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مطالعه بـه روش   .باشد يم شهرگرايي با تحول آموزش و پرورش، تحليل رابطه آرماناصلي اين پژوهش هدف

. در ايـن  صورت گرفتبندي آنها دف تحقيق و طبقهتحليلي و بر اساس مرور و استخراج اطالعات مرتبط با ه
شـهرگرايان يعنـي افالطـون، تومـاس     آرمـان  مشـهورترين هاي اساسي شهر، انديشهراستا، پس از تعريف آرمان
در آمـوزش و  » تحـول «پـردازي  مورد بررسي قرار گرفت. پس از مفهوم طور خالصهمور و فرانسيس بيكن به 
بـه  هـا در شـش نتيجـه اصـلي     . يافتـه شـد با تحول آموزش و پـرورش تحليـل   شهرگرايي پرورش، رابطه آرمان

-شد كه اگر آمـوزش و پـرورش، هـدف    حاصلنتيجه اين جداگانه مورد بحث قرار گرفت. در پايان  صورت

شـهرگرايي  هاي كليدي خود را بر مبناي  يك آرمان ملي انجـام دهـد، بـه سـوي آرمـان     ريزيگذاري و برنامه
گيري، انديشه و اقدام آموزش و پرورش را به سمت ايجاد هرگونـه تغييـر،   ت. اين جهتگيري كرده اسجهت

  سازد.  از خود متأثر مي
  شهرگرايي، آموزش و پرورشتحول، آرمانهاي كليدي: واژه

 
 

 مقدمه

بر ضرورت تحول در آموزش و پرورش  2شهرگراييتربيتي مانند آرمان شايد تاكنون هيچ نظريه
اين نظريه، خواهان تحول در نحوه زندگي  طرفدارانشود كه باشد. اين امر از آنجا ناشي ميتأكيد نكرده 

شهرگرايان، از انتظام اجتماعي زمانه خود ناخرسندند. اين ناخرسندي، آنها را به سوي مردم هستند. آرمان

                                                
 ahanchi8@um.ac.ir  ،مشهد يدانشگاه فردوسگروه علوم تربيتي  اريشدان.  1

2. utopianism 

نامـه مبـاني تعلـيم و     پـژوهش  .پـرورش  و تحـول آمـوزش و   شـهرگرايي آرمـان  ).1393( محمدرضـا ، انيآهنچ 
  .73 -82)، 1( 4،تربيت
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يرات اساسي در طرحي براي تغي ئه. هدف آنان از ترسيم آرمان، ارا1كندترغيب مي» آرمان«ترسيم يك 
جهان، در سطح كالن و يا در نظم موجود جامعه، در سطح خرد است. اين برداشت از آرمان، آن را به 

  كند. يا مورد درخواست نزديك مي» مطلوب«معناي 
دهد كه همه پيروان آن، به اتفاق، آموزش و شهرگرايي نشان ميهاي مربوط به آرمانتاريخ انديشه
به ). Lewis, 2006( دانندمي» آرمان«بي براي رسيدن به مطلوب يا واقعيت بخشيدن به پرورش را ابزار مناس

كنند. را به آموزش و پرورش واگذار مي» آرمان«سخن ديگر، پيروان اين نظريه، مسئوليت تحول به سوي 
آن نوع » راگ«در يك رابطه خطي و ساده،  شهرگرايي،توان استنباط كرد كه بر طبق آرمانمي ،بر اين اساس

شهر امكان خواهد داشت. تحول نظام گيري و استقرار آرمانشكل» پس«آموزش و پرورش شكل بگيرد، 
  كند. معنا و ضرورت پيدا مي» آن نوع آموزش و پرورش«آموزشي نيز در 
شهرگرايان در تالش براي نشان دادن درستي اين رابطه، گاهي در يك اقدام شخصي و در آرمان
   )در انگلستان 19، مدرسه رابرت آون در قرن به طورنمونه( احد آموزشي آزمايشگاهيقالب در يك و

. تالش آنان )Gutek, 2012( كشندآموزش و پرورشي را انتظار مي» چگونه«كوشيدند تا نشان دهند كه مي
 هميشه و تحت هر شرايطي موفق نبوده است. از يك زاويه ديگر نيز، ضرورت تحول در نظام آموزش و

