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 اطالعات مربوط به فصلنامه و شرايط پذيرش مقاالت
 

 هدف نشريه

هار  ناو ر    هار   ر   هار ر ی ادهر    هدف از انتشار  صلاامر ت لیااو  ر لت واا ا اردت اند شات      

  هار  را تاتت ا اا  لار از  اب  او  ات        هر  پژرهشی ی  دتصت لیااو  ر لت واا ر ی  ز ومات     رصتت

و  ی گاات ی  ا لءاارف توتوااا للاا و  هواات   پو اار ی دا اای هر یاات دا اای یا اا  زی  ر از  اا  

هااا ا،   اد تا، داروی ر  وارنی ر تر  مر ار، ی   ار ت  دات   اتیا    او تلت از           لو ط  ور اا 

   یانش لیاو  ر لت وا ا تر  نءش ن ر د.

 خط مشي هيأت تحريريه:

    صلامر ت لیاو  ر لت وا از ی  رصا  ءراللی تت  ر ا تتری  از  ر  هر   یتبت )ادا

    .(  ات  تار آ آ اوز  ر پاتر    ات  ا آ   ف ر       ..آ وختات ر   ی  توتای  از ت 

 .  شت ا  پتیاختت اند ا تءبرل  ی تمد

    ، هدا هوت  اصای  ءرالت صلامر ت لیاو  ر لت وا پر خگو ی  ت نورز هار  تا

 ور تگاا     تنر ت   ز  ر اهتا ی  هدا حآ  ش  ت ر ا لءرف توتوا آ وز  

 ر پتر    ی  ر د.  

 پر ر، نر ت هر  تر  مر ی ا  د  موط  ت آ، ا اا تات    زپا ت   ءرالت  تهتصتت ا

 .ا تری  اهم ر    روت ی  لدر   آ، ه  ر   صیرل یا تت  ر د

  صلامر ت لیاو  ر لت وا از پا ت   ءرالت  تلبط  ر حوز  لخللی  ر ت نشت رت

 .دا ی پژرهشی تت لو ط آ وز  ر پتر    متشت  ی  وند  یار  ا ا

 محورهاي مقاالت:

 هر  نظت  ر تر  تی   ر د. هر  ز ت ر نرظت  ت همبت  وضوع  ءرالت  ر د ی  ز ومت
 رنمد صاتتی  ی می  هر یت  مر ی   را،  مر ی  لر  خی ر   برنی نظت  لیاو  ر لت وا (

 اقتلری (

   رختر  یر   هر ر   تت هر  لحلوای ی  آ وز  ر پتر  

  رنمد دشر ت   ر تر ی  حر وت  دتهر   ز گ تویتر،  خرص هر گر  آ وز  هتر  هر (

)صمی حتصت ا    ز هترال،   جرز  ر از  ا  یر ( ی   لوزهو ر،( ر انواع آ وز   درهتا، 

 نظرم آ وز  ر پتر  
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  ر ی ر پداهو  ب لحوالت صتا مد     تنر ت ی  ی ر ل مووو   آ وز ی  

  وز ی ر  تنر ت   ز  لو یت آ وز  ر پتر   تنر ت   ز   اهبتی    تنر ت   ز  آ 

   نگددا ا ر ا ز ور ی  یا  ر  ر ت تر تمر، آ وز  ر پتر   هاب  لت وا   رزآ وز 

 ی ی  ا تا، ر هدر،ز یتصی  نءد ر ا ز ر ی نوآر   هر  آ و  

   نءش ر لر وت صمرر   اط درت ر ا لبرطرت ی  آ وز  ر پتر 

 تر  اقتلری ر  رووت آ وز  ر پ 

  پژرهش ج ر رندهی پژرهش ی  آ وز  ر پتر   ر تر  تا نتر 

  دوزات آ وز یجطتاحی  اهتا  نگددا   ر لی وت صضرهر ر ل   ر رندهی ا و 

  هبت  ر  د ت ا   رختر  ایا   ر لش و ت  قوانو  ر  را ط حرت   ت آندر ی   طوح 

  ختاف آ وز  ر پتر  

 در ت هر   در  ا ر ی  ریهوت  ی  دلت هد د  رنمد: تر آصت می  خ قوا  ر تتگو 

 حآ  تروت ر  در ت هر   دترند   زندهی

  را،  مر ی لت وتی ر  شرر   ر  اهم ر ی لحلوای   غای ر  رز ی  

  

 پذيرش مقاالت: شرايط 

 الف: از نظر محتوا، مقاالت ارسالي بايد:

  د   ر د. . ی  هدا هدف ر  وضوددر  لیوو 1

 هر  صتهمگی ر  تمر ب  ر ا ز در  هر یت ا ا ت  د   ر د. .  ر  در ا همبت2

 . لر حد ا  ر، حرصآ  طرویرت ر لجت ورت ر پژرهشدر  نو تمد   ر د.3

 . حرر  ن رت  د ع ر  تود  تا  آ وز  ر پتر   ه دو   ا   ی ا تا،  ر د.4

 ب: از لحاظ ساختار ظاهري:

 ن نكات زير را رعايت فرمايند:الزم است نويسندگا
.  ت   ءروت ر نوز صدت اا  مار ع ر  ذخاا  ار صرصاات داری   ات  ر  ار اي  ی اووی لر ا           1

  وی.

صااتحت لر اا   ااد  لجااررز ن مااد. نتااخت ماارپی  ءرواات ه ااتا   اار صر ااآ    22.  ءاارالت از 2

طاار   ر   word xpه چمااو   ءاارالت  ر ااد  اار ا ااتتری  از  تنر اات    .او تترنو اای ا  اارل  ااوی 

 نر ت صتهمگتتر، صر  ی لمظو  ر لر    وی. آخت    وو 
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. دمااوا،  ءرواات  ناارم نو تاامد   اار نو تاامدهر، ر  اارز ر، را تااتت ر  شخلاارت دا اای ر    3

ا  ر نشاارنی او تترنو اای  ر  هاااد  ءرواات نو ااتت  ااوی. م وااد   ءرواات حاادات ت ی         حتصاات

ر ز اار، صر  اای ر انگاوتاای هاار  اات ی یر تااا لاار یر تااا ر پمجاار  تا اات  اات ه ااتا  تاوااد را   

 ض و ت هتیی.

 . دمرر   هدرودر   ت صو ت  ر   ر هو ر ی   رال  آندر ذتت هتیند.4

 لمظو  هتیی. APA.  مر ع ر  ذخا ی  پر ر،  تا رس  بب 5

.  یااریل اللااو   تاارهو  ر ه چمااو  نر داار  خاار هی تاات ی   اات   ءرواات آ ااد  ا ااا ) اار   6

 ااد  ر  اار ز اار، اصااای ی  ز تنااو ج صااتحرت ی     هاااا   ا ااتتری  از اداادای لااور(  اا ر   

  وی.

ا  ماارش  ااد   ر ااد. ی  نر اات ا  ااروی   .  ءرواات ا ا اات  ااد  نبر ااد قااب ش ی  هااو  نشاات ت  7

نو تاامدهر،  ر ااد  اات صااو ت  ااترف ا اا  ا اات  ا ذتاات تممااد ر حاا  ماارش هاات  ءرواات  پااج از  

 پا ت   حتوظ ا ا.

 .واهد هتی د. ا  رل یر نتخت از  ءروت  وهب لتت ع یار   خ8
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 یا انسجام گروی؟ های تعلیم و تربیت اسالمی: مبناگرویساختار معرفتی فلسفه

 

 *محمدرضا مدنی فر

 **دكتر نرگس سجادیه

 چکیده
حوزه معرفتی  ميانپرسشی که این مقاله حول آن تکوین یافته، آن است که چه نسبتی 

فلسفه تعليم و تربيت در اسالم با دو رویکرد معرفت شناسی برقرار است؟ دو نوع رویکرد 

ترین چالش رویکرد ند. مهماموجود در ساختار معرفتی، هر یک با چالشهایی مواجه

انسجام گروی، چالش توجيه بيرونی است و چالشهایی چون دشواری حفظ روابط 

های های تربيتی و جایگاه گزارهمل تربيتی، چند رگه بودن نظریهمبناگروانه از نظر تا ع

اند. نگارندگان، مبتنی بر نص )آیات و روایات(، دشواریهای پيش روی رویکرد مبناگروانه

توان به دهند که از آن میها پيشنهاد میکارگيری در این فلسفههبرای ب را جدید یساختار

در این رویکرد، ساختار کالن فلسفه تعليم و تربيت  یاد کرد. "مبناگروی تعدیل یافته"

اما در مواضعی با  ،یابد میاسالمی بر اساس ساختار مبناگرا و به صورت قياسی تکوین 

رود. این شرایط  میکار هشرایط خاص و به صورت موقت، انسجام گروی به طور خُرد ب

( 2های علمی، با گزاره های مرتبط( قرار گرفتن در بخش سرشاخه1اند از: عبارتخاص 

های معطوف به مسائل ( سرشاخه3جایگاههایی که امکان توجيه برون دینی وجود ندارد و 

ها از ساختار انسجام گرا و به روشی کارکردی، گزاره بهره گيریروز. در این حالت، با 

واهد شوند. با این فرض، فلسفه تعليم و تربيت اسالمی، ساختاری مبناگروانه ختوجيه می

تکوین خواهد یافت. در آن هایی انسجام گرایانه یافت که در برخی مواضع محدود، حلقه

های انسجام گرایانه به صورت انسجام گرایانه و نه استنتاجی، به کل ساختار این حلقه

های دهند. سه نوع از این حلقهمبناگروانه اتصال خواهند یافت و ساختار را بسط می

انی مامور تقویت توجيه، بسط مبانی و آزمون انسجام ساختارند و انسجامی در سطح مب

 یک حلقه دیگر، مامور بسط داللتهاست.  

 

 ر، مبناگروی، انسجام گروی، اسالمفلسفه تربيت، ساختا :كليد واژگان
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 22/2/34 تاریخ پذیرش:                     1/4/33تاریخ دریافت: 

 madanifar@gmail.com                                                                        دانشجوی دکتری فلسفه تعليم و تربيت، دانشگاه تهران *

 n.sajadieh@gmail.com                                                                                 استادیار فلسفه تعليم و تربيت، دانشگاه تهران  **

mailto:n.sajadieh@gmail.com
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 مقدمه

د، نطوالنی دار ای نسبتاًگرچه بحثهای معطوف به معرفت شناسی در فلسفه تعليم و تربيت سابقه

فلسفه تعليم و تربيت اسالمی در ابتدای مسير است و همين امر، چالشهای ة عرصاما ورود آنها به 

 نهد. یکی از این چالشها، معطوف به چگونگی توجيه میها ای را پيش روی این فلسفهویژه

، این معرفت در مقام باوری صادق ست. هنگامی که مدعی دستيابی به معرفتی هستيمها گزاره

های صادق، باید به گزارهة هر گزاره، برای قرارگيری در حوزین اساس، نيازمند توجيه است. بر ا

 ای توجيه شود و باور صادق خویش را موجه سازد.گونه

هر تشکيل شده است که  های متعددة خویش، از گزارهتربيتی، به نوبة ، هر نظرینيز یاز سوی 

 ها و منطق توجيهیِميان این گزارهجه سازند. ارتباط ای موباید صدق معرفتی خود را به گونهیک، 

انتخاب این شود. از این رو، آنها مشخص میة نوع ساختار معرفتی پيوند دهند باآنها، حاکم بر 

 شود.  ویژه برخوردار می ی، از اهميتساختار

 دارایهمراه است. از یک سو، این فلسفه  با مالحظات دیگری نيزفلسفه تعليم و تربيت اسالمی 

تربيت مالحظات  محوری -لهئمساهيت عملی، چندگانه و است و از سوی دیگر، موجه دینی 

تعليم و تربيت اسالمی برای  ةفلسفبنابراین، دهد. قرار می آنای را پيش روی معرفتی ویژه

 رو است.هروبچالشهایی با برخورداری از هر یک از ساختارهای معرفت 

فلسفه تعليم و تربيت اسالمی  محدودیتها و استلزامهای ةمالحظ پژوهش حاضر بر آن است تا با

، پيشنهادی را برای -2و انسجام گروی 1مبناگروی –و با کاوش در دو نوع اساسی ساختار معرفتی 

از این رو، پرسش های تعليم و تربيت اسالمی ارائه دهد. ها و نوع ارتباط آنها در فلسفهگزاره توجيه

پرسش از چگونگی ساختار توجيهی فلسفه تعليم و تربيت اسالمی با اساسی این نوشتار را باید 

نظریه تربيتی اسالمی در آن است که  مسئلهتوجه به اقتضائات آن در نظر گرفت. به سخن دیگر، 

 متفاوتهای مجموعه گزاره گيرد وها، با چه نظم و ساختاری شکل میمقام ساختاری از گزاره

یابند تا معيارهای توجيه را به چه صورت به یکدیگر اتصال می گرایانه و تجویزی در آن،واقع

  ؟برآورند

مورد بحث قرار خواهد گرفت و  معرفت شناختی ساختارهای معرفتة ، ابتدا پيشينرواین  از

سپس مالحظات و محدودیتهای فلسفه تعليم و تربيت اسالمی در هر یک از این ساختارها بررسی 

برون رفت از  برایخيز، راههایی خواهد شد. در نهایت، تالش خواهد شد تا با بررسی نقاط چالش

                                                            
1. Foundationalism 

2. Coherentism 
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ه تعليم و تربيت اسالمی ساختار معرفتی فلسف برایو الگویی معرفت شناختی  شودآنها مطرح 

 پيشنهاد شود.

 روش

است. به کار رفته و نيز روش ترکيبی  -بسط مفهومی –مفهوم پردازی در این نوشتار، دو روش 

به معنی توليد مفاهيم نوین، زمانی  ای تحليل مفهومی است و نياز بدان،همفهوم پردازی از زیرشاخه

نظری و عملی ما باشند.  نيازهایوی خگنتوانند پاسنماید که مفاهيم یا ساختارهای موجود رخ می

در این شرایط با تغيير و بازسازی وجوهی از ساختارهای مفهومی موجود، این مفاهيم بسط داده 

در مرحله  (.1322 مدی و همکاران،حترجمه مهرم ؛در شورت و دیگرانشوند )کومبز و دنيلز،  می

دو مفهوم مبناگروی و حاضر، برای پاسخ دادن به پرسش اساسی پژوهش  نخست، با این روش و 

فلسفه تعليم و در زمينه در مقام مفاهيمی موجود در بافت ساختارهای معرفتی، انسجام گروی 

گيرند و مفاهيم متناظر با آنها با توجه به مالحظات ساختاری تربيت اسالمی مورد بازخوانی قرار می

 شود.  میاین بافت جدید بيان 

شود تا رهيافتی در مرحله بعد و با مالحظه این اقتضائات و مالحظات ساختاری، تالش می

. برای یافتن و تبيين این شودمتناسب با فلسفه تعليم و تربيت اسالمی در زمينه ساختار ارائه 

گيرد. در این ( مد نظر قرار می1323باقری و همکاران،  ؛2001 1رهيافت، رویکرد ترکيبی )تلينگز،

و  شوندهای مورد ترکيب مشخص سپس نظریه شود،رویکرد، ابتدا باید فرازبانی انتخاب و اتخاذ 

در ترکيب جدید بازتعریف  انجام گيرد وپس از بررسی نسبت آنها با فرازبان، تعدیلهایی در آنها 

 بيان خواهد شد.  حاضر، در بخش ارائه ساختار پيشنهادی  مسئلهشوند. شرح این رویکرد در بافت 

 الگوهای ساختار معرفت

که سالها در مرکز  است از مباحث اساسی معرفت شناسیاعتبار آن ماهيت شناخت و معيار 

، کشف شرطهای الزم فيلسوفان در این بحث اساسیدف ه. ستقرار داشته ا حوزهبحثهای این 

است. از این رو، ابتدا معرفت ساختار معرفت، بحثی مبتنی بر این شرطهای الزم برای معرفت است. 

 سپس ساختارهای معرفت از نظر خواهد گذشت.  ،و شرطهای آن مورد توجه قرار خواهد گرفت

مقصود ما از معرفت است. در  نخست درباره شناخت،ة نکت: معرفت و شرطهای الزم آن -1

. در کردمعرفت منتسب ة واژ توان به(، سه معنا را می1327مس، نوعی تقسيم بندی )به نقل از ش

معنای نخست، منظور از شناخت، شناخت امور جزئی است. در این معنا، شناخت امور، به معنای 

                                                            
1. Tellings 
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مستقيم شخصی، کمتر ة مستقيم آنهاست. این نوع از شناخت، به دليل اتکا بر تجربة تجرب

. معنای ستموضوع کشف شرطهای الزم نيو از این رو،  را پذیراستاستانداردها و شرطهای الزم 

و غير قابل توضيح است و از ناخودآگاه  و معموالً است 1ناظر بر دانش چگونگینيز  دوم از معرفت

گيرد. معنای دیگری از معرفت که محور بحثهای این رو، در مرکز بحث تحليل معرفت قرار نمی

شناخت، شود. متعلَق شناسایی در این نوع می خوانده 2ایمعرفت شناختی است، معرفت گزاره

 معطوف به این معنا از شناخت است.  ،گزاره است. تحليل معرفت

به عنوان عناصر اصلی معرفت مطرح بوده 5و توجيه 4، صدق3باورة از زمان افالطون، سه مؤلف

سنجش  ، ناگزیر ازاطمينان یابيممعرفت یافتن تحقق از بر این اساس، هنگامی که بخواهيم . 6است

"باور صادق موجه"در این طرح، معرفت  .هستيمتحقق این سه شرط 
از همين . 2شود میخوانده  7

راههای شود و معرفت شناسی میة نقطه است که بحث توجيه به عنوان مقوم معرفت، وارد عرص

سه شرط را برای معرفت بيان  ،سه جزئی این تعریفِ گيرد.احراز آن مورد بررسی قرار می گوناگون

داشتن با  ،به امریعدم باور به معرفت خویش باور داشته باشد.  بایددارد: نخست آنکه فرد می

شرط مهم دیگری است که  ،. همچنين صدق(1325 معرفت نسبت بدان، در تعارض است )کشفی،

باید محقق شود تا بتوان گفت معرفتی حاصل شده است. شرط سوم که مقوم معرفت خوانده 

ای معرفت دارد باید قادر باشد، صدق آن را گزاره شود، موجه بودن گزاره است. فردی که به می

 مدلل نماید و این صدق را به مخاطب خویش نشان دهد. 

"حدس صائب"تمایز معرفت از ة طتوان گفت، توجيه، نق میاز این رو 
است. حدس صائب،  3

در صورتی که  ،یابد و درستی آن آميخته با شانس استبه صورت تصادفی به موفقيت دست می

                                                            
1. Know how 

2. Propositional knowledge 

3. Belief 

4. Truth 

5. Justification 

با نقد این  201و در بند « ... شناسایی پندار درست است»نویسد:  می 200( در کتاب تئتوس در بند 1325. از جمله وی )به نقل از کرد فيروزجایی، 6

شود. پدیدار می افزاید. البته با تحليل مفهوم توجيه از منظر افالطون، تفاوتی اساسی ميان وی و دیگر فيلسوفان معاصر میتعریف، توجيه را نيز بر آن 

( توجيه مد نظر افالطون معطوف به تصور است، در حالی که توجيه مد نظر فيلسوفان معاصر، از نوع استدالل 1325از نگاه کرد فيروزجایی )

 تصدیقی است.
7. Justified true belief 

، ترجمه اعتماد( با طرح مثالهای نقضی از این تعریف، 1374. البته این تعریف سه شرطی همچنان در معرض نقد و بررسی است. برای نمونه گتيه )2

افزاید. این نوشتار، بر بخش توجيه این تعریف متمرکز است و این بخش در اغلب تعاریف اصالح شده از معرفت حضور  میعنصر چهارمی را به آن 

 دارد. 

9. Lucky guess 
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آورد و عنصر شانس را از درستی  میتوجيه، برای صدق خویش مؤید ة مؤلف ه واسطهمعرفت، ب

 زداید.   میخویش 

در این پذیرد.  گوناگون انجامبه صورتهای تواند توجيه هر گزاره می: توجيه و انواع آن-2

توجيه و ارتباط  4به درونی بودن -(1330) 3و لرر 2، الک1چون دکارت –ميان، برخی اندیشمندان 

 6توجيه را امری بيرونی -(1363) 5چون کواین –برخی دیگر  ها با یکدیگر معتقدند ودرونی گزاره

توان را نمی -اعتقاد به بيرونی بودن توجيه –البته برون گرایی دانند. میمبتنی بر ادراک عالم خارج و 

ها تلقی نمود. زیرا منطق، ساختار گزاره -معتقد به درونی بودن توجيه -بی نياز از نظریات درون گرا

سازد و نوعی درون گرایی را مند و همراه با ضابطه میبا یکدیگر امری قاعدهرا و ارتباط آنها 

ها در باب توجيه و ارتباط مدلل گزاره خود، نظریات متفاوت ،د. درون گرایانکناجتناب ناپذیر می

 ه اساسی در این عرصه است. دارند. مبناگروی و انسجام گروی، دو دیدگا

 7پایه هاینخست، گزارهة کنند. دستها را به دو دسته تقسيم میمبناگرایان گزاره: مبناگروی -1

ای هستند که توجيه خویش را های غيرپایهدوم، گزارهة اند و دست 2توجيه-یا مبنایی هستند که خود

"برهان تسلسل"با  به مبناگراییمعتقدان (. 1330کنند )لرر،  می ذخهای پایه ااز گزاره
، ضرورت 3

( از این برهان به صورت زیر 203 :1332) 10کنند. تقریر پستهای مبنایی را اثبات میوجود گزاره

 است:
با استنباط از برخی باورهای تصدیق شده دیگر تصدیق  اگر هر باور تصدیق شده بتواند صرفاً

نهایتی از تصدیقها وجود داشته باشد. چون چنين ارجاعاتی ممکن شود، باید ارجاعات بی

نيست، الزم است باور تصدیق شده ای وجود داشته باشد که صدق آن مستلزم صدق باورهای 

آن  ؛شوند میدیگر نيست. در عوض آنها به صورت غير استنباطی یا بدون واسطه تصدیق 

 اند.قی تصدیقها روی آن قرار گرفتهتصدیقها اساسی یا مبنایی هستند، مبنایی که ماب

برخی از طریق ایجاد شوند: می به دو صورت کلی موجهها توان گفت گزارهبر این اساس می

های مبنایی از طریق ایجاد (. گزاره1324، 11)ون کليو توجيه انتقالاز طریق توجيه و برخی دیگر 

                                                            
1. Descartes, R. 

2. Locke, J. 

3. Lehrer, K. 

 (. 1325. درونی بودن توجيه در اینجا به معنای واقع بودن بينه در درون فاعل شناسای صاحب معرفت است )کشفی، 4

5. Quine, V.W. 

 . بيرونی بودن توجيه در اینجا مبتنی بودن آن بر اوضاع و احوال بيرون از فاعل شناسای صاحب معرفت است. 6
7. Foundational statement 

8. Self-justified 

9. Regress argument 

10. Post, J. F. 

11. Van Cleve, J. 
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های مبنایی به خویش. انتقال توجيه از گزارههای غيرمبنایی از طریق شوند و گزارهتوجيه، موجه می

هایی هستند نخست، گزارهة دست شود. می، ساختار معرفت از دو دسته گزاره تشکيل به سخن دیگر

وند، و از این رو در توجيه های موجه پذیرفته شگزاره منزلةطور مستقيم به هتوانند بکه می

و  –ند غير مستقيم توانهایی که فقط مینوع دوم، گزارهشوند، و می رفتهکارگه های نوع دوم ب گزاره

-(. راه اتصال گزاره55-53: 1325،  1مورد پذیرش قرار گيرند )دانسی -های نوع اولاز طریق گزاره

یک طرفه از نوع قياس یا ة ، نوعی رابطاستنباطاست.  های نوع دوم، استنباطیه به گزارههای پا

بخشد. های غيرپایه تسری میهای پایه به گزارهتوجيه را از گزارهکه  (2004، 2ليپتون) استقراست

های دیگر های مبنایی نسبت به گزارهکه در آن، گزاره شود میها ساختاری از گزارهامر منجر به این 

 اند.    3دارای رجحان معرفتی

ستونهای  ،مبانیداند که در آن، سلسله مراتبی می ایسازهمعرفت را  ساختاررویکرد مبناگرا، 

دارند. اما  میرا نگه  که کل این سازه ؛ ستونهاییشوند میبلوکهای ساختمان معرفت در نظر گرفته 

پيروان مکاتب مختلف فلسفی، هر یک، داشته باشند.  توانند انواع گوناگونمی های پایه نيزاین گزاره

 کنند. های پایه تلقی میها را به عنوان گزارهای از گزارهدسته

بدیهيات ": دنشو میشناخته  مبناییهای گزارهمنزلة سه نوع گزاره در ميان مبناگرایان به 

"حسی
"بدیهيات ذاتی"، 4

"بطالن ناپذیرها"و  5
های (.  هر یک از این گزاره74 :1325)کشفی،  6

برای نمونه تجربه گرایان با تمرکز بر تجربيات حسی و تأکيد بر دارد. نيز  ایمبنایی، طرفداران ویژه

های گزاره، ، بنابرایندانندهای حسی منتفی میاحتمال خطا را در گزارهبی واسطه بودن آنها، 

ر بدیهيات ذاتی نيز که بيشتدهند. های مبنایی قرار میرا در جایگاه گزارهمعطوف به تجارب حسی 

هایی است که فهم آنها مستلزم موجه بودن باور ناظر به گزارهد، طرفدار داردر ميان عقل گرایان 

یا  -که محمول بخشی از موضوع است –های تحليلی (. گزاره74 :1325بدانهاست )کشفی، 

گيرند. بطالن ناپذیرها نيز معطوف  میهای مبنایی قرار در این دسته از گزاره ،بدیهيات منطقی اوليه

االصول امکان ها گرچه علی. این نوع گزارهندافاعل شناسا نسبت به خویشبه علم حضوری 

  فاعل شناسا در باور به آنها بر خطا باشد.محال است که  اما منطقاً ،رود میکذبشان نيز 

                                                            
1. Dancy, J.F. 

2. Lipton, P. 

3. Epistemological privilege 

4. Evident to sense 

5. Self-evident beliefs 
6. Incorrigible beliefs 
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های متفاوتی را جا داده است. در حالی که در عين حال، مبناگروی، در درون خویش، نسخه

گيرند، دیدگاه سنتی مبناگروی، معرفت را به شکل سلسله مراتبی در نظر میمبناگرایان ساختار ة هم

 های مبنایی را صرفاًمعاصر آن، گزارهة های مبنایی قائل به رجحان معرفتی مطلق و نسخبرای گزاره

، کماکان ترین گزارهدیدگاه معاصر، مبنایی نماید. دردارای رجحان معرفتی نسبی قلمداد می

رر این دیدگاه را جحان معرفت شناختی دارد. لطور نسبی رهاز این رو،  ب ،است 1پذیرخطا

"مبناگروی خطاپذیر"
های مبنایی در این دیدگاه، گزاره که ( و معتقد است63: 1330رر ، نامد )لمی 2

های حسی با حفظ ویژه با حقيقت داشته باشند. هم اکنون در حوزه علم، تجربه یباید ارتباط

 شود. میناختی به عنوان بهترین نمونه مبانی خطاپذیر در نظر گرفته رجحان معرفت ش

انسجام گرایان همسو رویکرد دوم در ساختار معرفت، انسجام گروی است. : انسجام گروی -1

اما در این نقطه با مبناگرایان  ،باورهای موجه دیگر تاکيد دارند بابا مبناگرایان بر لزوم توجيه باورها 

دانند )سعيدی مجموعه باورهای دیگر امکان پذیر می بااختالف دارند که توجيه یک باور را تنها 

باور، مجموعه يز جز یک چهيچ  "معتقد است  (1326) 3برای نمونه، دیویدسون(. 1322مهر، 

–وی، معتقد است حتی باورهای تجربی ما، نقاط نهایی . "تواند دليل باور دیگر تلقی شود مین

 (. 2006، 4شوند )مورفی میپشتيبانی و توجيه ما،  ی دیگر -باورها–نيستند و با گزاره ها  -مبنایی

 5پراپ نمونه،. برای دانندنمیمتقاعد کننده را  توجيه -مبانی بدیهی و خودة انسجام گرایان، اید

که  داند میهایی پایه چوندر رویکرد مبناگروی را  مطرح شده یها( مبانی نظریه111 :1374)

روند تا ساختمان را  میطور مداوم پایين هها بدارند. پایه میساختمانی را در یک مرداب نگه 

ها یا سطح سخت و ر، پایهاپرسند. از منظر پکه هرگز به زمين محکمی نمینگهدارند در حالی 

وجود ندارد که بتوان این سازه را بدان تکيه  -توجيه یا بدیهی-به معنای فلسفی خود –محکمی 

توجيه یا بدیهی قابل اعتمادی وجود -های خودپر، گزارهاداد. به زبان معرفت شناسانه، از نظر پ

 های دیگر نظامهای معرفتی به شمار آیند. گاه گزارهندارند که بتوانند تکيه

دهند که در مراتبی، ساختاری افقی را پيشنهاد می گرایان  به جای ساختار خطی سلسلهانسجام

-به سخن دیگر، در این حالت، گزاره خود کنند.ها به شکلی متقابل یکدیگر را تصدیق میآن، گزاره

                                                            
1. Fallible 

2. Fallible foundationalism 

3. Davidson, D. 

4. Murphy, P. 

5. Popper, K. 
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کنند، هرچند این ها توجيه خود را از گزاره های دیگر دریافت میتوجيهی وجود ندارد و همه گزاره

 . ساختار، حالتی دوری به خود گيرد

اند، اما خود، بی نياز از تصدیق در این رویکرد، مبناها گرچه همواره برای توجيه ضروری

های شبکه باورهایی هستند که لبه ،مبناها ،ند. از این منظرانيستند و با شبکه باورهای دیگر مرتبط

، 1)هيتينگ نمایند میکنند و لذا معقول بودن آنها را توجيه معرفت را در موقعيتهای خاصی تثبيت می

خالف مفهوم خطی تصدیق، تصدیق باورهای خاص، در نهایت به تصدیق  ه( . در این جا ب2001

: 1326 ، 2سایر باورهای خاص وابسته نيست، بلکه به کل نظام و انسجام آن بستگی دارد )بونژور

شود که به میها تشکيل توان گفت در انسجام گروی، نوعی شبکه از گزاره می(. از این رو 121

ای هایی لنگر انداخته اما در هيچ نقطهصورت درونی منسجم است و در بهترین حالت، در گوشه

-در انسجامموجهی وجود ندارد. -مستحکم نشده است. بنابراین در این ساختار، هيچ باور خود

و صدق هر گزاره در پيوندی که  ندارد نسبت به دیگران، رجحان معرفتیها یک از گزارهگرایی، هيچ

گروی نسبت به مبناگروی شود. همچنين انسجامنماید حاصل میها برقرار میآن گزاره با سایر گزاره

در حالی که در مبناگروی محرز  دارد؛پذیری کمتری های خود، آسيبدر برابر خطاپذیری گزاره

-را بی اعتبار و نيازمند تجدید نظر می های سطوح باالترها، تمام گزارهشدن خطا در برخی گزاره

به معنای دگرگونی بخش قابل توجهی از  گروی ضرورتاًای در انسجامنماید، بروز چنين پدیده

 ساختار نبوده و ممکن است ساختار جدید با ترميمی محدود به انسجامی جدید دست یابد.

داشته  گوناگونشکلهای  ستممکن اباورها با یکدیگر ة نوع ارتباط دو سویدر انسجام گروی 

 ند از: اشمارد. این چهار گونه ارتباط عبارت( چهار نوع از این ارتباطها را بر می1325) کشفی. 3باشد

"استلزام ضروری"
"سازگاری"، 4

"تبيين"، 5
"مغلوب کنندگی یا خنثی سازی"و  6

. در حالی که 7

وثيق ميان مقدمات و ة منطقی از نوع رابطداللت ة ها، رابطميان گزارهة در استلزام ضروری، رابط

                                                            
1. Heyting, F. 

2. Bonjour, L. 

ها است و نه انسجام گروی به معنای عدم وجود رابطه استنباطی باید توجه کرد که نه مبناگروی به معنای عدم نياز به وجود انسجام ميان گزاره. 3

در مورد مفهوم انسجام تفاوت دیدگاههای قابل گروی، وجود انسجام شرط الزم و کافی برای تصدیق است، هر چند ها. در انسجامميان گزاره

 ای وجود دارد. مالحظه

4. Necessary implication  
5. Consistency 

6. Explanation 

7. Beating or neutralizing 
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در سازگاری، انسجام در معنای حداقلی خویش، یعنی عدم تناقض  ؛1نتایج قياس منطقی است

 -یا مجموعه گزاره–همچنين در تبيين، یک گزاره باید بهترین تبيين گزاره .2مد نظر استها گزاره

 ترمعقولدر شرایط مساوی،  ،گزاره یکپذیرش دیگر باشد. در مغلوب کنندگی و خنثی سازی نيز 

 از پذیرش رقبای آن خواهد بود. 

ها، در ساختار انسجام گرا، ارتباطی قابل توجه آن است که ارتباط یک گزاره با دیگرگزارهة نکت

متصل  دیگرة گزاربه تواند با استلزام ضروری چندگانه و چند طرفه است. برای نمونه یک گزاره می

ای دیگر پيوند یابد. از این رو، ای دیگر، با تبيين کنندگی بهتر، به گزارهشود و خود، در رابطه

 کند.  میرجحان معرفتی ویژه مطرح در مبناگروی، موضوع پيدا ن

تواند ما را در این توصيف از مبناگروی و انسجام گروی، در مقام دو نوع ساختار معرفت، می

انتخاب نوع ساختار برای فلسفه تعليم و تربيت اسالمی کمک کند. در ادامه فلسفه تعليم و تربيت 

اسالمی از منظر ساختاری مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و سپس بر اساس مالحظات به 

 دست آمده، ساختار مطلوب و ممکن آن پيشنهاد خواهد شد. 

 ه تعلیم و تربیت اسالمی مالحظات ساختاری فلسف

فت دینی را مورد واکاوی قرار توان معرمیاکنون با مالحظه ویژگيهای ساختار و مبانی معرفت، 

این  در پیتواند باشد؟ معرفت دینی چگونه میو در پی پاسخ به این پرسش بود که ساختار  داد

خاص از معرفت دینی  ایحوزه منزلةفلسفه تعليم و تربيت اسالمی را به توان می پرسش است که

، فلسفه تعليم و تربيت سخن به دیگر د.کرو نسبت آن را با این ساختار بررسی  به شمار آورد

بنابراین بخشی از  رود. میوابستگی به متن دینی، نوعی معرفت دینی به شمار  سبباسالمی، به 

 از سویی نيزناشی از وابستگی آن به دین است.  ،تربيت اسالمی مالحظات ساختاری فلسفه تعليم و

را در ساختار فلسفه تعليم و تربيت وارد سازد که باید مورد توجه  ی ویژهتواند مالحظاتتربيت می

در این مقاله با توجه به ضرورت حفظ جنبه تربيتی، از بحث عمومی در مورد ساختار و قرار گيرد. 

گردیده بررسی به فلسفه تعليم و تربيت اسالمی محدود  ةزمبانی در معرفت دینی پرهيز شده و حو

ساختار معرفت در این حوزه الزم است به ضرورت وجود  نوع. پيش از پرداختن به موضوع است

 ساختار در این حوزه اشاره شود.

                                                            
که همان ارتباط وثيق ميان مقدمات  implication. در استلزام ضروری، صدق گزاره الف، به معنای محال بودن کذب گزاره ب خواهد بود. رابطة 1

 و نتيجة یک قياس است، از نوع استلزام ضروری است.

 . در سازگاری، کافی است دو گزاره یکدیگر را نقض نکنند تا گفته شود آن دو با یکدیگر انسجام دارند. 2
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با متنهای دینی  خویش،حفظ اصالت دینی  برایتعليم و تربيت اسالمی از یک سو  فلسفه  

ملزم به اتخاذ رویکردی معين در  ،حفظ ویژگی فلسفی خود جهت ،است و از سوی دیگر مرتبط

تواند در مقياس های برگرفته از متن است. این متن میگزاره ميانشناختی برقراری نسبتی معرفت

 ،یا در مقياسی حداکثری دینی مانند قرآن کریم محدود شودحداقلی به بخش خاصی از متون 

 . دشواز آیات و روایات اسالمی را شامل  وسيع یاگستره

تعليم و تربيت اسالمی   ةعرصورزی در فلسفهامکان متمایل شدن  نکته قابل توجه آن است که

در حالت نخست ممکن است این فلسفه به بهای حفظ ساختار  .وجود داردبه دو سوی متمایز 

معرفت شناختی، از متن فاصله گيرد و در حالت دوم، این امکان وجود دارد که ساختار معرفت 

مغفول واقع شود. در هر دو حالت، حاصل، پژوهشی  ،گيری حداکثری از متنشناختی به نفع بهره

اط با سرچشمه یا ساختار منطقی، با چالش مواجه است. خواهد بود که از نظر ارتب چالش برانگيز

که در تنگنای حفظ انسجام و ساختار، از بخشهایی از متن صرف نظر را پژوهشی نه  به سخن دیگر،

حفظ  ةبه شکل دائره المعارفی و فارغ از دغدغکه پژوهشی  نهتوان اسالمی ناميد و می ،هکرد

از الزامات فلسفی برخوردار  ،پردازدبا موضوع متن می های مرتبطساختار منطقی به گزینش گزاره

فلسفه تعليم و تربيت اسالمی حاصل تالشی موفق از پيوند این دو ویژگی مهم با یکدیگر ست. ا

طرح این  رود.به شمار میاز این رو، بحث ساختار در این عرصه از معرفت، شرط مقوم  است.

نيز  -(1326صادق زاده ) مانند پژوهش –پژوهشهای مربوط به پژوهش تربيتی از برخی  درپرسش 

الشهای پيش روی هر یک از چدر ادامه تالش خواهد شد تا ناظر به همين موضوع است. 

 ساختارهای پيش گفته در فلسفه تعليم و تربيت مورد بحث و بررسی قرار گيرد. 

 المیمبنا گروی در فلسفه تعلیم و تربیت اسچالشهای 

اگر فلسفه تعليم و تربيت اسالمی بخواهد ساختاری مبناگرایانه داشته باشد، الزم است ابتدا 

 ،سپس با رویکردی استنباطی شود،مبنا انتخاب  منزلةها یا باورهایی متعلق به این حوزه به گزاره

فرآیندی، های مرتبط در ساختاری خطی از آنها نتيجه شود. برای طی شدن چنين سایر گزاره

ها در یک ساختار رو خواهد بود که جانمایی گزارههروب فيلسوف تعليم و تربيت با این پرسش

 شود؟ استنباطی چگونه انجام می

چنانچه بخواهيم چالشهای مبناگروی را در فلسفه تعليم و تربيت مورد بررسی قرار دهيم، ابتدا 

وارد دو اشکال کلی بر مبناگروی سوی اندیشمندان از این چالشها را از منظری کلی بيان کنيم.  باید

 استو در نتيجه فروریختن کل ساختار  –خطاپذیری مبانی شده است. چالش نخست مربوط به 
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ست. و چالش دوم، معطوف به زایا نبودن این ساختار ا(. 2003 1؛ رورتی،1374پر، ا؛ پ1330)لرر، 

خواهد فلسفه تعليم و تربيت مورد بحث و بررسی قرار ة ها در عرصدر ادامه، هر یک از این چالش

 . 2گرفت

با خطا آميخته گردند، این خطا   (توجيه-خود )مبنا های هنگامی که گزاره: خطاپذیری مبانی -3

در نهایت، به دليل ابتنای و موجه بودن این گزاره ها، تشخيص داده نخواهد شد -به دليل خود

های مبنایی، توجيه و صدق کل ساختار معرفت با چالش مواجه گزارهها بر این توجيه سایر گزاره

توجيه باشند اما در -های خودبه سخن دیگر، در ساختار مبناگرا، مبانی باید گزارهخواهد شد. 

اند و همين خطا، ای از خطا آميختهها به دليل آميختگی با فهم انسانی، با درجهواقعيت، این گزاره

با ردیابی این انتقاد یابد. های خاص، در کل نظام انتشار میها بر این گزارهیر گزارهبه دليل ابتنای سا

 توان برخی از ابعاد آن را گشود.  میدر ساختار فلسفه تعليم و تربيت اسالمی، 

ای از  حوزه به عنوانفلسفه تعليم و تربيت اسالمی، ة در عرص که رسددر نگاه نخست به نظر می

یيد صحت انتساب یک گزاره به أزیرا با ت ،نداشته باشدمعرفت دینی، این چالش ظهور پررنگی 

-استنباط از گزارهاز طریق  تاای نياز ندارد و چنين گزارهاست شده  توجيهمرجع وحی، صدق آن 

های وحيانی را ، گزاره 4معرفت درون دینیة عرص؛ به سخن دیگر، در 3توجيه شود بدیهی های عقالً

توجيه -خودویژگی در این حالت، در نظر گرفت.  (مبرا از خطا) توجيه-های خودتوان گزارهمی

های مطلوبی برای قرار آنها را به صورت گزینه، -متون مقدس–نص های منتسب به گزارهبودن 

 . سازدمطرح می -در جایگاه مبانی –ترین سطح ساختار گرفتن در پایين

فهم فيلسوف در ة های مبنایی و مداخلتوجه، روابط معنایی ویژه ميان همين گزارهقابل ة نکت

شود، وابستگی آنها به فهم  میهای مبنایی مطرح تعيين این معانی است. هنگامی که متنی بودن گزاره

طرح خواهد شد. وجود تفسيرهای متعدد از برخی آیات، شاهد این آن  در پیو تفسير خواننده نيز 

وابستگی تام آنها به وحی های مبنایی، گزارهة تفسير به عرصة و تعدد فهم است. با ورود مقولتنوع 

ها از طریق به سخن دیگر، چون این گزارهشود. و در نتيجه خطاناپذیری آنها با چالش مواجه می

                                                            
1. Rorty, R. 

 ها را به عهده دارند. ر مبناگرایانه، توجيه دیگر گزارههای واقع نگری است که در ساختا. منظور از مبانی در ادامه متن، گزاره2

تصدیقی ممکن است بعضاً خود قابل استنباط از مبانی عقلی باشند، اما به هر حال چنين استنباطی در حوزة  نياز ازهای بی. اگر چه چنين گزاره3

 های برآمده از آن را نيز توجيه کند. تواند گزاره میدرون دینی، ضروری نيست. در واقع، باور به صدق متن دینی، 

های استنباط شود تا توجيه گزاره میها خود، مبتنی بر پذیرش اعتبار وحی خواهد بود. این امر سبب توان گفت توجيه این گزاره. به سخن دیگر می4

ی فلسفه تعليم و تربيت اسالمی قرار خواهد داد که شده از آنها نيز مستقل از پذیرش اعتبار وحی قابل طرح نباشد. این امر چالش دیگری را پيش رو

 در ادامه مورد بحث قرار خواهد گرفت.
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، ستا متن در اختيار فيلسوف قرار گرفته و فهم نقشی کليدی در دسترسی به معنای آنها ایفا نموده

و کماکان خطاپذیر  خواهد گرفتقطعيت صدق آنها در چارچوب فهم فيلسوف مورد مناقشه قرار 

در این حالت، برخی از تفاسير ممکن است با برخی دیگر در تعارض قرار گيرند یا خواهند بود. 

. از این رو، مبانی از حالت خطاناپذیری مطلق قرار دهندمورد انتقاد  ، آنها رابرخی از تفاسير رقيب

صرف ة ، با رویکرد مبناگرایانمسئلهحل این نماید.  میچالش مبناگرایی دوباره رخ  شود ومیخارج 

 امکان پذیر نيست.

در مقام نوعی  میاسالفلسفه تعليم و تربيت  ةچالش دیگری که در عرص: انسجام مبانی -2

انسجام مبانی است. هنگامی که فيلسوف برای انتخاب مبانی معرفت دینی متصور خواهد بود، 

شود، دشواری دیگری  میهای مبتنی بر نص مواجه حجم انبوهی از گزارهخویش با ة ساختار فلسف

که  داشتتوجه این مبانی با یکدیگر و انسجام کلی ساختار است. باید ة گردد و آن، رابط میپدیدار 

اجزای این  ،ایجاد کرده باشدفيلسوف تعليم و تربيت  ت کهنيس یساختار ساختار متنی قرآن،

ی نظام ها درهسازماندهی این گزاربازدر مقام  او، بلکه است کردهنابداع و جایگذاری وی  را ساختار

دارای هویت معرفت شناختی خاص خود  ،-در اینجا قرآن –های موجود در متن. گزارهدیگر است

-ف نمیروابطی که فيلسو اند. شدهای ویژه به یکدیگر مربوط گونهبوده و مفاهيم مندرج در آنها به 

 یا نادیده بگيرد.  دهدتواند آنها را تغيير 

همواره نگران تناقضات احتمالی ساختار ابداعی خود  بایدتعليم و تربيت اسالمی فيلسوف 

. روی دهد قضاتی ممکن است در فرآیند انتخاب مبانی یا در مرحله استنباط از آنهااتنباشد. چنين 

و هماهنگی باشند و تشخيص این  خود دارای سازگاری از این رو، مبانی انتخاب شده باید،

باید توجه داشت صرف امکان پذیر نخواهد بود. ة کارگيری روش مبناگرایانههمگرایی و انسجام با ب

انه نيز حضور ای، در تدوین ساختارهای مبناگر1هميشگی فيلسوف نسبت به انسجام که حساسيت

تناقضهای آشکار و عدم انسجامهای ظاهری مبانی  که فيلسوفشود می سببدارد و این حساسيت 

یندی آاین شناسایی و رفع، در فراما  ؛کندنمایند، شناسایی و رفع که در همان ابتدا رخ میرا 

تواند عدم انسجامهای پنهان را تشخيص دهد و رفع  میاز همين رو، ن، گيردروشمند صورت نمی

 نماید. 

                                                            
 . "ترین فریضه فيلسوف، حفظ انسجام استمهم". کانت معتقد است 1
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این انسجام بر  و ، مفروض اساسی فيلسوف مبناگراست1ی دیگر، انسجام پيشينی مبانییاز سو

آورد و از سوی ینه واقعيت به شمار میاست. فيلسوف مبناگرا، مبانی را آپایه مقدماتی بدین شرح 

ای که برای مبانی قائل آینه ویژگیهمين  سببداند و به ای منسجم میيت را منظومهدیگر، واقع

گيرد. در اینجا ميان فهم انسانی از متن و خود متن دینی، ت، مبانی را نيز منسجم در نظر میاس

 سبب. اما در عين حال، این مفروض را نداردکه این نوشتار مجال بررسی آن  دهدمیمغالطه ای رخ 

ميان مبانی را نداشته باشد و تنها به  2دغدغه برقراری ارتباطهای افقی ،فيلسوف کهشود می

برخی عدم  زمينه نادیده انگاشته شدنتواند اج داللتها بيندیشد. این امر، میارتباطهای طولی و استنت

 . باشدپس از تکوین ساختار مبناگرا و در مراحل بعدی استنتاج  آنها بروزو  انسجامهای پنهان

تربيت اسالمی، امری وابسته زیرا  ،دارد امکان بروز، در تعليم و تربيت اسالمی، بيشتر مسئلهاین 

شود تا در صورت عدم اتخاذ می سبب 3بودن آن دووجهیتفسيرپذیری متون دینی و به متن است و 

رویکرد روشمند در آزمون انسجام مبانی، عدم انسجامها و تفاسير متضاد یا متناقض، در مراحل 

 . کنندو سازواری نظام تربيتی را با دشواری مواجه  بروز کنندبعدی استنتاج 

عضلی مستقل م مثابهتوان به  میوجود در تعليم و تربيت را نتعدد مبانی مگرچه : تعدد مبانی -1

به صورت معضلی متمایز توان آن را میپيشين،  چالشدر تشدید دو  هااما به دليل نقش آن ،یستگرن

 و روانشناختیعلمی دیگری مانند تربيت، عالوه بر مبانی فلسفی، با مبانی . دادمورد بحث قرار 

های الهياتی در کنار گزارههای واقع نگر فلسفی و قرار گرفتن گزاره .جامعه شناختی نيز مرتبط است

-(، نمونه53 :1327واقع نگر علمی در بخش مقدمات الگوی تصحيح شده از روش فرانکنا )باقری، 

 ای از این همزیستی مبانی در فلسفه تعليم و تربيت اسالمی است. 

توان  می، ناندگرفتهخویش ة اند و گرچه توجيه خود را از پيشينهای علوم تجربیاین مبانی، یافته

ظهور مثالهای  به معنای احتمال کذب آنها هنگامآنها را عاری از خطا پنداشت. تجربی بودن آنها 

ها در جایگاه مبانی، معضل خطاپذیری مبانی را تشدید نقض است. از این رو، حضور این گزاره

 به چار نارا مسلمان  بالفعل نبودن علوم دینی در این عرصه ها، فيلسوف ،هم یاز سویسازد. می

                                                            
 . انسجامی که از پيش مفروض انگاشته شده است. 1

سخن دیگر مبانی موازی است. هيچ یک از این مبانی، از دیگری استنباط . منظور از ارتباطهای افقی، ارتباط ميان مبانی حاضر در یک سطح یا به 2

  نشده است.

های مختلف توان از تفسير جبری یا اختياری متون قرآن یاد نمود که در تاریخ اندیشه اسالمی، ظهوری دیرینه دارد. وجود نحلهبرای نمونه می. 3

نمودند، نمونه هایی از این قابليت تفسير متن و خطر بروز عدم انسجام در فهم ما از متن می جبری و اختياریون که خود را به آیاتی از قرآن منتسب

 هستند. 
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مبتنی بودن علوم تجربی بر پيش فرضهای فلسفی )باقری،  .داردوا میاز مبانی علوم رایج  بهره گيری

تواند با اکتفا به ساختار د. در این حالت، فيلسوف نمیکنتر می(، معضل انسجام را پيچيده1322

 مبناگرایانه، معضل انسجام را حل کند. 

