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مقاله

مایه می گيرند، از این رو اگر مقصود ما از آیندة یک 
جامعه، با واقعيت موجود آن منطبق نباش��د، نظام 
آموزش��ی آن جامعه، راه خيان��ت به جوانانش را در 

پيش گرفته است )آلوین تافلر(.
 چگونه به شادی و اميدواری همنوعان خود کمک 

کنند و در خدمات اجتماعی، فعال و مؤثر باشند. 
 چگونه متواضع و انتقادپذیر باشند. 

 چگون��ه هر نوع قش��ربندی در جامعه و جهان را 
محکوم کنند و از آن بپرهيزند. 

 چگونه از مغز پر و دس��ت توانا و دل نرم برخوردار 
شوند. 

 این واقعيت را بپذیرند که زندگی، سراسر مسأله 
اس��ت و مدیریت یعنی کمک اندیشمندانه به حل 

مسائل. 
 چگونه روش��ن فکر و روشنگر، مثبت، سودمند و 

فعال باشند نه صرفاً منفعل در این گونه مقوله ها. 
 پرحرفی را آفت مدیریت تلقی کنند، خصوصاً در 

حوزه های مدیریت آموزشی. 
 ب��ه طور کلی، ه��ر گونه تغيير رفتار مثب��ت را از 

خویشتن آغاز کنند. 
 این واقعيت را بپذیرند که مدیریت سالم و موفق 
حتی یک خانواده، مدیریتي شورایی است نه امر و 
نهی فردی، که مدیران قوی، راهنمایان اندیشمند و 

واقع بين و بيزار از فرماندهی مي طلبد
 چگونه خود را تنها یک ش��هروند دارای حقوق و 
وظایف، تلقی کنند نه مرید و مراد یا تعيين کننده 

یا مطيع و مطاع. 
 مصلحت اندیش و معرفت اندیش باش��ند و هرگز 

مصلحت خویشتن را فراموش نکنند. 
بدیهی اس��ت که معلمان و استادان این مدارس 
و دانش��گاه ها عمدت��اً در مراکز تربيت معلم، تربيت 
می شوند، و ایشان هستند که به این مراکز آموزشی، 
ش��خصيت یا هویت می بخش��ند. به عبارت دیگر،  
متربيان یا فرهيختگان مدارس و دانشگاه ها، عمدتاً، 
همان خواهند شد که معلمان و استادان شان هستند، 
و این معلمان یا استادان،  عمدتاً همان خواهند شد 
که استادان یا معلمان و مدیران مراکز تربيت معلم 
هستند. این سلس��لة مراتب طبيعی: مدیر و استاد 
مرکز تربيت معل��م مدیران و اس��تادان یا معلمان 
مدارس و دانش��گاه ها دانش آموزان یا دانش��جویان 
مدی��ران و کارپردازان جامعه و جهان ش��هروندان، 
اهميت و ضرورت پرداختن به ساختار مراکز تربيت 
معل��م و جدي گرفتن مدیریت و آموزش همه جانبه 
آن را نش��ان مي دهد. مرک��ز تربيت معلم، همچون 
موجود زنده، مدام در حال رشد و تکامل است و برای 

موفقيت، به تغذیه و تقویت علمی مداوم نياز دارد. 
به عبارت دیگر، اگر ش��هروندان س��الم و فعال و 
موفق می خواهيم باید معلمان یا اس��تادان سالم و 

فعال و موفق داش��ته باش��يم و این گونه استادان یا 
معلمان را در مدارس یا مراکز تربيت معلمی می توان 
تربيت کرد و آماده ساخت که مدیران و معلمان یا 
استادان این مراکز، خود درست تربيت شده باشند 
و ع��الوه بر برخ��ورداری از آموخته های مذکور، در 

مدارس و دانشگاه ها اشخاصی باشند: 
 سالم و شاد و شادی آفرین 

 صدیق و صری��ح و رفيق با همه و در همه اوضاع 
و احوال 

 معلم مؤثر و موفق یا شایسته 
 آشنا به مسائل واقعی جامعه و جهان معاصر 

 سياست بدانند لکن سياست پيشه نباشند و آن را 
تنه��ا و حتی مهم ترین عامل تعيين کنندة اوضاع و 

احوال جامعه و جهان، تلقی نکنند. 
 حّساس نسبت به همه شهروندان و مسائل حياتی 
روزمره ایشان، که شخص مسأله دار نمی تواند شهروند 

سالم باشد. 
 فّع��ال در کم��ک ک��ردن به حل این مس��ائل با 

راه حل های تازه،  و قبول این واقعيت ها که : 
 هر زمان و هر نسل، مسائل خاص خود را دارد. 

 مس��ائل نو را تنها با راه حل ه��ای نو می توان حل 
کرد 

 یک مس��أله، ممکن است، چندین راه حل داشته 
باشد. 

 حل مسأله بدون تحليل و تبيين مؤلفه های آن، 
غيرممکن است. 

 در جهان معاصر، تقریباً همه مس��ائل، اجتماعی 
هس��تند و حل کردن آن ها مستلزم تالش همگان 

است و همگان مسؤول اند. 
 چگونه انسان ش��دن و چگونه انسانی عمل کردن 
و چگونه انس��انيت را محترم شمردن مهارت هایی 
هستند آموختنی، و همين مهارت ها مبانی دین و 

تربيت، تلقی می شوند. 
 انتخاب شده بر اساس معيارهای علمی و تربيتی، 

نه قشری یا گروهی 
 برخوردار از تربيت و آمادگی بس��يار جدی برای 

تربيت معلم 
 برخوردار از مهارت و مدیریت زمان و علوم و معارف 

و سایر مهارت های مدیریت آموزشی 
 برخوردار از مهارت مدیریت تکنولوژی آموزشی، 

که در جهان معاصر، کليد آموزش فعال است. 
 آشنا به روش ها و راهبردهای علمی و فنی مدیریت 

آموزشی مراکز تربيت معلم 
 بدانند چگونه الگوی مطلوب مدیریت و معلمی این 

گونه مراکز باشند. 
 بدانند چگونه فرایندهای نظم و نظافت و انضباط 
را در کل س��اختار مرکز تربي��ت معلم برقرار کنند 
مانند رعایت دقيق حضور در مرکز و کالس، تشکيل 
بموقع دقيق کالس های درس، تميز و س��رورانگيز 
نگه داشتن مرکز، اجرای دقيق و نظام دار فعاليت های 
آموزش��ی آزاد )فوق برنامه(، تشکيل مرتب و مدام 
کالس های آموزش ضمن خدمت برای آش��نایی با 

مسائل روز مدیران و معلمان امروز و فردا. 
 تمرین دقي��ق فعاليت های آموزش��ی مدارس و 
دانشگاها در کالس های درس تربيت معلم به وسيلة 
خود معلمان یا استادان آنها در درس های مختلف، 
چراکه مدیریت آموزشی و معلمی، در همه مراحل 
آموزش–پرورش،  صرف موقعيت س��ازمانی نيست، 
بلکه فعاليت اس��ت: فعاليت هدفمن��د و نظام دار و 

انسان مدار. 
مرکز تربیت معلم:

آزمایشگاه تغيير رفتار 
آزمایشگاه تکنولوژی رفتار 

آزمایشگاه مهندسی و معماری رفتار 
آزمایشگاه شرایط معلم سازی 

آزمایشگاه علوم و معارف مرتبط با تربيت معلم 
آزمایش��گاه زمينه س��ازی ب��رای آموزش–پرورش 

شایسته روز 
آزمایشگاه شهروند مؤثر بودن 

آزمایش��گاه تمرین و تجربه انسانيت و انسانی عمل 
کردن 

آزمایشگاه غنی سازی فرهنگ و فرهنگی
آزمایش��گاه تمرین و تجربه مهارت ه��ا و هنرهای 

سالم سازی زندگی همگان 
آزمایشگاه محيط س��ازی و تمرین و تجربه حفظ و 

سالم سازی محيط زیست 
آزمایش��گاه تحليل و تبيين فلسفه ها و نظریه های 
)تئوری ه��ای ( تربيت یا آموزش – پرورش جامعه و 

جهان 
آزمایشگاه و پژوهشگاه برنامه ها و ابزارهای آموزشی یا 

درسی همه مراحل تحصيلی )مقدماتی و عالی( 
پس، مدیر مرکز تربيت معلم: مدیر این آزمایشگاه ها 
معلم مرکز تربيت معلم: آزمایشگر یا پژوهشگر این 

آزمایشگاه ها 
دانش آموز یا دانش��جوی تربيت معلم:  همکار فعال 

مدیر و معلم یا پژوهشگران

مدیریت مراکز تربیت معلم و 
فرایندهای آن ریشه ای ترین 
مدیریت ها در جامعه و جهان است، 
و مدیریتی است واقعاً بی نظیر، 
چون همة مدیران در مدارس و 
دانشگاه ها تربیت می شوند
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دکترعليرؤوف
نويسندهومحقق

اگر یاد بدهيم، اما یاد نگيرند،
ان�گار هي�چ کاري نکرده ایم. 
اگر ناجور و ناروا یاد بدهيم،
انگار زندگي را سوزانده ایم.

  
 آیا معلمان حرفه نياموخته مي توانند محور تغيير 
به س��وي خوشبختي ها و توسعه و پيشرفت جامعه 
باشند؟ پاس��خ منفي به این پرسش آن قدر بدیهي 

است که نياز به توضيح ندارد. 
 ه��ر قدر تصویره��اي مهارتي معلمان ش��فاف تر 
و روش��ن تر باش��د، آموزش و پ��رورش پوینده تر و 
جوینده تر جلوه مي کند و پيشرفت ها و توسعه هاي 

اجتماعي سير پيشروي و بالندگي مي گيرند. 
 وقت��ي بخواهيم معلم ش��دن و معلم ب��ودن را به 
جوانان و به آنهایي که عالقه دارند، یاد بدهيم، و در 
این وادي به مهارت هاي الزمش��ان برسانيم، باید از 

قانون »فن آموزي حرفه اي« بهره بگيریم. 
چرایي یا فلسفة فن آموزي حرفه اي رساندن معلمان 
به »خودباوري حرفه اي« اس��ت. معني بخشيدن به 
»خود حرفه اي« و نيز »خودسازي حرفه اي«  و تفکر 
درباره این دو ویژگي، مطلوب کس��اني نيست که به 
شيوه هاي سنتي بسنده مي کنند، چون جرأت اقدام 
به تغيير و تجربه کردن تغيي��ر را نيازموده اند، یا به 

دست نياورده اند. 

کارورزي هاي معلمان را – اعم از دانشجومعلمان یا 
معلم دانشجویان )معلمان شاغل که آموزش هم مي 
بينند( و نيز هر دانش��جویي که آمادة  فعاليت هاي 
حرفه اي خود مي ش��ود – مي توان به سویي هدایت 
کرد ک��ه از نقش اجرایي تدری��س کالمي صرف و 
انتقال اطالعات نوشته شده در کتاب هاي درسي، که 
از برجسته ترین ویژگي هاي روش هاي سنتي هستند، 
بيرون آیند و وارد نقش هاي حرفه مندانه اي بشوند که 
بتوانند یاد گيرندگان خود را به جاي تبدیل کردن به 
نوار صوتي، مبدل به انسان هایي سازندکه زنده اند و 

مي توانند اندیشه ورزي را تجربه کنند. 
امانوئل کانت به یک باور دلپسندي رسيده است:

»آدمي مي تواند رام و دست آموز شود و ممارست 
کند و به طور ماشيني آموزش ببيند، و مي تواند واقعاً 
روشنفکر بار آید. فقط اسبان و سگان دست آموز و رام 

نمي شوند. آدمي هم ممکن است چنين شود1.« 
در هدایت ه��اي عملي درس کارورزي - که غالباً 
به شيوة »بازي نقش«  به اجرا در مي آیند2، مي توان 
به معلمان یاد داد »پرسش کنند«، »عمل کنند« و 
»نتيجه عملکردهایشان را به نمایش بگذارند«. هر 
قدر عملکردها با تکرار بيشتر و بيشتري همراه بشوند 
خواهند توانس��ت حرفة  گرانسنگ و کليدي خود را 
همواره در یاددهي هاي خویش مد نظر داشته باشند، 
خودشان را حس کنند و از توانمندي هاي خود غافل 

نمانند. 
اگر معلمان این باور را در خود نپرورانده باش��ند 
که فقط عامل اجراي برنامه هاي دیکته ش��ده – در 
کتاب هاي درس��ي – نيس��تند و نباید خ��ود را به 
ماش��ين واره هایي تبدیل کنندکه رفتارها و مطالب 
درسي شان در اختيار گستراندن خودشان به سوي 

نوها و نوآوري ها نيست، نه تنها هيچ لذتي از درسي 
که مي دهند نخواهند برد، بلکه یادگيرندگان خودشان 

را هم از درک و لذت یاد گرفتن محروم مي سازند. 
درس کارورزي را مي توان به گونه اي اجرا کردکه 
به توانمندي هاي مبتکران��ه، نوآورانه و انعطاف پذیر 
معلمان تلنگر زده ش��ود تا به جهان بيني حرفه اي 
وسيعتري برس��ند و یاد دادن هایش��ان را فعال تر و 

کارآتر کنند. 
به جرأت مي توان از س��ه فقر آشکار در زندگي، و 
نيز در دنياي یاددهي – یادگيري یاد کرد : فقر خوب 

دیدن، فقر خوب شنيدن، فقر خوب عمل کردن. 
منشأ این س��ه فقر یاد دادن هاي سنتي و تغيير 
نایافته اي اس��ت که حاضر نشده ایم به »تغيير« آنها 

بها بدهيم. 
امروزه، همه جا مي بينيم که »یاد دادن فن معلمي« 
ب��ه معلم��ان در کارگاه هاي یادگي��ري مهارت هاي 
حرفه اي، امري ناگزیر شده است و اجتناب پذیر هم 
نيست. روش ها و ش��يوه هاي این نوع اجرا شناخته 
شده هستند و در ادبيات موجود آموزشي و پرورشي 

ما تالي هاي فراوان دارند. 
نقش خطا در حرفه آموزي ها3 

 در یادگيري ه��اي حرف��ه اي نبای��د ب��ه خطاها و 
اشتباه هایي که در حين تجربه آموزي اتفاق مي افتند 
جنبه  گناه نابخش��ودني داد، چون جوهر هر تجربه 
این اس��ت که انس��ان ها از خطاهاي خود بيشتر از 
موفقيت هاي خویش چيز مي آموزند. آنگاه که پذیرش 
اشتباه و خطا جزو اصول هر تجربه اي به ثبت برسد 

حاصل کار به ابتکار و خالقيت خواهد انجاميد. 
 در حرفه آم��وزي ب��ه معلم��ان هم تنه��ا باید به 
»خ��ودکاري« و »خودکنترل��ي« آنان ک��ه در حال 
یادگي��ري مهارت ها هس��تند اهميت داده ش��ود. 
حرف��ه آم��وزان ب��ا ای��ن دو ویژگ��ي مي توانند به 
»مسؤوليت پذیري« برسند. مسؤوليت هرگز در خأل 
به وجود نمي آید. باید وارد گود شد تا مسؤوليت به 

ادارک برسد. 
 در ابت��داي کار، ممک��ن اس��ت معلم��ان، ی��ا 
دانش��جومعلمان، در »بازي نق��ش معلمي« دچار 
اضطراب شوند، یا به جاي »کاروزري« به »مقاومت 
ورزي« روي آورن��د، اما وقت��ي گام به گام، به ارزش 
»لياقت ورزي خویش« پي ببرند از ورود به این بازي 

خشنود خواهند شد. 
 هر معلمي را مي توان از اعتقاداتي که نس��بت به 

فلسفة حرفه آموزي به معلمان

2
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شاگردانش پيدا کرده است شناخت و از این طریق 
پي برد که تا چه حد حرفه اش را آموخته اس��ت و با 

ریزه کاري هاي شيرین آن آشنا شده است. د
جایگاه رفیع کارورزي در تربیت معلم 

دانستن فقط آبياري است براي رویش توانستن 
دانستن توانستن نيس��ت. اما توانستن مي تواند 
دانس��تن هم باش��د، چون هر کار درستي که انجام 
شود، الجرم باید از روي توانستن انجام گرفته باشد. 
عکس این قضيه ثابت نمي شود. چه بسا دانستن  هاي 
بسيار هم نتوانند به ميدان عمل کشانده شوند، یا به 
انجام کاري منجر گردند که در آن همة دانسته ها – یا 
حتي برخي از دانسته ها – به کار گرفته شده باشند. 
همة توانستن ها از مقوله هاي تجربه اي و عمل کردني 

هستند. 
صداي بلند هر اقدامي همواره از توانستن و عمل 
کردن طنين مي افکند . بنابراین، ضعف بس��ياري از 
معلمان در مهارت هاي حرفه اي خودش��ان صرفاً از 
روي ندانستن هاي آنان نيست، بلکه صرفاً به خاطر 

نتوانستن هاي آنان است. 
متن کوتاه زیر، برشي از اثبات همين مطلب است 
که در تربيت معلم امروز به باور نشسته است و درس 

کارورزي را در باالترین جایگاه قرار داده است4 .
اهمیت درس کارورزي 

درس کارورزي یکي از شاخص هاي عمدة تربيت 
معلم نو و احيا شده است. این شاخص هم در تربيت 
پيش از خدمت و هم در تربيت حين خدمت معلمان،  

نقش اساسي خود را ایفا مي کند. 
علت اصلي این امر این اس��ت که درس کارورزي 
»درس تمرین مهارت هاي عملي و اجرایي« است و 
قادر است شخصيت حرفه اي معلمان را شکل دهد، 
بپروارند و مهارت هاي آنها را تا مرزهاي حرفه مندي یا 
»هنرمندي هاي حرفه اي« رهنمون شود. این درس 
مي تواند توانمندي هاي فردي معلمان را بارور سازد، 
قوام دهد، دوام بخشد و تا آنجا پيش رود که بتوانند 
در سخت ترین شرایط کاري، ثمربخش ترین شيوه ها 

و راهکارهاي ممکن را بجویند و به کار گيرند. 
شکل دهي شخصيت هاي حرفه اي را مي توان به 
قانون ایجاد مهارت در عمل تعبيرکرد. قانون ساده اي 

که در هر حرفه و هر پيشه اي حاکم است. 
ب��ه طور مثال، اگر همة تجهيزات فراهم ش��وند، 
بودجة کالن مصرف شود، همة افراد بسيج شوند، و 
یک بيمارستان مجهز و مدرن آماده گردد، تا زماني 
که پزشک و طبيب معالج براي بخش هاي مختلف 
آن تأمين نش��ود، گویي بيمارستاني درست نشده 

است. 
اما اگر فقط پزش��ک حاذق و مجرب تأمين شده 
باشد؛ امکان فراهم آمدن تجهيزات و آماده سازي ها، 
یک��ي بعد از دیگري اتفاق مي افت��د، چون کاردانان 

حرفه آموخت��ه و ماهر مي توانند همه چيز بس��ازند. 
بيافرینند و از حداقل امکانات بهره برداري بيشتري 

بکنند. 
درگذش��ته، در آماده س��ازي هاي معل��م، اغلب 
پرداختن به این اصل مهم مورد غفلت قرار مي گرفت، 
با این باور سنتي که آشنایي هر چه بيشتر معلم به 
دان��ش و اطالعات مربوط به موضوع درس مهم تر از 
روش و شيوه هاي درس دادن است. به سخني دیگر، 
کار معلم را یک موهبت مي دانستند، نه یک حرفه اي 
که قابل یاد گرفتن است. گویي گزینش شدگان از 
ابتدا براي این حرفه زاده شده اند و دیگر نيازي نيست 

که ساخته شوند. 
پروفسور گيگ5 مي نویسد:  همه مي دانند تربيت 

معل��م در تاریخ طوالني خود از موقعيتي پس��ت و 
نازل برخوردار بوده اس��ت. یافتن مس��تندات از این 
وضعيت رقت آور در قرن نوزده و بيست امري کاماًل 
ممکن اس��ت.  بخش اعظم برنامه هاي تربيت معلم 
به عرضة مجموعه هایي اختصاص دارد که معلمان 

باید بدانند6. 
از همي��ن رو، در تربي��ت معلم ام��روز، یادگيري 
مهارت هاي حرفه اي نه تنها با ميزان دانش و اطالعات 
معل��م ارزش و اعتبار برابر دارد، بلکه به اعتقاد و باور 

بس��ياري از متخصصان و دس��ت اندرکاران تعليم و 
تربيت از جایگاه برتر و واالتري نيز برخوردار اس��ت 
و در مقولة »هنر و هنرمندي« مطرح ش��ده است7. 

به همين سبب:
 زمان و ش��يوه هاي کارآموزي و تمرین هاي عملي 

معلمان )کارورزي( افزایش یافته است8. 
 کارورزي معلمان در ردیف کارورزي هاي مهندسان، 
پزشکان،  هوا )فضا( نوردان، هنرپيشگان هنر هفتم 
و س��ایر مش��اغل معتبر اجرایي که به خالقيت ها و 
هنرمندي ه��اي حرفه اي اهميت داده مي ش��ود به 
حساب آمده است، و براي به ثمرنشاندن این درس 
انواع و اقس��ام شيوه هاي نوین و ابتکارها و نوآوري ها 

خلق شده است9. 
 نه تنها بي توجهي و کم اهميت شمردن این درس 
از جمله ناس��ازي ها و ناروایي هاي نظام تربيت معلم 
شمرده مي ش��ود، بلکه اصالح عملکردهاي بي ثمر 

پيشين همواره مد نظر است. 
 انواع شيوه هاي کارورزي در مراکز تربيت معلم به 
تجربه گذاشته مي ش��وند و پس از اجراي آزمایشي 
مورد نقد و بررسي قرار مي گيرند تا ناسازي هاي آنها 

را پاالیش دهند. 
 درس کارورزي در تربيت معلم  جایگاه رفيعي پيدا 
کرده است به طوري که سایر عناصر اصلي تشکيل 
دهندة تربيت معلم را به درون خود راه داده یا آنها را 

با معيارهاي خود همساز و همگام کرده است. 
 درس کارورزي در تربيت معلم تا آنجا اهميت یافته 
اس��ت که آن را تنها عنصر محوکنندة شکاف بين 

دانستن و توانستن قلمداد مي کنند. 
 معلم بدون صالحيت به کسي اطالق مي شود که 
ب��ه اندازة کافي مهارت هاي تدریس را تمرین نکرده 
باش��د یا از این نوع تجربه هاي عملي محروم مانده 

باشد. 
تربیت معلم – بوستان شکوفاي آموزش و 

پرورش 
ش��الودة تربيت معلم از ابتدا به گونه اي گذاشته 
ش��ده است تا همواره خون تازه در رگ هاي فرسوده  

آموزش و پرورش جاري سازد. 
در دهه  هفتاد قرن بيستم مي خواندیم دانش بشر 
در قلم��رو علوم مختل��ف و بکارگيري قواعد علمي 
چنان سر زنده و ش��تابان به پيش مي رود که براي 
هيچ انساني مجال سستي یا توقف باقي نمي گذارد. 
س��رعت تغيير و تحول در زندگي سرسام آور شده 
است. س��رمایه گذاري براي دانش و شمار کارکنان 
علم��ي افزایش بي کران یافته اس��ت. بي��ش از 90 
درصد دانشمندان و مخترعان سراسر تاریخ بشر در 
این زمان زندگي مي کنند . فاصلة زماني بين کشف 
علمي و کاربرد پردامنة آن پيوسته کاهش مي یابد. 
انس��اني که طي هزاران س��ال با سرعت گام هاي پا 

به جرأت مي توان از سه فقر 
آشکار در زندگي، و نیز در دنیاي 
یاددهي – یادگیري یاد کرد : فقر 
خوب دیدن، فقر خوب شنیدن، 
فقر خوب عمل کردن

امروز
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حرکت مي کرد، در این دهة ميالدي با س��رعت 40 
هزار کيلومتر در ساعت فضا را مي شکافد10. 

