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 چكیده 

بخش معتنابهی از منابع این دوره از تاریخ کشورمان را   ،به قدمتی تقریباً یكصد ساله  ،آموزش و پرورش مدرن و معاصر در ایران

است داده  اختصاص  خود  از    .به  یكی  نظام  این  در  اینكه  وسیع اصیلعلیرغم  و  فرهنگیترین  قشر  معلمان  ،تاریخ  ترین    ، یعنی 

داشته  نهادها شرکت  همه  و  دارندگروه  ،اند  مشارکت  آن  اهداف  تحقق  در  نوعی  به  جامعه  آحاد  و  با    ،ها  اکنون  وجود  این  با 

 ،تریشه اغلب مشكال  ،های که بسیاری از محققان و اندیشمندان جامعبه گونه  ، باشدها مواجه میترین مشكالت و چالشبغرنج

 .  کنندهای اجتماعی را در سیستم و فرایند آموزشی جستجو و معرفی میها و بحراننارسایی ،ها نابسامانی
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 مقدمه 

وب ی محسرکشرور نظام آموزش و پرورش بنا به ضرورت تغییرات اجتماعی یكی از سازمانهای پیچیده و بزرگ اجتماعی در هرر

می شود و با رشد و توسعه اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی پیوندی ناگسستنی دارد و به تدریج از یك حالت سراده ابتردایی بره 

متعراد  و رشرد یافتره  ،بالنرده  ،تبدیل انسانهای مستعد سالم  ،ثمر بخشی این نظام از یك سو  .یك حالت پیچیده در آمده است

بره   .اجتماعی و اقتصرادی اسرت  ،فرهنگی  نیروی انسانی جامعه در بخشهای متفاوت  ه نیازهایامین کننداست و از سوی دیگر ت

قدرتمند و نراتوان و صرنعتی ترا در حرا    ،دلیل چنین اهمیتی است که در عصر حاضر همه دولتهای جهانی از کوچك و بزرگ

سراسری و حتری اجبراری  ،ند و برای همگااساسی می داننپرداختن به آموزش و پرورش مردم خود را در شمار وظایف   ،توسعه

در قانونهای اساسی و بنیاد خود می گنجانند و درصد زیادی از تولید ناخالص ملی و بودجره جراری   تعهدات سنگینی  ،کردن آن

 ،رفتهای صرنعتیامروز به دلیل گسترش علوم و تجارب بشری و توسعه فن آوری و پیش  .کشور را به این امر اختصاص می دهند

به حدی که یكی از شاخصهای مهم رشد هر جامعره را  .ش به سازمانهای آموزش و پرورش امری فراگیر و جهانی شده استایگر

استقبا  روز افزون جوامع گوناگون ازآموزش  .وسعت دامنه وظایفی می دانند که نظام آموزش و پرورش آن به عهده گرفته است

به آرمان مردم جامعه   ،سعی کنند با اتخاذ سیاستهای بخردانه  ،ایالتی یا محلیه دولتهای مرکزی یا  و پرورش سبب شده است ک

مرالالً در   .گوناگون از آموزش و پرورش عمومی و تخصصی میزان برخورداری از آموزش و پرورش عمومی و تخصصری متفاوتنرد

مرايی و در برخری ترا یران دوره راهندر بعضی ترا پا  ،متوسطه  برخی از کشورها آموزش و پرورش عمومی و اجباری تا پایان دوره

  .پایان دوره ابتدایی انجام می گیرد

رسد و از این جهرت شراید بیشرترین سرهم بودجره درصد بودجه کشور در آموزش و پرورش به مصرف می 15گفته شده قریب  

اطبره شرایبه قان و بیبررغم زحمرات فرراو ،ن وجرودبا ایر .آن ر به خود اختصاص داده استنظر از گستره کمیدولتی را ر صرف

بیشترین کار مفید  ،ها و نهادهای دولتیدر مقایسه با کارمندان سایر سازمان  ،هاکه به استناد قراین موجود و نظرسنجی  ،معلمان

پیوسرته معررو    ،هرای آناز کیفیرت خروجیمیزان کارآمدی و اثربخشی آن به سبب نارضایتی عمومی  ،رسانندرا به انجام می

گوی خیرل پاسخنظام فعلی آموزش و پرورش    ،به زعم منتقدان  .نظران واقع شده استصاحبقاد بسیاری از ناظران و  توجه و انت

کنند که با رویكردهرای اساسی است و استدال  می  نیازها و انتظارات جامعه نیست و نیازمند اصالحات جدی و  ،عظیم مطالبات

تروان از نهراد نمی ،روزافرزون (ملری و فراملری) نسوخ و متصلب کنونی و بدون توجه به نیازها و تقاضاهای اجتماعی و محیطیم

 . مزبور خواست رسالت و کارکردهای اساسی خود را اجرا کند

 ،رات اجتمراعی گرذر کنردالعبور تغییرهای صعبنهایران به سالمت از گرد  استدال  شده اگر قرار است جامعه در حا  گذار  ،نیز

، شایسته است که نظام آموزش و پرورش صرفنظر از تأخیرهایی که تاکنون در ورود به عرصه مهندسی اجتمراعی داشرته اسرت

ونی و نیرل بره جامعره بسرت کنرتری را در خرروج از بنمسئولیت و سهم بیشتری در قبا  جامعه بر عهده گیرد و نقش جردی

 .  وب ایفا نمایدمطل

شأن و جایگاه شایسته و واقعی خود در نظرام و   ،ضمن کسبِ وزن  ،شود مگر اینكه نظام آموزش و پرورش مااین مهم میسر نمی

ابتدا بتواند خود را از قید و بندها و مشكالت بیشماری که برا آن دسرت و پنجره نررم   ،سلسله مراتب اجتماعی و سازمانی کشور

بخش و مقروم رهرایی  ،گراگیری آموزش و پرورشی انسانهای شكلزمینه  ،وشنفكری جامعهبه منزله بازوی رکند رها سازد و  می

و همگام برا تحروالت   ،های موجودبندی اهم چالشتحلیل و طبقه  ،زا را فراهم آورد و در پرتوشناساییتوسعه همه جانبه و درون

 .  نیافتگی ایران بگشایدگره از راز فروبسته توسعه ،نوبه خود تا به  ،نموده  انداز مناسبی را برای خود و جامعه فراهمچشم  ،جهانی

http://www.asemankafinet.ir/


 مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی

 240-253، صفحات  1401 پاییز، 3اره ، شم 8دوره 

242 

 

 

 معمای توسعه ومشكالت برنامه ريزی   ، ـ ايران

ریزی جهت نیل بره توسرعه همره جانبره و از گام نهادن ایران در مسیر برنامه  اکنون قریب به نیم قرن ر تقریباً همگام با ژاپن ر 

ظاهراً آرمان اولیه محمدرضا شاه پهلوی نیل به مرتبت اقتصادی و   .راه منابع بیشماری صرف شده است  گذرد و در اینپایدار می

لیكن برزودی دریافرت کره تحقرق ایرن آرزوی بلنرد پروازانره مسرتلزم  ،چون امریكا و آلمان بود  صنعتی کشورهای پیشرفته ای

و  –  میدهرد خال  یك فراینرد طروالنی تراریخی وصرا  اجتماعی دراز آهنگی است که فقط در  –تمهیدات و مقدمات فرهنگی  

اپن به الگوی توسعه ایران بد  شد اما آن نیز به عللری ژ ،اندکی بعد ،لذا ؛عجالتاً ایران فاقد پتانسیل و آمادگی الزم برای آن است

بسرا  تجردد و  ،57ب سرا  ره بجایی نبرد و اکنون همگان میدانیم که چگونه امواج انقال  ،که خارج از حوصله این نوشتار است

 .  شبه مدرنیسم ناقص و سطحی خاندان پهلوی را در نوردید

 ،گفته و ناگفتره ،ظاهراً ،سیاسی بر آمده از آن و آغاز مجدد سنت برنامه ریزیپس از پیروزی انقالب و تالبیت تدریجی حاکمیت  

