه به لحاظ آماري احتمال  و به تع
ــته باشند، بسيار  مي دهيم اختالل ويژه يادگيري داش
ناچيز است. آمار مراكز اختالالت يادگيري در سازمان 
ــال ۸۵- ــان مي دهد كه در س ــوزش و پرورش نش آم

ــوزش و بازپروري  ــم ۳۳۷۳ كودك تحت آم ۱۳۸۴ رق
قرار گرفته اند كه اين رقم در مقابل رقم ۱۰ درصدي از 
كل دانش آموزان دوره ابتدايي به ميزان  (۵۷۲۷۶۲)رقم 
ــيار ناچيزي است و اين سرويس دهي به اين ميزان  بس
نمي تواند پاسخگوي اين كودكان باشد. آيا اين اقدامات 
ــته و گريخته مي تواند به طور اتفاقي عاملي را كه  جس
بسياري از افت تحصيلي و در نهايت خروجي زودهنگام 
ــيار وخيمي  را  آموزش و پرورش و در نتيجه عواقب بس
كه در انتظار اين كودكان و نوجوانان وجود دارد پاسخگو 

باشد؟
دانش آموزان با اختالالت عاطفي - رفتاري

ــي از اختالل هاي عاطفي و  طبقه بندي هاي مختلف
رفتاري به عمل آمده است. در يك طبقه بندي كلي اين 
ــي درون نمود و برون نمود  اختالل ها را به دو گروه اصل
تقسيم مي كنند. در تقسيم بندي هاي ديگر كه جزئي تر 
است و مي توان آن ها را در دو گروه اصلي يادشده جاي 
داد، مي توان به اختالل هايي چون بيش فعالي، نارسايي 
ــگري، نافرماني،  ــراب، پرخاش ــردگي، اضط توجه، افس

اختالل سلوك و هراس اشاره كرد.
اختالل هاي عاطفي- رفتاري داراي مشكالتي توأم 
نيز هست كه اين حالتها معموال مشكالت دانش آموز را 
پيچيده تر مي كند و به شدت با پيشرفت تحصيلي او در 
مي آميزد. از جمله شرايط وابسته به اختالل هاي عاطفي- 

ــس پايين، كمبود انگيزه،   رفتاري مي توان به عزت نف
ــب و خلق و خويي نامناسب اشاره  بيان عاطفي نامناس
كرد. در اين كودكان، انعطاف پذيري، استقامت، كنترل 
عاطفي و فراخناي توجه تحت تاثير مشكالت عاطفي 
- رفتاري و شرايط وابسته به آن قرار مي گيرد. مجموعه 
اين مشكالت موقعيت اجتماعي اين كودكان را به خطر 
ــار آن به طور معمول در يادگيري و  مي اندازد و در كن
پيشرفت تحصيلي آن ها نيز اثر مي گذارد. توجه به ميزان 
ــيوع اين اختالل در دانش آموزان مي تواند حاكي از  ش
اهميت آن باشد. كميتة بهداشت جهاني (۱۹۹۰) تعداد 
ــودكان داراي اختالالت عاطفي را ۱۳/۶ درصد اعالم  ك
كرده است. از اين تعداد ۲ تا ۴ درصد اختالالت شديد 
ــته و ۸ تا ۱۰ درصد دچار ساير اختالالتي بوده كه  داش
گرچه شدت گروه اول را نداشته ولي نيازمند درمان بوده 
ــت. گزارش كميته بهداشت جهاني در سال ۱۹۹۸  اس
شيوع اختالالت رواني را در بين كودكان ۳ تا ۱۵ ساله 
ــعه يافته و در حال توسعه ۵ تا ۱۵  در كشورهاي توس
درصد برآورد كرده است. آمارهاي متنوعي نيز در مناطق 
مختلف ايران گزارش شده است. محمدخاني (۱۳۷۸) 
ــوزان ابتدايي و  ــران ۳۲/۷ درصد دانش آم ــهر ته در ش
راهنمايي را مبتال به مشكالت رفتاري- عاطفي دانسته 
ــت. اين ميزان در دانش آموزان ابتدايي ۲۸/۶ درصد  اس
بوده است. ابوالقاسمي (۱۳۸۲) شيوع اين اختالل ها را 

ــرعت مطالعات، آزمايش ها و برنامه هاي  و امروزه به س
آموزشي مربوط به آن توسعه يافته است. ناتواني هاي ويژه 
يادگيري مربوط به نارسايي هايي در يـادگيـري اسـت 
كـه نـاشـي از عـقـب مـانـدگـي ذهـنـي، مشـكالت 
ــائل رفتاري - هيجاني نيست.  حسـي -  حركتي و مس
كودكان داراي ناتواني ويژه يادگيري هوش طبيعي دارند 
ولي اختالل هايي در فرايندهاي بنيادين يادگيري آن ها 
ــود در برخي از ماده هاي درسي  هست كه باعث مي ش
ــند، اگرچه در موارد ديگر  عملكرد ضعيفي داشته باش
عملكرد آن ها طبيعي است. اين اختالل در افراد سرآمد 

نيز ديده مي شود.
كرك  و  چالفنت (۱۹۸۴) سال هاي اخير ناتواني هاي 

ويژه يادگيري را در دو گروه دسته بندي كرده اند: 
 الف- ناتواني هاي يادگيري تحولي 

 ب- ناتواني هاي يادگيري تحصيلي 
ناتواني هاي يادگيري تحولي را مي توان پيش از ورود 
ــاهده كرد و در واقع مبناي  ــه مش دانش آموز به مدرس
مشكالت تحصيلي آينده همين عوامل هستند كه به 
ــي پايه يادگيري در تعريف اين  عنوان فرايندهاي روان
ــده است. اين گروه از اختالل در  اختالل از آن ها ياد ش
دو سطح شناسايي شده است: در سطح اوليه  از توجه، 
حافظه و ادراك ياد مي شود و در سطح ثانويه به تفكر و 
زبان شفاهي اشاره مي گردد. اگر اين اختالل ها در دوران 
رشد شكل بگيرد و ترميم نشود در سال هاي تحصيلي 
ناتواني يادگيري را در يكي از حوزه هاي خواندن، حساب 
ــتخط، هجي كردن (امال) و بيان نوشتاري  كردن، دس
ــاس، هر ضعفي  ــان خواهند داد. بر اين اس ــا) نش (انش
ــي، درس نخواندن،  ــوز نمي توان به تنبل را در دانش آم
بازي گوشي، بي توجهي پدر و مادر يا عواملي از اين قبيل 
ــبت داد. حتي معلم را هم نمي توان مقصر شناخت  نس
ــرزنش كرد.  ــه دليل دانش آموزان ضعيفش س و او را ب
ــال هاي  ــمار عظيمي  از دانش آموزان كه حتي در س ش
ــر تحصيل از عهده  خواندن يك متن بر نمي آيند  باالت
يا نوشته هاي آن ها پر از غلط است يا خواندن يا مفاهيم 
ــاي رياضي را ياد نمي گيرند يا از عهده بيان  و تكليف ه
مطالب خود به زبان نوشتاري عاجزند، شايد بتوان گفت 
همگي داراي مشكالت ويژه يادگيري هستند. اين گروه 
از دانش آموزان تحت برنامه هاي ويژه آموزشي خواهند 

توانست بر مشكالت خود فايق آيند.
 آمارهاي موجود از شيوع اين اختالل بسيار متنوع  
ــت. البته تعريف از اختالل، شيوه شناسايي، ابزار و  اس
ــن تنوع دامن مي زنند، ولي  امكانات موجود همه به اي
مهم اين است كه دامنه اختالل وسيع است و گاه شايد 
اين كودكان به راحتي هم شناسايي نشوند، لرنر(۱۹۹۷) 
دامنه شيوع ناتواني هاي ويژه يادگيري را در مطالعه هاي 
ــت.  مختلف از ۱ تا ۳۰ درصد متفاوت گزارش كرده اس
ــوزان تهراني را  ــي (۱۳۷۶) ۹ درصد از دانش آم بهرنگ
ــته است.  داراي يكي از انواع ناتواني هاي يادگيري دانس
مرويان (۱۳۷۶) به رقم ۸ درصد رسيده است نريماني و 
رجبي (۱۳۸۴) در استان اردبيل به طور متوسط شيوع 
ــته اند. اگر  اختالل را در ۱۳ درصد از دانش آموزان دانس
ــط ۱۰ درصد  ما از بين اين اعداد و ارقام به طور متوس
ــوزان را داراي اختالل بدانيم، خواهيم ديد كه  دانش آم

پيشگيري و ارتقا براي تمام  كودكان و نوجوانان

سامانه هاي مداخالت اوليه براي كودكان و نوجوانان در معرض خطر

سامانه هاي درماني براي كودكان و نوجوانان داراي مشكل

مشاركت مدرسه، خانواده و جامعه
شکل (۱) سامانه هاي يكپارچه و هماهنگ به منظور حمايت از رشد تمام كودكان ونوجوانان
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اختالل هاي عاطفي- رفتاري داراي 
مشكالتي توأم نيز هست كه اين 
حالتها معموال مشكالت دانش آموز 
را پيچيده تر مي كند و به شدت با 
پيشرفت تحصيلي او در مي آميزد

ــي كرده كه در دوره ابتدايي به  در استان اردبيل بررس
رقم ۱۵/۵ درصد رسيده است. مرادي(۱۳۸۴) در ايالم 
مناطق شهري و روستايي را جداگانه بررسي كرده و به 
ــيده است. مهريار  ترتيب به عددهاي ۱۰/۹ و ۶/۴ رس
(۱۳۸۰) در شيراز ميزان شيوع اختالل هاي رفتاري را 
ــران ۲۷ درصد گزارش كرده  ــران ۲۲ و در پس در دخت
است. شيوع اختالل هاي عاطفي- رفتاري در تهران ۲۹/

۳۴ درصد گزارش شده است. از اين ميان ۲۷/۴۳ درصد 
متعلق به دختران و ۴۱/۱۴ درصد متعلق به پسران بوده 

است (اسالميه، ۱۳۸۷).
چه بايد كرد ؟

پيش از آن كه سخن از درمان اختالل ها و بازپروري 
توانمندي ها در كودكان داراي اختالل هاي يادگيري و 
ــگيري به  عاطفي - رفتاري به ميان آوريم، بحث از پيش
عنوان روندي منطقي براي برخورد با مشكالت كودكان 

در سه سطح مطرح مي شود:
الف - پيشگيري اوليه

 ب - پيشگيري ثانويه  
ج - پيشگيري ثالث 

ــايي زودهنگام كودكان در  ــگيري اوليه شناس - در پيش
ــت. در اين مرحله پيش از آن كه  معرض خطر مورد نظر اس
نشانه هاي بروز اختالل را ببينيم بايد كودكاني را پيدا كنيم 
كه احتمال ابتال به اختالل در آن ها زياد است. در اين مرحله 
به منظور جلوگيري از پيدايش اختالل، مي بايست برنامه هايي 
ــي نمود تا  ــطح جامعه طراح ــالمت در س جهت ارتقاي س
هنگامي كه دانش آموزان وارد مدرسه مي شوند به معيارهاي 

سالمت كامل عاطفي، رفتاري و شناختي خود برسند. 
ــخيص اختالل  ــگيري ثانويه در مراحل اوليه تش - پيش
اعمال مي شود تا از پيشرفت اختالل و بحراني شدن نشانه ها 
جلوگيري كند. مداخالت درماني بهنگام در سال هاي نخست 

مدرسه بايد مورد توجه قرار گيرد. 
- هدف از برنامه هاي پيشگيري ثالث كاهش تاثير منفي 
ــت كه به وجود آمده، پيشرفت كرده و تثبيت  اختاللي اس
ــت. مداخله هاي مربوط به اين مرحله با روش هاي  شده اس
بازگشت ترميم رفتار و كاهش مشكالت وابسته به اختالل 

شكل مي گيرد. 
- كوششهاي مربوط به سه حيطة پيشگيري بايد در بافتي 
ــود كه با توجه به نيازهاي  ــامانه هاي حمايتي ديده ش از س
دانش آموزان پيوستاري جامع از خدمات ارائه گردد. زنيس 
ــه سطح سامانه  ها  ــتار را در س و الياس ( ۲۰۰۶) اين پيوس
ــد  تحصيلي و عاطفي - رفتاري و  ارائه مي دهند كه از رش
ــام دانش آموزان حمايت مي كند و  اجتماعي - هيجاني تم
همكاري، مشاركت مدرسه، خانواده و اجتماع شالوده رشد 

تمامي دانش آموزان قرار مي گيرد. شکل(۱)
به منظور برنامه ريزي براي كاهش افت تحصيلي بايد 
به چهار سطح مدرسه، منطقه آموزشي، استان و كشور 
ــطح و در  ــيد و برنامه ها را در طول اين چهار س انديش
هر سطح ابعاد مختلف آن را در نظر گرفت. برنامه هاي 
مختلف پيشگيري هاي سه گانه، مداخله هاي درماني و 
ترميمي  بايد در هر چهار سطح ديده شود. تصميم گيري 
ــن حدود و ثغور آن بايد  متمركز و غيرمتمركز با تعيي
ــخص و ابالغ گردد و عوامل مؤثر در افت تحصيلي  مش
ــود، و اين  در حوزه هاي مختلف فرد و خانواده انجام ش

ــده با هم ادغام  ــطوح چهار گانه ياد ش مداخالت در س
مي شود. 

جمع بندي 
مي توان گفت كه: 

افت  تحصيلي موضوعي غيرقابل حل نيست، اما حل 
آن هم يكباره و ناگهاني و با شيوه هاي آني ميسر نيست. 
براي مقابله با اين پد يد ه، به برنامه ريزي هاي د رازمد ت 
و زيربنايي كه بر اساس واقعيت هاي اجتماعي باشند  و 

ضمانت اجرايي الزم را داشته باشند، نياز است.
ــا بنياد ين: اين برنامه ها  الف: برنامه هاي د رازمد ت ي
ــي را د ر  ــت كل ــت كه يك سياس ــر زيربنايي اس تد ابي
نظام آموزشي مي طلبد . برخي از جزئيات اين روش ها 

عبارت اند  از: 
۱- تجد يدنظر د ر نظام ارزيابي، به طور مثال ارزيابي 

كيفي به جاي ارزيابي كمي.
۲- كاهش تعد اد  د انش آموزان هر كالس 

ــدي  ۳- ارزيابي كودكان در حيطه هاي مختلف رش
ــناختي، ارتباطي، حسي- حركتي، عاطفي-  شامل ش

هيجاني و اجتماعي 
۴- فراهم كرد ن امكانات آموزش و پرورش 

ــای كودكان در  ــي برنامه هايي جهت ارتق ۵-طراح
حيطه هاي رشدي مذكور

ــوزش و بازآموزي  ــي برنامه هايي براي آم ۶- طراح
مربيان- معلمان و والدين

ب: برنامه هاي كوتاه مد ت: جزئيات اين برنامه ها به 
شرح زير است: 

ــي و فراهم آورد ن  ۱- تهيه به موقع كتاب هاي د رس
وسايل كمك آموزشي. 

۲- همكاري نزد يك اوليای مد رسه و والد ين 
ــويق معلمان  ــرد  معلمان و تش ــي عملك ۳- ارزياب

كارآمد. 
۴- تقويت انگيزه هاي د روني د انش آموزان 

همچنين تغيير د ر نگرش هاي آموزشي معلمان، تغيير 
ــبك هاي مد يريت مد ارس، نوآوري د ر روش هاي  د ر س
ــد  ياد د هي- ياد گيري و توجه به  تد ريس، اصالح فرآين
مشاركت مرد مي مي تواند  د ر كاهش مسائل آموزشی به 

ويژه افت  تحصيلي مثمر ثمر باشد . 
 منابع:

ــي علل پديده کم آموزي و  - آباد، مهر انگيز « بررس
افت تحصيلي در مدارس و راههاي مقابله با آن» ،كميته 

بهداشت جهاني (۱۹۹۰)، ۱۳۸۷.
ــوزش و  ــي آم ــائل جهان ــد، «مس -   آقازاد ه،احم

پرورش»،۱۳۷۱. 
- ابوالقاسمي، عباس « بررسي ميزان شيوع اختالالت 
ــتان اردبيل»،  رفتاري در دانش آموزان دوره ابتدايي اس

طرح پژوهشي شوراي تحقيقات.اردبيل:سازمان آموزش 
و پرورش، ۱۳۸۲.

ــي ميزان  ــالميه، محمد مهدي. بهاره، «بررس - اس
شيوع اختالالت رفتاري دانش آموزان دوره ابتدايي شهر 
تهران»، فصلنامه پژوهشكده كودكان استثنايي. سال 

هشتم، شماره ۲۷، ۱۳۸۷.
ــل آن د ر  ــي اجمالي افت  تحصيلي و د الئ - «بررس

ايران»، چهارمين د وره مقاله نويسي اصفهان
ــر  ــگيري از افت  تحصيلي»، نش - «روش هاي پيش

انجمن اوليا و مربيان
ــي  ــرا تحليلي از همه گير شناس ــراد، بهنام«ف - به
ــوزان ابتدايي»، تهران:  اختالالت يادگيري در دانش آم

پژوهشكده كودكان استثنائي،۱۳۸۴.
ــي» تهران: ــيابي آموزش ــازرگان، عباس«ارزش - ب

سمت،۱۳۸۱.
- صفري، ليال«افت تحصيلي و راه هاي آن»،۱۳۸۶.

ــوزان رجبی«بررسي شيوع و  - نريماني، محمدو س
ــالالت يادگيري در دانش آموزان دوره ابتدايي  علل اخت
استان اردبيل»، پژوهش در حيطه كودكان استثنايي. 

شماره ۳: ص ۲۳۱-۲۵۲، ۱۳۸۴.
ــهرام «بررسي همه گير شناسي  - محمدخاني، ش
ــر ۷ تا ۱۵  ــكالت رفتاري دانش آموزان دختر و پس مش
ساله شهر تهران»، تهران: پژوهشكده آموزش و پرورش 

كودكان استثنايي، ۱۳۷۸.
- مرادي، شهرام«.بررسي همه گيرشناسي اختالالت 
رفتاري در ميان دانش آموزان دوره ابتدايي استان ايالم»، 

تهران: پژوهشكده تعليم و تربيت،۱۳۸۴.
ــعه مديريت «آمار  ــه ريزي و توس ــت برنام - معاون
ــار، برنامه ريزي و  ــوزش و پرورش»، تهران: دفتر آم آم

بودجه، ۱۳۸۶.
Learning disability .(۲۰۰۲).Lerner ,j

-  شيخ، ناصر «افت تحصيلي و راهكارهاي كاهش 
آن»، آموزش نيوز، ۱۳۸۶.

http: / /www.edunews.ir/Index.
=phD?view &sid

ــاي كاهش افت  ــاد «راهكاره ــكباري، فره - خش
تحصيلي»، شاخص هاي آموزشي،۱۳۸۶. 

.۱۱۶.blogfa.com/post.http:www.edv۱
aspx

ــكباري، فرهاد «علل افت تحصيلي شاخص  - خش
آموزشي»،۱۳۸۶.

.۱۱۵.blogfa.com/post.http:www.edu۱
aspx

ــزاران ( بي تا ). عمده ترين  ــايت روزنامه كارگ  - س
داليل افت تحصيلي 

 http:www.kargozaraan.com/show
۳۰۹۷۴ ?News. php

 - «راهكارهايي براي كاهش افت تحصيلي»
http://daneshnameh.rosh.ir

-خبري- تحيلي نوانديش(بي تا). «عمده ترين داليل 
افت تحصيلي»

http://www.noandish.com/com.
۱۸۶۲۲=php?id
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فقدان تجهيزات و امکانات

متن حاضر مصاحبه اي است که با آقاي محمد هادی صفدری  
کارشناس مسئول تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان 
کرمانشاه انجام شده است. اميد است در هر شماره بتوانيم از 
نظرات يکي ديگر از همکاران پژوهش خود در استان ها بهره 

مند شويم. 