در اوای��ل دهة نود، پس از حدود بيس��ت س��ال، 
س��رعت س��فينه ها به 80 هزار کيلومتر در ساعت 
– دو برابر – رس��يد. ش��واهد و دالیلي وجود دارند 
که تغيير و تحول در زندگي انس��ان هنوز نخستن 
مرحله هاي خود را مي گذراند و به احتمال زیاد وقتي 
پژوهندگان بيشتري در زمينه هاي مختلف علمي به 
فعاليت بپردازند س��رعتي افزون تر پيدا خواهد کرد. 
ش��تاب ها در تغييرها و تحول هاي فراگير، جهان را 
به مجموعه اي به هم پيوسته و وابسته مبدل کرده 
اس��ت. جهاني که به رغم تظاهر هاي ملي گرایانه، و 
با این که این تظاهر در جنبش هاي سياس��ي نمود 
بيشتري پيدا کرده است، تمام جنبه هاي اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي را به سرعت از مرزهاي کشورها 
عبور مي دهد و فراملّيتي مي شود. حرکت به گونه  اي 
اتف��اق مي افتد که گویي ارتباطات و پخش و توزیع 
اطالعات به مثابه تندباد و با خصيصه هاي فيزیکي 
غيرقاب��ل رؤیت و خ��ارج از کنت��رل، از باال حرکت 
مي کنند، از روي دیواره هاي کوتاه مرزها مي گذرند، 
پهنه هاي وس��يع گيتي را درمي نوردند، همه چيز و 
همه جا را متأثر مي سازند، رنگ و بو و طعم حيات را 
عوض مي کنند، و هيچ نيرویي هم قادر نيست جلو 

آنها را سد کند.
یکي از دانش آموزان، در دهه نود قرن بيستم مثال 
کوچک��ي آورده بود. مي گفت بي��ش از یک چهارم 
محصول ناخالص مل��ي جهان به بخش بين المللي 
تعلق دارد. مش��ارکت هاي بين المللي در توس��عه و 
توزیع مواد و کاالي صنعتي و غيرصنعتي گسترش 

برق آسا به خود گرفته است. 
ارتباطات نه تنها بر دفاتر بازرگاني بين کش��ورها 
حکومت مي راند، بلکه همه جا، در مجامع خصوصي 
و در خانه ها نيز نفوذ کرده اس��ت و دیوارهاي انزوا و 

گوشه گيري را شکسته است11.
امواج به هم پيوسته تغيير در تمامي شؤون فکري 
و عملي بش��ر نفوذ کرده اس��ت. این نفوذ به گونه اي 
اس��ت که هر روی��دادي، در هر ی��ک از نقطه هاي 
دورافتاده  دنيا، بازتابي آني و گس��ترده جهاني دارد. 
صدا و لرزش آن چنان نزدیک است که از همسایگي 
دیوار به دیوار به گوش مي رسد و بدون این که وقت 
زیادي صرف ش��ود، مي تواند در صحنه حضور یابد. 
درچنين وضعيتي است که اندیشمندان و متفکران 
سومين سياره  منظومه شمسي را » دهکده زمين« 

ناميده اند. 
متأس��فانه دهک��ده زمي��ن، دهک��ده اي مصفا و 
آرام بخش نيست، بلکه دهکده اي پریشان و مضطرب 
اس��ت. لحظه به لحظه تنش هاي جانکاه پيکر آن را 
به لرزه مي اندازند. در این دهکده مس��ائلي از قبيل 

نابرابري هاي زیس��تي، تغذیه، رش��د جمعيت، فقر، 
آلودگي محيط، بيماري هاي مهلک، انفجار اطالعات 
نام��وزون، و ده ها مورد دیگر س��اکنان آن را متأثر و 
متحير مي سازد. مي ش��ود که اندیشمندان نام این 

دهکده را » دهکده نابسامان« بگذارند.
دکتر سينک، که در سال 1965 به معاونت مدیر 
کل یونسکو منصوب شده بود، مي گفت در لحظه اي 
از زمان به سر مي بریم که به هم پيوستگي ملت ها بر 
اجباري بنا ش��ده اس��ت که از ضرورت تاریخ ناشي 
مي ش��ود. این پيوستگي از روي خيرخواهي و پاکي 
نيت به وجود نيامده اس��ت، بلکه نظام یک پارچه اي 
اس��ت که س��اختار علمي- عقالیي تاریخ��ي دارد. 
اندیش��مندان دهک��ده زمين در تالش ان��د تا براي 
ازبين بردن ناهم خواني ها، نابرابري ها، بي عدالتي ها، 
و ناموزوني ه��اي موج��ود چاره اي بيندیش��ند. این 
چاره اندیش��ي دش��وارترین آزموني است که انسان 
)بشریت( براي س��اختن آینده خویش با آن روبه رو 

شده است.
از کجا باید ش��روع کرد؟ از ک��دام راه باید رفت؟ 
خوشبختانه تا این لحظه از زمان، همه اندیشمندان 
و دانش پژوهان به اتفاق نظر رسيده اند که آموزش و 
پرورش در پيدا کردن این راه نقش اول را ایفا خواهد 

کرد.
نقش آموزش و پرورش

این اندیش ورز دهه نود قرن بيستم اعتقاد داشت 
که آرمان هاي ابناي بشر نيازمند طراحي شکل هاي 
جدیدي از رش��د و توسعه است. الگوهایي که بتواند 
بهبود کيفيت زندگي انس��ان ها را تضمين  کند. اگر 
باز هم دستاوردهاي رشد و توسعه همان جمع شدن 
ثروت در دس��ت عده اي قليل، تراک��م بيش از حد 
وسایل نقليه ماشيني، آلودگي هاي مرگ آور محيط 
زیست، فراهم شدن زمينه  براي بيماري هاي مهيب، 
از بي��ن رفتن زمين ه��اي زراعي و ب��ه وجود آمدن 
مجتمع هاي ش��هرهاي بزرگ، و نيز بي هویتي هاي 
اجتماعي و ماش��ين اداري غيرانساني باشد، روشن 

است که چنين رشدي ارزش تالشي را که براي آن 
صورت مي گيرد، و هزینه هایي که براي آن پرداخت 

مي شود، نخواهد داشت. 
همو بود که مي گفت راههاي رش��د و توس��عه، 
بویژه در کش��ورهاي در حال پيشرفت، که هنوز از 
توانمندي هاي بکر و دس��ت نخورده اي برخوردارند، 
باید بر پایه هاي زندگي بي گزند انس��ان ها اس��توار 
شوند و پيشرفت هاي اقتصادي- اجتماعي برحسب 
کيفيت زندگي مردم عادي مورد سنجش قرار گيرند. 
ای��ن قانون باید به گونه اي تدوین ش��ود که انتخاب 
فن شناسي ها )تکنولوژي(، صنعت ها، طرح هاي تقویت 
کشاورزي، و نيز انتخاب سياست هاي اجتماعي که به 
منظور جبران نابرابري ها اتخاذ مي ش��وند، به عنوان 
چارچوب تصميم گيري ها به کار گرفته شود. توسعه و 
رشد باید در خدمت مردم قرار گيرد. در این صورت، 
علم و فن شناسي، سرمایه گذاري ها، نيروهاي انساني 
متخصص، همه و همه منشأ سرزندگي و نيرومندي 

حيات اقتصادي و توسعه اجتماعي خواهند بود.
در واپسين دهه هاي قرن بيستم، به ویژه در دهه  
آخر، ش��اهد تالش بي همتاي انسان ها براي حرکت 
دادن محروم��ان اقتص��ادي و اجتماعي از حاش��يه 
ب��ه درون بودیم. ای��ن تالش بي همتاي انس��ان ها 
بي برگشت جلوه مي کرد. وضعيت هاي دوگانه  جهان 
اول- جهان س��وم، در مرکز بودن- در حاشيه بودن، 
و دوگانگي هاي دیگر از این دست آشکارتر شده بود 
و ب��ه تدریج تهي بودن خود را نمایان س��اخته بود. 
کش��مکش ها براي ازميان برداشتن این دوگانگي ها 
آغاز ش��ده بود. توسعه و پيشرفت در قلمرو ارزش ها 
حرکت مي  کرد. پيش بيني  مي ش��ود که در دهکده  
زمين انسان هایي زندگي خواهند کرد که همواره در 
جس��ت و جوي ارزش ها و معناها باشند. توان روحي 

بشر قدرت متجلي ساختن چنين تحولي را داشت.
مسائلي از این دست ایجاب مي کرد که نگرش ها 
تغيي��ر یابند. باید ب��ه پرورش نس��لي پرداخت که 
هوش��ياري و بيداري جدیدي نس��بت به طبيعت 
و زندگي موجود بش��ر پيدا کند و براس��اس قانون  
هماهنگي و همزیس��تي، و نه قانون یغما و تاراج، به 

مصفاسازي دهکده زمين بپردازد.
در ای��ن راه آموزش و پرورش همواره کوش��يده 
اس��ت، و در آینده نيز خواهد کوش��يد، تا به عنوان 
رسانه اي تکویني و شکل دهنده، اثر عميق خودش را 
داشته باشد و پيوسته گزینه ها و فرصت هاي جدیدي 

را پيش رو بگذارد.
گزینه هاي آموزش و پرورش

یکي از گزینه ها و فرصت هاي جدیدي که آموزش 
و پ��رورش باید فراروي س��اکنان ای��ن دهکده قرار 
مي داد ایجاد دگرگوني در تغييراتي اس��ت که مهار 
نشده سرعت گرفته اند. شتابنده بودن تغيير مسأله اي 

هیچ تغییر کیفي به خودي خود به 
وجود نمي آید. پیش نیاز هر تغییر 
کیفي، بررسي و تحقیق وضع 
موجود، یافتن راه حل هاي ممکن و 
مناسب، انتخاب بهترین راه حل، 
آزمودن  راه حل هاي انتخاب شده 
در سطحي کوچك و آسیب ناپذیر، 
و درصورت موفقیت تعمیم دادن و 
گسترش آنهاست
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نيست. فراگير شدن و اثربخشي آن مسأله پراهميتي 
است که باید به آن رسيدگي شود. 

دکتر سينک مسأله را این گونه مي دید که دو نوع 
تغيير عمده وجود دارد. یکي تغيير در جهان اشياء 
است که مي توان آن را به تغييرهاي »بروني« تعبير 
کرد. دانش و فن شناس��ي )تکنولوژي( سازمان هاي 
اجتماع��ي- اقتصادي مثال ه��اي تغييرهاي بروني 
هستند. در این دنياي بيروني حقيقت ها بر روي هم 
س��وار نمي شوند. ممکن است کشفي نو عرصه را از 
تمام آنچه قبالً بوده است پاک کند. تداوم پدیده ها 
در دنياي بيرون تصادفي است و درحد ناچيزي جلوه 
مي کند. تغيير دیگر گرد محور »انسان« مي چرخد. 
مي ت��وان آن را به تغييره��اي »دروني« تعبير کرد. 
تغييرهای��ي که در دني��اي »دروني انس��ان« اتفاق 
مي افتند داراي قابليت بر هم نشستن و بر هم سوار 
شدن مي باشند، و به صورت »فرهنگ کاوشگر« جلوه 

مي کنند، و تالش بر اعتالي معنوي دارند. 
هم اکنون این دو دنياي متغير از هم دیگر فاصله 
گرفته ان��د. باید این دو را با هم پيوند داد و س��مت 
و س��رعت آنها را هم سو س��اخت. این که چه چيز 
باید تغيير کند، چه چيز باید استمرار داشته باشد، 
و چ��ه چيز حتماً بای��د با وجود تغيير ت��داوم یابد، 
همه موضوع هایي هستند که مي شود مورد بررسي 
و داوري قرار گيرند و به آزمایش گذاش��ته ش��وند. 
اینجاس��ت که آموزش و پ��رورش گزینه مي آفریند 
و فرص��ت به  وجود مي آورد. بای��د راهي گزید که از 
س��رزمين اتالف هاي نوسازي بي ریشه بگذرد، و نيز 
به دامان محافظه کاري هاي جاهالنه کشانده نشود. 
باید به اصالح هایي دست زد که همراه با »دانش« و 

»فن شناسي« به آزادسازي روح بشر نيز بپردازد.
کیفیت آموزش و پرورش – دستور کار 

اصالحات
در گذش��ته تأکيد آموزش و پ��رورش بر انتقال 
دانش، مهارت ه��ا و ارزش هاي پذیرفته ش��ده بود. 
اینک، با درنظر گرفتن طبيعت تغييراتي که در حال 
شکل گرفتن است، نوع دیگري از آموزش و پرورش 
مورد نياز است که با شرایط و نياز هاي قرن هماهنگ 
باشد. دکتر سينک تغيير کيفي در آموزش و پرورش 
را با آینده مرتبط مي سازد و عقيده دارد که آموزش و 
پرورش امروز ناگزیر باید به پيشگویي زندگي پيش رو 
بپردازد. در این مسير آنچه در گذشته به ارث رسيده 
  ً است دور ریختني نيست، بلکه همه آنها باید مجددا
ارزش گذاري شوند. باید به یاري استعدادهاي نسل نو، 
به عنوان منابعي در دسترس، به مرزهاي دانش روز 
قدم گذاشت و در نگرش ها و برداشت ها، تغييرهاي 
الزم به وج��ود آورد. اگر به آین��ده با نگاهي عميق 

بنگریم، آینده نيز نگاهمان را پاسخ خواهد داد.
تغيير و اصالح در آموزش و پرورش در یافته هاي 

کيف��ي- هم در ش��کل و ه��م در محت��وا- صورت 
مي پذیرد. 

گرچه آموزش و پرورش منحصر به محيط مدرسه 
نمي شود و طریقه  هاي آموزش غيررسمي متعددي 
وجود دارد،  ولي تاکنون بيش��ترین بار آموزش��ي به 
وسيله نظامي تحميل شده است که آموزش و پرورش 
رسمي نام دارد. نباید از یاد برد که بزرگ ترین نسبت 
آموزشگيران، به ویژه در کشورهاي درحال رشد، در 
همين نظام مدرسه اي به تحصيل اشتغال دارند و در 
آینده نيز این نسبت به مقدار زیادي افزایش خواهد 
یافت. عالوه  بر این، در شرایط نابرابري هاي اجتماعي 
موجود مس��ؤوليت ویژه اي براي پرورش شخصيت 
علمي و اعتالي فرهنگي نسل جوان بر عهده آموزش 
و پرورش گذاشته شده است تا اصالح کيفي آموزش 
و پرورش مدرس��ه بتواند زنجي��ره اي از تغييرهاي 
ریش��ه اي در دیگر آموزش هاي غيرمدرسه اي نيز به 

وجود آورد.

م�وارد زیر ازجمل�ه تغییر هایي هس�تند که الزمه 
آموزش ها و پرورش هاي پویا محسوب مي شوند.

1-حرکت به سوي دانش کاربردي: یادگيري دانش 
عبارت است از آموختن دانش، شناسایي مشکالتي 
که مي توانند به وسيله آن دانش حل شوند و سرانجام 
حل مشکالت شناسایي شده. دانشي که قابليت عمل 
و به کاربس��تن از آن جدا شده باشد اصل یادگيري 
را مخ��دوش مي کند. دانش آموزان ني��از دارند براي 
رس��يدن به بصيرت بيشتر با عمق کافي در معرض 
زمينه هاي گس��ترده تر دانش قرار بگيرند و آن را با 
زندگي روزمره پيوند دهند تا در دوران زندگي پس 
از مدرسه با قابليت هاي بهتري به کار اشتغال ورزند. 
تلفيق دانش نظري و کاربردهاي آن و مهارت هایي 
که با آن همراه اند اقدامي اساس��ي در اصالح کيفي 
آموزش و پرورش به ش��مار مي آی��د. لذا تکنولوژي 

باید با آموزش علوم همراه باش��د تا چگونگي کار و 
درک جهان اطراف با بصيرت انجام پذیرد. شکل هاي 
کاربردي هر دانشي را باید به طرز مناسبي در هدف ها 
و برنامه هاي آموزشي نگریست. باید نوجوانان را در 
جریان رشد، مجهز به شجاعت قبول مسؤوليت براي 

انجام کار کرد تا به مهارتهاي »کارآفریني« برسند. 
2-گس�ترش و تلفیق زمینه هاي دان�ش: افق هاي 
محدودي که در درون آموزش و پرورش رس��مي به 
فعاليت مي پردازند به ط��رز بارزي با جهان دیگري 
ک��ه در حال ظهور اس��ت تف��اوت دارد. اگر نس��ل 
آینده ش��کل گيري جهان مربوط به خودش را بهتر 
از نس��ل حاضر نشناسد، فرصت بقاي او به مخاطره 
خواهد افتاد. هم اکنون کانون همکاري هاي بش��ري 
ب��راي بقاي حيات در حال انتقال از س��طح ملي به 
سطح جهاني است. چنين است که اصالح آموزش 
و پرورش گس��تردگي موضوعات در تمام سطوح را 
طلب مي کند. هدف از این گستردگي باید باالبردن 
سطح بينش ها و ادراک ها باشد تا حل مسائل پيچيده 

را آسان تر کند.
3-یادگیري به خاطر حل مسائل جهاني: مسائلي که 
در زمان حال وجود دارند تنها به دليل این که در یک 
نقطه از جهان اتفاق مي افتند انحصاري نيستند، بلکه 
متعلق به جهاني هستند که به یک دهکده تبدیل 
شده است. باید نوجوانان را به گونه اي آموزش داد تا 
توانایي هاي آنان براي تجزیه و تحليل و داوري درباره 
مسائل پرورش یابد و حساسيت آنها درمورد عواقب 
و تأثيرات مشکالت بر جوامع ملي و جهان برانگيخته 

شود. 
یادگيري هایي که مبتني بر »حل مسأله« هستند 
با یادگيري  هاي »خودانگيزش��ي« رابطه اي نزدیک 

دارند و رسيدن به این هدف را ممکن مي سازند.
4-کسب مهارت براي تداوم یادگیري: هسته اصلي 
تغيير کيفي در آموزش و پرورش بر محور یادگيري 
در طول زندگي متمرکز مي شود. یادگيري در طول 
زندگي فقط براي افراد سطح باال و اندیشمند نيست، 
بلکه به تمامي آموزشگيران مربوط مي شود. اساس 
این فرآیند، یادگيري »یادگرفتن« اس��ت. سر و کار 
داش��تن با دانش و به کاربردن آن اشتياق یادگيري 
را بيشتر مي کند. انگيزه و توانایي  این نوع یادگيري 
در ش��يوه ها و عادات یادگيري تحقق مي یابد. وقتي 
استعدادها تسلط خود را بر فرآیند رشد و توسعه آغاز 
کنند، حرفه آم��وزي و همچنين ایجاد فعاليت هاي 
جدید گسترش مي یابد و جدایي مصنوعي آموزش 
رسمي و آموزش غيررسمي نيز از بين خواهد رفت. 
دیگ��ر آموزش هاي خانه، مدرس��ه، جامعه و س��ایر 
تالش هاي آموزشي به مانند آبراه هایي خواهند بود 

که در یک رودخانه  عظيم به هم مي رسند.
5-تفوق معنویات و ارزش ها بر جهان مادي: آموزش 

امروز
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و پرورش یکي از معدود پل هایي است که نيروهاي 
تغييریابنده دنياي بيروني را با نيروهاي دنياي دروني 

انساني مرتبط مي سازد. 
سال هاي نوجواني در ش��کل گيري برداشت ها و 
ارزش ها بس��يار حساس است. سهم عمده اي از این 
سال ها در مدرسه مي گذرد. از مسؤوليت هاي مدرسه 
اس��ت که این دو دنيا را به هم مرتبط سازد. از آنجا 
که آموزش دادن و پرورن��دان ارزش ها، از خانه آغاز 
مي شود، یکي از مس��ؤوليت هاي مدرسه مشارکت 
با خانه اس��ت. به تدریج همراه با رشد آموزشگيران، 
مشارکت مدرس��ه شکل س��ازمان یافته اي به خود 
مي گيرد. با رشد »خودآگاهي« فرایند »دروني سازي« 
نيز به حرکت درمي آید. آموزش و پرورش باید بتواند 
مجموع��ه اي از »اعتقاده��اي راس��خ« و »باورهاي 

راهنما« را در آموزشگيران پرورش دهد. 
تغییر کیفي چگونه صورت مي پذیرد؟ 

اصالح کيفي آموزش و پرورش فرایندي نيست که 
بتوان با یک اقدام ضربتي آن را انجام داد. باید به تدریج 
و به کمک آزمایش و تجربه، آن را به راهي کش��اند 
که به نيازها و انتظارها پاسخ دهد. پویایي آموزش و 
پرورش از نوعي اس��ت که به حداقل قانع نمي شود. 
الزمه اصالح، برافروختن شعله هاي تغييراتي است که 
»خوآموزي« و »تداوم یادگيري هاي همه جانبه« را تا 
پایان عمر عرضه بدارد. به همين س��بب، جنبه هاي 
کيفي مسأله بيش��تر از جنبه هاي کّمي آن مطرح 
اس��ت.  هيچ تغيير کيفي به خ��ودي خود به وجود 
نمي آید. پيش نياز هر تغيير کيفي، بررسي و تحقيق 
وضع موجود، یافتن راه حل هاي ممکن و مناس��ب، 
انتخاب بهترین راه حل، آزمودن  راه حل هاي انتخاب 
شده در سطحي کوچک و آسيب ناپذیر، و درصورت 

موفقيت تعميم دادن و گسترش آنهاست.
در نظام آموزش و پ��رورش، براي گذر از مراحل 
این پيش نياز وجود »مدرس��ه هاي ویژه« که بتوانند 
نقش کارگاه ها و آزمایشگاه هاي تحقيقي- تجربي را 

به عهده بگيرند ضرورت مي یابد. 

