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دكتر عبدالحميد رضوي
ــي ارگان خبري  ــه آموزش پژوهش نام

- پژوهشي پژوهشگاه مطالعات آموزش و 

پرورش طي چند سال انتشارخود توانسته 

ــن بخش هاي  ــود را در بي ــت جاي خ اس

مختلف آموزش و پرورش به نحو مطلوبي باز 

كند. اما در دو ساله اخير به داليل ناگفتني 

ــت به روند حضور خود ادامه  نتوانسته اس

ــا در چند ماهه اخير تا حدي  دهد. اين ام

بهبود يافته است. شماره كنوني كه پيش 

روست نشانه اي از توجه  رياست پژوهشگاه 

مطالعات سركار خانم دكتر تحريري نيك 

صفت، به ادامه تهيه و انتشار پژوهش نامه 

ــت. آنچه كه از بازخوردهاي كارشناس  اس

ــوراهاي  ــئوالن تحقيقات و اعضاي ش مس

تحقيقات استان ها برمي آيد نشان از رضايت 

نسبي به ادامه انتشار بوده است. 

در آستانه شروع سال تحصيلي جاري با 

همت  اعضاي هيات علمي پژوهشگاه و ديگر 

همكاران اجرايي مستقر در پژوهشگاه و خارج 

از آن توانستيم شماره ی جديد را به چاپ 

برسانيم. آنچه كه ما را در ادامه راه اميدوارتر 

مي كند توجه خوانندگان و اعضاي شوراي 

تحقيقات استان ها و كارشناس مسئوالن در 

بخش بندي و محورهاي مرتبط با هر كدام 

است. در نظر داريم در ادامه كارمان وجهه 

علمي - ترويجي نشريه را بيافزاييم. بنابر اين 

ــماريم و از  دبيران  فرصت را مغتنم  مي ش

شوراي تحقيقات استان ها مدد مي جوييم 

ــگران  تا مقاالت علمي خود و ديگر پژوهش

ــال  ــتاني را براي دفتر پژوهش نامه ارس اس

ــطح  ــخ داريم كه در س نمايند. اعتقاد راس

استان ها نيز انديشمندان و پژوهشگران قابل 

بسيارند تا جايي كه بتوان از آثار آنان براي 

ــتفاده نمود. همچنين  چاپ در نشريه اس

ــماره در نظر داريم گزارشي از هر  در هر ش

استان داشته باشيم. 

ــا الزم  مي داند از  ــده در همين ج نگارن

مؤلفان مقاالت،  گزارش ها و گردآوري هاي 

ــماره آمده اند  ــه در اين ش ــده ك انجام ش

سپاسگزاري نمايد. 

سخن سردبير

آنچه در اين شماره می خوانيد:
سخن سردبير
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چندی پيش نامه  ای جهت انجام مصاحبه با خانم 
دکتر نيک صفت به دفترايشـان ارسال کردم و 
وقت حضوری برای انجام آن جهت درج در مجله 
پژوهش نامه آموزشـی خواستار شدم، با وجود 
تراکم حجم کاری، موافقت گرديد، حضورايشان 
رسيدم و پس از گفتگوهای مقدماتی، سئواالتم 
را مطرح کردم و سـرکار خانم دکتر، آن ها را با 
حوصله و صميميت پاسـخ گفتند، با سپاس از 

ايشان.

 لطفًا خودتان را معرفی کنيد؟
ــمی وزارت آموزش و پرورش هستم، عضو  کارمند رس

هيأت علمی نيمه وقت دانشگاه آزاد اسالمی، غير از تحقيق 

ــئوليت های ديگری هم داشته ام، همچون،  و تدريس، مس

عضو شورای تحقيقات آموزش و پرورش استان گيالن، عضو 

ــاور فرهنگی مدير کل صدا و  کميته تخصصی آن جا، مش

سيما در استان گيالن، دبير دبيرخانه دينی و قران کشوری 

ــوده ام، وهمچنين فعاليت های مختلفی هم در ارتباط با  ب

ــائل فرهنگی در نهاد های مختلف انجام داده ام.. يک  مس

دوره هم، توفيق انجام وظيفه نمايندگی مردم شريف رشت، 

در مجلس شورای اسالمی در دوره هفتم را داشته ام.

 برنامه های شما در رابطه با پژوهشگاه چيست؟
برای پژوهشگاه دو کار اساسی بايد انجام دهيم، کارهايی 

ــت، يا کارهايی که بايد انجام می شده و  که نيمه کاره اس

ــت، همچنين کارهايی که در راستای رسالت  ــده اس نش

پژوهشگاه است، بايد برايش برنامه ريزی شود.

بعضی کارها که معمول است، بايد هرساله انجام شود، 

برای آن ها هم بايد برنامه ريزی هايی داشته باشيم، بعضی 

کار ها است که در اساس نامه پژوهشگاه آمده است و جزء 

وظايف پژوهشگاه است که بايد به آن ها بيشتر توجه گردد.

بعضی کارهايی است که ناتمام مانده است، مانند پيگيری 

ــته است  ــال ها از زمان اجرای آن گذش تحقيقاتی که س

ولی متاسفانه هنوز تکميل نشده است، همچنين تشکيل 

شورای پژوهشی و امثال اين ها برای بررسی علمی تر مسائل 

مربوط به تحقيقات در پژوهشگاه،ساماندهی نيروی انسانی 

با توجه به ساختاری که برای پژوهشگاه تعريف شده است، 

ــتای  ــئوليت هايی که بايد برای هريک از افراد در راس مس

ــاختار تعريف شود و نظارت بر آن ها، فعال تر شدن  آن س

بخش های مختلف مربوط به نشريات و برنامه های فرهنگی 

ــريات پژوهش نامه ها و فصل  پژوهشگاه، در ارتباط با نش

ــی، که متاسفانه   ــت، مانند پژوهش نامه آموزش نامه هاس

ــر و روز آمد تر  ــده و بايد از نو با کيفيتی بهت پيگيری نش

چاپ گردد. توجه بيشتر به گروه های تخصصی و گروه های 

کاری در پژوهشکده ها و مرتفع کردن نياز هاشان از لحاظ 

ــانی که  تجهيزات و امکانات و بالعکس از لحاظ نيروی انس

هنوز در چارت وجود دارد اما وظائف پيش بينی شده هنوز 

تحقق پيدا نکرده است و نيازهايی که ازقبل از پژوهشگاه 

خواسته اند ولی آن ها هنوز جامه عمل به خودش نپوشانده 

ــت. بايد برنامه هايی را برای پژوهشگاه طراحی کنيم،  اس

ــايی نياز های مربوط به آموزش و پرورش و  هدف، شناس

ــائل مرتبط با آموزش و پرورش است، چالش هايی را  مس

ــه می تواند منجر به  ــود دارد، و همه تمهيداتی ک که وج

ــود، بايد درباره ی  تصيم سازی و تصميم گيری درست ش

ــل آن را در اختيار  ــيم و حاص آن ها راه کارهايی را بينديش

مسئولين و مجريان قرار دهيم، تا تصميمات آن ها بر اساس 

ــی باشد و برعکس نياز های پژوهشی را  يافته های پژوهش

ــان بگيريم و برای حل آن ها برنامه ريزی نماييم و راه  از آن

حل ارائه دهيم. تا اين که در مجموع فعاليت هايی که انجام 

ــود، بدون تحقيق و پژوهش نباشد. بايد پژوهشگاه  می ش

تالش کند تا دستگاه اجرايی ما از آزمايش و خطا به پرهيزد.  

ــرای کارهای خودش  با يک قاطعيت محکم تری بتواند ب

تصميم گيری نمايد.يک سری کارها هم معمول است، که 

بايد در پژوهشگاه انجام شود مثًال هفته پژوهش را در پيش 

داريم، ان شاءاهللا بايد برای آن يک برنامه ريزی خوبی داشته 

باشيم، قبل از شروع مسئوليت من، فرا خوانی داده شده، و 

آن طرحی بوده جهت حمايت از فرهنگيانی که صاحب فکر 

هستند و می توانند کتاب تأليف کرده ويا ترجمه نمايند.

می  بايست برای سامان دهی مطلوب و بهتر انجام شدن اين 

فراخوان تمهيدات خردمندانه ای انديشيد.

 بايد شورای تحقيقات استان ها را تقويت کنيم، همچنين 

ــر کشور ايجاد نماييم،  يک بانک اطالعاتی قوی در سراس

ــانی که درزمينه  ــخصات کاملی از کس در نظر داريم مش

مسائل تعليم وتربيت در کشورمان مطالعه کرده، صاحب 

ــتند ودر اين راه، کار و تالش می کنند،  فکر و انديشه هس

ــت آمده،  جمع آوری نماييم تا از اين بانک اطالعاتی بدس

بتوانيم در موقعيت های مناسب از وجود آنان استفاده بريم، 

مثًال در سفارش کارهای تحقيقاتی، در داوری برای تأليفات 

و ترجمه ها ومسائل متعددی که ممکن است در جلسات 

مختلف پيش آيد، مثل ميهمانانی که تخصص خاصی دارند، 

به عنوان مدعو در شوراهای مختلف حضور پيدا کنند.

 جايگاه پژوهشگاه را چگونه می بينيد؟(نقش پژوهشگاه 
در آموزش و پرورش)

 پژوهشگاه مغز آموزش و پرورش است و بايد تصميمات 

برگرفته از يک يا چند پژوهش باشد. اين کار باعث می شود 

ــده، دوباره  تا افراد نخواهند، کارهايی را که قبًال تجربه ش

تجربه کنند و يا بخواهند تصميمی را بگيرند که اين تصميم 

خدای نکرده پيامد های نادرستی داشته باشد.

 برنامـه های شـما در خصوص کار بسـت تحقيقات و 

پژوهشگاه مغز آموزش و پرورش است
مصاحبه با خانم دکترهاجرتحريری نيک صفت رئيس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

متاسفانه کتابخانه های ما از جمله 
کتابخانه پژوهشگاه، آن طوری که به 
صورت علمی بايد باشد نيست! 
ولی من زمانی باورم می شود که ببينم 
کتابخانه ما از پارک ها شلوغ تر باشد، 
ازمراکز فرهنگی شلوغ تر باشد، از 
سينماها شلوغ تر باشد، اما اگر قرار 
است که هر از چندی، کسی بيايد و 
آن جا بنشيند، تحقيقی کند،

 فايده ندارد 

uÖË XHÖ
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گسترش پژوهش در بين معلمان چگونه خواهد بود؟
 در حال حاظر شورايی را که از قبل دستورالعملش تهيه 

ــده بود، در حال عملياتی کردنش هستيم، وآن همان  ش

شورای اشاعه و کاربست يافته های پژوهشی است. اکنون 

تيمی بر روی يافته های پژوهشی کار می کنند و قرار است 

ــت آورده اند به صورت بروشورهايی در  نتايجی را که بدس

ــانی که  اختيار افراد مختلف، به خصوص در ارتباط با کس

می توانند از اين يافته ها استفاده کنند، مثل تصميم گيران 

جامعه و اقشار مختلف، حتمًا نبايد اين يافته ها در اختيار 

فرهنگيان باشد،عالوه بر اين که در اختيار فرهنگيان عزيز 

جامعه ما قرار می گيرد در اختيار ساير تصميم گيرندگان 

کشور ما مثل نمايندگان مجلسی که در کمسيون آموزش 

و تحقيقات حضور دارند يا در اختيار فراکسيون فرهنگيان 

ــس، يا در اختيار کميته هايی که مربوط به آموزش و  مجل

ــود و در مجمع تشخيص مصلحت حضور  پرورش می ش

دارند. و در اختيار ساير پژوهشکده ها و پژوهشگاه ها و مراکز 

تحقيقاتی که به نوعی کارشان با اين يافته ها ارتباط پيدا 

ميکند مثًال صدا و سيما، ما خيلی از يافته های تحقيقاتی 

ــيما  ــی صدا و س ــان را بايد در اختيار مرکز پژوهش خودم

بگذاريم تا از آن ها در ساختن فيلم هايشان استفاده کنند، 

و بر عکس اگر فيلمی را می بينند که با نتايج بعضی از اين 

ــاخت و يا پخش آن  يافته های ما مغايرت دارد، جلوی س

ــی را که آموزش و پرورش  ــد و نگذارند آن زحمات را بگيرن

می کشد، صدا و سيما بدون اطالع از يافته های تحقيقاتی 

ما، زحمات آموزش و پرورش را خنثی کند.

 با توجه به ساختار فعلی پژوهشـگاه، آيااين ساختار 
می تواند جوابگوی برنامه های آينده شـما باشـد، يا اين 

ساختار نياز به بسط و قبض دارد؟
همان طور که استحضار داريد، اين ساختار درآبان ماه 

ــت. در همان ماه تشکيالت  سال گذشته تنظيم شده اس

آن را ديده اند و يک ساختاری هم برايش تنظيم و سپس 

ــانده اند. با اين ساختاری که برايش تنظيم  به تصويب رس

شده فعًال نياز های ما مرتفع می شود ولی اطالع داريد که 

ــاس  ــت نداريم، يعنی هر جا که ما احس هيچ وقت بن بس

ــود يا کم شود می توانيم  کرديم بايد بعضی جاها اضافه ش

ــنهاداتی را در هيأت امنا مطرح کنيم و تغييرات الزم  پيش

را اعمال نماييم.

   با توجه به نزديک شدن سال تحصيلی جديد در مهر 
ماه، آيا پيامی به محققين و معلميـن همکار در آموزش و 

پرورش داريد؟
پيام من برای معلمين عزيز،  ضمن تشکر از زحماتشان، 

ــت که ما هميشه مديون زحمات آن ها بوده ايم. و  اين اس

هرچه داريم ازنتيجه زحمات معلمانمان است. استدعای ما 

ــت که در ارتباط با استفاده از روش تدريس، حتمًا  اين اس

ــنتی را تا آن جا که  ــته باشند که روش های س توجه داش

ــه روش هايی به  ــت کنار بگذارند و بخصوص ب ممکن اس

ــر را در دانش آموزان  ــد که خالقيت و نوآوری وتفک پردازن

ــائل وموضوعات  ــکوفا می کند و باعث می شود که مس ش

ــوز در آيد و  ــئله برای دانش ام ــی به صورت يک مس درس

دانش آموز خودش به دنبال حل آن برود و آن را کشف کند 

و برايش راه حل پيدا کند از آن نوع روش ها استفاده کنند.

ــئله،  اصطالحًا به اين گونه روش می گويند روش حل مس

ــت که  ــه اين خودش چند فايده دارد،يک فايده اين اس ک

از همان ابتدا روحيه تحقيق و پژوهش را در دانش آموزان 

به وجود می آورد، و از طرفی معلمی که خودش بخواهد با 

ــر و کار داشته باشد که ناچار باشد از اين  دانش آموزانی س

نوع روش ها استفاده کند،الزامًا خودش هم يک پژوهشگر 

ــگ پژوهش در جامعه  ــد بود، اگر می خواهيم فرهن خواه

ــروع کنيم، در دانش  ــه ش ما نهادينه گردد، بايد از مدرس

آموزانمان به کمک روش های تدريسی که اعمال می کنيم 

و در معلمانمان با اين تفکر که هر وقت خواستند به کالس 

ــند،از اطالعات روز استفاده  ــی داشته باش بروند و تدريس

کنند،که برايش تحقيق کرده اند و مسائل و مشکالتی که 

در کالس شان وجود دارد، خودشان با فکر و تدبيربرايش راه 

کارهايی بيانديشند، يعنی با توجه به آن طرح اقدام پژوهی 

که طرح بسيار موثری است.

 محققين ما هم، در کنار نياز های اساسی و ريشه ای که 

بايد داشته باشند، محور اصلی تحقيقات خودشان را نياز های 

اساسی و فوری آموزش و پرورش قرار دهند. بايد يکسری از 

مسائلی را که در آموزش و پرورش داريم در اولويت تحقيق 

قرار دهيم، تا بتوانيم از آن ها برای تصميم گيری استفاده 

ــی را که مقام معظم رهبری به دنبالش  نماييم و آن تحول

ــتدعايم از محققين عزيز  ــتجو کنيم، اس ــتند را جس هس

ــت که تحقيق و بررسی نمايند که چرا محصول و  اين اس

خروجی مدارس ما همانی نيست که فلسفه حاکم اجتماع 

ما يعنی فلسفه تعليم و تربيت اسالم می خواهد.

 اين محصول چرا با آن فلسفه حاکم ما مطابقت ندارد؟ و 

راه کار هايی را که می شود برايش انديشيد کدام است؟

ــاس آن  ــفه حاکم دارد، و بر اس هر جامعه ای يک فلس

ــخص می شود، برنامه  ــفه حاکم است که اهداف مش فلس

ــی را تنظيم  ــوای کتاب های درس ــم می کند، محت تنظي

می کند، وبعد انتظار دارد که بر اساس آن ها، يک محصول 

مطلوب (OUT PUT ) داشته باشد، اين محصول مطلوب 

همانی بايد باشد که آن فلسفه حاکم می خواهد، هرچه از 

اوائل انقالب دور می شويم احساس می کنيم که محصول 

مدرسه ما با آن فلسفه حاکم فاصله می گيرد، محققين ما 

ــيب شناسی کنند و راه کارهايی را که می توانند  آن را آس

برای برون رفت از اين چالش بيابند پيشنهاد دهند.

 نقش کتابخانه را در تحقيقات محققان چه گونه ارزيابی 
می کنيد؟

متاسفانه کتابخانه های ما از جمله کتابخانه پژوهشگاه، 

ــت! من در  ــد نيس آن طوری که به صورت علمی بايد باش

ــيار ناراحت و  ــتم در واقع بس بازديدی که از کتابخانه داش

ــدم، علت اين بود که می ديدم مراجعی آن جا  افسرده ش

حضور ندارد، هرچند به من گفتند مراجعين می آيند و ازآن 

ــتفاده می کنند ولی من زمانی باورم می شود که ببينم  اس

کتابخانه ما از پارک ها شلوغ تر باشد، ازمراکز فرهنگی شلوغ 

پژوهشگاه تالش کند تا دستگاه 
اجرايی ما از آزمايش و خطا به پرهيزد. 
وبا يک قاطعيت محکم تری بتواند 
برای کارهای خودش 
تصميم گيری نمايد

تر باشد، از سينماها شلوغ تر باشد، اما اگر قرار است که هر 

ــی بيايد و آن جا بنشيند و تحقيقی کند،  از چندی، کس

فايده ندارد. 

ــه اوًال منابع کتابخانه  ــت ک ــم الزمه اش اين اس  آن ه

ــد، منابعی که آن جا هست، منابع مورد نياز  ما به روز باش

جامعه باشد، سيستم های نوينی که اآلن در کتابخانه های 

ــت پياده شود، در همين راستا، اقداماتی را  دنيا موجود اس

ــر داريم در آينده نزديک اين  ــت اجرا داريم. در نظ در دس

برنامه ها برای پژوهشگاه تحقق پيداکنند..

ــه و غنی کردن آن ها  ــه روز کردن اطالعات کتابخان  ب

در راستای نياز هايی که پژوهشگران دارند، معرفی بهترين 

طرح های پژوهشی انجام شده،از طريق سايت های مرتبط 

ــگران بتوانند به راحتی از اين  و يا راه های ديگر، تا پژوهش

امکانات استفاده نمايند.

 چنانچـه موضوعی هم الزم اسـت مطرح شـود و در 
سئواالت فوق فراموش شده است مطرح فرماييد.

 از مواردی که من آرزويم است در پژوهشگاه به سوی 

آن حرکت کنيم اين است که همين کسانی که در امر 

تعليم و تربيت زحمت می کشند، به خصوص پژوهشگران 

ما در پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، منتظر اين 

نباشند که ديگران هميشه نياز ها را به اين ها اعالم کنند، 

تا آن ها به سمت تحقيق بروند، خودشان هم به عنوان 

يک طبيبی که درد آشنا هستند نياز ها را شناسايی کنند 

و فعاالنه پيشنهاد های خود را ارائه دهند و به دنبال آن 

باشند، نکته ديگری که آرزويم است انجام شود اين است 

ــده به آن  که زمانی را که برای انجام پژوهش تعيين ش

ــته باشند، عالوه برآن دقت الزم را برای  زمان توجه داش

ــئوليت هايی که به آن ها سپرده می شوند را  تحقق مس

داشته باشند، البته که دارند من فقط به خاطر حساسيت 

ــت که ياد آوری می کنم، علت آن است که  ــئله اس مس

ــاس يافته های ما تصميم گيری می شود، هر قدر  بر اس

ــفاف تر باشد، باور  اطالعات ما صحيح تر، دقيق تر و ش

ــتر خواهد بود  افراد و تصميم گيران به کار های ما بيش

ــتنادی هم که به کار ها خواهند کرد آن استناد با  و اس

يک قوت قلب بيشتری خواهد بود. بنابراين ما بايد تالش 

بکنيم که عالوه بر اين که خودمان داريم رشد می کنيم، 

موجبات رشد پژوهشگاه را هم فراهم کنيم.واين ميسر 

ــاءاهللا بدان  ــود مگر آن عرايضی که گفتم ان ش نمی ش

ــته باشيم و به سمت و سويی حرکت بکنيم  توجه داش

ــئولين اجرايی مابه اين نتيجه برسند که بدون  که مس

پژوهشگاه نمی توان تصميم گيری کرد.
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ــته به هم  مي باشند به  آموزش و پژوهش دو مفهوم وابس

ــرفت يا عقب ماندگي هريك در ديگري تأثير   طوري كه پيش

ــري مهارت ها  ــتلزم به كارگي ــذارد. فرايند آموزش مس مي گ

ــت از طرف ديگر تقويت و توسعه  و فرايند هاي پژوهشي اس

ــاز دارد لذا مي توان گفت اين دو  ــش خود به آموزش ني پژوه

ــد و تعالي خود به بستر مشتركي نياز دارند  مفهوم براي رش

ــط دست اندركاران امر پژوهش و آموزش فراهم  كه بايد توس

گردد. درك چنين شرايط و وضعيتي به معلم كمك  مي كند 

ــبي را براي آشنايي نظري و عملي  تا بتواند راهبردهاي مناس

ــن و به كارگيرد، بر اين  ــش آموزان با فرايند تحقيق تعيي دان

اساس كنكاش و جست و جو پيرامون عواملي كه  مي توانند 

پژوهش را تقويت نمايند، نوعي فرايند دو جانبه براي تقويت 

آموزش و پژوهش خواهد بود كه پيشرفت و تعالي هر دو عنصر 

را به دنبال خواهد داشت.

 پژوهش يكي از ابزارهاي مهم توسعه ي فردي و اجتماعي 

است. نظام هاي آموزشي كه خود گسترش دهنده ي فرهنگ 

پژوهش و تحقيق  مي باشد، الزم است در ريزعناصر خود توجه 

به فرهنگ پژوهش مداري را مد نظر قرار دهند. نظام آموزش 

ــطه به دو دليل عمده بايد در رأس برنامه هاي تقويت  متوس

ــت اينكه، محصوالت اين  پژوهش و تحقيق قرار گيرد، نخس

ــگاه ها و مراكز آموزش عا لي را تشكيل  نظام،درون داد دانش

ــادي از دانش آموختگان اين  مي دهند. دوم اينكه عده ي زي

دوره جذب بازار كار  مي شوند.

مهر محمدي (۱۳۷۹) نيز با نشان دادن هرم پژوهشگران 

در سه سطح فراگيران، معلمان و دانشگاهيان، موضوع توجه 

ــت.  به پژوهش هاي دانش آموزي را مورد تأكيد قرار داده اس

به اعتقاد او پژوهندگي در سطح دانش آموزان مستلزم تجهيز 

معلمان به مهارت و انديشه ي پژوهشگري است.

دانش آموزان به عنوان گروه كثيري از افراد كه به آموختن 

دانش مشغول هستند بايد با روش هاي كشف دانش نيز آشنا 

شده و به فراخور سن خود از روش هاي پژوهش و مطالعه ي 

ــب نتايج پژوهشي آشنا شوند.  علمي و يا الاقل با راه هاي كس

آشنايي با شيوه هاي پژوهش به ويژه پژوهش هاي كتابخانه اي 

ــد ضمن  ــن و وقت دانش آموزان باش ــاده و در حد س كه س

ــب اين گونه شيوه  ــی آنان در پژوهش، با لذت كس دسترس

ــب اطالع، آشنا شده و زمينه ي انجام پژوهش ها را در  ي كس

زندگي تحصيلي آنان در آينده فراهم خواهد کرد. 

ــوزان از مهارت ها، توانايي ها،  ــراي برخورداري دانش آم ب

نگرش ها و اطالعاتي كه بتوانند از رهگذر آن فرهنگ پژوهش 

ــق را در خود نهادينه كنند، برنامه هاي متعددي بايد  و تحقي

ــود. يكي از انواع اين برنامه  طراحي و به مورد اجرا گذارده ش

ــت، در  ــا ارائه ي طرح هاي تحقيقاتي به دانش آموزان اس ه

ــرح ها دانش آموز به طوري فردي يا به عنوان عضوي  اين ط

ــپس  ــك گروه درباره ي موضوعي تحقيق  مي كند و س از ي

نتايج كار خود را گزارش  مي نمايد، معلمان بايد به شاگردان 

ــت و جو و يافتن مراجع مربوط را بياموزند،  خود نحوه ي جس

همچنين بايد شيوه ي يادداشت برداري، نمونه برداري، تحليل 

داده ها، آزمايش 

واقعيت هاو تفسير آمار ي را به دانش آموزان آموزش دهند. 

(طهوريان، ۱۳۷۲ )

ــاز و كارهاي الزم را براي توسعه و  مدارس بايد توانايی س

ــوزان را تدارك  ــي بين دانش آم تقويت فعاليت هاي پژوهش

ببينند، تحقق اين امر به يك بسيج همه جانبه در تمامی سطوح 

نظام آموزشي نياز است. 

دوره ي متوسطه به داليل مختلف از اهميت قابل توجهي 

ــن دوره به دليل قرار گرفتن  ــت دانش آموزان اي برخوردار اس

در شرايط بلوغ جسماني، عاطفي و فيزيکی تغييرات متعدد 

ــودي خود تجربه  مي كنند در بعد  ــي را در ابعاد وج و متنوع

ــناختي نيز دوره ي تفكر انتزاعي را  مي گذرانند و آمادگي  ش

ــند در بعد  پردازش مفاهيم را به گونه اي مجرد دارا  مي باش

ــند و  ــتقالل خواهي  مي رس اجتماعي نيز به نوعي حس اس

ــئوليت هاي مختلف حرفه اي و  به تدريج براي پذيرش مس

اجتماعي خود را آماده  مي كنند. 

قرن هاست كه نظريه پردازان آموزشي بر اين باورند كه اگر 

شرايط جست و جو و كشف براي دانش آموزان فراهم گردد، 

يادگيري فرايندي كامل تر و با معناترخواهد بود. (طهوريان، 

(۱۳۷۲

ــراي تحقق  ــاد دارد كه ب ــش ۴، ۳) اعتق ــي (پژوه محراب

ــي را بايد  ــافي، برنامه هاي درس ــاي يادگيري اكتش فراينده

ــرايطي مستلزم ايجاد  پژوهش مدار كردكه تدارك چنين ش

تحوالتي عميق در نظام آموزشي و برنامه هاي درسي است.زر 

ــان ( پژوهش ۱،۷ ) نيز ضرورت پژوهش هاي مدرسه اي  افش

ــورد تأكيد قرار داده و نقش جديد دانش آموزان را توليد  را م

ــي  ــش  مي داند كه اين توانايي، خود، از برنامه هاي درس دان

پژوهش محور نشأت  مي گيرد. در اين گونه برنامه ها، دانش به 

طور كامل توسط برنامه هاي درسي و معلم در اختيار دانش 

آموزان قرار ن مي گيرد.

ــور نقش معلم اين  ــي پژوهش مح ــام هاي آموزش در نظ

است كه شرايطي فراهم آورد تا دانش آموزان جست و جو گر و 

پرسشگر خوبي بار آيند، خوب سئوال كنند و خوب بپرسند، 

چرا كه كار آفرينان آينده و نو جوانان جست و جو گر و كنجكاو 

امروز هستند. (نويد، پژوهش ۱،۳)

ــناختي، عاطفي و  ــش آموزان بايد در ابعاد مختلف ش دان

ــطح معيني از پيشرفت رسيده باشند تا بتوانند  مهارتي به س

ــركت مؤثر و مفيدي از خود  ــه هاي پژوهش مدار ش در برنام

نشان دهند، بديهي است آموزشگاه بايد تدارك دهنده و فراهم 

ــرايطي باشد. محيط و فضاي كالس نيز  آورنده ي چنين ش

ــّوق تفكر پژوهش و تحقيق در دانش آموزان گردد،  بايد مش

معلمان بايد بتوانند فضايي مناسب را فراهم نمايد كه بر انجام 

فعا ليت های دانش آموزان، تاكيد  مي كند.

ــرورش روحيه ي تفكر  ــوي (پژوهش ۳، ۵)پ به نظر صف

ــه در دانش آموزان، مستلزم اين است  و شرايط توليد انديش

ــاس يافته هاي  ــه معلم بتواند عناصر تدريس خود را بر اس ك

ــازي نمايد، به گونه اي كه كالس درس با روش  جديد، باز س

ــود و دانش آموزان در فعاليت هاي ياددهي  هاي فعال اداره ش

يادگيري مشاركت نمايند و معلم به عنوان راهنما و مشاور و 

استاد راهنماي تحقيق در جهت پرورش رو حيه ي كاوشگري 

ــازمان دهي  و خالقيت، دانش آموزان را هدايت و رهبري و س

پژوهش های دانش آموزی: 

بايد ها و الزامات
دکتر عبدالحميد رضوی

سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

فرايند آموزش مستلزم به كارگيري 
مهارت ها و فرايند هاي پژوهشي 
است از طرف ديگر تقويت و توسعه 
پژوهش خود به آموزش نياز دارد
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نمايد، براي اين منظور معلم بايد خود پژوهشگر باشد و روش 

پژوهش را بداند.

فضاي حاكم بر مدرسه نيز بايد شكوفا كننده ي پژوهشگري 

دانش آموزان باشد و بتواند فعاليت هاي پرسشگري و كاوشگري 

را تقويت و تشويق نمايد، تدارك چنين فضايي نيازمند امنيت 

ــت كه بتواند ميدان را  ــي و رواني و مديريت كار آمد اس روح

براي پرسشگري، تحقيق و پژوهش فراهم آورد به پرسش ها 

ــوزان كه در چارچوب  ــؤال ها و كنجكاوي هاي دانش آم و س

برنامه هاي تدريس هر يك از معلمان طراحي و اجرا  مي گردد، 

ــاط و جست وجو  ــوي دقيق و علمي بدهد و نش ــمت و س س

ــخ را در دانش آموزان تقويت نمايد. (نويد،  كردن و يافتن پاس

پژوهش۱، ۳)

ــرد و آغاز اين  ــي را بايد پژوهش مدار ك برنامه هاي درس

فرايند مواجهه ي دانش آموزان با مسئله يا موقعيت ابهام آميز 

است كه معلم فراهم كننده ي اين شرايط مي باشد درك چنين 

فضايي مستلزم ايجاد تحوالت عميق تري در نظام آموزشي، 

برنامه هاي درسي و به ويژه برنامه هاي آموزش نيروي انساني 

قبل و حين خدمت كاركنان مي باشد، در انتخاب روش هاي 

تدريس معلم بايد دقت و توجه الزم را معمول دارد و آموزش 

و مهارت هاي الزم براي كاربرد هر يك از آنها را كسب كرده 

ــد رفتار وعكس العمل مناسب را در هنگام  ــد و قادر باش باش

استفاده از رو ش ها ارائه دهد، براي مثال در فرايند حل مسئله 

معلم بايد ازدخالت هاي بي مورد كه در نهايت منجر به ارائه ي 

راه حل توسط وي  مي گردد، اجتناب نمايدو شرايطي فراهم 

ــائل را كشف نموده و  كند تا دانش آموزان خود، راه حل مس

ــي  ــي و كتاب هاي درس به كالس ارائه نمايند، منابع آموزش

در اين ميان رسالتي ديگر  مي يابند و بر خالف وضع كنوني 

عرضه ي مستقيم مطالب يادگيري مد نظر نيست منابع اعم از 

كتاب هاي درسي، راهنماي معلم و ساير مواد آموزشي بايد با 

وظايف معلم و شاگرد در اين الگو سازگاري داشته باشد. 

ــتان ها و مناطق نيز بهتر است  آموزش و پرورش شهرس

ــدارس را در انجام  ــب، م با طراحي برنامه هاي اجرايي مناس

فعاليت هاي پژوهشي ياري رسانند، برگزاري جلسات پژوهشي، 

ــي معلمان، تهيه ي منابع  ــه و معرفي يافته هاي پژوهش ارائ

ــي مورد نياز، اطالع رساني و … از جمله برنامه هايي  آموزش

است كه مي تواند توسط برنامه ريزان و مديران به اجرا گذارده 

شود.

سازمان آموزش و پرورش استانها و وزارت آموزش و پرورش 

نيز با تعيين سياست ها و خط مشي هاي مناسب و هم چنين 

با تخصيص اعتبارات الزم، نقش مه مي در توسعه و گسترش 

ــطه  ــن دانش آموزان دوره ي متوس ــي بي فعاليتهاي پژوهش

ــق هدف هاي  ــوزان در جريان تحق ــت. دانش آم خواهد داش

آموزشي درسي نقش هاي مختلفي را برعهده  مي گيرند كه 

تحقق صحيح و به موقع هر يك از اين نقش ها  مي تواند نتايج 

ارزنده اي را براي دانش آموزان در بر داشته باشد. نقش هايي كه 

متأثر از فرآيند تعيين و تحقق هدف ها مي باشد، مسير اصلي 

دانش آموز و معلم و چگونگي پيمودن جريان هاي آموزشي و 

پرورشي را معين مي كنند.

دانش آموز در فرايند كسب يادگيري نقش هاي مختلفي 

ــده، اجراكننده،  ــئوال كنن نظير دريافت كننده اطالعات، س

ارزياب، نقاد، تحليل كننده، خلق كننده، الگو و... بر عهده دارد 

كسب موفقيت در اين نقش ها به تدارك شرايط مناسب نياز 

دارد كه همه ی دست اندركاران نظام آموزشي كه نقش كليدي 

در طراحي و اجراي برنامه هاي آموزشي دارند بايد از آن مطلع 

باشند. آگاهي دانش آموزان از اين نقش ها نيز نقش اساسي در 

تحقق صحيح آنها دارد.

از سوی ديگردر كالس، دبيران بايد بتوانند فضاي مناسبي 

براي ترغيب دانش آموزان به شركت در فعاليت هاي پژوهشي 

فراهم نمايند مثال كاربرد روش هاي تدريس فعال، روش هاي 

ــيابي كارآمد و پويايی فعاليت هاي تكميلي در كالس و  ارزش

ــور دانش آموزان در فعاليت  ــزل  مي تواند در افزايش حض من

ــازي  ــد. هم چنين فراهم س ــي كالس موثر باش هاي پژوهش

زمينه هاي مناسب براي ايجاد رقابت صحيح بين دانش آموزان 

مي تواند تا حد زيادي نيازهاي انگيزشي پژوهشي دانش آموزان 

را پاسخ گو باشد. در سطح مدارس متوسطه الزم است، شرايط 

مناسبي براي دسترسي دانش آموزان به منابع غني اطالعات 

نظير كتابخانه، اينترنت، كارشناسان و متخصصان فراهم آيد.در 

فضاي تحصيلي آموزشگاه الزم است پژوهش، جايگاه ويژه خود 

را داشته باشد، اين موضوع از طريق اعالم يافته هاي پژوهشي 

ــد براي  دانش آموزان و دبيران به طرق مختلف عملي مي باش

مثال هر يك از دو گروه دبيران و دانش آموزان مي توانند تابلو 

اعالناتي براي معرفي يافته هاي پژوهشي خود دراختيار داشته 

ــي از زمان برگزاري مراسم صبحگاه  ــند، اختصاص بخش باش

ــي و هم چنين معرفي  مي تواند براي ارائه يافته هاي پژوهش

روش هاي مورد استفاده در هريك از آنها در نظر گرفته شود. 

تهيه و چاپ نشريات ادواري به گونه اي كه در سطح منطقه 

نيز منتشر شود  مي تواند زمينه مناسبي را براي ايجاد رقابت 

صحيح بين آموزشگاه ها فراهم نمايد. 

تشكيل كميته هاي پژوهشي در سطح دبيران و دانش 

ــد در هدايت و  ــت كه  مي توان ــوزان راهبرد ديگري اس آم

ــي بر  ــاي دانش آموزي نقش اساس ــاماندهي پژوهش ه س

ــد چنان چه اين اقدام به داليل مختلف  ــته باش عهده داش

ــد، مي توان از طرح رابط پژوهشي سود جست  عملي نباش

براين اساس يكي از معلمان كه در امور پژوهشي از توانايي و 

عالقه مندي بيشتري برخوردار است، كنترل و هدايت برنامه 

ــطح  ــي همكاران را بر عهده مي گيرد و در س هاي پژوهش

دانش آموزان نيز همين طرح به مورد اجرا در مي آيد با اين 

تفاوت كه رابط پژوهشي دانش آموزي از بين مطلع ترين و 

عالقه مندترين دانش آموزان به فعاليت هاي پژوهشي انتخاب 

ــد هم چنين الزم است در شرح وظايف هر يك  خواهد ش

ــده، راهبردهايي به منظورتقويت ارتباط  از دو گروه ذكر ش

ــوزي وپژوهش در  ــي هاي پژوهش دانش آم بين خط مش

سطح دبيران اتخاذ گردد. كميته يا رابط پژوهشي در سطح 

آموزشگاه بر فعاليت هاي پژوهشي دانش آموزي آموزشگاه نيز 

نظارت خواهد داشت، در همه ي اين بخش ها الزم است از 

نظرات كليه دست اندركاران مسائل آموزشي و پژوهشي در 

سطح استان ها و شهرستان ها يا مناطق نهايت استفاده به 

عمل آيد.

برخی الزامات توسعه پژوهش های دانش آموزی

- افزايش محتواي كتب درسي در زمينه اهميت پژوهش.

- توسعه نگرش پژوهشي در فضاي آموزشگاه. 

- معرفي نخبگان پژوهشي در سطح دانش آموزي. 

- ارائه بازخورد مثبت به فعاليت ها و نتايج پژوهشي دانش 

آموزان.

ــي چالش برانگيز با تاكيد بر  - ارائه موقعيت هاي آموزش

درك اهميت تفكر پژوهشي. 

- اختصاص زماني براي پرورش مهارت هاي خواندن دانش 

آموزان در كالس. 

ــه روش هاي صحيح خواندن و  ــش متون مربوط ب - افزاي

مطالعه در كتاب هاي درسي.

ــيوه های صحيح مطالعه در برنامه  -برگزاري دوره هاي ش

غني سازي اوقات فراغت دانش آموزان.

ــا موضوع  ــف ب ــطوح مختل ــابقات در س ــزاري مس - برگ

مهارت هاي مطالعه و خواندن در دانش آموزان. 

- گردآوري متو ن مربوط به پژوهش هاي دانش آموزي در 

يك مجموعه واحد به منظور استفاده دانش آموزان و دبيران.

-معرفي چهره هاي ممتاز دانش آموزي در بخش مهارت 

در روش هاي تحقيق دانش آموزي. 

ــاي تدريس فعال براي انتقال روش  ــتفاده از روش ه - اس

شناسي پژوهش هاي دانش آموزي به دانش آموزان.

-تهيه مجموعه هاي مختلف آموزشي در قالب نرم افزار هاي 

مختلف در بردارنده روش هاي مختلف جمع آوري اطالعات.

-تجهيز كتابخانه هاي آموزشگاهي به انواع منابع اطالعاتي 

مورد نيازدانش آموزان. 

ــع اطالعاتي نظير  ــوزان با انواع مناب ــنايي دانش آم - آش

نمايه ها، مقاله نامه ها، چكيده نامه ها و ...

ــوزان در بخش چگونگي  ــت مهارت هاي دانش آم -تقوي

جست و جوي منابع اطالعات در  كتابخانه هاي بزرگ.

-ارائه ي آموزش هاي عملي به دانش آموزان در زمينه ی 

استفاده موثر از اينترنت.

-آشنايي دانش آموزان با انوع سايت هاي پژوهشي به ويژه 

ــطح مهارت هاي ايشان در  در بخش دانش آموزي و ارتقاء س

استفاده از اين گونه سايت ها. 

- ايجاد و تقويت شبكه بين منابع اطالعاتي دانش آموزان 

در سطح دانش آموزي، آموزشگاهي ….

 تقويت مهارت هاي دانش آموزان از طريق مشاركت بيشتر 

ايشان در انجام پروژه هاي پژوهشي با تاكيد برحضور موثرآنان 

دربخش جمع آوري اطالعات. 

منابع:
۱-كاالهان، جوزف اف. لئونارد اچ. كالرك(۱۳۷۳)، آموزش 

در دوره متوسطه، ترجمه جوادطهوريان، مشهد، آستان قدس 

رضوي،

۲-مهر محمدي، محمود(۱۳۷۹)،جستارهايي از پژوهش 

در قلمرو آموزش و پرورش، تهران، پژوهشكده تعليم و تربيت 

ــي و برنامه ريزي  ــازمان پژوهش ۳ـ پژوهش، خبرنامه س

آموزشي وزارت آموزش و پرورش، شماره هاي ۱، ۳،۴ و۶و ۷

در نظام هاي آموزشي پژوهش محور 
نقش معلم اين است كه شرايطي 
فراهم آوردتا دانش آموزان جست وجو 
گر و پرسشگر خوبي بار آيند، خوب 
سئوال كنند و خوب بپرسند

برنامه هاي درسي را بايد پژوهش 
مدار كرد و آغاز اين فرايند مواجهه ي 
دانش آموزان با مسئله يا موقعيت 
ابهام آميز است
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 آموزش و پرورش بيش از هر نهاد ديگري با تحول، 

توسعه، تغيير، نو شدن، تطور و اصالح فرآيندها و روش ها 

ــوزش و پرورش  ــوع تحول در آم ــرو كار دارد. موض س

ــخنان مقام معظم رهبري در ديدار با فرهنگيان  با س

(تاريخ ۸۶/۲/۱۲) و ديدار با مسئولين وزارت آموزش و 

پرورش (۸۶/۵/۳) ابعاد تازه اي يافت و تغيير در آموزش 

ــه اي و  ــرورش، به خصوص تحول در مباني انديش و پ

جهت گيري هاي فكري اساسي نظام تعليم و تربيت به 

ــه ی جدي رهبر معظم انقالب تبديل  دغدغه و مطالب

شد. بديهي است همه بخش هاي كشور و به خصوص 

وزارت آموزش و پرورش، در قبال فرآيند تحول آموزش 

و پرورش، مسئوليت هاي مهم و قابل مالحظه اي دارند. 

ــوزش و پرورش نيز به تبع  بخش تحقيقات وزارت آم

ــاي نقش هاي  ــي خود ملزم به ايف ــاي اساس كاركرده

ــت. طبيعي  ويژه اي در امر تحول آموزش و پرورش اس

است بخش تحقيقات آموزشي كشور، به منظور ايفاي 

كاركردها و تحقق وظايف مورد انتظار، نيازمند اعمال 

ــاختارها، زمينه ها و  ــرات و تحوالت در س برخي تغيي

روش هاي خود مي باشد و از اين رو يكي از پيش نيازهاي 

مهم تحول در نظام آموزشي كشور، تحول در مجموعه 

ــا، روش ها و محصوالت نظام  مفاهيم، فرآيندها،  باوره

پژوهش هاي آموزشي كشور مي باشد. هدف غايي برنامه 

تحول تحقيقات، توسعه علمي نظام آموزش و پرورش، 

ــاخص ها و معيارهاي كيفيت نظام آموزشي و  ارتقاء ش

ــت. بديهي است  افزايش كارآيي دروني و بروني آن اس

توسعه و كارآمدسازي نظام آموزش و پرورش، مستلزم 

تدوين برنامه جدي و عقاليي در چارچوب و قواره برنامه 

استراتژيك و نگاه همه جانبه به هم پارامترهاي مؤثر بر 

آن و اجراي دقيق سياست هايي است كه از دل چنين 

برنامه دقيقي استخراج مي شود. دستكاري هاي وصله-

پينه اي كه نشان از حاكميت تفكر روزمرگي دارد،  دردي 

ــبب به وجود  از آموزش و پرورش دوا نمي كند، بلكه س

آمدن موج مشكالت تازه و چالش هاي پيش بيني نشده 

بنيادي مي شود. در حال حاضر، به وضوح شاهد هستيم 

كه برخي دستكاري هاي كالن در سازوكارهاي وزارت 

عظيم آموزش و پرورش، مشكالتي به وجود آورده است. 

با توجه به اين موارد، برنامه پيشنهادي كه شرح آن در ادامه 

از نظر مي گذرد، تدوين شده است.

ــان  ــات در دو مؤلفه اصلي خود را نش ــول تحقيق  تح

مي دهد:

 الف- كيفيت بخشي به تحقيقات،

 ب- توسعه فعاليت هاي پژوهشي.

 مباني تدوين برنامه ها، سخنان مقام معظم رهبري در 

حوزه هاي تحول آموزش و پرورش؛ تحقق نهضت نرم افزاري 

ــند  ــت. اين برنامه با چارچوب س و جنبش توليد علم اس

برنامه چهارم توسعه كشور نيز هماهنگ است، به عنوان 

مثال محور اول (كيفيت بخشي به تحقيقات) ريشه در 
برخي مفاد قانون برنامه چهارم توسعه به شرح زير دارد:

۱- نوسازي شيوه هاي مديريت بخش پژوهش (بند ج- 

ماده ۴۶- قانون برنامه چهارم توسعه)

ــاي  ــت ها و راهبرده ــازي سياس ــازي و بازس ۲- نوس

پژوهشي... (بند الف-ماده ۴۳- قانون برنامه چهارم)

ــاي اصلي  ــردن تصميم گيري ه ــش مدار ك ۳- پژوه

ــند توسعه بخش  ــطوح (س آموزش و پرورش در كليه س

ــعه كشور  آموزش و پرورش عمو مي در برنامه چهارم توس

- سياست هاي اجرايي)

محوردوم ( توسعه فعاليت هاي پژوهشي) نيز در 
مواد قانوني برنامه چهارم توسعه، به شرح زير ريشه دارد:

ــعه فعاليت هاي پژوهشي (سند توسعه بخش  ۱- توس

آموزش و پرورش عمومي-سياست هاي اجرايي)

ــرورش و ارتقاء كيفيت  ــعه علمي آموزش و پ ۲- توس

برنامه هاي آموزش و پرورش (همان،  بخش استراتژي ها)

ــي به تحقيقات) در بردارنده  محور اول (كيفيت بخش

راهبردهايي به شرح زير است:

۱- حمايت پژوهشي از جهت گيري هاي اصلي۱ وزارت 

نگاهي به برنامه ها
 و مأموريت هاي
فراروي پژوهشگاه
دکترفرهاد کريمی 
مشاور علمی، مدير حوزه رياست 
پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش

آموزش و پرورش به منظور ترويج تصميم گيري پژوهش 

بنيان (مبتني بر پژوهش) و تقويت بدنه كارشناسي وزارت 

آموزش و پرورش با رعايت اصول زير:

كاربردي كردن و تقاضا محور كردن تحقيقات، افزايش 

پاسخگويي بخش تحقيقات به نيازهاي آموزش و پرورش،  

ــن فعاليت هاي  ــتر بي ــازي و هماهنگي بيش ايجاد همس

تحقيقاتي پژوهشگاه و نيازها-مسايل بخش هاي اجرايي 

ــتمر و مداوم بين  ــق تعامل و گفتگوي مس وزارت از طري

نخبگان دو بخش و افزايش روايي نظرات كارشناسي. 

ــازي و اصالح نظام سياستگذاري و مديريت  ۲- بهس

ــايه تدوين اولويت هاي اساسي  تحقيقات آموزشي (در س

وزارت و پاسخگويي به نيازهاي اصلي)

۳- بهبود سامانه اطالعات پژوهشي و اشاعه تحقيقات

۴- كيفيت بخشي به اجراي طرح هاي پژوهشي (اصالح 

فرايندهاي اولويت يابي، مسأله شناسي؛ اجراي پژوهش و 

نظارت بر طرح هاي پژوهشي)

ــاماندهي منابع بخش تحقيقات و بسيج آنها در  ۵- س

جهت توليد پژوهش، بهبود بهره وري و حل مسايل قابل 

پژوهش نظام آموزشي

۶- طراحي و اجراي سامانه و مدل كاربست تحقيقات 

(مدل تعاملي)

در محور دوم (توسعه فعاليت هاي پژوهشي) راهبردهايي 
به شرح زير مطرح خواهد بود:

۱- طراحي و اجراي تحقيقات مورد نياز برنامه تحول در 

آموزش و پرورش (تدوين مباني فلسفي و مفهوم سازي هاي 

نظري-آسيب شناسي ها – تحقيقات آينده نگرانه)

۲- توسعه و بهبود كيفيت برنامه معلم پژوهنده (اقدام 

ــان آموزش و پرورش)، اشاعه  پژوهي معلمان و كارشناس

ــت طرح هاي موفق اقدام پژوهي، گسترش اقدام  و كاربس

پژوهي در حوزه ستادي 

ــراهاي  ــت پژوهش س ــود كيفي ــاماندهي و بهب ۳- س

ــق  ــا و تدقي ــي  آن ه ــش اثربخش ــوزي و افزاي دانش آم

مأموريت ها

ــوزش و پرورش در  ــترش مراكز تحقيقاتي آم ۴- گس

استان ها و بهبود كيفيت  آن ها

ــايي و تبيين جهت گيري هاي اصلي وزارت  ۵- شناس

آموزش و پرورش

۶- توسعه روابط علمي و بين المللي در حوزه تحقيقات 

ــي و انجمن هاي  ــا مراكز پژوهش ــي و همكاري ب آموزش

علمي مرتبط

ــاز وزارت  ــات مورد ني ــراي تحقيق ــي و اج ۷- طراح

(به ويژه در حوزه نقشه جامع علمي كشور، توسعه نهضت 

نرم افزاري و جنبش توليد علم، آموزش مبني بر خالقيت، 

ــئله، ابتكار، تحقق زمينه هاي نيل به هدف هاي  حل مس

عالي سند چشم انداز، پرورش توانايي تفكر،  فلسفه آموزي، 

ــگري و نوآوري در نزد  ــگري، كاوش منطق آموزي، پرسش

دانش آموزان)

۸- گسترش تحقيقات بين رشته اي

ــگاه هاي  ــترش آزمايش ۹- ترويج مدارس تجربي-گس

روانشناسي آموزشي و روانشناسي مدرسه، كاربست  مدلهاي 

تجربي آموزش و روش تدريس

ــردازي در حوزه هاي مربوطه  ۱۰- تالش براي نظريه پ

 آموزش و پرورش بيش از هر نهاد 
ديگري با تحول، توسعه، تغيير، نو 
شدن، تطور و اصالح فرآيندها و 
روش ها سرو كار دارد.
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ماه مهـر بار ديگر از راه رسـيد تا برای تعليم 
و تربيت رسمی کشـور بهار و آغـاز جديدی 
را  در سـال تحصيلی جديد نيز مانند ساليان 
قبل مـدارس پذيرای ميليون هـا دانش آموز 
خواهنـد بود کـه با خـود بهتريـن آرزوها و 
استعدادهای الزم برای نيل به آنها را به همراه 
دارند. آرزوهايي که با آرزوهای اولياء آنها و در 
سطحی وسيع تر با آرمانهای جامعه ايرانی گره 
خورده اسـت.اما شواهد نشـان می دهد که با 
وجود استعداد الزم، تعداد قابل توجهی از اين 
دانش آموزان هرگز به آرزوهای خود نمی رسند 
و به همين ترتيب بخشی از آرمانهای خانواده 
ها و نيز جامعه در اين مسير با ناکامی مواجهه 
می شـود. موضوعـی که پرداختن بـه ابعاد  و 
پيامدهايـش با وجود اهميت فـراوان، در اين 

نوشته نمی گنجد.