  مهمترين موفقيت ها و دستاوردهاي كارشناسي تحقيقات 
استان خود را ذكر كنيد ؟

ــال هاي اخير كارشناسي تحقيقات با هدايت و   الف: درس
ــويق رابطين كميته هاي پژوهشي به برگزاري كالس هاي  تش
توجيهي آموزشي اقدام پژوهي، گام مهمي در تقويت وگسترش 
كمي و كيفي اين برنامه برداشته است كه اين امر درسال هاي 
ــابقه نداشته است افزايش شركت كنندگان در برنامه،  قبل س
افزايش تعداد گزارش واصله و ارتقاي كيفيت گزارش ها و نيز 
افزايش تعداد برگزيدگان استاني و منطقه اي داليلي قاطع براي 

موفقيت دراين برنامه است.
ب: از ديگربرنامه هاي موفق اين استان دربخش تحقيقات، 
ــخ آموزش وپرورش  ــي با موضوع تاري اجراي دو طرح پژوهش
كرمانشاه است كه طرح اول درسال ۸۳ به اتمام رسيد و شامل 
ــروع فعاليت هاي آموزشي در استان تا  دوره زماني از ابتداي ش
ــال ۱۳۳۲ است كه بعد از اتمام آن و با نظر اعضاي شوراي  س
تحقيقات و مساعدت رئيس سازمان و معاونت پژوهش وقت 
در قالب كتاب چاپ و منتشر گرديد و درهمه مناطق استان و 
درمدارس توزيع شد. ضمن اينكه مراكز و مؤسسات آموزشي، 
كتابخانه ها، دانشگاه ها و مراكز اسناد كشور از اهداء اين كتاب 
ــروع و درپايان سال  ــدند. طرح دوم ازسال ۸۵ ش بهره مند ش
ــي تحقيقات درصدد  ــيد كه اكنون كارشناس ۸۷ به اتمام رس

برنامه ريزي و هماهنگي، جهت چاپ و انتشار آن، بصورت كتاب 
مي باشد. اين طرح دوره زماني ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷ را شامل مي شود 
و داراي بخش هاي مختلفي از تاريخ آموزش وپرورش استان ازنگاه 
آمار، اسناد، تحوالت، شخصيت هاي برجسته و ماندگار و تصاوير 

مي باشد.
 براي ارتقاء كيفي فعاليت هاي پژوهشي سازمان چه اقداماتي 

بايد صـورت گيرد ؟ 
براي ارتقاء كيفيت فعاليت هاي پژوهشي درسازمان ها بايستي 
ــازماني واحد تحقيقات از سطح كارشناس مسئول به  جايگاه س
سرگروه يا مديريت ارتقاء يابد و پست كارشناس تحقيقات درسطح 
ناحيه  و منطقه لحاظ گردد، وكليه فعاليت هاي پژوهشي بخش 
ــراها زيـرنظر واحد تحقيقات فعاليت  دانش آموزي و پژوهش س
ــي پژوهش به صورت  نمايند. در كنار آن تغييرات برنامه آموزش

مستمر براي عالقه مندان و پژوهشگران برگزار گـردد. 
 براي اينكه بخش هاي اجرايي و مديريتي نسبت به پژوهش 
ديدگاه مثبت تر و مطلوب تري داشـته باشـند چه اقدامي بايد 

انجام داد ؟ 
آموزش وپرورش با توجه به دشواري كه درعمل دارد در زمينه 
ــيار دارد و دامنه گسترده و متنوعي از  ــواري بس پژوهش نيز دش
موضوعات را شامل مي گردد به اين دليل انتظار معجزه از پژوهش 
ــيم بخش هاي مديريتي به دنبال نسخه  ــته باش ــتي داش نبايس
ــتند و اين  ــفابخش براي آالم و دردهاي آموزش وپرورش هس ش
ــتي هم خود اهل  ــخه فوري پيچيده نمي شود مديران بايس نس
پژوهش و تحقيق باشند هم مشاوران محقق داشته باشند تا مرتب 
از يافته هاي پژوهشي و بكارگيري اطالعات جديد بهره مند شوند 

در اينصورت ديدگاه مديران نسبت به پژوهش تغيير مي كند. 
  چه ابتكاري دراستان خود به كار برده ايد و فكر مي كنيد كه 

اجراي آن در ديگر استانها نيز راهگشا ومؤثـر خواهد بود ؟ 
يكي از اقدامات كارشناسي تحقيقات استان كرمانشاه تشكيل 
ــركت  ــي و مناطق تابعه براي ش ــي در نواح كارگاه هاي آموزش
كنندگان در برنامه معلم پژوهنده است كه در اين كارگاه ها شركت 
كنندگان درحين عمل پژوهشي قبل از تدوين گزارش پژوهشي 
خود با مدرسين دوره هاي اقدام پژوهش و اساتيد فن، رفع اشكال  

نموده و مشاوره پژوهشي دريافت مي كنند. 
 در زمينه اشـاعه و كاربست يافته ها چه فعاليت  خالقانه اي 

انجام داده ايد يا پيشنهاد مي كنيد ؟ 
در زمينه اشاعه و كاربست يافته هاي پژوهشي يكي از اقدامات 
كارشناسي تحقيقات ارائه يك نسخه از گزارش به واحد ذيربط با 
موضوع و نتايج پژوهش مي باشد كه به معاونت يا مديريت شاخه 
ــه اي با حضور مخاطبين و كارشناسان  ــنهاد مي شود جلس پيش
ــگر نتايج تحقيق خود را به صورت زنده  تشكيل گردد و پژوهش
ــد تا نتايج كار براي  ــه و بحث و گفتگوي علمي ايجاد مي كن ارائ
ــود. اقدام ديگري كه درپي اجرايي  ــفاف و روشن ش پژوهش ش
كردن آن هستيم تشكيل همايش هاي علمي جهت ارائه يافته هاي 
پژوهشي در حوزه استان و ارائه يافته ها به مخاطبين است كه به 
نظر مي رسد ايجاد فضاي تعامل بين محققين و مخاطبين اثرات 

پايدارتري را به دنبال خواهد داشت.
 براي حرفه اي شدن پژوهشـگران خود چه برنامه اي را اجرا 

كرده ايد و يا مي خواهيد انجام دهيد ؟ 
براي حرفه اي شدن پژوهشگران به نظر مي رسد مناسبترين 
ــي حين عمل است به اين صورت كه بعد از اينكه  برنامه آموزش
ــه انجام  ــد و عالقه مندان ب ــي اعالم گردي ــاي پژوهش اولويت ه
پروژه هاي تحقيقي مشخص شد كارگاه هاي روش تحقيق با تأكيد 
برشيوه تدوين پروپـزال براي عالقه مندان تشكيل شود. از آنجا كه 
اجراي هر برنامه مستلزم اطالعات و آمار دقيق از نيروي انساني، 
تجهيزات و هزينه هاست مي توان با وضع شرايط و ضوابطي افراد 
مستعد را شناسايي و به آموزش و تربيت آنها به صورت تدريجي 
ــيوه با ارائه  ــود. در رابطه با معلمان پژوهنده هم اين ش اقدام نم

مشاوره پژوهشي امكان پذير است.
 چـه انتظاراتي از پژوهشـگاه مطالعات آمـوزش وپـرورش 

داريد؟
۱) انتظار از پژوهشگاه مطالعات اين است كه ارتباط بيشتري 

با شوراهاي تحقيقات استان ها داشته باشد.
ــوراهاي تحقيقات  ۲) فراهم نمودن زمينه تبادل تجربيات ش

استان ها. 
ــدت و بلند مدت  ــزي و تعيين اهداف كوتاه م ــه ري ۳) برنام
ــعه روش هاي پژوهش محور در اجراي برنامه هاي  در زمينه توس

آموزشي و تربيتي.  
  عمـده ترين مسـئله ( مشـكل ) شـما در بخـش پژوهش 

چيست؟ 
عدم ابالغ به موقع اعتبار پژوهشي به سازمان، نداشتن پست 
سازماني درسطح كارشناس در نواحي و مناطق جهت پي گيري و 
اجراي برنامه هاي شوراي تحقيقات درسطح ناحيه و منطقه، و عدم 
استقبال مديريت ها و كارشناسي ها از يافته هاي پژوهشي– نداشتن 

برنامه بلند مدت و نامشخص بودن اهداف و برنامه هاي آتي.
 آيا نحـوه انتخاب معلم پژوهنده مورد قبـول و پذيرش تان 

مي باشد چنانچه راه كار بهتري داريد ارائه فرمائيد ؟ 
ــت نظارت كافي دراجراي   درانتخاب معلم پژوهنده الزم اس
فعاليت پژوهشي معلمين صورت گيرد تا انتخاب با دقت بيشتري 

گفت و گو با محمدهادی صفدری
 کارشناس مسئول تحقيقات سازمان آموزش و پرورش  استان کرمانشاه
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صورت پذيرد و از انتخاب گزارش هاي تكراري كه درسـايرمناطق 
واستانهاي كشور انجام گرفته جلوگيري شود. بهتر است هريك از 
استانها برگزيده كشوري داشته باشند. برنامه معلم پژوهنده فاقد 
آئين مالي است و درانتخاب و تشويق افراد محدوديت وجود دارد و 
از گزارش هايي كه حد نصاب امتياز تعيين شده را كسب مي نمايند 
ــادي از افراد علي رغم  ــر بعمل مي آيد درحالي كه تعداد زي تقدي
تالش وكوشش درحل يك مسئله و مشكل از طريق اقدام پژوهي 
ــركت در اين برنامه از  ــي انگيزه خود را براي ش بدون هيچ پاداش

دست مي دهند. 
 تـا چه حد اقـدام پژوهي و معلم پژوهنده در اسـتان شـما 

توانسته است روحيه پژوهشگري را تقويت كند ؟ 
ــدان به انجام  ــم پژوهنده فرصتي براي عالقه من برنامه معل
فعاليتهاي تحقيقي فراهم آورده است خوشبختانه با اقداماتي كه 
انجام گرفته روند شركت كنندگان در برنامه رو به افزايش است 
از جمله اقدامات انجام يافته تشكيل كارگاههاي آموزشي براي 
ــويق تعداد بيشتري از شركت كنندگان  شركت كنندگان، تش
تحت عنوان برگزيدگان استاني، منطقه اي و گزارشهاي پذيرفته 
شده كه حداقل ۶۰ درصد امتياز را كسب نموده اند را مي توان نام 
بـرد در پاسخ به سئواالت قبلي تا حدودي موانع گسترش برنامه 

معلم پژوهنده توضيح داده شـد. 
 تا چه حد در اتخاذ تصميمات و رفع مشـكالت سـازمان از 

يافته هاي پژوهشي بهره مند شده ايد ؟ 
ــي كاربست بدون واسطه درطراحي،  همه طرح هاي پژوهش
ــالح و بهبود برنامه ها ندارند در مواردي نتايج طرح بصورت  اص
توصيه هاي آموزشي يا پرورشي به مخاطبين گزارش مي شود. 
ــت سالمت ايفـرد  بطور مثال نتايج طرح هنجاريابي آزمون تس
در بين دانش آموزان ۱۱ تا ۱۷ سله دراستان ازطريق يك شيوه 
نامه توسط گروه تربيت بدني به مربيان ورزش جهت اجرا ارسال 
گرديد.  نتايج طرح ارزيابي سالمت دهان و دندان دانش آموزان 
به صورت پوستر به كليه واحدهاي آموزشي ارسال خواهد شد 
و سه كتابچه توصيه هاي پزشكي درسه دوره تحصيل از طرف 
ــكي دردست چاپ است. طرح تدوين تاريخ  دانشگاه علوم پزش
آموزش و پرورش از سال ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷ به صورت كتاب چاپ 

خواهدشد.
 نحوه انتخاب پيشنهاده ي پژوهشي دراستان شما چگونه 

است ؟ 
بعد از اعالم اولويتهاي پژوهشي پيشنهاده هاي پژوهشي ارائه 

شده توسط محققين درصورتي كه عنوان پژوهش در راستاي 
ــنهاده پژوهشي به تعداد  ــده باشد پيش اولويت هاي اعالم ش
اعضاي كميته تخصصي تكثير و جهت بررسي ارائه مي گردد و 
نتايج بررسي پيشنهاده ها درجلسات حضوري با اعضاء كميته 
توسط كارشناسي تحقيقات جمع بندي و با آراء اعضاء به سه 
گونه به پيشنهاد دهنده بازخورد داده مي شود يا طرح تأييد و 
محقق براي عقد قرارداد دعوت مي شود يا طرح رد مي شود و 
يا به اصالحاتي طرح قابل قبول خواهد بود كه بعد از اصالح 
پيشنهاده مجدداً اصالحات انجام يافته بايستي به رأي اعضاي 
كميته گذاشته شود و در مواردي كه عنوان موضوع خارج از 
ــده باشد درصورت تأييد اعضاي شوراي  اولويت هاي اعالم ش

تحقيقات دركميته مورد بررسي قرارمي گيـرد.
   نحوه انتخاب پژوهشگران براي انجام موضوعات تحقيق 

مصوب از چه فرآيندي برخوردار است ؟ 
مالك انتخاب پژوهشگر براي اجراي طرحهاي پژوهشي 
پذيرفته شدن پيشنهاده تحقيق دركميته تخصصي خواهدبود. 
كه در اينصورت قرارداد پژوهشي با محقق منعقد خواهد شد و 

ناظر طرح ازطرف شورا انتخاب مي گردد. 
 تا چه حد نشريات و كتب منتشرشده ازسوي پژوهشگاه 

مورد استفاده قرارگرفته است ؟ 
ــر  ــته فصلنامه به صورت منظم منتش ــالهاي گذش درس
ــتان ها قرار مي گرفت  مي گرديد و دراختيار محققين در اس
ــدند و  و محققين و فرهنگيان از مطالب آن بهره مند مي ش
استقبال مي كردند. اما در چند سال اخير نشريات پژوهشگاه 
ــده و اطالع رساني مناسبي در اين رابطه وجود  محدودتر ش

ندارد.
 نحوه راهنمايي شما درامر پژوهش براي ساير مديريت ها 

و كارشناسي هاي استان خود چگونه است ؟ 
درصورتي كه مديريت ها و كارشناسيهاي داخلي سازمان 
و نواحي و مناطق استان قبل از اجراي برنامه ها موضوع را با 
مشورت متخصصين و مطالعه يافته هاي پژوهشي مورد نقد 
ــي قرار دهند مي توانند ابعاد و تبعات مثبت و منفي  و بررس
ــيب شناسي نمايند و بازدهي اجراي  اجراي برنامه ها را آس

برنامه ها را بهبود بخشند.
 ازنظرشـما تحول چيسـت ؟ براي ايجـاد آن در آموزش 

وپرورش چه توصيه اي داريد ؟ 
تحول يعني دگرگوني و مفهومي گسترده تر از تغيير دارد 
ــتي همه چيز  ــراي دگرگوني درنظام تعليم و تربيت بايس ب
تغييركند يا حداقل جايگزيني احسن انجام پذيـرد. ساختار 
ــي بايستي متحول شود. درشرايط  فيزيكي فضاهاي آموزش
ــگاهي  كنوني فقدان تجهيزات و امكانات كارگاهي وآزمايش
ورزشي- علمي مناسب براي آموزش سد راه تحول در آموزش 

وپرورش است.
ــاني كه بايستي  و مهمتر از امكانات فيزيكي نيروي انس
ــت و نگهداري صورت  ــه مرحله جذب، تربي اين تحول درس
گيرد و از همه مهمتر فرهنگ عمومي جامعه براي استفاده 
آموزش وپرورش از فرصت هاي محيطي وكاهش تهديدهاي 
آن بايستي متحول شود. براي كوتاه كردن راه طوالني تحول 
بايستي رهبران جامعه بسيج عمومي اعالم نمايند. ما تجربيات 
ــيج داريم، ديـروز در عرصه هاي نظامي، امروز  موفقي از بس
بايستي درعرصه آموزش وپرورش كشور بسيج عمومي اعالم 

گردد.

بخش هاي مديريتي به دنبال نسخه 
شفابخش براي آالم و دردهاي آموزش 
وپرورش هستند و اين نسخه فوري 
پيچيده نمي شود مديران بايستي هم 
خود اهل پژوهش و تحقيق باشند هم 
مشاوران محقق داشته باشند تا مرتب 
از يافته هاي پژوهشي و بكارگيري 
اطالعات جديد بهره مند شوند در 
اينصورت ديدگاه مديران نسبت به 
پژوهش تغيير مي كند

ــي و مديرگروه  ــأت علم ــر نعمــت اهللا متين،  عضو هي دكت
آموزش هاي فني و حرفه اي 
پژوهشکده تعليم وتربيت

دگرگونی شتابنده و روزافزون 
ــرش مديران  ــر نگ ــان، تغيي جه
ــه  ــبت ب ــتگذاران را نس و سياس
ــه طور عام و  ــوزش و پرورش ب آم
ــه اي به  ــاي فني و حرف آموزش ه
طور خاص ايجاب می کند، و از آنجا که  مفهوم كار نيز در جهان 
ــتخوش تغيير است ، اقتصاد كشور به نيروي انساني  همواره دس
انعطاف پذير و مولد نيازمند می گردد. يكي از اركان اساسي مؤثر 
ــعه اقتصادي و اجتماعي، توسعه منابع انساني است كه  در توس
ــئوليت تأمين و تربيت آن به عهده نظام آموزشي هر جامعه  مس
انساني است. آنچه اقتصاد جهاني را بيش  از پيش مشخص مي كند 
بازارهاي كار ملي و بين المللي است كه هر روز متفاوت تر از پيش 
رخ می نمايد. امروزه كشورها سخت در تالش هستند تا با ايجاد 
ــود را مورد  ــتغال، منابع خ ــازي افراد براي اش نظام هاي آماده س

استفاده بهينه قرار دهند. 
ــعة پايدار اقتصاد يك كشور نيازمند بهره برداري  رشد و توس
مناسب از منابع و عوامل توليدي است. در اين ميان، عامل نيروي 
انساني مهمترين و حساس ترين نقش را در جهت رسيدن به رشد 
ــاني كار  ــعه پايدار ايفا مي كند. در عصر حاضر نيروي انس و توس
آموخته و كارآمد بيش از هر زمان ديگر مورد نياز است و به عنوان 
ــرمايه براي رشد و توسعه كشور محسوب مي شود.  مهم ترين س
سرمايه انساني عبارت است از: مهارت ها، ظرفيت ها و توانايي هايي 
كه افراد در فرايند آموزش، تحصيل كرده و موجب بهره وري بيشتر 
عمليات مي شود. در ميان آموزش هاي مدرسه اي «آموزش فني  و 
حرفه اي عامل مهمي در تربيت نيروي انساني ماهر و كارآمد است، 
به طوري كه سازمان يونسكو معتقد است: آموزش فني و حرفه اي 
بايد بخش مكمل نظام آموزش همه جانبه باشد و به اين علت بايد 

به محتواي فرهنگي آن توجه شود».
ــي،  ــاي فني و حرفه اي، روش هاي آموزش ــوزه آموزش ه در ح
ساختار و مديريت، كميت و كيفيت فارغ التحصيالن، روش هاي 
جذب و نگهداري نيروي انساني و ... با چالش هاي جدي و فراوان 
روبه روست. درايران قدمت آموزش هاي فني  و حرفه اي به حدود 
۸۵ سال مي رسد. در اين دوران به علت تغييرات فناوري و سياسي 
و همچنين عوامل خارجي تأثيرگذار اعم از وابستگي هاي صنعتي 
و سياسي و اقتصادي، آموزش هاي فني و حرفه اي دچار تغييرات 
فراوان شده است. در سال ۱۳۵۸ سهم اين آموزشها از كل آموزش 
متوسطه حدود ۲۱/۲ درصد بود، که پس از آن و سپس با حذف 
ــتان ها اين نسبت به ۱۶ درصد كاهش يافت. در  نوبت دوم هنرس
سال ۱۳۷۱ اين نسبت به ۱۲/۳ ودر سال های  بعد به ۳۷ درصد 

نيروی انسانی
عامل رشد و توسعه
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رسيد. روند افزايش كّمي باعث كاهش تدريجي سرانه دانش آموزان 
ــور،در کنار  گرديد و افزايش قيمت ها نيز به  دليل تورم باالي كش
ــد كه كيفيت فني و حرفه اي در اين دوران  ساير عوامل،  باعث ش
ــد.  تربيت حرفه اي- اقتصادي هدف اصلي  افزايشی نداشته باش
نظام آموزش فني وحرفه اي است، و توسعه منابع انسانی از اركان 
اساسي مؤثر در توسعه اقتصادي و اجتماعي است كه مسئوليت 
تأمين و تربيت آن به عهده نظام آموزشي هر جامعه انساني است.  
ــاي كار ملي و بين المللي  آيينة تمام نمای اقتصاد جهانی  بازاره
هستند و هرروز چهره های متفاوت از آن را نشان می دهند. امروزه 
كشورها سخت در تالش هستند تا با ايجاد نظام هاي آماده سازي 
ــتغال، منابع خود را مورد استفاده بهينه قرار دهند.   افراد براي اش
رشد و توسعه پايدار اقتصاد يك كشور نيازمند بهره برداري مناسب 
از منابع و عوامل توليدي است. در اين ميان، عامل نيروي انساني 
ــيدن به رشد و  ــاس ترين نقش را در جهت رس مهمترين و حس
ــعه پايدار ايفا مي كند. با توجه به اهميت آموزش های فنی  توس
وحرفه ای در توسعه منابع انسانی، شاخص آن عملكرد يادگيري 
است. الزم است نقاط قوت و ضعف نظام آموزش فني وحرفه اي در 

اين خصوص مورد ارزيابي قرار گيرد.
پروهشهای انجام شده:

در پژوهشي كه به بررسي وضعيت اشتغال مهارت آموختگان ۱ 
رشته هاي كامپيوتر و الكترونيك شاخه كار- دانش در شهر 
ــال ۱۳۸۱ منتشر شده ، نتايجي به شرح  تهران پرداخته و در س
زير به دست آمده است: ۶۰ درصد افراد اعتقاد دارند مهارت هاي 
كسب شده آنان براي انجام وظايف شغلي كافي و مناسب نيست 
ـــاغل غيرمرتبط با رشته  ــتـغال در مش و۲۵ درصـد آنان نيز اش
ــب بـودن و كـافي نبـودن مهـارت هاي  تحصيلي را بـه نامناس

اكتسابي نسبت داده اند.

ــتغال دانش آموختگان را از ۲  ــش ديگري وضعيت اش پژوه
ــاخه كاردانش استان مركزي  سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶ درش
ــز كارفرمايان دانش نظري  ــان مي دهد: ( در اين پژوهش ني نش
ــغلي كافي  ــخگويي به نيازهاي ش دانش آموختگان را براي پاس
ــته اند، اما مهارت هاي عملي آن ها را كافي ندانسته  و نياز به  دانس

آموزش در بدو ورود به شغل را براي آن ها الزم ديده اند.

ــال هاي ۱۳۷۷، ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹، ۳  ــش ديگري، در س پژوه
ــته  هاي برق، مكانيك خودرو،  ــتان اصفهان، دررش در اس
ساخت و توليد، طراحي و دوخت و حسابداري انجام شده است: 
نتايج پژوهش نشان مي دهد كه در مجموع هنرستان هاي استان 
اصفهان در تمام رشته  هاي مورد پژوهش از كارآيي چندان قابل 

قبولي برخوردار نيستند.

ــتغال ۴  ــال ۱۳۸۱ به وضعيت اش ــر در س ــی ديگ پژوهش
فارغ التحصيالن كار- دانش كرمانشاه پرداخته است:  نتايج 
ــان مي دهد آموزش هاي مراكز كار- دانش با  اين پژوهش نيز نش

نيازهاي بازاركار متناسب نيست.

ــال ۱۳۸۲ در شهرستانهاي استان تهران، پژوهشي ۵  در س
ــته هاي  ــتغال فارغ التحصيالن رش به مطالعه وضعيت اش
ــاخه كار- دانش پرداخته  نقشه كشي ساختمان و حسابداري ش
است: حدود ۶۵ درصد آزمودني ها اعتقاد داشته اند كه مهارت  هاي 
كسب شده براي انجام وظايف شغلي آنان كافي و مناسب نبوده 

است.

ــي به منظور ۶  ــالم، پژوهش ــتان اي ــال ۱۳۶۷، در اس در س
بررسي رابطه آموزش هاي رسمي فني و حرفه اي با اشتغال 

فارغ التحصيالن انجام شده است.
  يافته  هاي پژوهش نشان مي دهد كه اكثر كارفرمايان كافي 

نبودن آموزش هاي هنرستان هاي فني و حرفه اي را عامل بيكاري و 
ناموفق بودن فارغ التحصيالن مي دانند. از بررسی نتايج پژوهش هاي 
موجود و همچنين مالحظات و مطالعات كارشناسي در خصوص 
آموزشهاي فني و حرفه اي، مي توان به اين نتيجه رسيد كه وضعيت 
موجود اين گونه آموزش ها با اهداف برنامه ها فاصله بسيار دارد و از 
شرايط مناسبي برخوردار نيست. براي بهبود وضعيت آموزش هاي 
فني و حرفه اي، ضروري است وضعيت موجود به وضعيت مطلوب 
تبديل شود. وضعيت مطلوب چشم اندازي است كه در آن جايگاه 
آموزشهاي فني و حرفه اي به درستي ترسيم شود. از جمله اسنادي 
كه وضعيت مطلوب را براي ما ترسيم مي كند و بايد در آن جهت 
حركت نماييم،  سند چشم انداز در افق ۱۴۰۴ هـ .ش است. در اين 

سند جامعه ايراني در افق چشم انداز جامعه اي خواهد بود:

ــرفته، توانا در توليد علم و فناوري، ۱  برخوردار از دانش پيش
متكي بر سهم بيشتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در 

توليد ملي .