مورد تردید به صورت کلی  بودن ساختار مبناگرا ازای: تربيتیجامعيت مورد انتظار از نظریه  -1

این پرسش همواره پيش روی مبناگروی وجود دارد که مبناهای انتخاب . (2000 1)پالنتينگا، است

شده زایش شده تا چه حد تکافوی تامين داللتهای مورد نياز را خواهند داشت؟ آیا مبانی اتخاذ 

عالوه بر طرح به وزه معرفتی مورد نظر را خواهند داشت. این ابهام کافی برای تامين نيازمندیهای ح

است. این امر از آن روست که حوزه بيشتری در حوزه تعليم و تربيت دارای اهميت  ،کلی صورت

 .کند میرا تشدید عدم تکافوی مبانی  اقل دارای دو ویژگی است که معضلتعليم و تربيت حد

تعليم و مورد انتظار از فلسفه تربيتی است. طولی جامعيت  ،از دو ویژگی مذکور نخستين ویژگی

 ، همه درفلسفه، علم و عمل . از نظر طولی،مختلف است ابعادو دارای ای فراگير حوزه ،تربيت

بنابراین یک نظریه تربيتی، از سطح فلسفی تا سطح عمل گستردگی دارد. ند. ا تربيتی مطرحة نظری

، شماره یک شکلدر سطوح مختلف در این ساختار حضور دارند.  گوناگونهای پس گزاره

 دهد.گستردگی طولی ساختار نظریه تربيتی را نشان می

 

 

 

 

 

 
 

 كشيدگی طولی نظریه تربيتی. 3شماره  شكل

ة های معرفت شناسی، انسان شناسی و ارزش شناسی در نظریعرصهة از منظر عرضی نيز هم

آنهاست. از این رو، ة تربيتی مداخله دارند و فلسفه تعليم و تربيت، ملزم به اتخاذ موضع دربار

نيازمند طيف وسيعی از مبانی فلسفی، علمی است و لذا غنی بودن  تکوین فلسفه تعليم و تربيت

این جامعيت مورد انتظار با زایا نبودن  .کنددر جامعيت یک نظریه تربيتی ایفا می ی اساسیمبانی نقش

                                                            
1. Plantinga, A. 

 تجربی(-علمیسطح علمی )گزاره های 

 فنی(-سطح عملی )گزاره های روشی

 الهياتی(-سطح فلسفی )گزاره های فلسفی
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و مبانی مستنبط  محدود بودن متنتقارن گيرد. همچنين ساختارهای مبناگرایانه در تعارض قرار می

امری که  .افزایدمیلزوم فراتر رفتن از متن در طراحی مبانی بر و جامعيت مورد انتظار،  از آن

 سازد. دن ساختار را با چالش مواجه میکرمبناگرایانه 

عمل در ة وجود مولف به دليل: در آن مسئلهتربيت و محوریت  تعليم و ةپویایی عرص -1

این حوزه همواره با شرایط  ،و آميختگی آن با عدم تعين های حاکم بر دنيای کنونی يتو تربتعليم 

ساختار فلسفه تعليم و تربيت مبانی موجود در از این رو، جدید و پرسشهایی نو مواجه خواهد بود. 

برای پاسخگویی به این پرسشها از غنا و کفایت الزم برخوردار بوده و همواره آمادگی مواجهه  باید

 های نو را داشته باشند.ا پدیدهب

پيش آمده را ابتدا به ساختار پيشين خود  مسئلهدر ساختار مبناگرایانه، فيلسوف ناچار است 

مرتبط سازد و با کشف مبانی جدید یا بازتعریف مبنایی دیگر، بخشی از ساختار را ترميم کند.  کامالً

این دشواری، ترميمی را دشوار سازد.  ، چنينمحدودیت ساختار و مبانیممکن است در حالی که 

شود تا ترميم این ساختار زمانبر و در برخی موارد، غيرممکن به نظر برسد. این دشواری، می سبب

تواند قابل حل باشد اما از آنجا که نظریه گرچه نوعی دشواری نظری نيست و علی االصول می

حداقل به  –تربيتی باید پاسخگوی عرصه عمل نيز باشد، این ساختار را با مشکل عدم پاسخگویی 

 سازد. مواجه می -صورت موقت

 گروی در فلسفه تعلیم و تربیت اسالمیانسجامچالشهای 

. این ساختار به دليل آغاز مهمترین چالش رویکرد انسجام گروی، چالش توجيه بيرونی است

ست. به های اوليه، قابل توجيه بيرونی نيست و تنها از انسجام درونی برخوردار انکردن از گزاره

کند و این های دیگر اخذ میهای این شبکه، توجيه خود را از گزارهسخن دیگر، هر یک از گزاره

های نيست. از این رو، هيچ یک از گزارهپذیرد و هيچ نقطه پایانی بر آن سلسله هيچگاه پایان نمی

 و در قياسی مجزا، مورد آزمون قرار داد. توان منفک از بقيهین ساختار را نمیا

 (2005) 1اولسونانسجام گروی به طور کلی با عدم اتخاذ مبنا، رو به سوی نسبيت گرایی دارد. 

نوعی فروکاهش نهفته است و با نقد جایگزینی صدق با انسجام، معتقد است در این جایگزینی 

های باوری زیرا چه بسيار شبکه ؛تواند صدق را به صورت تمام و کمال نشان دهد میانسجام ن

به دليل برهان این رویکرد همچنين اند. منسجمی که در عين برخورداری از انسجام، نادرست بوده

کلی قابل دفاع باشد اما به تواند به صورت  می، ننيز تسلسل بيان شده در بخش نخست این نوشتار

                                                            
1. Olsson, E. J. 
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تواند و باید در به صورت محدود می یگاهدليل محدودیتهای بيان شده در بحث مبناگروی، 

 کار گرفته شود. هبخشهایی از ساختار مبناگرایانه ب

 تعدیل یافته: مبناگروی الگوی ساختاری مطلوب برای فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی

تواند ما را در تدوین ساختار مطلوب فلسفه تعليم و تربيت رویکرد ترکيبی میدر این بخش 

ها دارای مراحلی (، ترکيب سازوار نظریه1323از نظر باقری و همکاران )اسالمی، جهت دهی کند. 

های قابل ها، مشخص کردن نظریههم آوردن یک فرازبان برای نظریهافر :ند ازا است که عبارت

ده، و بازبينی/ آزمون ترکيب جدید. این دیدگاه در مورد رویکرد های گزیده شترکيب، تعدیل نظریه

تواند سازواری دیدگاه به دست آمده از  می( فراهم آمده، 2001ترکيبی که با توجه به مقاله تلينگز )

 ترکيب را تضمين نماید. 

فرازبان انتخاب شده در این پژوهش، مبناگروی و مفروض آن یعنی، پذیرش واقعيت مستقل از 

این انتخاب و اتخاذ، رویکردهای انسجام گرای افراطی، از گردونه ترکيب حذف با دمی است. آ

تواند در عين حفظ هایی از انسجام گرایی و ترکيب آنها با مبناگروی میخواهند شد. اما تعدیل گونه

های نظری و عملی پيش دشواریساختار کلی مبناگروی در فلسفه تعليم و تربيت اسالمی، برخی 

 روی آن را نيز تسهيل نماید. 

توجه به بحثهای مطرح شده در بخشهای پيشين و با در نظر گرفتن ماهيت ساختارهای با 

مبناگرا و انسجام گرا و نيز با لحاظ کردن چيستی فلسفه تعليم و تربيت اسالمی و الزامات آن، 

ربيت اسالمی را نوعی مبناگرایی اصالح شده در تعليم و تة توان ساختار مطلوب نظامهای فلسف می

است اما در  در این الگوی ساختاری، کل ساختار، ساختاری مبناگرا و مبتنی بر مبانینظر گرفت. 

باید در نظر داشت شود. کار گرفته میه، رویکرد انسجام گرا بگوناگونو به منظورهای  نقاطی از آن

ناسازوار از دو رویکرد توان تلفيقی بدون جهت و  میاثر را نکه رویکرد پيشنهادی مؤلفان در این 

بلکه مبناگروی  ،ساب آورد. در واقع، پيشنهاد مطرح شده، مبناگروی منسجم نيستپيشين به ح

 ،تعدیل یافته است. این ساختار پيشنهادی، نوعی ساختار مبناگرایانه خواهد بود که در کليت

نماید و تنها در برخی مواضع خرد و مشخص و بنا به فظ میساختار، حالت مبناگرایانه خویش را ح

های انجسام گرایانه را نيز تشکيل خواهد داد. این سخن مقتضياتی که در ادامه خواهد آمد، حلقه

در  انه و صرفاًایهای انسجام گرایانه تنها در بستر این ساختار مبناگربدان معناست که این حلقه

گيرند و چون اقماری بر گرد ساختار مبناگرا تکوین خواهند همين مواضع بيان شده، شکل می

ن نظام کردبرای چابک  یافت. همچنين برخی از این اقمار انسجام گرا، حالتی موقتی دارند که صرفاً
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اجی، جای گيرند و در مراحل بعد و با تکوین مسيرهای مبناگرایانه و استنتتربيتی اسالمی شکل می

 های مبناگروانه خواهند داد.   خویش را به شاخه

نظام فلسفه تعليم و تربيت اسالمی،  ساختار منزلةی به کارگيری مبناگروهب یکی از علل اساسی

کارگيری مبناگرایی به هبایدهای تربيتی است. همچنين با برکت جامع آن از مبانی فلسفی به سوی ح

گونه که در اما همانعنوان ساختار، بحران توجيه بيرونی و نيز تسلسل در توجيه ظهور نخواهد کرد. 

، ماهيت و الزامات این نوع از معرفت، به و تربيت اسالمی بيان شدبخش مالحظات فلسفه تعليم 

یا با  اگروی امکان پذیر نباشدصرف از مبن  بهره گيریای است که سازماندهی ساختار آن با گونه

کارگيری انسجام گروی ناگزیر خواهيم همواضعی از بدر  . از این رو،روستروبهبسيار دشواریهای 

 . شوددر این ساختار مبناگرا مشخص  سجام گرویهد شد تا نقاط ورود انبود. در ادامه تالش خوا

عنصر تفسير ة مبانی با یکدیگر و مداخلبه دليل ارتباط معنایی : ارتباط سازوار مبانی با یكدیگر

های مربوط به متن، پایداری ساختار مبناگرا، نيازمند مالحظات انسجام گرایانه است. در فهم گزاره

های واقع نگر را به رود و مبانی و گزارهدر حالی که ساختار مبناگرا به صورت طولی پيش می

ساختار انسجام گرا باید ارتباط ميان مبانی را  .سازدهای تجویزی ميانی و روشی منتهی میگزاره

 مورد مالحظه قرار دهد و انسجام ميان آنها را برقرار نماید. 

و تفسير قرآن به قرآن  (43-36: 1327روشهایی چون روش تحليل و تفسير مفهومی )باقری، 

مبانی منسجم  آنة تواند فراهم ساز ساختار انسجام گرایی از مبانی و ميو( می1363)طباطبایی، 

باشد. در این حالت، در عين داشتن ساختاری طولی که از مبانی آغاز و به اصول و روشها ختم 

انسجام گراست و در آن مبانی به یکدیگر  توان تصور کرد کهی نيز میشود، ساختاری عرض می

این حالت، توان گفت در در واقع، می اند و انسجام و سازواری آنها تأمين شده است.متصل گشته

ساختار انسجام گرا، در مقام ساختاری فرعی و تضمين کننده انسجام در کنار ساختار مبناگروانه، 

های انسجامی ميان مبانی در کنار کند. تشکيل حلقهیابد و انسجام مبانی را آزمون میحضور می

ه صورت روشمند بتواند انسجام مبانی را ارتباطات استنتاجی طولی در ساختار مبناگروانه، می

فلشهای عرضی، ، نمایی از این ایده نشان داده شده است. 2شکل شماره نماید. در آزمون و تضمين 

های طولی ار ساختار مبناگرایانه که با فلشکنند و در کنارتباطهای عرضی ميان مبانی را برقرار می

 کنند.  می، انسجام مبانی را تضمين است نشان داده شده
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 ارتباطهای عرضی انسجام گرایانه خرد در ساختار مبناگرا .2شماره شكل 

تعليم و تربيت، تعدد ة یکی دیگر از دشواریهای نظامهای فلسف: مبانیة بسط انسجام گرایان

-کار، توجيه گزاره از مبانی خارج از متن است. در انجام این گيریبهرهمبانی و نياز به بسط مبانی با 

قابل تحقق  -ایجادی و انتقالی –گيرند به دو طریق پيشين های جدید که در مقام مبنا قرار می

 .موجه دیگر-موجه اند و نه قابل استنباط از مبانی خود-زیرا این گزاره ها نه خود ،نيست

تواند به معيار انسجام بسنده کند. دراین حالت، چنانچه فيلسوف میدر چنين موقعيتی، به ناچار 

توان توجيه آنها را موجه قدیم در ساختاری انسجام گرا، قرار گيرند، می-مبانی جدید با مبانی خود

های موجود در متون دینی در مقام اگر بپذیریم که گزارهبه صورت انسجام گرایانه محرز دانست. 

ی کرده و خود را مقيد به حفظ نظم ساختاری مبناگرایانه و جامعيت مورد انتظار گویارائه، گزیده

گرا خواهد توانست اند، فيلسوف انسجامبرای تشکيل یک نظریه مانند نظریه تعليم و تربيت ننموده

بدون توجه به کاستيهای معرفت شناختی که فيلسوف مبناگرا در تکميل ساختار استنباطی خود با آن 

و ابتدا در صدد فهمی سازوار و منسجم  کندهای مورد نياز خود توجه به گزاره است، صرفاًمواجه 

 نظام معرفتی خود باشد. شدة های بيان شده بر آید و سپس در پی تکميل عناصر مفقوداز گزاره

باشد. در حالی که  -و نه استنتاجی-تواند نمایی از این بسط انسجام گرایانه می 3 شماره شکل

های اند، فلشی استنتاج شده از مبانیفلشهای باریک نشان دهنده مسيرهای استنتاجی و داللتها

 . دهندرا نشان می -و نه مستنتج از آنها-عریض، داللتهای منسجم با مبانی 

شود، در حالی که برخی داللتهای تربيتی با مبانی، رابطه دیده می 3در شکل  همانگونه که

توجه داشت که رابطه انسجام، رابطه  برخی دیگر، رابطه انسجامی دارند. باید استنتاجی دارند،

توجيهی موقتی است که باید در مراحل بعد، با افزوده شدن مبانی متناسب، به رابطه استنتاجی تبدیل 

در تربيت، از نقش مربی و متربی و نوع نگاه انسان شناسانه به متربی هنگامی که  برای نمونه، .شود

   در عين حال،نداشته باشد. اما  برای آنرود، ممکن است متن دینی پاسخ صریحی می سخن

با تکيه بر برخی بخشهای متن با رویکردی انسجامی و با مالحظه سایر مبانی و تواند پرداز مینظریه

 3مبنای 4مبنای  1مبنای  2مبنای 
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دینی و تاویل بخشهای دیگر، عامليت متربی را برجسته سازد و انتخاب را مؤلفه مقوم تربيت 

، به صورتی همساز با اراده انسانی 1رد. دراین حالت، آیات مربوط به مشيت و خواست الهیشما

یابند. ، محوریت می2گویند میشوند و آیاتی که از نقش آدمی در سرنوشت خویش سخن تفسير می

تواند به نوعی تعامل ناهمتراز ميان همچنين مالحظه اختيار آدمی در کنار محدودیتهای وی، می

 شود.  میتوجيه  3 شماره شکل دراین رابطه د. شومتربی منتج  ومربی 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 بسط سازوار مبانی .1شماره شكل 

های برون توجيهکاربرد ساختار انسجام گرا، یکی دیگر از موقعيتهای : توجيه برون دینی مبانی

مبنایی خویش در ة تربيت، قادر به توجيه گزار تعليم و فيلسوف یگاهدینی برخی از مبانی است. 

های بدیهی )حسی یا عقلی( دیگر مرتبط سازد. را به گزاره تواند آنو نمی 3برون دینی نيستة عرص

ای انسجام گرایانه از این مبنا و داللتهای منتج از آن، نوعی توان با تشکيل حلقهدر این حالت، می

ساختار منسجم تشکيل داد و با توجه به کارآمدی داللتها و نيز انسجام ساختار، نوعی از توجيه 

 حداقلی را برای آنها در نظر گرفت. 

تگوی تعامل و گف توجيه دینی، امکان-توجيه پذیری ساختار معرفت بدون اتکا به مبانی خود

سازد. اهميت این گفتگو هنگامی مشخص ادیان را با یکدیگر و سایر نظامهای فکری فراهم می

                                                            
 (. 33-)نحل "...یضل من یشا و یهدی من یشا"( و 4 -)ابراهيم "فيضل اهلل من یشا و یهدی من یشا"اتی از این دست: آی. برای نمونه 1

 (. 11-)رعد "...ان اهلل الیغير ما بقوم حتی یغيروا ما بانفسهم..."( و 33 -)نجم "نسان اال ما سعیليس لال"آیاتی از این دست: . 2

 توانند درشوند و میدینی به دليل انتساب به وحی، خطاناپذیر تلقی می -های مبنایی از متن اتخاذ شده باشند، در حوزة درون. هنگامی که این گزاره3

 کار روند. مقام مبنا به

تعامل ناهمتراز ميان مربی و 

 متربی

 اراده و اختيار آدمی

 محدودیتهای انسانی
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خارج  نااری ارتباط نظری پویا با مخاطبتعليم و تربيت اسالمی برای برقر ةشود که به نياز حوز می

 اسالم توجه شود.  ةاز حوز

گرا در موقعيتهای اضطراری  توجه به این نکته ضروری است که کاربرد این ساختار انسجام

تواند به صورتی حداقلی، گيرد. در این موقعيتها، این ساختار انسجام گرا، میتوجيهی صورت می

های عقلی و ونه اثبات وجود فطرت از راه اثباتبرای نمهای مبنایی را تأمين نماید.  توجيه گزاره

دینی امری دشوار است. در این حالت، برای ایجاد گفتگو ميان نظام تربيت اسالمی و  -برون صرفاً

های کارکردی بهره برد. به این صورت که داللتها و نتایج تربيتی توان از حلقهسایر نظامها، می

 ثيرات مثبت آنها بر متربی، وجودأمفروض انگاشتن مبنای فطرت را در نظر گرفت و با توجه به ت

( که در راستای احيای 1327را توجيه نمود. اصولی چون احيای پيوند قدسی )باقری،  فطرت

گوید، از را پاسخ  می -ارتباط با معنا-آدمی  معنویت در زندگی آدمی است و نيازی اساسی از

مبنای فطرت است که بدون مفروض انگاشتن آن، قابل استنتاج و بيان  جمله اصول برآمده از وجود

  تواند به صورت حداقلی و کارکردی، مفروض فطرت را توجيه نماید.  ن امر مینيست. همي

زیرا  ،برای داللتها را نيز ندارد انیمب کفایتگروی چالش انسجام: داللتهاة بسط انسجام گرایان

بتواند  ویکافی است مراتبی استنباطها نيست.  ر سلسلهملزم به حفظ ساختا انسجام گرافيلسوف 

ن دیگر، خبه سهای پيشين تبيين نماید. با گزاره -در مقام سرشاخه –جدید خود را  ةسازگاری گزار

ساختارهای انسجام گرا، امکان انعطاف و توسعه پذیری بيشتری را برای ساختارهای معرفت دینی 

 کنند. میفراهم 

با توجه به ویژگيهایی که پيش از این برای حوزه تعليم و تربيت در تنوع مبانی و همچنين 

تعليم و تربيت، ة یکی از وظایف اجتناب ناپذیر در نظامهای فلسفمواجهه با مسائل جدید بيان شد، 

که  ای متناسب با مسائل دنيای پویای تربيت است. در این حالتها و داللتها به گونهبسط سرشاخه

توان به ساختارهای ممکن است مبانی کفایت الزم را برای ایجاد داللتهای جدید نداشته باشند، می

اندیشيد. این امر نيز در مواقع  جدید و منسجم با ساختار مبناگرا انسجام گرا و ارائه پيشنهاداتی

ظر، امکان پذیر مورد نة اضطرار و در جایی کاربرد دارد که بسط ساختار مبناگرا در حوزه سرشاخ

توان به صورت پيشنهادی موقتی تا نباشد یا بسيار دشوار و زمان بر باشد. این راه حل را می

 بازسازی دوباره ساختار در نظر گرفت. 

  



 ...های تعليم و تربيت اسالمی ساختار معرفتی فلسفه
 

21 

 

 

 

 

 
 

 بسط سازوار داللتها .1شماره شكل 

هنگامی که قرار است نظام تربيت اسالمی مواجهه آدمی با فضای مجازی را در برای نمونه، 

تر، به جای استنتاجهای توان برای یافتن راه حلهای نزدیکای پيش رو تحليل کند، می مسئلهمقام 

به تبيينهای سازوار و منسجم اندیشيد. بر همين اساس بوده است که سجادیه و  ،منطقی از مبانی

اند و تالش يت در نظر گرفته( عامليت انسانی را به عنوان شيرازه نظام ترب2013عرب بيگی )

ای سازوار با آن، ماموریتهایی تربيتی برای معلم تعریف کنند. ماموریتهایی چون اند تا به گونه کرده

استای تقویت این عامليت مطرح به اعتباربخشی به اطالعات، در ر ،گردش از انتقال اطالعات

 اند.    شده

 بحث و نظر

ساختار انسجام گرا و مبناگرا، هيچ یک به تنهایی قادر به تکوین کل ساختار نظام فلسفه تعليم و 

تربيت اسالمی نخواهد بود. از این رو، پيشنهادی ترکيبی از آنها، اجتناب ناپذیر است. اما آنچه در 

 ترکيبی سازوار از این دو نوع الگوی ساختاری است. ة نماید، ارائ میاین ميان مهم 

ن ساختار یتا سازواری ترکيب مبناگرایی و انسجام گرایی در تکو شدهدر این نوشتار سعی 

د. شوکارگيری هر یک مشخص هبة نظامی تأسيسی از فلسفه تعليم و تربيت اسالمی حفظ و حوز

در ساختار پيشنهادی این نوشتار، مبناگروی تعدیل یافته است که در برخی مواضع محدود از آن 

عملی –تر یا بسط مفهومیهای انسجامی مامور تامين توجيه قویمبانی و نيز در داللتها، حلقه

وع نخست، نگيرد. در این ميان، انی، سه نوع حلقه انسجامی شکل میشوند. در سطح مبساختار می

به موازات ساختار مبناگرا، مامور تقویت توجيه مبانی است و وظيفه دارد به صورتی روشمند، 

انسجام ميان مبانی را حفظ نماید. نوع دوم حلقه انسجامی تکوین یافته در مبانی، مامور بسط 

وف سازوار مبانی مرتبط با تربيت است. این حلقه ها، در واقع، واسط هایی ميان مبانی عقالنی فيلس

ند و با این راهکار، در عين حفظ انسجام نظام، امکان بسط هست تربيت با مبانی استنباط شده از دین

 3مبنای 4مبنای  1مبنای  2مبنای 
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دینی مبانی استنباط شده از  -آورند. نوع سوم حلقه انسجامی، مامور توجيه برونمبانی را فراهم می

عقالنی آنها به  توجيه صرفاًشود که امکان کار گرفته میهند. این نوع حلقه برای مبناهایی بهست دین

ها با اتصال این مبانی به داللتهای قابل دفاع تربيتی منتج از صورت مستقيم وجود ندارد. این حلقه

سازند و از این طریق، توجيه این مبانی را عالوه آنها، مسيرهای توجيهی این نوع مبانی را افزون می

 ورند. آعقالنی فراهم می-بر متن دینی به صورت حداقلی

با برقراری مسيرهای انسجامی ميان نتایج و  کهگيرد حلقه چهارم، در سطح داللتها شکل می

ای عملی و نظری داللتهای بسط یافته و مبانی موجود، نظام تربيت اسالمی را در برخورد با چالشه

 د. رسانحاضر مدد می

-می، برای تقویت توجيهدر این ترکيب جدید، ساختار مبناگرای فلسفه تعليم و تربيت اسال

ز آن و نيز به منظور پایش روشمند انسجام اپذیری خویش، برای بسط مبانی از متن به خارج 

برد و در سطحی رویين و مماس با عمل نيز های انسجامی بهره میساختار، به صورت دائم از حلقه

های انسجامی را حلقهبرای پاسخ بهنگام به چالشها و پرسشهای نظری و عملی، به صورت موقت، 

 گيرد. کار میهب
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 یافتگی توسعه درجۀ خانواده و اجتماعی-ت اقتصادیثیر وضعیتـأتحلیلی دوسطحی از 

 در ایران فرزندان حصیلیتبازماندگی  بر محل زندگی استان

 

 *محمد امیری

 چکیده
محل  استان»و  «ادهخانو» دو سطحدر « فرزندانی تحصیل بازماندگی»عوامل در این پژوهش، 

 بنابر. ه استمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت مراتبی  ی خطی سلسلهمدلها روشبا  «زندگی

 ت باتاتر از دور  راهناایی از تحصیالمحروم فرزندان نسبت »میانگین  ،تحلیلهای انجام شده

ی تأثیر ویژگیهای ااین به معن. هادیگر دارددار با  امعن یتفاوت استانها میاندر « در خانواده

مدل  كارگیریهبوم و لز است (خانواده) سطح اول سطح دوم )استان( بر تغییرا ت میانگینِ

در نسبت بازماندگی  ها بیشترین تفاو ت، برآوردها براساس كند. یید میچند سطحی را تأ

اجتااعی -اقتصادیوضعیت  در سطح استانی، .است مربوط به سطح خانواده تحصیلی

 ا؛ امدارد استانهابا نسبت بازماندگی تحصیلی فرزندان درون  نادارمنفی مع ۀرابط وادهخان

زمانده از نسبت فرزندان با»هرچه میانگین  د كهنده ها نشان می ، یافتههرابطاین  ت شد بار در

و  خانواده اجتااعی- ت رابطۀ وضعیت اقتصادیشد ،باتاتر باشد در استانی« ادهتحصیل خانو

 ،میانگین كاتر باشداین هرچه  ،و در مقابلیابد  بازماندگی تحصیلی فرزندان كاهش می

یی كه میزان بازماندگی از استانهایابد. به سخن دیگر، در  افزایش میه رابطاین  ت شد

هاچون ها،  ای دیگری افزون بر وضعیت خانواده عوامل زمینه ،تحصیل زیاد است

در در تشدید این مسئله مؤثر هستند. ی توسعۀ استان، وضعیت آموزش و ...، شاخصها

 با مقایسه در «خانواده» اجتااعی-اقتصادی توضعی نقش كه اذعان كرد توان مینهایت 

 است؛ برخوردار یبیشتر تاهای از فرزندان تحصیلی بازماندگی مسئلۀ در ،«استان» توضعی

 در فرزندان، تحصیلی توضعی بر خانواده اجتااعی-اقتصادی پایگاه تأثیر  تشد چراكه

. است بوده یکسان توسعه از سطح هر با نیز و گویش و زبان نوع هر با متفاو ت یاستانها

پذیری فرزندان  بدیل خانواده در تربیت و جامعه ، هاچنان بر نقش بیپژوهشهای این  یافته

 .كید داردأت

 اجتااعی خانواده،-یت اقتصادیبازماندگی تحصیلی، وضعسوادی،  بیسوادی و كم :گانکلید واژ

 خطی سلسله مراتبی یمدلها ،نوع زبان و گویش ،یافتگی وسعهت درجۀ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3/01/23تاریخ پذیرش:                   42/01/24: دريافتتاریخ 
 amiri494@ut.ac.ir                         و پرورش فرهنگیان و دبیر آموزش   مدرس دانشگاه  تهران، شناسی دانشگاه دكتری جاعیت  دانشجوی*

mailto:amiri494@ut.ac.ir
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 مقدمه

ای  هیچ جامعه شود. ی توسعۀ انسانی هر جامعه محسوب میشاخصهاترین از مهم یآموزش یک

آگاهی به شکوفایی اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و... نسبت به زمان و مکان  تواند بدون دانش و نای

در  .حق انسانی شناخته شده استیک  كردندر سطح جهانی، تحصیل  امروزهخود دست یابد. 

پس  و ه استت شناخته شدبه رسای برای انسانها ( حق آموزش0221) جهانی حقوق بشر ۀاعالمی

دستیابی به آموزش هاگانی و حذف ، اهایت آموزش بر پایه جاعیت و پیشرفت فردی ،نیز از آن

كنفرانسهای اصلی سازمان ملل و  در بسیاری از نشستها ،نابرابریهای جنسیتی در آموزش و پرورش

هاگانی ساختن آموزش و  ۀهایی كه در زمین هاه راهکارامروزه ه طوركلی ب. است بودهتأیید مورد 

و آن برخورداری برابر هاگان از  هستندیک هدف در پی دستیابی به رود  پرورش به كار می

شود تا موانع و محدودیتهای طبقاتی،  تالش میاست، بنابراین فرصتهای آموزش با كیفیت مطلوب 

 گوناگونهای  در ایران نیز در برنامه ای، قومی و جنسیتی را در این زمینه از میان بردارند. منطقه

، آموزش و پرورش(، یکی از اهداف كالن 0321سند تحول بنیادین آموزش و پرورش)نیز توسعه و 

ه ب توجه مناسب با تكیفی با تربیتِ و تعلیم فرصتهای از برخورداری در عدالت گسترش و تأمین

 مقدما ت تاهید و ریزی است. برنامهتعیین شده كشور  متفاو ت مناطق و تیجنسی و تفاوتهای ویژگیها

از  ،كشور مناطق تاام در مناسب برخورداری ازكیفیت و عاومی آموزش دوره پوشش كامل برای

اگرچه در سالهای اخیر موفقیت قابل توجهی از لحاظ  .استراهکارهای دستیابی به این هدف 

دست هترین نقاط روستایی كشور، ب دورافتادهی در ویژه در دوره ابتدایی(، حته نام )ب پوشش ثبت

به  جامعه گوناگون گروههایسوادی و نابرابری در دسترسی  ی و كمبیسوادمعضل اما آمده است، 

 0321 سال براساس نتایج سرشااری نفوس و مسکن. وجود داردهاچنان  سطوح تحصیلی باتاتر

درصد( محقق نشده  011) ساله( پوشش تحصیلی كامل 01تا  6التعلیم ) یک از سنین تازم در هیچ

درصد بوده است و این نشان از ترک تحصیل  6/60 ،سالگی01نام در  سال میزان ثبتاین در است. 

نتایج  بنابرنام  های ثبتمقایسه منحنیاین سن دارد.  تادرصد از نوجوانان كشور  21حدود در 

 0321در سال  سالگی و دهنام از  ثبتمیزان  كاهشروند  0361دهد كه در سال  نشان می سرشااریها

توان سن شروع ترک  سالگی شروع شده است. در واقع این دو سن را می سیزدهروند كاهشی از 

سوادی، محصول ترک تحصیل  كم. در نظر گرفتآموزان در سالهای مورد اشاره  تحصیل دانش

های  ر از مؤلفه. این پدیده متأثاستدر مقاطع پایین تحصیلی  ویژهه آموزان ب هنگام دانشزود

پس از بررسی مبانی نظری آموزش و  در این پژوهشدرون و بیرون از مدرسه است.  گوناگون
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با توجه به ویژگیهای  در ایرانفرزندان تحصیلی ئله بازماندگی اتا ت اصلی تحقیق، مسوطرح س

ی چند مدلها به كارگیریبا  ،محل زندگی افراد «استان»و  «خانواده»دو سطحِ  اجتااعیِ -اقتصادی

تازم در زمینه افزایش در پایان پیشنهادا ت  و گرفته استقرار  تجزیه و تحلیلمورد سطحی 

   .خواهد شدارائه  و پرورش آموزان در چرخۀ آموزش ماندگاری دانش

 نظری مبانی

یک  در پی دستیابی به هاگانی ساختن آموزش و پرورشمربوط به های  هاه راهکارامروزه 

 است، بنابراینو آن برخورداری برابر هاگان از فرصتهای آموزش با كیفیت مطلوب  هستندهدف 

ای، قومی و جنسیتی را در این زمینه از میان  شود تا موانع و محدودیتهای طبقاتی، منطقه تالش می

 هاه افرادبردارند. منظور از فرصتهای آموزشی برابر، برخورداری برابر و داشتن شانس مساوی 

های آموزشی مطلوب، التعلیم برای ورود به نظام آموزشی و برخورداری از كالس و برنامه تازم

. استفضای مناسب آموزشی  معلاان متخصص، امکانا ت و تجهیزا ت آموزشی و نیز

 :را در برمی گیرد( معتقد است كه ابعاد برابری فرصتهای آموزشی موارد زیر 0221)0جانستون

 گوناگونطبقا ت اجتااعی  برای هاه افراد جامعه دربرابری فرصتهای آموزشی  .0

 های مختلف جنسیتهاه افراد جامعه با برابری فرصتهای آموزشی برای  .4

 یک جامعه متفاو ت یاقوام و نژادهاهاۀ برابری فرصتهای آموزشی برای  .3

مناطق شهری و روستایی و ... هاه افراد جامعه در برابری فرصتهای آموزشی برای  .2

 (.0316سرخ، اسااعیل )

ترین جایگاه برای ممه كهآموزش و تحصیل و تبیین آن به  افراد میزان دسترسیدر زمینه 

، دو است انسانی و افزایش مهار ت و تحرک اجتااعی افراد در جوامع جدید ۀاندوختن سرمای

های  نظریه از 3«تضاد» و نظریه 4«كاركرد گرایی»دیدگاه نظری مهم و درمقابل هم یعنی نظریه 

این است كه افراد  «ییكاركردگرا»گرایانه  شناسی جایگاهی ویژه دارند. فرض آرمان كالسیک جامعه

در صحنه رقابت برای دسترسی به سطوح مختلف آموزش و به تبع آن مشاغل و موقعیتهای 

كوشش و  كنندگان به تناسب تالش و گیرند. شركت می اجتااعی ارزشاند در یک خط شروع قرار

برای  . در مجاوع كاركردگرایانمی آورنددست ه دهند رتبه و پاداش ب لیاقتی كه از خود نشان می

 لیاقت و استعداد و كید برأمشروعیت بخشیدن به نابرابریهای اجتااعی، نقطه عزیات خود را ت

                                                            
1. Johnston 

2. Functionalism  

3. Conflict 
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(. به سخن دیگر این دیدگاه، خاستگاه 401: 0316دهند )روشه، می های اكتسابی افراد قرار جنبه

مندی تحصیلی  قا ت قومی افراد را در بهرهاجتااعی خانواده و تعل –اجتااعی و موقعیت اقتصادی

 سببكید دارند كه مدارس أبر این نکته ت «تضاد»داند. در مقابل، طرفداران نظریه  تأثیر می افراد بی

طبقه  میانمستقیم ای شوند و در هاه جوامع رابطه تداوم نظام طبقاتی از یک نسل به نسل دیگر می

ترتیب هرچه طبقه اجتااعی  ه اینانشان وجود دارد. باجتااعی والدین و موفقیت تحصیلی فرزند

بیشتر خواهد بود. درحقیقت گزینش و ادامه تحصیل در نیز باتاتر باشد، موفقیت تحصیلی فرزندان 

یند یادگیری نیست آ، آموزش فقط یک فربنابراینكند.  می پیرویمدارس از خطوط طبقاتی والدین 

در  (.312:0311)رابرتسون،است كسب امتیازهای جامعه  و رقابت برای ایجاد ارزشاند ییبلکه منشأ

برابر را افراد در جامعه  و اجتااعی واقع طرفداران این نظریه، خط شروع رقابتهای آموزشی

ت های مرتبط به آن را در موفقی یقهو نوع نگرشها و سل گوناگونهای اجتااعی  و زمینهدانند  نای

 .آورندشاار میبه كننده  تعیینمهم و افراد بسیار 

در برخی جوامع، نابرابریهای قومی است.  و آموزشی یکی از وجوه غالب نابرابری اجتااعی

معین  یكه اجتااعاطالق می شود های عال و فرهنگی  به دیدگاهها و شیوه« قومیت»طبق تعریف، 

توان  بسیاری میكند. برای تشخیص گروههای قومی از یکدیگر از ویژگیهای  از مردم را متاایز می

)حقیقی یا خیالی(، مذهب و  زبان، تاریخ یا تبار :اند از ترین آنها عبار ت رایجاما  .بهره گرفت

های تبرخورداری یکسان اقوام و اقلی(. 461: 0312)گیدنز،  های لباس پوشیدن و آرایش شیوه

های اجتااعی، اقتصادی، سیاسی و... از  از منابع و فرصتهای برابر رشد و پیشرفت در زمینه متفاو ت

برخی   به عقیدكه طرفداران حقوق بشر در سراسر جهان پیگیر آن هستند.  هستندآلهایی  جاله ایده

از كننده این است كه كودک  ، تبییندهدمینوع الگوی زبانی كه خانواده آموزش نظران،  صاحباز 

یک ابزار ارتباطی نیست و  لحاظ فرهنگی تا چه اندازه از مدرسه فاصله دارد. بنابراین زبان صرفاً

تسهیال ت زبانی هر خانواده معرف بخشی از سرمایه فرهنگی آن است. این سرمایه فرهنگی، در 

در  .انجامدمیتدریج به سرمایه تحصیلی مانند نارا ت باتا، تقدیرنامه، جوایز و نظایر آن  همدرسه ب

شناسی آموزش و پرورش،  در حوزه جامعه« پارادایم تفسیری»، یکی از دستاوردهای زمینههاین 

زیرا یکی از فرضیا ت محوری این پارادایم  ،ت تحصیلی استمیان زبان و موقعیكاک به فهم رابطه 

زبان،  این بوده است كه زبان با نحو  ادراک واقعیت اجتااعی ارتباط دارد. به عبار ت دیگر

، از (0224) به نظر بوردیودهد.  یندهای فکری افراد و تجربۀ آنها از جهان اجتااعی را شکل میآفر

خصوص  همیان تاام موانع فرهنگی، زبان مورد استفاده در خانواده بدون شک مهاترین مانع است، ب
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ر درک ی خود بدر سالهای اولیه حضور در مدرسه یعنی زمانی كه معلم در قضاوتها و ارزشیابیها

نیز ( 12-016)نقل از هاان:  برنشتاین (.11: 0316)شارع پور،  كید داردكلاا ت تأ كاربردمطلب و 

داند و به نحوه سخن  شناختی می كننده قواعد زبان موقعیت طبقاتی خانواده را عامل اصلی تعیین

ل در ارتباطا ت زبان محدود یا مفصّ به كارگیریگفتن والدین با فرزندان و تواناندی فرزندان در 

اجتااعی روزمره اشاره دارد. با این وصف اگر زبان مادری، یعنی زبانی كه والدین با فرزندان خود 

گویند، تفاو ت كلی و ماهوی با زبان رسای و آموزشی یک جامعه داشته باشد،  به آن سخن می

خصوص در سالهای  هپذیری ب این دسته از افراد مشکال ت مضاعفی در یادگیری و آموزش احتااتاً

  .اولیه تحصیل خواهند داشت

. گوناگون استی های محل چندزبانه و با گویش و كشورهای چندقومیتی جاله كشور ایران از

بوده  متفاو تاز زمانهای بسیار دور سرزمین امنی برای گروههای قومی و پیروان مذاهب ایران 

 بیشترین از نسبی، طور به جهان، سیاسی–كشور یا واحد جغرافیایی 411است. ایران در مقایسه با 

با توجه به حساسیتهای موجود  .(14: 0311، هاکاران)زنجانی و است  برخوردار قومی گوناگونی

دسترسی به فرصتهای  نابرابریهای قومیتی در دربار مطالعا ت كای در زمینه مسائل قومیتی در ایران، 

های آمارگیری از  دادهروی  (0311) محاودیان و امیری ۀمطالعدر ، مثالً. است انجام شدهآموزشی 

ماندگی تحصیلی اقوام ایرانی نسبت به فارسی زبانان  عقب، خانوادهاجتااعی -ویژگیهای اقتصادی

 ،به لحاظ سطح آموزشویژه بلوچها هغیرقابل كتاان است و به طوركلی، عربها، لرها، كردها و ب

قومیت، »( با عنوان 0311) حسینی و مهریار ۀمطالع. اند بودهتر از سایر گروههای قومی  محروم

دو گروه قومی نشان از توزیع نابرابر سواد و تحصیال ت در میان  نیز« نابرابری آموزشی و باروری

برخوردار باتاتری زنان تُرک نسبت به زنان كُرد از سطح سواد و تحصیال ت و  دارد« ردكُ»و « ترک»

  .اند بوده

تواند بیانگر  می سطوح باتاتر تحصیلی دسترسی به نابرابری در تشدیدمسئله  حال، این با

 –نابرابری در موقعیت اقتصادی هاچون، و گویش افراد تر از نوع زبان تفاوتهایی به مراتب مهم

امکانا ت  منابع و از گوناگونبرخورداری اقوام میزان و  استانها سطح توسعه، ها خانواده اجتااعی

به  ،شناسی آموزش و پرورش در جامعه« پارادایم تفسیری»و « تضاد»نظریۀ  ،در این پژوهش باشد.

گیرند.   تحقیق قرار می انتخاب متغیرهایو سؤاتا ت مبنای طرح  و چارچوب نظری تحقیقعنوان 

ها بر وضعیت  اجتااعی خانواده–رود میزان تاثیرگذاری وضعیت اقتصادی اساس انتظار می براین

محل زندگی  گی و نوع زبان و گویش غالب استانیافت تحصیل فرزندان، متأثر از سطح توسعه
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های گوناگون شکلی استانهاعالکرد تحصیلی فرزندان در با ا باشد و رابطۀ خانواده ه خانواده

  باشد.  اصلی می یۀاین تحقیق در پی بررسی و آزمون این فرض به خود بگیرد. متفاو ت

 پژوهشاالت ؤس

ی ایران استانها میان« تحصیل هر خانواده نسبت فرزندان بازمانده از» آیا از لحاظ میانگین .0

 تفاو ت معنادار وجود دارد؟

بازماندگی فرزندان از تحصیل بر نسبت ، «نوع زبان غالب»و « یافتگی استان درجۀ توسعه»آیا  .4

 ثیر دارد؟أدر خانواده ت

وضعیت »ی با میانگین باتای فرزندان بازمانده از تحصیل، رابطۀ شدیدتری بین استانهاآیا در  .3

 وجود دارد؟« نسبت بازماندگی تحصیلی فرزندان»و  0«اجتااعی خانواده-اقتصادی

نسبت »میانگین   داری اه طور معن، ب«نوع زبان غالب»و « یافتگی استان درجۀ توسعه»آیا  .2

 كنند؟  بینی می را پیش« فرزندان بازمانده ازتحصیل

وضعیت » ت ارتباط بین به طور معناداری شد« نوع زبان»و «یافتگی درجۀ توسعه»آیا  .1

 كنند؟ بینی می را درون استان پیش« بازماندگی تحصیلی فرزندان»و « اجتااعی خانواده-اقتصادی

 روش تحقیق

 اجتااعی -اقتصادی  ویژگیهایثیر گیری و مطالعه میزان تأ ، اندازهپژوهشهدف اصلی این 

 نسبت فرزندان بازمانده از تحصیل»بر آن  محل زندگی« استان»و « خانواده»مربوط به دو سطح 

 . است «خانواده

دو دسته  بنابراین. اطالعا ت است ها و داده4روش تحقیق در این پژوهش از نوع تحلیل ثانویه

ی ویژگیهاآمارگیری از »های مربوط به طرح  داده ،لاواند.  رفتهگ ورد تحلیل قرارمداده و اطالعا ت 

است. در این ورده به اجرا درآ 0311در سال ه مركز آمار ایران ك« خانوادهاجتااعی  -اقتصادی

یافتگی  ی توسعهشاخصها ،دوماست.  شده گیری بهرههای خام طرح یاد شده  از داده اًپژوهش صرف

 .است( 0320) اسالمی پژوهشاست كه برگرفته از  0311سال  دری ایران استانها

ساله  31تا  01دارای حداقل یک فرزند  ایرانی خانواده 4110شامل  حجم ناونۀ این تحقیق

 01 –ت فارس زبانثریاستان با اك 00) اند شده 3استان آشیانه 41در درون  خانواده. این تعداد است

 است.  خانواده 21میانگین حجم ناونه از هر استان  ( وزبان ت غیرفارساستان با اكثری

                                                            
1. Socio-Economic Status (SES) 

2. Secondary analysis 

3. Nested 
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در  ،HLM افزار نرمو  0«)سلسله مراتبی( ی خطی چند سطحیمدلها» روشبا ها  تحلیل داده

 «.هااستان»و سطح دوم « ها خانواده» : سطح اولصور ت گرفته استدوسطح 

 سطحی()چند  ی سلسله مراتبیی خطمدلها

ما متغیرهایی داریم  ین معنا كهه ا؛ بها اغلب سلسله مراتبی است در علوم اجتااعی، ساختار داده

هر واحد  كه اند بندی شده افراد در درون واحدهای بزرگتر گروه ا این؛ امكنند كه افراد را توصیف می

 تر را توصیف بزرگاین واحدهای  كه داریم یافراد است. هاچنین متغیرهای از این شامل تعدادی

یک   هاسایگی، یک بخش،  عضو بسیاری از گروهها هستیم؛ به خانواده،  ما به عنوان فرد، كنند. می

ما عضوی از یک كالس   ،برش ایجاد كنیم هابندی ق داریم. اگر در میان این طبقهت و ... تعلمل، دولت

ی این است اجتااعی برداشت كلتحقیق  ستیم. درانجان و ... ه  گروه دوستی، گروه شغلی،  ،درس

این گروهها  ویژگیت دارند. البته عضوی هاكه در آن هستند  ثیر گروههای اجتااعیأكه افراد تحت ت

تجزیه و تحلیل چند سطحی  دهند. ثیر افرادی قرار دارد كه آنها را شکل میأنیز به نوبه خود تحت ت

مختلف در ایجاد یک مشکل یا یک پدیده رود كه در آن دو یا سه سطح  تحقیقاتی به كار می در

مانند ای است كه یک عامل یا علت از سطح باتاتر  مطلوب دخالت دارند. نحوه دخالت نیز به گونه

 می گذاردتر اثر  اثرگذاری دو متغیر مستقل و وابسته در سطح پایین ۀرابط بركننده  متغیر تعدیل یک

  .(0221 3،؛ هاكس0224 4و رادنبوش، کی)بر شود و موجب تشدید یا تضعیف این رابطه می

به عنوان یک واحد اجتااعی، در « خانواده»هر فرض اساسی این است كه  ، پیشپژوهشدر این 

زیرساختهای اجتااعی،  كهیی استانهاقرار گرفته است؛ « استان»تر به نام  یک زمینۀ اجتااعی وسیع

سطح و نوع  برای روشن شدن میزان تأثیرا ت هریک از این دو .دارند فرهنگی و اقتصادی متفاو ت

 .دشو میی سلسله مراتبی استفاده ی خطمدلها روشتعامل آنها در بازماندگی تحصیلی فرزندان، از 

 پژوهشی تعریف متغیرها

 :نسبت فرزندان بازمانده از تحصیل» ،در این پژوهش نسبت فرزندان بازمانده از تحصیل» 

 ساله 31تا  01در رده سنی چنانچه افرادی شود، بنابراین گرفته مینظر  دربه عنوان متغیر وابسته 

 بازمانده»ابتدایی یا راهناایی باشند  ،سوادیعنی بی «متوسطهدور  تر از  پایین»دارای مدرک تحصیلی 

افراد هاگی این  بوده است كه به این دتایلسنی مذكور   رد انتخاب) .آیند به شاار می «از تحصیل

های تحصیلی باتاتر  اند و شرایط حضور در پایه نام در مقطع راهناایی را پشت سرگذاشته ثبت سن

                                                            
1. Hierarchical Linear Models 
2. Bryk & Raudenbush 

3. Hox 
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هایی هستند كه امکانا ت و لوازم ادامه تحصیل آنان  ، متعلق به دورهافراد هاچنین اینرا دارا هستند. 

شاخص . (هرهای كشور فراهم بوده استحداقل تا پایان دوره متوسطه، در اكثر روستاها و ش

هر در بازمانده از تحصیل  فرزندان شااراز تقسیم « خانوادهنسبت فرزندان بازمانده از تحصیل »

 است. و به صور ت درصد بیان شده دست آمدههب آن كل فرزندان هعدبر  خانواده

 خانوادهاجتماعی  -وضعیت اقتصادی (SES): بسیار مفهومی اجتااعی-اقتصادی وضعیت 

 ولی ندارد وجود آن گیری اندازه برای واحدی روش دارد. هاچنین وسیعی ابعاد واست  پیچیده

. مطالعا ت شود می محاسبه اینها از تركیبی یا تحصیلی و شغلی مالی، وضعیت متغیرهای با اغلب

سطح »مانند  یعوامل. پایگاه اجتااعی استبرای بین منفرد  كه شغل بهترین پیش نشان داده است

های  با رتبه و هستندشغل و پایگاه اجتااعی  باتنگاتنگ ای  رابطه دارای «سطح تحصیال ت»و « درآمد

 «مدآدر»كسب بسیاری از مشاغل است و برای اكثر افراد  ۀپای «تحصیال ت» د.نهابستگی دار یشغل

مقیاس برای سنجش  هفت ،«راهناای سنجش و تحقیقا ت اجتااعی»در  0حاصل شغل است. میلر

های در  حاضر با توجه به نوع داده پژوهش رد (.0311)میلر،  پایگاه اجتااعی معرفی كرده است

درآمد كل ساتانه »میزان  متغیردو  از تركیب خانواده اجتااعی-وضعیت اقتصادیشاخص ، دسترس

( 2تا  1)سطح  «خانوادهسرپرست   تسطح تحصیال»( و 01تا  0)گروههای درآمدی  «خانواده

 .محاسبه شده است

 مربوط به ی ایران استانهایافتگی  شاخص توسعه پژوهشدر این  :استان درجۀ توسعه يافتگی

در . است -دارایی و اقتصادی امور وزار ت - (0320اسالمی ) مقالۀبرگرفته از  است كه 0311سال 

ی مهم توسعه اقتصادی شاخصهاكشور از  یاستانهایافتگی  توسعه ۀ، برای محاسبه درجنام برده ۀمقال

یافتگی به چند بخش تقسیم شده كه هر بخش نیز  و در آن معیارهای توسعه استفاده شده است

 :استشامل چند شاخص به شرح ذیل 

ن، ن بخش صنعت از كل شاغالشامل سهم شاغال شاخصهای اقتصادی: این شاخصها (الف

نفر  01كاركن و بیشتر به تعداد كارگاههای صنعتی  01نسبت ارزش افزوده كارگاههای صنعتی 

زیر كشت از مساحت استان، سهم زمینهای آبی به كل زمینهای  زمینهایسهم كاركن و بیشتر، 

 .استزیركشت استان، درآمد سرانه استانی، نسبت مالیا ت مستقیم به تولید ناخالص داخلی 

ن با تحصیال ت عالی به كل آموزشی: شامل درصد باسوادی زنان و نسبت شاغال یشاخصها (ب

 .استن شاغال

                                                            
1. Miller 
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ی بهداشتی: شامل سرانه پزشک، نسبت پزشک متخصص به پزشک عاومی، سرانه شاخصها (ج

 .استسال  1تخت بیاارستان و معکوس درصد مرگ و میر كودكان زیر 

های روستایی  خانوادهنی شده، درصد ی اجتااعی: شامل درصد شهرهای گازرساشاخصها (د

ها، درصد  نسبت آزادراهها و بزرگراهها به كل راه رسانی شده، نسبت كل راهها به مساحت، برق

هر صد هزار نفر، تراكم  یهای بهداشت و روستایی به ازا واحدهای مسکونی بادوام، نسبت خانه

 .استه به فقیر و معکوس نسبت درآمد مرف یجاعیت، معکوس نرخ بیکار

بوده است. این  «سونومی عددیتاك»یافتگی، روش  روش به كارفته برای محاسبه درجه توسعه

ی هاگن شده، به طوری كه میان شاخصهابراساس  استانهابندی  روش عبار ت است از درجه

های سایر بخشها  زیام افتراق با آرایهكزیام شباهت و درعین حال ماكت، ماهای هر قسا آرایه

 د.اشداشته بوجود 

 :موزش رسای آمحتوای و  با توجه به اینکه زبان رسای نوع زبان و گويش غالب استان

ی استانها، بر عالکرد تحصیلی ثیر زبانأبرای تحلیل میزان ت است، بنابراین« فارسی»در ایران زبان 

نسبت جاعیت با ی استانها اند؛ تقسیم شده زبان «غیرفارسی»زبان و « فارسی» كشور به دو دسته

 11از  بیشی با استانهاو ، (1)صفر دبا كُ ت فارس زبان()اكثری زبان درصد غیرفارس 11كاتر از 

این در  اند. ، در تحلیلها وارد شده(0)با كُد یک (زبان ت غیرفارس)اكثری زبان فارسیغیردرصد 

و  نه فرد، مطرح است فارس بودن یا نبودن یک استانیعنی ، ینوع زبان و گویش استان تحقیق چون

درصدی برای دوزبانه بودن یا نبودن یک  11نسبت ی كشور، استانهاع زبانی در بیشتر با توجه به تنو

. ماکن است در یک استان چند نوع زبان و گویش غیرفارسی وجود داشته باشد تعیین گردیداستان 

 ست. تحقیقا ت گذشته قطعاً نوع عالکرد تحصیلی آنان یکسان نی براساسكه 

 ها تجزیه و تحلیل داده

 نتايج توصیفی

به  «Yijخانوادهدر تحصیل  بازمانده از فرزندان نسبت» ،(خانواده) لسطح اودر پژوهش در این 

در  است و «بین شپی» متغیربه عنوان  «خانواده جتااعیا-وضعیت اقتصادی» و «وابسته»متغیرعنوان 

  هستند. «بین پیش» هایمتغیر استان «توسعه یافتگیدرجۀ »و  «غالبنوع زبان »، (استان) دوم سطح

ساله  31تا  01فرزندان  شااراز تقسیم « نسبت فرزندان بازمانده از تحصیل خانواده»شاخص 

كل فرزندان خانواده  عد ( بر متوسطهدور  تر از  دارای مدرک تحصیلی پایین) بازمانده از تحصیل

  است.دست آمده و به صور ت درصد بیان شده هب
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 «درآمد كل ساتانه خانواده»از تركیب دو شاخص « انوادهخ اجتااعی-وضعیت اقتصادی»شاخص

( محاسبه شده 2تا  1)سطح  « سطح تحصیال ت سرپرست خانواده»( و 01تا  0)گروههای درآمدی 

 است.