تغییر کیفي در تربیت معلم: نقطه آغاز
مي گویند آموزش از ام��ور اقتصادي و اجتماعي 
خيلي عقب مانده اس��ت. علت آن این است که امور 
اقتصادي و اجتماعي موجود که متأسفانه براصول و 
قواعد نادرستي است، حد و مرز آموزش را مشخص 
مي س��ازد لذا آموزش را به بخش جداگانه اي تبدیل 

کرده است که باید دنباله رو رشد اقتصادي باشد. 
و چنين است که آموزش پس مانده اقتصاد شده 
اس��ت، چون باید اقتصاد را دنبال کند. درحالي که 
اندیش��ه نوین رش��د اقتصادي عکس این جریان را 
طلب مي کند. در این اندیشه نوین، اقتصاد است که 
باید پيرو آموزش و پرورش باشد. تحقق بخشيدن به 
این اندیشه، جز از طریق بهبود بخشيدن به کيفيت 
آموزش و پرورش ممکن نمي ش��ود. اگر بخواهيم از 
ميان راه هاي متعددي که تاکنون پيش��نهاد ش��ده 
اس��ت، بهترین راه را انتخاب کنيم باید قانون »گذر 

از یاددادن به یادگرفتن« را بپذیریم.
تغيير از »ی��اددادن« به »یادگرفتن« نقش معلم را 
عوض مي کند. در این راه معلمان باید وظایف مهمتر و 
جدي تري به عهده بگيرند. شناسایي توانمندي  نهادین 
دانش آم��وزان و از ق��وه به فع��ل درآوردن آنها، وظيفه 
اصلي معلم مي ش��ود. یاددهي معل��م باید الهام بخش 
آموزشگيران بشود، بدون اینکه اراده و نظرات خودش را 
تحميل کند. روش هاي جدید » تعاملي« یا »مشارکت 
متقاب��ل« در حرفه معلم��ي، یاددهي هاي بحث انگيز 
به وجود مي آورد و دانش آموزان را به »خودش��عوري« 
مي کش��اند و خالقيته��اي آنان را اعتال مي بخش��د. با 
اتخاذ این ش��يوه خود معلم نيز» آموزنده« مي ش��ود. 
»یادگيرن��ده« و »یادددهن��ده« متناوب��اً از همدیگ��ر 
مي آموزن��د. هر جا معلمي با چنين مهارت هایي وجود 
داشته باشد، دگرگوني ها و تغييرها در راستاي بهبود قرار 
مي گيرند. هرقدر افراد شایسته تر وظيفه  پرارزش معلمي 
را بپذیرند، حرکت به سوي تغييرهاي کيفي موج تازه تر 
مي گيرد. تغيير اساس��ي باید از گزینش عالقه مندان و 

آموزش در نظام تربيت معلم آغاز گردد.12
ش��يوه هاي تربيت معلم نيز بای��د از کارگاه هاي 
مجهز و نویني سود جویند که وظيفه اصلي ترویج 
فنون یاددهي- یادگيري را به ثمر بنش��انند، چون 
دانش اندوزي صرف بي ثبات ترین و ناپایدارترین مرحله 
آموزش است. هم اکنون به این آگاهي رسيده ایم که 
دانش  در جریان، در بس��ياري از رشته هاي علمي و 
انساني، بعد از بيست ماه یا کمي بيشتر از یک سال و 

نيم کهنه و منسوخ مي شود.13
انفجار اطالعات و دانش ش��تابنده بش��ر وظيفه 
و فرص��ت »علم آم��وزي ص��رف« را از یاددهندگان 
)معلم��ان( گرفته اس��ت و راه ت��ازه و بالنده »علم 
افروزي« را به آنها اهدا کرده است. عامالن شيوه هاي 
علم افروزي چه کساني جز معلمان مي توانند باشند؟ 

دانشکده  ها و مراکز تربيت معلم کارگاه هایي هستند 
که باید چنين عامالني را تربيت کنند. 

»کارگاه« یعني ميدان تجربه و عمل. تربيت معلم 
یعني گشودن این ميدان در سطحي وسيع. تربيت 
معلم یعني تجربه و پژوهش در شيوه هاي یاددهي- 
یادگيري که تا این لحظه پيدا شده اند، همراه با خلق 
ش��يوه هاي نویني که بتوانند هدف هاي یادش��ده را 

دنبال کنند.
امروز بيش��ترین دانشکده ها و مراکز تربيت معلم 
دنيا به چنين کارگاه هایي تبدیل شده اند. کارگاه هایي 
که در حرفه آموزي به تجربه و عمل بيشترین بها را 
مي دهند و محور اصلي تمام فعاليت هاي آموزش��ي 
آنها درس تجربي و عملي »کارورزي« ش��ده است. 
به طوري که تا س��ه چهارم کليه برنامه ها را به خود 
اختصاص داده است. دانشکده هاي تربيت معلم عالوه 
بر مجهز بودن به »مراکز منابع یاددهي- یادگيري« با 
عنوان معروف resources centers متداول ترین و 
با ثبات ترین مدرسه هاي ویژه اي را به خود اختصاص 
داده ان��د که به منظور تقویت و پيش��برد هدف هاي 
درس کارورزي نقش آزمایش��گاه هاي حرفه اي را به 

عهده دارند.14
مدرسه هاي ویژه

مدرسه هاي ویژه که بتوانند وظایف آزمایشگاه هاي 
تحقيقي- تجربي را به عهده بگيرند به عنوان یکي از 
پيش نيازهاي هر نوع تغيير کيفي ضرورت یافته اند. 
امروز شاهد حضور انواع مدرسه هاي ویژه در نظام هاي 
آم��وزش  و پرورش بویژه در مراکز و دانش��کده هاي 
تربيت معلم جهان هستيم. هر یک از آنها در مرتفع 
ساختن بخشي از این نيازها نقشي به عهده دارند. این 
مدرسه ها، بنابر وظيفه ها و مسؤوليت هایي که براي 
آنها تعيين مي شود، با عنوان هاي مختلف نام گذاري 

شده اند. مهم ترین آنها عبارت اند از: 
1-مدرسه هاي ضمیمه

مدرس��ه هاي ضميمه بهترین کارگاه هاي زنده و 
فعال هستند که به تربيت معلم اختصاص یافته اند. 
درس پراهمي��ت »کارورزي دانش��جو معلمان« که 
مي تواند بيشترین نقش را در ایجاد تغيير کيفي در 
شيوه هاي یاددهي- یادگيري ایفا کند در مدرسه هاي 
ضميمه به اجرا گذاش��ته مي شود. این مدرسه ها در 

صدر مدرسه هاي ویژه قرار دارند. 
اغلب دانش��کده ها یا مراکز تربيت معلم براي هر 
ی��ک از دوره هاي تحصيل��ي )ابتدای��ي، راهنمایي، 
دبيرستان( یک مدرسه ضميمه دراختيار دارند و با 
عنوان هاي مختلف زیر ش��هرت پيدا کرده اند. بناي 
این مدرسه ها در داخل محوطه دانشکده ها یا مراکز 

ساخته مي شوند:
In-campus Schools
College Schools

تغییر از »یاددادن« به 
»یادگرفتن« نقش معلم را 
عوض مي کند. در این راه 
معلمان باید وظایف مهمتر و 
جدي تري به عهده بگیرند. 
شناسایي توانمندي  نهادین 
دانش آموزان و از قوه به فعل 
درآوردن آنها، وظیفه اصلي معلم 
مي شود
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University Schools
Practice Schools

مدی��ران و کارکن��ان مدرس��ه هاي ضميم��ه با 
تعهدي ک��ه به حفظ و اج��راي برنامه هاي عادي و 
معمولي و نظامات وزارت آم��وزش و پرورش دارند، 
زیر نظر دانش��کده هاي تربيت معل��م کار مي کنند 
و مس��ؤوليت هاي جدید و اضافه اي را که مربوط به 
کارورزي هاي دانش��جو معلمان مي ش��ود به عهده 

مي گيرند. 
غالباً معلمان این مدرس��ه ها از ميان ورزیده ترین 
و حرفه اي ترین معلمان موجود انتخاب مي ش��وند و 
همواره تحت آموزش هاي مستقيم و مداوم استادان 
دانش��کده هاي تربيت معلم قرار مي گيرند، تا هم به 
وظيفه هاي اصلي خود آشنایي کامل تري پيدا کنند 
و هم ميزان اطالعات و مهارت هاي حرفه اي خود را 

بهينه و بهنگام سازند.
هر دانشکده تربيت معلمي وظيفه دارد در تجهيز 
هرچه بيش��تر مدرس��ه هاي ضميمه خود و توسعه 
کارافزارهاي آموزش��ي کوش��اتر باش��د تا دوره هاي 
کارورزي هاي دانشجومعلمان در جوي مطلوب تر و 

مناسب تر به اجرا گذاشته شوند.
بس��يار اتفاق مي افت��د که در جری��ان کارورزي ها و 
کارآموزي هاي دانشجومعلمان فکرها و اندیشه هاي نویني 
نيز پا به عرصه وجود مي گذارند و نياز به تحقيق و تجربه 
پيدا مي کنند. به اجرا گذاش��تن تجربه هایي که زایيده 
اندیشه و خالقيت هاي حرفه اي نوکاران و نوآفرینان این 
مجتمع هاي آموزشي است بالمانع مي نماید با این شرط 
که به وظيفه اصلي مدرسه هاي ضميمه خللي وارد نسازد 
و جدا از برنامه هاي کار و عمل دانشجومعلمان صورت 
نپذیرد. در این صورت مدرس��ه هاي ضميمه را مي توان 
ازجمله مدرس��ه هایي به ش��مار آورد که »مدرسه هاي 

چندمنظوره« نام گرفته اند. 
-Multi-Purpose Schools
-Multi-Purpose experimental Schools

)اگرچه، تجربه نشان داده است که چندمنظوره 
کردن مدرسه هاي ضميمه بار وظيفه اي آنها را سخت 
س��نگين مي کند و احتماالً ب��ه درس و برنامه هاي 
تحصيل��ي دانش آم��وزان و ني��ز دانش��جومعلمان 
صدمه هایي وارد مي آورد. به همين س��بب س��عي 
مي شود از چند منظوره کردن این مدرسه ها اجتناب 

شود(.
خوشبختانه در کشور ما اخيراً آیين نامه  مدرسه هاي 
ضميمه  دانش��کده هاي علوم تربيتي و مراکز تربيت 
معلم به تصویب رس��يده و ابالغ شده است.15 در این 
آیين نامه به دانشکده هاي علوم تربيتي و مراکز تربيت 
معلم که از سطح دیپلم متوسطه دانشجو مي پذیرند، 
اجازه داده ش��ده اس��ت از ميان مدرسه هاي موجود 
حداقل یک مدرسه در هر یک از سطوح تحصيلي به 

عنوان مدرسه هاي ضميمه دراختيار بگيرند.
از بنده��اي ب و ج و همچني��ن از ماده ه��اي 5 
این آیين نامه مصوب چني��ن برمي آید که هدف از 
تأسيس مدرس��ه هاي ضميمه نه تنها چندمنظوره 
کردن آنهاست، بلکه »فراهم ساختن محيط  مساعد 
پژوهشي براي اس��تادان دانشگاه و مدرسين مراکز 
تربي��ت معلم« نيز از اهداف اصلي به حس��اب آمده 
اس��ت و در تبصره  ماده یک به صراحت قيد ش��ده 
است پژوهش در »دوره هاي کارورزي و کارآموزي« 
دانشجویان رشته هاي تربيت معلم، مشروط به این 
که باعث اختالل در فعاليتهاي اصلي نش��ود، نيز در 
این مدرسه ها به اجرا گذارده خواهند شد. اگر در این 
مورد امعان نظر بيش��تري مبذول گردد و مطالعات 
وس��يع تري در زمين��ه  تجربه هاي انجام ش��ده در 
کشورهاي دیگر صورت بپذیرد، تجدیدنظري درمورد 
بندها و ماده هاي فوق ضرورت مي یابد. به ویژه این که 
مدرسه هاي ضميمه بالقوه عالي ترین نوع مدرسه هاي 
ویژه هس��تند که مي توانند بيش��ترین نقش را در 
تغييرات کيفي حرفه آموزان معلمي به عهده بگيرند. 
چون نقطه  آغاز تغيير کيف��ي در آموزش و پرورش 
همانا بهينه سازي شيوه هاي تربيت کردن معلم است، 
چه بسا افزودن بار وظيفه این مدرسه، سبب کمرنگ 

کردن نقش اول آنها بشود.16
از آنج��ا که معلمان و نيروه��اي پيرامعلمي این 
م��دارس، از قبي��ل مدی��ران، معاونان، مش��اوران، 
س��رگروه ها، کارشناس��ان و غيره، در واقع نيروهاي 
کمک رسان به برنامه هاي هدفدار دانشکده ها و مراکز 
تربيت معلم هستند، ناگزیر باید ميزان مهارت هاي 
حرفه اي و آش��نایي آنها با برنامه ه��اي کارورزي به 
حد مطلوب برس��د. چه خوب بود موضوع بازآموزي 
-re-Study or re -educ  معلمان و کارکن��ان

tion و کارآموزي هاي مداوم و اعتالي الاقل تدریجي 
مهارت هاي حرفه اي این نيروها trainings توسط 
دانش��کده ها و مراکز تربيت معلم ذي نفع در یکي از 
مواد آیين نامه یاد شده گنجانده مي شد و به عنوان 

وظيفه به عهده آنان محول مي گردید.
2-مدرسه هاي تجربي

 experimental ی��ا  تجرب��ي  مدرس��ه هاي 
schools نوع دیگري از مدرس��ه  هاي ویژه هستند 
که عمدتاً به منظور اجراي »طرح هاي آزمایش��ي« 
و »تحقيق��ات آموزش��ي- تربيت��ي« ک��ه از جمله 
پيش نيازهاي تغيي��رات کيفي در آموزش و پرورش 
به شمار مي آیند دایر مي گردند. مدرسه هاي تجربي 
را که تحقيقاً در اکثر کشورهاي جهان شناخته شده 
هستند، باید آزمایشگاه هاي عام بهينه سازي آموزش 

و پرورش به حساب آورد. 
مطالعه ها و تحقيق ها نشان مي دهند که نظام هاي 
آموزش و پرورش دنيا اهميت مدرسه هاي تجربي را 

به خوبي دریافته اند و به طریقه هاي گوناگون در جهت 
بهبود بخش��يدن به کيفيت برنامه هاي آموزش��ي- 

تربيتي از حضور چنين مدرسه هایي بهره مي گيرند.
انواع مدرسه هاي تجربي شناخته شده، براساس 
وظایف��ي که ب��ه عهده مي گيرند و ني��ز بر پایه  نوع 

فعاليت هایي که انجام مي دهند،  عبارت اند از: 
 Laboratory( 2-1- مدرس�ه هاي آزمایش�گاهي
Schools(: مدرسه هاي آزمایشگاهي معموالً درکنار 
دانشگاه ها و مؤسسه هاي تحقيقاتي به وجود مي آیند. 
فلسفه وجودي این گونه مدرسه ها به اجرا گذاشتن 
تجربه ه��ا و پژوهش ه��اي بنيادیني اس��ت که در 
زمينه هاي گوناگون آموزش و پرورش ضرورت پيدا 
مي کنند و در نهایت منجر به کش��ف قواعد علمي 
جدید مي گردند. به عنوان مثال، پياژه و همکاران او 
ب��راي انجام آزمایش ها و تحقيق هاي خود در زمينه 
روان شناسي رشد از چنين مدرسه هایي بهره جستند 
و به قوانين رشد ذهني کودکان در مراحل مختلف 
رش��د پي بردند. هم اکنون نيز، دانش��مندان دیگر، 
به وی��ژه در آمریکا، کار آنها را در همين مدرس��ه ها 

دنبال مي کنند. 
 Models Schools/( 2-2- مدرس�ه هاي نمون�ه
Demons Trative Schools(:مدرس��ه هاي 
نمون��ه مدرس��ه هایي هس��تند که نظام رس��مي و 
موج��ود آموزش و پرورش را با کيفيت مطلوب و در 
س��طحي عالي به اجرا مي گذارند. تمام فعاليت هاي 
این مدرس��ه ها ب��ا برنامه هاي رس��مي و کتاب هاي 
درس��ي موجود مطابقت دارند. سازمان، تجهيزات، 
تعداد شاگردان کالس، معلمان، مدیران و کارکنان 
مدرسه هاي نمونه را با معيارهاي مدون و پيش بيني 
شده در نظام آموزشي منطبق مي سازد. در واقع این 
مدرسه ها از طریق روش ها و تکنيک هاي پيشنهادي 
به مطلوب ترین شکل ممکن کار مي کنند و درجه و 
ميزان کارآیي برنامه هاي آموزشي موجود را از طریق 
کارآموزي با معلمان به نمایش مي گذارند.17 مدرسه 
نمونه موجه ترین مدرسه هایي هستند که مي توانند 
نقش مدرسه هاي ضميمه را نيز به عهده بگيرند. به 
سخن دیگر، مدرسه ضميمه که براي دانشجو معلمان 
ب��ه منزله کارگاه هاي فعال آموزش��هاي حرفه اي به 
حساب مي آیند باید دست کم تجهيزات و تشکيالتي 

استاندارد به مانند مدارس نمونه داشته باشند.

دانستن توانستن نیست. اما 
توانستن مي تواند دانستن هم 
باشد، چون هر کار درستي که 
انجام شود، الجرم باید از روي 
توانستن انجام گرفته باشد
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 Quality control( گ�واه  مدرس�ه هاي   -3-2
schools(:این گونه مدرس��ه ها بيش��تر به منظور 
تجربه کردن برنامه ها، کتاب هاي درس��ي، روش ها و 
ش��يوه هاي اداره کردن مدرسه ها به وجود مي آیند. 
وظيفه اصلي مدرسه هاي گواه ایجاد دگرگوني هاي 
بنيادین در نظ��ام آموزش و پرورش نيس��ت، ولي، 
دگرگوني ه��اي تدریج��ي را در تم��ام زمينه ه��اي 
آموزشي از طریق نوآوري ها و نوجویي هایي که نظام 
آم��وزش و پرورش را همواره زنده، متحول و مترقي 

جلوه مي دهند به محک مي گذارند.18
 Pilot( 2-4- مدرس�ه  هاي پیش�گام یا پیش مطالعه
Schools(: مدرسه هاي پيشگام مدرسه هایي هستند 
که طرح هاي نو و تازه اي را که اندیشه آن براي اولين بار 
به اذهان متخصصين و نوآوران آموزشي خطور مي کند 
به بوته آزمایش مي گذارند و نتایج آن را مورد بررس��ي 
قرار مي دهند و درصورت توفيق اجراي گس��ترده آن را 
به وزارت آم��وزش و پرورش توصيه مي کنند. این گونه 
مدرسه ها خود را از هر قيد و بندي آزاد مي بينند و تابع 
برنامه ها، روش ها، آیين نامه ها، مقررات و کتاب هاي درسي 
مدون نيس��تند. نوآوري  صرف کار این مدرسه هاست. 
مدرسه هاي پيش��گام یا پيش مطالعه درواقع جسارت 
تجربه هاي نو و ت��ازه دارند و از آنجا که آمادگي خود را 
براي پذیرش نوآوري ها اعالم مي دارند هميشه در صف 
اول تغييرها و تحول ها به س��وي بهبود و یافتن راه ها و 

روش هاي بدیع و بکر قرار مي گيرند.
مدرس��ه هاي پيش��گام ممکن اس��ت از یک سو 
در تجرب��ه و عم��ل به بن بس��ت هایي برس��ند یا با 
شکست هایي روبه رو شوند. شکست این مدرسه ها در 
قلمرو تجربه هاي عملي بسيار ارزشمند است. چون 
جلوگير شکس��ت هاي بزرگي مي شود که درصورت 
اجراي وسيع تر و گس��ترده تر فاجعه آفرین خواهند 
شد. از سوي دیگر، چه بسا به نتيجه هاي سودمند و 
باارزشي دست یابند که در این صورت افتخار پيشتاز 
بودن را براي خود به ثبت مي رس��انند و شخصيت 
حقيق��ي- حقوقي این مدرس��ه ها در تاریخ تغيير و 
تحول آموزش و پ��رورش جامعه اي که به آن تعلق 
دارن��د و گاه نيز در تاری��خ آموزش و پرورش جوامع 

بشري، به ثبت مي رسد.
نمونه هاي این گونه مدرسه ها در کشورهاي جهان 
فراوان اند و به راحتي مي توان آنها را شناسایي کرد. 
مدرس��ه  هایي که برخي از نامداران تعليم و تربيت 
به وجود آورده اند، ازجمله مدرس��ه هاي پيش��تاز یا 

پيش گام بوده اند. مانند:
مدرسه پستالوژي

با طرح کار و آموزش و خودیاري 
کودکستان فروبل

با طرح فعاليت هاي منطبق با توانایي هاي کودک 
خردسال

مدرسه دکرولي
با طرح آموزش و پرورش براي زندگي 

مدرسه فِِرنِه 
ب��ا ط��رح برنامه ری��زي و فعاليت ه��ا توس��ط 

دانش آموزان 
تالش ماکارنکو

با طرح تربيت از راه کار و نظام خودگرداني 
تالش ِگروئلند و دیگران

مدرس��ه بدون کالس بندي با طرح تقسيم  بندي 
دانش آموزان براساس توانایي  ها بدون توجه به سن

مدرسه باغچه بان
با ط��رح آموزش کر و الل ه��ا از راه زبان رایج در 

ميان مردم19
نباید فراموش کرد که اداره کنندگان مدرسه هاي 
پيشگام باید به این آگاهي رسيده باشند که انتخاب هر 
طرح آزمایشي باید پيش برنده کار تعليم و تربيت باشد 
و دانش آموزاني که در این مدرسه ها درس مي خوانند 
همواره در ش��رایط بهتري از دانش آموزان مشابه در 
مدرسه هاي دیگر باشند و به محض این که مشاهده 
کنند کوچک ترین صدمه اي متوجه آنان خواهد شد 
به تغيير شگردها و ارزش یابي هاي مرحله اي متوسل 
ش��وند و درصورت ناکامي با متوقف س��اختن طرح 

تجربي دانش آموزان را به نظام عادي برگردانند.
اینک ما در نقطه اي قرار داریم که ناگزیریم تغييرات 
کيفي در آموزش و پرورش کشورمان را جدي تلقي 
کني��م. چون، درح��ال حاضر، به مانند بس��ياري از 
کش��ورهاي پيش افتاده یا در حال پيش��رفت حد و 
مرز آموزش��مان را امور اقتصادي- اجتماعي موجود 
مشخص مي کند و اندیشه  نوین جهاني که »اقتصاد 
باید پيرو آموزش و پرورش باشد« هنوز زیر انبوهي از 
مسائل و مشکالت مخفي مانده است. هنوز تا رسيدن 
به قانون »گذر از یاددادن به یادگرفتن« فاصله زیادي 
داری��م. اگر جامعه آموزش و پ��رورش ما بتواند روح 
این قانون را به درستي درک کند، بي تردید حرکت 
آغازین را از تأیيد و تقویت و هرچه مؤثرتر و پربارتر 
کردن مدرس��ه هاي ضميمه – نوع اول مدرسه هاي 
ویژه- ش��روع خواهد کرد، چه اگر بتوانيم در نقش 
معلم تغييري به سوي بهبود کيفي به وجود آوریم، 
حل و فصل دیگر مشکل ها و معضالت نه تنها چندان 
دشوار نخواهد بود، بلکه این تغيير کيفي بزرگ، بالقوه 
آنه��ا را تحت تأثير قرار خواهد داد و حضور و وجود 
دیگر مدرسه هاي ویژه را، از هر نوعي که الزم باشد، 

ناگزیر خواهد ساخت. 
پی نوشت ها:

1 - منبع شماره  ص 49 
2 - این شيوه از نقش ورزي هاي هنر هفتم اقتباس شده است. 