ــعه استعدادهای   امروزه تعليم و تربيت زير بنای توس

ــعه جوامع در  ــن ترتيب زيربنای توس ــردی و به همي ف

ــارب جهانی نيز  ــوب می گردد و تج ابعاد مختلف محس

ــاز دارد. به اين ترتيب است که  نشان از اين نقش کارس

ــرمايه گذاری در آموزش و پرورش به عنوان بنيادی و  س

ــرمايه گذاری و با پايدارترين نتايج  پر بازده ترين نوع س

ــود. پيداست اين سرمايه گذاری در صورت  مطرح می ش

مناسبت و اداره مطلوب در مدرسه به عنوان کانون تعليم و 

تربيت است که تاثيرات خود را نمايان خواهد ساخت. به 

عبارتی با سرمايه گذاری الزم و نيل به آموزش و پرورش 

آغازسال تحصيلی جديد
 و ضرورت دستيابی به مدارس اثربخش 

دکتر رضا ساکی 
معاون توسعه مديريت پژوهشگاه مطالعات و عضو هيات علمیپژوهشکده

ــت که می توان انسان توسعه  و مدرسه توسعه يافته اس

ــعه يافته است  ــان توس يافته را تحويل جامعه داد و انس

ــعه به پيش  که می تواند جامعه را در ابعاد مختلف توس

ببرد. اما بر اساس شواهد موجود از جمله نتايج امتحانات 

ساليانه مدارس و نتايج مطالعات بين المللی (پرلز و تيمز) 

به عنوان در دسترس ترين شواهد، مدارس ما تا رسيدن 

به اين درجه از توسعه يافتگی با موانع و مشکالتی درخور، 

رو در رو هستند.

 به همين ترتيب و به بهانه آغاز سال تحصيلی جديد، 

ــه مدارس اثربخش  ــتار کوتاه موضوع نيل ب در اين نوش

به عنوان نياز مبرم جامعه در حال پيشرفت و توسعه ايرانی 

ــاا.. زمينه ای برای اهتمام و تفکر  ــود تا انش مطرح می ش

بيشتر پيرامون اين موضوع فراهم شود. بدون شک نيل 

ــور نيازمند همت و اراده ملی  به مدارس اثربخش در کش

می باشد.

 جايگاه مدارس در دنياي كنوني:
 مدرسه بهترين مكان براي نظاره عملكرد و سنجش 

ــمار  مي رود. بر اساس  ــي به ش كارآيي يك نظام آموزش

ــوان ميزان كارآمدي  ــه  مي ت اطالعات موجود در مدرس

يك نظام آموزشي را در ابعاد مختلف آن به محك كشيد. 

ــر صاحب نظران،  ــع مدارس محصول كليه تدابي در واق

سياستمداران و مسؤالن نظام هاي آموزشي براي تحقق 

ــد و از اين رو آنها امكان  آرمان هاي تربيتي خود  مي باش

مطالعه و ارزيابي تدابير يك نظام آموزشي را بخوبي فراهم 

مي سازند.

 همراه با تحوالت ايجاد شده در جوامع كنوني در طي 

ــنتي مدارس دچار تغيير و  ــده گذشته، چهره س يك س

ــه: مختصات وضع  ــروه، تدوين برنام ــكيل كارگ (تش

ــوزش نظريه پردازي،  موجود، برگزاري كالس هاي آم

تشويق نظريه هاي خالقانه، تدوين دستورالعمل هاي 

تشويقي و تسهيلي

ــي و اجراي  ــگاه از طراح ــش پژوهش ــر نق ۱۱- تغيي

تحقيقات عمدتًا گذشته نگر به طراحي و اجراي تحقيقات 

آينده نگر (بخش قابل توجهي از تحقيقات انجام شده ناظر 

به بررسي آن دسته از موضوعات و برنامه هاي وزارت آموزش 

ــتند كه در گذشته اجرا شده اند. تحقيقات  و پرورش هس

مهم، استراتژيك و تكان دهنده،  تحقيقاتي هستند كه راه 

ــان مي دهند: تحليل روندها،  سناريو نويسي،  آينده را نش

ــي انواع سناريوها در صورت ادامه وضع موجود و... از  بررس

جمله حوزه هاي پژوهشي نويني هستند كه الزم است وارد 

آنها شد).

ــي از طريق  ــج فعاليت هاي علمي گروه ۱۲- تروي

ــكيل حلقه هاي فكري و محافل  تشويق و تسهيل تش

ــه ورزي- اين حلقه ها، كانون هاي اصلي تحول و  انديش

جريان سازي تربيتي هستند. اصوًال خاستگاه فعاليت هاي 

ــبكه هاي  ــراز اول و نظريات ناب و نوآورانه، ش علمي ط

ــكل گيري شبكه هاي  علمي متعامل هستند. بدون ش

ــي كه اهل همكاري،  علمي و بدون حضور فرهيختگان

گفتگو، مباحثه و كار تي مي در امور علمي باشند،  جوانه 

انديشه هاي نو، امكان رشد پيدا نمي كند. توسعه علم و 

گسترش مرزهاي دانش، مستلزم طرح نظرات تازه، نقد 

آن نظرات و گفتگوي چالشي بين نظريه  پردازان است. تا 

زماني كه نياز به ارائه نظرات تازه احساس نشود و نظريات 

ارائه شده توسط مخاطبان آن جدي گرفته نشود و نقد 

نشود،  دانش تازه اي متولد نخواهد شد. 

۱۳- توسعه نشريات علمي-پژوهشي و علمي ترويجي 

در حوزه مأموريت هاي پژوهشگاه

۱- ناگفته پيداست كه تعيين جهت گيري هاي اصلي 

ــي است و هم پسا پژوهشي و  وزارت،  هم پيشا پژوهش

براين فرضيه مبتني است كه وزارت آموزش و پرورش 

ــه اي قابل اعتنا براي  ــاختار انديش داراي نرم افزار و س

تدوين مهم ترين راهبردها و سياست هاي خود مي باشد. 

اين ساختار مركب از بدنة كارشناسي قوي، روش ها و 

فرآيندهاي بهينه مي باشد و مي تواند حداقل كيفيت 

الزم براي خروجي هاي فرآيند تصميم گيري در آموزش 

و پرورش را تضمين كند.

 يكي از پيش نيازهاي مهم تحول در 
نظام آموزشي كشور، تحول در مجموعه 
مفاهيم، فرآيندها،  باورها، روش ها و 
محصوالت نظام پژوهش هاي آموزشي 
كشور مي باشد

 بدون حضور فرهيختگاني كه اهل 
همكاري، گفتگو، مباحثه و كار تي مي در 
امور علمي باشند،  جوانه انديشه هاي نو، 
امكان رشد پيدا نمي كند.
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تحول جدي شده و آنها متناسب با اين تحوالت نقش هاي 

جديدي را پذيرا گرديده اند. 

به همان اندازه كه مدارس افزايش يافته و مسؤليت هاي 

ــده  ــدي را پذيرفته اند، اداره آنها نيز پيچيده تر ش جدي

است. همانطور كه ويليامز(۲۰۰۲)اشاره نموده است، براي 

اداره مطلوب مدارس در دنياي كنوني بايد ابتدا به درك 

درستي از رسالت آنها رسيد، سپس بر اساس آن به تمهيد 

شرايط و نيازمندي ها براي آنها پرداخت.ن مي توان براي 

ــر مدارس بدون توجه به جايگاه واقعي آنها اقدا  اداره موث

ــون (۲۰۰۲) مدارس را از پيچيده  مي به عمل آورد.هنس

ترين سازمانهاي اجتماعي در عصر امروز  مي داند كه براي 

هدايت آنها بايد عوامل متعددي همسو گردند.

اسكيرنز (۲۰۰۱ ) توسعه اجتماعي در دنياي كنوني 

ــعه مدارس   ــعه مدارس  مي داند. با توس ــرو توس را در گ

ــاي اجتماعي اقدامات  ــير اصالح نظام ه مي توان در مس

ــيفرز (۲۰۰۴ ) اثربخشي مدارس  اساسي بعمل آورد.س

براي ايفاي نقشهاي چندگانه در جهان كنوني را مستلزم 

توجه ويژه منابع انساني آنها  مي داند و به اين ترتيب سر 

فصل جديدي را در خصوص مديريت منابع انساني براي 

دستيابي به مدارس اثربخش  مي گشايد.

 مفهوم مدارس اثربخش
ــدارس در جوامع  ــش و اهميتي كه م ــا توجه به نق ب

امروزي برعهده دارند كوشش براي دستيابي به اثربخشي 

آنها به عنوان يك موضوع مورد منازعه و چالش برانگيز در 

طي دهه هاي اخير همواره مطرح بوده است. در خصوص 

مفهوم مدارس اثربخش، تعاريفي مرتبط با يكديگر مطرح  

ــي مدارس به ميزان كوششي  ــود. اغلب، اثر بخش مي ش

ــنجيده  مي شود كه آنها براي تحقق يادگيري در حد  س

ــلط براي همه دانش آموزان به عمل  مي آورند.( رز و  تس

فلوريان،۱۹۹۶). در واقع دستيابي به يادگيري اثر بخش 

و همه جانبه نشاني از تحقق مدارس اثربخش در مدرسه 

ــود. در مدارس اثر بخش اين انديشه حاكم  تلقي  مي ش

است كه همه دانش آموزان  مي توانند ياد بگيرند. از اين رو 

وظيفه مدارس، ايجاد انگيزه هر چه بيشتر براي يادگيري 

در دانش آموزان و پذيرفتن مسؤليت هاي هر چه بيشتر 

ــدارس اثربخش برنامه هاي  ــت. م آنان در اين زمينه اس

ــي را بطور موفقيت آميزي براي يادگيري دانش  آموزش

آموزان به مرحله اجرا در مي آورند. در اين مدارس بيشترين 

فعاليت ها بر روي عملياتي نمودن مفهوم يادگيري متمركز  

ــووليت پذيرفته اند  ــود و همه عناصر و عوامل مس مي ش

ــاال را به عنوان مهمترين هدف  كه يادگيري با كيفيت ب

ــد.( روزن، ۲۰۰۵ ).از ديدگاه  و وظيفه خود دنبال نماين

ــي اثربخش تلقي  مي شوند كه  ادموندز(۱۹۸۲) مدارس

ــاني از گروه هاي دانش آموزان تحت پوشش  درصد يكس

آنها، به تفكيك موقعيت اقتصادي و اجتماعي، به حداقل 

تسلط بر موضوعهاي درسي دست  مي يابند.( به نقل از 

مهرمحمدي، ۱۳۷۵ )

 به اين ترتيب در مدارس اثربخش يك اشتياق فزاينده 

براي دستيابي به بهبود كيفيت يادگيري قابل مشاهده 

ــورد بحث در درون  ــت. در اين مدارس موضوعات م اس

ــه اغلب بحث پيرامون يادگيري هر چه بيشتر و  مدرس

فراگيرتر براي پوشش همه دانش آموزان با هر استعداد و 

ظرفيتي است.(مكبيث و مورتيمور، ۲۰۰۱).

  مؤلفه هاي مدارس اثربخش
ــايي ويژگي هاي  ــي كه به منظور شناس پژوهش هاي

مدارس اثربخش انجام گرفته، اغلب منجر به ارايه نتايج 

نسبتا مشابهي گرديده اند.

ــالهاي  ــگ(۲۰۰۵) طي مطالعه اي كه در طي س ون

۱۹۸۷ - ۱۹۹۰ به منظور شناسايي عوامل موثر برايجاد 

مدارس اثر بخش در شانگهاي به عمل آورد به سه مولفه 

اساسي در اين زمينه اشاره كرد.

۱)ايجاد انتظارات مثبت براي دانش آموزان كه هر يك 

خود ظرفيت مناسب را براي كسب موفقيت دارند.

۲) فراهم آوردن كسب تجارب موفقيت آميز براي هر 

يك از دانش آموزان.

ــب براي انجام   ۳) دلگرم نمودن و ايجاد فضا ي مناس

كار جدي توسط دانش آموزان. مطالعه ونگ نشان داد كه 

كسب تجارب موفقيت آميز موجبات بروز تالش بيشتر 

را از سوي آنها فراهم  مي آورد.ديورن (۱۹۹۲ )، اسميت 

ــي  ــن ( ۱۹۹۴ ) مولفه هاي ــي (۱۹۹۰ ) و رينايه و بورك

همچون مديريت مبتني بر مدرسه، برنامه درسي مبتني 

برهدف، رهبري تدريس توسط مدير، مشاركت و حمايت 

ــي  اوليا، افزايش زمان يادگيري وحمايت منطقه آموزش

ــي مدارس مرتبط   ــه را با اثربخش ــرات در مدرس از تغيي

ــون و بليوم  ــات فوالن (۱۹۸۲ )، جانس مي دانند.مطالع

(۱۹۸۵ ) و مورفي و هلينگر  نيز داشتن يك محيط امن 

ــاركتي، روشني اهداف و مقاصد  و آرام، برنامه ريزي مش

آموزشي، داشتن انتظارات باال براي پيشرفت، فراهم سازي 

فرصت هاي چندگانه براي مشاركت دانش آموزان و ايجاد 

يك فرهنگ حمايت كننده يادگيري را موجب افزايش 

ــي در مدارس ذكر نموده اند. پيريز و جانستون  اثربخش

ــكات (۱۹۹۰)، اسميت (۱۹۹۰)، النزبوري(  (۱۹۹۵)، اس

ــي  ــتركي را براي تحقق اثربخش ۱۹۹۰ ) نيز موارد مش

مدارس متوسطه مطرح نموده اند. داشتن رسالت روشن 

كه با مشاركت و توافق جمعي تدوين شده است. رهبري 

ــي اثربخش، دانش آموز محوري، مشاركت فعال  آموزش

ــيابي مستمر و فراهم سازي فضايي كه  اولياء، نظام ارزش

نشاط و اعتماد را حمايت  مي كند. از جمله مواردي است 

كه اين عده از پژوهشگران براي نيل به مدارس اثربخش 

ارايه نموده اند ( به نقل از اسميت و هولداوي، ۱۹۹۵).

 برخي ديگر تحقق مدارس اثربخش را از طريق ايجاد 

مدارس يادگيرنده ممكن  مي دانند كه با فرهنگ خاص 

خود، افراد از يك سو از يكديگر و از سوي ديگر از تجارب 

خودشان  مي آموزند.(بيوكلي۱۹۹۸، ايستر وكاستل).اين 

ــدارس اثربخش، مدارس  مفهوم با مفاهيم ديگر نظير م

مشاركتي و مدارس ممتاز پيوند دارد. در اين مفهوم نيز 

ــاي فردي، عمل  مولفه هايي همچون تداوم يادگيري ه

فكورانه، شبكه هاي ارتباطات سهل الوصول و ساختار و 

فضاي حا مي يادگيري ديده مي شوند. در مدارس به عنوان 

سازمان هايي يادگيرنده اين مفروضات مورد حمايت قرار  

ــد، تفاوت هاي  ــرد. همه افراد مي توانند ياد بگيرن مي گي

ــت، يادگيري به عنوان يك ارزش  فردي مورد احترام اس

ــردد، يادگيري چگونه يادگرفتن مورد تاكيد  تلقي مي گ

ــت، كيفيت يادگيري براي همگان مورد انتظار است  اس

( اسميت، ۱۹۹۹ ). در اين محيط جريان اطالعات بدون 

قيد و بند در فضايي قابل مقايسه جريان  مي يابد. جهت 

ــردي به جمعي تغيير  مي يابد و همه  يادگيري نيز از ف

عوامل ذينفع شامل معلمان، دانش آموزان و مجامع محلي 

را در بر  مي گيرد. ( كلورت۱۹۹۴، گاراون۱۹۹۷).

انجمن مدارس اثربخش (۲۰۰۴ ) پيش بايسته هاي 

ــش را موارد زير ذكر  مي كند :۱)  نيل به مدارس اثر بخ

ــه  ــه دانش آموزان  مي توانند ياد بگيرند و به مدرس هم

ــوند.۲) مدارس در  ــد كه در اين جهت هدايت ش مي آين

مقابل وضعيت پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مسؤليت 

دارند ۳) تحوالت مدرسه بايد مشاركتي، پژوهش محور 

و مبتني برداده ها و اطالعات باشد. انجمن اولياي دانش 

ــتراليا( ۲۰۰۴ ) نيز مدارسي را كه  آموزان در كانبراي اس

بتوانند برنامه هاي آموزشي را براي توسعه يادگيري دانش 

ــوزان بطور موفقيت آميزي به مرحله اجرا درآورند اثر  آم

بخش تعريف كرده اند. در مدارس اثربخش ۷ ويژگي قابل 

تشخيص است.

۱) رهبر آموزشي حرفه اي

۲)معلمان حرفه اي

۳) داشتن فلسفه اي روشن و مثبت از يادگيري 

۴) استقرار نظام ارزشيابي مبتني بر بازخورد براي دانش 

آموزان

۵) محيط برانگيزاننده يادگيري 

۶) برنامه درسي فراگير 

۷) مشاركت اوليا و جامعه 

۸) كفايت منابع و بهره گيري مناسب از آنها.

ــدارس اثربخش را  ــوود(۱۹۹۶ ) نيز ويژگيهاي م الك

داشتن رسالت روشني از يادگيري، انتظار يادگيري براي 

ــتانداردهاي روشن براي ارزشيابي عملكرد، جو  همه، اس

پشتيبان يادگيري و ارتباط موثر با اولياء ذكر مي كند.

ــش را در گرو  ــزي(۲۰۰۵ ) تحقق مدارس اثربخ رم

ــي موثر  مي داند. نقش رهبري آموزشي  رهبري آموزش

ــت كه در آن نوآوري ها براي  اثربخش، ايجاد فضايي اس

حل مسايل تشويق  مي شوند. اين موضوع باعث مي شود 

كه هر مدرسه تبديل به يك“ كارخانه فكر“۳۰ شود. در 

ــويق قرار   چنين فضايي اصل ” ما  مي توانيم ” مورد تش

مي گيرد.

ــدارس اثربخش را با  ــرز  (۲۰۰۴). تحقق م ــام پيت  ت

ــا وارزش هاي جديد در حوزه تعليم و تربيت  درك نيازه

ــراي ايجاد تحول به اين  ــر  مي داند. وي مي گويد ب ميس

ــتمر تازه كنيم  ــه ذهن خود را به طور مس ــاز داريم ك ني

ــكالت بايد دنيا را  حتي براي ميليونيم بار.براي حل مش

ــم. در مدارس اثربخش، يادگيري  از نگاهي جديد ببيني

ــناخته  مي شود. در  ــميت ش به عنوان ارزش برتر به رس

برای ايجاد تحول در حوزه تعليم و 
تربيت نياز داريم ذهن خود را به طور 
مستمر تازه کنيم حتی برای ميليونيم بار.
تفاوت های فردی را برهمنوايی گروهی 
و عملکرد هوشمندانه را بر عملکرد 
استاندارد ترجيح می دهند.

t UI



مهر ۱۳۸۷. شماره ۱۰۲

۱۱

ــق به يادگيري يك هنجار است، برنامه درسي  آنجا عش

ــيدن را بر پاسخ دادن، خالقيت  ــوال پرس در اين فضا س

ــوم، تفاوت هاي  و نوآوري را برتبعيت از قاعده هاي مرس

فردي را بر هم نوايي گروهي و عملكرد هوشمندانه را بر 

عملكرد استاندارد ترجيح  مي دهند. در اين مدارس بيش 

از هر چيز فرهنگ يادگيري تشويق  مي شود. در فرهنگ 

يادگيري، باورهايي كه نحوه كاركردن در مدارس را تحت 

نفوذ دارند به نفع يادگيري فراگيرتغيير  مي يابند و در اين 

مدارس اصوًال يادگيري به معناي تغيير تعبير  مي شود. 

(سرجيواني۱۹۹۹ )

 جمع بندي و نتيجه گيري 
ــم و در عين  ــدارس در جوامع امروزي وظايف مه م

ــواري را برعهده گرفته اند. آنها در روند زندگي  حال دش

جمعي و شخصي افراد جامعه بسيار تاثير گذار هستند.

ــي  ــي آنها دغدغه اي اساس از اين رو موفقيت و اثربخش

ــتمداران، صاحب نظران، پژوهشگران و اوليا  براي سياس

ومربيان به شمار  مي آيد. پرداختن به نحوه اداره مدارس 

از اين منظر نيز مهم تلقي مي گردد كه بر اساس شواهد 

موجود، آنها در مسير انجام وظايف و ماموريت هاي خود 

ــتند. بر اين اساس  ــواري هاي زيادي رو در رو هس با دش

ــراي اصالح و  ــاي ممكن ب ــواع ظرفيت ه ــتفاده از ان اس

ــی مدارس مهم ترين و فوري ترين اولويت براي  اثربخش

همه نظام هاي آموزشي به شمار  مي آيد.در کشور ما نيز 

با توجه به عملکرد نازل دانش آموزان ايرانی در مطالعات 

جهانی و همچنين نتايج آزمون های پيشرفت تحصيلی 

ــرای مطالعه و  ــرورت اهتمام جدی ب ــدارس و... ض در م

برنامه ريزی نيل به مدارس اثر بخش کامال ضروری بنظر 

می رسد. موقعيت دشوار كنوني اين سوال اساسي را برای 

پژوهشگران، سياست گذاران و مديران مطرح مي سازد كه 

اصوال مدرسه اثربخش داراي كدام ويژگي هاي كاركردي 

است و به ويژه چگونه قابل دسترسي هستند. كوشش هاي 

ــش ها در سطح  ــخگويي به اين پرس درخوري براي پاس

جهان به انجام رسيده و فضاي مدارس اثربخش تا حدود 

ــيم گرديده است که البته در قلمرو ملی نياز  زيادي ترس

به مطالعاتی بر اساس ويژگيهای بومی آموزش و پرورش 

ايرانی می باشد.

مهرماه، ماه تعليم و تربيت رسمی، فرصتی می سازد که 

با استفاده از آن برای يکبار موانع موجود را برای دسترسی 

به مدارس اثربخش مطرح و عزم ملی را برای حل مسايل 

موجود به کمک طلبيم. آنگونه که ديگر هيچ دانش آموزی 

در اين مرز و بوم در مدرسه خود طعم شکست و نااميدی 

را تجربه نکند. به گمان من رسيدن به اين هدف بزرگ و 

مقدس گرچه دشوار اما ممکن خواهد بود.

منابع فارسي
ــز (۱۳۷۶ ) مدارس برتر  ــور دونالد، چاكر و ايچارد هاين آرت

ــان مرندي، دفتر همكاريهاي علمي و بين  جهان، ترجمه مرج

المللي، وزارت آموزش و پروش.

اسكات، ديويد : ( ۱۳۸۳ ) رئاليسم و پژوهش تربيتي، چشم 

ــعباني وركي و  اندازها و امكانات نوين، ترجمه دكتر بختيار ش

محمد رضا شجاع رضوي، انتشارات بيزش.

ــورهاي فقير، ترجمه  ــر (۱۳۶۷ ) آموزش در كش ــي، پي ارن

فرنگيس حبيبي، انتشارات مركز نشر دانشگاهي. 

ــدارس،  ــدي در م ــش كارآم ــا ( ۱۳۸۰ ) چال ــاكي رض س

پژوهش نامه آموزشي، شماره ۳۵.

ساكي، رضا( ۱۳۷۹ ) تغيير و نوآوري در سازمان و مديريت 

آموزشي، پژوهشكده تعليم و تربيت.

ــن.م.ور، ماتيوز ( ۱۳۷۸ )كيفيت در آموزش و پرورش،  رابس

ــه عربعلي رضايي، دفتر همكاريهاي علمي و بين المللي  ترجم
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پژوهشکده تعليم و تربيت وابسته به پژوهشگاه مطالعات آموزش 

ــماره ۲۲/۲۲۷۵۶ مورخ۷۴/۱۰/۱۳  و پرورش بر اساس موافقت ش

ــيس اين پژوهشکده انجام  ــت. هدف از تأس ــيس گرديده اس تأس

پزوهش های علمی در مسائل آموزش و پرورش و ساير فعاليت های 

زير بنايی است که زمينه ارتقاء کيفيت نظام تعليم و تربيت کشور را 

فراهم می سازد.  از ابتدای تاسيس پژوهشکده تا کنون ماموريت های 

پزوهشی و مطالعاتی مهم از سوی مقام عالی وزارت و به ويژه شورای 

عالی آموزش و پرورش بر عهده اين پژوهشکده واگذار گرديده است 

ــه و ارائه نتايج و يافته های آن، فرصت و زمينه  که با انجام مطالع

بهتری برای تصميم سازی و تصميم گيری مسئوالن زيربط فراهم 

آمده است.يکی از اين ماموريت های مطالعاتی که در دوسال اخير 

ــکده تعليم و تربيت به اجرا در آمده است، ارزشيابی از  در پژوهش

اجرای آزمايشی طرح ارزشيابی توصيفی می باسد؛ از آنجا که نتايج 

ــورای عالی آموزش و پرورش  ــه اخير ش اجرای اين طرح در جلس

منجر به اتخاذ تصميم در مورد اجرايبرنامه ارزشيابی توصيفی در 

ــت و از  ــوزش و پرورش گرديده اس ــی در وزارت آم در دوره ابتداي

طرف ديگر يکی از وظائف پژوهشکده، اتخاذ تدابير الزم به منظور 

اشاعه و کاربست يافته های پژوهشی و تحقيقاتی می باشد، به نظر 

رسيد که ارائه گزارش کوتاهی از فرايند شکل گيری و ارزشيابی از 

برنامه ارزش يابی توصيفی در پژوهش نامه آموزشی می تواند هم به 

دانش و اطالعات مخاطبان اين پژوهش نامه بيافزايد وهم گامی در 

ــی محسوب گردد.   ــاعه و کاربست يافته های پژوهش راستای اش

شورای عالی آموزش و پرورش در ششصد وهفتاد ونهمين جلسه 

خود در مورخ ۸۳/۸/۳۰ دستورالعمل تغيير مقياس کمی (۰-۲۰) 

به مقياس کيفی با عنايت به رويکردهای نوين در فرايند ياددهی-

يادگيری و شيوه های اثربخشی ارزشيابی صادر کرد، در اين رابطه 

دفتر ارزشيابی تحصيلی و تربيتی معاونت آموزش عمومی مأموريت 

يافت تا بر اساس مصوبه مذکور کليات طرحی را با عنوان «ارزشيابی 

توصيفی در مدارس ابتدايی» تدوين و برای بررسی به شورای عالی 

آموزش و پرورش ارسال کند. کليات طرح ارزشيابی توصيفی توسط 

کارشناسان ارزشيابی معاونت آموزش عمومی تدوين و جهت بررسی 

به شورای عالی ارسال شد. کميسيون معين شورای عالی آموزش و 

پرورش در دويست و نود و ششمين جلسه خود در مورخ ۸۲/۶/۱۲ 

ــاس  آن را تصويب و به معاونت آموزش عمومی ابالغ کرد تا بر اس

مفاد دستورالعمل اجرايی کميسيون که۳هدف و ۹ ماده را شامل 

ــد، طرح ارزشيابی توصيفی را در برخی از مناطق آموزش و  می ش

ــور در پايه های اول و دوم ابتدايی به صورت آزمايشی  پرورش کش

ــرا کند. معاونت آموزش عمومی ضمن اجرای طرح در برخی از  اج

ــی کشور يک ارزشيابی درونی نيز  مدارس ابتدايی مناطق آموزش

ــی  ــورد کارکرد طرح انجام داد و نتايج آن را در قالب گزارش در م

تنظيم و به پژوهشکده تعليم و تربيت ارسال کرده است. گروه اندازه 

گيری و ارزشيابی آموزشی در سال های ۸۳-۱۳۸۲ و ۱۳۸۳-۸۴، 

محتوای گزارش ارسالی و نيز محتوای پيشنهاده ی پژوهشی، مواد 

آموزشی و برخی از ابزارهای سنجش و ديدگاه های اوليای مدارس 

مشمول طرح را با اجرای دو طرح پژوهشی(طرح مرحله اول و طرح 

مرحله دوم) مورد ارزيابی مجدد قرار داد و شورا را از نتايج آن مطلع 

کرد. نتايج اجمالی ارزشيابی اجرای آزمايشی ارزشيابی توصيفی در 

سال های ۸۳-۱۳۸۲ و ۸۴-۱۳۸۳به شرح زير است.

۱- فقدان يک پيشنهاده پژوهشی که درآن متغيرهای مستقل و 

وابسته تعريف و نحوه اجرا و دستکاری آنها مشخص شده باشد.

ــه در آن پس از معرفی  ــخص ک ــدان مبانی نظری مش ۲- فق

چارچوب يک نظريه خاص يا تلفيقی از نظريه ها، يادگيری را تعريف 

و ارزشيابی توصيفی را به آن ارتباط دهد.

ــداف طرح و اصول آن به  ــازگاری بين اه ۳- ناهماهنگی و ناس

سبب عدم وجود مبانی نظری محکم و مستند.

ــيابی توصيفی در سطح  ــی طرح ارزش ۴- عدم اجرای آزمايش

 تأملی در نتايج و يافته های ارزشيابی از اجرای 
آزمايشی طرح ارزشيابی توصيفی

دکتر محمد مهدی شريعت زاده، رئيس پژوهشکده تعليم وتربيت

هدف تأسيس پژوهشکده انجام پژوهش های علمی در 
مسائل آموزشی و ساير فعاليت ها زيربنايی است

ــتان و اجرای آزمايشی آن در سطح کالن و  نمونه خرد در يک اس

ملی بدون آن که قبًال در ارتباط با هماهنگی عناصر طرح ارزشيابی 

با يکديگر تدابير علمی و اجرايی انديشيده شده باشد.

۵- ناکامی در فراهم آوردن شرايط مناسب برای تغيير مقياس 

کمی به مقياس کيفی(نقص در کارنامه توصيفی).

۶- ناهماهنگی در اجرای ارزشيابی توصيفی در سطح مدارس 

مشمول.

۷- ناکامی در فراهم آوردن شرايط مناسب برای ارائه بازخوردهای 

فرايندی در ارتباط با تکوين يادگيری دانش آموزان.

ــمول طرح نسبت به  ــيت والدين مش ۸- عدم کاهش حساس

نمره.

نتايج ارزشيابی جهت اصالح طرح ارزشيابی توصيفی به شورای 

ــد تا بر اساس آن بانيان و مجريان طرح اقدامات  عالی منعکس ش

الزم را به عمل آورند. طرح ارزشيابی توصيفی در سال ۱۳۸۴-۸۵ 

ــوم  عالوه بر دانش آموزان اول و دوم در مورد دانش آموزان پايه س

ــی به  ــی به صورت آزمايش ابتدايی نيز در برخی از مناطق آموزش

اجرا درآمد، گروه اندازه گيری و ارزشيابی آموزشی از همان ابتدای 

اجرای طرح مذکور، پيشنهاده ی پژوهشی برای ارزشيابی طرح را 

در شورای تخصصی تدوين و در کميسيون تخصصی پژوهشکده 

تعليم و تربيت به تصويب رساند و متعاقب آن با نظر و کمک اساتيد 

روان سنجی، روان شناسی و برخی از کارشناسان سازمان پژوهش 

و برنامه ريزی درسی و نيز برخی معلمان مجرب و نمونه به تدوين و 

اجرای اوليه ابزارهای سنجش متغيرها به منظور برآورد شاخص های 

ــه حجم نمونه و  ــپس با توجه ب ــا اقدام کرد، س ــنجی آنه روان س

ــتان های منتنخب، مجريان ۱۰ استان را جهت اجرای ابزارها  اس

ــکده دعوت کرد و با حضور ناظر طرح و نيز کارشناسان  به پژوهش

ــنجش، شيوه های ۱)نمونه  و معلمان تهيه کننده ی ابزارهای س

ــير،  ــنجش، ۳) تفس گيری از دانش آموزان، ۲) اجرای ابزارهای س

۴) نمره گذاری و ۵) ورود داده ها را به آنان ياد داد. ابزارهای اندازه 

ــورد ۹۶۵۱ دانش آموز، ۷۷ نمونه مدير، ۲۹۴ معلم و  ــری در م گي

۹۶۵ اوليای دانش آموزان مدارس مشمول (مطالعه) و غير مشمول 

(مقايسه) به اجرا درآمد. نتايج ارزشيابی اجرای آزمايشی ارزشيابی 

ــان داد طرح ارزشيابی توصيفی  توصيفی در سال ۸۵-۱۳۸۴ نش

ــده از سوی شورای عالی  در تحقق برخی از اهداف پيش بينی ش

ــياری از موارد  و معاونت آموزش عمومی و تحصيلی موفق ودر بس

ناموفق بوده است. در سه سال اجرای آزمايشی ارزشيابی توصيفی 

دومين هدف کميسيون معين شورای عالی آموزش و پرورش يعنی 

ارتقای سطح بهداشت روانی از طريق افزايش بهداشت روانی محيط 

ياددهی-يادگيری کامًال تحقق يافته است. همچنين هفتمين هدف 

معاونت آموزش عمومی يعنی فراهم آوردن زمينه ی تأکيد بر فرايند 

و کاهش تأکيد بر نتايج آموزش و پرورش تا حد نسبتًا قابل قبولی 

ــت. در ديگر موارد نتايج نشان داد که اکثر اهداف  تحقق يافته اس

پيش بينی شده و مهم تحقق نيافته است و يا زمينه های تحقق آنها 

هنوز فراهم نشده است. برای نمونه ۱- بهبود نگرش دانش آموزان 

ــبت به يادگيری ۲- افزايش ماندگاری ذهنی( دوام و پايداری  نس

ــناختی ۴-  ــطوح باالتر حيطه ش يادگيری) ۳- توجه به اهداف س

ــارکت  تعميق يادگيری ۵- افزايش فرصت يادگيری از طريق مش

ــيت والدين به  والدين در امر ياددهی و يادگيری۶- کاهش حساس

نمره ۷- ارائه بازخواهی پيوسته در مورد فرايند يادگيری ۸- ايجاد 

ــتی های  فرصت اصالح برای دانش آموزان و معلم برای رفع کاس

فرايند يادگيری ۹- استفاده از بازخوردهای فرايندی در مسير بهبود 

يادگيری ۱۰- به کارگيری ابزارهای متفاوت سنجش توصيفی از 

جمله اين موارد هستند..
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 موضوع بحث در اين جا ك مي بي ربط به موضوع اين كارگاه 

تخصصي است که علت آن دو چيز است: 

ــن كه من در مورد موضوع دقيق اين كارگاه تخصصي   اول اي

ــتم كه تا اين حد و  ــي ندارم و دوم اين كه دقيقًا خبر نداش دانش

ــتغال بحث شود. به اين  ــت فقط درباره اش به طور جدي قرار اس

ــرده ام با عنوان «علل ضعف  ــت من موضوعي را انتخاب ك دو جه

ــاني در ايران» كه شايد بعضي از نكاتش براي  تحقيقات علوم انس

بحث علوم انساني و چالش اشتغال سودمند باشد. 

ــاني در ايران از نظر من در ده   علل ضعف تحقيقات علوم انس

ــر چند همه ي علل ضعف تحقيقات  ــت كه ه مورد قابل بيان اس

علوم انساني نيست، اما اهم اين علل است. اما قبل از بيان اين ده 

علت الزم است سه نكته را عرض كنم: 

ــب اهميت بيان  ــن اين علل را به ترتي ــن كه م ــه اول اي  نكت

ــد و گمان مي كنم هر چه به  ــايد به عكس باش نمي كنم. بلكه ش

طرف آخر برويم اهميت اين علت ها بيشتر مي شود. بر اين مسأله 

تأكيد داشتم تا بتوانم در قسمت هاي اخير سخن بسط كالم بدهم.

نكته ديگر اين است كه عللي كه عرض مي كنم با يكديگر رابطه 

ديالکتيكي دارند و عليت هاي دو سويه بين شان برقرار است. يعني 

ــت عامل اول، علت عامل دوم باشد، اما خود عامل دوم  ممكن اس

هم به يك معنا علت عامل اول باشد؛ يعني رابطه علي يك سويه 

بين شان وجود ندارد و خود اين مسأله، اعتراف به اين موضوع است 

كه من علل و معالل را در كنار هم نشانده ام. 

ــوم هم اين است كه بعضي از اين علل فقط به ايران   نكته س

اختصاص ندارد. در غير ايران هم مصداق پيدا مي كند، اما به گمان 

علل ضعف تحقيقات علوم انساني
در ايران

گفتاری از استاد مصطفي ملكيان

ــد و آكدي  بنده در ايران به صورت اش

ــود دارد و بايد به صورت مؤكدتري  وج

بر آن تأكيد و اصرار ورزيد. بنده اين ده 

علت را عرض مي كنم كه احتماًال خيلي 

ــروران و  ــه س از آن ها هم مورد مناقش

اساتيد قرار مي گيرد. 

 نخستين علتي كه درباره ي ضعف 

تحقيقات علوم انساني در ايران مي توان 

ــه دانش آموختگان  ــت ك گفت اين اس

ــه  ــبت ب نس ــران  اي ــاني در  علوم انس

ــوم به طور  ــاير عل دانش آموختگان س

متوسط البته و نه در موارد استثنائي از 

IQ كمتري برخوردارند؛ يعني هوش بهر 

كمتري دارند.

ــدارد كه  ــكي وجود ن   بنابراين ش

ــجويي،  ــوزي يا دانش ــي دانش آم وقت

ــد، خود  ــته باش هوش بهر كمتري داش

ــت كه  ــا دانشجوس ــن دانش آموز ي اي

ــود، اما طبيعتًا  ــتاد آن رشته مي ش اس

هوش بهرش افزايش پيدا نخواهد كرد. 

ــتاد قاهر و مسلطي نخواهد بود  تبعًا اس

ــدر هم در زندگي آكادميك خود  و هرق

ــد باز اين IQ پايين  جديت ورزيده باش

در فرآورده كار آن ها مؤثر خواهد بود و 

اين هوش بهر پايين در تدريس، تأليف، 

ــات آن ها مؤثر خواهد  ترجمه و تحقيق

ــتاد  بود. از طرف ديگر وقتي همين اس

ــي مي رود كه دانشجويانش  سر كالس

هم IQ پاييني دارند، نياز نخواهد داشت 

ــلط داشته باشد، چرا كه با سلطه ي بسيار بسيار  كه بر كارش تس

كمتر هم دانشجويانش را راضي خواهد كرد. دوستاني هم كه در 

علوم انساني كار كرده اند، اگر سخنراني يا درسي در دانشكده هاي 

ــاني داشته اند، اين مسأله را به رأي العين ديده اند كه  غير علوم انس

سؤاالت، اشكاالت و انتقاداتي كه مثًال در دوره ي ليسانس دانشگاه 

شريف مطرح مي شود هرگز در دوره دكتراي رشته هاي علوم انساني 

مطرح نمي شود. 

ــت. البته   اين موضوع از نظر من نكته ي غير قابل انكاري اس

ــاري در اين زمينه نگرفته ام و حس خودم را بيان مي كنم  من آم

و ممكن است آمار خالف اين را بگويد، اما به اين مسأله هم بايد 

توجه كنيم كه به گفته ي متفكري آمار براي پوشاندن حقايق است 

نه براي آشكار كردن آن ها.

  نتيجه ي اين نكته، نكته  دو مي است 

كه همان درآمد كمتر رشته هاي علوم انساني 

است. وقتي رشته هاي علوم انساني درآمد 

ــبب مي شود كه پدران و  كمتري دارند س

 IQ ــود، داراي مادران فرزندان نخبه ي خ

باال را تشويق و ترغيب كنند و سوق دهند 

ــوارد عديده اي وادار كنند كه  و حتي در م

ــي يا پزشكي بخوانند و آن  فني و مهندس

بچه هايي را كه ناچارند يا نمي توانند فني 

ومهندسي يا پزشكي بخوانند مي فرستند 

علوم انساني؛ چون باالخره هيچ پدري عالمًا 

و عامداً تصميم نمي گيرد بچه اش را بفرستد 

به رشته اي كه درآمد كمتري دارد. 

ــت، در واقع علت و معلول  ــت كه اين دو عل ــد توجه داش  باي

يكديگرند يعني IQ پايين تر باعث درآمد كمتر مي شود و درآمد 

كمتر هم سبب مي شود كساني كه IQ پايين تر دارند در رشته هاي 

علوم انساني درس بخوانند. 

ــاني در ايران اين است  ــوم ضعف تحقيقات علوم انس  علت س

ــاني تنها علومي اند كه تجسد تكنولوژيك ندارند، در  كه علوم انس

نتيجه تفاوت ميان قوي و ضعيف و ميان شياد و راست كار در اين 

علوم معلوم نخواهد بود. در حالي كه مثًال اگر من در علوم فني و 

مهندسي شيادي بورزم، پلي مي سازم كه با اولين كاميوني كه از 

ــود سقوط خواهد كرد و معلوم مي شود كه من  روي آن رد مي ش

دانش فني و مهندسي الزم را نداشته ام. يا اگر پزشك شيادي باشم 

از هر ۲۰ عمل جراحي كه انجام مي دهم، ۱۹ تاي آن ناموفق از آب 

در مي آيد و همه مي فهمند كه من پزشكي هستم كه يا شيادم يا 

آن قدر كه ادعا مي كنم معلومات پزشكي ندارم. 

ــت كه معلوم مي كند كار يك محقق يا معلم   اما چه چيز اس

علوم انساني ضعيف بوده است؟ پلي نمي سازد كه اين پل فرو بريزد 

و جراحي اي نمي كند كه اين جراحي ناموفق از آب در بيايد و هر 

ــخنان او پافشاري كنند. يعني  چه بگويد يك عده مي توانند بر س

هر علمي كه تجسد تكنولوژيك نداشته باشد به روش هاي عيني 

(objective) نمي توان روشن كرد كه چه چيزهايي در آن ضعيف 

ــت. در واقع در چنين شرايطي فرد مي تواند خودش را  يا قوي اس

در صف دانشمندان قرار دهد و ما نيز چه بسا نوعي شارالتانيزم را 

شاهد باشيم. در چنين مواردي در علوم فني و مهندسي هميشه 

نوعي در آزمون بودن وجود دارد كه در علوم انساني اين گونه نيست. 

ــخني بگويد و اگر از خدا بي  ــاني فرد مي تواند هر س در علوم انس

ــد و اگر وجدان كاري و وجدان اخالقي اش بيدار  ــته باش مي نداش

ــوايي پيش مردم برايش معنايي نخواهد  و زنده نباشد، ديگر رس

داشت. 

 از نظر بنده هميشه يكي از اين سه عامل بايد وجود داشته باشد: 

خدا را ناظر و ناقد و داور بصيري بداند و آن وقت بگويد من كاري را 

كه بر عهده گرفته ام بايد خوب انجام دهم؛ يعني از عواقب اخروي 

بترسد. يا اگر ديدگاه ديني و مذهبي ندارد بايد يك وجدان اخالقي 

زنده و بيداري داشته باشد و دائمًا مالمت گر دروني، مالمت اش كند 

كه چرا كارت را ضعيف انجام مي دهي؟ چرا كاري را که بلد نيستي 

بر عهده گرفته اي؟ و....  غير از اين دو عامل، عامل سوم هم رسوايي 

ــت؛ حال اگر عامل اول و دوم نباشد مي ماند عامل  پيش مردم اس

سوم. رشته هاي فني و مهندسي و پزشكي رسوايي شان نزد مردم  

مشخص است، اما در علوم انساني مشخص نيست كه فرد چگونه 

رسوا خواهد شد و هر كسي مي تواند هر چيزي را بگويد و كسي 

ــوايي اش را بزند، چرا كه تجسد تكنولوژيك  هم نتواند كوس رس

ــن وضعيت، همان علت  ندارد. نتيجه ي اي

ــت، يعني اين كه اساسًا ارزيابي  چهارم اس

تحقيقات علوم انساني دشوار است كه البته 

اين امر تا حدي معلول علت سوم است، اما 

خودش هم مي تواند مستقًال مورد بحث قرار 

بگيرد. ارزيابي رساله هايي كه در رشته هاي 

ديگر نوشته مي شود ساده است اما اين امر 

در علوم انساني بسيار دشوار است. 

 علت پنجم اين است كه علوم انساني 

به طور يكنواخت وارد ايران نشده است 

و به صورت گزينشي و كاريكاتوري وارد 

ــده، در حالي كه علوم انساني در  ايران ش
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ــد مي كند كه همه اجزايش متوازن پيش برود.  كشوري رش

برخي از رشته هاي علوم انساني در كشور ما قوي تر و برخي هم 

به صورت بسيار بسيار فاحش، ضعيف تر است. به هر حال بايد 

توجه داشت كه علوم انساني، علو مي هستند كه وابستگي شان 

به علوم ديگِر انساني، بيشتر از علوم فني مهندسي نسبت به 

يكديگر است. 

 علت ششم هم اين است كه در عرف جامعه گفته مي شود 

ــاني وجود دارد و گويا مسايل  ــايلي اورژانسي تر از علوم انس مس

ــايلي غير از علوم انساني اند. البته  ــور ما، مس فوري و فوتي كش

ــت و كشوري كه نيازهاي  ــأله تا حدي هم درست اس اين مس

بيولوژيك مردم اش آن چنان كه بايد و شايد برآورده نمي شود، 

معلوم است که آن نيازهايي که فوق نيازهاي بيولوژيك هستند 

و علوم انساني متكفل آن هاست كمتر مورد اعتنا باشد. اما به نظر 

من تأكيد بسيار ناسال مي روي اين نكته مي شود كه بايد به آن 

توجه داشت. 

 علت هفتم مسايل معرفت شناختي است كه در كشور ما گشوده 

نشده است. علوم انساني مشكالت معرفت شناختي اي دارد كه هنوز 

مسايلي حل ناشده در معرفت شناسي و روش شناسي علوم انساني 

ــاني تا چه حد مي توانند ــايلي مانند اين كه علوم انس ــت؛ مس اس

ــند؛ روش هاي هرمنوتيك چه   objective يا subjective باش

قدر در علوم انساني توفيق آميز يا شكست دهنده اند و... كه درباره اين 

موضوعات تنقيح مناط به نحو درست انجام نشده است. 

 مسأله هشتم اين است كه وقتي محقق بداند عمًال تحقيقاتش 

مورد استفاده قرار نمي گيرد، هم انگيزه كاِر خوب را از دست مي دهد 

و هم در نظرش چنين مي آيد كه مي تواند كار خودش را با تقلب به 

پيش ببرد. من كمتر ديده ام كه به يك تحقيق علوم انساني در كشور 

ما ترتيب اثر علمي داده شود و نتيجه ي تحقيقات در علوم انساني به 

جد گرفته شود. البته در ميان علوم انساني، اقتصاد يك استثناست 

و اگر از آن بگذريم در ساير علوم شما هرقدر هم تحقيق تان عميق 

باشد، باز كسي در مقام عمل به آن ترتيب اثر نمي دهد. 

 نكته ي نهم هم اين است كه ما به خاطر حكومت ديني اي كه 

داريم در واقع نسبت به علوم انساني احساس استغنا مي كنيم. ما هر 

ــاني مي خواهيم در قرآن و روايات داريم و  آن چه را كه از علوم انس

بنابراين براي چه بايد در علوم انساني تحقيق كنيم؟ 

ــان  ــاس نكنيم كه درباره ي انس  يعني  مي توان گفت تا احس

هيچ نمي دانيم، يا آن چه مي دانيم بسيار كمتر از آن است كه تصور 

مي كنيم، علوم انساني را جدي نخواهيم گرفت.

ــت اين است كه  اما عامل دهم كه تا حدي متأثر از عامل نهم اس

گاهي ممكن است احساس استغنا كنيم، اما گاهي اتفاق بدتري مي افتد 

و در نتايج تحقيقات مداخله مي كنيم و مي گوييم نتايج تحقيقات بايد 

خودشان را با آن چه ما به آن  ها اعتقاد داريم تطبيق دهند. 

ــل كه البته روابطي ديالكتيكي هم با  ــر من اين ده عام  از نظ

يكديگر دارند در ضعف تحقيقات علوم انساني بسيار مؤثر بوده اند. 

 *متن سخنراني مصطفی ملکيان در كارگاه تخصصي پيش همايش 
علوم انساني و چالش اشتغال

ــی آغاز کنم،  ــش هاي ــت مطلب را با پرس  بهتر اس

ــب به عنوان معلم، مدير،  چرا ما ايرانيان از صبح تا ش

ــالش می کنيم ولی در  ــاورز، کارگر، کارمند و... ت کش

ــيار نا چيز  ــت می آيد بس نهايت نتيجه ای که به دس

است؟ به عبارتی چرا توليد سرانه ما بسيار پايين و کم 

ــت؟ چرا بايد اين گونه باشد ؟ آيا در کشور ما منابع  اس

کم است ؟ اساسی ترين پاسخ اين است که در فرايند 

ــعه د رکشور مان، نهاد های مناسب وجود  توليد و توس

ندارد. يکی از مهم ترين نهاد ها نهاد آموزش و پرورش 

است نهادی که بايد توسعه ايجاد کند. به عبارتی انسان 

ــت و بستر اين  ــأ تغيير و تحول اس آموزش ديده منش

انسان را در درجه اول جامعه و سپس آموزش و پرورش 

تعيين می کند.منظور من از جامعه نظام های اجتماعی 

از جمله نقش دولت ها، نگاه دولت ها نگاه ملی به امر 

تعليم و تربيت و... است. 

