
  
 

  اي بر تبیین ماهیت نظام آموزش و پرورش ایران مقدمه

  سازي تا امروز از آغاز دوره مدرن
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 چکیده
 

 تـا امـروز   يازآغـاز دوره مـدرن سـ    از رانینظام آموزش و پرورش ا تیماه هدف اصلی این پژوهش، تبیین

بهره گرفتـه شـد. نتـایج بـه دسـت       تحلیلی –روش پژوهش تاریخیبه این هدف از  یابی دست. براي باشد یم

اصلی و بنیادین در نظام آموزشی امروز ایران تقلیدگري، اقتدار گرایی  يها مؤلفه آمده حاکی از آن است که

نده در شکل گیري نظام آموزشی است. تعیین کن يها انیجرحاصل یکی از  کیهر و دین مداري است که 

عصر قاجار، اقتدارگرایی حاصل انتقال آمـوزش و پـرورش بـه     انهیگرا اصالحاز جریان   ییا دگریتقلمبناي  

عرصه حکومت به ویژه پهلوي اول و دین مداري، مطالبه نظام برخاسته از انقالب اسالمی و دولت جمهوري 

وبه خود سه مؤلفه  گرایش به تمرکز و کنترل، کمیت گرایی و صورت به ن ها مؤلفهاسالمی است. تعامل این 

، روح  حـاکم بـر نظـام    ها آنثانویه در نظام ایجاد کرده است که برآیند تمامی  يها مؤلفهگرایی را به عنوان 

  .سازد یمدگرگون  آن را مورد نظرپیشنهادي  يها برنامهو  ها هدف آموزشی ایران است و تمامی

  ، اقتدارگرایی، دین مداريییا دگریتقلماهیت نظام آموزشی ایران،  دي:هاي کلیواژه

  

 مقدمه

بررسی سرگذشت نظام آموزشی امروز ایران مؤید آن است که سه دوره مهم تاریخی از کاشت 

بذر آموزش و پرورش مدرن تا امروز طی شده است و آنچه امروز به عنوان نظام آموزشی ایران متولی 

وسطه در کشور است، در ارتباطی ایجابی با این فرآیند تاریخی است. دوره اول، دوره آموزش عمومی و مت

             اصالح گري و ایجاد نهاد مدرسه مدرن در دوره قاجار است و ضمن این که انقالب مشروطه

                                                
    siravani@ut.ac.ir، ت علمی دانشگاه تهرانئ. عضو هی 1 

تا  يآغاز دوره مدرن ساز از رانینظام آموزش و پرورش ا تیماه نییبر تب يمقدمه ا ).1393(شهین ، ایروانی

  .83 -110)، 1( 4 ،نامه مبانی تعلیم و تربیت پژوهش .امروز
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رد. ) تداوم دا1306( آغازین حکومت پهلوي يها سال) نقطه عطفی در این دوره است، اما تا ه.ش. 1285(

این دوره را نه دوره بنیان گذاري نظام آموزشی امروز بلکه دوره زمینه سازي نظام آموزشی مدرن  در ایران 

عملی  ، اقدام آغازین براي همگانی کردن آموزش و حاکمیت1306. دوره دوم از سال لحاظ نمود توان یم

ه ویژه در دوره پهلوي که ب (Seddigh, 1968; Mohammadi & Ghaini, 2002)دولت بر آموزش است

و به  ابدی یمآنگاه در دوره پهلوي دوم نیز ادامه  ،شود یممنجر  اول به ایجاد یک نظام آموزشی متمرکز

والد نظام آموزشی امروز دانست. دوره سوم که با  توان یم. این نظام را  شود یموقوع انقالب اسالمی ختم 

    ، تاکنون ادامه دارد.دشو یمآغاز  1357پیروزي انقالب اسالمی در سال 

  

  آن امروزگذشته نظام آموزشی بر سرنوشت  ریتأث

مختلفی  يها طرحپیروزي انقالب اسالمی، مطالبه تحول در بنیاد نظام آموزشی ایران را مطرح کرد. 

   اول پس از پیروزي انقالب از سوي کارشناسان براي رفع اشـکاالت نظـام آموزشـی ارائـه شـد      يها ماهاز 

(Iran Great Council of cultural Revolution, 1988)   و رهبران انقالب، اصالح بنیادین نظام آموزشـی

 Theorical Foundations of Formal Education System of Islamic Republic of) را تاکیـد کردنـد  

Iran,2011) ، ظام انجام شده ن طیو شرا ها برنامهبسیاري براي اصالح و بهبود  يها کوششدر عرصه عمل نیز

دغدغه اسالمی کردن نظام آموزشی و اصـالح زیرسـاختی آن مـورد تقاضـاي رهبـران و       همچناناما  ،است

نهادهاي تصمیم گیرنده نظام جمهوري اسالمی است و تالشی هشـت سـاله بـراي تهیـه سـند تحـول بنیـادین        

  آموزش و پرورش و تصویب آن  شاهد این مدعاست.

ــرح ــا طــــ ــالحی  يهــــ ــداصــــ ــرح ماننــــ ــی   طــــ ــام آموزشــــ ــادین نظــــ ــرات بنیــــ                                                             تغییــــ

Great Council of Cultural Revolution, 1988) (وزارت آموزش  و اصالح نظام متوسطه بر اساس آن)

ربیـت  طـرح پـژوهش در فلسـفه تعلـیم و ت     )،1372امور اجرایـی نظـام جدیـد آمـوزش متوسـطه،      و پرورش،

چشـم انـداز   و باالخره طرح بسیار گسترده سند ملی به تبـع  سـند    Bagheri,1988)( جمهوري اسالمی ایران

 بـا وجـود  مؤیـد آن اسـت کـه     13/08/1382مصـوب   هجري شمسـی  1404جمهوري اسالمی ایران در افق 

واقعیت آن است کـه   کافی یا  قرین به توفیق نبوده است. ها تالشبراي تغییر، این  ها تالشخواست و برخی 

متفاوت از ایجاد یک نظام آموزشی جدید است. در مفهوم  يا مقولهدر یک نظام آموزشی،  »تغییر و تحول«

تغییر و تحول این نکته نهفته است که یک نظام واقعی وجود دارد و به دالیلی باید تغییر کند. این تغییـر چـه   

یـک نظـام    »ایجـاد «و از حالی به حال دیگر درآید. امـا   شود بسا باید از نوع بنیادین باشد؛ یعنی نظام متحول

. شاید عالقه افالطـون در  دیآ یمبلکه نظامی از عدم به وجود  و آموزشی جدید، مسبوق به یک سابقه نیست
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از  يا نمونهرا بتوان   (Copleston,1946)اش فاضلهو سپس تمایل افلوطین براي ایجاد مدینه  »جمهور«کتاب 

 حتی افالطون در ارائه مدینـه فاضـله، اصـالح شـرایط جامعـه آن روز یونـان را کـامالً        ،ند. امااین دست خوا

که نظـام آموزشـی در آن نقـش     دهد یمو در واقع بدیلی ارائه  )Plato, Republic (دهد یممورد توجه قرار 

، تحـول  افتـد  یم اتفاق به طور معمولکه آنچه  دهد یمکلیدي دارد. واقعیت آن است که مرور گذشته نشان 

  آموزشی پیشین در جوامع است و نه تکوین یک نظام جدید آموزشی.  يها نظامدر 

اولین قدم در ایجاد تحول در یک پدیده مانند نظام آموزشی، شناخت آن است. در عرصه  بنابراین،

در نظام  . در فرآیند تحولباشد یمفلسفه تعلیم و تربیت این شناخت، شناخت عمیق و ماهوي این پدیده 

                 باید شناخت ماهیت این نظام باشد ها قدمآموزش و پرورش ایران نیز، قدم اول و یا یکی از اولین 

(Seddigh, 1968; Chateau, 1976; Mojtahedi, 2000)  این موضوع درباره اصالح نظام آموزشی ایران .

نیادین نظام آغاز کرد و دریافت که ماهیت نظام نیز موضوعیت دارد و در روند اصالحات  باید با شناخت ب

  آموزشی ایران و عناصر بنیادین آن چیست!

