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 چكيده

 یکه از منظر حوزه هامی باشد. یتو ترب یمام تعلدر نظ یاساس یآموزش و پرورش از موضوع ها یریتموضوع تحول در نظام مد

سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش که حاصل یک خرد .دارد یادیز یتو اجرا اهم یریتمد یزی،برنامه ر یاستگذاری،س

 گفتمانی بواسطه توجه و تاکید بر موضوعات و الگوهای بومی و جهانی و بویژه از حیث .جمعی و هم اندیشی راهبردی است

دینی، یک سند معتبر و قابل رجوع می باشد. اما مشکالتی در مسیر تحقق اهداف و برنامه های آن وجود دارد که چالش آن را 

باید در چگونگی اجرای آن جست. همانگونه که تناقض در اجرای این برنامه می تواند مشکالتی را بوجود آورد که اگر بدان 

را نیز خدشه دار نموده و تحقق مطلوب آن را با مشکالت عدیده ای مواجه نماید.  توجه نشود، می تواند اصل محتوای سند

ایم  یز پیدا کردهرما اکنون در مسیر برنامه ریزی تحول به بیراهه ای گ،بنابراین قبل از انجام هرگونه تحلیل گفتمان باید بدانیم

نیست که تحول نیز امری به کل مغفول مانده در روند چند نیاز به توضیح مجدد  که تغییر آن بر تحولش فائق آمده است. هر

هدف از تحلیل گفتمان برنامه های تحول .به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار انسانی کشور است ،توسعه آموزشی و پرورشی ما

، مقاله این در کشورمان این است که بدانیم چرا به تغییر می رسیم اما نشانی از تحول نمی یابیم؟ بدینسان است که عنوان

پاسخ به این سوال  یافتنکجاست و نقاط قوت چه خواهد بود؟  و چالشها تحلیل گفتمان انتقادی است تا بدانیم نقاط ضعف

)بویژه در حوزه آموزش و پرورش بعد از  گرد آن در ایران از موارد عقب یبعضو در است که اساسا دلیل حرکت کند توسعه 

 ند اجرایی سازی در این حوزه با موفقیت چشمگیری همراه نبوده است؟ انقالب اسالمی( چه بوده و فرآی

 

 پرورش  و آموزش ،توسعه ادین،یتحول بن ، انتقادی گفتمان، گفتمان :هاكليدواژه
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 روش و هدف تحقيق:

بنیادین و  سند تحول می باشد . بدین صورت که پس از معرفی مطالعات کتابخانه ایو  روش پژوهش در این تحقیق توصیفی

نقد و آن  ، بهسند تحول بنیادینبا ارائه نقاط ضعف  پرداخته و در این زمینهارائه جامعه با توجه منابع و مقاالت نقش آن در 

  زیم.پردامی  بررسی 

 :ها یافته

سند ملی  توجه و بهره گیری از مولفه های ساختار و چارچوب تحولی آموزش و پرورش در که با حاصله از این مقالهنتیجه 

و  سند تحول بنیادین حرکت مسیربه پیشرفت میتواند  گردیده استنوشته ساله  02آموزش و پرورش که بر مبنای چشم اندازه 

متفکر که بتوانند هرچه  یگروه یلتشکبطوری که با  .شود ایران سود جسته نظام آموزشیو  آموزش و پرورش ارتقا سطح

 ببرند. ینرا از ب یمدارس و زندگ یاننموده و فاصله م یرا طراح یافتهآموزش و پرورش مدرن و توسعه  یعترسر

 

 . مقدمه 1
 تفیاوت بیی تحوالت این به نسبت تواند نمی عصر این پرورش و آموزش داشته، رشد سرعت با تکنولوژی و دانش که آنجایی از  

 رهبیری معظم مقام سخن به که شود می مشخص زمانی مسئله این اهمیت.باشد نداشته مدونی استراتژی و ریزی برنامه و بوده

 بیر تکییه بیا تحیول ایجیاد برای که فرمودند بیان ایشان که شود توجه پرورش و آموزش در بنیادین تحول های زمینه پیرامون

 غیییرت آن مبنیای بیر و نمیود تیدوین را تربییت و تعلیم نظام زبده و کارآمد و فکری نیروهای از استفاده با و ملی و دینی هویت

 جدیید نیازهیای تامین و آموزش کردن کاربردی و رقابت و مشارکت و نوآوری بر تکیه با پرورش و آموزش در تحول بنابراین.داد

را در سطوح مختلیف بیه  یباز ذهن مسئووالن آموزش یرموضوع از د ینا .باشد می استوار جهانی دستاوردهای از استفاده و ملی

 یتوانشده م ینهنهاد یتحول یندفرا یک یقتنها از طر ی،نظام آموزش یوستهو پ یاپو یتماه لیلدبه  یراخود مشغول داشته است ز

مترتب بر نظیام آمیوزش و پیرورش را  یتحقق اهداف و آرمانها یها ینهبوده و زم ینبه تحقق اهداف آموزش و پرورش خوش ب

از گذشیته تیاکنون،  ساختار تعلیم و تربیت ایران، در . تحولیستن یرجز با مشارکت فعال و مستمر امکان پذ یندانست و ا یامه

های اخییر، بیا هیدف تغیییرات اساسیی و سال اندرکاران را به خود مشغول کرده است. این مساله، در ریزان و دست ذهن برنامه

بیر  حیاکمت حقیقت این اسیت کیه همیه، از وضیعیبنیادین، از سوی عالیترین سطوح مقامهای کشوری مورد تاکید قرار گرفت.

آموزش و پرورش)چه در داخل و چه در خارج این سیستم( به نحیوی رضیایت الزم را ندارنید و خواسیتار تغیییر ایین وضیعیت 

هایی در میان خود فرهنگیان شده و به دنبال آن نارضایتی مردم را نیز، در پی هستند. این مساله بیش از هر چیز باعث اعتراض

سد که، زمینه برای ایجاد تحول بنیادی فراهم شده است. چرا که انقالب اسالمی ایران که خود یک رلذا به نظر میداشته است. 

قاعدتاً تحیول در نظیام تعلییم و  انقالب بزرگ فرهنگی در جهان بوده است نیازمند برداشتن یک گام دیگر به سمت کمال است.

  و بسترهای مختلفی را شامل شود. ذیردپ های مختلف صورتجانبه بوده و در زمینهتربیت کشور، باید همه

 انتقادیگفتمان مفهوم .2

تماعی و سیاسی مغرب جمله مفاهیم مهم و کلیدی است که در شکل دادن به تفکر فلسفی، اج از (Discourse) گفتمان

زمین در نیمه ی دوم قرن بیستم، نقش به سزایی داشته است. اگرچه قرون وسطا و این مفهوم در ادبیات فلسفی اجتماعی به 

نیز می توان یافت؛ اما در  « روسو» و « هابز  »،  «ماکیاولی» ویژه دوران مدرن، کاربرد فراوانی داشته و آن را در نوشته های

و دیگر متفکران برجسته ی معاصر « ژاك دریدا » ، « میشل فوکو » ،« امیل بنونیسته » خیر نیز متفکرانی چونچند دهه ی ا

سه دهه ی اخیر، نویسندگان و  -این تفاوت معنایی به حدی است که در دو .غربی، معنایی متفاوت به خود گرفته است
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به هنگام کاربرد این مفهوم، بر این نکته تأکید می کنند که آن  سخنرانان آکادمیک غربی، در نوشته ها و سخنرانی های خود و

طی دهه های اخیر،  (.3131به کار می برند)سلیمی،« ساختارگرایی آن  به معنای فرا »یا  «به معنای فوکویی آن» را مثال

)نزدیک به دو دهه (، این  و در مدت نسبتاً کوتاهی ؛در زبان شناسی متوقف نماند ،ها گفتمانهمانند دیگر گفتمان انتقادی 

میشل » ،« ژاك دریدا » ،« میشل فوکو » گرایش از زبان شناسی اجتماعی و زبان شناسی انتقادی ، به همت متفکرانی چون 

و دیگر متفکران برجسته ی مغرب زمین ، وارد مطالعات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی شد و شکل انتقادی به خود گرفت.  «پشو

بسط و گسترش (Critical discourse analysis) گفتمان را بیش تر در قالب تحلیل انتقادی گفتماناین متفکران که 

مارکسیست های جدید، به  3692دادند، خود، وام دار مکتب انتقادی فرانکفورت و وارثان مستقیم و غیرمستقیم آن در دهه ی 

بهرام پور،شعبانعلی  .)ققان مکتب فمینیسم بودندو مح«آلتوسر  »و پیروانش، ساختارگرایانی چون « گرامشی » ویژه 

انتقادی، بحث تحلیل گفتمان را یک سطح ارتقا می دهد. تحلیل گفتمان از نظر شمول معنایی ، درگستره ای  گفتمان(3113

ویژه  فراتر از زبان شناسی اجتماعی و زبان شناسی انتقادی به همت متفکرانی چون ژاك دریدا، میشل پشو و میشل فوکو وبه

توسط اندیشمندانی چون ون دایک و نورمن فرکالف که به طور مستقیم به این رشته اهتمام ورزیدند وارد مطالعات فرهنگی، 

 .اجتماعی و سیاسی شد و شکل انتقادی به خود گرفت

 

 جيرو از منظردر آموزش و پرورش  گفتمان انتقادیهدف .3 

 36۹1سپتامبر  33پردازان معاصر تعلیم وتربیت پسامدرن است . وی در  یکی از نظریه 36۹1هنری جیرو ) ژیرو ( متولد 

ملی و بین المللی بسیار زیادی است او سخنرانی های بسیار زیادی  مشاور مجالت علمی و ویراستار و میالدی به دنیا آمد. جیرو

هدف آموزش  به نظر جیرو .داشته است خارج از ایاالت متحده امریکا در مسائل متنوع فرهنگی واجتماعی و تربیتی در داخل و

تعلیم وتربیت به عنوان  . پرورش ، کمک به افراد برای کسب دانش مورد نیاز به منظور کامیابی به عنوان یک شهروند است و