ــت يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در ۲  دس
سطح منطقه، با تأكيد بر جنبش نرم افزاري توليد علم،  رشد 
مستمر اقتصادي، ارتقای نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به 

اشتغال كامل.

ــش تورم و ۳  ــتغال، كاه ــق اقتصادي، اش ــوردار از رون برخ
ــاورزي و امنيت غذايي  ــي كش خودكفايي در مواد اساس
ــعه اقتصادي و  ــن دارای نگرش مردم محوري در توس و همچني

اجتماعي.

ــرو درتحقق نهضت نرم افزاري و توليد علم در زمينه ۴  پيش
علمي، و تقويت روحيه ايمان در زمينه فرهنگي.

کارآمد درتطبيق برنامه ها با خصوصيات تاريخي، جغرافيايي ۵ 
و فرهنگي جامعه 

ــردر بازارها،  موجد ۶  ــاختار، پويا و انعطاف پذي بهره مند از س
ــي، منطقه اي  ــاي ملي، جهان ــت در عرصه ه فضاي رقاب
وبرخوردار از بافت اقتصادي- صنعتي و خدماتي متكي بر دانايي 

ــورد آموزش هاي  ــاي بين المللي در م ــه به توصيه ه  چنانچ
ــت توجه شود،   فني و حرفه اي نيز كه در اين مقاله مجال آن نيس
مالحظه مي گردد كه وضعيت موجود آموزش هاي فني و حرفه اي 
ــي نگران كننده و  ــه فراوان دارد و گاه ــا وضعيت مطلوب فاصل ب
ــت ضمن دقت در اهداف  ــت. بنابراين الزم اس خارج از تصور اس
ــور،   به توصيه  هاي پژوهش ها  برنامه بلندمدت (چشم انداز) كش
ــتناد به اسناد  ــان در اين خصوص توجه نمود. با اس و كارشناس
ومدارك موجود و نگاه كارشناسانه به وضعيت موجود آموزشهاي 
فني و حرفه اي مي  توان نكاتي را به شرح زير عنوان نمود که احتماًال 

مسير رسيدن به وضعيت مطلوب را نشان می دهد.
ــرايط موجود، تا زمانی که يك نهاد ملي سياست گذار    در ش
ــد وجود  و برنامه ريز كه بتواند مؤثر و مفيد براي برنامه ريزي باش

نداشته باشد،  دستيابی به وضع مطلوب ممکن نخواهد بود.
  شيوه هاي موجود مديريت در حوزه آموزشهاي فني وحرفه اي 
ــت و تا زماني كه توسعه مديريت  ــتوري اس از باال به پايين و دس

مشاركتي حاكم نباشد ،  امكان توفيق وجود ندارد. 
  الزم است رويكرد موجود كمي به رويكرد كيفي تبديل شود، 
ــورت همزمان با افزايش كميت ها كيفيت ها نيز افزايش  يا به ص
يابد و اين نكتة بسيار مهم بايد مورد توجه برنامه ريزان آموزشی 

قرار گيرد.
  به نظر مي رسد برنامه ريزي هاي آموزشي به صورت يك طرفه 
طراحي مي شود،  که روشی تجربه شده و بسيار سنتي است. بايد 

برنامه ريزي به صورت تأملي انجام شود.

  آموزش هاي فني و حرفه اي بر محور نيازهاي منطقه اي توسعه 
نيافته است .با توجه به چشم انداز كه ذكر شد،  بايد توسعة پايدار 

مالك  باشد.
  انجام پژوهش هاي كاربردي بيشتر و همچنين پژوهش هاي 
بنيادي در حوزه  آموزش هاي فني و حرفه اي از الزامات ايجاد وضع 

مطلوب است.
  در شرايط موجود رويكرد برنامه ريزي درسي بر تحليل شغل 
ــت. اين رويكرد بايد بر تحليل عملكرد در برنامه ريزي  استوار اس

درسي پايه ريزی شود.
ــت. بايد به  ــي متمركز اس ــزي درس ــوًال روش برنامه ري   اص

برنامه ريزي درسي منطقه اي انديشيد.
  در آموزش هاي فني و حرفه اي روش هاي ياددهي و يادگيري 
ــت و سخنراني از روش هاي اصلي  اكثراً معلم محور وغيرفعال اس
ــود و در عين حال که  ــيوه نيز بايد دگرگون ش ــت. اما اين ش اس
ــوند،  ــوزان براي يادگيري در كالس درس حاضر می ش دانش آم

رويکرد دانش آموز محور در عمل اجرا گردد.
ــاز به  ــي آموزش هاي فني و حرفه اي ني ــعه كيفي و كم   توس
ــرايط موجود سهم بودجة  ــرمايه گذاري هاي الزم دارد. در ش س
آموزش هاي فني و حرفه اي از كل بودجة آموزش و پرورش بسيار 
ــت بخش خصوصي در اجراي آموزش هاي  ناچيز است. الزم اس
فني و حرفه اي فعال شود و بودجه هاي اين حوزه  از طريق آموزش 

و پرورش نيز افزايش يابد.
ــاني در آموزش و  ــذب و نگهداري نيروي انس ــاي ج   روش ه
پرورش، بخصوص در حوزه آموزش هاي فني و حرفه اي، كارآمد 
و رضايت بخش نيست. براي رسيدن به شرايط مطلوب زمينه هاي 

اصالح روشها را بايد فراهم آورد.
  الزم است مراكز تربيت دبير فني و تربيت معلم فني توسعه 

يابد.
ــارت و  ــود آموزش هاي فني و حرفه اي،  نظ  در وضعيت موج
ارزشيابي به صورت مؤثر و نظام مند وجود ندارد و براي رسيدن به 

وضعيت مطلوب نيازمند دگرگوني است.
 همچنين ارزيابي عملكرد بايد مجدداً طراحي شود و تمامي 

مؤلفه هاي نظام آموزش فني و حرفه اي را دربرگيرد.
ــطح ملي اهتمام به توسعه صنعت، توليد و خدمات از   در س
الزامات است، زيرا اين آموزش ها همواره با صنعتي شدن مالزمه 
دارند. می بايست بستر مناسب برای رسيدن به وضعيت مطلوب با 

توسعه صنعتي كشور فراهم شود.
 استفاده از افكار و انديشة ديگران و تبادل تجربيات ،  در سطح 
داخل و خارج از كشور،   ما را به وضعيت مطلوب نزديك مي كند.

ــبت به برنامه ها و رعايت    تثبيت و تعميق نگرش علمي نس
الزامات علمي در فرآيند هاي برنامه ريزي و اجرا،  ازجمله ضروريات 

الزم براي تغيير شرايط موجود است.
  بنابراين تدوين هر انديشه اصالحي در زمينه آموزش هاي 
فني و حرفه اي با در نظر گرفتن تاريخچه اين آموزش  ها و تجارب 
ــور،  و نيز تحوالت روزافزون  گذشته  وضع موجود و آينده كش
تكنولوژي در سطح جهان امكان پذير است. از اين رو چالش ها و 
شناسايي عوامل پيش برنده يا فرصت ها و تعيين عوامل بازدارنده 
يا تهديدها ضروري به نظر مي رسد. نگارنده تا حدودي با توجه 
ــور،   كه در  به وضع موجود آموزش هاي فني وحرفه اي در كش
ــمي منعكس شده است،    ــي و گزارش هاي رس اسناد پژوهش
نكاتي را مطرح نمود. اميد است زمينه های رسيدن به وضعيت 
ــی دقيق و انجام پژوهشهای جدی  مطلوب از طريق کارشناس

فراهم آيد.
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محمود مرادی مقدم، مدير خدمات پژوهشی
کشوری  برنامه  يازدهمين 
ــال  س در  ــده  پژوهن ــم  معل
ــزار  برگ  ۸۶-۸۷ ــي  تحصيل
ــر  سراس فرهنگيان  ــد.  گردي
ــه از  ــه فراخواني ك ــور ب كش
ــوي دبيرخانه برنامه  معلم  س
پژوهنده (پژوهشگاه مطالعات 

آموزش وپرورش) صورت گرفت ، پاسخ گفته وگزارش هاي 
اقدام پژوهي خود را، براي ارزيابي به ادارات آموزش وپرورش 
شهرستان ها / مناطق/ نواحي كشور ارائه نمودند. انبوهي از 
ــر کشور به ادارات  گزارش های اقدام پژوهي معلمان سراس
آموزش و پرورش تحويل گرديد. اين گزارش ها از مراحل 
اوليه ارزيابی عبور و به عنوان گزارش های اقدام پژوهي برتر 
منطقه، به سازمان هاي آموزش و پرورش استان راه يافت. 
ــع۲۱۵۴۱ گزارش اقدام پژوهی  ــماره ۱، توزي در جدول ش

ــور مورد ارزيابي قرار گرفته ،  كه در استان هاي سراسركش
ــيت معلم (مؤلف اول)،  ــب دوره تحصيلی و جنس برحس

مشاهده مي شود:
ــترين  ــود: بيش ــماره ۱ مالحظه مي ش در جدول ش
گزارش ها به وسيله آموزگاران دوره ابتدايي ارائه شده و زنان 
ــرد، ۵۴۴۷ زن) از  ــه برابر مردان (۱۶۰۹۴ م نزديک به س
برنامه يازدهم معلم پژوهنده، استقبال نموده اند. اين آمار 
ــاركت در برنامه معلم پژوهنده با  ــان می دهدکه  مش نش

فرم شماره ۲، شرکت کنندگان در برنامه
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خوزستان

زنجان

سمنان

سيستان و بلوچستان

شهر تهران

شهرستان هاي تهران

فارس

قزوين

قم

كردستان

كرمان

كرمانشاه

كهگيلويه و بويراحمد

گلستان

گيالن

لرستان

مازندران

مركزي

هرمزگان

همدان

يزد

کل کشور

 
اداره

وسازمان

۱۸

۵

۷۸

۲

۵

۲

۱

۱

۸

۲۰۹۵

۳

۷

۱۳

۱

۲۸

۶۸

۵

۰

۱۱۲

۵

۶

۴

۰

۳

۱۴

۱

۵۵

۳۲

۰

۳۱

۰

۲۶۰۳

 
مراکز

تربيت معلم

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۲

۰

۰

۰

۰

۲۵

۴

۰

۰

۱

۰

۱

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۷

۰

۰

۴۰

 
دوره

متوسطه

۶۱۰

۲۷

۸۱

۵۶

۹

۵

۱۱

۸

۱۸

۱۴۵

۶۳

۱۴۴

۱۴

۳

۱۹۳

۵۷۲

۲۴

۳

۹۵

۵۰

۱۳۴

۵۱

۴۰

۱۸

۴۲۳

۹

۱۰۳۳

۶۰

۰

۱۲۲

۱۲

۴۰۳۳

 
دوره

راهنمايی

۷۷۳

۲۵

۲۹۳

۲۳

۵

۳۵

۹

۱۴

۳۳

۲۴۹

۴۹

۱۸۵

۱۰

۸

۱۸۲

۷۵۹

۶۴

۴

۱۴۵

۶۹

۱۳۴

۴۸

۲۲

۱۴

۴۲۲

۸

۸۸۰

۱۴۸

۱۸

۱۴۲

۱۱

۴۷۸۱

 
دوره
ابتدايی

۱۵۲۸

۵۷

۴۸۱

۶۴

۲۴

۲۸

۶۳

۲۸

۵۸

۶۴۷

۸۶۶

۲۴۱

۸۳

۱۹

۵۲۸

۲۵۱۴

۱۲۳

۸۷

۲۶۶

۹۱

۲۵۷

۷۶

۵

۲۲

۳۱۹

۸

۱۱۹۷

۱۱۱

۵

۲۴۰

۳۲

۱۰۰۶۸

تعداد  شرکت 
کنندگان مرد

۹۳۷

۵۱

۳۲۱

۲۸

۲۰

۲۸

۹

۱۷

۲۷

۲۹۶

۲۹۵

۱۷۷

۲۸

۱۳

۴۲

۷۳۱

۵۲

۷

۱۱۲

۵۶

۷۷

۶۶

۱۹

۱۴

۵۱۵

۸

۱۲۰۰

۹۰

۶

۱۸۸

۱۷

۵۴۴۷

تعداد شرکت 
کنندگان زن 

۱۹۹۲

۶۳

۶۱۲

۱۲۴

۲۳

۴۲

۷۵

۳۴

۹۰

۲۸۴۲

۶۸۳

۴۰۰

۹۲

۱۸

۹۱۴

۳۱۸۶

۱۶۴

۸۷

۵۰۷

۱۵۹

۴۵۶

۱۲۴

۴۸

۴۳

۶۶۳

۱۸

۱۹۶۵

۲۶۱

۲۴

۳۴۷

۳۸

۱۶۰۹۴

تعداد کل
 شركت كنندگان

۲۹۲۹

۱۱۴

۹۳۳

۱۵۲

۴۳

۷۰

۸۴

۵۱

۱۱۷

۳۱۳۸

۹۷۸

۵۷۷

۱۲۰

۳۱

۹۵۶

۳۹۱۷

۲۱۶

۹۴

۶۱۹

۲۱۵

۵۳۳

۱۹۰

۶۷

۵۷

۱۱۷۸

۲۶

۳۱۶۵

۳۵۱

۳۰

۵۳۵

۵۵

۲۱۵۴۱

 
اداره

وسازمان

۸

۴

۷

۱

۲

۱

۰

۰

۳

۳

۱

۰

۳

۰

۳

۴

۳

۰

۱۰

۳

۱۵

۱

۰

۲

۲

۱

۳

۶

۰

۶

۰

۹۲

مراکز 
تربيت معلم

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۲

۰

۰

۰

۰

۴

۱

۰

۰

۰

۰

۱

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۱

۰

۰

۹

 
دوره

متوسطه

۱۵

۱۰

۴

۲

۲

۱

۰

۴

۰

۲۱

۲

۱۴

۲

۱

۱

۲۴

۳

۳

۵

۰

۲۳

۴

۳

۱۰

۳

۲

۱۵

۵

۰

۴

۱

۱۸۴

 
دوره

راهنمايی

۱۲

۱۰

۴

۲

۰

۴

۰

۲

۳

۱۱

۱

۵

۱

۰

۷

۱۷

۲

۳

۹

۲

۱۵

۴

۱

۱۰

۰

۲

۷

۱۲

۲

۷

۱

۱۵۶

 
دوره
ابتدايی

۱۱

۸

۶

۱

۵

۱

۶

۳

۴

۱۶

۸

۲

۷

۳

۱۸

۱۴

۱۱

۹

۱۱

۰

۶

۶

۱

۱۰

۱

۱

۵

۷

۱

۳

۳

۱۸۸

مولف مرد

۱۵

۱۴

۹

۲

۴

۳

۱

۱

۵

۱۴

۴

۷

۱

۱

۱

۷

۳

۱

۸

۳

۸

۷

۱

۵

۲

۳

۴

۷

۱

۷

۰

۱۴۹

فرم شماره ۳، طرح های برتر استانی

مولف زن

۳۱

۱۸

۱۲

۴

۵

۴

۵

۸

۵

۳۹

۸

۱۴

۱۲

۳

۳۲

۵۳

۱۶

۱۴

۲۷

۲

۵۲

۸

۴

۲۷

۴

۳

۲۶

۲۳

۳

۱۳

۵

۴۸۰

تعداد کل طرح 
اقدام پژوهی

۴۶

۳۲

۲۱

۶

۹

۷

۶

۹

۱۰

۵۳

۱۲

۲۱

۱۳

۴

۳۳

۶۰

۱۹

۱۵

۳۵

۵

۶۰

۱۵

۵

۳۲

۶

۶

۳۰

۳۰

۴

۲۰

۵

۶۲۹

گزارشی از يازدهمين برنامه طرح اقدام پژوهی معلمان در سال تحصيلي ۱۳۸۶-۸۷

جدول شماره يک : گزارش آماری استان های کشور از طرح های اقدام پژوهی در سال تحصيلی ۱۳۸۶-۸۷



فروردين ۱۳۸۸. شماره ۱۰۸

۱۹

‘—«eÖ

جمعيت استان رابطه مستقيمی ندارد.
در مجموع ۶۲۹ طرح برگزيده استان های کشور(براساس 
دوره تحصيلی محل اشتغال  و رشته تدريس معلم- جدول 
۱ – فرم۳ ) جهت شرکت در دو انتخاب معلمان برگزيده 
ــت، گزارش  ــورد ارزيابی قرار گرف ــران م ــوری در ته کش
طرح های اقدام پژوهی به وسيلة دو ارزياب مستقل(چنانچه 
اختالف نمرات دو ارزياب  زياد باشد يک نوبت هم توسط 
ــوم) ازطريق ابزاری ۲۲ سؤالی مورد ارزيابی قرار  ارزياب س

گرفت.
ــده مرتب  ــاس ميانگين نمرات ارزيابی ش طرح ها براس

گرديد، و برگزيدگان مورد تشويق و تقدير قرار گرفتند.
ــماره ۲، نتايج ارزيابی اول از ۶۲۹ گزارش  در جدول ش
طرح مشاهده می شود: نمرات به صورت فراوانی و درصد، 
ــل بوده، و با  ــی و ۷ مولفه) قابل تأم ــورد ارزياب (در ۲۲ م
ــی کم ، عدد ۲ به گزينه  تخصيص عدد ۱ به گزينه خيل
ــبه  ــپس محاس کم، ... و عدد ۵ به گزينه خيلی زياد و س

ــه راحت تر  ــاس حداکثر۵) امکان مقايس ميانگين(درمقي
فراهم شده است، مالحظه می شود وضعيت کلی طرح های 
برگزيده استانی با نمره ۳,۲۲در حد متوسط ارزيابی شده 
است.   بهترين وضعيت مربوط به «عناوين اقدام پژوهی» 
با ميانگين نمره ۳,۹۴ و پايين ترين نمره مربوط به«اجرای 
ــت، که حاکی از انتخاب  طرح» با ميانگين نمره ۲,۹۶ اس
ــط معلمان برای طرح های اقدام پژوهی  عنوان خوب توس

بوده ولی اجرای ضعيف تری به دنبال داشته است...  

جدول شماره ۲: نتايخ ارزيابی اوليه از ۶۲۹ گزارش برگزيده استانی طرح های اقدام پژوهی، برنامه يازدهم معلم پژوهنده، سال تحصيلی ۱۳۸۶-۸۷

اجزای گزارش

روشن و قابل فهم است

از طريق اقدام پژوهي قابل مطالعه و بررسي است

عنوان اقدام پژوهي

ارزيابي اولمساله بر اساس اطالعات و شواهد كافي بيان شده است

هدف مطالعه به طور واضح بيان شده است

توضيح وتشخيص مساله اقدام پژوهي

از روش هاي معتبر براي گردآوري داده ها استفاده شده است

از پيشينه تحقيقات مرتبط استفاده شده است

از اطالعات به دست آمده به صورت منطقي نتيجه گيري به عمل آمده است

جمع آوري داده ها و نتيجه گيري از اطالعات از چارچوب منطقي برخوردار است

 گردآوري وتحليل داده ها واطالعات

راه حل هاي پيشنهادي با موضوع و اهداف اقدام پژوهي تناسب دارند

از مشاركت و نقادي همكاران استفاده شده است

راه حل ها مبتني بر اطالعات و مطالعات كافي هستند

راه حل هاي پيشنهادي براي حل مسأله، كافي به نظر مي رسند

راه حل هاي پيشنهادي

فرآيند اجرا به روشني بيان شده است

اجراي مراحل تغيير، با نظارت كافي همراه بوده است

تعديل هاي الزم پس از نظارت و اجرا صورت گرفته است

تغييرات مورد نظر در فرآيند اجراي اقدام پژوهي مشخص شده است

اجرا

ارزيابی و نتايج اقدام پژوهي بر اساس شواهد منطقي ارزيابي شده است

يافته هاي اقدام پژوهي از اعتبار الزم برخوردار هستند

نتايج

در ارائه گزارش از شيوه درست و منطقي استفاده شده است

به آئين نگارش صحيح توجه شده است

عاري از اشتباهات تايپي است

مي تواند به عنوان سند مفيد آموزشي و پرورشي، مورد استفاده معلمان يا ساير كاركنان آموزش و پرورش قرار گيرد

گزارش نهايي اقدام پژوهي

تعداد

۱۰

۱۰

...

۱۱

۳۱

...

۱۷

۸۹

۲۲

۲۳

...

۱۷

۵۹

۳۴

۲۴

...

۱۹

۵۸

۵۷

۳۷

...

۳۰

۴۹

...

۱۳

۱۰

۱۸

۵۴

...

...

درصد

۱,۶٪

۱,۶٪

...

۱,۸٪

۴,۹٪

...

۲,۷٪

۱۴,۳٪

۳,۵٪

۳,۷٪

...

۲,۷٪

۹,۴٪

۵,۴٪

۳,۸٪

...

۳,۰٪

۹,۳٪

۹,۱٪

۵,۹٪

...

۴,۸٪

۷,۸٪

...

۲,۱٪

۱,۶٪

۲,۹٪

۸,۶٪

...

...

تعداد

۲۷

۲۷

...

۸۲

۹۰

...

۱۱۰

۲۰۵

۱۳۲

۱۲۲

...

۷۲

۲۰۲

۱۴۱

۱۴۸

...

۸۵

۱۹۵

۲۳۸

۲۲۹

...

۱۲۲

۱۱۴

...

۸۳

۴۹

۴۷

۱۰۴

...

...

درصد

۴,۳٪

۴,۳٪

...

۱۳,۱٪

۱۴,۳٪

...

۱۷,۵٪

۳۳,۰٪

۲۱,۱٪

۱۹,۵٪

...

۱۱,۴٪

۳۲,۲٪

۲۲,۵٪

۲۳,۶٪

...

۱۳,۵٪

۳۱,۲٪

۳۷,۸٪

۳۶,۵٪

...

۱۹,۴٪

۱۸,۲٪

...

۱۳,۲٪

۷,۸٪

۷,۵٪

۱۶,۵٪

...

