
 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش؛ کارآمد یا ناکارآمد

 

وپرورش؛ مجلۀ تصویری شناسی سندتحول بینیادین آموزشهای دکتر مقصود فراستخواه در آسیبدیدگاه

 2931مهر21 زاویه،

 هست؟ هم شدناجرا به ناظر یا دارد و نظری تئوریک جنبۀ صرفاً وپرورشتحول بنیادین آموزش سندآیا 

. اگر بخواهیم دربارۀ هر بسته سیاستی باشد سیاستی بستۀ یک پرورشوتحول آموزش سند رودمی انتظار

 :چهار پرسش مطرح استتحلیل و ارزشیابی بکنیم، 

 تدوین چگونه و کسانی یا کسی چه توسط دهدمی قرار ثیرتأ تحت را عمومی سرنوشت که سند این  .2

 است؟ شده

 متنی ارزشی و نهاده است شخوداجتماعی  موضوعاتائل و مس و دردها کدام روی انگشت سند این .1

 گوید؟چیست و چه می آن

 شد؟ خواهد اجرایی چگونه  .9

 چیست؟گذارد، بر جای می خود از که عملکردی  .4

 

. این دموکرتیک نه و شده تنظیم بوروکراتیک وپرورشتحول آموزش سنددر پاسخ به پرسش اول باید گفت 

سند به  نفعان مراجعه نکرده است.یار دولتی است و به اجتماع متخصصین و ذی، بساست زدهدولت بسیار سند

 فعان اجتماعی و متخصصان به طور مؤثری تدوین شود، بسیارننفعان ملی و ذیجای اینکه با مشارکت ذی

 ومستقل  پژوهشی هایسازمان و مستقل متفکران به، متخصصین به این سند است. شده تولید متمرکز

 دولتی هایداالن همان در و نکرده مراجعه تخصصی ایحرفه نهادهای و معلمان انجمناجتماعی و  منتقدین

 نهادی توسط های دولتی تنظیم شده وها، این سند در سازمانگذشته از این است. مانده باقی دولتیشبه و

 در توانندنمی عمومیۀ در حوز و جامعه در مردم یا کرد استیضاح را آن تواننمی حتی کهاست  شده تصویب

 . وگو کنندگفت موردش



شان در نظر بگیریم کل جمعیت خوانند و اگر اینها را با خانودهدرصد جمعیت ایران در مدارس درس می2161

 شان راهمه جامعه ایران را و منافع ومضار آیندۀ آنها وفرزندان سند این یعنی .گیرد،ایران را در برمی

 د. مشکالت موجود در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش یک مسئله ملی است ودهمی قرار تأثیرتحت

 آیندۀ این سرزمین را به خطر می اندازد

 

 در کجاست؟ مشکل. نیستیم سند عیارتمام اجرای شاهد هنوز سند رونمایی از سال شش تا پنج حدود از بعد

 سند؟ هایآرمان اجرای هاییسممکان مناسب طراحی عدم یا سند؟ محتوای یا است؟ مسئوالن عزم

 سندکنم گردد به همان پرسش دومی که مطرح کردم؛ یعنی ارزش متنی سند. تصور میاین پرسش برمی

. وقتی به خود سند  به عنوان یک بسته است مشوّش بسیارآن   واژگانی ساختار ، یعنیدارد متنی آشفتگی

در آن  واژگان انواع و واگراست و متعارض بسیار نیم کهبیدر آن می زیاد لغوی توّرمکنیم رجوع میسیاستی 

ها نیست. اگر هم محتویاتی هست، محتویات آشفته و پریشان است؛ ان به کار رفته و هیچ انسجامی بین

گویی محتویات ناکارآمد را خواستیم در ظرف جدیدی بریزیم که البته خود ظرف هم شکسته است و انواع 

 چنین دنیا در که دارد مفهوم تا 2۳۳ حدوداً که هست بند 9۳ سند، اندازچشم حثب در مثالًمشکالت دارد. 