  

  رویکرد مقاله در بررسی موضوع

این بررسی یک مطالعه نظري در بنیادهاي نظام آموزشی جمهوري اسالمی ایران است که با روش 

دست آمده است. ه نظام آموزشی ب مروزاتحلیلی و با  تکیه بر منابع تاریخی و نیز شواهد مربوط به شرایط 

است مقاله نه به فرآیند مدرنیزاسیون در ایران به طور عام بلکه به موضوع در اینجا این نکته قابل ذکر 

در بحث و بررسی  حد امکانآن است تا  لذا سعی بر ،پردازد یمآموزش و پرورش و تکوین نظام مدرن آن 

گسترده نسازد. از سوي دیگر، مدرنیزاسیون در آموزش و  ارچوب خارج نشود و موضوع راهچاین از 

لفی نیز در این باره مخت يها يداورپرورش موضوع مورد توجه مورخان و محققان این عرصه است و 

و وابستگی تلقی  روشنفکريحاصل تالش  يا پروژهبرخی این فرآیند را  ،این که وجود دارد. خالصه

 يها یکاستو  ها يدشواراجتناب ناپذیر و ناشی از  فراینديی آن را و برخ  (Alamolhoda, 2006)کنند یم

 & Mahboobi Ardakani, 1999; Ghasemi Pooya,1998; Mohammadi) دانند یمجامعه آن روز  مبتال به

Ghaini, 2002).   بنیادینی است که  يها مؤلفهاین پژوهش با تعقیب سرگذشت نظام آموزشی در پی یافتن

با این اعتقاد که   .نه در پی داوري بلکه در پی شناخت است ،. لذاسازد یموزشی امروز را چیستی نظام آم

باال  یاد شدهدر این راستا، مقاله سه دوره  روشنگر باشد. تواند یمبسیاري را  يها نکتهیک شناخت محققانه 

. هر کند یمروز بررسی را در ماهیت نظام آموزشی ام ها آن يرگذاریتأثرا به ترتیب بررسی و سهم و نحوه 

. از سوي کند یمدوره داراي نقش معینی در نظام آموزشی ایران است که در قالب یک یا چند مؤلفه  بروز 
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به نوبه  ها آنحاصل  قاعده بر حسبو  ردیگ یمنیز قرار  ها مؤلفههر دوره در تعامل با سایر  يها مؤلفه ،دیگر

و حاصل آن در نظام آموزشی نیز  ها تعاملاین  ،لذا .اهد کردخود در نظام آموزشی نقشی مستقل را ایفا خو

. دهد یمروح حاکم بر نظام آموزشی ایران را شکل  ها مؤلفهباید مورد بررسی قرار گیرد. برآیند تمام این 

اصالحی پیشنهادي را  يها برنامهو  ها هدفاهمیت این موضوع آنجاست که حاکمیت این روح، تمامی 

. پایان مقاله جمع بندي و نتیجه کند یم دگرگون ها مؤلفهاین  زیررار داده و آن را در خود ق الشعاع تحت

گیري و ارائه چند پیشنهاد با رویکرد عملی براي تمامی همفکران و  دغدغه مندان آموزش و پرورش ایران 

  در مدرسه، دانشگاه و حوزه است.

  

گري آموزشی جریان اصالحگیري نهاد آموزش مدرن در ایران، ظهور شکل :دوره اول

  عصر قاجار

عباس میرزا با آموزش نظامی به  انهیگرا اصالح يها تالشاین دوره در عرصه آموزش و پرورش با 

قمري) و امیرکبیر با تاسیس  1226شمسی/ 1170(حدود سال نیروهاي ارتش و اعزام محصل به خارج

 تاسیس اولین مدرسه ابتدایی به سبک جدیدمیرزا حسن رشدیه با  و قمري) 1268شمسی/ 1230( دارالفنون

در عرصه  آنجا کهمیرزا حسن رشدیه از  يها تالش. اما اقدام و 1قمري) پیوند دارد 1316شمسی/1267(

 شدهآموزش عمومی اتفاق افتاده است و مبناي گسترش نهضت مدرسه سازي و در نهایت نظام آموزشی 

  است.  است، از اهمیت بیشتري براي این بحث برخوردار

بسیار مهم این است که این سه تالش گر، دغدغه مشترك کمک به مردم و نجات کشور از   نکته

 . ایشان2تقلید کردند شناختند یمکه  ییها نمونهرا داشتند و در جستجوي راه از  یماندگ عقبضعف و 

زورگوي  يها دولتار هدف قدرتمند کردن ایران را در مقابل فش ها اقدام(امیرکبیر، عباس میرزا) در این 

از جهلی که زمینه ساز ظلم پذیري بود  شان ییرها(رشدیه) آگاه کردن مردم براي  نیز انگلیس و روسیه  و

                                                
به عنوان یک عامل  تاثیرگذار و تعیین  ها آنتاسیس مدارس میسیونري نیز وجود نمادي مدرن در ایران است، اما در منابع از  .1

 کننده  در فرآیند مدرن شدن آموزش و پرورش  ایران صحبت نمی شود.
) .شه 1186- 1168صالحی که در امپراتور عثمانی در دوره سلطان سلیم سوم(مشابه ا دعباس میرزا با تقلید آگاهانه از فرآین .2

امیرکبیر در سن  ه هايمشاهد. (Ringer, 2002)عنوان نظام جدید آغاز کرد باجریان داشت، یک برنامه اصالحات نظامی را 

بیروت رفت و از معلمان فرانسوي  رشدیه به .Ghasemipooya,1998)( پترزبورگ و نیز دارالفنون عثمانی بزرگترین مشوق او بود

 ;Ghasemipooya, 1998(را به خاطر سپرد ها آنسبک آموزش الفبا را آموخت و هنگام بازگشت از عثمانی سازمان مدارس 

Roshdieh, 1983 ( 
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موضوعیت نداشت. عباس  ها آنو شیفتگی نسبت به غرب درباره  (Ringer, 2002, p.174)کردند یمدنبال 

نهاد آموزشی جدیدي بنیان نهادند. این دو نهاد در اما امیر کبیر و رشدیه  ،میرزا نهاد آموزشی تاسیس نکرد

، نهادهاي سنتی ها مکتب. مدارس علوم دینی و ندکشور ما در تناظر با نهادهایی با سابقه طوالنی بود

بلکه نهادهاي جدیدي به تقلید از  ،اما اقدامی براي ایجاد تحول در این نهادها نشد ،آموزشی ایران بودند

ایجاد نهادهاي جدید بر اساس تقلید، جایگزین  ،شکل گرفت. بنابراین ها آنات جوامع دیگر و به مواز

  .1تحول نهاد آموزشی بومی شد

ت و سپس در مسیر رشدیه در جریان آموزش در بیروت از فرانسویان روش آموزش الفبا را آموخ

سه رشدیه دو تفاوت مدر ،را دید و به خاطر سپرد. لذا ها آندر عثمانی سازمان مدارس  بازگشت به ایران

مهم با مکتب داشت: یکی تغییر در روش آموزش الفبا و دیگري سازمان مدرسه که شامل چند کالس(به 

دلیل کثرت دانش آموزان)، استفاده از میز و نیمکت و تخته سیاه براي نوشتن و زنگ براي اعالم آغاز و 

نگیرد، در ابتدا سازمان مدرسه شبیه مکتب بود و براي اینکه در معرض اتهام قرار  ها کالسپایان ساعات 

 يها برنامهاما در محتواي آموزش، مدرسه رشدیه با  ،داد یمموزش آبود و فقط با روشی متفاوت الفبا را 

 . 2درسی مکتب چندان تمایزي نداشت

مدارس دیگري که  روش آموزش بود که رشدیه آن را تقلید کرد. ،وجه تمایز نیتر مهم از این رو،

بک رشدیه تاسیس شدند، همین قالب را داشتند. اما بعد از اتمام دوره ابتدایی، در مرحله تکمیلی به س

علوم و زبان خارجی به  يها رشتهآموزش که بعدها دوره متوسطه نامیده شد، آموزش دروسی مانند انواع 

وه بر دوره ابتدایی، دوره بود که عال يا مدرسه(علمیه و ابتدائیه) اولین  . مدرسه علمیهندشد افزودهمحتوا 

  .Dolatabadi, 1983)(متوسطه نیز در آن دایر شد

غیر دینی و  ها آنبه این ترتیب، در دوره متوسطه برنامه درسی داراي مواد جدیدي شد که محتواي 

مورد مدرسه مورد توجه قرار گیرد.  وارداتی بود. با این حال، الزم است که دو ویژگی مهم در کامالً

به ایران پیش از تاسیس مدرسه رشدیه اتفاق افتاده بود. این جریان  يفکر روشننکه، ورود جریان نخست آ

(استفاده خالقانه از الگوي غربی با  (غربی سازي) و نه حتی تقلید آگاهانه بیشتر گرایش به ترجمه غرب

                                                
به اندازه  در منابع مربوط به گذشته ي دور، گرایش ایرانیان به تقلید مطرح می شود. هرودوت می گوید: هیچ ملتی نیست که .1

 .(Aven,1984, p.106)کند سان عادت هاي خارجی را اختیارایرانیان زود و آ
ل شرعی، کتب اخالقی از ئدر مدرسه، قرآن، ترجمه اذکار اذان و اقامه و نماز، فقه و بیان متفرعات، مسا مواد عمده آموزش .2

  .Roshdieh, 1983, p.31)( گلستان و ابواب الجنان و صرف و نحو مختصر بود
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ل داشت. نهاد مدرسه در حالی که نهاد مدرسه از این جریان استقال .1بومی) از آن داشت توجه به شرایط

شمسی با تاسیس اولین مدرسه رشدیه شکل گرفت، اگرچه از سوي گروهی از روحانیون و  1267که از 

 ,Mahboobi Ardakani)(مذهبیون مشکوك و مردود بود و چندین بار مورد تعرض و تخریب قرار گرفت