فصل سوم کتاب اول تربيت معلم، کارورزي را بخوانيد. 
3 - مرجع شماره یک، ص 30

4 - این متن کوتاه برگرفته از مأخذ ش��ماره صص 23 تا 25 
است. 

Gageْ 5
6 - فصل دوم مباني علمي هنر تدریس 

7 - فصل سوم، مباني علمي هنر تدریس 
8 - همان 
9 - همان

10 - آموختن براي زیس��تن، گزارش کميسيون بين المللي 
توسعة تعليم وتربيت، یونس��کو، 1972،  انتشارات اميرکبير، 

1354، ص 173
11 - آموزش و پرورش براي آینده مجموعه  س��خنراني هاي 
ایراد ش��ده در اج��الس منطقه اي یونس��کو در بانکوک. اوت 
1999. انتش��ارات مرکز تحقيقات آموزش، سازمان پژوهش 
و برنامه ری��زي، وزارت آم��وزش و پرورش، چ��اپ اول، 1370 

)سخنراني دکتر راجاروي سينک، از ص 9 تا 25(
12 - سخنراني دکتر پراوازوازي در اجالس منطقه اي یونسکو. 
بانک��وک. اوت 1999، کتاب آموزش و پرورش براي آینده ص 

43
13 - سخنراني دکتر ربو ميکایيلي ما در همان اجالس یونسکو. 

ص 72 تا 73
14 - مبان��ي و اصول آموزش و پرورش امروز، فلس��فه تربيت 
معلم، علي رؤوف، انتشارات ارسباران، چاپ اول،1386، گفتار 

12 و 13
15 - آیين نامه تأسيس مدرس��ه هاي ضميمه دانشکده هاي 
علوم تربيتي و مراکز تربيت معلم مصوب 70/10/17 شوراي 
تحقيقات و تأیيد وزیر آموزش و پرورش، پژوهش نامه آموزشي 

شماره 7، بهار 1371
16 - تربيت معلم و کارورزي، علي رؤوف، چاپ سوم، ویراست 
دوم، نش��ر روان، 1386- فص��ل نهم- )چ��اپ اول و دوم این 

کتاب-1371- انتشارات فاطمي(
17 - تف��اوت بازآم��وزي و کارآم��وزي: متأس��فانه گاه در 
فعاليت هاي آموزشي کشور ما از این دو مفهوم استفاده نابجا 
 re-study یا re-educationمي شود. بازآموزي که معادل
است یعني اعزام و گسيل معلمان شاغل به دانشگاه ها یا مراکز 
آموزش عالي براي کسب دانش بيشتر و اعتالي سطح علمي 
آنان. اما کارآموزي که معادل Training مي باشد یعني اعزام 
و گسيل معلمان ش��اغل به دانشکده ها یا مراکز تربيت معلم 
براي کس��ب مهارت  و فنون حرفه اي بيش��تر و بهتر. بنابراین 
آموزش ه��اي حين خدمت معلمان نيز باید روي کارآموزي ها 

متمرکز شوند.
18 -مدرس��ه هاي تجربي منحل شده که در ایران مشغول به 
کار شده بودند ازجمله مدرسه هاي گواه بودند و برنامه  ریزي ها 
به گونه اي صورت گرفته بود که وظایف مدرسه هاي ضميمه را 

هم به عهده بگيرند.
19 - در بهم��ن 1370 خانم توران ميرهادي مدیر مدرس��ه 
فرهاد، وابسته به طرح آموزشي ایران، در اولين نشست بازنگري 
مدرسه هاي تجربي به تغيير و تشریح چهار نوع از مدرسه هاي 

یاد شده پرداخت و پيشتازان این نوع مدرسه ها را نام برد. 
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79-1378 بيش از 82 درصد مناطق آموزشي کشور زیر 
پوشش آموزش هاي کاردانش قرار گرفتند )نویدي، 1383(. 
با مطالعه آمار موجود درمي یابيم که نس��بت دانش آموزان 
ش��اخه کاردانش به تعداد کل دانش آموزان پایه هاي دوم 
و س��وم نظام جدید آموزش متوس��طه، از 13/40 درصد 
در س��ال تحصيلي 73-1372 به 19/30 درصد در س��ال 
تحصيلي 88-1387 رسيده است و تعداد کل دانش آموزان 
کاردانش در طول این 16 سال، بدون احتساب بزرگساالن، 

به 413906 نفر رسيده است.  
آمار دانش آموزان شاخه کاردانش

از مجموع 2145065 نفر دانش آموز پایه هاي دوم و سوم 

دوره متوسطه در سال تحصيلي 88-1387، تعداد413906  
نفر)19/30 درصد( در شاخه کاردانش مشغول به تحصيل 
هس��تند. تعداد دانش آموزان شاخة کاردانش در مقایسه با 
س��ال 73-1372 )شروع برنامه( 28/8 برابر شده است. در 
همين مدت، نس��بت دانش آموزان شاخة کاردانش به کل 
دانش آموزان پایه دوم و س��وم دوره آموزش متوس��طه از 
40,13 درصد به 19/30 درصد رس��يده است. به عبارتي 
19/30 درص��د از دانش آموزان دوم و س��وم متوس��طه در 
س��ال 88-1387 را دانش آموزان شاخة کاردانش تشکيل 
مي دهند. توزیع فراواني دانش آموزان کاردانش و نظام جدید 
آموزش متوسطه ونسبت گروه اول به گروه دوم، به تفکيک 

س��ال تحصيلي، پایه و جنس دانش آم��وزان، در طول 16 
سال، در جدول شماره 1ارائه شده است. 

اریابي عملکرد برنامه شاخه کاردانش 
از زم��ان اجراي برنامه نظام جدید آموزش متوس��طه، 
پژوهش هاي فراواني درخصوص برنامه آموزش هاي مهارتي 
ش��اخه کاردانش انجام شده اس��ت. اگرچه این پژوهش ها 
س��يماي واقعي برنامه کاردانش را به ط��ور کامل و واضح 
نش��ان نمي دهند ولي، شناخت بس��ياري از واقعيت هاي 
مربوط به برنامه کاردان��ش ازطریق مطالعه مجموعه این 
پژوهش ها امکان پذیر اس��ت. از مطالعه 72 سند پژوهشي 
مي توان دریافت که تنها در 16 درصد این اس��ناد به نقاط 

جدول 1 توزیع فراواني دانش آموزان روزانه شاخه کاردانش و دوره متوسطه به تفکیک جنس، پایه و سال تحصیلي)بدون بزرگساالن(

پایه سال و شاخه

1372-73

1373 - 74

1374 - 75

1375 -76

1376 - 77

1377 - 78

1378 - 79

1379 - 80

1380 - 81

1381-82

1382-83

1383-84

1384-85

1385-86

1386-87

1387-88

درصد کاردانش

13/40

14/40

12/30

12/70

10/90

13/90

15/20

15/27

17/26

20

20/33

20/37

20/31

19/51

18/69

19/30

دختر پایه دوم

4108

49231

12116

114004

21177

199108

43618

426430

43766

501907

63047

530521

78189

597883

50941

512417

86546

578817

94400

585267

94115

573418

93106

567536

95277

589383

83472

556229

79521

551575

79951

515526

جمع پایه سوم

12878

103045

24216

251359

54482

439200

99592

896401

158790

1196258

192240

1306481

256717

1476436

200497

1277171

224458

1118260

221934

1105964

220034

1082094

222094

1080553

226970

1127645

200988

1083641

204933

1109020

جنس 

کاردانش

نظام جدید

کاردانش

نظام جدید

کاردانش

نظام جدید

کاردانش

نظام جدید

کاردانش

نظام جدید

کاردانش

نظام جدید

کاردانش 

نظام جدید

کاردانش 

نظام جدید

کاردانش 

نظام جدید

کاردانش

نظام جدید

کاردانش 

نظام جدید

کاردانش 

نظام جدید

کاردانش

نظام جدید

کاردانش

نظام جدید

کاردانش

نظام جدید

کاردانش

نظام جدید

جمع پایه دوم

14372

107042

37838

250009

56523

407157

108861

850941

102704

969593

149931

1031968

180746

1145328

110654

929724

209316

1096871

223806

1127949

230892

1121002

225494

1105148

231560

1153132

206911

1096449

206769

1098153

208973

1036045

جمع کل

14372

107042

50716

353054

80739

658516

163343

1290141

202296

1865994

308721

2228226

372986

2451809

367371

2406160

409813

2374042

448264

2246209

452826

2226966

445528

2187242

453654

2233685

433881

2224094

407757

2181794

413906

2145065

پسر پایه دوم 

10264
57811

25722

136005

35346

208049

65243

424511

58938

467686

86884

501447

102557

547445

59713

417307

122770

518054

129406

542682

136777

547584

132388

537612

136283

563749

123439

540220

127248

546578

129022

520519

دختر پایه سوم

4051

48013

7866

114126

21519

208108

42207

444864

64702

592773

79123

645409

101375

720531

79045

641496

89700

575935

91773

569499

89862

554060

91623

553739

91518

572133

78484

545486

76572

551051

پسر پایه سوم

8827

55032

16350

137233

32963

231092

57385

451537

94088

603485

113117

661072

155342

755905

121452

635675

134758

542325

130161

536465

130172

528034

130471

526814

135452

555512

122504

538155

128361

557969

اریابي عملکرد برنامه شاخه کاردانش
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مثبت برنامه کاردانش اش��اره ش��ده اس��ت. براي نمونه، 
برق��ه اي )1384( در تحقيق خود نتيجه گرفت که اغلب 
فارغ التحصيالن رش��ته هاي فني و حرف��ه اي و کاردانش 
در مش��اغل مرتبط با رشته تحصيلي خود مشغول به کار 
ش��ده اند. اکثر فارغ التحصيالن رشته هاي فني و حرفه اي 
و کاردانش از رش��ته تحصيلي خود راضي هستند و براي 
انجام وظایف شغلي از توانایي نسبي برخوردارند. براساس 
گزارش اسداللهي )1382(، دانش آموزان مدارس کاردانش 
از س��طح حرمت خود باالتر، س��المت عمومي بيش��تر و 
پيشرفت تحصيلي بهتري برخوردارند و راه یافتن به مدارس 
کاردانش، احتمال به دست آوردن شغل در آینده را افزایش 
مي دهد. از نظر کارفرمایان در بخش صنعت فارغ التحصيالن 
هنرس��تان ها جهت استخدام نس��بت به فارغ التحصيالن 
دبيرس��تان ها در اولویت قرار دارند )عابدي، 1383(. بنا به 
گزارش حق پرست )1377( اکثر فارغ التحصيالن کاردانش 
مورد مطالعه اظهار داشته اند که از مهارت هاي آموخته شده 

رضایت دارند.
در بيش از 70 درصد گزارش هاي پژوهشي، برجنبه هاي 
منفي برنامه کاردانش تأکيد ش��ده است. به عبارتي دیگر، 
نگرش ها و واکنش هاي منفي گروه هاي ذي ربط نسبت به 
کاردانش در 70 درصد اسناد پژوهشي منعکس شده است 
و شواهد ناظر برجنبه هاي منفي بسيار روشن تر و نافذتر از 
شواهد ودالیلي است که براي نشان دادن نقاط مثبت ارائه 
شده اند. یافته هاي برخي از پژوهش ها به شرح زیر خالصه 

شده است:
غری��ب )1374( در پژوه��ش خود نتيج��ه گرفت که 
دانش آموزان بااس��تعداد، به علل مختلف، به شاخه نظري 
گرایش دارند و دانش آموزاني وارد شاخه کاردانش مي شوند 
که شرایط ادامه تحصيل درشاخه نظري را نداشته و از روي 
ناچاري به شاخه کاردانش هدایت مي شوند. دانش آموزان 
کاردانش، به ویژه پسران، براي تحصيل در این شاخه عالقه 
کافي ندارند. والدین دانش آموزان تمایلي به انتخاب شاخه 
کاردانش براي فرزندان خود ندارند. مه��دي زاده )1376( 
گ��زارش کرد که 54 درصد فارغ التحصيالن اعالم کرده اند 
که از روي ناچاري به انتخاب ش��اخه کاردانش تن داده اند. 
یک سوم فارغ التحصيالن کاردانش از نتيجه حرفه آموزي در 
شاخه کاردانش و فارغ التحصيل شدن از این شاخه رضایت 
نداشتند. مبهم بودن آینده فارغ التحصيالن کاردانش، عالقه 
آنان را نس��بت به این شاخه کاهش داده بود. درمطالعه اي 
دیگر، برخي از دانش آموزان نمونه آماري اظهارداشتندکه 
شاخه کاردانش به آن ها تحميل شده است و براي گریز از 
ترک تحصيل به این شاخه روي آورده اند )شهسواري فرد، 
1375(. مشاوران بر این باورندکه دانش آموزان به رشته هاي 
کاردانش کمترعالقه مندند و اغلب آن��ان دراثر عدم احراز 
شرایط س��ایر رشته ها، به ناچار به ش��اخه کاردانش روي 
آورده اند )افش��اري، 1375(. نویدي )1375( نتيجه گرفت 
که برخالف نظر مسؤوالن حوزه ستادي شاخه کاردانش، 
تنها 72درصد دانش آموزان این ش��اخه در انتظار مشاغل 

مرتبط با رش��ته تحصيلي خود هستند. تنها 50 درصد از 
دانش آموزان موردمطالعه به رشته تحصيلي خود عالقه مند 
هستند. براساس یافته هاي حمزه لویي)1374(، مشاوران در 
اثر عدم تناسب تحصيالت با وظایف مشاور، چندان موفق 
نبوده اند وفرایند پيش بيني شده براي هدایت تحصيلي اجرا 
نمي شود. مشاوران در زمينه اجراي برنامه هدایت تحصيلي 
اهتمام جدي ندارند. به نظر مي رسد همة مجریان نظام جدید 
در مورد وظایف خ��ود ابهام دارند. فقط در حدود نيمي از 
اوليا در مورد برونداد نظام جدید رضایت دارند. ابراهيم آبادي 
)1376( هم نشان داد دانش آموزان کاردانش نسبت به این 
شاخه تحصيلي نگرش مثبتي ندارند. مدیران ومعلمان، با 
توجه به مش��کالت اجرایي و چشم انداز نه چندان مساعد، 
درباره موفقيت آميز بودن برنامه شاخه کاردانش تردید دارند 
و آینده تحصيلي و شغلي دانش آموزان این شاخه را مبهم 
مي دانند. ميري )1376( گزاراش داد که درشرایط موجود 
اجراي برنامه شاخه کاردانش در هنرستان ها صرفاً هدر دادن 
منابع است وآموزش کش��اورزي درشاخه کاردانش مطلقاً 
موفق نيست. در برنامه نظام جدید آموزش متوسطه، هدایت 
تحصيلي )براساس عالقه، استعداد و نيازهاي جامعه( اصولي 
دانش آموزان ش��اخه کاردانش موفقيت چنداني نداشته و 
شکایت هاي معلمان، دبيران فني واستادکاران از بي عالقگي 
و نيز نداش��تن استعداد کافي دانش آموزان درزمينه رشته 
مهارتي حکایت مي کند ) هيبت اللهي،1376(. نامناس��ب 
ب��ودن مالک ها و برنام��ه هدایت تحصيل��ي در پژوهش 
نویدي)1381( مورد تأکيد قرار گرفته است. بنا به گزارش 
سليماني)1375(، دانش آموزان مهمترین عامل عدم گرایش 
به ش��اخه کاردانش را دیدگاه منفي دبيران به این شاخه 
عنوان کرده اند. براساس یافته هاي پژوهش لنکراني)1380(، 
مدیران واحدهاي آموزشي، موانع توسعه آموزش هاي فني 
وحرفه اي وکاردانش را نگرش نامساعد اولياي دانش آموزان، 
وجود ارتباط ضعيف بين مسؤوالن ذي ربط، نامناسب بودن 
جذب و س��ازماندهي کارکنان و پایين بودن کيفيت فضا 
و تجهيزات آموزش��ي عنوان کرده ان��د. در اثر نبود فضاي 
آموزشي استاندارد از س��اختمان هاي دبيرستان ومدارس 

راهنمایي براي آموزش هاي فني و حرفه اي استفاده مي شود 
که مناسب نيست )سوداگري،1381(. یافته هاي پژوهش 
نویدي و برزگر)1382( نشان مي دهد که صرف نظر از رشته 
تحصيلي، 40 درصد فارغ التحصيالن رشته هاي کامپيوتر 
وحسابداري در شهر تهران بيکار هستند. حدود 60 درصد 
افراد نمونه آماري اعتقاد دارند که مهارت هاي کسب شده 
آنان براي انجام وظایف شغلي کافي ومناسب نيست. بيش 
از40 درصد افراد اعالم کرده اند که به رشته تحصيلي خود 
عالقه نداش��تند و از روي ناچاري و توأم با اکراه در شاخه 
کاردانش به تحصيل خود ادامه داده اند. تحصيل در شاخه 
کاردانش ش��انس اشتغال فارغ التحصيالن را افزایش نداده 
اس��ت. برزگر)1382( در پژوهش دیگري دریافت که 50 
درصد فارغ التحصيالن رش��ته هاي نقشه کشي ساختمان 
وحسابداري به رشته تحصيلي خود عالقه نداشتند واز روي 
ناچاري وتوأم با اکراه در ش��اخه کاردانش به تحصيل خود 
ادامه داده اند. حدود 45 درصد  فارغ التحصيالن رشته هاي 
نقشه کشي ساختمان وحسابداري در شهرستان هاي تهران 
بيکار بودند. تنها 23 درصد افراد شاغل اعالم کرده اند که در 
مشاغل مرتبط با رشته تحصيلي اشتغال دارند. صرف نظر از 
جنس ورشته تحصيلي، 65 درصد افراد نمونه آماري اعتقاد 
دارند که مهارت هاي کس��ب شده آنان براي انجام وظایف 
شغلي کافي ومناسب نيست. ميرهادي)1379( اعالم کرد 
که ارتباطي ميان آموزش هاي دریافت شده و نوع اشتغال 
فارغ التحصيالن وج��ود ندارد. همچنين، درس کارورزي و 
کارآفریني در تعيين ش��غل مؤثر نيس��تند. آموزش هاي 
ناکافي، عدم نظارت بر اجراي صحيح واحدهاي کارمندي، 
تدریس درس کارآفریني توسط افراد ناآشنا وغير متخصص و 
وضعيت نابسامان بازارکار در به وجود آمدن این وضع دخالت 
دارند. شریعت زاده)1385( هم گزارش داد که بين اجراي 
آموزش هاي مهارتي کاردانش در سطح سازمان آموزش و 
پرورش ش��هر تهران و نيازهاي بازارکار ارتباط نظام مند و 
مشخص برقرار نيست. رشته هاي مهارتي با نيازهاي بازارکار 
هماهنگ نيست و در نتيجه آن، فارغ التحصيالن کاردانش 
در مشاغل مرتبط با رشته تحصيلي خود جذب نمي شوند 
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)حنيفي،1380(. در اثر عدم رعایت استانداردهاي آموزشي، 
وزن بخش نظري آموزش هاي فني وحرفه اي س��نگين تر 
شده است و مهارت آموزي تأثيري در اشتغال افراد نداشته 
اس��ت )لرس��تاني، 1381(. بازارکار براي فارغ التحصيالن 
کاردانش چندان مناسب نيست. به طوري که 34/1 درصد 
افراد مورد مطالعه بيکار بودند. 47/5 درصد شاغالن اعالم 
کرده اند که بين رشته تحصيلي و شغل مورد تصدي آنان 
هماهنگي وجود ندارد. تنها ح��دود 26 درصد افراد اعالم 
کرده اند مهارت هاي کسب ش��ده آنان براي انجام وظایف 
شغلي مناس��ب وکافي است)خاني، 1380(. بنا به گزارش 
درفش کاویان و قدس��ي )1384(، وزارت آموزش وپرورش 
براي اجراي برنامه کاردانش نيروي انساني مخصوص اقدام 
نکرده و از نيروي موجود خود که قبالً در ش��اخه هاي فني 
وحرفه اي ویا طرح کاد مش��غول بودند، اس��تفاده مي کند 
وبرخي از کمبودها را با استفاده از افراد غيررسمي برطرف 
مي کند. کميت وکيفيت دوره هاي آموزش ضمن خدمت 
چندان رضایت بخش نيست. بسياري از کارکنان پاره وقت 
وحق التدریس از دانش و تخصص مناسب وکافي برخوردار 
نيس��تند. نتایج تحقيق صاب��ري)1383( نش��ان داد که 

برنامه هاي درس��ي نتوانسته است دانش 
و مه��ارت الزم را به هنرجویان ش��اخه 
کاردان��ش بدهد. هم��ه گروه هاي نمونه 
آماري اعتقاد داشتند که شاخه کاردانش 
نتوانس��ته است زمينه مناس��ب را براي 
قانون مند شدن امر اشتغال فراهم آورد. 
آموزش هاي شاخه کاردانش متناسب با 
نيازهاي منطقه توسعه پيدا نکرده است. 

