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آموزشوپرورش مسیر پیشرفت کشور ،الزامات و چالشها
نگین علی اکبری

9

 4کارشناس علوم تربیتی،آموزگار شاغل منطقه ی افشار استان زنجان

چکیده
در این مقاله برآن بودیم تا به مقوله آموزشوپرورش مسیر پیشرفت کشور ،الزامات ،چالشها پرداخته شود .در ابتدا سعی شده
به این پرسش پاسخ داده شود که آیا دستیابی به حد کفایت و کارایی در نظامهای آموزشوپرورش ،مستلزم عطف توجه و
تمرکز فکری و مادی روی کدام عنصر یا مؤلفه این نظام است؟ به عبارتدیگر ،اگر از میان نهادها و ساختارهای اجتماعی،
نهادهای تعلیم و تربیت ،اولویت و اهمیت بیشتری در کمک به دستیابی به اهداف توسعه پایدار دارد آیا در درون این خرده
نظام نیز میتوان ابعاد و عناصر متشکله را از حیث درجه اهمیت ،اولویت و تأثیرگذاری بر دستیابی به اصالحات و تغییرات،
دستهبندی کرد؟ الزامات و چالشها در زمینه پیشرفت آموزشوپرورش و راهکارها کدام است؟ برای پاسخ به این سؤال از روش
تحقیقی از مطالب عنوانشده در کتابها و مقاالت و سایتهای مختلف مرتبط با موضوع استفادهشده است .نتیجه بهدستآمده
حاکی از آن است که با توجه ویژه به آموزشوپرورش از طرف دولت و مراکز خصوصی و حفظ استقالل سیاسی این نهاد از
عوامل سیاسی دیگر ،اختصاص بودجه و هزینه الزم در این زمینه ،بازنگری روشهای آموزشی و تربیتی و سنجش ،اهمیت نقش
معلم در پیشرفت آموزشوپرورش و نحوه تعامل با جهانیشدن این نهاد و حفظ ارزشها ،بخشهایی از راهکارهای پیشرفت
آموزشوپرورش میباشد .امید است در مرحله عمل نیز بتوان از مطالب ارائهشده در این مقاله استفاده گردد.
واژههای کلیدی :آموزشوپرورش ،الزامات ،چالشها ،جهانیشدن.
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 .9مقدمه
رویکردهای برآمده در عصر جدید ارتباطات و فناوریها در تعلیم و تربیت ازجمله دیدگاه حداکثری مبتنی بر خودیادگیری و
چگونگی یادگیری (فراشناخت ) ،یادگیری فرایندمدار و مستقل موجب حرکت تدریجی در باره تعریف مفاهیم اساسی تعلیم و
تربیتشده است .علم ،تدریس ،معلم ،شاگرد ،محتوای درسی و مدرسه در حال احراز تعاریف جدید هستند .جهانیشدن موجب
شده تا در بسیاری از موارد مرزهای سنتی آموزش و فناوریها از بین رفته و نیازمند آن است که دوباره تعریف شود .برای مثال
از بین رفتن مرز بین دولتهای ملی و جامعۀ جهانی ،بین فرهنگ ملی و خردهفرهنگهای تشکیلدهنده آن ،بین مدرسه و
جامعۀ محلی ،بین خانه و مدرسه ،بین آموزش و کار ،بین دنیای کار و مؤسسات یادگیری ،بین آموزش رسمی و غیررسمی ،بین
برنامۀ درسی از قبل تنظیمشده و انتخابهای افراد ،بین شاگرد و معلم ،بین والدین و فرزندان آنها ،بین انسان و ماشین و
حتی بین رشتههای مختلف ،موجب شده تا چالشهای عمدهای در آموزش ایجاد شود که بهمنظور برخورد با آنها و انطباق با
تغییرات پیشآمده ،برنامه ریزان و مربیان آموزشی بایستی گامهایی فوری برای تجدید سازمان آموزشی در تمامی جنبهها و
ابعاد بردارند و بدیهی است که غفلت از این کار به معنی سلب مسئولیت به نفع جهانیسازی و جریان متولی آن است .از
مطالعه وضعیت موجود در آموزشوپرورش کشورمان میتوان دریافت که در طول سالیان گذشته ،تالش موفقیتآمیزی برای
شناسایی این چالشها و مقابله با آنها به عمل نیامده و اگر هم کاری صورت گرفته جامع و کامل نبوده و نظام آموزشی کشور
کماکان به روش سنتی خود اداره میگردد( .صبوری خسروشاهی) 4831 ،