...

تعداد

۸۵

۱۴۱

...

۲۴۶

۲۰۴

...

۲۴۹

۱۷۰

۲۸۵

۳۰۸

...

۱۹۰

۱۸۸

۲۶۱

۲۷۷

...

۱۸۶

۲۰۶

۲۰۷

۱۹۴

...

۲۷۰

۲۷۶

...

۲۲۶

۱۶۰

۱۶۴

۲۸۸

...

...

درصد

۱۳,۵٪

۲۲,۴٪

...

۳۹,۲٪

۳۲,۵٪

...

۳۹,۶٪

۲۷,۴٪

۴۵,۶٪

۴۹,۲٪

...

۳۰,۲٪

۲۹,۹٪

۴۱,۶٪

۴۴,۱٪

...

۲۹,۶٪

۳۲,۹٪

۳۲,۹٪

۳۰,۹٪

...

۴۳,۰٪

۴۳,۹٪

...

۳۶,۰٪

۲۵,۴٪

۲۶,۲٪

۴۵,۸٪

...

...

تعداد

۳۱۹

۳۲۱

...

۲۲۷

۲۳۷

 ...

۱۹۹

۱۱۸

۱۵۶

۱۴۷

...

۲۷۹

۱۴۲

۱۵۰

۱۵۲

...

۲۵۱

۱۲۸

۹۳

۱۳۲

...

۱۶۹

۱۵۵

...

۲۳۸

۳۰۲

۲۹۴

۱۴۱

...

...

درصد

۵۰,۷٪

۵۱,۰٪

...

۳۶,۱٪

۳۷,۷٪

 ...

۳۱,۷٪

۱۹,۰٪

۲۵,۰٪

۲۳,۵٪

...

۴۴,۴٪

۲۲,۶٪

۲۳,۹٪

۲۴,۲٪

...

۴۰,۰٪

۲۰,۴٪

۱۴,۸٪

۲۱,۰٪

...

۲۶,۹٪

۲۴,۷٪

...

۳۷,۹٪

۴۸,۰٪

۴۷,۰٪

۲۲,۴٪

...

...

تعداد

۱۸۸

۱۳۰

...

۶۲

۶۶

 ...

۵۳

۳۹

۳۰

۲۶

...

۷۱

۳۷

۴۲

۲۷

...

۸۷

۳۹

۳۴

۳۶

...

۳۷

۳۴

...

۶۸

۱۰۸

۱۰۳

۴۲

...

...

درصد

۲۹,۹٪

۲۰,۷٪

...

۹,۹٪

۱۰,۵٪

...

۸,۴٪

۶,۳٪

۴,۸٪

۴,۲٪

...

۱۱,۳٪

۵,۹٪

۶,۷٪

۴,۳٪

...

۱۳,۹٪

۶,۲٪

۵,۴٪

۵,۷٪

...

۵,۹٪

۵,۴٪

...

۱۰,۸٪

۱۷,۲٪

۱۶,۵٪

۶,۷٪

 ...

...

تعداد

۶۲۹

۶۲۹

...

۶۲۸

۶۲۸

...

۶۲۸

۶۲۱

۶۲۵

۶۲۶

...

۶۲۹

۶۲۸

۶۲۸

۶۲۸

...

۶۲۸

۶۲۶

۶۲۹

۶۲۸

...

۶۲۸

۶۲۸

...
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متـن حاضر مصاحبه اي اسـت کـه با آقـاي دکتر 
عبدالحميد رضوی  انجام شـده است. اميد است در 
هر شماره بتوانيم از نظرات ديگر معاونان پژوهشگاه 

بهره مند شويم. 

  تـا چـه  انـدازه پژوهش مي توانـد به شـما در 
تصميم گيري كمك كند؟

ــگر با طرح يك  ــوی پژوهش فرآيند پژوهش از س
ــؤال، يك ابهام و يك چالش آغاز مي شود. از سوي  س
ــر آنکه واجد جنبة  ــر يافته هاي پژوهش عالوه ب ديگ
توصيفی است، از جنبة تجويزی نيز برخوردار است. 
يك پژوهش در ذات خود و هم در ساختار ارائه گزارش 
پژوهشي، به توصيه هايي منجر مي شود. اين توصيه ها 
به طور مستقيم به سؤال پژوهش مربوط مي شود  يا 
بر اساس استنباط پژوهشگر پس از تحليل نتايج به 
 دست مي آيد. در هر صورت مي توان گفت كه پژوهش 
به تصميم ياري مي رساند. چه آن تحقيق به توصيف 
موضوع مورد بررسي بپردازد و چه براي حل مشكل 
تجويزي انجام شده باشد. اما اين نكته را نبايد از نظر 
دور داشت كه بيش از آنكه پژوهش به تصميم گيري 
منجر شود به تصميم سازي ياري مي رساند. زيرا كه در 
حال حاضر تحقيقات درحوزة علوم انساني (در اينجا 
تعليم و تربيت) به دليل چند مؤلفه اي بودن فرآيند 
تعليم و تربيت و حتي بين رشته اي بودن موضوعات 
مبتالبه آن، كمتر جنبة  تجويزي به خود مي گيرد و 
اين يعني غالب بودن تصميم سازي بر تصميم گيري در 
پژوهش هاي جاري. به عنوان يك مدير هر چه بيشتر 
به مطالعه گزارش  پژوهش هاي انجام شده بپردازيم، 
ذهنيت مناسب تري براي تحليل موقعيتي كه در آن 
ــت مي آوريم. به عبارت ساده تر سؤال  قرار داديم بدس
شما را اين گونه اصالح مي كنم كه «تا چه حد مطالعه 
نتايج پژوهش هاي انجام شده به شما در تصميم گيري 
ــك مي كند؟» اين تعبير را به عمد طرح مي كنم  كم
كه معتقدم دست اندركاران اجراي نظام آموزشي چون 
ــان كمتر وقت انجام پژوهش را دارند، در يك  خودش
شرايط حداقلي- براي اينكه بهتر تصميم بگيرند-به 
مطالعه گزارش پژوهش هاي انجام شده در حوزه كاري 

خود نيازمندند. 
  چالش هـاي پيـش روي پژوهـش در آمـوزش و 

پرورش چيست؟
مي دانيم كه معني چالش عبارت است از شرايطي 

ــم و يا انتخاب يك  ــما در آن با اتخاذ يك تصمي كه ش
گزينه از بين چندين گزينه مواجه هستيد. آنچه در پاسخ 

سؤال شما مي توانم بگويم در چند زمينه است. 
 برخي از چالش هاي مبتالبه حوزه پژوهش در آموزش 

و پرورش عبارت اند از:
الف ) نگرش ها 

مشكالت مربوط به تجربه ستيزي و تجربه گرايي يعنی 
اعتقاد به عدم قابليت تجربه، به معني علمي و پژوهشي 
ــائل تربيتي و بالعکس. منظورم اين است كه  آن در مس
تربيت را به روش علمي (آنچنان كه در حوزه علوم دقيقه 
ــد) آيا مي توان تجربه كرد و براي آن  امروزي مي آزماين
تجويز داشت يا آن كه تنها بايد به مسائل تربيتي با تأكيد 
ــر و سامان داد و به  بر ذهنيت و آرمان ها و ايده   آل ها س
تبع آن پژوهش هاي تربيتي هم می بايست از اين روش ها 
استفاده كنند. شايد به همين دليل باشد كه امروزه حوزه 
علوم انساني به رويكردهاي تركيبي كمي- كيفي روي 

آورده اند. 
مشكل ديگري كه در حوزه نگرش ها با آن مواجه ايم، 
غلبة «ارزش داوري» در سبب شناسي مسائل و مشكالت 
ــت كه وقتي  ــت. منظورم اين اس آموزش و پرورش اس
كسي دربار ة مشكالت آموزش و پرورش بحث مي كند 
متوجه مي شود كه عده اي ذهنيت و ارزش هاي شخصي 
ــكالت  ــا ديدگاه هاي ارزش مدارانه را در تحليل مش و ي
ــش ارزش ها در  مطرح مي كنند. به هيچ وجه منكر نق
فرآيند تعليم و تربيت نيستم. در اولين قدم در پژوهش، 
طرح سؤال به منظور بررسي يك مشكل تربيتي است، 
پس نمي توان قبل از بررسي اصل مشكل به ارائة راه هاي 

ارزش مدارانه قبل از بررسي آن پرداخت. 
ب) موانع فرهنگي 

شايد مهم ترين عامل فرهنگي را كه چالش هم در پي 

دارد، بتوان «خطاي پژوهشگران» ناميد. مثالي را مي آورم. 
ــما قصد مسافرت داشته  در جايي مي خواندم كه اگر ش
ــيد و در سالن انتظار پرواز حاضر باشيد و اطالعات  باش
فرودگاه اعالم كند كه احتمال خطر سقوط هواپيمايی 
ــا آن را داريد وجود دارد، هر چقدر اين  كه قصد پرواز ب
احتمال را كمتر بدانيد باز هم نمي توانيد خود را راضي 
كنيدكه سوار هواپيما شويد. چرا كه انتظار شما از علوم 
مهندسي كه به ساخت هواپيما منجر شده آن قدر زياد 
است كه كمترين احتمال خطا را برای عالمان اين حوزه 
مجاز نمی دانيد. اما سؤال اين جاست، آيا وقتي شما با يك 
پژوهشگر حوزه علوم انساني همچون روانشناسي، تعليم 
و تربيت،  جامعه شناسي و... در مورد نتايج پژوهش وي 
بحث مي كنيد و او بگويد طبق پژوهش هايي كه انجام 
ــت مثال راه حل كاهش مشكل افت تحصيلي  داده اس
ــای مجاز برای  ــالن، چه ميزان خط ــت از ف عبارت اس
پيشنهاد او قائل هستيد؟ به طور قطع اين دو انتظار برابر 

نيستند بلكه شايد فاصله زيادي از هم داشته باشند. 
پس سطح انتظار ما از خطاي پژوهشگران حوزة علوم 
انساني در بسياري مواقع منطقي نيست و از آنان همانند 
پژوهشگران حوزه علوم طبيعي به يك اندازه انتظار داريم 
كه كارشان دقيق و به تجويز منجر به حل مشكل نزديك 

باشد. 
ج) موانع روش شناختي 

ــم و آن  ــاره مي كن ــك عامل اش ــار به ي ــه اختص ب
ــت  ــألة محور نبودن» برخي از پژوهش هايي اس «مس
ــال هاي اخير با آن مواجه ايم. اگر نگاهي گذرا  كه درس
حداقل به عنوان پژوهش هايي كه انجام مي شود بيندازيم 
ــتر آن ها برخاسته از رغبت ها و عاليق  مي بينم كه بيش
شخصي پژوهشگر است و شايد اين موضوعي باشدكه 
ــه بين كارگزاران و دست انداركاران امور اجرايي  هميش
ــو و پژوهشگران و  ــتگاه آموزش و پرورش از يك س دس
متوليان امر پژوهش از سوي ديگر مورد بحث و چالش 
ــأله كاربردي  ــت. به عبارت ساده تر همان مس بوده اس
ــت. اعتقاد شخصي من اين  بودن يا نبودن پژوهش اس
ــت كه حتي نظري ترين پژوهش در ذات خود فاقد  اس
جنبه هاي كاربردي در پژوهش هاي حوزه علوم انساني به 
ويژه تعليم و تربيت است. اما اين حق را به برنامه ريزان 
امور تعليم و تربيت نيز مي دهيم كه انتظار داشته باشند 
نتايج حاصل از پژوهشي كه انجام مي شود بتواند به حل 

مشكالت مبتالبه بپردازد. 
  چگونه مي تـوان پژوهش را در آمـوزش و پرورش 

حمايت های قانونی از تحقيقات، الزمه 
تحقق اهداف بلند تربيتی 

مصاحبه با آقاي دكتر عبدالحميد رضوي
 سرپرست معاونت پژوهشي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

 سازمان ها و نهادهاي پژوهشي به 
عنوان مراكز انديشه و رهبري فكري 
در قرن بيست و يكم الزم است 
آرمان خود را طراحي كنند

 و جايگاه خود را درجامعه جهاني 
دانش مدار به منزلة يك نيروي قابل 
اتكاء حفظ كنند
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گسترش داد؟ 
تحقيقات در آموزش و پرورش، به طور سازمان يافته و 
ساختارمند، عمر ديرينه اي ندارد، شايد عمر آن كمتر از 
دو دهه باشد. بنا به تجربيات اندكي كه دارم به برخي از 
سرفصل هايی كه زمينه ساز گسترش پژوهش در آموزش 

و پرورش است مي پردازم.
ــوان در تنظيم و تدوين  ــترش پژوهش را مي ت  گس
يك برنامه استراتژيك (راهبردي) يافت. عرصة پژوهش 
داراي سيستمي پويا، باز و پيچيده است. فضايي است كه 
تحول در آن سريع است. سازمان ها و نهادهاي پژوهشي 
به عنوان مراكز انديشه و رهبري فكري در قرن بيست 
ــت آرمان خود را طراحي كنند و جايگاه  و يكم الزم اس
خود را درجامعه جهاني دانش مدار به منزلة يك نيروي 
قابل اتكاء حفظ كنند. در كشور ما با وجود سوابق برنامه 
ــعه و اختصاص حدود پانزده ماده به بخش  چهارم توس
ــمت  ــش و آموزش مي توان به آغاز حركت به س پژوه

دانايي اميدوار بود. 
در ماده ۴۳ اين قانون  به صراحت دولت مكلف شده 
تا به كمك دانش، نسبت به ايجاد ارزش افزوده در اقتصاد 
ــور اقدامات الزم به عمل آورد و در مواد بعدي (۴۴  كش
تا ۵۷) به سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي و تعاوني 
جهت تضمين دسترسي عموم مردم به اطالعات، توليد 
ــاني  دانش محور، آموزش و پژوهش، تربيت نيروي انس
متخصص تأكيد شده است. پس گسترش در آموزش و 

پرورش بر اساس اين مواد قانوني است:
آموزش و پرورش   ايجاد و توسعه كانون هاي پژوهشي منطقه اي در سطح 
مراكز آموزش عالي و پژوهشگاه   ايجاد بانك هاي اطالعاتي تعليم و تربيت مشترك بين 
تربيتي  تشويق به كار گروهي در انجام مطالعات پژوهش هاي 
براي كاركنان آموزش و پرورش كه صالحيت لغو قانون منع مداخالت كاركنان دولت در معامالت  تصويب وتصحيح قوانين و مقررات مرتبط با پژوهش 

مربوطه به خود را دارند.  علمي الزم براي انعقاد قراردادهاي پژوهشي درحوزه 
مهارت هاي پژوهشي  توسعه و تعميم آموزش هاي ضمن خدمت در زمينة  
  ايجاد ارتباط ارگانيك و ساختارمند بين مراكز آموزشي 

و پژوهشي و اداري آموزش و پرورش به 
ــي به برنامه معلم پژوهنده در سطح   منظور مسأله يابي و پژوهش محور كردن تصميمات  ملي  كيفيت بخش
ــكيل  ــي معطوف به تش كالس هاي پژوهش محور  توجه به برنامه هاي درس
   يافته هاي پژوهشي تا چه حد مي تواند به شما در 

كارتان كمك كند؟
ــردي بودن  ــأله كارب ــاره كردم، مس قبًال نيز اش
ــائلي است كه همواره بين دو  پژوهش از جمله مس
ــگران»  مورد مناقشه  بخش «مجريان» و «پژوهش
بوده است. مجريان معتقدندكه پژوهشگران دردآشنا 
ــه مجريان با  ــگران معتقدندك ــتند و پژوهش نيس
پژوهش دم ساز نيستند. اين مسأله به طور دوره اي 
ــود. معتقدم كه راه  ــال هاي اخير تكرار مي ش در س
ميان بر براي كاهش اين مناقشه، تعامل بيشتر بين 
ــت. بدين معني كه اگر مسالةيابي  اين دو گروه اس
ــيله يا به كمك مجريان و برنامه ريزان انجام  به وس
ــود مسأله كاربرد به سمت بهتري پيش مي رود.  ش
ــاده تر بگويم اگر يك مدير (به معني عام) بتواند  س
شرح كامل از مسأله مبتالبه خود به پژوهشگر بدهد 
ــل و تصميم گيري  ــت،  نتايج حاصله به عم آن وق
نزديك تر خواهد بود. از سوي ديگر اگر بتوانيم كاري 
كنيم كه محقق چه به  صورت داوطلبانه و چه طي 
يك برنامه تدوين شده در محيط آموزشي يا اداري 
(منظور مدرسه، كالس، اداره، ستاد و...) حاضر بشود 
و با مدير مدرسه، معلم مدرسه، دانش آموز، كاركنان 
اداري يا ستادي تعامل مؤثري داشته باشد. آن وقت 
نتايج حاصل از تحقيقات انتخابي اش به كار خواهد 
ــياري از كشورهاي پيشرفته  آمد. اين روش در بس
ــكل غيرآكادميك آن  ــت، و ش ــنهاد شده اس پيش
ــة «معلم پژوهنده»  ناميد. در اين  را مي توان برنام
 Action روش كه بيشتر مبتني بر اقدام پژوهشي
Research است، مسأله در محل طرح مي شود، 
انديشه مي شود، راه حل هاي محتمل بيان مي شود، 
يك راه حل انتخاب مي شود و به كار گرفته مي شود و 
به عنوان راه حل مشكل به ديگران توصيه مي شود. 

  آينده پژوهش در حوزه تعليم و تربيت را چگونه 
مي بينيد؟

با توجه به پتانسيل نرم افزاري و انساني كه در سطح 
پژوهشگاه وجود دارد و نيز در بدنة آموزش و پرورش و 
نهادهاي پژوهشي ديگر به ويژه نيروي انساني توانمند 
و تحصيل كرده اي كه در سطح آموزش و پرورش به كار 
مشغول اند، معتقدم چنانچه حمايت هاي الزم از قبيل 
حمايت هاي قانوني، مديريتي، اعتباري و برنامه اي به 
ــتاي تحقق اهداف بلند  عمل  آيد، مي توانيم در راس
تربيتي نظام حركت كنيم و افق چشم انداز ۲۰ ساله 
ــن تر و قابل حصول تر كنيم تا  ــور را هرچه روش كش
ــده چشم انداز را  جايي كه رتبه درخور پيش بيني ش

در حوزه علمي به دست آوريم. 

اعتقاد شخصي من
 اين است كه حتي نظري ترين 
پژوهش در ذات خود
 فاقد جنبه هاي كاربردي
 در پژوهش هاي

 حوزه علوم انساني 
به ويژه تعليم و تربيت است

دكتر علي  اصغر خالقي، عضو هيات علمی پژوهشی  
دانشگاه تربيت دبير شهيد 

رجايی 
 مقدمه :

ــه  ۶۰  را مي توان  دهة    ده
ــه ها و طرح هاي  تغيير  انديش
ــرد، زيرا واژگوني   نامگذاري  ك
نظام  كهنسال  شاهنشاهي  در 
ــور و شوق  زايدالوصف  مردم  نسبت به پيروزي   ايران  و ش
انقالب  اسالمي،  كه  از لحاظ  فكري  در نقطه  مقابل  رژيم  
ــت،  موجب  شد همه  كساني  كه  به   ساقط  شده  قرارداش
جمهوري  اسالمي  عشق  مي ورزيدند، يا از نظام  گذشته  
ــه  تغيير مناسبات  آن  نظام   ضربه  ديده  بودند، در انديش
ــر توانايي  و  ــه  زمينه  ها برآيند. لذا هر كس ، بنا ب در هم
ــال  ارائه  طرحي  نو  ــه  در حوزه  فعاليت  خود، به  دنب عالق
ــرايط   ــو، جو غالب  و ش در قالب  نظام  جديد بود. از يكس
ــعارهاي  تند انقالبي  را  انقالبي  موجود در جامعه  كه  ش
مي پسنديد، و از سوي  ديگر، حماسه  دفاع  مقدس  جرأت  
ــتري  را در آحاد جامعه  براي  انديشيدن  به   ــوق  بيش و ش
ــود. يكي  از  ــن  تغييرات  به  نحو بارزي  به وجود آورده  ب اي
زمينه هايي  كه  اكثريت  جامعه  با آن  درگير بودند و آرزوي  
تغييرات  اساسي  در آن  را داشتند نظام  آموزشي  كشور بود 
كه  گرايش  شديدي  به  سمت  آموزش هاي  نظري  داشت  
ــازندگي  و  و از تربيت  نيروهاي  مورد نياز جامعه  براي  س
توليد عاجز بود. لذا يكي  از اولين  انديشه هاي  تغيير بعد 
ــالمي  تغيير بنيادي  نظام  آموزش   از پيروزي  انقالب  اس
ــور بود كه  مورد توجه  رهبر فقيد انقالب   و پرورش  كش
ــالمي  حضرت  امام  خميني  (ره ) قرار داشت ، آنجا كه   اس
فرمودند: «يكي  از مسائل  بسيار مهم تغييرات  بنيادي  در 
برنامه ها، خصوصًا برنامه هاي  تحصيلي  و روش  آموزش  و 
پرورش  است». از طرف ديگر، توجه  اصلي  در تغيير نظام  
آموزشي  به  سمت  آموزش  متوسطه  (اعم  از شاخه  نظري  و 
شاخه   فني وحرفه اي )، كه  از حساسيت  بيشتري  برخوردار 
ــت. توجه به تغيير و اصالح آموزش و  بود، معطوف گش
ــی به دهه اول انقالب محدود  پرورش و برنامه های درس
نشد بلکه در دهه های دوم و سوم نيز با شيوه های ديگری 
ادامه يافت. امر تحول در نظام آموزشی کشور همچنان 

 بررسي  تحليلي  روند 
تغيير نظام  آموزش  و 

پرورش  در ايران 
طي  سه دهه  پس  از پيروزي  انقالب  اسالمي  



فروردين ۱۳۸۸. شماره ۱۰۸

۲۲

t UI

جزء ضرورت ها و سياست های آموزشی کشور محسوب 
می شود، چنانکه در سياستهای کلی برنامه پنجم (بند ۸ 

امور علمی و فناوری)  نيز برآن تاکيد شده است. 
اين  مقاله  سعي  دارد رويکردهای انتخاب شده  براي  
ــي و تحول آن را   طي  سه  طراحی و تغيير نظام  آموزش
ــي  و تحليل  قرار دهد  و مراحل   دهه  گذشته  مورد بررس
ــت  شناسايي  و معرفی   مختلفي  راكه  از آن  گذر كرده  اس

نمايد و در سايه  اين  روند نگاهی به آينده  بيندازد.
حرکت های اوليه  برای تغيير نظام آمورشی پس 

