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 چکیده
 فرهنگي بقاي كه است عمومي فرهنگ قلمروهاي و ابزارها از يكي پرورش و آموزش

. نمايدمي  تضمين پذيري فرهنگ و پذيري جامعه فرايندهاي طريق از را جامعه

 ها دبيرستان ،مدارس در را خود زندگي هاي زمان بهترين جوانان و نوجوانان ،كودكان

 از اجتماعي نظم حفظ دارعهده سو يك از پرورش و آموزش. گذرانندمي  ها دانشگاه و

 سوي از و ؛دانشجويان و آموزاندانش در جامعه اصلي هاي ارزش كردن دروني طريق

 برنامه مستلزم نظام اين. است آنان در نوآوري و خالقيت حس پرورش دار عهده ديگر

 فرهنگ اصلي نهادهاي از يكي عنوان به پرورش و آموزش عرصه در مند نظام هايريزي

 ديگر جزء همكاري بر جزء هر عملكرد كه اجتماعي نظامدر  كه آنجا از. است عمومي

 كه است كاركردي كامالً وقتي اجتماعي نظام گذارد،مي تاثير نظام كل عملكرد بر و

 فرهنگ ابزارهاي از يكي عنوانه ب پرورش و آموزش نظام .باشند كاركردي اجزاء همه

 .گذاردمي تأثير عمومي فرهنگ بر ،اين كاركردها انجام عدم يا انجام طريق از عمومي

 فرهنگ، مهندسي فرهنگي، آموزش و پرورش: کلمات کلیدی
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 2 سید عبداهلل اصفهانی،  1 نساالریا شاهرخ
 قرآن تفسير ارشد كارشناس دانشجوي 1
 كريم قران معارف و علوم دانشگاه علمي هيأت عضو 2
 

 نام نويسنده مسئول:

 شاهرخ ساالریان
 

 چالش های مهندسی فرهنگی در نظام آموزش و پرورش
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 مقدمه
 توان مى كه است مستحكم قدرى به مقوله اين دو ارتباط. دارند متقابل تأثير و بوده تعامل در يكديگر با فرهنگ و پرورش و آموزش

و  حيات بقاى نيز فرهنگ و سازدي م مهيا را فرهنگ تعالى و توليد هاى زمينه و داشته صبغه فرهنگى و ماهيت آموزشى نظام داشت؛ اذعان

 نيز و مى كوشند آدمى حقيقى كمال و براى رشد كه كسانى نيست جهت بى رو اين از است آموزشى نظام دار وام و مرهون را خود تعالى

 تحوالت اثر در .دارند پرورش و آموزش دستگاه به اشراف و تسلط در سعى سر مى پرورانند، در را نها انسا زوال و انحطاط قصد كه كسانى

 خود جامعه اجتماعي و فرهنگي ميراث از جوان نسل و كودكان، نوجوانان كه دارد امكان فرهنگى هاي جنبه در ها آن تأثير و اجتماعى سريع

 جاست اين در بنابراين خواهد ساخت؛ متزلزل را جامعه وحدت و شده ها آن بين عقيدتي و فكري تضاد نوعى به امر منجر اين و گيرند فاصله

 و شده پذير جامعه تا دهد كمك آموز دانش به بايد فرهنگى هماهنگي و حفظ وحدت و تضادها اين از جلوگيري براي پرورش و آموزش كه

-206: 1390 آباد، ف شر منافى نژاد و سبحانى) بداند را ها آن اهميت و قدر و كرده درك بهتر را خود جامعه فرهنگي و هنجارهاي ها ارزش

 انتقال نقش مورد اين در تنها نه مدرسه. آموزان است دانش به فرهنگى ميراث انتقال پرورش، و آموزش مهم وظايف از يكى (. بنابراين207

 و جامعه كمك فرهنگ فهم در شاگردان به بايد مربيان. مي باشد آن عهده به نيز جامعه ترجمه فرهنگ و تفسير بلكه دارد، عهده به را دهنده

 قدردانى حس ايجاد. دهند رشد خود در هستند، جامعه مورد قبول كه را لهايى هآ ايد و افكار عقايد، احساس، رفتار، تا كنند راهنمايى را ايشان

 زندگى، شئون كليه آن در تأثير و اجتماعى زندگى تغييرات معموالً. است مدرسه وظايف مهمترين از نيز ميراث فرهنگى، به نسبت شاگردان در

 سالمندان و ها جوان عقايد و احساس نظريات، افكار، بين تضادى امر و همين سازد مى دور فرهنگى ميراث از را مدارس شاگردان و جوان طبقه