فرایند یک فرایند تغییر ، مردم را از ناتوانی درباره پذیرش مسئولیت رفتارهایشان می رهاند. از نظرگاه پسامدرنیسم انتقادی ، 

نظریه پردازان سنتی که آموزش   از نظر مربیان پسامدرن برخالف نظر.کسب دانش و معرفت ، فرایندی ایدئولوژیک است 

وپرورش را موضوعی بی طرف ) خنثی( می دانند تعلیم وتربیت ، امری سیاسی است. از این جهت جیرو براین باور است که : 

آورنده دانش تلقی شود، بلکه باید به وجود آورنده فعاالن سیاسی باشد. تعلیم تربیت تربیت نه تنها باید به وجود  و تعلیم»

انتقادی به جای رد کردن زبان سیاست باید آموزش عمومی را با ضروریات یک دموکراسی انتقادی پیوند دهد. تعلیم وتربیت 

ار شود. یعنی مدارس باید به مکان های تعلیم انتقادی باید با فلسفه ای عمومی که وقف اعاده رسالت اولیه مدارس است پرب

وتربیت انتقادی در خدمت آفریدن شهروندانی تبدیل شود که قادر به اعمال قدرت بر زندگی خود وبه ویژه برشرایط تحصیل 

تربیت مدارس باید به جای تربیت اقتدارگرا و استبدادی ، آموزش وپرورش به ویژه به نظر جیرو .(3133)جیرو،  .«دانش باشند

زبان تعلیم وتربیت انتقادی باید مدارس را »دموکراتیک و تربیت شهروندان انتقادی را در دستور کار داشته باشد ؛ او می نویسد: 

به عنوان حوزه های عمومی دموکراتیک بنا نهد . این امر تا حدی به این معناست که مربیان باید تعلیم وتربیت انتقادی را 

انش عادات و مهارتهای شهروندی انتقادی را به جای شهروندان صرفا خوب آموزش داد و به کار بست . پرورش دهند و در آن د

این امر به معنای فرصت دادن به دانش آموزان است تا ظرفیت انتقادی را برای مبارزه و تغییر اشکال سیاسی و اجتماعی 

بیابند و اعتقادات و همدردی ضروری برای اعمال شجاعت  صدای  خود را موجود به جای سازگاری صرف با آنها گسترش دهند،

مدنی را فراهم کنند ، خطرها را قبول کنند و عادات ورسوم و مناسبات اجتماعی را که برای اشکال عمومی دموکراسی ضروری 

دد در نقش به تفکر مج جیرو به ایجاد موقعیتی که معلمان نیاز (.3139محمودی،  جعفری،  یدهباش)«.هستند تقویت کنند

هم هایشان به عنوان  روشنفکر عمومی  و رد تقلید دانش ، تخصص و کنار گذاشتن عقالنیت که به گفتمان نظریه برنامه درسی 

و اهداف عالی  اگر معلمان نقش فعال در ایجاد سئواالت اساسی درباره آنچه که تدریس می کنندسرایت می کند ، اعتقاد دارد .

انتقادی تر در دفاع از  کنند ، برعهده بگیرند، این ابزاری برای آنها می شود که نقش سیاسی تر و تری که برای آن تالش می
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ماهیت انسانی شغل و به همان اندازه در شکل دهی شرایط که تحت آن شرایط کار می کنند، داشته باشند. جیرو می نویسد: ما 

نفکران عمومی درنظر بگیرند که مفهوم پردازی و اجرا، تفکر وعمل معتقدیم که معلمان نیاز دارند که خودشان را به عنوان روش

تعلیم و تربیت  (.3133) جیرو،را باهم ترکیب نموده و یک طرح سیاسی در تالش برای رسیدن به آزادی و عدالت را بنا نهند 

ی قابل ذکری را اشغال می انتقادی باید به نقش معلمان به مثابه روشنفکران تحول آخرینی که جایگاههای اجتماعی و سیاس

 کنند با دقت بیشتری نظر کند. 

 

 آموزش و پرورش درربتِ گفتماني غ .4
 یشتآنان مع یرو یشمشکالت پ ینترکه عمده دهدینشان م یرانمعلمان امروز ا یت کلی آموزش و پرورش و وضع یبررس

 یلمشکالت از منظر تحل ینا یدایشاست. پ ارانگذیاستس یآموزش برنامگیینامتناسب و ب یشغل یبندنامناسب و طبقه
 یهاو تحول در فرهنگ ییرو موجب تغ دهدیم خاست که در زبان ر یییدهاست. منظور از گفتمان، پد یگفتمان قابل بررس

اهداف از  یکی یطور کلبرخوردار است اما به یمتفاوت یماز مفاه یاسیو فلسفه س یشناساصطالح در زبان ین.اشودیگوناگون م
است.  یو فرهنگ یتر اجتماعو ساختارها و تحوالت گسترده یگفتمان یهاکنش یوندگفتمان نشان دادن پ یلتحل یاصل

 یجاداست و هم فعاالنه در ا یو فرهنگ یاجتماع ییردهنده تغهم بازتاب یآن است که کنش گفتمان ی،نگرش ینچن فرضیشپ
آنها  یحصر یاناست که ب یینهفته یمعان یگزینجا یا ییریافتهصورت تغ یحصر یمعان یکرد،رو ینشرکت دارد. در ا ییراتآن تغ

عنوان صورت گرفته باشد.به یگفتمیان یا یدئولوژیکیا یا یاقتضائات روان یراست تحت تاث نسرکوب ممک ینمقدور نبوده، حال ا
نهاد و  ینا یاجتماع یگاهجا تواندی، مگفتمان یلاز منظر تحل «یستآموزش و پرورش درآمدزا ن»نمونه مفهوم پنهان جمله 

نهادها  یرکارمندان سا ییمنجر شود که گو یجهن نتینشان دهد و بد ارزشینهادها ب یرکارکنانش را در اذهان کارمندان سا
 یو به نوع یدآنان را مصرف نما یکوشش کنند و آموزش و پرورش درآمدها یدنهاد هستند و آنان با ینا هایینهمتکفل هز

معلمان را  یشتیاعتراضات مع یجه،و درنت نمایدینهادها القا م یرآموزش و پرورش و کارکنانش را به کارکنان سا یهوم سربارمف
 ین.در چندهدینهادها را در برابر کارکنان آموزش و پرورش قرار م یرو کارکنان سا دهدیتنزل م «خواهییادهز» یبه نوع یزن

نهادها  یرکشور مجبور به اقناع کارکنان سا یاسیو س یاقتصاد یزانرفشار به برنامه یبه جاکارکنان آموزش و پرورش  ی،حالت
 یزبان در نمودها ی،گفتمان انتقاد یل.در تحلشودیکشور کاسته م یاقتصاد گذارانیاستآنان به س رو از فشا گردندیم

و  یاجتماع ی،فرهنگ ییدرت در جامعه، نهادهاروابط قی یخی،چون بافت تار یاست و عوامل یعمل اجتماع یگوناگونش، نوع
ها و سخنان و نظرات به کنش توجهییب یاخاطر توجه  ین. بدآورندیوجود مرا به یصورت و زبان و معان یامتن  یدئولوژیکی،ا

 یاجتماع رانییهاز حاش یعنوان نمونه شاخص.بهگرددیآنان در اجتماع م یسازبرجسته یا رانییهموجب حاش یگروه اجتماع یک
معلمان در  یجمله نقش اجتماع ین، پرداخت. در ا«هستند یلمعلمان نوروز و تابستان تعط»جمله  یلبه تحل توانیمعلمان م

و از  دهدیچون گفتمان پزشکان و مهندسان قرار م یقدرتمند یهاو آنان را در مقابل گفتمان رودیسوال م یررشد جامعه ز
متاسفانه همیشه از . داردیبازم یو علم یاقتصاد ی،اجتماع یاسی،کالن س یهانقش یفایدرت و اق هاییبه کرس یابیدست 

اعتبار آموزش و پرورش برای سیاست خرج شده است. آموزش و پرورش، سیاهی لشگر سالئق سیاسی نیست. آموزش و پرورش 
ود. کشورهای توسعه یافته از آموزش و پرورش برای نباید به عمله یا دنباله رو جریانات سیاسی با هر اسم و عنوانی تبدیل ش

اهداف اساسی تری همچون مهارت های همزیستی،مسولیت پذیری، تمرین قانونمداری، شهروندی، نظم، همکاری گروهی و 
عبور آداب اجتماعی به نسل های جدید بهره می برند اما در کشور ما در اکثر دولت ها، مدیران آموزش و پرورش تصور می 

نند اگر آموزش و پرورش را به سمت حزب یا جناحی متمایل سازند، خدمت بزرگی به جامعه تعلیم و تربیت کرده اند. با ک
کمال تأسف، سیاسیون هر دو طیف عموماً آموزش و پرورش را بازار اقتصادی و سازمان رأی خود می پندارند و با شعارهایی 

ر نهایت آنچه به جا می ماند، دریافت امتیازاتی مانند تغییر مدیران کل استانها زیبا آموزش و پرورش را در آغوش می کشند و د
توسعه، با همراهی آموزش و پرورش، برای تضمین رأی فرهنگیان در انتخابات است و عایدی برای آموزش و پرورش، هیچ! 

رده اجتماعی است که زیرساخت آموزش و پرورش پیش از آن که یک دستگاه اجرایی باشد، یک نهاد گستانسانی می شود. 
تربیتی توسعه را فراهم می آورد. به اعتقاد اکثر کارشناسان اهل فن، آموزش و پرورش در ایران دچار غربتِ گفتمانی شده است. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

ما نمی توانیم حرف از توسعه بزنیم اما حاضر به پذیرش الزاماتش نباشیم. نمی توانیم ادعای توسعه کنیم اما سال های سال، 
باشد که مطالبات سال گذشته معلمان به زودی پرداخت می شود.  بر خوش وزرای آموزش و پرورش کشور اینخ

سیاسیون،احزاب و حوزه عمومی هنوز آموزش و پروش را در عمل جدی نمی پندارند. جدی پنداشتن آموزش و پرورش با 
ی و گفتمانی جامعه ایران پیرامون آموزش و خطابه های پرطمطراق در وصف معلم فرق می کند. تا تحرکی در فضای فکر

آموزشی که بچه  پرورش و نقش آن در توسعه یافتگی به وجود نیاید، سخن از هر نوع تحول در آموزش و پرورش بی ثمر است.
تربیتی بچه ها را باید با محدودیتهای منابع ایران آشنا کنیم و از نظر ذهنی و ها را از چنگال فقر نرهاند، بی فایده است. 