« غیرفارسی»زبان و « فارسی»ی كشور به دو دسته استانها، «نوع زبان غالب استان»برای شاخص 

ت فارس )اكثری زبان درصد غیرفارس 11ی با نسبت جاعیت كاتر از استانهااند:  تقسیم شدهزبان 

( با كُد زبان ت غیرفارس)اكثری زبان درصد غیرفارسی 11ی با بیش از استانها(، و 1زبان( با كُد صفر)

 اند. ها وارد شده(، در تحلیل0) یک

ی مهم توسعۀ اقتصادی شاخصهای كشور از استانهایافتگی  برای محاسبه درجه توسعه

 روش به كار .ی اجتااعی( استفاده شده استشاخصها ،ی آموزشیشاخصها ،ی اقتصادیشاخصها)

 (.0320)اسالمی،  بوده است« تاكسونومی عددی»یافتگی، روش  فته برای محاسبه درجه توسعهر
 های تحقیق نتايج توصیفی تحلیل داده .3شماره  جدول

 معیارانحراف  میانگین نام متغیر

   خانوادهمتغیرهای سطح 

 Yij 40.12 42.14نسبت فرزندان بازمانده از تحصیل )درصد(  

 2.31 6.62 (خانواده و درآمد ساتانهتحصیال ت سرپرست )خانوادهاجتااعی -وضعیت اقتصادی

   متغیرهای سطح استان

 B0j 43.11 6.40)درصد(   خانوادهمیانگین نسبت فرزندان بازمانده از تحصیل هر

 1.11 1.60 زبان  های غیر فارس خانوادهسهم 

 1.16 1.41 درجۀ توسعه یافتگی

 ت باتاتر از دور  ، میانگین نسبت فرزندان بازمانده از تحصیال0 شااره نتایج جدول براساس

نسبت فرزندان بازمانده از تحصیل  میانگین» درصد و میانگینِ 40.12 خانوادهدر هر  راهناایی

این شاخص  معیار. هاچنین با مقایسه مقادیر انحراف استدرصد  11/43 استانها میاندر  «خانواده

 فرزندان توان گفت واریانس یا تغییرا ت اصلی بازماندگی تحصیلی ، میاستانهاها با  خانواده سطحدر 

ی سلسله مدل خط سه، پژوهشاتا ت ؤپاسخ به س برایدر ادامه  ست.ا ها خانوادهمربوط به وضعیت 

 .شود میمراتبی برآورد شده است كه نتایج تحلیلی آن ارائه 

1مدل تحلیل واریانس یك طرفه
 

ی ایران استانها میان« خانواده هر نسبت فرزندان بازمانده ازتحصیل» میانگین از لحاظ آیا: 0سؤال

 وجود دارد؟تفاو ت معنادار 

                                                            
1. One-Way ANOVA 
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بازماندگی فرزندان از  نسبت بر، «نوع زبان غالب»و « یافتگی استان درجۀ توسعه»آیا : 4سؤال

 تاثیر دارد؟ خانوادهدر  تحصیل

تحلیل طرفه برآورد شده است.  باتا مدل تحلیل واریانس یکسؤال برای یافتن پاسخ دو 

 نسبت فرزندان بازمانده از»میانگین  دربار طرفه با اثرا ت تصادفی، اطالعا ت مفیدی  واریانس یک

تجزیه واریانس  ،برآوردی از میانگین كل ،آورد. این تحلیل را فراهم می استانها« هخانوادتحصیل در 

 درجۀ دربار اطالعاتی  ،استانهاو درون  میانبه واریانس  «فرزندان بازمانده از تحصیل شاار»كل 

میانگین نسبت  روایی شاخصی از ،مناطق( میان)هابستگی  وابستگی مشاهدا ت درون هر استان

 استانهااینکه آیا هاه  دربار یک آزمون فرضیه  نیزو  ،هر استان ۀتحصیل در ناون فرزندان بازمانده از

 مدل صفرواقع  . دردهد دست میهی در نسبت فرزندان بازمانده دارند، را بمیانگین مشابه

مبنا برای مقایسه با  یا تحلیل واریانس، مدلی است كه هدف از آن تعریف یک مدل )غیرشرطی(

 (.0224 ،و رادنبوش کی)بر است 4و  0سطح بین  پیشی دارای متغیرهای مدلهاسایر 

 مدلمشخصات 

تعریف  )میانگین استان( به عنوان عرض از مبدأ B0j به عنوان متغیر تابع وYij  در این مدل

میانگین تابعی است از  خانوادهدر  «نسبت فرزندان بازمانده از تحصیل» پژوهشاند. در این  شده

 ها یا جزء خطا.  و باقیاانده استان

 ( عبار ت است از:خانواده) 0سطح مدل 
(1) Yij= B0j + rij 

خانوادهاز تحصیل  بازماندهفرزندان  نسبت   خطا + میانگین استان =

)عرض  در استان خانوادهتحصیل هر از بازماندهفرزندان  نسبت)سطح استان(: میانگین  4سطح 

، u0j  تصادفی یبه عالوه مقداری خطا، 𝜸00 استانها به عنوان تابعی از میانگین كل  ،(B0j از مبدأ

    است.
B0j=𝜸00+u0j 

  نتايج مدل تحلیل واريانس يک طرفه .2شماره  جدول

 pمقدار Tنسبت  SE ضرایب اثرا ت ثابت

 𝜸00 43.13 0.01 41.14 1.111  استانهامتوسط میانگین 

 pمقدار    df مؤلفۀ واریانس اثرا ت تصادفی

 u0j 42.11 41 063.32 1.111میانگین استان 

   rij 110.11 41 0تاثیر سطح 
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(. p<1.110هادیگر دارند)دار با  امعن یتفاوت استانهامتوسط میانگین ، 4شااره  با توجه به جدول

كه ویژگیهای سطح دوم )استان( بر تغییرا ت  نشان از این داردداری عرض از مبدأ در این مدل  امعن

 كند.  یید مید سطحی را تأمدل چن به كارگیریو لزوم  استمیانگین سطح اول مؤثر 

 13/43با میانگین اصلی برابر با  «فرزندان بازمانده از تحصیل نسبت»ناایی  درست برآورد بیشینۀ

 :رابطه زیر است گرناایاندار و  امعن درصدی 22با فاصله اطاینان است كه  01/0خطای استاندارد  و

(46.14 , 41.12(= )0.01)4.6 ± 43.13  

بازمانده ساله 31تا  01 گفت كه میانگین نسبت فرزندانتوان  میدرصد اطاینان  22با  از این رو

تا  41.12 میان استانها مجاوعدر  ،فرزندان هرخانواده به كل باتاتر از دور  راهناایی ت تحصیال از

 . استدرصد  46.14

 مبستگی درون گروهیه

در سطح دوم  استانهاثیر میان أن درصد واریانس قابل اطالق به تگروهی مبیّ -هابستگی درون

های واریانس ارائه شده  لفهمؤناایی  ، هاچنین برآوردهای بیشینه درست4شااره  در جدولاست. 

 :  است 110.1واریانس خطا  ، مقدار(استانها)درون  خانوادهاست. در سطح 

   110.1 =   ( =rij)var  

برآورد شده  42.11 (B0j)استانواریانس میانگینهای واقعی  یا 00Ʈدر سطح استان، مقدار

. هستند خانوادهاین برآوردها بیانگر بیشترین تغییر در پیامدها در سطح  (00Ʈ= 42.11)است

درصد از واریانس نسبت فرزندان بازمانده  3حدود در تنها شود كه  رابطۀ زیر مشخص می براساس

  ی كشور است.استانها میانتفاو ت از تحصیل مربوط به 
   13/1 ( =110.11+42.11/)42.11 ( =  +00Ʈ/)00Ʈ =p 

 روايی

به شاار ، B0j به عنوان برآوردی از میانگین واقعی استان  ،  ̅ ناونه، معاوتاً روایی میانگین

در متفاو ت است.  nj كه از یک استان به استان دیگر متفاو ت خواهد بود؛ چرا كه حجم ناونه آیدمی

این ضریب  هر قدر. است 1.62،  خانوادهمربوط به میانگین  مقدار روایی برآورد شدهاین تحلیل، 

مراتبی و سیستم محاسبۀ  باشد، برآوردهای روش رگرسیون با حداقل مربعا ت و سلسله 0كاتر از 

 .(0224 ،و رادنبوش )بریک د بودنتر خواه عرض از مبدأ و شیب خط متفاو ت
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 3مقدار انحراف

های  بینی كننده پیش مدل دارای بامدل صفر در )میانگین(  مبدأ انحراف از عرض از میانتفاو ت 

متغیرهای مستقل به  افزودنو ارزیابی تأثیر  4ناایی درستمحاسبۀ آزمون نسبت  برای، 4و  0سطح 

با اضافه كردن متغیرهای مستقل در هر سطح، میزان انحراف گیرد.  مورد استفاده قرار می ،مدل

تحلیل مقدار در این )هاان(. می گذارد بینی متغیر تابع  و تأثیر بیشتری در پیش یابدمیكاهش 

. مقدار انحراف استپارامتر  4تعداد با  46321.11مدل صفر به مقدار در مبدأ  انحراف از عرض از

 . دشو داری تفاو ت آنها با مدل صفر مشخص می او معنمقایسه این عدد  با مدلهاسایر 

 3مدل ضرایب تصادفی

بین شدیدتر  ابطۀتحصیل، ری با میانگین باتای فرزندان بازمانده از استانهادر آیا : 3 سؤال

 دارد؟وجود « فرزندان نسبت بازماندگی تحصیلی»و « خانوادهاجتااعی -وضعیت اقتصادی»

از  بازماندهفرزندان  نسبت»با  «خانوادهاجتااعی -وضعیت اقتصادی»در اینجا تحلیلی از رابطه 

رگرسیونی و  ۀمعادلیک كنیم. بنابراین هر استان را با  می مشاهدهاستان  41در درون را  «تحصیل

 كنیم:  ت زیر را طرح میسؤاتاو  می كنیمعرض از مبدا و شیب مربوط به خودش تصور 

 (؟عرض از مبدأ )میانگین شیب خط و ستمعادله رگرسیونی چی 41میانگین  .0

متفاو ت است؟ )مقدار تفاو ت  تا چه میزانمعادتا ت رگرسیونی از یک استان به استان دیگر  .4

 با هادیگر( استانهاو شیب معادتا ت میانگینها 

ی با میانگین باتای فرزندان استانهادر ها و شیبها چیست؟ آیا أمبد هابستگی بین عرض از .3

و نسبت بازماندگی تحصیلی  خانوادهاجتااعی -وضعیت اقتصادی میان ، رابطه باتاییبازمانده

 دارد؟وجود  فرزندان

مدل  دوباره بریم و ضرایب تصادفی را به كار میبرای پاسخ به این سئواتا ت، مدل رگرسیون 

 كنیم: بندی می را فرمول خانوادهسطح 
rij  وضعیت(+SES) Yij = B0j +B1J 

(2)Y          (     ̅  )         

یا  أشود: عرض از مبد دو پارامتر مشخص می با، «استان»از تحصیل هر  بازماندهوزیع فرزندان ت

به عنوان تابعی از میانگین كل و یک  B1jو B01  یپارامترها. B1j ، و شیب خطB0j  استان میانگین

 متفاو ت هستند. 4در مدل سطح  استانها كلیهخطای تصادفی، در 

                                                            
1. Deviance 

2. Likelihood ratio 

3. Random Coefficient Model 
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(3) B0j=𝜸00+u0j 

B1j=𝜸10+u1j 

𝜸00ِهای استان خانوادهدر  «فرزندان تحصیلی بازماندگی نسبت» میانگینهای استانیِ : میانگین 

𝜸10 :ِاجتااعی خانواده-وضعیت اقتصادی»رابطۀ  شیبِ میانگینSES  » بازماندگی نسبت »با

 استانها هاۀدر  «تحصیلی فرزندان

u0j :مقدار افزایش یگانه به عرض از مبدا مربوط به استانj 

u1j :مقدار افزایش یگانه به شیب خط مربوط به استانj 
 ضرايب تصادفی   نتايج مدل .1شماره  جدول

 pمقدار Tنسبت  SE ضرایب اثرا ت ثابت

 𝜸00 31.11 0.14 44.14 1.111بازمانده از تحصیل های میانگین كل نسبت

 𝜸10 4.36- 1.01 01.11- 1.111و نسبت بازماندگی SESمیانگین شیب خط رابطۀ

 pمقدار    df مؤلفۀ واریانس اثرا ت تصادفی

 u0j 13.42 41 11.02 1.111میانگین استان 

 u1j 1.41 41 26.46 1.113و نسبت بازماندگی SESشیب خط رابطۀ 

    rij 162.41 0تاثیر سطح 

، معناداری استانها)میانگین معادتا ت رگرسیونی  باتا  ت سه گانۀسؤاتا در این قسات پاسخ

أ( از طریق شیب خط و عرض از مبد میانو هابستگی  استانهاتفاو ت معادتا ت رگرسیونی 

 شود.  ارائه می 3 شااره های جدولخروجی

 استانهادرون معادلۀ میانگین رگرسیون 

( برابر با 𝜸00استان) تحصیلی در بازماندگی نسبت « هایمیانگین»، متوسط 3 با توجه به جدول

 رابطۀ بازماندگی تحصیلی با «هایشیب»برآورد شده است. میانگین  0.14با خطای استاندارد و  31.11

SES و نسبت  1.01استاندارد با خطای و  -4.36برابر با  خانوادهt  این ارقام است -01.11به مقدار .

با  معناداری منفی ۀرابط خانوادهاجتااعی -كه به طور متوسط، وضعیت اقتصادی دهندنشان می

 .دارد استانها درون نسبت بازماندگی تحصیلی فرزندان در

 استانهاتفاوت معادالت رگرسیونی 

دهد. در  ثیرا ت تصادفی و آزمون فرضیا ت ارائه میتأواریانس برآوردهایی از  3 شااره جدول

آماری به  χ2 به هاراه یک Ʈ00 = 13.42 این تحلیل، واریانس برآورد شده میان میانگینها برابر با

توان نتیجه گرفت كه اختالف زیاد و  میدار است.  ادرصد معن 22كه در سطح   11.02مقدار 
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كامالً با آنچه در تحلیل واریانس   دارد و این نتیجهمیانگین استانی وجود  41داری میان  امعن

 .مشابه است، هآمدطرفه بدست  یک

در سطح  41زادی آو درجۀ  χ2 26.46 با مقدار Ʈ11= 1.41واریانس مربوط به شیبها برابر با 

وضعیت  میاننتیجه اینکه رابطۀ  است. Ʈ11=1 رد فرضیۀ به معنای ودار  ا( معنp<1.113درصد ) 22

 گوناگونی استانهاتحصیل فرزندان در درون  و نسبت بازماندگی از خانوادهاجتااعی -اقتصادی

 است.  ی تفاو ت و تغییرا ت قابل مالحظهدارا

 وايیر

مقدار تغییرپذیری معادتا ت رگرسیونی از یک استان به استان دیگر، برآورد روایی  زمینۀدر

درجه   ل،ها بستگی به دو فاكتور دارد: اواست. این روایی( مطرح B1jشیب خط ) ( وB0jها) میانگین

رد معادله ت برآومیزان دق  ن به استان دیگر. دوم،تغییر پارامترهای اصلی واقعی از یک استا

ت برآورد عرض از مبدأ )كه در این مثال میانگین یک استان است( بستگی رگرسیونی هر استان. دق

ت برآورد شیب خط، هم به حجم ناونه و هم به دارد. دقجم ناونه درون هر استان به ح

یی كه از استانهادرون آن استان بستگی دارد. « اجتااعی خانواده-وضعیت اقتصادی»تغییرپذیری 

تر ناایش  ضعیف یاجتااعی خانواده هاگن هستند برآورد شیب را با دقت-لحاظ وضعیت اقتصادی

میانگین نسبتهای بازماندگی از تحصیل)عرض از مبدأ(  كه اند نکتهنتایج بیانگر این  خواهند داد.

ت و از دق رابطۀ معادتا ت« شیب»برآوردهای مربوط به  ا؛ ام(1.16)هستند متوسطی دارای روایی

های (. دلیل اصلی روایی كم شیبها این است كه واریانس شیب1.46روایی كاتری برخوردارند )

ت كاتری هاچنین شیبها با دق میانگینهای واقعی است. سبسیار كاتر از واریان استانهادر كل  واقعی

جتااعی ا-وضعیت اقتصادیاز لحاظ  استانهاشوند، چراكه بسیاری از  نسبت به میانگینها محاسبه می

 نسبتاً مشابه هستند. ها خانواده

 3 تبیین شده در سطح سواريان

است. با مقایسه این  162.41، برابر با   (،خانواده)0در این مدل برآورد واریانس سطح 

به  SES(، كه در آن متغیر110.11:تحلیل واریانس یکطرفهمبنا ) واریانس با واریانس مربوط به مدل

« واریانس تبیین شده»توان سهم كاهش واریانس یا  وجود نداشت، می 0بینی كنند  سطح  عنوان پیش

 از طریق مدل ضرایب تصادفی را محاسبه كرد. 0در سطح 

0= سهم واریانس تبیین شده در سطح  110.11/162.41-110.11= 013/1   
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به معادله به عنوان  خانوادهاجتااعی -ت اقتصادیمتغیر وضعی افزودنشود كه با  مالحظه می

درصد  3/01حدود در ، واریانس درون استان «تحصیل نسبت فرزندان بازمانده از»بینی كنند   پیش

درصد از 3/01حدود در  خانواده، اجتااعی-اقتصادییابد. به سخن دیگر، وضعیت  كاهش می

 كند. را تبیین می خانوادهسطح بازماندگی تحصیلی در واریانس 

 مبدأها و شیبها عرض از میان همبستگی

 مبدأ و شیب عرض از میاننس ناایی كوواریا این مدل هاچنین ناایانگر برآورد بیشینه درست

)میانگین نسبت فرزندان  عرض از مبدأ میان، میزان هابستگی 2با توجه به جدولاست.  خط

در حدود و بازماندگی تحصیلی(  خانواده SES ت رابطۀ ( با شیب )شدخانوادهبازمانده از تحصیل 

بیان دیگر هرچه این دو پارامتر است. به  میاناست كه بیانگر هابستگی منفی بسیار باتایی  -22/1

 SES  ت رابطۀاستان باتاتر باشد؛ شدیک در « خانوادهنده از تحصیل نسبت فرزندان بازما»میانگین 

 پژوهشال ؤدر نتیجه پاسخ س عکس.ه و بازماندگی تحصیلی فرزندان كاهش می یابد و ب خانواده

 .استدر این بخش منفی 
 عرض از مبدأها و شیبها میانهمبستگی  .3شماره  جدول

212/1- 111/0 B0عرض از مبدأ 

111/0 212/1- B1 شیبSES 

مقدار  با )غیر شرطی( «صفر»در مدل  انحراف مقایسۀ مقداربا  :نمايی درستآزمون نسبت 

توان گفت كه این مقدار كاهش یافته و از  ، می«مدل رگرسیون با ضرایب تصادفی»مربوط به

این مقدار      آزمون نتیجۀ بنابردر این مدل رسیده است.  46011.21به صفر در مدل  46321.11

 .استاین دو مدل  (=p ,4 df <1.110)دار  احاكی از تفاو ت معن ،تغییر

 1ها به عنوان پیامدمدل عرض از مبدأها و شیب

نسبت »میانگین   داری ابه طور معن ،«البغ نوع زبان»و « استان یافتگی درجۀ توسعه»آیا : 2سؤال 

 كنند؟  بینی می را پیش« تحصیل فرزندان بازمانده از

 ت ارتباط بین شدبه طور معناداری « غالب نوع زبان» و« یافتگی درجۀ توسعه»آیا : 1سؤال 

بینی  و بازماندگی تحصیلی فرزندان را در درون استان پیش خانوادهاجتااعی -وضعیت اقتصادی

 كنند؟ می

                                                            
1. Intercepts- and Slopes-as-Outcomes Model 
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، در پی ساختن یک مدل تبیینی استانهابا توجه به تغییرپذیری معادتا ت رگرسیونی در میان حال 

 استانهاچرا برخی  كه این سؤال مطرح می شودبرای محاسبه این تغییرپذیری هستیم. در اینجا 

ارتباط  استانهاو چرا در برخی  ؟دارند استانهاباتاتری نسبت به سایر بازماندگی تحصیلی میانگینهای 

دیگر نسبت به  «تحصیلی فرزندان بازماندگی نسبت»و  «خانوادهاجتااعی -وضعیت اقتصادی» میان

 ؟است شدیدتر استانها

را به  «استان»حال مدل سطح  با این ماند. باقی می 4معادلۀ هاانند  «خانواده»مدل مربوط به سطح 

درجۀ »غیرفارسی( و  -)فارسی« غالب نوع زبان»دهیم:  پیوسته بسط می بینی كننده به هم دو پیش

 تواند به صور ت زیر نوشته شود: مدل سطح استان مینتیجه «. توسعه یافتگی
(4) B0j=𝜸00+ 𝜸01( استان درجۀ توسعه یافتگی )j+ 𝜸02(نوع زبان)j+ u0j 

B1j=𝜸00+ 𝜸11( استان درجۀ توسعه یافتگی )j+ 𝜸12(نوع زبان)j+ u1j 

 یافتگیدرجۀ توسعه »را بعد ازكنترل  B1j و B0jپراكندگی باقیاانده در u1j و u0j در اینجا

(، 4)مدل خانواده( و مدل سطح 2تركیب مدل سطح استان)مدل  دهند. ارائه می« زباننوع »و « استان

 :می انجامدبه مدل تركیبی زیر 
(5) Yij= 𝜸00+ 𝜸01(درجۀ توسعه یافتگی)j+ 𝜸02(نوع زبان)j+ 𝜸10(     ̅  )+𝜸11( درجۀ توسعه

     +(  ̅     )u0j+u1j +(  ̅     ) (نوع زبان)𝜸12+(  ̅     ) (یافتگی

تابعی ( خانوادهاز تحصیل  بازماندهفرزندان  نسبت)Yij دهد كه ماکن است ل نشان میاین فرمو

 زباننوع  اصلی(، اثر 𝜸01) یافتگی استان درجۀ توسعه اصلیاثر (، 𝜸00)كلی أاز عرض از مبد

(𝜸02،)  اصلیاثرSES (𝜸10)،  با« نوع زبان»مربوط به دو ارتباط متقابل  SESخانواده(𝜸12 ) و

  .باشد به عالوه مقداری خطای تصادفی( 𝜸11) خانوادهSES  با« درجۀ توسعه یافتگی»

درجۀ ی با استانهاتفاو ت میزان ، پژوهش 2 شااره الؤبرای پاسخ به ساین تحلیل  در

 بازماندهفرزندان  نسبت»لحاظ میانگین  بهپایین  درجۀ توسعهی با استانهااز  یافتگی باتا توسعه

)با كنترل درجۀ را  𝜸02، طور هاین. شود میبرآورد )با كنترل نوع زبان(  𝜸01«ازتحصیل

از  «زبان غیرفارس»ی استانهااز  «فارس زبان» با اكثریت یاستانهاجهت درک تفاو ت یافتگی(  توسعه

 كنیم. از تحصیل برآورد می بازماندهفرزندان  نسبتنظر میانگین 

ی با استانها و توسعه باتای با استانهاآیا  پژوهش كه 1 شااره الؤهاچنین برای پاسخ به س

و  خانواده اجتااعی-وضعیت اقتصادی میاناز لحاظ شد ت ارتباط )با كنترل نوع زبان(  توسعه پایین

برای آزمون كنیم و  را برآورد می 𝜸11 یا خیر، تفاو ت دارند با یکدیگرتحصیلی فرزندان  بازماندگی
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 خانواده SES میاناز لحاظ شد ت رابطه  «زبان غیرفارس»ی استانهااز  «فارس زبان»ی استانهاتفاو ت 

چه مقدار تغییر در میانگینها و به بیان دیگر  .كنیم را برآورد می 𝜸12 تحصیلی فرزندان، بازماندگیو 

 شود؟ تبیین می  بینی كننده به عنوان پیش« توسعه یافتگیدرجۀ »و « نوع زبان»كارگیری هشیبها، با ب

و نتایج با  می كنیمرا برآورد  var(u1j)=Ʈ11و  var(u0j)=Ʈ00، برای پاسخ به این سئوال

 .شود میبرآوردهای مربوط به مدل رگرسیون ضرایب تصادفی مقایسه 

، هابستگی «درجۀ توسعه یافتگی»و « نوع زبان»دن كر پس از لحاظكه سؤال  این به پاسخ برای

    ،سهم استانی خاص در میانگین )عرض از مبدأ( و شیب خط، به ترتیب چقدر است میان

cor(u0j ,u1j)  گردد برآورد می. 
 عرض از مبدأ و شیبها به عنوان پیامد   نتايج مدل .3شماره  جدول

 pمقدار Tنسبت  SE ضرایب اثرا ت ثابت

     B0j استانها )عرض از مبدأ(میانگینمدل 

 𝜸00 33.22 1.20 2.12 1.110عرض از مبدأ 

 𝜸01 02.12 31.11 1.32 1.621یافتگی  درجۀ توسعه

 𝜸02 1.22- 3.11 1.00- 1.211نوع زبان 

     B1j خانواده SESتحصیلی و خط بازماندگی  مدل شیب

 𝜸10 0.60- 1.10 4.41- 1.134عرض از مبدأ 

 𝜸11 4.22- 4.23 1.11- 1.211یافتگی  درجۀ توسعه

 𝜸12 1.44 1.31 1.12 1.164نوع زبان 

 pمقدار    df مؤلفۀ واریانس اثرا ت تصادفی

 u0j 13.11 41 12.01 1.111میانگین استان 

 u1j 1.10 41 12.21 1.111 خانواده SESتحصیلی و خط رابطۀ بازماندگی  شیب

    rij 163.11 0تاثیر سطح 

به عنوان پیش  «استان درجۀ توسعه یافتگی»و « غالب نوع زبان»دخالت ، 1 شااره در جدول

 ای هرابط« یافتگی درجۀ توسعه»، «نوع زبان»با كنترل  كه این نتایج هستند نشان دهند كننده،  بینی

هاچنین با (. =1.32t) ندارد« خانواده نسبت بازماندگی تحصیلی فرزندان در» معنادار با میانگین

معنادار بر میانگین  یثیرأغیرفارس( ت -)فارس« نوع زبان غالب»یافتگی استان،  كنترل درجۀ توسعه

دیگر در صور ت  به سخن .(=t -1.00) ندارد« خانواده نسبت بازماندگی تحصیلی فرزندان در»

ی استانهامیانگین نسبت بازماندگی تحصیلی  میاندار  امعن ی، تفاوتاستانهایکسان بودن سطح توسعۀ 

 وجود نخواهد داشت.« زبان غیر فارس»ی استانهابا « زبان فارس»
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و نسبت بازماندگی  خانوادهاجتااعی -ت اقتصادیمیان وضعیرابطۀ  )شیب(  تنظر شداز 

ح وبا سط یاستانها میان دار امعن یتفاوت ،«غالب نوع زبان»با كنترل  شود كه تحصیلی نیز مشاهده می

و  خانوادهاجتااعی -ت اقتصادیمیان وضعیرابطۀ  یعنی(. =t -1.11) ندارد دمختلف توسعه وجو

ای هبرخوردار است و در هاۀ جوامع با هر درج ویژه یتزماندگی تحصیلی فرزندان، از اهاینسبت با

-با كنترل درجۀ توسعه استان، رابطۀ پایگاه اقتصادیهاچنین  از توسعه باید مورد توجه قرار گیرد.

. به (=t 1.12) غالب استان نیست« نوع زبان»، متأثر از با وضعیت تحصیل فرزندان خانوادهاجتااعی 

بر وضعیت تحصیلی  خانوادهاجتااعی -تأثیر پایگاه اقتصادی ت شدتوان گفت  می طور كلی

در و  استیکسان ، توسعۀ از سطحهر با نیز نوع زبان وگویش و  هر ی دارایاستانهادر فرزندان،

با سطح تحصیال ت فرزندان، متأثر از نوع زبان و  خانوادهاجتااعی -رابطۀ وضعیت اقتصادیواقع 

 سطح توسعۀ استان محل زندگی نیست.

 گیری تیجهنبحث و 

-با توجه به ویژگیهای اقتصادی «تحصیلبازماندگی فرزندان از »در این پژوهش، مسئله 

مورد تجزیه و تحلیل  ، در دو سطحاستان محل زندگی افراد یافتگی درجۀ توسعه واده وخاناجتااعی 

 .ه استانجام شد« ی خطی سلسله مراتبیمدلها» روشها با استفاده از  تحلیل داده .ه استقرار گرفت

به عنوان متغیر وابسته و « خانوادهتحصیل در  نسبت فرزندان بازمانده از» ،(خانواده) در سطح اول

 نوع زبان» ،)استان( . در سطح دومبوده استبین  پیش متغیر «خانوادهجتااعی ا-وضعیت اقتصادی»

  بین هستند. متغیرهای پیش «یافتگی درجۀ توسعه» و« غالب

بازمانده از نسبت فرزندان »میانگین )مدل صفر(،  طرفه تحلیل واریانس یک نتایج مدل بنابر

درصد اطاینان  22با و  است درصد 40.12 خانوادهدر هر  « ت باتاتر از دور  راهنااییتحصیال

ساله 31تا  01درصد از فرزندان  14/46تا  12/41به طور میانگین  ،استانهادر مجاوع توان گفت  می

سواد یا  بیسواد، كمیعنی ) تر از دور  متوسطه ی پایینتحصیالتدارای كل فرزندان خانواده،  نسبت به

 یتفاوت استانها بازماندگی تحصیلیمتوسط میانگین این تحلیل،  براساساند.  بوده (راهناایی حداكثر

ی آن ادر این مدل به معن)میانگین(  داری عرض از مبدأ ا(. معنp<1.110) دار با هادیگر دارندامعن

سطح اول مؤثر بوده و لزوم استفاده از )استان( بر تغییرا ت میانگین  است كه ویژگیهای سطح دوم

 حاكی از این برآوردهای مدل تحلیل واریانس با این حال. كرده استیید أمدل چند سطحی را ت

 كه به طوری .است خانوادهسطح مربوط به  نسبت بازماندگی تحصیلیبیشترین تغییر در  است كه
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 میان تفاو ت از تحصیل مربوط بهدرصد از واریانس نسبت فرزندان بازمانده  3حدود در تنها 

 ی كشور است.استانها

 خانوادهاجتااعی  -به طور متوسط وضعیت اقتصادیبا توجه به نتایج مدل ضرایب تصادفی، 

از لحاظ . وجود دارد استانهارابطه منفی معناداری با نسبت بازماندگی تحصیلی فرزندان در درون 

وجود دارد و این  استانی «میانگین» 41دار میان  ااختالف زیاد و معن ،نسبت بازماندگی تحصیلی

واریانس مربوط به  .مشابه است، هطرفه بدست آمد واریانس یکكامالً با آنچه در تحلیل   نتیجه

در  است. Ʈ11= 1دار و به معنای رد فرضیۀ  ادرصد معن 22در سطح  Ʈ11= 41/1برابر با « شیبها»

و نسبت بازماندگی از تحصیل فرزندان در  خانوادهاجتااعی -وضعیت اقتصادی میاننتیجه رابطۀ 

  است.  قابل مالحظه ی، دارای تفاو ت و تغییراتگوناگونی استانهادرون 

نسبت »بینی كنند   به معادله به عنوان پیش خانوادهاجتااعی -ت اقتصادیمتغیر وضعی افزودنبا 

یابد. به سخن  درصد كاهش می 3/01حدود در ، واریانس درون استان «فرزندان بازمانده ازتحصیل

بازماندگی تحصیلی درصد از واریانس 3/01حدود در اجتااعی برای -دیگر، وضعیت اقتصادی

نیز در  )میانگین( شیب و عرض از مبدأ میانمیزان هابستگی نقش دارد.  استانها در خانوادهسطح 

این دو پارامتر است. به  میانكه بیانگر هابستگی منفی بسیار باتایی برآورد شده  -22/1حدود 

باتاتر باشد؛  استانهادر « خانوادهنسبت فرزندان بازمانده از تحصیل »دیگر هرچه میانگین  سخن

یابد و  و بازماندگی تحصیلی فرزندان كاهش می خانواده اجتااعی- ت رابطۀ وضعیت اقتصادیشد

 ت شد ،كاتر باشد استانهادر « خانوادهنسبت فرزندان بازمانده از تحصیل »در مقابل هرچه میانگین 

افزون  ،یی كه میزان بازماندگی از تحصیل زیاد استاستانهادر  عبارتیبه  .یابد افزایش می این رابطه

 ، وضعیت آموزش و ...،ی توسعۀ استانشاخصها مانند ای دیگر عوامل زمینه ها، بر وضعیت خانواده

 . نددر تشدید این مسئله مؤثر

، «نوع زبان»با كنترل دهد كه  نشان می« عرض از مبدأها و شیبها به عنوان پیامد»نتایج مدل 
 نسبت بازماندگی تحصیلی فرزندان در» میانگین و« یافتگی درجۀ توسعه»میان معنادار  ایهرابط

« نوع زبان غالب»یافتگی استان،  توسعهبا كنترل درجۀ هاچنین  (.=32/1tندارد )وجود « خانواده

 ندارد« نسبت بازماندگی تحصیلی فرزندان» معنادار بر میانگین یثیرأت نیز غیرفارس( -)فارس
(1.00- t= به بیان دیگر در صور ت یکسان بودن سطح توسعۀ .)میان  دار امعن ی، تفاوتاستانها

وجود « زبان غیر فارس»ی استانهابا « زبان فارس»ی استانها «نسبت بازماندگی تحصیلی»میانگین 

 نخواهد داشت.
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نسبت بازماندگی »و  «خانوادهاجتااعی -ت اقتصادیوضعی» میان «رابطۀ شد ت» لحاظاز 

 دارای یاستانها میان دار امعن یكه با كنترل نوع زبان غالب، تفاوت ه استشدنیز مشاهده  «تحصیلی

نوع »با كنترل درجۀ توسعه استان، از سوی دیگر  و (=t -11/1سطوح مختلف توسعه وجود ندارد )

با  خانوادهاجتااعی -رابطۀ پایگاه اقتصادی ت شد بر دار امعن یتأثیرنیز غالب در استان « زبان

 (.=t 12/1) نداردوضعیت تحصیل فرزندان 

 اجتااعی-اقتصادی توضعی نقش ،«استان» وضعیت با مقایسه در كه گفت توان میدر مجاوع 

 تأثیر  تشد چراكه است؛ برخوردار بیشتری تاهای از فرزندان، تحصیلی بازماندگیدر  «خانواده»
 نوع هر با گوناگون یاستانها در فرزندان، تحصیلی توضعی بر خانواده اجتااعی-اقتصادی پایگاه

این نتیجه هاسو با رویکرد نظریۀ  .است بوده یکسان توسعه، از سطح هر با نیز و وگویش زبان

رابطۀ عا كرد كه توان اد میمرتبط با آن است و اجتااعی عوامل  وبه مسئلۀ نابرابری آموزشی « تضاد»
سطح » و «نوع زبان»با سطح تحصیال ت فرزندان، متأثر از  خانوادهاجتااعی -وضعیت اقتصادی

به « نوع زبان»و « یافتگی درجه توسعه»یک از دو عامل  محل زندگی نیست و هیچ «توسعۀ استان

در وضعیت تحصیل فرزندان تأثیرگذار نیستند؛ بلکه این دو عامل استانی،  با كنترل دیگریو تنهایی 

در این  هرچند ا معنادار در سطح تحصیال ت فرزندان دارند.هر چند كم ام یدر تعامل با هم تأثیر
در سطح فردی و خانوادگی مطرح نبوده است با این حال در سطح استانی نیز، « زبان»امل ع تحقیق

تأثیر زبان بر موقعیت تحصیلی افراد  مورد در« پارادایم تفسیری»ییدكنند  رویکرد أنتایج تا حدودی ت
  است.  

 پیشنهادات
 پذیری فرزندان  خانواده در تربیت و جامعه مؤثر، هاچنان بر نقش پژوهشهای این  یافته

اجتااعی -گذاران نظام آموزشی به خاستگاه اقتصادی توجه هرچه بیشتر سیاستبنابراین كید دارد. أت

 . رسد الزامی به نظر میخانواده و مدرسه  دو نهاد تربیتیمیان ارتباط مستار وجود آموزان و  دانش

 ارتقای پوشش تحصیلی و جذب بازماندگان از  برنامۀنظام آموزش و پرورش به ی توجه جد
 است. هاچنین ضرور ت دارد كه ، مورد تاكیدخصوص در مناطق روستایی و محروم هتحصیل، ب

كه دارای  را هایی، مناطق و قومیت«آموزش برای هاه»ر اجرای برنامۀ وزار ت آموزش و پرورش د

های هدف به شاار د را به عنوان گروهماندگی تحصیلی بیشتری نسبت به سایر اقوام هستن عقب

سیاستها و ها،  با استفاده از منابع حاصله از هدفاندی یارانهو  دهدت قرار آورد و در اولوی

 ویژهآموزی به  سازی و تشویق به علم فرهنگبرای اجرای آموزش هاگانی و اجباری، را هایی  برنامه

 بینی نااید.  پیش بازمانده از تحصیلبرای دختران 
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 بضاعت كاهش  آموزان بی برای دانش به ویژه تحصیل در مدارس دولتی ۀهزین تا حد ماکن

نیازمند  آموزان دانش ی و آموزشیسه برای رفع بخشی از نیازهای مادیابد و منابع مالی مدر

 )برگزاری كالسهای تقویتی و...( تخصیص یابد.

  شناسایی  برایدر مدارس و مربیان پرورشی بیشتر مشاوران تحصیلی هرچه تالش

مشکال ت رفع  برایاقداما ت تازم انجام و آموزان دارای مشکال ت خاص تحصیلی و خانوادگی  دانش

 .آنان
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 ؟آموزشي؛ حق انتخاب يا مالكيت پته
 

 *دکتر محمد حسن حسنی شلمانی

 چكيده
دهد و سبب  آموزشي از روشهايي است كه دسترسي والدين را به مدارس افزايش مي پته

شود. با توجه به اينكه در نظر گرفتن حق قانوني ايجاد حق انتخاب مدرسه براي والدين مي

ستلزم در نظرگرفتن مالحظاتي در مشاركت با دولت براي والدين از طريق پته آموزشي م

كند كه بدانيم آيا پته  لذا مشخص كردن محدوده حق قانوني براي والدين، تعيين مي ،است

شود يا   آموزان در مدارس مي نام دانش سبب ايجاد حق انتخاب براي ثبت آموزشي صرفاً

توانند در  كه براساس آن ميكند  نوعي مالكيت اعتباري براي والدين ايجاد مي ،اين حق

اند حق راي داشته باشند. در اين  نام نموده اي كه ثبت بخشي از برنامه آموزشي مدرسه

تر از برنامه ريزي  توانند براساس حق قانوني خود در تصميماتي اساسي صورت والدين مي

     آموزشي مدرسه مشاركت داده شوند. اين مسئله مستلزم ايجاد توانمندسازي براي 

رو شدن با رويدادهاي آموزشي پذيري بيشتر والدين براي روبه گرداني و مسئوليت-خود

طرح پته آموزشي يك  از آنجا كهريزي و نظارت كند.  آن را برنامه تواند مي است كه دولت

و با توجه به سرمايه بودن پته آموزشي  شود محسوب ميگذاري از سوي دولت  نوع سرمايه

در واقع دولت بخشي از مالكيت خود را به والدين  ،ال آن به والدينبراي دولت و انتق

توان پته آموزشي را مالكيت نيز بحساب آورد كه اين نوع از  بنابراين مي .كند واگذار مي

با اين مقاله مالكيت اعتباري براي والدين تعيين كننده عدالت در بخش آموزش خواهد شد. 

پته آموزشي ذاتاً  نشان دهد كه بدنبال اين استوزشي تطابق ويژگيهاي سرمايه با پته آم

شود. براي دستيابي به اين هدف از روش پژوهش  گذاري توسط دولت محسوب مي سرمايه

 نمودشناسي هرمنوتيكي بهره گرفته شده است.

 

 : پته آموزشي، ويژگيهاي سرمايه، مالكيت، مالكيت اعتباري، حق انتخاب والدينکلید واژگان
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 مقدمه

 كوپن) آموزشي پته به كارگيريآموزشي  بازار در ي انتخابروشهاتريـن  كـي از مهمي

 در ،را مفهوم اين. است آموزش در بازاري اصالح ترين برجسته آموزشي يها پته .است 1(آموزشي

 پيشنهاد 1221 سال در 9فريدمن لتونيم آن از پس و( 1911)مهرپور، 6پاين توماس هجدهم، قرن

يابد و  ـدارس خصوصي گسترش ميم آموزشي، پتهاز طرح با استفاده  .(1911،)قنادان كردند

به ؛ 1226شود )فريدمن، گونه مدارس موجب توسعه فرصتهاي آموزشي مييابي والدين به ايندست

روشي مفيد براي دستيابي گسترده به كيفيت  ،آموزشي هدفمند پته(. برنامه 6001 1،سمننقل از وُ

كه از امكانات آموزشي را كه نابرابري را كاهش و دسترسي كساني طوريهب ،آموزشي باالتر است

 والدين سوي ازدهد و موجب نظارت به امكانات آموزشي افزايش مي، محروم هستند

 (.6006، و همكاران 1ت)انگريسد شومي آموزشي( )تقاضاي

و معتقد داند  مي آموزشي پتهرا هدف اصلي برنامه ها  افزايش دسترسي خانوادهبانك جهاني 

جبران  سبب ،براي تحصيل كودكان والدينارائه پول به و از اين طرح  كه بهره گيري است

اعتقاد بر اين  ،(. عالوه بر اين6002و همكاران،  2)پاترينوسشود  مي خانوار هاي آموزش هزينه

مدارس ، رقابت ي آموزشيعرضه و تقاضاايجاد نظام  آموزشي و  پتهاست كه با اجراي طرح 

والدين بهترين  به اين ترتيب(. 1،6001ري و واوداو)گا كند مي و مدارس را پاسخگو  يابد ميافزايش 

 آموز نام دانش براي ثبتتا كنند  كنند و مدارس را وادار مي مدرسه را براي كودكان خود انتخاب مي

اين  دهند. عالوه برنتايج تحصيلي مدرسه را بهبود بخشند و در عين حال هزينه را كاهش  ،بيشتر

مدارس، پاسخگويي به والدين را نسبت به پاسخگويي  شود كه سبب مي انتخاب والدين داشتن حق

 رويكرد نوآورانه براي آموزش در مدارس توسعه  ،با ارائه مشوق به مدارس ودهند  ترجيح  دولتبه 

 (. 6001و ويسمن، 1)هانوشك يابد 

ها و  شود كه ضمن كاهش هزينه دين در تصميماتي ميمشاركت وال سببآموزشي   پتهدر واقع 

آيا  اما .نيز افزايش يابدكيفيت آموزشي در مدارس  تا شود مي باعثآموزان  افزايش دسترسي دانش

گيرند صرفاً اين حق را به  آموزشي در مدارس مي پتهاز ابزار  بهره گيريتصميماتي كه والدين با 

                                                            
1 . Voucher دهدآموزان مدارس برگزيده قرار مي نام در مدارس در اختيار دانش و براي ثبت كند هايي است كه دولت تهيه مي : حواله. 

