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سخن سردبير

دکترعبدالحميد رضوي

بهمن م��اه طالیه دار غلبه ایمان بر کفر و س��ر 
دادن س��رود پیروزي حق بر باطل اس��ت. ماهي 
که در آن جنبش انقالبي مردم مسلمان ایران در 
سایه زعامت خمیني کبیر )ره( با اتكال به ایمان 
اس��المي و فداکاري ش��هیدان گرانقدر میهن به 
پیروزي رس��ید و سروش برپایي نظام اسالمي را 

سر دادیم. 
در شماره کنوني پژوهش نامه شاهد گزارشي 
از سالگرد تأس��یس دارالفنون و مقاالتي در باب 
نظام آموزشي و مؤلفه هاي مربوط به آن هستیم. 
در اندیشه نگارش این س��رمقاله بودم که به یاد 
گزارش پژوهشي با عنوان » حقوق و تكالیف معلم 
در منابع اس��المي با تأکید بر مسؤولیت اخالقي 
معلم در منابع اس��المي« افت��ادم. این پژوهش 
اگرچه بنابه اظهار مج��ري آن در زماني اندک در 
آموزش و پرورش قم در سال 81 به وسیله محقق 
ارجمند آقاي محمدرضا تمسكي انجام شده است. 
لیكن حاوي نكات قابل توجهي است که تلخیصي 

از آن را اینجا مي آورم.
در گزارش چنین آمده است: 

در مطالعة قرآن پژوهي اولیه مش��خص گردید 
واژة »حق« و مشتقات آن 274 بار در قرآن تكرار 
ش��ده که 101 مورد آنه��ا در آیات مدني و 173 

مورد دیگر در آیات مكي قرار داشتند. 
در کل تنه��ا 57 مورد ح��ق در مقابل تكلیف 
به اصطالح حقوقي و اخالقي قرار داش��ت که به 
آنه��ا معاني اعتباري گویند. از این 62 مورد، حق 
47 بار به معناي »اس��تحقاق«، 14 بار به معناي 
»طل��ب« )7بار به معني تكلیف و 7 بار به معني 
دین( و تنها 1 مورد به معناي »اجازه و رخصت« 
استعمال شده بود. بقیه 168 آیه شریفه باقي مانده 
در معاني حقیقي ) به معناي حقیقت و واقعیت( 
به کار رفته بودند. در قرآن هر دو نوع مس��ؤولیت 

حقوقي )مدني و کیفري( آمده است.
از آیات مورد بررسي مي  توان به حقوق و تكالیف 

زیر براي معلمین اشاره نمود:
معلم در مقابل خداوند مسؤول است »احزاب 15« 
و خداوند هم مسؤول تحقق وعدة بهشت و ... )فرقان 
16(. باتوجه به فطرت و طبیعت هر دانش آموز از او 

انتظار داشته باشید )طالق 7/بقره 233(.
آنچه را که بدان عل��م و اطمینان ندارید، دنبال 

نكنید )اسراء 36(.
ب��ه پیمان هاي خود و دانش آم��وزان ... وفا کنید 
)اسراء 34(. تحت تأثیر هواهاي نفساني، دانش آموزان 
را گم��راه نكنید )انعام 119(. ب��ا همكاران خود در 
زمینه مس��ایل علمي حس��ادت نورزید که موجب 
تفرقه است )شوراي 14(. مبلغ علم خود را فراتر از 
امور فاني و پست ببرید )نجم 30(. دانش آموزاني را 
که در خانه و جامعه سالم نمانده اند اول باید اصالح 
کنید، سپس علم بیاموزید )آل عمران 164/جمعه 
2(. پس از علم آموزي به دانش آموزان صالح، به رشد 
و تعالي آنها اقدام کنید )بقره 129(. و از روایات مورد 
بررسي نیز به چند مورد از وظایف معلم و دانش آموز 

اشاره شده است. 
وظيفه معلم: 

دانستني هاي سودمند خود را کتمان نكنید )غرر، 
205(. خیرخ��واه دانش آموزان خود باش��ید )بحار، 
ج 96، ص7(. ب��ا عدم هدای��ت دانش آموزان گمراه، 
خیانت نكنی��د )کاف��ي، ج8، ص 54(. دین را ابزار 

دنیاي خود نسازید )کنز(.
در پي حقیقت باشید نه مصلحت امراي زمان، یا 
منفعت شخصي )کنز(. جهت تعلیم نیازمند، تقاضاي 

رشوه نكنید )بحار ، ج 2، ص 62(.
مسؤوليت اخالقي معلم:

از بین موارد بسیار زیاد مسؤولیت اخالقي ) 194 
مورد حقوق معل��م و 122 مورد تكالیف معلم( 20 
مورد »مس��ؤولیت مدني/ کیفر/ انضباطي« 8 مورد 
»حق��وق اساس��ي« معلمین و 2 م��ورد از » حقوق 
اختصاصي معلمین زن« در این پژوهش گردآوري 

شده که چنین اند:
رش��وه گرفت��ن از دانش آم��وزان: یا اولی��اء یا ... 
)میزان الحكم��ه، ص 13529/475، س��ؤال 351 و 
352 و 355 رس��اله. تنبیه بدني )دیدگاه سحنون، 
در این مورد( و همان، مسأله 3224. دریافت هدیه 
از دانش آموزان بدون اذن ولي )سحنون، چهارمین 
مورد(. واگذاري دانش آم��وزان کالس به حال خود 

درصورتي که براي آنها سودمند نباشد. )سحنون، 
مورد پنجم و دوازدهم(. کم کاري )سحنون، مورد 
ششم، قابسي مورد هشتم(. فرستادن دانش آموزان 
در پي حوایج شخصي جز موارد ضروري )سحنون، 
مورد یازدهم(. پرداختن به مشاغل دیگر )معامله 
و ...( در زمان موظف )قابسي، مورد نهم(. تعطیل 
کردن کالس و به مرخصي رفتن حتي براي احقاق 
حق دیگري مگر در حال اضطرار )قابس��ي، مورد 
دهم با ذکر موارد اضطرار(. رفتن به مس��افرتهاي 
طوالني )حج و ...( در سال تحصیلي بخصوص اگر 

از ابتداي سال مي داند )قابسي، مورد یازدهم(.
10-  عدم رعایت نظافت و آراستگي عرفي ظاهري 

)شهید ثاني(.
11- تدریس در حال عدم تعادل جسمي و رواني 

)بیماري، پریشان حالي( و )شهید ثاني، 13(.
آنه��ا  12- تدری��س علوم��ي ک��ه آموخت��ن 
ح��رام و غیرمج��از مي باش��د )جادوگ��ري و ...( 

)آداب المتعلمین(.
13- وضع قانون و دس��تور مخالف احكام اسالم 
)مقام معظم رهبري، اجوبه االستفتائات، ص 914 

و 915(.
14- پذیرفت��ن توصیه هاي خالف قانون )همان، 

ص 916(.
حقوق اساسي معلم:

بدون مجامله و سازش��كاري و به قدر وس��ع و 
توانایي حق را اظهار نماید )شهید ثاني، در مقابل 
بدعتها و افكار س��خیف(. ح��ق مدیریت زن در 
اداره واطاعت مرد اداره از او )س��ؤال 336 رس��الة 
اس��تفتائات(. نویس��نده در بخش پایاني گزارش 
اذعان  مي کند که آنچه از منابع اسالمي ذکر کرده 
لزوماً مورد تأیید و تأکید نبوده و فقط به تبعیت از 
آیه شریفه »فبشر عبادي الذین...« به همه جا سر 
زدن و تبعیت از بهترین ها، کاري پسندیده است.

پژوهش��گاه مطالعات، اخیراً ب��ا تقویت گروه 
پژوهش��ي تعلیم و تربیت اس��المي و تش��كیل 
جلس��ات متعدد، انتظار دارد پژوهشگران کشور 
با تماس و یا مراجعه به س��ایت rie.ir با انتخاب 
عناوین پژوهشي مرتبط با حوزه تعلیم و تربیت 
اسالمي به جریان تربیتي مورد نظر چشم انداز 20 
س��اله کشور که بایستي مورد عنایت همه باشد، 

کمک نمایند.

بهمن ماه
سر دادن سرود پیروزي حق بر باطل
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گزارش

دارالفنون 158 ساله شد
گزارشي از برگزاري مراسم یکصدوپنجاه وهشتمین سالگرد تأسیس دارالفنون

گزارش: سميه ذاکري يونسي
بیش از 150 سال از تأس��یس مدرسه “دارالفنون” 
یعني اولین مدرسه مدون آموزشي در کشور مي گذرد. 
دارالفنون، آغازي براي نوس��ازي اندیشه و تفكر و شیوه 
نوین زیست ایران و ایراني است که تأسیس آن سرآغازي 
براي تأس��یس مدارس گوناگون بود. این مدرسه که به 
تاری��خ 5 ربیع االول 1267ه�.ق براب��ر با دي ماه 1230 
هجري شمس��ي افتتاح ش��د، یادگار امیرکبیر و تاریخ 
ملت ایران اس��ت، یادگاري که باید پاس داشته شود تا 
غبار بي امان زمان بر آن ننش��یند و زحمات گذشتگان 

را کم رنگ نسازد.
ی��ادگاري ارزش��مند و گرانمایه که پاسداش��ت آن، 

پاسداشت تاریخ ملت ایران و ایراني است.
یكصد و پنجاه و هش��تمین مراسم سالگرد تأسیس 
مدرس��ه »دارالفنون« صب��ح روز 13 دي ماه با حضور 
اندیشمندان، صاحبنظران و دانش آموزان اسبق آن مرکز 
و نیز مراسم تقدیر از دست اندرکاران هفته پژوهش در 
محل مجموعه تاریخي دارالفنون برگزار شد. به گزارش 
خبرن��گار نگاه، در این آیین که با قرائت کالم اهلل مجید 
آغاز شد، ابتدا دانا، مسؤول گنجینه و اسناد دارالفنون به 
ایراد سخنراني پرداخت. دانا گفت: دارالفنون یک مكان 
ملي و تاریخي است که فراتر از زمان و مكان است. وي 
ضمن تشكر از دست اندرکاران برگزاري مراسم سالگرد 
این مجموعه به ارایه گزارشي از فعالیت هاي یک سال 
گذش��ته این مرکز پرداخت و گفت: برگزاري جلسات 
اتاق فكر، انتش��ار ویژه نامه دارالفن��ون، راه اندازي واحد 
تاریخ شفاهي، ایجاد آرشیوي جهت نگهداري نسخه اي 
از برخي پایان نامه هاي دانشجویان رشته تاریخ و معماري 
که به این مرکز ارایه مي کنند، مراجعه به مرکز اس��ناد 

شهر تهران و جمع آوري آرشیو 
واح��د  راه ان��دازي  و...  عك��س 
کتابفروش��ي مرک��ز در خیابان 
ناصر خسرو تهران، تشكیل مرکز 
مطالعات تیمز و پرلز، راه اندازي 
واحد سرایداري دارالفنون براي 
افزایش امنیت این بناي تاریخي، 
ایج��اد مرک��ز نق��د و مناظ��ره 
از موزه هاي  بازدی��د  دارالفنون، 
مختلف ش��هر تهران، مكاتبه با 
اداره کل موزه ها، مكاتبه با مرکز 
اس��ناد تهران جهت اخذ اسناد، 
ارتباط با بافت  تاریخي شهرداري 

منطقه 12 ش��هر تهران و همكاري با آنان براي حضور 
گردشگران در این مجموعه، همكاري  با مجریان سازمان 
میراث فرهنگي براي مرمت دارالفنون و ارتباط متقابل با 
سازمان نوسازي آموزش و پرورش شهر تهران را از جمله 
فعالیت هاي انجام گرفته از یک سال گذشته تاکنون در 

مرکز دارالفنون عنوان کرد.
رييس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش:
حفظ و نگهداري از دارالفنون يك ارزش است

بنابراین گزارش، در این مراسم دکتر هاجر تحریري 
نیک صفت رییس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش 

به ایراد سخنراني پرداخت.
وي با بیان اینكه هر انساني باید از فرصتي که در طول 
زندگي اش به او اعطا شده به نحو احسن استفاده کند، 
گفت: باید ببینیم که در طول عمرمان براي کشور و به 

ویژه اعتالي آموزش و پرورش چه کاري انجام داده ایم.
وي افزود: وقتي زندگي امیرکبیر را بررسي مي کنیم، 
متوجه مي شویم که در میان تمام کارهاي ارزشمندي 
که وي به انجام رسانده است، عنایت ویژه امیرکبیر به 
تعلیم و تربیت بیش از هر مقوله دیگري بوده است چراکه 
امیرکبیر دانسته بود که اگر قرار است کشور »ایران« به 
جایگاه اصلي خود برس��د، باید به تعلیم و تربیت توجه 

داش��ته باش��د. دکتر نیک صفت ادامه داد: امروز فضاي 
تاریخي � فرهنگي دارالفنون براي ما مقدس است و البته 

نگهداري این مجموعه نیز ارزش محسوب مي شود.
رییس پژوهشگاه تعلیم و تربیت تصریح کرد: دارالفنون 
باید به خاطر تعلیم و تربیت و براي نظام تعلیم و تربیت 
باقي بماند و مكاني باشد که جوانان ما با بازدید از آن به 

تعلیم و تربیت کشور عنایت و التفات ویژه بنمایند.
وي با اشاره به فعالیت هایي که طي چند سال گذشته 
تا کنون براي حفظ مجموعه تاریخي دارالفنون توسط 
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش انجام یافته گفت: 
در سال 1380 قرار بود این مجموعه تاریخي از آموزش 
و پرورش گرفته شود اما با تالش هایي که انجام گرفت، 
قرار بر این شد که این مكان به موزه آموزش و پرورش 
مبدل ش��ود و با توجه به اینكه تاکن��ون موزه اي با این 
عنوان راه اندازي نش��ده است، براي عملیاتي شدن این 

تفكر، اتاق فكر تشكیل داده ایم.
دکت��ر نیک صفت خب��ر داد: امروز یك��ي از اضالع 
ساختمان تاریخي دارالفنون، در حال آماده شدن براي 

ایجاد فضاي کالبدي این مجموعه است.
بنابراین گزارش، وي با اشاره به اینكه تاکنون فضاي 
ای��ن مجموعه به طور کامل بازس��ازي و مقاوم س��ازي 
نشده اس��ت گفت: قرار بود تا خردادماه امسال این بنا 
بازس��ازي و مقاوم سازي شود که در این راستا از برخي 
مسؤوالن، دست اندرکاران براي بودجه گذاري، بازسازي و 
نوسازي این مجموعه استمداد مي طلبیم. دکتر تحریري 
نیک صفت اف��زود: آرزو دارم که موزه آموزش و پرورش 
در این مكان راه اندازي ش��ود تا اس��ناد تعلیم و تربیت 
گذش��ته در این مجموعه به نمایش گذاشته شود. وي 
تصری��ح کرد: هزینه کردن براي آماده کردن این مكان 
تاریخي یک سرمایه گذاري بوده 
و صرفاً هزینه کردن محس��وب 
نمي ش��ود و بنابراین با توجه به 
هزینه ناکافي ب��راي اختصاص 
به این امر، الزم اس��ت تا هزینه 
کافي براي مرمت این مجموعه 
در اختیار آموزش و پرورش قرار 
گیرد و لذا از مس��ؤوالن و وزیر 
آموزش و پرورش استدعا داریم 
ک��ه ردیف یا بودجه مس��تقلي 
براي مرمت و نوسازي این موزه 
در اختیار پژوهشگاه قرار بدهند. 
رییس پژوهشگاه تعلیم و تربیت 



بهمن ماه 1388. شماره 118

6

با اشاره به اینكه در برنامه چهارم توسعه بند »ب« ماده 
114 دولت موظف ش��ده تا هزینه اي را براي موزه ها و 
موسس��ه هاي پژوهش وابسته به دستگاه ها ایجاد کند، 
گف��ت: امروز براي عملیاتي کردن این بند در آموزش و 
پرورش فضاي خوبي آماده ش��ده اس��ت که باید از این 
فرصت به نحو احسن استفاده کرد، البته این مهم مستلزم 

اختصاص بودجه کافي براي این مجموعه است.
وي به فرصت ایجاد شده براي تقدیر از دست  اندرکاران 
هفته پژوهش اشاره کرد و گفت: اگر در بحث پژوهش 
تعامل دستگاهي ایجاد شود، مي توان به آینده پژوهش 
امیدوار بود. وي ابراز امیدواري کرد، بتوانیم در فرصتي 
که به ما داده شده براي تعلیم و تربیت کشورمان اثرگذار 

باشیم.
مدير دبيرستان ماندگار البرز و استاد دانشگاه:

بايد حفظ دارالفنون آغازي براي تحوالت بعدي 
باشد

بنابراین گزارش در ادامه این مراس��م، دکتر حامي 
کارگر مدیر دبیرس��تان البرز به موضوع نقد و بررسي 
پیامده��اي دارالفنون پرداخ��ت. وي دارالفنون را یكي 
از مكان هایي دانست که تلنگري براي دست اندرکاران 
تعلیم و تربیت اس��ت تا از خود بپرس��ند که تعلیم و 
تربیت این کش��ور کجا بوده، کجا هست و مي خواهد 
به کجا برود. دکتر حامي کارگر افزود: آنچه مهم است 
اندیشه اي است که در پشت این فضا نهفته است چراکه 
مشابه این بنا در طول تاریخ وجود داشته اما دارالفنون 
در مقطع زماني خود، مبین ویژگي هاي خاص آموزش و 
پرورش در آن مقطع زماني بود. وي تأکید کرد: همواره 
در این کشور اراده هایي وجود داشته که در یک مقطع 
زماني ظهور کرده و مانع از بروز س��قوط ش��ده است. 
مدیر دبیرس��تان البرز با اشاره به اینكه امیرکبیر یكي 
از مرداني بود که مي خواست تحولي در تعلیم و تربیت 
ایجاد کند، افزود: امیرکبیر در بعد فرهنگي به تأسیس 

مدرسه دارالفنون و راه اندازي روزنامه وقایع اتفاقیه همت 
گماش��ت و تحوالتي در این راستا در کشور ایجاد کرد. 
وي اضافه کرد: اگر دارالفنون را نخس��تین گام توسعه 
فرهنگي و آموزشي بدانیم، مي توانیم نتیجه بگیریم که 
دارالفنون نتایجي را که در دوره هاي بعدي ما که اکنون 
از آن سود مي بریم به وجود آورده است. وي با اشاره به 
انتشار کتاب جهان نماي جدید توسط امیرکبیر گفت: 
امیرکبیر مكاني را تأس��یس کرد که جامعه ایران براي 
یادگیري حرفه  هاي گوناگون از آن سود برد. دکتر حامي 
کارگر به پیامدهاي تأسیس دارالفنون اشاره کرد و افزود: 
پیدایش قشر تحصیل کرده که بعدها موجب پیدایش 
انقالب مش��روطیت شدند، حفظ داده ها و اسناد، رشد 
تحصیل کرده هایي که توانستند در ایجاد تحوالت کشور 
سهیم باش��ند، برپایي نهضت ترجمه توسط معلمان 

دارالفنون از جمله پیامدهاي تأسیس این بنا بود.
وي که از دانش آموزان همین مدرس��ه بوده اس��ت 
ادامه داد: مدرسه عالي دارالفنون در نهایت با همه فراز 
و نشیب هایي که از سر گذراند، به ما جدید اندیشیدن 
را آموخ��ت. وي در پایان اظهار امی��دواري کرد: حفظ 
دارالفنون، سرآغازي براي تحوالت بعدي باشد. بنابراین 

گزارش، در این مراس��م آنگاه گروه سرود دانش آموزي 
»آیین مهر« متش��كل از دانش آموزان منطقه 19 شهر 
تهران به اجراي س��رود پرداخت و آنگاه دکتر معتمدي 

مولف کتاب هاي درسي سخنراني نمود.
دكتر معتمدي:

بايد بسازيم و بسازيم چراكه به اين مكان نياز 
داريم

دکت��ر معتمدي درخصوص بن��اي دارالفنون گفت: 
امروز به بزرگان، اساتید، مولفان و مترجمان بسیاري نیاز 
داریم پس باید بسازیم و بسازیم چراکه به این مكان نیاز 
داری��م. وي افزود: اگر بخواهیم معلم تربیت کنیم باید 
معلماني همچون محمدکاظم محالتي )دکتر شیمي( 
که واقعاً به کارش عشق مي ورزید و از اساتید دارالفنون 

بود، تربیت نماییم.
وي با اش��اره به مس��یر تاریخي عل��م در ایران به 
تأسیس دانشگاه جندي شاپور، تأسیس نظامیه هاي 
خواجه نظام الملک و تدریس فقه شافعي و جنگ هاي 
ایران و روس در دوره فتحعلي شاه قاجار و نیز فرستادن 
برخي ها توسط عباس میرزا به فرنگ جهت آموختن 
فنون نظامي به مسأله ساخت بناي دارالفنون توسط 
امیرکبیر اشاره کرد. معتمدي گفت: دارالفنون با نظم 
خاصي آغاز مي شد و هر روز گزارش کار داده مي شد 
و جالب اینكه در این سیر تاریخي کم  کم در دارالفنون 
به جاي استادان خارجي استادان ایراني به کار گرفته 
مي شدند. وي تأکید کرد: نخستین نقشه شهر تهران، 
تعیین ارتفاع تله دماوند، کشف برخي معادن، استفاده 
از فن عكاس��ي و نقاش��ي، جم��ع آوري برخي کتب، 
نخستین آمارگیري از جمعیت شهر تهران همه و همه 
توسط شاگردان مدرسه عالي دارالفنون انجام پذیرفت. 
دکتر معتمدي با اشاره به اینكه سرانجام نتوانستیم به 
تمام اهداف دارالفنون برسیم، گفت: شاید عدم توجه 
به علم و فرآورده هاي آن و نیز عدم توجه به راه و روش 
رسیدن به دانش هاي یادگرفته شده موجب این مسأله 
باشد، چراکه ما به چگونگي تولید علوم در دارالفنون 
نرسیدیم و فقط به چیدن میوه هاي درخت علم بسنده 
کردی��م در حالي که غربي ها به کاش��تن درخت علم 

پرداختند.
دبير ستاد هفته پژوهش: 
پژوهش يك فرصت است

به گزارش خبرنگار نگاه، در این مراسم، دکتر متین دبیر 
ستاد هفته پژوهش و عضو هیأت علمي دانشگاه تقارن 
سالروز تأسیس دارالفنون را با تجلیل از دست اندرکاران 
هفته پژوهش مغتنم دانس��ت. وي اضافه کرد: پژوهش 
فرصتي است که مي تواند زمینه هاي خوبي را ایجاد کند. 
دبیر ستاد هفته پژوهش از تالش هاي دست اندرکاران 
هفته پژوهش قدرداني کرد. شایان ذکر است، در پایان 
این مراسم 20 لوح تقدیر به اعضاي ستاد هفته پژوهش 

و برپاکنندگان نمایشگاه اهدا گردید.

نخستين نقشه شهر تهران، تعيين 
ارتفاع تله دماوند، كشف برخي 
معادن، استفاده از فن عكاسي و 
نقاشي، جمع آوري برخي كتب، 
نخستين آمارگيري از جمعيت شهر 
تهران همه و همه توسط شاگردان 
مدرسه عالي دارالفنون انجام 
پذيرفت

گزارش
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دکتر محمدجعفر جوادي
نويسنده و محقق

تالش آم��وزش و پرورش کش��ورمان در طي دو 
دهه گذشته، بیشتر، معطوف به افزایش نرخ ثبت نام 
دانش آموزان الزم التعلیم و ابعاد کّمي آموزش بوده و 
در نتیجه این تالش��ها، آمار ورودي این دانش آموزان 
به بیش از 97 ارتقا یافته اس��ت )یونسكو، 2003(. از 
طرف دیگر، رشد کّمي دانش آموزان با افزایش بودجه 
و امكان��ات همراه نب��وده و الجرم، کاهش کیفیت و 
افزایش افت تحصیلي را به دنبال داشته است. چنانكه 
از 97 دانش آم��وز ثبت نام ش��ده در پای��ه اول دوره 
ابتدایي؛ تنها 0/76 آنه��ا در پایة پنجم همین دوره 
فارغ التحصیل ش��ده اند )همان(. به عالوه، تحقیقات 
انجام شده در خالل دو دهه گذشته در کشور نشان 
مي دهد که آموزش و پرورش کشورمان در پایه هاي 
مختلف از مشكالت متعددي رنج مي برد، که نشان از 
کیفیت پایین آموزش در این سطوح دارد )دادستان، 
1376؛ مجیدي، 1364؛ موسي پور، 1370؛ رئیس دانا، 
1371؛ منفرد، 1369؛ اغرازي، 1371؛ مبشر، 1376؛ 

جوادي، 1381(.
از طرف دیگر، تغییرات ایجاد ش��ده در س��اختار 
جوامع و در نیازهاي آنها – که به تبع پدیده جهاني 
ش��دن پیش آمده اس��ت – لزوم تغیی��ر در وظایف 
کارکردها و نیز اهداف و رسالتهاي آموزش و پرورش 
را ایج��اب مي کند. این تغییرات اگرچ��ه داراي ابعاد 
اجتماع��ي، اقتصادي، سیاس��ي، علم��ي و فرهنگي 
اس��ت، نقش فن آوري هاي اطالعات��ي و ارتباطي در 
این تغییرات بسیار چمشگیر است. فن آوري هاي ذکر 
شده موجب ش��ده است که مسأله زمان و مكان در 
آموزش براي اولین بار مورد سؤال قرار گیرد و ایجاد 
مراکز آموزشي مجازي نیز این امكان را فراهم کرده 
اس��ت تا شرایط براي آموزش مداوم کلیه شهروندان 
در سراس��ر زندگي فراهم گردد. ورود تعدادي زیادي 
دانش آم��وز به دوره هاي مختل��ف آموزش و تعمیم 
این آموزش به سراس��ر زندگي، مش��كالت اداري و 
مال��ي فراواني را موجب ش��ده و بر کیفیت آموزش 
تأثیر منفي گذاشته اس��ت؛ چراکه نظارتهاي سابق 
جوابگوي چالش��هاي امروزي نیست و ضروري است 
که تضمینهاي جدیدي درباره کیفیت آموزش ارائه 

ش��ود. براي مثال، ارزشیابي از شیوه هاي جدید ارائه 
مطالب )ارائه الكترونیكي( و یا ارزشیابي یادگیري در 
موقعیتهاي طبیعي در نظام سنتي دیده نشده است. 
بنابراین، سؤاالت جدیدي در مقابل آموزش و پرورش 
قرار گرفته که پاس��خگویي به آنها با توجه صرف به 
ابعاد کّمي آموزش امكانپذیر نبوده و ضروري است که 
با ایجاد یک نظام جامع »تضمین کیفیت« در جهت 
بهب��ود این آموزش و انطباق آن با ش��رایط جهاني، 
گامهاي اساسي برداشته شود. بعضي از این سؤاالت 

جدید عبارت اند از:
1. فعالیتهاي آموزش و پرورش مدارس ما تا چه اندازه 

از لحاظ کیفي قابل اطمینان است؟
2. دس��تیابي به رسالتها و اهداف آموزشي ما چگونه 
پي گیري مي شود و آیا واقعاً به این رسالت ها و اهداف 

دستیابي شده است؟
3. آیا برنامه هاي آموزشي در کلیه سطوح از حداقل 

استاندارد الزم برخوردار است؟
4. مؤسس��ات آموزشي ما تا چه اندازه »پاسخگوي« 
والدی��ن، کارفرمای��ان و مس��ؤوالن رس��مي دولت 

هستند؟
از اینرو، در این مقاله، تالش خواهد شد، اوالً مفهوم 
»کیفیت در آم��وزش« و راههاي بهبود و ارتقاي آن 
توضیح داده ش��ود، ثانیاً، نوع مؤسس��ات ایجاد شده 
در جهان در این راس��تا و اقداماتي که الزم است در 

کشورمان در این جهت برداشته شود، تبیین گردد.
تعريف اصطالحات

اصط��الح »کیفی��ت« از لحاظ لغ��وي به معني 
»چگونگ��ي و چوني« اس��ت و این اصط��الح براي 
اولین بار در فعالیتهاي صنعتي و س��پس مدیریتي، 
مطرح و موج��ب ظهور مفاهیمي چ��ون »کیفیت 
جامع« و »مدیریت کیفیت جامع« ش��ده است. این 
اصطالح در طي دو دهه گذش��ته وارد دانشگاه هاي 
منطقه آسیا و اقیانوسیه شده و امروزه در بسیاري از 
دانشگاه هاي جهان به صورت »بهبود کیفیت مستمر« 

مورد استقبال قرار گرفته است )یي بینگ، 1998(.
آم��وزش و پ��رورش پایه و متوس��طه نیز به تبع 
تحوالت پیش آمده در جهان و ضرورت انطباق این 
آموزش با نیازهاي جدید و نیز طرح مسأله »کیفیت 
در آموزش و پرورش« توس��ط یونسكو و تأکید این 
سازمان به آن، توجه اکثر کشورهاي جهان را به خود 
جلب کرده و کنفرانس برگزار ش��ده در »ادینبورگ 
اسكاتلند« در س��ال 2004 نیز شروع مناسبي براي 
توجه به این امر در س��طح منطق��ه و جهان بوده و 

ضرورت و چگونگي ایجاد نظام تضمین کیفیت
 در آموزش و پرورش

ض��رورت توجه به »امر کیفیت در آموزش« را بیش 
از پیش آشكار کرده است.