الزامات آموزشوپرورش
 .4تحول در آموزش و سنجش
تحول به معنای متبلور ساختن تواناییها و استعدادها بهوسیلۀ تجربه و تدبیر است .همچنین تحول فرآیند ذوب شدن
اندیشهها ،باورها و رفتارهای سنتی و تثبیت ارزشهای نوین و استقرار نظامهای جدید در یک سازمان است .سند تحول
بنیادین آموزشوپرورش هرچند هم سندی جامع و کامل باشد ،نمیتواند موجب تحول در آموزشوپرورش شود مگر ا ینکه این
تحول در افکار ،نگرشها ،الگوهای رفتاری و منش مجریان این سند نیز ،صورت گیرد .اگر چنین نبود با یست سایر کشورها نیز
با نگاشتن سندی شاهد تحول در سیستمهای آموزشی و سنجشی خود می بودند .یکی از موانع اجرای تحول در سیستم
آموزشوپرورش عدم وجود مدیران تحولگرا است.
در حال حاضر بسیاری از الیههای میانی مد یریت آموزشوپرورش از اهداف و برنامههای این سند اطالع کافی ندارند .حتی اگر
برخی از این مد یران نیز قادر به درک آرمانها و اصول سند تحول باشند ،باز عدم همگونی و ارتباط سیستمی بین آنها ،باعث
خواهد شد ،رسیدن به اهداف مشترک بهدشواری صورت یابد .از سوی د یگر عدم هماهنگی کل اجزای سیستم آموزشوپرورش
و دخالت عوامل برونسازمانی چشمانداز ضعیفی برای اجرای این طرح ترسیم میکند.
یکی از چالشهای د یگر تحول در نظام آموزشی کشور عدم توجه به امر پژوهش ،ارزشیابی نظام آموزشی و کنترل کیفی در
جهت بهبود برنامهها و تصحیح روشهای به کار گرفتهشده است.
در حال حاضر ما در تربیت نیروهای آموزشوپرورش شاهد یک موازی کاری هستیم .از یکسو دانشگاه فرهنگیان ،رسالت
تربیت نیروهای موردنیاز آموزشوپرورش را بر عهده دارد و از سوی د یگر دانشگاههای وابسته به وزارت علوم نیز به تربیت این
نیروها می پردازند ،اگر قرار است نیروهای آموزشوپرورش از بین فارغالتحصیالن دانشگاه فرهنگیان باشند ،چه الزامی وجود دارد
دانشگاهها نیز در به تربیت ا ین نیروها بپردازند؟
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و اگر قرار است دانشجویان سایر دانشگاهها در آموزشوپرورش استخدام نشوند ،به چه دلیلی باید در رشتههای مرتبط با
آموزشوپرورش ،تحصیل نما یند؟
بنابراین ،ادغام آن دسته از رشتهها و دانشکدههای وزارت علوم که به تربیت نیروی انسانی آموزشوپرورش می پردازند ،با
دانشگاه فرهنگیان ضروری به نظر میرسد .دانشگاه فرهنگیان عالوه بر تربیتمعلمان باید وظیفهی پژوهش و ارز یابی از
کارکردهای نظام آموزشی را بر عهده داشته باشد ،همچنین باید پرورش دانشجو یانی که رشتههایشان با آموزشوپرورش مرتبط
است به دانشگاه فرهنگیان واگذار گردد .بهطور نمونه بهتر است دانشکدههای روانشناسی و علوم تربیتی که بیشتر زمینههای
آموزشی و پژوهشیشان با آموزشوپرورش مرتبط است ،با دانشگاه فرهنگیان ادغام گردند و رشتههایی نظیر روانشناسی بالینی
نیز که بیشتر در حیطۀ تشخیص و درمان بیماریهای روانی ،تحصیل و کارآموزی می کنند ،به وزارت بهداشت و آموزش پزشکی
واگذار شود؛ زیرا در ا ین صورت دانشجویان این دانشگاهها با دانشآموزان و مدارس نیز ارتباط خواهند یافت و فرصت خوبی
برای کسب تجارب عملی و انجام پروژههای پژوهشی برای آنها فراهم خواهد شد و به کمک کارهای پژوهشی آنها مشکالت
آموزشوپرورش نیز شناسایی و رفع خواهد گردید.
دانشگاه فرهنگیان در درجۀ نخست یک دانشگاه است و هدفش پرورش نیروهای آموزشی و تربیتی می باشد ،بنابرا ین استخدام
آزما یشی دانشجویان و اخذ تعهد خدمت از آنها بر عهده دانشگاه نیست و آموزش و پروش میتواند از بین دانشجویان این
دانشگاه که در مقاطع کارشناسی و باالتر فارغالتحصیل شدهاند و شا یستگی الزم برای احراز شغل معلمی را دارند و ا ین قابلیت
را در طی چهار سال دورۀ تحصیل خود در دانشگاه به اثبات رساندهاند و با ارزیابیهای دقیق اعضای هیئت علمی و کارشناسان
مربوطه ،ا ین شا یستگی آنها محرز شده است ،نیروهای آموزشی و پرورشی خود را انتخاب نما ید .همچنین میتوان حقوق
پرداختی به دانشجویان در حال تحصیل دانشگاه فرهنگیان را صرف توسعه زیرساختهای آموزشی و پژوهشی آن دانشگاه نمود.
افزایش انگیزۀ کارکنان آموزشوپرورش از د یگر ملزومات اجرای برنامههای سند تحول بنیادین است ،افزایش انگیزه کارکنان
آموزشوپرورش بستگی به رفع تبعیض در حقوق در یافتی آنان با کارکنان سایر ادارات دارد .نارضا یتی شغلی در بین کارکنان