ــتان عقب ماندگی آموزشی است  ــتان ما داس داس

ــان  ــرانه خودش را نش که در اقتصاد از طريق توليد س

می دهد. نظام آموزشی چيست؟ نظام آموزشی عبارت 

است از مجموعه ای متشکل از درون داد، فرايند و برون 

داد که در جهت تحقق بخشيدن به اهداف مشخصی که 

پيوسته در حال تکامل هستند در حرکت است. بنابراين 

نظام آموزش از يک مدرسه ساده (ولی در عمل بسيار 

ــمی و  پيچيده) تا آموزش و پرورش، آموزش عالی (رس

غير رسمی ) است که اهداف عمده ای از جمله گسترش 

تداوم علوم و فنون بشری، افزايش خواسته های جامعه 

برای رفع کمبود ها و نياز ها، تساوی فرصت برای عموم 

ــی و نياز  ــتفاده از امکانات آموزش مردم، به منظور اس

ــی های جديد. به عبارت ديگر می توان گفت از طريق  آفرين

آموزش می توان امور ذيل را محقق نمود : 

۱) ابزار تفکر و عمل برای افراد را فراهم آورد.

۲) ميراٍث فرهنگی جامعه را به صورت بهينه منتقل کرد. 

۳) امکانات الزم برای افزودن به غنای فرهنگی را فراهم 

آورد. 

۴) انسان های آزاده و آگاه و مسئول تربيت می کرد. 

۵) مهارت های الزم و مورد نياز جامعه (مهارت های فنی، 

ادراکی، انسانی و مجازی)را در افراد ايجاد می نمود. 

۶) درملت نياز های جديد می آفريد. 

ــد و توسعه پايدار اقتصادی، فرهنگی و  ۷) در فرايند رش
سياسی نقش کليدی و محوری از آن انتظار داشت (۱)

چنانچه نظام های آموزشی، با فرايند آموزشی (رسمی و 

ــه فوق را در  ــمی) خود بتوانند مختصات هفت گان غير رس

افراد بوجود آورند، مطمئنًا شايستگی حضور مؤثر در فرايند 

رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی دنيای معاصر را 

ــولتز در معادله رشد يافته  پيدا می کنند و به قول تئودور ش

اقتصادی با ضريب مناسب تری تاثير گذار خواهند بود. 

اين افراد را می توان انسان توسعه يافته ناميد. چنين انسان 

توسعه يافته ای از بالندگی عاطفی، جسمی، عقلی، روانی و 

معنوی الزم برخوردار بوده و در ايجاد و افزايش ارزش افزوده، 

ملی، منطقه ای و بين المللی موثر خواهد بود. 

آموزش و پرورش کشور ما مشکالت فراوان دارد از جمله 

ــکل ساختاری و نبود فلسفه تعليم و تربيت، به عبارتی  مش

علی رغم برگذار ی جلسات متعدد و اجرای طرح های نو و 

دستورالعمل های جديد، فرايند آموزش و پرورش مانند قبل 

اتفاق می افتد. به عبارتی آب در مرز اول است. نتيجه آن اين 

 سال تحصيلی جديد
 با نگاهی ديگر به مدرسه

 دکتر نعمت اهللا متين
استاديار پژوهشکده تعليم و تربيت

ضعف تحقيقات علوم انساني در ايران اين 
است كه علوم انساني تنها علومي اند كه 
تجسد تكنولوژيك ندارند، در نتيجه تفاوت 
ميان قوي و ضعيف و ميان شياد و راست كار 
در اين علوم معلوم نخواهد بود
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است که فرزندان ما تنها آموزش می بينند ولی پرورش پيدا 

نمی کنند يا به عکس. مقوله تعليم و تربيت بسيار پيچيده 

است واقعا مديريت و معلمی کار ساده ای نيست و حتی شايد 

بعضی از مديران و معلمان و خانواده می پندارند که تعليم و 

ــاده است و تعليم و تربيت الف-ب-پ و يا جمع و  تربيت س

تقسيم دو عدد بر هم است و ديکته نويسی است. آموزش و 

پرورش فلسفه است. علم است و بايد پايه های نظری و عملی 

آن را دانست اصوال آموزش و پرورشی که هدف ندارد، چشم 

انداز و فلسفه ندارد، استراتژی ندارد و راهبرد های مشخصی 

را منطبق بر زمان و مکان برای خود تعريف ننموده است.  هر 

ــال که بگذرد کهنه تر می شود و سال نو و سال جديد در  س

آن معنی و مفهوم ندارد. اگر بخشی از متخصص های کشور 

ما تعهد ندارند و يا اگر قتل و دزدی و تجاوز و کشت و کشتار 

و خود سوزی و خود زنی رخ می دهد، بخشی از آنها به نظام 

تعليم و تربيت بر می گردد. زيرا تعليم و تربيت عمومی آن گونه 

که بايد وظيفه و رسالت خود را عمل نمی نمايد. اگر ما شاهد 

ــتی مسالمت  ــکالت در هم زيس اختالفات خانوادگی و مش

آميز و شاهد ناکار آمدی خانواده و بهزيستی هستيم، بخش 

مهمی به تربيت بر می گردد. چه کسی می تواند ادعا کند که 

خود آموزش مهارت زندگی آنگونه که بايد در مدارس ما اتفاق 

می افتد؟ البته موفقيت های کمی و کيفی در مقام مقايسه با 

ــته را فراموش نمی کنيم اما آن جايی که بايد ايستاده  گذش

ــرار نداريم. به  ــيم و رو به جلو حرکت کنيم در آن جا ق باش

چپ و راست و به جلو و عقب خود نگاه نمی کنيم و وضعيت 

خود را تحليل نمی نمائيم. برای رسيدن به توسعه آموزش و 

پرورش بايد چاره ای نو انديشيد. يکی از مهم ترين و کليدی 

ــتن آموزش و پرورش در خور، معلم  ترين عناصر برای داش

درخور است. بعضی از معلمان ما از نظر توان علمی وضعيت 

رضايت بخشی ندارند مديران نيز به همين نحو، بعضا کارايی 

حرفه ای ندارند که بايد از طريق جذب، آموزش و نگهداشت 

صحيح به اين مساله پاسخ گفت. در شرايط موجود ما نياز مند 

ــتن مديران بصير، کارآمد، دارای نقش رهبری و به دور  داش

از تعصبات سياسی، قومی و فرهنگی هستيم. ما نياز منديم 

ــه ای در آموزش  ــت های غير تخصصی و غير حرف از دخال

ــنت  و پرورش فرزندانمان بکاهيم و کمرنگ کنيم. بايد از س

گرايی آموزشی دوری کنيم. 

ــغلی و مشاوره در زمينه پيشرفت  هدايت تحصيلی و ش

ــد دانش آموزان را خوب عمل نمائيم.بسياری از دانش  و رش

آموزان در مسير رشد درست هدايت نمی شوند و تلف می شوند 

که متأسفانه اکثر آنها از طبقه محروم جامعه هستند زيرا از 

خانواده فقر می آيند و سيستمی که بتواند از آنها حمايت کند 

وجود ندارد. در نتيجه ما گرفتار نوعی بی عدالتی در آموزش 

ــتيم. هدف اصلی آموزش و پرورش آماده کردن جوانان  هس

ــی، اجتماعی،  ــت، زندگی اقتصادی، سياس برای زندگی اس

ــی، علمی.فرزندان ما بايد ياد بگيرند که چگونه برای  فرهنگ

ــاد فوق خود را آماده کنند. اين کار بايد از طريق پرورش  ابع

ــتعداد ها و نيز ايجاد فرصت های برابر  ذهن، نگرش ها و اس

ــود. آيا در سطوح مختلف شهرستان ها و روستا ها  فراهم ش

چنين راهبردی وجود دارد ؟ آيا اسنادی وجوددارد که نشان 

بدهد بعد از ۱۰ يا ۱۵ سال آينده به عدالت آموزشی مورد نياز 

جمهوری اسالمی ايران نايل خواهيم آمد؟ 

ــا برنامه  ــکل حاد و ي ــه عنوان يک مش ــه ای که ب نکت

استراتژيک بلند مدت در اين زمينه وجود دارد؟آفت مهم قابل 

بررسی است، تب کنکور و آفت های آن است. خيلی چيز ها و 

منابع تحت تاثير کنکور قرار دارند.از معلم گرفته تا آزمايشگاه، 

خانواده و مدرسه و.... بايد در اين خصوص چاره ای انديشيد. 

ــرايطی که هدف از  آيا هدايت تحصيلی دانش آموزان در ش

ــگاه است جايگاهی دارد؟  موفقيت تنها و تنها ورود به دانش

ــاز تعريف کرد و به جامعه گوش زد  بايد معنی موفقيت را ب

کرد که موفقيت تعريفش با دانشگاه رفتن يا نرفتن لطمه ای 

نمی خورد. در سال تحصيلی جديد بايد به مسأله ارزش يابی 

توجه ويژه ای نمود. نکته قابل ذکر در اين مورد اين است که 

نظام تعليم و تربيت ما سيستم ارزشيابی علمی ندارد. مسايلی 

را می بينيم و بدون توجه از کنار آنها می گذريم. به راستی چه 

بخشی از اهدافی که دنبال می کنيم محقق شده است ؟ در 

چه زمينه هايی نقص داريم ؟ اين ها و صدها سئوال ديگر را 

بايد نظام ارزشيابی پاسخ گويد. 

ــا موفقيت آن در رابطه با  ــه بايد بداند که قدرت ي مدرس

تعليم و روش های آموزشی آن به مفهوم واقعی کلمه است. 

اولويت دادن به آموزش و پرورش برای معلمان در چارچوب 

کالس درس و مدرسه، توسعه پژوهش ميان معلمان،افزايش 

کيفيت آموزش و پرورش بايد جزء کارکرد های مهم و اصلی 

مدرسه باشد. 

ــتعداد دانش آموزان  ــد اس ــه بايد زمينه بروز رش مدرس

ــب، تجربه اندوزی برای پذيرش  را فراهم کند، فضای مناس

مسئوليت در آينده، در مدرسه بايد فراهم شود. 

ــخگوی نياز های مختلف دانش آموزان  مدرسه بايد پاس

ــه احساس خستگی و  ــد. دانش آموزان نبايد در مدرس باش

کسالت کنند، مدرسه بايد پايگاه شور و مشورت باشد.مديران 

مدارس بايد با پرهيز از سطحی نگری و پيگيری چالش های 

ــی و کالن آموزش و  ــات و انتظارات اساس ــره، موضوع روزم

پرورش را دنبال کنند. 

ــه و  ــه رکن اصلی دارد : خانواده، مدرس تعليم تربيت س

جامعه. در جامعه ای که سازندگی در آن مطرح است رابطه 

اين سه رکن نزديک است و اين همکاری در امتداد هم قرار 

ــه هم اعتماد کنند و از  ــه و خانه و جامعه بايد ب داد. مدرس

مشورت با يکديگر غافل نباشندو به همديگر احترام بگذارند. 

ــت خوب را  ــور بايد بدانند تعليم و تربي ــئولين کش مس

نمی توان ارزان به دست آورد. 

آنان که می خواهند از تعليم و تربيت بهره برند بايد آماده 

ــتری باشند. تعليم و تربيت در  فداکاری مالی و ذهنی بيش

خور هر جامعه در حد نهايی بستگی به بهايی دارد که جامعه 

ــتگاری و موفقيت دانش  ــت برای آن بپردازد. رس حاضر اس

ــتگی به ايجاد امکانات و فرصت های برابر است  آموزان بس

ــرای آنها فراهم می کند. درچنين تعليم تربيتی  که دولت ب

هر معلم بايد يک دانشجوی تمام وقت باشد. به نظر می رسد 

ــود. البته نه مدارس  ــه آغاز می ش تغيير و نوآوری از مدرس

ــه را  ــتند. بلکه بايد زنگ مدرس امروزين با اين گونه که هس

ــال و سال های آينده با شعار ضرورت ايجاد تغيير و  در امس

نوآوری در آموزش و پرورش به نوازش در آوريم. با نگاهی نو 

ــی در مدارس  ــول گرا و آماده پذيرش تغيير. دموکراس و تح

بايد تقويت شود. در مدارس بايد اجازه بدهيم دانش آموزان 

ــا و بدی های  ــه می خواهند. خوبی ه ــه چ بگويند از مدرس

مدرسه را از دانش آموزان سئوال کنيم و نظرات آنها را محترم 

ــه بايد بچه ها را باور کند. به نظر می رسد  ــماريم. مدرس بش

ــان،  ــدارس نظير نمونه، غير دولتی، عادی، تيزهوش تنوع م

استعدادهای درخشان، استثنايی و... دسته بندی های درستی 

نباشد. بايد ديد چه ميزان پژوهش برای آن انجام شده است. 

ــه  آنها را در صورت لزوم بايد اصالح کرد و از بين برد. مدرس

ــتا را بايد آماده پذيرش تغيير کنيم. از معلمان و دانش  روس

آموزان و اوليا بخواهيم نقد وضع موجود کنند. مبادله تجربه 

کنند و نگاه آرمانی به وضع مطلوب داشته باشند. اجازه دهيم 

دانش آموزان با نشاط و شور وارد مدرسه شوند و يک زندگی 

ــتقل را تمرين کنند. مديران خالق، پيشرو و کارآمد بر  مس

مسند مدرسه بگماريم تا موفق شويم. زيرا هيچ فقر و ناداری 

بدتر از نادانی نيست. هر مدرسه ای بايد شبيه خودش باشد. 

بايد مشارکت در مدرسه تقويت شود. از دانش آموزان نمره 

ــأله از او بخواهيم. هر دانش  بيست نخواهيم، بلکه حل مس

آموزی که رشد اخالقی، اجتماعی، ذهنی، جسمی، عقلی و 

ــت نمره اش بيست است. زيرا جامعه اين  عاطفی نموده اس

نمره را به او می دهد. بايد بدانيم که هر دانش آموزی منحصر 

به فرد است. کسی جای کس ديگری را نمی گيرد. کسی با 

کس ديگری مقايسه نمی شود. اين انديشه ها نشانه بالندگی 

ــت. بايد فرصت دهيم قوانين و مقررات  ــه اس و رونق مدرس

ــه را دانش آموزان و اوليا بنويسند تا به آنها  انضباطی مدرس

وفادار باشند. در مدسه امروزين هر معلمی هم خودش است و 

خود را با معلم ديگر مقايسه نمی کند. خانواده بايد سعی کند 

ــخگو و حمايتی را در خانه بوجود بياورد،  محيطی گرم، پاس

ــويق کند و مدرسه نبايد بيش  روحيه جستجو گری را تش

ــته باشد. در سال نو بايد حقيقتا  از اين از خانواده انتظار داش

ــت برای تمرين انسان شدن،  ــه جامعه ای اس بدانيم مدرس

ــيدن، انتقاد کردن،  ــان بودن، انتخاب کردن، آزاد انديش انس

انتقاد شدن، رشد و نمو کردن، خلق کردن و....

ــت چون انسان  ــه هر فرد به تنهايی مهم اس  در مدرس

ــر با دانش آموز و  ــت و ارتباط معلم با دانش آموز مدي اس

ــاط متقابل هر دانش آموز با دانش آموز ديگر تمرينی  ارتب

ــت برای زندگی کردن فرداها در جامعه. فضای فکری  اس

ــته از  ــه امروزی و قابل زندگی بايد برخاس حاکم بر مدرس

خواست جامعه باشد. در درجه اول مدرسه به معنای واقعی 

محلی است که مدير، معاون، معلم و همه کارکنان آن به 

دانش آموزان به عنوان منبع انديشه و زاينده و خالق، اشرف 

مخلوقات، توانا، مستعد و همراه با روحيه علم خواهی، علم 

جويی، صداقت و انسانيت می نگرند. تشکيل گروه های دانش 

آموزی برای باز سازی و زيبا سازی فضای مدرسه، مشارکت 

ــه و محله،  ــطح مدرس دانش آموزان در امورات خير در س

ــکيل گروه های دانش آموزی برای انجام فعاليت های  تش

فوق برنامه تحت نظارت معلمان و مربيان، برقراری ارتباط 

در تعليم و تربيت امروزين هيچ دانش 
آموزی با دانش آموز ديگر مقايسه 
نمی شود .

در مدرسه هر دانش آموزی به تنهايی 
مهم است
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ــهر داری، جهاد سازندگی و....  با نهاد های محلی نظير ش

ــازی محالت، محيط  ــارکت در فعاليت های زيبا س و مش

ــت، بهبود ترافيک، عيادت بيماران تنظيم روزنامه در  زيس

مورد اخبار مدرسه و محله، انجام پژوهش های الزم برای 

حل مسائل بهداشت شهر و روستا، برگزاری نمايشگاه ها، 

آموزش خانواده و... از جمله حداقل هايی است که برای يک 

مدرسه پيشرو مورد نياز است. 

ــر بار پرورش و آموزش کودکان و نوجوانان و جوانان  اگ

ــور ما سبک شمرده شود، خسران گرانی را برای خود  کش

ــه و پايان  خريده ايم. زيرا از روز تولد کودک تا آغاز مدرس

آن خط سيری است که کليت زندگی او را رقم می زند. در 

ــرورش بر انتقال دانش،  ــته و حال تأکيد آموزش و پ گذش

مهارت ها و ارزش های پذيرفته شده بود. به تدريج آشکار 

شده است. که الگوی رشد خطی برای آموزش و پرورش که 

به توسعه اين نهاد مسلط است الگوی مناسب و مربوطی 

نيست. با در نظر گرفتن بزرگی و طبيعت تغييراتی که در 

حال شکل گيری است به نوع ديگری از آموزش و پرورش 

نياز است که با شرايط و نياز های قرن ۲۱ هماهنگ باشد. 

ــد مدارس بايد دانش و کار را به دانش آموز  به نظر می رس

ــتن و به کار بستن بايد از ويژگی های  آموزش دهند. دانس

مدارس ما باشد. دانش آموزان برای زندگی کنونی و آينده 

ــه انتظارات ويژه دارند. مدرسه ای توام با زندگی  از مدرس

ــد و با  ــه ای که محل نگهداری دانش آموزان باش نه مدرس

ــوزان را از جامعه جدا کند. واقعًا  ــای بلند دانش آم ديواره

ــه مدارس ما تا چه ميزان فهم  ــئوال کرد ک بايد از خود س

دانش آموزان را باال می برند ؟ مدارس ما چه ميزان اختيار 

دارند ؟ اصوال رسالت و مسئوليت و ماموريت مدارس ما در 

ــرايط موجود چيست ؟ تا چه زمانی بايد حافظه مداری  ش

همچنان در مدارس ما به قوت خود باقی بماند ؟ در مدارس 

امروزين عالی ترين اولويت را به کار گروهی می دهند. تلفيق 

مناسب و متوازن دانش نظری، کاربرد ها و مهارت هايی که 

با آن همراه هستند، اقدام اساسی در اصالح کيفی آموزش 

و پرورش به شمار می آيند. مدارس ما در اين راستا چگونه 

عمل می کنند ؟ 

ــرد ) تا چه  ــوزش (همه جانبه ف ــدارس ما به آم م

ميزان جامه عمل پوشانده اند ؟ آيا مدرسه می داند که 

ــد جمعی همه افراد است نه  مهم ترين وظيفه اش رش

فقط رشد افراد هوشمند ؟ آيا به اين فهم عمل می کند 

ــه می داند که (عصر، عصر متوسط هاست  ؟ آيا مدرس

ــت منظور خود  ) آيا تقويت درک صحيح و بيان درس

ــی و نيز پرورش انديشه، قدرت تجسم و  به زبان فارس

ــبت به زبان و عالقه مندی عميق به آن  ــاس نس احس

که حس احترام به مقوله زبان را پرورش می دهد مورد 

توجه حوزه زبان آموزی است ؟ د رمطالعات اجتماعی، 

ــت از زندگی در  ــيدن به درک درس آيا تالش برای رس

ــتگی نسبت به کشور و نيز  جامعه، ايجاد درک و دلبس

ــهروند با  تاريخ آن و پرورش بنيانی برای ايجاد يک ش

ــوری آرام و دارای  ــکل گيری کش کيفيت که الزمه ش

دموکراسی در ميان جامعه بين المل است در مدارس 

ــود ؟ د رحوزه علوم آيا  ــت آموزش داده می ش ما با دق

ــاهده و کسب تجربه،  ــعه آشنايی با طبيعت، مش توس

ــق به آن  پرورش توانايی و درک رازهای طبيعت و عش

ــم پديده های طبيعی و  ــان تالش برای فه و همزم

ــد ديدگاه علمی و انديشه کردن راجع به آن در  رش

ــده  مدارس به طور جدی پيگيری و برنامه ريزی ش

است ؟ درخصوص اقتصاد خانواده، از طريق فعاليت 

ــکن و..... دانش پايه و  های مرتبط با تهيه غذا، مس

مهارت هايی که الزمه زندگی روزمره است، به درک 

عميق از زندگی خانوادگی و تقويت يک روحيه فعال 

به عنوان عضوی از يک خانواده که خواستار بهبود 

وضعيت آن نيز هست حاصل می شود ؟ نگرش های 

نوينی که به عهده آموزش و پرورش و مدرسه است، 

از جمله آموزش برای همه و همه برای آموزش، به 

هم بستن و پيوستن، گذر از ياد دادن به ياد گيری، 

بالندگی کامل انسان مورد توجه جدی قرار دارد ؟ 

آری هدف نهايی تعليم و تربيت بالندگی و درست 

ــت و آن هم متکی به تندرستی، کارايی،  ــتن اس زيس

ــت. اما چه طور  ــادمانی اس کارآمدی، هماهنگی و ش

ــش های فراوان  بايد اين هدف را عملی نمود و به پرس

موجود در تغيير راه تعليم و تربيت پاسخ گفت و با چه 

مدرسه ای؟ احتماًال با مدرسه ای که در آن به قول يکی 

از علمای علم تعليم و تربيت از استراتژی های تربيتی و 

تجربيات يادگيری که می توانند به دانش آموزان جهت 

فکر به سوی آينده کمک کنند استفاده شود. 

-توسعه يک چشم انداز سازگار تر با آينده در زندگی 

شخصی افراد درخصوص حوادث دنيای گسترده. 

ــازی و تصور آينده های بديعی که  ــخص س - مش

درست تر و مناسب تر هستند. 

ــادی و خلق  ــارت های فکری – انتق ــن مه - تمري

تصورات سود مند تر 

- مشارکت در تصميم سازی خالقانه و شکل يافته 

در زمان حال 

- درگير شدن به عنوان شهروند مسئول و فعال در 

جامعه جهانی و محلی از سوی نسل های حال و آينده 

ــتن برنامه بلند مدت، باعث شده  به هر حال نداش

است که در دوره های کوتاه مدت نتوانيم به کارآمدی 

مدرسه به صورت فرايندی انديشه کنيم. ضروری است 

ــوزش و پرورش از طريق  ــت بهينه تغيير در آم مديري

برنامه ريزی استراتژيک عملی می شود که در آن هنگام 

برنامه های کوتاه مدت نيز فراهم می شود.  بايد پذيرفت 

ــت و درک اين  ــعه اس آموزش و پرورش زير بنای توس

مساله نياز به اراده و عزم ملی دارد. شعار ما بايد (آموزش 

ــز در آموزش و  ــرورش يعنی همه چيز و همه چي و پ

پرورش) باشد و يک برنامه خوب و برخاسته از پژوهش 

و مطالعه داشته باشيم. البته حل مشکالت موجود ساده 

ــجاعت، درايت، درک و پی بردن به  ــت نياز به ش نيس

اهميت موضوع دارد. 

منابع : 
ــانی  ــار، روابط انس ــرث رفت ــاز آذری، کيوم ۱) ني

ــوم، انتشارات  ــی هزاره ی س ــازمان های آموزش در س

فراشناختی انديشه، ۱۳۸۱

ــوزش و پرورش تطبيقی،  ــت از کتاب آم ۲) برداش

تأليف لوتای کوی ترجمه محمد يمينی دوری سرخابی. 

انتشارات سمت سال ۱۳۷۵

 مقّدمه
 ” خانواده ”۱ به عنوان يک سيستم اجتماعی، شامل گروهی از 

ــت که از طريق ازدواج، توليد مثل و پرورش فرزندان باهم  افراد اس

ــتم و سازمان اجتماعی درطول تاريخ،  زندگی می کنند. اين سيس

نقشی حياتی برای رشد و پيشرفت و اجتماعی شدن نوع انسان ايفا 

کرده است. خانواده بدون شک مهم ترين سازمانی است که بسترساز 

رشد و رفاه جسمی، روانی و اجتماعی کودک و عامل رسيدن وی 

به تعادل( فيزيکی، روانيو اجتماعی) است، اجتماعی شدن و آشنايی 

با قوانين، نقش ها و ارزش های فرهنگی به طور طبيعی درخانواده 

ــرد و کودک در تعامالت ابتدايی خود با خانواده به  صورت می پذي

يک موجود اجتماعی تبديل می شود. به همين دليل هم از ديرباز 

عملکرد خانواده مورد توجه روان شناسان بوده است. 

ــت،  ــران همه چيز در حال تغيير اس ــه ی كنوني اي  در جامع

ــترش دامنه ارتباطات اجتماعي، وسعت شهرنشيني و توسعه  گس

صنعت تمام حيات جامعه را تحت تأثير قرار داده است، شهرها با 

رشد شتاباني كه دارند ۶۲ درصد از جمعيت را در خود جا داده  اند. 

كالن شهرها فضايي از ارتباطات در هم تنيده ی اجتماعي را پديد 

ــد . خانواده ی باتوجه به داليل زير با تغييرات و عدم تعادل  آورده ان

ــته است:۱-كاهش توان خانواده در رسيدگي به  فراوان روبه روگش

مشكالت اعضا به علت پيچيدگي ها و تنوع مشكالت ۲- محدودتر 

ــون، از جمله:  ــه ( به علل گوناگ ــان حضوراعضا در خان ــدن زم ش

پرداختن به دو يا چند شغل، كار مادران در خارج از خانه، فاصله ی 

زياد بين محل كار و منزل)۳- ناتواني در حفظ ارتباطات منسجم 

ــي، ارتباطات داخل خانواده نيز به علت وجود تلويزيون و  خانوادگ

ــاير وسايل ارتباط جمعي به شدت كاهش يافته و توجه افراد از  س

درون خانواده به بيرون از آن معطوف شده است. ۴-گسترش حوزه 

روابط دوستانه ۵- تغييرسرمشق هاي خانوادگي، اجتماعي شدن 

ــمت الگوهايي كه از طريق وسايل  در نظر نوجوانان و جوانان به س

ــون، راديو، ويدئو، ماهواره، مطبوعات  ارتباط جمعي (اعم از تلويزي

ــد كه  ــوند. بدين ترتيب، به نظر  مي رس و ...) تبليغ و ترويج مي ش

ــه تنهايی به مبارزه اي  ــواده حتي اگر بخواهدديگر نمي تواند ب خان

دائمي  براي حل تمامي  مشكالت اعضا بپردازد. هم اكنون ، روز به 

روز بر انبوه مشكالت افزوده مي شود. در حالي كه فرآيندهاي سنتي 

ــكالت بيش از پيش ،كارايي خود را از دست  مي دهند و  حّل مش

ــت كه با سرعت فراوان رو  اين امر در حال پديد آوردن تضادي اس

ــدن و در نهايت ايجاد بحران دارد(سازمان مّلی  به سوي قطبي ش

جوانان ، ۱۳۸۵)

تحقيقات انجام گرفته مانند تحقيق رفاه کار و حسن پور (۱۳۷۵) 

شناخت و اولويت يابی مشکالت 
خانواده های ايرانی  مراجعه كننده به مراكز 

راهنمايی و مشاوره و ارايه راهکارها

مشاوره و 
خانواده های ايرانی 

سّيدخسرو  صادق موسوي
 جمشيد احمدی 

پژوهشکده اوليا و مربيان (خانواده)

t UI



مهر ۱۳۸۷. شماره ۱۰۲

۱۷

، متخصصان و افراد را در دستيابی به روش های پيشگيری از شيوع 

و گسترش بيماری يا اختالل روانی تعريف کرد. آلبی معتقد است 

ــتن از شيوع اختالالت روانی و نابهنجاری های رفتاری را  که کاس

ــوان با کم کردن صورت و يا ازدياد مخرج در معادله ای که او  می ت

ــت، ميسر کرد. به نظر او کاستن از استرس و افزايش سه  داده اس

ــازگاری ، عزت نفس و گروه های حمايت کننده  عامل مهارت س

ــردد. اين امر بويژه در  ــيوع اختالل روانی می گ منجر به کاهش ش

ــتری دارد (شاملو،  مورد کودکان و نوجوانان و جوانان مصداق بيش

 .(۱۳۷۸

معادله جورج آلبی
عوامل ارگانيک + استرس

درجه شيوع =---------------------------مهارت 
سازگاری + عزت نفس + گروه های حمايت کننده

 بيان مسأله 
ــتخوش تغيير  ــواده هادرطول عمر خانواده دس ــالمت خان  س

ــردد. اين واقعيت که در يک مقطع زمانی خاص ، خانواده از  می گ

سالمت برخوردار است، تضمينی برای تداوم اين وضعيت نيست. در 

ــتيابی و حفظ سالمت مستلزم کار مداوم هر يک از  حقيقت ، دس

اعضای خانواده و همچنين کل خانواده به عنوان يک سيستم است. 

ــت های متعددی می تواند خانواده را به وضعيت های جديد  فعالي

ــاند . وقتی چنين وقايعی روی می دهند روابط  و غيرمنتظره بکش

خانوادگی دگرگون شده و سيستم خانواده متزلزل می شود،خانواده 

سالم هم يک آرمان است و هم يک واقعيت، در باره واژه سالمتی 

اختالف نظر وجود دارد و اکثر خانواده ها در مراحلی از دوره زندگی 

دچار سالمتی و ناسالمتی می گردند(گالدينگ ۳،۱۳۸۲ ؛ترجمه 

بهاری و همکاران: ۵۰).

ــادی نيز  ــتردگی زي ــه از تنوع و گس ــای زندگی ک ــران ه بح

ــان ها را برهم می زنند و  ــمی و روانی انس برخوردارند، تعادل جس

ــی اکثراً همراه با اختالل های عاطفی و رفتاری  اين درهم ريختگ

می باشد( ميالنی فر،۱۳۷۰ :۸ ).

خانواده امروزی با مسائل و مشکالتی روبه روست که ناخواسته 

و بدون آمادگی و توانايی آنان است. سيطره رسانه ها و امواج متنوع 

ــم،  ــواده و ذهن فرزندان، اعتياد ، الکليس ــه درون فضای خان آن ب

بيماری های مرگباری همچون ايدز، استرس های ناشی از زندگی 

شهری، بيکاری و فقدان درآمد مکفی، کاهش اعتقادات دينی و عدم 

پايبندی به ارزش های اخالقی و دهها مسأله ديگر،تعادل اعضای 

ــت، بگونه ای که  ــًا برخی والدين را برهم زده اس خانواده خصوص

سالمت روانی و حتی جسمانی آنان تحت تأثير قرار گرفته است. از 

سوی ديگر، فقدان آگاهی و آموزش های الزم مهارت های زندگی و 

سازگاری موجب گرديده است برخی مسائل(حتی جزئی) در روابط 

زوجين با هم و يا با فرزندان نيز دچار اختالل شود و زمينه تنش و 

ناسازگاری را فراهم نمايد و درگيری ، نزاع، کشمکش و زد وخورد و 

نگرانی و استرس و حتی طالق، جای دوستی و صميميت ، تفاهم 

و آرامش را بگيرد. 

ثابتی(۱۳۷۵) محمد خانی(۱۳۷۶) شاهمرادی (۱۳۷۶) رسول زاده 

ــيب ها و  ــت که خانواده با آس طباطبايی (۱۳۸۲) حاکی از آن اس

مشکالت متعددی مانند مشکالت عاطفی، اجتماعی، اخالقی و در 

ارتباط با فرزندان با مشکالت تحصيلی و تربيتی آنان روبرو هستند. 

ــگيری از اين مشکالت بايد از خدمات راهنمايی و برای  برای پيش

ــاوره ای استفاده شود.  ــکالت الزم است از خدمات مش کاهش مش

نظر به اهميت موضوع در وزارت آموزش و پرورش مراکز راهنمايی 

و مشاوره خانواده در همه استان ها و تعدادی از شهرستان ها داير 

گرديده که تعداد آنها در سال ۱۳۸۶ به ۱۳۷ مرکز می رسد. پدران 

ــادران و دانش آموزان می توانند با راهنمايی مدارس از خدمات  و م

اين مراکز استفاده نمايند.

ــخي به نياز خانواده  ــيس مراكز راهنمايي و مشاوره ، پاس تأس

ــار ها و پيچيدگي هاي  ــتيباني در مقابل فش جهت حمايت و پش

ــت رواني افراد است. عالوه بر مراکز خدمات  زمان و افزايش بهداش

راهنمايی و مشاوره خانواده وابسته به انجمن اولياء و مربيان کشور 

ــاوره و روان شناختی دانش آموزی در مراکز استان ها و  مراکز مش

تعدادی از شهرستان ها براي كاهش و حّل مشکالت دانش آموزان 

داير گرديده است.

ــته ای تخصصی از بهداشت عمومی است  ــت روانی رش بهداش

ــتن بيماری های روانی در يک اجتماع فعاليت  که در زمينه کاس

ــی انواع مختلف اختالالت روانی و عوامل مؤثری  می نمايد و بررس

که در بروز آنها نقش دارند، در قلمرو کار اين علم می باشد. شناخت 

ــزی برای اقدامات  ــالالت روانی قدم اول برنامه ري طرز ايجاد اخت

ــاب می آيد. پس از شناخت علت های بوجود  پيش گيری به حس

آورنده اختالالت روانی، وظيفهء دست اندرکاران اين رشته، مطالعه 

ــد.  ــای از بين بردن علت های مزبور و يا غلبه بر آنها می باش راه ه

ــتی  با توجه به اينکه در بروز اختالالت روانی مجموعه عوامل زيس

ــی – اجتماعی دخالت دارند، روش های پيش گيری از اين  – روان

ــتند و بايد در ابعاد زيستی – روانی  اختالالت نيز چند بعدی هس

– اجتماعی مورد توجه قرار گيرند. در تعريف ديگر،بهداشت روانی 

ــالمت فکر می باشد و منظور نشان دادن وضع مثبت  به معنای س

و سالمت روانی است که خود می تواند نسبت به ايجاد سيستم با 

ارزشی در مورد ايجاد تحرک و پيشرفت و تکامل درحد فردی، ملی 

ــالمت روانی شناخته شد،  و بين المللی کمک نمايد. زيرا وقتی س

ــبت به دستيابی به آن اقدام می شود و راه برای تکامل فردی و  نس

اجتماعی باز می گردد(حسينی،۱۳۶۵).

ــال ۱۹۸۲ آلبی۲، يکی از پيشکسوتان بهداشت روانی،   در س

ــگيری از شيوع بيماری های جسمی را در  کوشيد تا مفاهيم پيش

ــه ای را که در جدول  ــه کار برد. او معادل ــورد اختالالت روانی ب م

مشاهده می شود، ارائه داد که براساس آن می توان نقش های جامعه 

جدول شماره (۱) مقايسه انواع مشکالت مراجعان به مراکز مشاوره مختلف در طی ۵ سال(۸۰-۸۴)
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مهر ۱۳۸۷. شماره ۱۰۲

۱۸

نوابی نژاد (۱۳۷۶) در تحقيق خود نشان داد اختالفات خانوادگی 

ــاوره خانواده را  با ۱۱ درصد باالترين فراوانی مراجعين به مراکز مش

تشکيل می دهند.تشديد و ادامه اختالفات خانوادگی سبب ناکارآمدی 

خانواده در ايفای وظايف اصلی خود، از جمله رشد و بالندگی اعضاء 

ــود. فرزندی که شاهد درگيری و نارضايتی  خصوصًا فرزندان می ش

والدين خود باشد، قطعًا نيازهای گوناگون روحی، روانی و جسمانی و 

اجتماعی او مختل می شود و نه تنها پيشرفت تحصيلی نخواهد داشت، 

بلکه احتماًال قربانی نابسامانی های اجتماعی شده و درنهايت طعمه 

ــبب تحميل هزينه  باندهای بزهکار اجتماع می گردد و اين خود س

های گزاف به خانواده و جامعه می گردد. نتايج يافته های پژوهشی 

متعددی برنقش خانواده نابسامان بر بزهکاری و اعتياد اعضاء تأکيد 

ــات زادگان،۱۳۷۳؛ دالور،۱۳۸۳؛ منوچهری،۱۳۷۲؛  دارد(مانند: نج

ــالمی،۱۳۸۲) احمدی( ۱۳۸۴: ۷۵-۷۰). ارتباط  ربيعی،۱۳۸۴؛ اس

ــائل و مشکالت خانوادگی بر مسائل تحصيلی و تربيتی  و تأثير مس

فرزندان، موجب شد تا دست اندرکاران آموزش و پرورش از يک سو 

و نهادها و سازمان های بهداشتی ، به فکر تأسيس مراکز راهنمايی و 

مشاوره باشند تا با کنترل ابعاد قضيه، به کمک نيازمندان به خدمات 

ــاوره بپردازند. هم اکنون عالوه بر آموزش و پرورش،  راهنمايی و مش

ــازمان ديگر نيز دارای مراکز راهنمايی و مشاوره هستند  چندين س

که مهم ترين آنها، سازمان ملی جوانان، سازمان بهزيستی و نيروی 

ــت. اينکه تا چه ميزان مراکز مذکور، پاسخ گوينيازهای  انتظامی اس

ــت و  ــتند و ميزان رضايتمندی مراجعان چگونه اس خانواده ها هس

ــاوران از صالحيت های حرفه ای برخوردارند يا نه ،اطالعات  آيا مش

دقيقی در دست نيست.  با بررسي تحقيقات و گزارش های موجود 

مشخص گرديد اطالعات طبقه بندی شده ای که حاصل يک مطالعه 

طولی در زمينه مشکالت خانواده هاباشد ، وجود ندارد. بنابراين ،سوال 

اصلی پژوهش اين بود که مشکالت خانواده های ايرانی که به مراکز 

راهنمايی و مشاوره مراجعه می کنند كدام است و مشاوران اين مراكز 

از چه شيوه هاي درماني و مشاوره اي استفاده  مي كنند؟ 

  جامعه آماری و نمونه پژوهش
 جامعه آماری اين تحقيق شامل موارد زير بوده است:

ــواده انجمن اوليا مربيان در  ــاوره خان ۱- مراکز راهنمايی ومش

سطح کشور( شامل ۱۳۳ مركز)

ــازمان مّلی جوانان در سطح  ــاوره ای س ۲- مراکز خدمات مش

کشور ( شامل ۱۹۴ مركز)

ــوزش و پرورش در  ــناختی دانش آموزی آم ۳- مراکز روان ش

سطح کشور( شامل ۳۱ مركزاستاني )

ــاوره بوده   واحد نمونه در اين پژوهش ، مركز راهنمايي و مش

است.

 در مجموع حجم نمونه پژوهش از مراکز مشاوره سه گروه مورد 

نظر، ۱۳۱مرکز مشاوره می باشد. 

نتايج :
بحث و نتيجه گيري

مهم ترين مشکالت خانواده ها در حوزه فردی :

ــکالت ارتباطی با  ــکالت ارتباطی فرزندان با خانواده (مش  مش

دوستان ، خواهر و برادر و کادرمدرسه)

سوء رفتار با بزرگساالن

مشکالت خانوادگی

مهم ترين مشکالت خانواده ها در روابط با همسر :

مشكالت ارتباطی با همسر،مشكالت شغلي و اقتصادي، مشکالت 

خانوادگی ،مشاجره مکرر با همسر، مداخله خانواده همسر، سوء ظن 

همسر، عدم عالقه زوجين به يکديگر، روابط خشک وسرد، اعتياد 

همسر، کتک خوردن از همسر، بد دهنی و فحاشی همسر،گريزپايی 

ــراز خانه ، عدم توافق در تربيت فرزندان، مشکالت ناشی از  همس

ازدواج مجدد ،کتک خوردن از خانواده همسر.

مهم ترين مشکالت خانواده در روابط با فرزندان :
ــائل تحصيلی فرزندان، لجبازی فرزند با والدين ،مشکالت  مس

ــود توجه وبيش فعالی،  ــی والدين با فرزندان، اختالل کمب ارتباط

راهنمايی درمورد تربيت فرزندان ، توقعات باالی والدين از فرزندان، 

ــدان ، توقعات بيش از حّد والدين از  بدرفتاری يا تنبيه بدنی فرزن

فرزندان،مشکالت مذهبی- معنوی فرزندان.

  رويكرد درماني
ــاوران، مراجعان را مشاوره  ــاس آن مش ديدگاه علمی که براس

می کنند ، ديدگاه شناختی – رفتاری است و اين موضوع،مشترک 

ــواده و مراکز روان  ــاوره خان ــاوران مراکز راهنمايی و مش بين مش

شناختی دانش آموزی است در ساير اولويت ها و رويکردها نيز تشابه 

ــود، به خصوص اينکه گروه درمانی، در ميان مشاوران  ديده می ش

مراکز راهنمايی و مشاوره خانواده بيشتر، اجرا می شود ،در صورتي 

که اکثر مشاوران مراکز روان شناختی، گروه درمانی نمی کنند. اين 

ــاوره دانش آموزان ،گروه  ــت که به نظر می آيد در مش درحالی اس

درماني، کاربرد بيشتری می بايست داشته باشد. در هر حال ،خانواده 

ــاوران دارد، که  ــترين کاربرد را برای هر دو گروه مش درمانی، بيش

نشانگر رويکرد درمانی غالب در امرمشاوره است. در بررسی اعتبار 

روش ها و تکنيک های درمانی مشاوران مراکز با ديدگاه ها و مبانی 

نظری معتبر،از منابع متعدد علمي استفاده شدكه در نهايت مشخص 

گرديد، انواع رويکردها و تکنيک های درمانی استفاده شده توسط 

ــاوران هر دوحوزه مشاوره ( خانواده و دانش آموزی)، مبتنی بر  مش

روش های علمی معتبربوده است. 

  پيشنهاد ها
ــز خدمات  ــترك مراك ــه اهداف و موضوع مش ــا توجه ب ۱- ب

ــازمان بهزيستي و  ــور، خانواده، دانش آموزي ،س ــاوره اي كش مش

ــت ترتيبي اتخاذ شود،زمينه  ــته اس ــازمان مّلي جوانان ،شايس س

همكاري هاي علمي ، پژوهشي وآموزشي و تبادل اطالعات آسان 

،براي همكاران و محققان اين حوزه ها ،فراهم شود، بنابراين با توجه 

ــاوره در  به اهمّيت ثبت وجمع آوری اطالعات مراجعان و روند مش

مراکز، پيشنهاد می گردد فرم های ثبت مشکالت در مراکز مختلف 

کشور، حتی المقدور به شکل جامع(و يکسان) درآيد تا امکان سريع 

دسترسی به اطالعات و تجزيه و تحليل مستمر آن به شکل علمی، 

فراهم شود.

 ۲- با توجه به اينکه مهم ترين مشکالت در حوزه فردی، مشکل 

ــازگاری با ديگران است و اين مشکل مشترک بين  ارتباطی و ناس

دانش آموزان و خانواده ها(زنان و مردان) است ، پيشنهاد می شود، 

به خاطر اهمّيت و تأثير اين موضوع در سالمت و تعادل و تحکيم 

ــواده و موفقيت دانش آموزان در ارتباطات فردی و اجتماعی و  خان

حتی تحصيلی، آموزش مهارت های زندگی خصوصًا مهارت های 

ارتباطی در دستور کار آموزش اوليا و دانش آموزان قرار گيرد.

جدول شماره (۲) توزيع فراوانیـ  درصدی مشکالت و اختالت روانی مراجعان در طی ۵ سال (۸۱-۸۰) به مراکز روان شناختی دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش

همان گونه که مالحظه می شود مشکالت تحصيلی، گفتاری، ارتباطی و خلقی طی دوره ۵ ساله، باالترين فراوانی مشکالت مراجعان را به خود، اختصاص داده است.

g¼ËóÄ p¹ ‘—«eÖ



مهر ۱۳۸۷. شماره ۱۰۲

۱۹

 ۳- با توجه به اينكه استخراج و اولويت بندي مشكالت مراجعان 

مراكز طي پنج سال براي اّولين بار، انجام  مي شود، لذا اولويت هاي 

ــت آمده در واقع به نوعي نياز سنجي آموزشي اوليا نيز تّلقي   بدس

مي شود، بنابراين پيشنهاد می گردد، عناوين مشکالت و اختالالت 

ــده مذكور، به عنوان سرفصل ها و عناوين دوره های  استخراج ش

آموزش خانواده، قرار گيرد.

 ۴- به مديريت هاي مراكز مشاوره كشور ،پيشنهاد  مي گردد، 

مبناي طراحي دوره هاي آموزشي و بازآموزي مشاوران و محتواي 

ــكالت مراجعان و آموزش تكنيك هاي  ــا، را از ُبعد نوع مش دوره ه

درماني ، يافته هاي اين گزارش قرار دهند. 

ــه به اينکه گزارش تحقيق حاضر چه از ُبعد ادبّيات  ۵- با توج

تحقيق و مبانی نظری و چه از نظريافته ها و شناسايی مهم ترين 

ــکالت مراجعان و تکنيک های درمانی و تحليل و تفسير آن ،  مش

ــت، پيشنهاد می گردد، در پاسخ به  از اهمّيت خاصی برخوردار اس

ــاوران مراکز، اصل گزارش يا خالصه ای از آن در  ــت مش درخواس

اختيار مشاوران و مديران محترم مراکز مشاوره، قرار گيرد.

ــکالت در روابط همسران ،  ۶- با توجه به اينکه مهم ترين مش

مشکالت خانوادگی، مشاجره مکرر و مشکالت ارتباطی و مشکالت 

شغلی و اقتصادی است، پيشنهاد می گردد جهت بازآموزی مشاوران 

، منابع علمی مرتبط با اين مشکالت و تکنيک های درمانی جديد 

در محتوی دوره آموزشی، پيش بينی شود.

 ۷- با توجه به اهمّيت تحقيق مستمر از روند مشاوره در مراكز، 

ــاير اطالعات ضروری مورد  ــکالت و س درمورد فرم های ثبت مش

نياز،پيش بينی الزم صورت پذيرد و اطالعات مراجعان، تکنيک های 

ــاوران و ... در قالب نرم افزار قابل استفاده  درمانی، ويژگی های مش

برای کارشناسان ستادی و پژوهشگران قرار گيرد.

۸- درخصوص مشکالت خانواده ها در روابط با فرزندان ، همان طور 

که بحث شد، مهم ترين مشکل اوليا ، مسايل تحصيلی و تربيتی فرزندان 

است ، پيشنهاد می گردد، جهت کاهش مشکالت و نگرانی اوليا، کادر 

آموزشی و تربيتی در انجام وظايف ، دّقت بيشتری مبذول نمايند و از 

سوی ديگر براي اوليا نيز، آموزش نحوه تعامل سازنده با مدرسه و ارتباط 

مناسب با فرزندان را در جلسات آموزش خانواده ارايه  نمايند. 

ــكالت تحصيلي دانش آموزان از يك   ۹- با توجه به افزايش مش

سو و ضرورت همسويي و هماهنگي دست اندركاران تعليم و تربيت از 

سوي ديگر، ونقش الگويي وتأثير فراگير صدا و سيما بر روي كودكان و 

جوانان، جهت كاهش آسيب ها و اثرات سوء برخي برنامه ها و سريال 

ــود،  ــيما پخش  مي ش ها و فيلم هاي توليد داخل و خارج كه از س

پيشنهاد  مي گردد از وزارت آموزش و پرورش دو نماينده (يك نفراز 

دفتر امورفرهنگي و مشاوره ،به عنوان نماينده و متّولي دانش آموزان 

و يك نفراز سازمان اوليا و مربّيان به عنوان نماينده اوليا)به عضويت 

ــت گذاري ويا در ساير قسمت هاي تصميم گيرنده  ــوراي سياس ش

ــت اندركاران تهيه برنامه ،فيلم و سريال  ،درآيند،به گونه اي كه دس

،اعم از نويسندگان متن ،ناظران وكارگردانان ،موظف به كسب نظرات 

نمايندگان آموزش و پرورش قبل از توليد ،شوند.

ــاني و  ــده (انس ــرمايه گذاري هاي انجام ش ــه س  ۱۰- باتوج

ماّدي)جهت تأسيس مراكز مشاوره خانواده ،از مجموع گزارش هاي 

ــه ميزان پذيرش  ــتان ها ،اين گونه بر مي آيد ك ــاالنه برخي اس س

مراجعان به نسبت جمعّيت تحت پوشش، در حّد انتظار نيست ، لذا 

پيشنهاد  مي گردد ضمن بررسي عملكرد مراكز از بعد كّمي و كيفي، 

موانع توسعه فعاليت هاي راهنمايي و مشاوره اي با تمام ظرفيت (در 

روز و هفته ) شناسايي و اقدام الزم صورت پذيرد.

منابع و مآخذ :
۱- احمدی ، جمشيد(۱۳۸۴). بررسی ميزان شيوع سوء مصرف مواد 

مخدر درميان کارکنان آموزش و پرورش و تأثير مجازات ها بر کاهش آن از 

ديدگاه افراد معتاد، همسران و مديران محل کار آنان . دفتر استانداردسازی 

و توسعه تربيت بدنی مدارس وزارت آموزش و پرورش.

ــم (۱۳۶۵). روش های پيش گيری از  ــّيد ابوالقاس ــينی، س ۱- حس

ــارات  اختالالت واکنش روانی و نقش آموزش های الهی در اين مورد:انتش

آستان قدس رضوی.

۳- صافي،احمد،صادق موسوي ،سّيد خسرو،احمدي،جمشيد(۱۳۷۸) 

توصيه هايي به والدين 

ــه، نظريه وکاربرد ،  ــگ (۱۳۸۲).خانواده درمانی، تاريخچ ۲- گالدين

ترجمه فرشاد بهاری و همکاران : انتشارات تزکيه

www.nyoir.org. ۳- سازمان مّلی جوانان

۴- شاملو ، سعيد(۱۳۷۸). بهداشت روانی: تهران:انتشارات رشد.