در تعریف تخصصي »کیفیت« مي توان گفت که 
منظور از آن، تطابق وضعیت آموزش با استانداردهاي 
از قبل تعیین شده و نیز رسالتها، اهداف و انتظارات 
هر کش��ور از آموزش و پرورش خود است )بازرگان، 
1376(. در واقع، منظور از کیفیت آن است که همه 
سیاستگذاري هاي آموزشي هر کشور در جهت کسب 
اطمینان از تداوم و افزایش کیفیت آموزش در درون 
هر مؤسسه آموزشي باشد. تضمین کیفیت، وسیله اي 
اس��ت که به کمک آن هر مؤسسه آموزشي باید به 
خود و دیگران نش��ان دهد که از ش��رایط الزم براي 
دستیابي به اهداف و استانداردهایي که آن مؤسسه 

براي خود تعیین کرده برخوردار است.
به عبارت دیگر، کیفیت به معني رایج آن، انطباق 
با هدف است و به عبارت دیگر، هر مؤسسه آموزشي 
باید از س��ازوکارهایي برخوردار باش��د ت��ا به خود و 
دیگران نشان دهد که مي تواند به اهداف تعیین شده 
دست  یابد و نیز اینكه، این اهداف به طور مستمر قابل 
دسترسي هستند. به عالوه، تضمین کیفیت به معني 
پاس��خگویي مدارس به مشتریان مربوط است و این 
مس��أله، هم براي دولت قابل توجه است و هم براي 
والدیني که فرزن��دان خود را جهت دریافت آموزش 
مناسب به این مراکز اعزام مي کنند. تضمین کیفیت 
را مي توان به کمک شاخص هایي چون نرخ مردودي 
یا افت تحصیلي یا نسبت دانش آموز به معلم و غیره 
تعیین کرد. تضمین کیفیت همچنین با شفافیت در 
عملكرد مؤسسه و پاسخگویي بیشتر آن مؤسسه به 
مشتریان نیز مرتبط است. حتي از تضمین کیفیت 
مي توان براي درجه بندي مؤسسات آموزشي و تعیین 

میزان شهریه آنها نیز بهره جست.
هدفهاي نظام تضمين كيفيت

اگرچه هدف از تشكیل یک نظام به منظور تضمین 
و ارتقاي کیفیت می تواند با توجه به شرایط کشورها 

متنوع باشد، دو هدف کلی از این قرار است:
1. ایجاد یک نظام نظارتی و ارزشیابی به منظور فراهم 
کردن اطالعاتی ش��فاف و عینی برای دانش آموزان، 
مدیران، معلمان، والدین، مسؤوالن و سیاستگذاران 

کشور.
2. ایجاد یک نظام برانگیزنده به  منظور کارآمد کردن 
مؤسس��ات آموزش��ي و در نتیجه، فراهم کردن یک 

محیط رقابت آمیز آموزشي.
سابقه قضيه

مقاله
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توجه ب��ه کیفیت در آموزش و پ��رورش با توجه 
به تغییرات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ناش��ي از 
جهاني شدن در بسیاري از کشورهاي دنیا و از جمله 
کشورهاي آسیا و نیز در بین متخصصان، مدیران و 
سیاستگذاران آموزش��ي به صورت یک بحث جدید 
مطرح بوده است. چنانكه بسیاري از کشورهاي آسیا، 
کار طراح��ي و ایجاد نظامهای��ي جهت پرداختن به 
»کیفی��ت« در آموزش و تضمی��ن آن را در دهه 90 
دردستور کار خود قرار دادند. براي مثال، کشورهاي 
مالزي، اندونزي، تایلند، فیلیپی��ن و هند در این راه 
گامهاي مثبتي برداش��ته و تحوالت عم��ده اي را در 
نظامهاي آموزشي خود موجب شده اند )بانک جهاني، 
1998(. همین طور، کمیسیون اروپا )OECD( نیز از 
اعضاي خود خواسته است تا در دستیابي به ساختارها 
و رویكردهاي جدید به تضمین کیفیت اقدام نمایند 
)هم��ان(. ایاالت متحده نیز با س��ابقه اي طوالني در 
اعتباربخش��ي به مؤسسات آموزشي خود از این ابزار 
براي تداوم »پاس��خگویي به مردم« استفاده کرده و 
در عی��ن حال، با وضع مقرراتي مانند رعایت برابري 
در آموزش براي دو جنس و گروههاي مختلف قومي، 
تالش کرده اس��ت تا در جهت اعتالي کیفیت اقدام 

کند )فنستر، 1998(.
در اس��كاتلند ب��ا انجام بازرس��ي از آموزش – که 
از س��ال 2000 قانون آن وضع ش��ده اس��ت – و از 
طریق ارزشیابي بیروني، کارآمدي مقامات محلي در 
تضمین کیفیت فراهم مي شود. این بازرسیها با توجه 
به شاخصهاي مدیریتي در آموزش صورت مي گیرد 
و ه��دف از آن، قضاوت درباره مدارس با اس��تفاده از 
مالکهایي چند است )گزارش استانداردها و کیفیت، 

.)2002
البت��ه الزم ب��ه ذکر اس��ت ک��ه مفاهیمي چون 
»استانداردهاي آموزشي«، »ارزشیابي دانش آموزان«، 
»ارزشیابي برنامه درسي« و غیره در گذشته نیز وجود 
داش��ته و در واقع، نظامهاي آموزشي همواره تالش 
کرده اند تا در جه��ت ارتقاي کّمي و کیفي آموزش، 
گام هاي مؤثري بردارند. ولي، همانطور که گفته شد، 
ای��ن تالش ها به دلیل چالش هاي پیش آمده، کافي 
نبوده و ضروري است که به مسأله »تضمین کیفیت« 

نگاه تازه اي بشود.
از طرف دیگر، با پیدایي عصر دانایي و تبدیل نهاد 
آموزش و پرورش به نهادي برتر و مس��لط و ضرورت 
دس��تیابي به آموزش کیف��ي و مادام العمر به منظور 
زندگي در قرن بیس��ت ویكم، براي مردم این حق به 
رسمیت شناخته ش��ده است که از کیفیت آموزش 
فرزندان خود و بهبود مداوم آن اطمینان حاصل کنند 
و با حضور در مدرسه به عنوان یكي از شرکاي عمده، 
بر جریان تربیت در مدارس نظارت نمایند. براي وزارت 
آموزش و پرورش و شوراي عالي نیز این حق محفوظ 

است که با دستیابي به اطالعاتي قابل اطمینان درباره 
عملكرد دانش آموزان، از سرمایه گذاري اختصاص یافته 
به این آموزشها و کارآمد بودن آنها در شرایط جدید 
کشور مطمئن شوند. متأسفانه، در حال حاضر، هیچ  
سازوکار مشخصي براي اطمینان از کیفیت آموزش 
وج��ود ندارد و توجه به کیفیت، بیش��تر، به ابتكار و 
عالقه بعضي از مدیران و مسؤوالن بستگي پیدا کرده، 

فعالیتهاي عمدتاً جنبه فردي و ابتكاري دارد.
از اینرو، ضروري است با ایجاد یک نظام »تضمین 
کیفیت« این نی��از به صورتي مؤثر و کارآمد برآورده 
شود. بدیهي است که دستیابي به قضاوتي علمي در 
مورد کیفیت آموزش و راههاي ارتقای آن، مس��تلزم 

توجه به سه نكته است:
1. ایجاد یک نظام نظارت و ارزشیابي به منظور کسب 

اطمینان از اینكه کلیه مراحل آموزش از استانداردهاي 
الزم برخوردار هستند.

2. طراحي و تدوین اس��تانداردهاي مناس��ب براي 
ه��ر دوره و اطمین��ان از دس��تیابي م��داوم به این 

استانداردها.
3. توجه به کیفیت فرصتهاي یادگیري فراهم شده 

براي دانش آموزان.
اهمیت و ضرورت ایجاد یک نظام تضمین کیفیت

چهار دلیل عمده، ضرورت تضمین کیفیت را به 
 شرح زیر توصیه مي کند:

1. وجود فن آوري هاي اطالعاتي و ارتباطي موجب 
شده است که ایجاد و اجراي برنامه »تضمین کیفیت« 
ش��تاب بیش��تري به خود بگیرد. ایجاد ش��بكه هاي 
الكترونیكي نیز این فرصت را براي مس��ؤوالن فراهم 
مي کن��د که از نزدی��ک و به طور دائم ب��ه نظارت بر 
آموزش بپردازن��د و به آنها این ضرورت را گوش��زد 
مي کند که نه تنها پاس��خگویي انتظ��ارات والدین، 
دانش آموزان و کارفرمایان باشند، بلكه توقعات مردم 

را در عصر جهاني ش��دن و در دوره اي که به دقت به 
هزینه ها و کارآمدي ناشي از آن توجه مي شود برآورده 

نمایند.
2. آموزش و پرورش هیچ گاه تا این حد مورد نیاز 
مردم نبوده است. بنابراین، بر مسؤوالن و مدارس الزم 
است که جامعه را از وجود مؤثر و سودمند خود مطلع 
گردانند و اهمیت وجودي این نظام را در رشد عقالني 
و نیز توس��عه جامعه در جهت آرمانهاي خود روشن 
کنن��د. بنابراین، این وظیفه بر دوش آنها س��نگیني 
مي کند که اعتماد مردم را به داشتن کیفیت مناسب 
جلب کنند تا بتوانند امكانات مالي بیشتري را به سوي 

این نظام جذب نمایند.
3. با توجه به کاهش امكانات مالي و گسترده شدن 
فعالیتهاي آموزشي، ضرورت همكاري بین شرکاي 

داخلي آموزش و نیز مؤسسات و سازمانهاي منطقه اي 
و بین المللي کامالً مشهود است. این همكاري، بدون 
تردید، مستلزم توجه به کیفیت آموزش و نیز انطباق 
برنامه هاي درسي با دیگران است. همكاري در مبادله 
اطالعات و تجارب آموزش��ي کشورها مي تواند یكي 
از راههاي بهبود کیفیت در آموزش باش��د. از طرف 
دیگر، توسعه آموزشهاي مجازي به سطوح دبیرستان 
در بعضي از کشورها، ضرورت انطباق این آموزشها را 
با سایر کشورها، به خصوص کشورهاي منطقه، فراهم 
آورده است. بنابراین، توجه به کیفیت آموزش و فراهم 
کردن فرصتهایي از این نوع، از جمله وظایف آموزش 

در سالهاي پیش رو خواهد بود.
4. با توجه به نقش بخش خصوصي در آموزش و 
توس��عه آن در کشورمان، به  نظر مي رسد که رقابت 
بین این بخش با مدارس دولتي گریز ناپذیر اس��ت. 
بنابراین، ایجاد نظامي براي تضمین کیفیت مي تواند 
به این رقابت، شكل علمي داده، شرایط را براي ارتقاي 
ه��ر دو بخش در جهت آموزش کیفي تر فراهم کند. 
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به جرأت مي توان از سه فقر 
آشكار در زندگي، و نيز در دنياي 
ياددهي – يادگيري ياد كرد : فقر 
خوب ديدن، فقر خوب شنيدن، 
فقر خوب عمل كردن

به عالوه، اعتباربخشي توسط این نظام مي تواند ضمن 
جلوگیري از ن��زول مدارس دولت��ي و خصوصي به 
حداقل استانداردهاي تعیین شده، به تالشهاي موفق 
این مدارس پاسخ مثبت داده، به طرق مختلف – از 
جمله اعطاي وامه��اي طوالني مدت و اجازه دریافت 
شهریه بیشتر – شرایط را براي رشد بیشتر آنها فراهم 

نماید.
چگونگي ايجاد يك نظام تعيين كيفيت

پدیدآوري و راه اندازي نظامي موفق در راس��تاي 
تضمین کیفیت و ارتقای آن، مس��تلزم برداش��تن 
گامهاي دقیقي اس��ت و الزم اس��ت که با شناسایي 
مسائل و مشكالت اجرایي کار و نیز اهداف مورد نظر 
به ایجاد این نظام در این راه اقدام کرد. بدیهي است 
که انجام این امر، مستلزم برپایي کمیته اي تخصصي از 
صاحب نظران و استفاده از نظرات آنان به منظور تدوین 
اساسنامه اي منسجم و مدون است. در عین حال، ذکر 
چن��د نكته مهم در مورد راه اندازي این نظام خالي از 

فایده نیست.
1. ش��اید یك��ي از اقدامات ضروري در راس��تاي 
طراحي نظام فوق الذکر، اس��تفاده از تجارب س��ایر 
کشورها و تدوین آنها به شكلي است که کلیه نكات 
برجسته این تجارب و نیز ناکامیها و عدم موفقیتهاي 
آنها را در برداش��ته باش��د. راه اندازي ی��ک کارگاه با 
شرکت متخصصان کشورهاي دس��ت اندرکار و نیز 
صاحب نظران کشورهاي سرشناس که در این اقدام 
پیشرو بوده اند، مي تواند یكي از راهكارهاي استفاده از 

تجارب دیگران باشد.
2. نكت��ه مهم دیگر در ایج��اد این نظام، توجه به 
فرهنگ مدیریتي کشور است. برپایي یک نظام تضمین 
کیفیت وقتي موفق خواهد بود که اوالً هدف )اهداف( 
از انجام این نظام براي مسؤوالن کامالً مشخص باشد 
و این افراد به تبع اطالعات پژوهشي به دست آمده از 
نظام آموزشي در جریان نیازها و خواسته هاي جامعه 
خود قرار گیرند. به عالوه، توجه به وجود امكانات مورد 
نظر، تخصصهاي ضروري و نیز مدیریت کارآمد براي 

اجراي این برنامه ها ضروري است.
3. ضروري است که راه اندازي و ایجاد نظام تضمین 
کیفیت از طریق طرح در برنامه هاي توسعه و تصویب 
در مجلس شوراي اسالمي به عنوان یک سیاستگذاري 
ملي با هدف بهبود استانداردهاي آموزشي و با توجه به 
پاسخگویي به نیازهاي دانش آموزان و نیز کارفرمایان، 

شكل قانوني به خود بگیرد.
4. شوراي عالي آموزش و پرورش و وزارتخانه نیز 
وظیفه راه اندازي نظام تضمین کیفیت و سازوکارهاي 
الزم براي ایجاد و تداوم تش��كیالتي را به این منظور 
به عهده بگیرند. بدیهي است که انجام وظیفه نظارت 
کیفیت کنترل آموزش و کنترل آن، مستلزم تشكیل 
کمیته هاي کوچكتري اس��ت که وظیفه راهنمایي، 

تدوین استانداردها، مدیریت، اعتباربخشي و غیره را به  
عهده داشته و همگان در راستاي اهداف تعیین شده 
با یكدیگر به همكاري بپردازند. استفاده از ارزشیابیهاي 
دروني و بیروني به  منظور اطمینان یافتن از کیفیت 

5. آموزش از ضروریات اس��ت. بدیهي اس��ت که 
ارزش��یابي دروني به وس��یله خود مدارس یا مناطق 
و با توجه به اهداف آم��وزش صورت خواهد گرفت، 
حال آنكه ارزشیابي بیروني به وسیله افرادي از خارج 
از مدرسه و با توجه به استانداردهاي تعیین شده به 

عمل خواهد آمد.
رويكردهاي عمده در تضمين كيفيت

همانط��ور که گفته ش��د، به دلی��ل ناکافي بودن 
کنترلهاي قبلي، الزم اس��ت تضمینهاي روشن تري 
درباره کیفیت آموزش ارائه شود. بنابراین، امروزه سؤال 
اکثر کشورها این نیست که آیا به اشكال جدیدي از 
تضمین کیفیت نیاز هست یا نه، بلكه مسأله این است 

که رویكرد مؤثرتر در تضمین کیفیت کدام است.
در مورد استفاده از رویكردهاي مختلف در کیفیت، 
تفاوت عمده اي بین کشورها موجود است. در بعضي 
از این کشورها، دولتها، گامهاي اولّیه در جهت تقویت 
کیفی��ت را با وضع مق��ررات جدید درب��اره گزارش 
مؤسس��ات آموزش��ي یا سایر س��ازوکارهاي کنترل 
مدیریتي برداش��ته اند )آرژانتین، هن��د و مالزي(. در 
سایر کشورها با ایجاد نظامهاي اعتباربخشي به این 
امر اقدام کرده اند و عده اي از کش��ورها نیز با برپایي 
کمیته ها یا مراکز ارزشیابي، وظیفه بررسي مؤسسات 
آموزش��ي از بی��رون را انجام مي دهن��د. در روماني، 
شوراي ملي اعتباربخش��ي و ارزشیابي علمي ایجاد 
شده است تا از کیفیت آموزش و ارتقاي آن حمایت 
کند. عده اي از کشورها نیز با ایجاد یک نظام ارزشیابي 
و وضع قوانین جدید در حمایت مالي از مراکز آموزش 
بهتر به این مهم اقدام کرده اند. در پاره اي از کشورها 
نیز سازمانهاي مستقلي براي تضمین کیفیت ایجاد 
ش��ده اس��ت، که به صورت واحد و یا درون چندین 
تش��كیالت )با توجه به مناطق یا اهداف( به ارتقاي 

کیفیت مي پردازند.
مضامی��ن مورد توجه در کیفیت نیز از کش��وري 
به کش��ور دیگر متفاوت اس��ت. چنانكه در انگلیس 
و اس��كاتلند به کارآمدي تدری��س )آموزش( توجه 
مي شود؛ در هنگ کنگ، فرایند کیفي مدیریت مورد 

نظ��ر قرار دارد و گاهي نیز ب��ه انجام تحقیق در این 
راستا پاداش داده مي شود. تضمین کیفیت همچنین 
مي تواند دربرگیرنده کل فعالیتهاي آموزش مدرسه اي 
باش��د، یا اینكه هر درس یا هر رشته به طور جداگانه 
مورد توجه قرار گی��رد. دانمارک، هلند و پرتقال در 

دسته دوم قرار دارند و فرانسه در گروه اول.
درب��اره نوع داده هاي کّمي در امر نظارت و میزان 
آن نی��ز بحث وجود دارد. به  نظر مي رس��د که ابداع 
چند شاخص به  منظور مقایسه مؤسسات با یكدیگر 
و با خود مؤسس��ه در طول زم��ان، مورد قبول اکثر 
کشورهاس��ت. به  هرحال، عمده ترین س��ؤاالتي که 
مي توان در مورد ایجاد یک نظام »تضمین کیفیت« 

مطرح کرد عبارت اند از:
1. بعد از نظارت، چه گزارشي ارائه شده و نتایج این 

گزارش چه بوده است؟
2. آیا تضمین کیفی��ت صرف از جانب دولت اعمال 
مي شود یا از جانب خود مؤسسه، یا از جانب هر دو؟

3. آیا در تضمین کیفیت، صرفاً برنامه ها مورد توجه 
قرار مي گیرد یا کل مدرسه؟

4. اگر نتایج گزارش منفي بوده و هزینه هاي مالي نیز 
داشته باشد، چه باید کرد؟

5. پاداش نتایج خوب چیست و عواقب نتایج منفي 
کدام است؟

6. نقش بهبود داوطلبانه مؤسسات در مقابله با نتایج 
منفي کدام است؟

7. آیا راه حلهاي انتخاب شده براي تضمین کیفیت 
مورد قبول بازار رقابتي قرار دارد؟

8. آیا این راه حلها از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه 
هست؟

9. آیا این راه حلها از لحاظ اجتماعي و فرهنگي مورد 
قبول قرار مي گیرد؟

در مجم��وع مي توان گفت که با توجه به اهمیت 
»یادگیري« در قرن بیس��ت و یكم، به نظر مي رسد 
که تضمین کیفی��ت به تدریج در جهت »یادگیري« 
دانش آموزان طراحي و اجرا خواهد شد. به عبارت دیگر، 
آموزش و پرورش باید به دنبال روشهایي باشد که به 
ارزشیابي یادگیري در موقعیت هاي طبیعي بپردازند نه 
موقعیتي که در آن یادگیري در کالس درس صورت 
مي گیرد. به عالوه، ضروري است استانداردهایي ملي، 
منطقه اي و اس��تاني براي پیشرفت شاگردان در هر 
رشته یا شاخه طراحي شود و خالصه اینكه، تضمین 
کیفیت باید به مرور خود را با نحوه ارائه جدید آموزش 
)اینترنت، کامپیوتر و غیره( انطباق داده در مورد این 
روش��ها )ارائه الكترونیكي( به شاخص سازي بپردازد. 
این شاخصها عمدتاً عملكردي بوده و انتقال یادگیري 
از موقعیتهاي کالس به موقعیتهاي واقعي مشابه یا 
متفاوت را مورد توجه قرار مي دهند و سرانجام اینكه، 
در یک بررس��ي از س��اختار تعیین کیفیت در چند 
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کشور پیشرفته در این امر مشخص شد که اکثر این 
نظام در ویژگیهاي زیر اشتراک نظر دارند:

1. وجود سازمانها یا مراکزي نیمه مستقل براي انجام 
نظارت و تعیین کیفیت.

2. داشتن استانداردهایي مشخص و انتظاراتي روشن 
از مؤسسات آموزشي

3. تقاضا از خود مؤسس��ه آموزش��ي براي بررسي و 
کنترل وضعیت آموزشي خویش در درجه اول

4.  ارزشیابي از بیرون توسط کارشناسان و متخصصان 
تضمین به  منظور کسب اطمینان از کیفیت مورد نظر

5. ارائه توصیه هایي کتبي به مؤسسه مربوط جهت 
بهبود امر کیفیت در آموزش

6. گ��زارش به عامه م��ردم درب��اره وضعیت کیفي 
مؤسسه

ويژگيهاي مشترك نظامهاي تعيين كيفيت از 
بُعد ساختاري

1. تشكیل مرکز، شورا یا هیأت امنایي 
در م��ورد »تضمین کیفی��ت« که به 
وس��یله قانون به وجود آمده باشد. این 
مرکز یا نظام، وظیفه تضمین کیفیت 
در آم��وزش را به  عه��ده دارد و براي 
این منظور به ایجاد تشكیالتي مناسب 
در درون نظ��ام آم��وزش و پرورش، یا 
بیرون از آن )یا ه��ر دو( اقدام خواهد 

کرد.
2. تعیین مالکهاي ضروري به  منظور 
اندازه گیري و دستیابي به کیفیت مورد 

نظر.
این مالکها باید با توجه به عناصر زیر 

تنظیم و تدوین گردد:
- رسالتها و اهداف آموزش

- منابع مالي و فیزیكي مورد استفاده 
در آموزش

- منابع انساني شامل کارکنان، دانش آموزان، معلمان 
و غیره

- فعالیتهاي فوق برنامه و مشاوره
- مدیریت 

- پیشرفتهاي آموزشي کسب شده
- فرآیند یاددهي – یادگیري

- خدمات حمایتي
   الزم به ذکر است که سنجشهاي فوق توسط خود 
مؤسسه آموزش��ي، با توجه به مالکها و شاخصهاي 
تعیین شده و با در نظر گرفتن اهداف مؤسسه صورت 

مي گیرد.
3. مشخص کردن استانداردهایي جهت بازدید گروه 
همگن��ان از بیرون و نی��ز طراحي کمیته هایي براي 
انجام این سنجشها و به رسمیت شناختن آنها. در این 
کمیته ها یک سرپرست، دو یا چند متخصص و یک 

منشي به انجام وظیفه مي پردازند. نكات مورد توجه 
در این بازدیدها عبارت اند از:

- مشخص کردن تفاوت موجود بین عملكرد مدرسه 
و آنچه قرار است بدان دست یافته شود.

- مشخص کردن شكاف موجود بین این دو، دالیل 
وجودي این شكاف و نحوه کاهش یا از بین بردن آن

- مش��خص ک��ردن امكانات و اس��تعدادهاي بالقوه 
مؤسسه براي دستیابي به ش��رایط مطلوب و اینكه 

چگونه مي توان این امكان بالقوه را بالفعل کرد.
4- تهيه گزارش

تهیه گزارش از سنجش انجام گرفته )اعم از داخلي 
یا بیروني( و ارس��ال آن به مرکز یا ش��وراي تضمین 
کیفیت، یكي از وظایف مهم این شوراس��ت و در آن 
میزان دستیابي به شرایط طبیعي با توجه به مالکها 
و استانداردها مشخص مي گردد. این گزارش با تعامل 

با مؤسس��ه مربوط و با رعای��ت موازین علمي تهیه 
مي گردد و هدف از آن، مشخص کردن پیشرفتهاي 
به دست آمده و فاصله موجود با شرایط ایده ال و نیز 
فهرست اقداماتي است که باید صورت گیرد تا بتوان 
در ارتقاي کیفیت آموزش مطابق با انتظار اقدام کرد.

بدیهي اس��ت که گزارش��هاي دریافت شده مورد 
ش��ور یا مذاک��ره قرار گرفته و با انجام یک بررس��ي 
مج��دد و حتي وزن دادن )ضری��ب دادن( به بعضي 
از موارد مي توان به جمع بندي مناسبي دست یافت 
و مؤسس��ه مربوط را در جری��ان نقاط قوت و ضعف 
خود و تالشهایي که باید صورت گیرد، قرار داد. بدون 
شک، این بررسي با حضور رئیس آموزشگاه یا مدرسه 
مربوط صورت مي گیرد و فرصتي داده مي شود تا وي 
بتواند در جهت شرایط مناسب و دستیابي به کیفیت 

مناسب اقدام کند.