شهرگرايان در تأمين انتظاراتي كه از آموزش و پرورش داشتند، پرورش، در تحليل علت شكست آرمان
  شود. مطرح مي

شهرگرايي را بر محور انديشه فيلسوفان مطرح در اين تاريخچه آرمان خالصهطور  اين مطالعه، به
          شهرگرايي س آرمانسپس مقصود از تحول در آموزش و پرورش را بر اسا ،دينما يمنظريه مرور 

اي است كه هدف مطالعه بر آن تمركز دارد: آيا كند. اين دو اقدام، مقدمه ورود به زمينهپردازي ميمفهوم
  پذيري به سوي تحول در آموزش و پرورش است؟ يك نظريه تربيتي، راه توجيه به منزلهشهرگرايي، آرمان

 
  هاي كليديشهرگرايي: مرور شناسهآرمان

با تمركز بر محور  گردد. فلسفه سياسيمي شهرگرايي به فلسفه سياسي بازآرمان هايريشه
بخشيدن به حيات جمعي بشر است. حيات جمعي ما  نظم، مجموعه تأمالت سياسي درباره روش »حكومت«

دهند كه حكومت هر هاي اجتماعي از جمله اقتصاد و آموزش و پرورش شكل ميرا نهادها و كاركرد

                                                
بـه   opos به معني نيستن و فقدان و ou است.» جايي كه در خيال نايد«معناي اصلي آن  ،اتوپيا مترادف آرمان نيست. در حقيقت . 1

توان معـادل آرمـان، يعنـي آنچـه از واقعيـت      يقيِ آن را ميوضعِ غيرحق هم خواند.» ناكجا«معناي جا و مكان است. مي توان آن را 
      دور است، دانست.
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شهر با فلسفه سياسي روشن است: چگونه بايد به عه مسئول رسيدگي به آن است.  رابطه اصالت آرمانجام
شهر ، زندگي در آرمان»خير«زندگي كنند؟ زندگي در » خير«حيات جمعي آدميان انتظام بخشيد تا آنان در 

شهر با انبر شهر حكومت كند. آرم 1است. اين نوع زندگي در صورتي تحقق خواهد يافت كه عقل
كند. ظهور پيدا نمي ،حكومت يا دولتي كه شرايط بسيار خوبي را براي شهروندان خود فراهم كرده است

عقالني  به طورها و تحوالت مورد نياز شهر، دهد اين است كه همه فعاليتشهر شكل ميآنچه به آرمان
ز انسان براي كسب ثروت و قدرت صورت بگيرد؛ منافع جمعي بر منافع فردي تقدم داشته باشد؛ و طمع و آ

شهر ترين دشمنان آرمانتوجهي به حقوق ديگران از اصليمنطقي كنترل شود. خودخواهي و بي به طور
شهرگرايي، آموزش و پرورش همراه با ساير نهادها و كاركردها، در كنترل اين صفات آرمان است. از نگاه

پس از اين گفته خواهد  انكهنقش موثري دارد، يا چن ،»حيات جمعي متوجه خير«ذاتي بشري و ساخته شدن 
-شهري، آموزش و پرورش است. در اين موضع كه رابطه آرماندهنده هر آرمانشد، يكي از اركان تشكيل

شهر ) وجود آرمان1دو پيش فرض قابل طرح است:  ،گيردشهر با آموزش و پرورش مورد بحث قرار مي
شهر بدون تحول در آموزش و پرورش ) آرمان2شود؛ و ش منجر ميبه تحول آموزش و پرور خود به خود
  اند.شهرگرايان پيش فرض دومي را پذيرفتهگيرد. آرمانشكل نمي

، تامس 2افالطون ،شوندشهرگرا محسوب ميكساني كه آرمان نيتر معروفدر ميان فيلسوفان، 
مدينه فاضله «توان به  مي شهررمانيك آ هاي از مشهورترين نمونه. باشند يم 4، و فرانسيس بيكن3مور