آموزشوپرورش میتواند هر تحولی را با مشکل مواجه کند ،بنابرا ین ،توجه به معلم و حقوق وی از ملزومات تحقق تحول در
سیستم آموزشوپرورش است.
عالوه بر ا ین ،هماهنگی و هم سویی شیوههای سنجش و ارزشیابی در آموزشوپرورش و کنکور ،یکی از ضرور یات تحقق تحول
در نظام آموزشوپرورش است .اعمال سیستم ارزشیابی کیفی در دورۀ ابتدایی ،زمانی میتواند مؤثر واقع شود که آزمون ورود به
مدارس استعدادهای درخشان نیز در راستای اهداف و شیوههای ا ین نوع ارزشیابی باشد .میتوان گفت که کنکور و رقابت بر سر
رشتهها و دانشگاههای برتر به دورۀ ابتدایی انتقال یافته است؛ بهطوریکه گردش مالی آموزشگاههای آزاد و کالسهای خصوصی،
از گردش مالی وزارت آموزشوپرورش نیز بیشتر شده است .آموزشگاههای آزاد با ارائه برنامههای خاص خود درصدد پاسخگویی
به دغدغۀ والدین دانشآموزان ،با تأکید بر قبولی فرزندان آنها در کنکور هستند و در سالهای اخیر متقاضیان ز یادی
پیداکردهاند.
در حال حاضر مدارس ،در ا یفای رسالت آموزشی و پرورشی ،شناسایی و رشد استعدادها ،اجتماعی کردن دانشآموزان ،پرورش
اخالقی ،مذهبی و  ...نسبتاً ناکام ماندهاند .روی آوردن دانشآموزان به آموزشگاههای آزاد و کالسهای خصوصی نهتنها به
پرورش افراد ،متعهد و معتقد به مبانی سند تحول بنیادین منتهی نخواهد شد ،بلکه ممکن است تنها از آنها ،ماشینهای
تستزنی خوبی بسازد که به درد قبولی در آزمون کنکور و رشتههای خوب دانشگاههای برتر بخورند .چنانچه در سالهای اخیر
مهاجرت معنادار نخبگان به برخی از کشورها ،نشانۀ همین بیقیدی است که تنها هزینۀ آموزشوپرورش این نوع از فراگیران بر
دوش نظام آموزشی کشور باقیمانده است.
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برای رفع ا ین مشکالت ،در سالهای اخیر آموزشوپرورش بهمنظور شناسا یی و هدایت استعدادهای برتر ،طرحی را بهصورت
آزما یشی اجرا میکند .این طرح که با همکاری بنیاد ملی نخبگان ،درصدد شناسا یی استعدادهای برتر از بین دانشآموزان و از
سال چهارم ابتدایی است و در نظر دارد ،به پرورش آن استعدادها در سالهای آتی نیز همت بگمارد .مبنای این طرح را با ید در
نظریه هوش چندگانۀ گاردنر جستجو کرد ،اما ممکن است این طرح نیز نتواند اهداف تعیینشده را تحقق بخشد .یکی از دالیل
آن وجود مدارس استعدادهای درخشان و اجرای آزمون تستی برای ورود به آن مدارس است که دانشآموزان ا ین نوع مدارس و
حتی سایر مدارس نیز هدفی جز رفتن به رشتههای تجربی و در برخی موارد رشتۀ ر یاضی ،جهت ورود به رشتههای پزشکی،
دندانپزشکی ،داروسازی ،برق ،مکانیک ،کامپیوتر و  ...و تحصیل در دانشگاههای برتر ،ندارند.
چنان چه در سالهای اخیر با خیل عظیم داوطلبان کنکور گروه آزمایشی علوم تجربی مواجه هستیم و دلیل آن ظرفیت محدود
رشتههای پزشکی و عدم اشباع بازار کار آن و نیز افزایش حقوق و مزا یای ا ین نوع از رشتهها توسط دولت در سالهای اخیر
میباشد.
بنابراین ،ممکن است معلمین با استفاده از چک لیست به شناسا یی استعدادهای دانش آموزان بپردازند و بدانند که او استعداد
ادبی یا هنری دارد ،ولی آن دانشآموز یا اولیا او رغبتی به انتخاب آن رشته از خود نشان ندهند و معلم یا نظام آموزشی نتواند
آنها را مجبور به انتخاب و تحصیل در آن رشته بنماید .از سوی د یگر بعد از شناسا یی ،نیاز به پرورش و رشد استعدادها
می باشد .ولی بودجۀ فعلی آموزشوپرورش امکان تهیه و تأمین امکانات پرورش این استعدادها را نمیدهد و دیگر ا ینکه
معلمینی که مجریان ا ین طرح به شمار میآیند ،انگیزۀ کافی برای اجرای آن ندارند زیرا برای اجرای آن حقالزحمهای به آنها
تعلق نمیگیرد .همچنین بیشتر معلمان نهتنها از فلسفۀ اجرای چنین طرحی ناآگاهند ،بلکه به نتیجه بخش بودن آن نیز به
د یدۀ تردید می نگرند.
از سویی د یگر انتخاب دانشآموزان برتر بر مبنای کنکور نیز محدودیتهایی دارد ،از آن جمله میتوان به عدم توانایی آزمون
کنکور در شناسایی قابلیتهایی نظیر قدرت ،ابتکار و خالقیت و تشخیص سطوح باالی یادگیری که در د یدگاه بلوم مطرح است،
اشاره نمود.
سنجش تواناییهای دانشآموزان بر مبنای تستهای چهارگزینهای کنکور نمیتواند روش درستی در شناسایی قابلیتهای