ا به رغم گذشت یك ربع قرن از پیروزی انقالب هنوز ما  ،به الگوی توسعه ما بد  شدند  ...کره و  ،اندونزی  ،کشورهایی چون مالزی

هرا اکنرون ردر چندانكره بره تعبیرر یكری از ژاپنی ،یرممراد حاصل نگردیده است و گویا پیوسته راه را گم و از هدف دور افتاده ا

 . یافته«ایمتوسعه نیافتگی بسی توسعه

همچنران گرفترار  ،گویا با ابتال بره نفررین ابردی خردایان –رغم اینهمه تالش و صرف منابع براستی مشكل ما چیست؟ و چرا به

  پیوسته مشغو  طی کردن یك سیكل معیوب و عقیم هستیم؟! -سرنوشت سیزیف

و برا وجرود برخرورداری از منرابع  ،فرهنگری –رغم استظهار به یك عقبه و پشتوانه عظیم و غنی تراریخی به  ،هم اکنون ایرانیان

کننرد و جران شرب و روز کرار می ...معلرم و ،مردیر ،کارمنرد ،به عنروان کرارگر ،یاد دکتر عظیمیبه تعبیر زنده    ،سرشار طبیعی

دالری کشرورهای فاقرد منرابع   000/40در قبا  در آمد سرانه قریب  )  دالر  1500ه ای قریب  اما حاصل آن تولید سران  ،کنندمی

ر بهرره وری ایش قابلیرت و تروان یرك جامعره داگرر توسرعه را بره یرك تعبیرر افرز  .باشردمی  (طبیعی همچون سويیس و ژاپن

معناست که جامعه ما تا بحا  فقرط توانسرته این بدان    ،اقتصادی و طبیعی خود بدانیم  ،انسانی  ،اجتماعی  ،های تاریخیازظرفیت

 درصد ظرفیت خود بهره برداری کند! 5از 

 

 علل انحطاط و عقل ماندگی ايران

نظریرات و تفاسریر  ،ماندگی ایران از منظرهرای گونراگون  در باب علل انحطا  و عقباندیشمندان و پژوهشگران    ،گرچه تاکنون

توطئره یرا تهراجم  ،فلسرفی ،روانری ،فرهنگری ،اقتصرادی ،سیاسری، طبیعی، یاییاعم از علل تاریخی/ جغراف  –متعدد و متنوعی  

که هر یك بنوبه خود حاوی نكرات جالرب و در  ،اندرا مطرح کرده –خالصه الهوتی و ناسوتی و اهورایی و اهریمنی   ...بیگانگان و

و نقرش برارز وی در  ،بیعی و مراورا  طبیعریلیكن با توجه به خروج روز افزون بشر از چرخه جبرو تقدیر ط  ،باشدخور تأملی می

را برر خود تكیره و تاکیرد اصرلی  ،نگارنده مایل است در تبیین راز درمانردگی و فرومانردگی ایرران معاصرر  ،تقریر سرنوشت خود

 .  اخته و خود خواسته جامعه ایران ر آنهم از منظر و محدوده سازه آموزشی ر بنهدسرنوشت خود سروی

  
 حلقه مفقوده  -
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سیاسی و اقتصادی بره منظرور خلرق و متناسرب شردن برا  ،نهادهای اجتماعی ،سعه را فرایند تحو  بنیادین باورهای فرهنگیتو

دانسرته انرد کره نیرل بره چنرین   ...اقتصرادی و  ،آموزشی  ،های انسانیها و تواناییبلیتو کیفی قاظرفیتهای جدید و ارتقا  کمی

جملگی مبرین  ،مطالعات و تجربیات بین المللی .باشدو  فرهنگی و ارزشی جوامع میمستلزم تح، بیش و پیش از همه  ،ایمرتبه

تالبیت و تداوم   ،ذرد و پیش شر  توفیقتر نیروی انسانی بگالزاماً باید از بس  ،است که توسعه پایدار و همه جانبهو مؤید این نكته

، بره بیران امرروزی .باشردهسته اصلی و محوری آن می  وسرمایه گذاری در توسعه انسانی بمنزله رکن    ،هرگونه توسعه و تحولی

امعه زمرانی بره اهرداف آید و جو نظام آموزشی هم گذرگاه نیل به دانایی ملی بشمار می  ،رکن اصلی توسعه  ،دانش و دانایی ملی

تعلریم و تربیرت  در واقع بنیاد حیرات جمعری انسران را  ،ی مسیر خود را هموار کندیابد که از طریق توسعه انسانخود دست می

برای رسیدن  ،هر تعبیری که از توسعه داشته باشیم  ،از اینرو  .شویم«کنیم که تربیت میدهد و ما رآنگونه زندگی میتشكیل می

و از آنجرایی کره در دنیرای   ،هایی است که باید بار این غافله را به سر منز  مقصود برسانندها بر دوش انسانتالشبه آن تمامی

مهمترین بستر تولید و تربیرت  ،از اینرو ،اد آموزش و پرورش مسئولیت تربیت نیروی انسانی در جامعه را بر عهده داردنه  ،معاصر

یكی از بنیادهایی است که با جامه عمرل پوشراندن   ،نقش و شكل فراگیر امروزی آنوجه به  که با ت  ،آیدنیروی انسانی بشمار می

 .  آیددست کم یكی از سهامداران عمده این فرایند به حساب می  ،یم سهامدار اصلیاگر نگوي ،به کارکردهای تعریف شده خود

 ،لبردی تاکیرد داشرتندو گسترش منابع مرادی و کا که همواره بر اهمیت ایجاد  ،بر خالف پیشگامان نظریه توسعه  ،بر این اساس

های آموزشی بره عنروان یرك از هزینه ،امعاجتماعی افراد و جو –به لحاظ اهمیت آموزش و پرورش در زندگی اقتصادی   ،امروزه

 .  شودسرمایه گذاری بنیادی یاد می

 ،کند که این سررمایه گرذاریهااستدال  می  ،ع انسانیزا بودن سرمایه گذاری در منابورضمن تاکید بر بهره  ،نظریه سرمایه انسانی

گرچه بازگشرت سررمایه گرذاری در نیرروی   ،تصادیاز نقطه نظر اق  .شودوری افراد میسبب افزایش ظرفیت و توان تولید و بهره

هرای ام کنشلیكن بازدهی آن بسیار عمیق و گسرترده بروده و در تمر ،اغلب مستلزم فرایندی طوالنی و بلند مدت است  ،انسانی

ی هاو در نتیجره کراهش هزینره  ...نررخ جمعیرت و  ،پوشرا   ،خرورا   ،گفتار  ،اعم از رفتار  –فردی و جمعی افراد آموزش دیده  

   .یابدانعكاس می –  ...قضایی و  ،بهداشتی  ،اقتصادی

سرط  مهرارت و تخصرص  این نوع سرمایه گذاری برا افرزایش  ،باشدهمچنین از آنجا که نیروی انسانی از عوامل اصلی تولید می

گیری بهینره آنهرا موجب ارتقای کیفیت تولید و نیز بهبود و اثر بخشی در استفاده از منابع مرادی و معنروی و بكرار  ،نیروی کار

 .  شودمی

گفتره میشرود کره اینرك جامعره   ،وبا توجه به شتاب هندسی تحوالت جهان در چند دهه اخیر  ،افزون بر براهین و رویكرد فوق 

و راقتصراد مبتنری برر  (knowledge society) وسوم به رجامعه دانرش«حا  ورود به مرحله جدیدی از توسعه مجهانی در 

های تولید و توزیرع کراال و خردمات و هرم هم سامانه ،که در اثر آن ،باشدمی ،based Economy) – (knowledgeدانش« 

 .  د شدای اساسی خواهدچار دگرگونیه  ،تبدیل و ترویج دانش ،توزیع  ،های تولیدسامانه

را بره چالشرهای   ،ایرران  از جملره  ،کشورهای کمتر توسعه یافته و غافل از توسرعه دانرش  ،این تحو  در جامعه و اقتصاد جهانی