2. Thomas Paine 

3. Milton Friedman 

4. Woessmann 
5. Angrist 

6. Patrinos 

7. Gauri & Vawda 

8. Hanushek 
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 آموزشي، پته ،قابل مدرسه ديگر انتخاب كنند يا فراتر از آناي را در م دهد كه مدرسه والدين مي

دولت را موظف  ،شهروندي  حق در حكمكند كه  را به والدين اعطا مي سرمايه اجتماعينوعي از 

 ، دولتآموزشي  پتهبراين اساس در طراحي  .نمايدكه نسبت به فراهم كردن سازوكار آن اقدام  كند

را آموزي  دانشة انتقال سران ةوظيف تنها ،ين ترتيبه او ب شودميوب بازار آموزشي محس ةكنند تنظيم

 سرمايه ه مثابهآموزشي ب پته در طراحي دولت نقش بلكه، داشتنخواهد  جاي مدارسهبه والدين ب

 اي و محلي است كه ايجاد سياستگذاريهايي منطقه ،در فرآيند آموزش آن اثربخشي براي و اجتماعي 

    . شودطراحي طق متناسب با منا بايد

 سرمايه تبديل آنكه بدليلو عهده دولت است  هتضمين سرمايه اجتماعي جامعه ب از آنجا كه

 1،شولر) است برخوردار مثبتي قابليت از اقتصادي كاركردهاي ايجاد و ديگر سرمايه به اجتماعي

يژگيهايي برخوردار از و . سرمايهبه شمار مي آيدسرمايه اجتماعي نوعي مالكيت از اين رو  ،(6001

قبل از آنكه براي  كه دشو آموزشي يكي از ابزارهاي سرمايه اجتماعي محسوب مي  كوپنو است 

سرانه  با انتقالدولت ؛ بنابراين (6،6001)فيشل دانش آموزان مفيد باشد براي والدين آنها مفيد است

 .آوردبه وجود ميگذاري  نوعي سرمايه ،آموزي به والدين دانش

عالوه بر ارائه حق انتخاب به والدين، آموزشي  پتهچگونه  نشان دهدكه اله بر آن است اين مق

آموزشي  پتهله و با تطبيق ويژگيهاي سرمايه با ئآيد. براي پاسخ به اين مس به حساب مينيز مالكيت 

 گذاري بر آن در واقع بخشي بنابراين دولت با سرمايه ،آموزشي سرمايه است پته شود كه مشخص مي

از حقوق آموزشي در واقع   پتهوالدين با دريافت  كند. واگذار مياز مالكيت خود را به والدين 

گيري مدارس  يندهاي تصميمآفر درتوانند  خواهند شد كه مي مالكيت بر فرآيند آموزشي برخوردار

و  شود ميين ترتيب نظارت دولت نيز بر مدارس از شكل ديگري برخوردار ه ابنقش كنند. ايفاي 

 بسته شدهدر قراردادهاي  بنابراين. دشو مي سپاري بروندر واقع بخشي از نظارت دولت به والدين 

نظارت و والدين در  نقش و مشاركت سازوكارهاي توان آموزشي مي  پتهبراي اجراي طرح 

  .كرد ينيتب راگيري مدارس  تصميم

 روش پژوهش

"نمودشناسي هرمنوتيكي"در اين پژوهش از روش 
"نمود شناسي تفسيري"يا  9

ه استفاده شد  1

ي توصيف و توضيح نمودهاي ابراساس تفسير متن است و به معن ويژه ي. هرمنوتيك، تكنيكاست

                                                            
1. Schuller 
2. Fischel 
3. Hermeneutical phenomenology 

4. Interpretive phenomenology 
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تواند اشاره به يك سند مانند كتاب راهنماي برنامه درسي  اصطالح متن مي .به كار مي رودگوناگون 

(. 1919)گال، آنرا خواند باشد كه بتوانكه حاوي پيامي داشته باشد هر چيزي  يا يا آداب اجتماعي

به باور هوسرل نمودشناسي روشي است كه ديدن ذات، حقيقت يا معناي هر چيز، رويداد و 

(. نقطه مركزي 1921،و بازقندي به نقل از ضرغامي ،)ساكولوفسكي موضوعي را ممكن مي سازد

تواند به منزله درك يك مي اين رويكرد، فهم ساختار ذهني يعني فهميدن است. فهم ساختار ذهني

ويژه با درنظرگرفتن فهم همدالنه(، فهم ساختار ذهني معنا و فهم متن باشد. ه)ب ساختار روانشناختي

كند و ساختارهاي ذهني باالتر را شكل  ي واقعي يك متن نزديك ميااين درك و فهم، فرد را به معن

 .(1921ابوالمعالي،) دهد مي

ها پيراسته شده  دهد كه بايد موضوع از پيرايه توضيح مي اين گونه هوسرل قاعده نمودشناسي را

و به ويژگيهاي ذاتي موضوع فروكاسته شود. به بيان ديگر، الزم است هرگونه داوري، نظر يا 

فرضي درباره موضوع مورد بررسي كنار گذاشته شود و به دور از هرگونه توضيح و تفسيري  پيش

ي فلسفي ها، نظامگوناگونهاي  وع نمايان شود. پس بايد آموختهو توصيف كرد تا ذات موض شگزار

اند،  هاي پيشين كنار گذاشته شوند و فقط نمودهايي كه آشكار شده و به عبارت ديگر تمامي آموزه

ند از: الف( در نظر ادشناسي بايد برداشته شوند، عبارتوتوصيف شوند. گامهايي كه در روش نم

برابر ديگر  ي؛ ب( فروكاهش؛ ج( تعيين ويژگيهاي ذاتي درگرفتن موضوعي براي نمودشناس

ويژگيهايي كه به معناي پيش گفته، ذاتي نيستند و هستي موضوع به آنها وابسته نيست، د( تعيين و 

 پتهبا استفاده از روش پژوهش مذكور به ماهيت و ذات  (.1912)باقري، ويژگيهاي ذاتي توصيف

 پردازيم. آموزشي مي

 آموزشي تهپماهيت و ذات 

توانند به تنهايي تمام آموزشهاي الزم را به  ها نمي خالف دنياي قديم خانوادهه در شرايط كنوني ب

است كه انتقال آن به فرزندان از  الزمبراي زندگي امروزي مهارتهايي زيرا  ،فرزندان خود منتقل كنند

كند.  كان اهميت پيدا ميكيد بر حق آموزش كودأبنابراين ضرورت ت .توانايي خانواده خارج است

فراگيري معلومات از طريق آموزش و پرورش ابتدايي و عمومي و تخصصهاي عملي  ،حق آموزش

 (.1911)هاشمي،را در بر مي گيرد اي از طريق آموزش كاربردي، نظير آموزش فني و حرفه

 آن اداره و آموزش مالي تأمين تركيب است كه تأكيد كردهبر اين موضوع ( 1221) فريدمن

          از نقلبه  ؛1221 كميور،) آموزشي دارد عدالت يارتقا در اندكي نقش دولت، بوسيله
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كردن   فراهم با دولتي مالي مينأت تركيب منظور به بنابراين فريدمن (.1212 ،1تيسدل و دزادوار

 والدين به ييها پته اعطاي طريق از را آموزش حداقلي ميزان دولتها كرد كه پيشنهادسازي  خصوصي

 سال يك در آموز دانش يك سرانه حداكثر با برابر ارزشي آموزشي خدمات صرف صورت در كه)

 (.6009 ،6لفيلدب و لوين  از نقل) كنند اجباري( بود خواهد

 جويي، مشاركت روحيه تقويت كننده، مصرف به انتخاب حق دادن هدف با آموزشي يها پته

 دسترسي تسهيل و نوآوري ايجاد براي تالش و رقابت افزايش بخشش، خصلت و ذوق مندي،هعالق

 توزيع ،خصوصي مدارس به اقليت و اي حاشيه گروههاي ديگر يا درآمد كم هاي خانواده تر گسترده

 .ندشو مي

 مدارس آنكه دليلهب نيست، پذير امكان پرورش و آموزش در خصوصي كامالً شرايط ايجاد

 كنند و مي پيروي اداري دستورهاي و گوناگون شرايط از كه روند مي شمار به دولتي بخش از جزيي

 همان به و دارند قرار سياسي پيچيده فشارهاي معرض در مدارس اداري تشكيالت باتوجه به اينكه

 دنپذير مي تاثير نيز سياسي معيارهاي از دنكن مي پيروي اقتصادي معيارهاي از كه اندازه

 حال در كشورهاي در را دولتي و خصوصي بخش اركتمش 1سن آمارتيا لذا ،(11: 9،1910كارنوي)

 آموزشي، كارگاه گزارش)داند مي كشورها اين پرورش و آموزش آينده براي يحل راه ، توسعه

اي و  آموزشي نيازمند سياستگذاريهاي منطقه  پتهمنظور كارآمدي طرح هببنابراين دولت  (.6001

دولتي  -مشاركت بخش خصوصي ارچوبچسازي مدارس را در  تا بتواند خصوصي محلي است

آموزشي را مورد تحليل قراردهيم تا بر   پتهماهيت  بايد ، براي تعيين اين نقش دولت .كنداجرايي 

دولتي -بخش خصوصي  در جهت مشاركتريزي آن  آموزشي، از برنامه پتهاساس ماهيت وجودي 

 ينوع آموزشي پتهود طرح ل بايد مشخص شلذا در مرحله او برداري انجام گيرد. نهايت بهره

آموزشي براي دولت و  پتهدر مرحله بعد با توجه به سرمايه بودن است و  يگذاري دولت سرمايه

-بنابراين مي .كند واگذار ميانتقال آن به والدين در واقع دولت بخشي از مالكيت خود را به والدين 

 سبب ،براي والدين اعتباري مالكيتِآورد كه اين نوع از حساب هآموزشي را مالكيت نيز ب پتهتوان 

در ادامه، با تطابق  تعيين كننده عدالت در بخش آموزش خواهد شد. و آنهاحق انتخاب براي 

گذاري توسط  سرمايه ذاتاً آموزشي پتهبه اين نتيجه خواهيم رسيد كه آموزشي  پتهويژگيهاي سرمايه با 

  شود.  دولت محسوب مي
                                                            
1. Edwards & Tisdel 

2. Levin & Belfield 

3. Carnoy 

4. Amartya Sen 
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  آموزشي پتهويژگيهاي تعريف و 

كه براي ايجاد كاال و خدمات مورد استفاده  است سرمايه عواملي از توليد ،در اصطالح تجاري 

بيانگر اعتبار فردي افراد در  6سرمايه اجتماعي .1اما خودشان در فرآيند توليد نيستند ؛گيرند قرار مي

 دست آوردهتواند سرمايه اجتماعي را از طريق اقدامات هدفمند ب فرد مي بافت اجتماعي است.

سسات، روابط و ؤ( مفهوم سرمايه اجتماعي به م6001) از نظر بانك جهاني .(9،6006)سوبل

تشكيل مي دهد. به هايي داللت دارد كه كيفيت و كميت تعامالت اجتماعي يك جامعه را هنجار

ر د منبعي مانند كه اجتماعي ساختار از جنبه آن ارزش از است عبارت اجتماعي سرمايه بيان ديگر

براساس كه افرادي  .(1،1221)كلمن يابند دست خود اهداف به بتوانند تا گيرد مي قرار اعضا اختيار

تشكيل ارتباطات اجتماعي، همكاري توانند با  ميدنبال هدفي مشترك باشند هبهنجارهاي مشترك 

حمايت  اين ؛گيرد حمايت متقابل اعضا با يكديگر شكل ميبدين شكل و  نمايندآسان  خود را ميان

را و انباشته شدن آن سرمايه اجتماعي شده وجود آمدن ذخيره اجتماعي براي هر عضو  هب سبب

 .دهدتشكيل مي

يك توان  ميآموزشي را  پتهآيا  بر اساس تعاريف ارائه شده از سرمايه و سرمايه اجتماعي،

را  توان آن يم باشدآموزشي سرمايه اجتماعي  پته؟ اگر به شمار آوردسرمايه اجتماعي تلقي 

اگر بپذيريم كه مشاركت اجتماعي  گيرد. كه ويژگيهاي مالكيت بر آن تعلق مي كرداي فرض  سرمايه

شود و  و مدني موثر افراد در تعامالت يك جامعه از ابعاد مهم سرمايه اجتماعي محسوب مي

و پرورش ثر والدين در توسعه آموزش ؤآموزشي نيز موجب مشاركت م  پته بپذيريم اگر همچنين

 (9 :1221) 1پريچت و نارايان .به شمار آورداجتماعي   آموزشي را سرمايه  پتهتوان  ميشود، پس مي

شواهد  .شود مي بهتر نتايج يا و باالتر درآمد سبب كسبدانند كه انباشتگي آن  را چيزي مي سرمايه

خواهد  كشورهاتوسعه اقتصادي  سببآموزشي  پتهموجود در بانك جهاني حاكي از آن است كه 

توان آنرا  آموزشي در توسعه اقتصادي كشورها، مي پتهثير أبا توجه به ت .(6001ري و واودا،و)گا شد

 . به حساب آوردگذاري براي توسعه اقتصادي  يكي از عوامل سرمايه

نام  براي ثبت والدين دسترسي سببكوپن آموزشي شواهد حاكي از آن است كه  همچنين

كارولين  .به دست مي آورندنتايج بهتري ود و به اين ترتيب دانش آموزان ش مي آموز خود دانش

                                                            
1. http://www.businessdictionary.com/definition/capital.html 

2. Social capital 

3. Sobel 

4. Coleman 

5. Narayan  & Pritchett 
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هاي   كه هم هزينه در تحليل خود بيان كرد 1221اقتصاددان دانشگاه هاروارد در سال  1يبهوكس

 سببآيد  وجود ميهاي كه با افزايش فشار بازار بر مدارس دولتي ب آموزشي و تحصيلي و هم نتيجه

اين دارد  و اين موضوع داللت بر شود ها مي صيلي و در عين حال كاهش هزينهافزايش پيشرفت تح

 وري مدارس )نسبت پيشرفت تحصيلي دانش آموز به مخارج آن( آموزشي در بهره پتهكه برنامه 

آموزشي هدفمند روشي مفيد براي دستيابي به كيفيت  پته(. برنامه 66001،ايتشات) ثر استؤم

دهد و دسترسي دختران و كساني كه از كه نابرابري را كاهش ميوريطهب ؛آموزشي باالتر است

بر نظارت . همچنين سبب دهدامكانات آموزشي محروم هستند را به امكانات آموزشي افزايش مي

 (.6006و همكاران ،ت )انگريس شود دانش آموزان مي

 است: دادهارائه  ن شرحه ايب راآموزشي   پتهترين ويژگيهاي سيستم  برجسته( 6001)9اندرسن

 گيرد گذاري براساس تقاضا انجام مي سرمايه. 

 در  خصوصيداشته باشند تمامي مدارس نآموزان را  اگر مدارس قدرت جذب دانش

 .داشت و بسته خواهند شد مشترك خواهندكردن سهمي احتمال زيان 

  مدارس  همچنين ميانميان مدارس دولتي و خصوصي و  همدرسوالدين براي انتخاب

 .لتي آزاد هستنددو

 گذاري مالي و مقررات آموزشي از هم جدا هستند سرمايه. 

 بخش مركزي عمل كنند ةمدارس خصوصي بايد مطابق با استانداردهاي تعيين شد. 

 آموزان از طبقات  دانش ، زيراشوندآموزان متنوعي برخوردار مي مدارس خصوصي از دانش

 .شوند اجتماعي مختلف پذيرش مي

حق  افزايش براي صرفاً است شده انجام و طراحي اخير دهه چند در كه موزشيآ  پته برنامه

 سرمايه را آموزشي كوپن نظرانصاحب از برخي كهجايي تا ،است نيافته شكل رقابت و انتخاب

 كه سرآمد است كشوري آمريكا كشور(. 6001فيشل،) دندان مي جامعه افراد براي اجتماعي

 كه سازمانهايي و سساتؤم براي سرمايه بازار در فعاليت و استآموزشي  سيستم در تمركززدايي

 ميان را قرارداد بيشترين آموزشي  پته  از برنامه بهره گيريبا  هستند، آموزش در سود كسب دنبالهب

                                                            
1 .Caroline Minter Hoxby : عضو  6001تا 1221طي سالهاي وي  .كه تحقيقات وي برنتايج اقتصاد دولتي و آموزش متمركز است ياقتصاددان

   .هاروارد محسوب مي شد استاد 61وي در آن زمان يكي از  .هيات علمي دانشگاه هاروارد بود

2. Etscheidt 
3. Andersen 
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 با چارتر مدارس امريكااياالت متحده  در. است كرده فراهم خصوصي بخش براي دولتي مدارس

 .(1،6001همكاران و يلگ) ندنكمي فراهم انتخاب حق دينوال براي آموزشي پته ايجاد

 آموزشي با سرمايه پتهتطبيق ويژگيهاي 

پردازيم  ويژگيهاي سرمايه ميشرح به  آموزشي پتهادعاي سرمايه بودن  شدن بيشتر روشن براي

 همچون ديگر سرمايه يك به قابليت تبديلآموزشي،  پتهتوان مدعي شد كه  براساس آن مي زيرا

با  بنابراين .گذاردب تأثير اقتصادي فعاليتهاي تواند بر مي را دارد و   -فيزيكي و انساني – ها ايهسرم

  پتهاين ويژگيها با ويژگيهاي ال پاسخ خواهيم داد كه ؤاز ويژگيهاي سرمايه به اين س گيريبهره

 .مطابقت دارنداشاره كرده است،  (6001) اندرسن كه يآموزش

، 9ند از: قابليت تبديلاعبارت( 6006و همكاران، 6)رابيسوناي  هاي سرمايهويژگيهاي اساسي كاال

، 2سرمايه جديد از ديگري ايجادتوانايي  ،1اعتبار، 1، استهالك2جانشيني ،1پذيري ، انعطاف1ماندگاري

 .11گذاري ، قابليت نقل و انتقال سرمايه10گذاري فرصت سرمايه

كه طوريهب ،استهمايه قابليت تبديل شدن آنيكي از ويژگيهاي كاالهاي سر قابلیت تبدیل:

طور هآموزشي عالوه بر اينكه ب پته از منابع اوليه تبديل به محصول گردند. بهره گيريتوانند با  مي

كند، از جهات گوناگون نيز بر آموزش اثر  فرزندشان كمك مينام  نقدي به خانوارها براي ثبت

      اقتصادي  . جنبه1: كه عبارتند از ه قابل بررسي استاز چند جنبآموزشي  پتهگذارد. برآيند  مي

 .دانشانتقال جنبه   .1 زايي قابليتجنبه   .9اجتماعيجنبه  .6

با  ، زيرايابد هاي اقتصادي دولت كاهش مي آموزشي هزينه  پتهاز  بهره گيريبا  :اقتصادي . جنبه1

 يابد دليل عدم وجود رقابت كاهش ميهبكارآمدي مدارس  ،آموزي به مدارس شارائه اعتبار سرانه دان

 سبب  به والدين، جاي مدارسهآموزي ب كه با انتقال سرانه دانشدر حالي ؛(1912)نادري، 

شود. همچنين كه به دولت تحميل مي شدهاي آموزشي خواهد  پذيري مدارس و كاهش هزينه رقابت

                                                            
1. Gill et al. 

2. Robison 
3. Transformation capacity 

4. Durability 

5. Flexibility 

6. Substitutability 

7. Decay 

8. Reliability 

9. Ability to create one capital form from another 

10. Opportunities for investment 

11. Alienability 
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شود،  الدين در حق انتخاب ترسيم ميدليل نقشي كه براي وهوالدين بميان ارتباط بيشتر ي ربرقرا

   (.6001)فيشل، دشوالدين خواهد  1وجود آمدن سرمايه اجتماعي ويژه گروههب سبب

د. شو مدرسه و والدين مي ،دولت مياناعتماد متقابل  سبب ايجادآموزشي   پته :اجتماعي . جنبه6

ها، ، اين مفهوم به شبكهرا مطرح كرده است تئوري سرمايه اجتماعي كه(، 1222)6ماتنِاز نظر پ

طور هبه اهداف مشترك ب براي دستيابيكند تا  كه به افراد كمك ميدارد و اعتماد اشاره هنجارها 

سياسي  مشاركت اجتماعي و سببآموزشي   پته(. براساس اين تعريف 12)صكنند ثرتر عمل ؤم

ين و مدرسه بر سرنوشت خود والد با اعتمادسازي متقابل، به اين ترتيب  .شود والدين در مدرسه مي

در مدارس  9تفاوتي سازماني بيگيرند، بنابراين كنند و به خودگرداني در زندگي خو مينظارت مي

 يابد. كاهش مي

انتخاب  در والدين مشاركت براي را معيارهايي آموزشي پتهدر واقع  :زايي قابليت . جنبه9

آموزان  فرآيند آموزش دانش دريري مدرسه گ با مشاركت در تصميم كند تا آنانفراهم مي مدارس

دليل هو درگير شدن آنان ب كنندارتباط برقرار مي والدين با يكديگر درگير شوند. به اين ترتيب

شود كه خود توسعه  مي 1زا داشتن حق انتخاب در مدرسه موجب افزايش فضاي اجتماعي قابليت

 ، سببآموزشي  پتهاز  گيري بهرهبا  پذيري مدارس رقابت همچنين انساني را رقم خواهد زد.

افزايش  در پيآموز  جذب هرچه بيشتر دانش برايمدارس  در نتيجه وشود  ميپاسخگويي مدارس 

 د بود.نقابليت و توانمندي خود خواه

 و دولتي چارتر مدارس شروع با 1220 و 1210،1210 هاي دهه در والدين انتخابحق  طرح 

 1آموزشي آمار ملي مركز اطالعات براساس. يافت گسترش آموزشي  هپت دولتي گذاري سرمايه برنامه

و شناخت  عملكرد كه دهند مي نشان آمارها ،كرده اند گزارش 6002 سال در شهمكاران و تايس كه

 درصد ، 6009 تا 1229 سالهاي يعني طي .است يافته رشد مدرسه انتخابحق  مورد در والدين

تعداد كودكاني  و است يافته كاهش% 11 به% 10 از دولتي مدارس به ارجاع در شده نام ثبت كودكان

                                                            
1. Community-specific social capital 

2. Putnam 

3. Organizational indifference 
كيد بر هدف زندگي بهتر، توسعه انساني بدين صورت تعريف شده أمنظور ترسيم مفهوم توسعه انساني با تهدر اولين گزارش ملي توسعه انساني ب . 1

سازمان برنامه و بودجه، اولين گزارش ) به زندگي بهتر استزا براي دستيابي  يند بسط انتخابها در بستر فضاي اجتماعي قابليتآاست: توسعه انساني فر

 .(1911 ،ملي توسعه انساني

5. National Center for Education Statistics (NCES) 
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 يافته افزايش% 11 به% 11 از اند نام كرده كه از طريق طرح انتخاب والدين در مدارس دولتي ثبت

 (.6001،اتشايت)است 

مديريت دانش وجود دارد اين است كه مديريت  زمينةآنچه اكنون در  :انتقال دانش . جنبه1

. اما در رويكرد جديد استمناسب به افراد مناسب در زمان مناسب  دادن اطالعاتدر پي دانش 

يا عرضه  مديريت دانش نسل دوم به منزلةانجام دانش  با هم با تركيب دانش و هم 1مديريت دانش

آموزشي نياز اطالعاتي والدين   پتهاز  گيريبهرهبا  بنابراين ،سروكار داريم دانش مديريتو تقاضاي 

 گيري بهرهيابد. وجود روابط اجتماعي والدين بايكديگر با  اي بهتر افزايش مي مدرسه به تيابيبه دس

تقاضا براي شود و  زايي والدين مي گذاري دانش و افزايش قابليت به اشتراك سببآموزشي  پتهاز 

اي وجود آمدن فضهب كه سببيابد  افزايش ميآموزان  و اطالعات تحصيلي دانشدستيابي به دانش 

  .(6،6001)فايرستون دشو تجاري سازي دانش در آموزش و پرورش مي

اي  بستگي دارد. ماندگاري سرمايه گوناگونماندگاري سرمايه به شرايط و موقعيتهاي  اندگاري:م

  پتهدر  ماندگاري سرمايه بنابراينآالت و مواد سوختني متفاوت است.  مانند زمين با تراكتور و ماشين

آموزشي اين   پتهكه يكي از ويژگيهاي  از آنجا .دارد سرمايه اشكال ساير با شتركينقاط م ،آموزشي

د و اگر مدارس نتوانند قدرت شو آموزشي براساس تقاضا انجام مي  پتهگذاري در  است كه سرمايه

سهم مشتركي ديدن مدارس خصوصي در احتمال زيان  همة ،آموزان را داشته باشند جذب دانش

آموزشي براي مدارس نيز   پتهبسته خواهند شد. بنابراين ماندگاري ر نتيجه دداشت و  خواهند

 مستلزم بهبود كيفيت مدارس خواهد بود.

پذيري آن است كه انواع سرمايه  يكي ديگر از ويژگيهاي سرمايه ماهيت انعطاف پذیري: انعطاف

به ويژگيهاي  حالت ينا. داراي اين ويژگي استآموزشي نيز  پتهد. شو از هم تفكيك ميبراساس آن 

دولت و  ميان متقابل اعتماد شعاع و ميزان، اندازه اي كه مدارس در آنها قرار دارند و به منطقه

 ذكرمابين  موارد مذكور با در نظر گرفتن و تنظيم قرارداد في همةمدارس و والدين بستگي دارد كه 

 خواهد شد.

تواند جانشين و مكمل براي  كه مي اين است: يكي ديگر از ويژگيهاي سرمايه شدن جانشین

توانند جانشين حيوانات براي خدمات كشاورزي  آالت كه مي مانند ماشينانواع ديگر سرمايه باشد. 

براي نظارت دولت بر  يتواند جانشين نيز ميآموزشي   پتهرا افزايش دهند. وري آن باشند و بهره

                                                            
1. New knowledge management 

2. Firestone 



 مالكیت؟ حق انتخاب یا  ؛پته آموزشی
 

06 

پردازد با استفاده از  نظارت به مدارس مياي كه دولت براي  هزينه ديگر عبارتهمدارس باشد. ب

 گردد. وري بيشتر مي يابد و در عين حال موجب بهره كاهش مي يآموزش پته

 عدمزمان در صورت  با گذشتاي اين است كه  ويژگي ديگر كاالهاي سرمايه: استهالك

 اگركه يطورهدارد؛ ب تطابقآموزشي  پتهگردند. اين ويژگي نيز با ويژگي  نگهداري مستهلك مي

اثربخشي  به تدريجاي بازنگري نگردد،  آموزشي با شرايط اقتصادي، اجتماعي، منطقه پتهقراردادهاي 

 ثير تبديل خواهد گشت.   أت خود را از دست خواهد داد و به عاملي بي

بيني سرمايه اشاره دارد.  به قابليت پيشاست كه اعتبار يكي ديگر از ويژگيهاي سرمايه : اعتبار

آموزشي   پتهنقش در قابليت اعتماد سرمايه نقش دارند.  6و طول عمر 1عد شدتاساس دو بُ براين

بخش مركزي  ةنيز در صورتي از اعتبار برخوردار خواهد گشت كه براساس استانداردهاي تنظيم شد

ه شدت و زمان اجراي برنام ،كندوالدين اجرا  همةبراي  رااستانداردها  بنابراين اگر دولتعمل كند. 

 افزايش خواهد يافت.

ويژگيهاي سرمايه اين است كه موجب از يكي ديگر  توانایی ایجاد سرمایه جدید از دیگري:

ماشين  دادة آنهاتغيير شكل  تند كهسه اي سرمايه يد. مثالً فلزات كااليشو جديد مي ةايجاد سرماي

شود اي  د تبديل به سرمايهتوان آموزشي نيز با رقابتي كردن مدارس مي  پته. خواهد شدتراش فلزات 

 وري مدارس افزايش يابد. آن بهره كه به سبب

توان  اي مانند سيمان و فوالد مي كردن كاالهاي سرمايه تركيببا  گذاري: فرصت سرمایه

توان با مشاركت بخش خصوصي يا مشاركت بخش  آموزشي نيز مي  پتهساختمان ساخت. براي 

 گذاري در مدارس ايجاد كرد. مايهخصوصي و دولتي فرصتهاي جديد براي سر

توان  اي اين است كه مي يكي ديگر از ويژگيهاي كاالي سرمايه :مالكیتقابلیت نقل و انتقال 

با  لذا ،شود شناخته ميآموزشي  مالكيت اعتباري  پته چونآنها را به شخص ديگري واگذار نمود. 

 مالكي از و است لتحو و تغيير قابل ،است اعتبار و وضع به قوامش توجه به اينكه مالكيت اعتباري

آموزشي از  پتهبنابراين قابليت نقل و انتقال مالكيت  ،(1912نيا، )هادوي شودمي  منتقل ديگر مالك به

 پتهوالدين مالك حقيقي و دائم  يعنيوالديني به والدين ديگر پس از اتمام تحصيل وجود دارد. 

 آنان موقتي و اعتباري است.  بلكه مالكيت نيستند،آموزشي  

                                                            
1. Intensity 

2. Longevity 
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 آموزشي مالكيت است؟ پتهچرا 

آموزشي برشمرديم، دولت با طراحي و   پتهبا توجه به تطابقي كه از ويژگيهاي سرمايه با 

گذاري دولت در  سرمايهكند. از اين رو  ميگذاري  در مدارس سرمايهآموزشي   پتهريزي  برنامه

توان  مي و ي انتقال بخشي از مالكيت دولت به والدين استاآموزشي به معن  پتهمدارس، در قالب 

آموزشي وجود   پتهبراساس نقش مالكيت كه در همچنين  حساب آورد.هبنيز  آموزشي را مالكيت  پته

آموزشي  پته  برداري صحيح از مالكيتي است كه برنامه دارد، دولت نيازمند تعيين حقوقي براي بهره

از استحكام براي مشاركت والدين  كه تنظيم قرارداد شودسبب ميده دارد. حقوق مالكيت تعيين ش

آيد به  حساب ميهمالكيت ب آموزشي  پتهبراي تبيين اينكه چرا  قانوني بيشتري برخوردار گردد.

     پردازيم. مالكيت مي مفهوميتشريح 

ت نقش مالكيمالكيت است.  ،نظامهاي اقتصاديكنندة يكي از عناصر تعيين  چیست؟ مالكیت

 شود در ارائه محصول مي افزودهايجاد ارزش  سببدر واقع مالكيت در بازار  .حياتي در بازار دارد

 كارگيريهبا ب، افراد شود خالصه نميكار يدي  درمنظور از كار  هامروزاز آنجاكه  (.1،6001)كارلسون

ارزش توليد كنند و  توانند ميانساني، اجتماعي و انواع دانش  هاي فيزيكي، انباشتي از سرمايه

حفاظت از  سببتواند  شناسايي مفهوم حقوق مالكيت مي باشند.داشته ارزش توليد شده  يت برمالك

  .باشدارزش توليد شده 

 بر خداوند مالكيت مانند دارد؛ مِلك بر واقعي تصرف مالك، يعني است؛ واقعي يگاه ،مالكيت

 است؛ اعتباري تصرف اين نيز گاهي. اشيا ذهني صورت بر يا نفس بر انسان مالكيت و مخلوقات،

 منزله به است، مالك از گسيخته و جدا آنچه كه شود مي فرض رابطه فقط مِلك و مالك ميان يعني

 همكاري دفتر) انجام مي شود سازي شبيه نوعي واقع در. شود گرفته نظر در دارد، ارتباط او به آنچه

 فتصر امكان مالكيت، مفهوم در اصلي عنصر گفت انتو مي بنابراين (.21: 1911 دانشگاه، و حوزه

. كند مي داللت جواز معناي به يگاه و شود مي مطرح حقيقي مالكيت صورت،هب يگاه كه است

 و ،است قائم مالك بر مِلك همواره حقيقي، مالكيت در كه است اين مالكيت دو اين اساسي تفاوت

 لكيتما ولي ؛(1912 ،نيا به نقل از هادوي ،ييطباطبا) شود نمي مستقل و جدا مالكش از وقت هيچ

 دارد امكان و است لتحو و تغيير قابل ،بستگي دارد شاعتبار و وضع به قوامش كه آنجا از اعتباري

 مالكيت هاي نشانه از يكي كه گفت توان مي و شود منتقل ديگر مالك به مالكي از ملك نوع اين

 .(همان)است مِلك انتقال قابليت اعتباري،

                                                            
1. Carlsson 
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 آموزشي مالكيت است پته

 اشاره شيئي و مالك ميان خاص رابطه به طور كه در معناي مالكيت اشاره شد مالكيتهمان

 بنابراين است؛ اعتباري رابطه، اينگاهي  .دهدمي نشان را شيئي در مالك فتصر امكان كه كند مي

 در. كند مي داللت جواز، بر كه  است فتصر امكان مالكيت، مفهوم در اصلي عنصر گفت توان مي

 جهت وجودي امكان مالك آن، در كه حقيقي مالكيت به شباهت با افراد توانمند اعتباري، مالكيت

براي  مالك كه كنندمي برقرار اي رابطه ،اعتباري شيئي و مالك ميان دارد، را شيئي در فتصر

 و جدا مالكش زا وقت هيچ حقيقي، مالكيت .است مجاز فتصر در اجتماعي، مقاصد به دستيابي

 قابل ،بستگي دارد شاعتبار و وضع به قوامش كه آنجا از اعتباري مالكيت ولي شود نمي مستقل

 يكي كه گفت توان مي و شود منتقل ديگر مالك به مالكي از شيئي دارد امكان است، لتحو و تغيير

آموزشي از  پتهاين بنابر .(1912 ،نيا )هادوي است انتقال قابليت اعتباري، مالكيت هاي نشانه از

توانند در  به مقاصد خود مي براي دستيابيشود كه والدين  مصاديق مالكيت اعتباري شناخته مي

 مجاز باشند. ،دهد بخشي از آموزشي كه مدرسه ارائه مي موقتي و اعتباري  تصرف

 ايدب، را داردحفاظت از ثروت جامعه و افراد وظيفة دولت  از آنجا كهآدام اسميت معتقد است 

كيد ي افراد فراهم كند. آدام اسميت تأاز طريق چارچوب قانوني، حقوق مالكيتي تضمين شده را برا

سبب بروز بنابراين كند كه عقد قراردادهاي خصوصي، تخصصي شدن را افزايش مي دهد  مي

 :گويد اهميت قراردادهاي اجتماعي مي بارةشد. الك نيز در نوآوري و شتاب رشد اقتصادي خواهد

در صورت تضييع حقوق افراد،  . به اين ترتيبافتد هاي آزاد اتفاق ميميان انساناردادهاي اجتماعي قر

در آموزشي  پته (.101: 1912،مگي) آيد كه نسبت به تغيير وضعيت اقدام كنند وجود ميهاين حق ب

لدين واقع قراردادي است كه براساس آن دولت مالكيت خود را بر بخشي از آموزش جامعه، به وا

به نقل از ؛ 1226)فريدمن، توسعه فرصتهاي آموزشي در جامعه گردد سببكند تا  مي واگذار

 (.6001وسمن،

اعتباري است بنابراين با ايجاد شرايط انگيزشي براي  والدينبراي  آموزشي پتهمالكيت چون 

 هدف مالك هك كنند مي احساس والدينبدين ترتيب  .وجود آوردهبتوان تجربه مالكانه  مي والدين

اين شرايط  .كنند مي احساس هدف آن از بخشي را خود و هستند آموز خود آموزشي دانش

 است. 1نيازمند استفاده از سازوكارهاي مالكيت روانشناختي ،انگيزشي

                                                            
1. Psychological ownership 
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گيري اجتماع سياسي و قدرت قانونگذاري،  منظور برقراري حقوق و شكلهدر جامعه ب همچنين

كند كه براساس آن بخشي از حقوق خود را به دولت  ت متبوع برقرار ميدول ميانپيماني را هر فرد 

ماليات  ديگر عبارتهگيرد. ب استفاده از ماليات در جامعه شكل مي به اين ترتيب ؛كند واگذار مي

كنند. از  اي كه در آن زندگي مي گيري اجتماع سياسي در جامعه مشاركتي است ميان افراد براي شكل

. بنابراين برگشت (1911) گردد لكيت با خروج چيزي از وضع مشتركش پديدار مينظر الك آغاز ما

كنند، مالكيتي را  دولت صرف آموزش در جامعه مي از سويآموزشي  پته قالب درمالياتي كه والدين 

آموزشي  پتهوالدين در  فاتتصر كه اين است آن اثر. است اثر كند كه داراي مي واگذاربه والدين 

. البته كندوالدين را جلب  رضايت تصرف آن بايد براي مدرسه، اما نيست؛ منوط سيك رضايت به

 ايبر براساس ايجاد قوانين بايد حدودي رااي است كه  داراي محدوديت و حد و اندازهاين مالكيت 

والدين براي آسايش و رضايت خود و و مقياس سنجش آن اثري است كه  در نظر گرفتآن 

ند نتوا ، ميشوند مي آموزشي پتهصاحب كار و مالك  والدينچون بنابراين  .دنارگذ مي جاهفرزندان ب

، نوع آموزشي كه دلخواه آينده فرزند خودشان است را انتخاب نمايند و آموزش فرزند خود با تدبير

با تنظيم هر چند كه قوانين حكومتي در تنظيم شيوه مالكيت  ؛ندناشتراكي جدا ك را از آموزش

 دخليت دارد.مقراردادها 

 است )مديريت( انتخابکوپن آموزشي حق 

 .(1911)قاضي، حق انتخاب يكي از حقوق موجود در آموزش و پرورش محسوب شده است

و  [انتخاب حق]تضمين تنوع تعليم بر دولتنيز اعالميه حقوق جهاني بشر در اسالم  16ماده 

جامعه را به طوري كه مصالح   ؛است دانستهواجب  را هركس از فرد و جامعه كه توانايي دارد

ريت د و معرفت دين اسالم و حقايق عالم هستي و تصرف معقول در آن حقايق را به سود بشرَبرآوَ

تا  فراهم كردتوان حق انتخاب را براي والدين  بنابراين چگونه مي (.1912)جعفري، پذير سازد امكان

 دكان خود داشته باشند.گيري درستي بر آموزش كو تصميم ،بتوانند براساس اين حق

 اين است كه ،اند دادهمورد تاييد قرار در مديريت صاحبنظران  همةترين مفهومي كه مهم

به نظر . گيرد انجام مياست كه در محيط مشاركتي  مديريتناپذير يي جدا بخش ،گيري تصميم

ادف با آن توان مديريت را متر هربرت سايمون، تصميم گيري جوهر اصلي مديريت است و حتي مي

حق انتخاب  سبب ،هاي متفاوتحل انتخاب راهي اگيري به معن تصميم .(1912بند، )عالقه دانست

 شود.  مي
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راي آينده فرزند كند كه ب والدين را مخير در انتخاب مدرسه و نوع آموزشي مي آموزشي  پته

 سبب گسترشانتخاب مدرسه  و ايجاد حق آنهاكه با درگير كردن طوريهب .خود متصور هستند

 امر نيز امكاناين  .مي شودزا براي دستيابي به زندگي بهتر  انتخابها در فضاي اجتماعي قابليت

 .كند فراهم مي را 1شاخص توسعه انساني يارتقا برايتوانمند سازي والدين 

آموزان  دانش همةنظارت والدين خواهد شد كه حق دسترسي  سببدر صورتي آموزشي  پته

كه با افزايش تقاضا از سوي والدين براي مدارس با طوريهآموزشي برابر باشد؛ ب پتهدريافت براي 

آموزشي  پتهصورت كيفيت محقق گردد. در اينبا ةپذيري براي عرض امكان رقابت ،كيفيت بيشتر

كيفيت بيشتر ن نظارت والدين را براي آموزش باكند كه براساس آ حقوقي را براي والدين ايجاد مي

تمايل به افزايش توانمندي والدين در مشاركت آنان با مدرسه  سببدهد. نظارت والدين  افزايش مي

 همچنين .كردخواهد ايجاد خواهد شد و مديريتي مبتني بر افزايش كارايي و اثربخشي در مدارس 

شهريه در مدارس كاهش آموزشي در صورتي حق انتخاب را براي والدين دربرخواهد داشت كه   پته

آن منجر به حمايت از تقويت مديريت مدارس و پاسخگويي   كه كاربستطوريهب ؛داتفاق افت

بهبود به اين هدف تقويت مالكيت تيمي و حمايت از مدارس و  از اين رو، براي نيلمدارس باشد. 

يونيسف و   با همكاري  )بانك جهاني توجه قرار دادندمورد  مديريت آموزشي و نظارت را

 (.12~11ص ،6002يونسكو،

پذيري  رقابتو  با افزايش دسترسي والدين به مدارس با كيفيت و مراتب آن افزايش تقاضا

و حق انتخاب  مي شودمدارس موجب پاسخگويي به والدين براي جذب بيشتر تقاضاي آموزشي 

امكان به اين ترتيب دهد.  گيري خود در انتخاب مدارس با كيفيت افزايش مي والدين را براي تصميم

يابد و سهم والدين در افزايش كيفيت آموزشي  گيري مدارس افزايش مي والدين در تصميم مشاركت

مشاركت والدين در  سببآموزشي   پتهچون  و گردد گيري مدارس تعيين مي و مشاركت در تصميم

 را از اين منظر حق انتخاب )مديريت( والدين نيز ناميد. توان آن د ميشو گيري مدرسه مي تصميم

 يرينتيجه گ

مورد توجه و فرضي قابل قبول  پيش ،حق آموزش ايران، اسالمي جمهوري اساسي قانون نظر از

 متوسطه سطح تا ابتدايي سطح از آن بودن رايگان و بودن همگاني و كه بر تأمينطوريهب ؛است

 بند به توجه با دولت اساسي وظايف از يكي بنابراين ؛(1912،و شعباني توحيدي) است شده تأكيد

                                                            
تعريف شده  اين گونهكيد بر هدف زندگي بهتر، توسعه انساني أمنظور ترسيم مفهوم توسعه انساني با تهلي توسعه انساني بدر اولين گزارش م . 1

 .زا براي دستيابي به زندگي بهتر است يند بسط انتخابها در بستر فضاي اجتماعي قابليتآاست: توسعه انساني فر
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 براي را رايگان بدني تربيت و پرورش، آموزشامكان  كه است اين ،اساسي قانون سوم اصل سه

 .(1911ر، )مهرپو سازد مهيا سطوح تمام در همه

 در "ملت  همه براي" و قانون اساسي سوم اصل سه بند در "همه براي" عبارت كارگيري به

 و آموزش حق به اساسي قانون كه دكن مي متمايل سو اين به را ذهن ،اساسي قانون ام سي اصل

 چند هر. دارد نمي روا را كشور اتباع ميان در تبعيض و است معتقد كشور اتباع همه براي پرورش

 مند بهره امكان اين از متفاوت  ميزان به خود هاي شايستگي و استعداد حسب بر كدام هر نيز افراد

 .شوند)پيشين( مي

 نظر از پرورش و آموزش براي قانوني محدوديت هيچ"كيد شده است كه أدر قانون اساسي ت

 اصل از 1 (. بند1911)هاشمي،"ندارد وجود مذهبي و ديني ةعقيد يا مسلك و مرام و جنس سن،

 از يكي و دانسته بشر اساسي نيازهاي جزء را پرورش و آموزش نيز، اساسي قانون سوم و چهل

. است كرده معرفي همگان، براي پرورش و وزشآم مناسب تأمين را كشور در اقتصاد پايداري نتايج

 بر حق قطعاً نيز مختلف مواد در فرهنگي و اجتماعي آزاديهاي به اساسي قانون كلي  اشاره همچنين

 به ايران دولت الزامات ديگر از .(1912،و شعباني )توحيدي گيرد مي بر در را پرورش و آموزش

 و اجتماعي اقتصادي، حقوق المللي نبي ميثاق در عضويتش پرورش، و آموزش حق رعايت

 امر اين به التزام طبيعي طور به كه است يونسكو آموزش در تبعيض با مبارزه كنوانسيون و فرهنگي

 .)همان( دارد همراه به دولت براي را

 باالبردن... " از است عبارت اساسي قانون سوم اصل دو بند طبق دولت اساسي وظايف ديگر از

 و گروهي هاي رسانه و مطبوعات از صحيح  استفاده با ها زمينه همه در ميعمو آگاهيهاي سطح

 هاي زمينه تمام در ابتكار و تتبع و بررسي روح تقويت": اصل همان چهار بند طبق و "ديگر وسايل

 در مهم اين البته. "محققان تشويق و تحقيق مراكز تأسيس طريق از و اسالمي فرهنگي، فني ،علمي

 و صرف علمي امور بيان يكنواخت كامالً شيوه از آموزشي نظام كه شد هدخوا محقق صورتي

كند  نزديكتر واقعيات به عمل ميدان در را خود تئوريهاي و كند عبور فلسفي محض تفكرات

 (.616: 1911)هاشمي،

عالوه بر  تواند آموزشي مي پته ،بدين منظور و براي عملي كردن مباني موجود در قانون اساسي

براين گردد.  منظور نظارت در مدارس نيز هموجب حق انتخاب ب ،ق مالكيت براي والدينايجاد ح

الدين در مالكيت ومشاركت  اول :از دو زوايه مورد مطالعه قرار داد آموزشي را  پتهتوان  اساس مي

سند تحول راهبردي  6/12با توجه به راهكار و دوم مشاركت والدين در مديريت مدارس. مدارس 
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تدوين برنامه جامع مشاركت سازنده و اثربخش معلمان، متربيان و والدين در تربيت رسمي و براي 

سند تحول بنيادين آموزش  1/2و راهكار  (1912عمومي)دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش،

و پرورش مبني بر تقويت و گسترش مدارس غيردولتي با اصالح و بازنگري قوانين و مقررات 

مشاركت والدين  ،آموزشي پتهاز  بهره گيريبا توان  ( مي1920عالي انقالب فرهنگي، )شوراي موجود

افزايش  براي آنان با ايجاد حق آموزشي عمومي و رسمي تربيت دررا بمنظور نظارت سازنده آنان 

 داد.

 برايتواند  آموزشي، دولت مي  پتهبا توجه به مباني مطرح شده مبني بر سرمايه بودن نقش 

)سرانه آموزشي( را بر آموزش و پرورش در قالب  خود مالكيتگري خود بخشي از  ديكاهش تص

مشاركت والدين در مالكيت مدارس به مالكيت  به اين ترتيبآموزشي به والدين منتقل نمايد.   پته

-حس خود افزايشسبب  ،كه ضمن احساس رضايت آنان انجامد مياعتباري و روانشناختي والدين 

پذيري بيشتر  انتقال سرانه آموزشي به والدين به مسئوليت شود. يت در والدين ميگرداني و مسئول

 وافزايش مشاركت والدين در مديريت مدارس  انجامد كه سببميآنان براي نظارت بر عملكرد 

 در آنچه اما .خواهد شدافزايش توانمندي والدين در برخورد با رويدادهاي آموزشي در مدرسه 

 تجربه كه است اين ميشود ديده آموزشي  پتهاثربخشي طرح  –هزينه به وطمرب تحقيقات وراي

 را آموزان دانش موفقيت و شودمي آموزشي نابرابري موجب آموزشي پته طريق از كردن خصوصي

 و آموزشي برابري ايجاد و هدف اينبخشيدن به  تحقق براي لذا ؛(1222 1كارنوي،) شودنمي سبب

 كه هستيم اين نيازمند باشيم داشته خصوصي و دولتي مدارس ميان واقعي همقايس بتوانيم اينكه براي

 سيستم حتي يا و وسيع بخش براي خصوصي مديريت شرايط تحت را خصوصي آموزش هزينه

آموزشي در مدارس بايد  پته طرحآنچه در براين اساس  (.همان) آوريم حساب هب آموزشي يكپارچه

له است كه نگاه به اين پديده آموزشي از يك زاويه منجر به ئمسمورد توجه قرار گيرد اين اكيداً 

عالوه بر در نظر گرفتن انتقال سرانه  الزم استآن  نشد منظور عمليهخواهد گرديد و ب شكست

 همةحق برابر دسترسي  نيز در نظرگرفته شود:  عوامل زير ،جاي مدرسه به والدينهبآموزي  دانش

تقاضاي آموزشي، كاهش شهريه مدارس با واگذاري مالكيت مدارس  منظور افزايشهآموزان ب دانش

معلمان و مديران واجد شرايط(، شفافيت و  اعتباري و تيميمالكيت ) به بخش خصوصي

دين از طريق نظارت در ، مشاركت والحقوق مالكيت مدارس حمايت از پاسخگويي مدارس،

    دولت. از سويگيري، افزايش توانمندي والدين  تصميم

                                                            
1. Carnoy 
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هند،  ایران، مطالعه موردی تحلیل تأثیر مخارج آموزشی بر تولید فعالیتهای اقتصادی:

 استرالیا  و ژاپن،آلمان

 *دکتر عباس عباس پور

 **دکتر اسفندیار جهانگرد

 ***الهه میثاقی فر

 چکیده
از اين رو  ؛گيرندبهره می متفاوت آموزشی هاینظامجهان از  گوناگونهای کشورامروزه 

رقم  را متفاوتی جوامع ،با ديگر ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظامن تعامل اي

های اصلی و تحقيق يکی از ضرورتدر جامعه  مندنظامبا اين وصف، داشتن نگاه  .زده است

 ،بندی رشته فعاليتهای اقتصادیمطابق طبقه در اقتصادارزيابی کارکرد يک بخش است. 

  های نظری ها و چارچوبيکی از الگو شود وآموزش يک بخش اقتصاد تلقی می

 -جدول داده برای سنجش فعاليتها در قالب  سيستم توليد، الگو و نگر مطالعاتیمجموعه

کند. فراهم می در اقتصاد را بخشها ميانامکان بررسی اثرهای متقابل  اين الگو .ستانده است

سرمايه گذاری آموزشی بر  مقايسه عملکرد تزريق مخارج يا در اين پژوهش به منظور

ستانده و از -و چارچوب نظری داده از الگو گوناگوناقتصاد ملی و بخشی در کشورهای 

آلمان و  کشور 4001ژاپن،  4001هند،  کشور 4002ايران،  کشور5831سالهای های داده

مستقيم و  استراليا استفاده شده است. به کمک اين الگو شاخصهای پسين و پيشين 4001

گذاريهای آموزشی هر يک از درک کارکرد سرمايه برایو شاخصهای پراکندگی  مستقيم غير

کشورها بر سيستم توليد محاسبه شده است. نتايج حاکی از آن است که بيشترين مقادير 

ساير  نهادهنياز به  نظرهای مورد مطالعه از پيوندهای پسين و پيشين بخش آموزش کشور

به ترتيب مربوط به کشورهای استراليا و  ،هامورد نياز ديگر بخشهای بخشها و تأمين نهاده

-. به همين ترتيب بيشترين مقادير شاخص انتشار و حساسيت از منظر تحريکاستآلمان 

 . استمربوط به کشور ايران  ،ملیافزايش توليد  برایپذيری ديگر فعاليتهای اقتصادی 
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 مقدمه

اقتصاددانان به طور جسته گريخته به آموزش و اهميت اقتصادی آن ميالدی  5310تا اواخر دهه 

مند شد. اين تحول مميالدی، نحوه نگرش به آموزش متحول و نظا 5360ند. از اوايل دهه اپرداخته

توجه اقتصاددانان را  گوناگونهای به تبع شرايطی بود که در آن تفاوت در نرخ رشد اقتصادی کشور

قانع کننده در چارچوب  ینتوانستند برای اين تفاوت، توضيح ابتدا آنها .به خود جلب کرده بود

اقتصاددانان  جدی اين معما، شروعی برای جذب عزم .کنندريات مرسوم رشد اقتصادی ارائه نظ

 4دنيسون 5364در سال  5،شولتز 5365ای که در سال پيرامون اهميت اقتصادی آموزش بود به گونه

های اصلی نوسان ماهيت و ريشه کردند کهتالش  خودانتشار مطالعات  با 5364در سال  8و بکر

. محور اصلی اين مطالعات بر کنندتوجيه  "آموزش"جديدی به نام  یاقتصادی را با متغيررشد 

(. 53 :5838)نادری، گذاری آموزشی در سطح کالن متمرکز استارزيابی آثار اقتصادی سرمايه

به  و  است رشد اقتصادی و پيشرفت اجتماعیموتور  آموزش ( 4002) 2مطابق نظر راوات و چاهان

بر ميزان فقر، توزيع  اساسی یز بندهای منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد تأثيراتعنوان يکی ا

 درآمد، سالمتی، ميزان باروری، ميزان مرگ و مير، رشد جمعيت و کيفيت کلی زندگی بشر دارد.

ISIC فعاليتهای اقتصادی در قالب کدهای که ذکر است شايان
سازمانهای بين المللی طبقه بندی  را 1

 . استزيربخشهای خدماتی  ازو قرار دارد تر بخش خدمات بخش آموزش در قالب کلی وکنند می

گذاری آموزشی را بر ميزان توليد فعاليتهای اقتصادی  ثير سرمايهأتواند تهايی که میيکی از ابزار

-که در حقيقت از مهم 2ستانده–ول داده ا. جداستستانده  –داده  6الگوی تعادل عمومی، بسنجد

ای ، تنها الگوهای شناخته شدهباشندمی ريزیابزارهای تحليل اقتصادی، پيش بينی و برنامه ترين

همچنين  تهای مختلف اقتصادی و وابستگی آنها به يکديگر ويکه مطالعه روابط متقابل فعال هستند

 (. 5: 5836)عطوان، نماينددر اقتصاد امکان پذير میرا تعيين نقش و اهميت هر فعاليت 

گذاری در بخش له اصلی اين مطالعه اين است که نشان دهد تخصيص منابع مالی و سرمايهمسئ

های مورد مطالعه دارد و آيا تفاوت اين آموزش چه تأثيری بر توليد ديگر فعاليتهای اقتصادی کشور

بايد  به ؟ برای پاسخ به مسئله ياد شده، خير اساسی است يا گوناگونهای کشور ميانتأثير در 

                                                            
1. Schultz 

2. Denison 

3. Becker 

4. Rawat & Chauhan 

5. International Standard  Industrial Classification (ISIC)  

6. General equilibrium 

7. Input-output table 
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مراجعه  توليد خدمات آموزشی و ساختار توليد يک واحد خدمات آموزشی 5يب فزاينده فنیضر

 .کرد

يک ميليارد دالر  )يک ميليارد ريال، مراد از ضريب فزاينده آموزش اين است که اگر يک واحد

)يک ميليارد ريال، يک ميليارد چقدر  دوگذاری در بخش آموزش کشوری انجام شو ...( سرمايه

ين مفهوم ه ا...( توليد آن کشور افزايش پيدا خواهد کرد و نيز ضريب فنی  توليد آموزش ب دالر و

خدمات آموزشی  است که برای توليد يک واحد ارزشی )يک ميليارد ريال، يک ميليارد دالر و ...( 

 .نياز است های ديگر فعاليتهای موجود در اقتصاد يک جامعهدر جامعه به چه ميزان از نهاده

توجه به اهميت آموزش هدف اصلی اين مقاله بررسی ساختار آموزش در توليد و چگونگی  با

تعامل اين بخش با ساير بخشهای اقتصادی برای توليد يک واحد خدمات آموزشی است. به عبارت 

در اين  ديگر هدف کوتاه مدت اين مقاله بررسی کوتاه مدت نقش آموزش در توليد ملی است.