دو امکان را در مدارس بیش از پیش فراهم آوریم: فرزندانمان را توانمند و متمایل به زندگی مستقل و غیر دولتی تربیت کنیم.
. به عبارت ساده؛مدرسه محلی برای آزادکردن هیجان و تمرین نحوه مدیریت "تفکر و گفتمان انتقادی"و  "شادی بیشتر"

وانین انضباطی و پادگانی. وقتی در طول تحصیل بچه ها در مدرسه، نحوه مدیریت هیجانات هیجانات است نه کنترل و اعمال ق
تا حد .را با آنها تمرین نمی کنیم، در جوانی با طوفان هیجانات همین دانش آموزان در خیابان های شهر روبه رو می شویم

ها بپرهیزیم. تا در مسیر زندگی، گزینش های آزاد  ممکن باید از استاندارد سازی و باید و نباید برای شکل گیری شخصیت بچه
است. تفکری که دنبال یکسان سازی و  "نسل شاید"نیست. این نسل،  "نسل باید"و آگاهانه تری داشته باشند.نسل جدید، 

ها می سازد. ندیدن تفاوت های بچه ها باشد، یا آنها را به افسردگی و انزوا می کشاند و یا شخصیتی خشونتگرا و واکنشی از آن
نباید عزت نفس و نیروی آفرینندگی را از بچه ها سلب کرد. میوه این تفکر، عقب ماندگی و خاموشی چراغ دانایی و توسعه 

 است.

 در ایران از منظر توسعه پایدار وپرورش وضعيت آموزش .5
-گاه دولت ها برای تحقق توسعه پایدار میها توجه به اینکه در دنیای امروزه، نظام آموزشی یکی از ارکان مهم و به عبارتی تکیب

باشد؛ لذا ارتقاء جایگاه آموزش و پرورش در نظامهای اجتماعی، یک الزام محسوب شده و به کشورها در حرکت به سوی توسعه 
، کندپایدار کمک خواهد کرد. علی رغم نقش و اهمیتی که نظام آموزشی در پیشرفت و توسعه و عقب ماندگی جوامع ایفا می

کشورمان ایران هنوز قادر به تدوین برنامه های مناسب، تخصیص بودجه الزم و متعاقبًا ایجاد توانمندیهای درخور در این عرصه 
نشده است که حاکی از ضعف در آموزش نیروی انسانی و متعاقبًا وجود نقصان در نظام آموزشی کشور است.در شرایطی که نه 

اقتصاد، بلکه پیروزی در جنگ ها نیز هر روز بیش از پیش منوط به تمهیدات و عملیات  فقط پیشرفت در حوزه علم، فرهنگ و
-فکری، ذهنی، آموزشی و نرم افزاری می شود، در ایران همچنان به حیات و توسعه کشور از منظر سخت افزاری نگریسته می

توسعه کشور میشود. در حالی که بودجه  شود و توجه کمتری به دارایی ها و سرمایه های انسانی و اهمیت حیاتی آنها در
نظامی کشوری همچون آمریکا چندین برابر کل بودجه ایران است، گفته می شود بودجه آموزشی آن به مراتب بیشتر از بودجه 

(.به طور کلی، بودجه آموزشی در هر کشور نشان دهنده اهمیتی است که دولتمردان به 3160اش می باشد )شایگان, نظامی
البته اختصاص  .توجهی از درآمد ملی استدهند. در بسیاری از کشورهای پیشرفته این بودجه درصد قابلموزش میبخش آ

کشورهای در حال توسعه ای هم .سهم بیشتری از تولید ناخالص داخلی برای آموزش فقط مختص کشورهای پیشرفته نمی شود
وزش نسلی می کنند که در آینده قرار است کشورشان را بسازد. هستند که میزان قابل توجهی از این منابع خود را صرف آم

درصد از تولید ناخالص داخلی سهم بیشتری برای آموزش نسبت به  9,3درصد و جامائیکا با  3,3حتی کشورهایی مانند غنا با 
 ایران قایل هستند که در شکل زیر قابل مشاهده است:

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 هزینه های آموزش )منبع آماری: بانک جهاني( وليد ناخالص داخلي به مقایسه كشورها در تخصيص درصدی از ت .1شكل 

های درخور توجهی آنها، به نکته  GDPدر آمار ارائه شده از بانک جهانی و پیگیری سهم آموزش کشورهای جهان ازدقت  با

چهار و نیم درصد به سه و  از 0230تا  0226کشور، در سال های  GDP میتوان رسید. برای نمونه اینکه سهم آموزش ایران از

، برابر چهار و 0220شش دهم درصد یعنی به اندازه نه دهم درصد کاهش یافته است. قابل توجه است که این نسبت در سال 

نه دهم درصد بوده است؛ درحالیکه مطابق با آمارهای جهانی، در چند سال گذشته میزان تولید ناخالص داخلی ایران رو به 

میلیارد دالر،  ۹31با یک میلیارد دالر افزایش نسبت به سال پیش از آن، به عدد  0230. برای نمونه سال افزایش بوده است

جهان رسیده است. در واقع می توان چنین گفت که تولید ناخالص داخلی کشور افزایش یافته اما سهم هزینه  01یعنی رتبه 

 (.0های آموزش در آن رو به کاهش نهاده است )شکل 

 

 سهم آموزش از توليد ناخالص داخلي ایران )بانک جهاني(نمودار  .2شكل 

به میزان  3161طبق آمار مرکز پژوهشهای مجلس، کل اعتبارات عمومی آموزش و پرورش در الیحه بودجه عمومی سال  

زش و پرورش باشد. سهم آمومی 3161درصد از کل اعتبارات بودجه عمومی  6,1میلیون ریال است که معادل  021,1۹6,316

نسبت به قانون  3161درصد بوده و نیز کل اعتبارات آموزش و پرورش در سال  17/93به میزان  3161از فصل آموزش در سال 
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درصد افزایش داشته است. تغییرات هزینه عمومی آموزش و پرورش از مقایسه الیحه  77/03به میزان  3160بودجه سال 

میلیون ریال رسیده  332،331،۹12،3درصد افزایش نشان می دهد و به  0/09نیز  3160با قانون بودجه  3161بودجه سال 

درصدی سایر بخش ها از  01/1است که این میزان رشد تحت تاثیر افزایش حقوق مستمر معلمان بوده است. لذا افزایش تنها 

رورش را با موانع جدی مواجه خواهد هزینه های عمومی در این سال، انجام بسیاری از فعالیت های کیفی و اداری آموزش و پ

درصد کل بودجه آموزش و  3۹/3۹درصد هزینه عمومی مربوط به حقوق و مزایای مستمر و  31/31کرد. باید در نظر داشت 

کل کشور، بخش آموزش و  61)مرکز پژوهشهای مجلس, بررسی الیحه بودجه سال  پرورش هم مربوط به حقوق و مزایاست

شود که سایر جریانهای آموزشی که اثرگذاری مستقیم بر نحوه تربیت و آموزش نیروی انسانی شاهده می(. لذا م3160پرورش, 

دارند )از جمله ارتقاء برنامه های آموزشی، ایجاد زیرساختهای آموزش، مدیریت منابع انسانی و ...(، مورد غفلت واقع شده 

توان وضعیت کشور در این حوزه را با ش در کشورهای دنیا، میاست.با نگاهی به آمار بانک جهانی از وضعیت آموزش و پرور

عمومی آموزش و پرورش هر دانش  سایر کشورها مقایسه نمود. یکی از شاخصهای مناسب برای انجام مقایسات، نسبت هزینه

 یدهد:ست. نمودار زیر وضعیت ایران را در مقایسه با سایر کشورها نشان م داخلی سرانه تولید ناخالصآموز به 

 

 از سرانه توليد ناخالص داخلي )بانک جهاني( های عمومي آموزش و پرورش هر دانش آموز  سهم هزینه .3شكل 

شود وضعیت عمده کشورها در این شاخص از روندی صعودی برخوردار است که این امر حاکی از همانگونه که مشاهده می

روندی نزولی را طی کرده است  0230تا سال  0232در کشور از سال اهمیت حوزه آموزش و پرورش دارد. سهم این هزینه ها 

و نسبت به سایر کشور در سطح پائین تری قرار گرفته است. وضعیت کشورهای ایران، کلمبیا و ارمنستان نسبتاً مشابه بوده و 

پروش در این کشورها دارد.  کشورهایی همچون ژاپن و سوئیس در باالترین سطوح قرار گرفته اند که نشان از اولویت آموزش و

لذا شایسته است با توجه به اهمیت آموزش و پرورش در امور فرهنگی ، یکپارچگی و انسجام جامعه، رشد و شکوفایی استعدادها 

و تامین و تربیت نیروی انسانی کشور و تکالیف و ماموریت هایی که در اسناد باالدستی از جمله سیاست های کلی ایجاد تحول 

م آموزش و پرورش کشور ابالغی از سوی مقام معظم رهبری، سند چشم انداز، نقشه جامع علمی کشور، سند تحول در نظا

گذاری مناسب بنیادین آموزش و پرورش و برنامه پنجم توسعه کشور برای نظام آموزش و پرورش پیش بینی شده است، سرمایه

 ای توسعه یافته گام برداریم.اطمینان باالتری در رسیدن به جامعهتری در حوزه آموزش و پرورش انجام پذیرد تا با سرعت و 