راهری  ،آنچنانكه اگر اقتصاد ایران بخواهد بطور طبیعی و با سرعت فعلی فرایند توسعه را طی کند  ؛بنیادی جدیدی سوق میدهد

یش خواهد داشت و چه بسا در بین راه در اثر رقابتهای فشرده جهانی مستحیل یا مسرتهلك تماالً نافرجام در پ بس طوالنی و اح

شایسته است ایران بدون طی فاز اقتصاد صنعتی و با یك گریز سریع و برنامه ریرزی  ،گرانبه اعتقاد برخی تحلیل  ،ینرواز ا  .گردد
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باید سامانه اقتصادی خود را به یك سرامانه   ،و برای نیل به چنین جهش بلندی  ،شده خود را به مرحله اقتصاد دانش پرتاب کند

 .  تبدیل کند  (و دانشگاه و بالعكس درسهتبدیل کارخانه و صنعت به م)  یادگیرنده

بویژه متوجه بخش آموزش و   ،بخش اعظم و اساسی چالشها متوجه سامانه دانش در جامعه  ،در پیمودن مسیر فوق   ،بدیهی است

ضرمن ترر   ،باشرد کره بایرد برا سررعت هرر چره تمرامترمی ،به منزله فونداسیون فرهنگی و معرفتی سایر بخشرها  ،ش ماپرور

 .  ظرفیتها و ویژگیهای الزم جهت برداشتن چنین گام بلندی گردد ،واجد صالحیتها ،منسوخ و متصلبرویكردهای  

یرا   ش و روند کنونی آموزش و پرورش ایران و کیفیرت منفریکه نگرمتاسفانه شواهد و قراین موجودحاکی از آنست  ،با این همه

غایر برا ادعرای طرفرداران سرودآوری و بهرره زا برودن سررمایه بلكه حتی م  ،نه تنها متضاد با موج یاد شده  ،ناز  خروجیهای آن

ی در بخرش گذارهرا در مشرارکت و سررمایهشاید عدم رغبت بخش خصوصریو حتری خانواده  .باشدگذاری در نیروی انسانی می

ا واقعیتهرا و شكاف موجود بین مدرسه و دانشگاهبا کارخانه و صنعت و نیز فاصله و گسست عمیق نظام آموزشی ایران ب  ،آموزش

بره   ،آموزان برای درس خواندن یا ادامه تحصیلو بی انگیزه شدن دانش  ،از سویی  –اعم از ملی و فراملی    –و انتظارات پیرامونی  

هایی از واقعیت تلخ مزبور باشد که برا همگی عاليم و جلوه  ؛از سوی دیگر  ...اجرت نخبگان و فرار مغزها وهم  ،ویژه در بین پسران

 .  آیندای بشمار نمیهای امیدوارکنندهنشانه  ،قش کلیدی سرمایه انسانی در رشد و شكوفایی کشور در بلند مدتتوجه به ن

 

 توانا بود هر که دانا بود! 

حكایات و روایات دلنشین و نغز در وصفِ شأن و منزلت علرم و معرفرت و   ،مشحون از اشعار  ،دینی  ملی و  اعم از  ،ادبیات کهن ما

اند که انسران حیروانی اندیشرمند اسرت کره در شرعاع آگراهی و اندیشره فالسفه نیز پیوسته یادآور شده  .اشدبمعلم و متعلم می

   ...پای معیشت او به اندازه گلیم معرفت او دراز خواهد شد وکند و اعما  او مسبوق به افكار اوست و الجرم خودعمل می  

این بر  راو  جدید  ادبیات  بیافزایید  امواج  ،ها  از  عصر   متأثر  مبشران  و  پیامبران  از  ملهم  ویژه  به  و  مدرنیته  ُپست  و  مدرنیته 

قدرت  بنیاد و نقش دانایی در جابجایی  که پیوسته از آغاز هزاره معرفت    ،... کستلز و  ،تافلر  ،ارتباطات و اطالعات نظیر مك لوهان

و و  کالم  زینت  ایشان  قصارِ  کلمات  و  گفته  سخن  ملل  و  دو   فرود  و  فراز  و  ثروت  سیاستگذارانو  تمام  زبان   ،مدیران  ،رد 

نه همان خواص که عوام کوچه و بازار    ،چندانكه امروزه  ،شودوقفه در سط  جامعه پمپاژ مینویسندگان و سخنرانان ماست و بی

 .  مه و اولیای دین آشنایندیز با بیانات ایشان بیش از روایات اين

 گوید؟ اما واقعیت چه می

اغلب حاکی از کمیابی یا    ،ایحاوی این طنز تلخ هستند که سردادن شعار و ادعای فراوان در هر زمینه در ایران واقعیات    ،گویا

 نایابی آن کاالست! 

 

 معلم وپژوهشگر و استاد  ، و منزلت واقعی علم و معرفت  ـ هرم واژگونه!و مشكل عدم التفات به شان 

که باعث انبوه  ،المسايل نظام آموزشی و بلكه کل جامعه ایراننگارنده اُمبگمان   ، نگری تلقی نشودسازی و سادهاگر تمایل به ساده

تنها یك علت    ، است  که در سط  ملی و جهانی شده  ،ماندگی نه همان در سط  آموزش و پرورشها و این همه واپسچالش

م و پژوهشگر و استاد بمالابه طراحان و  دارد و آن هم عدم التفات و اعتنا به شأن و منزلت واقعی علم و معرفت ر و به تبع آن معل

.  باشدمی  عه رحامالن و مروجان این اکسیر اعظم خوشبختی و توس ،افزاری جامعه و به عبارتی مولدانمهندسان بعد ذهنی و نرم

و سیاستگزارانو جهتنگرش  یعنی   مابودجه   ،نویسانبرنامه  ،گیری جامعه  و مجریان  ر   ، ریزان  و  رویكرد  بر ضد  هیافت  درست 
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بر استقرار هزاره دانش بنیاد و دانایی محور بنیادین و بی  ،غالبِ جهانی مبنی  تأکید همگان بر نقش  بدیل سرمایه انسانی و  و 

هرگونه   محور  و  موتور  منزله  به  موضوعاجتماعی  نیز  و  تحو   و  آن  ،توسعه  مقصود  و   .  باشد می  ،محمو  

های کالن ملی و در سند بودجه و نیز جایگاه و منزلت  و معلم در بین برنامهنگاهی گذرا و اجمالی به جایگاه آموزش و پرورش  

تگاه و نهاد ملی که باید  ترین دسحاکی از آن است که در واقع عظیم  ، آن در سط  و در سلسله مراتب سازمانی و ارزشی جامعه

یر مستقیم با آن مرتبط و عزیزترین کسان  ها و افراد جامعه بنحو مستقیم و غ و همه خانواده  ، غ جامعه باشدچشم و د  و چرا

ای را در حیات و تواند نقش پویا و زندهباشد که نمیفراموش شده و تحقیر شده می  ،اینهادی حاشیه   ،اندخود را به آن سپرده 

اینكه زیرساختی  تالش علیرغم  ایفا کند و  در  ،  دخوره در آن رقم میترین سنگ بنای تحوالت جامع و بالندگی جمعی جامعه 

ها با نگرش قیمومیت و آید که سایر سازمانای و صغیر بشمار میسازمانی حاشیه  ،های کشوریسلسله مراتب ارزشی سازمان

 .  نگرند فرادستی بدان می

 ،مصوبات مجمع تشخیص مصرلحت نظرام ،از جمله سیاست کالن فرهنگی ،های بلند مدت کشورکه برنامهدر صورتی    ،همچنین

شرود کره روشن می ،را مورد بررسی قرار دهیم ...مصوبات مجلس و شورایعالی انقالب فرهنگی و  ،توسعه او  تا چهارمهای  برنامه

در پرترو چنرین   .در حداقل قابل انتظار نیرز دیرده نشرده اسرت  ،های مزبورها و برنامهشأن آموزش و پرورش در تدوین سیاست