 مى مشكل جامعه يك مردم اجتماعى ادامه حيات و مي سازد متزلزل را جامعه وحدت هاى انداز تا عقايد، و افكار اختالف. وجود مي آورد به

 شاگردان كمك به بايد اجتماعى زندگى ادامه و جامعه وحدت حفظ و عقيدتى و فكرى تضاد جلوگيرى از براى مدرسه كه اينجاست در. شود

 .بدانند را آنها اهميت و قدر و كنند درك بهتر را اجتماعى و فرهنگى هاى ارزش تا كند

 

 پیشینه تحقیق
 از بعد ايران فرهنگي هاي گذاري و سياست ها سياست شناسانة آسيب بررسي»عنوان  با پژوهشي در( 1387) خادمي و مشبكي

 هاي آن، عرصه و حدود امتناع، يا انجام ضرورت فرهنگ، عرصة در گذاري سياست: دارند بيان مي چنين را بررسي نتايج« اسالمي انقالب

... و ها روش ها، مدل ،(بومي محيط با سازگاري)فرهنگي  گذاري سياست هاي نظريه آنها، همكنشي و ارتباط نوع كننده، مداخله نهادهاي

 به اينكه توجه با.  است مواجه آنها با جدي اي گونه به كشور فرهنگي عرصة مديريت اكنون است كه اساسي شهاي پرس و مشكالت برخي

 سياسي اقتصادي، فناوري، علمي، هاي حوزه در است كرده، الزم ترسيم 1404 سال در ايران جايگاه براي را روشني افق نظام، سالة بيست سند

 هاي گذاري مجموعة سياست در. ن شود تدوي اهداف اين به رسيدن هاي استراتژي و گيرد صورت هاي مناسب ي گذار هدف فرهنگي و

 حاشيه، در نه فرهنگي هاي گذاري سياست و فرهنگ( 1998) يونسكو در نگاه رو اين از. دارد را اهميت باالترين فرهنگي هاي سياست عمومي،

 گذاري سياست نهادهاي و گيري مراجع تصميم تعدد دليل به ما، كشور در. شود مي تعريف كشورها پايدار توسعة كانون فرايند در بلكه

 دارد و وجود فرهنگي هاي مسئوليت در فراواني ابهام فرهنگ، حوزة در گذاري سياست مشخص براي و جامع الگوي نبود دليل به و فرهنگي

 فرهنگي هاي گذاري وسياست ها سياست شناسي بنابراين، آسيب. شود نمي مشاهده فرهنگي هاي طرح و برنامه در زيادي انسجام و تداخل

 .رسد مي نظر به اقدامي، هر آغاز از پيش ضروري، گامي انقالب اسالمي از بعد دوران در كشور

« ايران اسالمي جمهوري در فرهنگي گذاري فرايند سياست و مباني شناسي آسيب »عنوان  با پژوهشي در ،(1390) بيات و جانباز

 روش به باتوجه كه ايراني است فرهنگ تداوم و ايراني فكر ناخودآگاه بحث گيرد، مي قرار پژوهش اين چارچوب تئوريك در آنچه: نويسند مي

 سياست موافق گيري نتيجه يك ارائه باالخره و آن آسيب شناسي گذاري فرهنگي، سياست مباني بررسي و واكاوي قصد انتقادي شناسي

 .كنيم مي دنبال را ايران فرهنگي در گذاري

 

 پرورش و آموزش و فرهنگ متقابل رابطه
 به كه شود مي اعمال متفاوتي هاي صورت به مختلف هاي زمان و هافرهنگ  در هاانسان  تربيت و تعليم شد گفته كه طورهمان 

 روش و وظيفه و عمل طرز ،هدف ،اجتماعي مؤسسات ساير مانند مدرسه. دهدمي  نشان تربيت و تعليم بر را فرهنگي بستر بودن مؤثر نوعي

 كند مي تعيين را جامعه آن كيفيت كند مي دريافت جوان كه تربيتي و تعليم نوع و گيرد مي آن بر حاكم فرهنگ و جامعه از را خود كار

 از كه چنان. است برخوردار قوت از تأثيرپذيري و ارتباط اين است مسلم آنچه(. Ornstein & Hunkins ,1993) و( 1354 شريعتمداري،)

 و كننده اداره مدرسه از خارج مسايل واقع در هستند؛ تر مهم آن درون از مدرسـه از خـارج مسايل« Michael Sadler» سدلر مايكل نظر
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 حقيقت در ؛است اجتماع مسأله الينفك جزء بلكه نيست مسأله يك خود خودي به پرورش و آموزش». آنند دروني مسايل يدهنده توضيح