شهر (مدينه فاضله) خود افالطون در آرمان اشاره كرد.» بيكن نويآتالنتيس «و » مور ييوتوپيا«، »افالطون
خود شكل  به رسيد. حكومت نيك او خود» شهر نيك«به » حكومت نيك«دانسته بود كه بايد از راه يك 

ن هركس در جاي خود است. فرد بر اساس وضعيت طبيعي گيرد. حكومت خوب نيازمند قرار داشتنمي
كند بايد هاي متناسب دريافت كند و بر اساس سطح و نوع آموزشي كه دريافت ميخود بايد آموزش

نويسد ميچنين عنايت  به نقل ازپور  ابراهيم .)Plato, 424-423 BC( جايگاه معيني در جامعه داشته باشد
هاي رسد؛ تا گرفتاريهاي انسانيت به پايان نميشهر ايجاد نشود، گرفتارياناز نگاه افالطون تا آرم«كه 

شهر افالطون نتيجه حكومت شوند. آرمانانسانيت نيز پايان نرسد، فيلسوفان در اين جهان شهريار نمي
نند توانند قدرت سياسي را با قدرت فلسفي درهم آميزند و نظامي را ايجاد كشاهان است. اينان ميفيلسوف

   )Ebrahimpoor, 2010( »كه در آن سعادت انسان تأمين شود.

                                                
1 . reason 
2 . Plato 
3 . Tomas More 
4 . Francis Bacon  
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به بررسي وضعيت نامناسب » اتوپيا«) در جلد نخست از دوگانه خود با عنوان 1478- 1535مور (
            شهر خود را وصف كردجامعه انگلستان اوايل سده شانزدهم پرداخت و در جلد دوم آرمان

)Ramin, 2011.( مراه با انتقاد شديد از اوضاع اجتماعي زمانه خود بوده است. مور نيز مانند اين توصيف ه
دانش و دانش بسياري ديگر از انديشمندان و فالسفه براي آموزش و پرورش نقش كليدي در نظر داشت. 

كنند. هاي الزم را دريافت ميشهر مور، ارزشمند است. همه اهالي اتوپيا آموزشاندوزي براي مردم آرمان
داند و به همين دليل، ترين دليل زوال انسانيت ميمالكيت را اصليآموزش براي كودكان الزامي است. مور 
به بهترين كارها همه مانند مدينه افالطون،  اودر شهر شهر خود است. خواهان برچيده شدن آن در آرمان

قانون وضع دولت  ن اينكه برايحاكم شهر مور نيز ضم. شودانجام ميا در نظر گرفتن نفع همگاني و ب نحو
 استاو با مردم مبتني بر عدالت و برابري وابط ر ؛دهدكند، خود نخستين كسي است كه به آن تن ميمي

اين مردم از زندگي دراتوپيا خشنود هستند؛ زمان كار، استراحت و خواب آنها تعريف شده است. ظاهر .
  ).More, 2005(افراد بر هم برتري دارند دهد كههاي آن نشان نميها و خيابانشهر و خانه

زيست، ) كه در اوضاع نابسامان اجتماعي و سياسي سده هفدهم ميالدي مي1561- 1626بيكن (
را دارويي براي درمان » علم«هاي ميهن خود، انگلستان را، تشخيص داده بود و اميدوار بود تا بيماري
شهر علمي را پيشنهاد داد كه چون آزمايشگاهي مانهاي آن كند. او در كتاب آتالنتيس نو، آربيماري

بزرگ براي كسب، توليد و توسعه دانش روز تالش كند و بكوشد با نهادينه ساختن آن در جامعه از 

شهر بيكن، گيري آرمانكليد شكل.)Gahderi Sahi & Jannesari Ladani, 2010(مشكالت آن بكاهد 

هاي علمي، براي كاربرد آن در ر امكان توليد و فرآوري يافتهانجمن علمي بود. در انجمن علمي عالوه ب
  شد.   زندگي مردم و ارتقاي رفاه جامعه تالش مي

 ،اندشهري را ترسيم كردههاي زماني مختلف براي خود آرمانفيلسوفاني كه در دوره ،طوركلي به
ر است. از طريق داشتن شهمعتقد بودند كه آموزش و پرورش يك ركن اساسي براي ساخته شدن آرمان