واقعی آنها باشد .معموالً سنجش دانش و قابلیتهای فراگیران در چهار بعد تکوین یافته است:
 .4دانش واقعی که شامل دانش اصطالحات و دانش اجزا و عناصر خاص و منابع اطالعاتی مطمئن می باشد.
 .2دانش مفهومی که شامل دانش طبقهها ،اصول و نظریهها است.
 .8دانش روندی که مشتمل بر دانش مهارتها ،فنون و اصول و قواعد استفاده از آنها می باشد.
 .1دانش فراشناختی که شامل شناخت راهبردها ،دانش مربوط به تکلیف و دانش مربوط به تواناییها و ضعفهای خود
فرد میباشد.
آزمون چهارگزینهای کنکور تنها میتواند دانش مفهومی و واقعی را اندازهگیری کند ،درحالیکه در نظامهای آموزشی اخیر
دانش روندی و فراشناختی نیز اهمیت ز یادی دارند .تفاوت دانش مفهومی با دانش روندی به دانستن چگونگی انجام یک عمل و
انجام دادن آن است .به طور مثال ممکن است کسی که در رشتۀ مهندسی مکانیک تحصیلکرده ،مفاهیم و اصول مربوط به
مکانیک خودرو را بداند ،ولی مشکل مکانیکی یک خودرو را نتواند رفع نماید.
همچنین یکی از اشکاالت آزمون کنکور ا ین است که میخواهد در یک روز و تنها با یک آزمون کل تواناییهای تحصیلی
دانشآموز را که در طی چندین سال اخذ کرده ،ارز یابی کند .هرچند کسانی که در این آزمون از رشتۀ موردعالقۀ خود قبول
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نشوند ،امکان شرکت در آزمونهای سالهای آتی را دارند ولی تجربه نشان داده پسرها به دلیل رفتن به سربازی و دخترها به
دلیل ازدواج ،کمتر فرصت قبولی در آزمونهای سالهای آتی را دارند.
در سالهای اخیر برخی از صاحب نظران امور سنجش و ارز یابی و برخی از نهادهای قانونگذاری برای رفع این مشکالت سوابق
تحصیلی دانشآموزان را در قبولی از رشتههای دانشگاهی لحاظ نمودند .به نظر آنها این طرح میتوانست نواقص موجود در
آزمون کنکور را تا حدودی مرتفع نمای د .بااینوجود آزمون نهایی سال سوم متوسطه تنها یکبار اجرا میشود و کسی که در یک
درس با نمرۀ پا یینی قبولشده ،نمیتواند مجدداً در آزمون امتحانات نهایی شرکت کند.
محدودیت ا ین طرح ازآ نجا آشکار میشود که ممکن است فردی در امتحانات نهایی سال سوم به دال یلی خوب مطالعه نکند و با
نمرات کمتری قبول شناخته شود .اعمال سوابق تحصیلی او درنتیجۀ آزمون کنکور باعث خواهد شد نتواند از رشتۀ مناسبی
قبول شود و اگر هم در سالهای بعد انگیزۀ کافی نیز برای مطالعه داشته باشد و در کنکور نمرات خوبی کسب نماید ،کاستی در
نمرات نها یی سال سوم ،امکان قبولیاش از رشتههای برتر و دانشگاههای خوب را کمتر خواهد نمود.
البته امسال قانونی وضعشده که دانشآموزان میتوانند تنها یکبار مجدداً در آزمون نهایی شرکت کرده و نمرات خود را ارتقا
دهند ،اما ازآنجاکه مبنای محاسبۀ نمرات نها یی آخرین نتیجۀ آزمون مأخوذه از دانشآموزان می باشد ،درصورتیکه فرد موردنظر
نمرۀ کمتری بگیرد ،تکلیف چیست؟ آیا این نمره در کارنامۀ سال سوم او درج خواهد شد یا فقط نمرۀ آن در آزمون کنکور
محاسبه خواهد گرد ید؟ ممکن است نمرۀ کسب شده در آزمون کنکور موردمحاسبه قرار گیرد  .به ا ین دلیل که نمیتوان کسی
که در آزمون نهایی سال سوم متوسطه امتحانداده و قبولشده و برای بار دوم برای ارتقای نمرۀ خود مجدداً آزمون داده ولی
نمرۀ کمی گرفته ،در سال سوم نمرۀ او را کم کرد و او را در آن درس مردود شناخت.
عالوه بر ا ین ،آنچه در این قانون ناد یده گرفتهشده نقش نمرات تراز در پذیرش دانشجویان دانشگاههاست .بدون تردید آزمون
کنکور برای داوطلبانی که از سالهای قبل در پشت دروازههای ورود به دانشگاهها ماندهاند نیز برگزار میشود.
باید توجه داشت که معدلهای کسبشده در دانشگاههای مختلف ارزش یکسانی ندارند ،چه بسا که در برخی از دانشگاهها با
اخذ امتحانات دشوار ،دانشجویان نمیتوانند معدل باالتری را کسب نمایند و در برخی از دانشگاههای د یگر سطح دشواری
سؤاالت امتحانی پایین است و م عدل باالی آنها دلیل بر شا یستگی بیشترشان نیست.
همچنین ،در انتخاب رتبههای برتر دانشگاهها به عنوان افراد دارای استعدادهای درخشان نیز با ید تجدیدنظر شود؛ بنابراین،
امتیاز دانشجویان استعدادهای درخشان در قبولی از مقاطع باالتر نیز می تواند نادرست باشد و تجدیدنظر در آن الزم به نظر
میرسد.