 (.12: 1378 لوتان،) «است اخالقي ايمسأله خود اجتماع مسأله

 ترينتوصيفي در حتي آموزشي نهاد هيچ. دارد ملّت يك اجتماعي زندگي در خاص اثري نيز آن آموزش نوع و مدرسه حال، عين در اما

 و( 1381خانيكي،) نيست خود يجامعه اجتماعي، و فرهنگي هايزمينه و هامأموريت و اهداف از فارغ اي توسعه و سياسي تعابير و تعاريف

 .دارد متقابل ارتباط و بستان بده آن فرهنگ و جامعه با اجتماعي مؤسسه يك و آموزشي نهاد ترينمهم عنوان به مدرسه

 سازگاري جامعه آن در اجتماعي فلسفه با و داشته فرهنگي انتقال جنبه فرهنگ بر پرورش و آموزش تأثيرگذاري و ارتباط اين از بخشي

 حتي و نقّادي ارزيابي، ،اجتماعي مؤثر كاركرد داشتن ها،نسل  ساختن اجتماعي جهت در نيز پرورش و آموزش تأثير از بخشي. دارد كامل

 از جامعه بهبود و ساختن جاوداني يوسيله تربيت و تعليم ،ديوئي براي كه چنان. است جامعه فرهنگ و اجتماعي زندگي اعتالي و توسعه

 .است آموزاندانش  تجربيات يشايسته و مناسب سازماندهي طريق

 و اقتصادي سياسي، اجتماعي، حوزه هاي در تمامي كشور هر فرهنگي حيات تجديد محرك نيروهاي عنوان به فرهنگي سرمايه ارتقاء

 در زمينه ي افرادي بورديو نظر (. از2005مي يابند )كالي،  دست معنوي و مادي طلبي منفعت به آنها بر تكيه با جوامع و بوده مهم فرهنگي

 كه كودكاني اظهار مي دارد گيدنز.باشند كرده جامعه كسب و مدرسه در بهتر را صحيح رموزفرهنگي كه موفق ترند فرهنگي سرمايه انباشت

 پيدا مي كنند رفتاري و گفتاري شيوه هاي قومي، اقليت گروه هاي كودكان بويژه اند، برخاسته طبقه پائين خانوادگي و اجتماعي زمينه ي از

 طرف به فرهنگي سرمايه ي زمينه ي در نظريات مطرح شده ميل اگرچه. است مغاير مدرسه در مسلط رفتاري و گفتاري شيوه هاي با كه

 استعداد هركس بنابر تا دهد قرار دانشجويان تمام اختيار در و كند فراهم يكسان شرايط مي تواند اما دانشگاه است، نابرابري توليد و تمايز ايجاد

 سرمايه. پذيرد مي شكل و يافته تحقق "آموزش " طريق آنها از شكل گيري عظيم بخش كه سرمايه هايي. ببرد بهره آن از خود توانايي و

 فرصت هاي اجتماعي نيز ميدان. مي دهد قرار فرد اختيار در را جامعه شناخت ابزار و مهارت ها و است نابرابري توليدكننده عامل يك فرهنگي

 را فرصت ها اين جذب مهارت كه ببرند سود فرصت ها اين از آنهايي مي توانند تنها ليكن ميكند، فراهم جامعه آن اعضاي همه براي را برابري

 . باشند داشته

 ديگر، عبارت به. فرهنگي گسترده تراست و اجتماعي عرصه هاي و هنر محدود عرصه ي بين واسطه اي آموزشي نظام بورديو، نزد

ابژه  مي كنند، كمك فرهنگي ابژه هاي توليد به كه هنري نهادهاي برخالف نظام آموزشي. مصرف عرصه و توليد عرصه ي بين است واسطه اي

 آموزشي نظام. شوند متناسب توليدات فرهنگي با شكل اين به تا است هنر مصرف كنندگان توليد كارش بلكه كند، نمي توليد هاي فرهنگي

 مي شود، از تلقين هنر كنندگان مصرف به پرورش و آموزش در آنچه .مي آورد بوجود« ملكه اي هنري»جا  اين در و« ملكه» نوعي كه است

 كنند؛« رمزگشائي»را  هنري اثر دهدمي  مصرف كننده امكان به كه كننده، طبقه بندي هاي شاكله از مجموعهايست و است دريافت وجه

 پس فهم. است مرتبط آنها شمايل شناسي و شمايل نگاري با بلكه دارد، ارتباط هنري اثر جنبه هاي صوري با نه تنها كه رمزها از مجموعه اي

 نيست، برخوردار تفكيكشده ملكه ي يا آموزش كه از هنري موزه اي ديداركننده ي. است« تفكيك شده»ملكه اي  تلقين مستلزم مدرن، هنر