» وجود«به واقعيت يا  ،شهردستيابي به آرمان» امكان«آموزش و پرورش متحول شده، قدرتمند و اثرگذار، 
-در عمل، آرمان ).Ramin, 2011; Freeman-Moir, 2004; More, 2009، نمونه به طورشود (تبديل مي

حتي در راه رسيدن به مطلوب  يو گاهاند دهرو شهاي زيادي روبهبا ناكامي از نظر تاريخيشهرگرايان 
        اميد اين دسته از فيلسوفان در  هاندوزي بارقاند. آموزش و دانشهنمودخود، ابراز نااميدي و يأس 

تواند در اين راه موثر واقع شود كه بتواند شهر است. آموزش و پرورش در صورتي ميگيري آرمانشكل
شهرگرايي با ري را به واقعيت نزديك كند. در اين نقطه است كه آرمانهاي زندگي در چنين شهآرمان
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  خورد. تحول در آموزش و پرورش پيوند مي

  
  تحول آموزش و پرورش

هرگونه تغيير بنيادي در انديشه و عمل تربيتي  ،منظور از تحول آموزش و پرورش در اين مقاله
تيجه تحوالت جهاني، ملي و محلي مطرح شده است است كه بتواند به بهترين نحو انتظارات جديد كه در ن

مردم در عمل است و  نيازهايبودن در اين تعريف، رفع » بهترين«را پاسخ بدهد. مبناي قضاوت درباره 
در عمل، تأمين زندگي معنوي و مادي افراد در جامعه مطلوب يا آرماني به نحوي است كه  نيازهامبناي رفع 

  اكمان باشد. گذاران يا حمورد نظر قانون
تواند مبهم و حامل خطري در دل خود باشد: مبهم از آنجاكه با يك نگاه انتقادي، اين تعريف مي

اكنون از نگاه شود؛ شايد همپذير و به اقتضاي شرايط ارزيابي ميمردم، تنوع» تأمين زندگي معنوي و مادي«
 يا آرماني است، و خطير بدان سبب كه حاكمان بسياري از ممالك دنيا، شرايط زندگي مردم آنان، مطلوب

شهر دچار ساخت آرمان پردازي و پيكربندياي نباشند، در مفهومگذاران يا حاكمان، افراد شايستهاگر قانون
شايسته زندگي گويي به خالف آنچه مردم، پاسخ نيازهايگويي به خطا خواهند شد. در اين صورت پاسخ

توان شود. از اين منظر مين در اين جايگاه به خوبي روشن ميحساسيت نقش حاكمااست، خواهد بود. 
شهر به حاكمان را گيري آرمانشكل نمودنسوفاني چون افالطون، مور و بيكن در وابسته لدليل تأكيد في

حاكم عادل و آتالنتيس نوي  لهيبه وسشاهان، اتوپياي مور تحليل كرد. مدينه فاضله افالطون توسط فيلسوف
 شود. بر اساس تشخيص حاكمان از آرمان جامعه، آموزش و پرورش خودبري عالمان اداره ميبيكن با ره

  شهر تنظيم كند.  ماشين تغييرات خود را به سوي تحقق آرمان هخود موظف خواهد شد تا عقرب به
  

  ها و بحثيافته

ش و پـرورش،  شهرگرايان و با فرض پذيرفته بودن مفهوم تحـول آمـوز  بر اساس مرور انديشه آرمان
   .رديگ يماختصار مورد بحث قرار  رعايتشده و با  ارائههاي اصلي به تفكيك در اينجا يافته

تا آرماني ؛ شهر با تحول آموزش و پرورش رابطه مستقيم قابل دركي استرابطه آرمان :يافته يكم
خورد، شهر پيوند كند. چون آرمان به زندگي جمعي و به وجود نداشته باشد، تحولي ضرورت پيدا نمي
شهر ايجاد خورد. توضيح آنكه براي تبديل شهر به آرمانالجرم تحول نيز به آموزش و پرورش گره مي