از پيروزی انقالب اسالمی
ــرورش   ــوزش  و پ ــرح  كليات  نظام  آم ــاب  ط  در كت
جمهوري  اسالمي  ايران  تحت  عنوان  سيري  اجمالي  در 
فعاليتهاي  مربوط  به  تغيير نظام  آموزش  و پرورش  كشور، 
ظهور انديشه  تغيير بنيادي  نظام  آموزشي  كشور به  همان  
ــتين  پيروزي  انقالب  اسالمي  نسبت  داده   روزهاي  نخس

شده  و در اين  زمينه  آمده  است :
ــرورت  تغيير بنيادي   ــه  انقالب  فرهنگي  و ض «انديش
ــروزي   ــتين  روزهاي  پي ــور از نخس ــي  كش نظام  آموزش
انقالب  اسالمي  در اذهان  شيفتگان  اسالم  و انقالب  بويژه  
فرهنگيان  مسلمان  و متعهد جوانه  زده  بود. ... لذا تغيير 
بنيادي  نظام  آموزش  و پرورش  به  صورت  امري  اجتناب  

ناپذير مطرح  و متجلي  گرديد»(ص ۲۹).
ــه ها در دهه  ۶۰ تجلي  يافت . در واقع ، در  اين  انديش
ــه  را بايد دهه  فوران  ــوع  آموزش  و پرورش ، اين  ده موض
انديشه  ها و تدوين  طرح هاي  آموزشي  و پرورشي  دانست . 
به همين  سبب  در اين  دوران  شوراها و كميته هاي  متعدد 
در زمينه  مسائل  آموزش  و پرورش  تشكيل  شد و ايده  هاي  
بسياري،  ارائه  گرديد. بررسي  تحليلي  داده  هاي  موجود از 
ــده  در زمينه  اصالح  يا تغيير نظام   فعاليت هاي  انجام  ش
ــد كه   ــان  مي ده ــوزش  و پرورش  «در دهه  ۶۰ » نش آم
مي توان  روند اين  فعاليت ها را، از وجه منابع  مورد استفاده  
ــتيابي  به  طرح هاي   ــيوه هاي  سازماندهي ، براي  دس و ش
آموزشي  به منظور اصالح  يا تغيير نظام  آموزش  و پرورش ، 
در اولين مرحله، به عنوان دوره فعاليت های خودجوش 

نامگذاری کرد:
مرحله  اول : دوره  فعاليت هاي  خودجوش  براي  

تغيير نظام  آموزشي   
 بررسي  اسناد و مدارك  جمع آوري  شده  توسط  ستاد 
ــرورش ، و كتاب   اجرايي  تغيير بنيادي  نظام  آموزش  و پ
ــالمي   طرح  كليات  نظام  آموزش  و پرورش  جمهوري  اس
ــر را در اختيار  ــاي  زي ــرداد ۱۳۶۷) ، داده  ه ــران  (خ اي

مي گذارد: 
ــتقرار جمهوري  اسالمي  در سال    از همان  شروع  اس
۵۸، افراد و گروه هاي  مختلف  عالقمند به  مسائل  آموزش  
و پرورش  و حتي  سازمان هاي مرتبط ، به طور خودجوش  
ــمي  به   ــوي  مقامات  رس و بدون  آنكه  در اين  زمينه  از س
آنها مأموريت  ويژه اي  داده  شده  يا فراخواني  صورت  گرفته  
باشد، بر اساس  احساس  مسئوليت  فردي  يا گروهي،  اقدام  
ــراي  اصالح  يا  به  مطالعه  و تدوين  ط رح هاي  گوناگون  ب
تغيير نظام  آموزشي  نموده  طرح ها و پيشنهادات  خود را 
براي  شوراي  انقالب  و دفتر طرح هاي  انقالب،  وابسته  به  
نخست  وزيري  و دفتر تحقيقات  وزارت  آموزش  و پرورش ، 

ارسال  مي کردند.

ــازمان  پژوهش  و   در اولين  گام ، دفتر تحقيقات  س
ــورايي  مركب  از وزيرآمورش  و  برنامه ريزي  آموزشي  ش
ــان  و جمعي  از استادان  و  پرورش ، معاونين ، كارشناس
صاحبنظران  آموزش  و پرورش  تشكيل  داد و از بيستم  
تير ماه  ۵۸ بحث  پيرامون  فلسفه  تعليم  و تربيت  را آغاز 
ــتر دوم  نيافت،  و با  ــورا ده  روز بيش كرد. اما عمر اين  ش
تشكيل  شوراي  آموزش  و پرورش،  به كار خود پايان  داد، 
ــوراي  مزبور واگذار نمود. عالوه  بر  و اين  وظيفه  را به  ش
مراجع  دولتي  گروه هاي  مختلفي  در سطح  انجمن هاي  
ــگاه ها،  ــجويان ، استادان  دانش اسالمي  معلمان ، دانش
مدرسين  حوزه هاي  علميه  و گروه هاي  سياسي  تشكيل  
شده  بود كه  به  طور خودجوش  اقدام  به  تدوين  طرح هاي  
مختلف  مي نمودند و براي  مراجع  ذيربط  دولتي  ارسال  
ــتند. اين  طرح ها به دليل  آن كه  هريك  از زاويه   مي داش
ــگاه  خاص  افراد و گروه ها به  آموزش  و پرورش  تدوين   ن
شده  بود، پراكنده  و متنوع  بود و از انسجام  كافي براي  
تدوين  يك  نظام  آموزشي  برخوردار نبود. اگر چه  هريك  
ــرح  مي كرد، هيچ يك  قادر به  ارائه   از آنها ايده اي  را مط

يك  نظام  مطلوب  نبود. 
 با تشكيل  دور  جديد شوراي  عالي  آموزش  و پرورش،  
بحث  درباره  انقالب  فرهنگي  و تغيير بنيادي  نظام  آموزشي  
ــازمان   ــوراي  مزبور دفتر تحقيقات  س مطرح  گرديد و ش
پژوهش  و برنامه ريزي  آموزشي  را به  عنوان  ستاد اجرايي  
ــي  انتخاب  نمود. اين  ستاد با  تغيير بنيادي  نظام  آموزش
ــكاري   ــات  و منابع  تحقيقاتي  با هم ــع آوري  اطالع جم
ــار مجموعه   ــف  اقدام  به  تنظيم  و انتش واحدهاي  مختل
ــاي   ــده  در زمينه ه اطالعات  و تحقيقات  جمع آوري  ش
ــرورش  و تعليم  و تربيت   ــف  مربوط  به  آموزش  و پ مختل

اسالمي  نمود.
ــكيل   ــد تش اقدام  ديگري  كه  در اين  مرحله  انجام  ش
ــت  در فروردين   اولين  گردهمايي  خبرگان  تعليم  و تربي
۵۹ بود، كه  به مدت  سه  روز از تاريخ  ۱۴ تا ۱۶ ارديبهشت  
۱۳۵۹ در محل  سازمان  پژوهش  و برنامه ريزي  آموزشي  
ــن   ــد. در اي ــكيل  گردي ــرورش  تش ــوزش  و پ وزارت  آم
گردهمايي  وزراي  آموزش  و پرورش  و فرهنگ  و آموزش  
عالي  به همراه  معاونان ، مشاوران  و كارشناسان  آنان  شركت  
داشتند. عالوه  بر آنها گروهي  از صاحبنظران ، روحانيون  

و مدرسين  حوزه  علميه ، نويسندگان  و اعضاي گروهاي  
ــي  و  چهارده گانه  تحقيق  در تغيير بنيادي  نظام  آموزش
برخي  صاحبان  طرح ها در اين  گردهمايي  شركت  نمودند. 
ــه  ۴ ساعته  انجام  شد،  دراين  گردهمايي  كه  در ۶ جلس
ــورايي  از  ــنهاد گرديد ش ضمن  بحث هاي  مختلف  پيش
متخصصان  تعليم  و تربيت  و صاحب نظران  و روحانيون  
در رأس  ستاد تغيير بنيادي  نظام  آموزشي،  كار رهبري ، 
ــنهادي   نظارت ، برنامه ريزي ، تهيه  و تصويب  طرح  پيش
ــد  و پس   ــي  را به عهده  بگيرن تغيير بنيادي  نظام  آموزش
ــئولين   از تمهيدات  اوليه  و تحقق  زمينه ها، آن  را به  مس
كشوري  جهت  تصويب  نهايي  ارائه  نمايند. اين  شورا، در 
۲۴ اريبهشت  ۱۳۵۹، اولين  جلسه  خود را با حضور وزير 
آموزش  و پرورش  تشكيل  داد، لكن  فعاليت  آن  سه  جلسه  
بيشتر ادامه  نيافت  و در جلسه  سوم  عمًال با عدم  حضور 

اعضا منحل  گرديد.
ــان  مي دهد كه  در اين  دوره   ــي  اين  داده  ها نش  بررس
فعاليت هاي  پرشوري  براي  تغيير نظام  آموزش  و پرورش  
انجام شده بود كه  عمومًا منبع  آن  احساس  كاستي  هايي  

بوده  كه  افراد و گروه هاي  مختلف  بنا بر عالئق ، موقعيت  
و نحوه  برخورد با مسائل  داشته اند و مبتني  بر يك  توافق  
مشترك  و برنامه ريزي  شده  نبوده  است . به  همين  دليل  
ــور بودن  داراي  عمر  هر يك  از اين  فعاليتها در عين  پرش
ــت ، بدون  نتيجه گيري   كوتاهي  بوده  و پس  از چند نشس
ــت. در واقع  مي توان  گفت  كه  از  ــيده  اس به  پايان  مي رس
انسجام  كافي  و برنامه  ريزي  شده  برخوردار نبوده است، لذا 
در اولين  گام  نتوانست  طرحي  براي  تغيير نظام  آموزش  
ــخصات  ياد شده  مي   و پرورش  ارائه  دهد. بنابراين  با مش
توان  اين  دوره  را  «دوره  فعاليتهاي  خودجوش  براي  تغيير 
ــن  زمان   با صدور  ــي » نامگذاري  كرد. در اي نظام  آموزش
فرمان  تشكيل  ستاد انقالب  فرهنگي  از سوي  بنيان گذار 
جمهوري  اسالمي،  حضرت  امام  خميني (ره )، فعاليتهاي  
مربوط  به  تغيير نظام  آموزشي  وارد مرحله  جديدي  شد و 

انسجام  نسبي  يافت .
 مرحله  دوم : دوره  انسجام  نسبي  فعاليتها براي  

تغيير نظام  آموزشي  
ــرداد ۱۳۵۹،  ــرت  امام  (ره )، در ۲۳ خ  با فرمان  حض
ستاد انقالب  فرهنگي  به  عنوان  يك  مرجع  قانوني  براي  
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اقداماتي  از قبيل  گسترش  شوراهاي  
پژوهشي  آموزش  و پرورش  در 
استان ها كه  از سال  ۱۳۷۰ تشكيل  
آنها آغاز شده  بود و اجراي  طرح  
معلم  پژوهنده ، جريان  فعاليت هاي  
پژوهشي  در آموزش  و پرورش  تا 
حدود زيادی جنبه  عمومي  پيدا كرد. 
به  طوري كه  براساس اطالعات  
موجود در پژوهشكده  تعليم  و 
تربيت،  تا كنون  بيش  از دو هزار 
طرح  پژوهشي  در وزارت  آموزش  و 
پرورش  به  انجام  رسيده  است 

سياستگذاري  مسائل  فرهنگي  و آموزشي  كشور تشكيل  
شد. با تشكيل  اين  ستاد كه  بعداً به  شوراي  عالي  انقالب  
فرهنگي  تبديل  شد، فعاليت هاي  مربوط  به  تغيير نظام  
آموزشي  وارد مرحله  جديدي  شد  و از يك  انسجام  نسبي  
ــي   ــائل  فرهنگي  و آموزش برخوردار گرديد. عالوه  بر مس
ــگاه ها، طرح  نظام  آموزشي قبل  از دانشگاه ، از دوره   دانش
ــتور كار اين  ستاد قرار گرفت .  ــتان،  در دس پيش  از دبس
به همين  منظور بر اساس  سياست  استقالل  موضوع  تغيير 
ــق  وزارت   ــي  از امور اجرايي ، با تواف بنيادي  نظام  آموزش
ــوراي  مستقل  تغيير بنيادي  نظام   آموزش  و پرورش،  ش
ــتاد انقالب  فرهنگي  تشكيل  شد و  آموزشي  زير نظر س
ــگاهي،  مركب   گروهي  تحت  عنوان  آموزش  پيش  دانش
از نمايندگان  گروه هاي  فعال  رسمي  و غيررسمي  اوليه ، 
براي  تحقيق  پيرامون  تغيير بنيادي  نظام  آموزشي  پيش  
ــگاه  معين  گرديد. شوراي  مستقل  تغيير بنيادي   از دانش
ــي  به  عنوان  اولين  وظيفه ، ايجاد هماهنگي   نظام  آموزش
ــل  از تحقيقات   ــن  كليه  گروه هاي  فعال  و نتايج  حاص بي
ــات  اوليه   ــتور كار خود قرار داد و در جلس آنها را در دس
ــت  كليه  مسائل  آموزش  و پرورش  و  اقدام  به  تهيه  فهرس
ــدي  آنها نمود. براي  هريك  از موضوعات  تعيين   طبقه بن
شده  يك  كميته  تشكيل  شد و منابع  مطالعاتي  مربوطه  
جمع آوري  گرديد. به اين  ترتيب،  بيش  از ۱۶ كميته  اصلي  

و فرعي  در موضوعات  مختلف  تشكيل  شد.
ــاه  تداوم  يافت،  ولي    اين  فعاليت ها در حدود چهار م
به  علت  حساسيت  مسائل  دانشگاه ها در آن  زمان ، ستاد 
ــدت  درگير مسائل  دانشگاه ها شد  انقالب  فرهنگي  به ش
ــائل  مربوط  به  آموزش  عمومي  (قبل  از  ــبت  به  مس و نس
دانشگاه ) بي توجه  گرديد. به  همين  سبب  فعاليت  شوراي  
ــي  در آذرماه  ۱۳۵۹  مستقل  تغيير بنيادي  نظام  آموزش
متوقف  گرديد. در اين  مدت  شوراي  آموزش  عمومي  موفق  
ــد طرح  نهايي  خود را با عنوان  « قانون  اساسي  تعليم   ش
ــالمي»  تهيه  و در نشريه   و تربيت  در نظام  جمهوري  اس
ــاند.  ــماره  هاي  ۱،۲و۳) به چاپ  رس فرهنگ  انقالب  (ش
همچنين  اهداف  آموزش  عمومي  تدوين  و پس  از بررسي  
و اصالح  در كميسيوني  خاص  به صورت  نشريه اي  مستقل  

جهت  نظرخواهي  از صاحب نظران  منتشر گرديد. 
 پيشتازان  تغيير بنيادي  نظام  آموزشي  (شهيد بهشتي ، 
ــهيد رجايي ) و گروهي  از مسئولين  و  شهيد باهنر و ش
ــوراي  اسالمي  معتقد بودند كه  به   نمايندگان  مجلس  ش
تأسي از قانون  اساسي  جمهوري  اسالمي،  بايد براي  تعليم  
ــي  شامل  اهداف ، مباني ، اصول ،  و تربيت  نيز قانون  اساس
مقاطع ، مراحل ، امكانات  و ارزشيابي  و همه  مسائل  آموزش  
و پرورش  تدوين  گردد. در اين  زمينه  كوشش هايي  صورت  
گرفت  و مسئوليت  برنامه ريزي  و اجراي  آن  براي  تدوين  
ــزي   ــي  و برنامه ري اوليه  چنين  قانوني  به  معاون  پژوهش
ــالم  سيد  ــهيد حجت االس وزارت  آوزش  و پرورش ، «ش
كاظم  موسوي »، سپرده  شد. وي  با وقوف  به  مسائل  تعليم  
و تربيت  و آشنايي  با جريان  تغيير نظام  با جديت  موضوع  
را تعقيب  نمود. وقوع  دو فاجعه  عظيم  هفتم  تير و هشتم  
شهريور ۱۳۶۰، كه  منجر به  شهادت  حاميان  اصلي  تغيير 
بنيادي  نظام  آموزشي،  يعني  شهيدان  واالمقام : بهشتي ، 
باهنر و رجايي  و همچنين  شهيد موسوي  و جمع  كثيري  
از مسئولين  و نمايندگان  مجلس  شوراي  اسالمي  گرديد، 

موجب  شد بار ديگر فعاليت هاي  مربوط  به  تغيير بنيادي  
نظام  آموزشي  متوقف  گردد.

ــده  تا  ــا وجود فعاليت ها و اقدامات  متعدد انجام  ش  ب
اين  زمان،  نتايج  حاصله  در حد انجام  پاره اي  مطالعات  و 
طراحي  بود كه  به  تأييد هيچ يك از مراجع  مسئول  نرسيده  
ــاي  كارهاي   ــت  تا بتواند مبن بود و قابليت  اجرايي  نداش
ــجام  نسبي  در فعاليتها در  بعدي  قرار گيرد، اما يك  انس
حال  شكل گيري  بود. از نيمه  دوم  سال  ۱۳۶۰ تا فروردين  
۱۳۶۵ كه  با تشكيل  شوراي  تغيير بنيادي  نظام  آموزش  
ــازمان  يافته اي   و پرورش  فعاليت هاي  مزبور به صورت  س
ــكيل   ــيون هاي  مختلفي  تش ــوراها و كميس درآمد، ش
ــهم  خود مطالعاتي  انجام  دادند  گرديد كه  هر يك  به  س
و طرح هايي  در زمينه  تغيير و اصالح  نظام  آموزشي  تهيه  
كردند و اقداماتي  را به ثمر رساندند. اگر چه  هريك  از اين  
ــجام  نسبي  برخوردار  اقدامات  به  نوبه  خود مفيد و از انس
ــئول  رسيد،   منجر به   بود و بعضًا به  تصويب  مراجع  مس
ــام  آموزش  و  تدوين  طرح  جامع  براي  تغيير بنيادي  نظ
پرورش  نگرديد. با وجود اين، بعضي  زمينه هاي  مطالعاتي  
الزم  را براي  تدوين  چنين  طرحي  فراهم  ساخت . فهرست  
اهم  اين  شوراها و خالصه  فعاليتهاي  آنها در كتاب  طرح  
ــالمي  ايران   كليات  نظام  آموزش  و پرورش  جمهوري  اس

(۱۳۶۷) آمده  است .
 در اين  دوره  زماني،  يعني  تا پايان  سال  ۱۳۶۴، بسياري  
ــائل  آموزش  و  از جريانات  خودجوش  و عالقمند به  مس
پرورش  و همچنين  نهادها و ارگانهاي  دولتي  مسئول  در 
آموزش  و پرورش  و ساير بخشها به  تناسب  مسئوليتها و 
امكانات  و اختيارات  خود اقدامات  جداگانه  و گاه  مشترك  
در اين  زمينه  انجام  داده اند. برخي  از اين  اقدامات  (مانند 
ــي ) به صورت  محدود به   طرح  كاد، تأسيس  امور پرورش
اصالح  يا تغيير بخشي  از آموزش  و پرورش  منجر شد، اما 
هيچ يك  از قدامات  و طرح هاي  پيشنهاد شده  در سطح  و 

حد ايجاد تغييرات  ساختاري  و جامع  نبود.
 از نظر منابع  تصميم  گيري ، بررسي  داده هاي  موجود 
ــر يا اصالح   ــده،  براي  تغيي در زمينه  فعاليتهاي  انجام  ش
ــي،  در اين  دوره  توسط  شوراهاي  فوق الذكر  نظام  آموزش
و دفاتر ستادي  در معاونت هاي  وزارت  آموزش  و پرورش  
ــان  مي دهد كه  منابع  اصلي  براي  انجام  اين  تغييرات   نش

عمومًا تجارب  كاري  و ديدگاه هاي  كارشناسي ، مطالعات  
ــتفاده  از نتايج  مطالعات   ــرات  فردي  و يا نهايتًا اس و تفك
ــورها بوده  است  و  ــده  در ساير كش و تحقيقات  انجام  ش
به ندرت  تحقيق  كاربردي  مستقلي  به  منظور تدوين  طرح  

صورت  گرفته  است . 
 بنابراين ، ويژگي  فعاليت ها در اين   مرحله  را مي توان  

به شرح  زير خالصه  كرد:
 ۱ - نسبت  به  فعاليت هاي  مرحله  اول  از ثبات  بيشتري  

برخوردار هستند .
ــوب  يك  نهاد دولتي  كه  جنبه  قانوني    ۲ - در چارچ

دارد عمل  مي كنند .
 ۳ - عمومًا منجر به  تصميماتي  مي گردند كه  اغلب  از 
پشتوانه  اجرايي  برخوردار هستند  و نتايجي  را در بردارند. 
 ۴ - تصميمات  اتخاذ شده  و همچنين  اقدامات  انجام  
شده  كليت  نظام  آموزش  و پرورش  يا مقطع  معيني  را در 

بر نمي گيرد.
 لذا اين  فعاليت ها نسبت  به  تالش هاي  انجام  شده  در 
سال هاي  اول  و دوم  پس  از پيروزي  انقالب  اسالمي  از يك  
انسجام  نسبي  برخوردار بوده  و توانسته اند تغييراتي  هر 
چند محدود را در آموزش  و پرورش  به وجود آورند، لكن  
به دليل  نبود سازماندهي  و برنامه ريزي  مناسب  و جامع ، 
مجموعه  اين  فعاليت ها منجر به  طراحي  يك  نظام  آموزش  
ــالمي   ــق با آرمان هاي  انقالب  اس ــرورش  نوين   مواف و پ
ــبب  اين  دوره  را با ويژگي هاي  ياد  نگرديد. به همين  س
شده  مي توان «دوره  انسجام  نسبي  فعاليت ها براي  تغيير 

نظام  آموزشي »  ناميد. 
ــوراي  تغيير بنيادي  نظام  آموزش  و  ــيس  ش  با تأس
ــالب  فرهنگي   ــوراي  عالي  انق ــرورش  كه  با تصويب  ش پ
ــورت  گرفت،  مرحله  جديدي  در روند فعاليت ها براي   ص

تغيير بنيادي  نظام  آموزش  و پرورش  به  وجود آمد.
 مرحله  سوم : فعاليت هاي  سازمان يافته  براي  