 (. لذا340: 1383لش،  )اسكات مي كند درك آنها ياري به را روزمره واقعيت كه مي كند ازطبقه بندي هائي استفاده هنري اثر فهم براي

 مخاطب توليد راستاي در بلكه خانواده، موروثي سرمايه افزايش صرف راستاي در نه تنها بورديو فرهنگي سرمايه ارتقاء در آموزش ضرورت

 ارتقاء باعث ميتواند به نوعي و بوده مؤثر نمادين سرمايه تحقق راستاي در فرهنگي كدهاي آموزش و هنري فرهنگي و كاالهاي و فرهنگ

 .باشد اثربخش و راهگشا شغلي و آموزشي موفقيت هاي به دستيابي امكان تحصيالت و افزايش كنار در تواناييها و صالحيت فرهنگي، توانشهاي

 پيشبيني براي كليدي فاكتور يك، آموزش. مي دهد تشكيل "آموزش" را فردي بعد در فرهنگي سرمايه ارتقاء مهمترين مؤلفه هاي از يكي

 موفقيت كه مي دهد نشان اجتماعي تحركات مطالعات (. اغلب1975؛ سول، 1980)گينتيس،  است صنعتي جوامع اغلب در اجتماعي تحرك

 خانواده، در افراد آموزش (. معموال2006ًمي شوند )مورتيمر،  تعيين افراد در خانواده آموزشي تجربيات و آموزش توسط شغلي و آموزشي هاي

 (. 2007مي پذيرد )الو،  شغلي صورت محيط هاي و دانشگاه مدرسه،

 مي گردد؛ محسوب فرهنگي سرمايه از ارتقاءدهنده هاي يكي عنوان به« آموزش»فاكتور  شده، انجام تحقيقات نتايج به توجه با بنابراين

 افراد امكان دستيابي افزايش و فرد اجتماعي طبقه در اساسي تأثيرات جهت به بلكه كودكان، و در والدين تحصيالت افزايش جهت به فقط نه

 اساسي ترين از (. يكي2011؛ ساليس، 2009گيت،  مي باشد )سات توجه مورد كه است زندگي سبك و حرفهاي مناسب هاي موقعيت به

 ريشه هاي به سرمايه فرهنگي. مي باشد دانشآموزان و دانشجويان فرهنگي سرمايه سازي غني و فرهنگي ارتقاء سرمايه آموزش، نظام وظايف

مي  محسوب او تخصصي و اي حرفه دستاوردهاي و زندگي اجتماعي، سبك زندگي در تعيين كنندهاي به عنوان كه بوده مربوط اجتماعي،

 انجام كردند دانشگاه ثبت نام ورودي آزمون براي كه آموزاني دانش از گروهي روي بر تحقيقي اهميت، اين براي يافتن و زمينه اين در. گردد

 ارتقاء كه داد نشان نهايي تحليل ولي. شد فرض كمتري درجه پنهان در و نهفته متغير يك بهعنوان نظر مورد فرهنگي سرمايه ابتدا، در. شد

 دانشگاه در تحصيل براي ادامه ايشان تمايل افزايش و دانشي ارتقاء سبب آموزان دانش روي بر برنامه فوق از آموزش هاي بهره گيري و آموزشي
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 افزايش را دانش آموزان دستيابي شرايط كه است يافته اي ارتقاء سرمايه فرهنگي تحصيلي، موفقيت و تحصيالت افزايش اين كه است، بوده

 .(2011ساليس، ) است داده

 در مختلف تحقيقات ده ها و بوده مستند و كامالً مشخص امري بورديو نظريات و تحقيقات در فرهنگي سرمايه و آموزش ميان ارتباط 

 معرفي مجموعه به كالن و جامع نگاهي با تحقيقات اين از يك هيچ ولي است، گرفته صورت محققين مختلف توسط ارتباط اين تأييد راستاي

 با نميتوان و بخشيده اند تجسم را ارتباطات اين از تنها بخشي كدام هر و نپرداخته اند فرهنگي سرمايه ارتقاء در آموزشي اثرگذار مؤلفه هاي

 كامالً سرمايه فرهنگي طرفي از. بست به كار و نموده دريافت را فرهنگي سرمايه ارتقاءبخش آموزشي از روابط تمامرخي الگوي آنها به استناد

 تسري به نمي توان باز مختلف، فرهنگهاي آموزشي همه جانبه يك الگوي حضور در حتي و مي باشد جوامع فرهنگ با منطبق و ارزشي و بومي

 نمود. اقدام ايراني فرهنگ معرفي شده در مؤلفه هاي

 

 آن چالش های و کاستی بازکاوی اهمیت و پرورش و آموزش جایگاه
 :كشيد تصوير به توان مي بهتر نكته چند به توجه با را پرورش و آموزش نهاد جايگاه