توسعه و رشد در وهله اول تفاوت  از نظراند که اوالً ای انتخاب شدهها به گونهمطالعه برخی کشور

مورد  به لحاظ آموزشیی انتخاب شوند که کشورهاياز ثانياً برخی  ،دار با ايران داشته باشندامعن

يی انتخاب ثالثاً کشورها ؛هستند کشورهای در حال توسعه هايی برای توجه جامعه جهانی و الگو

هم يی انتخاب شوند که با هم  دارند و نهايتاً کشورهارا و عملی  نظریآموزشهای  همزمانه شوند ک

يکی از قطبهای اقتصادی  نها راآ پيش بينيهای جهانی اقتصادی هم و با ايران دارند فرهنگی قرابت

سخ داده های زير پاپرسشبنابراين در اين مقاله تالش شده است که به )هند(.  کنندتلقی می دنيا آتی

تری با بخش شود. کدام بخشهای اقتصادی کشورهای مورد مطالعه ارتباط پسين و پيشين قوی

يک از فعاليتهای اقتصادی کشورهای د؟ ميزان تاثير گذاری مخارج آموزشی  در کدامنآموزش دار

 مورد مطالعه بيشتر است؟

 و ادبيات تجربی نظریابتدا به بررسی مفاهيم و چارچوب  برای پاسخ به سؤاالت مطرح شده

 و بخش پايانی بهاست  شدهاشاره  سپس  به  نتايج حاصله و تحليلهای آن  شده است. پرداخته

 نتيجه گيری اختصاص دارد.خالصه و 

 مفاهیم و چارچوب نظری

هزينه و مخارج وجود دارد. مخارج مشتمل بر  مياندر تحليلهای اقتصادی، تفاوت اساسی 

منابع مالی تخصيص يافته و بهای عوامل آموزشی به کار گرفته شده،  هاآن هايی است که بابتهزينه

های شود، آموزش هزينهاست. عالوه بر پرداختيهايی که برای آموزش انجام میشده  پرداخت

                                                            
1. Technical multiplier coefficient 
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کند که لزوماً بابت آن پولی پرداخت نشده است. اين ديگری نيز برای افراد و جامعه تحميل می

 تصميم آموزشی، از دست رفته است. درآمدها و منافعی است که در نتيجهها، شامل بخش از هزينه

هر چند  ؛رودو از دست می شودمیدر هر تصميم گيری آموزشی ناگزير اين قبيل فرصتها نيز گرفته 

ها، که مستقيماً بابت آن پولی پرداخت نشده باشد. در تحليلهای اقتصادی نيز به اين قبيل هزينه

فرصت است.  ةهزينه و مخارج، ناشی از هزين ميانشود و تفاوت اصلی گفته می های فرصتهزينه

فرصت نيست.  ةهزين ةاما مخارج دربردارند است،هزينه فرصت  ةبه عبارت ديگر، هزينه دربردارند

در ادامه مفهوم مخارج آموزشی ارائه  و ر از مفهوم مخارج استت عامفرصت لذا، مفهوم هزينه 

 شود. می

عالوه بر افراد تحت تعليم برای کل جامعه نيز  ،توليد و توسعه آموزش 3:وزشیمخارج آم

های عمومی آموزش شامل هزينهشخصی آموزش،  هایبه مانند هزينه ،هزينه است ةدربردارند

های فرصت )بحث در مورد اين هزينه مد نظر اين مطالعه نيست(. و هزينهآموزش عمومی  مخارج 

از  آن راآموزشی ناشی از فعاليتهای آموزشی است که عمدتاً دولت بخش اصلی مخارج عمومی 

-توان از زوايای مختلف تقسيمد. اين نوع مخارج آموزشی را میکنعمومی تأمين می ةمحل بودج

 بنديهای طبقه بندی نمود. تفکيک مخارج عمومی آموزش به مخارج جاری و عمرانی يکی از

برق و تلفن، و اجاره بها از  ةهزين ،، آب بهاکارکنانرداختی . حقوق و دستمزد پاستمرسوم روزمره 

گی اصلی اين اقالم روزمره و جاری بودن آنهاست که به همين دليل، ژ. ويهستندجمله اين اقالم 

 به طور مستمر پرداخت شود. دالزم نيز باي مندی مستمر از آنها هزينهبرای بهره

ماهيت جاری  ودهد ی آموزش را تشکيل مینيز بخشی از مخارج عموم 2:مخارج عمرانی 

برای ايجاد امکانات آموزشی انجام شود. با اين حال  زيادی ةندارد، اما ابتدا الزم است هزينه اولي

گذاری گيری مستمر از تسهيالت و خدمات حاصل از اين نوع مخارج، نيازی به سرمايهبرای بهره

وع مخارج اين است که پس از انجام هزينه برای گی اصلی اين نژمجدد نيست. به عبارت ديگر، وي

مند شد. ايجاد فضاهای آموزشی و کمک توان از خدمات آن بهرهايجاد امکانات، به دفعات می

آموزشی، تجهيزات آموزشی و مواردی از اين قبيل در اين تقسيم بندی  ةآموزشی، مبلمان و اثاثي

  (.25: 5838)نادری،  گيرندقرار می

                                                            
1. Educational expenditures 

2. Current expenditures 
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ريزی جامع و برنامه ريزی در برنامهة ميان ستانده رابط -تحليل داده ستانده:  -الگوی داده

سطح بخشهای اقتصادی است و در حال حاضر برای مطالعه نظامهای اقتصادی کوچکتر شامل 

 گيرداقتصاد مناطق، اقتصاد يک کالن شهر و اقتصاد بنگاههای بزرگ صنعتی مورد استفاده قرار می

ای سازگار و فراگير از آمار ستانده مجموعه -(.  يک جدول داده43: 5833 )غلباش قره باغی،

مرتبط با فعاليتهای اقتصادی جامعه است و در واقع چگونگی مبادالت اقتصادی را به طور همزمان 

)کشور،  بخشهای توليد کننده و مصرف کننده يک منطقه اقتصادی ميانمعين  و در طول يک دوره

 نمايد.کل تفصيلی منعکس میاستان و ...( به ش

شود، به طوری که اگر بخش در بعد ستانده در دو بعد افقی و عمودی طراحی می -جدول داده

ها به ساير ها فرض شود در بعد افقی، فروشنده يا توليد کننده دادهها يا نهادهعمودی خريدار داده

 يک. است آمده زير در ستانده– (. نمای کلی جدول داده43: 5833)غلباش قره باغی،  هاستبخش

 : شودمی تقسيم ناحيه سه به ستانده-داده جدول

 بخش است. ميانای ناحيه اول: ماتريس مصارف واسطه

 .استناحيه دوم: ماتريس تقاضای نهايی 

 ناحيه سوم: ماتريس ارزش افزوده است.

. در هستند)داده(  ضاها نمايانگر تقاعرضه )ستانده( و ستون ةدر ناحيه اول سطرها نشان دهند

گيرد. ای و صادرات قرار میناحيه دوم مخارج مصرف خصوصی، مخارج دولت، کاالهای سرمايه

. سطرها و ستناحيه ارزش افزوده يعنی ناحيه سوم، شامل مقادير عوامل توليد و پرداختی به آنها

که از يک  هستندصاد به ترتيب بيانگر بخشهای توليد کننده و مصرف کننده اقت زيرستونهای جدول 

 ةدهندسطرها نشان است و n*nاند از اين رو ناحيه دوم جدول مذکور، يک ماتريس آورده شده nتا 

ها( هستند و هر بخش به طور همزمان هم )خريد هاداده ةها )فروشها( و ستونها نشان دهندستانده

 .ستهاخود و ساير بخش ةشدکاال و خدمات توليد  ةکاال و خدمات و هم مصرف کنند ةتوليد کنند
 ستانده-. ساختار یک جدول داده3 شماره جدول

  n… 3 2 1 تقاضای نهايی تقاضای کل
1 ناحيه اول ناحيه دوم 

 
23

 ...n
 

 مصرف واسطه ناحيه سوم 
 عوامل توليد

 جمع ارزش افزوده
 عرضه کل 
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  پژوهشدر  شاخصهای مورد استفاده 

 های پسينپيوند 

و شاخصهای مرتبط با آن از منظر   (BL) 5گيری پيوند پسينتنها به منظور اندازه   LDMالگوی 

مقداری تراز توليدی در  ةبخشی رابط nگيرد. در يک اقتصاد بخش خريدار مورد استفاده قرار می

LDM شودبه صورت زير بيان می: 

1) X=ze+f  X=Ax+f 

، eبخشی،  ميانای ماتريس مبادالت واسطه zليد ناخالص، ، بردار ستونی توxفوق؛  ةدر رابط

)مازاد توليد  ، بردار ستونی تقاضای نهايیf و  ، ماتريس ضرايب فنیAبردار ستونی با عناصر واحد، 

 :آيدبه صورت زير به دست می x(، بردار توليد 5) ة. از رابطاستو يا توليد ناخالص( 

                                                           2) X=   

( و 5معروف است. بر مبنای روابط ) 4به ماتريس معکوس لئونتيف فوق  ةدر رابط

توان پيوند پسين مستقيم و پيوند پسين مستقيم و غير مستقيم را که به ترتيب از جمع ستونی ( می4)

 :گيری نمودآيند، به صورت زير اندازهه دست میو ماتريس معکوس لئونتيف ب Aماتريسهای 

3) DBL= e'A 
4) DIBL= e'( 

را   LDM(، هر دو رابطه بر مبنای بخش تقاضا کننده که مبنای اصلی 2( و )8در روابط ) 

گردند: اولی بر مبنای ارزش يک واحد توليد و دومی بر مبنای آثار و دهند، تفسير میتشکيل می

ت تغييرات و با فرض ثبايش يک واحد تقاضای نهايی يک بخش مستقيم و غير مستقيم افزاتبعات 

ها در يک زمان نسبت به افزايش توليد آن بخش در کل اقتصاد مورد تقاضای نهايی ساير بخش

 (.5836)بانويی و همکاران، گيرداستفاده قرار می

 های پيشينپيوند

، ماتريس ضرايب مستقيم  تقاضای کل    عنیي 5تقسيم  هر کدام از اجزای ناحيه با 

دهد يا محصوالت را نشان می i به بخش   j ميزان فروش بخش، . آيدبه دست  می  توليد، 

 چه بخشهايی توزيع شده است. ميان iبخش 
5)  

6)                          I,j= 1,2, …,n 

                                                            
1. Backward  linkage 

2. Leontief Inverse Matrix 
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های قطر اصلی آن را اجزای تقاضای کل يک ماتريس قطری است که درايه] که در آن

xi  ارزشی  ةرابط (.85: 5833غی، ا)غلباش قره ب روی غير قطر اصلی آن صفر است هایو درايه

 مود:توان به صورت زير بيان نرا می GSMتراز توليدی در 
7) X'= e'z+v' 
8) X'=x'B+v′ 

به ترتيب بردار سطری توليد ناخالص، ماتريس ضرايب مستقيم توليد و   'vو    x' ،Bکه در آن 

دهند که س ضرايب توليد نشان میهای ماتري. درايههستندبردار سطری عوامل توليد )ارزش افزوده( 

ميزان از آن در فرآيند توليدی ساير  )بخش عرضه کننده(، چهام i به ازای ارزش کل توليد بخش

های ، که در آن نهادهAعکس ضرايب فنی  هگيرند. ببخشهای اقتصادی مورد استفاده قرار می

شود. بر مبنای فرض مذکور )توليد(، ثابت فرض می هاای ثابت است، در اين ماتريس، ستاندهواسطه

 .توان به صورت زير بيان نمودرا می (3) ةرابط
9) X'= v' 

  G=  

شود. عرضه محور( ناميده  می ة)ماتريس ضرايب فزايند 5، ماتريس معکوس گُشGکه ماتريس

مستقيم و غير مستقيم را که به ترتيب از جمع سطری  BLمستقيم و  FL( 9( و )8بر مبنای روابط )

 زير محاسبه نمود.توان به صورت شوند، میگيری میاندازه  Gو  B ماتريسهای

10) DFL= 

11) DIFL= Ge 

(، تخصيص 50) ةگردند. رابطبيان می GSMهر دو رابطه بر مبنای بخش عرضه کننده در الگوی 

 ةدهد و رابطيک واحد توليد آن نشان می ةيا توزيع توليد يک بخش را به ساير بخشها به انداز

يم تحميل يک واحد ارزش افزوده  يک بخش را بر  افزايش (، آثار و تبعات مستقيم و غير مستق55)

 (.3: 5836)بانويی و همکاران،  سازدتوليد آن بخش درکل اقتصاد آشکار می

شاخص ضرايب پيوستگی  ةشاخص قدرت انتشار، نرمال شد (P) 2:شاخص قدرت انتشار

ن است که بخش آ ةن برای بخشی بزرگتر از يک باشد، نشان دهندآ. چنانچه مقدار استپسين 

به عبارتی تقاضای بيشتری نسبت به ميانگين . ها داردهای ساير بخششديد به داده ینياز مذکور

ضعيف توليدی  ةن است که انگيزآ ةکند و اگر کوچکتر از يک باشد، نشان دهنداقتصاد ايجاد می

 شود: محاسبه می زيرکند. شاخص قدرت انتشار به صورت برای اقتصاد ايجاد می

                                                            
1. Ghosh’s Inverse Matrix 

2. Power of dispersion index 
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12)  

چنانچه مقدار آن  است.شاخص ضرايب پيوستگی پيشين  ةنرمال شدS)  :5(شاخص حساسيت

تواند در درونی کردن فرآيند توليد و است که بخش مذکور می ة آنبزرگتر از يک باشد، نشان دهند

گر ای ايجاد کند. اگسترده ةيکپارچگی اقتصاد نقش کليدی ايفا کند و فعاليتهای زياد و آثار ثانوي

آن است که بخش مذکور از  ةمقدار اين شاخص برای بخش خاصی کمتر از يک باشد، نشان دهند

(. مقدار آن به 84: 5834)کهنسال و رفيعی دارانی، توانايی ايجاد آثار ثانوی کمتری برخوردار است

 آيد: به دست می زيرصورت 

 13)  

 مطالعات تجربی

 جهان، به ويژهستانده پژوهشهای اندکی در  -تفاده از جداول دادهحوزه آموزش با اسزمينة در 

معدود پژوهشهايی است  که در اين حوزه  واز نخستين پژوهش حاضر  .در ايران انجام شده است

 دليل. لذا مطالعات صورت گرفته در اين حوزه محدود هستند و به همين شده استانجام 

 رد بررسی و مطالعه قرار گرفتند.موضوعاتی نزديک به موضوع اين مقاله مو

 بر پژوهش و آموزش تأثير و  ایستانده– داده تحليل"با عنوان را پژوهشی  (5333) 4کيم و لی 

 ستانده– داده جداول شده استفاده هایدادهانجام داده اند. در اين پژوهش  "کره اقتصادی ساختار

 منفی تاثير از حاکی نتايج. دهستن 5330 و 5330 سال در فارو بانک از سوی شده گزارش

 .های آموزشی بر توسعه اقتصادی بوده است ينههز

های جداول ( در پژوهشی با استفاده از داده4002) نتيجه مطالعات راوات و چاهان

 يک  در هندوستان در آموزش جايگاه و مخارج ميان ارتباط"تحت عنوان   4004و 5315،4005

 ی و دبيرستان ويسطوح آموزش راهنما در عمومی ةبودج کاهش حاکی از"ای ستانده– داده رويکرد

 ناکافی درآمد سبب به تنها نه موضوع اين. است آموزش بخش در سازیخصوصی سرعت افزايش

 که است به اين دليل بلکه ،است خدماتشان و دولتی آموزشی نهادهای کيفيت سطح کاهش و دولت

نويسندگان  .است کرده تبديل پردرآمد خصوصی بخش يک به را بخش اين آموزش، به شديد نياز

عالوه بر تامين هزينه آموزش  است بايداگر هندوستان مايل به توسعه اقتصادی  که مقاله معتقدند

ة بودج اگر، زيرا ی و دبيرستان توسعه دهديدر سطوح آموزش راهنمانيز ی، بودجه عمومی را يابتدا

                                                            
1. Sensitivity index 

2. Kim & Lee 
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 براساس ماهر، انسانی نيروی نيابد افزايش دبيرستان و راهنمايی آموزش بخش در عمومی

 بهتأمين نخواهد شد و هندوستان  خدمات و صنعت مانند اقتصاد گوناگون بخشهای نيازمنديهای

 .دست نخواهد يافت ،است 4040 سال تا ابرقدرت يک به شدن تبديل همانا که خود رويای

چين سهم سرمايه انسانی بر در (  5336-4002طی دوره )ای ( در مقاله4002) 5فو و همکاران

ستانده  -ستاده را از طريق يک مدل  دو گامی که از مدل رشد درون زای لوکاس و مدل داده

اند. مدل لوکاس تاثير مستقيم سرمايه انسانی را بر ستاده در گيری کردهاندازه  ،ترکيب شده است

رمايه انسانی را بر ستاده در ستانده تاثير غير مستقيم س -درون بخش به روش مستقيم و مدل داده

کنند. نتايج حاصل از مدل لوکاس که با استفاده از رگرسيون بخشهای مختلف محاسبه می ميان

درصد افزايش در متوسط سرمايه انسانی در بخش ثانويه يک  5حاصل شده حاکی از آن است که 

های حاصل از يافته کند. همچنينين بخش را ترسيم میدرصدی در ا 026/0 ةرشد مستقيم ستاند

ستانده و به کار بردن ستاده  -بررسی تاثير غير مستقيم رشد مستقيم ستانده که از طريق مدل داده

زای  درونهمه صنايع توليدی در اين بخش به عنوان نقطه شروع برونزاد و مشخص ساختن تاثيرات 

صد رشد مستقيم ستاده در در  026/0 اين است برای مثال، ةنشان دهند ،ستاده بر کل اقتصاد است

 شود که ستانده در کل اقتصاد بابخش ثانويه که متشکل از صنايع توليدی است،  منجر به اين می

 . نمايدشامل رشد مستقيم( رشد درصد ستانده اصلی در بخش ثانويه ) 528/0

ارائه  "ای تحت عنوان ( در  مقاله5833) چنين در بخش مطالعات داخلی نيز  انتظاریهم

الگويی برای هماهنگ سازی نظام آموزش عالی با تحوالت مبتنی بر دانش در نظام اشتغال؛ مورد 

 -بر اساس تکنيک داده "برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران

گروه تحصيلی، نياز نظام اشتغال به دانش  ماتريس پايه ضرايب اشتغال و ةستانده به محاسب

های تحصيلی، پرداخته است. گروه تحصيلی و دوره تگان نظام آموزش عالی بر حسب شغل،آموخ

اهداف رشد برنامه پنجم توسعه اقتصادی،  5831های سرشماری سال وی در اين مقاله از داده

اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران بهره جسته و به اين نتيجه دست يافته است: در حال 

نظام آموزش عالی ايران و تحوالت نظام اشتغال ايران وجود ندارد.  ميانالزم  حاضر، هماهنگی

تاثير بخش خدمات آموزشی بر فعاليتهای  "( در پژوهشی  با عنوان 5830) اسفندياری و رکنی نژاد

تأثيرگذاری بخش  زمينةدر  "ستانده در ايران-اقتصادی از نظر اشتغال با استفاده از جدول داده

بخش همفزون شده  42که به  را مرکز آمار ايران 5830ستانده سال -شی جدول دادهخدمات آموز

                                                            
1. Fu et al. 
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ستانده )اشتغال کل، -کشش اشتغال داده"اند و با استفاده از دو روش مورد بررسی قرار داده، است

اشتغال و ينده آضريب فز ةبه محاسب "ای مستقيم و غير مستقيم( و رويکرد استخراج فرضيه

تواند در اند که اين بخش از طريق ايجاد تقاضا میبه اين نتايج دست يافتهو پيشين پيوندهای پسين 

( 5835) ساير بخشها موجب افزايش اشتغال در کشور شود. در پژوهشی ديگر شيشوانی و جهانگرد

با  "بررسی اثرات مستقيم و غير مستقيم سرمايه انسانی بر رشد فعاليتهای اقتصادی ايران"با عنوان

ستانده به بررسی نقش سرمايه انسانی در رشد -ده از مدل درونزای لوکاس و الگوی دادهاستفا

اند. در بررسی اثر مستقيم سرمايه انسانی بر رشد پرداخته5811-5831اقتصادی ايران طی دوره 

بررسی  برایهای تابلويی و اقتصادی از تابع توليد با لحاظ سرمايه انسانی و روش مدل سازی داده

دهد که اند. نتايج نشان میاقتصاد ايران سود جسته 5830ستانده سال -اثر غير مستقيم از الگوی داده

و  استدار ااثر مستقيم و غيرمستقيم سرمايه انسانی بر رشد اقتصادی در اکثر فعاليتها مثبت و معن

 .استو گاز بيشترين اثر مستقيم و غيرمستقيم سرمايه انسانی مربوط به بخش آب، برق 

 آمار و اطالعات

کشور ايران از آخرين جدول بارة در اين پژوهش به منظور تحليل ساختار توليد آموزشی در

ستانده -اين جدول از جدول داده .باشد استفاده شده استمی 5831ستانده که مربوط به سال -داده

به قيمت جاری بهنگام  و با فرض تکنولوژی بخش در بخش  و روزآمدمرکز آمار ايران  5830سال 

-. آمار و دادهاستفعاليت  و با واحد ميليون ريال  22* 22اين جدول به صورت  شده است. ابعاد

ژاپن،  4001هند،  4002های مورد مطالعه که به ترتيب مربوط به سال ديگر کشوربارة های الزم در

)بخش  5فعاليت اقتصادی 23 استراليا و به صورت فعاليت در فعاليت در قالب 4001آلمان و  4001

( با قيمت پايه و با  فرض تکنولوژی فعاليت و با واحد پول محلی استجداول  21آموزش، بخش 

در محاسبات از ضرايب فنی اخذ شده است. با توجه به اينکه  OECDهای از پايگاه دادهکه  ،است

د واحد پول محلی تاثيری تحليل و بررسی استفاده می شو برایينده  فعاليت آموزش آو ضرايب فز

 .بر تحليلها  نخواهد گذاشت

 برآورد مدل و تفسیر نتایج

ستانده، به محاسبه برخی شاخصهای مورد استفاده و -گيری از الگوی دادهدر اين قسمت، با بهره

تحليلهای مرتبط با آن در جهت تحليل تأثير مخارج آموزشی بر توليد فعاليتهای اقتصادی کشورهای 

 پردازيم.لعه میمورد مطا

                                                            
 اند.   درايوهای آن حذف شده ةبخشی کشورهای هند، ژاپن، آلمان و استراليا به دليل صفر بودن کلي 23اول هايی از جدبخش . 5
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است و رتبه  442/0: مقدار پيوند پسين مستقيم برای بخش آموزش استراليا پيوند پسين مستقيم

گونه تفسير اول را نسبت به بخش آموزش ديگر کشورهای مورد مطالعه دارد. مقدار اين پيوند بدين

ای خدمات واسطه واحد کاال و 442/0برای يک واحد توليد خدمات آموزشی نياز به  شود که می

، 582/0، ژاپن با 400/0های بعدی را به ترتيب بخش آموزش آلمان با در اقتصاد استراليا است. رده

 اند. به خود اختصاص داده  504/0، و هند با 551/0ايران با 

است و رتبه  563/0مقدار پيوند پيشين مستقيم برای بخش آموزش  آلمان  پيوند پيشين مستقيم:

بت به بخش آموزش ديگر کشورهای مورد مطالعه دارد. بدين معنا که از صد در صد اول را نس

)يک ميليون يورو( در فعاليتهای اقتصادی توزيع و مابقی  واحد 563/0محصول خدمات آموزشی 

های بعدی را به ترتيب بخش گيرد. ردهمورد مصرف خانوارها، دولت، صادرات و ... قرار می

-به خود اختصاص داده 002/0، و هند با 051/0، ايران با 052/0، ژاپن با 508/0آموزش استراليا با 

 اند.

است و  222/5مقدار اين پيوند برای بخش آموزش استراليا  پيوند پسين مستقيم و غير مستقيم:

اثر يک  برهای مورد مطالعه دارد. بدين معنا که رتبه اول را نسبت به بخش آموزش ديگر کشور

)يک ميليون دالر(  واحد 222/5گذاری در بخش آموزش توليد در کل اقتصاد استراليا واحد سرمايه

ايران با  و 402/5، هند با 462/5، ژاپن با 826/5های بعدی را به ترتيب آلمان با يابد. ردهافزايش می

 اند.به خود اختصاص داده 562/5

است و  421/5خش آموزش آلمان : مقدار اين پيوند برای بپيوند پيشين مستقيم و غير مستقيم

رتبه اول را نسبت به بخش آموزش ديگر کشورهای مورد مطالعه دارد. بدين معنا که اگر پرداختی 

خدمات آموزشی در کل اقتصاد آلمان  )سرمايه و نيروی کار( افزايش يابد، توليد به عوامل توليد

، ژاپن 480/5را به ترتيب استراليا با  های بعدیيابد. رده)يک ميليون يورو( افزايش می واحد 421/5

 اند.به خود اختصاص داده 003/5و هند با  044/5، ايران با  081/5با 

است و رتبه اول را نسبت به  612/0مقدار اين پيوند برای بخش آموزش ايران قدرت انتشار: 

ای بخش اخص قدرت انتشار بربخش آموزش ديگر کشورهای مورد مطالعه دارد. کوچکتر بودن ش

کشورهای مورد مطالعه به معنای آن است که اين بخش قدرت تحرک آفرينی چندان بااليی آموزش 

را برای ديگر بخشهای اقتصادی ندارد. در کل، بخش آموزش به دليل داشتن قدرت انتشار کوچکتر 

برای اقتصاد ها نياز کمی دارد. بنابراين انگيزه توليد ضعيفی ای ساير بخشهای واسطهبه داده از يک

 کند.ايجاد می
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ست و رتبه اول را نسبت به ا 152/0مقدار اين شاخص برای بخش آموزش ايرانحساسيت: 

، 222/0های بعدی را به ترتيب آلمان با بخش آموزش ديگر کشورهای مورد مطالعه دارد. رده

ر کل، بخش آموزش اند. دبه خود اختصاص داده 506/0و ژاپن با  243/0، هند با 263/0استراليا با 

ای مورد نياز ساير های واسطههای مورد مطالعه به دليل داشتن حساسيت کوچکتر از يک نهادهکشور

  ساير بخشها دچار تنگنا خواهند شد. در نتيجهگردد و بخشها به ميزان الزم توليد و عرضه نمی

های که بيش از بخش های اقتصادیتوان برای تعيين بخشستانده و ضرايب آن می-از جدول داده

های توسعه ديگر در رابطه تعادلی کاال و خدمات قرار دارند، استفاده نمود. در برخی از نظريه

اقتصادی معموالً بر گسترش فعاليتهای اقتصادی که کاالهای توليدی آنها بيش از نياز به کاالی 

گسترش و توسعه بخشهای شود؛ زيرا توليدی بخشهای ديگر به عنوان مواد واسطه دارد، تأکيد می

توسعه فعاليت توليدی  سبباقتصادی که اين ويژگيها را دارند، به طور مستقيم و غير مستقيم 

نمايد و يا امکانات توسعه بخشهايی را فراهم نها مواد واسطه توليد میشود که برای آبخشهايی می

برند. در ن فعاليت توليدی به کار میمواد واسطه در جريا منزلةآورند که کاالی توليدی آنها را به می

ای از کاالهای توليدی يک بخش به عنوان مصرف واسطه در حالت نخست، اگر ميزان قابل مالحظه

شود که آن بخش در ارتباط پيشين با بخشهای ديگر اقتصادی بخشهای ديگر به کار رود، گفته می

يت توليدی خود به ميزان قابل است. در حالت دوم، اگر يک بخش اقتصادی برای انجام فعال

شود که آن بخش ارتباط ای از کاالهای توليدی بخشهای ديگر نياز داشته باشد، گفته میمالحظه

(. به همين منظور 428 :5838)جهانگرد، ای با بخشهای ديگر اقتصادی داردپسين قابل مالحظه

حساسيت بخش خدمات  های پسين و پيشين و انتشار وپيوند شاخص ،4شماره  مطابق جدول

، 5831آموزش در اقتصاد کشورهای ايران، هند، ژاپن، آلمان و استراليا به ترتيب در مقاطع سالهای 

محاسبه شد. نتايج نشان دهنده آن است، بخش آموزش کشور  4001و  4001و  4001، 4002

استراليا در  استراليا بيشترين پيوند پسين را داراست. بدين معنی که پيوند پسين بخش آموزش

مقايسه با بخش آموزش ديگر کشورهای مورد مطالعه ارتباط بيشتری را با ساير بخشهای اقتصادی 

در زمينه خريد نهاده واسطه برقرار کرده است. همچنين از نظر پيوند پيشين بخش آموزش کشور 

يگر بخش آموزش ديگر کشورهای مورد مطالعه داراست. به عبارت د ميانآلمان باالترين رتبه را در 

کشور آلمان خدمات آموزشی خود را در مقايسه با ديگر کشورهای مورد مطالعه بيشتر در اختيار 

دهد. اگر شاخصهای پسين و پيشين را نرماليزه کنيم  به شاخصهای بخشهای ديگر اقتصادی قرار می

ذار آن در بخش از يد نقش تاثيرگؤرسيم که اگر بزرگتر از واحد بوده محساسيت و قدر انتشار می
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يک از کشورهای مذکور در کوتاه مدت  اين ماهيت  منظر پيوندهای پسين و پيشين است که در هيچ

عهده ندارد. البته بايد توجه شود بايد در اينجا تحليل کارکرد بخش آموزش را  هرا بخش آموزش ب

ر ادبيات علم اقتصاد چرا که در بلندمدت نقش آموزش د ؛در کوتاه مدت و از بلندمدت منفک کرد

 جوامع بسيار کارگشا  و مهم است. برای
 . مقایسه شاخصهای پيوند پسين و پيشين بخش آموزش ایران، هند، ژاپن، آلمان و استراليا2 شماره جدول

 شاخص
 رديف

      پيشين مستقيم و  پسين مستقيم و غير مستقيم پيوند پيشين پيوند پسين
 غير مستقيم

 حساسيت انتشار

 152/0 612/0 042/5 404/5 051/0 551/0 راناي

 248/0 120/0 003/5 402/5 002/0 504/0 هند

 506/0 131/0 081/5 462/5 052/0 582/0 ژاپن

 222/0 644/0 421/5 826/5 563/0 400/0 آلمان

 263/0 610/0 480/5 222/5 508/0 442/0 استراليا

 استراليا  2888آلمان و 2888ژاپن،  2888هند،  2888ایران،  3178ستانده -جداول داده های تحقيق بر اساس یافته: أخذم 

بخشهای کاغذ و ، در کشور ايراند: شوارائه می زيرنتايج  به شرح  8شماره جدول به  با توجه

طبيعی،  گاز پالستيک، شيميايی، الستيک و تمحصوالت کاغذی، ساخت مواد شيميايی، و محصوال

برای يک واحد توليد خدمات آموزشی ی و خدمات کسب و کار، عمده فروشی و خرده فروش

بخشهای حمل و نقل زمينی، حمل و نقل از طريق لوله،  د،در هنشوند. همچنين بيشتر استفاده می

ی کاغذ و محصوالت کاغذی، چاپ هابخش، امور مالی و بيمه، هتل و رستوران و ساختمان، در ژاپن

بخشهای تحقيق و  ،آلمان عمده فروشی، و توزيع برق، درو انتشار، ساختمان، خرده فروشی و 

بخشهای عمده فروشی و خرده فروشی، دفاع و تأمين ا استرالي توسعه و امالک و مستغالت، در

اجتماعی، توزيع برق، ساير فعاليتهای کسب و کار، صنايع توليد کاغذ، چاپ و انتشار، پست و 

جهت يک واحد توليد خدمات آموزشی کاربرد را ارتباطات از راه دور و خود آموزش بيشترين 

 دارند. 
 . مقایسه ساختار توليد خدمات آموزشی ایران، هند، ژاپن، آلمان و استراليا1شماره  جدول

 استراليا آلمان ژاپن هند ايران
بخشهای کاغذ و 
محصوالت کاغذی، 
ساخت مواد شيميايی، و 

شيميايی،  تمحصوال
 گاز پالستيک، و الستيک
، عمده فروشی و طبيعی

خرده فروشی و خدمات 
 کسب و کار

بخشهای حمل و نقل 
زمينی، حمل و نقل از 
طريق لوله، امور مالی و 
بيمه، هتل و رستوران و 

 ساختمان

بخشهای کاغذ و 
محصوالت کاغذی، چاپ 
و انتشار، ساختمان، خرده 
فروشی و عمده فروشی، و 

 توزيع برق

بخشهای تحقيق و توسعه 
 تغالتو امالک و مس

بخشهای عمده فروشی و 
خرده فروشی، دفاع و 
تأمين اجتماعی، توزيع 
برق، ساير فعاليتهای 
کسب و کار، صنايع توليد 
کاغذ، چاپ و انتشار، 
پست و ارتباطات از راه 

 دور و خود آموزش
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 گیری نتیجه

رها )نوع الگوی سيستم آموزشی کشو های آموزشیجهان از ساختار گوناگونهای امروزه کشور

( متفاوتی برخوردارند که طبيعتاً ساختارهای فوق بنا بر سياستها، يستمحور مطالعه اين پژوهش ن

ها و اهداف مورد نظر آن کشور متفاوت است. در اين ميان تالش بر اين است که نظام برنامه

آموزشی هر يک از کشورها با تحوالت اجتماعی و پيشرفتهای فرهنگی قرن بيست و يکم همگام 

 گوناگونهای های آموزشی و بازار در حوزهبرنامه ميانگردد و از سوی ديگر، هماهنگيهای الزم 

های جهان د. به همين منظور در ميان قارهشوخدماتی، صنايع، کشاورزی، بازرگانی و غيره برقرار 

امهای آموزشی ترين نظای از پيشرفتهجايگاهی قلمداد کرد که مجموعه مثابهتوان به قاره اروپا را می

توان در عواملی مانند: داليل پيشرفت اين نظامها را می تريناساسیرا در خود جای داده است. 

-گذاريهای الزم در اين زمينه، برنامهوقوف بر اهميت و نقش آموزش در توسعه جامعه و سرمايه

برخورداری و به  نگريهای الزم، شناسايی و بهره برداری مفيد کشورها از منابع وريزی و آينده

 کارگيری فناوری پيشرفته در چارچوب برنامه آموزشی جستجو کرد.

له و برای اينکه ساختار و مراحل توسعه را به صورت کاربردی نشان ئبا توجه به صورت مس

ای است که اوالً ساختارهای متفاوتی ستانده انتخاب کشورها به گونه -دهيم با توسل به فن داده

ای متفاوت را گذرانده باشند. لذا کشورهای ايران، هند، ژاپن، حل توسعهثانياً مرا و داشته باشند

اند. با عنايت به قابل دسترس بودن جداول آلمان و استراليا به عنوان جامعه آماری انتخاب شده

يک فعاليت قابل احصاست.  منزلةستانده کشورهای مورد مطالعه، بخش آموزش به  -داده

تجزيه و تحليل ساختار توليد خدمات  برایارد و غير متأثر بودن پول محلی شاخصهای استاند

)پيوندهای پسين و پيشين و همچنين  بخشی -ميانآموزشی به کار گرفته شده است. لذا ارتباطات 

پيوندهای پسين مستقيم و غير مستقيم و پيشين مستقيم و غير مستقيم( با استفاده از ماتريس ضرايب 

  ه است.عکوس لئونتيف، ماتريس معکوس گُش مورد محاسبه قرار گرفتفنی، ماتريس م

 استراليا نسبت به ديگرخدمات آموزش  پسين حاکی از آن است که پيوندمقاله  نتايج حاصل از

آلمان، ژاپن و ايران در جايگاه  به ترتيب کشورهایدر اين باره  کشورهای مورد مطالعه بيشتر است.

توان نتيجه گرفت که بخش آموزش کشورهای مورد مطالعه ارتباط کمتری لذا می ؛بعدی قرار دارند

های به بيان ديگر نهاده اقتصاد ملی دارند. واسطه از ة خريد نهاد ةبا ديگر بخشهای اقتصادی در زمين

ای به کار گرفته شده از بخشهای ديگر در بخش آموزش از حد متوسط کل بخشها کمتر واسطه

 .است
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 آلمان به نسبت ديگربخش آموزش پيوند پيشين  کهپژوهش گويای آن است   همچنين نتايج 

ايران و هند در  ژاپن، استراليا، به ترتيب کشورهایدر اين زمينه کشورهای مورد مطالعه بيشتر است. 

توان چنين نتيجه گرفت که در مقايسه با متوسط کل مراتب بعدی قرار دارند. به همين ترتيب، می

واسطه در بخشهای  ةبخش آموزش مصرف کمتری را به عنوان نهادخدمات ی، بخشهای اقتصاد

به منظور تأثيرگذاری مخارج آموزشی کشورهای مورد مطالعه بر توليد اقتصادی از  دو  .ديگر دارد

حاکی از آن است که  آنها شاخص قدرت انتشار و حساسيت بهره گرفتيم. نتايج حاصل از محاسبه 

به ترتيب کشورهای و  ان نسبت ديگر کشورهای مورد مطالعه بيشتر استشاخص قدرت انتشار اير

توان نتيجه گرفت که بخش آلمان، استراليا، هند و ژاپن در جايگاههای بعدی قرار دارند. لذا می

به همين  .افزايش توليد برخوردار است برایآموزش از قدرت کمتری در تحريک ساير فعاليتها 

شاخص حساسيت کشورهای مورد مطالعه حاکی از بيشتر بودن  ةسبترتيب نتايج حاصل از محا

مطالعه است. به ترتيب کشورهای آلمان، ايران،  حساسيت استراليا به نسبت ديگر کشورهای مورد

 .جايگاههای بعدی قراردارند و ژاپن در هند

ز آنجا هر کشور تابع شرايط و تحوالت ويژه آن کشور است. اما ا قطعاً اصالحات آموزشی در

توان نکات مشترکی را که کشورها به نوعی تحت تأثير تحوالت جهانی و بين المللی قرار دارند می

های حساس آن در راهکاردر اين اصالحات يافت، به ويژه اگر به جای توجه به شکل ظاهری به 

 موضوعات مشترک توجه شود. 

مطالعه حاکی از اهميت  کشورهای موردساختار توليد خدمات آموزشی  نتايج حاصل از

تحقيق و توسعه، فضاهای آموزشی و فعاليتهای کسب و کار در بخشهای  گذاری رویسرمايه

 نظامکيفيت  برای تقويتشود در ايران نيز کشورها دارد. لذا پيشنهاد میی بخشهامقايسه با ديگر 

توليد  با ی کسب و کار فعاليتها فضاهای آموزشی و  تحقيق و توسعه،ميان  نزديک یآموزشی ارتباط

 خدمات آموزشی به صورت پويا و دو طرفه برقرار شود.



 321فصلنامه تعليم و تربيت شماره 

 

72 

 منابع 
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 مقدمه

ي بر مبناي اطالعات، به عصر مزیت رقابتي بر مبناي خلق امروزه، اقتصاد از عصر مزیت رقابت

کند که در آن دانش یك  . جهان، عصر دانشي را تجربه مي(0222، 2نگ)ل استدانش در حال انتقال 

و  ينگ)س قابتي یك سازمان به آن بستگي داردو مزیت ر( 2281)حميدي زاده،  کاالي اساسي است

دانش مهمترین دارایي یك   مدیریت معاصر نيز، شوري و روعالوه بر این، در تئ. (0222، 0شارما

بقاي خود  و تواند براي حفظ هر موسسه مي و (0222)اخوان و همكاران،  آید سازمان به شمار مي

دانش در سازمان از  چه . اگر(0228)جعفري و همكاران،  آوري و از آن استفاده کندآن را گرد

مندي از مزایاي این سرمایه منحصر به فرد، مدیریت  ه بهرهبرخوردار است اما الزم بسيارمزایاي 

ست که به روشهااي از فنون و ، مجموعهمدیریت دانش. (2281)صادقي آراني، صحيح آن است 

یك عامل کليدي  منزلةو به  (0222، 2سكاراميشرا و ب) دنکن جریان دانش در داخل سازمان کمك مي

. (0222و همكاران،  4)کورسوا آید قابتي به شمار ميبراي کسب منفعت، پيشرفت و حفظ مزیت ر

 و کنندمي گيري اندازه را خود دانش از سازمانها، شماري امروزه که است حدي به موضوع این اهميت

 منعكس خود گزارشهاي در شرکتها بندي درجه براي نيز شاخصي و سازمان فكري سرمایهة منزل به

سازمانها باید محيطي را براي اشتراك، انتقال و تقابل دانش در . از این، رو (2284)موسوي،  نندک مي

. با توجه به مطالب مطرح شده، (0224و همكاران،  5)بالوگان ميان اعضاي خود به وجود آورند

سازي مدیریت دانش هستند تا از گردونه  سازمانهاي کوچك و بزرگ نيازمند پياده همةامروزه 

اند و  دهکرسازي  بسياري از سازمانها مدیریت دانش را پياده ،اساساین  بررقابت عقب نمانند. 

درصد زیادي از که تحقيقات نشان داده است  این . با وجودهستندسازي آن  بسياري در حال پياده

 اند اند به اهداف خود دست نيافته دهکریك راهبرد اجرا  منزلةیي که مدیریت دانش را به سازمانها

سازي مدیریت دانش یا پس از  همواره ممكن است در حين پياده سازمانها. (0222، 2)دالنگ و فاهي

سيستم  یك تعریف سازمانها آرزوي بزرگترین ،رو شوند. امروزه هاجراي آن با موانع و مشكالتي روب

 و )طراحي امر این در چگونه اینكه اما است، کارسازي روش به آن اداره و مناسب دانش مدیریت

 است. پذیر موانع مذکور امكان شناسایي طریق از شد خواهند موفق دانش( مدیریت سازي پياده

حل آنها  برايارائه راهكارهایي  وبنابراین، شناسایي این موانع به منظور پيشگيري از بروز آن 

                                                 
1. Lang 

2. Singh & Sharma 

3. Mishra & Bhaskar 

4. Corsoa 

5. Balogun 

6. De Long & Fahey 



 ..در . سازي مديريت دانش عارضه يابي پياده
 

69 

و خدمات  سيستمهاترین وظایف سازمانها، بهبود مستمر کيفيت یكي از مهم. استضروري 

هایي که در سيستم یا خدمت به صورت نهفته و  نواقص و خرابي که خطاها، به طوري  ست،آنها

اي یافتهبه این تعهدات از روشهاي نظام  دستيابيبراي هر سازمان باید آشكار است شناسایي شود. 

و با اتخاذ تدابير صحيح در صدد حذف آنها برآید. این  (0222، 2تويني و گالِسك)فرانچ کنداستفاده 

 یابد تحقق مي  تجزیه و تحليل عوامل شكست و آثار آنیافته رویكرد   ممهم در قالب روش نظا

، 2(FMEAتجزیه و تحليل عوامل شكست ) از آنجایي که تكنيك. (0222، 0ویدسون و لبيبی)د

یا روش سيستم، سازي یك بندي آنها قبل از پياده کشف خطاها و اولویت را برايتوانمندي الزم 

سيستم سازي استان یزد کاندیداي پيادهینكه سازمان آموزش و پرورش و با توجه به ا دارد فرآیند

، استیابي مدیریت دانش قبل از اجراي آن در این سازمان ضروري  عارضه است،مدیریت دانش 

سازي این سيستم، هزینه و زمان بسيار  پياده ةمسلماً اعمال اقدامات اصالحي در مراحل اوليزیرا 

چه  به این سؤال که تالش شده استدر این تحقيق  بدین منظور،. کمتري در بر خواهد داشت

استان یزد  یكناحيه  سازمان آموزش و پرورشدر سازي مدیریت دانش پياده در جهت يموانع

 داده شود. پاسخو قوانين فازي  FMEAتكنيك د با استفاده از وجود دار

 پيشينه پژوهش و مبانی نظری

و به  استدي است که به سرعت در حال تكامل مدیریت دانش رویكر مديريت دانش:

دارد و نياز به  بسياریندهاي کاري، توجه آچالشهاي اخير براي افزایش کارایي و بهبود اثربخشي فر

گيرد که دانش در عملكرد سازماني و دسترسي به مزیت رقابتي آن از این واقعيت سرچشمه مي

. عالوه بر این، مدیریت دانش منبع (0222، 4روِو)داونپورت و گر شودپایدار عنصري مهم تلقي مي

سازمان در  انو هزار (0222و همكاران،  5)را آیدبسيار مهم رقابتي براي سازمانها به شمار مي

-سراسر دنيا وجود دارند که ساختار سازماني خود را از طریق ایجاد دوایر مدیریت دانش تغيير داده

ي مدیریت دانش این سيستمهاك موضوع مهم در گسترش . ی(0228و همكاران،  2وميرواك)تي اند

کند. به همين است که کارکنان را وادار به مشارکت در ایجاد دانش و تشویق به استفاده از آن مي

بهبود عملكرد  زمينةدهي به اطالعات و تخصصها در ي مدیریت دانش به منظور نظمسيستمها سبب

(. 2288شوند )شيرزاد کبریا و خوش نظر، به کار گرفته ميسازماني، ایجاد انگيزه، رقابت و کيفيت 

                                                 
1. Franceschini & Galetto 

2. Davidson & Labib 

3. Failure Mode and Effect Analysis 

4. Davenport & Grover 

5. Rah 

6. Tikhomirova 
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ا است که به جریان دانش در داخل سازمان کمك روشهاي از فنون و ، مجموعهمدیریت دانش

و یكپارچه کسب،  مندنظامیند آ. مدیریت دانش عبارت است از فر(0222سكار، ا)ميشرا و ب کند مي

اهداف اصلي  براي دستيابي بهافراد و گروهها  از سويش خلق، ذخيره، تسهيم، انتشار و توسعه دان

-اي از شيوهمعتقد است مدیریت دانش مجموعه( 0222) 2نفورا. ب(0222 و شارما، ينگس)سازماني 

از اطالعات  بهره گيريخلق، تسهيم و  برايها، زیرساختها و ابزارهاي مدیریتي و فني طراحي شده 

ارت دیگر، مدیریت دانش، یك توصيف کلي از فرهنگ، . به عباستو دانش در داخل سازمان 

سازي فرآیندها، زیرساختها و فناوریهاي موجود در یك سازمان است که جذب، رشد و بهينه

، 0)هندلي و ماسل سازد اهداف راهبردي ممكن مي بخشيدن به سرمایه دانش سازماني را براي تحقق

0222) . 

طور که پيش از این مطرح شد، ممكن است همان: مديريت دانش عوامل شكست سيستم 

رو شوند که فقدان هیا پس از استقرار سيستم مدیریت دانش با موانع و مشكالتي روب ضمنسازمانها 

یا مانع از اجراي موفق آن  بكاهدتواند از اثربخشي این سيستم حل این موانع مي برايراهكارهایي 

ن موانع به منظور ارائه راهكارهاي الزم ضروري به پيش بيني ای براي. لذا، تالش شوددر سازمان 

 رسد.نظر مي

شده موانع مدیریت دانش در سه مقوله طبقه بندي  ،(0222پژوهش دالنگ و فاهي ) بر اساس

 : است

 ، ترس از استثمار، فقدان اعتمادخطرپذیريموانع انساني: مقاومت دروني، منافع شخصي،  .2

 ي ضعيف در مورد دانش، دانش اختصاصي، فاصلهگذارها، هدفموانع سازماني: هزینه .0

 (.0222)دالنگ و فاهي،  فناوريي همكاري، ميزان دسترسي به سيستمها: فناورانهموانع  .2

سه مقوله فوق  ميانعواملي همچون فرهنگ، منابع موجود و پاداش، در  که ذکر است شایان

 . اندمشترك 

. شده استموانع مدیریت دانش شناسایي  دداده ان( انجام 0228) 2و کانت سينگدر تحقيقي که 

ند از: عدم تعهد مدیریت ارشد، فقدان زیرساخت فناوري، فقدان فرهنگ و ا این موانع عبارت

ساختار سازماني، نبود انگيزش و پاداش، بازنشستگي یا خروج کارکنان از سازمان و عدم وجود 

فناوري و   ، رهبري، عدم شناخت،. در مطالعات دیگر، فرهنگ(0228و کانت،  سينگ) مناسب روش

                                                 
1. Bounfour 

2. Handley & Masle 
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. (0222، 2سن و پاليني)مِ ندا هپيچيدگي دانش به عنوان موانع اجراي مدیریت دانش شناسایي شد

توان به دو دسته داخلي و خارجي تقسيم نمود. موانع داخلي از  عالوه بر این، این موانع را مي

نع خارجي تحت کنترل سازمان در حالي که موا ،گيرد فرهنگ و ساختار سازماني سرچشمه مي

را به سه دسته  مدیریت دانش( نيز موانع 0225) 2رایگ. (0224، 0و اسپينوال )وانگ نيست

در ميان  که ذکر است شایان .(0225، رایگ) : موانع سازماني، فردي و فناوريکرده استبندي  طبقه

ترین عوامل  به عنوان مهمدو عامل فرهنگ و فناوري را  پژوهشگرانانجام یافته اغلب  پژوهشهاي

 ،شود مدیریت ميکه را فرهنگ یك سازمان نه تنها نوع دانشي اند.  ثر بر مدیریت دانش ذکر کردهؤم

، 4)النگ کند ميمشخص   براي سازمان مزیت رقابتي ایجادبلكه ارزش آن را در  کند تعيين مي

داخل یك سازمان  محور براي موفقيت مدیریت دانش در -لذا، حضور فرهنگ دانش .(2221

محملي مناسب  منزلة. فناوري اطالعات و ارتباطات نيز به (0224و همكاران،  5م)نَ استضروري 

یكي از عوامل زیرساختي مدیریت دانش است که بایستي در  ،براي ارتباطات درون سازماني

 براياي داخلي هدر شبكه بهره گيري مناسباز اولویت برخوردار باشد. لذا راه اندازي و  سازمانها

ثر بر ؤتسهيم دانش یكي از اقدامات مهمي است که باید مورد توجه قرار گيرد. از دیگر عوامل م

و  (0222، 1)سيوي ، کار تيمي (0222، 2)هال آموزش، مشارکت کارکنان توان بهميمدیریت دانش 

 . (0222؛ چوي، 0220، 2اتب؛ 0225، 8)چانگ و چوي ن اشاره کردتوانمندسازي کارکنا

در تحقيق حاضر، به منظور شناسایي موانع مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش اسـتان  

یزد، ابتدا مباني نظري و پيشينه تحقيق مورد بازنگري قرار گرفت. در نهایت با توجـه بـه مطالعـات    

د موانع پياده سازي مدیریت دانش، پس از مصـاحبه بـا خبرگـان )اسـاتي     زمينةنظري انجام شده در 

. این موانع شدمانع شناسایي  02ن و مدیران سازمان آموزش و پرورش( ادانشگاه، کارشناسان، معاون

 .ارائه شده است 2شماره در جدول 
 

 

 

                                                 
1. Mason & Pauleen 
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 مديريت دانش در سازمان آموزش و پروررش عوامل شكست. 3شماره  جدول

 مانع ردیف مانع ردیف

 کارمندانعدم توانایي  22 ارتباطات ناکافي در داخل سازمان 2

 از دست دادن دانش خبرگان و متخصصان 24 ارتباطات ناکافي با خارج از سازمان 0

 عدم کار تيمي کارمندان 25 اندازه سازمان 2

 ضعف در ساختار پاداش و انگيزش 22 محيط فيزیكي سازمان 4

 به افراد مشارکت کننده دفقدان سيستم بازخور 21 فقدان روش مناسب پياده سازي 5

 عدم اطمينان به منابع دانش 28 ساختار سلسله مراتبي سازمان 2

 ذخيره سازي و نگهداري نادرست 22 ي دیگرسازمانهاعدم الگو برداري از  1

 ضعف سيستم نرم افزاري 02 فرهنگ سازماني 8

 ضعف سيستم سخت افزاري 02 دشواري کسب دانش کارمندان 2

 ي نبودن بودجهکاف 00 دشواري انتقال دانش کارمندان 22

 عدم حمایت و تعهد مدیریت ارشد 02 مقاومت کارمندان 22

   عدم آموزش مناسب کارمندان 20

 هاي تحقيقمنبع: یافته

کنندگان دانش از موانع دیگر  فقدان تعامالت و ارتباطات ميان منابع دانش و دریافت: ارتباطات

 ،رایگ) ارج از سازمان قرار داشته باشندتوانند در داخل یا خ مدیریت دانش است. این منابع مي

تواند مانع به مي گوناگونهاي ميان افراد و گروهدر حالت کلي وجود مشكالت ارتباطي  (.0225

 .(0228و همكاران،  2لين) گذاري دانش شود اشتراك

 يکه اندازه سازمانها اثربخش نشان داده شده استمطالعات از  يبرخدر : اندازه سازمان

، 0يلي و کلووِانِ)ک دهدسازمان را تحت تاثير قرار ميدانش در داخل  يگذار به اشتراك يهايتفعال

 کندکردن را دشوار مياعتماد دررو، رو عدم تماسبزرگ  يهاسازمان در، کهيبه طور .(0222

 .(0225، رایگ)

کار عوامل فيزیكي عواملي هستند که کارمندان هر روز با آنها سرو : محيط فيزيكي سازمان

 ،مناسبناتوانند اثرات فيزیولوژیكي یا رواني روي کارمندان داشته باشند. در فضاي  دارند و مي

را یافته، همكاري  افزایشو مقاومت آنها نسبت به مسائل  کمتري را دارندکارمندان احساس ایمني 

 .(0225، رایگ) در پروژه ها به همراه داردکمتر 

 ياندر م با اهميت،دانش  يجستجو يبراکه  ستهاوشاي از رمجموعه مدیریت دانش: روش

بدون . (0222و همكاران،  2)رابينسون گيرد مورد استفاده قرار ميدانش  یریتمدگوناگون  ياتعمل

                                                 
1. Lin 

2. Connelly & Kelloway 

3. Robinson 



 ..در . سازي مديريت دانش عارضه يابي پياده
 

313 

و  سينگ) خورد سازي مدیریت دانش به مشكل بر مي هاي مناسب پيادهاي از روش داشتن مجموعه

 .(0222، همكارانو  سينگ؛ 0228کانت، 

یگر د ارتباطشان با يمشخصات مشاغل و روشها منزلةبه  يساختار سازمان: سازمانيساختار 

اثر ساختار سازماني و پياده سازي مدیریت  زمينةاست. تحقيقات متعددي در  شده یفتعرمشاغل 

 يچبه ه يساختار سازمان یك یجاداولي در حالت کلي  (0225، رایگ) دانش صورت گرفته است

و کانت،  سينگ) است يتمهم از موفق ئيست، اما آن جزکافي نيدانش  ریتیمد يتموفق يوجه برا

0228). 