ترين وجه از و موجه يتغييرات اساسي در انديشه و كردار اهالي شهر ضروري است. اين تغييرات به آسان
رض انتظارات جديد يا خواست گيرد. آموزش و پرورشي كه در معطريق آموزش و پرورش صورت مي
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هاي خود ها و برنامهتغييرات اساسي در انديشه و كردار مردم قرار بگيرد، نيازمند تغييرات اساسي در هدف
شد. رابطه مذكور با  يپرداز مفهوماست. اين تغييرات اساسي از نگاه مطالعه حاضر، مترادف با تحول 

منزله يك نهاد، كاركرد  ن كاركرد آموزش و پرورش بهترييابد كه مهمفرض معني ميپذيرش اين پيش
اي شهر، يكي از اهالي شايسته فرض، ارزشي فراتر از اينكه براجتماعي است. تربيت فرد بر اساس اين پيش

  هنجار باشد، به همراه ندارد. و ب
اما در بنيادهاي دومي، نقش تمايل انسان  ،شهرگرايي نيستگرايي مترادف با آرمانهرچند آرمان
شهر، روياي بازگشت به بهشتي است كه آدمي از شود. آرمانمشاهده مي» مطلوب«به سوي آرمان به معني 
           شهر، اوصاف اين بهشت به شهري زميني نسبت داده بخشي آرماناما در شكل ،آنجا رانده شده است

از  ).Shahseni, 1999 cited in Motallebi & Naderi, 2010(لي است شود كه در زندگي انسان متجمي
تواند به ساخته شدن اين بهشت زميني كمك كند. روشن شهرگرايان آموزش و پرورش مينگاه آرمان

آنان خواستار يك  ،ين اساساآيد. بر نمي است كه هر نوع آموزش و پرورشي از عهده اين مسئوليت بر
  زير استنباط كرد:  به صورتتوان هاي اين آموزش و پرورش را ميهستند. ويژگي آموزش و پرورش ويژه

  از كاربرد علم معتبر، براي حل مسايل زندگي مردم پشتيباني كند؛) 1
  هاي آن مبتني بر پژوهش و بر اساس روش علمي تمهيد شود؛گيريها و تصميمبرنامه) 2
  بيبه تصوقانون  به عنوانخردمند و تربيت شده  ها، توسط يك حاكمگيريها و تصميمبرنامه) 3

  برسد؛ و
شهر مردم در يافتن لياقت زندگي در آرمان نيازهاي، به سمت تسهيل مقرراتسوگيري قوانين و ) 4

  باشد.
  

شهرگرايي كامالً توان نتيجه گرفت كه آموزش و پرورش تحت تأثير نظريه آرمانبر اين اساس مي
دهد و از آنجاكه مردم را در سطوح مختلف مورد پايش قرار مي نيازهايت، منطقي و متكي بر عقالني

  شوند، آموزش و پرورش يكسره در حال تغيير است. نو مي نيازهايهميشه اين 
شهرگرايي با تحول آموزش و پرورش پيوند گسترده و ژرفي دارد. اين پيوند در آرمان :يافته دوم

  چند سطح قابل تحليل است: 
شهر شهر، زمينه بهبود است. بهبود در زندگي جمعي، شرايط را براي پيدايش آرمانآرمان) 1

  سازد. فراهم مي
هاي جامعه الزمه انتقاد از ها و بيماريشهر با انتقاد همراه است. ظرفيت ديدن ضعفآرمان) 2
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  ندارد. ه تصويري از مطلوب وجودئوضع موجود است. بدون انتقاد از شرايط كنوني نيز امكان ارا
به اين معنا كه اتوپيا نيروي اصلي براي تغيير تاريخ  .آرزوي تغيير است يبه معناشهر آرمان) 3

  .)Motallebi & Naderi, 2010(است 
شهر، همان بهشت كنون است. آرمانآرزوهاي بشر از آغاز آفرينش تا شهر، محمل تمامآرمان) 4

 باشد. وعده داده شده بر روي زمين مي

قق چنين شهري، جامعه نيازمند تغييرات اساسي است. بر اساس اين چهار سطح، با حركت براي تح
رو شهر روبهتري از يك آرمانهاي پيچيدهاز شماره نخست به شماره پاياني، با سطح دشواري و ويژگي