در مطالعه نویدي)1388(، وقتي که 
از کارشناس��ان آموزش وپرورش در باره 
پيامدهاي جنبي منفي برنامه کاردانش 
سؤال ش��د، به مواردي اشاره کردند که 

با یافته هاي سایر پژوهش هماهنگ است. این افراد براین 
باور بودند که در اثر ضعف در تمهيد مقدمات اجراي طرح 
) تربيت نيروي انساني متخصص، تهيه تجهيزات مناسب 
وتدوین قوانين ومقررات(، برنامه کاردانش از مس��ير اصلي 
خود منحرف و در تحقق رسالت واهداف اصلي آن اختالل 
ایجاد ش��ده اس��ت؛ این تصورمخرب که »کاردانش براي 
دانش آموزاني که از نظر فرهنگي، علمي و اخالقي در سطح 
پایين هستند، مناسب اس��ت«، به طور فزاینده اي. تقویت 
ش��ده است؛ وجود شاخه کاردانش وذهنيت منفي مربوط 
به آن به افت کيفيت آموزش در واحدهاي آموزش��ي این 
شاخه منجر شده است. اشتغال نيروي انساني غيرحرفه اي 
و کم توان تر در واحدهاي کاردانش به نابرابري بيش��تر در 
توزیع فرصت هاي آموزش��ي منجر شده اس��ت و در واقع، 
فرزندان خانواده هاي وابس��ته به طبق��ه پایين اجتماع از 
امکانات آموزشي کمتري برخوردار شده است. حضور الزامي 
دانش آموزان برخي از رش��ته ها در مؤسس��ات خصوصي 
نگراني های��ي را درباره تأثير مخرب بر تربيت دانش آموزان 

به وجود آورده اس��ت؛ با گذش��ت زمان، نگرش خانواده ها 
و افکار عمومي نس��بت به کاردانش منفي تر ش��ده است؛ 
برخالف اهداف اعالم ش��ده، روحيه مدرک گرایي تقویت 
شده، بازار آموزشگاه هاي آزاد و مراکز آمادگي براي کنکور 
داغ تر شده و انگيزه ورود به دانشگاه به طورفزاینده اي افزایش 
یافته اس��ت؛ تمرکز بر دروس نظري بيشتر شده و اولویت 
درس هاي عملي مورد غفلت قرار گرفته است؛ دراثر توزیع 
نامناس��ب رش��ته ها در مناطق مختلف کشور و نيز توزیع 
نامناس��ب دانش آموزان در رش��ته هاي مختلف، بازارکار از 
برخي از رش��ته ها اشباع ش��ده و در برخي از رشته ها نياز 
بازار کار برطرف نشده است؛ برخالف انتظار، استانداردهاي 
آموزشي »به روز« نبوده واز تناسب وکفایت کافي برخوردار 
نيستند ودر نتيجه نيازهاي بازارکار را پوشش نمي دهند؛ 
در اثر وجود برخي از تخلفات، تقلب ها وبه طور کلي ضعف 
اساس��ي درفرایند ارزیابي صالحيت هاي فارغ التحصيالن، 
در باره روایي واعتبارگواهي نامه هاي مهارت صادرش��ده از 
آموزشگاه هاي آزاد تردید جدي وجود دارد وفارغ التحصيالن 
کاردانش به عنوان شاهد زنده، ضعف ها ونارسایي هاي برنامه 
را به نمایش گذاشته و ذهنيت منفي استخدام کننده ها را 

تقویت و در عين حال منزلت اجتماعي آموزش هاي فني 
وحرفه اي را تنزل داده اند؛ برخالف پيش بيني برنامه ریزان، 
قوانيني براي التزام سایر دس��تگاه ها ومؤسسات با وزارت 
آموزش وپرورش تدوین نشده است؛ برخالف انتظار، آینده 
شغلي فارغ التحصيالن مبهم بوده وش��انس اشتغال آنان 
نسبت به سایر گروه ها به طور معنادار افزایش نيافته است؛ 
در اثر کمبود منابع مالي وامکانات آموزشي، وزارت آموزش 
وپ��رورش به ایجاد رش��ته هاي کم هزینه ت��ر وارائه دروس 
نظري گرایش پيدا کرده ک��ه این گرایش با اهداف اصلي 
کاردانش تعارض دارد؛ شواهد متقاعد کننده اي درباره فایده 
آموزش هاي مهارتي کاردانش براي فراگيران این آموزش ها 
فراهم نش��ده است وبه نظر مي رسد کساني که وارد شاخه 
کاردانش شده اند، فرصت هایي را از دست داده اند ودر مقابل 

هيچ فرصت معناداري را به دست نياورده اند. 
یکي از اهداف برنام��ه کاردانش کاهش دادن  تقاضاي 
اجتماعي براي ورود به دانشگاه و تعدیل فشار پشت کنکور 
بود. آیا این هدف تحقق پيدا کرده است؟ حدود 80 درصد 

کارشناس��ان آموزش وپرورش به این پرسش پاسخ منفي 
داده اند و این پاس��خ منفي در بس��ياري از اسناد پژوهشي 
منعکس ش��ده است. کارشناس��ان مصاحبه شونده  براي 

توجيه نظر خود به موارد زیر اشاره کرده اند:

در اثر ش��يوع فرهنگ مدرک گرای��ي، تب کنکور در 1 
جامعه ما بس��يار باالس��ت. به طوري که بسياري از 
خانواده ه��ا راه موفقيت فرزندان خود را ورود به دانش��گاه 
مي دانند. دالیل متقاعد کننده اي ک��ه خانواده ها به اتکاي 
آن ها بخواهند از انگيزه وتمایل خود ب��راي ورود فرزندان 

خود به دانشگاه صرف نظر کنند، وجود ندارد.

وقتي ک��ه فرصت اش��تغال ب��راي فارغ التحصيالن 2 
کاردانش فراهم نيست، نمي توان انتظار داشت تقاضا 
براي ورود به دانشگاه کاهش یابد. درنتيجه، ادامه تحصيل 
تنها راهي است که فارغ التحصيالن کاردانش، همانند سایر 

فارغ التحصيالن دوره متوسطه، مي توانند در پيش بگيرند.

برخالف اه��داف برنام��ه کاردانش نه تنها ازفش��ار 3 
کنکور و روحيه مدرک گرایي کاسته نشده بلکه این 
روحيه تقویت ش��ده است، بازار آموزشگاه هاي آزاد ومراکز 
آمادگي براي کنکور داغ تر ش��ده وانگيزه ورود به دانشگاه 
به طورفزاین��ده اي افزایش یافته اس��ت. 
به طوري که در حال حاضر در بس��ياري 
از ش��هرهاي کش��ور اطالعيه های��ي که 
براي ج��ذب دانش آم��وزان کاردانش به 
کالس هاي کنکور پخش مي شود، بسيار 
چش��م گير وبراي همگان قابل مشاهده 

است.
از مجموع��ه ش��واهد موجود چنين 
اس��تنباط مي ش��ود که عملکرد برنامه 
آموزش ه��اي مهارتي ش��اخه کاردانش 
چندان موفقيت آميز نيست. موفقيت آميز 
نبودن تجربه اجراي برنامه کاردانش در 
ایران را نمي توان به یک یا چند عامل شناخته شده نسبت 
داد. ارزشيابي دقيق عملکرد برنامه کاردانش مستلزم توجه 
کافي ب��ه بافت فرهنگي و مجموعه نظام هایي اس��ت که 
همواره درحال تعامل هستند. نظام اقتصادي آلوده به رانت، 
سایر نظام هاي جامعه را به شدت تحت تأثير قرار مي دهد. 
به همين دليل، سرو سامان یافتن برنامه هاي آموزش هاي 
فني و حرفه اي مس��تلزم بهبود وضعيت اقتصادي کشور 
و بازار کار اس��ت. اختالل در نظام اقتصادي کش��ور و رواج 
اقتصاد مبتني بر داللي و غلبه آن بر اقتصاد توليدي مي تواند 
موفقيت برنامه هاي آم��وزش و پرورش، به ویژه برنامه هاي 
آموزش هاي مهارتي، را تهدید کند. بنابراین، اطالع رساني 
وتوجي��ه کافي و بموقع گروه هاي ذي ربط و تضمين تعهد 
آنان به مشارکت مس��ؤوالنه در اجراي برنامه و همچنين،  
بازبيني و اصالح برنامه وتمهيد مقدمات اجرا، توقف توسعه 
کمي و اتخاذ تدابير مؤثر براي توسعه کيفي برنامه کاردانش 
براس��اس معيارهاي اقتصادي و فرهنگي کش��ور ضروري 

به نظر مي رسد. 
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مؤلف:جي.دبليو.گاتري2
)استادمديريتآموزشي

دانشگاهوندربيلت(
مترجم:دکترفرهاد

کريمي)عضوهيأتعلمي
پژوهشكدهتعليموتربيت(

منبع: دانش��نامه بين المللي جامعه شناس��ي آموزش و 
پرورش3)1997(

ویراسته: ال.جي.ساها4
در سر تا س��ر جهان صنعتي، دولتها در جستجوي 
سياس��تهاي مؤثر براي افزایش به��ره وري اقتصادي از 
طریق آموزش و پرورش هستند و از مشوقهاي اقتصادي 
براي ارتقاي بهره وري و اداره مؤثر نظام آموزشي استفاده 
مي کنند و به دنبال منابع اضاف��ي براي برآورده کردن 

مطالبات فزاینده از نظام آموزشي هستند.
اهداف این مقاله عبارت اند از: 

الف( تشریح آن دسته از پویایيهاي اقتصادي و اجتماعي 
که جهاني شدن سياست آموزشي و مدیریت اصالحات 

در سطح بين المللي را به پيش مي رانند؛ 
)ب( بيان ماهيت محتمل ویژگيهاي مشترک اجرایي 

نظامهاي آموزشي آینده و 
)ج( تعمق درباره پيامد هاي این تغييرات براي مدیریت 

آموزشي.
1- اهداف اصالحات آموزشي

کشورهاي دنيا به طور فزاینده اي، آموزش مدرسه اي 
را به عنوان ابزاري راهبردي براي پيشبرد رشد اقتصادي 
ملي تلقي مي کنند. هدف عمده سياستگذاري در این 
موارد، افزایش عرضه سرمایه انساني ملي است. کشورهاي 
عالقه مند به اصالحات آموزش��ي، عموماًً کش��ورهایي 
هستند که تاکنون از ذخيرة عظيم منابع مادي برخوردار 

بوده ان��د و اميدوارند با اس��تفاده از نظامهاي آموزش��ي 
خود، منابع بيش��تري به دست آورند. در ضمن ماهيت 
کاربرانه و نيازمند به کار آموزش، به افزایش چشمگير 
هزینه هاي آموزش مدرسه اي در کشورهاي غربي بعد از 
جنگ جهاني دوم، منجر شده است )بوتاري5 و دیگران، 
1992(. بنابراین به طور مداوم نوعي تنش سياستگذاري 
وج��ود دارد زی��را ادارات دولتي مي کوش��ند از آموزش 
مدرسه اي براي افزایش بهره وري اقتصادي ملي استفاده 
کنند در حالي که به طور هم زمان در جستجوي راههایي 
ب��راي کارآمدتر کردن م��دارس، واگذار کردن پرداخت 
هزینه هاي مدارس به بخش خصوصي یا کاهش رش��د 
هزینه هاي آموزش��ي هستند. سياس��تهایي که وضع 
مي شوند اغلب بازتاب این دوسوگرایي هستند و گاهي 

ترکيب متضادي از این اهداف را نشان مي دهند.
باید اضافه کنيم که شرایط اقتصاد بين المللي، تنها 
عاملي نيست که بر شکل گيري نظامهاي نوین آموزشي، 
تأثير مي گذارد. انجام تالشهایي براي اصالحات آموزشي 
ملي که صرفاً از اهداف سياس��ي ریشه مي گيرند، این 
عرص��ه را پيچيده تر مي کند. این اهداف ممکن اس��ت 
برخاس��ته از پویایيهاي ایدئولوژیک دروني یک کشور 
باشند، نيز ممکن است متأثر از شرایط تاریخي بنيادي، 
باورهاي مذهبي، تعارضهاي قومي و اقدامات سليقه اي 

باشند.
بنابرای��ن با در نظ��ر گرفتن کث��رت و چندگانگي 
انگيزه هاي ملي و پيچيدگي شرایط ملي، شباهت قابل 
توجه سياس��تهاي آموزشي اي که در سطح بين المللي 
پدیدار مي شوند، نه تنها ناظر خارجي را کمک نمي کند، 
بلکه او را شگفت زده مي نماید. این همگرایي، بویژه در 
مورد کشورهاي غربي که موضوع اصلي این مقاله هستند، 
به طور آشکار دیده مي شود. با وجود این احتمال زیادي 

هس��ت که سرانجام، شرایط اقتصاد جهاني، کشورهاي 
اروپایي شرقي و کشورهاي غيرمتعهد6 را به مسيرهاي 

مشابهي سوق دهد.
2- تکامل محیط اقتصادي و اجتماعي آموزش و 

پرورش
رشد سرسام آور روشهاي الکترونيکي انتقال اطالعات، 
ایجاد بازارهاي مصرف جهاني، ظهور شبکة رو به رشدي 
از عقاید اصالح طلبانه در آموزش و پرورش و متخصصان 
آگاه سياس��ت آموزش��ي، و کاهش بس��يار در زمان و 
هزینه هاي حمل و نقل بين  المللي، مشوق جهاني شدن 
آموزش مدرسه اي، هس��تند. با وجود این، این نيروها، 
تنها افکار را منتقل مي کنن��د. تبيين محتمل تر براي 
پذیرش گسترده این پيشرفتها، مجموعة رو به رشدي 
از ضرورته��اي اقتصادي و اجتماعي بين المللي اس��ت 

)موریس7، 1998(.
ویژگيه��اي زیر در همة اقتصادهاي ملي مش��اهده 
مي شود: چشم انداز رقابتي، وابستگي متقابل بين المللي، 
سيري ناپذیري در جستجو و تحقيق پيرامون نوآوریهاي 
فني و وابستگي زیاد به در دسترس بودن استعداد انساني. 
به نظر مي رسد تکيه بر تعداد اندکي از نخبگان فکري روز 
به روز، کهنه تر مي ش��ود. فنون جدید صنعت، توليد و 
خدمات، خواهان نيروي کاري است که قادر به سازگار 
شدن با فن آوریهاي جدید باشد و تصميمهاي آگاهانه اي 
در رابطه با توليد، اتخاذ نماید. در همة کش��ورها، تصور 
همگان بر این است که هوش انساني فرهيخته و بسيار 
ماهر،  منبع مهم اقتصادي کش��ور است و هر ملتي به 
تعداد زیادي از این منابع نياز دارد. »س��رمایة انساني«، 
مواد خام راهبردي جدیدي است که بهره وري اقتصادي، 

بيش از پيش به آن وابسته مي شود )شولتز8، 1971(.
با وجود این، اقتصادهاي مدرن، صرفاً تقویت کننده یا 

جهاني شدن سیاستها و اصالحات آموزشي1
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مشوق این مفهوم قدیمي نيستند که نظامهاي آموزشي 
باید منابع س��رمایه هاي انساني کشور را افزایش دهند. 
بلکه نيروهاي اقتصادي بين المللي، پيش از این به فرآیند 
شکل دهي دوبارة اش��کال آموزش مدرسه اي در درون 
مرزها پرداخته اند. این »نياز به سرمایه انساني« احتماالً 
در طول زمان شدت بيشتري خواهد گرفت. جهاني سازي 
آموزش و پ��رورش عمدتاً به این دلي��ل روي مي دهد 
که کش��ورها بيش از این نمي توانند در برابر فشارهاي 
اقتصادي بين المللي، به آساني از روشهاي داخلي خود 
دفاع نمایند. شکست در پاسخ سریع به نوآوریهاي فني و 
سازماني، مي تواند استاندارد زندگي مردم و آینده سياسي 
دولت را به سرعت به خطر بيندازد. در نتيجه، ارزشها و 
مؤسسات آموزشي سنتي، از سوي مقامهاي ارشد دولت 
قرباني مي شوند. مقامهاي دولتي در پاسخ به ضرورتهاي 
اقتصادي و اجتماعي روبه رشد، معتقد هستند که براي 
موفق شدن یا موفق ماندن کشورشان، اِعمال سياستها و 

رویه هاي آموزشي جدید ضروري است.
رش��د سرس��ام آور افرادي که از خدم��ات مدارس و 
دانشگاه ها اس��تفاده مي کنند، انتظارات متمرکز دربارة 
برنامة درس��ي، اهداف آموزشي ملي، استفاده گسترده 
از آزمونهاي معيار شده، وابستگي فزاینده به مؤسسات 
دولت��ي براي جمع آوري و تحلي��ل داده هاي مربوط به 
عملکرد مدارس، افزایش تالش براي پيوند دانش��گاه ها 
و صنعت، تغيير انتظارات دربارة ارزش��يابي آموزش��ي، 
ازجملة پيامدهاي عملي و قابل پيش بيني این جنبش 

جهاني شدن هستند.
روش��هاي وی��ژه و رویه ه��اي اجرای��ي اصالح��ات 
آموزشي ممکن است بسته به الگوهاي تاریخي توسعه، 
خط مشي هاي فعلي، سطوح کنوني منابع و ساختارهاي 
اجرایي، از کشوري به کشور دیگر، تفاوت کند. صرف نظر 
از تنوع روشهاي ملي، استفاده از عقل فرهيخته به عنوان 
ابزاري راهبردي، هدف بلندمدت محس��وب مي ش��ود 
تا بتوان با اس��تفاده از آن کش��ور را از نظر اقتصادي در 
بازاره��اي جهاني، در جایگاه رقابتي قرار داد. در نتيجه، 
نظامهاي آموزشي به طور فزاینده اي، ویژگيهاي مشابهي 

را خواهند پذیرفت.
3- مؤلفه هاي همگراي اصالحات جهاني 

کدام اند؟
اصالحات آموزشي از پيش دبستان تا سطح متوسطه 

با استفاده از عناصر مشترک زیر توصيف مي شود:
)الف( گس��ترش آموزش مدرسه اي به گروه هاي سني 
پایين تر، به کمک بودجه هاي دولتي، آموزش به اصطالح 

پيش – دبستاني؛ 
)ب( اعمال نفوذ دولت مرکزي در برنامه درسي، 

)ج( تأکيد آموزشي فزاینده بر حيطه هاي موضوعي علوم 
و فن آوري؛ 

)د( استفاده گسترده از آزمونهاي معيار شده و روندهاي 
ارزیابي متمرکز براي سنجش پيشرفت دانش آموزان و 

عملکرد آموزشگاه؛ 
)ه�( وابستگي گسترده به مؤسسات دولت مرکزي براي 
جمع آوري، پردازش، ترکيب و گزارش عملکرد نظامهاي 

آموزشي؛ 
)و( واگذاري قدرت اجرایي بيش��تر به مدارس از طریق 
نادیده گرفت��ن واحدهاي متعارف مدیریت آموزش��ي 

محلي.
3-1- گسترش سپردن کودکان به مراکز 

مراقبتي
ورود نس��بت بزرگي از مادران کش��ورهاي صنعتي 
به محيط کار، س��بب شده است که فشارهاي سياسي 
نيرومندي براي تأسيس مراکز مراقبت از کودک به وجود 
آید، مراکزي که بودجة آنها توس��ط دولت تأمين شود 
یا حداق��ل از کمکهاي مال��ي دولت برخوردار ش��وند 
ی��ا از طریق دولت هماهنگ ش��وند. با توجه به این که 
آموزشگاه )مدرس��ه(، نهادي است که هم اکنون وجود 
دارد و عموماً از حمایتهاي دولت برخوردار مي ش��ود و 
سرانجام بر زندگي همة کودکان تأثير مي گذارد، همواره 
بين خط مش��ي هاي تأسيس مراکز مراقبت از کودک و 

آموزش مدرسه اي، پيوندهایي وجود داشته است.
گس��ترش رو به پایين آموزش مدرس��ه اي، گهگاه، 
بيش از پي��ش، از تمایالت ملي به افزایش پيش��رفت 
تحصيلي طبقه اقتص��ادي – اجتماعي پایين تر، یعني 
کودکان »در معرض خطر«، تقویت مي ش��ود. بنابراین، 
خدمات مراقبت پيش دبستاني براي کودکان سه ساله 
فراهم مي شود، یا حداقل این موضوع بخشي از مباحثات 
مربوط به سياست گذاري را تشکيل مي دهد )بوتاري و 

دیگران، 1992(.
در مورد اینکه در برنامه هاي پيش دبس��تاني چه 
ميزان از محتواي موضوعات درسي و مهارتهاي ویژه 
آموزش مدرس��ه اي، بر کودکان تحميل شود، توافق 
کمي بين کشورهاي مختلف وجود دارد. در مورد این 
موضوع که کودکان در چه س��ني قادر به یادگيري 
موادي که به طور رسمي ارائه مي شود هستند بحثهاي 
فراواني وجود دارد. با وجود این، در مورد مفيد بودن 
آموزش »آمادگي« براي مدرسه، مجادله اندک است. 
از برنامه ه��اي دوران اولية کودکي انتظار مي رود که 
کودکان را تنها براي مدرسه آماده نکنند – با توجه 
به معني اجتماعي آن، که دربرگيرندة تربيت کودکان 
براي پيروي از دس��تورات بزرگساالن، مشارکت در 
موقعيتهاي گروهي، پيوس��تن ب��ه برنامه ها، رعایت 
معيارها و غيره اس��ت- بلکه همچنين از آنها انتظار 
مي رود در اکتس��اب مهارته��ا و عادتهاي مفيد براي 
یادگيري خواندن و حساب کردن به کودکان کمک 
کنند. بنابراین، حتي زماني که آموزش رس��مي که 
تعریف ویژه اي از آن ارائه شده است تا سنين پایين تر، 
گسترش پيدا نمي کند، س��پردن کودکان به مراکز 

مراقبتي شکل مي گيرد.

3-2- برنامة درسي تعیین شده از سوي مرکز
قسمت اعظم مواد درس��ي که در مدارس ابتدایي و 
بویژه متوسطه تدریس مي شود، از سوي دولت مرکزي 
تعيين مي گ��ردد )گاتري9 و دیگ��ران، 1991(. ممکن 
اس��ت رهنمودها و دستورالعملهاي صادر شده از سوي 
مرک��ز، موارد زی��ر را دربرگيرد: ارائ��ه راهنمایي دربارة 
موضوعات درس��ي، چارچوبهاي محتوي، طرح درس، 
بخشهاي10 تدریس، فهرستهاي خواندن، کتابشناسيها، 
رؤوس کلي سخنرانيها، فعاليتهاي کالسي توضيحي11، 
آزمایشهاي پيشنهادي و بازدیدهاي ميداني، امتحانهاي 
نمونه و انتخاب کتابهاي درسي. این خط مشي عيني را 
مي توان با زیرکي بيشتري و از طریق تعيين حوزه هاي 
موضوع مواد درس��ي به عنوان پيش شرط اتمام دروس 
دورة متوسطه یا پيش شرط پذیرش در دانشگاهها تحقق 
بخش��يد. در هر صورت، هدف، تضمين این نکته است 
که حداقل دروس مشترک مواد درسي به دانش آموزان 

منتقل مي شود.
مش��خصات برنامة درسي که از س��وي مرکز وضع 
مي ش��ود، به ندرت مي تواند تمام پيوستاري را پوشش 
ده��د که مدرس��ه در س��طح پایة تحصيل��ي خاصي 
دربرمي گيرد. تقریباً هميشه مجالي براي تکميل برنامة 
درس��ي با توجه به صالحدید مقامات محلي، هيأتهاي 
مدیره یا متخصصين آموزش��ي وجود دارد. با این همه 
پيامد قابل پيش بيني این اس��ت که انتخاب مواد مورد 
نظر از ميان فهرست نسبتاً کوچکي از دوره هاي آموزشي 
برگزیده، آزادي عمل دانش آموزان یا خانواده ها یشان را 
محدود مي کند. در کشورهایي که تعيين برنامه  درسي 
از سوي مرکز س��ابقه ندارد، محدودیت ها و مقتضيات 
بيشتر خواهند بود و آزادي افراد، مدیران محلي، مربيان 
و خانواده  ها براي انتخاب کاهش پيدا مي کند یا کاهش 

خواهد یافت.
3-3- تأکید بر ریاضیات، علوم و فن آوري

یکي از دالیل حرکت به سوي برنامه درسي اي که از 
سوي مرکز تعيين مي شود، نگراني شدید دربارة برخي 
موضوعات درس��ي از قبيل ریاضيات، علوم و فن آوري 
مرتبط با آنهاس��ت. این تأکيد در مورد سطوح ابتدایي، 
متوس��طه و تحصيالت عالي به کار م��ي رود )بوتاري و 
دیگ��ران، 1992(. درک توجيه این امر آس��ان اس��ت. 
اقتصادهاي نوین، براکتشافات علمي ونوآوریهاي فن آوري 
بنا شده است- بنابراین، کشورها مایل اند از آموزش براي 
افزایش ظرفيت ملي در جهت پژوهش علمي و توسعة 

فن آوري استفاده کنند. 
نشانه هاي برجستة این جنبش بين المللي عبارت اند 
از: افزای��ش انتظ��ارات از آم��وزش ریاضي��ات و علوم و 
گس��ترش بخش��هاي علوم در کتب درس��ي پایه هاي 
ابتدایي، افزایش س��هم ریاضيات و علوم در ميان سایر 
نيازه��اي فارغ التحصيلي و مالکهاي ورود به دانش��گاه 
براي دانش آموزان دبيرستانها، تأکيد بسيار بر علوم در 
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دوره هاي کارشناس��ي و افزایش گس��تردة تسهيالت و 
بودجه هاي پژوهشي در سطح کارشناسي ارشد.