 تحول در آموزش و پرورش یجادمشاركت در او ضرورت .6

آیید امیا از  یپوشیده نیست و به باور صاحبنظران محور توسعه پایدار به حساب م یبرکس یانسان یامروزه اهمیت و جایگاه نیرو

رود و تحقیقات بیر ایین مبناسیت کیه بزرگیان ضیرورت تحیول در  یانتظار نم یجاهتچنین شانیت و و یآموزش و پرورش فعل

بیر  یغیرهدفمنید و بیه دور از فلسیفه مبتنی یآن هستند. اصوال نظام آموزش یریدستگاه تعلیم و تربیت را مطرح و مصر به پیگ

بیر  یبه کشور اول در سطح منطقه مبتن که انتظار از آن تبدیل یفرهنگ یجامعه قادر به ترسیم نقشه راه و مهندس ینظام ارزش
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مشیارکت و  یازمنیدن یاجتمیاع یو پیرورش بیه عنیوان نظیام آموزش.(3132د)صالحی، ساله غیرممکن خواهد بو 02چشم انداز

 یو عیاطف یاقتصیاد ی،فرهنگی ی،نظام بدون مشارکت موثر مردم و کارکنان در ابعاد علمی یننظام است و ا یهمه اجزا یهمکار

مفهوم تیازه  ینا کهسازد. پژوهندگان و متخصصان موضوع مشارکت معتقدند  یعمل یرا به خوب یتو ترب یمتعل یندراتواند ف ینم

 ییایو قدرتمنید فعیال دن ییدجد یروهیایاست از اداره امور متناسب بیا ن یا یوهباشد بلکه ش ینم یو مترادف همکار یستن یا

 یتالشها یابیحاصل از ارزش یشود در پرتو دستاوردها یابیارکت ارزشموجود مش یتضرورت دارد وضع یدنگاه جد ی. برایکنون

 یینروبیرو شیده اسیت. حیل ا ینظام آموزش کشور با مشیکالت متعیدد یراخ ی. در سالهایردپذ صورت یسازمان ده یالزم برا

 یروسیا ییدهمیارهبر معظیم انقیالب در گر یاناتدست اندر کاران آموزش و پرورش است. طبق ب یاز دغدغه ها یکیمشکالت 

 یمیانع یناست و مهیم تیر یادینتحول بن یجادآموزش و پرورش ا یاصل یاز، ن3139 اهمناطق آموزش و پرورش کشور در مردادم

 یشیده قبلی یبیردار یو کپ یمیو اساس نظام قد یهماندن بر پا یتحول در آموزش و پرورش وجود دارد، باق یجادکه بر سر راه ا

اسیاس وزارت آمیوزش و  یینکند بر ا میمسئله را دو چندان  یترهبر معظم انقالب اهم یز سومسئله ا یناست. مطرح شدن ا

موضیوع تحیول در  یستاد بررس ینا یاصل یفهدر آموزش و پرورش پرداخت که وظ یادینستاد تحول بن یلپرورش اقدام به تشک

 یمانند شورا ییکشور با مشارکت دستگاهها یسو کارشنا یعلم یتهایو ظرف یفکر یها یرواز همه ن یریابعاد مختلف با بهره گ

رو در نظیام  ییناز ا .(3132) طوسیی، اسیت یآمیوزش و پیرورش، دولیت و مجلیس اسیالم یعال یشورا ی،فرهنگ نقالبا یعال

 عنیییخیود  یینظام به نقطیه غیا یبر ارتقا یرآغاز و با تاث یو اصالح و نوآور ییرسو، از تغ یکتواند از  ینظام م یاییپو ی،آموزش

نظام  یآرمانها و دستاوردها یفو باز تعر ینظر یکردهایتواند با تحول رو یم یگر،د یختم شود و از سو یتحول در نظام آموزش

 .یدحاصل آ موزشیارتقاء نظام آ یلهشود تا بدان وس یاصالح و نوآور ییر،منجر به تغ ی،آموزش

 یيتمركززدا یکعنوان   ضرورت تحول در آموزش و پرورش به.7

منجر  یآموزش هایساالرییواند یچیدگیپ یشبه افزا ی،خدمات آموزش یتقاضا برا یشآن افزا یو در پ یترشد جمع افزایش

مناطق خاص، با مشکالت  یامردم جامعه  یازهایو مناسب به ن یعسر ییدر پاسخگو یز،ها نمسأله، دولت ینو به دنبال ا شودیم

به  یلمنطقه و م یازهایو رفع ن یطبا شرا یسازگار ی،امر در سطح محل ینا تمرسو گسترش م گردندیرو مروزافزون روبه

 شودیم یتلق هایدشوار ینرفع ا یراهگشا یاراخت یضو تفو ییتمرکززدا رو،ین. ازاآوردیوجود مدر مردم منطقه را به ییخودکفا

 یرانبه مد یاراتاخت یضو تفو تمرکززدایی»دهد. ویدنپاسخگوتر، کارآمدتر و کاراتر را  ینظام آموزش یک ریزییهپا تواندیو م

 ییو تمرکززدا شودیآموزش م یفیتامر سبب بهبود ک ینکنند و ا گیرییممدرسه تصم یازهایتا براساس ن دهدیعمل م یآزاد

 ادپرورش افرداده و به  یشو سرنوشت خود را افزا یدر مورد زندگ گیرییمدخالت و تصم یتوان افراد برا یاراتاخت یضو تفو

 (.3137،ییرضا یعربعل).«کندیکمک م یاجتماع هاییتقبول مسئول یبرا یستهکارآمد و شا

 های فراروی تحول و توسعۀ آموزش و پرورش در ایراننگنا.چالشها و ت8

رورت بدانند و ض یکاز مفهوم تحول داشته باشند و آنرا  یتر ینانهنگاه جامع تر و واقع ب یتو ترب یمدست اندرکاران نظام تعل

در آموزش و  ییراتدر جهان امروز تغ یو آموزش یباتوجه به تحوالت علم یرانکنند. ز یموجود پافشار یبه نظام آموزش نسبت

است که در آن  یکه نظام تحول شده نظام یمنکته توجه داشته باش یناست و به ا یالزم و ضرور ییپرورش به صورت محتوا

کند و  یو... آشنا م یو بهداشت یو فناور یو حرفه ا یو علم یهنر ی،،اجتماعیفرهنگ یاسی،س ی،دانش آموز را باسواد معنو

هایی که اگر بخواهیم تنگنا.یدنما یم یینو تب یلتحل یزفلسفه را ن یدهایو نبا یدجامعه ،با یارهایضمن انتقال ارزشها و مع

و پایدار قرار دارد به طور دقیق ارزیابی و شناسایی کنیم، ای فراگیر فراروی آموزش و پرورش ایران، برای رسیدن به توسعه

ها را با توجه به قلمداد کرد و آن ها را باید فرصتشود، اما این، واقعیتی است که تنگناحکایت مثنوی و صد من کاغذ می

. حقیقتاً دستۀ اول این ویژه جهان اسالم حل کردساالری دینی، الگوسازی برای جهان و بههای جدید، از قبیل مردمتجربه

 0722شوند، دستۀ دوم ملی هستند و لذا با توجه به باشند و با توجه به گسترش ارتباطات بر ما تحمیل میتنگناها جهانی می

هایی است که خاص نظام آموزش و کند، و دستۀ سوم تنگناسال حکومت استبدادی بر این کشور، بازسازی فرهنگی را طلب می
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باشد. به خصوص گستردگی بیش از حد خانوادۀ آموزش و پرورش سبب شده است که بخش اعظمی از بودجه، پرورش ما می

 های پرسنل شود.درصد آن، صرف هزینه 61یعنی قریب به 

 

 . نمودار چگونگي صرف هزینه كل بودجه آموزش وپرورش4شكل

هایی که در به گفتۀ زونان زائو،چالش.در این بخش یاد شده استها شود. از ابعاد دیگری از این تنگناامّا امر به اینجا ختم نمی 

هایی که برای اند. در عین حال فرصتسابقهها مواجه هستیم از حیث شدت و دشواری بیویکم با آنآستانۀ ورود به قرن بیست

ها باید به مصاف این این فرصتاند. ما با حُسن استفاده از المللی پیش روی ما قرار دارند نیز فراوانتقویت همبستگی بین

ای برای درمان تمامی دردها توان از آن انتظار معجزهتعلیم و تربیت گرچه نقش اساسی بر عهده دارد، اما نمی .ها برویمچالش

هان ها در درون ما نها روی آوریم. این گنجتوانیم به آنهایی در اختیار ما قرار دارند که میاز سوی دیگر، گنج .را داشت

کوش، خالق و باهوش هستند، باید منطقۀ آسیا را از چهارم جمعیت جهان در خود، که همگی سختاند. با جای دادن سهشده

تر بدانیم. آنچه مورد نظر است تعلیم و تربیت بهتر و بیشتر و یادگیری بدون وقفه در نظر برخورداری از منابع ارزشمند، غنی

های اصلی این داریم عمارتی از تمدن مادی و معنوی بسازیم، چهار نوع یادگیری اساسی، ستونمان است. اگر بنا سراسر زندگی

پذیرتر در برابر تغییرات تر و انعطافتر، باثباتها را به شکلی هرچه محکمآیند. چنانچه قصد داریم این ستونعمارت به شمار می

باید به طور مستمر یاد بگیریم که بدانیم، انجام ستند، بسازیم میبینی نیفرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، که همیشه قابل پیش

هایی که دیگر های درون خود به استقبال قرن جدید برویم؛ گنجبیایید با گنج.دهیم، انسان باشیم، و با یکدیگر زندگی کنیم

 ینتواند نسبت به ا یعصر نم ینبا سرعت رشد داشته، آموزش و پرورش ا یکه دانش و تکنولوژ ییاز آنجا.پنهان نیستند. 