 حقوق مثل چیزهایی کهدرحالی نشاط، و کارآفرینی تا کرده شروع مداریوالیت از است؛ سابقهبی چیزی

ین سند . ما در ااست نشده لحاظ آن مانند وو برابری آموزشی  عدالت یا معلمان منزلت یا انسانی و شهروندی

ن دولت است. آ، دولت و شبهارکانچرخد بینیم، آن چیزهایی که سند بر محور آن میمحله و اجتماع را نمی

 و نوآوریچیزهایی که در این سند وجود ندارد دموکراسی است، برابری است، نگاه جدید به دنیاست، تغییر و 

 فلسفۀ سند این درکنم ست که تصور می. نکته مهم این ااست مشّوش بسیار باشد هم اگراست.  خالقیّت

 .شودنمی دیدهو معنادار، منسجم و مفیدی هم  کارآمد تربیت و تعلیم

 

مثل  کسانی توسط آموزش نوین جنبش پیش سال 29۳ و داشتیم دارالفنون پیش سال 21۳،2۷۳ حدود ما 

 مسائلی شامل که یمداشت معارف قانون ،مشروطه اساسی قانون کنار در پیش سال 22۳ داشتیم. رشدیه

یادگیری است. یادگیری حق انسانهاست، یادگیری محتوای  اهمیت و شهروندی و انسانی حقوق همچون



زندگی اجتماعی است، اگر بخواهیم جهان اجتماعی محتوایی داشته باشد جز خالقیت و جز یادگیری مردم 

کنم تصور می. بینیمنمی باارزشی آموزش فلسفۀ سند در ولین است آ متکفلندارد و این سند یزی وجود چ

. ما بعد از مشروطه به تدریج فلسفه تعلیم و بود مدرن یک فلسفه تعلیم و تربیت گذشتگان هایتالش نتیجۀ

کردیم که معطوف به تجدد، پیشرفت و توسعه بود، البته یک مشکلی داشت که تربیتی را تجربه می

خواست جامعه را مدرن ، دولت میبود مدرنیزاسیون، دولت ایدئولوژیگرایی آنجا هم وجود داشت اما دولت

 اساس بر بیرشک احمد مثالً اش کردیم، تعلیم و تربیتی که چندین مدت تجربه خب ما این فلسفۀبکند. 

طی چهار  ولی کرد،می پیگیری را( فرهنگ ـ دانش ـ هنر) هدف مدارس که بود تربیتی و تعلیم فلسفۀ چنین

مدرن آموزشی را کنار گذاشته ایم و بیراهه می رویم. در نتیجه فلسفه آموزشی در این  فلسفه این دهه گذشته

آمده و  در آن . این سند بسیار التقاطی است که بار سنگینی از کلمات بسیار مشوشاست مغشوش بغایت سند

هم اصال وجود  مبعضی از مفاهی را هم تحت تاثیر قرار داده است. مثل کارآفرینی و نشاطاحیانا خوب کلماتی 

 به آموزش و پرورش، حقوق انسانی و عدالت. شهروندی نگاه ندارد مثل

 

 هایهسته با مخاطبانی نه یا ایرانی؟ شهروند متدیّن؟ آموز دانش مسلمان؟ آموز دانش کیست؟ سند مخاطب

 بسازد؟ انسانی چه خواهدمی سند است؟ شامل را ایرانی سالیق و هاطیف همۀ که متکثر

 اساس بر و دولتی روایتی اساس بر را دینی فرهنگی مبانی و اسالم و است حاکمسند  بر دولتی وژیایدئول

 است. را التقاطی و مشوش کرده این امر کل سند، است کرده بیان مشخص جناح یک

 

 است؟ مشاهده قابل سند کجای در بفرمایید مشخصاً را سند بودن دولتی و ایدئولوژیک همین

 

، ندارد وجود مدرسه نام به چیزی ارکان و اجرایی نظام و ریزیبرنامه عنوان با سند از خشیب در برای مثال

که معلم را توانمند بکند،  اختیار بدهد، این سند برای این نیست مدرسه به یعنی این سند برای این نیست که



 مدرسه پرورش و آموزش مدار. در حالیکه ی داشته باشدااین سند برای این نیست که مدرسه استقالل حرفه

 نشده است. لحاظ اینها سند در و ایحرفه نهادهای و متخصصین و آموزاندانش نیز و است خانواده و معلم و

آیا   ستانیم.یا می دهیممی اختیار هرمقدار خواستیم ما خودمان را قیم جامعه دانستیم و گفتیم به معلمان هم

معلمان را به عنوان رکن تعریف کرده؟ به نظر من تعریف  انجمن و سند مدرسه را، انجمن اولیا و مربیان را

 نکرده است. بله، مطالبی در سند است اما مشوش است و قابلیت اجرایی ندارد. 