 گسترده انسانی نیروی به نسبت فراپوشیالف( 

 و آمد پديد مشروطيت دوران آن پي و در اميركبير خان تقي ميرزا تقدير قابل هاي كوشش با و قاجار دوره از كه تحوالتي براساس

 بخانه مكت نظام از كشور، در پرورش و آموزش نظام يافت، رسميت و شد اجباري ايراندر  تحصيل هجري 1290 سال در بار نخستين براي

 هر اند، بازمانده تحصيل از داليل مختلف به كه كساني استثناي به اخير سال يكصد در كه اي گونه به يافت؛ شكل تغيير جديد به نظام اي

 پس مخصوصاً اخير، هاي دهه در به ويژه تن ميليون ها ده و كرده تجربه را و پرورش آموزش نهاد در تحصيل سال چند حداقل ايراني شهروند

 محدوديت و كنكور سد خاطر بسياري به هرچند اند؛ كرده دنبال متوسطه دوره پايان تا را خود تحصيل دوران اسالمي، پيروزي انقالب از

 به كه اقشاري ساير كنار در را كنوني تحصيل به مشغول آموز دانش ميليون اگر هيجده نگاه اين با. اند بازمانده تحصيل از دانشگاه ها پذيرش

 شاني، و فعلي صورت به نهاد اين كه رسيم مي نتيجه اين به راحتي به بگيريم، نظر در اند گذرانده پرورش و آموزش در را دوران تحصيل نحوي

 از روزهايي و ها ساعت انساني، نيروي تعداد اين درحقيقت و است داده قرار تحت تأثير و پوشش را ايراني شهروندان اتفاق به قريب اكثريت

 علمي، هاي آموزه عنوان به كه آنچه را و گذرانده اند خود دبيران و آموزگاران درس پاي مدرسه هاي نيمكت روي را خود ايام عمر بهترين

 .گرفته اند فرا ، است شده گنجانده ها متون كتاب در...  و انقالبي سياسي، فرهنگي، اخالقي، ديني،

 ، نهاد اين بازنگري و بازكاوي هرگونه دهد، نشان مي را پرورش و آموزش نهاد جايگاه و اهميت آنكه ضمن گسترده فراپوشي چنين

 .مي سازد ضروري پيش از بيش را ها راه حل ارائه و ها چالش و ها كاستي بازشناخت

 

 ها دانشگاه بالندگی و رشد بر پرورش و آموزش نهاد مستقیم تأثیرگذاریب( 

 به بايد را نهاد اين التحصيالن فارغ و و پرورش آموزش بدانيم، اجتماعي و سياسي نظام يك متفكر مغز يا تپنده قلب را دانشگاه ها اگر

 روحي و جسمي تعالي و رشد زمينه و واداشته گردش به را قلب و مغز و شده آدمي مغز يا وارد قلب كه دانست نهايي اكسيژ يا ها خون مثابه

 .است مفيدتر آنها تهاي فعالي تسهيل و تسريع براي مغز شود، و قلب وارد تري ل زال و تر پاك هواي و خون چه هر و آورد مي فراهم را انسان

 اين گرفتن نظر در بدون آنها ضعف و قوت نقاط و بازپژوهي بازكاوي هرگونه ها، دانشگاه و پرورش و آموزش ميان تنگاتنگ ارتباط خاطر به

 .داشت نخواهد بر را در عملي و بينانه واقع نتيجه ارتباط،

 دستيابي براي زمان مؤثرترين و بهترين دهيم، اهميت مي مختلف هاي عرصه در ها دانشگاه علمي رشد و بالندگي به اگر اساس، اين بر

از  تربيت و تعليم شروع بر ديني ههاي آموز در كه است جهت همين به بنابراين. است مقطع ابتدايي از حتي تحصيل دوران هدف، اين به

 .باشيم داشته خاطر در هميشه را« است متعالي مدرسه گرو در متعالي دانشگاه»شعار  دارد جا بنابراين .است شده تأكيد خردسالي دوران

 

 اخالقی و دینی های ارزش عمومی، فرهنگ با پرورش و آموزش مستقیم ارتباطج( 
 هدف اين كه است روشن بسيار پروراند، سر مي در را اخالقي و ديني فرهنگي، شهاي ارز با كشوري داشتن دغدغه كه هركس براي

 از روانكاوان و شناسان جامعه نظران، صاحب از بسياري امروزه .است ناممكن مدارس بدون اصالح مرحله مترين مه در يا نخست مرحله در

. نگرانند آموزان دانش ميان به ويژه در و آموزشي هاي محيط از برخي در فرهنگي هاي ارزش نيز و اخالقي و ديني هاي كمرنگي ارزش و ضعف