3-4- تأکید فزاینده براندازه گیري عملکرد 
دانش آموزان و روندهاي ارزشیابي متمرکز

آزمونهایي که از س��وي دولت مرکزي براي سنجش 
پيش��رفت تحصيلي دانش آموزان تدوین شده اند، روش 
تکامل یافته اي براي بررسي ميزان پيروي از دستورالعملهاي 
صادر ش��ده از سوي مرکز در مورد برنامه هاي درسي و 
اطمينان از افزایش س��هم ریاضي و علوم در برنامه هاي 
درسي است )گاتري و دیگران، 1991(. سؤاالت آزمون 
را از طریق روشهاي روان سنجي، مي توان با اهداف عيني 
برنامة درسي مرتبط  ساخت. این آزمونها را مي توان به 
گونه اي طراحي کرد که بتوان با استفاده از آن داده هاي 
مربوط به عملکرد هر دانش آموز را اس��تخراج کرد. این 
آزمونه��ا، همچنين مي توانند عملکرد کلي مدرس��ه یا 
واحد مدیریتي دیگر، ناحيه آموزشي، شهرستان، ایالت 
یا کل کشور را بسنجند. در مورد آزمونهایي که اجراي 
آنها مستلزم پرداخت هزینه هاي فراوان غيرمعمول است، 
مي توان با تکيه بر روشهاي متنوع نمونه گيري، هزینه ها 
را کاهش داد. نتایج را مي توان به هر واحد اجرایي تعميم 
داد، بدون آنکه الزم باشد عملکرد هر دانش آموز در مورد 

تک تک سؤاالت آزمون، بررسي شود. 
3-4- گزارش گیري و نظارتهاي مرکزي 

گسترده
پنجمين کان��ون همگرایي بين المللي، گس��ترش 
مؤسسات و روندهاي دولتي براي اخذ گزارش و نظارت 
بر عملکرد نظام آموزشي اس��ت ) گاتري، 1991 الف(. 

س��ازمانهاي جدید یا کامالً توسعه یافتة دولتي و نيمه 
دولتي اي وجود دارند که مس��ؤول جمع آوري، تنظيم،  
ترکيب،  تحليل و گزارش داده هاي مربوط به آموزش و 
پرورش هستند. عالوه بر این از واحدهاي فرعي اجرایي 
– ایالتها، شهرستانها و مقامات محلي آموزش و پرورش 
– خواسته مي ش��ود این وظایف را انجام دهند وبه این 

ترتيب ارائه اطالعات به مرکز،  افزایش یافته است.
علت اصلي افزایش تأکيد بر گردآوري و تحليل داده ها، 
توجه به مقایسه هاي بين المللي است. آموزش مدرسه اي 
حاوي تعداد کمي از معيارهایي اس��ت که از درون آن، 
استخراج شده اند. وقتي این وضعيت،  با رقابت فزایندة 
اقتصاد جهاني همراه مي شود، سياست گذاران و دولت 
مجبور به ارائه اطالعات بين المللي تطبيقي با توجه به 

عملکرد دانش آموزان و پيشرفت مدارس مي شوند.
3-5 – افزایش قدرت اجرایي تك تك مدارس

نظامهاي آموزش��ي سراس��ر دنيا مایل اند، اختيارات 
اجرای��ي بيش��تري به تک ت��ک مدارس واگ��ذار کنند 
)گاتري، 1991ب(. این روند تا حدودي، مس��تلزم دور 
زدن مؤسسات و بخشهاي مياني نظير استانها12، مناطق 
و نواحي13  )عمدتاً روستایي(، بخشها 14، شهرستانها15،  
مقام��ات محلي آموزش و پ��رورش16 و نواحي محلي17 
آموزش��ي است. هدف آش��کار این اصالحات، واگذاري 
اختيارات به مقامات محلي مدارس، مدیران و در برخي 
موارد معلمان اس��ت تا بتوانند آموزش را با ترجيحات 
اولویتها و نيازهاي مراجعان – ش��اگردان و والدین آنها 

– سازگار کنند.
به نظر مي رس��د این اصالحات به جاي تالش براي 

افزایش بهره وري اقتصادي، بيشتر به افزایش بهره وري 
آموزش��ي توجه دارد. یکي از ویژگيهاي این جنبش در 
انگلستان و ولز18 تصميم گيري در پایگاههاي پيراموني 
به جاي تصميم گيري در مرکز اس��ت. ای��ن راهبرد با 
اصل نوین  بخش خصوصي و توسعة سازماني هماهنگ 
اس��ت. مطابق این اصل، به حداکثر رساندن اختيارات 
پایگاهه��اي اجرایي،  مفيد اس��ت. از طری��ق واگذاري 
تصميمهاي اجرایي به مدارس، استفاده از منابع و تعيين 
عملکرد دانش آموزان، آس��انتر توجيه مي شود. بنابراین 
مدیریت مدرسه پایگاه19 )مبتني بر مدرسه(، عالوه براین 
که ممکن است بهره وري آموزش مدرسه اي را افزایش 
دهد، نيز ممکن است داراي عنصر نيرومند پاسخگویي و 

کاهش هزینه ها باشد.
ممکن اس��ت در نگاه اول ششمين کانون همگرایي 
جهان��ي که افزای��ش تصميم گيري در پایگاه مدرس��ه 
اس��ت، متناقض نما به نظر برسد. در مواجهه با افزایش 
تمرکزگرایي در تصميم گيري مدرسه، چگونه باید اختيار 
اجرایي بيشتري به پایگاه مدرسه، واگذار شود؟ توصيه 
غالب این اس��ت که مقامات مرکزي تنها »چرایي« 20 
نظام آموزش��ي را مشخص کنند و پرداختن به مبحث 
چگونگي 21مناسب یا عاقالنه نيست )دیویس و اليسون22 

23)1989 ،
4- تکامل مؤلفه هاي بعدي اصالحات

عالوه بر ابعاد مشترکي که پيش از این تشریح شد، 
جنبشهاي جدید اصالحات در کشورهاي غربي معموالً  
شامل تالشهاي زیر است: )الف( القاي ویژگيهاي بازار – 
رقابت و حق انتخاب مش��تري – به آموزش مدرسه اي؛ 
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)ب( تخصصي ت��ر کردن ش��غل معلم��ي؛ )ج( تعيين 
سياس��تهایي براي افزایش آموزش و پرورش نوجوانان 
بي انگيزه که از مشارکت کمي برخوردار هستند. تکامل 
این س��ه مؤلفه بيشتر در حاشية سياستگذاري صورت 
گرفته اس��ت و احتمال وقوع آن در آینده، هنوز روشن 
نيست. با این همه، براي توجيه وجود آنها، به اندازة کافي 

بحث شده است ) گاتري و پيرس24، 1990(.
4-1- خصوصي سازي 25و حق انتخاب26

طرفداران این رویکرد در جستجوي ابزارهایي هستند 
که با استفاده از آن بتوانند جنبة رقابتي بودن آموزش 
مدرسه اي را افزایش دهند و دامنة  گسترده اي از انتخابها 
در حوزة آم��وزش و پرورش را دراختيار مراجعان خود،  
والدین و دانش آموزان قرار دهند. این پيش��نهاد از چند 
جهت قابل توجيه اس��ت. توجيه اصلي و متداول  این 
اس��ت که هر س��ازماني که مراجعان هميشگي ثابتي 
دارد یا از منبع مطمئن حمایت مالي برخوردار اس��ت، 
»به خدمت به خود« متمایل خواهد شد و به رغبتها و 
نيازهاي مراجعان کمتر توجه خواهد کرد. بنابراین هم 
به منظور خدمت بهتر به مراجعان و اثربخش تر کردن 
نهاده��ا،  باید ب��راي تزریق ویژگيهاي ب��ازار به آموزش 
مدرسه اي گامهایي برداشته ش��ود. حق انحصار27 باید 

شکسته شود و رقابت تشویق گردد.
انتخابهاي پيشنهاد شده در این زمينه کامالً گسترده 
هستند. برخي از آنها ریشه اي و تند )رادیکال( و برخي 
دیگر مالیم هستند. حمایت از حق انتخاب متوسط28، 
خان��واده را مجبور به انتخاب گزینه هاي آموزش��ي اي  
که صرفاً در بخش »دولتي« هس��تند مي کند. س��ایر 
برنامه هاي انتخاب متوس��ط، حق انتخاب را به مدارس 
درون بخش دولتي و فقط براي مجموعه خاصي از پایه ها 
یا تنها در صورتي که انتقال دانش آموزان سبب افزایش 
لغو تبعيض نژادي ش��ود یا تنها در صورتي که والدین 
داراي ویژگيهاي خاصي نظير درآمد پایين تر از س��طح 

حداقل باشند، محدود مي کند.
برنامه ه��اي افراطي در زمينة ح��ق انتخاب معتقد 
هس��تند که آموزش و پرورش عموم��ي و عالي باید به 
بازار آزاد تبدیل شوند که در آن همة خدمات مدرسه به 
بخش خصوصي واگذار مي شود، مراکز خصوصي باید از 
کمکهاي مالي دولت برخوردار شوند یا اینکه دولت باید 
تا ح��دي آنها را تنظيم کند ولي خود دولت نباید ارائه 

دهندة مستقيم آموزش باشد.
جنبش اصالحات جهاني در حال تکامل، داراي چهره 
دیگري است که به آن »خصوصي سازي«29مي گویند. 
خصوصي سازي مستلزم آن است که تمام عناصر نظام 
اجرایي به عرضه کنندگان خصوصي واگذار شود. بخش 
خصوصي مي  تواند خدمات فرعي نظير جمع آوري زباله 
و تهيه غذا تا خدمات اصل��ي نظير خواندن جبراني یا 
آموزش زب��ان خارجي ی��ا آموزش حرف��ه اي را تحت 
پوش��ش قرار دهد. این سياست عيني تقریباً، هميشه 

به ادارة نظام آموزشي با هزینة کمتر منجر شده است. 
هر قدر پيشنهادها به هستة تدریس نزدیکتر مي شوند، 
بحث انگيزتر مي شوند و متخصصان آموزش و پرورش در 

برابر آنها مقاومت بيشتري مي کنند. 
4-2- تخصصي شدن حرفه معلمي

تخصصي شدن نيز، مؤلفه مکمل یا پنهان جنبشهاي 
اصالح��ي آین��ده در آم��وزش و پرورش غرب اس��ت. 
)گردهمایي کارنگي30 در آم��وزش و پرورش واقتصاد، 
1986(. تخصصي ش��دن از زماني که در اوایل سالهاي 
1990،  به عنوان عنصر اصالحات آموزشي شناخته شد، 
حداقل دو بعد داشته است و اجزاي آن با هم هماهنگ 
نبوده اند. بعد اول، تالش براي ارتقاي کيفيت معلمان از 
طریق باال بردن معيارهاي ورود به حرفة معلمي است. 
دربارة مؤثرترین روش دستيابي به این هدف، مناقشات 
زی��ادي دربارة خط مش��ي هاي مربوط ب��ه عمل آمده 
است. بر طبق یکي از این خط مشي ها،  داوطلبان شغل 
معلمي باید واجد س��طوح باالتري از آمادگي تحصيلي 
و )یا گاهي »یا«( موفقيت در آزمونهاي حداقل توانایي 
باش��ند. همچنين افزایش توانایي، ممکن است شامل 
پيش نيازهایي نظير یک سال تحصيالت اضافي به منظور 
آمادگي براي دانش��گاه، احتماالً در س��طح تحصيالت 
تکميلي بش��ود. بر اساس خط مشي دیگر توصيه شده 
است که از طریق پيش نيازهایي نظير کارآموزي معلمي 
یا کارآموزي تدریس، فهرس��ت ذخي��رة داوطلبان توانا 

افزایش یابد.
دومي��ن رون��د تخصص��ي ش��دن، افزای��ش درجه 
تصميم گيري واگذار ش��ده به معلمان است. گسترش 
حوزه هاي تصميم گيري معلمان، ش��امل مشارکت در 
استخدام معلمان جدید، ارزشيابي )از جمله تصميم در 
مورد اس��تخدام( معلمان آزمایشي و ارزشيابي معلمان 
استخدام شده مي شود، عالوه بر این ممکن است معلمان 
در محيطهایي که از آزادي عمل گس��ترده اي برخوردار 
هستند، مسؤوليت بيش��تري براي انتخاب مواد برنامة 
درس��ي، فرصتهاي کارآموزي ضمن خدمت و انتخاب 

مدیران، بپذیرند.
4-3- جوانان بدون امکانات31 و بي انگیزه

بحثهاي فزاینده اي پيرامون خط  مشي هاي افزایش 
پيش��رفت و انگيزش تع��داد زی��ادي از جوانان طبقة 

اجتماع��ي- اقتصادي پایين Ses( 32(  که به طور کامل 
در آموزش مدرسه اي مشارکت نمي کنند یا از آن بهره  
نمي برند، انجام شده است)هين من33، 1989(. در حالي 
که سياس��تگذاران بيش از پيش به رابطة موجود بين 
آموزش و پرورش و توس��عة اقتصادي ملي پي مي برند، 
اما ای��ن رابطه براي افراد جامعه هنوز روش��ن نش��ده 
اس��ت. مهاجرتهاي بين المللي پناهندگان اقتصادي و 
سياس��ي، کارگران مهمان، تغيير در الگوهاي خانواده، 
اعمال تبعيض نژادي و طبقاتي به مدت صدها س��ال،  
حمل و نقل گسترده و مواد مخدر و مجموعه اي از سایر 
نشانه هاي آشفتگي اجتماعي س��بب به وجود آمدن » 
طبقه پایين34 « قابل توجهي در اکثر کشورهاي صنعتي 

شده است.
افراد، عالوه بر شرایط نامناسب شخصي، در شرایط 
ناسالمي گرفتار شده اند. این شرایط احتماالً هزینه هاي 
رف��اه عمومي را به طور قابل توجه��ي افزایش مي دهند. 
همچنين، افرادي که آموزشهاي اندکي دریافت کرده اند، 
فاقد نيروي کار هستند. دراکثر کشورهاي غربي، جمعيت 
جوانان روبه کاهش اس��ت. دولتها به منظور مواجهه با 
کمبود نيروي کار در آینده، ش��روع به بررسي ابزارهاي 
افزایش آموزش براي بخش بزرگي از جوانان نمودند تا 
سطح خبرگي نيروي کار ذخيره، افزایش یابد. با وجود 
این، در بين صاحبنظران در مورد ماهيت این مش��کل 
و حت��ي  راه حلهاي آن هيچ توافقي وجود ندارد. مع هذا 
گسترش مجموعة ش��رایط ناگوار سبب شده است که 
بحثهایي در سطح سياستگذاري، در مورد این مشکل و 

ارتباط آن با آموزش مدرسه اي، به وجود آید.
4-4- مؤلفه هاي غایب اصالحات: پژوهش و 

فن آوري
خصوصيت درخور توجه وضعيتي که در سطور باال 
ترسيم شد، این است که دولت مرکزي هيچ گونه تأکيد 
قابل توجهي بر افزایش تحقيقات آموزشي یا گسترش 
فن آوریهاي مناس��ب براي افزایش بهره وري آموزش��ي 
و تقویت تش��کيل سرمایة انس��اني به عمل نمي آورد. 
به نظر مي رس��د پژوهش به عنوان پاسخي طبيعي در 
قب��ال هزینه هاي فزایندة آموزش، تقاضاهاي مربوط به 
گس��ترش آموزش مدرسه اي به جمعيتهاي وسيع تر و 
تمایل به پيوند زدن آموزش مدرسه اي با واقعيتهاي روبه 
رشد ماشيني شدن پيشرفته35 از سوي سياستگذاران، 
مورد غفلت واقع شده است. این غفلت،  بدون توجه به 
این واقعيت روي داده اس��ت که فن آوري الکترونيکي و 
نوري، قادر به متحول کردن آموزش و پرورش اس��ت و 

مي تواند آن را بسيار فردي تر و نهایتاً ارزان تر سازد.
1- پیامدهاي حرفه اي

ضرورته��اي نوین اقتصادي، محي��ط متفاوتي براي 
متخصصان آموزش و پرورش ایجاد کرده اس��ت. حتي 
اگر تنها ش��دت و حجم این تغيي��رات مورد توجه قرار 
گيرند. تغيير همه جانبه و گس��ترده تر،  مقدار و ميزان 

برنامه هاي افراطي در زمینة حق 
انتخاب معتقد هستند که آموزش 
و پرورش عمومي و عالي باید به 
بازار آزاد تبدیل شوند که در آن 
همة خدمات مدرسه به بخش 
خصوصي واگذار مي شود
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سياسي شدن خط مشي ها و عمل تعليم و تربيت است. 
محيط جدید، شامل ویژگيهاي زیر است:

)الف( توقعات رو به رشد مبني بر اینکه دست اندرکاران 
آموزش و پرورش  باید در قبال همگان پاسخگو باشند 
و نتایج آموزش مدرس��ه اي باید براي همگان قابل فهم 
باش��د؛ هم عموم م��ردم و هم متخصصي��ن آموزش و 

پرورش و دولتها باید آن را درک کنند.
)ب( مش��ارکت و حضور بيشتر و گس��تردة مربيان در 
گروههاي ویژه و نقش آفریناني که صاحب نفوذ سياسي 
و منافع خاصي در آموزش و پرورش هستند و مستقيماً 

به محصوالت نظام آموزشي عالقه مند هستند؛ 
)ج( گس��ترش عالقه مندي و شاید احساس مسؤوليت 
مؤسسات عمومي دولتي سطح باال به مدیریت آموزش 
و پرورش و آموزش مدرس��ه اي و ارتباطات بيشتر بين 
بنگاههاي آموزش��ي، فعاليته��اي برنامه ریزي دولتي و 

فرایند سياست گذاري؛
)د( بررسي دقيق و شکاک بودن نسبت به ارزشيابيهاي 
انجام شده به وسيله مربيان و در نتيجه، تأکيد بيشتر بر 
ارزشيابيهاي همگاني؛ شباهت بيشتر بين ارزشيابيهاي 
رقيب و متعارض؛ افزایش خطر دفاع از تحليل مقلدانه؛ 
نياز سياس��تگذاران به راهبردهاي ارزش��يابي نظام دار، 
اتکاي بيشتر بر شيوه هاي تحليلي ترکيبي )تلفيقي( 36و 

اندازه گيریهاي گسترده؛ 
ه� ( وابستگي بيشتر به مقایسه عملکردها که با نوعي 

جهت گيري بين المللي انجام شده اند؛
2- نکتة آخر

به رغم اینکه م��دارس، پيوند تاریخي عميقي با 
رشد صنعتي دارند و صرف نظر از پيوند مستقيم آنها 
با اقتصاد،  به طور سنتي از مدارس انتظار مي رود که 
مجموعة بزرگي از وظایف دیگر را در قبال جامعه و 
خانواده ها و افراد،  برعهده بگيرند. موارد زیر به برخي 
کارکردهاي غير اقتصادي اش��اره مي کند که عموماً 
از مدارس خواسته مي ش��ود آنها را برعهده بگيرند: 
فرهنگ پذیري37 ش��هروندان جدید، ترویج تلقين38 
مذهبي، زباني و سياس��ي، پ��رورش مدیران دولتي، 
تضمين انسجام39 اجتماعي و نظم مدني، آماده کردن 
شهروندان براي مشارکت در ارتش، تسهيل تحرک 
اجتماعي40، پرورش ذوق هنري و زیبایي ش��ناختي؛ 
کمک به س��ازگاري ش��خص با جامع��ه و کمک به 

شکوفایي افراد.
در حال حاضر، در 25 سال آخر قرن بيستم، اکثر 
این اهداف، در مقایسه با توسعة اقتصادي ملي، تا حد 
زی��ادي، در درجة دوم اهمي��ت قرار گرفته اند. با این 
همه، بدون توجه به اینکه در حال حاضر و در آینده 
چقدر ممکن است اصالحات موجود ناشي از اقتصاد، 
هيجان انگيز به نظر برسند، نکتة مهم درک این نکته 
اس��ت که کارکردهاي دیگر، حتي اگر فعالً کم رنگ 
ش��ده باش��ند، هنوز وجود دارند و بدون شک باقي 

خواهند ماند. بنابراین مربيان حرفه اي باید آگاه باشند 
که شایس��ته است بسياري از اس��تادان  ارجمند به 

موضوعاتي فراسوي توسعه اقتصادي ملي بيندیشند.
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متن حاضر مصاحبه اي اس�ت ک�ه با آقاي 
دکتر محس�ن ملکوتي کارشناس مسؤول 
تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان 
بوش�هر انجام ش�ده اس�ت. امید است در 
هر ش�ماره بتوانی�م از نظ�رات یکي دیگر 
از هم�کاران پژوهش�ي خود در اس�تان ها 

بهره مند شویم.