در جریان انقالب مشروطه،  استقالل داشت. يفکر روشنتا وقوع انقالب مشروطه از جریان  ،اما .1999

و شب  ها روزنامه ک پایگاه علیه حکومت استفاده کرد واز نهاد مدرسه به عنوان ی يفکر روشنجریان 

ورود به عرصه  .Ghasemi Pooya, 1998, pp.234-235)( شدند یمتهیه و منتشر  ها مدرسهدر  ها نامه

مدرسه را به عنوان نهادي مدرن به  و بلکهبی نیست انقالب با توجه به حمایت عموم اقشار از انقالب امر غری

، نگرد یم. جریانی که چون به غرب به عنوان الگوي جامع و مطلوب کند یمنزدیک  يفکر روشننمادهاي 

زمینه ساز تقلید همه جانبه در عرصه آموزش شود و تقلید همه جانبه البته رویکرد اصالح گران  تواند یم

 يفکر روشنالوه بر آن، تاسیس مدرسه توسط افراد متمایل یا متعلق به جریان اولیه عرصه آموزش نبود. ع

زنان  يها انجمنبود. براي مثال تاسیس مدرسه توسط نسوان و دایر کردن  يا نهیزمخود عامل دیگر چنین 

جهان  از شرایط زنان در متأثرنسبت به جایگاه زن در جامعه و لزوم تغییر شرایط آنان  ها اعتراضدر پیگیري 

این قرابت و نزدیکی و پیوند  .Mohammadi & Ghaini, 2002, pp.92-93)( غرب از جمله این موارد بود

تقلید را حتی در اموري که اولویت نداشت موجب شد.  تر گستردهزمینه نفوذ  يفکر روشنیافتن با جریان 

 يها زبانش محتواي دروسی مانند ، افزای2ها آنموزان و متحد اللباس کردن آاموري نظیر تغییر لباس دانش 

که نوعی انتقال فرهنگ جوامع و نیز  Motamedi, 2005)( وردهاي فن آورياخارجی و علوم و دست

. تقلیدي که با پروژه مدرنیزاسیون کشور توسط 3را به دنبال داشت ها شرفتیپشیفتگی ناشی از مشاهده 

                                                
ل مربوط به بازآفرینی نهاده و سنت ها ئمدرن سازي در ایران قرن نوزدهم فرآیند ترجمه بود. اصالح طلبان براي حل مسا« .١

  . Ringer, 2002, p.18)(خارجی را به موقعیت و شرایط ایران ترجمه کنند يها دگاهیدکوشیدند نهادها و 
 مراجعه شود. Ghasemi pooya, 1998)(ویا مندرج در بخش پایانی کتاب قاسمی پ به تصاویر .2
این تصور ایجاد شود که چرا آموزش زبان هاي خارجی و علوم  در اینجا مورد تردید قرار می گیرد! دلیل این تردید آن  شاید .3

ت و  است که با توجه به شرایط کشور در آن روز، این مباحث در سطح مدرسه ابتدایی یا متوسطه در اولویت قرار نمی گرف

 يها رشتهپاسخ به نیازهاي آموزشی نبود. پیشتر در جریان اعزام دانشجو به خارج نیز این تجربه مشاهده می شود. بسیاري از 

علمی که محصالن حتی در آن خوش درخشیدند، در هنگام بازگشت به ایران کارایی نداشت. یک مثال آن یک محصل ایرانی 

اما در  ،اند و حتی ستاره اي را کشف می کند که به نام خود او ستاره محمود خوانده شددر فرانسه بود که ستاره شناسی می خو

). آموزش Mahboobi Ardakani, 1999( بازگشت به ایران به دلیل رشته تحصیالتی هرگز نتوانست منشا خدمتی در این باره باشد

وردها باعث ایجاد تحسین و او  دستگ جوامع غربی ر چه بیشتر با فرهنزمینه ساز آشنایی ه به طور معمولزبان هاي خارجی 

شگفتی در دانش آموزان می شود و احساس کم بینی نسبت به جامعه خودي را تقویت می کند. حمایت آشکار کشورها از 
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به اوج  آموزش و پرورش به کشور يها شتهر يها کردهو نیز بازگشت تحصیل  Tamer, 2010)( رضاخان

  .1رسید

شمسی، مدرسه  1286نکته دوم آنکه از تاسیس مدرسه رشدیه تا تصویب قانون اساسی مشروطه در 

. کرد یمیین محتوا مستقل عمل همانند مکتب یک پدیده مردم نهاد بود و در برنامه ریزي و اجرا و تع

، قانونی براي شد یمبرخوردار  ها آنبغض برخی دیگر از و  دولتمردان چه مدرسه از حمایت برخیاگر

از اقتدار خود در جایگاه قانونی وام  دولتمردانمداخله یا وظیفه دولت در این موضوع وجود نداشت و 

 امور مدارس و آموزش و گسترش آن کرد اداره. اما قانون اساسی مشروطه دولت را مکلف به گرفتند یم

)(Dorrani,1997, p.126.  وزارت معارف فعال شد و تالش کرد تا نظامی در این این قانون دنبالبه ،

مانع  جدي بر سر راه  ها تالشکه این  دهد یمشواهد نشان  ،خصوصی ایجاد کند. اما -مدارس مردمی

در . به این ترتیب، مدرسه تا زمان حکومت پهلوي Seddigh Aalam, 1988)( اقدامات مستقل مدارس نبود

مستقل بود که با هدف ارتقاي آگاهی و دانش مردم شکل گرفت و گسترش یافت. منابع از نهادي  عمل

و شوق بسیار ایشان در گسترش مدارس سخن  یماندگ عقبایمان مردم به مدرسه براي برون رفت از 

  . Ghasemi Pooya,1998; Mahboobi Ardakani, 1999)(  ندیگو یم

  به شرح زیر عبارتند از:مدارس در دوره مقدماتی  يها مؤلفهیا  ها یژگیو نیتر مهمباال،  با توجه به توضیح

شکل گرفتند. بنابراین نتیجه  ها آنبلکه به موازات و مستقل از  ،محصول تغییر نهادهاي سنتی نبودند) 1

 تجربه و اقتضائات بومی نبودند.

اصالح گران اولیه، الگوي  ،بومی نبودند، الجرم ماهیتی تقلیدي داشتند. اما يها تجربهون نتیجه ) چ2

بود که نارسایی و آسیب  ییها عرصهتقلید در  .گاهانه و با هدف بومی سازي دنبال کردندآتقلیدي را 

فنی در  –متخصصان نظامی نبوددر ارتش دوره عباس میرزا،  فنیآن مشخص و ضروري بود: ضعف 

. با ورود جریان ها مکتبدر دوره امیرکبیر و مشکل روش آموزش الفبا در فرآیند آموزش عمومی 

 غیر ضروري را در بر گرفت. ییها طهیحدامنه این تقلید فراتر رفت و  يفکر روشن

نظامی غیرمتمرکز را تشکیل  ،لذا .مدارس استقالل سازمان و برنامه داشتند و نهادي مردمی بودند) 3

 .دادند یم

                                                                                                                        
                                       جمله کشور فرانسه از مدارس میسیونري براي تدریس زبان فرانسه و اصرار  براي ترویج آموزش زبان

 )(Ringer, 2002, pp.147-152(   .خود می تواند شاهدي بر این مدعا باشد 
  Seddigh, 1968(ارائه می دادند، اشاره شده است  که این کارشناسان هاییمنابع به این موضوع و طرح ها و پیشنهاد دربسیاري .١

(Mohammadi & Ghaini , 2002; . 
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  دوره شکل گیري و تثبیت نظام  متمرکز آموزشی :دوره دوم

انتخاب کرده است؛ زیرا با آن که سلسله پهلوي در  1306نده این متن آغاز این دوره را سال نویس

(آموزش و پرورش) که  جایگزین سلسله قاجار شد، اما اولین دستور بسیار مهم حیطه معارف 1304سال 

  شد. ، در این سال صادرشد، گسترده و متمرکز انهیاقتدارگرامبناي بنیان گذاري یک نظام آموزشی 

  

  نسبت پهلوي اول با آموزش و پرورش

: قدرت مطلقه دولت و کرد یمدنبال  حکومتش به طور جديپهلوي اول، سه هدف را در دوره 

، جایگزینی ملی گرایی به جاي  (Foran, 1993, pp.330-350; Bahman Beigi, 2009, pp.9-14)پادشاه

خیلی زود مدرسه به عنوان ابزار تحقق این  .)Tamer, 2010( دین گرایی و باالخره مدرن سازي ایران

مورد استفاده قرار گرفت. مدرسه با یک شکل کردن برون دادهایش ابزاري مؤثر براي کنترل  ها هدف

 ها ارزشبسیاري از  تواند یمزیرا در قالب برنامه درسی  ؛Alagheband,1984, pp.105-106)(اجتماعی بود