توسط سیاستگزاران و  ،رورش در جلب حمایت حقوقی و منابع موردنیاز خودطبیعی است که سهم و جایگاه آموزش و پ   ،نگرشی

  .ها قرار گیردالشعاع سایر اولویتفراموش و یا تحت ،متولیان امور

در مرتبه چندم اولویت برای داوطلبان مشاغل قرار دارد و روی آوردن به شغل شغل معلمی  ،در سط  جامعه نیز  ،به همین قیاس

هرای انتخراب دبیرری در اولویت ،و در هنگام انتخراب رشرته نیرز  ،برخالف میل باطنی و از سر اجبار و اکراه بوده  ،اغلب  ،معلمی

 . پایانی و از سرِ اضطرار و احتیا  قرار دارد

 مرأیوس  ،های دولتریها با دریافتی کارمنردان سرایر نهادهرا و سرازماندریافتی آنشی معلمان و مقایسه  فشارها و مشكالت معی

ها در جامعره سررافكنده و نرزد آن .ها را به مراتب پایین در سلسله مراتب مشاغل تنز  داده استکننده بوده و منزلت شغلی آن

دهند هر روز بیش از دانش آموزان خود درس ربابا نان داد«را می  همسر و فرزندان خود خجل و شرمنده هستندودر حالی که به

   .کنندهایشان ناتوان احساس میبور در قبا  خانوادهسئولیت مزپیش خود را در ایفای م

شان مترادف با نروعی زبرونی و همرراه برا نگرانند که مبادا اعالم شغلِ  ،وگو در جمعی ناشناسیا گفت  ،خرید  ،هنگام خواستگاری

در  .تمراعی رنرج میبرنردملی و اج ،حقیر تاریخیمایه باشد و در مجموع از نوعی تانگیختن حس ترحم یا تمسخر مخاطبان کمبر

هایی از ذلرت بررای هرر یرك حراوی رگره  ...به هفته معلم و  ،آموزان به معلمجامعه و اولیای دانش  ،نگرش دولتمردان  ،این راستا

چره دکترر خرانعلی و چره اسرتاد )  روز کشته شردن الگوهرای آن  ه روز معلم مصادف باشاید تصادفی نباشد ک.  باشدمعلمان می

است گویا در این روز جامعه و زمامداران ما دانسته و ندانسته مشغو  بزرگداشت مرگ معلم و مقام معلمری   واقع شده(  مطهری

 می باشند!

 ،باشردهای کشرور میرت آموزش و پرورش ارشردِ سرازمانافضلِ کارمندی و وزااگر منافع ملی اقتضا دارد که معلمی  ،بدین گونه

های مردرن دولتگاه تمامی  سیستم آموزشی ابزار و تكیه  ،جه به اینكه در دنیای معاصربا تو.  دهدواقعیت خالف این را نشان می

لی نظرام برا تجدیرد نظرر در بایسته است سیاستگزاران و مسئولین عا  ،رواز این  ،باشدبرای نیل به توسعه پایدار و همه جانبه می

حساب جدیرد  ،ش در سلسله مراتب سازمانی و اجتماعیو اعاده جایگاه و منزلت آموزش و پرور  ،های پیشین خودنگرش و روش
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تر در و بیشتری بر روی نقش و سهم نظام آموزشی و فراتر از یك میلیون معلم باز کنند تا آنها نیز بنوبره خرود نقشری شایسرته

 .  پیشبرد امور و نیل به جامعه مطلوب ایفا کنند اداره کشور و

آیا با رجحان آموزش و پرورش و مدرسه به مرکزیرت   ،وسعه پایدار داشته باشیمآهنگ ت  ،در صورتی که از حوزه و منظر فرهنگ

هرایی ارزش تمررین و نهادینره کرردن ،یابد؟ برای تولیردگردد و هزینه آن کاهش نمیفرایند توسعه تسهیل و تسریع نمی  ،معلم

هرای فرردی و ها و مهارتسایر توانمنردیقانونگرایی و    ،تعامل فردی و گروهی  ،همفكری  ،همزیستی  ،مدارا  ،عدالت  ،چون آزادی

 اجتماعی آیا نیاز به زیرساخت آموزشی و تربیتی به محوریت مدرسه ومعلم نیست؟

بیشترین و بهترین ایام مفید عمرر خرود را در  ،(ران آتی جامعهها و مدیاین سرمایه)  با توجه به اینكه دانش آموزان و فرزندان ما

 ،سالمت نفرس  ،آرامش  ،تعقل  ،و از سوی دیگر با عنایت به ضریب نجابت  ،کنندان سپری میهای آموزشی و در کنار معلممحیط

اعتمرادترین حلقره   آیا این محیط و این قشرر سرالمترین و قابرل  ،(در مقایسه با سایر صنوف)  خلوص و اثربخشی صنف معلمان

 ؟ اجتماعی و سیاسی نیست  ،نهادینه کردن تحوالت فرهنگی جامعه برای بسترسازی و

متاسفانه به رغم همه نقش و اهمیتی که نظام آموزشی در اعتال و انحطا  و توسعه و عقب ماندگی جوامع معاصرر ایفرا کررده و 

ریزی و بودجرهنویسری  اجتماعی و فرهنگ برنامه  -در ادبیات سیاسی  با این وجود هنوز قادر به احراز جایگاه واقعی خود  ،کندمی

ای براقی ای فرعی و حاشیهن مسئولین ارشد نظام و در زندگی مردم نه رسوژه اصلی« که مسئلهو همچنان در ذه  ،استما نشده

نی را صررف ات و صرفحات طروالحاضر هسرتند سراع   ...جراید و  ،هارسانه  ،در حالی که دولتمردان و مدیران ارشد ما  .مانده است

دقرایقی انرد  از وقرت خرود را وقرف آمروزش و پررورش و   مایل نیسرتند  ،کنند  ...عراق و  ،امریكا  ،بحث بر سر انرژی هسته ای

ها نیز هر بلكه پیروزی در جنگ  ،و در شرایطی که نه فقط پیشرفت در حوزه علم و فرهنگ و اقتصاد  .های عمیق آن کنندبحران

شرود و نیرز و نرم افزاری و مقردم برر عملیرات سرخت افرزاری مییش منو  و متكی بر تمهیدات و عملیات روانی روز بیش از پ 

بره واسرطه غلبره   ،بااین وجرود در ایرران  ،گیرندانقالبات خشن و خونین گذشته به تدریج ماهیتی لطیف و مخملین به خود می

امریكرا ظامیشرود! ر در حرالی کره بودجره نکشور نگریسته میهمچنان ازمنظر سخت افزاری به حیات و توسعه    ،نگرش سنتی

آیاجزاین . -شود بودجه آموزشی آن به مراتب بیشتر از بودجه نظامی اش می باشد!گفته می  ،چندین برابر بودجه کل ایران است

شریپور توسرعه راوارونره  ،ونکنترا ،درواقع زمامرداران مرا) سرها را در تحت و پاها را در صدر قرارداده ایم؟  ،ما  ،است که دراینجا

  .(امده استاز اینرو تعجبی نداردکه صدای چندانی از آن بیرون نی، نواخته اند

 

 مشكالت اقتصادی آموزش و پرورش-

اما با توجه بره  ،شوددرصداز بودجه ومنابع دولتی در آموزش و پرورش هزینه می15قریب    ،شودکه درحا  حاضرگرچه گفته می

های جراری و افزون بر نود درصد بودجه مزبرور صررف هزینره  ،شش آنرسالت خطیر و سنگین نظام آموزشی و گستره تحت پو

عدتاً دیگر چیزی جهت ارتقا  کیفی و به روز کردن معلمان و سیستم آموزشی میشود و قا  –آنهم در نازلترین سطوح    –پرسنلی  

 (یزی هستندکه اغلب فرسوده و غیر استاندارد بوده و بدون نیاز به حوادث طبیعی در حا  فرور)  و تجهیز مدارس و نوسازی آنها