 به توجهي كم دختران، سوي از مناسب پوشش رعايت عدم ديني، و مذهبي ساير شعاير و مناجات و دعا جماعت، نماز يا نماز به اهتمام ضعف

 الگوهاي از الگوپذيري هاي غيراخالقي، برنامه به اقبال مدگرايي، پديده رواج پسر، و دختر روابط شرعي حدود و نامحرم و حريم محرم حفظ
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 اين در ها نگراني ازجمله...  و خواهي علم انگيزش ضعف آموز، دانش جوانان از ميان برخي در سيگار كشيدن و اعتياد شوم پديده رشد غربي،

 .زمينه است

 باشد قرار اگر و يگيرد م قرار توجه مورد جدي اجتماعي، خطرهاي عنوان به جامعه متن در كه است همان ها آفت از دست اين عموم

 .بينديشيم مدارس پيش از بيش سالمت براي بايد باشيم، فرهنگ عمومي عرصه در سالم اي جامعه شاهد

 

 مختلف های عرصه در کشور بالندگی اساسی رکن پرورش، و آموزش نهادد( 
 هدفي عنوان به اسالمي، جوامع الگوي مناسب عنوان به موفق و بالنده نظامي و جامعه از تصويري ارائه اسالمي، انقالب پيروزي با

نظير  مختلف تعابير و ها صورت« اسالم جهان القراي ام ايران» سال چند در. است شده با دنبال تاكنون آغاز از و گرفته قرار توجه مورد اساسي

 جمهوري بنابراين است؛ منطقه سطح در برترين كشور و نخستين به نيل درصدد اسالمي نظام ساله، بيست انداز چشم برنامه تدوين با اخير

نقطه  به نظامي و علمي اقتصادي، سياسي، ، فرهنگي هاي عرصه تمام در مطلوب سرعتي بلندي با هدف چنين به رسيدن براي بايد اسالمي

 اين تر مطلوب و بهتر دهي سامان بدون است، گره خورده پرورش و آموزش نهاد با نوعي به عرصه ها اين از هركدام كه آنجا از و برسد مطلوب

 ترين نهادي مهم و است مبتني مطلوب انساني نيروي بر انداز چشم سند اساسي ركن زيرا ؛ ناممكن است قطعا آرماني چنين به رسيدن نهاد،

 .است پرورش و آموزش نهاد دارد، مستقيم تأثير انساني نيروي ساختن در كه

 

 ها ضرورت و انتظارات به پرورش و آموزش نهاد پاسخگویی عدمه( 
 بي را خود فرزندان كه دانيم مي ملزم را خود اختيار روي از ما كه است شده تنظيم اي گونه به اجتماعي جاري قوانين كه هنگامي

 در حتي آنان تحصيالت نشستن ثمر به براي و بسپاريم مدرسه به باشيم، داشته دخالتي مدرسه متصديان و دبيران آموزگار، انتخاب در آنكه

 شغلي موقعيت كسب براي تنها امروز پيشين، دوران عكس به كه سطحي يعني ديپلم، دريافت با متوسطه سطح يعني اجتماعي سطح كمترين

 فرزندانمان كه هايم داد سامان هاي گون به را عمومي فرهنگ و بنشينيم، انتظار به چشم سال دوازده ناگزيريم آيد، مي كار به سطح كمترين در

 اين به دهي سامان براي آيا باشند، آينده نگران پيوسته و بينديشند اجتماعي موقعيت و شغل كسب به دانش و علم به ولع و عشق جاي به

 در نو طرحي و كرده كوشش باشد، صالح و فرهيخته هاي انسان تربيت ساز بتواند زمينه و بوده آن شايسته كه گونه بدان آن اصالح و نظام

 به تن هزار صدها و بوده پرورش و آموزش ميهمان آموز دانش ميليون هيجده ساليانه موجود، آمار طبق كه است حالي در اين !ايم؟ انداخته

 هيچ موجود هاي وزارتخانه ميان در كه اي گونه به هستند؛ كار به مشغول سيستم اين در اداري بخش اندركاران دست و دبير معلم، عنوان

 .رسد نمي پرورش و آموزش پاي به مخاطب گستره نظر از اي وزارتخانه

 

 موجود درسی هایبرنامه هایدیدگاه و آموزشی نظام به نگاهیو( 

 نقش ،يابيحلراه قدرت يتوسعه و ابزارسازي قدرت يتوسعه همچون ،فرهنگ يتوسعه در تواندمي پرورش و آموزش كه شد گفته

 كاركرد دسته دو يعني. است اشاساسي كاركردهاي تحقق در پرورش و آموزش دقيق و اصولي گيريجهت به منوط اين و باشد داشته اساسي