د شويم. به اين ترتيب، نوع و سطح تحوالتي كه آموزش و پرورش براي كمك به اعمال تغييرات مورمي
  كند.تر به دشوارتر حركت ميكند نيز از سادهنياز جامعه تقبل مي
دهد. وقتي ترجيح مي» رشديافتگي عمومي«را بر » مندي ويژهوظيفه«شهرگرايي، آرمان :يافته سوم

شهرگرايي را بپذيرد، ناگزير بر كاركرد اجتماعي خود صحه آموزش و پرورش پيروي از نظريه آرمان
توجهي به ساير كاركردهاي آموزش و پرورش باشد. كم/بي يبه معناتواند پذيرش، ميگذارده است. اين 

اما حاكمان اغلب براي تربيت شهرونداني كه پيش از  ،شودساخته نمي با سرعتشهر به سادگي و آرمان
             تبديل شدن به يك عضو مفيد براي زندگي در شهر آرماني در همه ابعاد شناختي، هيجاني و 

حركتي رشد كرده باشند، صبوري الزم را ندارند. به همين دليل، در اين نوع آموزش و پرورش،  - حسي
هاي شهروندي هميشه مستلزم »وظيفه«است. شناخت و تعهد نسبت به » وظيفه«ها، ها و برنامهمحور ايده

  هاي انساني رشيد شده باشند، نيست.  افرادي كه در همه ساحت
هاي الزم براي مند شدن همه اعضاي جامعه از آموزششهرگرايي نيازمند بهرهمانآر :يافته چهارم

احراز شايستگي زندگي در شهر آرماني است. چهارمين يافته اين مطالعه با طرح اين پرسش كليدي همراه 
 اين نظريه» آرمان«آيا تدارك آموزش براي همه افراد جامعه، بستر مناسبي براي پياده شدن «است كه 

             مند براي همه اعضاي جامعه، برخالف نيت مربيان؟ ممكن است آموزش وظيفه»تربيتي است
ها در راه تحول به شما ترين مانعاصلي ءها جزشود. اين ويژگيشهرگرا، منجر به يكدستي و انفعال آرمان
جهان يا دست كم، نظم  در چنين بستري، آموزش و پرورش بايد بتواند بار سنگين تحول در آيند.مي

 ؛موجود اجتماعي را بر دوش بكشد. اين تحول براي اعضا، به صورت اعالم شده از باال خواهد بود
جديد  يها اقدامها و زيند، محصول همراهي آنان با ايدهاي كه اعضا در آن ميسرنوشت تحول جامعه

ول شدن از درون و تحول بخشيدن به گذاران براي تغيير است. در بهترين وضعيت، متححاكمان و قانون
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آيد كه در شهرگرايان است. اين نتيجه به دست ميبيرون، مأموريت سنگيني براي آموزش و پرورش آرمان
رقابت بين حاكمان و مربيان، موفقيت از آن مربيان باشد. در اين شرايط، مشخص نيست كه آرمان حاكمان 

مربيان براي انسان اثر پذيرفته باشد. همچنين با فرض توافق با هاي تربيتي مورد نظر براي اعضا، از ارزش
ديدگاه مربيان، روشن نيست كه به دليل تغييرات در حكومت و يا در نظرات حاكمان، سفر پر مخاطره 

  تا تبديل به واقعيت شود، به چه سرانجامي خواهد رسيد.  » آرمان«
ها حامل و انسان ،منزله يك وسيله ورش بهشهرگرايي، آموزش و پردر نظريه آرمان :يافته پنجم
ها را چونان سربازاني تربيت كند كه بنا به آموزش و پرورش بايد بتواند انسان؛شوندمحمول آرمان مي

گيري و يا نگهداري از آن جانفشاني شناسند و حتي حاضرند براي شكلمصلحت عمومي، آرمان را مي
شهر را داشته ر راه تربيت شهرونداني كه لياقت زندگي در آرمانكنند. نگاه ابزاري به آموزش و پرورش د
  تواند بر ضد ارزش شهر نقش ايفا كرده باشند، ميگيري آرمانباشند و حتي پيش از آن، در شكل