 .  ماندباقی نمی  ...و

ب نشدن نیروهای کیفی از یكسو و عدم استفاده بهینه از ظرفیتهای موجب جذ  ،های مالیبه عالوه فقدان یا ضعف توان و انگیزه

ساختار بازارکار شاغالن این بخش حیراتی را نیرز برا  ،بر تاثیر مخرب بر کیفیت آموزشموجود از سوی دیگر خواهد شد و عالوه  
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سراخت و در نهایرت بره روبررو خواهرد  ،هرای فرردیپدیدهای نامطلوبی چون چند شغلی و فقدان انگیزه بررای توسرعه ظرفیت

 .  انجامدها میانهزام و انتقا  نیروهای کیفی به سایر بخش ،استهال 

حتری دو یرا سره ) به تدریس تمرام وقرت ،از فر  استیصا  و برای جبران کسری هزینه زندگی خود  ،ری از معلمانبسیا  ،اکنون

در  ،دیده شغل دوم پیامدهای زیان بخشی نداشته باشرداگر در سازمان یا پست دیگری پ   .و یا مشاغل دیگر پناه برده اند  (شیفته

این مسئله عواقب و آثار نراگوار   ،برابر پشتوانه مطالعاتی و پژوهشی است  که هرساعت آن مستلزم و نیازمند چندینحرفه معلمی

اکنرون گچری وارد شدند ولی هرم به مطایبه یا مطاعنه گفته شده قبالً معلمان گچی از کالس خارج می  .و مخربی خواهد داشت

نراگزیر از ترن دادن بره مشراغل   ،شوند! چرا باید شرایطی پدید آورد که معلم مجبور شود در جوار حرفه اصرلی خرودکالس می

گردد و در انتها برا چشرمانی   (...در مواردی مسافرکشی یادست فروشی و حتی شاگردی در فروشگاه شاگرد خود و)  متعدد دیگر

 :زبان حا  چنین معلمانی مصداق این لطیفره اسرت کره ،را به مدرسه برساند؟! در چنین وضعیتی  خواب آلود جسم خسته خود

 مزاحم کسب و کار و زندگیمان شود!« معلمی  گذاریم  رنمی

چشم و گروش  ،(بویژه در غیاب یك ساز و کار نظارتی قوی و نهادینه شده) بدیهی است اقتصاد و سرانه کنونی آموزش و پرورش

پناه   ،کروکند ساخته است و در چنین شرایطی  ،کور  ،ئولین و ناظرین مربوطه را برای کنتر  کیفیت خدمات آموزشیو زبان مس

هشدار که حرفره  .باشدمی کاری یا شغل دوم به معنای فنا شدن تدریجی خصایل معلمی بردن معلمان به پدیده نامطلوب اضافه

 . انقرا  است در حا  زوا  و نسل معلمان واقعی در حا معلمی

 ،ن بخرم«! در حقیقت در وضعیت فعلیام که جنس ارزارهنوز آنقدر پولدار نشده  :الماللی دارند مبنی بر این کهها ضربانگلیسی

ها و سیاستگزاران و مدیران ارشد ما دلخوش و مفتخر به اجرای اصل سی ام قانون اساسری مبنری برر رایگران بی جهت خانواده

 سراده اندیشری و خرود فریبری  ،دچار نوعی خوشباوری  ،در واقع آنها بدون تأمل و تعمق در حاصل کار  .بودن تحصیالت هستند

 زیرا بودجه و سرانه فعلی آموزش و پرورش در اصل ناظر به حفظ حیات اولیه و ناز  سیسرتم  ،شده اند  (وییم عوامفریبیاگر نگ)

دیگرر   ،از آنجرا کره در دنیرای معاصرر  .باشدم اتالف منابع میبیشتر در حك  ،بوده و بنوعی  (همچون بیماری مدهوش و محتضر)

مردارس مرا غالبراً چیرزی جرز ترداوم  ،لذا در وضعیت کنونی  ،آیدبشمار نمی  صرف آموزش خواندن و نوشتن معیار سواد داشتن

آور طنرز معرروف مرار  باشد و یرادنمی (ها تا هنگام فراغت اولیا از کار روزانه خودبا هدف نگهداری بچه)  های سنتیمهدکود 

 رسعی میكنم مدرسه رفتن مزاحم تحصیالتم نشود«! :تواین که

و همراه با شدیدترین فشارهای روحری و )  و اولیای دانش آموزان ما به بدترین و بی رحمانه ترین شكلها  در حا  حاضر خانواده

خریرد  ،رسمی در قالب تهیه معلم خصوصری مشغو  پرداخت هزینه تحصیلی فرزندان خود در بیرون از سیستم آموزش  ،(روانی

به   .باشندمی  ...کالس کنكور و  ،کالس زبان  ،فوق العاده  ثبت نام در کالسهای  ،جزوات و نوارهای آموزشی و کمك آموزشی  ،کتب

 . تعطیل است (اثر بخش و امروزی آن ،به مفهوم حقیقی) اگر چه مدارس ما باز است اما تعلیم و تربیت ،تعبیری

و رویرش   ؛ییهرای آن از سرواز کارکرد نظام آموزشی و کیفیت خروجیها و افكار عمومینگرانی و نارضایتی خانواده  ،تقادسیل ان

 ،چی در حاشیه و بر فراز نظام آموزشی ماهایی نظیر موسسه قلمگیری امپراطوریقارچ گونه موسسات و جزوات آموزشی و شكل

گاه تمرام دولتهرای مردرن د در دنیای معاصر سیستم آموزشی کانون توجه و تكیرههمچنان که گفته ش  .گواهی بر این مدعاست

نظرام آموزشری مرا ظراهراً بره مظهرر عقرب مانردگی و   ،ولی در ایرران  ؛ر و همه جانبه بوده استبرای ملت سازی و توسعه پایدا

 . سرخوردگی و تشدید کننده شكافهای ملی و بین المللی تبدیل شده است
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فاقرد  ،غیرر مشرارکتی ،مدارسی غیر منعطف و غیرر پویرا ،سرانه ای چنین اند   ،آموزشی منسوخ ومتصلب کنونیآیا با ساختار  

از نظرر ذهنری   ،های مادی و معنوی و تبعیضرهای آشركار و پنهرانکه به لحاظ محرومیتیارات واقعی و شفاف و نیز معلمیاخت

و همچون خسری در میران امرواج افسروس و  ،درونی و بیرونی شدهوروانی دچار یاس و سرخوردگی و انواع تحقیرها و فشارهای 

توان با پررورش شرهروندان چگونه می    ،باشد« مینی جامع ازحسرت و ناکامیاندوه سرگردان بوده ودرواقع خودرآلبوم وکلكسیو

ه شدت متغیر و فرا پیچیرده مشارکت و تعامل در جهانی ب  ،دارای اعتماد به نفس و آماده رقابت  ،هوشیار  ،شاداب  ،خالق   ،توانمند

آموزش چنین سیسرتم و  ،مود؟ در بهترین حالتفراهم ن (در سط  ملی و فراملی) نشا  و بالندگی جامعه را  ،اسباب کامیابی  ...و

 .  بدبینی و نومیدی خواهد بود  ،تفاوتیبی  ،مسئولیتیبی ،انجماد و اغتشاش فكری ،انفعا  ،آموزش سكوت و سكون  ،چنین معلمی

جرایی  بره ،اعتنایی به نظام آموزشی و یرا تحقیرر علرم و معلمران خرودای و هیچ حكومتی از طریق بیهیچ جامعه  ،ن تردیدبدو

توان گفرت کره وضرعیت فعلری می  .تواند فراتر از علم و معلم خود برودای نمیبدرستی گفته شده که هیچ جامعه  .نرسیده است

ریزی و مردیریت بینش وتروان برنامره، منش، ای تمام نما ازروشبرآیند و آینه ،نمودنظام آموزش و پرورش و معلمان ما در واقع 

 .  باشدمی  (ونیز افق فكری جامعه) کشور

بلكره بره اقتضرای بافرت و آرایرش اقتصرادی ر اجتمراعی و  ،نه همان به اقتضای ماهیت و ایديولوژی انقالب  ،نماید کهچنین می