نیروي انسانی یا  توانست یمبه عالوه مدرسه  .Gutek,2003, p.481)(را در دانش آموزان درونی کند

. Foran, 1993, p.333)(کند نیتأمکارمند مورد نیاز نهادهاي نوبنیاد دولت روبه گسترش رضاخان را 

آغاز شد که  1306الزم بود که آموزش، همگانی و رایگان شود و تحقق این هدف با قانون سال  ،بنابراین

دایر کند و مدارس را گسترش  ییها شعبه ها استانمعارف موظف شد تا در مراکز آن شوراي  يبر مبنا

آموزش رایگان نیز در دوره وزارت علی اصغر حکمت و  .Mohammadi & Ghaini , 2002, p.75)(دهد

. گسترش کمی Mokhtari,1947, pp.283-284)( سپس اجرایی شد دکتر علی اکبر سیاسی تصویب و

در دوره پهلوي دوم نیز تداوم  1بات بدون پیش بینی حداقل امکانات الزم براي آنمدارس در شهرها و قص

2داشت
 ) (Behrangi, 1967; Mohammadi & Ghaini, 2002  

  

  آموزشی يها استیسرویکرد پهلوي اول در تحقق 

کلیه  .، همراه با خشونت بودانهیاقتدارگرامستبدانه و  ها هدفرویکرد رضاخان در نیل به این 

شاه به دنبال آن بود، که رضا يا تهیمدرن: «شد یمانجام آموزشی رضاخان با این رویکرد  –فرهنگی يها اماقد

و هم نسبت به هرگونه پیامد  کرد یمبود که هم از پیام عقالنیت عام مدرن غفلت  فقط فناورانه يا تهیمدرن

رضا خان  يها فرمان .Darbeiki, 2003, p.22)(».بدگمان بود دموکراتیک عقل ابزاري مدرن غرب، عمیقاً

                                                
 .Darbeiki, 2003, p.193)(از جمله در یکی از بخش هاي اصفهان غسالخانه به دبستان تبدیل شداصرار به حدي بود که  .١

 تدریس می کرد، این نگاه کمی را به خوبی می نمایاند. ها آندرباره مدارسی که در  Behrangi, 1967)(توصیف بهرنگی .٢
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با  کردند یمو کسانی که مقاومت  1باید بی هیچ چون و چرا و به صورت حکم مطلق پذیرفته و اجرا شود

استبدادي  يها حکومتحکومت استبدادي مدرن برخالف  در .2شدند یمخشونت سرکوب و مجازات 

  .Darbeiki, 2003, pp.420-422)( سنتی نه وساطت در کار بود و نه تحصن

شدت اقتدار نظامی و خشونت عمل رضاخان را باید در حذف گسترده مخالفان و حتی اطرافیانش 

علی اکبر داور فقط به دلیل یک نگاه  بی چون و چراي او گزار خدمتوزیر دادگستري و  آنجا کهدید تا 

). Seddigh Aalam, 1961( خشن به تصور این که رضاخان از او عصبانی است، از ترس خودکشی کرد

   موضوعیت داشت:، 3بعدها به فرهنگ تغییر نام داد که زینمصادیق این احکام مطلق العنان در حوزه معارف 

 ؛درس يها کالسکشف حجاب اجباري دختران دانش آموز و زنان معلم براي حضور در  .1

 ؛)Hosseini Rooholamini,2005, p.92(حذف تعلیمات دینی از آموزش ابتدایی .2

  ؛)Hosseini Rooholamini,2005, p.141( 1312بار از سال  نخستینمدارس مختلط براي  کردن ریدا .3

معلمان توسط آموزشی و پرورشی مانند سازمان پیشاهنگی، تربیت بدنی  يها برنامهاستقرار و برپایی  .4

 دکر یمامریکایی و ایرانی. مستر جردن رئیس کالج امریکایی(دبیرستان البرز) در این حیطه فعالیت 

)Mokhtari, 1947, p.271(؛ 

 دینی موسیقی) در -تاسیس فرهنگستان(ادبیات) و تاسیس هنرستان موسیقی(و مبارزه با تحریم مذهبی .5

 ؛)Mokhtari, 1947, p.282(ه. ش 1314 سال

                                                
با [فرنگی] یا  دن البسه و دستور جلب اشخاص بدون کالهانون متحد الشکل کرق صدوراز جمله این فرامین عبارتند از: الف)  .١

و  مقدماتی دانشسراي جشن در 1314/ ماه دي/17 در حجاب کشف اعالم فرمانب)  ،)Ostad Malek, 1988(کاله پهلوي،...

ا حذف ایجاد محدودیت و سرکوب روحانیون. ب ج) ،زنان شهري و روستایی در استفاده از حجاب اسالمی ممنوعیت مطلق تمام

روحانیون از تولیت بقاع متبرك، ممنوعیت استفاده از لباس روحانیت از امور قضایی(با تاسیس دادگستري)، ممنوعیت در 

و ممنوعیت اجراي  Mokhtari, 1947, pp.335-340)(استفاده از اوقاف و سربازي اجباري براي همه از جمله براي روحانیون

صورت حکم مطلق و الزم االجرا صادر شد و کسانی که مقاومت می کردند با خشونت به  ها مراسم مذهبی. تمامی این اقدام

 سرکوب و مجازات می شدند.
از گرایش ایرانیان به نظام پدرساالري در خانه و در حکومت و نیز در  )Mc Gay, 2001( ساندار مک گی در کتاب ایرانی ها .٢

) به وجود 1378(» مقاومت شکننده«ی می شمرد. فوران نیز در کتاب نهاد دین صحبت می کند و پیشینه آن را بسیار طوالن

شاید ایرانی ها زمینه پذیرش و  ،اسطوره شهریاري مطلوب و باور به قداست قدرت شاهی در میان ایرانیان اشاره می کند. بنابراین

 حث ایجاد نمی کند.قبول چنین اقتداري را داشته اند. اما حتی صحت این موضوع نیز تغییري درموضوع مورد ب
     شمسی فرهنگستان عالی کلمه فرهنگ را به جاي معارف گذاشت و وزارت معارف به وزارت فرهنگ 1317در سال  .٣

)Safi, 2006.( 
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که در قالب اصالح و یکسان سازي برنامه  1318تأسیس سازمان پرورش افکار در سال  سرانجامو  .6

... افکار میهن دوستی و شاه پرستی را در  ها رستانیدبو  ها دبستانر کتب درسی بود تا د مأموردرسی 

و تنظیم برنامه درسی متمرکز  )Darbeiki, 2003, p.176(به وجه مؤثري بپروراند ها آنمندرجات 

 حاصل آن بود. 1(برنامه درسی) این سازمان توسط کمیسیون کتب کالسیک

 

 در عصر پهلوي اولمؤلفه هاي نظام آموزشی شکل گرفته 

  برشمرد: چنین توان یم را نظام آموزشی شکل گرفته در عصر پهلوي اول يها مؤلفه ،ین ترتیبدب

برخورد چکشی و نظامی گرایانه در صدور احکام و مقررات که بسیار برجسته است و گرنه پیش از  .1

ما مدارس به راحتی ا .آن در دوره مشروطه نیز وزارت معارف برنامه درسی یکسانی تهیه کرده بود

 .Seddigh Aalam, 1968, pp.359-370)(دادند ینماستقالل خود را از دست 

تمرکز برنامه و تکلیف کلیه مدارس براي پذیرش و اجراي آن، حتی درباره مدارس  .2

 )Seddigh Aalam, 1961, p.327(خارجی

رشی مدرسه را پرو -کیفیت آموزشی اصوالًی مدرسه براي همگانی کردن آموزش که گسترش کم .3

 .دهد یمخود قرار  الشعاع تحتو در نهایت  ریتأثتحت 

مستقیم در به طور به واسطه حضور کارشناسان غربی که  2گسترش تقلید از نظام آموزشی غرب .4

دستگاه فرهنگ حضور داشتند و نیز مدیریت و برنامه ریزي تحصیل کردگان تعلیم و تربیت که از 

 -انش و تجربیاتشان الگوي کامل غربی را در جزء و کل امور آموزشید پایه و بر گشتند یم غرب باز

 ).Seddigh Aalam, 1961; Mohammadi & Ghaini, 2002(کردند یمفرهنگی تاکید 

غیر دولتی و غیر متمرکز بود، به  در عملاز آن  شیپدر دوره پهلوي اول، نظام آموزشی مدرن که 

. تمرکز کامل آن ناشی از شود یملیدي و صورت گرا تبدیل متمرکز دولتی، تق یک نظام آموزشی کامالً

اقتدار و استبدادي بود که مبناي عمل براي سازماندهی و اجراي تصمیمات قرار گرفت. تقلیدي بودن آن 

                                                
روشن ساختن افکار و آشنا کردن عموم به مقتضیات زندگی نوین و برانگیختن افراد به « سازمان پرورش افکار با هدف .١

براي کنترل نهادهاي فرهنگی و رسانه ها تاسیس شد و شامل یک هیأت مرکزي و  Darbeiki, 2003, p.308)( »وظایف اجتماعی