4

 .0شناسایی نیازهای واقعی محیطهای آموزشی و جامعه
متخصصان برنامه درسی نیازسنجی را یکی از مؤلفههای مهم برنامهریزی درس تلقی کردهاند (فتحی وارجارگاه ،4833 ،ص
 .) 412برای تشخیص نیازها سیلور و همکاران (  ) 4877معتقدند سه منبع دانش ،جامعه و فراگیران باید مطالعه شوند .نمیتوان
به انسانها ،مهارتها ،دانشها و نگرشهایی را آموخت که گمان می رود در آینده موردنیازند ،اگر بتوان به آنها کمک کرد تا
یادگیرنده خودرهبر شوند میتوان به آنها توانایی نوسازی خویش و کمک به جامعه را داد.

.http://sedayemoallem.ir
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 دوهمن ( ) 4111تأکید دارد رشد فناوری اطالعات و ارتباطات موجب ایجاد روشهای جدیدی از آموزش و یادگیری و منجربه گسترش فرصتهایادگیری شده است؛ بنابراین ،به عنوان یک تعهد ،مؤسسات آموزشی باید یادگیرندگان خود را با چگونگی
انتخاب و ترکیب فرایندها ی یادگیری و ایجاد تعادل صحیح میان مسیرهای قابل دسترس برای یادگیری آشنا سازند تا بتوانند
نیازهای حاضر خود را رفع کنند و مسئولیت هدایت یادگیری خود را بر عهده بگیرند.
 یونسکو (  ) 4833در گزارش «جامعه دانایی محور» تأکید کرده است یادگیرندگان به دلیل عالیق ،آرمانها و آرزویشان برایعدالت ،خالقیت و دیدگاهشان درباره آینده ،در جامعه جایگاه کلیدی دارند .درواقع ،بسیاری از نیازهای آنها منطبق با نیازهای
جامعه است؛ بنابراین ،نیازهای دانشجو باید مطالعه شده و زیربنای تغییرات آموزشی قرار گیرد .بهاینترتیب ،شخصیت در حال
تکا مل یادگیرنده محور اصلی است ،اما نه فرد فدای جامعه می شود و نه جامعه فدای فرد ،زیرا بین هدف تحقق فردی و
پیشرفت اجتماعی همپوشانی به وجود میآورد.

 .3برنامههای درسی و رویکردها
برنامه درسی استانداردشده و یکسان برای همه در سطح ملی که محصول نظامهای متمرکز برنامهریزی درسی است ،باید کنار
گذاشته شود .تیلور (  ) 2222معتقد است ،رویکرد منعطف به برنامه درسی در همه مؤسسات آموزشی یک ضرورت است به این
دلیل که امروزه پیشرفت در فناوری اطالعات و ارتباطات ازیک طرف استقالل یادگیرنده و یادگیری خودرهبر را در فرایند
آموزش ایجاب میک ند .از طرف دیگر ،حجم باال و تنوع اطالعات در دسترس فراگیران مستلزم وجود قابلیتهای خاصی مثل
یادگیری چگونه یادگرفتن است تا بتوانند با این شرایط جدید سازگار شوند و با پدیده کثرت و تنوع اطالعات بهخوبی مواجه
گردند( .کریمی ،همکاران) 7- 8 :4812 ،