 

به طور  کنم مشکل سند این است که نتوانسته است از تعلیم و تربیت پرسش درستی بکند.من تصور می

 ما به جهان باشد، نادرست ما هایپرسش وقتی دهد؛می پاسخ پرسیممی او از که گونهآن ما به کلی جهان

 .است شنیده نادرستی هایپاسخ و کرده نادرستی هایپرسش سند این. دهدمی نادرست هایپاسخ

این سند ه مهجور است. موزش و پرورش ما مدرسساختار آدر این سند مدرسه مهجور است همانطور که در 

 و حقوقبه  سند این درای معلم توجهی نکرده است. به معلمی به عنوان یک حرفه و به استقالل حرفه

تعلیم و تربیت  حالیکه در توجه نشده است معلم و مدرسه توانمندسازی و آموزشی استقالل و معلم منزلت

 عمومی هایارزش خواهدبشود، چراکه می منابع عمومی باید برای آن صرف و است جامعه عمومی وظیفۀ

به لحاظ  سند این آیا بچرخد. خصوصی منافع و انتفاع اساس بر که نیست خصوصی یک حوزۀ .کند تولید

 تعابیری ؟ این سند با بیان کلیات وشود مردم نارضایتی عامل کهاست   کردهن ایجاد مظلمۀ بزرگی الناسحق

پاسخ دهد که عمال همان روایت  را مردم مسائل تواندنمی اسالمی معیار نظام مبنای یا طیبه حیات مثل

 تواند تصویب بکند.دولت از اسالم است که به نام اسالم هر چیزی را می

 

 ؟کجاست اشکالش. است قرآنی واژۀ طیبه حیات 

 یدبا. که یک ایدئولوژی حکومتی است درآمده استروح حاکم بر سند استخدام و به  است کلّیاین واژه 

می هایی چه ضمانترشد بدهد؟ با  را عقالنیت دتوانمی چگونه طیبه حیاتتعریف عملیاتی بشود که 

کند که  به دانش آموزان کمک ،دهدپاسخ در تربیت نسل آینده این سرزمین نیازهای واقعی جامعه را خواهد



 الزم هایمهارت و شوند ارسازگ جدید دنیای تحوّالت بابر اثر آموزش وپرورشی که به آنها ارائه می شود 

 !؟به دست بیاورند را جدید دنیای در زیستن برای

 

 اتفاقاتهمه  انتظار دارند و دارند خاصی مرامنامۀ یا فلسفه چیست؟ سند خصوص در کشورها دیگر تجربۀ

 ؟به واسطه سند اتفاق بیافتد خوب

 تجدد و تحّول و  عقالنیت و تپیشرف به معطوف تربیت و تعلیم دهه چند ما. است گسست ما کشور مشکل

 و ظاهرگرا را هابچه خواهدمی وپرورشآموزششدیم که  ایورهوارد د و گذاشتیم کنار را همه که داشتیم

؛ کردیم شروع با هم ژاپن با را آموزشی اصالحات ما. است گسست ،این و پرورش دهد مطیع و گرامناسک

ها هم شروع کردند. آنها فلسفه تعلیم و تربیت ن دوره ژاپنییعنی وقتی دارالفنون اینجا تأسیس شد، در هما

 بود ارزیابی و گیریاندازه قابل و مشخص هدفشان وتعریف کردند  رقابت و پیشرفت و کار به معطوفخود را 

 هایداالن نه ، یعنی جهان زیست آموزش و پرورشسپردند آموزدانش و معلم به را خالقیت و اختیار و

بنا نهاد،  مسئله حل اصالت عمل و و پراگماتیسم بر مبتنییکا برای یک بار تعلیم و تربیتش را آمر یا دولتی.