5- مسائل و مشكالت
از بررس��ي تجربه کشورهاي مختلف در تضمین 
کیفیت، مش��كالت مش��ترکي را مي توان شناسایي 
ک��رده و درباره آنها به تفكر پرداخت. عمده ترین این 

مشكالت به قرار زیر است:
- کُن��دي بیش از حد فرآیند فوق و تعویضهایي که 
در خالل این زمان در مدیریت مدارس و سازمانهاي 

ذیربط پیش مي آید.
- ارزشیابي کلیه فعالیتهاي آموزشي بسیار وقت گیر 
است و مرور و بررسي برنامه ها و رشته ها نیز مسائل 

خاص خود را دارد.
- در جریان نظارت و ارزشیابي چه مقدار از وقت باید 
صرف فعالیتهایي چون: یادگیري، تدریس، ارزشیابي 

و غیره شود و چرا؟
- آیا حضور گروه همگنان )از بیرون( باید داوطلبانه 

باشد یا اجباري؟
- آیا شورا یا مرکز تضمین کیفیت باید 
دولتي باش��د یا مؤسسات دیگر را هم 
مي توان وارد کار کرد )مثالً سازمانهاي 

غیردولتي را(.
- نقش همكاریه��اي ملّي، منطقه اي 
و حت��ي بین المللي در ای��ن امر چه 

مي تواند باشد؟
- مس��أله هزینه انجام این فعالیتها و 
مشخص کردن منبع پرداخت کننده 

آن؟
- مسأله پذیرش این فعالیتها توسط 
مدی��ران و چگونگي ایج��اد تغییرات 
پیشنهاد شده به وسیله شورا یا مرکز در 

درون هر یک از مدارس یا مجتمعها.
پيشنهادات:

1. ب��ا توجه به مش��كالت موجود در 
ش��روع کار، توصیه مي شود که نظام 
تضمین کیفیت در درجه اول با سیاستگذاري متمرکز 
شود و سپس در مراحل بعد به »یادگیري« و ارتقاي 
کیفي آن اقدام گردد. نیاز به صرف وقت زیاد، هزینه 
باال، عدم آمادگي مدیران و تعّدد مدارس از جمله این 

مشكالت است.
2. اعتباربخشي، باید در درجه اول داوطلبانه بوده و در 
مورد مدارس خصوصي اعمال شود. در مرحله بعد و 
بعد از مشخص شدن مزایاي این روش، مي توان آن را 
به سایر مدارس و از جمله مدارس دولتي تعمیم داد.

3. برگ��زاري ی��ک کارگاه منطق��ه اي ب��ا دعوت از 
متخصص��ان جهاني ب��ه عنوان س��خنرانان اصلي و 
به منظور آش��نا کردن مدیران و مس��ؤوالن با تفكر 

»تضمین کیفیت« از ضروریات شروع این کار است.
4. برگزاري دوره هاي کوتاه مدت براي مدیران، معلمان، 
کارشناسان و غیره درباره ضرورت و اهمیت ویژگیهاي 
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»نظام تضمین کیفیت« با استفاده از آموزش ضمن 
خدمت.

5. تشكیل کمیته اي از متخصصان و کارشناسان چند 
وزارتخانه در س��ازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي 
به  منظور تدوین و مش��خص کردن رس��التها، اهداف، 

ویژگیها و سایر خصوصیات مرتبط با تضمین کیفیت.
6. قانونمند کردن »نظام تضمین کیفیت« در مجلس 
شوراي اس��المي به  منظور تداوم بخش��یدن به این 

فعالیت و دریافت بودجه مناسب.
7. اس��تفاده از فرصت هاي موجود در گردهماییهاي 
منطق��ه اي و بین الملل��ي و اع��زام کارشناس��ان و 

متخصصان به این اجتماعات.
8. با توج��ه به ورود فناوریه��اي اطالعاتي به حوزه 
آموزش و پرورش کشور، ضرورت توجه به استانداردها، 
و ش��اخصها و نیز تعیی��ن خط پای��ه در آموزش از 

هم اکنون باید دیده شود.
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جمشيد احمدی
کارشناس پژوهش 

پژوهشکده اوليا و مربيان

امروزه پس از یک تجربه ناکارآمد، ثابت گردیده 
است که آموزش و پرورش، به تنهایی قادر به تعلیم 
و تربیت دانش آموزان نیس��ت. بنابراین مش��ارکت 
مردم در فرآیند تعلی��م و تربیت، یک امر ضروری 
و غیرقابل انكار است. صرف نظر از مفهوم مشارکت، 
خانواده رکن اساس��ی آموزش و به تعبیری همكاِر 
آموزش و پرورش است. تعادل و استحكام و بالندگی 
خانواده س��بب تربیت فرزندانی سالم، هوشمند و 
عالقه مند به تحصیل، خواهد شد و برعكس، وجود 
تنش ه��ای خانوادگی، به تزلزل و بی ثباتی خانواده 
انجامی��ده، موجب پرورش فرزندانی با مش��كالت 
رفتاری و شخصیتی و بی عالقه به درس و تحصیل 
مي شود و درنهایت به شكست اهداف تعلیم و تربیت 
مدرسه و هدر رفتن منابع و امكانات جامعه منتهي 
مي گردد. بنابراین همسویی، هماهنگی و همراهی 
دو نهاد خانواده و مدرسه به تحقق اهداف آموزشی 
– تربیتی،کم��ک می کند و در عین حال نش��انگر 
پویایی نظام آموزش و پرورش کشور است و این امر، 
رشد و تكامل همه جانبه ابعاد وجودی دانش آموزان 
را تسریع می بخشد این مهم میّسر نمی شود مگر 
اینكه روحیه تعاون، همكاری، مشارکت، همدلی و 
اعتماد، مسؤولیت پذیری در خانواده ایجاد و تقویت 
ش��ود و والدین، ضمن سالم سازی فضای خانواده و 
ایجاد آرامش، و داش��تن رواب��ط صمیمی، راه های 
آموزش و تربیت فرزندان را بدرستی شناخته و در 
عمل همكاری و همسویی با مدرسه داشته باشند. 
داشتن این ویژگی تا حدود زیادی به برخوردهای 
تكریم آمیز، صمیمت و روحیه مشارکت جویی کادر 
مدرس��ه )خصوصاً مدیر( بس��تگی دارد. لذا درک 
متقابل اولیای خانه و مدرس��ه و داشتن چارچوب 
مش��خص همكاری متقابل در قالب شرح وظایف 
خاص، می تواند تالش های مشترک خانه و مدرسه 

را قرین به موفقیت نماید. 
   از سوي دیگر، تعلیم و تربیت، زماني با موفقیت 
به اهداف خود خواهد رس��ید که دانش آموزان اوالً 

مشاوره در آموزش و پرورش؛

ضرورت ها و چالش ها1
مشكالت عاطفي که مانع یادگیري است، نداشته باشند 
و ثانیاً محتواي آموزش��ي با توجه به تفاوت هاي فردي، 
تدوین و ارائه شود. بنابراین شایسته است هر معلم و مربي 
و مدیر در مرحلِه نخست اقدام به شناسایي دانش آموزاني 
کند که هرکدام به نوعي با مسائل و مشكالت اجتماعي و 
عاطفي روبرو هستند، و در مرحله بعدي با معرفي و ارجاع 
آنان به مراکز مش��اوره،زمینه مشاوره و درمان تخصصی 
آنان را فراهم نمایند. لذا همانطور که، ادریسی)1384( 
در گزارش خود آورده اس��ت: »دبیران آموزش و پرورش 
نیز، باید از فنون راهنمایی و مشاوره اطالع داشته باشند و 
وظایف خود را به آموزش مواد درسی، محدود نسازند«. 

ضرورت مشاوره
»تحوالت بي حد و حص��ر در بنیان هاي جوامع که 
بر اثر حرکت از دوران گذار به س��مت زندگي ماشیني 
و صنعت��ي رخ داده، به پدید آمدن ش��كاف هایي منجر 
شده که انسان هاي امروز را ناگزیر از هم نواسازي خود با 
شرایط جدید کرده است. در چنین فضایي، بحران هایي 
پیش روي افراد پدید مي آید که اگر متوقف نشود دنیاي 
روح��ي - روان��ي آنها را متالطم مي کند. آس��یب هاي 
اجتماع��ي و روحي-روان��ي از جمل��ه ط��الق، اعتیاد، 
خودکشي، مش��كالت تحصیلي، اختالفات خانوادگي، 
نارضایتي ش��غلي، اضط��راب، افس��ردگي و...  محصول 
تحوالت زندگي صنعتي اند. اگرچه مش��اوره از دیرباز در 
همه جوامع بشري مطرح بوده و انسان ها به نوعي خود 
را محتاج مشاوره با دیگران دانسته اند، ضرورت توجه به 
مش��اوره در دنیاي کنوني از اهمیت بس��زایي برخوردار 
شده است. به گونه اي که در کنار تخصصي شدن علوم، 
مش��اوره نیز به صورت یک علم حیاتي درآمده اس��ت. 
ظهور آسیب هاي روحي، رواني و اجتماعي عدیده بر سر 
راه مردمان جوامع ضرورت توجه به علم روانشناس��ي و 

مشاوره را بیش از پیش افزایش مي دهد.«
  حسینی بیرجندی »پیشرفت اقتصادی و صنعتی، 
تنوع رشته های تحصیلی و تحوالت اجتماعی و اشتغال 
والدین در خارج از خانه و عدم آگاهی آنان از شیوه های 
راهنمایی فرزندان را دلیلی بر تأسیس مراکز راهنمایی و 

مشاوره «می داند.)1384: 30-31(
در جامعه امروزی خانواده در ایفای مسؤولیت والدینی 
خود با مشكالت پیچیده ای روبروست که به تنهایی قادر 
به کنترل و حل مشكالت ناشی از آن نیست. تضاد میان 
آرمان ها و نگرش های والدین و فرزندان )در زمینه مسائل 
زندگی، انتخاب شغل، دوست یابی، انتخاب همسر(، کاهش 
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انگیزه تحصیل، غلبه و سیطره رسانه ها و فن آوری اطالعات، 
اش��تغال توأمان والدین و کاهش زم��ان حضور در منزل، 
کاهش ارتباطات خانوادگی و عاطفی، استرس های ناشی 
از زندگی در ش��هرهای ب��زرگ و پر ترافیک، دوری محل 
زندگ��ی والدین از محل کار، غیبت طوالنی برخی پدران، 
همچنی��ن کاهش منزلت و مرجعیت معلمان در اجتماع 
و در اذهان دانش آموزان، نفوذ آس��ان جریانات و باندهای 
تبهكار اجتماع��ی با ظاهری موّجه در میان دانش آموزان، 
تنوع اندیشه های گمراه کننده در قالبی جّذاب، بی اعتنایی 
ب��ه هنجارها و ارزش های اجتماعی، ملی و مذهبی و... در 
مجموع سبب نگرانی اولیا از یک سو و ناتوانی در کنترل و 
تربیت مطلوب فرزندان از سوی دیگر شده است. از َمنظری 
دیگر تنوع رشته های تحصیلی و مشاغل اجتماعی و افزایش 
بیكاران فارغ التحصیل و ابهام در اشتغال و نوع مشاغلی که 
جامعه فردا بدان نی��از دارد، قدرت راهنمایی و َمرجعیت 
والدی��ن را نزد فرزندان، کاهش داده اس��ت. در این میان 
بروز رفتارهای ضداجتماعی و عصیان و سرکشی)فرزندان( 
علیه والدین، نیز بر دامنه مش��كالت افزوده است. به طور 
خالصه باید گفت والدین امروزی هم در تربیت و آموزش 
و راهنمایی تحصیلی و ش��غلی و اجتماعی فرزندان خود 
دچار سردرگمی و مشكل هستند و هم در سازگاری روابط 
همسری و والدینی، به گونه ای که قادر به ایجاد فضای سالم 
و مناسب در خانه، نیستند و این مسأله نیز مانع پیشرفت 
تحصیلی فرزندان در مدرس��ه می شود. »تأثیر فشارهای 
روانی ناش��ی از زندگی نوین و دگرگون ش��دن ش��رایط 
اجتماعی،سیاسی و اقتصادی در بهداشت روانی و کیفیت 
زندگی انكارناپذیر است. مخصوصاً در کشور های در حال 
توسعه از جمله کشور ما نزول بهداشت روانی رو به فزونی 
اس��ت و بی توجهی به آن در ابعاد اجتماعی، خانوادگی و 
فردی اثرات غیرقابل جبران بر جای می گذارد« براهنی و 

همكاران)به نقل از حاجلو،1384(.
محمد اس��ماعیل و موس��وی )1382( در بررس��ی 
س��المت روانی م��ادران 243 دانش آموز  14-6 س��ال 
مبتال به اختالالت رفتاری که از مدارس تهران انتخاب 
کرده بودند، به این نتیجه رسیدند که 61درصد مادران 
کودکان، مبتال به اختالالت رفتاری، مش��كوک به عدم 

سالمت روان هستند. 
فرهنگ مشاوره

کیاسري)1387( معتقد است »مشكلي که پیش روي 
مراکز مشاوره است، گسترش نیافتن فرهنگ مشاوره در 
جامعه اس��ت و نیز، بیگانه بودن جامعه با تأثیرات علوم 
روانشناختي در زندگي روزمره اعم از مشكالت تحصیلي، 
اش��تغال، ازدواج و سایر ابعاد معیش��ت فردي و زندگي 

اجتماعي شان است. «
)www.mardomsalari.com (

    بنابراین والدین، نیاز به راهنمایی و کمک نهادهای 

متخصص دارن��د تا با دریافت مش��اوره های تخصصی، 
در ایفای وظایف والدینی موفق ش��وند، اما نتایج برخی 
تحقیقات نشان داده است که هنوز فرهنگ مراجعه به 
مش��اور و استفاده از ِخرد دیگران، درمیان برخی اولیای 
دانش آموزان، تسّری پیدا نكرده است. »تنها 37 درصد 
اف��راد هنگام برخورد با مش��كالت زندگی با فرد مطلع 
مش��ورت مي نمایند« ) س��ازمان ملی جوانان، 1385( 
به همین خاطر هر روز در صفحه حوادث اجتماعی جراید، 
شاهد اخبار تلخ و تكان دهنده ای هستیم که زن، شوهر 
یا فرزندی به خاطر مسائل جزئی که برایشان در زندگی 
و روابط بین فردی پیش آمده اس��ت، اقدام به رفتارهای 
پرخطر و حتی جنایت می کنند و تصمیماتی می گیرند 
که بعدها خود پش��یمان می ش��وند )اگرچه پشیمانی 
سودی برای آنان ندارد( اما اگر این افراد قبل از قضاوت و 
تصمیم گیری با مشاوری، مشكل را درمیان می گذاشتند 
و آگاهان��ه و همه جانبه تصمی��م می گرفتند، آیا جامعه 
شاهد اقدامات جنون آمیز آنان در زمینة رفتارهای خشن 
و همس��رآزاری، فرزندآزاری و سایر بزهكاری ها می بود؟ 
تجلّی و نمود رفتارهای غیرمسؤوالنه و خودسرانه برخی 
افراد را در روابط اجتماعی، شغلی و... به وضوح می توان 
دید که عمدتاً ناش��ی از تصمیم گیریهای بدون پشتوانه 
عقلی و خرد جمعی است. درحالی که استفاده از خدمات 
مش��اوره ای منجر به اس��تفاده صحیح از اس��تعدادها و 
عالیق، و تصمیم گیری مناسب، صحیح و بجا، تصحیح 
روابط بین ف��ردی و اجتماعی و س��ازگاری با دیگران و 
درنهایت آرامش و توانمندی می ش��ود. حال چرا به رغم 
این همه تجربیات تلخ، هنوز فرهنگ مشاوره در جامعه 
نهادینه نشده است ؟ چرا برخی بدون داشتن صالحیت و 
تخصص، اقدام به تصمیم گیری های مهم می کنند و خود 
و دیگران و جامعه را از تبعات اقدام های غلط خود، متضرر 
می کنند؟ در این میان دانش آموزان، به خاطر حساسیت 
ویژه اي که دارند بیشتر تحت تأثیر خانواده هستند، حال 
اگر والدین به وظایف خود آگاه نباش��ند و یا با فرزندان 
خود بدرفتاري نمایند، چگونه مي توان موفقیت تحصیلي 

و تربیتي آنان را متصور بود؟
تحقيقات چه می گويند؟

در تحقیق احم��دی)1388( مش��خص گردید 70 
درصد اولیاي مدارس از وجود مراکز مش��اوره در منطقه 
خود با خبرند، لیكن تنها 28 درصد آنان اظهار نمودند به 
مرکز مشاوره مراجعه کرده اند. این گروه در پاسخ به این 
سؤال که به نظر شما دالیل احتمالی عدم مراجعه برخی 
اولیا به مراکز مشاوره خانواده چیست، به ترتیب به این 

موارد اشاره کرده اند:
1- عدم اطمینان از محرمانه ماندن اطالعات ش��خصي 

و خانوادگي
2-  عدم اعتماد به مشاوران 

3- عدم ش��ناخت کافي از تخصص و توانایي مشاوران 
مرکز

4- عدم توانایي در پرداخت هزینه مشاوره، سایر دالیل: 
1- قدیمي بودن ساختمان مرکز، فقدان زیبایي و جذابیت 
2- فقدان تبلیغات و اطالع رساني مناسب 3- وضع ظاهر 
و ش��خصیت مشاور4- نگراني از اینكه آشنایان و فامیل 
ببینند 5- عدم اطمینان از نتیجه گیري درست 6- عدم 
توافق همسر جهت مراجعه 7- طوالني بودن زمان انتظار 
8-توصیه ها و راهنمایي بهنگام و درست مشاور 9-طرز 
برخورد و توانایي مشاور 10- نوع برخورد مدیر و مسؤول 
پذی��رش 11- فرصت کم براي ش��نیدن صحبت هاي 
مراجعان از س��وي برخي مشاوران 12- ناآگاهي برخی 

والدین نسبت به مشكالت خود و فرزندان.
صادق پور)1374( نیز عواملی را که سبب ترغیب اولیا 
به استفاده از فرهنگ مشاوره می شود را بررسی کرده و 
به این نتیجه رسیده است که: هرچه میزان تحصیالت 
اولیا، میزان صمیمیت والدین، تعداد مراکز مشاوره، میزان 
تشكیل کالس های آموزش خانواده، و تعداد مراجعه اولیا 
به مدرسه جهت کسب اطالع و آگاهی وضعیت آموزشی 
فرزندان، حضور مشاورین باتجربه و متخصص در مراکز، 
اعالم نتایج کار مثبت مراکز مشاوره به مردم، حمایت های 
مالی و درماني نهادها و مراکز خیریه از ارجاع ش��دگان 
به مراکز مش��اوره، نمایش و پخش برنامه های رادیویی 
و تلویزیونی در زمینه های مش��اوره و میزان تشویق به 
مطالعه کتب و نشریات در بین مردم افزایش یابد، میزان 

مشاوره، افزایش می یابد.
فرهنگيان و فرهنگ مشاوره

» به رغم ضرورت اجرای برنامه راهنمایی و مش��اوره، 
تنها وجود مشاور در ساختار مدرسه،کافی نیست بلكه 
فرایند راهنمایی و مشاوره زمانی با موفقّیت روبرو خواهد 
بود که این برنام��ه به عنوان جزئي از کّل برنامه مطرح 
ش��ود و دانش آم��وزان و کارکن��ان اداری و آموزش��ی و 
اولیای دانش آموزان با نقش و وظایف مشاور آگاه شوند« 
)اقتداری،1380: 2(. باید افزود چنانچه این آگاهي و باور 
دست اندرکاران اصلي آموزش و پرورش )در آموزشگاه(، 
به طور کامل هم ممكن نباش��د، اگر حداقل به ضرورت 
انجام مش��اوره اعتقاد داشته باشند و در مواقع ضروری، 
درباره اهمیت مشاوره با اولیا و دانش آموزان گفتگو نمایند 
یا آنان را ترغیب نمایند، بسیار مؤثر است. نتایج برخی 
تحقیقات نشانگر این است که بعضی معلمان و مدیران 
مدارس نیز، نسبت به وظایف خود اطالع ندارند، دهقانی 
تفتی)1381( در تحقیق خود نشان داده است، »مدیران 
دوره متوسطه )اعم از زن و مرد( به بخش زیادی از وظایف 
خود آگاهی ندارند و تفاوت قابل مالحظه ای بین میزان 
آگاهی مدیران زن و مرد وجود ندارد«. ایازی زاد)1380( 
در تحقیق خود نتیجه گرفته اس��ت، »معلمین آگاهی 
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دوره راهنمایی تحصیلی
5- عدم اس��تفاده الزم از یافته های پژوهشی در زمینه 
راهنمایی و مشاوره در تصمیم گیری های مدیریت عالی، 
میانی و اجرایی وزارت آموزش و پرورش و در نتیجه ادامه 

داشتن نارسایی ها و تنگناها در این زمینه
     در سند و منشور اصالح نظام آموزش و پرورش)به 
نقل از صافی،1385( که از س��وی پژوهشكده تعلیم و 
تربیت منتشر شده است، به 8 مشكل خدمات راهنمایی 
و مشاوره در آموزش و پرورش پرداخته شد که از جمله 

آن موارد زیر است:
1- مساعد نبودن شرایط برای اجرای برنامه راهنمایی 
و مشاوره ناشی از نامناسب بودن و عدم سالمت ساختار 
فرهنگی-اجتماعی و اقتص��ادی جامعه 2- جا نیفتادن 
اهمیت و ضرورت برنامه راهنمایی و مشاوره در مدارس در 
میان برنامه ریزان و مجریان سطح کالن، نداشتن دیدگاه 
و نگرش مثبت به برنامه راهنمایی و مشاوره و فلسفه آن 
3- مشكالت ناشی از ضعف کلی عملكرد مشاوران، ناکافی 
بودن تخصص و مهارت، ضعف انگیزش مشاوران،کارایی 
ضعیف دوره های تربیت مشاور 4- مشكالت و ضعف های 
ناشی از امكانات و تجهیزات، وسایل و ابزارهای استاندارد، 

دسترسی به اطالعات.
»از س��ویی دیگر مراکز مشاوره خانواده نیز از دیر باز 
توسط انجمن اولیا و مربیان مرکزی تأسیس و فعال شده 
و خدمات ارزش��مندی را به اولیا و دانش آموزان و سایر 
آح��اد جامعه، ارائه نموده اس��ت. لیكن این مراکز هم از 
مشكالت مذکور، بی نصیب نمانده است که از جمله آن 
می توان به نداشتن :جایگاه سازمانی قانونمند در ساختار 
آموزش و پرورش، بودجه و پست های سازمانی کارکنان و 
مشاوران، فضا و امكانات و تجهیزات مناسب و استاندارد، 
و مدیریت تخصصی اش��اره نمود که در س��الهای اخیر 
موجب خروج برخی نیروهای زبده و رکود فعالیت برخی 
مراکز، یا تعطیلی برخی دیگر، ش��ده است اشاره نمود« 

)احمدی،1388(. 
بررس��ي نتایج تحقیقات، نش��انگر این اس��ت که 
مشكالت س��اختاری  راهنمایی و مشاوره در آموزش 
و پرورش، به عنوان مهمترین مسائل اساسی و چالش 
پیش روی »نظام مشاوره« و به تبع آن نظام آموزش و 
پرورش مطرح است که امید است در شرایط کنونی و  

وزارت وزیر محترم جدید بدان اهتمام جّدی شود.
فهرست منابع وكتابنامه :

-ادریسی، نعمت اهلل. بررسی راهكارهای تقویت استفاده 
از خدمات راهنمایی و مشاوره در بین دانش آموزان دوره 
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- احمدي،جمشید. ارزشیابي مراکز راهنمایي و مشاوره 
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-ایازی زاد، امیرحس��ین. بررسی میزان آگاهی معلمان 
مدارس ابتدایی ش��هر ته��ران از عالیم و نش��انه های 

اختالالت ویژه یادگیری در دانش آموزان،1380.
- اقتداری نایینی،احمد. بررس��ی مش��كالت اجرایی 
مشاوران نظام جدید متوسطه در انجام وظایف محوله 
و راهه��ای پیشنهادی...،پژوهش��كده تعلیم و تربیت، 

.1380
- بخشی،علیرضا. بررسی میزان آگاهی معلمان مدارس 
ابتدایی از نیازهای بهداشتی دانش آموزان و مدارس در 

شهر زاهدان، 1382.
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مناسب و کاملی درباره اختالالت ویژه یادگیری ندارند و 
حدود نیمی از آنان با توجه به تجربّیات خود به سؤاالت 
تحقیق پاسخ دادند و این درحالی است که 99 درصد از 
آنان با روش های علمی آموزش و بازپروری دانش آموزان 
دارای اختالالت ویژه یادگیری آش��نا نیستند و 13/86 
درصد از آنان راهكارهایی به کار می برند که با روشهای 
علم��ی مطابقت ن��دارد«. بخش��ی)1382( در تحقیق 
خود نش��ان داده است »71/5 درصد معلمین در زمینه 
بهداش��ت محیط از آگاهی ضعیف و 28/5 درصد آنان 
از آگاهی متوسط برخوردار بودند در حالی که هیچ کدام 
از آنها از آگاهی مطلوب برخوردار نبودند. همچنین 19 
درصد معلمین در زمینه بهداشت دانش آموزان از آگاهی 
ضعی��ف و 2/8 درصد از آگاهی مطلوب و اکثر معلمین 
)78/3 درصد( از آگاهی متوسط در این زمینه برخوردار 
بودن��د.22 درصد از آنان نیز در زمینه بهداش��ت روان، 
آگاهی ضعیف، و 61 درصد آنها آگاهی متوس��ط، و 17 

درصد آگاهی مطلوب داشتند«.
برنامه مشاوره در آموزش و پرورش

صافی)1377( نارسایی و تنگناهای برنامه مشاوره در 
آموزش و پرورش را ناشي از موارد زیر می داند:

1- ع��دم تصویب طرح جامع راهنمایی و مش��اوره در 
مراجع ذ ی ربط، مانند ش��ورای عالی آموزش وپرورش، و 
در نتیجه نبود سیاستی شفاف، همه جانبه و نظام مند در 

این زمینه
2- وج��ود مراج��ع متع��دد ذی رب��ط در برنامه ریزی، 
سیاس��ت گذاری و س��ازماندهی خدم��ات راهنمایی و 

مشاوره 
3- ناهماهنگی بین دیدگاه های مقامات سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی کشور با مقامات وزارت آموزش و پرورش 
در تبیین اهداف و وظایف مشاوران و چگونگی استفاده از 

خدمات راهنمایی و مشاوره دانش آموزان
4- تعطیل ش��دن برنامه جامع راهنمایی و مشاوره در 
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دکتر محمد حسني
عضو هيات علمی موسسه 

پژوهشی برنامه ريزی درسی 
و نوآوری های آموزشی

به خاطر دارم در جلسه ای، 
یكی از بانوان حاضر در جلس��ه و از پیش کسوتان آموزش 
و پ��رورش )که خدایش بیام��رزد( در نهایت دردمندی و 
نگراني از وضعیت کنكور و مس��ائل و مشكالت آن تعبیر 
جالبي را به کار برد و گفت: گروهي در جریان آب گل آلود 
رقابت جوانان براي موفقیت در کنكور سراس��ري، چونان 
ضح��اک از مغز جوانان ما ارتزاق مي کنند. مراد این بانوی 
محترم، مؤسساتی بود که با سوار شدن بر موج استقبال از 
کنكور با تهیه و تولید تستها و اجرای آزمونهای شبیه سازی 
ش��ده مكرر بر این رقابت ها دامن زده و از این نمد کالهی 
برای خود ساخته اند. بدیهی است که تشدید این رقابت ها 
آث��ار زیانباری ب��ر روح و جان جوانان دارد که از چش��م 
صاحب نظران به دور نمانده است. لذا می توان گفت تشدید 
این رقابت تنها به سود این مؤسسات است و جوانان و نظام 
آموزشی کمتر فایده ای نصیبشان می گردد و حتی متضرر 

نیز مي شوند.  
این مقاله در صدد اس��ت نش��ان دهد که صداي پاي 
ضحاک در دوره دبستان نیز به گوش مي رسد، این بار ذهن 

و فكر کودکان را نشانه رفته است.
   یكي از افتخارات هر جامعه اي این است که نوباوگان 
و نونهاالن خود را براي زندگي بالنده و س��ازنده در آینده 
آماده نمایند. هر جامعه ای تالش دارد تا زمینه هاي مناسب 
براي نش��و و نمای فرزندان خود را فراهم کند. این زمینه 

گاه معناي ع��ام دارد که در تمامي آنات زندگي، فرصتها 
و تجربیات، گس��ترده است و گاه معنایي خاص و تعریف 
شده دارد. این معناي ویژه و تعریف شده زمینه سازي براي 
بالندگي نوباوگان همان تجربه و بهره گیري از فرصتهاي 
تربیتي مدرسه اي اس��ت. از این رو تدارک مدرسه  بخش 
مهمي از تكاپوي جامعه براي فراهم س��اختن  فرصتهاي 

مناسب تربیتي است.
اّم��ا حضور در مدرس��ه و تجربه زندگي مدرس��ه باید 
ویژگي ها و خصوصیاتي داش��ته باش��د، لذا هر مدرسه اي 
بالنده نیست. فضا و محیط مدرسه و سازوکارهاي اجرایي 
آن) تدریس، ارزشیابي، مدیریت، فعالیتهاي تربیتي و ...( 
باید در چارچوب اصول قرار گیرد. این سازوکارها مي بایست 
پیوسته مورد پایش قرار گیرد وگرنه راه به ترکستان خواهد 

برد.
   یكي از س��ازوکارهاي تعیین کننده و سرنوست ساز 
جاري و اساس��ي در مدرس��ه همانا ارزش��یابي پیشرفت 
تحصیلي است. اهمیت این سازوکار در شكل دهي به فضاي 
حاکم بر مدرسه و اصالح و بهبود سازوکارهاي دیگر مانند 
تدری��س، یادگیري بي بدیل مي باش��د. در تاریخ تحوالت 
عناصر و مؤلفه هاي نظام تربیت رسمي )آموزش و پرورش( 
مؤلفه ارزشیابي پیشرفت تحصیلي کمتر مورد بازبیني و 
بازاندیش��ي اساسي واقع شده است. بررسي آئین نامه های 
امتحانات در هش��تاد سال گذشته  نشان مي دهد که این 
مؤلفه تا دهه هفتاد و هش��تاد هجري روند یكسان داشته 
اس��ت، اّما در سالهاي اخیر با عنایت به تحوالت علمي در 
این حوزه، سیاس��ت گذاران تصمیم به تغییراتي گرفتند 
که برخي از مهمترین آنها ارزش��یابي مستمر، ارزشیابي 
کیفي توصیفي و اصول حاکم بر ارزش��یابي در آموزش و 

پرورش مي باش��د. بي تردید این تغییرات در جهت اصالح 
و بهبود و ارتقاي کیفیت یاددهي یادگیري صورت گرفته 
است، به ویژه اصول حاکم بر ارزشیابي که به نظر مصوبه اي 
کم نظیر در تاریخ مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش 

به شمار مي رود.
   این اصول، مبنا و مالک  عمل کارگزاران نظام آموزش 
در تهیه و تدارک سازوکار ارزشیابي پیشرفت تحصیلي است 
که با پیش��رفت هاي علمي در این حوزه کامالً هماهنگي 
دارد، و به واقع می بایس��ت برنامه و طرحها و به طورکلی 
جهت گیری کلی نظام آموزشی در راستای این اصول باشد. 
اّما درست بر خالف این جریان تحولي و اصالحي و در کنار 
آن جریاني خزنده و آس��یب زا در مدارس کشور بویژه در 

دوره دبستان در حال نشو و نماست. 
این آزمونها داراي ویژگیهاي زیر است:

 مداد کاغذي اس��ت و عمدتاً پرسشهاي آن بر محتواي 
کتابها و اهداف شناختی ) سطوح پایین(توجه دارد .