شش کمیسیون  بود. وزیر فرهنگ رئیس هیأت مرکزي آن بود و هر کمیسیون به یک حوزه شامل موسیقی، نشریات، سخنرانی، 

 ).Darbeiki, 2003, p.282(مطبوعات می پرداخت و رادیو، کتب درسی، نمایشات

 
[دبیرستان] فرانسوي براي Lyceeدرسی یکپارچه جدید از روي الگويمه یک برنا1307استفانی کرونین می نویسید که درسال  .٢

 ).Cronin,2004, p.190(دبیرستان هاي ایران تهیه شد
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زیرا از یک سو حکومت در پی مدرن سازي بود و این درجه  ؛شد تر قیعمو  تر گستردهنسبت به دوره اول 

 ،لذا .ه دنبال داشت و از سوي دیگر، مقدمات و مبانی مدرنیته غرب در ایران فراهم نبودباالیی از تقلید را ب

  از: نداین تقلید به تقلید امور ظاهري تقلیل یافت. عواملی که باعث تشدید این تقلید شد عبارت بود

فرصت  دانش آموز و ایجاد يبر آزادآموزش مدرن در اروپا مبتنی بر اصالت انسان و حقوق او، تکیه  .1

وقوع  به و هدف شاه پرستی اصوالً انسان ریتحقبراي یادگیري اوست که با نظام استبداد مطلقه و 

 نمایانده شود و نه مغز آن.  تواند یمفقط پوسته ظاهري آموزش مدرن  ،. لذاونددیپ ینم

 خواست رضاخان القاي شاه پرستی و پرورش روحیه اطاعت پذیري کامل بود و این امر اصوالً .2

 آن نداشت. يها هدفرتباطی با آموزش مدرن و فلسفه و ا

 ها مدرسهاما تعداد معلمان واجد شرایط و امکانات الزم اولیه و تکمیلی براي  ،تعداد مدارس زیاد شد .3

  ).Sadat Bidgoli, 2004,p.38( افتی ینمفراهم نشد. آموزشی عمیق و پربار در چنین شرایطی تحقق 

 يها هدفسرعت تغییر ایجاد کند و به  هظار از مدرسه آن بود که ب، انتها یکاستبا وجود این 

ل شود. در حالی که تربیت به معناي دقیق کلمه با شتاب ورزي و سرعت و بروز فوري نتایج ئبزرگ نا

سنخیت ندارد. در چنین شرایطی نظام آموزشی ایران با دوگانگی ظاهر و باطن شکل گرفت؛ شعارها و فرم 

 يها حرفو باالخره  شد یمنیروي انسانی و نیز دانش آموزان و مراسمی که برگزار و ظاهر  ها لباس

اما در باطن استبداد در  ،داد یمکارشناسان و متخصصان الجرم نمایش و بشارت پیشرفت و مدرن شدن 

مختلف از رأس هرم حکومت به سوي قاعده جاري بود و با شرایطی بسیار دشوار و در همان  يها هیال

ه ئلدر جریان بود وگرنه آموزش تفکر محور یا رویکرد حل مس -بیش کم و-سنتی و مناسباتی يها قالب

 هرگز موضوعیت نیافت.

تقلید کور، اقتدار مبتنی بر استبداد و مطالبه گسترده در کوتاه مدت که به ارائه ظاهري بسیار  

دوگانگی در  به شکلایران ماهیتی ، باعث شد تا نظام آموزشی نوپاي شود یممتفاوت از باطن واقعی منجر 

(صورت گرا)، فرهنگ تمرکز کامل برخاسته از استبداد در سطوح مختلف سازمان مدرسه و  ظاهر و باطن

  .بیابد در کالس درس(تمرکز گرا) و کمیت گرا

  

  نظام آموزشی در عصر پهلوي دوم و تغییرات آن

وجود تغییر نسبی شرایط تداوم یافت.  نظام آموزشی شکل گرفته در دوره رضاخان پس از او نیز با

 يها تیممنوعپس از رضاخان به دلیل کاهش قدرت دولت و حضور نیروهاي خارجی در ایران بسیاري از 

مطلق او در خصوص پوشش زنان و فشار بر روحانیون حذف شد؛ فضاي فکري نیز تا حدودي باز شد و 
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جعفري ا تاسیس جامعه تعلیمات اسالمی و مدرسه ب 1322حتی روحانیون(مرحوم عباسعلی اسالمی) از سال 

و دلسوزان در  مندان عالقهبعدها امکان فعالیت بسیاري از  و با استقالل به حوزه مدرسه بازگشتند دوباره

 .عرصه تعلیم و تربیت فراهم شد

الگوي آموزش براي یافتن مدل بومی شده  مند عالقهتاسیس مدارس خصوصی از سوي مربیان 

و تاسیس مدرسه علوي توسط عالمه کرباسچیان و  يهاد ریمو نه سطحی مانند خانم توران  اصیل مدرن

بکر براي  بان و باالخره تالشی کامالًنوآورانه مرحوم جبار باغچه يها تیفعالاستاد رضا روزبه، گسترش 

با تران زنان و دخامکان تحقق یافت. 1330آموزش عشایر ایران توسط مرحوم محمد بهمن بیگی در دهه 

، نظام آموزشی رسمی دولتی با همان ماهیت این حق حضور در مدرسه و دانشگاه یافتند. با وجود حجاب

. با این تفاوت که دوره پهلوي اول دوره تکوین 1، متمرکز و صورت گرا ادامه یافتانهیاقتدارگراتقلیدي، 

ی با کاهش شدت اقتدار که عامل حت و و بنیان گذاري این نظام بود و دوره پهلوي دوم دوره تثبیت آن

 ،به حیات خود ادامه داد. آثاري که در قالب داستان ها یژگیوبا همان  همچناناصلی تکوین آن بود، نظام 

 .دهند یم، به خوبی شرایط نظام را شرح انندینما یموضعیت درونی نظام آموزشی دوره پهلوي را 

، داستان کتاب مدیر مدرسه Parvizi, 1978)( )1357( داستان شلوارهاي وصله دار رسول پرویزي

) 1346( نقدهاي بهرنگی ها آناز  تر مهمو  (Al Ahmad, 2005) )1384( جالل آل احمد

)Behrangi,1967( بر عالوه منابع روشنگري در این باره هستند.  ،به آموزش و پرورش در دهه سی و چهل

شواهد  توان یم (Toosi, 1961) 1328در سال در توصیف مشاوران آمریکایی دعوت شده به ایران ، نیا

نظام آموزشی تغییر ماهوي نداشت و فقط  ،دقیقی در این باره یافت. به این ترتیب، در دوره پهلوي دوم

  .شد یم تر گستردهسازمانی  -ابعاد اداري

  

  پس از پیروزي انقالب اسالمی، دوره تالش براي اسالمی کردن نظام آموزشی  :دوره سوم

ام آموزشی با ماهیتی غیر دینی، تقلیدي، اقتدارگرایانه، متمرکز، کمیت گرا و صورت گرا با این نظ

پیروزي انقالب اسالمی وارد سومین دوره حیات خود شد. اما این بار برخالف دوره گذشته تصمیم بر آن 

 صورت گرفته يها تالش نیتر مهمبود که به اقتضاي مطالبه انقالب، نظام آموزشی دینی و اسالمی شود. 

                                                
ندیشه و اقدام مخالف تحمل ا ،تحت تعقیب قرار می گرفتند. لذا همچنانفرهنگیانی که فعالیتی علیه حکومت داشتند،  .١

عمال کنترل و فشار، اقدام علنی نمی شد. اموضوعیت نداشت. اما درباره فعالیت هایی که از آن احساس خطر نمی شد، با وجود 

 به شدتفعالیت مدارس اسالمی از آن جمله است. ولی دبیرستان اسالمی کمال به مدیریت دکتر یداهللا سحابی به دلیل رویکرد 

 ).Roshan Nahad, 2005(بسته شد 1350ال سیاسی اش در س
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  :باشد یمشامل موارد زیر 

و ادبیات انقالب  ها ارزشدر پیوند با  ییها متنتغییرات جزئی در محتواي برخی دروس و وارد کردن  .1

 ؛شمسی 1358 -59از سال تحصیلی  -اسالمی و حذف نمادهاي حکومت سلطنتی

سطوحی از  يساز پاكو جایگزینی نیروهاي مذهبی هوادار نظام جمهوري اسالمی و به حاشیه راندن  .2

ستادي و نیز در سطح  يها حوزهنیروهاي وابسته به رژیم پهلوي یا مخالف نظام جمهوري اسالمی در 

  ؛مدارس

و ارتقاي آن به سطح  1358 -59تاسیس نهاد امور تربیتی و سپس بسیج دانش آموزي از سال تحصیلی  .3

 ؛ی و امور فرهنگیمعاونت وزارتخانه (معاونت پرورشی) و امروزه معاونت پرورش

این . 1359از سال  اجباري کردن پوشش اسالمی براي دانش آموزان و معلمان در مدارس دخترانه .4