 منـد  نظـام مـداوم و   فرآینـد الگـوبرداري عبـارت اسـت از    : ي موفا  ساازماناا الگوبرداري از 

. انجامـد  مـي  نامناسـب بـه عملكـرد   نبود آن که  سازمانهاهاي موجود در کل  جستجوي بهترین رویه

ي بزرگ به منظور سنجش عملكرد سازمان نسـبت  سازمانهاه بسياري از تحقيقات نشان داده است ک

 .(0222، 2)چوي اند و مهم پذیرفته مند روش نظامبه اهداف راهبردي، الگوبرداري را به عنوان یك 

شود  باورها، هنجارها و سنتهاي اجتماعي تعریف مي منزلةفرهنگ سازماني به : فرهنگ سازماني

. فقدان فرهنگ (0225، رایگ) گذارد ميبسزا  يتاثيردر سازمان  فرديهاي ل و رفتاراعمابر که 

دالنگ و ) آید مي شماربه  سازمانهاداخل دانش در  یریتموفق مد ياجرا مسير در نعيما يسازمان

اکثریت ابتكارات موفق براساس فرهنگ سازماني  تحقيقات انجام یافته،براساس  .(0222فاهي، 

و  0)اجمل است انجاميدهاعضاي سازمان  مياندانش در  تسهيموري و گردآ بهاند که  مناسب بوده

 . (0222همكاران، 

طور ضمني درون هدر صدد اکتساب آن هستند ب سازمانهاقسمت اصلي دانش که : كسب دانش

 کارمندان سازمان جاي گرفته است و امكان کسب و ذخيره سازي آن به سادگي وجود ندارد

 گوناگونانتشار دانش در بخشهاي  براياستفاده نكردن از افراد خبره  از این رو. (0225، رایگ)

 شود. از بين رفتن دانش ضمني مي سببسازمان 

بر  ها، اطالعات و دانش را درداده ةو فناوران يدانش، انتقال سازمان یعانتقال و توز: انتقال دانش

 ناتواني در يانگردانش، ب یيجاهسازمان براي جاب ظرفيتعدم . (0222، 2یدنر)علوي و ال گيرديم

به دقت و  یددانش با ؛شود يشرکت م منجر به شكست است که دانشانتقال و به اشتراك گذاشتن 

 . (0222یدنر، )علوي و ال شود یعتوز سازمان هايحوزه یابه سرعت در سراسر سازمان 
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سازي  اي پيادهتواند مانع بزرگي بر در حالت کلي مقاومت کارمندان مي: مقاومت كارمندان

کم بودن امنيت شغلي یكي از  .(0222، 0؛ مارش0222، 2)دسوزا مدیریت دانش در سازمان باشد

ترس کارمندان از به اشتراك گذاشتن دانش خود  سببمهمترین عوامل مقاومت کارمندان است که 

 . (0225، رایگ) شود مي

کند  مسئوليتهاي خود کمك مين دادآموزش نه تنها به کارکنان و مدیران براي انجام : آموزش

کند که  ثري را براي حمایت از اصول مدیریت دانش در سازمان ایجاد ميؤبلكه رفتارهاي کاري م

 تواند مشكالتي را در حين یا پس از استقرار سيستم مدیریت دانش به وجود آورد نبود آن مي

 .(0222دسوزا،  ؛0225، رایگ؛ 0222چوي، ؛ 0221، 2)وانگ و چانگ

نه  از این رو. (0222، 4پل و جوشيزا)هول مرکز ایجاد دانش هستندکارمندان : انايي كارمندانتو

آنها را  به کار بردن تشویق شوند بلكه باید توانایيکارمندان نسبت به خلق و تسهيم دانش  تنها باید

مدیریت عدم توانایي کارکنان در درك دقيق سيستم . (0222اجمل و همكاران، ) نيز داشته باشند

وانگ ) کند سازي آن ایجاد مي سازي هنگام پياده سازي و بيروني دروني فرآیند مياندانش شكافي را 

 (.0225، 5؛ لين و تسنگ0221و چانگ، 

از  سازمانهاگي کارمندان مانع استفاده جایي و بازنشستهنرخ باالي جاب: خبرگان و متخصصان

و  سينگ) شودجاي آنها ميهردن افراد مناسب ببروز مشكالتي در جایگزین ک سببدانش آنها و 

کارمندان تمرکز داشته بر حفظ دانش  یدبا براي جلوگيري از این موضوع سازمانها. (0222شانكار، 

  .(0222؛ دسوزا، 0228و کانت،  سينگ) باشند

اعضاي  همةسازي مدیریت دانش باید تيمي را تشكيل دهند که  براي پياده سازمانها: كار تيمي

وانگ و چانگ، ) هاي خود را به نحو احسن انجام دهند مسئوليت ،سازي تيم در طول دوره پياده

 آید تيمي یكي از موانع مهم مدیریت دانش به شمار مي عدم تمایل افراد به کار بنابراین. (0221

 .(2224، 2؛ نوناکا0222)چوي، 

 دستيابيمانع بزرگي براي اش و پاد يزشم انگيهامفبه  سازمانهاعدم توجه : پاداش و انگيزش

ست که هر دو شكل پاداش ا این در حالي. (0222؛ دسوزا، 0225، رایگ) استسریع به اهداف 
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؛ 0228و کانت،  سينگ؛ 0222اجمل و همكاران، ) )دروني و بيروني( براي این منظور حياتي است

   .(0225، 2گان و جمرکاستمك

 ریت دانش انجام اقدامات مورد نياز با استفاده ازالزمه موفقيت سيستم مدی: دسيستم بازخور

از . حرکت در راستاي اهداف مشخص است برايسازي  هر مرحله پيادهاز  دست آمدههباطالعات 

چون  گوناگونياشتباهات گذشته نسبت به مسائل  ه نشدنکه در نظر گرفتندرو محققان معتقداین

   (.0222)دالنگ و فاهي،  شود ميسيستم  رشد آینده عدم سببذخيره، انتقال یا کسب دانش 

سوء استفاده  به ذخيره شدن دقيق واعتماد  ،دانش تسهيمبحث در  :اطمينان به منابع دانش

از عدم گونه که همان .(0225، رایگ؛ 0228)لين و همكاران،  بسيار حياتي است دانش نشدن از

، 0چ)دایر و هَ است یاد شده سازمانهانش در یكي از موانع انتقال دااطمينان به منابع دانش به عنوان 

0222).   

هدف از سازماندهي و ذخيره دانش، استفاده از دانش در زمان : ذخيره سازي و نگاداري دانش

الزم است. لذا کوتاهي کردن در امر نگهداري و ذخيره کردن دانش موجب از دست رفتن دانش 

ریزي . ولي با استفاده از برنامه(0222؛ دسوزا، 0228)لين و همكاران،  شود باارزش کارمندان مي

 .(0222یدنر، )علوي و ال توان این مشكل را برطرف کردنگرانه مي صحيح و آینده

فناوري اطالعات به عنوان یكي از عوامل : زيرساختااي فناوري )نرم افزار و سخت افزار(

و  2دیچویلير؛ آ0221)وانگ و چانگ،  ثر دانش شناخته شده استؤحياتي براي مدیریت م

افزاري  سخت ابزارهاي فناوري مدیریت دانش نيز شامل فناوریهاي .(0222؛ مارش، 0222همكاران، 

مانع از اجراي زیرساختهاي فناوري عدم وجود  .(0224و همكاران،  4سليا)ر استافزاري  و نرم

، راسلي 0228کانت، و  سينگ) یابد مي کاهشو اثر آن در سازمان  شود قدرتمند مدیریت دانش مي

     .(0222؛ دسوزا، 0224و همكاران، 

، که مدیران هر داردسازي و اجرا به منابع مالي نياز  سيستم مدیریت دانش براي پياده: بودجه

چرا که نبود یا  ؛(0222؛ مارش، 0222، 5)گودالك کنند اساسي ایفا ميسازمان در تامين آن نقش 

وانگ ) وجود آوردهسازي مدیریت دانش ب اساسي در سر راه پياده تواند مشكلي کمبود منابع مالي مي

 .(0222؛ مارش، 0221و چانگ، 

                                                 
1. McCuiston & Jamrog 

2. Dyer & Hatch 

3. Ardichvili 

4. Rasli 

5. Goodluck 
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سازي  پياده عدمي مهم براي مدیران عامل نكردن حمایت: حمايت و تعاد مديريت ارشد

؛ مارش، 0225؛ چونگ و چوي، 0225، رایگ؛ 0221)وانگ، چانگ،  آید به شمار ميمدیریت دانش 

و همواره در پي  (0222مارش، ) باید انگيزه الزم را در کارمندان ایجاد کنند . مدیران(0222

، 0228و کانت،  سينگ) ي باشندخارج يتهدیدهاسازمان و فرصتها و  قوت و نقاط ضعفشناسایي 

  .(0221و همكاران،  2لاگ

 پژوهشروش 

ي است. براي آوري اطالعات، پيمایشگرد ةشيو نظرکاربردي و از  ،هدف پژوهش از نظراین 

، پس از مطالعه به همين منظور است.  مصاحبه استفاده شده و اي ها از روش کتابخانه آوري داده گرد

و مصاحبه با خبرگان )اساتيد دانشگاهي، مدیران و کارشناسان سازمان  پژوهشمباني نظري، پيشينه 

در مرحله بعد،  .شده استآموزش و پرورش یزد( موانع و عوامل شكست مدیریت دانش شناسایي 

با هدف تبيين پایگاه قوانين فازي، جلسات توافق جمعي با حضور مدیران آموزش و پرورش 

عناصر شدت، فراگيري و حاالت قوانين مورد بحث و تعریف پاسخ قرارگرفت.  همةو شد برگزار 

ورد پرسش سازمان م گوناگونهاي  از کارشناسان حوزهدیگر اي پرسشنامهنيز با  قابليت رفع موانع

براي تناسب با حوزه  FMEAقرار گرفت. این عناصر، با تعدیل معيارهاي شكست در تكنيك 

پژوهش استان  نیا يمكان ةمحدود. است خدمات و به ویژه خدمات عمومي و دولتي، به دست آمده

با توجه به نقش بسزایي که سازمان آموزش و پرورش در تعليم و تربيت افراد  بوده است که زدی

 سازمان آموزش و پرورش ناحيه یك این استانکارکنان را  يآمار ةجامع ،جامعه و انتقال دانش دارد

ان آنهاست ایم. جامعه اول شامل مدیران و معاونکه آنها را به دو جامعه تقسيم کرده دهدتشكيل مي

دت، که ش گوناگون بودهو جامعه دوم کارشناسان بخشهاي  هکه با آنها مصاحبه به عمل آمد

انتخاب  به همين منظور. اندکردهفراگيري و کشف و رفع موانع را از طریق پرسشنامه مشخص 

تكميل پرسشنامه  برايو انتخاب کارکنان بوده گيري قضاوتي مصاحبه با روش نمونه برايخبرگان 

 بهرهبراي بررسي روایي از روایي محتوا  . ضمناًانجام گرفته استبا روش نمونه گيري تصادفي 

که بيانگر پایا بودن ابزار  شدهورد آبر 25855بررسي پایایي ضریب آلفاي کرونباخ  گيري شده و براي

-نفر از آنها از حوزه 02آموزش و پروش،  انکارشناس شمار بسياربا توجه به وري داده هاست. گردآ

و  اي تجزیهبر، پژوهشدر این  شدند.شان انتخاب و بر اساس تخصص و تجربه گوناگونهاي 

آوري شده از گردهاي براي تجزیه و تحليل داده وفازي و منطق  FMEA از تكنيك تحليل اطالعات

                                                 
1. Goll 
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. بدین ترتيب که سه عدد ه استو سيستم استنتاج فازي استفاده شد MATLAB 7.12 نرم افزار

 یندآقانوني که در فر 01شده و ورودي شامل شدت، فراگيري و قابليت رفع براي نرم افزار تعریف 

. خروجي نرم افزار نيز اولویت رسيدگي به شده استدست آمد در نرم افزار وارد پژوهش به 

 که مورد محاسبه قرار گرفته است. استعارضه 

تواند به صورت گروهي از  ، تحليل شكست و آثار آن مي2بنا به تعریف شرکت کرایسلر

یندها و آ، محصوالت و فرهاسيستم ةفعاليتهاي هدفمند براي تشخيص و ارزیابي شكستهاي بالقو

شرکت ) توان انحراف سازمان از رفتار الزم تعریف کرداثرات آنها توصيف شود. شكست را مي

یند، آ. شكستهاي بالقوه ممكن است به وظایف اعضا، اعتبار، کارایي فر(2225کرایسلر و همكاران، 

یك ل شكست و آثار آن تجزیه و تحليل عوامانتخاب روش ساخت و غيره مربوط باشد و رویكرد 

در  .(2225، 0)استاماتيس کندچارچوب را براي علل جزئيات و تجزیه و تحليل اثرات فراهم مي

به طور صحيح و مناسب هدایت تجزیه و تحليل عوامل شكست و آثار آن که رویكرد  صورتي 

ت را به خدما ةیندها و ارائآشود، حاصل آن اطالعات مفيدي است که کاهش خطر در سيستم، فر

تجزیه و تحليل عوامل هاي اساسي رویكرد  همراه خواهد داشت. به بياني دیگر یكي از تفاوت

 2فاسع) با سایر تكنيكهاي کيفي این است که یك اقدام کنشي است نه واکنشيشكست و آثار آن 

 این برخورد پيشگيرانه، کنشي است در برابر آنچه ممكن است در آینده رخ. (2225و همكاران، 

پياده سازي یك سيستم، هزینه و زمان بسيار  ةدهد. مسلماً اعمال اقدامات اصالحي در مراحل اولي

و در  شود ميکمتري در بر خواهد داشت. عالوه بر این هر تغيير در این مرحله به راحتي انجام 

كاران، و هم دبيري) نتيجه احتمال نياز به تغييرات بحراني در آینده را حذف یا کاهش خواهد داد

2282).   

 ند از:ا مراحل اجراي رویكرد تجزیه و تحليل عوامل شكست و آثار آن عبارت

 یند آدوره مرور فر .2

 ایجاد طوفان ذهني )برخورد افكار( براي تعيين الگوي شكست بالقوه .0

 فهرست کردن آثار شكست بالقوه  .2

 شدت براي هر اثر  اختصاص یك درجه .4

 وي شكستوقوع براي هر الگ  اختصاص یك درجه .5

                                                 
1. Chrysler Corporation 

2. Stamatis 

3. Assaf 
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 یا اثر آن یابي براي هر الگوي شكست بالقوه باز ةاختصاص یك درج .2

 اولویت خطرپذیري براي هر الگوي شكست  ةاختصاص نمر .1

 تشخيص اولویتهاي الگوي شكست براي هر اقدام الزم .8

 اقدام الزم براي حذف یا کاهش الگوهاي شكست بالقوه داراي خطرپذیري باال .2

ي پس از کاهش یا از بين بردن آثار الگوهاي شكست اولویت خطرپذیر ةمحاسبه نمر .22

 .    (2282و همكاران،  دبيري) بالقوه

 پویا و مند نظام شيرو ئهارا هاآن مهمترین شاید که ستا ريبيشما يیاامز داراي FMEAتكنيك 

 گفت که انبتو شاید و ستاکمي  رفاکتو یك سسابر ا بياخر يحالتها يبندلویتو او تعيين ايبر

 اردندد جوو دشو FMEAجایگزین  ندابتو که يیگرد خطرپذیري ناليزآتكنيك  هيچ حاضر لحا در

که ست ا معایبي دارايعمل  در دارد هـک یایيامز متما با وجودتكنيك  ینا .(0222، 2)کار و تا

 توان به موارد زیر اشاره کرد: مي

 تـسا نـممك ت دیگرراـعب هـب .نيست مشخص قيقد رطو به اتنمر ميان زمر FMEA . در2

 .دبگير نظر در 1 يبعد نفر و 2 يیگرد و 5 رابي ایكخر تشد هرـنم فردي

 وزن كـی با غلباتشخيص  و عقوو ت،شد یعني RPN در ارتأثيرگذ يمترهاراپا FMEA . در0

 تيوتفا یگرد مترراپا با RPN نهایي دعد در مترراپا هر اريتأثيرگذ یعني ،ميشوند گرفته رـنظ در

  ارد.ند

 از حاصل هيددسو انميز و هاهزینه بحث از ابيهاخر يبند لویتاو در FMEA . در2

 .دميشو گرفته هیددنا و یدآنمي نميا به صحبتي ها يـبافعخرر

 ،نظر وديحد تا تشد هنمر در فقط و ستاکمرنگ  ربسيا FMEA در اريمد يمشتر . بحث4

 و عقوو کميت دو در بضر از پس کهاست گرفته ارقر توجه ردمو يمشتر منيتا و هاستهاخو

  .(2222، 0ریستکليگ) دميشو کمتربسيار  آن ثرا تشخيص

کارگيري منطق فازي و ادبيات ابهام، قصد دارد تا حد با به پژوهشارائه شده در این  روش

م مدیریت دانش تیابي سيسعارضه برايرا  ي مناسبو چارچوب کندممكن مشكالت فوق را مرتفع 

 ارائه دهد.  مي و دولتي  و به طور خاص سازمان آموزش و پرورشدر خدمات عمو

 به شكل زیر سامان گرفته است: پژوهشراحل م

                                                 
1. Carr & Tah 

2. Gilchrist 



 ..در . سازي مديريت دانش عارضه يابي پياده
 

319 

سه  ،و با توجه به ویژگيهاي سازمان مورد بررسي FMEAبه کارگيري تكنيك  زمينةدر  .2

ارائه  یر، مورد تعدیل واقع شده و در نهایت به صورت زتحليل عوامل شكست ثير گذار درأپارامتر ت

  :ه استشد

 ن خسارت بار بودن موانع و مشكالت.شدت: ميزا 

  تا چه ميزان از سازمان را درگير مي کند.فراگيري: هر کدام از موانع 

 رفع: ميزان قابل اصالح بودن هر یك از موانع شناسایي شده قابليت. 

ه ين فازي تهيه شدتعيين قوان براياي ، پرسشنامههر یك از حاالت فوق بندياولویتبه منظور 

با  ،. لذااستفاده شده استفازي مثلثي و طيف سه تایي منظور، از توابع  به همين. (0)جدول است

فازي  ةتواند بر اساس قاعدرفع مي قابليتشدت، فراگيري و  پارامترهايتوجه به اینكه هر کدام از 

ن در این پرسشنامه در نظر قانو(  22) 01پس  ،مثلثي سه حالت کم، متوسط و زیاد را داشته باشد

 گرفته شد.
 جدول تعيين قوانين فازي . 2شماره  جدول

 رفع قابليت فراگيري شدت ردیف
 اولویت رسيدگي

 زیاد متوسط کم

    کم کم کم 2

    متوسط کم کم 0

    زیاد کم کم 2

    کم متوسط کم 4

    متوسط متوسط کم 5

    زیاد متوسط کم 2

    کم زیاد کم 1

    متوسط زیاد کم 8

    زیاد زیاد کم 2

    کم کم متوسط 22

    متوسط کم متوسط 22

    زیاد کم متوسط 20

    کم متوسط متوسط 22

    متوسط متوسط متوسط 24

    زیاد متوسط متوسط 25

    کم زیاد متوسط 22

    متوسط زیاد متوسط 21

    زیاد زیاد متوسط 28

    کم کم زیاد 22

    متوسط کم زیاد 02
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    زیاد کم زیاد 02

    کم متوسط زیاد 00

    متوسط متوسط زیاد 02

    زیاد متوسط زیاد 04

    کم زیاد زیاد 05

    متوسط زیاد زیاد 02

    زیاد زیاد زیاد 01

گانه  01 در این مرحله، با استفاده از نظر خبرگان اولویت رسيدگي به هر یك از حالتهاي .0

سازمان ن و چند تن از مدیران ااي با حضور معاونطي جلسه، به همين منظور. شدفوق تعيين 

از آنها خواسته شد اولویت خود را نسبت به هر کدام از قوانين در طيف سه  آموزش و پرورش،

ویت در مورد اول اجماع نظر خبرگانپس از  ،ر نهایتتایي )کم، متوسط و زیاد( تعيين نمایند. د

 دست آمد. ه، نتایج نهایي نسبت به قوانين برسيدگي به قوانين

به و  تهيه استپرسشنامه دوم که مربوط به موانع پياده سازي مدیریت دانش  در این مرحله .2

بارة . در این پرسشنامه نظر کارشناسان درشدتكميل  گوناگونهاي نفر از کارشناسان واحد 21 وسيلة

رفع پرسيده شده قابليت  از لحاظ ميزان شدت، فراگيري و (2ي شده )جدولشناسای از موانعهر یك 

پس از اي و ت دانش بر اساس مطالعات کتابخانهذکر است که موانع پياده سازي مدیری شایاناست. 

 .مصاحبه با خبرگان شناسایي شدند

فاده از طيف هاي پرسشنامه دوم با استدر نهایت، به منظور تجزیه و تحليل اطالعات، داده .4

 (. 2به اعداد فازي تبدیل شدند )جدول ارائه کرده اند (0222) و همكاران 2فرناندز کهفازي 
 طيف و اعداد فازي. 1شماره  جدول

 اعداد فازي عبارات كالمي

 (0.5 ,0 ,0) کم

 (1 ,0.5 ,0) متوسط

 (1 ,1 ,0.5) زیاد

 0222فرناندز و همكاران، منبع:                       

گرفته شد و اعداد فازي به اعداد فازي آوري شده، ميانگين گردپرسشنامه  21سپس از داده هاي 

که مربوط به شدت،  به دست آمد به طوري که براي هر مانع سه عدد قطعي شد.قطعي تبدیل 

 MATLABنرم افزار  . در نهایت، پس از وارد کردن این اعداد دراسترفع  قابليتفراگيري و 

 .شدویت رسيدگي هر کدام مشخص ، اول7.12

                                                 
1. Fernandez   
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 یافته های پژوهش

دسته، رتبه بندي  24مانع پياده سازي مدیریت دانش در  02مطابق با نتایج خروجي نرم افزار، 

 .ارائه شده است 4ل شماره . نتایج حاصل از اولویت بندي موانع مدیریت دانش در جدوشد
 رتبه بندي عوامل . 1شماره جدول 

تاولوي موانع رتبه  اولويت موانع رتبه 

525/2 ضعف در ساختار پاداش و انگيزش 2 524/2 به افراد مشارکت کننده دفقدان سيستم بازخور 1   

555/2 کافي نبودن بودجه 0 522/2 عدم حمایت و تعهد مدیریت ارشد 8   

542/2 فقدان روش مناسب پياده سازي 2 521/2 ي دیگرسازمانهاعدم الگو برداري از  2   

542/2 گ سازمانيفرهن 2 521/2 عدم کار تيمي کارمندان 2   

522/2 ذخيره سازي و نگهداري نادرست 4 524/2 ارتباطات ناکافي در داخل سازمان 22   

502/2 عدم آموزش مناسب کارمندان 5 524/2 اندازه سازمان 22   

505/2 محيط فيزیكي سازمان 2 524/2 دشواري کسب دانش کارمندان 22   

505/2 ه مراتبي سازمانساختار سلسل 2 520/2 دشواري انتقال دانش کارمندان 22   

505/2 مقاومت کارمندان 2 522/2 عدم توانایي کارمندان 20   

505/2 ضعف سيستم نرم افزاري 2 428/2 عدم اطمينان به منابع دانش 22   

505/2 ضعف سيستم سخت افزاري 2 422/2 ارتباطات ناکافي با خارج از سازمان 24   

524/2 ز دست دادن دانش خبرگان و متخصصانا 1     

سازي مدیریت رسيدگي و آماده سازي فضاي پياده براياین اولویت بندي، ساختار هدفمندي را 

 سازي مدیریت دانش،متولي پياده بخشکند. اکنون دانش در سازمان آموزش و پرورش ارائه مي

دن سازمان تدوین و به اجرا بگذارد تا در دانشي ش بسترسازي  برايمناسب را  يالگوی تواندمي

سازي این سيستم مهم و کاربردي، کمترین عارضه رخ دهد. اما با هدف تحليل بيشتر نتایج پياده

 ترین و تأثيرگذارترین عوامل،به عنوان مهم موانعاز % 02، طبق قانون پارتو، در این بخش، پژوهش

و  "فرهنگ سازماني"، "کافي نبودن بودجه"، "زشضعف در ساختار پاداش و انگي"به ترتيب شامل 

تحليلها روي این چهار عامل به شرح زیر  و شدندشناسایي  "فقدان روش مناسب پياده سازي"

 .ادامه یافت

 هاترین عارضهتحليل حساسيت مهم

رفع این چهار عامل، دامنه تغييرات هر  قابليتابتدا، با توجه به ميزان شدت، فراگيري و 

که عوامل یاد شده در این دامنه، همچنان در اولویت باالي رسيدگي طوريهب شد،اسبه شاخص مح

 ه باشد.تقرار داش
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 دامنه تغييرات شاخصاا .1شماره جدول 

 موانع
 رفع قابليت فراگيري شدت

 حد پایين حد باال حد پایين حد باال حد پایين حد باال

 2 2 208/2 2 210/2 2 ضعف در ساختار پاداش و انگيزش

 2 2 252/2 2 228/2 2 کافي نبودن بودجه

 2 2 285/2 2 215/2 2 فقدان روش مناسب پياده سازي

 2 2 285/2 2 215/2 2 فرهنگ سازماني

توان نتيجه گرفت که شاخص شدت نسبت به دو با توجه به دامنه تغييرات در هر شاخص، مي

کوچكتر نسبت به دو  يمنه تغييراتچرا که دا ؛شاخص دیگر از اهميت بيشتري برخوردار است

رفع، بي تفاوتي ميزان  قابليتبا توجه به دامنه تغييرات شاخص  ،شاخص دیگر دارد. همچنين

شود. البته این مسئله از بررسي نمودارهاي اولویت رسيدگي نسبت به این شاخص مشخص مي

 شود.عوامل نيز مشخص مي

صورت سه بعدي هستند. ه ب MATLABافزار در حالت کلي نمودارهاي استخراج شده از نرم 

، باید وجود داردسه متغير ورودي و یك متغير خروجي  در این تحقيقبنابراین، با توجه به اینكه 

نمودارها را رسم بر این اساس یكي از متغيرهاي ورودي را ثابت فرض کرد و  هابراي رسم نمودار

در نظر  5/2، برابر ليل آنها، ميزان عدد ثابتیه و تحبراي رسم نمودارها و تجز در اینجا،نمود. 

 گرفته شده است.
 
 

ضعف ساختار 
 پاداش و انگيزش

   

 
کافي نبودن 

 بودجه

   
 

 فرهنگ سازماني

   
 

فقدان روش 
مناسب پياده 

    سازي
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، Output 1رفع و  قابليت، Input 3 ، فراگيري؛ Input 2، شدت؛ Input 1در نمودارهاي فوق، 

محسوس ميان ضعف در  يارهاي حاصله، تفاوتددهد. با توجه به نمواولویت رسيدگي را نشان مي

ساختار پاداش و انگيزش، کافي نبودن بودجه، فرهنگ سازماني و فقدان روش مناسب پياده سازي 

رفع این  قابليتشود. نزدیك بودن ميزان اولویت و همچنين ميزان شدت، فراگيري و مشاهده نمي

 . است شدهارها دمتشابه بودن نمو سببار مانع به هم، چه

بندي شدند. نتایج نشان و منطق فازي رتبه FMEAدر نهایت موانع مذکور با استفاده از تكنيك 

فرهنگ "، "کافي نبودن بودجه"، "ضعف در ساختار پاداش و انگيزش"داد که به ترتيب عوامل 

محيط فيزیكي "، "عدم آموزش مناسب کارمندان  "، "فقدان روش مناسب پياده سازي"، "سازماني

مهم ترین عوامل بالقوه شكست  "مقاومت کارمندان  "و  "ساختار سلسله مراتبي سازمان"، "سازمان

. درحالي که عواملي چون هستندو عدم موفقيت مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش یزد 

ندان، عدم اطمينان به منابع دانش و ارتباطات دشواري انتقال دانش کارمندان، عدم توانایي کارم

حاضر نشان  پژوهش. عالوه بر این، نتایج ندناکافي با خارج از سازمان از اهميت کمتري برخوردار

نسبت به دو شاخص دیگر از اهميت بيشتري  "شدت"داد که از دیدگاه خبرگان، شاخص 

و ودن موانع نسبت به ميزان کشف برخوردار است. به عبارت دیگر، شدت و ميزان خسارت بار ب

یا فراگيري آنها اهميت بيشتري دارد. بنابراین، توجه مدیران و کارشناسان به این شاخص  رفع

 .استضروري 

 و پيشنهادات نتيجه گيری

کند. در این راستا، در ایجاد و حفظ مزیت رقابتي ایفا مي ي اساسينقش ،امروزه، مدیریت دانش

باید  ، ولي هر سازمانرسدتجاري به نظر مي شيوةبه عنوان یك  هرچند که مدیریت دانش

. لذا، عالوه بر سازمانهاي کندرا کسب  آنتا بتواند ارزشهاي بالقوه  کندراهبردهایي را تدوین 

تجاري، سازمانها و موسسات دولتي نيز به نظم و هماهنگي یكپارچه براي مطالعه، تحقيق و 

دارند. در این ميان، با توجه به نقش بسزایي که سازمان آموزش و یادگيري سرمایه هاي دانش نياز 

مدیریت سيستم پرورش در تعليم و تربيت افراد جامعه و انتقال دانش دارد استقرار و پياده سازي 

با توجه به اینكه در این سازمان هنوز سيستم  .استبرخوردار  بسياردانش در این سازمان از اهميت 

سازي نشده لذا، عارضه یابي مدیریت دانش قبل از اجراي آن به منظور مدیریت دانش پياده 

پيش از این نيز به  همان گونه که. استشناسایي موانع بالقوه و عوامل شكست این سيستم ضروري 

پياده سازي یك سيستم، هزینه و زمان بسيار  ةآن اشاره شد، اعمال اقدامات اصالحي در مراحل اولي

و در  خواهد شدانجام  سهولتهمچنين هر تغيير در این مرحله به  .داشتکمتري در بر خواهد 
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نتيجه احتمال نياز به تغييرات بحراني در آینده را حذف یا کاهش خواهد داد. بنابراین، در این 

بندي موانع بالقوه سيستم بيني و اولویتفازي به منظور پيشو منطق  FMEAتحقيق از تكنيك 

. بر اساس، ه استآموزش و پرورش ناحيه یك استان یزد استفاده شد مدیریت دانش در سازمان

. شایان شدعامل به عنوان عوامل شكست سيستم مدیریت دانش شناسایي  02هاي این تحقيق یافته

این موانع پس از مطالعه مباني نظري، پيشينه تحقيق و مصاحبه با خبرگان )اساتيد  که ذکر است

 ان سازمان مورد مطالعه( شناسایي شدند. دانشگاهي، مدیران و کارشناس

 ضمناستان یزد باید  یكبا توجه به مطالب گفته شده مدیران سازمان آموزش و پرورش ناحيه 

هاي اول اهميت را به خود که رتبه توجه کنند پياده سازي مدیریت دانش در سازمان خود به موانعي

، زمينه. در این اتخاذ کنندآنها راي برطرف کردن برا  تا بتوانند راهكارهاي مناسباند اختصاص داده

مورد نظر سریع به اهداف  اساسي براي دستيابي يمانع ،و پاداش يزشم انگيهامفعدم توجه به 

 (0228و کانت ) سينگ(، 0222جمل و همكاران )ا چون پژوهشگرانيهاي به طوري که یافتهاست، 

شكل پاداش )دروني و بيروني( براي موفقيت  که هر دو دادهنشان  (0225) کاستن و جمراگمكو 

مدیریت دانش، کافي نبودن  عوامل شكست. عالوه بر این، یكي از هستندمدیریت دانش ضروري 

 ه استنيز نشان داد (0221( و وانگ و چانگ )0222مارش) پژوهشهاي. استبودجه و منابع مالي 

وجود آورد. هازي مدیریت دانش بسپياده درتواند مشكالت اساسي که کمبود منابع مالي مي

به  سازمانداخل دانش در  یریتموفق مد ياجرا در نعيما ،مناسب يفقدان فرهنگ سازمانهمچنين، 

 رو گرووِ ( و داونپورت0222دالنگ و فاهي ) پژوهشهايمي آید که این یافته مشابه نتایج  شمار

 ،ن مجموعه اي از روشهاي مناسب. عالوه بر این، نباید فراموش کرد که بدون داشتاست( 0222)

-پياده ضمنشود پيشنهاد مي ، از این رورو خواهد شدهپياده سازي مدیریت دانش با مشكل روب

 سازي سيستم مدیریت دانش در سازمان به موارد زیر توجه شود:

 تخصيص بودجه کافي به منظور پياده سازي مدیریت 

  در کارکنان و ترغيب آنها ي تشویقي به منظور ایجاد انگيزه سيستمهاوجود 

  محور  -دانش روشهايحمایت مدیریت از 

 محور -تالش در جهت ایجاد فرهنگ دانش 

  ي جدیدمهارتهاتشویق اعضا به کسب تخصص و 

  و مشترك گروهيساختار سازماني مشوق رفتار 

  ،کارکنان ميانو تسهيم دانش و مهارت همكاري تشویق تعامل 
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 و اسناد منظر از ایران متوسطه مدارس مدیران ایحرفه و عمومی ویژگیهای تحلیل

 پرورش و آموزش وزارت مصوبات

 *عبداللهی حسین دکتر

  چکیده
 متوسطه مدارس مدیران ایحرفه و مومیع ویژگیهای از تحلیلی ارائه  1حاضر مقاله هدف

 انجام اسنادی روش به پژوهش .است پرورش و آموزش وزارت مصوبات و اسناد منظر از

 پرورش و آموزش وزارت مصوبات پژوهشی، الؤس دو به پاسخگویی منظور هب .است شده

 1921 سال از متوسطه مدارس ویژه به مدارس مدیران انتصاب و انتخاب شرایط زمینة در

 مدیران برای شده اعالم هایویژگی اول درگام .است هشد تحلیل و بررسی تاکنون شمسی

 بندی دسته اختصاصی و  عمومی ویژگیهای دوگروه در موجود اسناد براساس مدارس

 عالی شورای ویژههب پرورش و آموزش وزارت مصوبات و هانامه آیین دوم، گام در .ندشد

 درمورد مصوب قوانین و اسناد بررسی از برگرفته نتایج .ندشد تحلیل پرورش و آموزش

 در ای حرفه یا اختصاصی و  میعمو ویژگیهای که دهدمی نشان مدارس مدیران انتصاب

 1731 سال از .اند نشده تفکیک هم از پرورش و آموزش نظام در گذاریقانون اولیه هایسال

 به فصل دو در پرورش و آموزش مسئوالن و مدیران انتصاب نحوه نامه آیین بعد، به

 تفکیک دارای اختصاصی شرایط همچنین .شد اعالم اختصاصی و  عمومی شرایط تفکیک

 دقت به شرایط بندی دسته هرچند است؛ متوسطه( و راهنمایی )ابتدایی، مدرسه نوع

 در مدیریت و رهبری قدرت و توانایی از برخورداری مثال برای .است نگرفته صورت

 میزان .شود می قلمداد اختصاصی شرایط از ماهیتاً که درصورتی ،است آمده  عمومی شرایط

 آمده اختصاصی شرایط بخش در اما است مدیران  عمومی ویژگیهای از نیز تحصیالت

 ویژگیها برخی که است نحوی به شده اعالمویژگیهای بودن کلی همچنین .است

  .است دشوار هاآن میزان سنجش و ندتفسیربردار
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 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 91/3/27 پذیرش: اریخت                   91/9/27 دریافت: تاریخ
 abdollahi@atu.ac.ir                                                                                               یئطباطبا عالمه دانشگاه علمی تئهی عضو*

 سال در که است "کشور متوسطه مدارس مدیران ایحرفه و عمومی ویژگیهای بررسی" عنوان تحت پژوهشی نهایی گزارش از برگرفته مقاله این. 1
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 مقدمه

 قوانین جمله از اجرایی سازوکارهای نیز و ریزیبرنامه نیازمند آموزشی نظام هدفهای به دستیابی

 بازنگری مورد علمی پیشرفتهای و زمان گذشت با متناسب باید قوانین این .است رسمی مقررات و

 و آموزش نظام هدفهای به بخشیدن تحقق جایگاه تریناصلی مدرسه نهاد .قرارگیرند اصالح و

 در اساسی نقشی نظرانصاحب همه اعتقاد به مدرسه مدیریت .است کشور هر رسمی پرورش

 مدیران عملکرد که است این بیانگر شده انجام پژوهشهای نتایج همچنین .دارد مدرسه کارکردهای

 و پویتزا)س دارد آموزان دانش تحصیلی موفقیت در توجه قابل یسهم آموزشی رهبران و

 مدیران انتصاب یا انتخاب رایطش زمینة در مصوب قوانین بررسی لذا .(79 : 1،9111همکاران

 مدیریت مدارس، مدیران اصلی مسئولیت معمول طور به .است برخوردار بسیار اهمیت از آموزش

 همچنین .است شده افزوده آنان مسئولیتهای به هم آموزشی رهبری اخیراً اما است؛ مدرسه عملیات

 موفقی آموزشی رهبران زیاد احتمال به آموزش، و درسی برنامه در گسترده تجربیات دارای مدیران

 آموزشی نظام هایهدف به دستیابی .(711 :9112 ، 9سومپاک-رودریگز از نقل به) شد خواهند

 طبق که دهندمی انجام کسانی را مهم این .است اثربخش و مدآکار رهبری و مدیریت مستلزم

 (9113) 7همکاران و بارتمن دیدگاه از .شوندمی منصوب مدرسه مدیریت پست به مقررات

 مربوط کارهای بتواند تا فرد به است متعلق که مهارتهایی و هانگرش ،دانش به دارد اشاره 4صالحیت

 و 2)ماستامین کند حل مدآکار و بخش اثر روشی به را مشکالت و دهد انجام را خود شغل به

 مدیریت برای مدرسه مدیر که داندمی هاییلفهؤم را صالحیتها 3نگاف -تئسو .(72 :9119 6یاسین،

 آموزشی رهبری و مدیریت نقش ایفای .(11 :9119 نگ،اف -)سوئت نیازدارد آنها به مدرسه بهتر

 این پرورش و آموزش عالی شورای .است ایحرفه شایستگیهای و صالحیتها از برخورداری نیازمند

 اجرا برای و مصوب مدارس مدیران انتصاب مقررات و هانامه آیین قالب در را ویژگیها و صالحیتها

 شرایط و هانامه آیین شورا، این مصوب قوانین جمله از .کندمی ابالغ پرورش و آموزش ادارات هب

 به بخشیدن تحقق مسئولیت آموزشی مدیران که آنجا از .است کشور مدارس مدیریت پست احراز

                                                 
1. Supovitz et al.  
2. Rodriguez-Campos 
3. Bartman et al.  
4. Competency 
5. Mustamin 

6. Yasin 
7. Suet-fong 
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 پست این بر افراد انتصاب و انتخاب ،دارند عهده بر مدرسه سطح در را پرورش و موزشآ هدفهای

  .باشد ای حرفه و عمومی صالحیتهای و شایستگیها مبنای بر باید

 برای که سازمانهایی و نهادها مدیریت از است عبارت عمل، قلمرو در ،آموزشی مدیریت

 پژوهشی شواهد .(121 :1721بند، عالقه) اند شده تأسیس و طراحی یادگیری و تدریس امر پیشبرد

 پیشرفت در اساسی عامل مدارس مدیران رهبری کیفیت که است این بیانگر ایفزاینده طورهب

 عالی شورای .(4 :9117 1،کلمبیا بریتیش معاونان و مدیران انجمن) است آموزان دانش تحصیلی

 مرجع 92/3/1711 تاریخ اسالمی شورای مجلس مصوب قانون براساس پرورش و آموزش

 و قوانین و نظام کلی سیاستهای چارچوب در متوسطه و عمومی پرورش و آموزش سیاستگذاری

 تصویب آموزشی، هایمشی خط تعیین با دارد وظیفه و شودمی محسوب موضوعه مقررات

 شرایط ، . . . و مدارس ارزشیابی انضباطی، آموزشی، مقررات تصویب تربیتی، و درسی های برنامه

 آورد فراهم پرورش و آموزش نظام اهداف به دستیابی نهایت در و سیاستها اجرای برای را قانونی

 در اجرا به مدارس مدیران را آموزشی مدیریت عمل .(13 :1729 پرورش، و آموزش عالی )شورای

-می انتخاب پرورش و موزشآ عالی شورای نامه آیین و شرایط اساس بر مدیران این .آورندمی

 پرورش و آموزش وزارت مصوبات و هانامه آیین تاریخی مرور با دارد تالش حاضر مقاله .شوند

 این تحلیل به آنها بندی دسته و ایران متوسطه مدارس مدیران ایحرفه و عمومی ویژگیهای بارةدر

   .بپردازد قوانین

  لهئمس بیان

 دهه چند در پرورش و آموزش کیفی و  کمی توسعه و سو یک از فنون و علوم چشمگیر رشد

 .است ساخته مواجه خاص یلئمسا با خرد و کالن وحدرسط را آموزشی نظام دیگر، سوی از اخیر

 برخورد .است نظام این اهداف تحقق نیز و آموزشی نظام چالشهای بروز اصلی عرصه مدرسه

 با افراد کارگیری به و مینأت گرو در آموزشی لئمسا کارآمد حل نیز و رو پیش چالشهای با منطقی

 چالشهای با مواجهه .باشند مندهبهر نیز آموزشی مدیریت دانش از حال عین در که است ایتجربه

-)سوئت است مدارس مدیران بیشتر شدن ایحرفه نیازمند تغییر مدیریت و مدیریت در رو پیش

 های واحد اداره برای آموزشی مدیران کارگیری به و مینأت سنتی روشهای .(11 :9119 نگ،اف

 .است آموزشی مدیریت کردن ای حرفه گرو در آموزشی نظام توفیق .نیستند کارآمد کنونی آموزشی

                                                 
1. British Columbia Principals’ & Vice-Principals’ Association (BCPVPA) 
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 جامعی اطالعات ایران، در آموزشی مراکز مدیران کارگیریهب و تأمین اهمیت و ضرورت رغمعلی

  .(26 :1727)عبداللهی، نیست دست در آنها ای حرفه ویژگیهای زمینة در

 توسعه در گذاری سرمایه و مدارس رهبران ویژه آموزش که اندنکته این بیانگر پژوهشی شواهد

 انجمن .(211 ،9114 همکاران، و 1)بوچاما است ثرؤم مدرسه رهبری کیفیت بهبود در آنها ایحرفه

 نظام که کرده معرفی بعد شش در را مدارس مدیران رهبری ابعاد امریکا مدارس مدیران ملی

:  9119 9راس، و )کلیفورد از ندا عبارت ششگانه ابعاد این.است شده همبسته آن با مدیران ارزشیابی

4): 

 ای حرفه یادگیری و رشد 

 آموزان دانش تحصیلی پیشرفت و رشد 

 مدرسه پیشرفت و ریزی برنامه 

 مدرسه فرهنگ 

 آموزشی رهبری و ایحرفه کیفیتهای 

 7ذینفعان ساختن درگیر و حمایت
 

 پست احراز برای شرایط واجد افراد انتصاب و انتخاب به مربوط مقررات و هانامه آیین تحلیل 

 را زمان طول در مربوطه مقررات تحول سیر اوالً .است اهمیت حائز تجه چند از مدارس مدیریت

 نسبی طورهب قانونی، خالء و کمبودها مطلوب شرایط با موجود تامقرر انطباق با ثانیاً .دهدمی نشان

 است، مدرسه آن عمل عرصه که آموزشی رهبری و مدیریت اهمیت به توجه با .شودمی مشخص

-نامه آیین اصالح و بازنگری در تواندمی مدارس مدیران انتصاب و انتخاب ضوابط و شرایط تحلیل

 وارد وهشگرانژپ از اندکی شمار که نجاآ از .شود واقع مؤثر حاضر عصر نیازهای با هاآن انطباق و ها

 انمدیر برای نیاز مورد ویژگیهای و هاصالحیت چگونگی موضوع به توجه ،اند شده عرصه این

 اصالح و بازبینی در را آموزشی تگذارانسایس تواندمی موجود ضوابط تحلیل و نقد و رسامد

 در شاغل افراد از انتظار مورد ای حرفه هایویژگی که است این لهئمس .رساند یاری مربوطه قوانین

 واحدهای مدیران ،مصوب قوانین براساس ند؟اکدام آموزش رهبری و مدیریت سازمانی پست

  باشند؟ برخوردار ای حرفه و  عمومی ویژگیهای چه از باید آموزشی

                                                 
1. Bouchamma 
2. Clifford & Ross 
3. Stakeholders 
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 گیهایژوی حوزه در چندانی پژوهش که است این بیانگر موضوع به مربوط پیشینه مرور نتایج

 شرایط (1731) موسوی .است نگرفته صورت مصوب، قوانین منظر از ایران در مدارس مدیران

 داده قرار مقایسه مورد جدید نظام متوسطه مدارس مدیران موجود شرایط با را مدیریت پست احراز

 :است کرده اشاره زیر های یافته به خود پژوهش نهایی درگزارش وی .است

   .اند نگذرانده را مدیریت انتصاب از پیش کارآموزی دوره مدیران از کدام هیچ (الف

 9/2 و سنی نظر از مدیران از درصد19/12 تأهل، وضعیت نظر از مدیران از درصد 9/2 (ب 

 اندنداشته مطابقت نامه آیین مدیریت احراز شرایط با تحصیلی مدرک نظر از مدیران از درصد

   .(1731 موسوی،)

 است پژوهشی عنوان تحصیلی راهنمایی مقطع در آن احراز شرایط و آموزشی مدیریت ماهیت

 :از است عبارت پژوهش این های یافته هما .است داده انجام 1734 سال در «پویا» که

 .است گذار تأثیر آنان شغلی موفقیت بر مدیران شخصیتی ویژگیهای. 1

 آنان شخصیتی یویژگیها به است الزم و نیست کافی مدارس مدیران انتخاب فعلی معیارهای.9

   .شود داده اهمیت

   .دارد وجود دارامعن تفاوت ضعیف مدیران و موفق مدیران شخصیتی الگوهای میان. 7

 که مدیرانی به نسبت هستند آموزشی مدیریت ماهیت با متناسب شخصیتی دارای که مدیرانی. 4

   .ترندموفق ،نیستند ویژگی چنین دارای

 از برتر عملی هایمهارت و هاتوانایی در را خود ضعیف مدیران به نسبت موفق مدیران. 2

   .پندارند می خود همردیفان

   .دارند گوناگون مشاغل به نسبت ضعیف مدیران از ترمثبت نگرشی موفق مدیران. 6

 تفاوتی گوناگون فعالیتهای دادن انجام به نسبت ضعیف مدیران و موفق مدیران عالقه میان. 3

 .نشده مشاهد

 (1734پویا، )نشده مشاهده دارمعنا تفاوت ضعیف مدیران و موفق مدیران خدمت سابقه میان. 1

 احراز شرایط و شایستگی ثبات، میزان بررسی"عنوان با خود پژوهش در (1736) اقدم روزینو

 های داده از گیری بهره با که "آموزشی کیفیت بر آن تأثیر و آموزشی واحدهای در مدیریت

 زیر نتایج به است داده انجام متوسطه، و راهنمایی ابتدایی، مدرسه مدیر 712 درباره شده آوریگرد