  مهمترین موفقیت ها و دستاوردهای کارشناسی 
تحقیقات استان خود را ذکر کنید؟

الف(  یکی از دس��تاوردهای موفق در راستای تفکر 
پژوهشی در استان برگزاری موفق کارگاههای آموزشی 
خالقي��ت و نوآوری ویژه مدی��ران و معلمان، برگزاری 
دوره های آموزشی اقدام پژوهی وجلسات هم اندیشی با 
پژوهشگران استان بوده است که توانسته زمينه  تأسيس 
»خانه پژوهش« در شهرستانها و مناطق استان را فراهم 

آورد.
ب( تعامل با دانش��گاهها و مؤسسات آموزش عالی 
استان وخارج از استان زمينه  انجام طرحهای پژوهشی 
و برگزاری دوره های مناس��ب را فراهم آورده است. به 
طوری که امروز شورای تحقيقات استان جایگاه ویژه ای 

در کميسيون راهبردی پژوهش استان دارد.
  برای ارتقاي کیفی فعالیت های پژوهشی سازمان 

چه اقداماتی باید صورت گیرد؟
الف( در راس��تای کيفيت بخش��ی به فعاليت های 
پژوهش��ی و بهره گرفت��ن از یافته ه��اي علمی جدید، 
دوره های آموزشی مرتبط با نيازهای علمی پژوهشگران 

طراحی و اجرا شود.
ب( حمایت جدی از فعاليت های علمی - پژوهشی 
پژوهشگران فرهنگی و تشویق آنان برای ایفای رسالت 

فرهنگی خود در جامعه.
  برای اینکه بخش های اجرایی و مدیریتی نسبت به 
پژوهش دیدگاه مثبت ومطلوب تری داشته باشند چه 

اقداماتی باید انجام داد.؟
الف( به این منظور الزم اس��ت پژوهش ها بر اساس 
مس��ائل، مش��کالت و نيازهای مدیران در جهت رفع 
مشکالت آنان باشد در نتيجه پيشنهادات و پاسخهای 
کاربردی به مدی��ران ارائه گردد. همچنين با باال بردن 
س��طح کيفی پژوهش ها زمينه اعتمادسازی مدیران 

فراهم گردد.

  در زمینه اش�اعه و کاربس�ت یافته ه�ا چه فعالیت 
خالقانه ای را انجام داده اید یا پیشنهاد می کنید؟

نتایج طرحهای پژوهش��ی در قالب کتاب منتشر و در 
اختيار تصميم گيران، مدیران و معلمان قرار گرفته است 
و همچني��ن    طرحهای پژوهش��ی در قال��ب » نرم افزار 
قابل جستجو« در پژوهشکده تعليم وتربيت در دسترس 
مس��ؤوالن، مدیران و پژوهشگران می باشد. این فعاليتها 
زمينه اشاعه وکاربست یافته ها وتغيير نگرش مدیران برای 
بهره گيری از یافته های پژوهشی در تصميم گيریها را فراهم 

 آورده است.
  برای حرفه ای شدن پژوهشگران خود چه برنامه ای 

اجرا کرده اید یا می خواهید انجام دهید؟
تأسيس بانک اطالعات پژوهش��گران استان و ارتباط 
مستمر با آنان و همچنين استفاده از دستاوردهای علمی، 
کتب و دانش جدید و تبادل تجربه و اطالعات، برگزاری 
کارگاههای آموزش��ی بر اساس نيازهای آنان مانند روش 
تحقيق پيشرفته، پروپزال نویسی، نشست ساالنه مجریان 
طرحهای پژوهش��ی، اس��تفاده از دس��تاوردهای علمی 
مجریان طرحهای پژوهشی، برگزاری نشست های علمی 
محققان استانی به صورت کانونی های منطقه ای با نظارت 

پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش وپرورش.
 چه انتظاری از پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش 

دارید؟
1- انتظار پژوهشگران عرصه تعليم وتربيت از مسؤولين 
وزارت آموزش وپرورش آن اس��ت که جایگاه پژوهش در 

ساختار وزارت به درستی تعریف ومشخص گردد.
2- مع��اون پژوهش��ی در تش��کيالت وزارت آموزش 
وپرورش لحاظ گردد. پژوهشگاه مطالعات نيز برای ارتقاي 
جایگاه علمی – پژوهشی و ارتباط با جامعه پژوهشگران 
فرهنگ��ی می بایس��ت ارتباط مس��تمر و تش��کيالتی با 
پژوهش��گران استانی داشته باشد و همچنين با برگزاری 
سمينارهای علمی به صورت کانون های منطقه ای و ملی 
و با حمایت های علمی، پژوهشی و مالی، از دستاوردهای 
علمی–پژوهش��ی همکاران در سراسر اس��تان استفاده 

نماید.
3- برنامه ری��زی کوتاه م��دت و بلندمدت برای تربيت 

محقق در آموزش و پرورش.
  عمده ترین مسأله )مشکل( شما در بخش پژوهش 

چیست؟
1- ع��دم تخصيص اعتبار و کمبود ش��دید اعتبارات 

پژوهشی
2- نداش��تن پست مصوبات کارشناسی تحقيقات در 

ادارات شهرستان ها و مناطق آموزش و پرورش استان.
آیا نحوه انتخاب معلم پژوهنده موردقبول وپذیرش تان 

می باشد. چنانچه راهکار بهتری دارید ارائه فرمایید؟
در حال حاضر فرایند مناسبی است، بخصوص با تدبيری 
که جدیداً اندیشه شد، اما به منظور استفاده و بهره گيری 
معلمان از دستاوردهای برنامه معلم پژوهنده و کاربردی 
شدن آن به صورت علمی در مدارس، می بایست»برنامه 
اقدام پژوهی« در مدارس به صورت منطقه ای، اس��تانی و 
کشوری همچون »جشنواره الگوی برتر تدریس« برگزار 
گردد. مسؤوليت برگزاری »جشنواره معلم پژوهنده« به 
عهده کميته های پژوهشی شهرستان ها، مناطق و شورای 
تحقيقات در س��ازمان باش��د. اجرای چنين جشنواره ای 
زمينه ساز اجرای کيفی تر برنامه اقدام پژوهی در مدارس 

و ترویج فرهنگ پژوهش خواهد بود.
  ت�ا چه حد اقدام پژوهی ومعلم پژوهنده در اس�تان 
شما توانسته است روحیه پژوهشگری را در بین معلمان 

و دانش آموزان رونق دهد؟
برنام��ه معلم پژوهن��ده در اس��تان مورد اس��تقبال 
خوبی قرار گرفته اس��ت و با برگزاری دوره های آموزشی 
اقدام پژوهی، شاهد فعاليت بهتر و علمی تری از همکاران 
فرهنگی هستيم. بنابراین در راستای ترویج و توسعه برنامه 
معلم پژوهنده، باید تالش نمایيم تا دوره های اقدام پژوهی 
با ظرفيت بيش��تر وکيفيت باالتر برگزار گردد، تا ش��اهد 

فعاليت های علمی-پژوهشی کيفی تر درمدارس باشيم.
 موانع پیش روی اقدام پژوهی و معلم پژوهنده را چه 

می دانید؟
1- عدم اطالع رسانی و تبليغ مناسب درمورد یافته های 

اقدام پژوهی به صورت ملی
2- عدم برگزاری دوره های آموزشی اقدام پژوهی

3- بی اطالعی همکاران از فرایند اقدام پژوهی و نداشتن 
منابع علمی الزم در مدارس

4- نبودن اعتبارات ویژه برای حمایت از همکاران برای 

مشکل پژوهش؛ کمبود اعتبار
گفت و گو با دکتر محسن ملکوتي 

کارشناس مسؤول تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان بوشهر

گفتوگو
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اگر از آغاز کودکان و نوجوانان را به 
شیوه ای تربیت کنیم که اندیشیدن 
را یاد بگیرند، از همان ایام و تا 
پایان عمر یاد می گیرند، درست 
انتخاب کنند، در برخورد با مشکل 
دچار سراسیمگی و هیجان زدگی 
نشوند، از تعصبات و حب و بغضها 
آزاد شوند

اجرایی کردن بهتر فعاليت اقدام پژوهی در مدارس
 ت�ا چه ح�د در اتخاذ تصمیمات و رفع مش�کالت 
س�ازمان از یافته های پژوهش اس�تان خود بهر ه مند 

شده اید؟
اولویت های پژوهشی بر اساس درخواست معاونت ها 
وحوزه های مختلف سازمان انجام می شود، لذا مي بایست 
پس از اتمام طرح های پژوهش��ی مصوب، نتایج آنها به 
معاونين ابالغ شود تا در تصميمات لحاظ گردد. همچنين 
چکيده هایی از طرح های پژوهشی پایان یافته، یافته های 
پژوهشی وپيش��نهادات تهيه و برای استفاده در اختيار 
سازمان آموزش وپرورش جهت طرح در جلسات شورای 
معاونين قرار می گي��رد تا در تصميم گيری های خود به 

راهکارهای ارائه شده توجه ویژه ای داشته باشند. 
 نحوه انتخاب پیش�نهاده پژوهشی در استان شما 

چگونه است؟
پيشنهاده هایی که از اولویت پژوهشی اعالم شده از 
سوی شورای تحقيقات برخوردار باشد، پس از دریافت 
دبيرخانه شورا، جهت بررسی به کميته تخصصی شورا 
ارجاع داده می شود. کميته نيز پس از بررسی مقدماتی، 
3 نف��ر داور را که از تخص��ص الزم برخوردارند انتخاب 
نموده، 3 نسخه از هر پيشنهاده را جهت داوری بر اساس 
فرم ارزیابی ش��ورا در اختيار آنان قرار می دهد. چنانچه 
پيشنهاده ارزیابی ش��ده 60 امتياز الزم را کسب نماید 
جهت تصویب به ش��ورای تحقيقات ارسال مي شود، تا 

نظر نهایی جهت عقد قرارداد اعالم گردد.
 تا چه حد نش�ریات وکتب منتشر ش�ده از سوی 
پژوهشگاه مورد مطالعه عالقه مندان و معلمان شما در 

استان قرار گرفته است؟
بااینکه در س��الهای اخير نش��ریات وکتب بسيار کمی 
منتشر شده، از طرف پژوهشگاه مطالعات، عالقه مندان زیادی 
در بين فرهنگيان دارد و انتظار می رود پژوهشگاه بتواند با 
گسترش فعاليتهای جدید علمی پژوهشی خود در این حوزه  

پاسخگوی نيازهای فرهنگيان در این زمينه باشد.
  از نظر ش�ما تحول چیس�ت؟ برای آن در آموزش 

وپرورش چه تصمیماتی دارید؟
تحول یعنی منطبق کردن سازمان با آخرین پدیده ها 
وپيش��رفت هاي روز. بنابراین از آنجا که انسان هدف و 
عامل تحول اس��ت و آموزش وپرورش رس��الت تربيت 
نيروی انسانی جامع را بر عهده دارد، ضرورت تحول در 
آن غيرقابل انکار اس��ت. برای ایجاد تحول در آموزش 
وپرورش نياز به برنامه ریزی استراتژیک، تصميم گيری 
قوی و عزم ملی است. این امر تنها با تغييرات جزئی و 
محتوایی در آئين نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، 
حت��ی در ابزار، فض��ا و محتوای آموزش��ي، امکان پذیر 
نخواهد بود، زیرا پذیرفتن و قبول تحول کافی نيست، 
باید همه باور داشته باشيم، زیرا ایمان و باور خود حرکت 

ایجاد می کند و تحول می آفریند.

دکترمحمداحسانتقیزاده
عضوهيأتعلمیدانشگاه
پيامنورتهرانورئيس

مؤسسهآموزشازراهدور

مقدمه 
جامعه ای پلکان رش��د و ترق��ی را یکی پس از 
دیگری ط��ی خواهد کرد، که اهل اندیش��يدن و 
پژوهيدن باشد. ملتی که اندیشه و پژوهش را گرامی 
بدارد و به اندیش��مندان و پژوهشگران ارج و قرب 
بنهد و یافته های آنان را در حيطه  نظری و کاربردی 
به خدمت گيرد بدون ش��ک در صدر ملتهای دنيا 

قرار خواهدگرفت. 
آموزش، آبشخور و منبع تغذیه جویندگان دانش 
است و پژوهش زمينه ساز توليد دانش و معرفت و 

پشتيبان آموزش. 
پژوه��ش منجر به توس��عه آم��وزش و نوآوری 

می شود. 
پژوهش شاه  کليد توسعه پایدار در جميع جهات 
حيات اجتماعی، اعم از فرهنگی، اقتصادی، سياسی 
و نظامی است. ابتدا چالشهاي پژوهش در کشور را 
بيان و سپس راهکارهای پژوهشی ارائه می نمایيم . 

چالشهای پژوهش در ایران
1.برای هرکار بزرگ و مهمی بایستی برنامه ریزی 
و تربيت نيروی انسانی را س��رلوحه امور قرار داد . 
در ای��ران از ابتدای تولد کودک تا آموزش ابتدایی، 
اندیش��يدن و پژوهي��دن ج��زو برنامه های جدی 
خانواده ها و مدارس نيست . بچه ها هنر و فن فکر 
کردن، جستجو، کاویدن، با مشکل برخورد کردن 
و تالش ب��رای راه حل را کمتر یاد می گيرند، چرا 
؟ نسل پرورش دهنده چون خود کمتر این چنين 
بوده اند بعضاً در تربيت س��ياق و سبک شخصيتی 

خود را القا و انتقال می دهند . 
2.فق��دان س��ازمان و وزارت واحدی ک��ه به طور 
هوش��مند، پژوهش را در س��طح کش��ور و سایر 
دستگاه های دولتی و غيردولتی مدیریت و راهبری 

کند . 
3.اختصاص کم بودجه پژوهشی در کشور از توليد 
ناخالص داخلی )GDP( هم نسبت به هزینه های 
آموزشی، خدماتی و هم در مقایسه با سهم پژوهشی 

چالشها و راهکارهای پژوهش 
در کشور

کشورهای توليدکننده علم و دانش . 
4.جزی��ره ای عمل کردن متوليان امور پژوهش��ی در 

کشور . 
5.فاصل��ه بين فن آوریهای علم��ی جدید و اطالعات 

علمی با مدیریت های پژوهشی . 
6. چند شغله بودن پژوهشگران در کشور . 

7.ضعف در فضاهای استاندارد علمی و پژوهشی . 
8.خ��أل  قوانين پيش رونده و حمایت��ی از پژوهش و 

پژوهشگران . 
9. کم س��وادی مدی��ران اجرای��ی کش��ور در حيطه 

پژوهشهای علمی و چارچوب دار . 
راهکارهای ترویج و توسعه فرهنگ ، هنر و 

دانش پژوهشی در کشور . 
1.آم��وزش والدین برای پرورش قدرت تعقل، تفکر و 

اندیشيدن کودکان و نوجوانان در خانواده . 
- حضرت محمد )ص( فرمود : اندیشيدن، آدمی را به 

نيکویی و نيکوکاری وامی دارد . 
- تأکيد بر تفکر و تعقل آدميان در نظام فکری اسالم 

جایگاه مهمی دارد . 
- معرفت کليد سعادت و کليد معرفت تعقل و تفکر 

است . 
اگر از آغاز کودکان و نوجوانان را به شيوه ای تربيت 
کنيم که اندیش��يدن را یاد بگيرند، از همان ایام و تا 
پای��ان عمر یاد می گيرند، درس��ت انتخاب کنند، در 
برخورد با مش��کل دچار سراسيمگی و هيجان زدگی 
نشوند، از تعصبات و حب و بغضها آزاد شوند، بی دليل 
از حدس و گمان بهره نجویند، بی دليل از اکثریت به 
قول قرآن کریم پيروی نکنند )سوره انعام، آیه 116(. 
اگر از بيشتر کسانی که در روی زمين هستند اطاعت 
کن��ی، تو را از راه خ��دا گمراه می کنند یا آنها تنها از 
گمان پيروی می نمایند، و تخمين و حدس می زنند، 

6
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تأثير پذیرفتن از قضاوت دیگران .
اساس تربيت پژوهشگر از تربيت فکری در درون 
خانواده نش��أت می گيرد . خانواده فکور، فرزند فکور 

تربيت خواهد کرد.   
2. تأس��يس و تشکيل س��ازمان پژوهش کشور زیر 
نظر مستقيم ریاست جمهوری جهت سازماندهی و 
ساماندهی پژوهشهای کشور در سازمانهای دولتی و 

غيردولتی
 )GDP( 3. اختصاص 5 بودجه ی از توليد ناخالص ملی

به امور پژوهشی و توزیع عادالنه آن در کشور.
4. تخصصی کردن موضوعات پژوهش��ی متناسب با 

مأموریتها و رسالت سازیهای دولتی و غيردولتی. 
5. هوش��مند ش��دن و یکپارچه س��ازی موضوعات 

پژوهشی جهت جلوگيری از دوباره کاری
6. بهره گيری از فن آوری اطالعات و ارتباطات در حوزه 

پژوهش و آموزشهای تحقيقی 
7. آموزش روشهای پژوهشی با زبانی ساده و کاربردی 

برای کودکان و نوجوانان 
8. اس��تفاده از ابزارهای نوین آموزش��ی نظير رایانه، 
CD، فيلمهای آموزش��ی و ... برای آموزش روشهای 

تحقيق در مدارس و دانشگاه ها 
9. توليد و ساخت نرم افزارهای پژوهشی با کاربرد ساده 

برای مدارس و دانشگاه ها 
10. بکارگي��ری10 معلم��ان و اعض��ای هيأت علمی 
دانش��گاهها صرفاً در کار پژوهش و توليدات علمی و 

تدوین آیين نامه برای این مهم .
11. تجهي��ز فضا و تهيه امکانات اس��تاندارد در تمام 

استانها صرفاً برای پژوهشگران
12. س��اخت و طراح��ی ات��اق پژوه��ش و فک��ر در 

کتابخانه های عمومی کشور برای کودکان و نوجوانان
13.تصویب سازمان پژوهش کشور در مجلس شورای 
اس��المی و تدوین قوانين علمی، اجرایی، کاربردی و 

حمایتی از پژوهش و پژوهشگران
14. تصوی��ب قواني��ن جه��ت اجرایی ش��دن نتایج 

پژوهشهای کشور
15. موظف نمودن مدیران اجرایی کش��ور از سطوح 
پایي��ن، ميانی و کالن جهت آموزش روش تحقيق و 

انجام پژوهش متناسب با اهداف فراسازمانی.
16. موظ��ف کردن س��ازمانهای علمی، آموزش��ی، 
خدماتی، اجرای��ی و ... برای»طراحی الگوی مدیریت 

پژوهشی«
17. تقویت مشارکتهاي بخش غيردولتی و خصوصی 

در پژوهشهاي خرد و کالن
18. توجه جدی به اولویتهای پژوهشی

19. حرکت به سمت رویکرد سيستماتيک در تبيين 
و تحليل نيازهای واقعی کشور

20.استقالل دادن به نهادها و مدیریتهای پژوهش و 
دستگاهها جهت تشکيل ماتریس پژوهشی کشور

21. تعيين چشم انداز پژوهشی درازمدت کشور
22. تعریف معيارهای ارزشيابی فعاليتهای پژوهشی 

زیر نظر سازمان پژوهش کشور 
23. تشکيل واحدهای پژوهشی در مراکز صنعتی و 

تعامل آنها با مراکز پژوهشی کشور
24. توسعه و تقویت روحيه و فرهنگ کارگروهی و 

پژوهش جمعی 
 25. آموزش مردم به زبان س��اده جهت باورمندی 

آنان به اهميت و نتایج کار پژوهشی
26.افزای��ش تقویته��اي م��ادی و معن��وی برای 

پژوهشگران
27. لح��اظ کردن نمره، درجه بندی برای کودکان 
و نوجوانانی که کار پژوهشی انجام می دهند و درج 

نمره پژوهشی در کارنامه تحصيلی دانش آموزان 
28. اس��تفاده از دستاوردهای علمی دنيا در زمينه 
پژوهش��ی و بومی کردن موضوعات پژوهش��ی در 

کشور
29.حمایت تمام سازمانهای کشور از پژوهشگران 
در خصوص بودجه، مواد ، تجهيزات، کتابخانه و .... 

از پژوهشگران 
30. ساماندهی اطالعات و منابع علمی کشور جهت 

استفاده پژوهشگران
31. برگزاری همایش و جلساتی که نقش تحقيقات 

اجتماعی در آنها مطرح شود.
32. تقویت زیر ساختهای مخابراتی و ایجاد اینترنت 
پرسرعت جهت دس��تيابی آسانتر پژوهشگران به 

اطالعات.
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ب��ه آنان مهرباني کن و نگ��ذار و ناراحت و پراکنده خاطر 
شوند. ناصرالدین شاه نيز از ورودشان با خبر و خوشحال 
شد و داودخان را به اعطاي حمایل سرخ سرتيپي مفتخر 

کرد و مقدمات تأسيس دارالفنون فراهم شد. 
در روزنامه وقایع اتفاقیه آمده است:

»در روز یکش��نبه پنجم ماه ربيع نخس��تين از سال 
1268 هجري مطابق س��نه خامس��ه از جلوس سعادت 
مانوس، مدرسه مبارکه دارالفنون، واقعه در ارک محروسه 
تهران که بنا و انشاء از سال سابق شروع شده بود بر حسب 
امر فرمان مطاع افتتاح گردید و از آن تاریخ علوم مستظرف 
و فنون مس��تحدث و صنایع مستغرب که حکماي اروپا 
اس��اس آن ها را در ظرف چندین قرن برپا ساخته بودند 
در این تأس��يس با تقدیس انتشار همي گرفت و اشتهار 
همي پذیرفت(. و این تاریخ 13 روز پيش از کشته شدن 

امير کبير بود«.
نخستين رئيس تعليم خانه محمدعلي خان شيرازي 
وزیر امور خارجه بود، که مدیریت او دیري نپاید و ریاست 
به عزیز اله خان مکري آجوادنباش��ي و پس از او به ميرزا 
محمدخان اميرتومان رسيد و سپس نوبت علي قلي خان 
اعتضاد الس��لطنه دانش��مندترین مرد قاج��ار و عمومي 
ناصرالدین رس��يد. و پس از آن در خانواده هدایت مدتي 
موروثي ش��د و به ترتيب رضاقل��ي خان، علي قلي خان، 

جعفر قلي خان ریاست دارالفنون را بر عهده داشتند. 
ساختمان دارالفنون در 1269 ق / 1232 ش به پایان 
رس��يد ودر چهار طرف مدرس��ه 50 اتاق هم اندازه مربع 
ش��کل 4 × 4 با گچ بري هاي زیبا و نقشها و تذهيب هاي 
هنرمندانه ساخته شد. در جلو اتاق ها، حياط دارالفنون و 
در وسط حيات حوض بزرگي قرار داشت که قنات آب شاه 

از مجراي زیرزميني به آن راه مي یافت. 
برنامه کار مدرسه دارالفنون از دو ساعت پس از طلوع 
خورشيد تا سه ساعت پيش از غروب آفتاب ادامه داشت. 
هنگام ظهر همه محصلين نماز را دسته جمعي به امامت 
شيخ محمدصالح مي خواندند. معلمان و محصالن ناهار را 
به خرج دولت مي خورند. هر دانش آموز در سال اول 12 
تومان کمک هزینه مي گرفت. این مبلغ در طول س��الها 
افزایش مي یافت تا به 40 تومان رسيد. عالوه بر این هر 
محصل در سال دوبار لباس مي گرفت. لباس دانش آموزان 

در هر رشته مشخص بود. 
تا س��ال 1277 ق / 1240 ش ع��الوه بر روزهاي ماه 
رمضان و اعياد ملي و مذهبي و ایام سوگواري و تعطيالت 
تابس��تاني روزهاي دوشنبه نيز تعطيل بود، به طوري که 
در هر س��ال ح��دود 180 روز در مدرس��ه، کالس درس 
بر پاي بود. وقتي اعتضادالسلطنه در سال 1277 ریاست 
دارالفنون را بر عهده گرفت تعطيلي روزهاي دوش��نبه و 
بعضي روزهاي دیگر را حذف کرد و تعداد روزهاي کار را 