ــت روانی ، چاپ هشتم، تهران : ۵- ميالنی فر، بهروز (۱۳۸۴). بهداش

انتشارات قومس

ــايی وضعيت و مشکالت مراکز  ــکوه (۱۳۷۶). شناس ۶- نوابی نژاد، ش

ــکده اوليا و مربيان  ــواده و ارائه راهکارها،پژوهش ــاوره خان راهنمايی و مش

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

1 -Family

2-Albee

3 -Glading

جدول شماره (۳) توزيع فراوانی/ درصدی، ده مورد از مهم ترين مشکالت مراجعان در طی ۵ سال (۸۰-۸۵)
به مرکز راهنمايی و مشاوره خانواده و انجمن اوليا و مربيان کشور
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 متن حاضر مصاحبه ای است که با آقای ناصر 
طرحانی نژاد کارشـناس مسـئول تحقيقات 
و دبير شـورای راهبردی سـازمان آموزش و 
پرورش استان لرستان انجام شده است، اميد 
اسـت در هر شـماره بتوانيم از نظرات يکی 
ديگر از همکاران پژوهشی خود در استان ها 

بهره مند شويم.

  چـه انتظـاری از پژوهشـگاه مطالعات آمـوزش و 
پرورش داريد؟ 

ــکر از مسئولين پژوهشگاه مطالعات و باالخص  باتش

ــركار خانم دکتر تحريري نيك صفت و  ــت آن س رياس

ساير عزيزان، در مورد سؤاالت مطرح شده نظرات خود را 

به شرح زير تقديم محضر شما می نمايم. 

پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش به عنوان 

تنها مرکز عالی پژوهش در آموزش و پرورش از جايگاه 

ويژه ای برخوردار است. اّما بعضًا مالحظه می شود که اين 

ــئولين کشوری و استانی ناشناخته  جايگاه در بين مس

باقی مانده و اين ناشناخته بودن پژوهشگاه باعث ميشود 

شوراهای تحقيقات در استان ها صدمه ديده و اعتبارشان 

زير سؤال برود. پژوهشگاه مطالعات ابتدا بايستی جايگاه 

ويژه ي خود را بين مسئولين وزارت باز نمايد. به عنوان 

مثال تالش نمايد در مرحله ی نخست ساختمان مطلوبی 

را در ّحد اساتيد و کارشناسان خود تصاحب كند. آنگاه به 

اليه های بااليی و ميانی و پايينی مديران نفوذ و موقعّيت 

سازمانی خويش را تثبيت نمايد . البّته حرکت هايی در 

اين رابطه انجام شده است ولی کافی نيست. 

ــا و  ــودن آيين نامه ه ــفاف نب ــد ش ــئله ی بع مس

دستورالعمل ها، مخصوصًا در رابطه با پرداخت هاست که 

ــئله باعث عدم وحدت رويه شده  گاهی اوقات اين مس

است . اميدوارم با درايت و تدبير مديريت پژوهشگاه اين 

مشكل نيز حل شود.

مورد سوم، حمايت از پژوهشگران و مؤلفين استانی 

ــت نيز از  ــت که اين حرک ــور اس و معرفی آنها به کش

ــگاه آغاز شده است ولی اميدوارم  طرف رياست پژوهش

با حمايت های مقامات باالتر و پايين تر به سرانجام خوبی 

برسد . 

مورد چهارم، پيگيری برقراری حق هم طرازی و ارتقاء 

شغلی به صورت همزمان برای کارشناسان و کارشناس 

ــئوالن شوراهای تحقيقات است که اين حّق مسّلم  مس

ــده است، پژوهشگاه وظيفه  و قطعی تاکنون محقق نش

دارد از اين مسائل حمايت و آنها را تا رسيدن به سرانجام 

پيگيری نمايد. 

ــراری بودن  ــروج از روزمره گی و تک مورد پنجم، خ

ــود که  ــت. زيرا در بعضی موارد مالحظه  می ش کارهاس

کارها تکراری است و اين مسئله با روح تحّول در پژوهش 

ــت. به روز بودن بايد ابتدا از نيروها آغاز شده و  مغاير اس

آنگاه به ساير بخش ها تسّری داده شود. 

  عمده ترين مسئله (مشکل) شما در بخش پژوهش 
چيست؟

ــاختار  ــکل در بخش پژوهش نبوِد س مهم ترين مش

مناسب اداری است. در استان ها سه نيروی رسمی متوّلی 

ــا توّجه به مأموريت ها و  امر پژوهش و تحقيق اند که ب

مقايسه ي کارکرد ايشان با ساير بخش ها مثل گروه های 

آموزشی، متوّجه می شويم به بخش تحقيقات جفا شده 

ــاختار اگر تغيير نکند و رسمًا پست های  است . اين س

ــّدت پژوهش صدمه  ــازمانی افزايش نيابد در دراز م س

خواهد ديد. 

 آيـا نحوه ي انتخـاب معّلم پژوهنده مـورد قبول و 
پذيرشتان می باشد، چنانچه راه کار بهتری داريد ارائه 

فرماييد؟ 
برنامه ي معّلم پژوهنده به شکل فعلی دارای اشکاالت 

و نواقصی است که اين اشکاالت درنشست دو روزه بررسی 

شدند. ايجاد دبيرخانه ی معّلم پژوهنده در استان ها به 

ــان  ــکل دائمی گرچه به صورت کار جانبی کارشناس ش

تحقيقات، می تواند بسيار مؤثر باشد. اّما بهترين راهکار 

ارتقاء کيفّيت برنامه ي معّلم پژوهنده، ايجاد جّو عمومی و 

درگير نمودن همه ی نيروهای صف با اين مسئله است و 

اين امر با تشويق های مناسب محقّق خواهد شد. 

 تاچه حّد اقدام پژوهی و معّلم پژوهنده در اسـتان 
شما توانسته است روحّيه ي پژوهشگری را بين معّلمان 
و دانش آموزان رونق دهد. ضمنًا موانع پيشروی گسترش 

اقدام پژوهی و معّلم پژوهنده چيست؟ 
ــهم زيادی از  ــتان ما لرستان، اقدام پژوهی س دراس

گسترش پژوهش و روحّيه ی پژوهشگری نداشته است و 

گسترش پژوهش بيشتر تابع عوامل ديگری مانند تبليغات 

وسيع شورای تحقيقات درسطح مناطق و شهرستان ها، 

رايزنی های مختلف با کارشناسان ارشد و دکترای موجود 

ــتان و... بوده  ــگاه هاي اس ــوزش و پرورش و دانش در آم

است. اميدوارم با بها دادن بيشتر به پژوهش و برگزاری 

دوره های اقدام پژوهی درسطح وسيع و تکثير جزوات و 

بروشورهای مناسب در اين رابطه بتوانيم اين روحيه را در 

بين عزيزان فرهنگی گسترش دهيم. 

 تاچه حّد در اخذ تصميمات و رفع مشکالت سازمان، 
از يافته های پژوهشی اسـتان خود بهره مند شده ايد، 

مواردی را مطرح نماييد؟
رياست سازمان آموزش وپرورش استان لرستان اخذ 

هرگونه تصميم بنيادی را منوط به استناد به يافته های 

ــی نموده اند و پژوهشکده ی استان را مأمور اين  پژوهش

ــتان  ــتان لرس مهم نموده اند. يکی از مواردی که در اس

درحال پيگيری است کيفّيت بخشی به ساعات ورزش و 

تحّول در امتحانات پايان ترم ورزش دانش آموزان است 

و اميدوارم با به کارگيری نتايج دو تحقيق در اين رابطه 

شاهد تحّول در سيستم ورزش مدارس که سهم مهّمی 

در سالمت فرزندان اين کشور دارند باشيم. 

 نحوه ي انتخاب پيشنهاده ي پژوهشی در استان شما 
چگونه است؟

در استان لرستان پيشنهاده های پژوهشی با حضور 

ــورای تحقيقات بررسی و در صورت  اعضای محترم ش

ــب عنوان، به يكي از کميته های تخصصی ارجاع  تصوي

ــنهاده کار  ــود. کميته روی سايربخش های پيش می ش

کارشناسی انجام داده و از پژوهشگر می خواهد پروپوزال 

ــپس پروپوزال مجدداً بررسی و  خود را تحويل دهد. س

نواقص احتمالی به پژوهشگر ابالغ و پس از رفع نواقص 

نسبت به عقد قرارداد پژوهشی اقدام ميشود. 

 نحوه ي انتخاب پژوهشگران برای انجام موضوعات 
تحقيق مصّوب از چه فرايندی برخورداراست؟ 
پژوهشگران به چند شکل انتخاب می شوند. 

ــخاص برای  ــکل اّول؛ به صورت اعالم آمادگی اش ش

بخش پژوهش ساختارهای مناسب اداری نياز دارد

گفت وگو با ناصر طرحانی نژاد کارشناس مسئول تحقيقات و دبير شورای راهبردی 
سازمان آموزش و پرورش استان لرستان

uÖË XHÖ



مهر ۱۳۸۷. شماره ۱۰۲

۲۱

انجام کار پژوهشی است، که اشخاص توانمند، خود را با 

پيشنهاده های مناسب به پژوهشکده (شورای تحقيقات) 

معرفی نموده، سپس به سوابق، تحصيالت، توانمندی و... 

ايشان توّجه شده و در نهايت تصميم گيری می شود. 

شکل دوم؛ شورای تحقيقات از بين نيروهای موجود 

اقدام به شناسايی اشخاص توانمند نموده و از ايشان برای 

ــام تحقيق دعوت می نمايد. در هر حال محقق تابع  انج

نظرات کميسيون تخصصی است و نظرات کميسيون 

ــی و  ــات مختلف بررس بعضًا با حضور محقق در جلس

ــتان  ــده در اس اين امر باعث تقويت تحقيقات انجام ش

می شود.

 نحوه ي راهنمايی شـما در امر پژوهش برای سـاير 
مديرّيت ها و کارشناسی های استان خود چگونه است؟

راهنمايي به اشكال مختلف انجام مي شود، از جمله 

به صورت ارسال بخشنامه ها، حضور در جلسات رؤساي 

ــات درون و  ــتان ها، حضور در جلس ــق و شهرس مناط

برون سازماني، شركت در همايش ها و گردهمايي ها و 

سخنراني و ...

 تا چه حد نشـرّيات و کتب منتشرشـده از سـوی 
پژوهشگاه؛ مورد مطالعه عالقه مندان و معلمان شما در 

استان قرار گرفته است؟
ــال خوبي  ــرّيات از اقب ــون اين كتاب ها و نش تا كن

ــد ولي با تالش هايي كه در اين رابطه  برخوردار نبوده ان

ــده است، اميدواريم اين مسئله را به حّد قابل قبولي  ش

ارتقا دهيم. 

 از نظر شـما تحّول چيسـت؟برای ايجاد تحّول در 
آموزش و پرورش چه توصيه ای داريد؟

تحّول عبارت است از تغييرات زير بنايی، عميق، کيفی 

و کّمی در رسالت، چشم انداز و اهداف نهايی نهاده ها و 

ــتاده های يک نظام فنی يا اجتماعی که  فرآيندها و س

ــده و در نهايت آن  ــی در آن ش منجر به تغييرات اساس

نظام را با تغييرات اساسی محيط بيرونی ودرونی سازگار 

و محصوالت قابل قبول را ايجاد می کند.

ــّول در آموزش و پرورش نيز مانند هر نظام ديگر  تح

اجتماعی و فنی مستلزم بازنگری عميق در مأموريت ها، 

ــم انداز بلند مّدت و اهداف اساسی و درون دادها و  چش

ــت. از  فرآيندها و برونداد و نتيجه و پيامد اين نظام اس

آنجا که پديده ي تحّول زير بنايی در آموزش و پرورش، 

 زمان بر و پيچيده است؛ پاسخ موجز به اين سؤال که برای 

ايجاد تحّول در آموزش و پرورش چه توصيه ای داريد؟ 

ــت. اّما می توان گفت: تحّول در آموزش و  ــان نيس آس

پرورش نيز مانند ساير پديده ها بايد مديرّيت شود. ايجاد 

تحّول در آموزش و پرورش مستلزم انتخاب کادر رهبری 

ــت. اگر گروه رهبری اولّيه ای پديد  قوی برای تحّول اس

نيايد اتفاق قابل اعتنايی نخواهد افتاد. در اکثر تحّول های 

ــورت يک مجموعه ی  ــق، افراد گروه رهبری، به ص موّف

ــجم و معتقد بسيار مقتدر حضور داشته اند. البّته  منس

ــّول، می تواند اصالح،  ــرفت برنامه تح اين گروه با پيش

تقوّيت و توسعه يابد و اعضای آن بيشتر شود.  افراد را به 

سختی ميتوان از آرامش به تالطم انداخت. برای شروع 

هر برنامه ی تحّول، همکاری تنگاتنگ افراد بويژه مديران 

آموزش و پرورش ضروری است. وقتی ضرورت تحّول به 

اندازه ی کافی احساس نشود، فرآيند تحّول به موفقّيت 

نمی انجامد. حقيقتًا چه وقت ضرورت به اندازه ی کافی 

ــود؟ با توّجه به مشاهدات، هنگامی که  احساس می ش

اکثرّيت مطلق مديران سازمان قبول کنند که فعالّيت 

سازمان ديگر قابل قبول نيست، ضرورت تحّول احساس 

ــد. در تحّول موفق، گروه رهبری تصويری از  خواهد ش

آينده ارايه می دهد که برای جامعه، مديران و کارکنان و 

معلمان و اولياء و دانش آموزان قابل فهم و جذاب باشد. 

ــم انداز ملموس، تالش برای تحّول در کالف  بدون چش

ــر در گم پروژه های گيج کننده و نا همساز، به جايی  س

نمی رسد. در تحّول های ناکام تعداد زيادی برنامه و طرح 

مشاهده می شود ولی از چشم انداز خبری نيست

ــرورش، هنگامی پايدار  ــّول در آموزش و پ نتايح تح

ــا زمانی که  ــورت ”روال“ درآيد، ت ــه ص ــود که ب می ش

ــد در هنجارهای اجتماعی و ارزش های  رفتارهای جدي

مشترک اعتقادی و دينی و مّلی و سازمانی ريشه نگيرد 

اين خطر وجود دارد که با اعمال فشار از بين برود.

ــاله دارترين  ــرورش بايد از مس ــوزش و پ ــّول در آم تح

ــاس فرموده های مقام  نظام های فرعی آن آغاز گردد. بر اس

معظم رهبری شايد زير بنايی ترين مشکل آموزش و پرورش 

ــفه آموزش و  عدم تدوين فلس

پرورش و به تبع آن نظام برنامه 

ريزی درسی و تربيتی آن باشد.

بنابر اين تحّول بنيادين بايد 

با تدوين فلسفه نظام آموزش و 

پرورش اسالمی، تغيير اساسی 

ــزی تربيتی و  نظام برنامه ري

فرآيندهای  تغيير  و  آموزشی 

تعليم و تربيت آغاز گردد . 

از آن جا که اين نظام نوين 

انسان های مديريتی و اجرايی 

ويژه خود را می طلبد باز نگری 

ــتخدام  ــام جذب و اس در نظ

ــم دومين رکن  و تربيت معّل

ــی خواهد بود تا  چنين تحّول

ــان ها را با انتظارات  بتواند انس

جديد تطبيق دهد.

معرفي انديشه انتخاب آموزش
 (School choice) به عنوان شيوه اي براي 

افزايش كارآيي واحدهاي آموزشي

آزادی انتخاب
دکتر عبداهللا انصاری عضو  هيأت 

علمی پژوهشکده تعليم و تربيت و مدير 
گروه پژوهشی اقتصاد آموزش و پرورش

مقدمه 

ــي، اجتماعي و  ــتاب شرايط سياس روند تغييرات پرش

ــب و  ــادي در جهان معاصر، بر لزوم تغييرات متناس اقتص

هماهنگ در مجموعه نهادهاي اجتماعي تأكيد مي كند. از 

مهم ترين نهادهاي مذكور مي توان به نظام آموزشي اشاره 

كرد كه عدم تحول متناسب و به موقع آن سبب مي شود كه 

با بحران كارآيي و اثر بخشي روبرو شود. در چنين شرايطي 

است كه اصالح آن ضرورت  مي يابد. در كشور ما نيز وجود 

نارضايتي از كارآيي و اثر بخشي نظام آموزش عمومي كشور 

ضرورت اصالحات در آموزش و پرورش  را الزام آور مي كند.

ــورها در زمينه  ــروري اجمالي بر تجربه برخي از كش م

ــي نشان مي دهد كه توجه ويژه اي  اصالح نظام هاي آموزش

ــارات به منزله يك راهبرد  به اهميت چگونگي توزيع اعتب

ــت. از ديدگاه اقتصادي چنين  اصالحي، معطوف شده اس

فرض مي شود كه با انتخاب ابزار مناسب توزيع منابع دولتي 

ــي به آن، كيفيت خدمات  ــخ متناسب نظام آموزش و پاس

ــود مي يابد. در اين  ــي و يادگيري دانش آموزان بهب آموزش

چارچوب، بهبود كيفيت خدمات آموزشي بر اساس رقابت 

مدارس براي دستيابي به منابع دولتي استوار است.

در نظام آموزش عمومي كشور ما به دليل تمركز قدرت 

تصميم گيري، مديريت، ارائه خدمات و تامين و تخصيص 

منابع در دولت، موقعيتي انحصاري براي مدارس ايجاد شده 

ــت كه ضرورتي براي پاسخ گويي به والدين دانش آموزان  اس
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و بهبود مستمر كيفيت خدمات خود، احساس نكرده و در 

نتيجه مشاركت واقعي والدين را نمي توانند جلب كنند. در 

شرايط فعلي كه نظام آموزش عمومي كشور به سياست هاي 

مبتني بر تمركز زدايي و تنوع بخشي به برنامه هاي آموزشي 

ــان مي دهد، ابزارهاي  به منظور افزايش كارآيي گرايش نش

ــتري قرار  توزيع اعتبارات دولتي مي توانند مورد توجه بيش

ــته تالش شده است انديشه ی انتخاب  گيرند. در اين نوش

آموزش، رويكردهاي مختلف آن و تجربه هاي مربوطه معرفي 

شود.

۱-  اصـالح نظام آمـوزش و پرورش و انديشـه ی انتخاب 
آموزش    

با مروري اجمالي بر تجربه هاي معاصر در زمينه اصالح 

نظام هاي آموزشي در كشورهاي مختلف مشخص  مي شود 

كه سياست هاي معطوف به تغيير در نحوه توزيع اعتبارات 

دولتي در زمره ی عناصر مهم اصالح نظام هاي آموزشي قرار 

دارد. به طور مثال موج نارضايتي از نظام آموزشي انگلستان 

ــات در آموزش و  ــال ۱۹۸۸ به تصويب قانون اصالح در س

پرورش انجاميد كه در كنار توجه به موضوع هاي كيفيت، 

ــتقالل هر چه بيشتر مدارس و مسئوليت پذيري  تنوع، اس

ــت   مورد  ــاركت والدين  در مديري ــخ گويي آنها، مش و پاس

ــوراي ويژه  ــه  ويژه  قرار گرفت. (مأخذ۱) در ژاپن نيز ش  توج

اصالحات در آموزش و پرورش  توسط  نخست  وزير  ناكاسونه 

 تشكيل  شد  پنج  هدف  اساسي  را برگزيد كه  عبارت  بودند از 

 بين المللي  كردن  و  تنوع بخشي۱ به آموزش و پرورش، توجه 

به ابعاد انساني۲، رفع محدوديت۳ از طريق كاهش اختيارات 

ــتگاه هاي مركزي در آموزش و  دولتي و كاهش سلطه دس

پرورش و تعديل مقررات مربوط به انتخاب مدارس از سوي 

دانش آموزان و استفاده از كتب درسي (مأخذ۲). در اياالت 

ــا توجه به روند  ــكا در دهه ۱۹۹۰ ميالدي ب ــده آمري متح

نامطلوب تحصيلي دانش آموزان دوره متوسطه كه از مقايسه 

ــور با ديگر كشورهاي صنعتي  نمرات آزمون هاي اين كش

ــده بود و نيز نتايج ضعيف پيشرفت تحصيلي  مشخص ش

دانش آموزان متعلق به خانواده هاي فقير، اقليت ها، مهاجران 

و تك والدين، تالشي هماهنگ براي نشان دادن كاستي هاي 

ــي اياالت متحده آمريكا شكل گرفت. در اين  نظام آموزش

ــير دو راهبرد اصالحي براي ارتقاء كارآيي و اثر بخشي  مس

در مدارس اين كشور پيشنهاد شد كه عبارت بودند از: ۱- 

تجديد ساختار۴ كه مبتني بر تغيير و ترميم بنيادي مدارس 

ــازماني و فرآيندهاي  ــبات س دولتي در ابعاد روابط و مناس

ــاب آموزش ۵كه در  ــه انتخ تصميم گيري بود و ۲- انديش

قالب رويكردهاي انتخاب دولتي۶ و انتخاب بازار۷ مطرح شد 

كه به تفصيل تبيين خواهند شد (مأخذ ۴).

۱-۱-تعريف انديشه ی انتخاب آموزش

ــق والدين يا  ــوزش عبارت از ح ــه ی انتخاب آم انديش

ــت. هدف     ــاب آموزش فرزندان اس ــتان براي انتخ سرپرس

ــه انتخاب آموزش، بهبود  ــنهاد و طرح انديش اصلي از پيش

فرآيند يادگيري و موفقيت تحصيلي دانش آموزان از طريق 

ــط مدارس  ــده توس ارتقاء كيفيت خدمات آموزش ارائه ش

ــراي ادامه فعاليت خود  ــت. در اين چارچوب مدارس ب اس

ــتيابي به منابع  ناگزيرند كه براي جذب دانش آموزان و دس

مالي دولتي به رقابت با يكديگر بپردازند كه اين تدبير موجب 

بهبود خدمات ارائه شده توسط مدارس مي شود (مأخذ۵)    در 

توجيه انديشه ی انتخاب آموزش فرض بر اين است كه اگر 

هر خانواده بهترين و پسنديده ترين نوع آموزش را انتخاب 

كند و نظام آموزشي نيز با ارائه خدمات آموزشي متناسب، 

پاسخي درخور به اين خواسته بدهد، در بلند مدت مي توان 

ــدار و حذف  ــت كه با بقاي گزينه هاي پر طرف انتظار داش

ــود ندارد، اهداف  ــواردي كه تقاضاي كافي براي آنان وج م

اجتماعي آموزش برآورده شود. (مأخذ۶) 

۱-۲- تنوع انگيزه ها در حمايت از آزادي انتخاب آموزش 
ــت از آزادي انتخاب آموزش مبتني بر انگيزه هاي  حماي

ــب انگيزه هاي  ــا را در قال ــت كه مي توان آنه مختلفي اس

اجتماعي_ فرهنگي، آموزشي و اقتصادي طبقه بندي كرد.

۱-۲-۱) انگيزه ی اجتماعي – فرهنگي
ــتاي  ــد در راس ــوزش مي توان ــاب آم ــه ی انتخ انديش

ــت هاي ضد تبعيض نژادي، زمينه ی مناسبي براي  سياس

ارائه خدمات آموزشي با كيفيت به فرزندان گروه هاي اقليت 

جامعه را فراهم ساخته و با پاسداري از زبان و فرهنگ آنها 

به حمايت از عناصر ممتاز و ارزشمند جوامع اقليت در طي 

زمان و در ميان نسل ها بپردازد. (مأخذ۱۰)

۱-۲-۲) انگيزه ی آموزشي:
قدرت انتخاب والدين عاملي كليدي در مشاركت والدين 

در فرآيند يادگيري دانش آموزان است كه مي تواند به گونه 

ــرفت تحصيلي دانش آموزان كمك كند. در  مؤثري به پيش

اين مورد چاب ومو پس از بررسي و تحليل مجموعه فراواني 

از داده هاي مدارس متوسطه دريافتند كه دانش آموزان در 

ــتر نمرات بهتري را در  ــتقالل بيش مدارس برخوردار از اس

آزمون ها كسب مي كنند. (مأخذ ۹) برخي از دانش آموزان 

نيز در مدارس كوچك تر يا در مدارس با روش هاي تربيتي 

ــاختار سازماني و برنامه درسي خاص، عملكرد  ويژه يا با س

ــه، معلم و يا يك برنامه  بهتري دارند. امكان انتخاب مدرس

ــي ويژه در داخل يك مدرسه، احتمال انطباق تجربه  درس

ــي آموزش را  ــي با نيازهاي كودكان و بهبود كارآي آموزش

افزايش مي دهد. بنابراين نظريه آموزشي از آزادي خانواده ها 

ــي كه با نيازهاي ويژه كودكان تطابق  براي انتخاب مدارس

بيشتري را دارد، حمايت مي كند. (مأخذ ۳)

۱-۲-۳) انگيزه ی اقتصادي:
نظريه ی اقتصادي از اين كه بتوان از طريق جلب رضايت 

بيشتر مشتريان و با قيمت هاي پايين تر، خدمات با كيفيت 

ــتر مدارس  بهتري را ارائه داد، حمايت مي كند. رقابت بيش

براي جذب دانش آموزان در نهايت به بهبود كارآيي مدارس 

در ارتباط با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان منجر مي شود 

ــدان آن، مدارس به دليل قرار گرفتن در  كه در صورت فق

موقعيت انحصاري تبديل به انحصارگراني مي شوند كه تحت 

تأثير فشار رقابتي براي استفاده كارآ از منابع قرار نمي گيرند. 

شايد به همين دليل باشد كه حداقل پنج برنده جايزه نوبل 

در اقتصاد به دليل اعتقاد به وجود منافع مورد انتظار ناشي از 

بهبود كارآيي  در جرگه  طرفداران  انديشه ی  انتخاب  آموزش 

قرار دارند. (مأخذ ۶) 

ــه ی انتخاب آموزش از  به طور خالصه حمايت از انديش

انگيزه هاي مختلفي نشأت مي گيرد و شايد بتوان حمايت 

ــاي مذكور  ــز بر مبناي انگيزه ه ــورهاي مختلف را ني كش

ــتان  طبقه بندي كرد. براي مثال در اياالت متحده و انگلس

ــه مذكور به عنوان ابزاري براي كارآمد تر ساختن  به انديش

مدارس از طريق اعمال فشار از سوي بازار، يعني انگيزه هاي 

اقتصادي، نگاه مي شود.

۱-۳- داليل مخالفت با انتخاب آموزش
انديشه ی انتخاب آموزش با مخالفت هاي جدي نيز روبرو 

است. مهم ترين داليل مخالفان عبارتند از:

۱-۳-۱) مخدوش ساختن رسالت نظام آموزشي در ايجاد 
تجربه ی مشترك آموزشي۱: 

برخي از منتقدان عقيده دارند كه نظام آموزشي بايد در 

صدد خلق يك تجربه ضروري و يكسان آموزشي باشد كه 

به رشد فرهنگ مدني مشترك كمك كند. آزادي انتخاب 

ــي  ــيار متنوع آموزش آموزش از آنجا كه به تجربه هاي بس

منجر مي شود همبستگي فرهنگي را در معرض تهديد قرار 

ــرايط مدارس به مراكز خريد و فروشي  مي دهد. در اين ش

مبدل مي شوند كه معجوني از دروس متنوع را كه از حداقل 

بستگي با يكديگر برخوردارند عرضه مي كنند. (مأخذ۳) اين 

امر سبب مي شود كه آموزش قشربندي۸ و به انواع مختلف 

تقسيم شود كه در صورت تداوم روند به گسيختگي جامعه 

خواهد انجاميد. (مأخذ ۱۱) اين گروه بيشتر در جستجوي 

يكپارچگي و همساني آموزش هستند تا توسعه فرصت هاي 

انتخاب و ارتقاء كارآيي. (مأخذ ۳)

۱-۳-۲) عدم بهره برداري مؤثر گروه هاي كم درآمد:
ــاي كم درآمد به دليل  مخالفان عقيده دارند خانواده ه

فقدان منابع الزم براي گرد آوري اطالعات و عدم برخورداري 

مناسب از امكانات و به ويژه حمل و نقل نمي توانند به طور 

معناداري به انتخاب بپردازند. (مأخذ۱۱) تنگناهاي ناشي 

ــاختار خانوادگي ايشان نيز مزيد بر علت  از ويژگي هاي س

است. (مأخذ۵)

۱-۳-۳) فوايد محدود:
ــي از منتقدان نيز عقيده دارند در اين نظام صرفًا  گروه

والدين آگاه و فرهيخته منتفع شده و در مقابل به تجربه ی 

آموزشي ديگران لطمه خواهد خورد. (مأخذ۱۰) عالوه بر اين 

بسياري از والدين براي انتخاب آموزش فرزندان خود فاقد 

آگاهي، صالحيت و عالقه الزم هستند. (مأخذ۱۱) 

۱-۳-۴) نقض آزادي هاي مدني:
ــوزش به دليل  ــه انتخاب آم برخي معتقدند كه انديش

ــت از مدارس مذهبي موجب نقض آزادي هاي مدني  حماي

و اصول مردم ساالري مي شود.

۱-۳-۵) ترويج ديدگاه هاي نامتعارف:
ــود دارد كه برخي از  ــن نظامي اين احتمال وج در چني

مدارس به آموزش ديدگاه ها و عقائدي بپردازند كه مي تواند 

ــت مردم نفرت آور  ــراي جامعه خطرناك و يا براي اكثري ب

باشد. (مأخذ۱۰)

۱-۳-۶) ترديد در تحقق كارآيي مورد انتظار:
ــن ادعا كه  ــتند اي ــي از مخالفان نيز معتقد هس گروه

ــطح آموزش مي شود  تعامل نيروهاي بازار موجب ارتقاء س

چارچوب مدارس براي ادامه فعاليت 
خود ناگزيرند كه براي جذب 
دانش آموزان و دستيابي به منابع مالي 
دولتي به رقابت با يكديگر بپردازند كه 
اين تدبير موجب بهبود خدمات ارائه 
شده توسط مدارس مي شود 
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در تحقيقات  انجام  شده  جزو يافته هاي  اثبات  شده  نيست . 

(مأخذ۱۰)

۱-۳-۷) ممانعت از تجديد ساختار جامعه

معترضان چپ گراي اروپايي نيز از آن جهت كه انديشه 

انتخاب آموزش، تجديد ساختار و شكل گيري مجدد جامعه 

از طريق نظام آموزشي را با محدوديت و مانع روبرو مي سازد، 

با آن  مخالفت می کنند. (مأخذ۱۰)

۱-۳-۸ ) مخالفت مجريان:

برخي از مسئوالن و كارگزاران مدارس نيز عقيده دارند 

ــان را بر مدارس تضعيف و  ــعه انتخاب كنترل ايش كه توس

امنيت شغلي آنها را تهديد مي كند.(مأخذ ۴) 

۲- رويكردهاي انتخاب آموزش  
ــاب آموزش وجود دارد كه  دو رويكرد براي آزادي انتخ

عبارتند از رويكردهاي انتخاب بازار و انتخاب دولتي.

۲-۱- رويكرد انتخاب دولتي 
ــه ی انتخاب  ــعه ی دامن رويكرد مذكور به منظور توس

آموزش به دنبال گسترش فرصت هاي انتخاب در مدارس 

ــراي افزايش كارآيي  ــت. (مأخذ۳) اين رويكرد ب دولتي اس

آموزشي در پي توزيع بهينه دانش آموزان در ميان مدارس 

دولتي به نحوي است كه امكان انعكاس ترجيحات خانواده ها 

ــش رقابت در ميان مدارس براي جذب دانش آموزان  و افزاي

بيشتر را فراهم سازد. (مأخذ ۴) در چارچوب اين رويكرد به 

ــود كه برنامه ها و دوره هاي  مدارس دولتي اجازه داده مي ش

درسي متنوع تري را ارائه كنند و دانش آموزان حق انتخاب 

ــه خود را از ميان تعداد بيش تري از مدارس دولتي  مدرس

داشته باشند. (مأخذ۳) بدين ترتيب رويكرد انتخاب دولتي 

در پي عرضه گزينه هايي براي والدين و دانش آموزان از طريق 

اعطاي فرصت هاي انتخاب در ميان مدارس و مناطق مختلف 

آموزشي در درون بخش دولتي است. در انگلستان به والدين 

اجازه داده شده كه يكي از ترجيحات آموزشي خود را اعالم 

ــئوالن آموزشي محلي آن را در هنگام تعيين  كنند تا مس

ــه در نظر بگيرند. (مأخذ۱۱) رويكرد انتخاب  محل مدرس

ــكال گوناگوني استقرار يابد كه از دو  دولتي مي تواند به اش

جنبه با يكديگر مشترك هستند: ۱- اداره مدارس بر عهده 

دولت است كه يا به طور مستقيم و يا بر اساس قرارداد با يك 

مؤسسه انتفاعي و يا غير انتفاعي انجام مي شود.۲- در تما 

مي  رويكردهاي مبتني بر انتخاب دولتي هسته مشتركي۹از 

ــداف اجتماعي  ــه تأمين كننده اه ــوزش وجود دارد ك آم

آموزش است. رويكرد انتخاب دولتي در صدد فراهم ساختن 

تجربه يكسان آموزشي براي همه دانش آموزان است كه البته 

مي توانند آن را از طريق شيوه هاي گوناگون كسب كرده و يا 

براي كسب تجربه اي بيش از آن از آزادي انتخاب برخوردار 

باشند. (مأخذ۳) 

برخي از تجربه هاي موجود در چارچوب رويكرد انتخاب 

دولتي آموزش عبارتند از:
۲-۱-۱) انتخاب هيأت مديره ی مدرسه۱۰

تجربه ی مذكور يكي از شيوه هاي پاسخ گو ساختن بيشتر 

مدارس و زمينه ساز مديريت واقعي مدارس توسط والدين 

دانش آموزان است. در اين تجربه حوزه ی مديريت صرفًا به 

مدرسه محدود و فرض مي شود كه تمركز زدايي از مديريت 

ــود كه تصميم هاي گرفته شده در مدرسه به  موجب مي ش

خانواده ها كه از آن تصميم ها متأثر مي شوند نزديك تر شده 

و مشاركت آنها در آموزش فرزندان شان تحقق يابد. قلمرو 

ــرطي كه به هسته مشترك آموزشي لطمه  اختيارات به ش

نزند مي تواند اموري از قبيل توزيع بودجه در داخل مدرسه، 

انتخاب كاركنان، تجهيزات آموزشي و برنامه درسي را شامل 

شود.(مأخذ۳)
۲-۱-۲) ثبت نام آزاد۱۱

ــيوه هاي افزايش  ــيوه مذكور يكي از سنتي ترين ش ش

ــده و در شرايطي كه امكان  ــوب ش دامنه ی انتخاب محس

ــود، تحقق  انتخاب آموزش در درون بخش دولتي فراهم ش

مي يابد. در چارچوب شيوه مذكور خانواده ها امكان ثبت نام 

فرزندان شان در هر مدرسه اي اعم از اينكه در نزديكي محل 

سكونت ايشان باشد يا خير را داشته (مأخذ۳) و مي توانند به 

انتخاب مدارس دولتي در محدوده ی گسترده اي از مناطق 

آموزشي دست يازند.  (مأخذ۱۲)

ــت. برخي  ــا انتقاداتي نيز مواجه اس تجربه ی مذكور ب

معتقدند كه در مقام عمل درخواست هاي ثبت نام نامتناسب 

با ظرفيت مدارس محبوب و مشهور با واكنش مديران مبني 

ــده و بنابراين  ــالم تكميل ظرفيت مدارس مواجه ش بر اع

ــي از افزايش  ــار ناش ــدارس گمنام به طور جدي با فش م

مخارج در هنگامي كه  فعاليت مدرسه در سطحي پايين تر 

ــمي صورت مي گيرد، روبرو نشده و اغلب در  از ظرفيت اس

شرايط ضعيف و رقيق رقابتي فعاليت خود را ادامه خواهند 

داد.  (مأخذ۱۲) انتقاد ديگر به شيوه ی مذكور به كاستي در 

اصول بازار مربوط مي شود. در اين شرايط مدارس با پاداش 

يا جريمه متناسب با عملكردشان روبرو نشده و در نتيجه به 

ــكلي واقعي در معرض رقابت با يكديگر قرار نمي گيرند.  ش

(مأخذ۵) بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه شيوه ی مذكور 

در شرايطي موجب تقويت رقابت و اثر بخشي بيشتر مي شود 

ــر منابع دريافتي  ــده ب ــه تعداد دانش آموزان ثبت نام ش ك

مدارس از بودجه دولت تأثير گذارد، مدارس اجازه جابجايي 

دانش آموزان در داخل منطقه را صادر كنند، هزينه حمل و 

ــبتًا كم و فضاي مورد نياز در مدارس مقصد كافي  نقل نس

باشد. (مأخذ ۳)
۲-۱-۳) مدارس كوچك  ۱۲

شواهدي دال بر عدم كارآيي نسبي مدارس بزرگ در ارائه 

خدمات آموزشي وجود دارد. به نظر مي رسد مدارس بزرگ 

بر مشاركت و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان به ويژه آنها 

كه به گروه هاي پايين تر اجتماعي – اقتصادي تعلق دارند 

تاثير منفي مي گذارد. عالوه بر آن، چندين مدرسه كوچك 

ــه بزرگ از مزيت قابل توجه ارائه ی  در قياس با يك مدرس

ــز برخوردارند. هر مجموعه  ــتر ني فرصت هاي انتخاب بيش

آموزشي مي تواند به تعدادي از مدارس مستقل تقسيم شود 

كه هر خانواده با توجه به ويژگي هاي فرزندانشان مناسب ترين 

ــذ۳)  در اين زمينه تجربه  ــه را انتخاب كنند. (مأخ مدرس

استقرار مدارس كوچك در منطقه آموزشي آلوم راك۱۳ در 

ايالت كاليفرنيا كه تركيبي از شيوه هاي مدارس كوچك و 

ثبت نام آزاد بود، گرايش مثبتي را نسبت به رويكرد انتخاب 

دولتي آموزش ايجاد كرد. در اين منطقه چندين مدرسه ي 

كوچك با اهداف و فلسفه هاي متنوع آموزشي و در قالب يك 

مجموعه آموزشي در معرض رقابت با يكديگر قرار گرفتند. 

ــن مختار بودند كه هر يك  از مدارس كوچكي را كه  والدي

در جوارشان قرار داشت و يا در مجتمع آموزشي ديگري كه 

امكان انتقال دانش آموزان با اتوبوس ميسر بود را برگزينند. 

بدين ترتيب سيزده مدرسه همه جوار، پنجاه و يك گزينه 

كه در داخل منطقه آموزشي قابليت جانشيني با يكديگر را 

داشتند، فراهم ساخته و منابع دولتي نيز با توجه به شاخص 

تعداد دانش آموزان ثبت نام شده در ميان آنها توزيع مي شد. 

(مأخذ۱۳)
۲-۱-۴) مدارس برگزيده ۱۴

ــدف افزايش فرصت هاي  ــه ي مدارس مذكور با ه تجرب

انتخاب به دنبال ارائه آموزش هاي تخصصي جذاب و مورد 

توجه مردم در قالب مدارس موجود در يك منطقه آموزشي 

است. «مدارس جاذب»۱۵ نمونه اي از كاربرد اين شيوه براي 

كاهش جدايي هاي نژادي است (مأخذ۳) والدين مي توانند از 

بين مدارس دولتي هم جوار و «مدرسه جاذب» كه خدمات 

ــت به انتخاب زنند.  ــي ويژه اي را ارائه مي كند دس آموزش

ــدارس جاذب» در  ــي «م (مأخذ۵) ويژگي خدمات آموزش

ارائه ی دروسي از قبيل موسيقي، هنر و دروس پايه است كه 

نسبت به مدارس هم جوار جذاب تر است. (مأخذ۳)

انتقادهايي كه براين گونه از مدارس از لحاظ توسعه دامنه 

انتخاب شده است به تدارك فرصت هاي محدود براي سهم 

كوچكي از خانواده ها و كاستي در تأمين اصول بازار به دليل 

ــاز و كار كاهش يا افزايش منابع دريافتي در  عدم وجود س

قبال عملكرد مربوط مي شود. (مأخذ۵)
۲-۱-۵) گزينه هاي آموزش فراتر از متوسطه ۱۶

ــوزان دوره ی  ــوب تجربه ی مذكور به دانش آم در چارچ

ــي از دوره هاي  ــود كه در برخ ــطه اجازه داده مي ش متوس

آموزشي مؤسسات آموزش عالي از قبيل زبان خارجي، علوم، 

ادبيات، هنر، تاريخ و علوم اجتماعي كه منطبق با برنامه هاي 

درسي ايشان است شركت كنند. سازوكار انجام آن مي تواند 

ــات آموزش عالي  ــب انعقاد توافق نامه اي با مؤسس در قال

ــرايط تأمين مالي نيز در آن قيد شده مشخص شود.  كه ش

(مأخذ۳)
۲-۱-۶) پته هاي آموزشي محدود ۱۷

ــتند كه  ــدود حواله هايي هس ــي مح ــاي آموزش پته ه

ــه ی آنها به مراكز  ــوزان مي توانند با مراجعه و ارائ دانش آم

آموزشي از خدمات معيني بهره مند شوند. پته هاي مذكور با 

رعايت اصل تجربه مشترك آموزشي مي توانند براي اهداف 

ويژه اي از موارد آموزشي قابل انتخاب مثل دروس تخصصي، 

هنري و برنامه هاي آموزش رايانه اختصاص يافته و يا براي 

جبران عقب ماندگي تحصيلي به كار روند. (مأخذ۳)
۲-۱-۷) پيمانكاران خصوصي آموزشي۱۸

از نمونه هاي كاربرد اين شيوه مي تواند به اين شكل باشد 

كه پيمانكاران براي ارائه ی خدمات آموزشي در دروسي كه 

ــان در كالس هاي معمولي  ــرفت فرزندان ش والدين از پيش

رضايت ندارند، اجازه رقابت با بخش دولتي را بيابند. نمونه 

 به منظور توسعه ي دامنه ي انتخاب 
آموزش به دنبال گسترش فرصت هاي 
انتخاب در مدارس دولتي است.

 در چارچوب اين رويكرد به مدارس 
دولتي اجازه داده مي شود كه برنامه ها 
و دوره هاي درسي متنوع تري را ارائه 
كنند و دانش آموزان حق انتخاب 
مدرسه ی خود را از ميان تعداد بيش 
تري از مدارس دولتي داشته باشند
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مهر ۱۳۸۷. شماره ۱۰۲

۲۴

ــط مدارس براي ارائه آن  ــتخدام پيمان كاران توس ديگر اس

دسته از خدمات آموزشي است كه مدرسه سابقه خوبي از 

لحاظ كسب موفقيت و يا توانايي اقدام فوري براي ارائه آن 

ــدارد. قرارداد با پيمان كاران چنانچه از لحاظ چگونگي  را ن

پرداخت بر اساس پيشرفت در عملكرد دانش آموزان باشد، 

مي تواند انگيزه اي قوي براي نيل به نتايج مطلوب را  ايجاد 

كند. (مأخذ۳)
۲-۲- رويكرد انتخاب بازار۱۹

ــاب بازار يكي از راهبردهاي اصالحي نظام  رويكرد انتخ

ــازار خصوصي آموزش  ــت. معموًال ب آموزش و پرورش اس

متشكل از مجموعه اي از مدارس مستقل است كه خدمات 

ــي را به افرادي كه از درآمد كافي برخوردارند، ارائه  آموزش

مي كند. هدف از رويكرد بازار تعميم بازار خصوصي و محدود 

ــوزش به نظامي جامع و فراگير از انتخاب هاي خصوصي  آم

ــور مدارس به  ــت. (مأخذ۳) در چارچوب رويكرد مذك اس

منظور جذب دانش آموزان با يكديگر رقابت مي كنند و منافع 

ــاس تعداد دانش آموزان جذب شده يا موفق (در  آنها براس

تحصيل) تعيين مي شود. تامين مالي اين رويكرد مي تواند از 

طريق منابع خصوصي و يا ساز و كارهاي دولتي كه مشوق 

رويكرد هاي بازار هستند، انجام  شود. (مأخذ۱۱) از اوايل دهه 

هشتاد ميالدي چندين ابتكار در ارتباط با رويكرد انتخاب 

ــت كه مي توان به مهم ترين آنها كه  ــده اس بازار مطرح ش

عبارتند از «معافيت هاي مالياتي شهريه»، «مدارس پيماني 

مجاز» و «پته هاي آموزشي»، اشاره كرد.  ( مأخذ۴و۱۱)
۲-۲-۱) معافيت هاي مالياتي شهريه ۲۰

در چارچوب تجربه مذكور والدين دانش آموزان متناسب 

با شهريه پرداختي به مدارس خصوصي و يا ساير هزينه هايي 

كه در اين مسير متحمل مي شوند، از بخشودگي و يا تخفيف 

مالياتي برخوردار مي شوند. (مأخذ۱۲)
۲-۲-۲) مدارس پيماني مجاز۲۱

اين مدارس، موسسات مستقل و غير متمركزي هستند 

ــئول دولتي به  كه در قالب قرارداد يا پيمان با يك نهاد مس

فعاليت مي پردازند. مدارس مذكور در صورتي كه موفق به 

ــوند از چرخه فعاليت خارج  جذب و حفظ دانش آموزان نش

ــود. دولت ها به اين مدارس  ــده و مجوزشان فسخ مي ش ش

متناسب با تعداد دانش آموزان ثبت نام شده يارانه مي پردازند 

ــوه از كودكان۲۲» اگر چه به  ــن قاعده «تبعيت وج و بنابراي

طور ناقص، رعايت مي شود. رعايت كامل قاعده مذكور منوط 

به امكان  جذب  يارانه هاي  دولتي  توسط  مدارس  خصوصي 

 است. (مأخذ۱۲) 
۲-۲-۳ ) پته هاي آموزشي ۲۳

ــيوه هاي  رويكرد انتخاب بازار طرح  يكي از مهم ترين ش

ــط اقتصاددان صاحب نام  پته هاي آموزشي است كه توس

ــنهاد  آمريكايي ميلتون فريدمن۲۳ (۱۹۶۲ و۱۹۵۵) پيش

شد. پته هاي آموزشي حواله هايي هستند كه براي پرداخت 

شهريه به مدارسي كه از طرف دولت مجاز شناخته شده اند، 

مورد استفاده قرار مي گيرند. در يك نظام مبتني بر پته هاي 

آموزشي، توليد آموزش به بازاري منتقل خواهد شد كه در 

آن مدارس دولتي و خصوصي به منظور جذب دانش آموز 

ــت. والدين در ازاي هر  به رقابت با يكديگر خواهند پرداخ

ــن تحصيل خود يك پته آموزشي را  يك از كودكان در س

دريافت خواهند كرد كه مي توانند از آن براي پرداخت ميزان 

ــهريه در هر يك  از مدارس مجاز استفاده  ــخصي از ش مش

كنند و مدارس در صورت رعايت شرايط تعيين شده معادل 

ارزش مجموع پته هاي جمع آوري شده از دولت پول دريافت 

كنند. (مأخذ۳) در اين شرايط مدارس خوب دانش آموزان 

بيشتري جذب و در نتيجه پته هاي افزون تري را نقد كرده 

و توفيق مي يابند. در مقابل مدارس پست تر كه مورد تمايل 

والدين قرار نگرفته اند ناگزير به تعطيل شده و يا براي بهبود 

كيفيت خدمات خود تالش مي كنند. (مأخذ۱۲)

در نظام مبتني بر پته هاي آموزشي كه پرداخت وجه آن 

از طريق ماليات ها تامين مالي۲۴ مي شود دولت ها براي توانا 

ساختن خانواده ها جهت ثبت نام فرزندان شان در مدارس 

دولتي يا خصوصي كه خود آنها انتخاب كرده اند، مبالغي را 

پرداخت مي كنند. مبالغ مذكور مي تواند به طور مستقيم در 

وجه والدين كارسازي و يا به طور غير مستقيم به مدارس 

منتخب  پرداخت شود.    بنابراين برجسته ترين ويژگي نظام 

ــي پرداخت وجوه از سوي دولت  مبتني بر پته هاي آموزش

اما از طريق والدين  دانش آموزان به مدارس برگزيده است. 

فرآيند  تامين مالي مذكور مبتني بر اصل تبعيت وجوه از 

كودكان است كه عمومي ترين كاربرد پته هاي آموزشي در 

جهان محسوب مي شود. در چنين نظامي مدارس خصوصي 

اعم از انتفاعي يا غير انتفاعي  تشويق و مدارس دولتي نيز با 

عنصر رقابت آشنا مي شوند و والدين امكان پرداخت بخش 

قابل توجهي از شهريه را مي يابند. مدارس منتخب  معموًال 

بايد حداقل هنجارها را رعايت كنند و غالبًا  براي  پاسخ گويي 

ــن دانش آموزان از  ــت ها و ترجيحات متنوع والدي به خواس

آزادي الزم براي عرضه برنامه هاي متنوع آموزشي برخوردار 

مي شوند.  ( مأخذ۱۳) در نظام مبتني بر پته هاي آموزشي 

ــا معيار موقعيت  ــوزان در ميان مدارس ب ــع دانش آم توزي

جغرافيايي محل سكونت ايشان و يا معيارهايي مشابه آن 

ــي را  مي توان براساس  ــود. پته هاي آموزش تعيين نمي ش

ــاخص هايي از قبيل درآمد خانواده و يا جنسيت توزيع  ش

كرد.  (مأخذ۱۲)

الف) اهداف پته هاي آموزشي   
براي تبيين اهداف پته هاي آموزشي به چهار اصل استناد 

مي شود. اصل اول معطوف به حق انتخاب مصرف كننده۲۶ 

ــت كه در ادبيات اقتصاد آموزش و پرورش  تحت عنوان  اس

ــود. در نظام مبتني بر  حق انتخاب والدين شناخته مي ش

ــي دولت به جاي عرضه كنندگان آموزش  پته هاي آموزش

(مدارس) به تشويق والديني مي پردازد كه به دليل انتخاب 

مدرسه فرزندان خود، مصرف كنندگان واقعي آموزش تلقي 

مي شوند. اصل دوم به انگيزه هاي تعيين سرنوشت  خود و 

پيشرفت شخصي۲۷ مردم مربوط مي شود. پته هاي آموزشي 

ــراي انتخاب و تصميم گيري  ــه دليل ايجاد زمينه الزم ب ب

سبب تقويت روحيه مشاركت جويي، عالقه مندي، ذوق و 

خصلت بخشش مي شوند. اصل سوم افزايش رقابت۲۸ است. 