 برخي از این آزمونها به س��بب تأکی��د بر آمادگي براي 
آزمونه��اي ورودي مدارس تیزهوش��ان و نمونه دولتي از 
سطح توانایی ذهنی و آمادگي دانش آموزان باالتر است و 

پیچیدگي زیادي دارد.
 بازخ��ورد کم��ي و رقابت��ي و ارائه رتبه هاي کالس��ي ، 

مدرسه اي، منطقه اي، استاني و کشوري .
 رقابت انگیز بودن این آزمون با هدف تشویق و تحریض 
دانش آموزان به یادگیري، به رقابت بین دانش آموزان ساعي 

دامن مي زند.
 درخص��وص کیفی��ت آزمون ه��ا روش��ن نیس��ت که 
تهیه کنن��دگان این آزمون ها آیا مالک ها و ش��اخص هاي 

آزمون هاي استاندارد و معتبر را رعایت مي کنند یا نه؟
  داليل ظهور اين پديده

بي تردید شناخت دقیق یک پدیده از طریق بسترها و 
عوامل شكل دهنده آن میسر است. پدیده ورود و گسترش 
تب آزمونهاي تس��تي مقیاس وس��یع در مدارس ابتدایي 
کشور دالیل و بسترهایي دارد که الزم است مورد بررسي 

قرار گیرد.
نگاهي كّمي به موضوع پيشرفت و يادگيري

پیشرفت تحصیلي و یادگیري پدیده اي کیفي و پیچیده 
در نظام تربیتي است. تمامي امكانات و فرصتهاي مدرسه 
براي توس��عه و اعتالي آنهاس��ت. اندازه گیري پیشرفت و 
یادگیري رسمي مدرسه اي با مقیاس عددي)20-0( این 
نگاه کمي را به پیش��رفت و یادگیري دامن زده است که 

صداي پاي ضحاك در دبستان هاي کشور

ساليانی است كه نظام آموزشی 
متوسطه ما در اسارت دو جريان 
اسطوره سان قرار گرفته است: 
كنكور و مسابقات المپيادی
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گویي نمره مس��اوي است با یادگیري و پیشرفت، اّما این 
تساوي میان آنها برقرار نیست، زیرا یادگیري و پیشرفت در 
اساس با عدد و رقم قابل شناخت و تبیین نیست. یادگیري 
و پیش��رفت اگرچه ابعاد کمي و قابل سنجش با ابزارهاي 
معمول را دارند، ابعاد کیفي آن به حدي  است که نمي توان 
این پدیده تربیتي را به ابعاد کمي آن فروکاس��ت؛ چراکه 
موجب قلب ماهیت یادگیري و پیشرفت مي شود و آن را به 

سوي سطحي شدن سوق مي دهد.
تأكيد بر محتوا و حفظ يا حداكثر فهم محتوا

یكي از جلوه هاي ناپسند تربیتي در نظام آموزشي همین 
محتوامداري اس��ت. بسیاري چنین تصور دارند که هدف 
اساسی تحصیل و تدریس، یادگیري محتواي کتاب است، 
در حالي که در اغلب موارد محتوا وسیله اي براي رسیدن 
به هدف اصلي اس��ت. لذا ماندن در س��طح محتوا، غفلت 
از اهداف اساسي تر اس��ت. این دیدگاه تربیتي بر گرایش 
آزمون هاي گسترده مدادکاغذي در کشور تأثیرگذار است. 
زی��را عمدة این آزم��ون بر محتواي کتاب تأکی��د دارد و 

پرسشهاي آن بر مبناي محتوا شكل مي گیرد.
تأكي د بر رقابت بين فردي

رقابت براي دس��تیابي به موفقیت )طبق تعریف کمي 
نمره باالتر یا معدل 20( جلوه ممتازي در نظام آموزشي ما 
دارد. کودکان از بدو ورود به مدرسه خود را  در یک فضاي 
رقابتي س��خت براي کس��ب نمره مي بینند که با شرایط 
رشدي آنان ناسازگار است. جریان توسعه آزمون هاي مداد 
کاغذي و با ش��یوه ارائه بازخورد رقابتي آن، با جو رقابتي 
حاکم تناسب زیادي دارد. گروهي از صاحب نظران تعلیم و 
تربیت با رویكرد رقابتي در مدارس به ویژه دبستان ها سر 

مخالفت دارند. زیرا این رقابت ها را آسیب زا می دانند.
روش گزینش مدارس تیزهوشان و نمونه دولتي 

گرایش بسیاري از خانواده ها براي ورود فرزندانشان به 
مدارس تیزهوش��ان و نمونه دولتي و رقابت مدارس براي 
اعالم میزان موفقیت دانش آموزان در ورود به آنها موجب 
شده است که سبک و سیاق گزینش این مدارس در این 
آزمون ها دنبال شود. این آزمون از این منظر تجربه و نوعي 
آمادگي براي آزمون اصلي ورود به مدارس تیزهوش��ان و 
نمونه دولتی اس��ت. همچنین این آزمون ها به گونه ای بر 
فرایند تدریس و یادگی��ری دانش آموزان تأثیر می گذارد. 
همانند تاثیری که کنكور بر روش های یاددهی و یادگیری 

پیش دانشگاهی می گذارد.
   به س��بب رقابت بین مدارس ب��ه ویژه غیردولتي ها 
براي کس��ب رضایت ظاهري مشتریان از طریق ارائه این 
آزمون ه��ا، مالک ها و معیارهاي مناس��ب براي مدیریت 
فرصتهاي تربیتي در این گونه مدارس عمدتاً  مغفول مانده 
و م��الک و معیارهاي ظاهري فاق��د ارزش اصیل تربیتي 
جایگزین آنها ش��ده است. به س��خن دیگر دغدغه جاری 
برخ��ی از این مدارس توجه به کمیت یادگیری اس��ت و 
از توج��ه به کیفیت یادگیری غفلت می نمایند. لذا برخي 
مدارس غیردولتي و حتي دولتي در رقابت اقدام به توسعه 

این آزمون ها مي نمایند. تصور بسیاري از مدارس این است 
که آزمون ها موجب بهبود یادگیري شده افزایش پیشرفت 

تحصیلي دانش آموزان را در پي مي آورند.
البته در ش��رایطي این آزمون هاي پیوسته مي تواند به 
بهبود پیشرفت تحصیلي کمک نماید، اما تحقق آن شرایط 
به سختي ممكن اس��ت. یكي از این شرایط وجود انگیزه 
باالي تحصیلي در ای��ن دانش آموزان و فهم منطق تكرار 
ای��ن آزمون هاس��ت، دو دیگر ارائه بازخوردهاي مناس��ب 
به منظور کشف نقاط ضعف و قوت یادگیري و توصیه  ها و 
راهكارهایي براي بهبود یادگیري به دانش آموزان مي باشد. 
در حالي که اساس��اً چنین روالي وجود نداشته است زیرا 
منطق این آزمون ها بر توسعه رقابت بین فردي استوار است 

نه رقابت درون فردي.
عواقب و آثار نامناسب اين پديده

به رغم این که توس��عه آزمون ها در دبستان هاي کشور 
ب��ا تصور آثار مثبت پیامدهاي س��ازنده صورت مي گیرد، 
ن��گاه رژف تر بر آن و به دور از س��طحي نگري و چش��م  و 
 هم چشمي ها، عواقب ناگوار این پدیده را آشكار مي گرداند 

که در ادامه بحث به آنها مي پردازیم.
كاهش بهداشت رواني دانش آموزان در محيط 

يادگيري
 یك��ي از ش��اخص هاي اساس��ي بهداش��ت رواني در 

محیط هاي یادگیري، نبود استرس و اضطراب است. مربیان 
و مدیران آگاه در تالش اند به روشهاي مختلف محیط هاي 
آموزش��ي خود را ش��ادي آور و بانشاط س��امان دهند، به 

گونه اي که کودکان در آن احساس آرامش کنند.
یكي از عوامل اس��ترس زا و اضطراب آور در محیط هاي 
یادگیري طبق مشاهدات و مطالعات مكرر امتحان و نحوة 
اجراي آن اس��ت. آزمون هاي مورد بحث به دلیل س��بک 
و س��یاق اج��راي آن)کنترل هاي زیاد( و نح��وه بازخورد 
و رویك��رد رقابتي حاکم بر آن بي تردی��د در بخش قابل 
توجهي از دانش آموزان اضطراب ایجاد مي کند . تكرار این 
تجربه هاي اضطراب آور)آزمون ها( عالوه بر عواقب جسماني 
عواقب رواني بلندمدتي را برجاي مي گذارد. لذا در نظامهاي 
آموزش��ي با اس��تانداردهاي باال، به ویژه در دوره دبستان 
مالحظات دقیقي در خصوص عوامل استرس زا در مدرسه 
به ویژه چگونگي این آزمونها دارند. لذا نمي توان نس��بت 
به این موضوع بي تفاوت بود. این خطاي بزرگي اس��ت که 
براي یادگیري بیشتر، آرامش و امنیت رواني دانش آموزان 
کاهش یابد؛ زیرا با حقوق انساني کودکان در تعارض است. 
این موضوع اگر با انگیزه ش��هرت آموزشگاه صورت گیرد، 

خطایي بزرگ تر و نابخشودني خواهد بود.
 اخیراً  ش��اهد هستیم که مؤسس��اتي با هدف آموزش 
تیزهوشان با تبلیغات وسیع اقدام به جذب و آموزش گروهي 
از دانش آموزان این مرزوبوم مي نمایند. این مؤسسات )البته 
در موارد بس��یار افراد حقیقي به صورت معلم خصوصي( 
ب��ا تحریک حس عالقه مندي والدین ب��ه ارتقاي آموزش 
فرزندانشان و تمایل آنها به پذیرش کودکانشان در مدارس 
تیزهوشان و نمونه دولتي، اقدام به ارائه خدمات آموزشي 
ویژه و آزمون هاي شبیه س��ازي شده با آزمون هاي ورودي 

مدارس سمپاد و نمونه هاي دولتي مي نمایند.
بدیهي است که حق  والدین است که فرصتهاي مناسب 
تربیت��ي را در حد وس��ع براي کودکانش��ان فراهم آورند 
و بخش خصوصي طبق مق��ررات مي تواند در این عرصه 
وارد ش��ود، اّما چندوچون هایي وجود دارد که نمي توان به 
سادگي از آن گذشت. پرسش مهم و اساسي این است که: 
چه کودکي تیزهوش است؟ بر اساس چه مالک و معیاري 
کودکان تیزهوش انتخاب مي ش��وند؟  چه ابزار معتبري 
براي این کار مورد استفاده قرار مي گیرد؟ روشن است که 
به س��ادگي  نمي توان کودکان تیزهوش را شناسایي نمود 
و این مش��كل به ویژه با ارائ��ه نظریات جدید در خصوص 
هوش مانند نظریه هوش هاي چندگانه شدیدتر مي شود. 
با توجه به فقدان دانش و تخصص کافي براي شناس��ایي 
دانش آم��وزان تیزه��وش، در موارد بس��یار کودکاني که 
پیشرفت مناسبي در تحصیل داش��ته اند وارد این میدان 
مي شوند و رقابتي سنگین و آسیب زا را تجربه مي نمایند. 
حضور در کالس��هاي آمادگي، اجراي آزمون هاي مستمر 
عالوه بر تحمیل هزینه هاي گزاف به والدین آثار حیاتي و 
رواني ناخوشایندي را بر طیف وسیعي از این دانش آموزان 

برجاي مي گذارد.
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لذا اگر بر این رقابت دامن زده شود و عرصه براي ورود 
مؤسسات سودجو فراهم شود، آسیب زیادي به کودکان و 
نوباوگان وارد خواهد ش��د. بي تردید جامعه از این جریان 

بهره اي نخواهد برد، حتي متضرر نیز خواهد شد. 
كاهش كيفيت يادگيري و توجه صرف به محتوا

آزمون ه��اي مدادکاغ��ذي به رغم کاربرد گس��ترده و 
فوای��د زیادي که دارند محدودیت قابل توجهي نیز دارند. 
توس��عه و گسترش این ابزار ارزشیابي پیشرفت تحصیلي 
و محوری��ت دادن به آنها به س��بب همین محدودیت ها 
عوارض ناگوار تربیتي دارد. از جمله این که این آزمون به 
دلیل ماهیتشان بر محتواي کتاب و اهداف سطوح پایین 
ش��ناختي مانند)حافظه و فهم( تمرک��ز دارند. لذا اهداف 
یادگیري به نحو ضمني بر این سطوح محدود مي شود و 
این محدودیت ها بر راهبردهاي آموزشي معلمان و به دنبال 
آن بر راهبردهاي یادگیري دانش آموزان تأثیر مي گذارد و 
به سخن دیگر معلمان تالش مي کنند به   گونه اي تدریس 
نمایند که با این روشهاي ارزشیابي تناسب داشته باشند و 
دانش آموزان نیز براي کس��ب موفقیت و نمره متناسب با 
آن یاد مي گیرند کافي است به پدیده کنكور و تأثیر آن با 
روش درس خواندن دانش آموزان کنكوري توجه کنید یا به 
پدیده جزوه گفتن معلمان یا مجموعه سؤاالت پیشنهادي 
معلمان که به دانش آموزان پیش��نهاد مي شود فكر کنیم. 
هم��ه این پدیده  ها، تحت تأثیر نوع ارزش��یابي ها ش��كل 
مي گیرد. از این رو، این آزمون ها خود، مانع کاربرد گسترده 
روشهاي نوین و فعال تدریس به شمارمي روند. اخیراً برخي 
از مؤسسات تولیدکننده این کتاب هاي آزمون )به اصطالح 
کمک آموزشي( در تبلیغات خود ادعا می کنند )بخوانید، 
امتحان بدهید و بیست بگیرید( یعني با خواندن این کتاب 
به کتاب درسي و یادگیري کالسي آنچنان نیازي نیست. 
معناي دیگر این رویكرد این است که هدف درس خواندن، 
امتحان دادن و هدف امتحان دادن، بیس��ت گرفتن )نماد 
کمی پیشرفت تحصیلی( اس��ت. تو خود حدیث مفصل 

بخوان از این مجمل.
آیا در واقع هدف اساس��ي تربیت رسمی و عمومی در 
دوره  دبس��تاني امتحان دادن و بیست گرفتن است؟ آیا 
محدود نمودن  اهدف دوره دبستانی تا این حد، برای آینده 
جامعه زیانبار نیس��ت؟  جان کالم این که گس��ترش این 
سبک آزمون ها و تحدید موفقیت و پیشرفت و یادگیري 
به موفقیت در  این آزمون ها باعث فراموش ش��دن اهداف 
اساسي تربیت در دوره دبستاني مي شود و این براي همه 

دلسوزان نظام آموزشی نگران کننده خواهد بود.
نتيجه گيری 

سالیانی است که نظام آموزشی متوسطه ما در اسارت دو 
جریان اسطوره سان قرار گرفته است. به گونه ای که بسیاری 
از طرح ها و برنامه های اصالحی را که به قصد بهبود کیفیت 
یادگیری اجرا شده است از بازدهی و ثمربخشی دور کرده 
اس��ت. این دو اس��طوره عبارت اند از: کنكور و مس��ابقات 
المپیادی. هنوز تالشها برای حذف کنكور بی نتیجه مانده 
است و جریان دومی نیز به همان قدرت سابق ادامه دارد. 
در مجموع این دو جریان مسائل و مشكالت زیادی بر نظام 

پاسخ دهید، جایزه دریافت کنید

پژوهش نامه در نظر دارد هرماه،  به منظور افزایش آگاهی و نیز ایجاد انگیزه و عالقه و همچنین ترغیب گام نهادن به سمت تحقیق و جستجو، سؤاالتی 
را در زمینة پژوهش مطرح نماید و به سه نفر از کسانی که پاسخ درست می دهند به قید قرعه جوایزی اعطا نماید. لطفاً پاسخ سؤاالت را به آدرس اینترنتی 

pajoheshnameh@rie.ir ارسال نمایید.
 این جوایز عبارت اند از: 

1- سه نسخه از تولیدات پژوهشگاه)کتاب- مجله...(
2- امتیاز یک سال آبونمان فصلنامه پژوهشگاه

فرصت پاسخ  تا پایان اردیبهشت ماه است.
 سؤال های پژوهشی:

پژوهشگري در یک پژوهش از نوع اعتباربخشي ابزارهاي اندازه گیري متوجه شده است که اعتبار )پایایي( یكي از ابزارها تحت الشعاع برخي عوامل قرار گرفته 
است

الف( براي بررسي سهم عوامل بر اعتبار پایایي آزمون از کدام یک از نظریه هاي روان سنجي استفاده مي شود. 
ب( روش برآورد اعتبار یا پایایي را به صورت مختصر و با ذکر عناصر مهم آن بنویسید.

آموزشی و حتی جامعه ایجاد نموده است. 
در نظام آموزش��ی دبستانی نیز مش��ابه این دو جریان 
اسطوره س��ان در حال شكل گیری اس��ت. جریان نخست 
آزمون های شبیه س��ازی شده با آزمون های ورودی مدارس 
تیز هوشان و نمونه مردمی و جریان دوم آزمون های مسابقات 
علمی در مقیاس وسیع )کشوری( این دو جریان به شدت 
در حال گسترش می باش��د. بی تردید مسائل و مشكالتی 
به مراتب ش��دیدتر از دوره متوسطه برای دوره دبستانی را 
به وجود خواهد آورد. از س��وی دیگر توسعه و گسترش این 
آزمون ها در دوره دبستاني با سیاست هاي جاري مورد تأیید 
نهادهاي سیاس��ت گذاري به ویژه ش��وراي عالي آموزش و 
پرورش در تعارض مي باشد. برای اثبات این مدعا کافي است 
که به اصول شانزده گانه مصوب ارزشیابي تحصیلي شوراي 
عالي آموزش و پرورش مراجعه کنیم. توسعه این آزمون ها با 
اصول یاد شده سازگاري و تناسب ندارد. حتي در یک تفسیر 
دقیق تر مي توان گفت که با آنها ناسازگار مي باشد. همچنین 
با توجه به سیاست کالن نظام آموزشی مبنی بر گسترش 
الگوي ارزشیابي  کیفی توصیفي در دوره دبستاني این  روند 
در مدارس مانع استقرار مناسب این الگوي ارزشیابي خواهد 
بود. به نظر مي رس��د که هنوز گس��ترش ارزشیابي کیفی 
توصیفي و اصول کالن حاکم بر ارزش��یابي تحصیلي صرفاً 
براي سیاس��ت گذاران معني دارد و براي بخش گسترده ای 
از کارگزاران در سطوح اجرایي فاقد معناي کاربردي است.1 
به نظر می رس��د الزم است به نحو جدي و معقوالنه با این 
جریان مواجه شد و آن را به درستي مدیریت نمود، در غیر 
این  صورت امیدي به تحقق موفقیت آمیز الگوي ارزشیابي 
توصیفي نخواهد بود و به احتمال زیاد در اثر این جریان هاي 

پیدا و پنهان، مشكالت زیادي به وجود خواهد آمد.
1 . این پدیده یعنی عدم اش��اعه  فلسفه تدوین اصول 
حاکم بر ارزش��یابی و گسترش الگوی ارزشیابی توصیفی 
بي تردید ناشي از نظام متمرکز مدیریت و الگوي دستوري 

گسترش نوآوري هاست.

يكي از جلوه هاي ناپسند 
تربيتي در نظام آموزشي همين 
محتوامداري است. بسياري چنين 
تصور دارند كه هدف اساسی 
تحصيل و تدريس، يادگيري 
محتواي كتاب است، در حالي كه 
در اغلب موارد محتوا وسيله اي 
براي رسيدن به هدف اصلي 
است. لذا ماندن در سطح محتوا، 
غفلت از اهداف اساسي تر است.
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جعفر افقهی
عضو گروه پژوهشی 

جامعه شناسی خانواده

مقدمه
در گردهمایی س��االنه مس��ؤوالن و مدیران اجرایی 
مناطق و شهرس��تانهای آموزش و پرورش در تابستان 
س��ال 1387، دفتر س��المت و پیشگیری از آسیبهای 
اجتماعی وزارت آموزش و پرورش، پرسش��نامه ای در 
خصوص »مسائل دانش آموزی« بین شرکت کنندگان 
در گردهمای��ي که قریب به اتفاق آنان مدیران اجرایي 
آموزش و پرورش سراس��ر کش��ور بودند، توزیع نمود. 
مالحظه و بررسی اجمالی پرسشنامه یاد شده، بهانه ای 
برای پرداختن به موضوع مسائل دانش آموزی، از منظر 
نقد پرسش��نامه،  و از نگاه اهمیت موض��وع و ضرورت 
پرداختن به مس��ائل دانش آموزی با طرح پرسشهایي 

جدید در قالب بررسی مسائل اجتماعی ایران شد.
الف – نقد پرسشنامه:

قبل از طرح نكات و محورهاي مورد نقد از خوانندگان 
محترم درخواست مي ش��ود ابتدا پرسشنامه  را بدقت 

مالحظه کنند و سپس به مطالعه ادامه مقاله بپردازند.
1-یك��ی از ن��كات ابتدای��ی و البته فن��ی تدوین 

پرسش��نامه، تعریف روش��ن وصری��ح از مخاطبان یا 
پاسخگویان است، به گونه ای که پاسخگویان بروشنی 
بدانند توقع پرس��ش کنندگان از آنها چیست؟ همان 
نكت��ه ای که به  نظر مي آید در این پرسش��نامه رعایت 
نش��ده اس��ت و می توان گفت . این ایراد س��بب عدم 
شكل گیری ذهنیت مشترک پاسخگویان برای پاسخ به 

پرسشها گشته است.
در ابت��دا تصور این اس��ت که پرسش��نامه با هدف 
کس��ب اطالعات الزم از مس��ؤوالن اجرایی آموزش و 
پرورش در خصوص »مس��ائل دانش آموزی« طراحی 
شده است. اما عنوان پرسشنامه چنین نیست. )عنوان 
»فرهیخته گرامی« است(. این موضوع ممكن است، این 
تلقي را براي بعضي از پاسخگویان ایجاد کند که آنان به 
عنوان مدیر خطاب نشده اند،  بلكه به عنوان صاحب نظر 

باید به پرسشنامه پاسخ دهند. درمتن توضیح مقدماتی 
پرسش��نامه نیز استفاده از » دیدگاه های آنان « عنوان 
شده اس��ت. بعالوه گفته شده که پاسخگو »نظر خود 
را دال ب��ر میزان اهمیت گویه ها « که همان مس��ائل 
تفكیک ش��ده دانش آموزی اس��ت، اعالم کند. این در 
حالی است که تهیه کننده پرسشنامه در باالی جدول 
گویه  ها اعالم کرده است، ضرورتی به تكمیل مشخصات 
پاسخگو نیست و از پاسخ دهندگان خواسته است تنها 
نام اس��تان را که ب��رای تحلیل و دس��ته بندی الزامی 
است، ذکر کنند. اگر قصد محقق جمع آوری و سپس 
تحلیل دیدگاه پاسخگویان )که همان مسؤوالن اجرایی 
هستند( است، بدون مشخصات پاسخ دهندگان، تحلیل 
چگونه امكان پذیر است؟ گذشته از آن، این فعالیت چه 
خاصیتی خواهد داش��ت؟ به یقین  دفتر پیشگیری از 
آسیبهای اجتماعی به دنبال چنین توقع کم خاصیتی از 
جمع 720 نفری مس��ؤوالن اجرایی آموزش و پرورش 

نبوده است. 
به  نظر مي آید، دفتر پیشگیری با این تلقی که مسؤوالن 
اجرایی آموزش و پرورش با مسائل دانش آموزی منطقه 
خود درگیر هستند، و به واسطه این درگیری )ذهنی، 
تربیتی، مدیریتی( مرجع مناسب و صاحب  صالحیتی 
برای اظهارنظر هستند، اقدام به تهیه پرسشنامه و توزیع 
بین آنان کرده است. این تلقی به صورت مبهم در بیان 
توضیحی پرسش��نامه آمده است، آنجا که گفته است. 