و تا استفاده اجباري از  شود یماجبار در طیفی قابل تعریف است که از الزام به رعایت پوشش آغاز 

باره همواره نقش  نیدر اچادر و تعیین رنگ کفش و جوراب را در برمی گیرد. مدیران مدارس 

 ؛اند کردهمهمی را ایفا 

 ؛مدارس که روندي روبه گسترش تاکنون داشته است  برنامهفوق  يها تیفعالجهت دهی دینی به  .5

دولتی کردن مدارس ملی یا خصوصی در راستاي تحقق عدالت آموزشی به عنوان یک آرمان انقالب  .6

 ؛1359از سال  اسالمی

 ؛1366 از سال تفاعی که بعدها به مدارس غیر دولتی تغییر نام دادتصویب اجازه تاسیس مدارس غیر ان .7

 ؛شوراي عالی انقالب فرهنگی 1367 از سالتصویب طرح تغییر بنیادین نظام آموزشی  .8

واحدي بر اساس طرح تغییر بنیادین  -واحدي و سپس سالی –یترم  نظامتغییر در نظام متوسطه و ایجاد  .9

 ؛1371 در سالنظام 

از طرح تغییر بنیادین که در  احتمالی يریرپذیتأثبا  پیش دبستانی در مدارس ابتداییتوسعه آموزش  .١٠

 Iran Main council of( آن دو سال آموزش پیش از دبستان با عنوان اساس پیش بینی شده است

cultural revolution,1988, p.87.( 

ارش سازمان پژوهش و به سف 1380در سال تدوین فلسفه آموزش و پرورش جمهوري اسالمی ایران .11

 ؛برنامه ریزي آموزشی

 ؛1383 در سال پرورش با رویکرد تعلیم و تربیت اسالمی آغاز نگارش سند ملی آموزش و .12

 ؛1391 رح سند تحول بنیادین نظام آموزشی در سالتصویب ط .13

که نگارش آن به موازات سند تحول بنیادین آغـاز شـده    1391در سال تصویب سند برنامه درسی ملی  .14
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 ؛دبو

در راستاي  31-3-3-3و تغییر آن به  3 -3 -6به  4 -3 -5نظیر تغییر نظام مقاطع از  ییها اقدامآغاز  .15

 .1391 در سال اجراي سند تحول بنیادین

         در دو دوره زمانی  توان یمانجام شده را  يها کوششمشاهده شد، مجموعه  همان طورکه

 مبتال بهعملی و اجرایی با هدف اصالح نظام و رفع مشکالت  يها اقداماول، دوره   دوره :جمع بندي کرد

و حتی طرح تغییر بنیادین نظام آموزشی که در سال  ردیگ یمآن  است که دو دهه اول انقالب را در بر 

با تکیه بر شرایط و مشکالت نظام آموزشی طراحی  ،توسط شوراي عالی انقالب فرهنگی ارائه شده 1367

اصالحی پس از آن است. دوره دوم که دوره غلبه  يها اقداملیل مبناي نسبی برخی شده است و به همین د

بنیادین با تکیه بر فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی است، از اواخر دهه هفتاد  يها طرحمطالعات نظري و ارائه 

به  که وجود یک فلسفه مدون براي نظام آموزشی جمهوري اسالمی ایران اساس و بر این شود یمآغاز 

در این راستا متمرکز  ها تالشپرورشی ضروري است، عمده  –آموزشی يها تیفعالعنوان مبناي کلیه 

  است. تدوین چند فلسفه آموزش و پرورش اسالمی از اواخر دهه هفتاد تا امروز مؤید این موضوع است.

  

 امکان تبدیل نظام آموزشی عصر پهلوي به نظام آموزشی اسالمی

شده در باال، به یک نظام دینی یاد يها مشخصهبدیل یک نظام آموزشی با واقعیت آن است که ت

اسالمی آسان نبوده و نیست و مخاطرات زیادي را به دنبال دارد. ایجاد یک نظام آموزش و پرورش اسالمی 

در قرن بیستم و بیست و یکم در کشوري با موقعیت ایران که از بدو تأسیس جمهوري اسالمی تحت تهاجم 

 سؤالاولین  .اقتصادي و سیاسی با روندي افزایشی است، مستلزم تعمق بسیاري است -هاي فرهنگیو فشار

یک نظام  ،مهم در این باره این است که آیا در دامن یک نظام آموزشی تقلیدي و آغشته به اقتدارگرایی

که ویژه که مدارس اسالمی خصوصی دوره پهلوي  داشتتوجه باید دینی اسالمی قابلیت تحقق دارد؟ 

مصداق و الگوي یک نظام آموزش عمومی و  تواند ینمبه تربیت اسالمی بود،  مند عالقه يها خانواده

  همگانی باشد! 
  

 تبیین رویکرد دین مداري انتخاب شده براي اسالمی کردن نظام آموزشی

 هنوز تحول بنیادین در نظام آموزشی آغاز نشده است، در عوض در طول بیش از سه دهه، تالش

                                                
  01/12/1391به خبرگزاري فارس،  وزیر وقت آموزش و پرورش توضیح حمیدرضا حاج بابایی. ١
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نظام آموزشی  يها مشخصهشده تا نظام آموزشی به میراث مانده از عصر پهلوي، قالبی دینی بیابد. با بررسی 

ماهوي پیشین  يها مؤلفهانجام شده در این راستا به تشدید و تثبیت  يها تالشکه  ادعا کرد توان یمامروز 

پیشین به همزیستی  يها مؤلفها منجر شده است و دین مداري نیز، مؤلفه جدید نظام آموزشی است که ب

نشان  تواند یمانتخاب شده در دین مداري نظام آموزشی  يها مؤلفهمسالمت آمیز رسیده است. توضیح 

  دهنده این پیوستگی باشد:

و اجباري حتی در حیطه  االجرا  الزماقدام براي کنترل ظاهر دانش آموزان و معلمان و تعیین ضوابط  .1

 ؛امور مباح

که موارد مهم آن شامل  االجرا  الزمپرورشی به عنوان موارد  يها برنامهاز  طوالنیتعریف فهرست  .2

دهه اول  يها برنامهمکان با حضور یک روحانی، برگزاري در حد اقرائت قرآن، برپایی نماز جماعت 

عزاداري و حتی  يها دستهو راه اندازي  محرم، خواندن زیارت عاشورا، برگزاري مراسم  مداحی

اطراف مدرسه، خواندن دعاي توسل، اجراي  يها ابانیخاز مدرسه براي عزاداري در  ها تهدسخروج 

مذهبی، برگزاري جشن تولد ائمه معصومین  يها یسخنرانزیارتی اماکن متبرکه، برگزاري  يها برنامه

و نیز عزاداري در ایام شهادت ایشان، برپایی مسابقات در زمینه حفظ و قرائت قرآن، حفظ حدیث و 

 . 1است برپایی جشن تکلیف و احکام

و تحویل  ها برنامهمطالبه جدي ادارات آموزش و پرورش از مدیران و مربیان پرورشی براي اجراي  .3

مصور اجراي مراسم در مدارس به عنوان شاخصی از کیفیت عملکرد مدرسه و  يها گزارش

 . 2آن اندرکاران دست

رورشی مذهبی توسط مسووالن آموزش و پرورش دال پ يها برنامهعددي از اجراي  يها گزارشارائه  .4

درس دینی نیز در قالب  يها کتابالبته . باشد یم 3بر شواهد اسالمی کردن مدارس و نظام آموزشی

                                                
مراجعه به سایت تقویم هاي اجرایی ادارات امور تربیتی استان ها منبع روشنگر انتخاب این رویکرد می باشد. براي نمونه  .١

: ، قابل بازیابی درکل آموزش و پرورش خراسان شمالی، معاونت پرورشی و فرهنگیمراجعه کنید به سایت اداره 

http://mpt.nkhschool.ir 
به استناد توضیحات دانشجویانی که کارشناسان پرورشی ادارات آموزش و پرورش و مدیران مدارس بودند. مراجعه کنید به  .٢

راهنمایی شهداي  با تشکر از همکاران محترم مدارس شهید بهاري گلی،«پیام هاي معاونت پرورشی خراسان شمالی براي مربیان: 

» مناسبتهاي مختلف مدرسه به سامانه ارسال بیشترین عکس از به خاطرشهریور رختیان و شهید محمد زاده  17قلعه جق، بسیج

 http://omt.nkhschool.ir/shora/report_payam_karshenas_ostan.php?code: قابل بازیابی در
) 09/12/1391) و اداره کل استان تهران (21/12/1391هاي معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش( مصاحبه .3

 در سایت وزارت آموزش و پرورش، صفحه معاونت پرورشی و فرهنگی. 
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  یک درس در کنار سایر مواد درسی به امر آموزش مبانی و دانش تعلیمات دینی اختصاص دارد. 