ــي موجب مي شوند كه مدارس دولتي با از  پته هاي آموزش

دست دادن موقعيت انحصاري خود وارد چالشي شوند كه در 

عرصه رقابت به هزينه هاي كمتر، متوسط كيفيت فزاينده و 

پويايي در نوآوري منجر شود. اصل چهارم تسهيل دسترسي 

ــترده تر به مدارس خصوصي است. پته هاي آموزشي  گس

ــي خانواده هاي كم درآمد به مدارس  خصوصي را  دسترس

ــهيل مي كنند. اين امر به دليل آن كه اين گروه نياز به  تس

آموزش بهتري داشته و خود نيز به  آن متمايل هستند، حائز 

اهميت است. (مأخذ ۱۲)

ب) تاريخچه و تنوع پته هاي آموزشي
ــي برگرفته از  ــورد پته هاي آموزش ــث اخير در م مباح

پيشنهاد ميلتون فريدمن در مقاله مربوط به «نقش دولت 

در آموزش» است كه در سال ۱۹۵۵ ميالدي منتشر شد و 

نسخه تجديد نظر شده آن در اثر مهم او تحت عنوان «سرمايه 

ــال ۱۹۶۲ به شدت مورد توجه قرار  داري و آزادي»۲۹ در س

گرفت. (مأخذ۴) البته انديشه ايجاد يك نظام آموزشي كه 

ــي از مبالغ پرداختي  به  مدرسه به طور  در آن حداقل بخش

ــتقيم  و  از طريق    والدين انجام  شود توسط  آدام اسميت   مس

ــال ۱۷۷۶ ميالدي و در كتاب مشهور او تحت عنوان  در س

«ثروت ملل۳۰» مطرح شد. توماس پين ۳۱(نيز در حدود دو 

قرن پيش در كتاب « حقوق بشر»۳۲خود، شكل خاصي از 

پته هاي آموزشي را مطرح كرده بود. سازوكار «پرداخت بر 

اساس نتايج»۳۳ كه پرداخت به مدارس و معلم ها بر اساس 

گزارش  بازرسان  آموزشي  دولت  صورت  مي گرفت  نيز در طي  

سال هاي۱۸۶۲ تا ۱۸۹۷ ميالدي در انگلستان و ولز تجربه 

شده بود. (مأخذ۱۱) 

 اگرچه پته هاي آموزشي غالبا به عنوان رويكردي واحد 

ــاظ تركيب و  ــوند ولي عمًال  از لح ــان تصور مي ش و يكس

ــياري برخوردار هستند. (مأخذ۱۳)  نتايج بالقوه از تنوع بس

ــي  ــه نمونه هاي پته هاي آموزش ــال مي توان ب به طور مث

فريدمن  (۱۹۶۲و۱۹۵۵)،  جنكز۳۴ (۱۹۶۶)، مركز مطالعات 

سياست هاي عمومي ۳۵ (۱۹۷۰) و كونزوشوگرمن۳۶ (۱۹۷۸) 

ــاره كرد. (مأخذ۳)  ــًا با يكديگر متفاوت بودند اش كه اساس

ــاي مبتني بر پته هاي  ــاي موجود در انواع طرح ه تفاوت ه

آموزشي را مي توان از سه جهت طبقه بندي كرد:
ج) نحوه تامين مالي ۳۷

ــي از لحاظ ارزش، موارد استفاده، امكان  پته هاي آموزش

دريافت مبالغ اضافي توسط مدارس، پوشش هزينه هاي حمل 

و نقل و منابع اصلي پرداخت با يكديگر متفاوت هستند. به 

طور مثال عواملي از قبيل دوره تحصيلي، نوع برنامه درسي، 

ــودن، نيازهاي ويژه، تفاوت در هزينه هاي محلي  دو زبانه ب

و وضعيت اجتماعي و اقتصادي خانواده مي توانند برارزش 

پته هاي آموزشي موثر واقع شوند. (مأخذ۳)
د) مقررات۳۸

ــر انتقال ارائه  ــي مبتني ب اگر چه طرح پته هاي آموزش

خدمات آموزشي از دولت به بازار خصوصي است ولي بازار 

ــت كه بايد در چارچوب  ــي اس مذكور در برگيرنده مدارس

ــبب  ــژه اي فعاليت كنند. تفاوت در مقررات س مقررات وي

رويكرد انتخاب بازار يكي از 
راهبردهاي اصالحي نظام آموزش و 
پرورش است. معموالً بازار خصوصي 
آموزش متشكل از مجموعه اي از 
مدارس مستقل است كه خدمات 
آموزشي را به افرادي كه از درآمد 
كافي برخوردارند، ارائه مي كند. هدف 
از رويكرد بازار تعميم بازار خصوصي 
و محدود آموزش به نظامي جامع و 
فراگير از انتخاب هاي خصوصي است
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ارزش پولي پته هاي آموزشيقلمرو وضع مقرراتسطح پوششويژگي هاي افراد مشمولنام كشور

مناطق منتخبدختران ۶ تا۱۰ سالهبنگالدش
مدارس دولتي يا خصوصي با شرط حداقل 

حضور و پيشرفت تحصيلي
از ۱۲ تا ۳۶دالر امريكا

خانواده هاي كم درآمدشيلي

افزون بريك سوم  از كل  

ثبت نام  ها
مدارس دريافت كننده پته هاي آموزشي اجازه 

اخذ شهريه را نيز دارند

ارزش متوسط در سال ۱۹۹۱ به ميزان ۴۳۵۹ 

پزو

بليز
دانش آموزان دوره هاي ابتدايي و 

متوسطه

۷۵ درصد از دوره ابتدايي و 

۵۰درصد از دوره متوسطه
مشاركت قوي دولت با كليساها

اغلب مدارستمامي دوره هاي ابتدايي و متوسطهلسوتو
دولت معلمان را تربيت و به كار مي گمارد.  

مشاركت قوي با همكاري كليساها

دانش آموزان كم درآمدكلمبيا

مورد استفاده در ۲۱۶ شهرستان. 

پته هاي قابل استفاده  در 

مدارس خصوصي

برنامه مشاركت در صورتي كه عملكرد دانش آموزان 

رضايت بخش باشد، قابل تجديد است.
۱۴۳ دالر آمريكا سرانه در هر سال

گوآتماال
دانش  آموزان دختر برگزيده  و 

كم درآمد در سنين ۷-۱۴ سال
تقريبًا ۵۰ دالر آمريكا به طور ساالنهحداقل حضور و پيشرفت ضروري  است.۱۳ جامعه محلي

تمامي مناطق شهريتمامي كودكان تا حد آموزش اجباريسوئد
مدارس بايد تابع برنامه درسي ملي باشند. 

نظارت بر عهده مجلس ملي آموزش است.

حداقل ۸۵٪ از هزينه سرانه در مدارس شهري.

تمامي مناطق شهريتمامي كودكان تا حد آموزش اجباريهلند

تامين مالي ايالتي براي مدارس مربوط به  

مذاهبي  كه  تقاضاي  محلي  را منعكس مي سازند. 

مدارس خصوصي غير مذهبي نيز از تامين 

مالي  ايالتي برخوردارهستند

مدارس دولتي و خصوصي بر اساس برابري كامل 

تامين مالي مي شوند.

دبيرستان هاي دولتي و خصوصيدانش آموزان باالي ۱۵ سالژاپن
مدارس خصوصي بايد گزارش هاي مالي خود را 

به بنياد ارتقاء مدارس خصوصي ارائه كنند.

۴۰درصد از هزينه دبيرستان هاي خصوصي  

توسط  دولت تامين مي شود. تقريبًا ۱۴۰ين  

سرانه دانش آموزان در دهه ۸۰

اياالت متحده آمريكا 

   الف) پته هاي آموزشي 

تامين مالي شده از 

طريق ماليات ها

دانش  آموزان  خانواده هاي 

كم درآمد در شهر   ميلواكي 

(حداكثر۱۵۰۰دانش آموز)

مدارس خصوصي غير فرقه اي

مدارس مشمول بايد سهم دانش آموزان پته 

اي خود را تا سقف ۶۵٪ از كل دانش آموزان 

محدود كنند.

ساالنه ۲۹۰۰دالر آمريكا (۱۹۹۴) 

اياالت متحده آمريكا ب) 

پته هاي   تامين مالي  

شده  به  طور   خصوصي

تمامي مدارس غيردولتي   مشهورخانواده هاي  كم درآمد

در برخي از برنامه ها نياز هست كه والدين ميزان 

ارزش  پته آموزشي را با پرداخت  مبالغي از 

سوي خود تكميل كنند.

به طور متوسط ۶۳۸۳دالر آمريكا (در سال 

(۱۹۹۵

پورتوريكو

 (تاسال ۱۹۹۵)

خانواده هاي  با كودكان در 

سنين مدرسه و درآمد 

كمتراز۱۸۰۰۰دالرآمريكا

مدارس خصوصي و دولتي
استفاده از قرعه كشي در هنگامي كه تقاضا براي 

پته هاي آموزش بيشتر از عرضه باشد.
۱۵۰۰دالر آمريكا

بريتانيا

دانش آموزان 

خانواده هاي كم درآمد با توانايي باالتر 

از متوسط

در موقعيت هاي حمايت شده 

(فقط در مدارس خصوصي)

مدارس مشمول طرح بايد توسط دپارتمان 

آموزش مورد تاييد قرار گيرند.

به طور متوسط ۳۵۰۰دالر آمريكا 

(به طورتقريبي) ساالنه

لهستان
خانواده  هاي  هم بسته با  يكي  از ۶   ۳ 

سازما ن  پشتيبان (شامل دانشگاه ورشو)

مدارس خصوصي و اساسًا 

مدارس غير حرفه اي

تاييد دولت براي مدارس آزاد مستقل مورد نياز 

است. دامنه متنوعي از برنامه درسي عمًال مجاز 

شمرده شده است..

سطح يارانه سرانه در ميزان ۵۰٪ از هزينه

زالندنو

آزادي انتخاب براي 

تمامي دانش آموزان در سنين مدرسه 

مجاز است

تمامي مدارس دولتي و برگزيده

نظام ثبت نام آزاد در يك بخش  دولتي غير 

متمركز، استقالل مدارس در قبال هيئت هاي 

محلي منتخب والدين تقويت مي شود.

بيش از ۲۰در صد در سال  ۱۹۹۳. با اهداف بيان 

شده مبني بر افزايش تا حد ۵۰ درصد

كانادا (ايالت كلمبياي 

بريتانيا)

خانواده هايي كه از مدارس خصوصي 

حمايت مي كنند

مدارس خصوصي فرقه اي و 

غير مذهبي

مدارس   مشمول   بايد حداقل سه  سال از تاسيس 

آنها سپري شده باشد

۳۰٪ از مخارج مدارس دولتي، ۵۰۰دالر به طور 

سرانه براي هر دانش آموز در سال ۱۹۷۸

كانادا: ايالت كبك
خانواده هايي كه از مدارس خصوصي 

حمايت مي كنند
اساسًا مدارس متوسطه خصوصي

بازديد و كنترل دولتي (معلم ها بايد واجد 

شرايط مشابه در مدارس دولتي باشند. برنامه 

درسي مشابه)

۶۰٪ از مخارج آموزش دولتي و۸۰٪ براي مدارس 

مورد توجه دولت

كانادا: ايالت مانيتوبا
خانواده هايي كه از مدارس خصوصي 

حمايت مي كنند
معادل با كمك هاي  بالعوض سرانهكنترل و بازديد دولتيمدارس خصوصي

كانادا: ايالت ساس 

كاچوان
۵۵٪  از   هزينه سرانه  مدارس  دولتيبرنامه  درسي،  شرايط  و ويژگي هاي  معلمان،ثبت ناممدارس خصوصيخانواده هايي كه از مدارس خصوصي حمايت مي كنند

كانادا: ايالت آلبرتا
خانواده هايي كه از مدارس خصوصي 

حمايت مي كنند
مدارس خصوصي

برنامه درسي، شرايط معلمان، نيازمندي هاي 

زباني
۵۰٪ از هزينه مدارس دولتي
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ــن تفاوت ها در  ــود. مهم تري تفاوت در دامنه انتخاب مي ش

ــرايط  ــي، كاركنان و ش اين زمينه به محتوي برنامه درس

پذيرش دانش آموزان باز مي گردد. مقررات اصوًال به منظور 

كسب اطمينان از تامين منافع اجتماعي وضع مي شوند و 

به هر ميزان كه مقررات بيشتري وضع شود از دامنه تنوع 

انتخاب هاي آموزشي كاسته خواهد شد. (مأخذ۳)
ه ) اطالعات ۳۹

دسترسي به اطالعات مدارسي كه قابليت جايگزيني و 

جانشيني با يكديگر را دارند، تاثير قاطعي بر كارآيي ناشي 

از رقابت  در رويكرد انتخاب بازار دارد. در بازار رقابت كامل 

چنين فرض مي شود كه اطالعات كامل براي تصميم گيري 

ــازار آموزش از اين  ــت. ب بهينه توليد كنندگان موجود اس

ــايي ويژه اي روبرو است. پيچيدگي خدمات  لحاظ با نارس

آموزشي، ويژگي هاي ذاتي يك تجربه آموزشي و تغييرات 

مستمر در مدارس موجب مي شود كه اطالع رساني مناسب 

ــات در مورد جنبه هاي  ــد. ارائه اطالع ــكل و گران باش مش

ــتقرار نظام اطالع رساني روزآمد  كيفي آموزش و هزينه اس

بسيار مشكل و احتماًال پر هزينه خواهد بود. دسترسي به 

اطالعات براي خانواده هاي محروم و يا دانش آموزاني كه به 

زبان رايج صحبت نمي كنند از ضرورت بيشتري برخوردار 

است.  (مأخذ ۳)

۳- مقايسه رويكردهاي انتخاب عمومي و انتخاب بازار

دو رويكرد مذكور را مي توان بر اساس معيارهاي مختلفي 

از قبيل تاثير هر يك بر تحقق اهداف اجتماعي، خصوصي 

و مسائل مربوط به كارآيي در بهره برداري از منابع آموزش 

مقايسه كرد.

ــار كرد كه رويكرد  به طور خالصه مي توان چنين اظه

انتخاب دولتي از لحاظ ايجاد يك تجربه مشترك آموزشي 

مورد نياز براي جامعه نسبت به رويكرد انتخاب بازار مزيت 

دارد. رويكرد انتخاب بازار به دليل مزيت نسبي بارزش كه 

همانا توجه جدي به تامين خواسته هاي مشتريان است در 

ــترك آموزشي حركت مي كند،  جهت تضعيف هسته مش

ــذاري بر تحقق اهداف خصوصي به نظر  اما از جهت اثر گ

ــد كه رويكرد انتخاب بازار به دليل انعطاف و امكان  مي رس

تمركززدايي بيشتر از فرآيند تصميم گيري، گزينه هاي فزون 

تري را در مقايسه با رويكرد انتخاب دولتي عرضه مي كند. 

در مورد مقايسه كارآيي نيز طرفداران رويكرد انتخاب بازار 

مدعي هستند كه مدارس خصوصي به دليل هزينه نسبتًا 

كمتر و نتايج تحصيلي بهتر، كارآتر از مدارس دولتي عمل 

ــايان توجه است.  مي كنند. البته در اين مورد چند نكته ش

اول اينكه مدارس خصوصي منابع قابل مالحظه اي را تحت 

عناويني مانند هدايا و كمك دريافت مي كنند كه با لحاظ 

ــد از برآورد كمتر هزينه خودداري كرد. دوم به نوع  آنها باي

ــود.  خدماتي كه مدارس دولتي ارائه مي كنند مربوط مي ش

ارائه خدماتي از قبيل آموزش كودكان استثنايي، عقب افتاده 

و فني و حرفه اي نيازمند صرف هزينه ای به مراتب بيشتر 

ــت. در مورد ادعاي پيشرفت بهتر تحصيلي در مدارس  اس

ــت كه شواهد موجود اگر چه  خصوصي نيز بايد توجه داش

ــد آن دارند ولي تفاوت قابل مالحظه اي را  حكايت از تايي

نشان نمي دهند. و در خاتمه آن كه اگر چه رويكرد انتخاب 

بازار نسبتًا غير متمركزتر است و والدين دانش آموزان را در 

فرآيند تصميم گيري مشاركت  بيشتري مي دهد، اما براي 

ــاني،  انجام اموري از قبيل وضع مقررات، داوري و اطالع رس

نيازمند نهادهايي بسيار متمركزتر نسبت به رويكرد انتخاب 

دولتي است. (مأخذ ۳)

در مجموع  از ديدگاه  اقتصادي مي توان استدالل كرد كه 

 انديشه  انتخاب  آموزش  به  بهبود  كيفيت  آموزش ،  يادگيري  و 

پيشرفت تحصيلي، جلب مشاركت اصولي و مستمر والدين 

دانش آموزان و مسئوليت پذيري و پاسخ گويي بيشتر مدارس 

منجر شود.

۴- معرفي اجمالي برخي از تجربه هاي موجود در زمينه 

پته هاي آموزشي

ــرح پته هاي  ــازي ط جدول صفحه قبل تجربه پياده س

ــي در بيست كشور، ايالت يا استان در سطح جهان  آموزش

را به اختصار ارائه مي كند. (مأخذ۱۲) خاطرنشان می سازد 

كه اطالعات ارائه شده به نسخه اي از طرح پته هاي  آموزشي 

اختصاص دارد كه در آن دولت ها براساس نسبتي از تعداد 

ــم از دولتي و  ــده در مدارس اع ــوزان ثبت نام ش دانش آم

غيردولتي، به آنها اعتبار اختصاص مي دهند.
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  اعضاي گروه:
دكتر نادر سلسبيلي، عضو هيئت علمي، مدير گروه 

حسن شرفي،عضو هيئت علمي 

سيد محمد حسين حسيني، كارشناس گروه 

  اعضاي شوراي گروه:
دكتر محمود مهرمحمدي، دانشگاه تربيت مدرس

دكتر زهرا گويا، دانشگاه شهيد بهشتي

دكتر محمد عطاران، دانشگاه تربيت معلم

 ۱) هدفهـاي اساسـي گروه پژوهشـي برنامه هاي 
درسي و روشهاي تدريس

ــوزه برنامه هاي  ــه تحقيقات در ح جهت دهي ب

درسي و روشهاي تدريس در راستاي عميق تر شدن 

پژوهشهاي اين حوزه و گسترش انجام پژوهش هاي 

اصيل از نوع شبه تجربي، توسعه اي،  كيفي، زمينه ياب، 

تشخيصي، نّقادي، ارزشيابي و مطالعات تطبيقي در 

اين حوزه

ــكالت نظام آموزشي  ــائل و مش پژوهش در مس

وبرنامه هاي درسي دوره هاي مختلف به قصد كاربرد 

در حل مسائل يا ارائه چارچوبي براي تحول 

پژوهش در رويكردهاي نوين در حوزه طراحي و 

توليد برنامه هاي درسي و روشهاي آموزش

ايجاد زمينه انجام تحقيقاتي كه به نوعي زيربناي 

نظري و دانشي حوزه برنامه ريزي درسي و روشهاي 

تدريس را غني تر  مي كند

۲) اولويت هاي پژوهشي گروه
زمينه سازي، طراحي و تدوين برنامه هاي درسي با 

تأكيد بر فرايند مداري و شناخت گرايي

تحول در زمينه آموزش زبان فارسي،  رويكردهاي 

نوين در آموزش توانايي هاي زباني

ــي با توجه به تحوالت  تحول در برنامه هاي درس

علمي و دانشي، تحوالت اجتماعي، ورود فنآوري هاي 

ــآوري  ــي با تأكيد بر فن ــن در برنامه هاي درس نوي

اطالعات و ارتباطات

تمركز زدايي در طراحي و تدوين برنامه هاي درسي 

با تأكيد بر برنامه ريزي درسي مبتني بر مدرسه

توسعه برنامه درسي دوره آموزش عمومي(ابتدايي و 

راهنمايي) از طريق تحول در رويكرد و روش آموزش

۳)نحوه فعاليت گروه:
ــروه در قالب  ــي اعضاي گ فعاليتهاي پژوهش

ــي،انجام پژوهش و تدوين  طراحي طرح پژوهش

گزارش پژوهش،  تهيه مقاله، ترجمه 

يا تأليف كتاب،  تهيه گزارش تحليلي 

ــي  ــول هدفها و اولويتهاي پژوهش ح

ــرد. طرحهاي  ــورت مي گي ــروه ص گ

ــي اوليه و  ــس از طراح ــي پ پژوهش

ــي در داخل گروه، براي اعضاي  بررس

شوراي گروه فرستاده مي شود و پس 

ــي و اظهار نظر شوراي گروه،  از بررس

ــرار مي گيرد. پس  مورد تجديد نظر ق

ــوراي  ــي و تأييد نهايي در ش از بررس

تصويب)  ــه  صورتجلس گروه(تكميل 

ــوراي پژوهشي  طرح پژوهشي به ش

ــكده براي بررسي و تصويب  پژوهش

نهايي فرستاده مي شود و مراحل الزم 

ــي مي كند. گروه  ــدن قرارداد پژوهش ط را تا بسته ش

ــهاي تدريس در  ــي برنامه هاي درسي و روش پژوهش

عين حال از طرحهاي پژوهشي دريافت شده از خارج 

پژوهشكده، حول محورهاي اعالم شده و اولويت هاي 

پژوهشي گروه استقبال مي كند.   

۴) فعاليتهاي به پايان رسيده گروه در سال ۱۳۸۶
طرح پژوهشي: 

ــهاي اساسي انجام شده  ــي ومعرفي پژوهش بازشناس

ــي و تدريس (در۵سال اخير)، مجري:  درحوزه برنامه درس

حسن شرفي، ناظر: دكتر نادر سلسبيلي

مقاله:
ــرورش و اعتالي فرهنگ: ضرورت  ۱-۴) آموزش و پ

تحول در ديدگاههاي برنامه هاي درسي، مجموعه مقاالت 

همايش ملي  مهندسي فرهنگي

۲-۴)گذار نظام برنامه ريزي درسي در ايران به سمت 

عدم تمركز در برنامه هاي درسي با تأكيد بر برنامه ريزي 

ــي  ــه، فصلنامه علمي-پژوهش ــي مبتني بر مدرس درس

مطالعات برنامه درسي

۳-۴)آموزش هنر متناسب با فعاليتهاي زيبايي شناسانه، 

ــته، فصلنامه هنر دانشكده  توليد هنري و مفاهيم وابس

هنرهاي زيباي دانشگاه تهران

۴-۴) طراحي فرصت هاي يادگيري در برنامه درسي 

ــطه: ضرورت تلفيق ديدگاههاي  دورة راهنمايي و متوس

ــد اجتماعي و رشد انساني،  سه گانة رشد شناختي, رش

ارائه شده در  هفتمين همايش ساالنه انجمن مطالعات 

برنامه درسي ايران – فروردين۱۳۸۷، دانشگاه تربيت معلم 

۵) عناوين پژوهشـهاي در دست اقدام در سال ۱۳۸۶ و 
:۱۳۸۷

ــد آموزش زبان  ارزيابي برنامه جدي

ــاس كاربرد  ــي دوره ابتدايي براس فارس

ــرورش خالقيت و ب)  معيارهاي الف)پ

كل نگري در آموزش توانايي هاي زباني

ــي تأثيرآموزش زبان فارسي  بررس

دوره ابتدايي(پايه سوم تا پنجم) براساس 

الگوي راهنماي يادگيري مشاركتي در 

تقويت يادگيري توانايي هاي چهارگانه 

ــي دانش  ــي و مهارتهاي اجتماع زبان

آموزان.

ــراي برنامه  ــي و تدوين و اج طراح

درسي هنر دوره ابتدايي براساس رويكرد 

توليد هنري و در تلفيق با مفاهيم درس 

علوم پايه هاي چهارم و پنجم ابتدايي

۶) كتابهاي در دست داوري و چاپ
ــنايي با تجربيات و طرحهاي حوزه رويكرد حل  "آش

مسأله و پژوهشگري، در مرحله ويراستاری و چاپ سپاری 

در شوراي نشر پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

ــي برنامه درس ــات  مطالع ــي  ”روش شناس

"(Forms of Curriculum Inquiry)، مشاركت در 

ترجمه ا ز كتاب، درمرحله چاپ سپاري توسط پژوهشگاه 

مطالعات آموزش و پرورش با مشاركت انتشارات سمت 

۷) ديگر فعاليتهاي پژوهشي و علمي گروه:
ــن  انجم ــا  ب ــك  نزدي ــكاري  هم و  ــاركت  مش

ــاي  ــب كميته ه ــران در قال ــي اي مطالعات برنامه درس

علمي همايشها، شركت در كميسيونهاي مختلف، تهيه 

ــهاي انجمن، مشاركت در توليدات  مقاله براي همايش

ــي،  ــه دايرة المعارف برنامه درس ــن از جمل علمي انجم

ــي  عضويت درهيئت تحريريه فصلنامه علمي-پژوهش

مطالعات برنامه درسي ايران.

طراحي و تدوين ويژه نامه «ارتقاي كيفيت آموزش» در 

قالب يك شماره ويژه نامه براي فصلنامه تعليم و تربيت.

ــم و تربيت از  ــاركت و همكاري با  فصلنامه تعلي مش

انتشارات پژوهشكده تعليم و تربيت و عضويت در هيئت 

تحريريه فصلنامه تعليم و تربيت.

مشاركت و همكاري در جهت توليد يا ارزيابي طرحها 

ــرورش و تغييرات  ــاي تحول جويانه آموزش و پ و برنامه ه

برنامه هاي درسي و روشهاي آموزش، ارجاع شده از سوي 

مديريت پژوهشگاه و پژوهشكده.

همكاري با بعضي از انجمن ها، نشريات علمي-پژوهشي 

و دانشكده هاي روانشناسي و علوم تربيتي در حوزه برنامه 

درسي و آموزشی.

معرفي گروه پژوهشي برنامه هاي درسي و روش هاي تدريس

دکتر نادر سلسبيلی
 رئيس گروه و عضو هيات 

علمی پژوهشکده
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ــرايط نو، افراد  ــواره با تغييرات محيطي و مواجهه با ش هم

دچار عدم تعادل رواني ناشي از بي ثباتي و از دست دادن طيف 

وسيعي از عادات مي گردند.

ناهمگوني و عدم شناخت از محيط تازه مي تواند بيشترين 

آسيب را به افرادي كه كمترين تجربة تغيير و جابجايي را دارند 

وارد ساخته و در برخي موارد تبعات جبران ناپذيري را كه در 

تجربه هاي بعدي مي تواند مثمر ثمر واقع شود،به دنبال داشته 

باشد.

ــه در پي تعادل جويي متزايد به  نظام رواني انسان هميش

منظور تثبيت و تعميق رفتارهاي مكتسبه مي باشد. «به نظر 

ــد داخلي، تجربة مكتسب  ــنتي (رش ــد كه عوامل س نمي رس

ــند. بايد  ــي) براي تبيين تحول كافي باش ــرات اجتماع و تأثي

ــت»  ــل چهار مي افزود كه همانا تعادل جويي اس به آنها عام

(منصور،دادستان، ۱۳۶۷)

در اين رهگذار عواملي كه مي توانند تسهيل كننده انتقال از 

موقعيتي به موقعيت ديگر گردند نقش بسيار مه مي در تسريع 

اين روند ايفا مي نمايند.

چنانچه تجربه فردي بواسطه پايين بودن خزانه رفتارهاي 

آموخته شده نتواند محمل مناسبي براي اين تغيير و دگرگوني 

باشد، فرد به ناچار خود را تسليم موقعيت جديد نموده و زمان 

و انرژي بيشتري را صرف انطباق و تعادل جويي مي نمايد. در 

اين گذار چگونگي و نوع نگاه والدين مي تواند راهگشا بوده و يا 

بالعكس در تأخير تثبيت و انطباق با شرايط نو تشديد كننده 

جلوه گر شود.

همانگونه كه از عنوان نگاشته برمي آيد، بحث در خصوص 

موضوع ورود دانش آموزان پايه اول به دبستان و تبعات ناشي از 

عدم شناخت محيط جديد مي باشد.

حال با اين نگاه مقدماتي به مسأله،اميد آن داريم كه بتوانيم 

نقش هر كدام از عناصر مطروحه در فرايند ورود به مدرسه را 

مورد مداقه قرار دهيم. 

ــا كه والدين با دغدغه هايي كه تجربة شخصي آنها  چه بس

از ورود به مدرسه و به نوعي تجربة ناخوشايندي كه با سپري 

ــالها رنگ و  ــدن تحوالت در نظام آموزش و پرورش طي س ش

خاطره اش (تنبيه، چارچوب خشك رابطة آموزگار- شاگردي) 

ــد متأسفانه در  ــت از اذهان افراد محو و زدوده مي ش مي بايس

ــته و يا به گونه اي ديگر حساسيتهاي  ناخودآگاه آنها نقش بس

ــان  ــد و تربيت كودكان مد نظرش خاصي كه در ارتباط با رش

ــد استرسهاي خاصي را براي آنها (والدين) ايجاد كرده  مي باش

كه اين امر موجب انتقال نگراني و تشويش خاطر به فرزندانشان 

مي گردد.

با اين نگاه والدين به جاي فراهم كردن شرايطي كه تسهيل 

ــان با محيط نو گردد، نقش  ــريع كننده انطباق فرزندش و تس

تشديد كننده و به تأخير اندازنده را ايفا مي نمايند.

«گونه اي از ترس كه در دوران كودكي ديده مي شود ترس 

ــت كه بطور نسبي محدود  ــه اس و اجتناب از رفتن به مدرس

ــت. اين كودكان عالوه بر اينكه  ــه اي اس به محيط هاي مدرس

دچار اضطراب جدايي هستند، از تغيير موقعيتها نيز اجتناب 

مي ورزند. كودك گاهي از جدا شدن از والدينش بيم دارد و از 

تنها رفتن به مدرسه اجتناب كرده، مي ترسد» (لست، ۱۹۹۲ 

به نقل از رضازاده و توكلي، ۱۳۸۲).

ــش از آنكه علت  ــه بي ــرس يا امتناع از رفتن به مدرس «ت

شخصيتي و عاطفي داشته باشد، ناشي از يادگيري است. مادر يا 

پدري كه در ارتباط خود با كودكان مفاهيم و نكته هاي منفي از 

محركها و مكانهايي مثل مدرسه يا درس خواندن ارائه مي دهند، 

وقتي تجربه هاي منفي توأم با وحشت و ترس و اضطراب خود 

ــا به بچه ها  ــه، تنبيه و توبيخ ه ــل و مدرس را از دوران تحصي

انتقال مي دهند و از آنها مي خواهند كه مواظب رفتارهايشان 

باشند، خواه ناخواه بذر امتناع و ترس از مدرسه را در افكار آنها 

مي كارند۹ «اصطالح فوبياي مدرسه به معناي ترس كودك از 

مدرسه رفتن است: به اعتقاد متخصصان مشكل اساسي واهمه 

از رفتن به مدرسه نيست، بلكه ترس از ترك كردن خانه و به 

بيان ديگر اضطراب ناشي از جدايي است». «آيزنبرگ(۱۹۵۹) 

خاطرنشان مي سازد كه مادران به فرزندانشان بيش از فرزندان 

ــادر داراي يك نگرش  ــبند در اين مواقع م به مادران مي چس

متضاد عاطفي مي شود او  مي داند كه رفتن كودك به مدرسه 

ــت كه در خانه بماند  ــت ولي تمايلش آن اس الزم و ضروريس

(نوابي ن ژاد، ۱۳۶۸).

اينك با نيم نگاهي به مقولة اضطراب و استرس به ويژگيهاي 

رواني - تحولي كودكان در سنين بدو ورود به مدرسه خواهيم 

پرداخت و به ارائه راهكارهايي به منظور كاهش اثر عوامل فوق 

اشاره اي گذرا خواهيم داشت:

ــي چنين آمده  در فرهنگ توصيفي اصطالحات روانشناس

ــت «اضطراب وضعيت تحريِك تشديد شدة هيجاني است  اس

ــاس نگراني يا ترس را هم در بردارد. مثل ترس، فرد  كه احس

ــرس، فرد  ــود. بر خالف ت ــاس مي كند كه تهديد مي ش احس

اغلب منبع تهديد را به شكلي مبهم يا نه چندان دقيق ادراك 

مي كند» (ياسايي، ۱۳۷۰) و نيز دادستان در روانشناسي تحولي 

ــون، ۱۹۷۳ چنين نقل مي كند:  ــي ( ۱۳۷۰) از قول الف مرض

ــتوه آورنده است، به  اضطراب عمومًا به منزله يك انتظار به س

ــت در يك تنش گسترده  ــت كه ممكن اس منزله چيزي اس

ــكل  ــش و غالبًا بي نام،اتفاق افتد. اين حالت كه به ش و موح

احساس و تجربة كنوني مانند هر اغتشاش هيجاني در دو سطح 

همبسته رواني و بدني در فرد پديد مي آيد ممكن است به يك 

تهديد عيني «اضطراب آور» (تهديد مستقيم يا غيرمستقيم، 

مرگ، حادثه شوم شخصي يا مجازات) نيز وابسته باشد.

ــاليوان (۱۹۵۵) هر اضطراب را تابع رابطه كودك با مادر  س

ــتند، مي داند و در اين  ــخاصي كه براي وي معنادار هس يا اش

ميان نقشي اساسي براي يادگيري قائل است چه معتقد است 

كه اضطراب نتيجه انحصاري بازخورد مادر است. «هنگا مي كه 

مادر تأييد  مي كند، كودك خرسند است و در غير اين صورت 

مضطرب مي گردد. (دادستان،۱۳۷۰).

كورسيني در فرهنگ روان شناسي استرس را چنين بيان 

مي كند: 

ــده به موجود زنده كه ماهيت مخرب  ۱- نيروهاي وارد ش

دارند و تعادل زيستي موجود را بر هم مي زنند.

ــرد بايد براي  ــار جس مي يا رواني كه ف ــي از فش ۲- حالت

سازگاري با آن تالش نمايد(كورسيني، ۲۰۰۲)

دوره كودكي، دوره نياز به امنيت عاطفي است. آن هم نيازي 

مبرم كه از طريق عشق و مراقبتهاي والدين تأمين مي شود و 

از ديگر سو،دوره آرزويي فزاينده براي عدم وابستگي به والدين، 

ــيار فراوان احساسات و عواطف كودك  پس اين دوگانگي بس

ــر، به نقل ازتوكلي،  ــديداً تحت تأثير قرار مي دهد. (رامب را ش

اضطراب والدين يا استرس دانش آموز 
درپايه اول

عباس دالوند.  پژوهشكده اوليا و مربيان(خانواده)، گروه پژوهشي راهنمايي و مشاوره خانواده

والدين بايستي خاطرات، يادواره ها و 
تجارب مثبت، شاد و جالب خود را با 
معلمان دوره ابتدايي با كودكان در ميان 
بگذارند. از معلم ها با القاب خوب ياد كنند. 
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اين تضاد طبعًا موجبات عدم تعادل رواني كودك را به دنبال 

ــة رفتاري كودك از  ــت و نيز بدين علت كه چرخ خواهد داش

ــردد و پيامد هر رفتارش از نظر او  روال يكنواخت خارج مي گ

به گونه اي ناشناخته جلوه مي نمايد، بطور ناخودآگاه ميزاني از 

ــت. دوران مدرسه در  تنش و اضطراب را به دنبال خواهد داش

يك چنين شرايط عاطفي- رشدي آغاز مي گردد.

اريكسن نظريه پرداز تحول رواني- اجتماعي معتقد است كه 

چهارمين مرحله از هشت مرحله تحول رواني- اجتماعي سن 

ورود به مدرسه است. او در اين باره مي گويد: هنگا مي كه كودك 

از طريق همسانسازي با والد جنس مخالف خود بر مشكالت 

خانوادگي خويش فائق مي آيد به اين مرحله مي رسد. در اين 

هنگام او ديگر آماده شده است كه محيط اجتماعي را بپذيرد. 

ــه  ــت كه در جوامع امروزي كودك به مدرس اين لحظه اي اس

مي رود. كودك پيش از آنكه به مسئوليتهاي بزرگساالن دست 

ــنا شود او ياد مي گيرد كه براي آنكه از نظر  يابد بايد با كار آش

اجتماعي مورد تأييد باشد بايد چيزي توليد كند (تحقق عمل) 

ــت كه مي خواهد بطور مؤثر در فعاليتهاي  به همين دليل اس

بزرگساالن شركت كند و به كسب استعدادهايي كه بزرگساالن 

ــت يابد. در اين مرحله مشكلي كه  دارند در هر قلمرويي دس

ــت به وجود آيد، احساس عدم توانايي درتحقق آن  ممكن اس

ــي كه با آن يك  ــت كه از وي مي خواهند، احساس چيزي اس

ــت، به خصوص اگر تأييد اطرافيان را  عقده كهتري همراه اس

در تحقق اعمال خود به دست نياورده باشد. «اريكسن» درباره 

تأثير قطعي اين مرحله در سازش يافتگيهاي اجتماعي بعدي 

تاكيد مي ورزد. (دادستان، ۱۳۷۶).

ــن نظريه پرداز «نظام ديالكتيكي مراحل تحول  هانري وال

ــه چنين بيان   ــن ورود به مدرس رواني» درباره خصوصيات س

مي دارد:

ــتي ها و انضباط مدرسه اي  ــن روابطي كه دوس در اين س

خواهان آنند بسيار متنوع تر از روابط خانوادگي اند و بايد براساس 

محيط و اوضاع و احوالي كه خود نيز متغيرند، تغيير كنند. در 

ــخصيتي  اين مرحله كودك مي آموزد كه خود را به عنوان ش

«چندظرفيتي» بشناسد و رفتارهاي خويش را با شرايط خاص 

تطبيق دهد و بجاي آنكه براي مدتي طوالني از اين شاخه به آن 

شاخه بپرد از امكانات بالقوه خود آگاه گردد و شناختي دقيق تر 

و كامل تر از خود پيدا كند (دادستان، ۱۳۷۶).

ــي از ويژگيهاي رواني-  ــد از نگاهي گذرا به برخ اينك بع

ــه از زندگي كه به  ــناختي كودكان در اين مرحل عاطفي و ش

گونه اي آميخته با نوعي اضطراب و استرس است مي توان چنين 

بيان نمود كه بخشي از اضطراب و استرس كودكان در هنگام 

ورود به مدرسه طبيعي و جزء الينفك هر تغيير و جابجايي و 

متناسب با ويژگيهاي رشد و تحول بهنجار آنهاست و از سويي 

چنانچه برشمرديم نوع نگاه و برخورد والدين مخصوصًا مادر نيز 

مي تواند تأثير بسزايي در خنثي نمودن و كاهش يا تشديد اين 

احساس داشته باشد.

چنانچه در گزارش ذيل در ارتباط با تيپ والدين كودكاني 

كه از ورود به مدرسه ترس دارند چنين آمده است:

ــته  ــوره و اضطراب وجود داش ــادران اين افراد دلش - در م

است.

- دربين برخي از مادران افسردگي و ترس امري شايع است 

(حدود ۳۲ درصد).

- برخي از اين مادران دچار بيماري عاطفي مي باشند.

ــاني بوده اند كه سعي داشته اند  - برخي از والدين آنها كس

فرزندشان هرگز از خانه خارج نشود.

ــدران اين اطفال اغلب افرادي غيرفعال و آرام بوده اند۱۰.  - پ

هر چند سالياني است كه با استقرار مهد كودكها، به مراتب از 

ميزان تنش و اضطراب سال اوليها كاسته شده است. چنانچه 

ــياري از تحقيقات مبين اين واقعيت اند: «هنگا مي كه در  بس

آمريكا مهد كودك تأسيس شد عمدتًا با هدفي اجتماعي آغاز 

به كار كرد. كودكان را به اين دليل به مهد كودك مي فرستادند 

كه با كودكان ديگر تماس پيدا كنند و بازيهاي جالب و خالقانه 

داشته باشند و با بزرگساالني غير از افراد خانوادة خود ارتباط 

ــالهاي ۱۹۶۰ به بعد بسياري از مهد كودكها  برقرار كنند. از س

تأكيد را بر رشد مهارتهاي تحصيلي گذاشتند و حال ما از آن 

به عنوان تعليم و تربيت اوليه سخن مي گوييم نه مهد كودك» 

. (ياسايي، ۱۳۷۰).

اما مي توان با تكيه بر موارد و نكاتي كه مي توانند در كاهش 

اثرات سوء اضطراب و استرس دخيل باشند شرايط و امكانات 

رواني بهينه اي را فراروي دانش آموزان پايه اولي قرار دارد چرا كه 

نقش خانواده در تما مي مكاتب روانشناسي بسيار مورد تأكيد 

واقع شده است «خانواده قوي ترين بافت اجتماعي كودك است 

و همچنين نقش مه مي در آغاز و علت مشكالت روانشناختي 

بازي مي كند (رضا زاده و توكلي، ۱۳۸۲).

براي از بين بردن اين اضطراب قدم اول به عهده والدين است 

پرهيز از وابسته كردن كودك به خود و عدم ايجاد تلقين هاي 

ــش سال كه ناشي از اضطراب  روحي مضر در كودكان زير ش

جدا شدن از پدر و مادر است و ايجاد يك روحيه مستقل براي 

ايجاد آمادگي در كودك در مواجهه با كودكستان و مدرسه و 

... از اقدامات اوليه اي هستند كه بايد توسط والدين اجرا شوند. 

همچنين والدين نبايد تجارب و بازخوردهاي منفي خود را به 

كودك انتقال دهند. در سنين ابتدايي از ترساندن بچه ها، ايجاد 

ــت از معلم، تشبيهات (اگر بچه خوبي نباشي به  رعب و وحش

معلمت مي گم كه تو را در كالس حبس كنه) خودداري كنند.

ــتي خاطرات، يادواره ها و تجارب مثبت، شاد  والدين بايس

ــي با كودكان در ميان  ــب خود را با معلمان دوره ابتداي و جال

بگذارند. از معلم ها با القاب خوب ياد كنند. پيش از آغاز مدرسه 

آنها را با مسئولين، معلمان و جو مدرسه آشنا كنند و به هيچ 

ــف در فهم يا انجام تكاليف آنها را تنبيه يا  وجه به خاطر ضع

توبيخ نكنند. همچنين والدين نبايد بچه ها را در دوران ابتدايي 

ــته كنند و براي جلوگيري از انزواطلبي و دوري  به خود وابس

ــعي كنند از معلمان در منزل استفاده نكنند و آنها  گزيني س

ــي و حضور در جمع قرار  را تا مي توانند در محيط هاي آموزش

دهند.۹ 
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يكی از حركت های مؤثر و مفيدی كه در تاريخ فرهنگ 

ايران، به عمل آمده تأسيس دارالفنون به دست ميرزاتقی 

خان اميركبير است كه در حقيقت اولين سازمان منظم و 

منطبق با اصول تعليم و تربيت صحيح در ايران به شمار 

می رود. اميركبير در تأسيس دارالفنون جد و جهد فراوان 

كرد ولی وقتی افتتاح شد بعد از آن سيزده روز بيشتر زنده 

نماند و سال های بعد اين سازمان فرهنگی و پيشرفت ها 

ــم نديد. دارالفنون با داشتن  و تحوالت آن را هرگز به چش

ــم كه از ميان  ــی و عده ای مترج ــت نفر معلم اتريش هف

ــال ۱۲۶۰ انتخاب شده  شاگردان اعزامی به فرانسه در س

بودند در روز پنجم ربيع االول ۱۲۶۸ به دست ناصرالدين 

شاه افتتاح شد و شاگردانی از خانواده های اعيان و اشراف 

ــتند به طور رايگان مشغول  ــال داش كه بين ۱۴ تا ۱۶ س

تحصيل شدند. ابتدا قرار بود تعداد شاگردان دارالفنون فقط 

ــند ولی بعداً تا ۱۵۰ نفر تعداد شاگردان اين  سی نفر باش

مدرسه افزايش يافت. 

  معلمين دارالفنون 
اميركبير معلمين دارالفنون را از اتريش كه در آن زمان 

ــمار می رفت استخدام كرد و  ــورهای مترقی به ش از كش

سپس تعدادی معلم نيز از آلمان، ايتاليا و فرانسه استخدام 

ــد. رشته های تحصيلی دارالفنون از پياده نظام، سواره  ش

نظام، توپخانه، مهندسی، پزشكی و جراحی، داروسازی و 

معدن شناسی تشكيل شد و بعد تدريس زبان انگليسی و 

روسی و همچنين نقاشی و موسيقی به آن اضافه گرديد. 

محصلين دارالفنون همانجا تحصيل می كردند و از طرف 

دولت به آنها لباس متحدالشكل داده می شد 

ــه صرف  و ناهار را به خرج دولت در مدرس

می كردند و آنهايی كه موفق به اخذ نمرات 

ــرری و جايزه هم  ــدند اضافه مق باال می ش

دريافت می داشتند. 

ــط و توسعه  ــيس دارالفنون در بس تأس

ــور از جمله عوامل  ــگ در داخل كش فرهن

ــی رود و از زمان  ــمار م ــيار مؤثر به ش بس

ــت كه دولت های  ــيس دارالفنون اس تأس

عهد قاجار در امر تعليم و تربيت مسئوليتی 

احساس كردند و برای پيشرفت اين مؤسسه 

فرهنگی مخارجی را متحمل شدند. 

از جمله كارهای مفيدی كه توسط فارغ 

التحصيالن دارالفنون انجام گرفته و باعث 

ــاعه فرهنگ و ادب شده ترجمه و نشر  اش

ــی است كه در  ــودمند درس كتاب های س

اختيار عالقه مندان و شاگردان گذاشته قرار 

می گرفت. 

  اعزام محصلين به خارج 
هفت سال بعد از تأسيس دارالفنون دولت 

تعداد ۴۲ نفر از بهترين فارغ التحصيالن را 

به فرانسه اعزام داشت كه بعد از چندسال به 

ايران بازگشتند و هر كدام به درجات عالی 

رسيدند.  پس از توسعه دارالفنون و احساس لزوم فعاليت 

ــرفت فرهنگ در  ــتری در امر تعليم و تربيت و پيش بيش

سال ۱۲۷۲ وزارت علوم تأسيس می گردد و عليقلی ميرزا 

اعتضاد السلطنه و تا آن تاريخ رياست دارالفنون را برعهده 

داشت بر مسند وزارت علوم می نشيند و از آن تاريخ مدت 

۲۲ سال اداره امور فرهنگ مملكت را به دست می گيرد. 

  بعد از قاجار 
دارالفنون به عنوان يك نهاد علمی و آموزشی كه امروز 

عناوينی چون «قدمگاه مدرنيته» و «گهواره ايران نو» بر 

آن نهاده شده، در يك برهه زمانی خاص بزرگانی را تربيت 

ــخ از خود به جای  ــتر آنها نامی نيك در تاري كرد كه بيش

ــد؛ از بديع الزمان فروزانفر اديب و كمال الملك  گذارده ان

ــان داور آغازگر اصالحات  ــر خ ــاش گرفته تا علی اكب نق

دادگستری در ايران، دكتر محمود حسابی پدر فيزيك در 

ايران و شهيد دكتر مصطفی چمران كه نيازی به معرفی 

ندارد و برای ملت ايران چهره آشنايی است. دارالفنون در 

سال ۱۳۰۸ توسط موسيو ماركف روسی بازسازی و مرمت 

شد و اين معمار چيره دست همانند ساختمان اداره پست 

تهران، تلفيقی از معماری هخامنشی و صفوی را در آنجا 

اجرا كرد. پس از انقالب، وزارت آموزش و پرورش كاربری 

ــتان به مركز آموزش تربيت معلم،  دارالفنون را از دبيرس

ــوزش های ضمن خدمت تغيير داد و  خوابگاه و مركز آم

سرانجام پس از يك دوره پرفراز و نشيب، در سال ۱۳۷۵ 

آن را تعطيل كرد و بدين ترتيب عمر دارالفنون كه آغازگر 

تربيت نسلی درخشان در فرهنگ و دانش اين كشور بود، 

همچون نسل دانش آموختگان خويش به پايان رسيد. در 

سال ۱۳۷۸ ميراث فرهنگی برای جلوگيری از فرسايش و 

تخريب دارالفنون آن را در فهرست آثار ملی ثبت نمود. از 

سال ۱۳۸۰ با همكاری پژوهشكده تعليم و تربيت و اداره 

كل ميراث فرهنگی تهران عمليات مرمت دارالفنون آغاز 

شد، اما از آنجا كه پول چندانی برای انجام عمليات وجود 

نداشت، تنها يك سری كارهای كلی صورت گرفت. 

وزارت آموزش و پرورش با اسم های؛ وزارت علوم، معلم 

ــتظرفه و وزارت  ــه، وزارت معارف اوقاف و صنايع مس خان

فرهنگ يكی از قديمی ترين وزارتخانه های كشور با يكصد 

و پنجاه سال سابقه است كه ارزش آن را دارد كه ۲ ميليارد 

ــروژه مرمت دارالفنون جهت تبديل آن به  تومان هزينه پ

موزه تأمين اعتبار گردد. 

  تأسيس مدارس جديد 
ــعه  ــيس وزارت علوم و توس ــان و به دنبال تأس همزم

ــات دولتی و مردم  ــاهده اثرات آن مقام ــون و مش دارالفن

متمكن به ايجاد سازمان های فرهنگی تشويق و ترغيب 

ــريه است. در سال  ــدند و از جمله تأسيس مدرسه ش ش

۱۲۹۰ بنا به دستور حاج ميرزاحسين خان سپهساالر در 

زمانی كه مقام صدارت داشت و كالس های آن مخصوص 

ــاالر كه  ــه سپهس زبان های خارجه بود؛ همچنين مدرس

ــه علوم دينی تهران از تأسيسات زمان  بزرگ ترين مدرس

صدارت ميرزاحسين خان سپهساالر به شمار می آيد. 

در سال ۱۲۹۳ نيز در تبريز مدرسه ای با معلمين ايرانی 

و اروپايی تأسيس گرديد كه بعد از دارالفنون اولين مدرسه 

دولتی آن زمان بود. در سال های ۱۳۰۰ 

و ۱۳۰۲ قمری نيز به ترتيب يك مدرسه 

ــه نظام در  نظام در اصفهان و يك مدرس

تهران تشكيل يافت كه با شركت عده ای 

از فارغ التحصيالن دارالفنون و معلمين 

اروپايی اداره می شد. 