مسائل دانش آموزی ایران »نقد پرسشنامه«

اما به  نظر مي رسد بدون كسب 
اطالعات پايه از واقعيت، اطالع از 
ديدگاه مسؤوالن كمك چندانی به 
دفتر پيشگيری در جهت هدايت 
سياست گذاريها و برنامه ها 
نخواهد كرد
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»این تعیین وزن به این معناس��ت که ش��ما براساس 
مجموع اطالعات، دریافتها، مستندات و گزارشهای خود 
به این نتیجه رسیده اید.« اگر چنین است خواننده را به 

توضیح  بندهای بعدی دعوت می کنم.
2- رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه/ شهرستان،  
دارای موقعیتی اس��ت که از مسائل دانش آموزی حوزه 
تحت مدیریت خود بایستي به  طور نسبی مطلع و باخبر 
باش��د، اما این امر قطعی نیست. این آگاهی وابسته به 
میزان عالقه مدیر، مدت سابقه مدیریت در آن منطقه/

شهرس��تان و ویژگیهای اجرایی منطقه/ شهرس��تان 
اس��ت. )براي مث��ال آموزش و پ��رورش منطقه ای که 
دچار مش��كل  حاد کمبود فضای آموزشی است، مدیر 
ناخواسته از بقیه مسائل دانش آموزی فاصله می گیرد و 
دغدغه دایمي اش تأمین فضای آموزشی است(، برخی 
مسؤوالن به »مسائل دانش آموزی« اهمیت می دهند و 
قس��متی از زمان مدیریتی خود را در این حوزه صرف 
می کنند. )به طور مثال به گزارشها در این زمینه توجه و 
برای چاره جویی این موضوعات مطالعه، تأمل، مشورت 
یا جلسه  هم اندیشی برگزار می  کنند(، لذا مطلع تر از بقیه 
مسؤوالن هستند برخی دیگر از مدیران پس از مدتی 
از تصدی مسؤولیت، آرام ، آرام متوجه بعضی مشكالت 
دانش آموزی منطقه یا شهرستان خود می شوند، توجه 
و میزان اهمیت مدیر به این مسائل پس از این مرحله 
است. از این رو برای برخی و شاید همة مسؤوالن اجرایی 
مناطق و شهرستانها، گذشت مدتی قابل قبول از دوران 
مسؤولیت )براي مثال یک س��ال( برای پاسخگویی به 
پرسش��نامه ضروری اس��ت. در باب ویژگیهای اجرایی 
و مدیریتی منطقه / شهرس��تان نی��ز باید این موضوع 
فهمیده ش��ود که برای مسؤول، »مسائل دانش آموزی 
« چه جایگاهی در بین موضوعات مدیریتی وی دارد؟ 
متأسفانه پرسش��نامه تبیین این موضوعات را مطرح 

نمي کند. 
3- دی��دگاه رئی��س آم��وزش و پ��رورش منطقه/ 
شهرس��تان در زمینه » مس��ائل دانش آموزی« تحت 
تأثیر عوامل و زمینه های متفاوتی است. بی اعتنایی به 
عوامل و زمینه ها، تصویری واقعی از مسائل دانش آموزی 
منطقه تحت مدیریت وي ارائه نمی دهد. به عبارت بهتر 
باید گفت، هنگامی که دیدگاه و نگرش رئیس منطقه / 
شهرستان بدون اشاره به مسؤولیت وی سؤال می شود، 
او تنه��ا از دیدگاه خود خبر می دهد، این دیدگاه تحت 
تأثیر دانش، سابقه و تجربه گذشته اوست. ممكن است 
زمینه های قوی تری نسبت به مسؤولیت وی به عنوان 
مس��ؤول منطقه / شهرستان دیدگاه وی را تحت تأثیر 
قرار داده باشد. )مانند اینكه فوق لیسانس مشاوره باشد و 
مدتی نیز سابقه مشاوره در مسائل دانش آموزی داشته 
باش��د(. اما هنگامی که از مسؤول منطقه / شهرستان 
می خواهی��م دیدگاه خ��ود را با توجه به نوع مس��ائل 
دانش آموزی منطقه و شهرستان خود ابراز نماید، احتمال 

دارد او متفاوت از قبل س��عی  کند که دیدگاه خود را با 
واقعیت مسائل دانش آموزی منطقه و شهرستان پیوند 
بزن��د و نظر خ��ود را اعالم دارد. ای��ن تفاوت هنگامی 
برجس��ته تر می شود که از مس��ؤول آموزش و پرورش 
منطقه/ شهرس��تان بخواهیم فارغ از دیدگاه صرف، از 

»مسائل دانش آموزی منطقه خود خبر دهد«.
با دقت در پرسش��نامه معل��وم می گردد که محقق 
به دنبال خبر از منطقه و شهرس��تان نبوده و قصد وی 
کسب خبر از دیدگاه مدیران اجرایی آموزش وپرورش 
اس��ت. بدون آنكه روشن کند، پاسخگو دیدگاه خود را 
ناظر به دانش و تجربه گذشته خود ارائه  دهد، یا ناظر به 

واقعیت، و تجربه مدیریتی منطقه خود بیان کند. 
هرچند پرسشنامه دفتر پیشگیری حاکی از بی نیازی 
یا حداقل بی اعتنایی نس��بت به اط��الع از میزان وقوع 
مسائل دانش آموزی در منطقه/ شهرستان بوده است، 
اما به  نظر مي رسد بدون کسب اطالعات پایه از واقعیت، 
اط��الع از دیدگاه مس��ؤوالن کمک چندان��ی به دفتر 
پیشگیری در جهت هدایت سیاست گذاریها و برنامه ها 
نخواهد کرد. چنانچه در پرسش��نامه تالش می شد از 
میزان وقوع »مس��ائل دانش آموزی« یا میزان درگیری 
ذهنی/ مدیریتی مسؤوالن با مسائل دانش آموزی حوزه 
مدیریتی ایش��ان کسب اطالع مي ش��د، این اطالعات 
به نوعی امكان تهیه »نقش��ة مس��ائل دانش آموزی« 

را در سطح کش��ور فراهم می آورد. این نقشه، هرچند 
خام بود اما راهنمای خوبی برای پروژه های تحقیقاتی 
بعدی جهت دقیق تر کردن این نقشه و شناسایی نقاط 
پرمسأله از کم مسأله و چگونگی ایجاد ظرفیتهای استانی 
و محلی برای پیشگیری در سیاستها و برنامه های ملی 

خواهد بود.
4- در بین مس��ؤولیتهای مدیریت��ی و تربیتی در 
آم��وزش و پرورش، ظاهراً مدیران م��دارس، مربیان  و 
مشاوران تربیتی مدارس و تا حدودی مسؤوالن حراست 
منطقه وشهرستان، به  عنوان کسانی که در صف آغازین 
اطالع، رسیدگی و تعیین تكلیف مسائل دانش آموزی 
قرار دارن��د، با اطالع تر از موقعیتهاي دیگر، در آموزش 
و پرورش هستند، اما ایشان کی، چگونه وکدام مسائل 
دانش آم��وزی را به اط��الع رئیس آم��وزش و پرورش 
منطقه/شهرستان می رسانند؟  به عبارت دیگر کیفیت 
اطالع مسؤول منطقه / شهرستان از مسائل دانش آموزی 

چگونه است؟
به نظر مي رس��د، مدیران مدارس زمان��ی اقدام به 
گزارش مس��ائل دانش آموزی مدرسه ش��ان به مسؤول 
منطقه / شهرس��تان می کنند که ی��ا مقررات تكلیف 
کرده باش��د یا برای چاره جویی و تصمیم از اختیارات 
کافی برخوردار نباشند یا با وجود داشتن اختیار، ناتوان 
از حل مش��كل به رئیس مراجعه کرده باشند. این در 

فرهیخته گرامی- با سالم و احترام
ضمن تشكر و قدردانی از مشارکت و همفكری شما در بررسی، تحلیل و شناخت مسائل اولویت دار حوزه 
دانش آموزی، موجب امتنان خواهد بود، نظر خود را در مورد محورهای ذیل اعالم بفرمایید. امیدواریم که 
با بهره گیری از نظرات و دیدگاه های صاحبنظران، پژوهشگران و کارشناسان بتوانیم، برخی از مهم ترین 
مسائل حوزه دانش آموزی را دسته بندی نموده، براساس آنها، دستور کار برنامه های کالن پیشگیرانه در 

وزه دانش آموزی را تنظیم نمائیم.
 در جدول ذیل، مصادیق مهم مسائل حوزه دانش آموزی فهرست شده اند تقاضای ما این است که:

- نظر خود در مورد وزن و اهمیت آنها را از 1 تا 5 اعالم کنید. 1 به معنای کمترین وزن و 5 به معنای 
بیشترین وزن است. این تعیین وزن به این معناست که شما براساس مجموع اطالعات، دریافتها، مستندات 
و گزارشهای خود به این نتیجه رسیده اید که اکنون این  با آن پدیده از اهمیت بیشتری برخوردار است و 

باید کوشش ها را صرف پیشگیری و کنترل آن کنیم.
- در صورتی که نظر تكمیلی دارید، در پائین برگه اضافه بفرمایید.

نام و نام خانوادگی:                   
تحصیالت:                    

نام استان:               
نام شهرستان:         

مسؤولیت:       
سابقه کار: 

* ذکر نام استان، برای دسته بندی و تحلیل الزامی است و سایر مشخصات اختیاری می باشد.

* ذکر نام استان، برای دسته بندی و تحلیل الزامی است و سایر مشخصات اختیاری می باشد.

فرهیخته گرامی- با سالم و احترام

مقاله
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مقاله

شرایطی اس��ت که مدیر مدرس��ه بخواهد در قبال » 
مسائل دانش آموزی« مسؤوالنه عمل کند. با این همه 
گاهی ممكن است گزارش برخی مسائل دانش آموزی 
در مدرسه تلقی »ضعف مدیر مدرسه« را در پی داشته 
باشد و این امر س��بب عدم گزارش و بی اهمیت تلقی 

کردن مسأله یا پنهان کاری شود. 
در مواردی ممكن اس��ت مس��ؤول منطقه در قالب 
نشستهاي هم اندیش��ی از مسائل دانش آموزی منطقه 
و می��زان وقوع آ گاه گردد. در بعضی مناطق آموزش��ی 
حراست منطقه اقدام به جمع آوری و دسته بندی مسائل 
دانش آموزی منطقه می نماید وآن را در قالب گزارشات 
ماهانه یا فصلی تدوین می کند و به رئیس منطقه تحویل 

می دهد.
ب��ا این همه، نوع مس��ائل دانش آموزی نی��ز در این 
رابطه با اهمیت است. یقیناً پدیده اقدام به خودکشی یا 
خودکشي  دانش آموز مدرسه، موضوعی نیست که بتوان 
آن را بی اهمی��ت تلقی کرد، یا پنهان نمود، یا حتی آن  
را گزارش نكرد. در حالی که پدیده اضطراب یا ُمدگرایی 
را حداکثر می توان درجلس��ه هاي هم اندیشی یاد کرد؛ 
چراکه ممكن است اینگونه تلقي شود، موضوع، ظرفیت 

تهیه گزارش مستقل را ندارند. 
5- همانطور که خواننده در پرسشنامه مالحظه نموده 
اس��ت، محقق در پرسشنامه )20( مسأله دانش آموزی 

را در قالب 20 گویه به پاس��خگو )رئیس منطقه( ارائه 
کرده است، تا وی براساس دیدگاه خود میزان اهمیت 
هرکدام را براساس طیف )1تا 5( مشخص نماید. شاید 
مهمترین قس��مت بحث به گویه ها باز می گردد. نه از 
منظر نقد آن، بلكه از دریچة پرسش��هاي بسیاری که 
حول محور مس��ائل دانش آموزی مطرح اس��ت: اینكه 
چ��ه موضوعاتی را می توان مس��أله دانش آموزی تلقی 
نمود؟ کیفیت یا روش شناس��ایی مسأله چیست؟ آیا 
ه��ر پدیده ای را می  توان فارغ از نظر معلمان، مربیهای 
تربیتی و مش��اوران مدرسه، مدیران و معاونان مدرسه 
به  عنوان مس��أله شناخت؟جنس مسائل دانش آموزی 
چیس��ت؟ آیا می  توان آنها را از نوع مس��ائل اجتماعی 
تلقی کرد؟ آیا می توان مس��أله دانش آموزی را بی اعتنا 
از بس��تر اجتماعی ظرف محل تحلیل و بررسی کرد؟ 
و پرسش��هاي دیگری که ضروری است، به طور جدی 
به مطالعه آنها پرداخت. مطالعه مس��ائل دانش آموزی 
ظرفیت ایجاد زمینه شناخت دقیق تر مسائل آموزش 
و پ��رورش را دارد، اما قبل از پرداختن به س��ؤاالت باال 
نكاتی درخصوص گویه ها قابل ذکر است که ابتدا آنها 

مطرح می شود.
5-1: ترتی��ب گویه ها به نظر منط��ق خاصی ندارد. 
ضمن آنكه برخی گویه ها کامالً عینی و رفتاری است. 
مانند: »مش��ارکت در توزیع فیلم غیرمجاز« اما برخی 

دیگر از گویه  ها عبارتهایي مفهومی هستند که می توانند 
نشانگر رفتارهای متعددی بشوند: مانند »خشونت«، » 
بزهكاری«، »مدگرایی«. اگر این عبارات در ابتدا توسط 
مدیران مدارس و مربیهای تربیتی مدارس، مصداق یابی 
رفتاری ش��وند ب��ه گون��ه ای ک��ه در واقعیت محیط 
دانش آموزی قابل مشاهده باشند، ضمن آنكه با طیف 
وسیع تری از گویه ها مواجه خواهیم بود، پاسخگویان نیز 
ذهنیت مشترک بیشتری نسبت به مسأله پیدا خواهند 
کرد. ممكن اس��ت برای برخی مص��داق رفتاری پیدا 
نشود، اما باید تعریفي شفاف و عینی از آن ارائه نمود، تا 

پاسخگویان دچار ذهنیتهاي متفاوت از هم نگردند. 
5-2: اصطالح سوء مصرف مواد، هرچند برای کسانی 
که با موضوع مواد مخدر مرتبط اند آشناست، اما کسانی 
که از معنای اصطالحی آن بی  خبرند، در پاس��خ دچار 
ابهام می گردند،  اگر این گویه  به صورت رفتاری به صورت 
زیر می آمد، انتظار محقق برآورده می شد، پاسخگو نیز 

مشكلی در پاسخ نمی یافت.
- استعمال )کشیدن ( سیگار – استعمال مواد مخدر 
) تریاک و هروئین ( – استفاده از قرصهای خطرناک و 

روان گردان.
 بدین ترتیب گویه مصرف دخانیات نیز باید عینی تر 

مطرح گردد.
5-3: یكی از پرسش��هاي مهم، تعریف » مس��ائل 
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1

1
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1

1

مسائل

سوء مصرف مواد و داروهای روانگردان

رفتارهای ناسالم جنس- جنسي

خودکشی

فرار از خانه

بزهکاری

خشونت

مصرف دخانیات

تأثیرپذیری از جریان های فکری انحرافی مانند خرافه گرایی، عرفان های انحرافی، شیطان پرستی، شمایل گرایی

افت تحصیلی و ترك تحصیل

افسردگی

بدسرپرستی)والدین معتاد، اختالفات خانوادگی، طالق و متارکه والدین(

تأثیرپذیری از جریانهای فکری شبه دینی مانند بهائیت، صهیونیست مسیحی، وهابیت

مدگرایی

مشارکت در توزیع فیلم، نوار و تصاویر غیرمجاز

روابط جنسی نامشروع

تشکیل یا شرکت در مجالس غیرمشروع

تشکیل یا شرکت در باندهای فساد اخالقی و بزهکاری

استرس و اضطراب 

کودك آزاری 

تآثیرپذیری از گرایش های قومی وسیاسی سازمان یافته
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دانش آموزی« است. به گونه ای که این تعریف سبب عدم 
تداخل با مسائل آموزش وپرورش یا مسائل اجتماعی 
شود و از طرف دیگر قادر به پوشش همة مسائل حوزة 
دانش آموزی گردد. هرچند این امر به سختی قابل تحقق 
خواهد بود، اما تالش در این حوزه باعث غنا بخشیدن به 
بحثهای مفهومی و نظري در حوزه مسائل دانش آموزی 
و نیز کمک به اس��تقالل معرفتی و حرفه ای این حوزه 
خواهد ش��د. بنابراین مالحظه، به  نظر مي رسد » افت 
تحصیلی« را نمی توان مسأله دانش آموزی تلقی کرد. 
افت تحصیلی،  مسئله آموزشی، آموزش و پرورش، و ناظر 
به عملكرد تحصیلی مدرسه و آموزش و پرورش است. 
دانش آموز یكی از عناصر این فرآیند )عملكرد( است در 
حالی که افت تحصیلی ناظر به نتیجه عملكرد تمامی 
مجموعه آموزشی )کتاب، معلم، برنامه  درسی، مدیریت، 

دانش آموز و ...( می باشد. شاید در این موضوع 
بت��وان »بی انگیزه بودن دانش آم��وزان برای 

تحصیل« را مسأله دانش آموزی تلقی نمود.
5-4: روابط جنسی نامشروع و رفتارهای 
نامناس��ب جنس��ی چه تفاوتی با هم دارند؟ 
ظاهراً پاسخگویان از این دوگانگی دچار ابهام 
شده اند، ضمن آنكه مصداقهای رفتاری آنها 

متعدد است. 
5-5: مناس��ب تر ب��ود،   خودکش��ی به دو 
مقوله تقسیم می ش��د: خودکشی و اقدام به 
خودکشی. اقدام به خودکشي به لحاظ آماري 
بیشتر است، و البته به همان اندازه خودکشي 

داراي اهمیت است.
ب – مسائل دانش آموزی

1- اگر بخواهیم، مسائل و مشكالتی را که در حوزه 
دانش آموزی در گس��تره ملی مدیران و مربیان تربیتی 
مدارس با آن مواجه هستند، به »عنوان« شمارش کنیم، 
واقعیت آن است  که فهرست آن کوتاه و اندک نیست. 
برخی از این مسائل در حد یک مورد )Case( در یک 
مدرسه برای مدیر مدرسه چالش برانگیز و سنگین تلقی 
می شود. مانند اطالع از مصرف مواد مخدر از سوي یک 
دانش آموز در مدرس��ه. این م��ورد برای مدیر و مربیان 
مدرسه حكایت از پیامی بسیار نگران کننده و یاد آوری 
مس��ؤولیت س��نگین آنها دارد. برخی دیگر از مسائل 
دانش آموزی هرچند مانند مورد قبلی نگرانی شدید در 
پی ندارند، اما دغدغه روزمره مدارس برای چاره جویی را 
در خود دارند مانند: بزهكاری، مبادله فیلم و ... مسائل 
یاد شده در هر حد و اندازه حضورشان در مدرسه سبب 
اختالل در امر تربیت وآموزش و غفلت از هدفهاي اصلی 
خواهد بود. این مسائل بخشی از فرصتها و انرژی مدیران 
م��دارس و معلمان را هدر می دهند.  اهمیت مطالعه و 
چاره جویی و نیز پیشگیری از وقوع مسائل مذکور نیز 

ناظر به  همین موضوع است.
2- اهمیت بحث مسائل دانش آموزی وجه دیگری 

نی��ز دارد. آنجا که خبرهای��ی در این خصوص بر تیتر 
رسانه ها برجسته می شود، و احساسات جامعه بشدت 
تحریک و نگران می ش��ود، اخب��اری همچون، بیش از 
0/13 از دانش آموزان کشور در معرض اعتیاد هستند.1 
یا حدود 20 کودکان 6 تا 11 ساله و 9 کودکان 12 تا 
18 ساله ایران تنبیه بدنی می شوند،2 یا پدیدة دوستی 
دختر و پس��ر در میان حدود 40 ت��ا 70 دانش آموزان 
کش��ور رایج اس��ت.3 یا حتی این خبر که 40 مدارس 
تهران تخریبی و فرس��وده اس��ت،4 همه این اخبار به 
سادگی حكایت از حضور مسائل اجتماعی در آموزش و 
پرورش ما دارد، اما این درصدها و آمارها برچه اساسی 
ارائ��ه و به راحتی در مطبوعات منتش��ر می گردد؟ آیا 
می توان این آمارها را پذیرفت؟ پذیرفتن و نپذیرفتن آن 
هردو اشكال است. اگر می پذیریم معنای آن این است 

که واقعیت مس��ائل دانش آموزی ما در شرایط بحرانی 
و آنومیک است. اگر نمی پذیریم، استدالل ما چیست؟ 
در معرض اعتیاد یعنی چه؟ دوس��تی دختر و پس��ر؟ 
تنبیه بدنی؟ ؟ و ... چنانچه آموزش و پرورش با جدیت 
اقدام به تعریف عینی و فنی مفاهیم نكند، و روشهای 
دستیابی علمی به آمارها در موضوعات رویاروي مسائل 
دانش آموزی را دنبال نكند رسانه ها واقعیتها را آن طور 
که می  خواهند انعكاس می دهند و در پي آن آموزش و 
پرورش ناتوان و منفعل از پاسخگویی خواهد بود. از این 
رو مطالعه مسائل دانش آموزی ایران، و کنترل هرساله 
میزان وقوع مسائل و تحوالت آن در کشور و شاید هر 

استان ضرورتی انكارناپذیر است.

گاهی ممكن است گزارش برخی 
مسائل دانش آموزی در مدرسه 
تلقی »ضعف مدير مدرسه« را در 
پی داشته باشد و اين امر سبب 
عدم گزارش و بی اهميت تلقی 
كردن مسأله يا پنهان كاری شود.

3- مسائل دانش آموزی، به شدت تحت تأثیر محیط 
اجتماعی مدرسه است. بس��یاری از مسائل ذکر شده 
در فهرست محقق دفتر پیش��گیری، مسایل رویاروي 
جامعه ماست. به عبارت دیگر »مدرسه« به عنوان یک 
محیط اجتماعی، تحت تأثیر محیط پیرامون خود قرار 
دارد. مناسبات مدرسه با محیط اجتماعی قابل انسداد 
نیس��ت، اما میزان تأثیرپذیری قابل مدیریت و کنترل 
است. از این رو برای کنترل تأثیرپذیری، شناخت مسائل 
اجتماعی جامعه و نیز مسائل دانش آموزی همان جامعه 
ضروری است. آیا نحوه و مكانیزم تأثیری پذیری مدرسه 
از محیط اجتماعی در جامعه ایران شناخته شده است؟ 
آیا راههای کنترل تأثیرپذیری شناخته شده است؟ چه 
عواملي تأثیرپذیري مدرسه از محیط پیراموني را افزایش 

مي دهد؟
4- در برخ��ی مناطق مدیران و مربیهای 
تربیتی و معلمان در مدارس، به رنج ناشي از 
مسائل دانش آموزی موجود در مدرسه عادت 
کرده اند، و گاهی این وضعیت آنان را از تأمل و 
چاره جویی باز می دارد. این حالت چنانچه در 
مدرسه یا منطقه ای رخ دهد، برای مسؤوالن 
آموزش وپرورش هش��داردهنده خواهد بود، 
اما چطور می ت��وان به این وضعیت یا حالت 
پی ب��رد؟ به ط��ور یقین با ش��ناخت متقابل 
مسائل اجتماعی منطقه و مسائل دانش آموزی 
مدارس همان منطقه با معیارهایی برخوردار 
از حساسیت الزم در حل مسائل دانش آموزی 
در میان اولیاي  مدرسه. آیا چنین معیارهایی 

شناخته شده است؟ 
5- برخی مسائل دانش آموزی زاده فر آیندهای درونی 
مدارس اند. چنانچه میزان رقابت تحصیلی در مدرسه ای باال 
باشد، ممكن است زمینه هاي افزایش استرس، اضطراب 
ی��ا حتی  افس��ردگی و ... را در دانش آم��وزان تولید کند. 
مدرسه به عنوان یک محیط اجتماعی بستر مناسبی برای 
شكل گیری گروههای دوستی/ نوجوانی و مبادله باورهای 
مسأله ساز در سطح مدرسه است. اگر گروههای دوستی 
دانش آموزی برمحور باور انحرافی یا رفتار ضدهنجار شكل  
گیرد یا تمرکز کند، می توان گفت مس��أله دانش آموزی 
تحقق یافته است. شكل گیری گروههای دوستی در سن 
دانش آموزی امری طبیع��ی و یكی از مراحل و قالبهای 
جامعه پذیری است، اما مساله، چگونگی تمرکز هر گروه 
دوس��تی بر یک باور انحرافی یا رفتار ضدهنجار اس��ت. 
چگونه این باور یا الگوی رفتاری شناخته شده و پذیرفته 

شده است؟ کدام مدارس دارای این ظرفیت هستند؟
فهرست منابع

84/10/30- 1- خبرگزاري ایسنا 
2- رئیس دفتر یونیسف در ایران-85/2/29

85/4/19- 3- خبرگزاري فارس 
84/8/20- 4- خبرگزاري فارس 
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فرهاد کيانفر
عضو دستيار علمی،دانشگاه پيام نور انديمشک

چكيده
مدیریت دانش نقش کلیدی در س��ازمان های امروزی 
بازی می کند و پیوندي ناگسستني با مدیریت استراتژیک 
در س��ازمان و استراتژی س��ازمان دارد. تدوین استراتژی 
س��ازمانی بای��د با توجه به س��رمایه های فك��ری و دانش 
س��ازمانی صورت گی��رد تا مزیت رقابتی پای��دار به وجود 
آورد. توانمندی های دانش��ی- سرعت، پیچیدگی، گذشته 
نگ��ری، قضاوت و انعطاف پذیری دقیقاً ابزار مورد نیاز برای 
حضور موفق در یک اقتصاد رقابتی است. با نگاهی دقیق تر، 
دنیای جدید صنایع و کس��ب و کار برپایه دانش شناخته 
می ش��ود و در سطح وس��یع تر، مطالعه مدیریت دانش از 
نیاز شرکت ها برای مدیریت اثربخش منابع در رقابت های 
اقتصاد جهانی شكل می گیرد. هرسازمانی می تواند با توجه 
به فرآیندهای س��ازمانی خود یك��ي از مدل هاي مدیریت 
دانش را انتخاب کرده، با اجرای این سیستم به بقای خود 
در محیط رقابتی امروز ثبات بخش��د. هدف اصلی در این 
مقاله این اس��ت که در یک بررسی، اطالعاتی کلیدی در 

ارتباط با مدل های مدیریت دانش در 
ارئه گردد.  س��ازمان های دانش محور 
نتیجه این مطالعه گامي در راس��تای 
توسعه سیستمهای مدیریت دانش و 
مدلهای متنوع آن و برنامه ریزی منابع 
سازمان با تكیه بر قدرت دانش برتر در 
جهت بقا و حفظ ت��وان رقابت با رقبا 

می باشد.
کلید واژه ها: مدیریت دانش، موانع 
اج��رای مدیری��ت دانش، شكس��ت 
مدیری��ت دانش، مدل ه��ای مدیریت 

دانش.
مقدمه

س��ازمان هایی ک��ه دارای دان��ش 
منحصر به فرد هستند قادرند که منابع 
و قابلیتهای سنتی خویش را ترکیب 
و هماهنگ ساخته و استفاده بهینه از 
آنها ببرند. به عبارتی دیگر با داش��تن 
منابع فكری ممتاز سازمان می تواند به 
این درک برسد که چگونه منابع سنتی 
خود را کش��ف و توس��عه دهد. حتی 
اگر منابع س��نتی آن منحصر به فرد 
وارزشمند نباشد. از طرف دیگر مزیت 
رقابتی مبتنی ب��ر دانش به این دلیل 

پایدار است که هرچه سازمانی بیشتر بداند قدرت یادگیری 
آن افزایش می یابد. فرصت های یادگیری برای سازمانی که 
دارای مزیت دانشی است در مقایسه با سازمان هایی که فاقد 

آن دانش هستند بسیار با ارزشمندتراست )زاک، 2000(.
تحقیقات اخیر )لیبوویتز و بیكمن، 1998، داونپورت و 
پروساک، 1998، ویلد و دیگران، 2002( نشان داده است 
که س��ازمان های دانش محور با استفاده از هوش سازمانی 
و خالقی��ت، اطالعات و دانش را در جهت کس��ب برتری 
خاص در اختیار می گیرند و همچنین از آن در جهت رشد 
و توسعه پایدار در ایجاد محیطی پویا استفاده می کنند و نیز 
با بكارگیری و هدایت مهارت ها وتخصص کارکنان )طبق 
سامانه نقشه دانش( س��ازمان را قادر به یادگیری مداوم و 
خالقیت می کند )به نقل از متاکس��یوتیس، ارگازاکیس، 

پزاراس، 2005(.
مديريت دانش

ابتدایی ترین تعریف برای مدیریت دانش عبارت اس��ت 
از: یافتن راهی جهت خلق، شناسایی،کشف، توزیع وانتقال 
دانش سازمانی به افراد نیازمند آن. زیراکس تعریف دیگري 
ارائه می دهد:»مدیریت دانش فرایند ایجاد، جذب، بكارگیری 
و بكارگیری مجدد دانش فردی وس��ازمانی اس��ت«. بات 

مدیریت دانش را »فرایند ایجاد، تأیید، ارائه، توزیع وکاربرد 
دانش می داند«.