 :است یافته دست
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 74 زن مدیران میان در و درصد 42 مرد مدیران میان در مدیریت احراز شرایط واجدان 

   .است بوده درصد

 معیارهای با مطابق مدیریت احراز ایطرش واجد (درصد 1/41) مدیر123 فقط مدیر 712 زا 

 احراز شرایط فاقد (درصد 61مدیر) 991 و اند بوده مدارس مدیران انتصاب نامه آیین در شده تعیین

   .هستند مدیریت پست

 در مرد مدیران میان در و سال چهار حدود در زن مدیران میان در ثبات سالهای میانگین 

   .دارد مطابقت اند،کرده تعیین نظرانصاحب که یموجود نُرمهای با که است بوده سال پنج حدود

 انتصاب نامه آیین در که است هاییرشته غیر در (درصد2/46) انمدیر از نفر 132 تحصیالت 

 هدف با پژوهشی 1732 سال در رضاپور همچنین، .(1736 اقدم، نوروزی) است شده منظور مدیران

 ییکارا با آن رابطه و مصوب نامه آیین با ابتدایی مدارس مدیران ویژگیهای انطباق میزان بررسی

 است کرده اشاره خود های یافته بخش در وی .است داده انجام خوی شهرستان در ابتدایی مدرسه

 الزم آموزشهای از مدیریت، پست تصدی و انتصاب از قبل ابتدایی مدارس مدیران اکثریت که

   .(1732 )رضاپور، اند نبوده مند بهره مدیریت درباره

 تحت پژوهشی پرورش و آموزش وزارت متوسطه آموزش دفتر تحقیق گروه 1731 سال در

 این .است داده انجام «سراسرکشور نظری متوسطه آموزش مدیران کیفی ویژگیهای بررسی» عنوان

 و ها نامه آیین و قوانین با نظری متوسطه مدارس مدیران آشنایی میزان از آگاهی منظور به مطالعه

 انجام ریزی برنامه و مدیریت اصول مدیران، وظایف شرح پرورش، و آموزش جاری دستورعملهای

 :از اندعبارت مزبور پژوهش های یافته .است شده

   .اند نداشته کافی آگاهی صادره دستورعملهای و ها نامه آیین قوانین، از مدیران .1

   .اندنبوده آشنا خود وظایف شرح با مدیران .9

   .ندارند کافی آشنایی قانونی روال به اموال نگهداری و ثبت در مدیران .7

 روند در اخالل موجب قوانین این با مدیران آشنایی رغم علی ؛مقررات اجرای عدم .4

   .(66 :1719 غالمی، از نقل )به است شده می ها برنامه مطلوب

 مورد دبیرستان در آن عملکرد با را مدیر سازمانی و تئوریک وظایف1762 درسال کاظمی 

 مطابق مدیران از درصد 16 که است هگرفت نتیجه چنین خود پژوهش در وی .است هقرارداد مطالعه

 14 .دندبر می کار به را آنها عمل در و داشتند آگاهی آموزشی مدیریت علم اصول از دبیران نظر

 خود سازمانی وظایف از مدیران از درصد 12 تنها و نداشتند آگاهی اصول این از مدیران از درصد
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 رفیعی از نقل به ،1762 کاظمی،) اند داشته اطالع بوده، پرورش و آموزش عالی شورای مصوب که

   .(24 :1711 آبادی، دولت

 پژوهش هدف

 منظر از مدارس مدیران ایحرفه و عمومی هایویژگی از یتحلیل ارائه حاضر پژوهش هدف

 و قوانین بازنگری برای مناسب ایزمینه ایجاد منظور به پرورش و آموزش وزارت مصوبات و اسناد

 و صالحیتها نیز و آموزشی مدیریت دانش نوین دستاوردهای با آن انطباق و همربوط مقررات

   .ستا حاضر عصر در مدارس مدیریت نیاز مورد ویژگیهای

 قتحقی شناسی روش

 .است اسنادی پژوهشهای نوع از هاداده ماهیت به توجه با تحقیق این در استفاده مورد روش

 .است تاریخی مدارک نیز و مصوبات و اسناد مطالعه از برگرفته شواهد بر مبتنی پژوهش شیوه این

 مدیران هایویژگی موضوع با پرورش و آموزش عالی شورای مصوبات و اسناد حاضر مطالعه در

 و موزشآ وزارت مدارک و اسناد منظور بدین .است گرفته قرار بررسی مورد متوسطه دوره مدارس

 قرار بررسی مورد تاکنون تشکیل آغاز از ورشپر و آموزش عالی شورای مصوبات ویژههب پرورش

 سال از پرورش و آموزش وزارت مصوبات و هانامه آیین تحقیق این ماریآ جامعه .است هگرفت

  .است تاکنون 1921

 پژوهشی تسؤاال

 ییاجرا نامه آیین طبق ایران متوسطه مدارس آموزشی مدیران انتظار مورد  عمومی ویژگیهای .1

 ؟ نداکدام ایران آموزشی نظام مصوب اسناد دیگر و مدارس

 ییاجرا نامه آیین طبق ایران متوسطه مدارس آموزشی مدیران انتظار مورد ای حرفه ویژگیهای .9

 ؟ نداکدام ایران آموزشی نظام مصوب اسناد دیگر و مدارس

 تحقیق مراحل

 و آموزش وزارت اسناد مرکز به مراجعه با ابتدا پژوهشی سؤال دو به پاسخ برای مقاله این در

 اسالمی، انقالب پیروزی از پس پرورش و آموزش عالی شورای مصوبات مجموعه نیز و پرورش

 سال از مدارس مدیران انتصاب و انتخاب شرایط زمینة در پرورش و آموزش وزارت مصوبات

 مدیران برای شده اعالم ویژگیهای درنتیجه .است هشد تحلیل و بررسی تاکنون شمسی 1921

 :اند هشد بندی دسته اختصاصی و  عمومی هایویژگی گروه دو در مدارس
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 تحصیلی، مدرک استخدام، نوع جنسیت، سن، :شامل  مورد هفت در عمومی ویژگیهای الف(

 ی.اعتقاد مبانی و اخالق روانی، -جسمی وضعیت تأهل، وضعیت

 آموزشی، رهبری و مدیریت شامل: مورد چهار در مدارس مدیران اختصاصی ویژگیهای ب(

  .تحصیلی رشته و آموزشی مدیریت کارآموزی دوره گذراندن آموزشی،خدمت سابقه

 و آموزش عالی شورای ویژههب پرورش و آموزش وزارت مصوبات و هانامه آیین دوم، گام در

  .است هشد تحلیل مدارس مدیران بارةدر پرورش

  ها یافته و ها داده تحلیل و تجزیه

 اول: پژوهشی سؤال به مربوط هایداده تحلیل و تجزیه الف(

 ییاجرا نامه آیین طبق ایران متوسطه مدارس آموزشی مدیران انتظار مورد  عمومی هایویژگی»

 «؟ نداکدام ایران آموزشی نظام مصوب اسناد دیگر و مدارس

 عالی شورای مصوبات ویژههب موجود اسناد ابتدا ،پژوهشی سؤال یناول به پاسخگویی منظور به

 مطالعه مورد و گردآوری متوسطه مدیران  عمومی ویژگیهای زمینة در پرورش، و آموزش

 ناظر بند سپس .ندشد بندی دسته مقوله هفت در شده استخراج ویژگیهای بعدی گام در .قرارگرفت

 به کننده تصویب مرجع و سند ویژگی، هر مقابل در .شد استخراج مربوط اسناد از ویژگی هر به

 ت.اس آمده 1 شماره جدول در گامها این اجرای نتایج .است آمده مالک عنوان
 مصوب قوانین و اسناد براساس متوسطه مدارس انمدیر انتصاب عمومی شرایط و ویژگیها .3 شماره جدول

 ویژگی مصوب معیار و شرایط قانونی استناد

 شمسی؛1921 سال مصوب معارف اساسی قانون  

 فرهنگ عالی شورای جلسه نهمین و شصت و نهصد مصوب 9 ماده 

   .(17/4/1771 )مصوبه

 1742 مصوب دبیرستانها نامه آیین چهار بند 

 و آموزش عالی شورای جلسه نوزدهمین و سیصد مصوب نامه آیین 

 4/1/1767 مورخ پرورش

 نباشد (71سی) از کمتر مدرسه مدیر سن.   

 سن سال 97 حداقل 
 نس

 فرهنگ عالی شورای جلسه نهمین و شصت و نهصد مصوب9ماده 

   .(17/4/1771 )مصوبه

 فصل ؛1733 سال مصوب آموزشیواحدهای مدیریت ضوابط و شرایط 

 مدارس مدیران انتخاب عمومی شرایط اول:

 سومین و هفتاد و ششصد صادره رای مدارس، مدیریت احراز شرایط-

 99/1/1711 مورخ پرورش و آموزش عالی شورای جلسه

 واجد نسوان از دخترانه دبیرستانهای رؤسای 

   .شوند می انتخاب شرایط

 میان از دخترانه هایدبیرستان رؤسای انتخاب 

   .گیرد صورت زنان

 مدارسی مدیران تحصیل، های دوره کلیه برای 

 مدیران و برادران میان از هستند پسر منحصراً که

 هستند دختر منحصراً آنها آموزاندانش که مدارسی

 شد خواهد انتخاب خواهران میان از

 جنسیت

 و آموزش عالی شورای جلسه نوزدهمین و سیصد مصوب نامه آیین 

 4/1/1767 مورخ پرورش

 (2 پرورش)ماده و آموزش در  رسمی استخدام.   
 

 داماستخ نوع
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 مصوب پرورش و آموزش مسئوالن و مدیران انتصاب نحوه نامه آیین 

2/2/1731 

 1733 /96/3سال مصوب آموزشی های واحد مدیریت ضوابط و شرایط 

 شمسی؛1921 سال مصوب معارف اساسی قانون 

 فرهنگ عالی شورای جلسه نهمین و شصت و نهصد مصوب 9 ماده 

  (17/4/1771 )مصوبه

 و آموزش عالی شورای جلسه نوزدهمین و سیصد مصوب نامهآیین 

 4/1/1767 مورخ پرورش

 مصوب پرورش و آموزش مسئوالن و مدیران انتصاب نحوه نامهآئین 

2/2/1731 

 

 تحصیالت نامه تصدیق متوسطه، مدارس در 

   .باشد داشته عالیه

 کیفی اطالعات و لیسانس درجه حداقل داشتن 

 تحصیلی سال در که )کسانی تربیت و تعلیم در

 در اندداشته دبیرستان مدیر سمت 71-1773

 یا و متوسطه کامل نامه گواهی دارای که صورتی

 مدیری سابقه سال 2 حداقل و مقدماتی دانشسرای

 فرهنگ وزارت رضایت مورد آنان خدمت و باشند

 سمت در کفیل عنوانهب است ممکن باشد ارشاد و

   .بمانند( باقی خود

 های رشته در باالتر تحصیلی مدارج یا لیسانس 

 شناسی، روان آموزشی، مدیریت ابتدایی، آموزش

 دو حداقل با راهنمایی و مشاوره و تربیتی علوم

   .پرورشی و آموزشی خدمت سابقه سال

 سال سه حداقل با ها رشته سایر در لیسانس 

   .پرورشی و آموزشی خدمت سابقه

 افرادی با اولویت مساوی شرایط در :1تبصره 

 در لیسانس تحصیلی مدرک دارای که بود خواهد

 یک حداقل و بوده دبیری یا تربیتی علوم های رشته

   .باشد داشته را دبیرستانها معاونت سال

 باالتر و لیسانس تحصیلی مدرک بودن دارا.   

 از سال هر آنها فهرست که مناطقی در :9 تبصره 

 شد خواهد اعالم پرورش و آموزش وزارت طرف

 نیروهای از توانند می پرورش و آموزش ادارات

 حداقل دارای که  عمومی شرایط واجد دیپلم فوق

 پیشنهاد با باشند تربیتی یا آموزشی سابقه سال 4

 تایید از پس توجیهی، دالئل ذکر با و منطقه رئیس

 مدیریتها تصدی جهت پرورش و آموزش کل مدیر

   .شوند مند بهره
 

 مدرک

 تحصیلی

 مصوبات و قانون در شود،می مالحظه یک شماره جدول «سن» ویژگی قسمت در که همچنان

 متوسطه( و راهنمایی )ابتدایی، آموزشی دوره هر در سن حداقل به ایاشاره مدیران، سن به مربوط

  .است نشده
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 و مردان میان از منحصراً پسرانه مدارس ریتمدی برای قانون مطابق ،جنسیت ویژگی نظر از

 مدارس مدیریت پست شاغالن همچنین .شود می استفاده زن مدیران از نیز دخترانه مدارس برای

  .باشند پرورش و آموزش وزارت رسمی استخدام در مقررات مطابق باید
 مصوب قوانین و اسناد براساس متوسطه مدارس انمدیر انتصاب  عمومی شرایط و هاویژگی .یك شماره جدول ادامه

 ویژگی مصوب معیار و شرایط قانونی استناد

 1742 ماه فروردین مصوب دبیرستانها نامه آیین 

 پرورش و آموزش عالی شورای جلسه نوزدهمین و سیصد مصوب نامه آیین 

 4/1/1767 مورخ

  96/3/1732 مصوب آموزشی واحدهای مدیریت ضوابط و شرایط 

  جلسه سومین و هفتاد ششصدو صادره رای مدارس، مدیریت احراز شرایط 

 99/1/1711 مورخ پرورش و آموزش عالی شورای
 

 با دبیرستان معاون و رئیس تعیین در 

 حق هستند، متأهل که کسانی مساوی شرایط

   .داشت خواهند تقدم

 بودن متأهل 

 که درصورتی دخترانهمدارس در(1)تبصره 

- انتخاب نباشد مزبور درمنطقه متأهل خواهران

   .است بالمانع خواهران میان از مجرد مدیر

 در فرزند دارای متأهل مدیران :9تبصره 

   .هستند اولویت در مساوی شرایط

 وضعیت

 تأهل

 مورخ فرهنگیان عالی شورای جلسه ششمین و هفتاد و یکهزار مصوبه 

14/4/1747 

 مورخ پرورش و آموزش عالی شورای جلسه نوزدهمین و سیصد نامه آیین 

4/1/1767.   

 1733 سال مصوب آموزشی های واحد مدیریت ضوابط و شرایط 

 

 عضو نقص از بودن عاری و کامل سالمت 

 روانی و بدنی سالمت 

  جسمی و روانی روحی، سالمت دارابودن  

   .(4مدیریت)ماده وظایف انجام برای

 وضعیت

 -جسمی

 روانی

 شمسی؛1921 سال مصوب معارف اساسی قانون  

 مصوبه فرهنگ عالی شورای جلسه نهمین و شصت و نهصد مصوب 9 ماده( 

17/4/1771)  

 1742 ماه فروردین مصوب دبیرستانها نامه آیین.   

 پرورش و آموزش عالی شورای جلسه نوزدهمین و سیصد مصوب نامه آیین 

   .4/1/1767 مورخ

 مصوب پرورش و آموزش والنئمس و مدیران انتصاب نحوه نامه آیین 

2/2/1731 

 96/3/1732 مصوب آموزشی واحدهای مدیریت ضوابط و شرایط 

 جلسه سومین و هفتاد و ششصد صادره رای مدارس، مدیریت احراز شرایط 

 99/1/1711 مورخ پرورش و آموزش عالی شورای

 مورخ پرورش و آموزش عالی شورای جلسه یکمین و نود و ششصد 

11/6/1719.   

 و عقیده سوء به معروف باید مدرسه مدیر 

 هیچ مرتکب و نبوده ذمیمه عادات و اخالق

   .باشد نشده جنایتی و جرم

 اخالقی صالحیت داشتن 

 و اسالم مقدس مبانی به التزام و اعتقاد 

 جمهوری اساسی قانون و اخالقی اصول

   .فقیه والیت و ایران  اسالمی

 سیاسی و کیفری پیشینه سوء نداشتن.   

  اخالق به متخلق و سابقه حسن بودن دارا 

 همکاران میان مقبولیت و  اسالمی

  اخالق به متخلق و سابقه حسن بودن دارا 

 از معروف اشاعه به جدیت و واهتمام  اسالمی

 در جماعات و جمعه نماز اقامه در حضور قبیل

   .مساجد و مدارس

  خلق، حسن مانند  اسالمی اخالق به تخلق 

 و گذشت روحیه و انصاف صدر، سعه

   .همکاران نظر از امانتداری
 

 و اخالق

 مبانی

 اعتقادی
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 برای )لیسانس( کارشناسی مدرک داشتن هانامه آیین مطابق تحصیلی، مدرک شرط زمینة در

 به شود )رجوع 9 تبصره مطابق محروم مناطق در مگر .است ضروری مدرسه مدیریت پست احراز

 سطح اهمیت به توجه با .شد خواهد استفاده دیپلم فوق مدرک دارای نیروهای از (1 شماره جدول

 از محرومیت رفع و سو یک از آموزشی مدیریت پست با تحصیلی رشته تناسب نیز و تحصیالت

 و شود بررسی شوندمی 9 تبصره مشمول که مدارس مدیران وضعیت دارد ضرورت محروم مناطق

 اقدام مزبور مناطق در مدارس مدیران یاویژگیه یارتقا به نسبت مدهآ وجودهب تحوالت به توجه با

 سالمت از برخورداری الزم شرط مدارس، مدیران روانی – جسمی وضعیت ویژگی نةیزم در .شود

 در شده تعیین شرایط با افراد وضعیت تطابق چگونگی که گفت باید .است جسمی و روانی روحی،

  .است نشده فراهم نآ ییاجرا سازوکار و نشده مشخص زمینه این

 مدارس مدیریت پست احراز برای نیاز مورد عمومی شرایط ازجمله نیز اعتقادی مبانی و اخالق

 صالحیت داشتن و پیشینه سوء عدم اسالمی، انقالب پیروزی از قبل مصوب قوانین در .است

 اعتقادی مبانی اسالمی، انقالب از پس مصوبات در .است بوده مطرح اخالق مالک عنوان به اخالقی

 اسالم، دین مبانی به التزام و اعتقاد .است هشد مطرح عمومی ویژگی عنوان به اخالق کنار در

 از پس دوره در مدارس مدیران انتصاب ضوابط جمله از سیاسی و کیفری پیشینه سوء نداشتن

 اخالق به معروفیت و خلق حسن از برخورداری اخیر قوانین در .است اسالمی انقالب پیروزی

 در همکاران دیدگاه بررسی سازوکار هرچند .است گرفته قرار تأکید مورد نیز همکاران نظر از حسنه

  .است نشده ابالغ و تعیین زمینه این

 دوم: پژوهشی سؤالبه مربوط های داده تحلیل و تجزیه ب(

 ییاجرا نامه آیین طبق ایران متوسطه مدارس آموزشی مدیران انتظار مورد اختصاصی ویژگیهای»

 «؟ کدامند ایران آموزشی نظام مصوب اسناد دیگر و مدارس

 شامل: ،مورد چهار در نیز مدارس مدیران اختصاصی ویژگیهای عمومی، ویژگیهای همانند

 و آموزشی مدیریت کارآموزی دوره گذراندن آموزشی، خدمت سابقه آموزشی، رهبری و مدیریت

 در .است آمده 9 شماره جدول در تفکیک به و استخراج موجود منابع و اسناد از تحصیلی رشته

 مرجع و سند جدول بعدی ستون در .است آمده ویژگی آن بر ناظر بندهای یا بند ویژگی هر مقابل

 .است آمده کننده تصویب
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 مصوب قوانین و اسناد براساس متوسطه مدارس مدیران انتصاب اختصاصی شرایط و ویژگیها .2 شماره جدول

 ویژگی مصوب معیار و شرایط قانونی استناد

 ششمین و هفتاد و یکهزار مصوبه 

 مورخ فرهنگیان عالی شورای جلسه

14/4/1747 

 و مدیران انتصاب نحوه نامه آیین 

 مصوب پرورش و آموزش والنئمس

2/2/1731 

 های واحد مدیریت ضوابط و شرایط 

 1733 سال مصوب آموزشی

 رای مدارس، مدیریت احراز شرایط 

 جلسه سومین و هفتاد و ششصد صادره

 مورخ پرورش و آموزش عالی شورای

99/1/1711 

 تربیتی مؤسسه اداره و رهبری توانایی 

 دیگران با رابطه حسن برقراری توانایی و مدیریت قدرت صدر، سعه دارابودن.   

 با رابطه حسن برقراری و مدیریت و رهبری توانایی صدر، سعه دارابودن 

   .(2دیگران)ماده

 گروهی کار روحیه و مدیریت توان داشتن 
 رهبری و مدیریت 

 آموزشی

 و سیصد مصوب نامه آیین 

 آموزش عالی شورای جلسه نوزدهمین

   .4/1/1767 مورخ پرورش و

 رای مدارس، مدیریت احراز شرایط 

 جلسه سومین و هفتاد و ششصد صادره

 مورخ پرورش و آموزش عالی شورای

99/1/1711 

 جلسه یکمین و نود و ششصد 

 مورخ پرورش و آموزش عالی شورای

11/6/1719.   

 واجدین کلیه برای انتصاب از قبل آموزشی مدیریت کارآموزی دوره گذراندن 

 آموزشی، مدیریت ابتدایی، آموزش های رشته کردگان تحصیل استثنای به شرایط

   .است الزامی راهنمایی و مشاوره و تربیتی علوم شناسی، روان

 احراز آزمون در باید مدرسه مدیریت تصدی برای نظر مورد افراد -2ماده

-هب و کنند شرکت مدیریت مدت کوتاه های دوره یا مدرسه مدیریت صالحیتهای

   .شود صادر آنان مدیریت ابالغ موفقیت احراز شرط

 دوره گااذراناادن

 مدیریت کارآموزی

 آموزشی

 و نهصد مصوب 9 ماده سوم بند 

 عالی شورای جلسه نهمین و شصت

   .(17/4/1771 )مصوبه فرهنگ

 و مدیران انتصاب نحوه نامه آیین 

 مصوب پرورش و آموزش والنئمس

2/2/1731 

 آموزش عالی شورای )دبیرخانه 

   .(917ص ،1732 پرورش،

 و مواد برخی الحاق و اصالح 

 مدیریت احراز شرایط» به ها تبصره

 عالی شورای 637 رای موضوع«مدارس

   .99/1/1711 مورخ پرورش و آموزش

 و سیصد مصوب نامه آیین 

 آموزش عالی شورای جلسه نوزدهمین

 4/1/1767 مورخ پرورش و

 باشد آموزشی آن سال 2 حداقل که آموزشی خدمت سابقه سال 11 داشتن.   

 تربیتی و آموزشی سابقه سال4حداقل 

 دارندگان برای سال 1و 6 ،9ترتیب: به باالتر و 7 و 9 ،1 درجه مدارس برای 

   .باالتر و لیسانس فوق مدرک دارندگان برای 6و 4 ،9و لیسانس

 تدریس سابقه دارابودن و مدرسه اداره توانایی و شایستگی 
 

 خدمت سابقه

 آموزشی

 نوزدهمین و سیصد مصوب نامه آیین  تحصیلی رشته و تربیتی علوم شناسی، روان آموزشی، مدیریت ابتدایی، آموزش های رشته 
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 پرورش و آموزشعالی شورای جلسه

 4/1/1767 مورخ

  1 .وراهنمایی مشاوره

 دبیری یا تربیتی علوم های رشته 

 و فنی هنرستانهای برای فنی های رشته از یکی در تحصیلی مدرک بودن دارا 

- های رشته از یکی در و ای حرفه هنرستانهای برای ای حرفه های رشته از یکی

   .کشاورزی هنرستانهای برای کشاورزی

 علوم مختلف های رشته تحصیلی مدرک دارندگان مساوی شرایط در 

 ابتدایی، مدارس مدیریت تصدی برای آموزشی( مدیریت گرایش تربیتی)ترجیحاً

 .داشت خواهند اولویت دانشگاهی پیش و نظری متوسطه و تحصیلی راهنمایی

 تصدی برای ای وحرفه فنی های رشته از یکی در تحصیلی مدرک بودن دارا

 است الزامی کارودانش و ای وحرفه فنی هنرستانهای مدیریت

 مدیران انتخاب اختصاصی شرایط و ویژگیها به توجه که گفت توان می تاریخی سیر لحاظ از

 صالحیتهای به توجه .است شده تأکید عمومی ویژگیهای بر بیشتر و نبوده نظر مد ابتدا در مدارس

 در پرورش و آموزش وزارت مصوبات و قوانین ویژگیهای جمله از مدارس مدیران ایحرفه

  .است شده ذکر شاهد عنوان به مواردی 9 شماره جدول اول سطر در .است اخیر سالهای

 در «مدیریت و رهبری توانایی» آموزشی رهبری و مدیریت ویژگی بخش 9 شماره جدول در

 ،است آمده مدیران عمومی شرایط بندی دسته جزو پرورش و آموزش عالی شورای مصوبات

 سابقه ویژگی نةیزم در .قرارگیرد اختصاصی ویژگیهای دسته در باید عبارت این که درصورتی

 در مالک عنوان به «تدریس سابقه بودن دارا و مدرسه اداره توانایی و شایستگی» آموزشی خدمت

 حصیلی،ت رشته ویژگی زمینة در .شود اشاره تدریس سابقه میزان به اینکه بدون است آمده نامه آیین

 مشاوره و تربیتی علوم شناسی، روان ابتدایی، آموزش های رشته کردگان تحصیل ،مصوب قوانین در

 که است صورتی در این .ندا قرارگرفته آموزشی مدیریت رشته کردگان تحصیل طراز در راهنمایی و

 راهنمایی )ابتدایی، گوناگون مدارس برای تحصیلی، رشته بخش در 9 شماره جدول مفاد اساس بر

 تخصصی دروس محتوای دیگر سوی از .است نشده تصریح تفکیک به تحصیلی رشته متوسط( و

 نمونه عنوان به .ندارد آموزشی مدیریت تحصیلی رشته با چندانی تناسب الذکر فوق یها رشته

 با تناسبی اما است مناسب ابتدایی مدارس مدیریت برای ابتدایی موزشآ رشته در لیسانس داشتن

 و .است نشده تصریح نکته این قانون در که درصورتی .ندارد متوسطه و 9راهنمایی مدارس مدیریت

 را متوسطه یا راهنمایی مدارس مدیریت حکم ابتدایی آموزش رشته کنندگان تحصیل بسا چه

 این احراز چگونگی مدرسه، اداره توانایی و شایستگی طرش اهمیت وجود با همچنین .کنند دریافت

                                                 
 کردگان تحصیل طراز در وراهنمایی مشاوره و تربیتی علوم شناسی، روان ابتدایی، آموزشهای رشته های رشته کردگان تحصیل مصوب قوانین در . 1

  .ندارد آموزشی مدیریت رشته با چندانی تناسب ها رشته گونه این تخصصی دروس محتوای که صورتی در .است قرارگرفته آموزشی مدیریت رشته

  است. نظر مد متوسطه اول دوره آموزشی، نظام جدید ساختار در . 9
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 مدرسه مدیریت تصدی یبرا ظرن مورد افراد مقررات مطابق ضمن در .است نشده مشخص شرایط

 چنین معموالً که است حالی در این ،کنند شرکت مدرسه مدیریت صالحیتهای احراز آزمون در باید

  .شودنمی برگزار مدارس مدیران انتصاب برای آزمونی

 مصوب مدارس اجرایی نامه آیین پرورش، و آموزش عالی شورای مصوب قانون ترین تفصیلی

 تعیین ماده 6 در مدارس مدیران وظایف نامه آیین این در .است 91/2/1732 مورخ و 629 جلسه

 حسن مسئول منطقه پرورش و آموزش نماینده عنوان به مدرسه مدیر نامه آیین این در .است شده

 رسمی طورهب همچنین .است شده اعالم مدرسه اداری و مالی پرورشی، آموزشی، فعالیتهای اجرای

 با مشارکت .است شده اشاره مدارس به الزم اختیارات تفویض لزوم و محوری- مدرسه موضوع به

 مالی منابع از بهینه استفاده مدرسه، ساالنه برنامه تنظیم در آموزان دانش اولیای و مدرسه کارکنان

 وظایف، این صحیح اجرای بر نظارت و کارکنان وظایف شرح ابالغ مردمی، مشارکتهای و دولتی

 )دبیر است شده اعالم مدرسه مدیر اصلی وظایف جمله از مربیان و اولیا انجمن و شوراها تشکیل

  .(921 : 1713پرورش، و موزشآ عالی شورای خانه

 گیری نتیجه و بحث

 تحلیل با پژوهشی سؤال دو به پاسخ برای شد، اشاره شناسیروش بخش در که همچنان 

 شده اعالم ویژگیهای تاکنون شمسی 1921 سال از پرورش و آموزش وزارت مصوبات محتوای

 :اندهشد بندی دسته اختصاصی و  عمومی ویژگیهای دوگروه در مدیران برای

 تحصیلی، مدرک استخدام، نوع جنسیت، سن، :شامل  مورد هفت در عمومی ویژگیهای الف(

 یاعتقاد مبانی و اخالق روانی، -جسمی وضعیت تأهل، وضعیت

-خدمت سابقه آموزشی، رهبری و مدیریت شامل: مدارس مدیران اختصاصی ویژگیهای ب(

 .تحصیلی رشته و آموزشی مدیریت کارآموزی دوره گذراندن آموزشی،

 مصوب معارف اساسی قانون ،آمده آن در مدارس مدیران ویژگیهای که سند ترین قدیمی

 مدارس مدیران انتصاب مورد در مصوب قوانین و اسناد بررسی با .استشمسی 1921سال

 سال از .ندا شده تدوین ،نشده تفکیک صورت به ابتدا ای حرفه و  عمومی ویژگیهای که یابیم درمی

 تفکیک به فصل دو در پرورش و آموزش مسئوالن و مدیران انتصاب ةنحو نامه آیین بعد به 1731

 مدرسه نوع تفکیک دارای اختصاصی شرایط همچنین .است هشد اعالم اختصاصی و  عمومی شرایط

 برای .است نگرفته صورت دقت هب شرایط بندی دسته هرچند ؛است (متوسطه و راهنمایی )ابتدایی،

 که درصورتی ،است آمده  عمومی شرایط در مدیریت و رهبری قدرت و توانایی از برخورداری مثال
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 مدیران  عمومی ویژگیهای از نیز تحصیالت میزان .شود می قلمداد اختصاصی شرایط جزو ماهیتاً

 نحوی به شده ماعالویژگیهای بودن دیگرکلی سوی از .است آمده اختصاصی شرایط در که است

 رفتار یا و افراد صالحیت احراز برای آنها سنجش و است تفسیربردار هاویژگی برخی که است

 و عینی استانداردهای و هامالک نیازمند مدیران شدن ای حرفه .است دشوار ویژگیها این با متناسب

 پذیر امکان وظیفه یا حوزه این شده شناخته ویژگیهای ارزشیابی که ای گونه به ،پذیراست سنجش

  .باشد

 کارآموزی دوره گذراندن که دارد می اعالم مدارس رؤسای شرایط 4 ماده 4-3-6 بند 1 تبصره

 های رشته کردگان تحصیل جزهب شرایط ناواجد کلیه برای انتصاب از پیش آموزشی مدیریت

 .است الزامی راهنمایی و مشاوره و تربیتی علوم شناسی، روان آموزشی، مدیریت ابتدایی، آموزش

 نظری های دوره گذراندن به اغلب و شود نمی اجرا عمل در الذکر فوق بند که است درحالی این

 سپری چگونگی و میزان از اطالع برای الزم های داده همچنین .شود می اکتفا خدمت ضمن آموزش

   .نیست دست در مدیران آموزشی مدیریت کارآموزی دوره کردن

 آموزشی دوره هر در سن حداقل به ایاشاره ،مدیران سن به مربوط مصوبات و قانون در

 حدود دارای مدیران نیازمند آموزشی دوره هر که آنجا از .است نشده متوسطه( و راهنمایی )ابتدایی،

 مدیران برای سن حداقل آموزشی، دوره هر اقتضائات با متناسب دارد ضرورت ،است معینی سنی

   .شود تعیین

 و تربیتی علوم شناسی، روان ابتدایی، آموزش های رشته کردگان تحصیل ،مصوب قوانین در 

 که صورتی در .ندا قرارگرفته آموزشی مدیریت رشته کردگان تحصیل طراز در راهنمایی و مشاوره

 در .ندارد آموزشی مدیریت رشته با چندانی تناسب ها رشته گونه این تخصصی دروس محتوای

 دهه دو در .است بوده بندی دسته فاقد ابتدا مدیران ویژگیهای پرورش، و آموزش مصوب اسناد

 قالب در نیز و اختصاصی و عمومی های دسته در آموزشی مدیران با مرتبط مصوب قوانین اخیر

 پست احراز قانونی ضوابط مقایسه از .است شده تقسیم اداری و پرورشی آموزشی، وظایف نوع

 و آموزشی عالی شورای مصوبات که ابیمی می در شده انجام پژوهشهای نتایج با مدارس مدیریت

 )عالقه شود نمی مراعات الزم طرز به درکشور مدارس مدیریت پست احراز شرایط بارةدر پرورش

 نتایج .(1711 گلستانی، ؛1732 پور، رضا ؛1731 موسوی، ؛1731 مبین، ؛1736نوروزاقدم، ؛1764بند،

 یادگیری های نظریه تدریس، روشهای زمینه در مدارس مدیران که دهد می نشان هاپژوهش از برخی

 معلمان همچنین .(1717دهکردی، )نوربخش برخوردارنیستند کافی توان از آموزش کیفیت بهبود و
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 نیاز احساس مدیریت پست با مرتبط تحصیل و آموزشی سابقه دارای مدیران داشتن به نسبت

 اندبوده مدیران سایر از ترموفق تجربه با مدیران کلی طور به .(1734 )خالقیان، کنند می

   .(1739 )منتظرالظهور،

 رفتار اثربخشی انسانی، روابط برقراری در موفقیت ،آموزشی باالی سابقه از مدیران برخورداری

 ویژگیهای زمینة در .(1732 مساجدی، ؛1739 منتظرالظهور، ؛1732 )امیری، است داشته بدنبال را

 طور به مدیران که دهدمی نشان موجود هایداده متوسطه مدارس مدیران اختصاصی یا ای حرفه

 سو یک از یافته این .هستند پرورش و آموزش در خدمت سابقه سال بیست حدود دارای متوسط

 مدارس مدیریت پست در شاغل افراد تحصیلی پیشینه با تحصیلی رشته تناسبوضعیت دهنده نشان

 .است آنان بودن ایحرفه نشانگر ترینمهم مدارس مدیران تحصیلی رشته .است نامطلوب متوسطه

 انتصاب و انتخاب مقررات و قوانین رعایت عدم بیانگر پرورش و آموزش وزارت رسمی آمار

 متوسطه آموزش دوره مدارس مدیران از درصد 11 تحصیلی رشته درمجموع .است مدارس مدیران

 ندارد تناسب پرورش و آموزش عالی شورای مصوب هاینامه آیین و انتصاب شرایط با

 در آموخته دانش انسانی نیروی آمار عالی آموزش گسترش با که آنجا از .(111 :1727)عبداللهی،

 افراد از استفاده است، توجه قابل تکمیلی تحصیالت سطح در حتی آموزشی مدیریت حوزه

 است دست در شواهدی .نیست برخوردار منطقی توجیه از مدارس مدیریت پست در غیرمتخصص

-تحصیل مدیران به نسبت ترقبول قابل یعملکرد از آموزشی مدیریت تحصیلی زمینه با مدیران که

 نصر ؛1717بابازاده، ؛1732امیری، ؛1731)برقعی، برخوردارند آموزشیغیرمدیریت هایرشته در کرده

 که است این بیانگر شده انجام پژوهشهای نتایج کلی طور به .(1713حشمتی، ؛1714معصومی، و

-هب مدارس مدیران انتصاب خصوص در پرورش و آموزش عالی شورای های نامه آیین و مصوبات

  .(1731موسوی، ؛1736اقدم، نوروز ؛1732 )رضاپور، شود نمی رعایت کامل طور

 احراز شرایط عنوان با پرورش و موزشآ عالی شورای مصوبه جدیدترین موجود، اسناد مطابق

 سریع تحوالت با جهان امروزه .است 99/1/1711 مورخ 637 جلسه به مربوط مدارس مدیریت

 زمان مدت مدارس مدیران تخابنا نامه آیین تدوین زمان از همچنین .است مواجه فناوری و علمی

 است الزم تحوالت این با پرورش و آموزش نظام انطباق زمینة در .است شده سپری توجهی قابل

 هاییافته با همسو مدارس مدیران انتصاب و انتخاب به مربوط هاینامه آیین و مقررات قوانین،

 تحول سیر به توجه با .گیرند قرار اصالح و بازنگری مورد موجود نظری دانش و معتبر پژوهشی

 موزشآ عالی شورای مصوب هاینامه آیین در دارد ضرورت رهبری به مدیریت از مدیریت دانش



 ...ای مدیران مدارسحرفهتحلیل ویژگیهای عمومی و 
 

311 

 اساس بر مدیران انتخاب و آموزشی رهبری به مدارس مدیران توجه موضوع بر پرورش و

  .شود تأکید بخش اثر آموزشی رهبران ویژگیهای

 ماریآ نظام در مدارس مدیران ایحرفه ویژگیهای به مربوط هایداده از بسیاری حاضر حال در

 اجرای حسن بر الزم نظارت نیز و ریزی برنامه انجام منظور به .شودنمی منعکس پرورش و موزشآ

 شرایط با متناسب پرورش و آموزش وزارت آمار و اطالعات نظام است الزم مقررات و قوانین

 این در .شود هماهنگ پرورش و آموزش عالی شورای مصوب مقررات و هانامه آیین در شده اعالم

 در که باشد هاییلفهؤم جزو مدارس مدیران ایحرفه ویژگیهای به مربوط آمار و هاداده باید زمینه

 نظام ریزی برنامه برای مهم این انجام .شود می منتشر و گردآوری پرورش و آموزش ساالنه مارآ

 ضرورت پرورش و آموزش وزارت مقررات و قوانین اجرای حسن بر نظارت و مدارس مدیریت

 ندارد وجود مقررات با عملکرد تطابق برای اییافته نظام نظارت ظاهراً که آنجا از همچنین .دارد

 عالی شورای مصوبات و مقررات اجرای حسن بر نظارت متولی تعیین برای سازوکاری است الزم

 مدیریت پست در صالحیت با و شایسته مدیران انتصاب و انتخاب زمینة در پرورش و آموزش

  .شود گرفته نظر در مدارس
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 یکنترل و یهنجار ی،رفتار یباورها ینیب شیپ در و فنی یسازمان فردی، عوامل نقش

 دانش اشتراک به نسبت معلمان 

 *لمجید بهلو

 **دکتر رضوان حسینقلی زاده

 ***کتر مرتضی کرمید

 چکیده
 یباورها ینیبشیپ در یفن و یسازمان ،یفرد عوامل نقشبررسی  ،هدف اصلی این پژوهش

ی به این ابیدست. برای است دانش اشتراک به نسبت معلمان یکنترل و یهنجار ،یرفتار
 دورهمعلمان  همة. ه استهمبستگی بهره گرفته شد -هدف از روش پژوهش توصیفی

نفر  713 عدة آنانند که اهراهنمایی شهر رشتخوار جامعه آماری این پژوهش را تشکیل داد
گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه مورد نفر به روش نمونه 137. از این مجموع، بوده است

 و دانش اشتراک پرسشنامه دو از ازین مورد های آوری داده برای گردنظر انتخاب شدند. 
بر اساس  .ه استشد استفاده( 2112)و همکاران  ینچنامان دانش اشتراک یسازمان عوامل
 اختصاص خود به ار نیانگیم نیشتریب دانش اشتراک به لیتمامؤلفه دست آمده، ه نتایج ب

 یباورها و یکنترل یباورها ،یهنجار یباورها دانش، اشتراک رفتارهای مؤلفهه است و داد
نتایج مربوط به تحلیل  .نداهگرفت قرار یبعد مراتب در دانش اشتراک نسبت یرفتار

و باورهای کنترلی به طور که باورهای هنجاری  ه استنشان داد ه مراتبیلسلس رگرسیون
اشتراک دانش معلمان تعیین کننده در ایجاد تمایل و رفتار  یو غیرمستقیم نقشمستقیم 

عالوه . ندارددار امعناثر که باورهای رفتاری بر تمایل و رفتار اشتراک دانش دارند. درحالی
 کمک از بردن لذت درک قدرت، دادن دست از درک ها حاکی از آن است کهیافتهبراین، 

 به لیتما بر یهنجار یباورها واسطه با یفناور و یآورنو شهرت، کسب گران،ید به
 واسطه با ینوآور و یفناور شده، ادراک دیفوا عامل سه گذارد واثر می دانش اشتراک
 یسازمان یهازهیانگ در این میان،. اثر مستقیم دارند دانش اشتراک رفتار بر یکنترل یباورها
 گذارد.اثر می دانش اشتراک به لیتما بدون واسطه بر شده درک
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 مقدمه

(. 1221)نوناکا، شود یک منبع حیاتی راهبردی شناخته می منزلةدانش به  در اقتصاد دانش بنیان،

یکی از توانمندسازهای کلیدی مدیریت  رابسیاری از نظریه پردازان قابلیت به اشتراک گذاری دانش 

(. آنان بر 1712، انیمان و مهرگانی، زنجان یشامبه نقل از ؛ 2111و الیدنر، علوی)دانند میدانش 

گیرد.  که شایستگیهای اساسی سازمان در نتیجه یادگیری جمعی کارکنان شکل میاین باورند 

 اشتراک مشوق بههای دانشی، سازمان باید  به یادگیری جمعی و رشد سرمایه دستیابی، برای بنابراین

 دانش کسب شده خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارندآنان تا  باشد کارکنان  میاندانش در  گذاری

به طور که  اشتراک دانش بر این باورند(. برخی نظریه پردازان در بیان اهمیت 1،2112کیمو  کا)ب

وجود مدیریت دانش برای پشتیبانی از اشتراک دانش است و مدیریت دانش را مترادف با  کلی

(. بارتول و 2،2112واواستای)بارتول و سردانند میبرانگیختن افراد به اشتراک دانش خود با دیگران 

کنند که کارکنان طی آن دانش و  (  اشتراک دانش را فرآیندی تعریف می2112) واواستایسر

و  7که از طریق آن افراد دانش )آشکار طوری، به کنند اطالعات خود را در سراسر سازمان منتشر می

کنند )حسینقلی زاده  جدید خلق می یمبادله و به صورت مشترک دانشبا یکدیگر ( خود را 1ضمنی

تمایل افراد به انجام یک رفتار بر اساس  5(. بر اساس نظریه عملکرد معقول1712 کمالی،و میر

دهند که  رفتاری را انجام می زمانی، افراد بنابراینشود.  گرایش آنها نسبت به آن رفتار تعیین می

ر ، در زمینه اشتراک دانش نیز انتظااز این روعکس. ه نسبت به آن گرایش مثبت داشته باشند و ب

نسبت به انجام آن  تمایل به اشتراک دانش داشته باشند که گرایش مثبت زمانیرود که افراد  می

 (. 2117،یوِولی و کلکان) داشته باشند

 یاواقعه ای دادیرو یریادگی که است نکته نیا درک ریاخ یسالها در یاساس یموضوعها از یکی

 دانش، به طور کلی. است العمرمادام یتیفعال هبلک وندد،یبپ وقوع به یزندگ آغاز در صرفاً که ستین

 دانش از تصور و نگاه نوع نیا. است انسان در یریادگی دهیچیپ یندهایآفر ریناپذییجدا بخش

 .است یریادگی و تفکر ت،یفعال متضمن دانش که دارد دیکأت نکته نیا بر رایز است؛ مهم اریبس

 خود به متعدد اشکال است ممکن یریادگی ،یارفهح یزندگ ژهیو به یزندگ طول تمام در، بنابراین

 اطالعات یهایفناور در رییتغبه  توجهاهمیت این مسئله با  .ابدی اشاعه گوناگون یروشها به و ردیبگ

                                                                 
1. Bock & Kim  

2. Bartol & Srivastava 

3. Explicit knowledge 

4. Tacit knowledge 

5. Theory of Reasoned Action 
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 مدارس قابل مالحظه است. از این رو، افراد یزندگ و جامعه بر آن قیعم اریبس ریثأت و ارتباطات و

؛ آورد فراهم را دانش اشتراک و ینیآفر دانش امکان که آورند دوجو به یریادگی فرهنگ ینوع دیبا

زیرا کارکرد اصلی آموزش و پرورش انتقال و اشتراک دانش است و مدیریت دانش باید در سطح 

 در یگروه یریادگو ی جمعی کار به طوری که ،یابد گسترشمعلمان  میانمدارس و به ویژه در 

 یاعتبارسنج و ییروا سنجش امکان مدارس تا آوردبه وجود  مناسب یفرصت پرورش و آموزش

 (.1713)سالیز و جونز،  کنند فراهم است شده گذاشته بنا آن بر یریادگی خچهیتار که را ییهابرنامه

 ایحرفه تیترب مقوله در آن تیاهم و یتیترب یضمن دانش یبررس با یا مطالعه در( 2116) تووم

 را آنان یضمن هایدانش که سیتدر از معلمان یستیز هایتجربه که ساخت خاطرنشان معلمان

 یبرخوردار) دارد آنها یتیترب اعمال و سیتدر تیفیک و نحوه بر توجه قابلی ریتأث دهد، یم لیتشک

 (. 1721 ،یباقر و

تغییرات  به سوی ایجادمأموریت بسیار مهم مدارس در جهت یادگیرنده شدن، حرکت  بنابراین،

شود، مدارس و نیروی انسانی  به موضوع یادگیری میای ویژهتوجه ه اینک است. با وجودسریع 

دانش خود را با دیگر همکاران به اشتراک  اندازة بسیار اندکشاغل در محیطهای آموزشی به 

. از لحاظ ساختاری، معلمان زمان باشدموانع ساختاری و هنجاری  دتوان گذارند که دالیل آن می می

دهند. از لحاظ  ها و همچنین بازنگری تدریسشان اختصاص می و ایدهاندکی را به اشتراک دانش 

دلیل فرهنگ دلسرد به شاید  که هنجاری  نیز تبادل اطالعات در میان معلمان نهادینه نشده است

دانش  مربوط به ورود جریانمشکالت اساسی  (.2112، 1نگ و لیوا)جو کننده برخی مدارس باشد

بیش از نیمی از دانش معلمان  زیرانزدیک با دانش معلمان دارند،  یآموزش و پرورش ارتباطبه بطن 

منابع و و حفظ . وجود فرهنگهای محدود در اغلب موارد معلمان را به نگهداری استضمنی 

و  2)کارول کرده استوظایف به صورت شخصی تشویق  دادن ای خویش و انجامدانشهای حرفه

 (. 2117،همکاران

یادگیری و  -ها در فرآیند یاددهیای آنههی معلمان که حاصل دیدگااهمیت دانش ضمن وجودبا 

، هدف اصلی این پژوهش است ای معلمان ثر آن در رشد حرفهؤتعامل با دانش آموزان و نقش م

ثر در پیش بینی رفتار اشتراک دانش معلمان دوره ؤبررسی نقش عوامل فردی، سازمانی و فنی م

هایی که به تبیین اشتراک دانش یریت دانش از مجموع نظریهدر ادبیات مد. خواهد بودراهنمایی 

                                                                 
1. Juang & Liu  

2. Karoll 
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نظریه سرمایه اجتماعی، نظریه تبادل اقتصادی  1توان به نظریه رفتار برنامه ریزی شده،اند، میپرداخته

کی از معتبرترین ی ریزی شدهاطات اشاره کرد. در این میان، مدل نظری رفتار برنامهبو نظریه ارت

هایی که ابعاد مهم پیش بینی رفتار را مورد  فتار است که به سبب داشتن سازهمدلهای پیش بینی ر

تواند در بررسی عقاید، ارزشها و نگرشهایی که در بطن رفتار اشتراک دانش  دهند می توجه قرار می

(. 1712ه نقل از ابزری و همکاران،؛ ب2،1235ن و آجزنای)فیشب وجود دارد مورد استفاده قرار گیرد

تابعی از انگیزش افراد و  ،نیت اوست و نیات نشان دهندةاین تئوری رفتار هر فرد  بر اساس

. مطالعاتی که بر پایه این مدل به بررسی نقش باورهای رفتاری، استهنجارهای درونی افراد 

اند بر قابلیت این مدل در پیش بینی رفتار اشتراک  هنجاری و کنترلی بر رفتار اشتراک دانش پرداخته

، 5؛ العجمی2113، 1برا؛ ج2112، و کیم کاب، 2112،و همکاران 7چناماننیاند ) کید کردهأتدانش 

های این مدل، رفتار فرد تحت کنترل (.  برپایه مفروضه2112،و همکاران چناماننی  ، به نقل از2112

که گیرند کنند و سپس تصمیم میافراد در مورد پیامدها و نتایج رفتارشان فکر می ؛ستاوارادی 

و از اطالعاتی که  استعقالیی  موجودیکاری را انجام دهند یا انجام  ندهند. عالوه براین، انسان 

 دادن . بنابراین، رفتار تابع قصد و نیت فرد برای انجامبردبهره میمند در اختیار دارد به صورت نظام

اولین عامل  است کهرش ثر از نگأرفتار مت دادن آن است و به همان اندازه قصد و تمایل به انجام

  ،شودباورهای رفتاری نامیده می ،تعیین کننده قصد رفتاری است. این نوع باور که در اصطالح

. هنجارهای استمعین  یرفتار دادن بیانگر میزان ارزیابی مطلوب یا نامطلوب فرد نسبت به انجام

اک فرد از فشارهای دومین عامل پیش بینی کننده قصد رفتاری است که حاکی از ادر  6ذهنی

که به ادراک  است ، باورهای کنترلیین عاملاجتماعی مبنی بر انجام دادن یا ندادن کاری است. سوم

ه نقل از ابزری و ؛ ب1235ن و آجزن، ایفرد از سختی یا آسانی رفتار اطالق می شود )فیشب

توان رفتار اشتراک می( 1221آجزن )بر اساس مدل نظری رفتار برنامه ریزی شده (. 1712همکاران،

به قصد و نیت آنها به اشتراک دانش و به تبع آن باورهای رفتاری،  توجهمعلمان را با  میاندانش در 

 :شوندمیها مطرح این فرضیه کرد، از این روهنجاری و کنترلی آنان تبیین 

 د.شو مشارکت بیشتر آنان در رفتار اشتراک دانش می سببتمایل معلمان به اشتراک دانش  .1

                                                                 
1. Theory of Planned Behavior (TPB) 

2. Fishbein & Ajzen 

3. Chennamaneni 

4. Jaber 

5. Al Ajami 

6. Subjective norms 
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به اشتراک دانش دارند، تمایل بیشتری به رفتار  نسبت معلمانی که باورهای رفتاری مثبت .2

 دهند.اشتراک دانش نشان می

معلمانی که درک باالیی از باورهای هنجاری دارند، تمایل بیشتری به رفتار اشتراک دانش  .7

 دارند.