به بيش از 200 روز رسانيد. 
بودجه دارالفنون در نخس��تين س��ال تأسيس 7750 
تومان بود و این مبلغ، سال به سال افزایش یافت به طوري  

ک��ه در س��ال 1307 ق / 1269 ش به س��ي هزار تومان 
بالغ شد. حقوق معلمان و خدمتگزاران مدرسه از هزینه 
سلطنتي پرداخت مي شد. به س��بب تأخير در پرداخت 
حقوق زماني که اعتضادالس��لطنه وزیر علوم ش��د از شاه 
درخواست کرد که ماليات مالیر را به دارالفنون اختصاص 
دهند. این درخواست مورد قبول قرار گرفت و مخارج غذا 

و لباس از این محل تأمين مي شد. 
رشته هاي تحصيلي  در دارالفنون شامل هفت رشته 
پي��اده نظام، س��واره نظام، توپخانه، پزش��کي و جراحي، 
داروس��ازي و کاني شناسي بود. کالسهاي هر درس و هر 
رش��ته ثابت و مشخص بود. تمام رش��ته ها، درس تاریخ، 
جغرافي، ریاضي و زبان خارجه داشتند. زبان خارجي ابتدا 
فرانس��ه بود و بعد روسي و انگليسي هم تدریس مي شد. 
رش��ته هاي تحصيلي در دوره اول 7 سال بود و بعد به 5 

سال و سرانجام به 4 سال تقليل یافت. 
تعداد محصالن مدرسه  »بر حسب حکم اعليحضرت 
قدر قدرت شهریاري روح العالمين فداه مقرر است که سي 
نفر بين چهارده و ش��انزده سال از اوالد خوانين و اعيان و 
اشراف در دارالفنون داراخالفه مشغول تحصيل علوم غریبه 
از بابت حکمت و هندسه و معدن شناسي و آداب جنگ 
و غيره باشند. البته آن دولت مهربان به همه مردم اخبار و 
ترغيب و تحریص نموده هر کس را که ميل داشته باشند 
نزد  این جانب بيارود. که به اتفاق خود به حضور  اقدس 
همایون برده در شغل مزبور و تحصيل علوم برقرار نماید.«  

)وقایع اتفاقيه( 
در ابتدا قرار بود که فقط سي نفر محصل انتخاب شود، 
وليکن تعداد محصلين در هنگام افتتاح دارالفنون 105 نفر 
بود که پس از 7 سال تحصيل مجموع شرکت کنندگان 
در امتحان پایاني 91 نفر بوده اس��ت. نظامت مدرس��ه با 
رضاقل��ي خان هدایت، معروف هلل باش��ي ب��ود. رضاقلي 
خان مدت 18 س��ال ناظم و رئي��س دارالفنون بود. پس 
از او نظامت به پسرش جعفر قلي خان نيرالملک سپرده 
شد. رضاقلي خان هدایت در بسياري از علوم زمان استاد 
بود. او در فلس��فه و حکمت، عرفان، شعر و ادب فارسي و 

لغت آثار ارزنده اي از خود به جاي گذاشته است. بخشي 
از تأليفات او عبارت است از: مجمع الفصحا، تذکره ریاض 
العارفين، اجمل التواریخ، سفرنامه خوارزم، فرهنگ انجمن 
آراي ناصري، منهج الهدایه، مظاهر االنوار، گلستان ارم و 

انيس العاشقين. 
رضاقل��ي خان پس از اعتضاد الس��لطنه به ریاس��ت 
دارالفن��ون برگزیده ش��د. اعتضاد الس��لطنه که عموي 
ناصرالدین شاه بود انساني بزرگوار، آگاه و پر تالش بود. هر 
روز در دارالفنون حاضر مي شد و معلمان ایراني و خارجي 
را تش��ویق به کار مي کرد. در زمان او دارالفنون از اعتبار 

علمي خاصي برخوردار بود. 
آموزش و پرورش در دارالفنون 

معلماني که از خارج براي تدریس در دارالفنون دعوت 
کرده بودند، زبان فارسي نمي دانستند. محصالن هم زبان 
خارجي نمي دانستند. کتاب و وسایل کار هم آماده نبود. 
شاگردان هم از خانواده هاي اعيان و اشراف بودند که کمتر 
ت��وان کار مداوم و پر زحمت را داش��تند. ليکن دانایي و 
توانایي و عشق به کار معلمان و تشویقي که از طرف شاه 
از آن ها مي شد با سرعت غير قابل وصفي محيط آموزشي 
مناسب فراهم کردند. مخصوصاً وجود شخصيت علمي و 
اجتماعي اعتضادالسلطنه و معاون او هلل باشي شرایط الزم 

براي فعایت علمي و آموزشي را فراهم کرده بود. 
معلمان خارجي دارالفنون تمام وقت بودند. آن ها پس 
از تدریس روزانه به کار تهيه و تنظيم برنامه وتأليف کتاب 
درسي مي پرداختند و وسایل کار خود را آماده مي کردند. 
درس��ت یک سال پس از تأس��يس دارالفنون در روزنامه 
وقایع اتفاقيه نوشته شده است که:  »چون معلمين مدرسه 
دارالفنون یوماً فيوماً با کمال شوق بر مساعي و اهنمام خود 
مي افزین��د الزم آمد که اس��امي بعضي از آن ها که خوب 
ترقي کرده اند در روزنامه نوشته شود تا موجب ترغيب و 

تحریض دیگران آید. 
معلم توپخانه موس��يو کریزر به جهت اطالع اعضاي 
دول��ت عليه، از مراتب تحصيل ش��اگردان خود نوش��ته 
مي گویند که در مدرسه بزرگ توپخانه استریه )اتریش( و 
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سایر مدارس نظامي، شاگردان توپخانه علومي را که در این 
یک سال با وجود تعطيالت ماه رمضان و غيره شاگردان 
من تحصيل مي نموده اند در سه سال تحصيل مي نمایند 
و این علوم را نه آن اس��ت که طوطي وار آموخته باشند. 
بلکه هر عملي را به تحقيق با ادله و براهين، کتابي به خط 
خود نوشته در دست دارند و مي گویند الحق این خدمات 
به استعداد ميرزا زکي مترجم است و بدون زحمات او این 

خدمت انجام نمي گرفت.  
شاگردان مسيو فکتي معلم فيزیک یعني علم طبيعي 
داروسازي به اس��تعانت ميرزارضا مترجم در درس خود 
ترقي کرده اند. چنانچه دو نفر آن ها قابل آنند که اسم آن ها 
نوشته شود. یکي ميرزاکاظم پسر ميرزا احمد محالتي و 

یکي باقرخان ولد هادي خان شيرازي است. 
عليم فيزیک بس��يار ش��ریف و ماخذ و منابع جميع 
تعبيه ه��ا و صنایع غریبه فرنگيان اس��ت. چندي قبل از 
این به ش��اگردان خود این مسئله را درس مي گفت که: 
دو فل��ز مختلف در وقت اصتال ایصال قوتي مي کنند که 
آثار غریبه از آن منبعث مي شود. از جمله تحریک اعصاب 
حيوانات است. چه مرده و چه زنده، چرخ الماس را شاهد 
ب��ر تحریک حيوانات زنده آورد و از براي تحریک اعصاب 
مرده، قورباغه اي را پوست کنده به، ميلي از مس آویخت 
و یک سرمفتول آهني به مس اتصال داده سر دیگر را تا 
تالقي اعصاب قورباغه مي نمود، قورباغه دست و پا مي زد 
چنانکه گویا زنده است.  حاجي ميرزا محمدعلي در علم 
وعمل ساختن جوهریات فرنگي مهارتي به هم رسانده و 
ميرزا محمد حسين، ولد ميرزا احمد تنکابني بسيار خوب 
است و این اشخاص به مساعدت یکدیگر از قرار تفصيل 
جوهریات فرنگي را خوب ساخته اند. نمک فرنگي، اقسام 
ش��مع، سولفات دو زنگ، اکسيد دو زنگ، سولفات دوفر، 
استات دوپتاس، نيترات دارژان، کربنات دوپطاس، استات 
دوپطاس.  ميرزا حسين، ولد ميرزا احمد، که شاگرد خود 
حکيم پوالک، معلم طب است در این هفته به تعليم معلم 
کتابي در معالجه وبا نوشته، به حضور اقدس همایون برده، 
بسيار مستحسن افتاده، پانزده تومان انعام به او مرحمت 

شد.« )روزنامه اتفاقيه( 
نتیجه کار دارالفنون 

وجود اس��تادان خارجي که مردان علم وعمل بودند، 
تشویق مسؤوالن کار، مدیریت آگاه و دلسوز سبب شد که 
دارالفنون در سالهاي اوليه به کارهاي مهم علمي و صنعتي 
دس��ت بزند و اميدهایي را که به وجود آمده بود برآورده 
سازد. پيشرفت دارالفنون چنان چشمگير بود که ماموران 
ژاپني با دیدن آن، به فکر تأسيس دارالفنون در کشور خود 
برآمدند و بيست سال پس از تأسيس دارالفنون در ایران 
اقدام به گشایش مشابه چنين سازماني در ژاپن کردند و 

به آن جا رسيدند که شاهد هستيم. 
فهرس�ت بعضي از کارهایي ک�ه در دارالفنون در جهت 

آموزش علوم و فنون جدید انجام شد، چنین است:
1- تألی�ف و ترجمه: ب��ر طبق قراردادي که با اس��تادان 

خارجي بسته شده بود، هر یک از آن ها موظف بودند که 
هر سال یک کتاب تاليف کنند و تحویل دهند. این کتابها 
توسط مترجمين و معلمين ایراني ترجمه و در چاپخانه 
دارالفنون چاپ ومنتش��ر مي شد. فهرست این کتابها که 
در انتقال علوم و فنون جدید به ایران نقش مؤثر داشتند 

موجود است. 
2- رواج طب غربي: در س��ال 1269 ق، یک س��ال پس 
از افتتاح دارالفنون، نخستين عمل جراحي سنگ مثانه، 
و پس از آن عمل چشم و بعضي سرطان ها توسط دکتر 
یاکوب پوالک، استاد اتریشي انجام شد. بيمارستان دولتي 
تاسيس ش��د و در آن جا استادان، دانشجویان را با طب 
غربي آشنا کردند. نخستن مایه کوبي در دارالفنون انجام 

شد. 

3- پای�ه گ�ذاري تلک�راف: دانش آم��وزان دارالفنون به 
راهنمایي معلم عالقمند توپخانه؛ مسيو کریزر یا کریشش 
)اتریشي(، نخستين فرستنده و گيرنده تلکراف را در اسفند 
1236 ش / 1253 ق س��اختند و با سيم کشي ميان دو 
کالس مدرس��ه، مخابره آزمایشسي تلکراف را در حضور 
مي��رزا آقاخان نوري، صدراعظم انج��ام دادند. ناصرالدین 
شاه از شنيدن خبر موفقيت این طرح شاد شد و از علي 
قلي ميرزا، اعتضادالسطلنه، عموي دانشمندش که رئيس 
دارالفنون بود اظهار رضایت خاطر کرد. س��پس دس��تور 
دادکه بين قصر گلستان و باغ الله زار سيم تلگراف کشيده 
شود. پس از آن خط تلگراف ميان تهران و چمن سلطانيه 

زنجان که محل استقرار ارتش ایران بود، برقرار شد. 
4- نخس�تن نقشه شهرتهران: نخستين نقشه اي که به 
دست ایراني تهيه شده است نقشه اي است که شاگردان 

توپخانه در خارج مدرسه به راهنمایي »کریشش« از تهران 
و اطراف آن تهيه کردند. دسته دیگري از همين شاگردان 

مامور تعيين ارتفاع قله دماوند شدند1. 
5- ره�ا ک�ردن بال�ون: در س��ال 1294 ق، دو بالون از 
دارالفنون به هوا صعود کرد و مردم تهران شاهد باال رفتن 
بالونها بودند. ناصرالدین شاه در نوشته هاي خود با شادي 

فراوان از این خاطره یاد مي کند2. 
6- چاپ و چابخانه: در دارالفنون چاپخانه اي دایر شد که 

به چاپ کتابهاي درسي و غير درسي اختصاص داشت. 
7- کش�ف معادن و تولید م�واد: ميرزاکاظم محالتي، 
پدر دکت��ر محمود ش��يمي پایه گذار جدی��د در ایران 
معل��م فيزیک و ش��يمي بود. این اس��تاد ک��ه خود از 
فارغ التحصيالن دارالفنون بود در آزمایش��گاه دارالفنون 
به س��اختن انواع اسيدها دس��ت زد. او وسایل کارش را 
از پاریس به تهران آورده بود. عالوه بر آن به شناس��ایي 

معادن ایران پرداخت. 
8- عکاس�ي و نقاش�ي: عکاسي و نقاش��ي از درسهاي 
دارالفن��ون بود. در روزنامه دولت��ي )روزنامه دولت عليه( 
آمده اس��ت که شاگردان مدرس��ه که نزد »مسيو کارل 
یان« عکاس��ي مي آموختند توانس��ته بودن��د از خطوط 
ميرعماد چنان عکس��ي بگيرند که »هيچ فرقي با اصل 
آن نمي دهند«. داروهاي عکاس��ي را در دواخانه مدرسه 
درست مي کردند. کمال الملک )محمدغفاري کاشاني( در 
دارالفنون تحصيل کرد و در نقاشي به مقام واالیي رسيد 
و مردسه صنایع مستظرفه را در سال 1329 ق تأسيس 
کرد. در این مدرسه مجسمه سازي، منبت کاري، قالي بافي 

هم آموزش داده مي شد. 
9- جمع آوري کتاب: در دارالفنون کتابهاي خطي و چاپي 
جمع آوري مي شد. این کتاب ها بعدها جزو کتابخانه ملي 

شد. 
10- آمارگی�ري از جمعیت تهران: نخس��تين آمارگيري 
ب��ه مدیریت ميرزا عبدالغفار خان نجم الدوله و به کمک 

محصالن دارالفنون صورت گرفته است3. 
11- تربیت جمع�ي آموزش دی�ده:  در دارالفنون جمعاً 
12 دوره، حدود 1100 نفر دانش آموختند و به کارهاي 
سياسي و علمي پرداختند. نخستين دوره 105 نفر بودند 
که پس از پایان هفت سال از آن جا فارغ التحصيل شدند و 
42 نفر آنها با هزینه دولت در سال 1275 ق / 1238 ش 

راهي فرانسه شدند. 
پایان کار دارالفنون 

تأسيس دارالفنون اميد به اصالحات را در جامعه ایراني 
ب��ه وج��ود آورد و معلمان ایراني و فرنگ��ي چنان به کار 
مشغول شدند که تصور مي شد که جریاني از فعاليتهاي 
علم��ي و فني بوجود آمده که مي تواند عقب ماندگيها را 
جبران کند و نظم نویني در جامعه پدید آورد. اما متأسفانه 
این اميدها دیري نپائيد و سرانجام با جدا شدن شعبه هاي 
طب و جراحي و بخشهاي نظامي از آن، دارالفنون به یک 
دبيرستان معمولي تبدیل شد. و پس از مدتي هم تعطيل 
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تالیف:جيمز نوالن و ليندا ای. هوور 
ترجمه: دکتر بيژن عبدالهی)عضو هيأت علمی دانشگاه 
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سال انتشار: 1388
تعداد صفحات:480

محتوای کتاب
این کتاب نتيجه کار مؤلفين به عنوان معلم، استاد 
دانش��گاه محقق، مش��اور و همکاری طوالنی مدت 
خدمت در کميته نظارت آموزش��ی انجمن نظارت و 
برنامه ریزی درسی پنسيلوانيا می باشد. هدف از تأليف 
کتاب، مجهز کردن دست اندرکاران آموزشی به دانش 
و مهارت ه��ای الزم برای تبدیل نظارت و ارزش��يابی 
معلم به عنوان یک ابزار نيرومند ارتقاء رشد حرفه ای 

معلم و افزایش یادگيری دانش آموزان می باشد. 
ش�ش ویژگي این کتاب را از سایر کتاب هاي نظارت 

آموزشی متمایز می سازد:
1. نظارت و ارزشيابي به عنوان فرایند های مستقل اما 
مکمل نگاه  شده است که باید با طراحی و اجرای نظام 
کيفی رشد حرفه ای کارکنان و پاسخگویی هماهنگ 

باشند.
2. ای��ن کتاب نه تنها به دان��ش و مهارت هاي مورد 
نياز ناظران می پردازد، بلکه یک نظام جامع نظارت و 

ارزشيابي را طراحی و اجرا  می کند.
3. این کتاب س��عي مي کند که به مدارس و مناطق 
آموزش��ی کمک کند تا فرایندهاي نظارتي متفاوتی 
برای معلمان فراهم کنند که نيازها و توانایی های آنان 

را بر آورده سازد.
4. به طيف وسيعی از معلمان از جمله: معلمان پيش 

از خدمت، تازه کار، و حاشيه اي پرداخته شده است.
5. این کتاب هم از نظر تئوري مناسب و جامع است و 
هم بر توسعه مهارت ها و فراهم کردن شرایط مورد نياز 

برای تبدیل دانش به عمل تأکيد مي کند.
6. محت��وای کتاب ب��ه خوانندگان ه��م به معرفت 
تبيينی)چه چيزي( و هم  به معرفت رویه ای)چگونه( 

مربوط به نظارت و ارزشيابي کمک مي کند.
فهرست مطالب:

ای��ن کتاب مش��تمل ب��ر 5 بخ��ش  و 10 فصل 
مي باشد:

بخش اول: بنیاد ها 
فصل اول: مقدمه، اصول و باورهایی که کتاب بر اساس 

آن ها تدوین شده و مروری بر محتوا را ارائه می دهد.
فصل دوم: عناصر نظام جامع نظارت و ارزشيابی معلم، 
سه موضوع اصلي را پوشش مي دهد. اول، ریشه هاي 
تاریخ��ي و ابهامات رای��ج در ارتباط بي��ن نظارت و 
ارزشيابی معلم بحث می کند. دوم، مفاهيم نظارت و 
ارزش��يابي را به عنوان کارکردهای مستقل و مکمل 
توضيح می دهد. سوم، مجموعه ای از معيارهای خاص 

را ارائه می دهد که ذی نفعان در یک مدرسه یا منطقه 
آموزش��ی بتوانند کيفيت نظام ارزشيابی و نظارت را 

ارزیابی کنند.
بخش دوم:  نظارت آموزشی کالس درس 

محور و راهبردهای مربي گري
فص�ل س�وم: مهارت ه��ا و مفاهيم کلي��دي نظارت  
کالس محور. بر هفت مفهوم و مهارت تأکيد مي کند: 
اعتمادس��ازی و برقراری ارتباط مثبت، کش��ف نظام 
باوره��ای معلم و اس��تفاده از آنها، تش��ویق به تفکر 
و پژوهش مس��تمر در فرایند تدری��س، جمع آوری 
اطالعات نظام دار، تفسير و استفاده از داده ها، برگزاری 
کنفرانس و ایجاد جّوی که درآن کار گروهی، همکاری 

و رشد مستمر ارزشمند باشد. 
فصل چهارم: مربيگري همتا، مفهوم مربي گري همتا، 
منطق مربی گری همتا، مراحل چرخه مربيگري همتا 
و نقش مدیران در فرایند مربيگري را تشریح می کند. 

بخش سوم: راهبردهای متمایز نظارت آموزشی 
فصل پنجم: یادگيری خود راهبری معلم، استراتژی 
متمای��ز نظارتي را ک��ه با عنوان رش��د فردی معلم 

شناخته شده است، را نمایان می کند. 
فصل شش�م: اقدام پژوهی، بر معلم پژوهنده چه به 

صورت انفرادی وچه به صورت مشارکتی تأکيد دارد. 
فص�ل هفتم: گروه هاي رش��د حرف��ه ا ی مبتنی 
ب��ر هم��کاری، دو نوع گروه های رش��د حرفه ای: 
گروه های مطالعه و گروه های نقادی دوس��تانه را 
بحث می کند. گروههای رشد حرفه ای مبتنی بر 
همکاری بوسيله معلمان به عنوان یک مکانيسم 
تب��ادل دیدگاه ه��ا و فعاليت ها برای ش��ناخت 
پدیده ه��ای آموزش��ی ش��کل می گيرند. چنين 
گروه هایی از استعداد های باالقوه ای برای تسهيل 

تغيير فرهنگ مدرسه برخوردارند. 
بخش چهارم: ارزشيابی معلم 

فصل هش�تم: طراحی و اجراي یک نظام ارزشيابی 
داده محور معلم، این فصل، هش��ت اصل را معرفي 
مي کند که پایه و اساسی براي طراحي فرایند کيفی 
ارزشيابي معلم می باشند، همچنين برخي معيارهاي 
اساسي براي ارزیابی کيفيت مطرح می کند. پنج نمونه 

از استانداردهای ارزشيابی را فراهم کرده است. 
بخش پنجم: موردهای ویژه نظارت و ارزشیابي  
فصل نهم: نظارت و ارزشيابي معلمان تازه کار، توجه 
خاصي به نيازهاي معلمان جدید الورود و به طراحی 
برنامه هاي آموزشی)توجيهی( آنان شده است. یک 
معلم تازه کار، به برنامه هاي قوی توجيهی توس��ط 
یک معلم با تجربه که آموزش الزم را دیده اس��ت، 
نيازمند دارد. فصل نهم یک برنامه سه ساله را براي 
اجتماعي کردن معلم تازه کار در نظام ارزش��يابي 
معلم و برای جمع آوري داده ها توسط تيم مدیریتي 
که مي توانند براي اتخاذ تصميم گيري دقيق در مورد 

استخدام استفاده کند، نشان می دهد.
فصل دهم: نظارت و ارزش��يابي معلمان حاشيه اي، 
بر وضعيت متناقض کار فشرده برای کمک به معلم 
حاش��يه اي به منظور بهبود، متمرکز ش��ده اس��ت، 
در حاليکه به طور همزمان مس��تندات الزم را براي 
اخراج معلم در صورت قصور او جمع آوري مي کند. 
فرایندهاي ارزشيابي و نظارت این گونه معلمان از سایر 
معلمان با تجربه متفاوت می باشد. فعاليت هاي نظارتي 
که به معلم در تعيين اهداف کمک مي کنند شامل 
جلس��ات قبل و بعد از مشاهده، طراحی یک برنامه 
کمکی فشرده )برای کمک به تيم حمایتی( می گردد. 
ارزشيابي معلمان حاشيه اي توسط یک تيم مدیریتي 
انجام می شود و براي اطمينان داشتن از ضایع نشدن 
حقوق معلمان با دقت طراحي شده است. این فصل، 
همچنين گزینه هایی را برای برخورد با معلمان فاقد 
صالحيت از جمله وادار کردن به برکناری و اخراج را 

بحث می کند.
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