 .4معلم و جایگاه وی در آموزشوپرورش
اگر از میان نهادها و ساختارهای اجتماعی ،نهادهای تعلیم و تربیت ،اولویت و اهمیت بیشتری در کمک به دستیابی به اهداف
توسعه پا یدار دارد آیا در درون این خرده نظام نیز میتوان ابعاد و عناصر متشکله را از حیث درجه اهمیت ،اولو یت و تأثیرگذاری
بر دستیابی به اصالحات و ت غییرات ،دسته بندی کرد؟
شاید در صحت و اعتبار این پاسخ که از میان عناصر و مؤلفههای گوناگون تشکیلدهنده نظام تعلیم و تربیت ،اولو یت قطعی را
باید برای معلم قائل شد نتوان تردید و تشکیک کرد.
معلم ازآنجهت که مورد تائید و توجه جدی و دارای نقش محوری است که کارگزار اصلی تعلیم و تربیت به شمار میرود و
اهداف و منو یات متعالی نظامهای تعلیم و تربیت در ابعاد مختلف ،درنهایت با ید بهواسطه او محقق شود .به دیگر سخن ،معلم به
این جهت که ضرورتاً تنها او باید به بازنمای تمام و کمال خصوصیات و کیفیتهای مطلوب هر نظام تعلیم و تربیت تبدیل شود،
مهمترین و مؤثرترین عامل تغییر و تحول قلمداد میشود.
توضیح بیشتر ا ینکه ،آنچه دانش آموزان از مقوله رشد و کمال (عکس آن) کسب میکنند ،بیش از هر چیز تحت تأثیر
خصوصیات ،کیفیات و شایستگیهای علمی ،فرهنگی ،اجتما عی ،اخالقی و معنوی معلمان است.
تعامل مستمر و چهره به چهره معلم یا دانشآموزان ،وی را در موقعیت ممتاز و منحصربهفرد مجزا و واسطه فیض قرار میدهد.
هیچ عنصر انسانی و د یگری از چنین موقعیت و موهبتی برخوردار نیست .عالوه بر تحلیلهای منطقی و کارشناسانه،
پژوهشهای گوناگونی که از د یدگاه روانشناسی یا جامعهشناسی به موضوع نگریستهاند نیز صحت این مدعا را به اثبات

471

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال دوم ،شماره  ،02بهمن 9318

رسانیدهاند .نمیتوان به تحقق عملی هیچ هدف یا نوآوری در آموزشوپرورش دل بست ،مگر آنکه تغییرات مناسب با آن،
پیشاپیش در معلمان به عنوان کارگزاران اصلی تغییر و تحول به وقوع پیوسته باشد .به عبارتدیگر ،رمز سالمت ،رشد و بالندگی
نظامهای تعلم و تربیت را با ید در سالمت ،رشد و بالندگی معلم جستوجو کرد.
زمان سادهاندیشی و برخورد ساده لوحانه با امر خطیر معلمی به سر آمده است .معلمان اعم از شاغل یا تحت تربیت ،باید
ظرفیت تحمل باری سنگین را که همان تحقق شایستگیهای متناسب با روح و مضمون تغییرات است ،داشته باشند .معلمی
کردن بهرغم تصور برخی معادل تحمل یکبار سنگین حرفهای است که شاغالن و متقاضیان ورود به آن ،باید از کشش ذهنی و
گرایش عاطفی متناسب با حمل این بار گران برخوردار باشند.
سرمایهگذاری مادی و معنوی در تربیتمعلم و همچنین افزایش توان حرفهای معلمان شاغل ،باید متناسب با چنین نگرشی
دستخوش تحول شده و عزمی جدی از سطوح ملی تا محلی به عنوان پشتوانهای دائمی این حرکت در طی نسلها استقراریافته
و نهاد ینه شود( .صبوری خسروشاهی) 4831 ،