شتری به رفتار اشتراک دانش معلمانی که درک باالیی از کنترل بر رفتار خود دارند، تمایل بی .1

 دارند.

 ی زیرهاار اشتراک دانش، فرضیهتبه نقش عوامل فردی، سازمانی و فنی بر رف توجهدر ادامه با 

 مطرح می شوند:

ل فردی باورهای رفتاری، هنجاری و کنترلی معلمان نسبت به اشتراک دانش از طریق عوام .1

-قدرت دانش، لذت کمک به دیگران( قابل پیشهای سازمانی، فواید متقابل، کسب شهرت، )انگیزه

 بینی است.

باورهای رفتاری، هنجاری و کنترلی معلمان نسبت به اشتراک دانش از طریق جو سازمانی  .2

 بینی است.)نوآوری، وابستگی و مطلوبیت( قابل پیش

باورهای رفتاری، هنجاری و کنترلی معلمان نسبت به اشتراک دانش از طریق فناوریهای  .7

 ات و ارتباطات قابل پیش بینی است.اطالع

 پژوهشپیشینه مروری بر 

مدیریت دانش حاکی از آن است که اشتراک  ،صاحب نظران گوناگونمروری بر دیدگاههای 

توان آن را اساس مدیریت دانش از نظر مفهومی دارای ابعاد گوناگون است که می منزلةدانش به 

؛ 2111؛ بات،1221،ینگ؛ س2111ر، اوو گر )داونپورت هامتناظر با اشتراک باورها، افکار و تجربه 

، و داونپورت 72111؛ هارتینی،22116؛ جانگ چی،2116 1،سید؛ لین2112،واواستایو سر بارتول

(، تبادل 2111، و کیم 1؛ لی2111؛ بات،1221،ینگس) (، انتقال دانش1721به نقل از یوسفی،؛  2116

؛ داونپورت 1721به نقل از سهرابی و همکاران، ؛  5،2113لینگوسای) دانش و کمک کردن به دیگران

 6)ماینر، (، یادگیری جمعی2116،؛ جانگ چی2117، یوِونلی و کلاک ؛2111؛ بات،1221و پروساک،

 (، توزیع دانش2116 داونپورت،؛ 2116، سیدلین؛ 1721به نقل از سهرابی و همکاران، ؛  1221

                                                                 
1. Lindsay 

2. Jung-Chi 
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5. Scilingo  
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 تعامالت میان فردی (،2111؛ بات،11222،و اودِل درموت؛ مک2111،و کیم ؛ لی2111)هارتینی،

و  ؛ بارتول2116)جانگ چی، (، تبادل دانش ضمنی و تبادل دانش آشکار2111)هارتینی،

( 2112وا، واستایو سر ؛ بارتول1221؛ ماینر،2116،سیدلین) ها اشتراک ایده و (2112،واواستایسر

  .دانست

و اشتراک دانش در سازمانهای غیرآموزشی و مطالعات بسیاری که در زمینه مدیریت  با وجود

نش در ارتقای ناظر بر اهمیت اشتراک و انتقال دااست، شواهد پژوهشی  انجام شدهکسب و کار 

ثیر آن بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بسیار أای معلمان و تیادگیری و رشد حرفه

عبدالهی ( و 1711) انی زاده و خالقی نیاقربتوان به پژوهش این مطالعات می میان. از ندمحدود

احساس نقش انتقال دانش ضمنی در توانمندسازی کارکنان آموزش و پرورش )بارة در (1721)

( در 1721) ؛ اسداللهی(دار بودناثر بودن، احساس اعتماد و احساس معنؤشایستگی، احساس م

در  (2111) و همکاران 2شِیکیبه ب و مدیریت دانش و عملکرد شغلی دبیران؛ میانتبیین رابطه 

 .کرداشاره  پرورش و عوامل تعیین کننده آنو یند انتقال دانش در آموزش آبررسی فر

گیرد که شناخت  ، رفتار اشتراک دانش تحت تأثیر عواملی صورت میانجام شدهبر پایه مطالعات 

(. 2111 7،کوبسنا)ج رسد آنها نخستین قدم در درک چگونگی مدیریت کردن این فرآیند به نظر می

؛ 5،2112؛  وو و ژو1،2111و سلیم رنومانند ) انجام شدهمروری بر پژوهشهای با به طورکلی 

؛ سنجقی و 1712؛ ابزری و همکاران،2117،یوِونلی و کلاک؛ 1،2112نئو؛ 2113 3؛ لین،6،2116وائلی

رعی و ؛ الوانی، زا1712؛ حسینقلی زاده و میر کمالی، 1721؛ خاتمیان فر،1721،غضنفری

علیزاده و ؛ 1721،جعفرزاده کرمانی؛ 1713، وند کارررهنورد و خا؛ 1715 ،پریرخ؛ 1712پاشازاده،

توان در سه مقوله عوامل فردی، ثر بر اشتراک دانش را میؤترین عوامل ممهم( 1712، همکاران

و چناماننی  به ویژه در مطالعه اخیرنسبتاً جامع، این دسته بندی  سازمانی و فنی دسته بندی کرد.

اوری اطالعات و ارتباطات، بر این اساس، عالوه بر عامل فنشود. ( مشاهده می2112)همکاران 

های سازمانی ادراک شده، فواید متقابل ادراک شده، درک کسب شهرت، درک از دست دادن انگیزه

گی، و وابست است ترین عوامل فردیقدرت دانش و درک لذت بردن از کمک به دیگران از مهم
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-ثر بر اشتراک دانش به شمار میؤنوآوری و مطلوبیت از مهم ترین عوامل مربوط به جو سازمانی م

 آیند.

 روش انجام پژوهش

ثر بر آن از روش ؤبررسی رفتار اشتراک دانش معلمان و عوامل م برایدر این پژوهش، 

 ونیرگرس لیتحل ر. ده استبهره گرفته شد سلسله مراتبی تحلیل رگرسیون و همبستگی -توصیفی

 مستقل یرهایمتغ راتییتغ به توجه با( مالک) وابسته ریمتغ چند ای کی راتییتغ ینیب شیپ هدف

و  گام به گام همزمان،سه روش  به ونیرگرس لیتحل در نیب شیپ یرهایمتغ ورود. است( نیب شیپ)

 چارچوب به هتوج با که یمراتب سلسله ونیرگرس لیتحل روش گیرد.می انجامی مراتب سلسله روش

 است برخوردار ویژه یتیاهم از یرفتار علوم قاتیتحق در رد،یگیم انجام یاژهیو یتجرب ای ینظر

معلمان  مدارس راهنمایی شهر  همةجامعه آماری پژوهش را  . (1736)سرمد، بازرگان و حجازی، 

از این مجموع، . تبوده اسنفر  713آنها ند که تعداد اهتشکیل داد 21-22رشتخوار در سال تحصیلی 

آوری برای گرد. انتخاب شدند گیری تصادفی سادهو به شیوه نمونهنفر به عنوان نمونه آماری  137

و  ینچنامانمورد نیاز از دو پرسشنامه اشتراک دانش و عوامل سازمانی اشتراک دانش ی ها داده

است که ابعاد گویه  77حاوی  اشتراک دانش پرسشنامه .ه استاستفاده شد( 2112)همکاران 

باورهای رفتاری، باورهای هنجاری، باورهای کنترلی، تمایل به اشتراک دانش و رفتار  گوناگون

گویه در  72 حاوی. پرسشنامه عوامل سازمانی اشتراک دانش نیز ردیگ یماشتراک دانش را در بر 

 .استعوامل فردی، سازمانی و فناوری اطالعات و ارتباطات  مؤلفهقالب سه 

وو و ژو  . همچنین،ه استگزارش شد 25/1پایایی پرسشنامه برابر س این مطالعه، بر اسا

 26/1 و 21/1به ترتیب ضریب پایایی پرسشنامه را برابر ( 2111) 2چن و چانگ 1چو،( و 2112)

 ثر بر اشتراک دانشؤضریب پایایی پرسشنامه در مقوله عوامل مدر این پژوهش، . ه اندگزارش کرد

. همچنین به منظور تعیین روایی ه استبه دست آمد 16/1برابر  ار اشتراک دانشو رفت21/1برابر 

  . ه استابزار از روایی محتوایی با تکیه بر نظر متخصصان این حوزه بهره گرفته شد

 یافته های پژوهش

های به دست آمده به تشریح وضعیت موجود اشتراک دانش در این بخش بر اساس تحلیل داده

 پردازیم.میثر بر اشتراک دانش ؤن و نیز تبیین عوامل ممعلما میاندر 

                                                                 
1. Cho 

2. Chung 
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 معلمان  ميانوضعيت اشتراک دانش در چگونگی  توصيفالف( 

، اشتراک دانش متناظر است ریزی شدهاین پژوهش بر مبنای مدل نظری رفتار برنامه از آنجا که

به اشتراک دانش و رفتار  پنج مؤلفه باورهای رفتاری، باورهای هنجاری، باورهای کنترلی، تمایل با

که مؤلفه تمایل به اشتراک دانش با  دهدمیدست آمده نشان ه. نتایج به استگرفته شداشتراک دانش 

. سپس، مؤلفه رفتار اشتراک دانش با ه استبیشترین میانگین را به خود اختصاص داد  21/1میانگین 

و باورهای  17/7کنترلی با میانگین ، باورهای 31/7، باورهای هنجاری با میانگین 2/1میانگین 

دست ه های ب یافتهبه طورکلی بر اساس ند. اهدر مراتب بعدی قرار گرفت 71/7رفتاری با میانگین 

-معلمان نسبت به اشتراک دانش، تجارب آموزشی و پرورشی و اطالعات کاری در مورد دانش آمده

ند. این تمایل در عمل ه اتری نشان دادآموزان و نحوه کالس داری با سایر همکارانشان تمایل بیش

نیز به صورت رفتار آشکار نمایان است. به طوری که آنها زمان زیادی را صرف همکاری و کمک 

کوشند تا دانش و تجارب آموزشی خود را با  د و اغلب میکنن شان میبه سایر معلمان در حل مسائل

باورهای هنجاری معلمان در هدایت تمایل و رسد که  آنان به اشتراک بگذارند. همچنین، به نظر می

بایست اطالعات، دانش و تجارب کاری  کنند می ثر باشد، به طوری که آنان تصور میؤرفتار آنان م

 مدیراز خط مشی  کنندمیسعی  هزمینخود را با سایر همکارانشان به اشتراک بگذارند و در این 

کنترلی در مرحله بعدی به ضرورت کنترل زمان،  پیروی کنند. به همین ترتیب، باورهاینیز مدرسه 

ابزار و توانایی معلمان برای اشتراک دانش اشاره دارد. این در حالی است که نتایج توصیفی مربوط 

دهد که از دیدگاه معلمان اشتراک  به باورهای رفتاری )نگرش نسبت به اشتراک دانش( نیز نشان می

ان نسبتاً مفید، خوب، ارزشمند، خوشایند و امری عاقالنه دانش، اطالعات و تجارب با سایر همکار

نشان داده  1شماره معلمان به طور خالصه در جدول  میاننتایج توصیفی اشتراک دانش در   است.

 شده است.
 معلمان  ميانهای آن در مؤلفهوضعيت اشتراک دانش و  .3 شماره جدول

 انحراف معیار واریانس میانگین ها مؤلفه
 ها مؤلفهکدام از  وضعیت هر

 نامطلوب نسبتاً مطلوب مطلوب

  *  1/1 16/1 71/7 باورهای رفتاری

   * 357/1 563/1 31/7 باورهای هنجاری 

  *  51/1 22/1 17/7 باورهای کنترلی

   * 562/1 716/1 21/1 تمایل به اشتراک

   * 57/1 231/1 2/1 رفتار اشتراک دانش
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 ثر بر اشتراک دانشؤمو فنی  سازمانیفردی، توصيف عوامل ب( 

-لفهؤم و با زیرفردی، سازمانی و فناوری  مقولهثر بر اشتراک دانش در سه ؤعوامل سازمانی م

لفه ؤم ،های فردیلفهؤاز مجموع مکه  دهدمیدست آمده نشان هنتایج بند. اهاصلی معرفی شد های

. ه استمیانگین را به خود اختصاص دادبیشترین  72/1لذت بردن از کمک به دیگران با میانگین 

، از 15/2های سازمانی ادراک شده با میانگین ، انگیزه35/7لفه کسب شهرت با میانگین ؤسپس، م

در مراتب بعدی  15/2و درک فواید متقابل با میانگین  16/2دست دادن قدرت دانشی با میانگین 

یند اشتراک آاز آن که احساس کنند در فر معلمان در سطح فردی بیشبه عبارت دیگر، قرار گرفتند. 

منفعت طلبی باشند، از کمک کردن به  در پیدانش، دانش خویش را از دست خواهند داد و یا اینکه 

دست آمده، معلمان نسبت به اشتراک دانش، تجارب آموزشی ههای ببرند. بنابر یافتهدیگران لذت می

حل مشکالت همکارانشان لذت  بهکمک  و پرورشی و اطالعات کاری در مورد همکاران و

از همکاری در عمل نیز به صورت رفتار آشکار  بردن برند. بر اساس نتایج این پژوهش، لذت می

نمایان است. به طوری که آنها زمان زیادی را صرف همکاری و کمک به سایر معلمان در حل 

د را با آنان به اشتراک کوشند تا دانش و تجارب آموزشی خو و اغلب می کنندشان میمسائل

رسد که کسب شهرت در هدایت لذت  دست آمده به نظر میههای ببگذارند. همچنین، بنابر یافته

بایست  کنند که می ثر باشد، به طوری که آنان تصور میؤبردن از کمک به دیگران و رفتار آنان م

 به همین سبببگذارند و  اطالعات، دانش و تجارب کاری خود را با سایر همکارانشان به اشتراک

های سازمانی ادراک شده در مرحله انگیزه بگیرند. بنابراینمورد تشویق قرار نیز از طرف مدیر 

مأموریت کاری بهتر و احتمال گرفتن حقوق باالتر برای  یدست آوردن ارتقاهبعدی به ضرورت ب

به از دست دادن قدرت اشتراک دانش اشاره دارد. این در حالی است که نتایج توصیفی مربوط 

دهد که از دیدگاه معلمان اشتراک دانش، اطالعات و تجارب با سایر همکاران  دانشی نیز نشان می

دهد که از  شود. و در نهایت درک فواید متقابل نیز نشان می از دست دادن قدرت دانشی نمی سبب

شود بلکه بر دانش   میاز دست دادن دانش و قدرت ن سببدیدگاه معلمان اشتراک دانش نه تنها 

معلمان به طورخالصه در  میانافزاید. نتایج توصیفی عوامل فردی موثر بر اشتراک دانش در  آنها می

 نشان داده شده است.  2شماره جدول 
 ثر بر اشتراک دانشؤشاخصهای توصيفی عوامل فردی م .2 شماره جدول

 واریانس میانگین ها مؤلفه عامل
انحراف 

 معیار

 ها مؤلفهکدام از وضعیت هر 

 نامطلوب نسبتاً مطلوب مطلوب

   * 377/1 573/1 35/7 کسب شهرت عامل فردی
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 واریانس میانگین ها مؤلفه عامل
انحراف 

 معیار

 ها مؤلفهکدام از وضعیت هر 

 نامطلوب نسبتاً مطلوب مطلوب

 *   52/1 33/1 15/2 درک فواید متقابل

   * 253/1 51/1 72/1 لذت بردن از کمک به دیگران

 *   31/1 11/1 16/2 ترس از دست دادن قدرت دانش

  *  623/1 175/1 15/2 انگیزه های سازمانی ادراک شده

-ه. نتایج باستلفه مطلوبیت، نوآوری و وابستگی ؤسه م باسازمانی دوم مربوط به جو عامل  

بیشترین میانگین را به خود اختصاص  17/1وابستگی با میانگین مؤلفهدهد که دست آمده نشان می

در مراتب  11/7گین نوآوری با میان مؤلفهو  53/7مطلوبیت با میانگین  مؤلفه. سپس، ه استداد

دست آمده، احساس وابستگی معلمان به مدرسه بر اساس ه. بر اساس نتایج بگیرندمیبعدی قرار 

شاخصهای نزدیکی روابط، احترام متقابل، احساس یک تیم بودن و همکاری از میزان باالیی 

فتار اشتراک دانش رسد که مطلوبیت ر دست آمده به نظر میههای بیافته با توجه بهبرخوردار است. 

-کنند که میثر باشد، به طوری که آنان تصور میؤهدایت رفتار نوآورانه آنان مبر معلمان  میاندر 

بایست اطالعات، دانش و تجارب کاری خود را با سایر همکارانشان به اشتراک بگذارند و به 

یفی مربوط به نوآوری کنند. این در حالی است که نتایج توصاعتماد میدر این مورد قضاوت مدیر 

ها، به ایجاد فرصتهای  دهد که از دیدگاه معلمان اشتراک دانش، اطالعات و تجارب ایدهنشان می

 کند.  جدید و حمایت از ریسک پذیری در مدرسه کمک می

. بر اساس نتایج ه استبه دست آمد  1/7عامل سوم، عامل فناوری  است که میانگین آن برابر 

شاخصهای سهولت دسترس پذیری، مطابقت  لحاظر و فناوری در مدرسه از دست آمده، ابزاهب

موجود در مدرسه و  فناوریفناوری مدرسه با نیازهای معلمان، عدم ترس و واهمه از کار با 

نتایج توصیفی عوامل سازمانی  رضایت از کیفیت فناوری در مدرسه نسبتاً مطلوب به نظر می رسد.

 نشان داده شده است. 7شماره معلمان به طور خالصه در جدول  میانثر بر اشتراک دانش در ؤم
 ثر بر اشتراک دانشؤشاخصهای توصيفی عوامل سازمانی م. 1شماره  جدول

 انحراف معیار واریانس میانگین گویه عامل

 611/1 122/1 53/7 مطلوبیت مؤلفه سازمانیجو عامل 

 126/1 211/1 11/7 وریآنو مؤلفه

 331/1 132/1 17/1 یوابستگ مؤلفه

 55/1 312/1 1/7 ابزار و فناوری فناوری
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 آزمون فرضيه های پژوهشج(  

 می شوندچنانکه اشاره شد، بر اساس مدل رفتار برنامه ریزی شده، چهار فرضیه اصلی مطرح 

 ند از:ا که عبارت

 .شود یم نشدا اشتراک رفتار در آنان شتریب مشارکت سبب دانش اشتراک به معلمان  لیتما .1

 دانش اشتراک رفتار به یشتریب لیتما دارند، دانش اشتراک به یمثبت یرفتار یباورها که یمعلمان .2

 .دهند یم نشان

 .دارند دانش اشتراک رفتار به یشتریب لیتما دارند، یهنجار یباورها از ییباال درک که یمعلمان .7

 دانش اشتراک رفتار به یشتریب لیتما رند،دا خود رفتار بر کنترل از ییباال درک که یمعلمان .1

 .دارند

تمایل به اشتراک دانـش بـا    میانهای پژوهش حاکی از همبستگی نتایج حاصل از آزمون فرضیه

نیـز  باورهای هنجاری با تمایل به اشـتراک دانـش معلمـان     است، همچنین میانرفتار اشتراک دانش 

ورهای رفتاری و کنترلی بـا تمایـل بـه اشـتراک     با میانکه همبستگی . درحالیهمبستگی وجود دارد

به منظور آزمون چهار فرضیه فوق از روش تحلیل رگرسیون سلسله . همچنین، نیستدار امعن ،دانش

کـه تمایـل معلمـان بـه     دهـد  مـی . نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان ه استمراتبی استفاده شد

(. در ایـن  P= 531/1راک دانش مـی شـود )  اشتراک دانش موجب مشارکت بیشتر آنان در رفتار اشت

ای در پـیش بینـی رفتـار اشـتراک دانـش      باورهای کنترلی نقش تعیین کننـده  بخش از تحلیل، متغیر

عالوه براین، در تحلیل دیگری، سه متغیر باورهـای رفتـاری، هنجـاری و    (. P=111/1معلمان دارد )

که باورهـای هنجـاری در    می دهدنشان  . نتیجه حاصل از آندنه اکنترلی وارد تحلیل رگرسیون شد

مقایسه با باورهای رفتاری و کنترلی از قـدرت بـاالتری در پـیش بینـی تمایـل بـه اشـتراک دانـش         

نتایج تحلیل همبستگی ابعاد اشتراک دانش به طورخالصـه در جـدول   (. P=723/1برخوردار است )

 نشان داده شده است. 1شماره 
 اشتراک دانش ابعاد مختلف میانهمبستگی حلیل نتایج مربوط به ت .1 شماره جدول

 رفتار اشتراک دانش تمایل به اشتراک دانش باورهای کنترلی باورهای هنجاری باورهای رفتاری متغیرها

 153/1 127/1 127/1 122/1 1 باورهای رفتاری

 177/1** 212/1** 126/1** 1 122/1 باورهای هنجاری

 151/1** 135/1 1 126/1** 127/1 باورهای کنترلی

 تمایل به اشتراک دانش

 
127/1 **212/1 135/1 1 **531/1 

 1 531/1** 151/1** 177/1** 153/1 رفتار اشتراک دانش

 معنی دار می باشد. 111/1همبستگی در سطح **   
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مسیر ضرایب حاصل نتایج به دست آمده از تحلیل شود، مالحظه می 5شماره چنانکه در جدول 

معلمان تحـت   میانسیون سلسله مراتبی حاکی از آن است که رفتار اشتراک دانش در رگراز تحلیل 

که به طور مستقیم بر رفتـار   استثیر تمایل به اشتراک دانش و نیز باورهای کنترلی حاکم بر رفتار أت

 منزلـة که تمایل به اشتراک دانـش بـه    دهدمیاشتراک دانش اثر می گذارد. عالوه براین، نتایج نشان 

   پذیرد تا باورهای کنترلی و رفتاری.ک متغیر واسط باورها و رفتار، تنها از باورهای هنجاری اثر میی
 آثار مستقيم و غير مستقيم عوامل فردی، سازمانی و فنی بر تمایل به اشتراک دانش. 5 شماره جدول

 آثار              

 متغیر

 کل غیرمستقیم مستقیم

 531/1 --- 531/1 تمایل به اشتراک دانش

 723/1 723/1 --- باورهای هنجاری

 111/1 --- 111/1 باورهای کنترلی

 --- --- --- باورهای رفتاری

ـ به نقش عوامل فـردی، سـازمانی و فنـی بـر رف     توجهچنانکه اشاره شد، با  ار اشـتراک دانـش،   ت

 :شوندمیهای زیر مطرح فرضیه

به اشتراک دانش از طریق عوامـل فـردی   باورهای رفتاری، هنجاری و کنترلی معلمان نسبت  .1

-)انگیزه های سازمانی، فواید متقابل، کسب شهرت، قدرت دانش، لذت کمک به دیگران( قابل پیش

 بینی است.

باورهای رفتاری، هنجاری و کنترلی معلمان نسبت به اشتراک دانش از طریق جـو سـازمانی    .2

 )نوآوری، وابستگی و مطلوبیت( قابل پیش بینی است.

رهای رفتاری، هنجاری و کنترلی معلمان نسبت به اشـتراک دانـش از طریـق فناوریهـای     باو .7

 .اطالعات و ارتباطات قابل پیش بینی است

بینی تأثیر عوامل فردی، سازمانی و فنی بر باورهای رفتـاری، هنجـاری و کنترلـی    به منظور پیش

کـه   دهدمیبه دست آمده نشان  نتایج. ه استاستفاده شده مراتبی لسلسمعلمان از تحلیل رگرسیون 

از مجموع متغیرهای فردی، سازمانی و فنی وارد شده به تحلیل رگرسیون، سه عامل فناوری، فوایـد  

درصـد   73حدود ند و ه اوارد مدل شد گامبه ترتیب در سه  اشتراک دانش و نوآوری ادراک شده از

 انـد ه(. همچنین، یافته ها نشـان داد R2=737/1کنند )مربوط به باورهای کنترلی را تبیین میتغییرات 

که لذت کمک به دیگران، فناوری، از دست دادن قدرت دانش، کسب شهرت و نوآوری از مجموع 

-ند و به طورکلی قادر به پیشاهوارد مدل شد پنج گاممتغیرهای فردی، سازمانی و فنی به ترتیب در 

 ذکر شایان. در توضیح بیشتر این نتیجه، هستنددرصد تغییرات مربوط به باورهای هنجاری  11بینی 
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ـ      و  هشـد ندار ااست که در گام پنجم با ورود نوآوری به مدل، متغیـر فنـاوری و کسـب شـهرت معن

این درحالی اسـت کـه بـا ورود متغیرهـای     ند. اهقدرت پیش بینی باورهای هنجاری را از دست داد

. ه اسـت دار نشـد ابر باورهای رفتاری معنثیر آنها أفردی، سازمانی و فنی به مدل تحلیل رگرسیون، ت

 یفن و یسازمان ،یفرد عوامل نقش به مربوط یمراتب سلسله ونیرگرس لیتحل جینتا 6شماره  جدول

 دهد.ی را نشان میکنترل و یهنجار ،یرفتار یباورها ینیب شیپ در
مانی و فنی در پيش بينی باورهای سلسله مراتبی مربوط به نقش عوامل فردی، ساز ونيرگرس نتایج تحليل. 6شماره  جدول

 رفتاری، هنجاری و كنترلی

 باورهای كنترلی بين پيش متغيرهای

 1مدل  2مدل  3مدل 

 721/1 * 525/1* 512/1* فناوری

 171/1 * -155/1 * --- فواید ادراک شده

 717/1* --- --- نوآوری

R2 

Adjusted R2 

ΔR2 

262/1 

265/1 

262/1 

227/1 

215/1 

121/1 

737/1 

762/1 

111/1 

 باورهای هنجاری بين پيش متغيرهای
 

 5مدل  1مدل  1مدل  2مدل  3مدل 

 261/1* 717/1* 712/1* 722/1 * 716/1* لذت کمک به دیگران

 111/1 226/1 * 231/1* 261/1 * --- فناوری

 -151/1 * -131/1* -116/1* --- --- از دست دادن قدرت دانش

 161/1 151/1* --- --- --- کسب شهرت

 265/1* --- --- ---  نوآوری

R2 

Adjusted R2 

ΔR2 

112/1 

111/1 

112/1 

221/1 

212/1 

132/1 

211/1 

223/1 

21/1 

252/1 

212/1 

12/1 

176/1 

216/1 

113/1 

بر اساس نتایج به دست آمده، از مجموع متغیرهای فردی، فنی و سازمانی اثرگذار بـر باورهـا و   

عامل درک از دست دادن قدرت، درک از لذت بردن از کمک بـه دیگـران،    تمایل به اشتراک دانش،

ثیر أتحت ترا کسب شهرت، نوآوری و فناوری با واسطه باورهای هنجاری، تمایل به اشتراک دانش 

ی بـا واسـطه باورهـای    نـوآور ی و فنـاور ، شده ادراک دیفوادهند. از سوی دیگر، سه عامل قرار می

هـای  دهند. این درحالی است که انگیزهتراک دانش را تحت الشعاع قرار میکنترلی مستقیماً رفتار اش

نتایج بررسی د. ندهسازمانی درک شده به طور مستقیم تمایل به اشتراک دانش را تحت تاثیر قرار می

آثار مستقیم و غیرمستقیم این عوامل حاکی از این است که درک لذت بردن از کمـک بـه دیگـران،    
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و  شـده  ادراک یهـا زهیانگ، دانش قدرت دادن دست از درکشهرت، فناوری،  نوآوری، درک کسب

آثار مسـتقیم و غیرمسـتقیم   به ترتیب بر تمایل به اشتراک دانش معلمان اثرگذارند.  شده ادراک دیفوا

 نشان داده شده است.  3شماره هر یک از متغیرهای مزبور در جدول 
 وامل فردی، سازمانی و فنی بر تمایل به اشتراک دانشمستقيم و غير مستقيم ع آثار .7شماره  جدول

 آثار              

 متغیر

 کل غیرمستقیم مستقیم

 -122/1 -116/1 151/1 دانش قدرت دادن دست از درک

 321/1 716/1 712/1 گرانید به کمک از بردن لذت درک

 شهرت کسب درک

 

135/1- 151/1 136/1 

 انگیزه های ادراک شده

 

177/1- --- 177/1- 

 فواید ادراک شده

 

265/1- --- 265/1- 

 نوآوری

 

-- 265/1 265/1 

 فناوری

 

212/1- 261/1 112/1 

 نتیجه گیری

و در  ه اسـت های اصلی مدیریت دانش شناخته شدمؤلفهیکی از ، در این پژوهش اشتراک دانش

ی کارکنان با یکدیگر اشتراک دانش را تبادل دانش ضمنی و آشکار، تجارب و مهارتهادیگر تعریفی 

های این پژوهش پیرامون اشتراک دانش و عوامـل مـوثر بـر آن در    با نگرش کلی بر یافته. ه انددانست

که معلمان نسبت بـه اشـتراک دانـش، تجـارب آموزشـی و       کردچنین استنباط توان میمعلمان  میان

یر همکارانشـان تمایـل   پرورشی و اطالعات کاری در مورد دانش آموزان و نحوه کالس داری با سا

ـ  ثر از باورهـای هنجـاری اسـت. بـه عبـارت دیگـر،       أبیشتری دارند و این تمایل بیش از هر چیز مت

دهنـد.  معلمانی که درک باالیی از باورهای هنجاری دارند، تمایل بیشتری به اشتراک دانش نشان می

بت بـه اشـتراک دانـش    در نتیجه تحلیل رگرسیون نیز نقش باورهای هنجاری در تمایل معلمان نسـ 

 دار شد. امعن

 وجـود  بـا  دانـش  اشـتراک  بـه  معلمـان  یباال لیتما زانیم بر یمبن پژوهش نیا جینتا به توجه با

ـ  و (1712) ی و همکـاران ابـزر  قـات یتحق جینتـا  با یسازمان تیماه در تفاوت ( 2112) کـیم  و کاب

ـ تما هاسـازمان  کارکنـان  اکثر که است آن انگریب جهینت نیا. دارد یهمخوان  رفتـار  دادن انجـام  بـه  لی

ـ ا در کـه  عوامل، یبرخ نبود ای موانع از یبرخ اما دارند دانش اشتراک  مـؤثر  عوامـل  از پـژوهش  نی

ـ ا. ی شوندم رفتار قالب در آن یآشکارساز و دانش اشتراک به اقدام از مانع هستند، شده شناخته  نی

 رفتار هینظر طبق رفتار بر آن ریتأث سپس و لیتما جادیا در یهنجار یباورها نقش به توجه با جهینت
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 قـات یتحق جینتـا  بـر  عـالوه  جینتـا  نیا لذا،. رسدیم نظر به موجه پژوهش نیا در شده یزیربرنامه

( 2111) ژو و وو و ،(2112) کـیم  و کاب ،(2112) همکاران و یچنامانن ،(1712) همکاران و یابزر

 رفتار هینظر دییتأ در پژوهش نیا جینتا. دارد شده یزیر برنامه رفتار هینظر تیموفق و اعتبار از نشان

ـ تما با یهنجار یباورها میان معنادار یهمبستگ دهندة نشان شده یزیر برنامه  اشـتراک  رفتـار  و لی

ـ تأ در( 2112) همکـاران  و یچنامـانن  و( 2111) ژو و وو یهـا  افتـه ی بـا  جینتـا  نیا. است دانش  دیی

 .دارد ییهمسو هینظر یها سازه میان یهمبستگ

کـه باورهـای    اسـت ه هـا نشـان داد  ثر بر اشـتراک دانـش یافتـه   ؤعالوه براین، در تبیین عوامل م

هنجاری معلمان نسبت به اشتراک دانش متاثر از لذت کمک به دیگران، فناوری، کسـب شـهرت، از   

. همچنین، باورهای کنترلی معلمان نسبت به اشـتراک  بوده استدست دادن قدرت دانش و نوآوری 

دانش از عواملی چون فواید ادراک شده از اشتراک دانش، نوآوری و فناوری تاثیر مـی پـذیرد. ایـن    

درحالی است که اثر باورهای رفتاری به طور مستقیم و غیرمستقیم بر تمایـل بـه اشـتراک دانـش و     

علمـان  شود، رفتار، تمایل و باورهـای م دار نشد. چنانکه مالحظه میارفتار اشتراک دانش معلمان معن

که اشـتراک دانـش بـا سـایر معلمـان      است ثر از این احساس آنان أنسبت به اشتراک دانش اغلب مت

آورد. عالوه بـراین، ایـن بـاور نیـز در     موجبات کسب شهرت و لذت کمک به دیگران را فراهم می

د هـای نـو را ایجـا   معلمان شکل گرفته است که به اشتراک گذاری دانش با دیگران زمینه خلق ایـده 

نقـش کلیـدی در تسـهیل رفتـار اشـتراک       اسـت و   کند و در همه موارد فناوری یک عامل موثرمی

 .  کندمعلمان مورد مطالعه ایفا می میاندانش، ایجاد تمایل و باور نسبت به اشتراک دانش در 

های اصلی فردی معلمان برای به اشتراک گذاری دانش بـا  بر اساس نتایج این پژوهش از انگیزه

، دانـش  قـدرت  دادن دسـت  از درک، گرانید به کمک از بردن لذت درکتوان به یر همکاران میسا

ی بـه عنـوان یـک متغیـر     نـوآور به عنوان عوامل فردی،  شده ادراک دیفواو  شده ادراک یهازهیانگ

(، 2112(، لـین و چـن )  2113ی اشاره کرد. این یافته بـا نتـایج پژوهشـهای لـین )    فناورسازمانی و 

، بـه نقـل از لطفـی،    2116( هماهنگ و همسو، اما با نتـایج پژوهشـهای پـاردو )   1721ن فر )خاتمیا

متغیر  نیتر یمحورباشد. مؤلفه نوآوری ( ناهمسو می1712(، ابزری و همکاران )2112(، نئو )1721

( هماهنـگ و  1711جو سازمانی شناسایی شده است. این یافته با نتایج پژوهشهای رهنورد و صدر )

( در پژوهش خود به این نتیجـه رسـید کـه ادراک فرهنـگ     1711ت. مثالً رهنورد و صدر )همسوس

اشتراک دانش کارکنان با عوامل سازمانی ارتباطی معنادار دارد. با ایـن توضـیح کـه تصـور حمایـت      

ی جدید انجام وظـایف بـر ادراک و نگـرش معلمـان     روشهای نو و خطرپذیری و ها دهیامدرسه از 
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عامـل فنـاوری بـر باورهـای      ریتأثدانش مؤثر است. همچنین بر اساس این نتایج،  نسبت به اشتراک

دار اسـت. ایـن یافتـه بـا     هنجاری و کنترلی و به تبع آن بر تمایل و رفتار اشتراک دانش معلمان معنا

( و سـنجقی و همکـاران   1712(، حسینقلی زاده و میرکمـالی ) 2111نتایج پژوهشهای نور و سلیم )

 یی دارد.( همسو1721)

ثر بـر اشـتراک دانـش،    ؤبا بهبـود عوامـل مـ   ی این پژوهش به نظر می رسد که اهبه استناد یافته

وضعیت رفتار اشتراک دانش معلمان بهبود و با کاهش آن وضـعیت رفتـار اشـتراک دانـش کـاهش      

سـازگاری  شـود  توصـیه مـی  نظـام آموزشـی   و دست اندرکاران به مسئوالن  ،خواهد یافت. بنابراین

یندها و رویه های کار معلمـان مـورد   آبه مرحله با فر به طور یکپارچه و مرحله گوناگونهای وریفنا

ی خوبی برای ها هیمادستمبانی نظری، مرور نگاهی به نتایج و با نظر قرار گیرد. شایان ذکر است که 

ر رفتار ثیر عوامل فردی، سازمانی و فنی بأنقد نظام آموزش و پرورش از جهت روابط ساختاری و ت

د. بسـیاری از معلمـان   شوفراهم می هنجاری و کنترلیاشتراک دانش معلمان با میانجیگری باورهای 

کاران آموزش و پرورش، از اهمیت باورها و تمایالتشان بر رفتارشـان آگـاه نیسـتند و    ریا دست اند

ارائـه  و  ریـزی شـوند، لـذا برنامـه    بـی تفـاوت  ممکن است ناخواسته نسبت به رفتار اشتراک دانش 

اشتراک دانش ضروری در جهت افزایش رفتار  آنهابا هدف تغییر نگرش و باورهای  های الزمآموزش

نگـرش و   در توانـد مـی و مطالعـات مـوردی    اقـدام پژوهـی   ترغیب معلمان به، آن است. عالوه بر

مـی و  در فعالیتهای تی تباورهای معلمان نسبت به اشتراک دانش و تجربیات کاری از طریق مشارک

ای معلمـان، توجـه بـه مقولـه اشـتراک      ن برنامه رشد حرفهیثر باشد. لذا، در تنظیم و تدوؤگروهی م

 . دارد دانش در سطح گروههای آموزشی، جلسات و شورای معلمان و مدرسه اهمیت بسیار
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 منابع
نــان بانــک بررســی رفتــار تســهیم دانــش در بــین کارک(. 1712ابــزری، مهــدی؛ شــائمی، علــی و عباســی، رســول. )

مجموعــه مقــاالت اولــین همــایش در  کشــاورزی شــهر شــیراز بــا اســتفاده از مــدل رفتــار برنامــه ریــزی شــده.
 .177-115، ملی مدیریت

ـ ترب رانیـ دب یشـغل  عملکـرد  و دانـش  تیریمـد  رابطـه  یبررسـ (. 1721) .محمدرضـا  ،یاسدالله  شهرسـتان  یبـدن  تی

 یی. طباطبا عالمه دانشگاهی، تیترب علوم و یاسروانشن دانشکده .ارشد یکارشناس نامه انیپا. الردم

 میتســه و دیــتول مــدل نیــیتب و یطراحــ. (1712). ، یوســفپاشــازاده و حســن ی متــین،زارعــســید مهــدی؛  ،یالــوان

، 11 پیــاپی،  1 شــماره ســیزدهم، ســال ،اســالمی دانشــگاه در معرفتــی مطالعــات فصــلنامه. دانشــگاه در دانــش

7-21. 

هــای روانشــناختی پــژوهش پدیــدار شــناختی در تعلــیم و  (. مؤلفــه1721ی، خســرو. )برخــورداری، رمضــان و بــاقر

 . 51 -72(، 2)2،نامه مبانی تعلیم و تربیت پژوهشتربیت. 

 اطــالع و کتابــداری فصــلنامه .(. اشــتراک دانــش، راهبــردی بــرای توســعه خــدمات کتابخانــه1715پریــرخ، مهــری. )
  . 12، شماره چهارم، جلد رسانی

 آموزشـی  هـای  گـروه  بررسـی : عـالی  آمـوزش  در دانـش  اشـتراک  زیرسـاختهای (. 1721، زهـرا. ) کرمـانی  زاده جعفر

 .217-225، 62، شماره رسانی اطالع و کتابداری فصلنامه. رسانی  اطالع و کتابداری

ــد. )  ــالی، ســید محم ــه   1712حســینقلی زاده، رضــوان و میرکم ــش: مطالع ــتراک دان ــر اش ــوثر ب ــدی م ــل کلی (. عوام

ــوردی دا ــران.    م ــگاه ته ــی دانش ــی و روانشناس ــوم تربیت ــکده عل ــران  نش ــالی ای ــوزش ع ــن آم ــلنامه انجم ، فص

 .31-61، 1شماره

ــا. )   ــر، پریس ــان ف ــازمان    1721خاتمی ــش در س ــتراک دان ــع اش ــده و موان ــل بازدارن ــر عوام ــی ب ــروری تحلیل . ها(. م

ـ          شمسه قابـل  ، 1-2دس رضـوی،  ، نشریه الکترونیکـی سـازمان کتابخانـه هـا، مـوزه هـا و مرکـز اسـناد آسـتان ق

 دسترسی در:

http://aqlibrary.ir/Old/index.php?module=TWArticles&file=index&func=view

_pubarticles&did=808&pid=11 

ــاک، الرس. )  ــامس و  پروس ــورت، ت ــش(. 1732داونپ ــدیریت دان ــران:   م ــت(. ته ــان سرش ــین رحم ــه حس ، )ترجم

 کو.پنشر سا

ــد کــار،  ــر توفیــق در بــرون ســپاری خــدمت  1713جلیــل. )رهنــورد، فــره الــه و خارون (. تــاثیر اشــتراک دانــش ب

 .61-12سال اول، شماره یک، ،نشریه مدیریت فناوری ایرانفناوری اطالعات.

 های دستگاه در سازمانی عوامل با کارکنان دانش تسهیم فرهنگ ادراک رابطه(. 1711) .صدر، فاطمه و رهنورد، فره اله

 .31-51، 1ال دوم، شماره ، سفراسوی مدیریت. دولتی

 و انیــآهنچ محمدرضــا ترجمــه، )یآموزشــ یســازمانها در دانــش تیریمــد(. 1713) ی.گــر جــونز، و ادوارد ز،یســال

 .پرورش و آموزش مطالعات پژوهشگاه انتشارات: تهران (.زاده ینقلیحس رضوان

ــه. )     ــازی، اله ــاس و حج ــان، عب ــره؛ بازرگ ــرمد، زه ــا روش(. 1736س ــتحق یه ــوم در قی ــا عل ــران: ریرفت . ته

 انتشارات آگاه.
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، شماره 7دوره  ،(تهران دانشگاه)یدولت تیریمد ی. فن و یسازمان ،یانسان عوامل یمبنا بر یدولت محور پروژه یها

3  ،25-111. 

(. رویکـرد کیفـی در بررسـی وضـعیت زیـر      1712شامی زنجـانی، مهـدی؛ مهرگـان، محمـد رضـا  و مانیـان، امیـر. )       
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 .21-63شماره یک، 
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 مشهد. . پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه فردوسییجنوب خراسان پرورش و آموزش
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  مباني و اصول عصب شناختي يادگيري و تربيت عنوان کتاب:
 دكتر علي نوري تألیف:

 تهران، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها : ناشر

  )سمت(، مركز تحقيق و توسعة علوم انساني

 اول، 9313 سال و نوبت چاپ:

 852 تعداد صفحات:

 
و در پيشگفتار با در نظر گرفتن زمينه  شده است فصل تنظيم هفتمطالب اصلي اين كتاب در 

 بحث كتاب از علم بودن دانش تربيت و چگونگي آن سخن به ميان آمده است.
پس از معرفي علوم اعصاب و آغاز ظهور آن و اشاره به نقش يافته هاي پژوهشگران فصل اول 

ضوعاتي همچون تفکر، درباره چگونگي كاركرد و رشد مغز در پيدايش نگرش هاي تازه درباره مو
حافظه، هيجان، انگيزش و يادگيري، امکان و ضرورت پيوند ميان اعصاب و تربيت را مورد بررسي 

 .قرار داده است
تاريخي آثار سير تکاملي دانش بشر از ساختمان و كاركرد مغز و چگونگي به مطالعه  فصل دوم

ي پژوهشگران را در اعصار مختلف يادگيري آن بر تفکر و سياست تربيتي پرداخته است و تالشها
 .در رابطه با علوم اعصاب و تربيت، مطرح كرده است

 تربيت را در طي سه دسته مطالعات:-روش هاي پژوهش در حوزه عصبفصل سوم، 
و ذهن مرتبط با  زالف( مطالعات علمي با هدف آشکار ساختن دانش علمي درباره مغ

به هدف بررسي دقيق تر تاثيرات و تناسب بالقوه موضوعات تربيتي، ب( مطالعات پيوند دهنده 
روان شناختي، ج(  –مفاهيم مرتبط با يادگيري به منظور دستيابي به يک شناخت تربيتي و عصب 

 محور مبتني بر يافته ها و شواهد به دست آمده تبيين كرده است. -مطالعات عمل
قال دهنده هاي عصبي، به معرفي ويژگي هاي عمومي سيستم عصبي انسان، انتفصل چهارم 

 ساختمان و كاركرد سيستم عصبي اختصاص يافته است.
ماهيت يادگيري و چگونگي آن را از منظر علوم اعصاب در قالب توصيف و تحليل فصل پنجم 

 است. خالصه كردهمجموعه اي از اصول 
 پرداخته 5مطرح در فصل به معرفي رهنمودهاي آموزشي مبتني بر اصول يادگيري فصل ششم 

 است.
، فصل پاياني كتاب، ضمن اشاره به برخي چالشها و موانع اساسي برخاسته از پيوند فصل هفتم

ثر با اين چالش ها و موانع ارائه داده ؤميان علوم اعصاب و تربيت، راهکارهايي براي رويارويي م
 است.
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The Role of Personal, Organizational, and Technological Factors in 

Predicting Teachers’ Beliefs about Knowledge Sharing 

 

M. Bohlool 

R. Hosseyngholizaadeh, Ph.D.  

M. Karami, Ph.D. 

 

To explore the role of personal, organizational, and technological 

factors in predicting teachers’ beliefs about knowledge sharing, a sample 

of 173 Rashtkhaaree teachers was randomly selected from among the 317 

teachers working in this city. The instrument used is the Raajaa & 

Chenamani Questionnaire. Results show a high inclination towards 

knowledge sharing; however, actual knowledge sharing behavior is 

dampened by the beliefs both directly and indirectly. Furthermore, the 

results indicate that perceived loss of power, joy of helping others, 

gaining fame, innovation, and technology affect knowledge sharing 

behavior directly through the norm-based beliefs while the three factors 

of perceived benefits, innovation, and technology do so through the 

control-based beliefs. Organizational motivations as perceived by the 

respondents affect their inclination towards knowledge sharing. 

 

Key words: knowledge management, knowledge sharing, organizational 

atmosphere, technology, teachers 



 

General and Professional Qualifications of Iranian High School 

Masters according to the Ministerial Documents 

 

H. Abdollaahi, Ph.D. 

 

A perusal of the ministerial documents at the Iranian Ministry of 

Education during the past 100 years was undertaken in order to clarify 

how the general and professional qualifications required for the post of 

high school master have evolved over the course of time. Results show 

that initially no distinctions were made between general and professional 

qualifications. It is only for the past 25 years that these two sets of 

qualifications are separately listed. However, the categorization and 

listing is not done carefully as some of the general qualifications are 

actually professional and vice versa. For example, qualities of leadership 

and management are listed among general qualifications while the level 

of education is among the professional qualifications. The same 

inadequacy can be seen in the qualifications declared for the elementary 

and middle school administrators. Overall, most of the qualifications are 

vague and open to interpretation, thus making them difficult to measure. 

 

Key words: educational documents, The High Council of Education, high 

school administration, general and professional qualifications 



 

 

Impediments to the Deployment of Knowledge Management Program 

in the Provincial Department of Education in Yazd 

 

M. Zanjirchi, Ph.D. 

M. Hakkaaki 

A.R. Konjkaav Monfared  

F. Behniyaa 

 

To identify the impediments to the deployment of knowledge 

management program in the provincial department of education in Yazd, 

a questionnaire was completed by a carefully selected sample of 20 

departmental staff at Yazd’s district one representing different areas of 

expertise. Using the FMEA techniques, 23 factors were identified as 

impediments to a successful launching of the knowledge management 

program. Poor reward and motivating system, inadequate budget, poor 

organizational culture, lack of an appropriate implementation plan, and 

educational preparation of the staff are among the most important factors 

identified. 

 

Key words: knowledge management, FMEA, Fuzzy logic, department of 

education, Yazd 



 

The Effect of Educational Expenditure on Economic Productivity: A 

Comparison of the Situations in Iran, India, Japan, Germany, and 

Australia 

 

A. Abbaaspoor, Ph.D. 

E. Jahaangard, Ph.D. 

E. Misaaghifar 

 

Different countries may differ in their educational systems, but they 

are the same as far as their educational systems interacting with their 

socio-economic systems.  From a systemic perspective, evaluation 

research on the functioning of these systems is necessary. In economics, 

education is considered to be a sector in its own right and one way of 

looking at it is through the give and take model in order to determine the 

mutual impact of different sectors. The present research has looked at the 

educational investment and its impact on both the national and sectorial 

economies in 5 different countries. To do this data from Iran in 2006, 

India in 2004, Germany, Japan, and Australia in 2005 were used and 

forward and backward indices, both direct and indirect, along with indices 

of dispersion were calculated. Data analysis reveals that both Germany 

and Australia have the highest inter-sectorial interaction, whereas Iran has 

the highest dispersion and sensitivity indices. 

 

Key words: educational expenditures, input-output analysis, socio-

economic systems, Iran 



 

 

Education Vouchers: The Right to Choose or to Own? 

 

M. H. Hassani Shalmaani, Ph.D. 

 

Using education vouchers is one way of increasing parental access 

to schools and hence, creating rightful choices for them in regard to 

schools. Since such rights require governmental cooperation, it is 

necessary to delineate the boundaries of parental rights in order to clarify 

if the parents have simply the right to choose school of their choice or 

have a sort of property right by which they can participate in the 

curriculum planning of the school they have chosen. If so, the government 

is obliged to plan and supervise training programs aimed at helping 

parents to become self-regulating and responsible participants in dealing 

with the educational events. As such, the use of education vouchers is a 

sort of governmental investment by which it surrenders part of its capital 

to the parents, and hence, they become agents of educational justice. 

 

Key words: education voucher, ownership, parental choice, investment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A Bi-Level Analysis of the Effect of the Household SES and the 

Provincial Level of Development on Academic Deprivation among 

Iranian Children 

 

M. Amiri 

 

Academic deprivation (AD) among school age Iranian children is a 

major problem as many of them fail to go or continue to go to school for a 

variety of reasons.  This deprivation could be a function of factors at both 

the family and provincial levels. The ratio of children deprived of 

schooling (RCDS), higher than the middle level, is significantly different 

among Iranian provinces, hence, necessitating the use of a multilevel 

model in dealing with the problem. The analysis of data collected on the 

households’ SES as well as those on the LOD of the provinces indicates 

that most of the difference in deprivation stems from the household rather 

than the province that the children live in. At the provincial level, AD and 

SES have a significant negative relationship with the RCDS affecting its 

strength negatively. This suggests that there are other factors besides the 

household factors that affect AD, although the household SES is the most 

significant element in academic deprivation. 

 

Key words: academic deprivation, household SES, extent of being 

developed, hierarchical linear models 



 

 

Epistemic Structure of Islamic Philosophies of Education: 

Foundationalism or Coherentism  

 

M.R. Madanifar  

N. Sajjaadiyeh, Ph.D. 

 

Given the two approaches to epistemology emphasizing 

foundationalism or coherentism, it is of interest to know if the epistemic 

structure of Islamic philosophies of education is related to any of these 

two or has a structure of its own, given that each of those approaches is 

faced with challenges that seem insurmountable. However, it is argued 

herein that the Islamic philosophies of education are best viewed as 

combinatorial mixtures of these two and can appropriately be named 

modified foundationalism. In this approach the overall structure is 

foundationalism, yet at certain junctures, such as those dealing with 

contemporary issues, or issues not justifiable irreligiously, emphasis is on 

coherentism. 

 

Key words:  educational philosophy, structure, foundationalism, 

coherentism, Islam 
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