شود که به سخن  یمشخص م یمسئله زمان ینا یتنداشته باشد.اهم یمدون یو استراتژ یزیتفاوت بوده و برنامه ر یتحوالت ب

 یجادا یفرمودند که برا یانب یشانو پرورش توجه شود که ا شدر آموز یادینتحول بن یها ینهزم یرامونپ یمقام معظم رهبر

نمود و بر  ینرا تدو یتو ترب یمو کارآمد و زبده نظام تعل یفکر یروهایو با استفاده از ن یو مل ینید یتبر هو یهتحول با تک

 ینکردن آموزش و تام یو مشارکت و رقابت و کاربرد یبر نوآور یهتحول در آموزش و پرورش با تک ینداد.بنابرا ییرآن تغ یمبنا

از اهداف مهم آموزش و پرورش توجه  یکیکه  ییباشد. از آنجا یاستوار م یجهان یو استفاده از دستاوردها یمل یدجد یازهاین

گذاران  یاستبه عنوان س ینآغاز شود و معلم ینباشد، ضروری است تحول از معلم یآن م یمناسب برا یفضا یجادبه معلم و ا

 یو خواسته ها یازها،ن یفرد یهاها و ضعف ها، تفاوت یاز مراحل رشد ،توانمند یحآموزش و پرورش با شناخت و درك صح

از مفهوم  یتر ینانهنگاه جامع تر و واقع ب یتو ترب یمکنند.دست اندرکاران نظام تعل یجادا ییردانش آموزان در رفتار آنان تغ

و  یباتوجه به تحوالت علم یرانکنند. ز یموجود پافشار یبه نظام آموزش نسبتضرورت بدانند و  یکتحول داشته باشند و آنرا 

 یمنکته توجه داشته باش یناست و به ا یالزم و ضرور ییدر آموزش و پرورش به صورت محتوا ییراتدر جهان امروز تغ یآموزش

 یو حرفه ا یو علم یهنر ی،،اجتماعیفرهنگ یاسی،س ی،است که در آن دانش آموز را باسواد معنو یکه نظام تحول شده نظام

 یینو تب یلتحل یزفلسفه را ن یدهایو نبا یدجامعه ،با یارهایو ضمن انتقال ارزشها و معکند  یو... آشنا م یو بهداشت یو فناور

در راه تحول و توسعۀ آموزش و پرورش ایران شناسایی کنیم،  خالصه انداز این تنگناها را به طوراگر بخواهیم چشم.یدنما یم
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گذار؛ گیری و فقدان نهاد راهبردی و سیاستتصمیم سازی وگسیختگی نظام تعمیم -3باشند: مختصر و مفید به این شرح می

فقدان جایگاه شایستۀ خود آموزش و  -1ناتوانی نظام آموزش و پرورش در هماهنگی با تحوالت کنونی جامعه و جهان؛ -0

 -7بخشی آموزش و پرورش؛ بخشی و برونضعف ارتباط ارگانیک و پویا در دو حوزۀ درون-۹پرورش در برنامۀ توسعۀ ملّی؛ 

باید این نکته را خاطرنشان ساخت که توجه به دو نکتۀ ذیل (3163،یعباد یمرح)پرورشبودن کارآیی درونی نظام آموزش و کم

های توسعۀ انسانی؛ زیرا جامعۀ ایران بر اثر دنبال کردن فراگیری سیاست -3:در دستیابی به توسعه بسیار حائز اهمیت است

نگر در و توسعۀ انسانی همگونی ندارد، لذا ضرورت داشتن نگرشی فراگیر و جامعهای قبل، رشد های مختلف دهسیاست

پایداری در الگوی توسعۀ انسانی؛ زیرا تحوالت  -0 (311۹وری)نشریه بهره .ریزی توسعۀ انسانی کشور بسیار حیاتی استبرنامه

گیری اصالح توسعۀ انسانی کشور، کلید و جهتریزی زمانی طوالنی است. پایداری، برنامهآموزش و پرورش نیازمند گذشت مدت

 .(311۹وری)نشریه بهره.شودماندگاری تأثیرات توسعۀ انسانی کشور محسوب میاثربخشی و 

     آموزش و پرورشسند تحول راهبردی  ان انتقادیتحليل گفتم.9 -1

آموزش و  یاصل یاز، ن3139 اهمناطق آموزش و پرورش کشور در مردادم یروسا ییرهبر معظم انقالب در گردهما یاناتطبق ب

اندن بر م یتحول در آموزش و پرورش وجود دارد، باق یجادکه بر سر راه ا یمانع یناست و مهم تر یادینتحول بن یجادپرورش ا

 است.  یشده قبل یبردار یو کپ یمیو اساس نظام قد یهپا

 

 تاریخي تبيين كليد واژه تحول بنادین آموزش و پرورش -. نمودار عددی5شكل

اساس وزارت آموزش و پرورش  ینبر ا .کند میمسئله را دو چندان  یترهبر معظم انقالب اهم یمسئله از سو ینمطرح شدن ا

موضوع تحول در ابعاد  یستاد بررس ینا یاصل یفهدر آموزش و پرورش پرداخت که وظ یادینتحول بنستاد  یلاقدام به تشک

 یمانند شورا ییکشور با مشارکت دستگاهها یو کارشناس یعلم یتهایو ظرف یفکر یها یرواز همه ن یریمختلف با بهره گ

سابقۀ سند نویسی با هدف تحول در  .است یآموزش و پرورش، دولت و مجلس اسالم یعال یشورا ی،فرهنگ نقالبا یعال

آنچه .طرح تحول بنیادین آموزش و پرورش تدوین و منتشر گردید 3191گردد که در سال برمی 92آموزش و پرورش به دهۀ 

گذاران حوزۀ تربیت کشور قرار گیرد، عدم باعث شده است که تدوین سند ملی آموزش و پرورش مجددًا در دستور کار سیاست

های قبلی، نقد سند مذکور به اهداف تدوین طرح تحول بنیادین است. از این رو به منظور پیشگیری از تکرار تجربه دستیابی

رسد. لذا برخی از انتقادات وارد به سند ارائه گردیده است. هر چند قبل از عبور از مراحل قانونی تصویب، ضروری به نظر می

و معایب آن است؛ اما بنا به اقتضای متن پیش رو، از بیان نقاط قوت سند، نظیر شرط نقد منصفانه سند، پرداختن به محاسن 

های دانشگاهی و قرار گرفتن پژوهش به عنوان مبنای توجه به نگاه تخصصی و عالمانه به تعلیم و تربیت، استفاده از ظرفیت

م در مفاهیم به کار رفته در سند تحول ابها.تدوین سند، صرف نظر شده و برخی از نقاط ضعف به اجمال شرح داده شده است
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در آموزش و پرورش، منجر به تفسیرپذیری سند و در نتیجه سردرگمی مجریان و اعمال نظرات شخصی از سوی ایشان خواهد 

گیری وزارت آموزش و پرورش تلقی خود را از این مفاهیم خواهد داشت و این تولید های تصمیمشد. همچنین هر یک از حوزه

کند. شرط به حداقل رساندن تفسیرپذیری سند، تبیین مفاهیمی است که اری درونی در دستگاه تربیت را تشدید میناسازو

های سند، از عبارات مبهم استفاده شده است. به عنوان با این وجود در بسیاری از بخش.قابلیت پذیرش معانی متنوعی دارند

به عنوان  «آورانه با مسائل فردی و اجتماعی برخوردار باشندۀ علمی و فنپرورش تربیت یافتگانی که از روحیۀ مواجه»مثال، 

اندرکاران دستگاه تربیت رسمی ریزان درسی، طراحان نظام تربیت معلم و به طور کلی دستیک هدف نام برده شده است. برنامه

آورانه با مسائل فردی و حیۀ مواجهۀ فنرو»و عمومی کشور چه برداشتی از این هدف دارند؟ و از بین تفاسیر متعدد از عبارت 

های گذاران آموزش و پرورش، سیاستکدام یک صحیح است؟ آیا تضمینی وجود دارد که با تغییر وزیر و سیاست« اجتماعی

می های سازگار با نظام معیار اسالها از این هدف تغییر نکند؟همچنین بدون آن که از دانشتربیتی نیز در نتیجۀ تفاوت برداشت

به عنوان « های سازگار با نظام معیار اسالمیبرخورداری از دانش»و یا دست کم از معیارهای این سازگاری ذکری شده باشد، به 

گیران در وزارت آموزش و یکی از اهداف تربیتی اشاره شده است. بنابراین تصویب سند، مصادف با آغاز سردرگمی تصمیم

از سوی دیگر با این که سند به شدت صبغۀ پرورشی دارد اما به !ها استهای سازگار با آنپرورش راجع به این معیارها و دانش

گیران وزارت آموزش و پرورش را از حذف معاونت پرورشی بازدارد. به عبارتی هم موافقین و هم ای نیست که تصمیمگونه

یکرد خود را توجیه نمایند و این نشانۀ ضعف سند توانند به محتوای سند استناد کرده و رومخالفین وجود معاونت پرورشی می

سؤال دیگری که باید بدان پاسخ داده شود این است که فرهنگ اسالمی که قرار است تمدن اسالمی بر مبنای آن شکل  .است

ورد نحوۀ اند؟ابهام دیگر این است که سند در مبگیرد باید دارای چه مختصاتی باشد؟ و لوازم تربیتی احیای این فرهنگ کدام

در جای جای سند حضور دارد، با سایر اهداف تربیتی سکوت اختیار « آمادگی برای تحقق مراتب آن»ارتباط حیات طیبه، که 

شد تا ها تعیین میهایی نیز برای این ویژگیهای حیات طیبه، در هر دوره تحصیلی مشخص و شاخصکرده است! باید ویژگی

ن مرتبه از حیات طیبه که متناسب با هر دورۀ تحصیلی است را ارزیابی کرد. به عبارتی ها تحقق آبتوان بر اساس آن شاخص

یکی دیگر از .عدم تبیین مفاهیم در سند، ارزیابی میزان و نحوۀ تحقق سند را در مرحلۀ اجرای آن با چالش روبرو کرده است

ده که مرجع انجام آن وظیفه مشخص نگردیده های سند، وظایفی تعیین شموارد قابل ذکر این است که در بسیاری از بخش