تغيير نظام  آموزشي  
ــوع  در زمينه  اصالح   ــال  فعاليتهاي  متن  تجارب  ۶ س
ــو،  و تكميل  و تثبيت   ــي  از يك س و تغيير نظام  آموزش
ــالمي  ايران  از سوي   نهادهاي  قانوني  جمهوري  نوپاي  اس
ديگر، موجب  شد با وجود مشكالت  فراوان  ناشي  از جنگ  
ــياري  از نهادها، از جمله   تحميلي  و درگيري  دولت  و بس
ــگ ، زمينه   ــائل  مربوط  به  جن آموزش  و پرورش ، با مس
ــازمان يافته  با پشتوانه   الزم  براي  يك  حركت  جدي  و س
ــي  فراهم  گردد. به همين   قانوني  براي  تغيير نظام  آموزش
سبب  شوراي عالي  انقالب  فرهنگي  به عنوان  عالي ترين  
مرجع  تصميم گيري  فرهنگي،  در پنجاه ونهمين  جلسه  
ــنهادي  وزارت   خود، در تاريخ  ۱۳۶۴/۱۲/۱۳، طرح  پيش
ــوراي  تغيير  ــكيل  «ش آموزش  و پرورش  را در مورد تش
ــود. اين   ــوزش  و پرورش»، تصويب  نم بنيادي  نظام  آم
پشتوانه  قانوني  زمينه  ايجاد پشتوانه  مالي  و علمي  را نيز 
فراهم  آورد. تشكيل  اين   شورا، در بهار ۱۳۶۵، امكان  داد 
ــازماندهي  در سطح  ملي  براي  تدوين  طرحي   كه يك  س
جامع  براي  تغيير نظام  آموزشي  در سطح  وزارت  آموزش  
ــتان  سال  ۶۵، سميناري   و پرورش  به وجود آيد. در تابس
ــد و گروهي  از  ــكيل  ش به  مدت  پنج هفته  در تهران  تش
ــر كشور گردهم   معلمان  كارآزموده  و عالقه مند از سراس
ــي  مسائل   آمدند و در يك  گفتگوي  همه  جانبه  به  بررس
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اين  مقاله  سعي  دارد رويکردهای 
انتخاب شده  براي  طراحی و تغيير 
نظام  آموزشي و تحول آن را   طي  
سه دهه  گذشته  مورد بررسي  و 
تحليل  قرار دهد  و مراحل  مختلفي  
راكه  از آن  گذر كرده  است  شناسايي  
و معرفی  نمايد و در سايه  اين  روند 
نگاهی به آينده  بيندازد

ــي  پرداختند. در  آموزش  و پرورش  و تغيير نظام  آموزش
اين  گردهم آيي  پنج كميسيون  تحت  عناوين  زير تشكيل  
گرديد: ۱ - آموزش  پيش  از دبستان  ۲ - آموزش  عمومي  
ــوزش  و پرورش  نظري-  كاربردي  ۴ - مديريت  و  ۳ - آم

تشكيالت  آموزش  و پرورش  ۵ - تربيت  معلم  
ــان  مي دهد كه  در اين    تركيب  اين  كميسيون ها نش
ــي  همه  ابعاد آموزش  و پرورش  در يك  سطح  ملي   بررس
ــرکت  ــت . از مجموعه  افراد ش مورد توجه  قرار گرفته  اس
ــايي  قرار  ــداد زيادي  مورد شناس ــمينار، تع کننده در س
گرفتند و هسته هاي  مطالعاتي  در سطح  استان ها شكل  
گرفت  و تعدادي  نيز به  عنوان  عضو دائمي  به  ستاد اجرايي  
ــتند. به  اين   تغيير بنيادي  نظام  آموزش  و پرورش  پيوس
ــازماندهي  اوليه  به  وجود آمد. كميسيون هاي   ترتيب،  س
ــي   ــري  از متخصصين  موضوع ــده  با عضوگي تشكيل  ش
ــوزش  و  ــوراي  تغيير بنيادي  نظام  آم به  عنوان  بازوي  ش
پرورش ، اين  شورا را براي  تهيه  طرح  كليات  نظام  آموزش  
ــالمي  ياري  كرد. به  اين  ترتيب  با  و پرورش  جمهوري  اس
هدايت  شوراي  مزبور يك  سازماندهي  براي  طراحي  نظام  
ــي  از  ــه  در قالب  آن  به  نظرخواه ــكل  گرفت  ك جديد ش
متخصصين  و معلمين  در سطح  وسيعي  پرداخت . ثمره  
اين  سازماندهي  تهيه  طرح  كليات  نظام  آموزش  و پرورش  
جمهوري  اسالمي  ايران  بود كه  نهايتًا پس  از اصالحاتي  به  
تصويب  شوراي  انقالب  رسيد و مبناي  طراحي  نظام  جديد 
آموزش  متوسطه  گرديد. البته،  اين  مقاله  قصد ارزشيابي  
ــي   و قضاوت  درباره  محتواي  طرح  را ندارد و تنها به  بررس
روند شكل گيري  فعاليت ها مي پردازد. لذا نيازي  به  تشريح  
محتواي  طرح  نيست . در اين  مرحله   تغييرات  بنيادي  با 
ــاختار  تأكيد بر تدوين  مباني ، اصول  و اهداف  كالن  و س
آموزش  و پرورش  مورد توجه  قرار گرفت  و طي  آن  از نيمه  
دوم  دهه  ۶۰ تا نيمه  دوم   دهه  ۷۰ چهار فعاليت  اساسي  
ــرح  زير  براي  تغيير بنيادي   نظام  آموزش  و پرورش  به ش

انجام  شد:
ــوراي  تغيير بنيادي  نظام  آموزش  و  ــكيل  ش ۱- تش

پرورش  
۲ - تهيه  طرح  كليات  نظام  آموزش  و پرورش  جمهوري  

اسالمي  ايران  و تصويب  آن  در شوراي  انقالب  فرهنگي  
 ۳ - تهيه  طرح  نظام  جديد آموزش  متوسطه  

 ۴ - اجراي  نظام  جديد آموز ش  متوسطه  
ــطه   ــه  و اجراي  طرح  نظام  جديد آموزش  متوس  تهي
نيز با سازماندهي  بسيار گسترده  در درون  نظام  آموزش  و 
پرورش  انجام  گرفت . لذا همان گونه  كه  اشاره  شد از نيمه  
ــد كه  مي توان   ــه  ۶۰  مرحله  جديدي  آغاز گردي دوم  ده

ــازمان يافته  براي  تغيير نظام   آن را مرحله  فعاليت هاي  س
آموزشي   ناميد. 

ــتردگي  منابع  مورد استفاده  و مطالعات    با وجود گس
ــك   ــي ، ي ــده  براي  طراحي  نظام  جديد آموزش انجام  ش
ــي  داده هاي  موجود  ــي  پديد نيامد. بررس جريان  پژوهش
ــان  مي دهد كه  منابع  اصلي  در توليد طرح  كليات  و  نش
ــطه  ديدگاه هاي  كارشناسي ،  نظام  جديد آموزش  متوس
دانش  فردي  و مطالعه  كتابخانه اي  و بازديدهاي  بين المللي  
از دستاوردهاي  ساير كشورها بوده   كه  در جريان  بحث هاي  
گروهي  در كميسيون ها و گروه هاي  تشكيل  شده  به  طرح  
و برنامه  تبديل  گرديده  است . اما اين  حركت  كمك  كرد 
تا احساس  نياز به  انجام  پژوهش  براي  شناخت  مسائل   و 
دستيابي  به  راه كارهاي  مناسب  و حل  مشكالت  آموزش  و 
پرورش  در درون  اين  نظام  به وجود آيد. نتايج    پژوهشي  در 
مورد پژوهش هاي  انجام  شده  در وزارت  آموزش  و پرورش  
ــال هاي   ــان  مي دهد كه  در طول  س (صافي ، ۱۳۷۱) نش
ــتادي  وزارت   ــر و ادارات  كل  س ــا۱۳۶۹ در دفات ۱۳۶۵ ت
آموزش  و پرورش  به طور متوسط  ساالنه  يك  تحقيق  در 
ــت  و تحقيقات  انجام  شده اي  كه   هر دفتر انجام  شده  اس
بتواند براي  اصالح  يا تغيير نظام  آموزش  و پرورش  مفيد 
واقع  شود بسيار محدود بوده  است . همين  پژوهش  نتيجه  
گيري  كرده  است  كه  معاونان  و مديران  كل  وزارت  آموزش  
ــت اندركاران  امور تحقيقاتي  و  ــرورش  بر آموزش  دس و پ
تأمين  نيروي  انساني  مورد نياز و كاربردي  كردن  تحقيقات  
تأكيد دارند. لذا به تدريج  شرايط  جديدي  به وجود آمد كه  
ــتفاده  از يافته هاي  پژوهشي  را قوت   گرايش  به سمت  اس

بخشيد.
 مرحله  چهارم : اصالح  نظام  آموزش  و پرورش  

براساس  يافته  هاي  پژوهشي 
از اوايل  دهه  ۷۰ با تأسيس  دفتر تحقيقات  در معاونت  
ــي  در  ــكيل   شوراي  پژوهش آموزش  فني  وحرفه اي ، تش
ــاي  وزارت  آموزش  وپرورش  و همچنين   برخي  معاونت ه
ــمينارها و گردهمايي هاي  پژوهشي  نظير  ــكيل  س تش
ــال   ــمپوزيم  بين المللي  آموزش  فني وحرفه اي  در س س
۱۳۶۹ و سمينار ارائه  يافته هاي  پژوهشي  در حوزه  علوم  
تربيتي،  در تيرماه  ۷۱ توسط  آموزش  و پرورش  به تدريج  
مرحله  چهارمي  در اصالح  و تغيير نظام  آموزش  و پرورش  
پديدارشد كه  از نيمه  دوم  دهه  ۷۰ با تأسيس  پژوهشكده  
تعليم  وتربيت  قّوت  بيشتري  به خود گرفت. از اين  زمان  
با شروع  حركتي  جديد ،  به تدريج  گرايش  به سوي  توسعه  
فعاليت هاي  پژوهشي  كاربردي  و يافتن  راهكارهاي  علمي  
براي  حل  مسائل  آموزش  و پرورش  قوت  گرفت . اقداماتي  
از قبيل  گسترش  شوراهاي  پژوهشي  آموزش  و پرورش  
ــكيل  آنها آغاز شده   ــتان ها كه  از سال  ۱۳۷۰ تش در اس
ــده ، جريان  فعاليت هاي   بود و اجراي  طرح  معلم  پژوهن
ــدود زيادی جنبه   ــي  در آموزش  و پرورش  تا ح پژوهش
عمومي  پيدا كرد. به  طوري كه  براساس اطالعات  موجود 
در پژوهشكده  تعليم  و تربيت،  تا كنون  بيش  از دو هزار 
ــه  انجام   ــي  در وزارت  آموزش  و پرورش  ب طرح  پژوهش
رسيده  است . در اين  راستا تأسيس  دو پژوهشكده  ديگر 
ــا و مربيان  موجبات   ــتثنايي  و اولي در زمينه  آموزش  اس
ــتراتژي   ــن  حركت  را فراهم  آورد. پذيرش  اس تقويت  اي
علمي  كردن  فعاليت ها در سازمان  پژوهش  و برنامه ريزي  

ــي  برنامه ريزي   ــه  پژوهش ــي  و تأسيس  مؤسس آموزش
ــي  و نوآوري هاي  آموزشي  با دو پژوهشكده  در اين   درس
سازمان  در پايان دهه  دوم انقالب حركت  ديگري  است  
ــي  در آموزش  و  كه  جريان  توسعه  فعاليت هاي  پژوهش
ــازمان  در  ــترش  داد. به ويژه  آن كه  اين  س پرورش  را گس
جهت  همكاري  با دانشگاه ها و استفاده  از ظرفيت  علمي - 
پژوهشي  آنها گام هايي  برداشت . با گسترش  فعاليت هاي  
ــوي   ــي  در آموزش  و پرورش  و پذيرش  آن  از س پژوهش
ــور، دهه  ۸۰ ، يا  ــي  كش مديران  و تصميم گيران  آموزش
ــوم انقالب، شاهد مرحله  جديدي  در  به عبارتی دهه س
ــاماندهي  نظام  آموزش  و پرورش ، به ويژه  در آموزش   س
ــاس  يافته هاي  پژوهشي  شد. نكته  مهم تر  ابتدايي  براس
اينكه  تأسيس  و گسترش  انجمن هاي  آموزشي- پژوهشي  
ــه  آموزش  و پرورش،  نظير انجمن  پژوهش هاي   در زمين
آموزشي  ايران  و انجمن  مطالعات برنامه  درسي  از سوي  
ــي  در اوائل دهه  ۸۰  متخصصين  و پژوهشگران  آموزش
ــوزش  و پرورش  ــتاب گيری جريان  پژوهش  در آم به ش
کمک نمود. در اوايل اين دهه تشکيل همايش اصالحات 
ــوان مقاالت در زمينة  ــوزش و پرورش و اعالن فراخ آم
اصالحات آموزشی نشان دهنده ظهور نگرش جديدی به 
مسالة اصالح نظام آموزش و پرورش با تأکيد بر پژوهش 
به جای کار کارشناسی بود و اين زمينه را فراهم کرد تا به  
دليل تغييرات پيوسته و پرشتاب در همه زمينه ها به ويژه 
ــی  در حوزه دانش و فناوری، جريان اصالح نظام آموزش
يک جريان دائمی و متکی بر پژوهش های مستمر باشد. 
بر اين اساس، در تدوين سند ملی آموزش و پرورش نيز 
فرآيند پژوهش مورد توجه قرار گرفت. تدوين اين سند 
که مجموعه ای است دربردارنده مباني نظري , اهداف و 
اصول , مأموريت ها , چالش ها, چشم انداز و راهبردها در 
عرصه هاي توسعه اعم از اقتصادي , اجتماعي و فرهنگي 
ــازماندهی  ــاط با آموزش و پرورش،  در قالب س در ارتب
ــگران و انجام  ــی مرکب از گروه هايی از پژوهش پژوهش
ــتفاده از نتايج آنها انجام شد.  پژوهش های متعدد و اس
مثال ها و نمونه های ديگری که در اين مقاله مجال بيان 
آنها نيست نيز نشان از اين روند دارد.  لذا می توان  اين  
مرحله  را «دورة اصالح  نظام  آموزش  و پرورش  براساس  
ــي «ناميد. اين روند نشان می دهد که  يافته هاي  پژوهش
ــوی تدوين  ــای آينده آموزش و پرورش به س در دهه ه
نظريه ها، مبانی و فلسفه بومی و اسالمی در حرکت است 
ــالوده های تعليم و تربيت را به يک جريان درونی  تا ش
ــرعت  ــته تبديل کند. برای س و خودی برخالف گذش
بخشيدن به اين فرايند پيشنهاد می شود که اوالً، يک 
ــال ( براساس  ــتمر  در فاصله  هر چهار س پژوهش مس
سال انتخابات رئيس جمهوری) يا پنج سال ( بر اساس 
سال برنامه های توسعه) تحت  عنوان بازشناسی آموزش 
و پرورش۱ در زمينه همه ارکان آموزش و پرورش کشور 
ــن و واضحی از وضعيت واقعی  انجام يابد و تصوير روش
آموزش و پرورش کشور ارائه شود و داده ها و اطالعات آن 
مبنای قضاوت و تصميم گيری در اصالح نظام آموزشی 
قرار گيرد و ثانياً، يک نظام جامع تحقيقا ت در آموزش 
و پرورش طراحی و اجرا شود و تصميم گيری بر مبنای 
پژوهش به عنوان يک اصل و راهبرد جدی مورد پذيرش 

قرار گيرد.
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نام گروه: سازمان، مديريت و نيروي انساني
مديرگروه:  دكترمنيره رضايي

اعضاي گروه
- دكتر رضا ساكي 

-  دكتر كيومرث فالحي
- دكتر شمسي نامي

- خانم آتيه عبدمواليي
وظايف گروه

۱. شناسايي دقيق زمينه ها و نوع پژوهش هاي ضروري 
در زمينه مديريت نيروي انساني

۲. ايجاد انگيزه و تشويق پژوهشگران به امر پژوهش در 
زمينه مديريت و نيروي انساني

۳. تصويب و هدايت طرح هاي پژوهشي پيشنهادشده در 
زمينه مديريت و نيروي انساني

ــائل و  ۴. ارائه راه كارهاي عملي براي كمك به حل مس
مشكالت مديريت و نيروي انساني آموزش و پرورش با 

توجه به يافته هاي تحقيقات انجام شده.
ــال ۸۵  تا  ــده گروه مديريت  از س فعاليتهاي انجام ش

كنون 
الف. پژوهش هاي پايان يافته

۱. ارزيابي ميزان تحقق اهداف برنامة معلم پژوهنده
ــكيالت نظام  ــاختاري تش ــل روند تحوالت س ۲. تحلي

آموزش و پرورش ايران
ــي ساختار مديريت منابع انساني در آموزش و  ۳. بررس
پرورش با تاكيد بر تجزيه و تحليل شغل، آموزش كاركنان، 

تمركز و عدم تمركز، جذب و نگهداري كاركنان
ــتورالعمل براي  ــن ۳۹ آيين نامه و دس ۴. تهيه و تدوي
ــتخدامي و مالي، برمبناي بررسي و  ــائل اداري، اس مس
ــگاههاي داراي مجوز از وزارت  مطالعه تطبيقي پژوهش

علوم ، تحقيقات و فناوري
۵. بررسي مشكالت حرفه اي معلمان تازه كار در مقايسه 

با ساير معلمان
ــط مديران  ــزان اعمال كاركردهاي رهبري توس ۶.  مي

مدارس متوسطه
ب: مقاله هاي پژوهشي:

۱. پژوهش در تعليم و تربيت ماهيت، نيازها و اولويت ها
۲. بررسي نظريه زيبايي شناسي برودي و داللت هاي آن 

براي فرآيند ياددهي و يادگيري
۳. تأملي بر فرآيند اولويت يابي پژوهشي و دشواري هاي 

آن در آموزش و پرورش
۴. فراتحليل پژوهش هاي انجام يافته در زمينة كوچ نخبگان 

۵. بررسي عوامل مهاجرت نخبگان(سرمايه هاي انساني) و 
ارائه استراتژي هاي مناسب براي پيشگيري از اين پديده

ــرت ايرانيان به  ــي آمارهاي مهاج ۶. بررس
غرب

ــوزان  دانش آم ــش  گراي ــی  بررس  .۷
ــبت به  ــهر تهران نس ــگاهی ش پيش دانش

مهاجرت
۸. تفكر نظام گرا: پيش  نياز توسعه پژوهش 

در حوزه علوم انساني
ــاي  ــي و چالش ه ــاي آموزش ۹. پژوهش ه

فراروي
۱۰. فلسفه تعليم و تربيت از روزنه تحليل هاي پيترز(در 

دست چاپ)
۱۱. تحليل مفهوم تعليم و تربيت (با تأكيد بر آراي پيترز) 

در دست چاپ
ج:پايان نامه  هاي كارشناسي ارشد  

۱. بررسي عوامل مؤثر بر توانمندسازي و تبيين ارتباط 
بين توانمندسازي و تعهد سازماني كاركنان در مناطق 

نوزده گانه سازمان آموزش و پرورش شهر تهران
ــگاهي  ــر انضباط آموزش ــر ب ــل مؤث ــي عوام ۲. بررس

دانش آموزان
۳. بررسي رابطه بين ساختار سازماني مدرسه با فرسودگي 
شغلي مديران مدارس متوسطه دخترانه سازمان آموزش 

و پرورش شهر تهران در سال تحصيلي ۸۶-۸۷
۴. بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و رضايت شغلي 

معلمان مدارس راهنمايي
 ج: پژوهش هاي در دست اجرا

ــي داليل بروز تخلفات اداري در بين كاركنان  ۱. بررس
وزارت آموزش و پرورش و راههاي پيشگيري از آنها

۲. تدوين الگوي تعيين اولويت هاي پژوهشي در وزارت 
آموزش و پرورش 

ــه محوري در آموزش و  ــي موانع تحقق مدرس ۳. بررس
پرورش ايران 

۴. بررسي تطبيقي رويكرد مدرسه محوري در نظام هاي 
آموزشي 

۵. بررسي نتايج اقدام هاي انجام شده در زمينة مدرسه محوري 
در سطح مدارس درطول برنامه سوم توسعه

 و. آثار و تاليفات
ــي  ــي در پژوهش هاي آموزش ۱. كتاب: مباحث اساس

(مشكالت و امكان ها) 
۲. ويژه نامه(فصلنامه): مسائل پژوهش در مسايل آموزش 

و پرورش
۳. كتاب: مديريت خوشنامي

۴.  ترجمه كتاب: اثربخشي و بهسازي مدرسه (در درست 
اجرا)

گروه پژوهشي
 گروه مديريت و نيروي انساني

معرفی کتاب
مدرسه  بدون رقابت

فتح اهللا توحيدلو
ــت جلد کتاب، راهنمای خوبی  ــايد نوشته ی کوتاه پش ش
ــد: « رقابت شايع ترين ابزار انگيزشی در  برای معرفی آن باش
مدارس ما است. درباره ی مفهوم، مبانی و کارکردهای رقابت 
ــی و  چه می دانيم؟ اين کتاب، با نگاهی نو و متفاوت،  به بررس

تحليل انگيزش و رقابت در مدرسه پرداخته است.
نويسنده،  با هرنوع کار به رقابت، مخالف است».

ــث رقابت، در آن به  ــت اما بح موضوع کتاب، انگيزش اس
ــت. درباره ی  صورت خاص مورد تحليل و نقد قرار گرفته اس
ــت و به خصوص رقابت تحصيلی، در کتاب های مختلف  رقاب
ــی و تربيتی، مباحثی آمده است اما تاکنون کتاب  روان شناس
مستقلی با موضوع رقابت،  در ايران چاپ نشده بود. کتاب حاضر 

از چند ويژگی شاخص برخوردار است:
۱. نويسنده به مفهوم شناسی رقابت پرداخته است.

۲. برای واژه  های رقابت ومسابقه که به طور معمول مترادف تلقی 
می شوند. درکتاب معانی متفاوتی در نظر گرفته شده است.