واژه مدیریت دانش ابتدا توسط نوناکا در دهه 80 میالدی 
مطرح و در دهه 90 ش��كوفا گردیده است و عمدتاً صنایع 
بزرگ ب��ه آن توجه نموده اند. به عقیده پت��راش )1996( 
مدیریت دانش کسب دانش مناسب برای افراد مناسب در 
زمان مناس��ب جهت تصمیم گیری دقیق آنها می باشد. از 
نظر ماکینتاش )1996( مدیریت دانش شامل تشخیص و 
تجزیه و تحلیل دانش مورد نیاز و در دسترس، و برنامه ریزی 
و کنترل فعالیت هایی جهت توس��عه سرمایه های دانشی 
به منظور دستیابی به اهداف س��ازمان است. وي مدیریت 
دانش را ساختن، نوسازی وکاربرد سیستماتیک آشكار و با 
تأمل دانش جهت حداکثرنمودن اثربخشی دانشی سازمان و 
نرخ بازگشت سرمایه هایش می داند. اسویبی)1997( معتقد 
است مدیریت دانش هنر خلق ارزش به  وسیله بكارگیری 

سرمایه های فكری است. 
از این تعاریف معلوم می شود که مدیریت دانش اساساً 
در مورد روش سیس��تماتیک برای مدیریت سرمایه های 
نامشهود و اطالعاتی است که برای سازمان مزیت رقابتی 
ایجاد می کند. مدیریت دانش استراتژی بهینه سازی کسب 
وکار است و به فناوری خاص یا منابع 
اطالعاتی خاص محدود نمی شود. در 
بیشتر موارد، فناوری اطالعات به خاطر 
صرفه جوی��ی در زمان در مقایس��ه با 
روش های دس��تی نق��ش کلیدی در 

مدیریت داشتن بازی می کند. 
مدل های مديريت دانش 

از  فك��ری:  س��رمایه  مدل ه��ای 
معروف تری��ن این مدل ها م��دل ارائه 
شده در شرکت اسكاندیاست. این مدل 
پیش فرضی با رویكرد علمی درمورد 
دانش مط��رح می کند ک��ه می تواند 
پیوندی بین سرمایه های سازمانی برقرار 
نماید. اسكاندیا نخستین شرکتی است 
که در گزارش ساالنه خود فعالیت ها و 
فلسفه سرمایه فكری شرکت را مورد 
توجه قرارداد. در این مدل جنبه های 
اجتماعی مدیریت دانش نادیده گرفته 
شده است. این مدل طبیعت مكانیكی 
دارد و چنی��ن فرض ش��ده که دانش 
می تواند همانند س��ایر دارایی ها و در 

کنار آنها قرار گیرد )چاس،1997(.
مدل های س��اختار اجتماعی: این 
مدل ها دارای پیوند ذاتی با فرآیندهای 

بررسی مدل های مدیریت دانش در سازمان های دانش محور
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اجتماعی و یادگیری در سازمانها هستند. این مدل ها با وجود 
شباهت های زیاد، سعی در بیان مفهوم سازمان یادگیرنده 
یا یادگیری س��ازمانی دارند. مدل دمرست )1997( از این 
نوع مدل هاست، در این مدل بر چهار بعد کلیدی مدیریت 

دانش تأکید مي شود:
1- س��اختار دانش در س��ازمان، این س��اختار تنها به 
اطالعات علمی موجود در سازمان محدود نمی شود بلكه 

ساختار اجتماعی مدیریت دانش را نیز شامل می شود.
2- پیش فرض مدل این است که ساختار دانش موجود 
در س��ازمان تنها از خالل برنامه های عینی فراهم نمی آید 

بلكه می تواند حاصل فرآیند تبادل اجتماعی نیز باشد.
3- فرآیند پشتیبانی کننده ای از اشاعه دانش در سازمان 

و محیط سازمانی وجود دارد. 
4- استفاده اقتصادی دانش از بروندادهای سازمانی.

س��اختار اجتماعی دانش یكی از بخش های اساس��ی 
مدیری��ت دانش اس��ت. عوام��ل موفقیت در ای��ن حوزه، 
شناس��ایی دانش در درون و چگونگی رش��د آن در میان 
کارکنانش است. نوناکا و تاکا یوچی این بخش از مدیریت 
دانش را »خلق دانش سازمانی« نامیدند. دو پارادایم متفاوت 
در رابطه با ساختار دانش وجود دارد. پارادایم نخست وجود 
دی��دگاه عملی در رابطه با دانش یا دیدگاه »دانش در برابر 
حقیقت« اس��ت که در این جا دان��ش به منزله واقعیت و 
قوانین خردمندانه مطرح است. دوم این که آنچه مربوط به 
پارادایم اجتماعی ساختار دانش می شود می تواند بر اساس 
تعامالت کارکنان از نظر اجتماعی ش��كل گیرد. س��اختار 
دانش از نظر پارادایمهای علمی و اجتماعی باید در تجسم 
و اشاعه دانش به عنوان بخشی از رویكرد مدیریت دانش در 
سازمان تلقی شود. بسیاری از سازمان ها در تجسم و اشاعه 
دانش به دلیل اینكه فقط ب��ه رویكردهای پارادایم علمی 
توجه می کنند و به پارادایم ساختار دانش از نظر اجتماعی 

بی توجه هستند دچار شكست می شوند.
در ای��ن مدل هدف اصلی مدیریت دانش »اس��تفاده« 
است. دامرس��ت )1999( استفاده را »تولید ارزش تجاری 
برای مشتری« توصیف کرده است. در حالی که ویلكنسون 
و ویلموت )1994( چنین استدالل کرده اند که روش های 
بهبود تجارت باید توسعه یابد تا به اهداف پشتیبانی دوجانبه 
در مورد تجارت توس��عه یافته و بهره وری کارکنان دست 
یابن��د. خالقیت و نوآوری یكی از کلیدهای س��ودمندی و 
اس��تفاده در مدیریت دانش اس��ت. هنری و والكر)1991( 
خالقیت و نوآوری را به دانش نو و یا )دانش س��اختاریافته 
جدید( پیون��د داده اند. دانش نو می تواند علمی– فنی و یا 
اجتماعی باشد. سود و بهره کارکنان می تواند اعطای منزلت 

به آنها را شامل گردد. 
پیترز ) 1992 ( از »منزلت و جایگاه تخصصی« سخن 
مي گوی��د. همچنین در این م��ورد، افزایش خودمختاری 
)آزادی عمل(، سودمندی ذاتی، و یادگیری از نتایج کاربرد 
مدیریت دانش خواهد بود. مدل اصالح ش��ده دامرس��ت 
به عن��وان مدلی مفید و بازنمونی ب��رای مطالعه و کاربرد 

مدیریت دانش در بخش های خصوصی و عمومی می باشد. 
حوزه های کلیدی درون مدل نشانگر رویكردهای مدیریت 

دانش در هر دو بخش عمومی و خصوصی است. 
مدل های ش��بكه ای و مخزن��ی: فن آوری های جدید به 
س��ازمان ها اجازه می دهند که نظام مدیریت دانش را اجرا 
کنن��د، نظامی که به کمک آن بتوانند اطالعات س��اختار 
نیافته را ذخیره و منتشر کنند. در این مورد در برخی متون 
دو نوع مدل برای اجراي نظام مدیریت دانش پیشنهاد شده 

است )علوی ولیدنر، 2001(.
1- مدل شبكه ای که از راهنماها و فن آوری های ارتباطی 
اس��تفاده می کند تا صاحبان دانش را با استفاده کنندگان 

دانش پیوند دهد.
2- مدل ه��ای مخزن که از ف��ن آوری اطالعات جهت 
به دس��ت آوردن، سازماندهی، ذخیره و توزیع دانش عینی 
سازمان اس��تفاده می کنند. برای درک تمایز بین این دو 
رویكرد باید طبیعت دانش س��ازمانی را م��ورد توجه قرار 
داد. نظام ه��ای مدیریت دانش ش��بكه ای از انتقال هر دو 
نوع دانش��ی )عینی- ضمنی( حمایت می کنند، اما به نظر 
می رسد این مدل ها برای دانش ضمنی مناسب تر هستند. 
نظام مدیریت دانش ش��بكه ای قصد تدوین دانشی را که 
خبرگان در یک س��ازمان به دس��ت آورده اند ندارد، بلكه 
ت��الش دارد راهنماهایی برای ای��ن دانش ایجاد کند. این 
امر سبب می ش��ود دانش مرتبط با سازمان تعریف شود، 
دارندگان دانش در هر حوزه مش��خص شوند و راهنمایی 
جستجوگر برای کمک به دیگران در سازمان ایجاد شود. از 
اجزاي دیگر نظام مدیریت دانش شبكه ای غنی از ابزارهای 
ارتباطی و همكاری هایی برای پشتیبانی، توزیع و به اشتراک 
گذاری دانش اس��ت. در مدل مخزن، دانش به عنوان یک 
شیء تلقی می شود که می تواند گردآوری، ذخیره و منتشر 
گ��ردد. نظام مدیریت دانش مبتن��ی بر این مدل بر دانش 
عینی سازمانی تأکید دارد و دانش به شكل قابل مشاهده ای 

به تصرف درمی آید.
مدل انتشار نظام مدیریت دانش: این مدل، طرح جامعی 
از انتشار سیس��تم مدیریت دانش است که توسط محمد 
قدوس)2004( پیش��نهاد ش��ده اس��ت، این مدل حاصل 
اطالعات استخراج شده از شش شرکت بزرگ در استرالیا و 
امریكای شمالی می باشد، و بر اساس اظهار نظرهای افراد 
اصلي که در اجرای نظام مدیریت دانش در این س��ازمانها 
مش��ارکت دارند، ترسیم شده اس��ت. این مدل دارای 16 
فاکتور اصلی و فرعی و 64 متغیر است. بر اساس این مدل 
چهار متغیر برای انتشار نظام مدیریت دانش دارای اهمیت 
بیشتری هس��تند، و از جانب همه افراد شرکت کننده در 
پژوهش مورد توجه قرار گرفته اند. این چهار متغیر عبارت اند 
از فرهنگ س��ازمانی، پش��تیبانی و حمایت مدیران عالی، 
س��ودمندی برای افراد و رؤساي نظام مدیریت دانش. اگر 
چه ممكن اس��ت آزمون و اجراي کامل مدل، کار دشواری 
باشد اما می توان بخش هایی از مدل را به صورت مجزا مورد 
آزمون و اجرا قرار داد. این مدل مراحل انتشار نظام مدیریت 

دانش را از آغاز تا اس��تفاده پایدار همراه با جزئیات نش��ان 
می دهد. 

مدل مفهومی نظام مدیریت دانش )MATE(: این مدل 
بر س��ه نظام اساسی تكیه دارد: عناصر مدیریت راهبردی، 
یادگی��ری و ارزیاب��ی که به صورت چرخ��ه ای نظام مند با 
یكدیگر در ارتباط هستند. دانش می تواند در چهار سطح 
فردی، تیمی، س��ازمانی و برون سازمانی در سازمانها به کار 
رود. این مدل بر دانش راهبردی سازمان تكیه کرده است. 
نظام مدیریت استراتژیک در سازمان شامل طراحی، اجرا 
و بازبینی راهبردی به صورت مداوم و نظام مند می باش��د. 
نظام مدیریت راهبردی توسط نظام های ارزیابی و یادگیری 
پشتیبانی می شود. نظام ارزیابی عملكرد، مكمل و پشتیبان 
نظام مدیریت راهبردی اس��ت. عناصر اساسی این مدل به 
ویژه اجرا، بازبینی و ارزیابی راهبردی نیاز به منابع انسانی 
ذی ص��الح دارد. نظام آموزش راهبردی باید این فرآیندها 
را بخوبی نش��ان دهد. نظام آموزش راهبردی در این مدل 
)MATE ( شامل تحلیل نیازهای آموزشی است. تجربیات 
مداوم و بازخورد اندیش��ه و عمل در س��ازمان در این مدل 
بخوبی مطرح ش��ده اس��ت. س��ودمندی این نظام در این 
است که سبب مشارکت فزاینده در تدوین خط مشی های 
تصمیم سازی، اختیارات کارکنان، پربارتر کردن فعالیت ها، 
صداقت، شفافیت، شایسته ساالری، ارتباطات آزاد، گفتمان، 

همكاری و تعهد بیشتر می شود )سوتریاکو،2004(.
مدل مرجع مدیریت دانش: در س��الهای اخیر دیدگاه 
جدیدی در مورد با مدیریت دانش ظهور کرده اس��ت، این 

دیدگاه با تغییر پارادایم های زیر شكل گرفته است.
1- دان��ش به منزله محصول یعنی کاالیی که تولید و 

بازتولید می شود.
2- تبدیل رویكرد فنی – مدیریتی به رویكرد اجتماعی.

3- حرکت از معرفت شناختی- مالكیتی در مورد دانش 
به سمت معرفت شناختی - عملي که درآن عمل و انجام 

کار وابسته به دانایی است. 
بنابراین نیاز به تجدید نظر در مدل های مدیریت دانش 
موجود و حرکت به س��مت مدل مرج��ع مدیریت دانش 

احساس می شد. 
- مدل مرجعی که بتواند پاسخگوی سؤال زیر باشد: 

یک نظام پشتیبان مدیریت دانش چگونه می تواند رشد 
کرده، به مرحله عمل در آید و مورد ارزیابی قرار گیرد؟

 برای پاسخ به این س��ؤال مدل مرجع مدیریت دانش 
سه مرحله ای شامل مرحله شناختی، مرحله عمل و منابع 
توس��ط ابوزید پیشنهاد شده اس��ت. این مدل می تواند در 
فرآیندهای پویای پردازش دانش مورد استفاده قرار گیرد. 

اولین مرحله شامل عناصری است که هر نظام مدیریت 
دانشی باید با آن در تعامل بوده یا براساس آ ن عمل نماید. 
مرحله دوم مقوله ای است که شامل فرآیندهای مورد نیاز 
برای پردازش عناصر مرحله اول است. سومین الیه شامل 
عناصری اس��ت که پش��تیبان عناصر الیه دوم هستند و 
الیه منابع است. در مرحله شناخت مجموعه ای از اشیاي 
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مرتبط به هم تعریف می شود. بین مرحله بیرونی شناخت و 
مرحله درونی آن تفاوت وجود دارد. حوزه شناخت بیرونی 
مجموعه ای از عوامل است که سازمان می تواند در تعامل با 
آنها هویت خود را حفظ نماید، نظیر مشتری، تولیدکننده، 
شرکا )توزیع کنندگان، فروشندگان، بانک ها( رقبا. عوامل 
درونی که س��بب خودآگاهی س��ازمانی می ش��ود شامل 
اهداف، فرآیندها، منابع، قواعد و پیامدهای تجاری و... است. 
هریک از عوامل فوق الذکر وابسته به خلق دانش است که 
بایس��تی با آن در تعامل بود و یا بر اساس آن کار کرد. اگر 
چه بس��یاری از عوامل سازمانی ثابت هستند، ویژگی بارز 
عوام��ل دانش تغییر مداوم آن اس��ت. به همین دلیل الیه 
عمل مدل مرجع مدیریت دانش از دو مقوله از فرآیندهای 
دانش تشكیل شده اس��ت. در چرخه حیات یک سازمان، 
دانش سازمانی می تواند به شیوه های مختلف وجود داشته 
باش��د و با مقوله های زیادی از قبیل خلق، کشف، ترکیب، 
برونی سازی، نگهداری، س��ازگاری، روزآمد سازی، ارزیابی 
شدن و ارزیابی کردن، قابل مشاهده شدن، واقیعیت یافتن 

و... در ارتباط باشد. 
الیه منابع مدیریت دان��ش منابع ارتباطی و اطالعاتی 
و ابزارهایی را که از فر آیندهای پردازش دانش پش��تیبانی 

می کند شامل می شود )سید نقوی و یعقوبی، 1385(.
مدل عمومی دانش: نیومن در سال 1999 مدل عمومی 
دانش را ارائه کرده اس��ت که در این مدل، دانش در چهار 

زمینه سازماندهی میشود.
خلق دان��ش: رفتارهای مربوط ب��ه ورود دانش جدید 
به سیس��تم اس��ت که دامنه وسیعی نظیر کشف، کسب، 
فراخوان��ی و توس��عه، همچنین پیوند نزدی��ک با رفتاری 
که نوآوری خوانده می ش��ود، دارد. ب��ه آن زمینه از دانش، 

بیرونی سازی نیز گفته می شود.
حفظ دانش: تمام فعالیت هایی که منجر به بقا و نگهداری 
دانش بعد از ورود آن به سیستم می شود. فعالیت های حفظ 
دانش شامل رفتارهای متنوعی مانند اعتباردهی به دانش، 
به روز کردن آن و موارد مش��ابه است. هدف از این کارکرد 

جمع آوری دانش مشابه و تلفیق آنهاست. 
انتقال دانش: ش��امل رفتارهای بسیار گوناگونی نظیر 
ارتب��اط، ترجمه، تفس��یر، پاالی��ش و ارائه دانش اس��ت. 
روش های انتخاب شده برای انتقال دانش بسیار بر روی این 
زمینه تأثیر دارد. انتقال دانش تنها از طریق انسان ها انجام 
نمی ش��ود، بلكه نظام ها و عامل های خودک ار دیگری نیز 

هستند که نقش میانجی را بر عهده دارند.
کاربرد دانش: استفاده از دانش موجود و شناخته شده 
برای تصمیم گیری های عملكردها و نیل به اهداف اس��ت 

)حسینی خواه، 1385(.
مدل سیمینوچ و سینكلر: سیمینوچ و سینكلر)2004( 
چه��ارده فاکتور را برای آمادگ��ی جهت پذیرش مدیریت 
دانش مد نظر قرار دادند. چهارده عامل مدل س��یمینوچ و 

سینكلر به شرح زیر است:
1- ازطریق رهبری اعتماد ایجاد کنید . این اصل به ویژه 

در سطح مدیریت صادق است اما در سطوح دیگر سازمان 
نیز به کار می رود. می بایست تعهدات مشهودی نسبت به 
فلس��فه مشارکت در روابط خارجی و نیز کیفیت عملكرد 

وجود داشته باشد.
بدون این رهنمود همواره این خطر وجود خواهد داشت 
ک��ه تیمهای فرآیندها فرهنگ کار خ��ود را بیش از اندازه 
توسعه دهند تا ش��كاف های موجود را بپوشانند و در این 
صورت این خطر وجود دارد که چنین فرهنگی بیشتر به دو 
راهی های حال بپردازد تا به نیازهای استراتژیک درازمدت 
کسب و کار. دوم اینكه اگر تعهد مشهود هیئت مدیره وجود 
نداشته باشد، محرک اولیه در میان شكایات و تردید بسیار 
متوقف خواهد شد رهبری نمی تواند منصوب شود: رهبران 

می بایست به رهبری شناخته شوند. 
2- نقش های »بشارت دهنده« را شناسایی و گسترش 
بدهید. این گام بسیار ضروری است، هر چند ما بحث کرده 
ایم که رهبران می بایست به رهبری شناخته شوند اما همه 
جا ممكن است، این اصل صادق نباشد و کاری از »بشارت 
دهندگان« برای تبلیغ پیام رهبری الزم باشد تا شاگردانی 

متعهد ایجاد کند و نه پیروانی صرف.
3- سیاس��ت های مالكیت های دانش را تعیین کنید. 
نقش ه��ای مهم در این خص��وص مالكان فرآیند، مالكین 
محتوا و عملگران فرآیند هستند ) همر، 1996، سیمینوچ 

و سینكلر،2004(. 
مالكین محتوا، دانش را در خارج از فرآیند ارائه می دهند، 

به عنوان مثال برای محصوالت دانش طراحی می کنند. 
عملگران فرآیند منابعی هستند که ازآنها دانش جدید 
رشد می کند و دانش آشكار را که از طریق آن دانش رسمی 
در فرآیندی برون زا )داده شده ( اجرا می گردد، جاسازی و 

جای گذاری می کنند.
4- سیاست هاي امنیتي کارآمد را تعیین و اجرا نماید. 
یک مس��أله سازمانی کلیدی در این جا آن است که نباید 
عملك��رد افراد به مخاطره نیفتد ک��ه در این صورت زمان 
زیادی طول نخواهد کشید که امنیت نیز به مخاطره بیفتد. 
باید به خاطر داشت که سیستمهای امنیتی وابسته به امن 
بودن کساني هستند که از آنها استفاده می نمایند و بهتر 
است اینگونه فرض نماییم که هدف از امنیت آن است که 
ن��رخ درج اطالعات به بیرون را کاهش دهیم تا آنكه راز و 

رمزی برای خود داشته باشیم.
5- فرآینده ه��ا و رویدادهاي کلي خلق و ایجاد نمایید. 
خل��ق و ایجاد فرآینده ها و رویه ه��ای کلی. این چارچوب 
اصلی عملیات شرکت را فراهم کرده از این طریق مدیریت 

و تأمین منبع می نماید.
6- ساختارها و فرآینده های فنی را اصالح نمایید تا به 
دسترسی آسان، جستجو، انتشار و استفاده از دانش اجازه 

دهید.
7- سیاستهای تشویقی را مورد بازنگری قرار دهید. 

چنانچ��ه یک عمل مردم مورد تش��ویق ق��رار نگیرد، 
تفاوت پیدا خواهد کرد یا افت کرده، بد انجام خواهد شد، 

بنابراین معیارهای اندازه گیری و سنجش عملكرد مناسب 
س��اختارهای تش��ویقی و پیش بینی های آموزش��ی برای 
تشویق مردم برای کار کردن به سمت اهداف شرکت و به 

یک طرف قابل اعتماد ضروری می باشد.
این امر باید برای تمامی افراد داخل سازمان هماهنگ )و 
نه ضرورتاً یكسان( باشد. عالوه بر این، پاداش ها و تشویق ها 

لزوماً نباید مالی باشد.
8- از رویه های ارزیابی ش��خصی برای ارزیابی عملكرد 
مدیریت دانش بهره جویید. استفاده از ارزیابی شخصی برای 

ارزیابی عملكرد معمول و رایج است. 
مش��ارکت ی��ک ف��رد KLM می توان��د در اش��كال 
بسیاري0باشد که از مشارکت های غیرمستقیم مانند رهبری 
آغاز شده و تا مشارکت های مستقیم مانند تقسیم بندی یک 
فرآیند پیش��رفته ادامه دارد. این دو کالس مشارکتی باید 
ارزیابی ش��وند که این امر توسط اسكاندیا، نورتن و کاپالن 

مورد بحث قرار گرفته است.
9- سنجشگرهای س��نجش عملكرد شخصی را برای 
اشتراک گذاری دانش بنا نهید. این امر در فوق مورد بحث 

قرار گرفته است.
جوامع دانش را مش��خص کنید، همانگونه که گاردین 
اشاره می نماید، چنانچه محتوایی سودمند نداشته باشیم 
دارا بودن زیربنای فن آوری اطالعات برتر، اهمیت چندانی 
نمی یاب��د. این به اف��رادی برمی گردد که مجبورند مایل یا 
حتی مشتاق به اس��تفاده از سیستم باشند و به محتوای 
آن بیفزایند. بر حس��ب تعریف ، این مطلب به سادگی در 
زیربنای فن آوری اطالعات حاصل نش��ده است و بنابراین 
نیازمند خلق و تشویق چنان شبكه هایی بوده که مرزهای 
فعالیت ه��ای ش��رکت های ف��ردی را فراتر ب��رده و ارزش 
مجموعه های ارزشی شان را افزایش می دهد، که این بیشتر 

برای شبكه های افراد متخصص صادق است. 
11- به سمت یک رویكرد هزینه ای بر حسب فعالیت 
حرکت کنید. چگونه می توان به این موضوع برای هر بنگاه 
دست یافت که بتواند تصمیم گیری نماید، آن چیزی که به 
وضوح مشخص می باشد آن است که چنانچه شرکت هایی 
فاقد درک صحیح و واضح از هزینه ها و منافع فعالیت هایشان 
باشند، موفقیت و پیشرفت آنها در محیط رقابتی بعید به 

نظر می رسد.
12- یک فرآیند »هدفگ��ذاری– انعطاف پذیر«: درون 
فرآیند ق��راردادی خلق کنید. ه��دف از این فرآیند درون 
یک زنجیره عرضه الترونیكی دو جنبه دارد: نخست اینكه 
از پیشرفت و بهبود رقابت و برنامه ریزی )منتظره( و اینكه 
مجموعه ارزش ما با توس��عه های دیگران برابری نموده یا 
از آنه��ا فراتر می رود، اطمینان حاصل نماییم و دوم اینكه 
هدفهای توسعه ای را درون شرکت های فردی فراهم کنیم 
که رشد دانش و کسب توانایی را حداکثر می کند. در کنار 
محک زدن و الگو برداری کردن این شیوه نیز می تواند یک 
راه اثربخش باش��د و تفكر نوینی را به یک سازمان معرفی 

کند.



بهمن ماه 1388. شماره 118

24

مقاله

13- رویه های مرور پروژه را اصالح کنید تا بحث کسب 
 KLM دان��ش را تضمین نمایید. ای��ن یک بخش کلیدی

است. 
14- پایگاه داده های با مهارت و دانش پویا خلق کنید.