شود، بالقوه منزله ابزار نگريسته مي سخن ديگر، وقتي آموزش و پرورش، به شده بر آن باشد. به نهاده فرا
كند. هاي غالب اجتماعي را پيدا ميهاي سياسي و مطامع گروهل شدن به محملي براي خواستامكان تبدي
هاي مورد نظر جامعه معرفي نمايند. در نتيجه هاي خود را به عنوان آرمانها ممكن است آرماناين گروه

تحقق منافع نحوي باشند كه نظام آموزشي،  آنها ممكن است خواهان تحول در نظام آموزش و پرورش به
  آنها يا گروه خاص از افراد را تضمين كند. 

شهرگرايي در عمل ممكن است به كاسته شدن از اعتماد عمومي نسبت به نظريه آرمان :يافته ششم
   هاي آموزش و پرورش ختم شود. تحويل مأموريت تحول به آموزش و پرورش، آسان صورت قابليت
زيادي از سوي نخبگان و توده  نقدهاي ،در نتيجه .ه و دشوار استاما تحقق اين مأموريت پيچيد ،گيردمي

ندارد. پيامد اين » جهان نو«شود كه توانايي كافي را در شكل دادن به مردم متوجه آموزش و پرورشي مي
، كاسته شدن از اعتماد عمومي به قابليت آموزش و پرورش در ايجاد تحول است. با پايين آمدن نقدها

اين  درشود. رو ميهاي جدي روبهخواهي از آموزش و پرورش با چالشمقصود تحول اعتماد عمومي،
  تحول در آموزش و پرورش نيز با ترديد همراه خواهد بود. » امكان«شرايط، 

  

  تعيين رابطه با آموزش و پرورش كشور

وزش و شهرگرايي در آم، امكان شناسايي ميزان پذيرش نظريه آرمانگانه ششهاي بر اساس يافته
هاي محوري خود را بر هاي اصلي و برنامهپرورش كشور وجود دارد. وقتي آموزش و پرورش، هدف

اساس خواست و انتظارات جامعه به سوي يك آرمان ملي يا محلي تهيه كرده و به مرحله اجرا گذاشته 
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بر حسب توان گيري را ميهاي اين جهتشهرگرايي حركت كرده است. نشانهباشد، به سوي آرمان
هر چند شواهد آشكاري مانند تسلسل ر به اسناد باالدستي تشخيص داد. وابستگي آموزش و پرورش كشو

قوانين مركزي و اسناد  اديبنهاي كالن در آموزش و پرورش كشور بر ريزيها و برنامهگذاريهدف
ها و ه، شناسايي اين نشانهباالدستي وجود داشته و در اختيار همگان نيز قرار دارد، اما هدف در اين مطالع

ه شواهدي دال بر وجود اين وابستگي نبوده است. در واقع اين مطالعه، بستر نظري الزم براي ساير ئارا
   شهرگرايي فراهم آورده است.    پژوهشگران را در شناسايي ميزان تابعيت آموزش و پرورش كشور از آرمان

  

  نتيجه

شهرگرايي با تحول آموزش و پرورش انجام شد. به اين اناين مطالعه با هدف تحليل رابطه آرم
شهرگرايان مشهوري چون افالطون، هاي اساسي آرمانشهر، انديشهمنظور در آغاز پس از تعريف آرمان
مورد بررسي قرار گرفت. تحول آموزش و پرورش تعريف  طور خالصهتوماس مور و فرانسيس بيكن به 

صورت  ها در شش مورد به. يافتهشدبا تحول آموزش و پرورش تحليل شهرگرايي شد و سپس رابطه آرمان
نظريه  ريتحت تأثجداگانه مورد بحث قرار گرفت. در مجموع نتيجه گرفته شد كه آموزش و پرورش، 

هاي تعيين شده از سوي مراجع تواند انسان را تبديل به سربازي در خدمت آرمانشهرگرايي، ميآرمان
اش هاي وجوديبا رشد انسان در همه ساحت در صورت لزومصورت، مفهوم تحول، مركزي كند. در اين 
  همراه نخواهد بود. 
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