اغلرب برازاری زاده و کشراورز زاده   ،مدیران برآمده از بطرن و مرتن انقرالب  ،(متوسطو فقدان یا ضعف طبقه  )  معیشت سنتی ما

باید نسبت به نگرش بازاری و جالیزکارانه و تعمیم و تداو  آن در حوزه فرهنگ ر مبنی برر   ،صنوفضمن احترام به همه    .باشند

 . هشدار داد ،سا  آزمون و خطا 25پس از  ای ر و تداوم آنبرداری سریع از هر هزینهمصرفی پنداشتن آن و توقع بهره

وعرده برقرراری عردالت و احقراق   ،ش و پرورش و معلمرانضمن اذعان و اعتراف به مظلومیت آموز  از سویی نامزدهای انتخابات 

ید برخی کارشناسان با اشاره به خانواده چهار میلیرون نفرری دولرت و تنگناهرای شرد  ،دهند و از سوی دیگرحقوق ایشان را می

 .  دهندنسبت به دامن زدن و افزایش توقع معلمان و پیامدهای احتمالی آن هشدار می ،ایبودجه

باشرد و جوابگوی نیازهای رو به گسرترش کنرونی و آتری جامعره نمی  ،ط  و سقف منابع و درآمد فعلی دولتدرست است که س

از جملره مشرارکت –پوی تمهید منابع جدید و دیگرریباید در تكا  ،برای حل معضالت عدیده جامعه و ازجمله آموزش و پرورش

بایرد حساسرترین و مهمتررین کرانون و  ،تورم افسار گسیخته اما چرا در این وضعیت ناگوار و ،بود -ها و بخش خصوصی خانواده

 ردازند؟حلقه حیاتی و ارتباطی جامعه یعنی آموزش و پرورش و معلمان بیشترین هزینه و تاوان کمبود و کسری بودجه را بپ

کرم نبایرد در دسرت  ،نشریننداگر آموزش و پرورش و معلمان به اقتضای نقش خطیر و حیاتی خود در صدر نمی  ،در این اوضاع

برقرراری عردالت و   ،از اینررو  .درست است که معلمان رزیاد« هستند ولی باور کنید که رزیرادی« نیسرتند  .ذیل هم قرار گیرند

 . اقل انتظار و کمترین حق آنها استحد  ،هماهنگی در دستمزدها و مزایا

هر آنگونره کره اقتضرای منرافع  ،ارزی و ریالی بودتولید و توزیع درآمدهای    ،آیا رواست هر کس بر سر منبع یا در مسیر دریافت

چند درصد از مسئولین ما حاضر هسرتند در برین   ،مبادرت به تسهیم و تخصیص بودجه کند؟ براستی  ،نمودخود و گروهش می

 .  ن برگزینندانشارا به عنوان شغل خود یا فرزندن های موجود کشور آموزش و پرورش و حرفه معلمیسازما

و  ،نها به پایتخرتاز شهرستا ،از روستا به شهر  (اعم از مادی و معنوی)  هاهمگان بر پدیده نامیمون فرار و مهاجرت سرمایه  ،اغلب

اند که این سیر فرار و مهراجرت دهاما آیا اندیشی .خورنداز پایتخت به خارج و آنسوی مرزها پیوسته غبطه و افسوس خورده و می

در ابعادی بسیار خطرناکتر و ویرانگرتر در سط  سازمانها و نهادهای فعا  در کشرور و   ،بسوی مراکز قدرت و ثروت و خوشبختی

براستی هم اکنون چند متخصص مقطع ابتدایی در دبستانهای مرا مشرغو  انجرام صه آموزش و پرورش برقرار است؟عر  بویژه در

http://www.asemankafinet.ir/
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از )  بره حلقره براالتر  -خواهنردو یا می-خواهد  نفوذ و شهرتش ارتقا یافت می  ،دانش  ،هستند؟ چرا هر کس اندکی مدر وظیفه  

از آنجا به دانشگاه و یا هرر جرای دیگرری بره جرز آمروزش و   ،دبیرستان و پیش دانشگاهیاز راهنمایی به    ،ابتدایی به راهنمایی

 منتقل شود؟ (  ...پرورش

 

 وش چیست؟علت اين فاجعه خام 

نویسری و و الگروی غلرط برنامه  (و بره تبرع آن آوازه و اعتبرار اجتمراعی)  نامتوازن و ناعادالنره قردرت و ثرروت  ،جز هرم وارونه 

در نسبت مستقیم با قدرت چانه زنی و سهم و وزن آن در  ،بندی سالیانهریزی؟ چرا باید سهم هر دستگاه در هنگام بودجهبودجه

 باشد؟  ،معادالت قدرت

ترین اما شاید در این بین یكی از مهمتررین و پرر دامنره  ،های فراوان و عمیقی روبرو استجامعه کنونی ایران با چالش  ،گمانبی

گسل ناشی از یاس و پژمرده گی و بغض و سرخوردگی قاطبه معلمان باشد که معلروم نیسرت   ،های مغفو  و فراموش شدهگسل

حتری  .م و نجیب از بطری سكون و سكوت چه پیامدهایی را به دنبا  داشرته باشرددر صورت فعا  شدن و خروج این غو  عظی

مدیریت آینده نگر اقتضا دارد برای خاتمه اثررات منفری چنرین  ،م نباشداگر جامعه فرهنگیان مستعد انفجار روانی و اجتماعی ه

  .نه ای اندیشیده شودنه و عاجالتدابیر عاقال ،نگرشی بر آحاد ملت و بویژه بر نوباوگان این مرزو بوم

 . آیا هنوز وقت آن نرسیده که از فاز ربحران مدیریت« به مرحله رمدیریت بحران« گام نهیم

 

 معلم   حقوق معنوی  -

پیوسته مشكالت مادی و مالی معلمان خودنمایی میكند و بویژه این روزها سایر مشكالت و حقوق آنهرا را   ،اگر چه در اولین گام

برقراری  ،تامین نیازهای اولیه و متعارف زندگی ،حل مشكل مسكن ،و اگر چه افزایش حقوق و مزایا  ،اده استتحت الشعاع قرار د

ولری نبایرد برا تاکیرد صررف برر  ،از حقوق مسلم و مطالبات به حرق ایشران اسرت ...مكهای غیر نقدی وعدالت در پرداختها و ک

 . منزلت شغلی آنها را از نظر دور داشتمطالبات مادی ایشان اعاده و احقاق حقوق معنوی و عزت و  

لش بنیرادی ترر احیرای حقروق و توان گفت چامعیوب و بیمار آموزش و پرورش در واقع می  ،با توجه به ساختار عریض و طویل

در   ،حقوق حرفه ای معلم به جایگاه او در ساختار متمرکز و متصلب نظرام آموزشری  .باشدمنزلت حرفه ای و معنوی معلمان می

روش   ،میرزان و شریوه تردریس  ،محتروا  ،در کالس و در فعالیت کالسی خود اعرم از انتخراب هردف  ،در شورای مدرسه  ،رسهمد

   .گرددمیبر    ...ارزشیابی و

در حا  حاضر معلم نه تنها در تدوین و اجرای مراحل فوق سهم و نقش مشارکتی ندارد که حتی در تعیین جای نشستن دانش 

 ز باید تابع تشخیص ناظم مدرسه باشد!آموزان در کالس خود نی

سلسرله مراترب )  سرازمانیای بد  شرده کره هرم در عرصره بررون  معلم به موجود بال دفاع و تحقیر و تضعیف شده  ،در مجموع

همچون بیماری محتضر و بر زمرین افتراده پیوسرته در   (آموزش و پرورش)  و هم در صحنه درون سازمانی  (سازمانی و اجتماعی

در واقع نباید از او  .قرار دارد –حتی از سوی راننده سرویس روزانه خود   –تهاجم و توهین مكرر و بی پایان    ،انتقاد  ،معر  فشار