مدل تیل��ورو رایت: مدل تیلور و رای��ت )2004(، مدل 
آمادگی س��ازمانی برای به اشتراک گذاری دانش در بخش 
خدمات عمومی اس��ت. این مدل شش فاکتور را به عنوان 
پیش نیازهای مهم به اشتراک گذاری مؤثر دانش شناسایی 

کرده است که عبارت اند از:
1- جو رهبری باز: در بعضی س��ازمان ها مدیران درباره 
چگونگی غلبه بر چالش ها به وس��یله تش��ریک مساعی با 
کارکنان درباره تصمیمات کلیدی و مقرر کردن پاداش های 
غیرپولی برای پیش��نهادها و ایده های پیش��رفت عمومی 

مذاکره می کنند.  
2- یادگیری از شكست: سازمان ها اغلب، شكستهای شان 
را پنهان می کنند در حالی که باید از آنها به عنوان شكست 
پر بار درس عبرت بگیرند و رویه هایش��ان را برای به دست 

آوردن موفقیت و تسخیر دانش اصالح کنند. 
3- خشنودی نسبت به فرآیند تغییر: پیشرفت کارایی 
از طریق به اش��تراک گذاری دانش اغلب ب��ه ناچار نیاز به 
تغییراتی برای تمرینات کاری، سیستم های اندازه گیری و 
رفتارهای انسانی دارند. چنین تغییراتی ممكن است بسیار 
ترسناک به نظر آیند، اما مدیران احتیاج دارند سطح کلی 
تغییراتی که از سوی کارکنانش��ان در خواست شده است 
را ارزیاب��ی کنند. اگر تغییرات مختلف در یک جانش��ینی 
سریع انجام شوند، کارکنان ممكن است دیگر تمایل به این 

تغییرات نداشته باشند یا پریشان و نگران شوند. 
4- کیفیت اطالع��ات: به اش��تراک گذاری مؤثر دانش 
همچنی��ن ب��ه زیرس��اختار اطالعاتی با کیفی��ت مربوط 
می ش��ود. برای توانا س��اختن مردم جهت درگیر شدن در 
مراحل تصمیم گیری سازمانی و به تسخیر درآوردن دانش 
و ایده های جدید تولید ش��ده از انعكاس یادگیری، احتیاج 
به یک زیرساختار اطالعاتی مناس��ب جهت آگاه کردن و 
قدرتمند س��اختن کارکنان و تسهیل دسترسی بموقع به 

اطالعات می باشد.
5- عملك��رد گرا بودن: مدی��ران باید یک تمایل واقعی 
جهت خدمت کردن به مشتریان به نحو مطلوب و به دست 
آوردن سطح باالیی از رضایتمندی مشتری داشته باشند. 
بنابراین استفاده از بخش های سیستم های اطالعاتی برای 
فراهم ک��ردن گزارش های کاربردی با معنی و مناس��ب و 

ارزیابی خدمت رسانی افزایش خواهد یافت.
6- ی��ک دیدگاه ب��رای تغییر: این فاکتور ش��امل همه 
جنبه های تغییر از قبیل تغییرات برای محیط کار تغییرات 
برای طرز برخورد با شكست، تغییرات برای تدارک اطالعات 
و تغییرات برای تمایل جهت نظارت کردن بر سطوح کارایی 
واقعی است. مدیران باید از فراهم شدن این فاکتورها اطمینان 
پیدا کنند تا سازمانشان برای اجراي به اشتراک گذاری دانش 
آماده شود و نیز برای اینكه مردم چنین تغییراتی را با آغوش 

باز پذیرا ش��وند. شایان ذکر است برای اینكه مردم متقاعد 
شوند که به اش��تراک گذاری دانش امری ضروری است به 

دالیل روشن و قانع کننده ای نیاز دارند. 
مدل هولت: آمادگی س��ازمان را از بعد نگرش در مورد 
تغییر سازمان برای مدیریت دانش می سنجد که شامل پنج 

فاکتور به شرح زیر است.
1- اشخاص: شامل سنجش تمایل به تغییر، سودمندی 

تغییر و پذیرش نوآوری است 
2- زمین��ه تغییر: موضوعی که بررس��ی می کند که آیا 
تغییر برای اثربخشی سازمان مورد نیاز است و شامل حمایت 

سازمانی و جو ارتباطی است. 
3- محتوای تغییر: بررسی می کندکه این تغییر چرا باید 
انجام ش��ود و شامل ارزیابی تغییر، متناسب بودن تغییر و 

ارزش های )توان( افراد در رابطه با مدیریت دانش است. 
مش��ارکت،  می��زان  م��ورد  در  تغیی��ر:  فرآین��د   -4
مش��ارکت کنندگان بحث می کند و شامل مدیریت ارشد، 

مشارکت کارکنان و کیفیت اطالعات است.
5- گرایش به مدیریت دانش: شامل سنجش خوشبینی 
و بدبینی و الزام مدیریت دانش به صورت الزام مؤثر، متداوم 

و قانونی است )افرازه، 1384(. 
نتيجه گيری

دستیابی به قابلیت رقابتی استراتژیک در قرن بیست و 
یک برای سازمان هایی امكان پذیر است که این مهم را درک 
کرده باشند که بقای آنها درگرو توانایی تسخیر، هوشمندی، 
زیرکی، فراس��ت، انتقال آن به دانش قابل استفاده و انتشار 
س��ریع آن در سطوح سازمانی می باش��د )کینگ، 2003(. 
ایج��اد دانش جدید، اکتس��اب دانش ارزش��مند از منابع 
بیرونی، استفاده از این دانش در تصمیم گیری، کاربرد آن در 
فرآیند ها، محصوالت یا خدمات، تسهیل رشد دانش، اتصال 
دانش به بخش های دیگر س��ازمان و ارزیابی دارایی دانشی 
س��ازمان و باالخره اثرات مدیری��ت دانش در فعالیت هایی 
هس��تند که برای ارتقای یادگیری و نو آوری در س��ازمان 

الزم اند) گوپتا،2004(. 
پس هر سازمانی به تناسب فعالیت های خود و فرآیندهای 
کاری مرتبط در سازمان با توجه به مدل های مدیریت دانش 
و امكان سنجی آن در سازمان و بررسی موانع موجود توسط 
متخصصی��ن، در این عرصه، با انتخاب م��دل مورد نیاز و 
اجرای مدیریت دانش در سازمان به مزیت رقابتی پایدار در 

برابر رقبای خود خواهد رسید. 
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Abstract
Knowledge management plays a key role in 
current organizations and will establish an 
unseperable relationship with strategic man-
agement in organization and organizational 
strategy. Designing of organizational strat-
egy must be done according to thoughtful 
investment and organizational knowledge. 
Knowledge abilities-speed, complication, 
past viewing, judgment and suppleness-these 
are the exact tools for successful participa-
tion in a competitive economics. By a more 
exact view, the new world of industries and 
work and payment are recognized on the 
basis of knowledge. And in more extensive 
level, the study of knowledge management is 
formed from organizationsۥ needs for effec-
tive management sources in global economic 
competitions. 
Designing of organizational strategy must 
be done according to thoughtful investment 
and organizational knowledge for making 
constant competitor advantage. Each orga-
nization can choose one of the models from 
knowledge management and by administrat-
ing this system help their own existence in 
current competitive environment. The main 
end in this article is the survey, key informa-
tion in relation to knowledge management 
models which are applied in knowledge-cen-
tered organizations the result of this study is 
to develop knowledge management systems 
and their various models and planning of or-
ganization sources with higher knowledge 
power in order to existence in environment 
and competition power with rivavles. 
Keywords: knowledge management, knowl-
edge management administrative obstacles, 
knowledge management fail, knowledge 
management models

 کاستی های پژوهشی در آموزش و پرورش 
کدام اند؟

 ارتباط ناکافي بین مراکز پژوهشی 
 فعالیت پژوهشكده ها و سازمان های پژوهشی 
بدون ی��ک مبنای واح��د، نقش��ه و برنامه و 

چهارچوب کلی
 توجه به رواب��ط به جای ضوابط در تصویب 

طرح های پژوهشی
 عدم تطبیق فعالیت های پژوهشی آموزش و 

پرورش با برنامه توسعه کشور
ع��دم وجود مكانی��زم اجرایی ب��رای تحقق 

پژوهش ها
 وجود موانع رفت��اری و اداری و پایین بودن 

فرهنگ و جو سازمانی 
عدم نظارت بر تخصیص و هزینه کرد اعتبارات 

پژوهشی
 س��ازمان دهی ضعی��ف 
و ع��دم تخصصی ک��ردن 

گروه های پژوهشی
 نبود تش��كل هایی برای 
بی��ن گروه های  ارتب��اط 

پژوهشی
مراج��ع  کث��رت   
ام��ر  در  تصمیم گی��ری 

تحقیقات
  چگون�ه می توان نگاه 
جامعه را به پژوهش تغییر 

داد؟
 از طریق اطالع رس��انی 

توسط رسانه ها به صورت گسترده، جامعه را با 
پژوهش آشنا و به آن ترغیب کنیم.

 با اس��تفاده کارب��ردی از پژوهش های انجام 
شده، نظر مثبت جامعه را نسبت به پژوهش 

باال ببریم.
  پژوهش ه�ای دانش آم�وزی چگونه باید 

باشند؟
 تخصصی و جامع باشند.

 کاربردی باشند.
 کپی برداری نباشند.

 توصیه شما برای رونق پژوهش در آموزش 
و پرورش چیست؟

 مش��خص کردن جای��گاه و نقش س��امانه 
پژوهشی در آموزش و پرورش

 تبیین رس��الت، اهداف، مأموریت و وظایف 
سازمان های پژوهشی آموزش و پرورش تحت 

یک     رهبری و مدیریت کالن واحد
 روش��ن ک��ردن جای��گاه، نق��ش و منزلت 

پژوهشگر
 شناسایی اولویت های پژوهشی در کشور

 نیازسنجی و الویت بندی موضوعات پژوهشی
 مش��خص کردن روش های مناس��ب جهت 
حص��ول اطمین��ان از تخصی��ص اعتب��ارات 

پژوهشی
 نظارت بر کیفیت اجرای طرح های پژوهشی

 شناسایی راه های ارتقاي 
و  حرف��ه ای  مهارت ه��ای 

آموزش کافی پژوهشگران
 ایج��اد انگی��زه و عالقه 
در دانش آم��وزان، جه��ت 
آموختن مراحل پژوهش و 

تدوین گزارش پژوهشی
 شرکت دادن دانش آموزان 
پژوهشگر در گردهمایی ها و 

کنفرانس ها
 در اختیار قرار دادن منابع 
مختلف برای دانش آموزان 

پژوهشگر
 گنجاندن واحد درسی با 

عنوان پژوهش در برنامه دانش آموزان
 تشكیل کارگاه های پژوهشی برای مدیران، 

معلمان و دانش آموزان فعال
 تش��كیل اردوهای علمی و پژوهشی جهت 

ایجاد انگیزه در دانش آموزان
 نزدیک تر ش��دن ارتباط بین دانش��گاه ها و 

آموزش و پرورش در زمینه پژوهش
 عدم ایجاد موانع بر سر راه پژوهشگرانی که 
قصد دارند در آموزش و پرورش تحقیقات خود 

را انجام دهند. 

پاسخ صاحب نظران
خانم لیلی انگجی، نویسنده و محقق
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ترجمه و تلخيص: 
مولود ابطحي

واحد روابط بين الملل 
پژوهشگاه مطالعات آموزش 

و پرورش

  سی وپنجمین اجالس مجمع جهاني یونسكو از 6 
لغایت 23 اکتبر سال 2009 میالدي در مقر یونسكو 
در پاریس برگزار شد. در جریان برگزاري آنها، میزگرد 
مربوط به وزراي آموزش و پرورش کش��ورهاي دنیا در 
روزهاي 9 و 10 اکتبر س��ال جاري تش��كیل شد. این 
میزگرد شامل 3 نشست بوده است که گزارش اجمالي 

از این نشستها ارائه مي شود. 
  نشست اول:  بهبود مهارتها: جهش كيفي 

براي آموزش و پرورش
در اولین نشست، وزراي آموزش و پرورش 80 کشور 
دنیا نقطه نظرات خود را در خصوص چگونگي انطباق  
نظامهاي آموزش��ي با تقاضاه��اي جوامع دانایي محور 
کنوني مطرح کردند. همچنین در حاشیه این نشست 
دو تن از نمایندگان جوانان، از کش��ورهاي فیلیپین و 
عربستان سعودي مصرانه خواستار پرداختن به موضوع 
»بحرانهاي خام��وش در آموزش و پ��رورش جوانان« 

شدند.
با ارائه نتایج شش��مین گردهمایي جوانان یونسكو 
براي وزرا، نمایندگان جوانان از کش��ورهاي فیلیپین و 
عربستان سعودي بر این نكته تأکید ورزیدند که آموزش 
مسؤولیت دولتي است و در بارة پیامدهاي محرومیت 
اجتماعي آن هشدار دادند. در ادامه، افزودند که ترک 
تحصیل در نتیجه فش��ارهاي منفي است که بر روي 
جوان��ان از طریق گروه هاي بزهكاري صورت مي گیرد 
که دسترسي به سالح، دارو، پول و خشونت را به عنوان 

شیوه اي براي ایجاد هویت  پیشنهاد مي  نمایند.
 این دو نماینده از کش��ورها درخواس��ت کردند تا 
اطمینان دهند که آموزش به اصالح نیازهاي اجتماعي 
و فرصتها مربوط مي ش��ود و سرمایه گذاري بیشتر در 

بخش آموزش غیررسمي را توصیه نمودند.
مدیر کل یونس��كو در بیاناتش در جلسه افتتاحیه 
خاطرنش��ان کرد اگ��ر دانش آموزان نتای��ج یادگیري 
رضایت بخشي را کسب نكنند، و اگر آنها دانش و مهارت 
کافي را به  دست نیاورند، نظامهاي آموزشي مأموریت 

و رسالت خود را به انجام نرسانده اند. او در حالي که بر 
نقش قومي آموزش و پرورش در انتقال ارزشها تأکید 
مي کرد به اهمیت ارتباطات نزدیكتري که بین آموزش 

و کار جهاني ایجاد مي شود، نیز توجه داشت.
وزیر آموزش و پرورش روسیه که یكي از سخنرانان 
اصلي در این نشس��ت بود در سخنانش اظهار کرد در 
مجمع الجزایر کارائیب یا در کشورهاي بزرگ صنعتي، 
کلیه وزرا با مس��أله بهبود توانمندیها و مهارتها مواجه 
هستند. برخي از کشورها به پسران با عملكرد تحصیلي 
پایین و برخي دیگر به نرخهاي باالي افت تحصیلي در 
دوره متوس��طه به ویژه در بین دانش آموزان متعلق به 
خانواده هاي کم درآمد اشاره داشتند. تالشهاي ما الزم 
است که در راستاي پیشرفت بنیادین آموزش فني و 
حرفه اي هدایت شود. نظامهاي آموزشي بایستي تأکید 
قوي تري بر روي فیزیک و ریاضي و زبان دنیاي مدرن ما 
داشته باشند، زیرا توسعه حوزه هایي مانند نانوتكنولوژي 

به طور جدي بر پایه دانش علمي است.
 در بخش��ي دیگر از این نشس��ت وزی��ر آموزش و 
پرورش اوگاندا نیز بر نگراني کشورش در این خصوص 
اش��اره کرد و افزود بس��یاري از کشورها فكر مي کنند 
که آموزش فني و حرفه اي براي آن دس��ته از افرادي 
است که به لحاظ علمي توانمند نیستند. وزیر آموزش 
و پ��رورش کنونيCote d’Hvoire  که پیش از این 
مس��ؤولیت وزارت تجارت و بازرگاني کش��ورش را به 
عهده داش��ت بر اهمیت ارتباط بهتر آم��وزش با بازار 
کار تأکید داشت. در ادامه نشست، نخست وزیر سوئد 
اظهار کرد بس��یار مهم است که شناخت مشترک در 
بین سهام گذاران آموزشي و دنیاي کار را که از مهارتها 

و شایس��تگیهاي بس��یار ضروري در سطح جهاني و 
منطقه اي است، توسعه دهیم. 

وزیر آموزش و پرورش تونس نیز دومین س��خنران 
اصلي این نشست بود که در بخشي از سخنانش اظهار 
ک��رد  بهبود مهارتها »جهش کیف��ي« در برنامه هاي 
درسي، تربیت معلم و شیوه هاي آموزشي را مي طللبد. 
او در ادام��ه اف��زود که دانش آموزان بایس��تي نوآوري 
نماین��د، ایجاد کنند، به ط��ور انتقادي تفكر نمایند و 
بتوانند در طول زندگي خود یاد بگیرند، و الزم اس��ت 
مهارتهایش��ان را مبتني بر ارزشها و ایده هاي مثبت و 
سازنده قرار دهند. اگرچه، توجه کافي به این نكته که 

»دانش آموزان چگونه یاد بگیرند« مبذول نشد.
سخنران بعدي، وزیر آموزش و پرورش قبرس بود که 
در بخشي از سخنانش خاطر نشان کرد که پیشرفتها 
در علوم شناختي به تربیت معلم منتقل نشده است. 
ما بایستي برنامه هاي جدیدي را براي معلمان طراحي 
کنیم که بر استقالل فراگیران معطوف باشد و به آنها در 
جستجو و ارزیابي اطالعات و تقویت یادگیري چگونه 

یادگرفتن کمک  نماید.
در نشست بسیاري از کشورها دغدغه و نگراني خود 
را در خصوص شكاف الكترونیكي بیان کردند. نماینده 
هن��د به حضار در بارة طرح ی��ک بیلیون دالري براي 
ارتق��اي ICT در آموزش و پرورش خبر داد که نیمي 
از این مبلغ براي آموزش مجازي اختصاص یافته است. 
س��رمایه گذاري در بخش ICT به عنوان یک اولویت 
در بس��یاري از کش��ورها به وجود آمده است. مدارس 
متوسطه ویتنام از طریق اینترنت به مدارس کنیا متصل 
هستند که آموزش باز آن براي باال بردن دسترسي به 
دانش��كده علوم تربیتي ایجاد شده است. در حالي که 
شرکت کنندگان بر اهمیت راهبردي آموزش و پرورش 
براي توس��عه تأکید مجدد دارند، چند وزیر آموزش و 
پرورش از کش��ورهاي کم درآمد به بحرانهاي مالي که 
در گذش��ته توانایي دولتها را در تأمین منابع آموزشي 

محدود کرده است، اشاره داشتند. 
  نشست2: نقش ضروري معلمان در آموزش 

فراگير
سخنران اصلي در دومین نشست دبیرکل سازمان 
آموزش، علوم و فرهنگ ایالت آمریكایي-آیبرو بود که 
در بخشي از سخنانش اینگونه اظهار کرد که نمي توانید 
براي آموزش و پرورش یک پروژة فراگیر بدون در نظر 

گرفتن عدالت اجتماعي بیشتر داشته باشید. 
وزی��ر آم��وزش و پ��رورش بوتان با بررس��ي اینكه 
اصطالح مدارس فراگیر یک اصطالح زایدي است که 
روح آموزش و پرورش را آزرده اس��ت، این پرس��ش را 
مطرح کرد که اگر آموزش و پرورش فراگیر نباشد دیگر 

آموزش و پرورش نیست.
اما فراگیرتر کردن سیاس��تهاي آموزش��ي عاري از 
تنش نمي باش��د. فشار بر سر رقابتها و گزینش بیشتر 

 گزارش نشست هاي سه گانه 
وزراي آموزش و پرورش کشورهاي دنیا

 در سی وپنجمین اجالس مجمع جهاني یونسکو 10-9 اکتبر 2009 میالدي، پاریس

نمايندگان كشورها اهميت آموزش 
فني و حرفه اي بهتر و سياستهاي 
آموزش مداوم را مورد تأكيد 
قرار دادند، سودان، تاجيكستان 
و بريتانياي كبير در حال اصالح 
نظام آموزش فني و حرفه اي خود 
هستند. كشورهاي فيليپين و اردن 
به تقويت ارتباطات بين آموزش و 
كارگران مشغول هستند
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است. مس��أله، جذاب نمودن مدارس فراگیر است و با 
فشار اکثریت در جامعه مورد تأیید قرار گرفته است. این 
دسته از مدارس نبایستي در مجاورت مردم کم درآمدي 
باشند که از شانس بهره مندي از این مدارس برخوردار 
نیستند. ایشان 4 راهبرد براي هدایت خط مشي عمومي 

قرار داد که عبارت اند از:

زمین�ه: آموزش فراگی��ر نمي تواند ب��دون تغییر 1 
اجتماعي وجود داشته باشد،

شرایط: تضمین داده مي شود که مدارس به  طور 2 
کامل تأمین منابع  ش��وند و با پیشنهاد دوره هاي 
آم��وزش زبان، ف��ن آوري و هن��ر از جذابیت حقیقي 

برخوردار گردند.

صالحیتها: مدارس فراگیر مطلوب به معلماني نیاز 3 
دارند که براي دسترسي همة دانش آموزان به آنها 

تربیت مي شوند.

تعهد: جامعیت فقط یک امتیاز فني نیست بلكه 4 
یک مس��ؤولیت صادقانه به ارزش��هاي برابري و 
عدالت اجتماعي است که در همه سطوح از خانواده ها 

گرفته تا وزرا الزم و ضروري است.
وزراي آم��وزش و پرورش عمدتاً ب��ر روي ضرورت 
معلمان با کیفیت که همه فراگیران به آنها دسترسي 
داش��ته باش��ند و بتوانند تفاوته��ا را در کالس درس 
مدیریت نمایند، معطوف بودند. وزیر آموزش و توسعه 
منابع انساني گرانادا دومین سخنران اصلي این نشست 
بود که این نكته را خاطرنش��ان ساخت که معلمان از 
تأمین کنندگان خط مقدم آموزش با کیفیت هستند. 
در مجمع الجزای��ر کارائی��ب معلمان ب��ه طور خاصي 
در حوزه هاي خواندن و حس��اب ک��ردن آموزش داده 
مي ش��وند تا از دانش آموزان محروم پشتیباني نمایند. 
برنامه هاي درسي که مورد بازنگري قرار داده مي شوند 
شامل مهارتهاي گردشگري و کارآفریني و همچنین 
هنرهاي نمایش��ي مرتبط با س��نن مختلف فرهنگي 

مي شود. 
در ادامه این نشست نماینده ایاالت متحده آمریكا 
در حالي که بر ضرورت استخدام و بكارگیري معلمان 
و مدیران با کیفیت باال و حمایت از کار و فعالیت آنها 
در مناط��ق دورافتاده و مح��روم تأکید مي کند، اظهار 
داشت که ما هرگز نمي توانیم از مدارسي غافل شویم 
که شكست  تاریخي سنگین داش��تند. اما بسیاري از 
نمایندگان به فشار مالي ناشي از آموزش معلمان بیشتر 
اشاره نمودند- اجازه دهید که به آنها دستمزد مناسبي 
پرداخت گ��ردد. وزیر آموزش و پرورش ماداگاس��كار 
در ادام��ه افزود: معلمان ابتدایي در مناطق روس��تایي 
کش��ورهاي در حال توسعه فقیرتر از آني هستند که 
ش��ما بتوانید تصور کنید. آموزش براي همه، کودکان 
را به کالس درس مي کشاند، شهریه ها را لغو مي کند، 
مدارس را مي سازد اما براي شرایط معیشتي معلمان 
کاري انجام نمي دهد. یک تمایز محسوس که توسط 

دول��ت فنالند صورت گرفته س��رمایه گذاري قوي در 
حوزه معلمان در کنار آموزش اولیه و مستمر مطلوب 
آنهاس��ت، و اخذ درجة کارشناس��ي ارشد براي کلیه 
معلمان مورد نیاز یک اصل پذیرفته شده است. نتیجه، 
تفاوتهاي اندک بین عملكردهاي مدرس��ه و آموزش 
رایگان و با کیفیتي است که به هر کودک تضمین داده 
مي شود. معاون وزیر آموزش و پرورش نروژ نیز بر این 
نكته تأکید داشته است که معلمان بایستي خودشان را 
در حین کار در چارچوب نظامهاي آموزشي بیابند که 
کیفیت، برابري و جامعیت را ارتقا مي بخشد و از آموزش 
تمام وقت و بازآموزي که کلیه فراگیران بایستي به آنها 

دسترسي داشته باشند، استفاده نمایند.
مارشسي به حضار در دفاع از معلمان یادآور شد که 
سیاستهاي کلي روشن نیست. از معلمان انتظار مي رفت 
تا سیاستها و خط مشي هایي از این دست را بدون اینكه 
وس��ایل یا آموزش ضروري  مربوط به آنها داده شود، 
اعمال کنند، و به طور چشمگیري برنامه درسي یكسان 

را از گروههایي که داراي پیشینه ها، انگیزه ها، توانمندیها 
و زبانهاي متفاوت هستند، بیاموزند.