 .5چالشهای آموزشوپرورش و راههای برونرفت از آنها
جامعه زمانی به توسعه پا یدار و همهجانبه میرسد که آموزشوپرورش آن توسعه یابد اگر قرار است که در یک کشور اتفاقات
خوبی رخ دهد ،باید به نظام آموزشوپرورش اهمیت ویژهای داده شود .بدون شک آموزشوپرورش رسالت ساختن جامعهایی را
بر عهده دارد که در آن استعدادها شکوفا و مدیران متعهد و متخصص پرورش یابند  .آموزشوپرورش شا یسته است بهطور منظم
تحوالت بخشهای علمی ،فناوری و اقتصادی را مدنظر داشته باشد .متأسفانه دولتها هزینههای آموزشوپرورش را بار سنگینی
بر بودجه ملی میدانند درحالیکه بازده این سرمایهگذاری در بلندمدت پایههای اساسی توسعه را بنا مینهد و میدانیم که
سرمایه انسانی بزرگترین منبع محسوب میشود که توسعه آن مستلزم سرمایهگذاری در آموزشوپرورش می باشد بنابراین
دو لت باید نگاه خود را به آموزشوپرورش تغییر دهد و آن را اولین و مهمترین مسئله کشور به حساب آورد .از سوی دیگر یکی
از مشکالت جدی آموزشوپرورش سایه سنگین عوامل سیاسی بر ا ین نهاد مهم و اساسی می باشد بهگونهای که دخالت د یگران
سم مهلکی برای دستگاه تعلیم و تربیت می باشد .چالشهای د یگری را که میتوان ذکر نمود عبارتاند از :عدم تناسب بین
محتوای آموزشی با مهارتهای شغلی – عدم توفیق آموزشوپرورش در ا یجاد و تقو یت روحیه علمی در دانشآموزان – مشخص
نبودن حداقل قابلیتهای علمی و عملی برای دانشآموزان – فقدان زمینه مناسب برای آموزشهای علمی و مهارتی – اولویت
ندادن به مسائل پژوهشی در مدارس – وجود مشکالت فراوان در برنامهریزی و اجرای سیاستها .حال چه باید کرد؟
برای برونرفت از این چالشها موارد ذیل پ یشنهاد داده میشود:
 - 4در خصوص تغییر در شیوه آموزشوپرورش موجود باید اقدامات بنیادی صورت گیرد  .لذا شا یسته است از تمام ظرفیتهای
علمی و فرهنگی کشور بهره گرفته شود - 2 .جذب معلمان دارای روحیه علمی و دانش پژوهی در اولویت قرار گیرد - 8 .تدابیری
برای رفع مشکالت و تنگناهای اقتصادی معلمان اتخاذ گردد - 1 .ارتباط آموزشوپرورش با بخشهای اجرایی تقویت گردد- 1 .
بودجه آموزشوپرورش تقو یت شود و درصدی از درآمد یا سود بخشهای مختلف جامعه که مصرفکننده ستادهای
آموزشوپرورش هستند به مدارس بهمنظور تأمین امکانات و تجهیزات الزم اختصاص داده شود - 1 .آموزشوپرورش باید
سیاستها و برنامههایی را برای شناسایی و جذب افراد مستعد و نخبه و آشنا یی آنها با اصول و فلسفه تعلیم و تربیت و
شیوههای نو ین تدر یس ،شیوههای تحقیق و شیوه آموزش مبانی علوم تدوین و اجرا نماید - 7 .سرمایهگذاری در کیفیت تدریس
و تالش معلمان یک ضرورت است که اگر ا ین اتفاق در آموزشوپرورش رخ ده د شاهد پیشرفتهای خوبی در کشور خواهیم
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بود .هزینه برای آموزشوپرورش سرمایهگذاری مطمئنی است که منجر به پیروزی و نجات خواهد شد لذا دولت محترم برای
نجات ا یران اسالمی شا یسته است که با جانودل و بدون هیچ ترد یدی دراینارتباط اقدام نماید.

2

 .6جهانی شدن آموزشوپرورش
جهانیشدن به عنوان یک فرایند گریزناپذیر در قرن بیست و یکم در ابعاد سهگانه خود (اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی )
آموزشوپرورش را دستخوش تغییر و تحول میکند ،ازاینرو شناسایی ویژگیها و آثار این فرا یند بر آموزشوپرورش (و به
عبارتی جهانیشدن تعلیم و تربیت ) یکی از وظا یف اصلی هر نظام تعلیم و تربیت و ازجمله نظام آموزشوپرورش ا یران است .در
این میان میتوان به پیامدهای اقتصادی جهانیشدن برای نظام آموزشوپرورش ازجمله توجه بیشتر بر آموزشهای فنی و
حرفهای و استفاده بیشتر از تکنولوژی اطالعات و پیامدهای بعد سیاسی جهانی شدن ازجمله کمرنگ شدن نظارت و تسلط
دولت و حکومت بر نظام تعلیم و تربیت و پیامدهای فرهنگی جهانیشدن ازجمله ترویج فرهنگ غرب و کمرنگ شدن
ویژگیهای بومی و به مخاطره افتادن هویت ملی و ارزشهای دینی در برنامههای درسی مدارس اشاره کرد .از طرفی میتوان به
برقراری ارتباطات فرهنگی بیشتر و شناخت سایر فرهنگها به عنوان فرصتهای پیش روی تعلیم و تربیت اشاره کرد؛ بنابراین
د یدگاه جهانیشدن فرصتها و چالشهایی را برای نظام تعلیم و تربیت بهطور عام و برای ا یران بهطور خاص پدید میآورد؛ که
با بهرهگیری از این فرصتها و با شناخت بهتر چالشها میتوان به حفظ میراثهای فرهنگی و اعتالی نظام تعلیم و تربیت در
راستای جهانیشدن پرداخت.