 ا متناسب با تحوالت جهانی خود را به روز نكرده است بلكه باید از او پرسید چرا و چگونه زنده مانده است!پرسید چر
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ر تخصصی در حوزه    ه جای تمایل به تباد  آخرین اخبار و دستاوردهای علمیمعلمان ب  ،تصادفی نیست در هنگام زنگ تفری 

لحظاتی کوتاه خود و آالمشان را فراموش    ،ابقه در خندانیدن یكدیگرها و مسدهند با نقل آخرین جو  ترجی  می  ،تدریس خود

 .  و برای ادامه کار و زندگی به خویشتن روحیه و نیرو دهند

 

 موجود  های چالش  اجمالی  تحلیل

  بنیادین   تحو   سازی  اجرایی  جهت  و   سرعت  ،اخیر  دهه  در  پرورش  و  آموزش  محترم  وزرای  و  امر  مسئوالن  هایتالش  رغم  به

  افت   حتی  و  دادها   برون  محسوس   تغییر  عدم  .کند  برآورده  درستی  به  را  مردم  و  رهبری  معظم  مقام  انتظارات  است  نتوانسته

  حتی   و   گردد   تربرجسته   ها چالش  این   از  برخی  تا   شده   ایزمینه  نیز  کرونایی  یطشرا  .مدعاست  این   بر  شاهدی  آنها   از  برخی

  نیروی  ؛ تربیتی حكمرانی کلی دسته سه در را پرورش و آموزش نظام   اصلی هایچالش توانمی  .آید وجود به جدیدی  های چالش

 .  داد جای پرورش و آموزش در عدالت و کیفیت  ؛انسانی

 :  از عبارتند ایران پرورش و آموزش نظام حكمرانی هایچالش اهم

 ؛  پرورش و آموزش وزارت  ور بهره کم  و بروکراتیك ،متمرکز ساختار .1

  توزیع  و   چاپ  و  تالیف  ،سازیمدرسه   جمله  از  غیرضروری  امور  از  برخی  در  پرورش  و  آموزش  وزارت  نابجای  گریتصدی  .2

   ؛ ...و درسی  هایکتاب

 ؛ آموزان دانش  و مناطق همه برای  تربیتی  -  مدیریتی یكنواخت و یكسان الگوی و  استانداردها اعما  .3

 ؛  آمارها و  صادره مجوزهای ،سازوکارها   ، فرآیندها نظیر اموری در پرورش و آموزش وزارت پایین  شفافیت .4

 ؛  پرورش و آموزش کیفی ارتقای اختیار در منابع پایین وری بهره .5

 ؛ آن اقتصادی بعد به والدین  مشارکت  تقلیل .6

  در  آن  درونی  های کاستی  و   اجتماعی   و   تربیتی  نظام   جدید   شرایط  با   متناسب  تحو   سند   ترمیم  و   روزرسانی   به  در   کوتاهی   .7

 ؛  شده  تعیین مواعد

 (  .2030 سند) پایدار توسعه اسناد ویژه به  المللی بین نهادهای و  ها سیاست و  اسناد مقابل در وادادگی  .8

 :  از عبارتند  انسانی نیروی بخش در ایران ورشپر  و آموزش نظام  هایچالش اهم

 ؛  آموزشی نیروهای به (خدماتی و اداری) غیرآموزشی نیروهای 17 به 10 غیرمتناسب نسبت .1

 ؛  جنسیتی و کیفی ، کمی لحاظ به پرورش و آموزش انسانی نیروی نامتوازن توزیع .2

 ؛  هآیند  هایسا  در نیاز مورد انسانی  نیروی توجه قابل کمبود .3

 ؛  فرهنگیان دانشگاه از غیر مسیرهایی از پرورش و آموزش وزارت  نیاز مورد انسانی  نیروی جذب .4

 ؛  کارشناس  و مدیر تربیت از غفلت و  معلم تربیت صرف به فرهنگیان دانشگاه تقلیل .5

 ؛  اقتضايات و نیازها  ا ب متناسب  معلمان علمی  و  اخالقی و ایحرفه ،تخصصی  هایصالحیت  ای دوره  ارزیابی نظام فقدان  .6

 

 تربیت امر متخصصان  و جامعه فرهنگی  و فكری نیروهای عنوان به  معلمان منزلت به توجهی کم  .7

 ؛  فرهنگیان  رفاهی و معیشتی  نابسامانی .8

 ؛ آن حقوقی هویت در  ابهام و فرهنگیان معیشت بهبود در  فرهنگیان ذخیره صندوق نسبی  ناکارآمدی .9
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 ؛  فرهنگیان  هایپرداختی دیگر و  التدریس حق و کار اضافه ختپردا  در نظمی بی  .10

 . آموزشگری به ،گری  مربی از معلم   نقش تقلیل .11

 :  نمود اشاره ذیل موارد به توانمی نیز پرورشی و آموزشی عدالت و کیفیت  به ناظر  هایچالش اهم

 ؛  محروم و برخوردار هایاستان میان آن توجه قابل   هفاصل و دوم متوسطه  دوره نهایی  هایآزمون  معد  میانگین بودن پایین .1

 ؛  تربیت هایساحت همه به منطقی و مطلوب توجه ضعف .2

 ؛  اجتماعی  هایآسیب با مرتبط توانمندسازی به آموزان دانش از سوم یك به قریب  شدید نیاز .3

 ؛ دوم متوسطه دوره مشمو  افراد از درصد 20  به  قریب تحصیل از بازماندگی .4

 ؛  کرونا   دوره در مجازی پرورش و آموزش خدمات  به آموز دانش میلیون 2 حداقل  دسترسی عدم  .5

 ؛ پولی مدارس در کشور آموزاندانش از درصد 14 از بیش  تحصیل .6

 شرکت   کشور  58  از 48  رتبه  جمله  از)  جهان  و  منطقه  سط   در  آموزی  دانش  المللی  بین  هایآزمون   در  ایران  پایین   رتبه  .7

  ؛(2019 تیمز در هشتم  ریاضی آزمون در کننده شرکت کشور 59 از 50 رتبه و  چهارم پایه علوم آزمون در هکنند

 ؛  مختلف مناطق در آن نامتوازن توزیع و  مناسب پرورشی و  آموزشی فضاهای کمبود .8

 ؛  یادگیری و یاددهی  عناصر کیفیت بر آن بازار  و کنكور منفی اثر .9

 ؛  المللی بین آموزشی مراکز و مدارس در مجازی تحصیل رونق و گسترش .10

  و   رسمی  پرورش  و  آموزش  سنجش  نظام   فقدان  و   پرورشی   و  آموزشی   خدمات  کیفیت  تضمین  و  ارزشیابی  نظام  های کاستی  .11

 ملی  سط  در عمومی

 

 نتیجه گیری

  جامعه  یك  ساخت   در  نهاد   ینمهمتر  را  آن  شناسان  جامعه  از  بسیاری  که   حدیست  به  امروز  دنیای  در   پرورش  و  آموزش  اهمیت

 شرایط  ایجاد   و  استعدادها  شناسایی   ،دارد  حیاتی  نقش   آنان  کردن  وبالنده   فرد  درپروراندن  پرورش  و  آموزش  .دانند  می  موفق

  و   اجتماعی  ، عاطفی  ، عقالنی  مختلف  های   جنبه  در  انسان  متعاد   و  موزون  رشد   و  مختلف  های  درزمینه  آنها   شكوفایی   برای  الزم

  صحی    تربیت  گرو   در  انسان  دیگرکما    عبارت  به  . رساند  انجام  باید   پرورش  و  آموزش  که  است  سنگینی   های  ولیتمسئ  جسمانی

 گرایشی  است  توجه  جالب  رپرورش  و  آموزش«  به  شدید   گرایش  ،اخیر  قرن  اجتماعی  های  دگرگونی  مجموعه  در.  اوست  رفتار  و

 به   پیشرفت  حا   در  و  پیشرفته  ، اجتماعی  و  سیاسی  نظام  هر   با  املته  همه  امروز  جامعه  در  .است  جهانی  و  فراگیر  تقریباً  که