تعهد به فراگیرتر ک��ردن آموزش از طریق معیارها 
در سطح وسیعي از کش��ورهاي کم درآمد نشان داده 
ش��د. وزیر آموزش و پرورش بن��گالدش در حالي که 
اشتیاق و خواست کشورش را براي نام نویسي از همه 
کودکان گروه هاي بي خانمان در مدرسه عنوان مي کند، 
فقر را علت اساس��ي ب��راي کودکان��ي مي داند که به 
مدرسه نمي روند. برنامه هاي تغذیه مدارس، برنامه هاي 
اعطاي کتب درسي به طور رایگان، مدارس سیار براي 
دستیابي گروههاي بي خانمان، ساعات ثابت آموزشي 
و کمک هزینه ه��اي تحصیلي ب��راي دختران مناطق 
دورافتاده از جمله سیاستها و خط مشي هایي است که 
توسط کشور گرانادا، کنیا، یمن، نیجریه و سایر کشورها 

براي افزایش دسترسي ذکر شد. 
البته، فراگیري در همه کش��ورها یک مسأله مهم 
است- این موضوع اطمینان مي دهد که آسیب پذیرترین 
گروهه��ا از آموزش باکیفیت س��ود مي برند. نماینده 
وزارت آموزش و پرورش کانادا اظهار داش��ت سیاست  
و خط مش��ي او معطوف به کاهش شكاف در نرخهاي 

آموزشي بین بومیان این کشور و سایر اقشار بود. این 
سیاست شامل ایجاد دانشكده ها و دانشگاهها در شمال، 
احترام نهادن به آموزش و فرهنگ سنتي، و خانه سازي 
براي س��المندان با قاطعیت بوده است. وزیر آموزش و 
پرورش گرانادا به برنامه هاي آموزش زندانیان در کارائیب 
نیز اشاره کرده است که نخستین دانش آموختگان آن 
در سال 2007 میالدي فارغ التحصیل شده اند، در حالي 
که ایتالیا توجهات را به تاریخچة طوالني خود در تلفیق 
آموزش کودکان با نیازهاي خاص در مدارس عادي که 
از طریق همكاریهاي بین خانواده ها و مسؤوالن محلي 

صورت مي گیرد، جلب مي کند.
این پرسشها مطرح است که چه آینده اي را مي توان 
براي کودکاني که به طور فراگیر تربیت مي ش��وند در 
یک محیط غیرفراگیر انتظار داش��ت، و اینكه چگونه 
مدارس و گروهها الزم اس��ت تا بیشتر تعامل نمایند. 
مراکش، لهس��تان و فیلیپین این مهم را با مشارکت 
گروهي در برنامه درسي آغاز کرده اند. در این نشست 
وزیر آم��وزش و پرورش ژاپن نیز از هرز رفتن منابع و 
امكاناتي که درست مورد استفاده قرار نمي گیرند، اظهار 

تأسف نمود. 
نشست 3:  تقويت تغييرات در خط مشي ها و 

رويه ها: راهي به جلو
دبیرکل س��ازمان هم��كاري توس��عه اقتصادي در 
سومین و آخرین نشست که با حضور وزراي آموزش و 
پرورش در دهم اکتبر سال 2009 میالدي برگزار شد، 
اظهار داش��ت زماني که براي انجام اصالحات اموزشي 
تحت فش��ار قرار مي گیریم، نقض وضع موجود آسان 
نیست و غلبه بر مقاومت فعال براي تغییر در خط مشي 
آموزشي یكي از چالش��هاي اساسي مان است. شواهد 
و مدارک بس��یار در خصوص نظامهاي آموزشي نشان 
مي ده��د که معلمان و مدیران مدرس��ه هنوز به طور 
منظم براي استفاده از سنجش عملكردي و ابزارهاي 
تشخیصي براي شناسایي دانش آموزان داراي اختالل 
آماده نش��ده اند. معلمان زمان زیادي را صرف مسائل 
اجرایي یا پرداختن به مس��ائل انظباطي مي کنند. در 
ادامه ایش��ان اظهار کرد که با باالرفتن ش��مار جوانان 
بیكار در برخي از کش��ورها، آموزش و تربیت از اجزاي 
اصلي پاسخ ما به بحرانهاي اقتصادي است. او مدارک و 
شواهد محكم در خصوص ارتباط بین آموزش و سطوح 
درآم��دي را یادآور ش��د. 40 جواناني که دوره آموزش 
متوسطه را در کشورهاي عضو سازمان همكاري توسعه 
اقتصادي به اتمام نرسانده اند، بیكار هستند. همچنین، 
در دگر س��وي این طیف، دریافتیهاي قابل توجهي که 
افراد متناس��ب با مدارج خ��ود در طول زندگي کاري 

گرفته اند، دیده مي شود.
البته، نظامهاي آموزشي بایستي تأکید بیشتری بر 
مهارتهاي قرن 21داشته باشند: این نظامها الزم است از 
توانایي تعامل، ترکیب حوزه هاي متفاوت دانش و ایجاد 

زماني كه براي انجام اصالحات 
اموزشي تحت فشار قرار 
مي گيريم، نقض وضع موجود 
آسان نيست و غلبه بر مقاومت 
فعال براي تغيير در خط مشي 
آموزشي يكي از چالشهاي 
اساسي مان است
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ارتباط بین آنها و طبقه بندي و انتشار اطالعات برخوردار 
باشند. خط مشي هاي آموزشي بایستي در جهت دنیایي 
با نوآوري پایدار و توس��عه س��بز هماهنگ شود که از 

شاخص هاي جدید براي جوامع آینده مان است. 
وزیر آموزش و پرورش اکوادور و دومین س��خنران 
اصلي این نشست اظهار کرد شما به اراده سیاسي نیاز 
دارید تا آموزش باکیفیت را فراگیر سازید. برنامه هاي 
آموزشي در نظر گرفته مي شود تا أخذ بودجه را کاهش 
دهند. ما بایستي این برنامه ها را تغییر دهیم و آنها را 
محرکهاي اقتصادمان بس��ازیم. ما همچنین بایستي 
مرتبه بزرگتري به حرفه معلمي بدهیم. بررسي ایشان 
از طریق تحقیقاتي که توسط سازمان توسعه اقتصادي 
پشتیباني مي شود، نشان مي دهد که معلمان از نقش، 
آموزش و شرایط کاري خود راضي نیستند. چند کشور 
تعهد مستمر به آموزش را به رغم بحرانهاي اقتصادي 
گزارش کردند. شیلي از طریق خط مشي و سیاستي که 
مبتني بر آسیب پذیرترین گروه ها و توجه به برنامه هاي 
اوایل کودکي است، مخارج و هزینه هاي آموزشي خود 
را تا 4/6 درصد تولید س��رانه ملي کاهش داده اس��ت. 
سنگال 40 بودجه ملي خود را صرف آموزش مي کند 
و اخی��راً تمهیداتي را براي افزای��ش حقوق و منزلت 
معلمان اتخاذ کرده اس��ت؛ کنیا بر روي مدارس سیار 
ویژه گروه هاي صحرانشین و روستایي سرمایه گذاري 

مي نماید.
همانگونه که در نشس��تهاي پیش��ین اش��اره شد، 
نمایندگان کش��ورها اهمیت آموزش فني و حرفه اي 
بهتر و سیاس��تهاي آموزش مداوم را مورد تأکید قرار 
دادند، س��ودان، تاجیكستان و بریتانیاي کبیر در حال 
اصالح نظ��ام آموزش فني و حرفه اي خود هس��تند. 
کش��ورهاي فیلیپین و اردن به تقویت ارتباطات بین 
آموزش و کارگران مش��غول هس��تند. وزیر آموزش و 
پرورش دانمارک اظهار داش��ت براي اینكه اصالحات 
آموزشي جامع و گسترده باش��د، سایر وزراتخانه ها از 
بودج��ه گرفته تا فرهنگ بایس��تي در این امر درگیر 
شوند. بسیاري از کش��ورها مثل نروژ و ایاالت متحده 
آمریكا بر بهبود داده ها و س��نجش نتایج یادگیري که 
براي کارآمدتر س��اختن نظامهاي آموزشي از اهمیت 
برخوردار هستند، تأکید داشتند، اما براي اینكه آموزش 
دغدغة اساس��ي کشورها گردد، بایستي به یک مسأله 
ملي تبدل شود. مكانیسمي براي توانمند نمودن والدین 
وجود ندارد تا درب��ارة آموزش اظهار نظر نمایند. وزیر 
آموزش و پرورش اکوادور در ادامه، این پرسش را مطرح 
نمود مدارس به چه نهاد یا شخصي وابسته هستند؟ به 
وزراي آموزش و پرورش؟ به معلمان؟ به نظر ایش��ان، 
مدارس به شهروندان تعلق دارند. مشارکت منظم در 
نظام آموزش��ي ش��یوه اي براي باالبردن تعلق آنها به 

آموزش و پرورش است.
www.unesco.org :منبع

نام دفتر دفتر بررسی گسترش اندیشه های حضرت امام 
خمینی)ره( در برنامه های آموزش و پرورش

مدیر دفتر: کبری کالری
کارشناس: ملیحه خلقي

اعضای شورای پژوهشی:
کب��ری کالری، دکتر س��یدکاظم اکرمی، مرتضی 
امین فر، دکتر علی اصغر احم��دی، دکتر یحیی فوزی، 

دکتر محمد آرمند.
زمينه ها و محورهای پژوهشی: 

دفتر بررسي گسترش عملي آرا و اندیشه هاي حضرت 
ام��ام خمیني)ره( در وزارت آموزش و پرورش از س��ال 
1380 در پژوهشكده تعلیم و تربیت تأسیس گردیده 
است. برنامه  هاي این دفتر متمرکز بر انجام فعالیتهاي 

پژوهشي است که هدف آن دستیابي به 
رویكردها و س��ازوکارهاي مناسب براي 
گسترش اندیشه هاي حضرت امام)ره( 
در میان نس��ل ج��وان، دانش آموزان و 
معلمان در وزارت آموزش و پرورش بوده 
است و مبتني بر اهداف ذیل مي باشد: 

ارائه الگوي مناس��ب براي مطالعه 1 
و بررس��ي اندیش��ه هاي حضرت 

امام)ره( در زمینه تعلیم و تربیت.

طراحي، برنامه ریزي، هدایت و انجام پژوهشهاي 2 
الزم جهت دس��تیابي به ش��یوه هاي مناسب به 
منظور گس��ترش اندیش��ه هاي حضرت ام��ام)ره( در 
برنامه هاي آموزش و پرورش و نظارت بر پژوهش��هاي 

این حیطه.

برنامه ریزي مناس��ب براي گسترش اندیشه هاي 3 
حضرت امام)ره( در بخش��هاي مختلف آموزش و 

پرورش.

تمهید بسترهاي مناس��ب براي اجراي پژوهش، 4 
ازجمله کمک به بانک اطالعات دربارة تحقیقات 
انجام شده در مورد ترویج اندیشه هاي امام خمیني)ره( 

در برنامه هاي آموزش و پرورش.
طرحهای پژوهشی پايان يافته:

- همایش یک روزه گسترش اندیشه هاي حضرت امام 
)ره( در برنامه هاي آموزش و پرورش 

- بررسي وضع موجود ارائه اندیشه ها و شخصیت حضرت 
امام خمیني)ره( در کتابهاي درسي دوره ابتدایي

- بررسی چگونگي معرفي و گسترش اندیشه هاي گاندي 
و نهرو در هند و ارائه راهكارهاي عملي، جهت گسترش 

اندیشه هاي حضرت امام خمیني)ره(.
- تحلیل محتواي کتابهاي درس��ي دوره راهنمایي در 

ارتباط با معرفي شخصیت حضرت امام خمیني)ره(.
- طرح اس��تخراج مطالب درج شده در رابطه با والیت 
فقیه در کتابهاي درسي دوره هاي دبستان، راهنمایي، 

دبیرستان و پیش دانشگاهي. 
- تحلیل محتواي کتابهاي درس��ي دوره دبیرستان در 

ارتباط با معرفي شخصیت حضرت امام خمیني)ره(.
- بررسي میزان آشنایي مدیران و دبیران دوره متوسطه 

شهرتهران نسبت به اندیشه امام خمیني)ره(. 
- بررسي وضع موجود ارائه اندیشه ها و شخصیت حضرت 
امام خمیني)ره( در مجالت کمک آموزشي در ارتباط با 

معرفي شخصیت حضرت امام خمیني)ره(.
- بررسي دیدگاه هاي مدیران، معلمان 
و دانش آموزان دوره متوس��طه در مورد 
والیت فقیه و نحوه ترویج و گس��ترش 

آن. 
- تحلیل محتواي کتابهاي درسي مراکز 
تربیت معلم)رشته هاي علوم انساني( در 
ارتباط با معرفي شخصیت حضرت امام 

خمیني)ره(. 
- استخراج دیدگاه هاي مقام معظم رهبري- مدظله العالي- 

راجع به شخصیت حضرت امام خمیني)ره( و آموزش.
طرحهای پژوهشی در دست اجرا:

- بررسی فعالیتهای فوق برنامه مدارس ابتدایی از نظر 
معرفی آرا و اندیشه های حضرت امام خمینی)ره(.

- بررسی سیره معلمی حضرت امام خمینی)ره( از منظر 
شاگردان ایشان.

- بررسی فعالیتهای فوق برنامه مدارس دوره راهنمایی از 
نظر معرفی آرا و اندیشه های حضرت امام خمینی)ره(. 

- تحلیل محتواي کتابهاي درسي دوره  پیش دانشگاهي 
در ارتباط با معرفي شخصیت حضرت امام خمیني)ره(.

آثار و تأليفات دفتر:
1- ام��ام خمینی و آموزش و پ��رورش، کالری، کبری. 

پژوهشكده تعلیم و تربیت، 1384.
2- اندیش��ه های امام خمینی)ره( در زمینه تربیت )از 
منظر پایان نامه های دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی(، 

کالری، کبری. پژوهشكده تعلیم و تربیت، 1385.
3- تک نگاشت با عنوان راهكارهاي گسترش اندیشه هاي 
حضرت امام خمیني)ره( از دید صاحبنظران )در دست 

چاپ(.
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دفتر بررسي گسترش عملي آرا و اندیشه هاي

 حضرت امام خمیني)ره( در برنامه هاي آموزش و پرورش
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گزارشگر: ابراهيم عدالت نژاد
کارشناس مسؤول تحقيقات سازمان آموزش و پرورش

به مناسبت بزرگداش��ت هفته پژوهش سازمان آموزش 
و پرورش اس��تان اصفهان با دعوت از جمعی از پژوهشگران 
منتخب اس��تان همای��ش پژوهش و تحقی��ق را در تاریخ 
1388/9/29 در مح��ل تربیت معلم ش��هید رجایی برگزار 
نمود. میهمانان ویژه این همایش رییس محترم پژوهشگاه 
مطالعات وزارت آموزش و پرورش س��رکارخانم دکتر نیک 
صفت و معاون محترم پژوهشگاه جناب آقای دکتر رضوی 
بودند که در بدو امر با همراهی جناب آقای عاملیان معاونت 
پژوهش، برنامه ریزی ومنابع انسانی و جناب آقای عدالت نژاد 
کارشناس مسوول پژوهش سازمان آموزش و پرورش استان 
اصفهان از مرکز تحقیقات معلمان اصفهان و موزه آموزش و 
پرورش استان بازدید نمودند. بازدید از بخش های گوناگون 
مرکز تحقیقات شامل سایت کامپیوتر، کتابخانه با بیش از 
150000عنوان کتاب، سالن مطالعه، بانک نرم افزار، سالن 
اجتماعات، کالس های مجهز به امكانات IT، آزمایشگاه های 
مختلف صورت پذیرفت که مورد توجه مهمانان بازدید کننده 
قرار گرفت.  همایش از ساعت 16 آغاز و تا ساعت 22 ادامه 
یاف��ت. برگزاری کارگاه های تحقیق و پژوهش، آموزش نرم 
افزارهای آموزش��ی، پایگاه ه��ای اطالعاتی و کاربری لینک 
ه��ای کتابخانه های دیجیتال از جمل��ه برنامه های جانبی 
همایش بود که مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت. 
مدعوین از نمایش��گاه های جانبی همایش مانند نمایشگاه 
آثار فرهنگیان اهل قلم، نمایش��گاه کتاب ها و نرم افزارهای 
پژوهشی، نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی آموزش و پرورش 
استان و نمایشگاه دستاوردهای رباتیک دانش آموزان استان 

که در سطح کشور منتخب شده بودند بازدید کردند.
پس از اقامه نماز جماعت گردهمآیی تحقیق و پژوهش 
استان اصفهان با حضور میهمانان در جمع گرم و صمیمی 

پژوهشگران فرهنگی اس��تان برگزار گردید. سخنران ویژه 
همایش؛ سرکارخانم دکتر نیک صفت در آغار سخنان خود 
از حضرت زینب کبری به عنوان بانویی یادکردند که الگوی 
والیت مداری وتبعیت از والیت بودند. ایشان به چشم انداز و 
افق آموزش و پرورش با اش��اره آماده سازی دانش آموزان بر 
اس��اس افق 1404 و اولویت استفاده از دانش تاکید نمودند 
که بر اس��اس دانایی محوری ما باید حرف اول را در منطقه 
بزنیم. دقت و توجه بیش��تر در تصمیم گیری ها با توجه به 
حساس و سرنوشت ساز بودن تصمیمات برای دانش آموزان، 
آسیب شناس��ی کاهش اقتدار معلم در کالس درس و لزوم 
انجام پژوهش در این زمینه از نكات دیگر فرمایشات ایشان 
ب��ود. دکتر نیک صف��ت در ادامه بر لزوم اجتن��اب از انجام 
پژوهش های پراکنده و توجه بر عمومیت داشتن عناوین و 
اولویت های پژوهشی جهت پشتوانه بودن برای مسؤولین و 
تصمیم گیران اشاره کردند و افزودند که عناوین و اولویت ها 
باید بر اساس نیاز سنجی و در راستای برآورده وبرطرف کردن 
نیازها باشد. تاکید بر لزوم حمایت از معلمان پژوهنده ای که 
در کالس درس مشكل را شناسایی می کنند، به جمع آوری 
اطالعات می پردازند، فرضیه س��ازی می کنن��د ودر پایان به 
ارزیابی می پردازند و ارزشمند بودن این فرایند از نكات دیگر 
س��خنان ایش��ان بود. از دیدگاه دکتر نیک صفت باید باور 
پژوهشی در مسؤولین وجود داشته باشد وتا زمانی که این 
باور وجود نداشته باشد نمی توان معلم پژوهشگر را باور کرد 
واگر معلم توانمند نباشد نمی تواند منزلت خود را حفظ کند. 
سرمایه گذاری برروی نیروی انسانی بهترین سرمایه گذاری 
اس��ت وکسی که نقش اساس��ی در این زمینه را دارد معلم 

است. معلم باید حداقل در پنج زمینه  دانش داشته باشد:
1- دانش درباره نحوه تدری��س و روش های گوناگون آن و 

توجه به تفاوت های فردی در تدریس
2- دانش الزم درباره موضوع درس خود و روزآمد بودن

3- دانش به نقش و توانمندی خود
4- دانش نسبت به دانش آموزو توانمندی وی

5- دانش درباره محیط و امكانات آن و اس��تفاده هایی که از 
آن می توان نمود.

ایش��ان افزودند معل��م باید اقتدار علم��ی و دانش مورد 
نیاز خود را داش��ته باشد و نیز مورد حمایت قرار گیرد. باید 
زمینه ارتقای او فراهم گردد. تغییر در س��اختار سازمانی و 
کتب درسی تحول ساز نیست و باید وارد میدان شد و یكی 
از محورهای اساسی فعالیت های پژوهشگاه مطالعات تعلیم 
و تربیت آسیب شناس��ی عملكرد و منزلت معل��م در ابعاد 
مختلف می باشد و برای تربیت دانش آموز فكور و پرسشگر 
باید معلم را توانمند نمود. معلم باید پژوهشگر باشد تا بتواند 
اقتدار خود را در کالس به اثبات برس��اند. ایشان بر ضرورت 
مشارکت معلمان در تصمیم گیری ها به عنوان مجریان اصلی 
تصمیمات، جلسات متعدد پژوهشگاه برای ایجاد تعامل صف 
و ستاد و همچنین نظر مساعد وزیر محترم به این مساله نیز 
اشاره نمودند. رییس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش با 
ابراز رضایتمندی از فعالیت های ارزنده مرکز تحقیقات معلمان 
اصفهان، بحث های مطرح شده توسط جناب آقای عاملیان 
معاون پژوهش، آموزش و پرورش استان اصفهان را امیدوار 
کننده توصیف کردند و با اش��اره به پتانسیل باالی نیروی 
انسانی متخصص شاغل در آموزش و پرورش استان اصفهان، 
بر حمایت و پشتیبانی پژوهش��گاه از تاسیس “پژوهشكده 
مطالعات تعلیم و تربیت در اصفهان” تاکید و نسبت به آن 
ابراز عالقه نمودند. ایشان با انتقاد از تفكر پژوهش به عنوان 
کاالی لوک��س و تجملی، بیان نمودند ک��ه باید به این باور 
برسیم که “ تولید علم و تحقیقات حیات آینده کشور است” 
و هر وقت به این باور رسیدیم مسلماً شاهد تحول در همه 

زمینه ها به ویژه آموزش و پرورش خواهیم بود.
 نشس��ت تخصصی پژوهشگران برجس��ته فرهنگی با 

مسؤوالن پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش
نشس��ت تخصصی پژوهش��گران برجس��ته فرهنگی با 
مس��ؤوالن پژوهش��گاه مطالعات وزارت آم��وزش و پرورش 
در س��اعت 20/45 تا 22 برگزار گردید. در این نشست که 
با حضورس��رکار خانم دکتر نیک صفت، جناب آقای دکتر 
رضوی و اعضای شورای تحقیقات سازمان آموزش وپرورش 
استان اصفهان و منتخبی از پژوهشگران برجسته فرهنگی 
اس��تان برگزار گردید 4 نماینده از پژوهش��گران دیدگاه ها، 
نگرانی ها و انتظارات خود را اعالم نمودند و درپایان نشست 
سرکار خانم دکتر نیک صفت ضمن پاسخگویی به مباحث 
مطرح شده، ابراز امیدواری کردند پژوهشگاه مطالعات وزارت 
متبوع بتواند با پی گیریهای بی وقفه مشكالت پیش رو را از 

میان بردارد.

گزارش همایش استانی تحقیق و  پژوهش سازمان آموزش و پرورش
 استان اصفهان
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ما نمی خواهیم به این مسأله واقعی توجه کنیم

استادشهرام تقي زاده انصاري

مقدمه:
یكی از موضوعاتی که از طرف انبیا، اولیای الهی، حكما 
و دانش��مندان علوم انسانی مورد طرح و بررسی و دقت نظر 
ق��رار گرفته و در ضمن یكی از موضوعات معدودي که در 
طرح آن، به رغم مطالب فراوان و نظریه پردازی های مختلف، 
هم در موضوع مورد بررس��ی و هم در ماهّیت شناخت آن 
و هم در کیفیت دیدگاه های ارائه ش��ده، تفاوتهای بس��یار 
به  چش��م می خورد، موضوع تعلیم و تربیت است. چرا این 
موضوع با وجود این همه گفتارها، رساله ها و کتب، اثرش 
تا این اندازه کم بوده اس��ت؟ ش��اید جواب آن این باش��د 
که انس��انیت انس��ان، یا بهره مندی از فضایل انسانی، تنها 
با خواندن کتاب و رس��اله حاصل نمی شود. زندگی انبیا و 
انسانهای الهی بدون رس��اله و عبارات پیچیده، با سادگی 
و لطافت خود به انس��ان گرما می بخشید و طراوات ایجاد 
می کرد و طعم زندگی را می چش��اند. مربیهای رشدیافته 
خوب می دانند که بررس��ی چنین موضوع سّیالي، یک بار 
و براي همیش��ه، یا یک بار و ب��رای زمان طوالنی ممكن 
نیست. اکثر این افراد در طول عمر خود، همیشه درباره این 
موضوع به تفكر پرداخته و دستاوردهای خود را در اختیار 
دیگران می گذاش��تند. از جمله این افراد نیز عالمه محمد 
تقی جعفری است که بخوبی دریافته بود که موضوع تربیت 
انسان، با س��خن پردازی و کلی بافی و دسته بندی نظریات 
دیگران امكان ندارد، بلكه این موضوع از نوع عمل می باشد: 
»کردار عینی مربیان بشری در امر تعلیم و تربیت، اساسی تر 
و مؤثرتر از گفتار آنان است«. تربیت، انعكاس رفتاری است 
که انسان در جامعه انجام می دهد. بنابراین پرداختن به خود 
و خویشتن شناسی، تكمیل نفس، شناخت حیات هدفدار، 
وجدان کار، کوشش و تالش مستمر، احساس تكلیف وتعهد 
و.... مهم ترین خطابه ایش��ان بود: هر انسان و هر جامعه ای 
که وجدان کار در نزد آنها از کار افتاده باشد، سقوط آنها با 
عوامل درونی یا به  دست دیگر کسانی که وجدان کار در آنان 

بیدار و در فعالیت می باشد، قطعی است.
عالمه محمدتق��ی جعفری در این کت��اب می گویند: 
امروزه، تعلیم و تربیت مانند دیگر ش��ؤون انسانی از توجه 
فراوانی برخوردار است، اّما این توجه فراوان، نتایج درخشانی 
را مطابق با میزان صرف انرژیهای مالی و مغزی کالن در بر 
نداشته است و سبب عمده خنثی شدن همه این زحمات 
و استهالک انرژی های مختلف، این است که مسائل تعلیم 

و تربیت نی��ز از روش حرفه ای پی��روی می کند؛ یعنی ما 
انسانهای امروزی، موجوداتی به نام انسان را تولید می کنیم و 
بدون آنكه محاسبه ای در پدیده های روانی آشكار و پوشیده 
و انعكاس��ی و فعال آنها نماییم، او را به جامعه می سپاریم. 
مربیان امروزی، درباره تشنگان تعلیم و تربیت، خواص نوع 
محدودی از تشنگی را توضیح می دهند که شرایط محیطی 
و مقررات رسوب شده اجتماعی ایجاد می کند و سپس آن 
را تشریح می کنند و بعد، خواص سیراب شدن را هم بیان 
می کنند که گویی برای انسان یک نوع تشنگی وجود دارد 
و تعریفش هم از این قرار است که آنها می گویند و وسایل 
و واحدهای استخدام شده برای تحقق بخشیدن به آرمان 
تربیت هم یک نوع است و دومی ندارد، آن هم بدین تربیت 

است که شرح می دهیم!
این تجربه ها و مطلق گوییها، درست شبیه گفتگوهایی 
اس��ت که فیزیكدانان درباره نمودهای فیزیكی انجام داده، 
در کتاب های خود به دانشجویان و دانش پژوهان این رشته 
عرضه می کنند. ما نمی خواهیم به این مسأله واقعی توجه 
کنیم که: افراد انس��انی، در عین حال که مانند نمودهای 
فیزیك��ی، مش��ترکات و کلیات��ی دارن��د، دارای نیروها و 
فعالیتهای شخصی هستند که قابل وحدت گیری نمی باشند 

و باید روی آنها کار کرد.
ایش��ان عقیده دارند که تفاوت بسیاری میان انسان از 
دیدگاه یک روانشناس حرفه ای و دیدگاه روانشناسانی مثل 

مولوی، تولستوی و هوگو وجود دارد. در جای دیگری ایشان 
برای تشریح این مسأله با ذکر مثالی می  گویند: در حقیقت 
کار روانشانسي حرفه اي مثل کار کدبانویي است که ماهي را 
قطعه قطعه و سرخ کرده آن را مي شناسد و کار رواشناساني 
مثل مولوي و تولستوي مطالعه و بررسي ماهي در آب است. 
مي بینیم که تفاوت بس��یاري میان این دو ماهي است که 

مي توان آن را با انسان فوق الذکر مقایسه کرد.
این کتاب مجموعه ای کوتاه و گزیده از نوشته های عالمه 
محمدتقی جعفری است که با اشتیاق شدیدی که به تعلیم 
و تربیت نس��ل جوان داشت و می گفت که: »اگر مربیان و 
پیشتازان جوامع، نشانی حیات ما را به دست ما بدهند، هیچ 
انسانی احساس شكست در زندگی نخواهد کرد«، به بحث و 

بررسی چشم اندازهای موضوع تعلیم و تربیت می پردازد. 
مطالب کتاب، به مناسبتهای گوناگون و اغلب به خاطر 
ضرورت بحث در موضوعهای مختلف خاص با عنوان تعلیم 
و تربیت نوشته شده است، و دیدگاه های نهایی ایشان درباره 

این موضوع را در بر ندارد.
کتاب در دو مقدمه و چهار فصل در 240صفحه اخیراًً 
توسط »مؤسسه تدوین و نشر آثار عالمه جعفری« بازبینی، 
تنظیم و به  چاپ رسیده است. چهار فصل کتاب و مسائل 

مهم آنها که نوشته و بررسی شده است عبارت اند از:
1. مبانی تعلیم و تربی�ت: الف، منابع اولیه تعلیم وتربیت 
)قرآن، س��نت، اجماع و عقل(. ب – اصول، قواعد و اهداف 
تعلیم و تربیت )اصول و قواعد تعلیم وتربیت، موضوع اصالح 

تعلیم و تربیت(.
2. اه�داف تعلیم و تربیت ش�امل: تعقل، قدرشناس��ی از 
فرهنگ، پرورش خالقیت، اهمیت درک و بكاربردن دانش، 
تماس با اندیشه ها، ارزشهای معنوی و اخالقی، مهارتهای 

اصولی و...
3. معلم و مربی: شرایط اساسی معلم و مربی از نوع انسانها، 
خ��دا و تعلیم و تربیت، تعلیم وتربی��ت صحیح و رهبران 

واقعی، مسؤولیت بزه کاری کودکان.
4. انسان مورد تعلیم و تربیت: شامل اصول کلی انسانهای 
م��ورد تعلیم و تربیت، نمون��ه ای از حقایق مبانی »حیات 

معقول«، آزادی و انسان، احترام به شخصیت و....
عالمه جعفری درباره تعریف تعلیم و تربیت می گویند: 
»تقویت عوام��ل درک و فراگیری واقعیات حیات اصیل و 
تحریک نونهاالن جامعه به انتقال تدریجی از حیات طبیعی 

محض به حیات معقول«
و در پایان می فرمایند که باید بتوانیم در تعلیم و تربیت 
به اندازه ای پیش��رفت کنیم که فرد تربیت شده برای باور 
کردن شخصیت خود، احتیاجی به وصله زدن و چسباندن 
مواد بی ج��ان و نمودهای تقلیدی به درخت ش��خصیت 

خویش احساس نكند.
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