 بد ،حال. جامعه يك در انساني يتوسعه نتيجه، در و مناسب شخصيتي نظام تعبيه و توسعه هنجارهاي تسري ـب و دانش توليد و انتقال ـالف

 آموزش و درسي هايبرنامه بر حاكم هايديدگاه و هاگيريجهت آيا شود بررسي و گيرد صورت ايران پرورش و آموزش به اجمالي نگاهي نيست

 سازد؟ محقق فرهنگ يتوسعه راستاي در را آن از انتظار مورد اساسي كاركردهاي تواندمي ايران در پرورش و

 ديدگاهي و فلسفي ،ارزشي هايتعارض و تأكيدها در تفاوت ،اجتماعيـ  سياسي تاثيرگذار عوامل مورد در مؤلف اين توسط كه پژوهشي

 و آموزش نظام در را زير شرح به مسايلي ،(1382 سلسبيلي،) رسيد پايان به 1382 سال در ايران در درسي هايبرنامه تدوين و طراحي در

 (:90-92: همان) داد نشان موجود درسي هايبرنامه بر حاكم هايديدگاه و متوسطه و عمومي پرورش

 پرورش و آموزش در القايي و سنّتي هايروش به متكي ،است هانظام ساير از ناقص هاياقتباس با نظامي ،ايران در آموزشي نظام 

 .است اعتقادي و انديشه يحوزه در خصوص به

 خوردمي چشم به انسان از غيرواقعي و آسماني العادهفوق تلقّي ،دسترس غيرقابل مقاصد و گراييآرمان ،آموزشي نظام اين طراحي در 

 .دارد توجهي قابل فاصله شودمي ارائه هاآموزش و درسي هايبرنامه طريق از واقع در كه آنچه با و( 1381 منطقي،)

 ناتوان زيادي حدود تا و است يادگيري در نوآوري و اساسي تحوالت مقابل در مقاوم و سنّتي نظامي موجود، درسي هايبرنامه نظام 

 .جهاني يجامعه و ايران يجامعه تحوالت با انطباق در. است
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 هايشاخص با منسجم فلسفي -نظري مبناي به متكي تربيتي نظريه و همخوان هاييديدگاه روي درسي، هايبرنامه نظام اين در 

 آموزش هايروش و درسي هايبرنامه در كه مطلوب يجامعه و آرماني انسان از جامعي و دقيق تعريف. شودنمي تكيه معيني

 (.1378 گويا،) نيست مشهود يابد انعكاس

 مطرح كه فرهنگي يتوسعه هايشاخص و كاركردها با كه دارند معلومات انتقال و مدارموضوع گيريجهت عمدتاً درسي هايبرنامه 

 درسي هايبرنامه اجراي و تدوين در يادگيري هايفرصت به توجه جاي به درسي كتاب بر تأكيد. ندارند توجهي قابل همخواني شد

 .است محسوس كامالً

 و مداري مسأله جاي به مداري پاسخ ،سنجش نظام در و هاآموزش در مداري حافظه كنكور، براي شدن آماده و مداري امتحان 

 .است حاكم نظام اين در كامالً انديشيژرف

 محسوس كامالً علمي تفكر هايروش ياشاعه و آموزاندانش هاينگرش كردن عقالني در آموزشي هايروش و درسي برنامه ناتواني 

 .است

 هايديدگاه در ناهماهنگي و ناهمخواني ،آموزش و درسي يبرنامه يحوزه در سنجيده هايديدگاه نداشتن از ناشي ابهام و بالتكليفي 

 است مشخص كامالً درسي هايبرنامه در هاگيريجهت و هاديدگاه از هماهنگ و همخوان تلفيقي وجود عدم ،درسي برنامه

 ،شناختي رشد و باشد هايادگيري واقعي يدهنده توسعه و دهنده پيشرفت تواندنمي درسي برنامه كه طوري(. 1380 سلسبيلبي،)

 .شودنمي تقويت چندان درسي برنامه طريق از آموزدانش انساني رشد و اجتماعي رشد

 

 موجود درسی هایبرنامه هایدیدگاه در تحول ضرورتز( 
( 1380 سلسبيلي،) است يافته مؤلف اين كه طورآن ايران در درسي برنامه هايديدگاه و تربيت و تعليم تحوالت يپيشينه به نگاهي

 قالبي در ديني محتواي به بيشتر توجه راستاي در درسي هايبرنامه در محتوايي اصالحات ،اسالمي انقالب از بعد در حتي كه دهدمي نشان