از  "پذیری نظارت بر حسن اجرا خواهد انجامید. تفاوت تغییر تا تحول است. عدم تعیین مراجع ذیصالح به طور دقیق، به خدشه

عقالیی به  دو بعد مورد ارزیابی است. از بعد محتوا می توان اذعان داشت که تدوینگران و سیاستگذاران امر، توجه ای منطقی و

محتوا بیان داشت که  مباحثنظری داشته اند که همگام با رویکردهای دینی، اخالقی و علمی به پیش رفته که می توان از حیث

تحولی بنیادین صورت پذیرفته است. گفتمان تحول در آموزش و پرورش در این سند باالدستی توسعه همه جانبه نظام 

است که از سوی متغیرهای بی شمار مورد حمایت و پشتیبانی قرار گرفته است. می  یتبویژه تعلیم وترب آموزشی و پرورشی

توان افزود که این گفتمان ، تالش دارد تا نظام و الگوی معتبر دیگری ارائه نماید که بر مبنای آن بتوان به روند توسعه علمی و 

سند بنیادین تحول در نظام آموزش و پرورش بدان آنچه در که فرهنگی کشور کمک نمود. از سویی دیگر باید اشاره داشت 

پرداخته شد، مدلی تحول یافته از آن چیزی که نظام قدیم و جدید آموزش و پرورش از آن روی گردانیده و آن را متناسب با 

ی از اسناد طول سالیان بعد از انقالب، تعداد قابل توجه در (3163مالکرم، یندیگرگون نموده است )حسشرایط و نیازهای فعلی 

باالدستی توسط مدیران و سیاستگذاران خردمند و آگاه تدوین یافته است اما غالبا مشاهده می شود که مجریان خارج از روند 

سیاستگذاری، مسئول به اجرایی سازی این برنامه ها می شوند. این مساله البته نشان از فقدان کارآمدی ایشان نیست اما 

می گیرد که این افراد شناخت چندانی نسبت به آنچه باید مورد اجرا قرار گیرد و البته خود مشکل آنجا شکل حادتری به 

تحلیل گفتمان انتقادی در حوزه سخت افزاری سند بنیادین تحول در نظام آموزش  (3163مالکرم، ینچگونگی آن ندارند. )حس

موارد مبدل به تناقض نما در اصرار تبدیل باید ها و پرورش نشان می دهد که دال محوری ضرورت هست ها به بایدها در برخی 

به هست ها در پرتو یک فهم ناقص می شود. بطور مثال در خصوص ضرورت تحول در نظام فرهنگی ابتدا باید به واقعیت ها 
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است. اگر توجه داشت. نگاه به واقعیت ها صرفا به معنای تایید آن ها نیست، بلکه به معنای پذیرش حقایق در وهله نخست آن 

برنامه سازان تحولی بدانند چه مالحظات فرهنگی و ارزشی در مسیر گذار است، قطعا خواهند توانست تا باید ها مطلوب و 

 (3133،حسینی ) منطقی نمایند.مدیریت کیفی و رهبری  آرمانی مورد نظر خویش را نهادینه نموده و جریانات وابسته به آن را

ویت های اجرایی در مسیر تحقق برنامه های تحولی لزوم تقرب هست ها و باید ها در بستر یک بنابراین یکی از مهمترین اول

 .انتخاب عقالنی و کارآمد است

 :تحولسند در  موجودمهم و قابل تامل  های  چالشبررسي .11

فقیدان  ی،ز نظام ارزشیبرخاسته ا یتئوریک بوم یبر مبان یو پرورش ما فقدان فلسفه مبتن آموزشمشکالت مبتال به نظام  یبرخ

و تعامیل بیا  یعیدم مشیارکت پیذیر ی،و پرداختن به حاشیه ها و جوانب فرع یاز رسالت اصل یهدفمند، دور یفرهنگ یمهندس

عدم توفیق در مشارکت پذیرکردن آحیاد جامعیه  ردهو تحصیل ک یکارشناس یانبوه نیروها یدر بکارگیر یو ناتوان یعقبه فرهنگ

و  یحکیومت یمقوله فرهنگ و تعلیم و تربیت در باور و عمیل نهادهیا یو انزوا یو سیاست زدگ یاد زدگموجود، اقتص یو نهادها

معلیم متیاثر  یصف و ستاد، شکسته شدن هیمنه و اقتدار معلم، تنزل پایگاه اجتماع یگسست و فاصله ژرف بین نیروها ی،مردم

آن بیا فیرار نخبگیان، مهجورییت و مظلومییت آن  یوییاروینخبگان به آموزش و پرورش و ر یعدم راهیاب ی،ماد یاز شاخصه ها

و مدار  یانقباض یسیستم مدیرت ی،در ساختار مدیریت یبه آن، پیرسال یدرعرصه رسانه، حجیم و گسترده بودن، نگاه صرفا مصرف

ساخت  واتی   برای "در سیستم است. یخالق، تمرکز شدید و خأل تفکر اقتصاد یها مدیریت یالزم برا یبسته و نبود بسترها

 تسعه مدار" نیخز به اصالح ت  رمیم زیرسخت   ربی   کشتر داریم. مخ بخ وفا  ماخند درتنا  از ساتی نآاخم  ماتز  ت 
 .پرتر  متاجهیم

 

 . هفت مانع نظام آموزشي ایران در مسير توسعه6شكل

 ،دارنید ند تحول آموزش و پرورشمهم و قابل تامل که نقش اساسی در س های  در این قسمت به  بررسی دو مورد از چالشکه 

 می پردازیم:

  :های موجود در نظام معلمي .چالش11-1

( پایین بودن حقوق و  ج ای آنان( پایین بودن سطح دانش و مهارت حرفه ب ( پایین بودن شأن و مقام معلمی در اجتماع الف

موزش و پرورش تأثیرگذار است و علت دیگر آن سه چالش نیز خود در به ثمر نرسیدن تحول بنیادین در آ این. مزایای معلمی

و مشارکت و  یبر نوآور یهتحول در آموزش و پرورش با تک ینتوجهی به فلسفه تعلیم و تربیت در نظام آموزشی است.بنابرابی

که  ییاباشد. از آنج یاستوار م یجهان یو استفاده از دستاوردها یمل یدجد یازهاین ینکردن آموزش و تام یرقابت و کاربرد

 ینباشد، ضروری است تحول از معلم یآن م یمناسب برا یفضا  یجاداز اهداف مهم آموزش و پرورش توجه به معلم و ا یکی

ها و ضعف  یاز مراحل رشد ،توانمند یحگذاران آموزش و پرورش با شناخت و درك صح یاستبه عنوان س ینآغاز شود و معلم

کنند.. باید معلم را با فرهنگ جدید سر  یجادا ییردانش آموزان در رفتار آنان تغ یو خواسته ها یازها،ن یفرد یها، تفاوتها
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گیرد. تا به امروز درباره نقش اساسی دستگاه تعلیم و تربیت به عنوان کالس فرستاد و به این صورت است که تحول شکل می

در حالی که باید گفت آموزش و پرورش موتور زیرساخت توسعه پایدار شعارهایی داده شده اما هنوز نقش آن باور نشده است 

توسعه جامعه است و اگر این را بپذیریم، نگاهها به این دستگاه تغییر خواهد کرد. اما اگر جایگاه آموزش و پرورش به عنوان 

ادامه خواهد نخست در راه تعالی جامعه تلقی نشود، اتفاق خاصی در آن نخواهد افتاد و به همین شکل فعلی به فعالیتش  یگاهجا

باشند و  یبه کودکان ما م تماعیاج ی، مبلغان ارزش ها و مسئولیت ها یعلم یمعلمان به عنوان پایه گذاران اندیشه ها .داد

در جوامع ندارد. طرفداران و  یتاثیر موثر یهمچون شغل معلم یزنند و هیچ حرفه ا یم یحرف اول را در تربیت منابع انسان

معلمان باشند و سیاست گزاران آموزش و پرورش با در  یجوامع باید بیش از هر کس حامیان واقع مبلغان تحول و توسعه در

و تخصص و تعهد مورد نظر، دغدغه  یمعلمان مدارس و یا دارا بودن مدرك تحصیل یویژه برا یشغل یحقوق و مزایا ننظر گرفت

از بزرگان فرهنگ ما و دیگر فرهنگ ها  یبسیار است و یآنان کاهش دهند زیرا معلم یک هدیه اله یرا برا یزندگ یها

کرده اند نظیر پیاژه، اریکسون، مرحوم باغچه بان، استاد  یپر برکت عمر خود را در مدارس ط یافتخارشان این بوده که سال ها

سان هایی می فراموش نکنیم که جوامع پیشرفته، مسلماً رشد و تحوالت شگرف خود را مدیون ان .باهنر ی،نیرزاده، شهید رجای

خود را صرف تعلیم و تعلم می نمایند و در تغییر اساسی و بنیادی ساختار جامعه بسیار تأثیر گذارند و توجه به  عمردانند که 

آنان در واقع ارج نهادن به جامعه و تمامی ملّت است و بی توجهی به آنان، در نظر نگرفتن نسلی است که چونان سیلی ویرانگر، 

 .را از بین می برد یزمخاطره انداخته، همه چریشه ها را به 

  :یادگيری و بسته های آموزشي –های موجود در نظام یاددهي  چالش .11-2

 یبرا یاییگو یمامااغلب آنها مفاه یمهست یدرس یدر کتابها ییراتهر ساله شاهد تغ ینکه: با توجه به ایدرس یکتابها -3

 یقاتیو تحق یشگاهیآزما یعلم یو اصوآل کارها یستندن یآورند، کاربرد یگر بار نم لیدانش آموزان ندارند، آنها را نقاد و تحل

هدفمند که هماره  یرغ ی: اصوآل نظام آموزشیستدر یها و روشها یوهش  -0 د.دار سیاندك در موضوعات در یاربس یگاهجا

بر  یمبتن یشترو ب یکندم یفادرس ا را در کالس یرا سر لوحه کار خود قرار دهد معلم نقش محور یسنت یستدر یها یوهش