درزمان صدارت ميرزاعلی خان امين 

ــه رشديه  الدوله در رمضان ۱۳۱۵ مدرس

ــال با كوشش  ــوال همان س و در ماه ش

ــام  ــام ميرزا محمود خان احتش و اهتم

السلطنه انجمن معارف تشكيل گرديد؛ 

در اين انجمن فضال و دانشمندان شركت 

ــط و توسعه فرهنگ  ــتند كه در بس داش

ــام داده  ــانی انج هريك خدمات درخش

بودند. 

  دفتر اعانه 
ــن هزينه و مخارج  ــرای اداره و تأمي ب

ــيس مدارس  ــاری اين مدارس و تأس ج

ــم وقت و  ــتور صدراعظ جديدی به دس

ــلطنه دفتر اعانه  ــام الس كوشش احتش

ــد و مظفرالدين شاه و  ای ترتيب داده ش

امين الدوله و وزرا و اعيان و تجار و مردم 

متمكن هريك مبلغی را تعهد كردند و از 

مدرسه در سال های دور
 روح اهللا مهرپارسا
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وجوه جمع آوری شده مدارس علميه، شرف، افتتاحيه و 

مظفريه تأسيس گرديد. 

در سال ۱۳۱۷ از طرف وزارت امور خارجه مدرسه علوم 

سياسی تأسيس شد و رياست آن به محمدحسين فروغی 

(ذكاءالملك) داده شد و در همان سال مدرسه كماليه به 

وسيله مرتضی كماليه تأسيس گرديد. در سال۱۳۱۸ نيز 

به رياست يك نفر كارشناس بلژيكی از طرف اداره خالصه، 

مدرسه فالحت تأسيس شد. 

  برنامه مدارس 
ــی كه به اين ترتيب به وجود آمدند برنامه يك  مدارس

شكل و معين مشخصی نداشتند و هر كدام بنا بر سليقه و 

روش رئيس مدرسه و تحصيالت و تجربياتی كه آموخته 

بود كالس هايی داشتند و كتب مختلفی در اين مدارس 

ــد و اغلب تناسب سن شاگردان و سبكی و  تدريس می ش

سنگينی برنامه درسی در نظر گرفته نمی شد و امتحانات 

نيز شكل و فرم معينی نداشت؛ به اين ترتيب كه آخر سال 

ــخصيت های برجسته شهر و  در حضور علما و رجال و ش

اوليای اطفال از هر يك از شاگردان سؤاالتی می شد تا هم 

مردم از پيشرفت شاگردان مطلع شوند و هم اوليای آنها از 

وضع اطفال خود باخبر باشند. 

تعليمات ابتدايی برای اطفال از سن هفت سالگی و دوره 

ــتان هر كدام شش سال تعيين شد؛ با  ــتان و دبيرس دبس

برنامه معينی كه دوره ابتدايی و متوسط را در برمی گرفت. 

ــی هم زمان آخر جنگ جهانی اول  در سال۱۲۹۷ شمس

ــت  و ايجاد آرامش و امنيت دارالمعلمين مركزی به رياس

ابوالحسن فروغی و دارالمعلمات و دبيرستان و ۴۰ دبستان 

در پايتخت و ۱۰ دبستان در حومه پايتخت تشكيل يافت 

ــرفت فرهنگ  و به اين ترتيب قدم های تازه ای برای پيش

برداشته شد و برای اولين بار وزارت فرهنگ اقدام به تعليم و 

تربيت معلم در داخله مملكت نمود. در همين زمان مدرسه 

ــوی و مدرسه  حقوق با عده ای از معلمين ايرانی و فرانس

دندان سازی ايجاد شد و مدرسه طب كه تا آن زمان جزو 

دارالفنون بود با اصالحات و تغييراتی مجزا گشت و به نام 

ــه طب شروع به كار نمود. در اسفندماه سال۱۳۰۰  مدرس

ــورای عالی فرهنگ به تصويب مجلس  شمسی قانون ش

شورای ملی رسيد و كليه امور فنی مدارس از قبيل برنامه 

ها و امتحانات و صالحيت معلمين در آنجا متمركز شد و 

نيز در نتيجه اتحاد شكل در مدارس به تدريج عملی گرديد 

ــی برای مدارس  ــورای عالی فرهنگ مقررات و از طرف ش

ــال۱۳۱۹ شمسی  ــد كه در نتيجه در س خارجی وضع ش

مدارس امريكايی و انگليسی به كلی تعطيل شد. 

  دانشگاه تهران 
ــيس دانشگاه به تصويب  ــال۱۳۱۳ كه قانون تأس تا س

ــكل می گيرد؛ مدارس عالی  می رسد و دانشگاه تهران ش

ــه حقوق و علوم  ــران منحصر به دارالمعلمين و مدرس ته

ــه از دارالفنون جدا  ــه عالی طب بود ك ــی و مدرس سياس

ــكيل دانشگاه و لزوم ايجاد  ــده بودند. وليكن بعد از تش ش

نهادهای عالی در رشته های مختلف دانشكده های متعدد 

در دانشگاه تهران به وجود می آيد و دامنه تعليمات عالی به 

صورت امروزی توسعه می يابد. در حال حاضر يكی از مراكز 

وابسته به دانشگاه تهران «كوی دانشگاه» واقع در اميرآباد 

ــمالی است كه در اين باره روزنامه اطالعات در مورخ ۲  ش

بهمن ۱۳۲۷ (۶۰سال پيش) می نويسد: «امر مسلم اينكه 

ــال پيش  ملك و قريه ای كه در خارج تهران قريب صدس

ــت اميركبير اين بزرگترين مشوق معارف جديد و  به دس

ــد، امروز محل  ــه عالی در ايران، آباد ش بانی اولين مدرس

سكونت و پرورش عده زيادی از دانشجويان عاليه ماست. 

ــان كه در تعقيب راه و  ــت كه اين جوان اما عجيب اين اس

رسم معارف جديد و ريزه خوار خوان اقدام حكيمانه اميراند 

غالبًا نمی دانند كه در خانه ای كه ساكن اند نيز ميهمان آن 

مرد بزرگ بوده و سرپرستان و اوليای امور آن كوی هم كه 

شايد از اين قضيه بی خبر باشند؛ اين نكته را به شكلی به 

خاطر آنان نمی آورند تا ايشان گاه به گاه از راه سپاسگزاری، 

نام ولی نعمت حقيقی خود را به زبان آرند و از او به نيكی 

ياد كنند.» 

منبع:
http://www.edunews.ir/index.php

دارالفنون به عنوان يك نهاد علمی و 
آموزشی كه امروز عناوينی چون 
«قدمگاه مدرنيته» و «گهواره ايران نو» 
بر آن نهاده شده، در يك برهه زمانی 
خاص بزرگانی را تربيت كرد كه بيشتر 
آنها نامی نيك در تاريخ از خود به جای 
گذارده اند

‘“u ¬ a¹—Uð



مهر ۱۳۸۷. شماره ۱۰۲

۳۲

 انتصابات جديد پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
از سوي سركار خانم دكتر تحريري نيك صفت،  رياست پژوهشگاه، ابالغ مسئوليت براي 

همكاران به شرح زير صادر شد:

۱- دکترمحمد مهدی شريعت زاده - رئيس پژوهشکده تعليم و تربيت

۲- خانم دكتر الهه محمد اسماعيل - رئيس پژوهشكده كودكان استثنايي

۳- دكتر فرهاد كريمي - مشاور علمي- مدير حوزه رياست

۴- آقاي دكتر علي احمد عليزاده - كارشناس مسئول روابط عمو مي و امور بين الملل

۵- آقاي عبدالعظيم حكيمي - مدير برنامه ريزي و همكاري هاي علمي- پژوهشي

۶- آقاي دكتر حيدر قمري - مدير خدمات نشر

۷- آقاي ساسان اسدپور - سرپرست معاونت پژوهشكده كودكان استثنايي

۸- آقاي اردشير يونسي خمس - مدير امور اداري و پشتيباني

۹- آقاي بيژن دارايي - كارشناس مسئول همكاري هاي علمي-پژوهشي

۱۰- آقاي اصغر فرهودي محمدزاده - مسئول گنجينة دارالفنون

۱۱- آقاي سعيد پورمحمدي صحنه سرايي- مدير امورمالي و تأمين منابع

۱۲- آقای عبرت اهللا وحدانی- رئيس اموراداری، کارگزينی و رفاه کارکنان

در ضمن آقاي سيد رضا ميرموسوي از سوي مدير كل حراست وزارت متبوع به عنوان 

مسئول حراست منصوب شدند.
   

ابالغ  اعتبار
بخش تحقيقات كاربردي آموزش و پرورش استان ها 

 با توجه به كاهش حجم فعاليت پژوهشي شوراي تحقيقات آموزش و پرورش استان ها 

كه ناشي از عدم تخصيص بودجه مربوطه در ۶ ماهه اول سال ۱۳۸۷ صورت گرفت و با پي 

گيري مستمر مسئوالن پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، بخشي از اعتبارات برنامه 

۳۰۱۵۳۰۰۰ تحقيقات كاربردي آموزش و پرورش با دستور مقام عالي وزارت و مساعدت 

معاونت برنامه ريزي و توسعه مديريت ابالغ اعتبار شد . 

اين ابالغ اعتبار، طي نامه شماره ۷۲۰/۱۵۰۰۵ ، مورخ ۱۳۸۷/۷/۹ از سوي ذيحسابي و 

اداره كل امور مالي با امضاي مقام عالي وزارت و مدير كل ذيحسابي به سازمان هاي آموزش 

و پرورش استان ها ارسال شد. 

با عنايت به اينكه اعتبار اختصاص يافته تنها بخشي از بودجه تخصيص يافته به بخش 

ــاء اله بقيه اعتبارات برنامه ۳۰۱۵۳۰۰۰  ــت ان ش ــت، اميد اس پژوهش هاي كاربردي اس

ــرع وقت به استان ها ابالغ شود، تا شاهد  تحقيقات كاربردي آموزش و پرورش نيز در اس

رونق و شكوفايي بيشتر پژوهش در آموزش و پرورش كشور باشيم. 
   

سفر يك روزه رئيس پژوهشگاه به تبريز
جلسه هماهنگي امور پژوهشي و اجرايي مركز پژوهشي تعليم و تربيت كاربردي تبريز 

مورخه ۱۳۸۷/۵/۲۹ در محل دفتر معاون پژوهشي، برنامه ريزي و منابع انساني سازمان 

آموزش و پرورش استان آذربايجان شرقي با حضور سركار خانم دكتر تحريري نيك صفت 

ــازمان آموزش و پرورش استان  ــت پژوهشگاه مطالعات، و آقايان رضايي، رياست س رياس

مزبور، دكتر ساكي، آقاي دكتر كريمي، آقاي داننده، آقاي دكتر دخيلي و آقاي پورصالحي 

برگزار شد. 

مهم ترين مذاكرات و مصوبات اين جلسه به شرح زير است :
۱- با توجه به مشكالت و دشواري هاي ساختمان مدرسه فردوسي و طوالني بودن روند 

آماده سازي و بهره برداري از آن، به عنوان محل استقرار مركز پژوهشي تبريز، يك طبقه از 

ساختمان معاونت، پژوهش و برنامه ريزي سازمان تا تأمين فضاي مستقل استفاده شود.

۲- در خصوص ساختار تشكيالتي مركز مذاكره شد و مقرر شد نيروهاي هيأت علمي و 

كارشناسي مورد نياز مركز پژوهشي با توجه به ضوابط معين از بين داوطلبان انتخاب و به 

همراه سابقه فعاليت هاي علمي آنان جهت بررسي و تصميم گيري به پژوهشگاه مطالعات 

آموزش و پرورش معرفي گردند.

۳- اعضاي هيأت علمي مورد نياز مركز پژوهشي تبريز براي گروه پژوهش آموزشي و 

روشهاي تدريس دو زبانه، از بين دارندگان مدرك تحصيلي دكتري (يا دانشجوي دكتري) 

ــته از  ــوند. اولويت اول با آن دس ــي انتخاب ش ــته هاي علوم تربيتي و روان شناس در رش

متقاضياني است كه در حوزه گروه ها داراي پژوهش يا سابقه تحقيقات باشند. 

ــي آموزش علوم اجتماعي و مطالعات  ۴- اعضاي هيأت علمي مورد نياز گروه پژوهش

منطقه اي از بين دارندگان مدرك دكتري (يا دانشجوي دكتري) در رشته هاي آموزش 

علوم اجتماعي و پژوهشگري علوم اجتماعي كه داراي پژوهش يا سابقه پژوهشي در حوزه 

آموزش علوم اجتماعي باشند انتخاب شوند. 

۵- بودجه پژوهشي استان ها در وزارت متبوع تصميم گيري  مي شود، الزم است در 

تبادل موافقت نامه ها با سازمان استان ها تسريع شود تا بخش تحقيقات سازمان استان ها 

بتوانند به اهداف خود نايل شود.

ــي تبريز  ۶- پيش نويس فراخوان و اطالعيه جذب اعضاي هيأت علمي مركز پژوهش

ــه توسط مركز تهيه و جهت بررسي و تصويب به  ــاس بند ۳ و ۴ اين صورت جلس بر اس

پژوهشگاه ارسال شود. بديهي است پذيرش عضو هيأت علمي رسمی خارج از رشته هاي 

تحصيلي مذكور در بند ۳ و ۴ با توجه به محدوديت هاي قانوني معمول از سوي وزارت 

علوم، امكان پذير نيست.

ــد نيروهاي داوطلب احراز پست هاي كارشناسي مركز پژوهشي، از سوي  ۷- مقرر ش

مركز شناسايي و به همراه سوابق فعاليت هاي علمي و پژوهشي جهت بررسي و تصميم 

گيري به پژوهشگاه ارسال شود.

ــي شاغل در گروه هاي پژوهشي از بين  ۸- اولويت اول براي جذب نيروهاي كارشناس

دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد (با اولويت) در رشته هاي علوم تربيتي، روان 

شناسي، علوم اجتماعي، تحقيقات آموزشي خواهد بود.

۹- در صورتي كه نيروي واجد شرايط مذكور در بند ۸ در دسترس مركز پژوهشي نباشد 

از فارغ التحصيالن رشته هاي تحصيلي مرتبط استفاده خواهد شد.

ــنامه خواهد بود. در صورتي كه  ــكيل شوراي پژوهشي مركز، تابع اساس ۱۰- تش

ــنامه پيش بيني نشده باشد، بر اساس آئين نامه ي مربوطه كه  اين موضوع در اساس

پژوهشگاه تدوين كرده است، پيش نويس ابالغ هاي تهيه شده براي همكاران عضو 

ــوراي پژوهشي، توسط مركز پژوهشي تهيه و جهت بررسي و امضاء به پژوهشگاه  ش

ارسال خواهد شد.

ــريه پويش با قيد اينكه رياست محترم پژوهشگاه مدير مسئول نشريه است،  ۱۱- نش

ــريه، قبل از چاپ الزم است به تأييد مدير مسئول  ــار يابد. مطالب هر شماره از نش انتش

محترم برسد.

۱۲- مركز پژوهشي تبريز جهت اخذ درجه علمي (حداقل علمي- ترويجي) براي نشريه 

پويش از وزارت علوم، اقدامات و پيگيري هاي الزم را با همكاري پژوهشگاه انجام دهد.

۱۳- جلسه بررسي و تصويب برنامه هاي مركز پژوهشي تبريز، با حضور نماينده مركز، 

هر چه سريعتر در پژوهشگاه برگزار گردد.

۱۴- دستورالعمل پرداخت اضافه كار، حق التحقيق، حق الجلسه، حق داوري، فرم عقد 

قرارداد خريد خدمت از طرف پژوهشگاه به نماينده مركز تقديم شود.

۱۵- براي بعد از تعيين مديران گروهها، فضاي مورد نياز تأمين شود و براي همكاران 

صاحب صالحيت، ابالغ سرپرستي مديريت گروه صادر شود.

۱۶- برگزاري دوره هاي آموزش پژوهش و كارگاه آموزش تربيت پژوهشگر در حوزه دو 

زبانگي برگزار شود. برنامه كارگاه جهت تصويب و عقد قرارداد به پژوهشگاه ارسال شود.

۱۷- عقد قرارداد براي اجراي طرح هاي تحقيقاتي پس از تصويب برنامه ها و اولويت 

هاي مركز توسط پژوهشگاه خواهد بود، ضمنًا صدور مجوز الزم براي عقد قرارداد با اساتيد 

پاره وقت و نيمه وقت جهت انجام طرحهاي پژوهشي با پژوهشگاه  مي باشد.

۱۸- پرداخت حقوق و دستمزد عوامل اجرايي تابع ضوابط پژوهشگاه است. رئيس محترم 

اخبار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورشاخبار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
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مركز ليست حق الزحمه را طبق فرمت تنظي مي ارائه و پرداخت صورت  مي گردد.

۱۹- جهت افتتاح حساب بانكي مركز، معرفي ۲ نفر ضروري است. (يك نفر از حوزه 

معاونت پژوهش، برنامه ريزي و منابع انساني) 

ــد جهت تنظيم مخارج و هزينه ها، مبلغ پنجاه ميليون ريال تنخواه در  ۲۰- مقرر ش

اختيار مركز قرار گيرد.

۲۱- مقرر شد مركز جهت خريد وسايل مصرفي و سرمايه اي بر اساس قوانين و ضوابط 

ــقف، هماهنگي با رياست  ــگاه عمل كند. جهت اقدام براي باالتر از اين س موجود پژوهش

محترم پژوهشگاه ضروري است.

۲۲- جهت اجراي بند ۲۱ مركز پژوهشي درخواست رسمی خود مبني بر تفويض اختيار 

را به رياست محترم پژوهشگاه ارسال  مي نمايد.

۲۳- دبيرخانه مركز راه اندازي شود و مكاتبات اداري با نام مركز انجام گيرد و اطاقي به 

دبيرخانه اختصاص داده شود.

۲۴- مقرر شد هر ماه يك نفر از سوي پژوهشگاه جهت نظارت بر حسن اجراي مصوبات، 

از مركز تبريز بازديد كند.

ــي به عنوان موزه آموزش و پرورش استان آذربايجان  ــاختمان مدرسه فردوس ۲۵- س

شرقي، آماده سازي و مورد بهره برداري قرار گيرد.

۲۶- مصوبات فوق از زمان امضاء و ابالغ، قابل اجراست و رئيس محترم مركز پژوهشي 

ــگاه دكتر فرهاد كري مي مسئول پيگيري اجراي مصوبات  ــاور علمي پژوهش تبريز و مش

هستند.
   

اهم  سفر يک روزه
 رياست پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش به تبريز

۱- بازديد از ساختمان جديد ( دبيرستان فردوسی) پژوهشکده تعليم و تربيت 

۲- شرکت در جلسه با حضور مسؤلين در خصوص نحوه همکاری و راه اندازی ساختار 

گروههای پژوهشی پژوهشکده تعليم و تربيت تبريز و امضائ توافق نامه  بين پژوهشگاه و 

پژوهشکده تعليم و تربيت تبريز

۳- بازديد از امکانات و ساختمان قبلی پژوهشکده تعليم و تربيت تبريز

۴- شرکت در جلسه شورای تحقيقات استان با حضور اعضای محترم شورا و اعضای 

هيئت علمی دانشگاهها و معاونان محترم سازمان

ــای آموزش و پرورش استان با حضور مسؤلين سازمانهای  ــرکت در جلسه رؤس ۵- ش

سطح استان

۶- ديدار با استاندار استان
   

اهم عملکرد شش ماهه گروه
 پژوهش تعليم وتربيت اسالمی قم

ــی تعليم وتربيت اسالمی قم، به عنوان پل ارتباطی پژوهشگاه آموزش و  گروه پژوهش

پرورش، با حوزه علميه قم،در شهر قم مستقر می باشد، اين گروه در امر شناسايی مسايل 

ــد. اهم  ــام پژوهش در موضوعات مرتبط با آن فعال می باش ــم و تربيت دينی و انج تعلي

فعاليت های گروه در شش ماهه اخير به شرح ذيل می باشد: 

۱. توليد و چاپ شماره چهارم فصلنامه «پژوهش های تربيت اسالمی».

عناوين مقاالت آن عبارتند از : 
الف – آينده نگری در اسالم-  تاثير برنامه آموزش بهداشت بلوغ بر ميزان آگاهی 

و نوع نگرش دختران مدارس راهنمايی ناحيه ۳ مشهد- روش تربيت انسان در سيره 

نبوی از ديدگاه قرآن کريم- عوامل موثر بر کم توجهی دانش آموزان دبيرستان های 

ــايل مذهبی-  راههای بانشاط سازی تر بيت دينی و  ــتان مرکزی نسبت به مس اس

اخالقی در مدارس. 

۲. تشکيل کار گروه مشترک پژوهشی با مشارکت سازمان ها ونها های مختلف، 

متشکل از حلقه های پژوهشی در موضوعات مبتال به در قالب اين کار گروه، با اهدافی 

از قبيل بررسی و ساماندهی طرح های پژوهشی موجود و نتايج آنها در موضوع تعليم 

و تربيت اسالمی، آغاز توسعه و تعمق مباحث علمی و پژوهشی و بررسی يافته های 

پژوهشی تا تدوين راهبرد ها و راهکار های اجرايی، برگزاری همايش ملی ارائه يافته 

های حلقه های پژوهشی در حيطه تعليم وتربيت اسالمی و تدوين مجموعه مقاالت 

ــنهادی جهت ارائه به مسئوالن و  با گزارش های تحليلی، همراه با راهکارهای پيش

سياستگزاران.

سازمان ها و نهاد هايی که در طرح حلقه های پژوهشی مربوط به کار گروه مشترک 

پژوهشی مشارکت دارند.  حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش، مديريت حوزه علميه 

ــی و تخصصی حوزوی، مراکز پژوهشی و تخصصی  ــتانداری قم، مراکز پژوهش قم، اس

ــازمان پژوهش و برنامه ريزی و  ــازمان آموزش و پرورش استان قم، س دانشگاهی، س

سيمای قم(شبکه معارف) می شود. 

ــی رهنمود های امام   در حلقه های ۲۴ گانه اين کارگروه مباحثی همچون بررس

خمينی(ره)، مقام معظم رهبری و مراجع، صاحب نظران عاليقدر حوزوی در رابطه با 

موضوعات تعليم وتربيت اسالمی، تعيين اولويت های پژوهشی با استفاده از و نظرات 

ــواالت دينی آنها (با  ــخ س ــب نظران، ارتباط با دنيای دانش آموزان  و تهيه پاس صاح

همکاری ستاد ملی پاسخگويی به سواالت دينی)،  بررسی برنامه های پرورشی و ارتباط 

آن با تربيت دينی با تاکيد بر ماندگاری نتايج.

الزم به ذکر است، عالقه مندان می توانند با مراجعه به سايت پژوهشگاه در بخش 

مربوط به گروه پژوهشی تعليم و تربيت اسالمی از عناوين حلقه های پژوهشی و فراخوان 

داده شده مطلع گردند. 

۳. تهيه گزارش های تحليلی با سه عنوان « بلوغ شرعی و صيرورت»،  مشارکت 

ــی اهداف اعتقادی و اخالقی نظام جديد  متربی در تعليم وتربيت اسالمی و بررس

ــتاد تحول وزارت آموزش و پرورش انجام  ــت س ــطه که به درخواس آموزش متوس

پذيرفته است. 

ــی گروه در دهکده محققين قم در تاريخ  ــکيل جلسه سوم شورای پژوهش ۴. تش

ــی در حوزه تعليم وتربيت اسالمی با  ــی طرح های پژوهش ۸۷/۴/۱۸ به منظور بررس

عناوين «بررسی توصيفی- تحليل سواالت جوانان ايرانی در حيطه مسايل دينی و پاسخ 

گويی به آنها»  و «بررسی نظرات دانش آموزان دوره متوسطه کشور در خصوص تاثير 

ويژگی های رفتاری امام جماعت در جذب آنان به نماز» و «نهايی کردن اين دو طرح 

در کميته تخصصی شورای پژوهشی گروه». 

۵. برقرای ارتباط با استانداری استان قم به جهت تسهيل درفعاليت های گروه در 

شهر قم و صدور دستور استاندار جهت عضويت گروه پژوهشی تعليم و تربيت اسالمی در 

ــتانداری قم که با حضور سازمان های دولتی، دانشگاه ها و مراکز  کارگروه تحقيق اس

پژوهشی استان قم تشکيل می گردد. 

ــالم روشن تن به  ــی حوزه علميه قم جناب حجت االس ۶. ديدار با معاونت پژوهش
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منظور رايزنی و بررسی راه هايی ارتقاء سطح همکاری های علمی- پژوهشی پژوهشگاه 

مطالعات آموزش و پرورش و حوزه علميه در زمينه تعليم و تربيت دينی. 
  

 سيرفعاليت هاي پژوهشكده كودكان استثنايي
ساسان اسدپور:درنيمه نخست سال جاریپژوهشكده كودكان استثنايي به طور عمده 
در پيچ وخم تصويب طرح هاي پژوهشي وعقد قرار داد ها بوده وآن چه بتوان از خروجي 

هاي آن ياد كرد متمركز بر تاليف وترجمه كتابهايي است كه در گروه پژوهشي اختالل 

هاي هيجاني- رفتاري و ناتواني هاي ويژه يادگيري به انجام رسيده است.

كتاب ”حل مشكالت انضباطي ومديريت كالس“ تاليفچارلز اچ. ولفگانگ كه توسط 

ساسان اسدپور و احمد رمضاني واسو كاليي ترجمه شده بود، به هيات نهايي خود درآمد 

وبراي ارزيابي وچاپ به شوراي نشر پژوهشگاه سپرده شد . اين كتاب مجموعه اي از 

راهبردها را براي پيشگيري ورويارويي با مشكالت رفتاري در محيط هاي آموزشي در 

بر دارد .اين راهبردها در دامنه اي از ديدگاه هاي رفتارگرايي، شناختي، انسان گرايي 

تدوين شده است.

كتاب“ ارزيابي كاركردي ” تاليف چندلر و دالكويست به ترجمه ساسان اسدپور نيزبه 

پايان رسيد وآخرين مراحل ماشين نويسي را طي  مي كند تا جهت مراحل بعدي به 

ــال گردد.اين كتاب با نگاهي نوين از زاويه رفتار گرايي به مشكالت  ــوراي نشر ارس ش

رفتاري كودكان نگريسته ويك برنامه مدون براي بررسي رفتار ودر پي آن تهيه طرح 

مداخله پيشنهاد  مي كند. محتواي اين برنامه براي هر آن كس كه با كودكان سروكار 

دارد، مناسب است ومعلمان، پدران ومادران وكاركنان مراكز نگهداري وخدمات رساني 

به كودكان  مي توانند از آن استفاده كنند .

كتاب ”نارسا خواني در كودكان خرد سال“ تاليف دكتر الهه محمد اسماعيل در نيمه 

نخست سال جاري به انجام رسيد وبه شوراي نشر ارسال گرديد . اين كتاب با استفاده 

از تازه ترين منابع موجود در جهان به پديده نارساخواني در كودكان خردسال پرداخته 

ــايي اختالل، پيشگيري و مداخله در مشكالت ارايه  وراهبردهاي عملي را براي شناس

كرده است .

حجت اله راغب نيز ترجمه كتاب ”نارسا خواني وآموزش فراگير“ را به پايان رسانده 

ــت . اين كتاب جايگاه كودكان نا رسا خوان را در آموزش  ــوراي نشر سپرده اس وبه ش

ــيوه هاي جايدهي كودكان، سياست ها وتدابير آموزشي و  فراگيرتبيين  مي كند . ش

ويژگي ها و امتياز هاي آموزش فراگير براي كودكان نارسا خوان از جمله مطالب اين 

كتاب است .

ــماره ديگر نيز ازفصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشكده با عنوان  در اين مدت دو ش

پژوهش در حيطه کودکان استثنايی تهيه شد كه شماره بهار ۱۳۸۷ از چاپ در آمده 

ــت . آخرين يافته هاي  ــماره تابستان نيز در دست چاپ اس ــر شده است وش ومنتش

پژوهشي مربوط به گروه هاي مختلف دانش آموزان با نياز هاي ويژه در اين دو شماره 

انعكاس يافته است.

ــت هايي علمي با كارشناسان  ــت آورد پژوهشكده برگزاري نشس تازه ترين دس

سازمان آموزش وپرورش استثنايي كشور بود كه منجر به عقد تفاهم نامه پژوهشي 

بين دو نهاد شد . در اين تفاهم نامه فهرستي از موضوع هاي پژوهشي آمده است كه 

حاصل بحث وبررسي بين اعضاي هيات علمي پژوهشكده وكارشناسان سازمان است 

ودر واقع خط مشي آينده پژوهشكده را ترسيم  مي كند . 
   

تفاهم نامه همکاری
ــوزش و پرورش  و انجمن مطالعات  ــگاه مطالعات آم تفاهم نامه همكاري بين پژوهش

برنامه درسي ايران

۱- مقدمه
گسترش همكاري هاي علمي-پژوهشي بين مراكز تحقيقاتي كشور يكي از مهمترين 

ــور است. تحقق  ــترش فرهنگ پژوهش در كش ــعه علمي و گس ــتراتژي هاي توس اس

ــاني و علوم تربيتي از اهميت مضاعفي  همكاري هاي علمي، بويژه در حوزه علوم انس

ــاركت و هم افزايي علمي و تشكيل حلقه هاي فكري و  ــت. از رهگذر مش برخوردار اس

محفل هاي انديشه ورزي، توسعه علمي و همه جانبه آموزش و پرورش تحقق مي يابد 

ــي و پرورشي فراهم مي گردد. ”توسعه و گسترش  و زمينة ارتقاي فعاليت هاي آموزش

پژوهش“،  تحكيم زير ساخت ها و بسترهاي پژوهشي و نيز ”زمينه سازي مناسب براي 

ارتقاء فعاليت هاي پژوهشي“ از اهداف پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش است و طبعًا 

توسعه همكاري هاي علمي-پژوهشي بين پژوهشگاه و ساير مراكز، مؤسسات پژوهشي 

و انجمن هاي علمي، يكي از راه هاي تحقق اين هدف متعالي است. اين تفاهم نامه بين 

ــگاه ناميده مي شود) و  ــگاه مطالعات آموزش و پرورش (كه از اين پس پژوهش پژوهش

انجمن مطالعات برنامه درسي ايران (كه از اين پس انجمن ناميده مي شود) به منظور 

تحقق هدف هاي زير منعقد مي شود:

۲- هدف ها
هدف ها از تدوين اين تفاهم نامه عبارتست از: توسعه همكاري هاي علمي-پژوهشي بين 

پژوهشگاه و انجمن به منظور نقد و بررسي علمي مسايل نظام آموزش و پرورش ايران و 

ارائة راهكارهاي مناسب و منطقي براي حل مسايل آموزش و پرورش ايران در حوزة برنامه 

درسي؛ تقويت توان تحقيقاتي و علمي پژوهشگاه و انجمن

۳- محورهاي همكاري
ــايل و نيازهاي نظام آموزش و پرورش ايران و تدوين  ــايي مس ــاركت در شناس - مش

اولويت هاي تحقيقاتي

- همكاري در اجراي طرح هاي پژوهشي

- مشاركت در طراحي و برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت و بلندمدت

- تدوين و انتشار آثار علمي مشترك

- همكاري در برگزاري همايش ها و نشست هاي علمي-پژوهشي مشترك

- همكاري در توليد منابع علمي مرجع (مانند دانشنامه برنامه درسي و . . .)

ــويقي و ترويجي (مانند تشويق چهر هاي ماندگار  - همكاري در اجراي برنامه هاي تش

آموزش و پرورش، انتخاب پژوهش هاي برتر، انتخاب آثار علمي برتر، و . . .)

- مشاركت در ساير زمينه هاي همكاري

۴- مدت همكاري
اين تفاهم نامه به مدت ۲ سال اعتبار دارد و پس از انقضاي اين مدت،  با توافق رئيسان 

پژوهشگاه و انجمن قابل تمديد است.

۵- سازكارهاي اجرايي و نظارتي
ــن اجراي مفاد اين تفاهم نامه، ۲ نفر از اعضاي  ۵-۱- به منظور تحقق هدف ها و حس

پژوهشگاه به انتخاب رئيس پژوهشگاه و ۲ نفر از اعضاي انجمن به انتخاب رئيس انجمن،  به 

عنوان اعضاء كميته هماهنگي و اجرايي، انتخاب مي شوند. تفاهمات به عمل آمده و مصوبات 

ــگاه و انجمن قابل اجراست.  ــای پژوهش كميته هماهنگي و اجرايي، پس از امضاي روئس

كميته هماهنگي اجرايي، مسئول تعيين مصاديق همكاري، تدوين پيش نويس تفاهمات، 

پي گيري عقد قراردادهاي منعقده و نظارت بر حسن اجراي مصوباتي است كه به امضاي 

رئيسان پژوهشگاه و انجمن مي رسد.

ــه از محل اعتبارات  ــراي اجراي اين تفاهم نام ــارات و منابع الزم ب ــن اعتب ۵-۲- تأمي

پژوهشگاه و انجمن خواهد بود.

۵-۳- پس از امضاي اين تفاهم نامه توسط رئيسان، پژوهشگاه و انجمن، ظرف ۲ هفته 

نسبت به معرفي اعضاي كميته هماهنگي اجرايي و ناظر مرضي  الطرفين اقدام خواهد شد.

اين تفاهم نامه در ۵ ماده تنظيم و از تاريخ ۱۳۸۷/۷/۱ قابل اجرا مي باشد.

 دكتر هاجر تحريري نيك صفت، رئيس پژوهشگاه

 دكتر محمود مهرمحمدي،رئيس انجمن

d³š



مهر ۱۳۸۷. شماره ۱۰۲

۳۵

مقدمه
ــد هر  ــتر صاحبنظران معتقدند: بزرگترين عامل رش بيش

سازماني، نيروي انساني كارآمد در آن سازمان است كه  كامال“ 

در ارتباط با ويژگيهاي ساختاري آن سازمان  مي باشد، ميل به 

كوشش فراوان در جهت تامين هدف هاي سازمان زماني بيشتر 

ــود كه تالش در جهت ارضاي برخي از نيازهاي  حاصل  مي ش

فردي سوق داده شود و آن در گرو عقالنيت حاكم در اداره امور 

سازمان همراه خواهد بود.  

ــمی در همه كشور  امروزه، نظام هاي آموزش وپرورش رس

ــم گيري ها و  ــأ قانوني دارند وتصمي ــاي جهان، مبنا ومنش ه

اقدامات آموزشي، تقريبا“ يكسره، بر يك مبناي عقالني، يعني، 

اختيارات قانوني صورت  مي گيرند. پيش بيني هاي قانوني؛ از 

ــمه   باورها، ارزش ها و انگيزه هاي مردم يا رهبران آنها سرچش

مي گيرند. قوانين هر جامعه، بازتاب سنتهاي تاريخي، نيازهاي 

ــت به منظور  ــت. قوانين ممكن اس جاري واهداف آتي آن اس

حفظ امتيازات قشر يا طبقه اجتماعي معيني وضع شوند، تداوم 

ــنتهاي خاصي را تدارك بينند يا اساس پيشرفت  ارزشها وس

منظم جامعه را فراهم سازند(عالقه بند، ۱۳۶۷، ص۱۲۵ ). 

ــكل  مي گيرد .يقينا“ به  ــازمان ش روابطي كه در درون س

روابطي كه رسما“ به وسيله ساختار سازمان تجويز  مي شود، 

محدود نيست. سازماندهي، نظا مي رسمی براي سازمان پديد  

ــت ها  و  ــاني در پس ــتخدام و انتصاب افراد انس مي آورد. با اس

ــمي، ميان آنها كنشهاي متقابل انساني  مناصب سازمان رس

ــكل  مي گيرد و روابط متقابلي پديد  مي آيد كه غالبا“در  ش

ساختار رسمی سازمان پيش بيني نشده اند.كنشها و روابط 

متقابل به مرور گرايش ها و احساسات ميان افراد را تقويت  

مي كند و آنها را به صورت گروههاي منسج مي در  مي آورد.  

مي توان گفت كه به محض تشكيل سازمان رسمي، موجبات 

ــازمان  ــمي، و در نتيجه س ــكيل گروههاي غيررس تش

غيررسمي، فراهم  مي شود. روابط غيررسمی سازماني 

نه فقط نيازهاي اجتماعي اعضا را ارضا  مي كند، 

بلكه برقراري روابط رسمی وانجام وظايف سازماني 

را نيز تسهيل  مي كند(همان منبع، ص۳۰). 

با توجه به اينكه نيروي انساني، بزرگترين سرمايه يك كشور 

و عامل اصلي پيشرفت آن است، وسازمان آموزش وپرورش از 

نظر نيروي انساني يكي از سازمانهاي بزرگ و زير بنايي كشور  

مي باشد، فلذا، راهي جز تاكيد و تكيه بيش تر بر نيروي انساني 

ــته ن مي توان گفت «تا زماني كه   خود ندارد. ديگر مثل گذش

مي توان نيروي كار را راحت به دست آورد، جابجايي كاركنان 

هيچ عيبي ندارد ». درحال حاضر، اهميت حفظ و توسعه منابع 

ــت، يكي از  ــاني كارآمد كمتر از انتخاب وجذب نيرو نيس انس

مصاديق اين رويكرد، توجه به مسائل ومعضالت نيروي انساني 

ــازماني در  از يك طرف وبحث رضامندي وايجادحس تعلق س

كاركنان از طرف ديگر  مي باشد. مقاله حاضر در اين خصوص 

ــی و رضامندی در آموزش و  ــاالري در اثر بخش نقش ديوانس

پرورش  می پردازد.

 بحث اصلی
ــياري از خصايل ويژه  ــازمانهاي رسمي كه بس     امروزه س

سازمانهاي بوروكراتيك را دارند و مدل توسعه يافته بوروكراسي 

ــياري از خصايل و ويژگي  ــرار داده وبس ــورد توجه ق وبر را م

ــاختار وتشكيالت خود رعايت  مي كنند (هوي  هاي آنرا در س

وديگران،۱۳۸۰،ص۲۳۱ ). 

حال اگر مدل ساختاري بوروكراتيك مناسب باويژگيهاي 

ــده باشد، ممكن است  ــازمان طراحي نش خاص موجود در س

موجب نارضايتي كاركنان   شود و سازمان را در مسير انحراف 

ــداف خود قرار دهد كه كمترين نتيجه آن اتالف منابع و  از اه

بهره وري نيروي انساني است. در سازمانهاي آموزشي متمركز، 

به علت يكنواخت بودن تعليمات، استعداد و نياز منطقه مورد 

ــكالت غير مترقبه به علت  ــه قرار  ن مي گيرد. و نيز مش توج

كسب تكليف از مركز سريعًا رفع ن مي شود(عسگريان،۱۳۸۰، 

ص۱۱۰).

 در اين مورد هاچ (۱۹۹۷)  مي گويد: در دوراني كه تغييرات 

ــت، الزم است كه شيوه هاي  مداوم، تصادفي و بدون نظم اس

ــكنيم تا بتوانيم تغييرات را به نفع  ــنتي را در هم بش تفكر س

خود به كار گيريم . ما وارد عصرمنطق گريزي شده ايم (هاچ، 

.(۱۹۹۷

مارچ وسايمون(۱۹۸۵) معتقدند كه وضع قوانين اداري يك 

جنبه سوء عملكرد هست. تصريح وتوضيح جز به جزء قانوني از 

رفتارغير قابل قبول، معلومات كارمندان را درباره حداقل رفتار 

ــر در ارتباط با دروني  ــل قبول افزايش   مي دهد. اين متغي قاب

گردانيدن هدفهاي سطح پايين سازماني، بوروكرات را مجبور  

مي كند كه حداقل كار مورد قبول را انجام دهد.چنين گرايشي 

براي فعاليت هاي توليدي سازمان زيان آور است. در نتيجه اين 

ــاله باعث افزايش فعاليت سرپرستي ونظارت گرديده و به  مس

نوبه خود ستيزه وكشمكش بين افراد را افزايش  مي دهد(مارچ 

وسايمون،۱۹۸۵،ص۴۵۴) 

 دفترآموزش متوسطه در سال ۱۳۶۶، در مطالعه ويژگيهاي 

ــتانهاي سراسر كشوربه  قريب به ۳۰۰۰ نفر از مديران دبيرس

ــت : ۳۷/۴ درصد ليسانس وباالتر    ــت يافته اس نتايج زير دس

۳۳/۶  درصد فوق ديپلم، ۲۸/۴ درصد ديپلم، و۰/۴ درصد كمتر 

ــم ( ۶۲/۴درصد مديران از نظر مدرك تحصيلي، واجد  از ديپل

ــرط احراز پست مديريت نبوده اند ) ونيز از لحاظ وضعيت  ش

ــابقه خدمت، تخصص و شايستگي، دوره كارآموزي،  تأهل، س

آگاهي كافي از قوانين ومقررات وداشتن اختياركافي در گزينش 

ــنل و... واجد شرط احراز پست مديريت نبوده اند (عالقه  پرس

بند، ۱۳۷۷،ص ۱۷۳-۱۷۵ ).

  در سازمانهاي آموزشي متمركز، به علت يكنواخت بودن 

تعليمات، استعداد ونياز منطقه مورد توجه قرار ن مي گيرد. 

ونيز مشكالت غير مترقبه به علت كسب تكليف از مركز 

ــگريان، ۱۳۸۰، ص۱۱۰ ).  سريعا“ رفع نمي شود (عس

مرتون اظهار مي كند: « رسمي سازي، تعامل كارمندان 

را با وجود نگرش شخصي (احتماًال خصمانه) نسبت 

ــهيل مي كند.» به عالوه رسمی سازي  به يكديگر تس

سازمان را از وابستگي به افراد معيني در مي آورد. 

جابجايي افراد در سازمان، راهوار مي شود تا 

اينكه افراد آموزش ديده مناسب مي توانند با 

کارآمدی يا نا کارآمدی بوروکراسی
 در نظام آموزش و پرورش

محمد رضا پور صالحی، کارشناس تحقيقات استان آذربايجان شرقی
 عيسی عابدينی .  عضو شورای تحقيقات استان آذربايجان شرقی 
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حداقل آشفتگي جابجا شوند. رسمی سازي حتي به نيازهاي 

ــري و ابتكار توجه دارد (هوي و ديگران : ۳۶ـ۳۵). مرتون  رهب

ــازمان  كه از  ــار مي دارد كه تأكيد بر صحت و دقت در س اظه

ــخصات بوروكراسي معقول وبر مي باشد منجر به نتايجي  مش

ــازمان  ــت مخالف هدفهاي اصلي س ــود كه ممكن اس مي ش

مي باشد (صادقپور، ۱۳۷۴،ص ۲۷). 

ساختار بوروكراتيك مدارس از جمله تدابيري است كه نظام 

ــي براي اجراي اثر بخش برنامه هاي خود در عملياتي  آ موزش

ترين سطح پيش بيني كرده است.به زعم ماكس وبر بنيانگذار 

ــتر از ويژگيهاي بوروكراسي  ــازمانها هر چه بيش اين مدل، س

برخوردار باشند، كار آمدتر وموثرتر عمل خواهند كرد .از نظر وي 

اصول تمركز گرايي، رسمی سازي، تقسيم كار،تخصص گرايي، 

ــي از آنها همه آثار  ــله مراتب و.... وويژگيهاي ناش رعايت سلس

مثبت وافزايش كارآيي را براي سازمانها به دنبال خواهد داشت. 

ديوانساالري شكلي از سازمان است كه بر اساس سلسله مراتب 

ــدن بيشتركاركردها وتقسيم  اقتدار ساختارها و تخصصي ش

ــل،۱۹۹۸،  ــف عمل  مي كند) ميش ــام دادن وظاي كار در انج

ص۲۰۷).  

ــتفاده از مدل بوروكراسي در سازمانها،  علي رغم قدمت اس

اين نظام همواره با چالش بهبودي كارآمدي در ابعاد مختلف 

فعاليت هاي خود بوده و هر از گاهي به همين منظور، ساختار و 

برنامه آن دستخوش تغيير و تحول گرديده است. خود دليلي بر 

خالقيت و نوآوري بوده و الزمه آن پرورش  انسانهايي  مي  باشد 

ــده  و به  حل  ــكالت  روبرو ش كه  بتوانند با مغزی  خالق  با مش

 آنها بپردازند. به  گونه ای  كه  انسانها بتوانند به خوبی  با يكديگر 

ارتباط  برقرار كرده  و با بهره گيري  از دانش جمعی  و توليد افكار 

نو مشكالت  را از ميان  بردارند. امروزه  مردم  ما نيازمند آموزش   

خالقيت هستند كه با خلق  افكار نو به  سوي  يك  جامعه  سالم 

ــد فزاينده  اطالعات ، سبب  شده  است  كه  هر  قدم  بردارند. رش

ــی  برخوردار باشد كه  ديگری  ــانی  از تجربه  و علم  و دانش انس

ــب  آنها را نداشته  باشد، لذا به  جريان  انداختن   فرصت  كس

 اطالعات  حاوی  علم  و دانش  و تجربه  در بين  انسانها يكی 

ــت . هيچ  كس   از رموز موفقيت  در دنيای  امروز اس

 قادر نيست  به  ميزان  اطالعات  واقعي  هر كس 

 كه  در گوشه  ذهن  او نهفته  است  پي  ببرد. 

ــه  حركت  در می آيد  اين  اطالعات  زماني  ب

ــدن آن  ــبب رها ش كه  انگيزه ای  قوي   س

ــود. در اين  مرحله   به  بيرون  ذهن می ش

انسانها به  سرنوشت  يكديگر حساسند 

ــد يكديگر می كوشند و  و در جهت  رش

در نهايت  سبب  می شود جريانی  از علم  

و دانش و تجربيات  ميان  آنها جاری  شود 

كه  همين  امر زمينه ساز نوآوری  و خالقيت  

خواهد بود. 

در ميان سازمانهاي اجتماعي، آموزش 

ــژه اي  ــاص و وي ــت خ ــرورش، از اهمي و پ

ــه در حال  ــت چرا كه جامع ــوردار اس برخ

ــعه همه جانبه  ــران، نيازمند توس ــذار اي گ

ــاني اساس و پايه  ــت و توسعه نيروي انس اس

ــكيل مي دهد. آموزش و  ــعه پايدار را تش توس

پرورش در مقايسه با ساير سازمانها به دليل 

برخورداري از خصوصيات منحصر به فرد، 

بزرگترين و مهمترين سازماني است 

ــئوليت تربيت و آموزش نيروي انساني را بر عهده دارد  كه مس

ــالگي تا  ــن پنج س از يك طرف كليه افراد جامعه از حدود س

هيجده سالگي بطور مستقيم تحت پوشش برنامه هاي آموزشي 

و تربيتي اين سازمان هستند، از سوي ديگر تعداد شاغلين در 

آموزش و پرورش بيش از ديگر سازمان ها است و از اين دوعامل 

مهمتر،عمرافرادجامعه «كودكي تاجواني»است كه در اختيار 

اين سازمان عظيم قرار مي گيرد بدين خاطر، توجه به آموزش 

و پرورش به عنوان نهادي سرنوشت ساز كه پرورش انسان را بر 

عهده دارد در اولويت اساسي قرار دارد و بايد بتواند پاسخگوي 

احتياجات جامعه در حال پيشرفت ايران باشد. 

زماني اين مجموعه مي تواند بازدهي مطلوب داشته باشد كه 

ــاني را به عنوان مكمل ساير اقدامات  نظام نگهداري منابع انس

و فرايند هاي نظام مديريت منايع انساني مورد توجه قرار داده 

ــتر در انجام وظايف  و بتواند كاركنان را با انگيزه قوي ترو بيش

ــه مورد توجه قرار داده و بتواند كاركنان را با انگيزه قوي  محول

تر و بيشتر در انجام وظايف محوله تشويق نمايد (مير كمالي، 

۱۳۸۰، ص۳۳).

ــي  از ميان كاركنان آموزش و پرورش معلمان نقش اساس

ــطه در  و بال واس

تربيت نيروي انساني 

جامعه دارند با توجه به 

برخورداري معلمان از نقش 

ــراي دانش آموزان، اين  الگويي ب

گروه را در ميان همه جوامع بشري 

ــول تاريخ از اهميت و احترام  و در ط

ــاخته است از اينرو  ويژه اي برخوردار س

پژوهش در زمينه انگيزش شغلي معلمين، 

توجيهي منطقي داشته و ضرورتي غير قابل 

انكار مي يابد. 

گستره مفهو مي بوروكراسي

واژه بوروكراسي را به گفته « البرو» براي 

M.d Gour-ــخصي بنام نخستين بار ش

ــال ۱۷۴۵ بكار برده است. او به  nay در س

واژه فرانسويbureau به معني ميز تحرير و 

دفتر يا اداره پسوند يونانيcracy را افزود و 

واژه بوروكراسي را به معناي حكومت ادارات 

ــمی اداري بكار برد  يا حكومت مقامات رس

(صبوري، ۱۳۷۹،ص ۶۸) .

تمام نظريات را  مي توان به صورت شش 

مفهوم مشخص به شرح زير بيان داشت : 

۱-بوروكراسي به معناي سازمان معقول 
۲- بوروكراسـي به معنـاي عدم كارآيي 

سازماني 

۳- بوروكراسي به معناي حكومت به دست مأموران اداري 
۴- بوروكراسي به معناي اداره عمومي

۵- بوروكراسي به معناي اداره توسط مأموران اداري 
۶- بوروكراسي به معناي جامعه نوين (صادقپور ومقدس،۱۳۶۷، 

ص ۳۸-۳۹ ).
وبر اصطالح بوروكراسي را به دو معنا به كار برده است: ۱ـ 

مجموع مقامات اداري ۲ـ سازمان هاي بزرگ رسمی در جامعه 

امروزي (صبوري، ۳۷۹، ص ۶۸).

اصطالح بوروكراسي كه به مفهوم يك نوع سازمان به كار برده 

مي شود و نه به معناي روشهاي اداري، گاهي به مفهوم مجموعه 

ــرانجام واژه بوروكراسي را  ــت. س نظام دولتي نيز بكار رفته اس

ــاالري يا حكومت ادارات رايج گرديده است  به معناي ديوانس

و در نوشته هاي رابرت مرتن، ميشل كروزيه و هنري سايمون 

ــازمانهاي بزرگ بوروكراتيك امروزي و در كتاب  به مفهوم س

سازمانهاي رسمي، پيتربالوواسكات به مفهوم روشهاي اداري 

ــازمانها به كار برده شده است (صبوري،  و جنبه هاي اداري س

۱۳۸۰، ص ۱۹).