۳. مبانی رقابت مورد تحليل و نقد قرار گرفته است.
ــالم و  ــنده با هرنوع رقابت اعم از مثبت و منفی يا س ۴. نويس

ناسالم مخالفت کرده است.
۵. مباحث چالشی جالبی دربار ه ی موضوعات مختلف، در کتاب 

وجود دارد. 
ــده اند؛ فصل اول با  ــه فصل تنظيم ش مطالب کتاب در س
عنوان «انگيزش و کارکردهای آن»، نگاهی کلی و عمومی برای 
ورود به مباحث اصلی است. در فصل دوم با عنوان « رقابت در 
مدرسه». ابتدا بدون جهت گيری مشخص، جايگاه رقابت در 
مدرسه مورد بحث قرار گرفته است. اما در ادامه مبانی رقابت 
ــت. در فصل سوم با عنوان «تدبير  ــده اس تحليل و ارزيابی ش
ــن رقابت » در کنار مباحثی چون : انگيزش درونی و  جايگزي
لذت يادگيری، جايگزين های رقابت هم پيشنهاد شده اند. در 
ــوم، نويسنده به چند پرسش عمومی درباره ی  پايان فصل س

رقابت پاسخ داده است.
با توجه به کارکردهای وسيع انگيزشی در نظام اجتماعی 
و به تبع آن، در نظام تربيتی، مطالعه ی  کتاب « مدرسه بدون 
ــه خصوص  ــای مختلف و ب ــرای گروه ه ــت» می  تواندب رقاب
برنامه ريزان و کارشناسان تربيتی،  مديران و معلمان مدارس،  
والدين و صاحب نظران حوزه های علوم تربيتی و روان شناسی،  
چالش برانگيز و مفيد باشد. به طور حتم با مطالعه ی مباحث 

مربوط به رقابت، با سوال های جديدی روبه رو خواهيد شد.

مدرسه 
بدون رقابت
نويسنده: 
ابراهيم اصالنی
سال:
 ۱۳۸۸ چاپ اول
ناشر: نشر دوران
قيمت: ۲۸۰۰۰ ريال
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حقوق كودكان در يك دنياي جهاني شده 

راضيه ظهره وند
ــه منظور  ــه ب ــي ك در مدت
ــي دوره دكتري  فرصت مطالعات
در كشور بلژيك به سر مي بردم 
امكاني فراهم شد كه با همكاري 
ــگاه گنت (Gent) بتوانم  دانش
ــي  ــي بين الملل در دوره آموزش
بين رشته اي «حقوق كودكان در 

دنياي جهاني شده: از اصول تا عمل۲ »شركت كنم. 
ــترك دانشگاه گنت،  ــي با همكاري مش اين دورة آموزش
ــگاه آنت ورپ (Antwerp) و يونيسف در تاريخ ۱۷ تا  دانش
ــهريورماه ( ۷ تا ۱۹ سپتامبر) سال۱۳۸۷ در شهرهاي  ۲۹ ش

گنت وآنتاورپ بلژيك برگزار گرديد.
ــاي هيأت علمي  ــر ازاعض ــي ۵۰ نف ــن دوره آموزش دراي
ــان حقوق كودك از ۳۴ كشور حضور  دانشگاهها و كارشناس

داشتند. 
ــخنراني، كارگروهي،  ــن دوره به صورت س برنامه هاي اي
ــي اين دوره  ــد. محور اصل ــرد و كارفردي اجرا می باش ميزگ
ــيون حقوق كودك بود كه در سال ۱۹۸۹  ــي كنوانس آموزش
به تصويب بسياري از كشورها رسيده است. هدف اصلي اين 
دوره همكاري فعال در گسترش و ارتقاي كنوانسيون حقوق 
ــي آن با توجه به تغييرات  كودك۳ و ارزش ها و اهداف اساس
اجتماعي در فرآيند گسترش و جهاني شدن، با يك رويكرد 

انتقادي، بوده است. 
موضوعات مورد بررسي در اين دوره آموزشي عبارت بودند 

از:
- مقدمه اي چندرشته اي بر حقوق كودكان،

ــتراتژي ها و روش هايي براي اجرا، آموزش و پرورش  - اس
كودكان، سالمت كودكان، محافظت از كودكان، فقر كودكان، 

كودكان و مهاجرت و كار كودكان. 
با توجه به حوزه كاري و مطالعاتي خود، ضمن حضور در 
ــش كارگروهي در گروه  ــاي مختلف اين دوره در بخ بخش ه
آموزش و پرورش كودكان و در بخش كار فردي در خصوص 

حقوق آموزش دختران فعاليت داشتم.
 براساس ماده ۱ كنوانسيون حقوق كودك (CRC) ، يك 
كودك فردي است كه سن هيجده سالگي را هنوز تمام نكرده 
است مگر اينكه سن بلوغ از نظر حقوق جاري در كشورهاي 

مربوطه زودتر تعيين شده باشد.
  در ماده ۲۸ اين كنوانسيون:

ــوزش و پرورش را براي كودك به   ۱) حكومت ها حق آم
رسميت مي شناسند و به ويژه براي تحقق آن:

الف) تحصيل دوره ابتدايي را براي همه اجباري و رايگان 
مي كنند.

ــه اي را به وجود  ــي و حرف ــدارس گوناگون آموزش ب) م
ــا رايگان در اختيار افراد  ــد و آنها را به صورت ارزان ي مي آورن

كم درآمد قرار مي دهند.

ج) امكان ورود به مدارس عالي در دسترس همة افراد گذاشته 
و از آن حمايت  مي كنند.

ــاوره شغلي و حرفه اي را براي بيمه كودكان ممكن و  د) مش
قابل دسترس مي نمايند.

ــداد كودكاني كه ترك تحصيل مي كنند  ه) براي كاهش تع
تالش كرده و اقدامات مناسب را براي حضور منظم كودكان در 

مدرسه انجام مي دهند. 
۲) حكومت هاي عضو پيمان تالش مي  كنند تا روند آموزش و 
پرورش در مدارس در شأن منزلت انساني بوده و با محتواي اين 

پيمان نامه هم خوان باشد.
ــا از همكاري هاي بين المللي در امور آموزش و  ۳) حكومت ه
پرورش استقبال كرده و به خصوص هدف ريشه كني بي سوادي 
و گسترش فنون و دانش را دنبال مي كنند و در اين مورد هم به 

نيازهاي كشورهاي در حال رشد بيشتر توجه مي شود. 
همچنين در ماده ۲۹ اين پيمان نامه بين المللي با عنوان اهداف 
تربيتي، حكومت هاي عضو پيمان تأكيد مي كنند كه تربيت بايد: 
الف)  شخصيت، استعداد و توانايی  هاي رواني وجسمي كودك 

را تقويت و شكوفا كند.
ب) احساس احترام و توجه به حقوق بشر و آزادي هاي پايه اي 

مصوب سازمان ملل متحد را در كودك پرورش دهد.
ج ) نسبت به والدين، هويت فرهنگي و زبان و ارزش هاي ملي 
ــرزمين پدري ايجاد عالقه و توجه نموده و احترام به فرهنگ  س

ديگر سرزمين ها را تقويت كند.
د ) كودك را براي زندگي در يك جامعه آزاد بر پايه تفاهم ، 
صلح، تحمل دگرانديشان، برابري حقوق زن و مرد، دولت مردمی  

و گروههاي حقوقي آماده كند.
هـ ) عالقه و توجه كودك را نسبت به محيط زيست و طبيعت 

افزايش دهد.
- در اينجا به طور خالصه به بخش هايي از موارد مطرح شده 

در اين دوره آموزشي در بخش آموزشي كودكان اشاره مي شود.
توسعه يك رويكرد مبتني بر حقوق انساني در آموزش نيازمند 
چارچوبي است كه حق دسترسي به آموزش، حق آموزش كيفي 
ــته باشد.  ــاني در آموزش را در برداش و حق مالحظة حقوق انس
ــت و  ــاده نيس حصول به حق آموزش براي همه يك فرآيند س
دستيابي به اين حق مستلزم فراتر رفتن از يك دسترسي ساده 
به مدرسه است و بايد در اين فرآيند ضمن فراهم آوردن امكان 
دسترسي آموزش براي همه كودكان، به سوی يادگيري كيفي و 

احترام آميز براي كودكان حركت كرد. 
ــراي همه كودكان  ــازي آموزش ب ــوي ديگر فراهم س   از س
ــت كه براساس اين رويكرد  نيازمند يك رويكرد كل نگرانه۴  اس
حق آموزش نمي تواند بدون ايفاي ساير حقوق كودك ( مثل حق 

سالمت، حق رفاه و ....) تحقق يابد.
ــازمان هاي  ــاركت معلمان، س   همچنين آموزش بايد با مش
اجتماعي مدني، والدين و خودكودكان تحقق يابد. يك آموزش 
ــراي حداقل كردن فقر  ــاني تنها آموزش ب مبتني بر حقوق انس
نيست، بلكه اين نوع آموزش بايد كودكان را براي مشاركت فعال 

در جامعه و همچنين احترام به انسان هاي ديگر و حقوق انساني 
آنان، توانمند سازد.

  براي تحقق حق آموزشي كودكان بايد به مربوط بودن برنامه 
درسي بامحيط فرهنگي و اجتماعي و بافت اقتصادي كه كودك 
در آن زندگي مي كند توجه اساسي شود و در واقع بايد طبيعت 
و شخصيت ملي و منطقه اي محيط يادگيري در فرآيند آموزش 
ــتا اهميت دارد كه به مدارس  مورد لحاظ قرارگيرد. در اين راس
اجازه داده شود برخي از انعطاف ها را با توجه به نيازها، دغدغه ها 
ــي خود داشته باشد،  و عاليق جوامع محلي در برنامه  ريزي درس
اما به هر صورت اين انعطاف ها نبايد منجر به توجيه كاستي ها يا 

حداقل كردن برنامه درسي شود.
 از سوي ديگر حق آموزش اين معنا را نيز دارد كه يادگيري 
ــيوة زندگی بهتر اتفاق بيفتد. در واقع  بايد براي دستيابی به ش
يكي از اهداف مهم آموزشي افزايش مهارت هاي زندگي است و 
هيچ كودكي نبايد مدرسه را ترك كند تا زماني كه براي مواجهه 

باچالش هاي پيش روي زندگي خود آماده شود. 
ــي بايد فراگير۵ باشد. يعني، نه تنها    همچنين برنامه درس
ــودكان مختلف در  ــب نيازهاي ك ــوزش بايد در خور و مناس آم
شرايط متفاوت باشد بلكه فرآيند آموزش و موضوعات يادگيري 
بايد عاري از كليشه هاي جنسيتي۶ و نمودهاي منفي ومضر براي 

گروههاي نژادي و بومي باشد.
بررسي وضعيت آموزشي كودكان در برخي از كشورها نشان 
ــت، لذا  مي دهد كه هنوز وضعيت آموزش دختران مطلوب نيس
بايد استراتژي هاي كارآمدي براي افزايش ميزان دسترسي آنها 
ــه آموزش، برخورداري از يك آموزش كيفي و ارتقاي وضعيت  ب
ــتا  ــالمت و رفاه دختران تدوين گردد. همچنين در اين راس س
سيستم آموزشي بايد نسبت به شناسايي موارد تبعيض آموزشي 
حساس بوده و در راستاي حداقل كردن هرگونه تبعيض در بين 

كودكان اقدام نمايد.
  در آموزش كودكان، لحاظ کردن استانداردهاي آموزشي نيز 
اهميت دارد. زيرا كودك حق دارد از يك آموزش كيفي تا سرحد 

امكان برخوردار گردد.
  توجه به اصل  «رعايت منفعت و مصلحت كودك» نيز در 
آموزش ضروري است، زيرا در يك آموزش كودك مدار، يادگيرنده 
ــري دارد. لذا رعايت منعفت  ــي را در يادگي نقش فعال و اساس

از اصول تا عمل 
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ومصلحت او، در تمام اركان و مراحل آموزشي، اجتناب ناپذير 
است. يكي ديگر از حقوق آموزشي كودكان توجه به نيازهاي 
متفاوت آن ها است، لذا در نظر گرفتن ابعاد همه جانبة نيازهاي 
ــناختي، اجتماعي، جسمي و  كودك از قبيل نيازهاي روان ش
ــي به يك آموزش مطلوب و كارآمد ضروري  غيره در دسترس

است.
ــاني  ــيون حقوق كودك والدين را به عنوان كس   كنوانس
ــودكان دارند، در نظر  ــئوليت را براي آموزش ك كه اولين مس
ــت. لذا در فرآيند آموزش كودكان بايد بر مشاركت  گرفته اس
فعال والدين در كليه مراحل تأكيد كرد و تعادلي از حقوق و 

مسئوليت ها در اين زمينه ايجاد نمود.
ــيار  ــترهاي بس ــيون حقوق كودكان بس   اگرچه كنوانس
ــبي را براي ايفاي حقوق كودكان در بيشتر موارد ايجاد  مناس
كرده است، اّما بحث و بررسي اين كنوانسيون در دوره آموزشي 
ــتي ها در آن به طور كلي، و به طور  فوق بيانگر برخي از كاس
اختصاصي در بخش آموزش است كه دراينجا به  برخي از اين 

كاستي ها اشاره مي شود. 
  كنوانسيون حقوق كودكان يك متن باز است، لذا حقوق 
كودكان در آن مي تواند به شيوه هاي مختلف تفسير و استفاده 
شود، كه مسلمًا اين مسئله پيامدهاي متفاوتي را براي خانواده 
و كودك به دنبال خواهد داشت. لذا ضروري است تفسيرهاي 
متفاوت از مواد اين كنوانسيون در بين كشورهاي مختلف به 
ويژه متخصصان و كارشناسان حقوق كودك به بحث گذاشته 
شود و تجربيات عملي كشورهاي مختلف در اين زمينه مورد 

بررسي و ارزيابي قرار گيرد.
  از سوي ديگر در دسترسي به اهداف اين كنوانسيون توجه 
همگان نه تنها بايد معطوف بر حقوق كودكان باشد، بلكه اين 
موضوع نيز بسيار مهم است كه اين حقوق در بافت  اجتماعي 
كودك تحقق مي يابد و لذا بايد به بافت  هاي متفاوت اجتماعي 

در كشورها و مناطق مختلف توجه اساسي شود. 
ــورها و  ــاي حقوق كودكان از نظر كش در واقع معن
ــيار مهم است و لذا بايد برخي از  بافت هاي مختلف بس
اجزاي هدف كنوانسيون حقوق كودكان به طرف بحث 
پيرامون معناي حقوق كودكان و تفسيرهاي مختلف از 
آن معطوف شود كه مسلمًا حق آموزش كودكان نيز از 
اين امر مستثني نيست. لذا كنوانسيون حقوق كودكان 
ــير  در بخش آموزش نيز بايد با توجه به تجارب و تفاس
ــود و  ــورهاي مختلف براي كاربرد و اجرا اصالح ش كش
معناي حقوق آموزش كودكان نيز در آن تصريح گردد. 
همچنين در كنوانسيون حقوق كودكان منافع كودكان و 
والدين از حقوق كودكان،تصريح نشده است. بديهي است 
ــيون از اين جهت بايد مورد بررسي مجدد  اين كنوانس

قرار گيرد.
 به طوركلي به نظر مي رسد با توجه به تغييرات گسترده در 
دنياي امروز الزم است فرصت هايي براي همه كشورها فراهم 
گردد كه كنوانسيون حقوق كودكان را مورد بازخواني، تعريف 
ــتيابي  ــي ميزان دس مجدد و بحث قرار دهند تا ضمن بررس
كشورها به اهداف و اصول آن، تفاسير و تجارب همه كشورها ( 
نه كشورهاي خاص) مورد بحث و تبادل نظر قرار گيرد تا از اين 
طريق بتوان ضمن برطرف كردن كاستي های اين كنوانسيون، 
زمينه را براي ايفاي حقوق كودكان در همه زمينه ها و در همه 

نقاط جهان فراهم ساخت. 

مسعود كبيري
mkabiri@rie.ir

پژوهشـگاه مطالعات آموزش و 
پرورش

ــاي اخير موضوع   در دهه ه
ــت دانش توجه بسياري  كاربس
از انديشمندان و صاحب نظران 
حوزه مديريت دانش و پژوهش 
را به خود جلب كرده است، ولي با وجود اهميت اين مفهوم 
ــه در اين زمينه موجود  ــته هاي زيادي ك و مقاالت و نوش
است، هنوز سطح كامًال رضايت بخشي از ميزان استفاده از 
دست آوردهاي پژوهشي در عرصه عمل تحقق نيافته است. 
ــت بر اين وضعيت  در كنار عوامل متعددي كه ممكن اس
تأثير گذار باشند (كه معموًال در متون تخصصي به عنوان 
ــت پژوهش و دانش از آن ياد مي كنيم)، عدم  موانع كاربس
ــت  ــود نظريات و چارچوب هاي جامع در حوزه كاربس وج
ــت. اين نكته مورد اذعان برخي  ــاره اس دانش نيز قابل اش
ــت، به طوري كه نتوانسته اند مدل  از صاحب نظران نيز هس
ــوزه كار خود بيابند (لندري،  مفهومي هماهنگي را در ح
ــی از  ــارا، ۲۰۰۳). چنين معضلي مي تواند ناش الماريو آم
ــدازه به  ــن توجه بيش از ان ــته و هم چني ــي اين رش نوپاي
ــت از نظريه پردازي و  ــاي اجرايي و عملي و غفل فعاليت  ه
تالش هاي مفهومي باشد. در اين نوشته سعي مي شود كه 
يكي از چارچوب هاي نظري مطرح در كاربست دانش ارائه 
گردد. پيش از ورود به اين بحث آشنايي اجمالي با يكي از 

نظريه هاي متقدم الزم به  نظر مي رسد.
ــت پژوهش،  ــه اولين نظريه ها در حوزه كاربس از جمل

ــال  ــته هاي ويس در س ــاس نوش براس
ــط كاپالن در سال ۱۹۷۹  ۱۹۷۷، توس
ــرح و بسط داده شده و به نام «نظريه  ش
ــد. اين نظريه  ــه» مطرح گردي دو جامع
شكل كاربست يا عدم كاربست پژوهش 
در فرآيند سياست گذاري را به اختالف 
بين رفتار پژوهشگران و سياست گذاران 
ــت در اين  نسبت مي دهد. عدم كاربس
نظريه به علت فاصله بين دانشمندان و 
سياستگذاران در رابطه با ارزش ها، زبان، 
ــتگي هاي  ــتم پاداش دهي و وابس سيس
حرفه اي و اجتماعي آنان است (نيلسون، 
ــن دو گروه به  ــالف بين اي ۲۰۰۱). اخت
ــده و  ــدان ارتباط بين آن ها منجر ش فق
ــته در دو جامعه   ــه اين دو دس در نتيج
ــده و در نهايت  ــرار داده ش ــه ق جداگان
ــد.  ــت كمتري حاصل خواهد ش كاربس
ــز افراد حرفه اي و مديران به  در عمل ني

استفاده از پژوهش ها بي ميل مي شوند، زيرا زبان، هنجارها 
و ارزش هاي پژوهشگران را درك نمي كنند. مديران ترجيح 
مي دهند كه پژوهش ها را به زبان روان و خوانا بخوانند تا به 

زباني علمي و فني (لندري، الماري و آمارا، ۲۰۰۳).
  نظريه دو جامعه به عنوان يكي از اولين نظريات كاربست 
ــت ولي اشكاالت عديده اي  دانش داراي اهميت زيادي اس
ــت. اشكال اول آن به پيش فرض نظريه  نيز به آن وارد اس
برمي گردد كه استفاده از پژوهش را از طريق فرآيند مستقيم 
و خطي در نظر مي گيرد. ارتباط پژوهش و سياست  گذاري 
ــتقيم در نظر گرفت، به  ــوان بر مبناي ارتباط مس را نمي ت
خصوص آن كه موضوع منابع اطالعاتي در ميان باشد. زيرا 
پژوهش تنها منبع اطالعاتي سياست گذاران نبوده و ارتباط 
ــتفاده و عدم استفاده وجود ندارد،  ساده دوبخشي بين اس
ــت زمان   بلكه جريان انتقال تدريجي تفكر محصول گذش
ــد. عالوه  بر اين، اگر چه فقدان ارتباط يا تعامل  نيز مي باش
ــت گذاران ممكن است استفاده  بين پژوهشگران و سياس
كمتري از پژوهش را در فرآيند سياست گذاري توجيه كند، 
ولي افزايش ارتباط يا تعامالت لزومًا استفاده از پژوهش را 
افزايش نخواهد داد (نيلسون، ۲۰۰۱). با توجه به اشكاالتي 
ــت، نظريه دو جامعه نتوانست مبناي محكمي  از اين دس

براي فعاليت هاي بعدي در اين حوزه ايجاد كند.
چارچوب ديگري كه در اين مقاله به آن خواهم پرداخت 
ــهرت يافته است كه توسط نوت  به نام «نردبان دانش» ش
و ويلداوسكي در سال ۱۹۸۰ مطرح شد. اين افراد مراحل 
ــش  ــاس ش ــاعه دانش را تا كاربرد آن، براس اقدام براي اش
مرحله، توصيف نموده هر يك را به  عنوان يك پله از نردبان 
ــد از طريق آن به مدارج  ــر گرفتند كه دانش مي توان در نظ
ــن مراحل بدين  ــري انتقال يابد. اي باالت

شرح اند:
مرحله اول. انتقال 

ــي با  ــه نتايج پژوهش ــن مرحل در اي
استفاده از روش هاي مناسب به كاربران 
مرتبط انتقال داده مي شود. در صورتي كه 
نتايج انتقال نيابد يا مخاطبين مناسب 
ــتي  ــد، اين مرحله به درس خود را نياب

تكميل نشده است.
مرحله دوم. شناخت

 گزارش هاي پژوهشي در اين مرحله 
بايد به وسيله كاربران و مخاطبين خود 
ــود. چنانچه  ــده و درك ش ــده ش خوان
پژوهش ها قابليت ارتباط برقرار كردن با 
ــود را از لحاظ درك محتوا  مخاطبان خ
نداشته باشند، نمي توان به كاربست آن 

اميدوار بود.
مرحله سوم. ارجاع

چارچوب نردبان دانش: 
نظريه مفهومي تبيين كننده ی كاربست پژوهش

رگرسيون وهمبستگی کاربردی
جرمی مايلز-مارک شولين

ترجمه: دکتر عليرضا کيامنش- 
مسعود کبيری

ناشر: جهاددانشگاهی واحد 
عالمه طباطبايی
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در صورتي كه كاربست در اين مرحله حاصل شود، نتايج 
پژوهش به عنوان مرجعي به  وسيله كاربران استفاده شده، 
فراروي راهبردهاي عملي قرار خواهد گرفت. بنابراين، در 

اين مرحله روش كار افراد تغيير داده مي شود.
مرحله چهارم. تالش

براي هماهنگ كردن نتايج پژوهش به  وسيله كاربران 
تالش  هايي انجام مي شود. به عبارت ديگر كاربران به دنبال 
ــتند كه نتايج پژوهشي را با وضعيت خود  روش  هايي هس