از  ها مدرسهي انتخاب شده براي اسالمی کردن ادعا کرد که دین مدار توان یم تر روشنبه طور 

رویکردي مناسکی پیروي کرده است که  بر آداب و شعائر دینی تمرکز دارد و براي اجرایی کردن آن نیز  

  روش تکلیف اجباري را برگزیده است. 

  

  ماهوي نظام آموزشی يها مؤلفهتعامل مؤلفه دین مداري با سایر 

به ضرورت تغییر بنیادین نظام آموزشی، اما در نوع دین مداري  به این ترتیب، با وجود اعتقاد

ردپاي کمیت گرایی و صورت گرایی آشکار است و شدت آن به یک دلیل  ،انتخابی نظام آموزشی

 - با تربیت علمی زیرا تربیت دینی که از نوع نتیجه و محصول مدار است، اصوالً ؛بیشتر نیز باشد تواند یم

مشروط به این که به درستی انجام  -تا نتایج آن طلبد یمفرآیندي بسیار طوالنی را آموزشی متفاوت است و 

 تواند یمهمین امر  .نظیر نمره قبولی درباره آن موضوعیتی ندارد ییها شاخصد، و شونمودار  -شده باشد

. به 1که چنین کرده است دهد یمگرایی را در آن تشدید کند و شواهد نشان  تیو کمزمینه صورت گرایی 

                                                
که معاونت پرورشی و فرهنگی خراسان شمالی براي مدارس اعالم کرده است، به  1391-92سال تحصیلی  ویم اجراییدر تق .1

از  سال تحصیلی فعالیت و اقدام پرورشی از سوي مدرسه پیش بینی شده است به طوري که در 5طور متوسط براي هر هفته 

باید انجام شود. عالوه بر آن، فعالیت هاي مربوط به  مورد فعالیت 30و براي تابستان  فعالیت پرورشی 137مهرماه تا خردادماه 

فعالیت است. تمام این  مورد 29 مناسبات ماه هاي قمري نیز به طور مجزا فهرست شده است که مستقل از موارد قبل بوده و شامل

رفی شده است. عالوه بر آن، فهرست فعالیت الزامی است و مربی و معاون پرورشی مدرسه موظف به انجام آن مع 200نزدیک به 

دیگري نیز در ادامه با عنوان سایر مناسبت هاي ملی شمسی آمده است که اختیاري و در اولویت دوم اعالم شده است. این موارد 

مربوط به دفاع مقدس، انقالب  ه هايمناسبت است که مقول 85خود شامل مناسبت هاي ماه هاي شمسی است و در مجموع 

اجباري  يعلمی و ادبی و ... است. به این ترتیب فعالیت ها يها رشتهبزرگداشت افراد و روزهاي خاص مربوط به اسالمی، 

مورد می باشد(سایت اداره کل آموزش و پرورش خراسان  281مورد و مجموع فعالیت ها  196 مربیان پرورشی در مدارس دقیقاً

). تقویم اجرایی هر سال تحصیلی از سوي معاونت 28/01/1392ارس، شمالی، صفحه معاونت پرورشی، فایل تقویم اجرایی مد

فعالیت هاي پرورشی مدارس را که تاکنون  طبق معمولپرورشی هر استان به مربیان و معاونان پرورشی  مدارس ابالغ می شود و 

ر حد رفع تکلیف و در نتیجه در راستاي تربیت اسالمی دانش آموزان بوده است، به کمیت گرایی، فعالیت د هامهمترین اقدام

صورت گرایی عمیقی کاهش می دهد. نگاهی به گزارش یک مدرسه نمونه درباره فهرست فعالیت هاي پرورشی آن نشان می 

 23یعنی به طور متوسط هر ماه  ؛فعالیت پرورشی انجام داده است 116دهد که مدرسه از سی ام شهریور ماه تا آخر بهمن ماه 

). البته نوع 1391ی انجام داده است(سایت مدرسه نمونه مطهره، نوشته شده در یکشنبه بیست و سوم مهر مورد فعالیت پرورش

 فعالیت هاي انجام شده نیز قابل تامل است.
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، چنین رویکردي از دین مداري با اقتدارگرایی نیز به همزیستی مسالمت آمیز رسیده است  بیترت نیبه هم

  و شش عامل زمینه تشدید این شرایط را نیز فراهم آورده است: 

 اقتداري که در بطن نظام آموزشی حضور داشته و جزئی از فرهنگ آن بوده است. .1

در مقاطعی عامل تشدید  تواند یمبی در دوره پس از انقالب خود اقتضائات انقالب و اقدامات انقال .2

  اقتدار به عنوان اقتدار برخاسته از قدرت انقالبی باشد.

ي را لذا تاکید بیشتر .اقتدارگرایی پیشین در کنار دین مداري با جوهره قداستی آن قرار گرفته است .3

 دینی مقدس را ایجاد کند!  يها آموزهت با شبهه مخالف تواند یممقاومت در برابر آن و  کند یمتداعی 

باره افراد تحت ریاست خود قرار در ینید تیمومیقر معرض خطر احساس برنامه ریزان و مجریان آن د .4

دارند و چه بسا نگرانی از قصور در انجام این وظیفه مقدس، ایشان را بر تاکید عملی بیشتر بر موضوع 

 برانگیزد.

ایشان که باعث شده تا نظام  يها واکنشمذهبی به این موضوع و  يها وهگرحساسیت اقشار بسیاري از  .5

 و ها شهرستانمانند  ییها طیمحقرار گیرد، به ویژه در  يا گستردهآموزشی زیر ذره بین نظارتی دقیق و 

 اصرار بیشتري بورزند.   ها برنامهادارات آموزشی براي دور بودن از اعتراض و اتهام بر اجراي 

 تواند یم ها هدفو زمان کوتاه ایشان براي به فرجام رساندن  ها تیریمدتغییر مداوم موضوع سنت  .6

د و این یعنی شدت بخشیدن به مطالبات و فشار شو ها هدفو عجله ایشان در نیل به  یزدگ شتابباعث 

 بر مجریان تصمیمات و مدیران و مربیان در مدارس.

 االجرا  الزم يها بخشنامه؛ تعدد کند یمز تشدید بدیهی است که این شرایط گرایش به تمرکز را نی

  .اندینما یمچنین گرایشی را  ش از حوزه آموزش)ی(ب در حوزه معاونت پرورشی

مانند تعیین فیلترهاي کنترل براي  ها تیفعال نیتر یجزئحضور نهادهاي نظارتی گاه در  همچنین، 

محدودیت در ارائه اطالعات و  ،ایشان يها پرسشنامهدانشجویی در مدارس و کنترل  يها پژوهشاجراي 

باالي  يها ردهممنوعیت مصاحبه بدون مجوز مسوولین  ،آمار مرسوم و رایج حوزه آموزش و پرورش

وزارتخانه و کنترل مداوم نیروي انسانی و شاغل در مدارس از نظر رعایت ظواهر و شعائر دینی، همه شواهد 

  .1ارانه مذکور استگرایش به کنترل و تمرکز با رویکرد دین مد

 
                                                

مستندکردن برخی از این سیاست ها به منابع وزارت آموزش و پرورش به آسانی میسر نیست. اما مواردي مانند ضوابط صدور  .1 

مطرح مـی شـود،    ها آنجراي پژوهش ها در مدارس، نظام گزینش و نوع معیارهایی که در سوال از افراد یا معرفین مجوز براي ا

 چنین جهت گیري را می نمایاند. 
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  تقلیدگرایی در نظام آموزشی امروز

اما  ،1پرورشی موضوعیت ندارد يها تیفعالاز غرب در فرآیند دینی کردن از طریق  ییادگریتقل

آموزشی  -علمی يها تیفعالدر نظام آموزشی حضور دارد. این مؤلفه را باید در حوزه آموزش و  همچنان

انشگاه محتواي بومی در حوزه دانش برنامه ریزي آموزشی و درسی تولید زیرا نه حوزه و نه د ؛جستجو کرد

آموزشی دنیاي غرب مورد استفاده نظام  –هنوز دانش تولید شده در بستر جامعه علمی ،لذا. اند نکرده

که در بهترین حالت دانش غربی را نه کورکورانه بلکه با هدف بومی سازي آن  ردیگ یمقرار آموزشی 

. حتی آنچه در خارج از دهند یمپرورشی مورد بررسی و استفاده قرار  -آموزشی يها ياردشوبراي رفع 

نیز از همین نوع  شود یمپرورشی انجام  -تجربی آموزشی يها تیفعالارچوب نظام رسمی در قالب هچ

آموزشی جدید در  يها روش، استفاده از )P4C(است. فعالیت در حیطه آموزش فلسفه براي کودکان

روش ماریا مونته سوري و رویکرد رجیو امیلیا که روند رو به گسترشی از سوي افراد  مانندآموزش فرآیند 

، نیز از این قاعده ردیگ یماز این نوع را در بر  ییها تیفعالو تالش گر دارد و غالب  مند عالقه يها گروهو 

  مستثنی نیست. 