 و آموزش نظام كليات طرح) است بوده رسمي درسي برنامه در سلطنتي و ليبرالي تمايالت از شدن دور و درسي يبرنامه يحوزه در سنّتي

 رسمي تربيت و تعليم در محور كتاب مدار، حافظه و مدار موضوع هايروش و رويكردها(. 1382 همكاران، و سلسبيلي) و( 1367 پرورش،

 متخصّصان تسلط تحت ،محيطي ،اجتماعي ،فردي هايتفاوت به توجه بدون همگاني سنتي آموزش و درسي برنامه نظام. است شده حفظ

 (.1375 مهرمحمدي،) است داده ادامه خود كار به يادگيري ـ ياددهي فرآيند اصلي عناصر نفوذ مقابل در مقاوم و موضوعي

 يك، هيچ اما .اندآمده در اجرا به گذشته يدهه سه دو در نظام تغيير عنوان تحت كه است هاييطرح كليه ،فوق نقصان هاينمونه

 طريق از گذشته معلومات و باورها انتقال و مداري موضوع رويكرد و اندنبوده هاآموزش و درسي برنامه در واقعي مفهوم به نظام تغيير و تحول

 هايديدگاه و ايران پرورش و آموزش به نگاه در كه مواردي به توجه با مجموع در. است شده حفظ دروس تمام در بيش و كم درسي كتاب

 قالب در تربيت، و تعليم تخصصي و نظري مباني به متكي و آگاهانه حركتي كه شودمي ديده شد، گفته قبالً آن درسي هايبرنامه بر حاكم

 برنامه مختلف هايديدگاه تأثير به عميق توجهي راستاي در و درسي برنامه حوزه در خصوص به ،« Meta-Orientation» فراديدگاه يك

 در چه. است نداشته وجود درسي، هايبرنامه و پرورش و آموزش در تحول براي هاييشاخص و هامالك گرفتن نظر در طور همين و درسي،

 موضوع جديد، نظام متوسطه يدوره شده تدوين و طراحي درسي برنامه در حتي اخير يدهه سه دو و اسالمي انقالب از بعد در چه و قبل

 .است بوده تأكيد مورد سنّتي گيريجهت همواره كتابي معلومات و دانش انتقال و مداري

 حاكم ،فرهنگ يتوسعه و تحول قصد به متوسطه و عمومي آموزش هايدوره درسي برنامه هايديدگاه در تحول ضرورت ترتيب بدين

 به توجه آموز،دانش انديشيژرف ،مشاركتي يادگيري مدار،مسأله  و مدارپرسش پرورش و آموزش راستاي در تازه و همخوان هايديدگاه كردن

 اساسي كاركرد دسته دو تحقق راستاي در و كارآمد و مؤثر شهروندي تربيت و آموزدانش دروني انگيزه از ناشي شتال و جديت ،انتقادي آموزش

 .شودمي محسوس كامالً گرديد مطرح كه پرورش و آموزش
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 نتیجه گیری
 به توجه با و دانست كشوري هر جانبه بالندگي همه و تعالي رشد، اساسي ركن و پايه بايد را پرورش و آموزش نهاد اينكه به توجه با

 جهت در كاميابي و موفقيت هاي شاخص به دستيابي جهت از را نهاد اين وضعيت پيشگفته بايد گانه پنج ساحت هاي در انتظارات سطوح

 براساس و ساله هر بايد كار اين. داد جدي قرار و جانبه همه بازنگري و بازبيني مورد ها شاخص به دستيابي عدم يا انتظارات اين و تحقق تأمين

و  آموزش كالن و خرد مسئوالن و متصديان مدرسه، مديران اوليا، معلمان، آموزان، از دانش اعم مختلف سطوح در و آماري نوين شهاي رو

 و نگري روشن و آگاهي با ريزان برنامه و اين نهاد كالن مديران ساله هر تا گيرد، انجام استان ها و شهرها ها، شهرستان ها، بخش در پرورش

 اتخاذ ها نابساماني اصالح و ها كاستي رفع براي را كارگشايي و مناسب تصميمات پرورش آموزش و مجموعه وضعيت درباره بيشتر نظر امعان

 فرهنگى ميراث انتقال وسيله مفهوم به چه فرهنگى است، تعالى كانون در گيرد؛ قرار بحث مورد كه منظر هر از پرورش و آموزش بنابراين .كنند

 فراگرد مفهوم در حتى و جامعه تعالى و انسان تكامل و رشد فراگرد مفهوم به چه افراد جامعه، گپذيرى فرهن و ديگر نسل به نسل يك از

 است. آن اساسى و جزء دارد جاى جامعه فرهنگى تعالى قلب در پرورش و آموزش همواره فرهنگى، غناى و تغيير، تكامل
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