هماهنگ كنند.
مرحله پنجم. تأثير: 

در اين مرحله نتايج پژوهشي بر انتخاب ها يا تصميمات 
ــذارد. بنابراين تفاوت واقعي در اين  كارگزاران تأثير مي گ
ــت. در اين مرحله است كه افراد  ــكل گرفته اس مرحله ش
ــاندن نتايج يك مطالعه مبارزه مي كنند،  براي به ثمر رس
ــارهاي سياسي و ديگر حوادث  حتي اگر با اجبارات يا فش

روبه رو شوند.
مرحله ششم. كاربرد: 

ــتفاده عملي و كاربردهايي  در نهايت اين مرحله به اس
براي كاربران منجر مي شود كه مقصود اصلي از كاربست 
نتايج پژوهشي مي باشد (شرير- روي، ۲۰۰۵؛ لندري، آمارا 

و الماري، ۲۰۰۱).
در طبقه بندي مراحل فوق تعديالتي نيز به وجود آمده 
ــتر (۱۹۹۳) مراحل هفت گانه اي را  است. به طوري كه لس
معرفي كرد كه در آن، مرحلة دريافت به جاي مرحله انتقال 
(مرحله اول) قرار داشته و مراحل پذيرش، اجرا و تأثير به 

ترتيب مراحل پنجم تا هفتم را دربرمي گرفتند.
ــول موفقيت در  ــود با آن كه حص چنانچه فرض مي ش
مراحل اوليه با دشواري كمتري قابل دسترسي است ولي 
رسيدن به پله هاي باالتر نردبان دانش امري كامًال دشوار 
ــتي اين ادعا را نشان  ــت. نتايج يك پژوهش نيز درس اس
مي دهد، به  طوري كه ۵۰ درصد از فارغ التحصيالن رشته 
علوم اجتماعي در كانادا گزارش كرده بودند كه يافته هاي 
ــزاران حرفه اي و تصميم گيران  ــي خود را به كارگ پژوهش
منتقل كرده بودند، و تنها ۱۶درصد از پژوهش هاي آنان به 
كاربرد منجر شده است. هوبرمن (۱۹۹۰ به نقل از همسلي- 
ــرده بود كه نيمي از  ــارپ، ۲۰۰۳) نيز بيان ك براون و ش
پژوهش ها به كاربران انتقال داده شده و به  همين ترتيب 
نيمي از پژوهش  هاي اشاعه داده شده از طرف افراد خوانده 
شده بودند. بنابراين، مي توان نتيجه گرفت كه معدودي از 
پژوهش  ها به كاربرد واقعي بر روي تصميم گيران و كاربران 
منجر مي شود (اوه، ۱۳۸۵، ترجمه كبيري؛ لندري، آمارا و 

الماري، ۲۰۰۱).
ــت، ساخت ابزار يكي از  به علت مفهوم پيچيده كاربس
مشكالت و دشواري هاي اساسي در پژوهش هاي اين حوزه 
است. معرفي چارچوب نردبان دانش عالوه بر نظريه پردازي 
ــت، كمك شاياني در زمينه ابزارسازي در  در حوزه كاربس
ــت دانش نموده است. با ارائه مفهوم نردبان  زمينه كاربس
ــته، بر فرآيند توجه  دانش به جاي تأكيد بر حوادث گسس
شد كه كمك قابل توجهي براي پژوهشگران تجربي بوده و 

مورد استفاده فراواني قرار گرفته است.
نتيجه گيري

حوزه كاربست نيز همانند بسياري از زمينه هاي ديگر 
ــد نظريه پردازي و مباحث نظري و مفهومي جهت  نيازمن
گسترش حوزه هاي عملياتي خود است. نظريه هايي همانند 
نظريه دو جامعه، با وجود آن كه داراي اشكاالتي است، ولي 
ــرا روي مباحث نظرِي متعاقب خواهند بود.  زمينه هايي ف
چارچوب نردبان دانش بسياري از نواقص مباحث قبلي را 
جبران كرده و مي تواند به  عنوان مرجعي براي انديشمندان 
ــش مرحله  ــت را در ش ــرار گيرد. اين چارچوب، كاربس ق
تراكمي توصيف مي كند كه هر مرحله پيشرفت باالتري 
نسبت به مراحل پيشين خود در زمينه درجات كاربست 
است. طبقه بندي مطرح شده نشان مي دهد كه بسياري از 
فعاليت هايي كه در زمينه كاربست انجام مي شود نمي تواند 
ــت واقعي نتايج پژوهشي  به عنوان تأثير واقعي يا كاربس
در نظر گرفته شود، زيرا بسياري از فعاليت هاي رايج در گام 
اول يا حداكثر در گام دوم مراحل شش گانه باقي مي ماند. 
ــه مراحل باالتر اين  ــيدن ب در صورتي كه بتوانيم براي رس
ــب كنيم، مي توانيم در مورد  سلسله گام ها موفقيتي كس

مؤثر بودن اقدامات خود اطمينان بيشتري داشته باشيم.
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مقدمه ای بر  روش های تحقيق و آميخته 
 در دهة گذشته کمترکتاب درسی ای را به زبان انگليسی در 
زمينة روش های تحقيق در علوم اجتماعی و رفتاری می توان 
ــد. برای تدريس و  ــت که به انواع کيفی آن نپرداخته باش ياف
ــی  يادگيری روش های تحقيق کيفی در ايران، به منبع فارس
ــوط و مفصل در اين زمينه نياز بود. مؤلف ارجمند برای  مبس
پاسخ به اين نياز به تدوين اين کتاب همت گماشت. وی بدين 
منظور از برخی مقاله های علمی خود که قبًال در نشريه های 
ديگر به چاپ رسانده و همچنين از چند منبع تازه که به زبان 
انگليسی منتشر شده بهره گرفته است. به ويژه در فصل هفتم 

از کرس ول اقتباس کرده است. 
ــاس تجربه تدريس    فصل بندی مطالب اين کتاب بر اس
روش های تحقيق مؤلف در دوره های کارشناس ارشد و دکترا  
ــی  ــته های علوم رفتاری و برگزاری کارگاه های آموزش در رش

روش های تحقيق کيفی و آميخته 
و نيز نيازهای دانشجويان برای 
استفاده از يافته های بين المللی 

تدوين يافته است. 
ــدا انتظارات  در هر فصل ابت
ــه آن و  ــده پس از مطالع خوانن
ــا و واضح  در آخر خالصه ای رس
ــده  از مطالب آن فصل آورده ش

است. 
ــل دارد که در  کتاب ده فص
ــث درباره  ــل اول آن به بح فص
مبانی فلسفی زيربنايی روش های 

تحقيق می پردازد. 
 فصل دوم چگونگی طراحی 
ــه روش کيفی را  يک تحقيق ب

بيان می دارد. 
ــواع  ــه ان ــوم ب ــل س در فص
ــل  ــی و مراح ــای کيف طرح ه
ــل داده های  ــردآوری و تحلي گ
کيفی پرداخته شده و با دو مثال 

از پژوهش های بين المللی درباره دو طرح تحقيق کيفی ذکر 
شده است. 

فصل چهارم به طرح تحقيق زيست نگاری اختصاص دارد. 
به روش تحقيق روايتی نيز معروف است . 

فصل پنجم به مبحث تحقيق گروه های کانونی  پرداخته، 
و چگونگی انجام مصاحبه گروه های کانونی را تفصيل نموده 

است. 
فصل ششم به مطالعه موردی با عنوان يک روش تحقيق 

کيفی پرداخته و دو منظور را دنبال نموده است:
ــوزش مبتنی بر  ــوردی برای تهيه مواد آم ــه م ۱- مطالع
«مورد»  و۲- مطالعه موردی برای درک عمقی يک «مورد» 

در فصل هفتم طرح تحقيق نظريه برخاسته از داده ها عرضه 
ــده است. برای معرفی اين روش، همانطور که اشاره شد از  ش
پژوهش های انجام شده به وسيله «کرس ول» اقتباس شده و 

معرفی کتاب
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 روش های تحقيق و آميخته 

(رويکردهای متداول در علوم رفتاری) 
مؤلف: دکتر عباس بازرگان 

ناشر: نشر ديدار 
نوبت و سال چاپ: اول – ۱۳۸۷ 
تعداد صفحات: ۱۸۴ صفحه

۵۰ درصد از فارغ التحصيالن رشته 
علوم اجتماعي در كانادا گزارش كرده 
بودند كه يافته هاي پژوهشي خود را 
به كارگزاران حرفه اي و تصميم گيران 
منتقل كرده بودند، و تنها ۱۶درصد 
از پژوهش هاي آنان به كاربرد منجر 
شده است
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عالوه بر آن نمونه ای از الگوی به کار رفته در پژوهش انجام گرفته 
ــتم ، طرح تحقيق اقدام پژوهی مورد بحث  ــت.  در فصل هش اس
قرار گرفته است. اين نوع طرح تحقيق اقدام پژوهی نه تنها مورد 
استفاده پژوهشگران است، بلکه می تواند به وسيله کارشناسان و 

مديران جهت بهبود عملکرد آنان به کار رود. 
ــی طرح های تحقيق قوم نگاری و پديدار  فصل نهم به معرف
ــل دهم، روش های تحقيق  ــی می پردازد. باالخره در فص شناس
آميخته معرفی شده اند. در اين فصل از طرح های تحقيق آميخته 

،  ويژگی های آن ها و انواع اين طرح ها بحث شده است. 
ــتر دانشجويان سال آخر دروه های  مخاطبان اين کتاب بيش
ــجويان تحصيالت تکميلی در دوره های  کارشناسی و نيز دانش
کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های علوم رفتاری و نيز ساير 
پژوهشگران عالقمند به کاربرد روش های تحقيق کيفی و آميخته 

می باشند.
 روش شناسي مطالعات برنامه درسي

مقدمه ناشران
نياز گسترده دانشگاهها به متون درسي، به ويژه در رشته هاي 
ــاني، و محدود بودن امكانات مراكز علمي و پژوهشي  علوم انس
ــخگويي به اين نيازها مي دانند، ايجاب  كه خود را موظف به پاس
مي كند امكانات موجود با همكاري دانشگاهها و مراكز پژوهشي 
در مسير اهداف مشترك به خدمت گرفته شود تا افزون بر ارتقاي 
ــود. به  ــي، از دوباره كاري جلوگيري ش كيفي و كّمي منابع درس
ــاني  ــازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انس ــن منظور، س همي
ــگاه مطالعات آموزش و پرورش،  ــگاهها (سمت) و پژوهش دانش
اولين كار مشترك خود را با انتشار كتاب «روش شناسي مطالعات 
برنامه درسي» آغاز مي كنند. كتاب حاضر براي دانشجويان رشته 
برنامه ريزي درسي در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري به عنوان 
منبع اصلي درس «روشهاي تحقيق در علوم تربيتي» به ارزش 
۳ واحد تدوين شده است. اميد است عالوه بر جامعه دانشگاهي، 

ساير عالقه مندان نيز از آن بهره مند شوند.
 پيشگفتار سر ويراستار

ــم كه آيا  ــخ ده ــش پاس ــن مجال به اين پرس ــم در اي مايل
ــي يك حوزة علمي بر قلمرو شناسي آن  ــي پژوهش روش شناس
ــي همواره تابع و تحت تأثير  حوزه اثر مي گذارد؟ يا روش شناس

قلمرو شناسي يك حوزة علمي است؟
ــبت به موضوع مطالعه      به زعم نگارنده، روش مطالعه نس
يا حوزة مطالعه خنثي عمل نمي كند. روشها دارای جهت گيري 
خاص مقوله اي يا موضوعي هستند و به عبارت ديگر، هر روش 
ــوگيريهاي خاص موضوعي نيز دارد. پس اين سخن مشهور  س
ــتقل از رويكرد  كه مي توان موضوعات مطالعه و پژوهش را مس
ــناختي يا ترجيحات روش شناختي مشخص ساخت و  روش ش
آنگاه در مرحله اي كامًال مستقل به گزينش روش مناسب براي 
ــؤال پژوهش پرداخت، سخن  ــوژه يا س پرداختن به موضوع، س
ــود. بدين ترتيب بايد به اين حكم كلي كه  خامي ارزيابي مي ش
ــعة روشهاي پژوهش به چشم  در اكثر منابع علمي ناظر به توس
ــي پژوهش  ــت كه «روش شناس مي خورد، با ديدة ترديد نگريس
بايد متناسب با سؤال پژوهش يا موضوع پژوهش انتخاب شود». 
ــول و موجه دارد و در مواردي هم  اين حكم گرچه ظاهری معق
مي تواند كاربرد داشته باشد، اما از آن جهت كه در بطن آن اين 
تصور خام نهفته است كه موضوعات پژوهشي را مي توان مستقل 
ــا درگام بعدي  ــناختي تعيين كرد و تنه ــهای روش ش از گرايش

مالحظات روش شناختي را دخيل نمود، بايد آن را ناقص، 

ــياري موارد غير عملي ارزيابي كرد. نكته  غير دقيق و در بس
ــگر به مثابه ابزار  ــت كه گرايش روش شناسي پژوهش اين جاس
ــته و از اين ابزار كار البته  ــت كه در اختيار او قرار داش كاري اس
ــام كارهاي خاصي بر مي آيد. همچنان كه به عنوان مثال، با  انج
چكش نمي توان كار اره و با دوربين عكاسي نمي توان كار دوربين 
ــي هم نمي توان  ــي علم فيلم  برداري را انجام داد، با روش شناس
ــوژه اي را كاويد) كه  همان كاري را انجام داد (همان حوزه يا س
روش شناسي مثًال فلسفي يا انتقادي يا زيبا شناختي يا هرمنوتيك 
ــخن، ميان ابزار يا رسانه (Media) و  اجازه مي دهد. به ديگر س

انديشه (Idea) نسبتي وجود دارد و ابزار روش شناختي 
ــي خاصي را به ذهن پژوهشگر  خاصي، انديشه هاي پژوهش

متبادر مي سازد.
ــة ميان روش  ــن نكتة مهم كه رابط ــن با پذيرش اي بنابراي
ــوژة پژوهش يك رابطة خطي و يك سويه نيست،  پژوهش و س
بلكه رابطه اي تعاملي و دوسويه است، مي توان نتيجه گرفت كه 
ــيهاي پژوهش و ترويج كثرت روش شناسي  ــط روش شناس بس

پژوهش در حوزة برنامة درسي به منزلة بسط 
حوزة مطالعاتي و پژوهشي رشتة برنامة درسي 
ــوژه ها يا  بوده و با طرح زمينه ها، متغيرها، س
سؤالهاي متفاوت پژوهشي زمينه براي بالندگي 
رشته، توسعة دانش نظري برنامة درسي و در 
نتيجه، توسعة زمينة خدمت رساني حرفه اي 
رشته فراهم خواهد شد. مهم تر از همه اينكه 
ــي  ــوع و تكثر روش شناس ــاية رواج تن در س
ــي و خروج از  ــش در حوزة برنامة درس پژوه
انحصار ناميمون كنوني، اساسًا فهم متفاوتي از 
حدود و ثغور اين قلمرو مطالعاتي و موضوعات 
وسوژه هاي قابل مطالعه و بررسي در اين حوزه 
ــود؛ به طوری که مي توان درك  حاصل مي ش
ــته را انتظار  تازه اي از ابعاد و مأموريتهاي رش
ــت كه حدومرز هر  ــت. مگر جز اين اس داش
رشته يا قلمرو علمي با اتكا و عطف توجه به 
پرسشهايي كه درآن قلمرو علمي قابل كاويدن 
و پاسخ دادن است مشخص مي شود؟ پس از 
آنجا که بسط روش شناسي پژوهش در حوزة 
ــط و توسعة پرسشهاي  برنامة درسي به بس
قابل طرح، پيگيري و پاسخگويي در اين رشته 
ــد، درك متفاوتي از حدود و ثغور و  مي انجام

مأموريتهاي اين رشته را به دنبال خواهد داشت. به اين ترتيب، 
بسط مفهومي و موضوعي رشتة برنامة درسي را مي توان مرهون 
تنوع روش شناسي دانست كه عالوه بر ارتباط تنگاتنگ با توسعة 
دانش نظري اين رشته به دليل پاسخگويي به سؤالهای بيش تر 
و نيازهاي متنوع تر، نگاه جامعه به رشته را نيز تحت تأثير قرار 
ــان  می دهد و بر دامنة كارآيي حرفه اي متخصصان و كارشناس
ــته می افزايد. نگارنده كامًال توجه دارد كه اين نتيجه گيري  رش
ــتهايي شود كه هويت رشته را مخدوش  مي تواند موجب برداش
جلوه دهد. به عبارت ديگر، آيا اين استدالل رشتة برنامة درسي 
را يك رشتة بي هويت معرفي نخواهد كرد؟ بالفاصله و هم صدا 
با شورت (در گفتار مقدماتي اثر پيش او) بايد گفت كه قبض و 
بسط ناشي از رويكردهاي روش شناختي يا منظري كه از آن به 
موقعيتها نگريسته مي شود، نبايد چنان وسيع باشد كه نتوان از 
«هويت» اين قلمرو علمي سخن به ميان آورد. چنين وضعيتي 

البته تناقض آميز به نظر مي رسد؛ چرا كه اگر رشته  يا حوزه اي 
ــميت شناخته شده است،  به عنوان يك قلمرو علمي به رس
اين رسميت به دليل موضوعات، مسائل يا پرسشهايي است 
كه مطالعه و بحث دربارة آنها دستور كار متخصصان مربوط 

را تشكيل مي دهد.
ــط  براي رفع اين موقعيت تناقض آميز، يعني قبض و بس
ــي، مي توان چنين اظهار نظر  قلمرو تحت تأثير روش شناس
ــتة برنامة درسي هويت شناخته شده اي دارد كه  کرد كه رش
مرهون پرسشهاي سنتي مطرح در اين قلمرو است. اين هويت 
را البته بايد يك «هويت حداقلي» دانست كه در دورة معاصر با 
چالش جدي مواجه شده، ديدگاههاي نوين پرسشهاي تازه اي 
ــته قرار داده است.  پيش روي متخصصان و محققان اين رش
ــوان از هويت جديد به عنوان «هويت حد اكثري» نام  اگر بت
برد كه تحت تأثير روش شناسيهاي جديد پا به عرصه وجود 
گذاشته (و البته در برگيرندة هويت حداقلي نيز مي باشد)، آنگاه 
مي توان گفت كه قبض و بسط مورد بحث، در واقع، در دامنة 
«هويت حداقلي» و «هويت حداكثري» در 
نوسان است و از اين رو قلمرو برنامة درسي 
ــران «بي هويتي» مواجه  را با پديده يا بح

نمي سازد.
ــتة برنامة درسي  اين تحليل را كه رش
ــايد بتوان  ــت، ش ــة هويتي اس داراي دامن
ــبي براي بيان گودلد دانست  تفسير مناس
ــتِي» يك قلمرو  ــه اظهار مي دارد «هس ك
ــي قابل انكار  مطالعاتي به نام برنامة درس
ــتي» (يا حدود و ثغور)  نيست، اما «چيس
ــت و به شكل  ــده نيس آن البته تثبيت ش
آزار دهنده اي دستخوش نوسان و سياليت 
است. «هستي» مرهون «هويت حداقلي» 
و «چيستي» معلول «هويت حداكثري» و 

زاييدة گسترة روش شناسي است.
اميد مي رود ترجمه اين اثر و تقديم آن 
به جامعة علمي و كارگزاران حوزة تعليم 
ــي به  و تربيت به طور اعم و برنامة درس
ــت كم بتواند به تلطيف  طور اخص، دس
ــي پژوهشي  و تعديل فضاي روش شناس
ــور كمك كند.  اين جانب برخود  در كش
فرض مي دانم از تشريك مساعي يكايك 
همكاراني كه با پذيرش مسئوليت ترجمة فصول اين كتاب 
به ارتقاي كيفيت اثر كمك كردند صميمانه تشكر کنم و 
ــان را از درگاه احديت مسئلت نمايم. با  مزيد توفيقات ايش
اين همه، كاستيهاي احتمالي ترجمه متوجه نگارندة اين 
سطور است که اميد دارد مخاطبان فرهيخته با تذكر اين 
گونه موارد زمينة رفع اشكاالت را در چاپهاي بعدي فراهم 

سازند.
ــق و  ــده همراه با عش ويرايش و پرداخت متون ترجمه ش
ــركار خانم بيات (ويراستار پژوهشگاه  ــط س عالقة وافر توس
مطالعات آموزش و پرورش) و همچنين سركار خانم هاشمي 
(ويراستار «سمت»)كه در پيراستگي و آراستگي متن اثر نقش 
ــته اند، براي بنده كه از نزديك شاهد تالشهاي  به سزايي داش
خستگي ناپذير ايشان بوده ام، موجب تحسين، تقدير و تشكر 

است. 

روش شناسي مطالعات
 برنامه درسي

 ادموند سی.شورت 
ترجمه: دکتر محمود 
مهرمحمدی و همکاران

ناشر: سمت و پژوهشگاه 
مطالعات آموزش و پرورش 

چاپ: اول – ۱۳۸۷ 
تعداد صفحات: ۴۲۹ صفحه
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ــاير  ــي در وزارت آموزش و پرروش و س ــي در بردارنده تازه ترين اطالعات و اخبار پيرامون فعاليت هاي پژوهش پژوهش نامه آموزش
نهادهاي مرتبط است و هر ماهه در شمارگاني قابل توجه در سراسر كشور توزيع مي شود، در صورت نياز به دريافت آن، برگ تقاضاي 

اشتراك را تكميل نموده، همراه با اصل رسيد بانكي(فيش بانكي) به نشاني پژوهشگاه ارسال فرماييد.

G اشتراك نشريه به مدت يك سال و هر نسخه به مبلغ ۱۰۰۰۰ ريال.
G مبلغ اشتراك يك ساله براي دريافت يك نسخه در هر ماه، جمعًا ۱۰۰۰۰۰ ريال است.

G هزينه پست به عهده پژوهشگاه است.
G شماره حساب براي واريز وجه اشتراك: ۹۰۱۷۹ بانك ملي ايران شعبه بلوار كشاورز كد (۱۹۰) به نام تمركز وجوه درآمدهاي 

اختصاصي پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش.

نشاني امور مشتركان:  تهران، بلوار كشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه شهيد حجت دوست ، پالك ۵۶
 ساختمان شماره۱ پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش.  

  تلفن امور مشتركان: ۸۸۹۵۵۸۴۲
  تلفن دفتر پژوهش نامه: ۸۸۹۶۲۶۷۸

 اشتراك پژوهش نامه آموزشي
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