ــي در اصل به معناي سازمانهاي بزرگ مي باشد  بوروكراس

ــي خوانده اند  ــزرگ را بوروكراس ــازمانهاي ب و خصوصيات س

(صادقپور، ۱۳۷۴،ص۳).

ــي يك  ــز  مي گويد:  از نظر معني ومفهوم بوروكراس رابين

نوع ساختار سازماني است كه ويژگيهاي اساسي اين سازمانها 

عبارتند از :

۱- تقسيم كار وتخصص
۲- سلسله مراتب اختيارمشخص ومعلوم

۳- قواعد ومقررات 
۴- جهتگيري غير شخصي

۵- استخدام براساس لياقت وشايستگي
۶- مسير شغلي

۷- تفكيـك زندگي شـغلي از زندگي شـخصي وخصوصي 
كاركنان (رابينز، ۱۹۸۷،ص۲۳۳).

به طور كلي، در مدل بوروكراسي، هدف آن است كه از طريق 

پيش بيني و اعمال قوانين و مقررات رفتاري، رويه ها و روشهاي 

مؤثر انجام كار، آموزش كاركنان و رسمی كردن روابط، كارآيي و 

اثربخشي را در انجام دادن وظايف به حداكثر برساند. به عبارت 

ساده تر، بوروكراسي، سازماني است كه كامًال برنامه ريزي شده، 

عمل مي كند (عالقه بند، ۱۳۷۷، ص۳۵).

۱ـ اصل سلسله مراتب۱ : جريان اقتدار و اختيار، يا زنجير 

ــازمان، به ترتيب رتبه و مقام، از باالترين رده  فرمان در هر س

مديريت به پايين ترين رده عملياتي ادامه مي يابد (همان منبع، 

ص ۳۶).

۲ـ اصل تمركز۲  : فايول مي گويد: كاهش نقش زيردستان در 

امر تصميم گيري را تمركز و افزايش نقش آنان در تصميم گيري 

را تمركز زدايي مي نامند. (همان منبع، ص۳۶)

ــيم كار۱ : يعني تقسيم وظايف سازماني براساس  ۳ـ تقس

ــازمان. رعايت اين اصل موجب  اصل تخصص بين اعضاي س

افزايش كارايي مي گردد. زيرا افراد عهده دار وظايف و تكاليفي 

مي گردند كه براي انجام آن از شرايط الزم برخوردارند (فايول، 

به نقل از زارعي متين، ۱۳۸۰،ص۵۰).

ــتاندارد بودن كارهاي  ــميت۲ : درجه يا ميزان اس ۴ـ رس

سازمان است. اگر كاري بسيار رسمی باشد، در آن صورت فردي 

ــيار اندكي  كه در آن كار را انجام مي دهد داراي اختيارات بس

ــت و بايد كار را به همان شيوه كه مشخص شده است در  اس

 آموزش و پرورش در مقايسه با 
ساير سازمانها به دليل برخورداري از 
خصوصيات منحصر به فرد، بزرگترين و 
مهمترين سازماني است كه مسئوليت 
تربيت و آموزش نيروي انساني را بر 
عهده دارد
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زمان مقرر و با روش خاص انجام دهد. از افراد انتظار مي رود كه 

هميشه به همان گونه عمل كنند كه نتيجه به صورتي مشخص 

و همانند باشد (رابينز، ۱۳۷۸: ۱۷۰).

ــتين بار به مطالعه نظام مند بوروكراسي  ماكس وبر نخس

پرداخته است. به نظر وي بوروكراسي « نوع آرماني » سازمان 

است كه در جوامع صنعتي مدرن وجود دارد . خصوصيت بارز 

ــازمان عقاليي» است، سازمان ويژه اي كه  ومتمايز اين    « س

ضرورتا“ بوروكرتيك است. عقالنيت در جوامع صنعتي مدرن به 

صورتهاي مختلف تحقق يافته وعينيت  پيدا كرده  است يكي 

از مهمترين مصاديق آن سازمان بوروكراتيك است.

ــازماني در عمل  با اين  ــدل بوروكراتيك وبر، در هيچ س م

ــه « نوع آرماني »   ــاختار انتزاعي تطابق كامل ندارد چرا ك س

ــي را بيان  مي كند اين مدل به ما كمك  مي كند تا  بوروكراس

بررسي كنيم رفتار وعملكرد سازمانها تا چه اندازه به آن نزديك 

هستند. 

 مشروعيت و اقتدار در سازمانهاي بوروكراتيك 
به نظر ماكس وبر سازمانهاي بوروكراتيك هنجارها، مقررات و 

قوانيني دارند و دستوراتي صادر مي كنند كه اطاعت از آنها براي 

اجراي وظايف سازمان ضروري است. براي وادار كردن افراد به 

اطاعت، سازمان مي تواند تا اندازه يي از قدرت خود استفاده كند، 

به اين ترتيب كه با استفاده از قسمتي از منابع خود به كساني 

كه با هنجارها همنوايي مي كنند از (قدرت اطاعت مي كنند) 

ــان يا نافرمانها را جريمه كند. در اين  پاداش بدهد و ناهمنواي

صورت، انضباط در سازمان برقرار مي شود. در اينجا الزم نيست 

كه فرد با دستوري كه به او داده مي شود موافق باشد يا آن را 

ــر اخالقي موجه بداند و بپذيرد. بنابراين، فرد از آن رو از  از نظ

دستورات اطاعت مي كند كه مي خواهد. 

 ۱ـ درآمد (حقوق و دستمزد) و منزلت و اعتبارش كاهش پيدا 
نكند يا از دست نرود.

 ۲ـ درآمد و مقام و منزلت خود را افزايش بدهد و باال ببرد.
سازمان تا اندازه يي مي تواند با استفاده ماهرانه از اين نظام « 

پاداش و تنبيه» با حداكثر رضايت و حداقل نارضايتي، انضباط 

را برقرار كند و افراد را وادار به اطاعت نمايد. اگر سازمانها افراد 

ــتورات و مقررات با ارزشهاي آنها  را مشروع بدانند، يعني دس

موافق باشد، اطاعت و پذيرش دستورها عميق تر و همنوايي با 

هنجارهاي سازمان بيشتر خواهد بود. افراد مقررات را « دروني 

مي كنند» در اين صورت انضباط كمتر بيگانه كننده خواهد بود 

و هنگا مي هم كه قدرت سازمان تضعيف شده يا حتي حضور 

نداشته باشد فرد از مقررات و دستورات يا هنجارهاي سازمان 

پيروي خواهد كرد.

ــاي توانايي وادار كردن افراد به  وبر مفهوم قدرت را به معن

ــروعيت را به معناي پذيرش  ــتورات و مفهوم مش پذيرش دس

ــهاي افراد مي داند (آنها  ــال قدرت به علت انطباق با ارزش اعم

ــروع مي دانند). او  ــدرت را مي پذيرند چون آن را مش اعمال ق

ــب اين دو بكار مي برد يعني  ــوم اقتدار را در معناي تركي مفه

قدرتي كه پذيرفته شده و مشروع دانسته مي شود.

  انواع اقتدار
وبر سه گونه اصلي اقتدار را تشخيص مي دهد كه عبارتنداز:

ــي از اعتقاد به ويژگيهاي  ــدار كاريزماتيك : كه ناش ۱ـ اقت

استثنايي شخصي است كه دستور مي دهد. افراد دستورهاي 

ــدرت، تهور يا  ــخصيت او كه از ق ــه علت نفوذ ش ــوق را ب ماف

تجربياتش مايه مي گيرد مي پذيرند.

ــي از رسم، عادت و سنت است.  ــنتي : كه ناش ۲ـ اقتدار س

اطاعت از دستور به علت احترام به سنت ها است.

ــاي قانوني بودن  ــيـ  قانوني : كه بر مبن ــدار عقالن ۳ـ اقت

مقرراتي است كه به شيوه عقالني وضع گرديده اند و مشروعيت 

ــتورات  ــده اند. افراد از دس رهبراني كه مطابق قانون تعيين ش

ــخصي كه دستور مي دهد،  اطاعت مي كنند زيرا معتقدند ش

ــده عمل  ــق وظايفي كه در قوانين و مقررات تعيين ش برطب

مي كند. يعني چون دستور با قوانيني كه افراد مشروعيت آنها 

ــت مي كنند. اين نوع  ــد مطابقت دارد از آن اطاع را پذيرفته ان

ــازمان امروزي از همه مهمتر است و  اقتدار براي نظريه هاي س

اقتداري است كه ويژه سازمانهاي بوروكراتيك است (صبوري،  

۱۳۷۹،ص ۷۹ـ۷۱).

ــازماني امروزين براي اينكه يك ابزار  به نظر وبر ساخت س

ــد به اقتدار بوروكراتيك نياز دارد  سازماني مؤثر و كارآمد باش

زيرا :

۱ـ روابط اقتدار كاريزماتيك فاقد تقسيم كار منظم و دقيق، 

تخصص و ثبات هستند.

ــنتي، فعاليتهاي سازماني از  ۲ـ در واحدهاي اجتماعي س

ــي، گروهي و خويشاوندي به اندازه  مالحظات بي مورد سياس

ــن رو عقالنيت در حوزه توليد يا  ــتند و از اي كافي مصون نيس

اداره مجال بروز پيدا نمي كند. در سازمانهاي سنتي مصونيت از 

اين عوامل نامربوط و آزادي سازمان در تنظيم روابط (برطبق 

ــاي مربوط به كار يا وظيفه) و پذيرش مقررات بر مبناي  نيازه

اصول ثابت و هميشگي (كه همه براي سازمان امروزين ضروري 

ــت) فقط وقتي كه دامنه كار سازمان محدود باشد، پايدار  اس

مي شود. از اين رو، بوروكراسيها به نظر وبر، واحدهاي اجتماعي 

ــتند كه بيش از همه با سازمان عقالني امروزين مطابقت  هس

دارند (همان منبع،ص ۷۳).

  ويژگيهاي ساخت بوروكراتيك 
وبر ويژگيهاي ساخت بوروكراتيك را كه موجب دستيابي 

ــت. اين ويژگيها  ــود تعيين كرده اس به حداكثر كارآيي مي ش

عبارتنداز:

ــمی در سازمان  ــمی : وظايف رس ــتمرار وظايف رس ۱ـ اس

براساس مستمر و منظم سازمان يافته و تابع قوانين و مقررات 

است. سازمان عقالني در نقطه مقابل روابط موردي، موقتي و 

بي ثبات قرار دارد كه داراي استمرار نيستند.

ــود قوانين و  ــن و مقررات : وج ــود يك نظام قواني ۲ـ وج

مقررات كه رفتارها را پيش بيني و تعيين كرده اند باعث مي شود 

كه ۱ـ براي هر مسأله يا مورد خاص نياز به يافتن يك راه حل 

ــازمان صرفه جويي  ــد و به اين ترتيب در عمليات س تازه نباش

شود. ۲ـ براي رسيدگي و تصميم گيري در موارد متعدد مالكها، 

ضوابط و شيوه هاي يكنواخت و برابر وجود داشته باشد. هنگا 

مي كه فعاليتها و وظايف سازمان در چارچوب يك نظام قوانين 

و مقررات انجام مي شود، در واقع كار بوروكرات عبارت است از 

ــن و مقررات به موارد خاص. هدف اين نظام  تطبيق اين قواني

اطمينان از يكنواختي در اجراي هر وظيفه، صرف نظر از تعداد 

افرادي كه به آن وظيفه اشتغال دارند و برقراري هماهنگي بين 

وظايف مختلف است.

۳ـ تقسيم كار : فعاليتهاي منظ مي كه براي مقاصد سازمان 

ــمی افراد  ــه عنوان وظايف رس ــت به طور ثابت ب ضروري اس

تقسيم شده است. تقسيم كار باعث مي شود كه: (الف) وظايف 

ــغل به طور صريح مشخص شود. (ب)  و مسئووليتهاي هر ش

ــود. و      (ج)  ــدار الزم براي اجراي وظايف به افراد داده ش اقت

ــتفاده از آنها مشخص  ضمانت هاي اجرايي الزم و چگونگي اس

شود. بنابراين تقسيم كار در سازمان سبب مي شود در هر شغل 

ــود و هر يك از آنها  ــتفاده ش معين فقط از افراد متخصص اس

ــئول اجراي وظايف خود باشند و از لوث شدن مسئوليت  مس

جلوگيري شود. 

ــازماندهي كاركنان بر پايه  ــله مراتب : س ــود سلس ۴ـ وج

ــت. يعني هر مقام پايين تر تحت نظارت و  ــله مراتب اس سلس

كنترل مقام باالتر است. در اين سلسله مراتب سازماني هر مقام 

رسمی در برابر مافوق خود مسئول تصميمات و اعمال خود و 

ــت. قدرت از باال به پايين توزيع  نيز اعمال مرئوسين خود اس

مي شود و هر فرد در اجراي مسئوليت خود و اعمال كنترل بر 

مرئوسين داراي اقتدار است يعني حق دارد دستور صادر كند 

و مرئوسين موظف اند از آن دستورات اطاعت كنند. اقتدار مقام 

رسمی محدود به دستوراتي است كه به وظايف رسمی سازمان 

مربوط مي شود و استفاده از امتيازات مقام رسمی براي قدرت 

ــت. همان طور كه  ــي و خارج از حدود قانوني مجاز نيس طلب

حق كنترل از باال به پايين قانونًا مشخص شده، حق شكايت و 

پژوهش خواهي از پايين به باال هم وجود دارد.

۵ـ  شايستگي و تخصص : قواعدي كه كار برطبق آن انجام 

مي شود ممكن است قواعد فني يا هنجارهاي قانوني باشد. در 

هر دو مورد براي كاربرد آنها به طور عقالني آموزش تخصصي 

ضروري است.

ــخصي بودن رفتار : بوروكرات وظايف خود را به  ۶ـ غيرش

ــخصي (بيطرفانه و بدون دخالت احساسات و  گونه يي غيرش

عواطف شخصي مثبت و منفي) خواه در مورد همكاران يا افراد 

خارج از سازمان انجام مي دهد.

ــامل گزينش و  ــود يك نظام پاداش و خدمت : ش ۷ـ وج

ــتخدام، ترفيع و ارتقاء شغلي، دوره خدمت و بازنشستگي،  اس

ــاس شايستگي فني و  كناره گيري يا بركناري. (گزينش براس

تخصصي، استخدام براساس قرارداد آزادانه، دريافت حقوق بر 

ــله مراتب، امكان ترفيع و ارتقاء  مبناي موقعيت فرد در سلس

شغلي، دريافت حقوق بازنشستگي، داشتن فقط يك شغل و...) 

ــتخدا مي كه در سازمانهاي بوروكراتيك  اين سياست هاي اس

وجود دارد وفاداري به سازمان و روحيه همكاري جمعي را در 

ميان اعضاي سازمان تشويق مي كند و آنها را به كوشش بيشتر 

در راه هدفهاي سازمان بر مي انگيزد.

ــخصي : مقام اداري  ــازمان و اموال ش ۸ـ  جدايي اموال س

ــمت خود و نه از منابع مربوط به آن كه در  نمي تواند نه از س

اختيار اوست براي مقاصد شخصي خود استفاده كند.

ــكونت : محل كار و اجراي  ۹ـ جدايي محل كار و محل س

وظايف رسمی بوروكرات از محل سكونت جداست.

۱۰ـ انحصاري نبودن مقامات سازماني :  پست هاي سازماني 

را نمي توان در انحصار متصدي يا مقام معيني گذاشت. هر مقا 

  در سازمانهاي آموزشي متمركز، به 
علت يكنواخت بودن تعليمات، استعداد 
ونياز منطقه مورد توجه قرار ن مي گيرد. 
ونيز مشكالت غير مترقبه به علت كسب 
تكليف از مركز سريعا“ رفع نمي شود

t UI



مهر ۱۳۸۷. شماره ۱۰۲

۳۸

مي را بايد برطبق نيازهاي سازماني به اين يا آن فرد تخصيص 

داد و هر گاه الزم باشد مجدداً آن را به ديگري واگذار كرد.

۱۱ـ وجود يك نظام بايگاني منظم : يك نظام بايگاني منظم 

ــاس اسناد كتبي است.  وجود دارد و اجراي وظايف اداري براس

ــته  ــام مقررات، تصميمات و اقدامات اداري به صورت نوش تم

تنظيم و نگهداري مي شود.

ــارت يكنواخت : مقام  ــود يك نظام انضباط و نظ ۱۲ـ وج

اداري تابع يك نظام يكسان و يكنواخت انضباط و نظارت است 

و نظارت دقيق و منظم در اجراي وظايف مربوط به شغل وجود 

دارد (همان منبع،ص ۷۷ـ۷۳).

به عقيده وبر رشد و توسعه بوروكراسي گرايش عمده زمان 

ــت و نفوذ بوروكراسي روز به  روز در زندگي جامعه بيشتر  ماس

مي شود... جامعه امروزي، با جدايي مقامات اداري، كاركنان و 

ــايل اداره و متكي به انضباط و آموزش  كارگران از مالكيت وس

ــي نمي تواند به فعاليت خود ادامه دهد  فني، بدون بوروكراس

(همان منبع،ص ۷۸).

ــاز كاركردي در تمام  ــن اصول بوروكراتيك، يك ني  بنابري

جامعه هاي صنعتي است.با پيشرفت دائ مي تكنولوژي مدرن، 

ــزون دانش تخصصي وحرفه اي را مطيع خود   آن بطور روزاف

ــترده اي از  ــدن همچون قسمت گس ــازد وحرفه اي ش مي س

اجزاي تشكيل دهنده فرايند ديوانساالرانه فهميده  مي شود( 

مامسون،۱۹۸۹،ص۲۰۷).

از نظر ساختار سازماني  اقتدار تمركزگرايانه كاركرد مثبت 

ــع، ظرفيت تجهيز كردن  ــت از : تمركز مناب ــده اي اس وفزاين

مديريت جهت كنترل و نظارت بر مواد، انگيزش ها، سيستم 

هاي قانوني، ظرفيت كنترل تماس با محيط، ظرفيت كنترل 

ــان باكار عادي  ــاري و ميزان تصحيح وظايف ش ــات ج اطالع

وروزمره (ترنر،۱۹۹۸،ص۱۹۰).

 نقد نظريه ماكس وبر
ــي يا  ــوت: ماكس وبر در تعريف بوروكراس ــفـ  نقاط ق  ال

ــت از كوشش  ــي عبارت اس نظام عقالني مي گويد: بوروكراس

عقالني براي بهترين روش هماهنگي هر نوع فعاليت اقتصادي 

ــه اين اعتبار قوانين و مقررات  ـ اجتماعي در عصر صنعت . ب

مدون، اساس نظام سازماني است. اعضاي سازمان هيچ وقت به 

ميل و انتخاب اشخاص آن طوري كه در نظام سنتي مشاهده 

ــوند؛ بلكه نظامنامه ها، اساسنامه ها  كرده ايم، برگزيده نمي ش

ــاس قانوني دارند، وسيله اي  ــتورالعمل هاي اداري كه اس و دس

هستند براي شناخت ميزان تخصص و لياقت اعضاء در موقع 

استخدام. ارتباط اعضاي سازمان براساس سلسله مراتب صورت 

مي گيرد و وظايف هر عضو سازمان چه در سطح كارمند و چه 

در سطح كارشناس و مدير (در هر نقش و پايگاه) بطور مشخص 

تدوين گرديده و قوانين و مقررات به منزله ابزار كار و وسايل كار 

ديوانساالرهاست و همچون حقي در اختيار آنان قرار مي گيرد 

ــازمان  ــلطه بر اعضاي س و هر گونه اقتدار و هر گونه اعمال س

براساس اين چنين حقي است. بنابراين در دستگاههاي دولتي، 

برنامه ريزي چه در سطح توسعه، توليد و هر گونه فعاليت ديگر، 

تنها از راه نظام ديوانساالري امكان پذير مي باشد.

ــياري از منتقدان وبر عقيده دارند كه  ب- نقاط ضعف : بس

وبر بر روابط رسمی در سازمان بيش از حد تأكيد كرده است در 

حاليكه در سازمانهاي بوروكراتيك شيوه هاي غيررسمی انجام 

كارها اغلب تا اندازه يي موجب انعطاف پذيري مي گردد. در درون 

سازمان هميشه، يك ساختار غير رسمی از گروهها كه به جاي 

قوانين ومقررات خشك، وفاداري ميان افراد وجود دارد.

كه برخي اصول بوروكراتيك وبر ممكن است كاركردهاي 

منفي داشته باشد : 

۱ـ اگر چه تقسيم كار و تخصص مي تواند افراد متخصص 

به وجود آورد ولي در عين حال مي تواند موجب بي عالقگي هم 

بشود و كاركنان درصدد يافتن طرق ديگر براي جالب تر كردن 

زندگي شغلي خود برآيند.

 ۲ـ رفتار غيرشخصي ممكن است تصميم گيري منطقي 

را بهبود بخشد. اما در عين حال ممكن است 

ــه در آن افراد به  ــود ك ــط بي روحي بش محي

ــوند و باعث تضعيف روحيه  آدمكها تبديل ش

بشود. 

ــار هماهنگي را  ــله مراتب اختي ۳ـ سلس

ــه بهاي كاهش  ــش مي دهد ولي غالبًا ب افزاي

ارتباط تمام مي شود. زيرا زيردستان از ارتباط 

برقرار كردن درباره هر چيزي كه ممكن است 

آنها را در چشم باال دست خود بد جلوه دهد 

اكراه دارند. 

ــًا در سطوح  ۴ـ اطالعات و تخصص اساس

ــازمان وجود دارد. از  پايين سلسله مراتب س

اين رو، تعارض بين اقتدار مبتني بر تخصص 

و اقتدار مبتني بر سلسله مراتب در سازمانهاي 

بوروكراتيك اجتناب ناپذير است. و همچنين 

ــر انضباط،  ــه منظور تأكيد ب ــال اقتدار ب اعم

ــرد براي جلب  ــد ك ــين را وادار خواه مرئوس

توجه رؤساي مافوق، نقايص موجود در اجراي 

فعاليتها را از رؤساي مافوق خود پنهان كنند و 

در نتيجه اطالعات بطور ناقص يا تنها بخشي 

ــطح باالي سازمان مي رسد.  از اطالعات به س

ــله  اين جلوگيري از جريان اطالعات به سلس

مراتب باالي سازمان، كارآيي سازمان را كاهش 

مي دهد.

 نظريه اجابت اتزيوني 
ــازمانها متماير مي كند:  ــدرت را در س ــه نوع ق اتزيوني س

ــادي ۳ـ قدرت هنجاري. اين  ــدرت اجباري ۲ـ قدرت م ۱ـ ق

ــه نوع قدرتي كه « فرنچ»  ــباهت نزديكي به س انواع قدرت ش

ــخيص داده اند (قدرت اجباري، قدرت پاداش و  و « ريون» تش

قدرت مشروع) دارند. عالوه بر تمايز ميان اين سه نوع قدرت، 

ــاس نظريه اتزيوني افراد زيردست (گيرندگان دستورات)  براس

برطبق نوع قدرتي كه نسبت به آنها اعمال مي گردد در فعاليت 

كاري شان درگير مي شوند. اتزيوني سه نوع رابطه ۱ـ بيگانگي  

۲ـ حسابگري  و ۳ـ اخالقي را به ترتيب در ارتباط با انواع سه 

گانه قدرت اجباري، مادي و هنجاري تشخيص مي دهد.

ــها و  ــود و نوع واكنش ــه بين قدرتي كه اعمال مي ش رابط

ــت در سازمان رابطه ساده يي نيست و  رفتارهاي افراد زيردس

نمي توان آن را جدا از تأثير عوامل بيروني ديگر كه بر آن تأثير 

ــذارد و آن را تغيير مي دهند در نظر گرفت. بدون ترديد  مي گ

ــت اما بايد ساخت سازماني را كه قدرت در آن  قدرت مهم اس

اعمال مي شود نيز شناخت تا بتوان اهميت آن را از نظر افزايش 

كارآيي سازمان (يا شايد برعكس به عنوان مانعي براي اثربخشي 

و كارآيي سازمان درك كرد (صبوري، ۱۳۷۴، ص۱۹۲ـ۱۹۱).

ــازمان بايد  به گفته اتزيوني براي اجراي كاركرد كنترل، س

پاداشها و تنبيه ها را برطبق عملكرد توزيع كند تا كساني كه 

عملكردشان با هنجارهاي سازمان هماهنگ است پاداش بگيرند 

و افرادي كه عملكردشان از هنجارهاي سازمان منحرف مي شود 

مجازات شوند. توزيع بخشي از پاداشها به وسيله سازمان بدون 

ــتر در مناطق كمتر توسعه يافته  توجه به عملكرد افراد، بيش

ــان مي دهد چرا  ــت و يكي از داليلي است كه نش معمول اس

ــازماني در كشورهاي كمتر توسعه يافته كمتر مؤثر  كنترل س

است (همان منبع، ص ۱۹۶).

ــايلي كه براي وادار كردن افراد جهت  اتزيوني براساس وس

اجابت از دستورهاي سازماني به كار برده مي شود سه نوع قدرت 

را تشخيص داده است: اجباري، پاداش و هنجاري. 

ــرد عملي يا كاربرد تهديدي  ــفـ  قدرت اجباري به كارب ال

مجازاتهاي فيزيكي بستگي دارد. نگهداري (دانش آموزان بعد 

ــي در مدرسه) تعليق، اخراج و تنبيه  از اتمام برنامه هاي درس

بدني در مدرسه، از جمله روشهاي اجباري معمول هستند كه 

مي توانند بر كسب اجابت دانش آموز بكار روند.

ــع مادي و  ــي به مديريت، مناب ــي متك ب ـ قدرت پاداش

پاداشهاي آناست. حقوق، دستمزدها، جايزه ها و منابع جانبي، 

كاربردهاي معمول قدرت پاداشي است كه براي كنترل رفتار 

كارمندان به كار برده مي شوند.

جـ  قدرت هنجاري از تخصيص و تدبير پاداشها و اجرائيات 

سمبليك ناشي مي شود كه مي تواند به وسيله تحت تأثير قرار 

دادن حرمت، منزلت و يا حيثيت از طريق تدبير الگوهاي مثبت 

نظير گرا مي داشتها، اعطاء مرتبه ها و تقديرها اعمال مي شود 

(هوي وديگران، ۱۳۸۰: ۷۰ـ۷۸) .

ــدرت را در نظر بگيريم، قدرت اجباري  ــه نوع ق اگر اين س

ــتوار است، قدرت مادي به كنترل بر منابع  بر منبع و اجبار اس

مادي به ويژه از طريق شيوه توزيع دستمزدها، تخصيص مزاياي 

جنبي و غيره اشاره دارد و قدرت هنجاري به آنچه كه اتزيوني 

ــتفاده ماهرانه از پاداشهاي نمادين و سلب آنها  تخصيص و اس

ــانه هاي همگاني، تخصيص  ــتفاده از رس از طريق رهبران، اس

نمادهاي احترام و پرستيژ و غيره مي نامد، وابسته است.
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ــبت به اعمال قدرت بر  ــيوه واكنش اعضاي سازمان نس ش

ــكيل مي دهد. گيرندگان  آنها، رويه ديگر رابطه اطاعت را تش

ــتور يا اعضاي مراتب پايين از جهت ماهيت اطاعتشان در  دس

ــاس ماهيت دستوراتي كه متوجه آنهاست فرق  سازمان براس

ــت فردي كه با قدرت اجباري  مي كنند. براي مثال، ممكن اس

ــتورات مقامات باالي سازمان مي شود  مجبور به اطاعت از دس

ــاس بيگانگي شود. از سوي ديگر، فردي كه معتقد  دچار احس

است دستورات مبتني بر هنجارها هستند، ممكن است از نظر 

اخالقي خود را متعهد و مجبور به اطاعت از دستورات احساس 

كند. سرانجام، فردي ممكن است كه با اطاعت از دستوراتي كه 

ــهاي مادي است چه منافعي مي تواند بدست  مبتني بر پاداش

آورد. اتزيوني نوع شناسي روابط اطاعت را در ارتباط با سه نوع 

ــان  قدرت اجباري، مادي و هنجاري به صورت جدول زير نش

مي دهد. اتزيوني استدالل مي كند كه اثربخشي سازمان هنگا 

ــازگاري بين قدرت و اطاعت وجود دارد مي تواند به  مي كه س

حداكثر برسد (همان منبع،ص۱۳۹ـ۱۳۸) 

نقد نظريه اتزيوني : اتزيوني در تئوري اجابت سه نوع قدرت 

ــتورهاي سازماني  را براي وادار كردن افراد جهت اجابت از دس

مشخص كرده است. قدرت اجباري به كاربرد عملي يا كاربرد 

تهديدي مجازاتهاي فيزيكي بستگي دارد. (كسر حقوق، اخراج، 

.... از جمله روشهاي اجباري براي اجابت كاركنان بكار  مي روند) 

قدرت پاداشي متكي به مديريت، منابع مادي و پاداشهاي آن 

ــرل رفتار  ــتمزدها، جايزه ها كه براي كنت ــت. حقوق، دس اس

كارمندان به كار برده مي شوند. و قدرت هنجاري كه تخصيص 

ــتها، اعطاء مرتبه ها  و تدابير الگوهاي مثبت نظير گرا مي داش

ــود. در انتقاد از قدرت اجباري مي توان  و تقديرها اعمال مي ش

گفت كه قدرت اجباري و استفاده از زور ممكن است باعث از 

خودبيگانگي شود. و همچنين استفاده از قدرت پاداش ممكن 

ــت در بين كاركنان به هدف تبديل شده و آنها را از انجام  اس

ــه دور نگه دارد و به ارتباط با محيط و انطباق و  وظايف محول

دستيابي به هدف توجه كافي نداشته باشند.

تئوري كاركردي سازمانهاي تالكوت پارسونز
ــازمانهاي اجتماعي را بطور كلي و سازمانهاي  ــونز س پارس

رسمی را بويژه از ديدگاه طبيعي مي نگرد. پارسونز براي سازمانها  

چهار نوع مسأله را توصيف مي كند كه سازمانها مي بايد براي بقا 

ــرفت در طول زمان، حل كنند. و مي گويد حفظ تعادل  و پيش

و ادامه وجود نظام به چهار شرط كاركردي يا چهار  « مسأله»  

بستگي دارد كه مي بايد به طور مناسب تأمين يا حل شود :

ــتيابي به هدف، يا تأمين حركت پيوسته نظام به  (۱) دس

سوي هدفهايش.

ــايل فني براي  ــاق، يا فرآيند به كار انداختن وس (۲) انطب

دستيابي به هدف.

ــد برقراري و حفظ روابط عاطفي  (۳) يكپارچگي، يا فرآين

ــب در ميان افرادي كه مستقيمًا در فرآيند  و اجتماعي مناس

دستيابي به هدف همكاري مي كنند.

(۴) حفظ الگو و كنترل تنش، يا مراقبت در اينكه واحدهايي 

كه با يكديگر همكاري مي كنند وقت و تسهيالت الزم را براي 

ايجاد يا شناخت تواناييهاي مورد نياز سيستم دارا باشند.

ــي  ــونز از حفظ الگو حفظ نظام ارزش در واقع منظور پارس

ــت كه بوسيله اين نظام  مركزي و الگوهاي كنش متقابلي اس

طرح گرديده است.

ــت كه  ــازمان اين اس ــرد واحدهاي مختلف درون س كارك

ــتمر فراهم  ــايل را بطور مس موجبات حل هر يك از اين مس

آورند (صبوري،۱۷۲). سنخ شناسي سازماني پارسونز مخصوصًا 

ــت كه داراي اهميت قاطعي در تئوري  به اين دليل مفيد اس

ــت، همه سيستم هاي اجتماعي از  سيستمهاي اجتماعي اس

جمله جامعه، بايد خود را با محيط انطباق بدهند، منابع مربوط 

را براي بدست آوردن مقاصد خود بسيج كنند، فعاليتهاي خود 

ــازند، و در كاركنان خود ايجاد  راهماهنگ كرده و همسان س

انگيزه نمايند. (هوي، ۱۳۸۰،ص ۶۸) پارسونز استدالل مي كند 

ــتم در نظر گرفت. در  ــازمانها را مي توان به عنوان سيس كه س

نتيجه نخستين وظيفه تحليلگر سازمان اين است كه ارزشها و 

هدفهاي سازمان را تعيين كند. از آنجا كه تأكيد اصلي بر ارزشها 

و هدفهاست بنابراين ابتدا بايد به سازمان از ديدگاه فرهنگي و 

نهادي (كه ارزشها و هدفها از آنها نشأت مي گيرند) نگريست. 

ديدگاه كاركردگرايي ساختي، هدفهاي سازمان هميشه بايد با 

ارزشهاي جامعه همساز باشند. مشروعيت هدفهاي سازمان از 

ــه آنها در تأمين نيازهاي كاركردي نظام اجتماعي بزرگتر  هم

ــازمان مي تواند  ــن ترتيب س ــود. به اي ــي مي ش (جامعه) ناش

هدفهايش را مافوق هدفهاي سيستم هاي فرعي كه سازمان را 

تشكيل مي دهند قرار دهد. عالوه بر اين، هدفهاي سازمان در 

هدفهاي نظام اجتماعي بزرگتر ادغام مي شود. ادغام ارزشهاي 

جامعه در هدفهاي سازمان نتايج ديگري دارد. نقشهاي سازماني 

به شيوه يي طرح و تنظيم مي شوند كه با انتظارات خود نتيجه 

ــاي جامعه و  ــاختن هنجاره ــترك دروني س فرآيندهاي مش

ــتند. دو نوع رضايت در جامعه براي افراد  اجتماعي شدن هس

وجود دارد :

ــطح سازمان،   ۱ـ رضايت رواني و ۲ـ رضايت ابزاري. در س

ــامل تأييد فرد از جانب ديگران، تصديق  رضايت هاي رواني ش

موفقيت شغلي و تأمين شغلي است. رضايت هاي ابزاري شامل 

ــهاي موجود در سازمانهاست كه اساسًا از نوع پاداشهاي  پاداش

ــاري ويژه با  ــها و الگوهاي هنج ــت. از آنجا كه ارزش مادي اس

يكديگر هماهنگ هستند بنابراين مي توانند فرآيندهايي را كه 

نيازهاي كاركردي نظام از طريق آنها تأمين مي گردد، تنظيم 

ــأله يا  ــونز در نظريه نظامهاي اجتماعي چهار مس كنند. پارس

ــخيص مي دهد كه به منظور بقاي نظام  نياز كاركردي را تش

ــوند. نيازهاي بقا عبارتنداز: ۱ـ توانايي  مي بايد حل و تأمين ش

ــدف و ۲ـ يكپارچگي اجزاي نظام و  ــتيابي به ه انطباق و دس

ــتيابي به هدف خصلت ابزاري دارند  حفظ الگو. انطباق و دس

ــيوه ارتباط نظام با محيط آن مربوط مي شوند.  ــًا به ش و اساس

در مورد نيازهاي يكپارچگي و حفظ الگو عملكرد دروني نظام 

مورد تأكيد قرار مي گيرد. بنابراين، گروه (۱) به كارآيي سازمان 

يا نظام مربوط مي شود، در صورتي كه گروه (۲) با ثبات نظام 

ارتباط دارد.

پارسونز در سازمانها سه سطح را متمايز مي كند كه عبارتنداز 

سطح نهادي، سطح مديريت و سطح فني. برخالف رويكردهاي 

ديگر كه اغلب سازمانها را به صورت هر مي در نظر مي گيرند كه 

اقتدار از باال به پايين هرم توزيع مي شود (مفهوم سلسله مراتب 

ــان مي دهد) پارسونز  در نظريه وبر اين موضوع را به خوبي نش

ــاده مي داند و معتقد است كه  اينگونه نگرش را بيش از حد س

در بيشتر سازمانها گسستگيهاي اساسي در ساخت فرماندهي 

وجود دارد. 

ماكس وبر در تعريف بوروكراسي يا نظام 
عقالني مي گويد: بوروكراسي عبارت 
است از كوشش عقالني براي بهترين 
روش هماهنگي هر نوع فعاليت اقتصادي 
ـ اجتماعي در عصر صنعت
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ــونز در سازمان  ــطوح سه گانه يي كه پارس كاركردهاي س

تشخيص مي دهد عبارتنداز :

ــطح فني، هدفهاي مبهم سازمان به فعاليتهايي  ۱ـ در س

ــده تبديل مي شود.  ــيدن به هدف طرح ريزي ش كه براي رس

ــطح از لحاظ عملكرد تكنولوژي  ــت اصلي در اين س محدودي

است.

ــي عبارت است از  ــطح مديريت مسئوليت اساس ۲ـ در س

ــازمان و تهيه مواد خام مورد نياز سطح فني. اين  اداره امور س

سطح همچنين به عنوان واسطه بين سيستم فني و مشتريان 

ــطح اساسًا اداره  ــازمان عمل مي كند. در اين س يا مراجعان س

ــور دارند، در صورتي كه در  كنندگان، مجريان و مديران حض

سطح فني كاركنان نوعًا عبارتنداز كارگران يقه آبي، سركارگرها، 

ناظران.

ــازي بين  ــطح نهادي تأمين هماهنگي و همس ۳ـ  در س

ــكيل مي دهد  ــازمان و جامعه بزرگتر كاركرد اصلي را تش س

پارسونز معتقد است كه هر سازماني به فعاليتهايي اشتغال دارد 

كه براي جامعه در مجموع مهم و داراي كاركرد است. همانطور 

كه گفته شد هدفها و ارزشهاي سازمان بايد با ارزشهاي جامعه 

ــته باشد. برقراري اين هماهنگي وظيفه سطح  هماهنگي داش

ــونز مي گويد: همانطور كه سازمان فني از  ــت. پارس نهادي اس

سوي سازمان مديريت كنترل مي شود، سازمان مديريت نيز به 

نوبه خود به وسيله ساخت نهادي كنترل مي شود.

  نقد نظريه پارسونز 
الف-نقاط قوت: پارسونز سازمانها را براساس نظريه كاركردي 

ــادل و ادامه وجود نظام  تحليل مي كند، وي مي گويد: حفظ تع

به چهار شرط كاركردي يا چهار مسأله بستگي دارد كه مي بايد 

ــتيابي به هدف   ۲ـ  ــود. ۱ـ دس ــب تأمين يا حل ش بطور مناس

انطباق   ۳ـ يكپارچگي ۴ـ حفظ الگو كاركرد واحدهاي مختلف 

ــازمان اين است كه موجبات حل هر يك از اين مسائل  درون س

ــي واحدها كاركردهاي  ــتمر فراهم مي آورند. برخ را به طور مس

برنامه ريزي و هماهنگي را انجام مي دهند. در حالي كه واحدهاي 

ديگر كاركردهاي مديريت را اجرا مي كنند. واحدهايي كه بر بعد 

ــارت مي كنند و همچنين واحدهاي ديگري  كنترل كيفيت نظ

ــت ها و خط مشي ها را مي گيرند  كه تصميمات مربوط به سياس

(صبوري،ص۱۷۱ـ۱۷۰). همچنين پارسونز با تأكيد بر ارزشها و 

هدف به سازمان از ديدگاه فرهنگي و نهادي مي نگرد و مي گويد: 

ادغام ارزشهاي جامعه در هدفهاي سازمان منجر به دو نوع رضايت 

در جامعه براي افراد مي شود: رضايت ابزاري و رضايت رواني.

ب- نقاط ضعف: همانطوريكه مي بينيم پارسونز بيش از حد 

بر ارزشها و هنجارها تأكيد كرده است و در مورد نقش گروهها 

و كاركرد گروهها در سازمان كمتر بحث كرده است. همچنين 

ــازمان براي بقاي خود نياز به منابع و قدرت دارد كه جهت  س

دستيابي به هدف از آن بهره مند شوند. (همانطوري كه ماكس 

ــت). نظريه كاركردگرايي پارسونز تغيير و  وبر مطرح كرده اس

دگرگوني در سازمانها را ناديده گرفته است. كه ممكن است به 

عدم تعادل بين عوامل كارآيي (انطباق و دستيابي به هدف) و 

عوامل ثبات (يكپارچگي و حفظ الگو) پديد آيد.

 رابرت، كي، مرتون 
مرتون طرفدار نظريه هاي ميان برد است نه نظريه هاي كالن 

ــازمان مرتون كژ كاركردهاي سازمان را مورد  از نظر تحليل س

ــي قرار مي دهد، مي كوشد كاركردهاي پنهان و آشكار را  بررس

ــف كند و جايگزينيهاي كاركردي ديگري را  ــازمان كش در س

پيشنهاد نمايد.

مرتون در مقاله « ساخت بوروكراتيك و شخصيت» كوشيده 

ــاخت  ــه در نتيجه تأثير برخي ويژگيهاي س ــت ثابت كند ك اس

سازمان، تغييراتي ممكن است در شخصيت اعضاي سازمان رخ 

دهد. افرادي كه در رأس سلسله مراتب سازمان قرار دارند هميشه 

خواهان كنترل در سازمان هستند. اين خواست در تأكيد بر قابل 

ــازمان آشكار است. اين  اطمينان بودن رفتار از جانب اعضاي س

مسأله نياز به پاسخگو بودن و قابل پيش بيني بودن را در سازمان 

توضيح مي دهد. تكنيكهاي استاندارد شده براي برقراري كنترل 

ــهاي مديريت علمي و نظريه هاي رسمی سازمان و  از طريق روش

مديريت به منظور دستيابي به اين قابليت پيش بيني و كنترل در 

سازمانها به وجود مي آيد. اين تأكيد بر قابل اطمينان بودن افراد در 

سازمان داراي سه نتيجه است:

ــده، سازمانهاي بوروكراتيك  ۱ـ كاهش روابط شخصي ش

ــها برقرار مي كنند به  ــمی ميان نقش مجموعه يي از روابط رس

ــراد بلكه به عنوان  ــازمان نه به عنوان اف طوري كه اعضاي س

دارندگان نقش در نظر گرفته مي شوند.

۲ـ قواعد و مقررات سازمان به وسيله افراد دروني مي شوند. 

ــتيابي به هدفهاي  اگر چه قوانين و مقررات در اصل براي دس

ــده اند، ولي مي توانند ارزشي مثبت كه  سازمان طرح ريزي ش

ــتقل از اين هدفهاست پيدا كنند. در اينجا مرتون بين دو  مس

ــه او « جا به جايي هدف» مي نامد تمايز برقرار  جنبه آنچه ك

مي كند. در مورد اول حركتي در جهت تأكيد بر قواعد و مقررات 

ــي ابزاري  ــود دارد زيرا كه اين قواعد و مقررات داراي ارزش وج

هستند. در مورد دوم، در نتيجه اين جهت گيري ابزاري، نتايج 

نامطلوبي كه پيش بيني نشده بودند پديدار مي شوند.

۳ـ ايجاد دسته بندي به عنوان يك تكنيك تصميم گيري. 

در اينجا دسته ها محدود مي شوند به طوري كه امكانات جستجو 

در حل مسأله به حداكثر مورد استفاده قرار نمي گيرند.

 اين نتايج سه گانه بر روي هم رفتار اعضاي سازمان را بسيار 

ــد كه مي توان گفت انعطاف  قابل پيش بيني مي كنند، تا آن ح

ناپذيري رفتار به وجود مي آيد. اما عالوه بر اين، از طريق اشتراك 

هدف و منافع يك روحيه جمعي در ميان اعضاي سازمان پديد 

مي آيد. اين روحيه جمعي به نوبه خود سبب مي شود كه اعضاي 

ــازمان در برابر فشار خارجي از يكديگر دفاع كنند. در نتيجه  س

باز هم رفتارها به انعطاف ناپذيري بيشتر گرايش پيدا مي كنند و 

نتايج اين امر عبارت از اين است كه خواست اوليه قابل اطمينان 

بودن ارضاء مي شود، قابليت دفاع رفتار فردي افزايش مي يابد و 

ــكالت با مشتريان يا ارباب رجوع زياد مي شود (صبوري،ص  مش

ــازي، تعامل  ــار مي كند: « رسمي س ــون اظه ۱۷۸ـ۱۷۷). مرت

ــخصي (احتماًال خصمانه) نسبت  كارمندان را با وجود نگرش ش

به يكديگر تسهيل مي كند.» به عالوه رسمی سازي سازمان را از 

وابستگي به افراد معيني در مي آورد. جابجايي افراد در سازمان، 

ــود تا اينكه افراد آموزش ديده مناسب مي توانند با  راهوار مي ش

ــازي حتي به نيازهاي  ــفتگي جابجا شوند. رسمی س حداقل آش

رهبري و ابتكار توجه دارد (هوي و ديگران،ٌص ۳۶ـ۳۵). 

ــه افراد به عنوان تخصص  مرتون مي گويد: مهارت هايي ك

و تجربه شخصي در سازمانها كسب مي كنند ممكن است در 

ــيدگي به موقعيت هاي مختلف و در عين حال  برخورد و رس

ــوند. بويژه در شرايط دگرگوني  مرتبط، مانع انعطاف پذيري ش

ــازماني، انعطاف پذيري ناكا مي در كاربرد مهارتها منجر به  س

ــازگاريهاي كم و بيش جدي خواهد شد و عضو سازمان  كژ س

نمي تواند با موقعيت هاي جديد يا متغير خود را انطباق دهد. 
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ــت كاري متفاوت با كار خودش در سازمان انجام  او قادر نيس

دهد. به عقيده مرتون در اين شرايط فرد از روشهايي استفاده 

ــته اوست و در  مي كند كه مطابق با آموزش و تخصص گذش

شرايط جديد كه تصور نمي كند به طور قابل مالحظه متفاوت 

ــت به  ــت بودن» اين آموزش ممكن اس ــد، همان « درس باش

ــود (همان،ص۸۴ ). مرتون  ــهاي نادرست منجر ش اتخاذ روش

ــازمانـ  كه  ــي دارد كه تأكيد بر صحت و دقت در س اظهار م

از مشخصات بوروكراسي معقول وبر مي باشد منجر به نتايجي 

مي شود كه ممكن است مخالف هدفهاي اصلي سازمان مي باشد 

(صادقپور، ۱۳۷۷،ص۲۷). 

  نقد نظريه مرتون
ــان   الف-  نقاط قوت : مرتون نيز همانند ديگر جامعه شناس

بيشتر بر روابط غيرشخصي در سازمانهاي بوروكراتيك و قواعد و 

مقررات و تخصص و رسمي سازي تأكيد مي كند و در عين حال 

ــازمان، انعطاف پذيري  ــرايط دگرگوني س مرتون مي گويد: در ش

ناكافي در كاربرد مهارت ها منجر به كژ سازگاريهايي كم و بيش 

جدي خواهد شد و عضو جديد ن مي تواند با موقعيت هاي جديد 

يا متغير خود را انطباق دهد. او قادر نيست كاري متفاوت با كار 

خويش انجام دهد كه مطابق با آموزش و تخصص گذشته اوست.

ب- نقاط ضعف : مرتون بر تقاضا براي كنترل در سازمانها 

ــت از درون  تأكيد زياد مي كرد (صبوري،ص ۱۷۹). ممكن اس

سازمان افراد يا گروههاي در مقابل كنترل بيش از حد و تمركز 

ــتر فعاليت هاي تخصصي معترض باشند و شكاف ميان  بيش

منافع سطوح پايين تر سازمان را افزايش دهند.

 نتيجه گيری :
ــي  مي نويسد:  رابينز در مورد ويژگيهاي مثبت بوروكراس

اهداف روشن وقابل دستيابي هستند. سمت ها در يك ساختار 

هر مي شكل چيده شده اند..بطوريكه اختيارات هر فرد از يك 

رده به رده باالتر افزايش  مي يابد.اختيارات بيشتر در سمت ها 

نهفته هستند.تا در كساني كه آن سمت ها را اشغال  مي كنند. 

انتخاب افراد و اعضاء سازمان  بر مبناي سمتي است كه اشغال 

كرده اند و نه بر مبناي اشخاصي كه  مي شناسند.نياز سازمان 

و نيازهاي سمت تعيين  مي كنند كه چه كسي استخدام شده 

و در چه موقعيتي قرار گيرد وعملكرد، شاخص ترفيعات است.

تعهدات به سازمان به حداكثر رسيده و دخالت تمايالت فردي 

و پارتي بازي در انتخاب افراد به دليل وجود قوانين به حداقل    

ــد. به نظر وبر تجربه در همه جا نشان ميدهد كه نوع  مي رس

صرفا“ بوروكراتيك سازمان از ديدگاه فني،  مي تواند به باالترين 

سطح كارايي برسد. دليل پيشرفت سازمان بوروكراتيك برتري 

صرفا“فني آن نسبت به هر شكل سازماني ديگر است. مكانيزم 

كامال“ توسعه يافته بوروكراتيك در مقايسه با سازمانهاي ديگر 

عينا“ مانند ماشين در مقايسه با شيوه هاي غير مكانيكي توليد 

ــي كه مبتني بر وحدت  ــت. به نظر وبر اين نوع بوروكراس اس

فرماندهي است، عقالني ترين وسيله كنترل بر انسانهاست، واز 

لحاظ دقت، ثبات وانضباط سخت وقابليت اطمينان آن، بر هر 

سازماني ديگر برتري دارد.

ــي برووم وسلزنيك   در زمينه ويژگيهاي منفي بوروكراس

معتقدند بوروكراسي در حكم نوعي الگوي اجتماعي براي قالب 

ريزي انديشه ورفتار انسان است. بوروكراسي راههاي انتخابي 

بشر را محدود  مي سازد وقالب رفتار وچهارچوب انديشه براي او 

در نظر  مي گيرد يا هدف نهايي را طبق دلخواه تعيين  مي كند 

كه آدميان آرزوي رسيدن به آنها را در سر  مي پرورانند به سخن 

ديگر بوروكراسي چاره جويي خاصي براي زندگي روزمره مردم 

جامعه ايجاد  مي كند متاسفانه غالب اين چاره جويها بيماري 

ــالمت رواني مردم جامعه ن مي باشد(برووم  زاست وحافظ س

وسلزنيك، ۱۹۷۳). 

اسكات (۱۹۹۸ ) از منتقدا ن معاصر ديوانساالري در آسيب 

شناسي ديوانساالري، چهار مورد بيگانگي از كار، ناسازگاري، عدم 

عالقمندي  و بيرح مي كه هر يك از آنها نتايج منفي در مشاركت 

داشته اند به عنوان آسيب هاي ديوانساالري بيان  مي كند.