 .7فرصتها و تهدیدها
جهانیشدن در ابعاد سهگانه خود آموزشوپرورش را تحت تأثیر قرار میدهد .در بعد اقتصادی با گسترش دیدگاههای نئو
لیبرالیسمی باعث خصوصیسازی مدارس ،قطع هزینههای عمومی در جهت تجهیز مدارس و باعث خودگردانی اقتصادی مدارس
و نهایتاً آموزشوپرورش میشود .تربیت افرادی که بتوانند به دنبال سود فردی خود باشند محور یت می یابد و در همین راستا
آموزشهای فنی و حرفهای اهمیت بیشتری پیدا میکند  .در بعد سیاسی با کمرنگ شدن نقش حکومتهای ملی ـ محلی و
ایجاد حکومت جهانی واحد ،تناسب بین اهداف و محتوا و روشهای تربیتی با نیازهای جامعه محلی  -ملی کاهش می یابد و
آموزشها شکل غیربومی وجهانی یافته و باعث جهتگیری نظام تعلیم و تربیت به سمت تربیت شهروند جهانی میگردد .البته
با توجه به رشد عملکردهای فراملی درنتیجه جهانیشدن ،شناخت سایر فرهنگها و زبانها ضرورت می یابد .بعد دیگر
جهانیشدن یعنی بعد فرهنگی با توجه به آنچه قبالً ذکرشده مهمترین و مؤثرترین بعد ازنظر تأثیرگذاری بر نظام
آموزشوپرورش می باشد .جهانیشدن باعث نفوذ ارزشهای سایر فرهنگها در جامعه میشود .همچنین رشد پد یده مهاجرت
باعث ا یجاد کالسهای چند فرهنگی و اهمیت یافتن یادگیری برای با هم ز یستن و استلزامات خاص آنکه شامل یادگیری
شناخت خو یشتن ،قائل شدن احترام برای د یگران و آموختن حس مسئولیت و همکاری با دیگران است ،میگردد.
آموزشوپرورش در کشور ما به عنوان یک جامعه اسالمی برای مواجهه با این فرایند اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی وظایف مهمی
را به عهده دارد تا بتواند فرهنگ قومی و مذهبی خود را حفظ نما ید  .ازآنجاکه آموزشوپرورش بیشتر جنبه فرهنگی _اجتماعی
دارد ،عالوه بر بررسی ابعاد سیاسی و اقتصادی بیشتر بر ابعاد فرهنگی جهانیشدن تأکید میشود تا با روشن شدن فرصتها و
چالشهای ناشی از ا ین فرآ یند بتوانیم به شیوههای درست حفظ فرهنگ و ارزشهای اسالمی دست یابیم؛ بنابراین این مقاله
درصدد پاسخگویی به سؤاالت ذیل میباشد:
.http://www.fanoosedu.ir
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 - 4فرصتهای ناشی از پد یده جهانیشدن برای نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی ا یران کدامند؟
 - 2تهد یدهای پد یده جهانیشدن برای نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی ا یران کدامند؟

فرصتهای جهانی شدن:
- 4استفاده از جد یدترین اطالعات در آموزشوپرورش ایران؛
 - 2اهمیت یافتن اصل اخالقی؛
- 8آموزش الکترونیکی؛
 - 1شکافت حلقههای بسته دانش.

تهدیدهای جهانی شدن
- 4تک فرهنگی شدن و تضعیف فرهنگهای بومی؛
 - 2تهدید روندهای مربوط به تربیت د ینی در ا یران؛
- 8تأثیر بر زبان و آموزش؛
 - 1چند فرهنگی بودن ( .کریمی و همکاران) 4812 ،

 .8نتیجه گیری
خواستگاه پیشرفت و ترقی کشور در کالسهای درس و مدارس است و هیچ دستگاه و نهاد د یگری نیست که چنین اثرگذاری
بر نسل آ ینده کشور داشته باشد .تفاوت ایران با کشورهای سطح اول علمی دنیا در نوع آموزش یا عواملی دانشگاهی نیست بلکه
تفاوت در آموزشوپرورش کشور و چگونگی فراگیری انواع آموزشهای درسی و فرهنگی است .آموزشوپرورش نوین که مبتنی
بر پژوهش و کنجکاوی است باید جا یگزین آموزشهای قدیم و یکجانبه شود .دلسوزی و همگامی با برنامههای نظام تعلیم و
تربیت باید در عمل بیشتر نمایان شود و نبا ید در حرف باقی بماند.
ازآنچه در ا ین مقاله آمده میتوان چنین استنباط نمود که شا یسته است:
 آموزشوپرورش بهطور منظم تحوالت بخشهای علمی ،فناوری و اقتصادی را مدنظر داشته باشد؛ دولت با ید نگاه خود را به آموزشوپرورش تغییر دهد و آن را اولین و مهمترین مسئله کشور به حساب آورد و در این زمینهبودجه و هزینههای الزم در نظر بگیرد؛
 حفظ استقالل آموزشوپرورش و دور نگهداشتن آن از عوامل سیاسی؛ بهرهگیری از تمام ظرفیتهای علمی و فرهنگی کشور؛ -جذب معلمان دارای روحیه و تعهد و در این زمینه شغلی و رعایت حقوق آنان؛
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 بازبینی و اصالح روشهای سنجش؛ جذب حمایتهای دولتی و خصوصی در این زمینه؛نظام آموزشوپرورش ا یران همگام با سایر نظامهای آموزشی دنیا در معرض فرا یند جهانیشدن قرارگرفته و میگیرد ازاینرو باید
تالش نماید تا از فرصتها یی که جهانیشدن پیش روی آموزشوپرورش قرار میدهد ،استفاده نموده و تدابیری جهت کاهش
آثار منفی آن بیندیشد تا بتواند عالوه بر حفظ میراثهای فرهنگی و سا یر ویژگیهای بومی ،ویژگیهای فردی را نیز در
دانش آموزان رشد داده و هم زمان آنها را به شناخت جهان و سایر فرهنگها قادر سازد.
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