 یفایو ا یادگیریو  تدریس یندشود دانش آموزان در فرا یعامل سبب م یناست و ا یکالم یو استفاده از مهارت ها یسخنران

و  یکنندصرفآ مطالب را حفظ م یستمنوع س ینکنند. دانش آموزان در ا یدارا پ ینقش فعال فرصت مشارکت کمتر یک

  -1 .دهد یخود را از دست م یاییتحرك و پو یجو به تدر یابد یخالق نم یبروز استعدادها  یبرا یو مجال دهند یامتحان م

است که اغلب  ینو پرورش بوده ا یرآموزشکه امروزه دامنگ یاز معضالت یکی: یدر نظام آموزش یقهو اعمال سل یرانمد ییرتغ

و صدور  یا یقهسل یو بعضا نگاهها یشودو تحول م ییروش تغدستخ یرانمد ییراتخاذ شده با تغ یماتبرنامه ها و تصم

را  یریو تن دادن به آزمون و خطا ضربات جبران ناپذ یشخص یقسال یدر واد ریمتعدد و گرفتا ینامه ها یینبخشنامه ها و آ

ز به انفجار دانش و که جهان امرو یی: از آنجایاروز دن یژبا تکنولو یعدم هماهنگ  -۹.وارد کرد ینظام آموزش یکرهبر پ

روبرو  ینترنتماهواره، ا یوتر،مدرن کامپ یاییو با دن یمکن یم یزندگ 03در قرن ینکهو با توجه به ا یدهاطالعات روز رس

ما نتوانسته با  یآموزش یستمباشد و هنوز س ی( متختهاز مدارس)گچ و  یاریما در بس ی. اما متاسفانه تنها ابزار آموزشیمهست

 یب  -7 .یستامروز هماهنگ ن یتهمدرن یایبا دن یرانا ینظام آموزش یگرد یبه عبارت یاکند  یداوفق پ یژتکنولو یاییدن

 یماندن تحول نظام آموزش یمعق یلاز دال یکیبه نقش معلم در تحول آموزش و پرورش  یتوجه یبه نقش معلم: ب یتوجه

 یبودن سطح دانش و مهارت حرفه ا یینعلم در جامعه ، پابودن شآن و مقام م ینمانند پائ یکه سه چالش اساس یاست. مادام

 یراز یمکن یجادرا در آموزش و پرورش ا یادیتحول بن یتوانیمداشته باشد نم جودو یمعلم یایبودن سطح حقوق و مزا یینو پا

 -9.ح گرددامر باعث شده که بحث چند شغله بودن معلمان مطر ینبه ا یتوجه یاز معلمان شروع کرد و ب یدتحول را با

 ینمتمرکز در ا یریتساختار آموزش و پرورش کشورمان مد یفرآرو یمتمرکز در آموزش و پرورش از چالش ها یریتمد

و  یازهابه ن یکم توجه یا یتوجه یدر انجام کارها ،ب یهمواره به خاطر کند یمتمرکز آموزش یباشد. سازمانها یم یستمس

خط  یمات،تصم یهکنند. کل یجادنو در سراسر کشور ا یتوانند تحولیجود نممو یتوضع یتو تالش و تثب یفرهنگ منطقه ا
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شود و  یو سپس جهت اجرا به استانها و مناطق ابالغ م یگرددم یمجا اتخاذ و تنظ یکسازمان در  یها یزیهاو برنامه ر یمش

هستند که خود قادر به  یینامه ها یینمناطق به خصوص مدارس در واقع گردانندگان صرف بخشنامه ها و آ یها یریتمد

 یهها در آموزش و پرورش آموزش و پرورش آنقدر به حاش یتبه کم یتوجه و نگاه کل -1.سطر از آن را ندارند یکاضافه کردن 

 یلمسا یرمسکن، حقوق معلمان و به طور خالصه خود را درگ یشت،مدارس، مع یزو تجه ینوساز یلسرگرم کننده از قب یها

کمرنگ بودن  -3.است دور مانده یتو ترب یمتعل یحصح یندکه همانا فرآ یپرداختن به موضوع اصل کرده است که از یکم

 یاریاست و در بس یینیپا یاردر حد بس یانو مرب یامشارکت مردم در مباحث آموزش و پرورش: مشارکت مردم در انجمن اول

و کارشناسان آموزش و  یرانمد یتصالح یررسب -6.رندنگ یم یگریانجمن با نگاه د ینشده که به ا یدهد یاز خانواده ها گاه

آموزش  یریتمد یاسی،س یمجار یقتوانند کار کنند از طر یخود نم یدر حوزه تخصص یکه حت یپرورش: در حال حاضرافراد

رش و شود که به صالح آموزش و پرو یافراد اتخاذ م ینا یاز سو یماتیموارد تصم یو در بعض یرندگ یو پرورش را به عهده م

 یلکارشناس و تحص یروین یلیونم یکاز  یشو تعامل با ب یریدر مشارکت پذ یقطرف عدم توف یک. از یستن ینظام آموزش

از  یواقع یبه معنا یتو ترب یمنبود کارشناس متخصص تعل یگرد یاز آنان و از طرف ینهدر استفاده به ییکرده و عدم توانا

  . باشد ینه میزم ینآموزش و پرورش در ا یفرا رو یچالش ها

  :قابل تحول در آموزش و پرورش .بسترهای11

( ساختار و تشکیالت درونی آموزش و :الف توان تحت عناوین زیر بیان نمودقابل تحول در آموزش و پرورش را می بسترهای  

ی آموزش و پرورش باید درون .حوزه( ساختار و تشکیالت درونیالف.ها و مراکز موثر بیرونی( دستگاهها و سازمانب.پرورش

بگیرد و اصوالً این بخش، هدف اصلی در ایجاد تغییرات است، که خود از دو قسمت اداری و آموزشی  بر بیشترین تغییرات را در

شود به طور طبیعی باید در اداری یعنی هر تصمیمی که در این بخش گرفته می بخش.(3139،رمضان زاده)تشکیل شده است

لذا در ایجاد تحول اداری در این وزارتخانه، باید این باور ایجاد شود که، اداره و  نمود پیدا کند. سی درمدارس و در کالسها

آموزش و پرورش، هدف نخست،  در.ایکارستادی مکمل و ادامه کار آموزشی است، نه انجام امور صرفاً دستوری و بخشنامه

ت باید در خدمت او باشند. ولی متاسفانه )برخالف آنچه شعار داده آموز است و معلم و سیستم اداری با تمام امکانادانش

شود( در عمل برعکس است، چون ادارات ما آبادتر از مدارس است. وجود این چنین فضایی، کار تعلیم و تربیت را با موانع می

در حالت  .د توجه جدی قرار بگیردکند. بنابراین در تغییرات بنیادی آموزش و پرورش، باید مدرسه محوری، مورمی روبروزیادی 

مدرسه محوری، باید دست دبیران متخصص و توانمند نیز در امر تعلیم و تربیت باز باشد، تا آنها در چارچوب اهداف مشخص 

آموزان و نیز متناسب با هر کالس و مدرسه بکار شده آموزشی، راهکارهای موردنظر خودشان را متناسب با فرد فرد دانش

های مناطق مختلف، به صورت یکسان به کار کالسآموزان و در همه شود یک نسخه را برای همه دانشکه نمی راچبگیرند، 

 یاز دانش و تکنولوژ ینکها یبرا یرا گرفت که آموزش و پرورش کنون یجهنت ینا یتوانو مطالعات انجام شده م یبررس .باگرفت

و مشارکت و استفاده از  یبر نوآور یهتحول با تک ینباشد و ا یول متح یازمندکه به سرعت در حال رشد است عقب نماند ن

را برداشته است و  ییخصوص گام ها یندر ا یزو آموزش و پرورش کشور ما ن ستا یرو کارآمد و زبده امکان پذ یفکر یروهاین

م کسانی که به هر نحو طرفدار (. امروزه تقریبًا تما3137طلبد)رون،  یمساعدت و تالش همه را م ینهزم یندر ا یتموفق یبرا

به اصل تعلیم و تربیت و تالش در  جهتوسعه و اصالحات هستند در همه جای دنیا از آموزش و پرورش شروع می کنند؛ چه، تو

راه آن می تواند امر توسعه را پیش ببرد و با مسیر جهان هماهنگ کند. فناوری های جدید، بویژه فناوری های مربوط به عرصه 

تجمع و تعامل موجد ظهور و  این .ت و ارتباطات زمینه تحوالت سریع و غیرقابل برگشتی را در جهان فراهم آورده استاطالعا

تجدید حیات زبان ها و فرهنگ هایی شده که به گونه ای متنوع نظام پویای جهانی را پی ریزی کرده است. چالش های برآمده 

می، تمرکز زدایی و کثرت گرایی، زمینۀ نگاهی نو را به آموزش و پرورش فراهم از این تحوالت از جمله دمکراسی، مشارکت مرد

ساخته است. آموزش و پرورشی که قرار است انسان را برای آینده آماده کند. بنا بر همین وظیفه، باید توانایی رو به رو شدن با 

اشد. طبیعت آموزش وپرورش آن را به مثابه چالش هایی را که تحوالت کنونی رو در روی نسل حاضر قرار می دهد، داشته ب
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می دهد، نه آن چه هست. از این رو، ماهیت آن زاینده، پویا، تغییر پذیر و  شرحیک فرایند کیفی برحسب آن چه باید باشد 

ورد منعطف است و ناگزیر رو به رشد و تعالی و تغییر. افزون بر آن آموزش و پرورش به منزله پرورش دهندۀ نیروی انسانی م

حفظ و  (3139نیاز در فرایند تعامل فناورانۀ عصرحاضر، نقش بی بدیل خود را در جهان همچنان حفظ کرده است)پورمند، 

حراست نظام تعلیم و تربیت از این نقش اساسی با دگرگونی هایی همراه بوده است. دگرگونی هایی که بنا به تقاضای زمان و 

( وکره جنوبی در سالهای 36۹3(، ژاپن )3671ه است. تجربه کشورهایی چون آمریکا )نیازهای برآمده از عصر حاضر ایجاد شد

 به خوبی نشان می دهد که با تغییر و بازنگری در ساختار آموزش و پرورش در ادوار تاریخی در حفظ و بقای رشد و توسعه خیرا

آموزش و پرورش از جمله موضوعاتی است که اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ملت ها تأثیر حیاتی داشته است تحول در سیستم 

توان در ای در کشورها را میدهند و از آنجا که زیرساخت هر نوع توسعهقرار می نظربیشتر نظامها و جوامع همواره آن را مد 

ن رود و بر اساس آنظام آموزشی آن جستجو کرد، پس ایجاد تحول در بخش آموزش از ضرورتهای مهم و اساسی به شمار می

اخیر مقام معظم رهبری مبنی برتحول  نمودهایبا ره رشد هستند.ای به دنبال ایجاد تحول رو به نظامهای آموزشی در هر دوره

ناپذیر این امر در راس امور وزارت آموزش و پرورش در آموزش و پرورش کشورمان به عنوان نیازی اساسی و ضرورتی اجتناب

 قرار داده شد.