ــازمانها در  ــن آدلر و بورايز (۱۹۹۶ ) از محققان س همچني

ديدگاه منفي پي آمد هاي ديوانساالري را چنين ارائه  مي دهند: 

عدم رضامندي، عدم خالقيت، عدم انگيزش كاركنان، بيگانگي 

ــدگاه مثبت از  ــند.از دي ــر منفي  مي باش ــه نظ از كار از نقط

ديوانساالري حمايت  مي كنند و به مواردي چون : دستورالعمل 

ــن بودن مسئوليت ها، كاهش استرس  جهت راهنمايي، روش

نقش، احساس مفيد بودن، اثر بخشي افراد  اشاره  مي كنند .

 نظريه پيچيدگي مورگان(۱۹۹۷) براي مديران اين پيام را دارد 

ــله مراتبي يا از طريق  كه ديگر ن مي توان از طريق اهداف سلس

منطق از پيش تعيين شده، مثل اينكه در طراحي پلها يا ساختمانها 

به كار گرفته  مي شود، سازمانها را اداره كرد. آنها بايد بياموزند كه 

رخدادها وتغييرات در جريان زمان ظهور  مي كنند.  مديران خود 

ــتند. آنها بايد به جاي طرح ريزي و  ــي از اين تغيير هس نيز بخش

كنترل به شكل سنتي، به روان سازي فرآيند تغيير بيانديشند.

در جمع بندي با توجه به مدل آرماني وبر  مي توان گفت: 

ــازمان تا اندازه يي مي تواند با استفاده ماهرانه از اين نظام «  س

پاداش و تنبيه» با حداكثر رضايت و حداقل نارضايتي، انضباط 

را برقرار كند و افراد را وادار به اطاعت نمايد. اگر سازمانها افراد 

ــتورات و مقررات با ارزشهاي آنها  را مشروع بدانند، يعني دس

ــد، اطاعت و پذيرش دستورها عميق تر و همنوايي  موافق باش

ــتر خواهد بود. افراد مقررات را «  ــازمان بيش با هنجارهاي س

ــد» در اين صورت انضباط كمتر بيگانه كننده  دروني مي كنن

خواهد بود و بوروكراسي كارآمد خواهد بود و هنگا مي هم كه 

قدرت سازمان تضعيف شده يا حتي حضور نداشته باشد فرد از 

مقررات و دستورات يا هنجارهاي سازمان پيروي خواهد كرد و 

اگر سازمانها افراد را مشروع ندانند، يعني دستورات و مقررات با 

ارزشهاي آنها موافق نباشد، اطاعت و پذيرش دستورها سست تر 

و همنوايي با هنجارهاي سازمان كمتر خواهد بود در اين حالت 

بوروكراسي ناكارآمد خواهد بود.

 با توجه به شواهد ذكر شده از آنجا كه نيروي انساني زيادي 

ــتغال به كار دارند، بي تاثير از مسائل  در آموزش و پرورش، اش

ــتند و اين رويكرد با رضا مندي  ــي نيس و معضالت بوروكراس

شغلي و ايجاد حس تعلق سازماني در كاركنان مرتبط است. در 

حال حاضر، اهميت حفظ و كنترل منابع انساني كار آمد كمتر 

ــت، چرا كه بوروكراسي نا كارآمد  از انتخاب و جذب نيرو نيس

ممكن است با رضامندي كاركنان در تضاد باشد.

با وجود اين به نظر  مي رسد، هنوز مسائل گوناگوني وجود 

ــازماني (فرصت هاي پيشرفت كار،  دارد كه از جمله عوامل س

ــاء، حمايت از نوع آوريها، پرداختها و ...)و عوامل اجتماعي  ارتق

ــتي) كه با  ــغلي، ارتباط با ديگران، كيفيت سرپرس (امنيت ش

بوروكراسي در ارتباط هستتند، درست است كه بوروكراسي در 

يك جامعه، در جهت كارائي سازمان و براي رسيدن به اهداف 

آن به كار  مي رود، ولي  ممكن است گاهي براي معرفي كارهاي 

سنگين و بيهوده اداري، روشهاي نامطلوب سازمانها و سلسله 

ــد كه رضا مندي  ــد فزون اداري به كار رفته باش ــب از ح مرات

كاركنان را تهديد كند. 
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 شهرام تقی زاده انصاری* 
ابتدا سخنم را با دو مقدمه آغاز می کنم:

مقدمه اول : به طور خالصه، بايد اقرارکنيم که در قرون 
اخير که علم و صنعت در غرب بسيار پيشرفت کرد، چشمان 

ــاله شد و علم پرستی می خواست  مردم نيز متوجه اين مس

جای دين و معنويت را بگيرد، چون علم وسايل زندگی و رفاه 

مردم را نسبتا آماده کرد ولی در اواسط قرن بيستم با اشاعه 

آزادی بيش از حد به خصوص در آزادی جنسی و بی بند و 

باری، اخالق نسبتا سقوط کرد  و زندگی رنگ ديگری به خود 

گرفت. در اين موقع انسان دوست های واقعی سعی کردند با 

نشان دادن آن راه حلی برای به وجود آوردن اخالق معتدل و 

تعليم و تربيت مردم پيدا کند، برای اثبات اين موضوع اشاره 

ای به بعضی از گفتار بزرگان انسان دوست می شود :  

آلبرت شوايتزر در موقع دريافت جايزه نوبل صلح گفت: 

«بر همگی آشکار است که ما در راه خود نابود کردن فرهنگی 

ــت و  ــتيم . آنچه باقی مانده، ديگر ايمن و محفوظ نيس هس

ــت، به اين دليل است که هنوز در  اگر هنوز بر باد نرفته اس

ــت اما پايه اش سست  ــار مخرب قرار نگرفته اس معرض فش

است  و با يک لرزش فرو خواهد ريخت .  ظرفيت فرهنگی 

ــان مدرن کاهش يافته است، زيرا شرايط محيط سبب  انس

تنزل  آدمی و صدمه روحی او شده است.»  (داشتن يا بودن، 

اريک فورم،ترجمه اکبر تبريزی، ص۲۲۱)

ــود، قدرت  ــترش يافته خ ــازمان گس (چون جامعه با س

ــيده ای بر انسان اعمال می کند، لذا وابستگی انسان بر  پوش

جامعه  به درجه ای رسيده که تقريبا زندگی عقالانی و ذهنی 

از خود ندارد ..... بنابراين وارد قرون وسطی جديدی شده ايم.) 

(همو)

ــهور می نويسد:« روانشناسی  اريک فروم روانشناس مش

ــت داده است  مدرن تا اندازه زيادی روح واقعی خود را از دس

چون به انسان زنده کامل نظر ندارد و به سادگی او را قطعه 

ــه صورت مجموعه ای از  ــان ب قطعه می کند. در اين جا انس

ــده به وسيله ماشين در آمده است. به اين  صفات تعيين ش

دليل انسان زنده کامل از ميان رفته است .....انسان کامل خود 

را به عنوان يک کاالی فعال می بيند و به اين دليل اوتنها و بد 

بخت است و در اجتماع امروزی تبديل به يک صفر شده است 

ــينی شده است». (مجله  يا به عبارت ديگر قطعه ای از ماش

اشپيگل، ش: ۱۰۰، ۱۹۷۶).

ــپيگل شماره  هانس پتر دور در مصاحبه ای با مجله اش

۲۰سال۱۹۹۳ می گويد: «جامعه ما گرفتار بيماری است که 

می خواهد جامع را منهدم کند. جامعه مدرن امروزی آزادی را 

برای ما به ارمغان آورد ولی اين آزادی گرمای محيط خانواده 

را از ما گرفت». 

ــين می گويد : در اقيانوس اطالعات سطحی،  سولژنيتس

ــه رو به زوال و انحطاط نهاده  ــان نه رو به ترقی بلک روح انس

است. هر چقدر که رفاه مادی و آسايش افزايش پيدا کند از 

حيات معنوی انسان کاسته می شود پيشرفت علم و تکنيک 

و اقتصاد ما را به بردگی سوق داده است. ما نمی دانيم هدف 

ــئوليت های ابدی دور  زندگی چيست؟ و نتوانستيم از مس

ــباب بازی تکنولوژی  ــويم ما در حال تبديل شدن با اس ش

هستيم» (روزنامه کيهان، ۱۴ مهر، ۱۳۷۲)

ــراف ها به نظر  ــه اين نگرش ها و اعت ــک نظر کلی ب باي

ــری بايد به فراخور حال و  ــد که جوامع مختلف بش می رس

شرايط خود، سيستم تعليم و تربيتی را ارائه دهند که بتواند 

انسان ها را به مراحل عالی تربيت رسانده و مشکالت روحی 

آنها را حل نمايد و اهداف عالی را برای او اثبات کند . ما نيز 

ــهم خود در فرهنگ ايرانی اسالمی خود پيشنهاد  بايد به س

های علمای تعليم و تربيت  را برای بهبودی وضعيت تعليم و 

تربيت ارائه دهيم، پيش از انکه از نظر اخالقی و تربيتی گرفتار 

ــبيه آن ها شويم. ازاين رو در اين مقاله کوشش  وضعيتی ش

شده به طور خالصه رويکرد استاد محمد تقی جعفری را که 

بدون شک يکی از استادان و  مربيان دينی و تعليم و تربيت 

اين مرز و بوم است نشان داده شود. 

مقدمه دوم : استاد محمد تقی جعفری عقيده دارند که:«تا موقعی 
که اهميت تعليم و تربيت و نقش آن در تفکيک حق از باطل 

برای مردم جوامع اثبات نشود و گردانندگان جوامع نيز عامل 

سازنده تعليم و تربيت را به طور جدی از نظر اهداف و طرق 

ــب آن ها در متن اداره اجتماع قرار ندهند، کوشش و  مناس

تکاپوی رهبران و پرچمداران اخالق و پيشتازان مذهب انسان 

ــاز عقيم و بی نتيجه خواهد ماند و کاری از دست افرادی  س

که در مورد بهداشت روانی و اصالح روانی انسان ها از طريق 

علمی کار می کنند، بر نخواهد آمد». 

  تعريف تعليم و تربيت در حيات معقول 
(حيات طيبه)

ــم و تربيت درحيات معقول  تعلي

از نظر استاد جعفری عبارت است از 

ــل درک و فراگيری  : « تقويت عوام

ــل و تحريک  ــات حيات اصي واقعي

ــه به انتقال تدريجی  نونهاالن جامع

ــی محض به حيات  از حيات طبيع

معقول». 

البته نبايد فراموش کرد که مقصود 

ما اين نيست که می توان به وسيله 

تعليم در چند روز ابن سينا به وجود 

آورد، بلکه مقصود ما اين است که با 

مالحظه شرايط و اصول علمی تعليم 

و تربيت، اين حقيقت را برای انسان 

ــازندگی  ــی که روی آنان کار س هاي

ــد، که  ــرد تلقين کنن انجام می گي

آنچه به عنوان واقعيت قابل آموزش 

ــود،  يا پرورش به آنان عرضه می ش

يکی از مختصات خود آنان است . به 

عبارت ديگر وظيفه اساسی تعليم و 

تربيت اين است که با آگاهی صحيح 

از وضع روانی انسان های مورد تعليم 

ــته برای  و تربيت هر حقيقت شايس

فراگيری يا گرويدن، به گونه ای القا 

شود که انسان متعلم و مورد تربيت، 

ــی از پديده های ذات خود  آن را يک

احساس کند . مربيان تعليم و تربيت بايد آن اصول اخالقی را 

مطرح کنند که قابل پذيرش همه نفوس معتدل است مانند 

ضرورت راست گويی و عدالت . ضمنا اين اصول اخالقی بايد 

ــان مورد تربيت آن اصول را در  ــود که انس طوری مطرح ش

درون خود ببيند . در مراحل باالتر که مسايل پيچيده اخالقی 

مطرح می شود، شخص مورد تربيت، می تواتند حق را از باطل 

و صحيح را از غلط تشخص دهد . بنابراين قابل پذيرش کردن 

حقايق و واقعيت ها به عنوان مختصات و لوازم ذاتی اشخاص، 

به وسيله تعليم وتربيت ضرورتی است  مساوی ضرورت وجود 

انسان در جامعه، نه حيوانی مقلد که نمايش انسانی دارد. 

  ارکان اساسی تعليم و تربيت در اسالم: 
رکن اول: مبانی تعليم و تربيت- الف، معنانی اول آن 
عبارت است از منابع اوليه اسالم که بازگو کننده « انسان آن 

چنان که هست » و «انسان آنگونه که بايد باشد » می باشند. 

اين منابع عبارتند از : 

۱-کتاب اهللا (قرآن ) که بيان کننده موجوديت انسان از 

نظر واقعياتی است که طبيعت جسمانی و روانی او را تشکيل 

ــده روش های به فعليت  ــد  و همچنين بيان کنن می دهن

رساندن استعداد های مثبت او و قرار دادن او در مسير جاذبه 

کمال می باشد. 

تعليم و تربيت 
از ديدگاه عالمه محمد تقی جعفری
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ــامل گفتار و کردار  ــالم(ص) که ش ــنت پيامبر اس ۲-س

ــنت پيامبر  ــت . س ــالم اس ــای عملی قانون گذار اس وامض

اسالم(ص) توضيح دهنده و مفسر قرآن بوده و مقداری ديگر 

از احکام و تکاليفی است که يا مستند به وحی مستقيم است 

و يا به وسيله صفای واالی روحی و تهذب و تخلق به اخالق 

اهللا دريافت شده هايی از واقعيات است که بيان کننده صالح 

و فساد بشری است . 

ــمندان و فقهای متقی و وارسته و مهذب  ۳-اجماع دانش

که به جهت آگاهی الزم و کافی به منابع اسالمی، حکمی را 

بيان می کنند . 

۴-عقل- به طور خالصه می توان گفت تعقل عبارت است 

از تفکر هدفدار با انطباق بر قوانين يا به عبارت صحيح تر با 

انطباق قوانينی که صحت آنها اثبات شده است بر آن . ماده 

تعقل با کلمه تفکر در۱۶ آيه از قرآن آمده است ازجمله : « 

قل هل يستوی االعمی و البصر افاليتفکرون ( به آنان بگو آيا نا 

بينا و بينا يکی است ؟ آيا فکر نمی کنيد ؟)(انعام آيه ۵۰)

ــت از  ــل نيز در ۴۹ آيه آمده اس ــاده تعقل با کلمه عق م

جمله:« و يجعل الرجس علی الذين ال يعقلون» (وپليدی را 

ــانی قرار می دهد که تعقل نمی کنند ) (يونس آيه  برای کس

(۱۰۰

ــت از  ــای دوم : مبانی تعليم و تربيت عبارت اس ب- معن

اصول و قواعد و اهدافی که در اسالم برای تعليم و تربيت مورد 

بهره بردای قرار می گيرند که عبارتند از : آن قضايا و دستورات 

ــده و با تحقيقات و  کلی که از منابع چهار گانه فوق اخذ ش

تطبيقات تجربی و مشاهدات مورد استفاده اخالقيون، مربيان 

ــی با نظر به عمق و  ــند . اين معنا از مبان و معلمان می باش

گسترش ابعاد انسانی درحال فردی و اجتماعی به دو بخش 

تقسيم می شوند : 

۱- بخش ثابت که عبارتند از اصول و قوانين اوليه که با 

ــتعداد ها  و نيرو و نياز ها در معرفی  نظر به ثبان و دوام، اس

دگرگونی و زوال قرار نمی گيرند. 

ــمت از اصول و قوانين کلی  ۲- مبانی متغير که آن قس

ــرايط واقع در مجرای  ــتند که با نظر به موضوعات و ش هس

تغييرات، درمعرض تحوالت و دگرگونی می باشند . 

 اصول مهم تعليم و تربيت
۱-درک ضرورت تعليم و تربيت –يعنی هر انسانی بايد به 

تحصيل معرفت و تغيير خود درجهت آن معرفت قدم بر دارد 

. مسامحه و سهل انگاری در باره تعليم و تربيت موجب نابود 

شدن استعداد ونيروهای سازنده انسان می شود . انسان بايد 

درک کند که تعليم و تربيت قانون زندگی و چگونگی رشد 

و کمال انسان است . تعليم و تربيت باعث می شود که انسان 

حق را از باطل تشخيص دهد . 

۲-پذيرش سعی و انضباط – سعی و انضباط در امر تعليم 

ــی از جدی گرفتن امر تربيت است .  اين يک  و تربيت ناش

ــت که می گويد : « هر حقيقتی هر اندازه  ــی اس اصل اساس

حياتی تر تلقی شود، به همان اندازه جدی تر تلقی می شود 

ــی لزوم  ــود، موجب احساس . و هرچيزی که جدی تلقی ش

ــاره آن امر جدی  ــه در ب ــی های همه جانب ــل آگاه تحصي

می گردد. 

۳-توجه به خود کمال جوی انسان – درخود کمال جو، 

به ارزش و آمال و اهداف عالی انسانی توجه می شود و انسان 

فقط خود را نمی بيند تا خود را محور همه امور قرار دهد . 

ــاختن هدف اعالی زندگی در  ۴-قابل فهم و پذيرش س

امر تعليم و تربيت .

۵-جدی گرفتن قوانين جان و روان انسان 

۶-تدريجی بودن تعليم و تربيت 

۷-نبايد ارزش ها را فدای ميل به اهداف کرد .

۸-رعايت اصول و قواعد حيات انسان های ديگر . 

۹-توجه به اصل «هر عملی عکس العملی دارد» 

۱۰-توجه به اصل ظلم نکردن و زير ظلم نرفتن 

۱۱-در نظر گرفتن اختالف شخصيت افراد، زيرا با اينکه 

همه انسان ها در اعضا و صور نمود های مادی تقريبا مشترک 

ــان ها بسيار با  ــتند، اما خود طبيعی و من ايده آل انس هس

يکديگر متفاوت است . 

اهداف و وظايف تعليم و تربيت
موارد ذيل از وظايف و اهداف مهم تعليم و تربيت به شمار 

می روند : 

ــز حيوانی و تصحيح  ــات خام و غراي ۱- تعديل احساس

انديشه های غلط حاکم بر ذهن انسان .

ــات و تلقين واقعيات و  ــاختن واقعي ۲- قابل پذيرش س

ــانی به انسان مورد تربيت . البته  آرمان ها و ارزش های انس

ــپس هدف دوم  ــود تا س بايد در ابتدا، اولين هدف تامين ش

ــته به  ــات خام و تموجات وابس تحقق پذيرد، زيرا تا احساس

ــود و خطاهای ذهن انسان اصالح  غرايز حيوانی تعديل نش

نشوند، آرمان ها و ارزش های عالی انسانی مورد پذيرش قرار 

نخواهند گرفت . 

ــير و توجيه قدرت برای انسان و چکونگی بهره  ۳- تفس

برداری از آن . اين امر وقتی تحقق می بايد که انسان آنچه را 

بر خود می پسندد بر ديگران هم بپسندد. 

ــتن – افراد بسياری در  ــتی دادن انسان با خويش ۴- آش

ــانی نداهای وجدانی را در خود خاموش ساخته  جوامع انس

ــانده اند، و احساسات  ــه را به انحراف کش اند و عقل و انديش

عالی انسانی را نيز مختل شاخته اند، بنابراين بايد انسان را با 

خويشتن آشتی داد . 

 موضوع تعليم و تربيت
در ابتدا بايد يادآوری شود،آن موضوعی که بوسيله تعليم 

و تربيت از نقص به کمال و از پستی به اعتال تغيير می پذيرد، 

ــت . با نظر به جوشش ناآ گاهانه و  مورد بحث و اختالف اس

بی اعتنايی به اصولی که غراض طبيعی دارند، قطعی است 

ــند . بايد در  که اين غرايض نمی توانند پذيرنده تربيت باش

ــته  نظر گرفت که اين موضوع بايد يک حقيقت ثابتی داش

باشد که مواد تعليم و تربيت را بپذيرد و با داشتن آن مواد به 

ــردازد . اين موضوع ثابت در درون آدمی، همان  فعاليت به پ

من يا شخصيت اوست که می تواند مديريت انسانی را به عهده 

بگيرد . تعليم و تربيت بايد کيفيت ها و حاالت مطلوب را به 

وجود آورد . 

ــان  رکن دوم: معلم و مربی – اولين معلم و مربی انس
ــل عقلی و نقلی، به يک  ــت .  با نظر به مجموع دالي خداس

معنی، معلم حقيقی هر واقعيتی که قابل درک برای انسان و 

در فراگيری وی موثر است، خداست.

اولين مربی نيز خداست، زيرا خداوند متعال عقل و قلب 

ــه تنها برای وصول آنان به آگاهی  را در درون اوالد آدم (ع) ن

ها آفريده است، بلکه به اضافه اين که آن دو حقيقت بسيار 

ــريف، کار موفق کردن انسان را به تحصيل آگاهی و علم  ش

انجام می دهد، دو عامل درونی گرديدن نيز هستند . 

آيا عقل يک انسان آگاه، رشد و کمال خود رااز آن انسان 

ــان نيست که می گويد :  مطالبه نمی کند ؟ آيا اين قلب انس

برخيز از خاک تا آگاه شوی از جان پاک تا بدانی که کيستی؟ 

ــا آمده ای؟ و برای چه آمده ای ؟ و به کجا می روی  و از کج

؟ تا مسير حقيقی خود را که (انا هللا و انا اليه راجعون ) است 

در يابی . دليل ديگر مربی بودن خداوند اين است که خداوند 

متعال در هزار مورد از قرآن مجيد با کلمه مقدس رب، مربی 

بودن خود را برای بندگانش گوشزد کرده است . خداوند متعال 

ــتعداد فراگيری علم و دانش و پذيرش رشد و کمال را به  اس

بندگانش اعطا فرموده است و از طرف ديگر انبيا را فرستاده تا 

با تعليم و تزکيه، بندگان خود را به کمال برسانند .

شرايط اساسی معلم و مربی از نوع انسان ها-  برای فهم 

ــاله ابتدا بايد ميان تعليم و تربيت برای توجيه بعد  اين مس

ماشينی بشر و بعد معنوی قابل رشد و کمال او اختالف قائل 

شويم . 

در حقيقت ما سه نوع معلم و مربی داريم : 
الف- عده ای از معلمين فقط توجيه کننده بعد ماشينی 

ــان را به عنوان ابزار و وسايلی تلقی  ــر هستند . آنها انس بش

ــه  ــد . آنها ريش ــد که مورد نياز قدرتمندان می باش می کنن

ــاس آزادی را در متعلم می خشکانند و سد راه تکامل  احس

او می شوند. 

ــر و کار دارند که فکر  ب-عده ای از معلمان با افرادی س

می کنند که انسان نمی تواند از وضع موجود خود برتر شود 

ــان را به عنوان موجودی در نظر می گيرند که نياز  . آنها انس

های معينی دارد و با رفع آن نياز ها می تواند زندگی رضايت 

بخشی داشته باشد. به عبارت ديگرآنها  به تعالی انسان کار 

ندارند.

ج- گروه ديگری از معلمان هم به بعد ماشينی انسان توجه 

ــند استعداد های  دارند و هم به بعد معنوی او. آنها می کوش

نهفته درونی انسان ها را که مثل بزرهای کاشته شده در نهاد 

انسان هاست به فعالبت برسانند . اين معلمين و مربيان بايد 

دارای مشخصات زير باشند : 

۱. بايد آنچه را می خواهند تعليم دهند، خود داشته باشند. 

ــد بدانند چه چيزهايی را می خواهند به متعلمين تعليم  باي

دهند و شرايط دگرگونی شخصيت انسان ها چيست ؟

۲. بايد در کار خود اخالص داشته باشند . 

۳. بايد به کار خود ايمان داشته باشند. بدون عشق و ايمان 

به حقيقتی که مربی می خواهد تعليم دهد نمی توان به تربيت 

فرد پرداخت . 

۴. بايد بدانند که کردار عينی آنها در امر تعليم و تربيت 

اساسی تر از گفتارشان است. 

۵.بايد بدانند که کردار خارجی نشان دهنده اعتقاد عمل 

کننده به کاری که انجام می دهنداست . 

تا موقعی که اهميت تعليم و تربيت و 
نقش آن در تفکيک حق از باطل
 برای مردم جوامع اثبات نشود

کوشش و تکاپوی رهبران و 
پرچمداران اخالق و پيشتازان

 مذهب انسان ساز عقيم و بی نتيجه 
خواهد ماند
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۶. بايد بدانند که بايد هميشه به تعليم و تربيت خود نيز 

بپردازند، جون بهترين استاد همواره بهترين دانشجو است . 

ــق و عالقه به پيشرفت تکاملی متعلم داشته  ۷. بايد عش

باشند . 

۸. بايد هميشه توکل به خدا داشته و از او استمداد کمک 

بکنند . 

رکن سـوم : انسـان مورد تعليم وتربيت – برای 
شناخت اهميت فوق العاده چگونگی برقرار کردن ارتباط 

ــم و تربيت قرار  ــانی که مورد تعلي تعليم و تربيت با انس

ــه  می گيرد، بايد بدانيم که در اين دنيا هيچ حيوانی پش

آفريده نمی شود که بعد عقاب و يا نهنگ و يا شير شود، 

مگر انسان. يعنی بايک نظر به تاريخ می بينيم که عده ای 

از اشقيا با اينکه ابتدا بسيار ناتوان بودند ولی بعدا با سلطه 

خود بر ملتی، انسان های بسياری را کشته و بی خانمان 

کردند. آن ها در برابر  احکام عقل و نداهای وجدان و فرياد 

ــتين مقاومت  های ملکوتی پيامبران الهی و حکمای راس

ــتين حقيقت را  کردند . در مقابل آن ها نيز، رهروان راس

می بينيم که به جز پياده کردن قوانين برای مستقر کردن 

عدالت کاری نکرده اند و هرگز حاضر نبودند به کسی ظلم 

کنند . بنابراين انسان می تواند با علم و اراده، يکی از اين 

ــاب کند. از اين جهت برای تعليم و تربيت  دو راه را انتخ

انسان ها بايد به اصول حاکم بر تعليم و تربيت انسان ها 

پرداخت:

۱- خصوصيات ساليان زندگی انسان های مورد تعليم و 

ــب با آن  تربيت در هر مرحله از زندگی تعليم تربيت متناس

بايد اعمال شود . 

۲. هر اندازه انسان مواد تعليم و تربيت را بااهميت تر تلقی 

کند، تاثير بيشتری را نتيجه می گيرد.

ــان های مورد  ۳. ضرورت تطابق طرز تفکرات اوليای انس

تعليم و تربيت با فعاليت های مربيان و معلمان. 

۴. دقت شديد در جريان انتقال انسان های مورد تعليم و 

تربيت از دوران احساسات به دوران قبل. 

۵.ايجاد عالقه شديد برای طرح سوال و مطالبه دليل برای 

قضايا در انسان های مورد تعليم و تربيت 

ــب افزايش آگاهی ها  ــن اصل و نفع آن موج مراعات اي

ــان های  ــده به انس ــناخت داليل و علل قضايای القا ش و ش

موردتعليم و تربيت است . 

ــم وتربيت از  ــان های مورد تعلي ــرورت انتقال انس ۶. ض

موقعيت گرايش به تشويق ها و پاداش و سطح نگری و سطح 

گرايی، به موقعيت حقيقت گرايی برای خود حقيقت . 

رکن چهارم مواد تعليم و تربيت 
ــروحی را که متفکران تعليم و تربيت  مباحث متنوع و مش

به عنوان مواد تعليم و تربيت ذکر کرده اند عبارتند از  : تعقل، 

قدر شناسی از فرهنگ، پرورش خالقيت، اهميت درک و به کار 

ــه های مهم، ارزش های اخالقی و  بردن دانش، تماس با انديش

معنوی، مهارت های اصولی، کارآمدی شغلی، سازگاری بهتر با 

زندگی خانوادگی، سالمت بدن و رشد شخصيت برای سودمند 

ــش و درک حقيقت، به وجود  ــردن و عالقه به آگاهی و دان ک

آوردن عالقه های پايدار، صلح جويی، تجديد مداوم و فهماندن 

اين مساله که بشر مقياس جهان است.  استاد عالمه جعفری در 

مورد اين مواد، دو نکته مهم را ذکر می کنند : الف- اغلب مواد 

ــتند که شايد مطلوبيت آنها مورد ترديد هيچ  فوق کلياتی هس

کس نباشد. آنچه که بايد مورد دقت و توضيح قرار بگيرد، بيان 

مالک ها و اصول و انگيزه های آن مواد است . ب- در مواد فوق 

اگر چه در ماده ۱۲ درباره شخصيت و رشد آن سخن به ميان 

آمده است و لی هيچ تفسير و توجيه علمی و فلسفی در باره اين 

حقيقت که می توان گفت موضوع اصلی علوم تربيتی است به 

ميان نيآمده است . 

 معرفی نامه نويسنده 
ــهرام تقی زاده انصاری – متولد ۱۳۲۴، پس از اخذ ديپلم  ش

ــته فيزيک در  ــتان خوارزمی به تحصيل در رش رياضی از دبيرس

دانشگاه تهران پرداخت .و بعد از اتمام آن برای ادامه تحصيل زبان 

ــگاه برلين در آلمان شد . وی  آلمانی و فيزيک نظری وارد دانش

پس از مطالعاتی در فيزيک و فلسفه و مسايل فرهنگی در غرب 

به ايران برگشت  و شروع به ترجمه و تاليفات مختلفی در زمينه 

های فيزيک و فلسفه  و فرهنگ و عرفان و تاريخ علم در اسالم 

ــيده  ــياری از آنان در مجالت تخصصی به چاپ رس کرد  که بس

است . علم و دين از نظر اينشتين و هايزنبرگ، علم و فرضيه در 

ميز گرد دانشمندان اروپا، خداشناسی و فيزيک نظری اينشتين، 

عرفان اسالمی از نگاه عالمه جعفری، رويکرد جديد اروپا نسبت به 

اسالم، رابطه علم و دين و فلسفه از منظر عالمه جعفری، ويژگی 

های فرهنگ اسالمی و نقش علوم تجربی در اسالم .

وی با موسسات ذيل همکاری علمی دارد : 

ــر آثار عالمه جعفری، پژوهشگاه  ــه تدوين و نش موسس

فرهنگ و انديشه اسالمی، مجله دانشکاه اسالمی . 

گوشه ای از تعليم و تربيت در اسالم از منظر استاد عالمه 

محمد تقی جعفری 

منابع : 
ــه، ج ۱۷ و ۱۹، محمد تقی  ــير نهج البالغ ترجمه و تفس

جعفری، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، ۱۳۶۸

تفسير و نقد و تحليل مثنوی، محمد تقی جعفری ج ۴ و 

۹، تعليم و تربيت اسالمی، عالمه محمد تقی جعفری، پيام 

آزادی ۱۳۷۸ و ۱۳۷۳

تکاپو گر انديشه ها، عبد اهللا نصری، پژوهشگاه فرهنگ و 

انديشه اسالمی، ۱۳۷۸

  «شناخت انسان در تصعيد حيات تکاملی»  
تاليف عالمه محمد تقی جعفری

معرف: شهرام تقی زاده انصاری 
نشر:موسسه تدوين نشر آثار عالمه جعفری

سال ۱۳۸۶ 
ــيار عميق و حاوی  اين کتاب يکی از تک نگاری های بس

نکته سنجی های عالمه جعفری در زمينه انسان شناسی است 

. بررسی موضوع انسان در دو قلمرو (هست و بايد) عمده ترين 

گفتگوی اين کتاب را شامل می شود . توضيح بررسی مطالب 

انسان شناسی قديم و جديد سبب شده است که گفتمان های 

کتاب در موارد متعددی، هسته اصلی مباحث روانشناسی را 

به خود بگيرد.  

اين کتاب شامل يک پيش گفتار، يک مقدمه و ۹ بخش و 

۳۲۰ صفحه می باشد . 

۱) شناخت انسان شامل قابليت شناسايی انسان آنچنان 

که هست، علل عقب ماندگی انسان شناسی، نتايج مثبت و 

منفی و عوامل تخريبی، (جزاين نيست)ها.

۲) طبيعت انسان که شامل ۴ نظريه می باشد . 

ــان از ديدگاه اسالم،  ــناخت و تعريف  طبيعت انس ۳) ش

شامل مختصات انسان در قرآن، ذات و طبيعت او . 

۴) ناتوانی انسان در قران شامل وابستگی وجودی انسان به 

واقعيت های بيرون از خود، ضعف ناشی از جهل اضطراری که 

شامل چند نوع می باشد . 

ــان از ديدگاه اسالم، شامل :  ــتعداد های ذاتی انس ۵) اس

انسان فرزند آدم (ع)، فطرت اوليه انسان، عظمت حيات انسان، 

ــت، دوام و احترام ذاتی بر حيات، دريافت هدف حيات،  فعلي

هدف اعالی زندگی، ابعاد مادی و روحی حيات انسانی و ....

۶) روح و روان در اسالم شامل تعريف روان انسان در منابع 

اسالمی، تعريف نفس و روان از نظر حکمای اسالمی. 

۷) راه های صعود تکاملی روح شامل خود طبيعی انسان 

ــناخت تصعيد تکاملی روح انسان، عدالت  و رهبری روح، ش

تا احساسات خام و تموجات وابسته 
به غرايز حيوانی تعديل نشود و 
خطاهای ذهن انسان اصالح نشوند، 
آرمان ها و ارزش های عالی انسانی 
مورد پذيرش قرار نخواهند گرفت

ÁU~
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سنجش دانش ايران از آنها استفاده شده است . 

ــطح بين المللی به  ــن کتاب توليد علمی ايران در س در اي

تفکيک گروه ها و موضوع های زير مجموعه هر يک از گروه ها 

به همراه نشريات، مراجع و ارجاع های آنها به تفصيل ارائه شده 

ــت کتاب دارای پيش گفتار، فهرست مندرجات، فهرست  اس

جدول ها، فهرست نمودارها، مطالب اصلی در ۷ فصل و فهرست 

ــد . عناوين ۷ فصل عبارتند از : کليات،  منابع در انتها می باش

ــارکت  وضعيت توليد علمی ايران، مش

علمی ايران در جهان، مقايسه شاخص 

های پايه و توليد علمی، نقش دانش گاه 

ها و موسسات در توليد علمی، آمار های 

مقايسه ای و در فصل ۷ خالصه به شيوه 

ارايه اطالعات در کتاب به غير از فصل 

اول و هفتم در قالب جدول ها و نمودار 

ــت که هر يک دارای توضيح  هايی اس

مختصری می باشند . 

روش تهيه و معيار های تدوين کتاب 

به اين شرح می باشند : در اولين مرحله 

ــده  ــتخراج ش رکورد های اطالعاتی اس

ــتفاده  ــگاه های آی . اس .آی با اس از پاي

ــوع های موجود  ــيم بندی موض از تقس

ــه گزارش های  در بانک اطالعاتی مجل

استنادی تعيين و زمينه های موضوعی 

آن مشخص گرديد . جستجوی اطالعات 

ــايت  مورد نياز از طريق اينترنت و در س

وب rose-net انجام گرفته است . ميزان 

توليد اطالعات می تواند بيانگر ميزان رشد 

و توسعه آن کشور باشد که اگر با کشور 

های ديگر مورد مقايسه قرار گيرد جايگاه 

ــور را نسبت به کشور  و وضعيت آن کش

های ديگر نشان می دهد . بدين طريق با 

شناسايی وضعيت موجود می توان برنامه 

ريزی مناسبی نمود به گونه ای که باعث 

تقويت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف شود 

. به منظور مقايسه ايران با ساير کشور ها 

ــور جهان شامل ۶ کشور  تعداد ۱۵ کش

ــعه يافته و ۹ کشور در حال توسعه  توس

انتخاب شده و توليد علمی آنها با توجه 

به شاخص هايی که در کتاب ذکر شده 

است مورد مقايسه قرا رگرفته است . 

ــی کتاب بر  ــيم بندی موضوع تقس

ــته های تحصيلی  مبنای گروه ها و رش

وزارت علوم و فناوری صورت گرفته است که عبارتند از : علوم 

پزشکی،علوم انسانی، کشاورزی و دامپزکی، فنی و مهندسی، 

علوم پايه و هنر .قرار گرفتن نويسندگان و به تبع آنها دانشگاه 

ها و موسسات در اين گروه ها و رشته  های تحصيلی بر مبنای 

ــيم بندی موضوعی آنها بوده  همين هم موضوعی آثار و تقس

است . يکی ديگر از محور های مهم علم سنجی تعيين سهم 

هر دانشگاه يا موسسات تحقيقاتی در توليد علم است . به همين 

ــگاه ها و موسسات در توليد  ــارکت دانش منظور وضعيت مش

علمی ايران به عنوان يکی از شاخص های مورد توجه در علم 

سنجی مورد بررسی قرار گرفته است . برای توليد علمی ايران 

در سال ۲۰۰۳ در پايگاه های آی . اس . ای . نشان می دهد در 

اين سال ايران با ۳۳۲۶ پيشينه علمی ثبت شده در اين پايگاه 

ــته است در سطح گروه ها و رشته های تحصيلی  حضور داش

توليد علمی ايران در ۵ گروه تحصيلی و ۱۲۸ رشته تحصيلی 

ــت در بين گروه های تحصيلی گروه علوم پايه  قرار گرفته اس

ــکی ۲۴/۶ درصد، گروه فنی و  ــد، گروه علوم پزش ۴۸/۴ درص

مهندسی ۱۹/۲ درصد، گروه کشاورزی و دامپزشکی ۵/۳ درصد 

ــانی ۲/۵ درصد از توليد  و گروه علوم انس

ــران را به خود اختصاص داده اند  علمی اي

. وضعيت توليد علمی در هر يک از رشته 

ــد در گروه  ــان می ده های تحصيلی نش

علوم پايه رشته شيمی آلی، درگروه علوم 

ــی و داروسازی  پزشکی رشته داروشناس

در گروه فنی و مهندسی رشته مهندسی 

ــاورزی و  برق والکترونيک و در گروه کش

ــته علوم دامپزشکی و در  دامپزشکی رش

گروه علوم انسانی رشته روانشناسی رتبه 

های اول را دارد . وضعيت ارجاعات توليدات 

علمی ايران به عنوان يکی از شاخص های 

اساسی و مهم در بررسی های علم سنجی 

ــان می دهد مجموع ۳۳۲۶ پيشينه  نش

توليد علمی ايران دارای ۹۹۳ ارجاع بوده 

است جايگاه ايران در مقايسه با ۱۵ کشور 

منتخب (اياالت متحده آمريکا، انگلستان، 

ــتان،  ــه،آلمان، کانادا، ژاپن، پاکس فرانس

ــتان سعودی،  ترکيه، چين، عراق و عربس

ــتان)  کره جنوبی، کويت، مصر و هندوس

از لحاظ توليد علمی و نسبت آن با توليد 

ــانی و بودجه  ــی، نيروی انس ناخالص مل

ــعه نيز تعيين شده است  تحقيق و توس

ــد علمی ايران در بين اين  . از لحاظ تولي

کشور ها با ۳۶ درصد از مجموع توليد آنها 

در مرتبه يازدهم قرار  گرفته است . ايران 

توانسته است به طور متوسط به ازای هر 

يک ميليارد  دالر توليد ناخالص ملی ۰۳/

۲۵  پيشينه به ازای هر ۱۰۰۰ نفر پرسنل 

ــعه پيشينه و همچنين به  تحقيق و توس

ازای هر يک ميليون دالر بودجه تحقيق و 

توسعه ۸ پيشينه علمی داشته باشد . 

ــگاه ها و  ــزان حضور دانش ــی مي بررس

موسسات علمی و تحقيقاتی کشور در توليد 

ــان می دهد دانشگاه علوم  علمی ايران نش

ــترين حضور را داشته است  پزشکی ايران با ۱۹۸ پيشينه بيش

در پايان الزم به ذکر است که دوعنوان کتاب ديگر از اين سری 

مربوط به سال های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ نيز منتشر شده است. 

 1.infometric 

2-scientometric

3-webmetric

4-institute for scientific information (ISI)

5-science citation index (SCI)

 6-socialscience citation index(SSCI)

 7-art and humanities citation index(AHCI)

انسان در باره خويشتن و مهار کردن تمايالت، ضرورت محاسبه 

خويشتن، حريت، انبساط و شکوفايی طبيعی من انسان و.....

ــامل ارتباط انسان با خود، همنوع  ۸-(قوانين من)يا(روح) ش

خود، جهان هستی و خدا

۹-بررسی حقوق حيوانات در فقه اسالمی که شامل ۳۰ ماده 

است

 

  دانش ايران در سطح بين المللی(۲۰۰۳)
 معـرف کتـاب : دکترسـيما ويسـی نژاد،  عضـو هيات 

علمی مرکز اطالع رسانی ايزانداک هندوستان 
سکينه انصافی، حسين غريبی، 

تهران : مرکز اطالعات و مدارک 

علمی ايران، ۱۳۸۳

توجه به توليدات علمی کشور 

به خصوص در سال های بعد از 

جنگ بسيار مورد نظر جامعه و 

سياست گزاران علمی کشور قرا 

ــت . واژه هايی چون اطالع سنجی۱، علم سنجی  رگرفته اس

ــنجی۳ که در سال های اخير بسيار به گوش  ۲و اخيراً وب س

ــنجش فعاليت های  ــيابی و س ــی، ارزش می خورند، بر بررس

علمی داللت دارند . اطالع از فعاليت های علمی صورت گرفته 

ــطح يک کشور با منطقه توسط  در يک زمينه موضوعی در س

يک يا چند محقق و ... همه و همه از جمله مباحث مطرح در 

اين فعاليت ها هستند که با سنجش کمی و کيفی فعاليت های 

علمی، اطالعات در خور توجهی را در اختيار قرار می دهند اين 

ــنجش کمی و کيفی فعاليت ها و توليدات علمی راه را برای  س

ــازد ارزشيابی  برنامه ريزی دقيق تر و ثمر بخش هموار می س

کمی علوم می تواند کمک بزرگی برای مسئوالن و برنامه ريزان 

ــد تا آنها بتوانند با کمترين هزينه بيشترين استفاده را از  باش

منابع مالی و انسانی برده و در بهينه سازی اقتصادی – اجتماعی 

کشور موثر باشند . علم سنجی عالوه بر ان که به دنبال جنبه 

های کمی علوم و تحقيقات است اقدام به اندازه گيری و تعيين 

معيار های مختلف مديريتی و سازمانی علوم نيز می باشد . 

اسا س کار علم سنجی بر بررسی ۴ متغير اساسی شامل : 

مولفان، انتشارات علمی، مراجع و ارجاعات می باشد . با بررسی 

جداگانه اين متغير ها و ترکيب مناسب اجزای آنها با شاخص 

ــود .  های مرتبط، خصايص علم و پژوهش علمی نمايان می ش

ــت گذاری و برنامه ريزی  ــت : سياس در مقدمه کتاب امده اس

ــه روز دقيق از وضع موجود و  ــر عرصه ای نياز اطالعات ب در ه

قابليت ها و تنگناها می باشد که از طريق علم سنجی امکان پذير 

ــت . علم سنجی به بررسی ساختار و ويژگی های اطالعات  اس

علمی می پردازد و توليدات علمی کشورهای مختلف را با شاخص 

های کمی و کيفی مورد ارزيابی و مقايسه قرار می دهد مبنای 

ــد که در سطح جهانی  ــنجش اين دانش بايد به نحوی باش س

پذيرفته شده باشد و امکان مقايسه را نيز فراهم آورد . 

در بين پايگاه های اطالعاتی مختلف پايگاه ها ی موسسه 

اطالعات علمی آمريکا۴ شامل نمايه نامه استنادی علوم۵ نمايه 

نامه استنادی علوم اجتماعی۶ نمايه نامه استنادی هنر و علوم 

ــانی۷ به عنوان مهم ترين پايگا ه های اطالعاتی در سطح  انس

جهان می باشند که در بر دارنده اطالعات روز آمد ترين نشريات 

ــند با توجه به مشخصات و ويژگی  علمی و معتبر دنيا می باش

های منحصر به فرد در اين پايگاه ها در سطح بين المللی برای 
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ــود، با کمی دلخوری و  ــتان که تمام می ش تابس

ــکايت از يک کار دوباره و سر و کله زدن با  اندکی ش

دانش آموزان، ماه مهرمان را آغاز می کنيم. روزهای 

ــتند و خندان. مشکلی  اول بچه ها همه مرتب هس

ــی نمی کند.  ــی دعواي ــی با کس پيش نمی آيد. کس

ــی  ــت، از آنجا ناش و اگر دلخوری و دعوايی هم  هس

می شود که، يا محل کارمان جديد شده است، يا فالن 

ــتمان ديگر در اين مدرسه نيست و يا حرفی ،  دوس

بخشنامه ای و يا رييسی تازه، دوباره سامان همه چيز 

را متحول کرده است.

    مدرسه با زنگی آغاز می شود که هيچ ربطی به 

چکش و صفحه آهنی که در افتتاحيه سال تحصيلی 

نشان داده می شود ندارد. زنگش يک دکمه است که 

ــار دادی  ــار بدهی و همين. دکمه را که فش بايد فش

انگار که مسئوليت بخش زيادی از نوجوانان و جوانان 

ــت نه تنها  ــی. انگار که ديگر قرار اس را پذيرفته باش

ــان هم بدهی. اما آموزش و هم  آموزش که پرورشش

پرورش کمی حوصله می خواهد. چند صد دانش آموز 

ــوخی  را بايد آموزش و از آن مهم تر پرورش داد؟ ش

نيست! پرورش وقت می خواهد. زمان برای هر دانش 

آموز می خواهد. سرانه فضاهای آموزشی برای دانش 

ــت. حتی سرانه بودجه آموزش  آموزان مشخص اس

ــده است.  و پرورش نيز برای دانش آموزان معلوم ش

ــرانه معلم و يا همان پرورشگر برای  اما تا به حال س

ــده است. کسی نمی گويد  هر دانش آموز معلوم نش

ــت.  نه  ــق هر دانش آموز چند درصد از معلم اس ح

از علم معلم که از آنچه می تواند بپروراند، آنچه برای 

فرهيختگی الزم است. 

ــی کار را آغاز  ــار زنگ ــه اين که تنها با فش     خالص

ــر  می کنيم - اين تعهد را-  و با زنگی ديگر آن را از س

باز می نهيم. اما بر سر تعهدمان هيچ نمی انديشيم. انگار 

ــازی. از اين طرف  که شده باشيم کارخانه دانشجو س

ــت و  اين دانش آموز را می گيريم ، به ضرب و زور تس

درس های تستی، نکته های تستی، لقمه های تستی، 

ــتی، آن را روانه  ــتی حتی محبت های تس ادبيات تس

دانشگاه می نماييم. هرچه دانش آموزانمان را تستی تر 

بياموزيم، دانشگاه بهتری می روند و کالهمان را باالتر 

ــاس نکات تستی مان و توانايی  می اندازيم. اصال بر اس

لقمه کردن هايمان در مدرسه ، می توانيم شهريه بگيريم. 

ــه را معلوم کنيم. افتخار می کنيم به  خوب و بد مدرس

تعداد قبولی های ماحصل اين زندگی تستی. 

ــب کرده و  ــم بايد بتواند با تجربه ای که کس معل

ــی که آموخته، آينده ای را فراسوتر از ديدگان  دانش

دانش آموز ببيند.اکنون چه دانش اموز و چه معلم تا 

دانشگاه را می بينيم و ديگرهيچ،  زندگی در هياهوهای 

اين تست های چهارجوابی و اين کتاب های رنگ و 

وارنگ کنکوری و اين کالس های نکته و تست های 

ــود. برای چه؟ برای اينکه دانش  کنکوری گم می ش

آموزان ما راحت تر به دانشگاه برسند. سال ها پيش، 

با محصلين آخر دبيرستانی کار می کردند، بعد شد 

ــتان. حاال دوره راهنمايی هم مهم شده  دوره دبيرس

است و چندی است برای دانش آموزان کالس پنجم 

ابتدايی هم  کالس تست می گذاريم. بهانه مان هم 

اين است که او بايد بتواند به مدرسه راهنمايی خوبی 

برود با همان معيار باال، که اگر راهنمايی اش خوب 

ــتان خوبی در کار نيست و اين  نباشد، ديگر دبيرس

نکات تستی را کجا بايد بياموزد؟

ــالهای پايين و پايين  ــن طور اين روال به س همي

ــود. به جای اين که من معلم  ــيده می ش تر هم کش

ــازمانی به اسم آموزش و پرورش، تعيين کننده  و س

ــيوه کار بقيه نهادهای خصوصی درباب تحصيل  ش

ــت از هزار و يک  ــيم. آموزش و پرورش قرار اس باش

کالس و موسسه کنکوری عقب نيافتد و دانشجوی 

ــتری تربيت کند، شايد که دکان اين موسسات  بيش

هم تعطيل شود! 

ــرورش ذهن و خالقيت؟ آموزش  درس زندگی؟ پ

راه و رسم زندگی و کار کردن بر هويت شکل نگرفته؟ 

ــا به جای پر کردن ذهن دانش آموز  آموزش روش ه

ــز بر روی اخالق و قواعد  از محتويات؟ تاکيد و تمرک

ــی؟ ملکه ذهن کردن چيزی که جامعه برای  اجتماع

ــت؟ اول تحقيق بعد اجرا؟  ــالمت بدان نيازمند اس س

اين ها همه در کنار آن زندگی تستی دانش آموز چه 

می شود؟   آيا هيچگاه تحقيق کرده ايم که مثال برای 

رفع مشکل ترافيک، يا مسئله ای به اسم دروغگويی در 

مدارس چه بايد کرد؟ کدام تحقيق و فعاليت پژوهشی 

ما را ملزم نموده که هم، جامعه را جراحی کنيم و هم، 

تک تک دانش آموزان را؟ اين همه تحقيق و سخنرانی 

ــن خدمت، و اين همه  ــمينار و کالس های ضم و س

زمان از زندگی جوان که در اختيار داريم، و اين همه 

توان از خيل عظيم معلمان که در دسترس داريم، چه 

ــت با جامعه، با مشکالتش، با  ارتباطی پيدا کرده اس

ناهنجاری هايش؟ چه می شود که ناهنجاری جامعه، 

ــش آموزان  ــن می آيد و به دان ــنش آرام آرام پايي س

مدرسه می رسد؟ چرا دانش آموز را تنها برای ورود به 

دانشگاه ها می پرورانيم، چرا اهميت ورود به دانشگاه 

ــان بيش از اهميت ورود به زندگی، ورود به کار،  برايم

ــال در اول مهر زنگ  ورود به آدميت می باشد؟ هرس

تعهدمان زده می شود، اما به راستی چقدر متعهديم؟.

با فشار دادن زنگ، تعهدمان آغاز می شود ...
فتح اهللا توحيدلو  مدير داخلی پژوهش نامه آموزشی
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