ها را طوری پرورش بدهند که بتوانند خودشان را به طور خالق با تحوالت دنیای یعنی سعی کردند بچه

 شان را حل کند.مدرن سازگار کنند و مسائل اجتماعی

گرفته در چنددهۀ گذشتۀ جامعۀ ایران را منکوب کردیم، چون گفتیم آن ما یک فلسفه تعلیم و تربیت شکل

 سازیاسالمی نام به لیو کنیم سازیاسالمی خواهیممی گفتیم .خواهیمشخواهد مدرن کند، نمیفلسفه می

دخالت ناروا بکند و  فقط حمایتسازی نه اینکه بیاید حمایت بکند بلکه به جای . دولتیکردیم سازیدولتی

 .شد اضافه هامحدودیت و دستورها فقط

هست و ما هم  لیبرالیسمهست، ایدولوژی  بازار ایدئولوژی بلهدرست است که همه جا ایدئولوژی است، 

 جامعه یا یک ایدئولوژی انحصاری در درهای مختلف کنیم ولی مسئله این است که ایدئولوژی نقدشان می

یک آموزش و پرورش ایدئولوژیک ه بسیار پرمخاطره است. ؟ ما راه دوم را می رویم کدولت ان پرقدرتدست

، است جامعه به مربوط تعلیم و تربیت درحالیکه کنده دولت تعلیم و تربیت را تصاحب شود کدولتی سبب می

 دولت ها و معلمان است. خانواده و مدارس و مربیان و مدنی نهادهای و نامتفکر و متخصصینمربوط به 



های با رویه کندمی شروع کند،می تصاحب راتعلیم و تربیت  ،اجتماعی جهان رسمی نگفتما نوانعبه وقتی

 در زدن حرف و ممنوع را چیزها برخی و کندمی درست عینی تابوی کند،می گذاریکناره پنهان یا آشکار

 و یدیمد 1۳9۳ سند در داستان که شودمیممنوعه  ، مسئله ایجنسیت مسئلۀ مثالً کندمی ممنوع را موردش

 اغلب ها این است کهیک رویۀ دیگر گفتمان. شودمی اضافه یا شودمی حذف چیزها برخی تاریخ درس در یا

 هایدوگانه این از یکی مثالا  پردازند،می طرد و تقسیم به زرگری جنگ ایجاد با کنند وایجاد می هاییدوتایی

 بشویم بومی خواهیممی ما یعنی است، غربی ـ بومی یا بومی ـ جهانی دوگانۀ از عبارت ما شرپرو و آموزش

خواهیم بومی به نام اینکه می بزنیم پا پشت بشری عقلی و عرفی تجارب تمام به یعنی و جهان برابر در

 .است شده ما تربیت و تعلیم فراموشی باعث نکات این. بکنیم

 

 تواندمی نه نیست؛ ما جامعۀ ردهاید و مسائل حل راه این سند. نیامده تحوّل برای سند این من تصور میکنم

 احکام ششم برنامۀ در. کندمی زیاد را ی ملیهاهزینه فقط، کند اصالح نهو  دهد تحوّلبه جامعۀ ما 

 حالیکه در ،است شده آن مانع سند این وجود اما کرد تحمیل دولت به شدمی که بود آموزش برای مشخصی

 .ندارد اجرایی قابلیت هم خودش

 توانایی در نمره ۷ از 8/2 نمرۀ، آموزش و پرورش ما  1۳2۷و  1۳21سرمایۀ انسانی در سال طبق گزارش 

 در معلمبه  آموز دانش شاخص .را داریمدنیا در کشور 214 از 31 رتبۀ. در کیفیت آموزش، دارد استعداد جذب

 9۷64 ما زشیآمو ینابرابر شاخص  .است 21، 24 یافته توسعه کشورهای در درحالیکه است 1۷ ملی سطح

 . است ۷ این مقدار نابرابری نیست ودر حد موفق کشورهای در لیو است

 شهروندانحقوق  و معلمان ایحرفه حقوق و هانابرابری این برای سند بنده از آقایان این است :  پس پرسش

 دارد؟ و مشخصی اجرایی حل راه چه نفعذی

 

 