 خاصی   اولویت  از  جهانی  مقیاس  در  اجتماعی  های  فعالیت  دیگر  به  نسبت  پرورش  و  آموزش  و  دارند  توجه  رتربیت«  ی  مساله

  اولیه  نیازهای  از  را  دفرزن  تربیت  ،امروز  دنیای  .است  شده  بنیاد  قوی  منطقی  بر  و  نیست  دلیل  بی  شدید  توجه  این.  است  مند  بهره

  نهاد  این  که  چه  دارند  انكارناپذیری  نقش   تربیت   این  در   پرورشی  مربیان   و   پرورش  و   آموزش  اغراق  بدون   فو  شناسد  می  زندگی 

  و   فكر   در  متعالی  درجات  تا   دهد   صیقل  ای   گونه  به  را  نوجوانان  و   کودکان   جان  و   روح   ،علمی  آموزش  کنار   در   است  صدد   در

 تغییرات  مقابل   در  و  دارند  کارانه  محافظه  خصلتی  جوامع  ترین  پیشرفته  در  حتی  ،آموزشی  های  نظام  .گردد  نهنهادی  آنان  اندیشه

  بین  شكاف   .کند  می  تحمیل  پرورش  و  آموزش  سیستم  بر  را  جدید  نیازهای  و   ها   گرایش   ،جامعه  سرانجام  اما   . کنند  می   مقاومت

  جای   همه  در  پرورش  و  آموزش  های  چالش   از  یكی  ،تغییر  برابر  در  ی ایستای  به  آموزشی  های  نظام   میل  و  آموزان  دانش   نیازهای

  به   ندارد؟  ای  آینده  معلمی  شغل  و   شده  کمرنگ  مدرسه  در  معلم  نقش   که  گرفت  نتیجه  مقدمات  این  از  توان  می  آیا   .است  دنیا
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  را  خود باید  معلمان  و است مواجه اساسی  چالش  با   معلم سنتی مفهوم اما  ،بگیرد را معلم  جای  تواند  نمی  چیز هیچ  رسد می  نظر

  یا   ژاپن  جامعه  در  تغییرات  برابر  در  ها   سامورایی  ایستادگی   ، تغییرات  موج  برابر  در  معلمان   مقاومت  . دهند  تطبیق  چدید  شرایط  با

 .  کند  می  تداعی را بودند تر قوی آنها از مراتب  به که مهاجرانی برابر در  آمریكایی پوستان سرخ مقاومت

 و  آموزش  است؟  مواجه  هایی  چالش  چه  با  ،همه  برای  آموزش  هفته  در  یونسكو  امسا   شعار  با  ارتبا   در  نایرا  پرورش  و  آموزش

  مناطق  در  مازاد  نیروی  ایجاد   باعث   که  است  مواجه  معلمان  نامناسب   توزیع  با  بلكه  ،نیست  مواجه  معلم  کمبود  با   ما   پرورش

 معضل  این  کنون  تا  نتوانسته  وزارتخانه  این  استخدامی  های  تسیاس  .است  شده  محروم  مناطق  برخی  در  معلم  کمبود  و  برخوردار

  چگونگی   به  ،آموزشی  کیفیت  ضعف  از  بخشی  و  است  مشكل  دچار  آموزشی  کیفیت  زمینه  در   پرورش  و  آموزش  .کند  حل  را

 .  گردد  برمی معلمان نگهداشت و آموزش ،جذب

  ، خدمت  ضمن  های  کالس  در  ندرت  به  خدمت  و ط  در  و   اند   ندیده   را  معلمی  حرفه  برای  الزم   های  آموزش  معلمان  اغلب

  پایین   ،آنها   ای  حرفه  دلبستگی  و   معلمان  شغلی   انگیزه  .اند   کرده  اصالح  و   بازنگری  را  خود  آموزشی  روشهای  و   دانش   و   اطالعات

 می  ابراز  معیشتی  اوضاع  از   را  خود  نارضایتی  مستقیم  غیر  و  مستقیم  درس  های  کالس  در  حتی  و  مدرسه  دفتر  در  معلمان  .است

 .  کنند

  های   هزینه  نسبت  ،متناقض  های  جنبه  از  یكی  .کنند  می  معرفی  خود  انگیزگی  بی  عامل  را  پایین  مزایای  و  حقوق   معلمان  اغلب

  اعتبارات  درصد  90  گذشته  سا   ده  در  متوسط  طور  به  .است  پرورش  و  آموزش  وزارت  بودجه  در  ها  هزینه  سایر  به  پرسنلی

  به   را  خود  مزایای  و  حقوق   پرورش  و  آموزش  پرسنل  وجود  این   با  .است  شده  پرسنل  ایمزای  و  حقوق   پرداخت  صرف  وزارتخانه

 .  دهد می  رنج را  آنها تبعیض احساس و کرده مقایسه دولت دیگر کارکنان با را خود  دايما  و دانند  نمی  کافی وجه هیچ
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   :منابع و مآخذ

 26/12/83 ،سایت بازتاب  ،ی اصغر کاکو جویباردکتر علی  ،آموزش و پرورش ایران در حاشیه .1

   12/4/94همشهری  ، ابراهیم اصالنی ،آموزش و پرورش در برزخ .2

 18/8/93روزنامه همشهری ، شیرزاد عبداللهی ،آموزش و پرورش و ایديولوژی کارمندی .3

 1391زمستان  ،پژوهشكده تعلیم و تربیت ،تدوین و تلفیق حسین دهقان و مسلم پرتو ،آموزش و پرورش و توسعه .4

 1391خرداد ،پژوهشكده تعلیم و تربیت ،هماندیشی و مصاحبه با صاحبنظران و متخصصان ، اصالحات در آموزش و پرورش .5

پژوهشكده تعلیم و   ، با اهتمام منیره رضایی ،ایریزی توسعه آموزش و پرورش و آموزشهای فنی و حرفه اقتصاد و برنامه .6

 1393 ،بیتتر

 1393رحیم دباغ ،وی انسانی با سواد و بی سواد در ارزش افزوده بخشهای اقتصادی کشوربررسی و برآورد سهم نیر .7

 1393 ،دکتر ابوالقاسم نادری ،تحلیل تطبیقی بازدهی اقتصادی سرمایه انسانی در بازار کار آموزش و پرورش ایران .8

 30/1/94، روزنامه شرق  ،مسعود نیلی ،چالشهای ريیس جمهور نهم .9

پژوهشكده تعلیم و   ،به کوشش منیره رضایی  ،های همایش ملی مهندسی اصالحات در آموزش و پرورشالهچكیده مق  .10

 1391خرداد  ،تربیت

  ،به کوشش احسان هوشمند ،در گفتگو با مسئوالن و صاحبنظران ،های توسعه نیافتگی و آموزش و پرورش ایرانریشه  .11

 1392 ،علیم و تربیتپژوهشكده ت

  ،... قوام و دکتر صغری ابراهیمی  ،به کوشش دکتر نادر سلسبیلی ،اصالح نظام آموزش و پرورش ایران سند و منشور .12

 1392تابستان  ،پژوهشكده تعلیم و تربیت

 1393، یعقوب انتظاری ، ظهور اقتصاد دانش و ضرورت تحو  در آموزش و پرورش ایران .13

مجموعه مقاالت همایش ملی مهندسی   ،مدیریت و نیروی انسانی  ،اصالحات در آموزش و پرورش و سازمان مبانی نظری .14

 1392 ، پژوهشكده تعلیم و تربیت ،به اهتمام منیره رضایی  ،اصالحات در آموزش و پرورش

 ،وزارت آموزش و پرورش ،ی دکتر علی اصغر کاکوجویبار ،مجموعه مقاالت راهبردهای کالن اصالحات در آموزش و پرورش .15

1390 

 1392بهار  ،پژوهشكده تعلیم و تربیت  ،یاد دکتر حسین عظیمیزش و پرورش در توسعه از دیدگاه زندهنقش آمو .16

 

 