 آموزش و پرورش در سند تحول نتقادیاگفتمان رسالت .13

 به صورت زیر می باشد: آموزش و پرورش در سند تحولرسالت گفتمان انتقادی با توجه  به مباحث مطرح شده  

  اخالق به مشابه مساله اصلی تعلیم و تربیت انتقادی در نظر گرفته می شیود ایین امیر اقتضیاء میی کنید کیه ،*در این گفتمان

تا کامالً بفهمند که چگونه گفتمان های متفاوت برای مراجع اخالقی متنوعی در اختیار دانیش آمیوزان میی مربیان تالش کنند 

 گذارند تا ارتباط شان را با جامعه وسیع تر بنا نهند.

*در این گفتمان معلمان می توانند به زبان نقد در مورد چگونگی شکل گیری ذهنیت ها در طیفی از ایدئولوژی های تاریخی و 

 عملکردهای اجتماعی ، الگوهای رفتاری مطیع و فاسد را به دانش اموزان القاء می کنند بحث کنند.

*تعلیم و تربیت انتقادی به مشابه سیاست فرهنگی به منظور تولید و خلق دانش برای ایجاد حوزه عمومی شهروندی که افراد را 

 عی حاکم بر جامعه بکنند.قادر به اعمال قدرت بر زندگی شان و بر صور سیاسی و اجتما

*تعلیم و تربیت انتقادی باید زبانی بسازد که مساله محدودیت ها را با گفتمان آزادی و مسئولیت پذیری اجتماعی ترکیب کند. 

 در ضمن باید امکانی فراهم کند تا دنیای عادالنه تری را تصور و برای آن مبارزه کنند .

 ربیتی مبتنی بر آگاهی انتقادی و عمل تحول آفرین را گسترش دهند.*در این گفتمان معلمان باید تعلیم و ت

این گفتمان امکان یک سیاست دموکراتیک ریشه ای را که در ان نقد درونی و میل به دگرگونی تکامل با هم ترکیب می *

 .شوند بوجود می آورد

 .نتيجه گيری و  پيشنهادات:14

 نتيجه گيری.14-1

گفتمانی بواسطه توجه و  ورش که حاصل یک خرد جمعی و هم اندیشی راهبردی است از حیثتحول بنیادین در آموزش و پر

تاکید بر موضوعات و الگوهای بومی و جهانی و بویژه دینی، یک سند معتبر و قابل رجوع می باشد. اما مشکالتی در مسیر تحقق 

آن جست. همانگونه که در این نوشتار مورد توضیح  اهداف و برنامه های آن وجود دارد که چالش آن را باید در چگونگی اجرای

قرار گرفت، تناقض در اجرای این برنامه می تواند مشکالتی را بوجود آورد که اگر بدان توجه نشود، می تواند اصل محتوای سند 

از اجرای نامتوازن  را نیز خدشه دار نموده و تحقق مطلوب آن را با مشکالت عدیده ای مواجه نماید. از این رو برای جلوگیری

آن باید سیاستگذاران برنامه تحول مذکور مواردی را در نظر داشته باشند. از جمله این موارد باید تربیت نیروی انسانی کاردان و 

مسلط، انتخاب بهینه مجریان کارا و موثر، بسترسازی عملیاتی و به موجب آن، شاخص سازی های هدفمند اجرایی، توجه به 

و بایدها، محلی گرایی و تقدم دمکراسی بر بروکراسی و از همه مهمتر ایجاد زایش از درون برنامه های تحولی و  تطابق هستها
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 .فعال سازی سرمایه های اجتماعی و نهایتا ایجاد شبکه های ارتباطی موثر با کارگزاران اجرایی نخبه، در دستور کار قرار گیرد

هدفمند و مطلوب برنامه تحول در آموزش و پرورش بدون بازنگری راهبردی در  در پایان باید مجددا تاکید نمود که تحقق

سیاست ها و اقدامات اجرایی قابل حصول نخواهد بود. باشد که در مسیر تحول واقعی ساختاری در نظام آموزش و پرورش بیش 

استقرار نظام اسالمی و تثبیت اما آنچنان که آشکار است، اکنون که پس از سی و اندی سال از  .از پیش کامیاب گردیم

حاکمیت مردم ساالرانه دینی می گذرد، شایسته می نماید که برنامه های توسعه و تحول، بیش از آنکه حرکت به سمت عقب 

صراحت اسناد باالدستی در ترسیم مدل و الگوی توسعه بومی در  .داشته باشد، با نگاه به آینده به سمت جلو نیز حرکت کند

نشان می دهد که مسئوالن عالیرتبه نظام متفق القول بر این باورند که ایران اسالمی در آینده ای نزدیک،  3۹2۹ایرانِ سال 

کشوری است توسعه یافته که با اتکا به ظرفیت بومی و توان داخلی خود که همانا سرمایه های ملی دانش آموزی آن است، 

 .توسعه اسالمی و اخالق محور و البته پیشرفته فتح نمایدخواهد توانست تا قله های علم و اخالق را در پرتو 

 :پيشنهادات. 14-2

 :باید چند نکته لحاظ شودایران  و پرورش راستای ایجاد تحول بنیادین در آموزش در

آنکه آموزش و پرورش برای تبدیل وضعیت نیازمند یک فضای فرهنگی مناسب، و طرح و برنامه ای می باشد که به یک  اول

کارشناسان مطرح است. در واقع این ارتباط باید به یک فرهنگ  ینبحث عمدتا ب ینا یفعل یطمعی تبدیل شود، در شراروح ج

پرورش سؤاالت بنیادی خود را که  اینکه آموزش و دومنیز باید دخالت داد. اتبدیل بشود. مدیر مدرسه، معلم، حتی خانواده ر

اینکه یک اتاق فکر قوی  سومد استخراج کرده و در اختیار حوزه قرار دهد. باید به وسیله حوزه های علمیه پاسخ داده شو

تشکیل بشود و اندیشمندان عالقه مند و معتقد به این کار در آنجا جمع شوند و به سؤاالت مطروحه از طرف آموزش وپرورش 

 مواردی چند در قالب پیشنهاد ارائه می گردد. همچنینپاسخ دقیق و کارشناسی بدهند. 

اهتمام مسئوالن آموزشی استانی در همگامی و همراهی تدوین برنامه ملی درسی به عنوان اهرم تحول بنیادین در آموزش و  -3

 یعمل به دانش آموزان و معلمان برا یآزاد یو اعطا یآموزش یمآن با مفاه ینیحذف کتب آموزش ثابت و جانشو  پرورش

را مستقل و  یادگیریکه بتواند  یینرم افزارها ینتدوو همین طور  یلیبه منظور کاهش افت تحص یادگیریانتخاب روش 

 . یدرا گسترده نما یآموزش یممفاه

 یتو ترب یمهمه کارکنان و عوامل نظام تعلو آنها در امور احترام گذاشته شود. یو سامان ده یو جمع یفرد یها یشهبه اند -0

 بدانند. یتو ترب یمدر امر تحول نظام تعل یلخود را دخ

 سطح دانش و مهارت حرفه ای و تخصصی معلمان. و توجه جدی به ارتقاء شان و منزلت اجتماعی -1

 

 و مآخذ: منابع.15
 ، تهران: مؤسسه ی کیهان.  036، کیهان فرهنگی، ش «ندیشه فوکو اگفتمان در »،3131،.سلیمی، اصغر3

عه مقاالت گفتمان و تحلیل گفتمان ی، به اهتمام محمدرضا ، کتاب مجمو«درآمدی بر تحلیل گفتمان »،3113.بهرامپور، شعبانعلی،0

 .تاجیک،تهران: انتشارات فرهنگ گفتمان

 . 06، شماره  «فرهنگ مشارکت »3132حسن، یدس ی،.صالح1

 . یدولت یریتمد ی، تهران : مرکز آموزش «یرانا یموانع مشارکت در نظام ادار یبررس»،3132،یمحمدعل ی،. طوس۹

،مجله دانش و ،« یروج یدگاهپسامدرن از د یتو ترب یمتعل»، 3139، ی، محمد تق محمودی - یمابراه ید، س جعفری - ی، مهد ی. دهباش7

 . 39شماره  ،واحد خوراسگان )اصفهان( ی، دانشگاه آزاد اسالم یتیپژوهش در علوم ترب

،  3133 یدیان،رش یم، ترجمه عبدالکر سمیتا پست مدرن یسمکتاب از مدرن«آموزش و پرورش پست مدرن یبه سو».  ی، هنر یرو. ج9

 . یتهران ، نشرن

 «.آموزش و پرورش ایران و توسعه پایدار » ،3160،م .شایگان.1

 .0۹چاپ چهارم، ص ،«ییرضا یعربعل ۀدر آموزش و پرورش، ترجم یفیتک»،3137رابسون ، یوس،. مات3
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 .06یی13صص«.اتاصالح یمهندس یمل یشهما یهامقاله یدهچک»،  3163 ی،عباد یم.رح6
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