  

  نتیجه

. سطح است با ماهیتی در دو سطح يا دهیپدباال، نظام آموزشی فعلی  مباحثبا توجه به مجموعه 

و بنیان  باشد یم، اقتدارگرایی و دین مداري ییادگریتقلمبتنی بر که است بنیادي انتخابی  يها مؤلفه نخست،

قاجار، پهلوي و جمهوري اسالمی شکل گرفته است. سطح دوم،  گانه سه يها دورههر یک در یکی از 

است و سه مؤلفه صورت گرایی، کمیت  ها آنبنیادین و نیز تعامل  يها مؤلفهعارضی که پیامد  يها مؤلفه

  . اند شدهمستقل تبدیل  ییها مؤلفهکه به نوبه خود به  ردیگ یمگرایی و تمرکز گرایی را در بر 

ور به طآن در این مقال کار بسیار دشواري است و  يها مؤلفهتبیین ماهیت نظام آموزشی امروز و 

قطع از نفی و نقد برکنار نخواهد بود. اما تمام این توضیح و تحلیل براي آن است که روشن شود که نظام 

اصالحی خواهد بود و این یعنی  يها برنامهو  ها طرحآموزشی با چنین ماهیتی است که محمل کلیه 

مختلف از مدرسه تا در سطوح  –کارشناسان و دلسوزان نظام آموزشی در درون و خارج از آن يها تالش

و باید براي  ردیگ یمشوراي عالی آموزش و پرورش و از دانشگاه تا حوزه در معرض تهدیدي جدي قرار 

                                                
بلکه نوعی بازگشت به نمادهاي تربیت دینی سنتی جاي آن را گرفته است و برجسته ترین نمود آن همانا اسـتفاده از رویکـرد    .1

 در تربیت دینی است که جاي بحث و بررسی مستقلی دارد.مناسکی  –فقهی
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در سلسله مراتب درونی نظام آموزشی و به  تواند ینماندیشید. این چاره اندیشی به همان دالیل  يا چارهآن 

 ها مؤلفهاست تا در این  ییها اقدامرد،  بلکه مستلزم عنوان اقدامی از باال به پایین و قالبی کالن شکل بگی

باره، حرکت به سوي  نیدر اشود. چاره کار  ها آنخدشه و ترك اندازد و زمینه تغییر و دگرگونی در 

را ایجاد کرد و اهمیت زمان را  ییها فرصتخرد و غیر تقلیدي است با پذیرفتن این که باید  ییها کوشش

  تا: شود یمنتظار به رسمیت شناخت. لذا پیشنهاد در نیل به نتایج مورد ا

کارشناسان عرصه آموزش در حوزه و دانشگاه یکی از وجوه همت خود را صرف شناخت عمیق نظام  .1

براي نظام آموزشی بسازند تا خود را در آن تماشا کند و متوجه بیماري  يا نهیآآموزشی سازند و 

   شود.خود  العالج صعب

ه تعلیم و تربیت اسالمی با رویکردهاي مختلف در بیست سال گذشته توسط تاکنون حداقل شش فلسف .2

. بسیار مهم است که این منابع فلسفی که ویژگی 1اساتید حوزه و دانشگاه ارائه شده است همکاران و

کردن این  يا مدرسهکلی است، تجسم عینی یابند؛ یعنی اینک مرحله  يها گزارهاحکام و  ها آن

کردن فلسفه تربیتی این است که ماکت فلسفه تربیتی  يا مدرسهاست. منظور از  فرارسیده ها فلسفه

پیشنهادي را بسازند و آن را در قالب یک مدرسه یا هر نوع نهاد آموزشی دیگر مصداقی کنند. این 

تا قالبی عملیاتی و الگوي یک مدرسه منبعث بر فلسفه تربیت اسالمی در اختیار  شود یمکار باعث 

عرصه تعلیم و تربیت و نیز کارشناسان و مدیران و معلمان وزارت آموزش و پرورش قرار  انمند عالقه

 گیرد و به ویژه بتوانند فاصله خود را با الگوهاي پیشنهادي در جزئیات به طور ملموس دریابند. 

ا تحول بنیادین است، وقت آن رسیده است ت ها دانشگاهاینک که رویکرد و باور متخصصان و اساتید  .3

حوزه و دانشگاه نیز با روي آوري به عرصه عمل و تالش براي ایجاد نهادهاي آموزشی مورد نظر 

تعلیم و تربیت اسالمی ارائه شده، به تحولی  يها فلسفهخودشان براي تحقق عملی دانش و به ویژه 

 بنیادین در دانشگاه و حوزه اقدام کنند.  

، اند شدهآموزشی به رسمیت شناخته   يها تیفعالي دولتی برازدیک به سه دهه است که مدارس غیرن .4

وقت آن است که نهادهایی با رویکردهاي خاص آموزشی نیز توسط نظام آموزشی به رسمیت 

                                                
علم ، (Bagheri, 2001) )1380، باقري((Iran Main council of cultural revolution,1988)ی. طرح شوراي عالی انقالب فرهنگ١

ح و مصبا، (Sadeghzadeh & others, 2012) )1391( ، صادق زاده و همکاران(Alamolhoda, 2009)) 1388الهدي(

بر اسالمی  تیو تربتعلیم  هدر فلسف ییها کاوش( .)(Behesht, 2011)1390(بهشتی، (Mesbah & others, 2012)) 1390همکاران(

  )صدرالمتألهینمعرفت شناختی  يها دگاهیدشماري از  يمبنا
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شناخته شوند و خطاي ریشه دار برنامه درسی یکسان و واحد که برخاسته از اقتدار و تمرکزگرایی 

آموزشی معین تاسیس  –تربیتی يها هینظرآزمون است، تزلزل یابد تا مدارس تجربی با هدف تجربه و 

و  آورد یمبومی تعلیم و تربیت را فراهم  يها هینظرشوند یا رسمیت یابند. این اقدام فرصت تولید 

 . سازد یممؤلفه تقلید گرایی را خدشه دار 

زشی (و نهادهاي آمو به همین ترتیب، باید براي امکان ارزیابی و ارزشیابی محصوالت نظام آموزشی .5

که  يتر یجزئ يها هدف(و نیز  نظام آموزشی يها هدفنوگراي پیشنهاد شده در باال) با توجه به 

)، در مراحل مختلف تحصیلی دانش آموزان تمهیداتی فراهم کرد. کنند یمنهادهاي نوگرا اعالم 

شکل توضیح آن که تا امروز ارزیابی کارکرد نظام آموزشی حتی امتحانات نهایی دوره متوسطه به 

است که  -پس از اتمام دوره متوسطه -و فقط در مرحله آزمون کنکور شود یمداخلی(خانگی) انجام 

زیابی قرار کارکرد نظام آموزشی به طور جدي از سوي یک مرجع خارج از نظام آموزشی مورد ار

زي المپیادهاي دانش آموزي چون به گروه کوچکی از جمعیت دانش آمومانند  ییها آزمون. ردیگ یم

، ردیگ یمرا نیز براي این گروه دانش آموزان در بر  يا گستردهتکمیلی بسیار  يها آموزشتعلق دارد و 

 يها یژگیو. بدیهی است که شود ینمکارکرد نظام آموزشی محسوب  يها تیواقعلذا یک ارزیابی از 

عرض تهدید و به معنایی خانگی) را در مرایی، نتایج ارزشیابی هاي داخلی(کمیت گرایی و صورت گ

مواد درسی مختلف  يها آزمون يها سؤالتردید قرار دهد. آمار میزان پاسخ گویی داوطلبان به 

. 1است ها آنکنکور  يها کارنامهدانش آموزان و  يها کارنامهمختلف مؤید فاصله  يها سالکنکور در 

نش امروزه چنین مراکز سنجشی از سوي برخی مؤسسات خصوصی با هدف سنجش آمادگی دا

 توان یمسراسري است.  يها دانشگاهتابع آزمون  ها آنو رویکرد  اند گرفتهآموزان براي کنکور شکل 

را نیز در روش ارزشیابی متنوع  ها آنچنین مراکزي را با مبنایی اصولی گسترش داد. البته رویکرد 

تشریحی را به آن  عملی و يها آزمون مانند يا نهیگزر از آزمون تستی و چند فرات ییها روشساخت و 

 تواند یمو  آورد یمکارکرد دانش آموزان و مدارس را فراهم  تر قیدقافزود.این کار امکان سنجش 

تدریس و یادگیري و رویکردهاي آموزشی را  يها روشنقاط ضعف و قوت نظام آموزشی، محتوا، 

                                                
درصد دانش آموزان رشته  80، 1391. اخیرا آمار اعالم شده از سوي سازمان سنجش نشان داد که در آزمون کنکور تابستان  1

درصد سوال هاي درس عربی عمومی پاسخ داده اند. در حالی که این درس، ماده درسی تخصصی  20علوم انسانی کمتر از 

دوره متوسطه ایشان است (سایت کنکوري ها به نقل از گزارش سازمان سنجش و آموزش کشور). اطالعات تکمیلی درباره 

 ضعف را نشان می دهد.  سایر دروس و رشته ها نیز همین
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د و رقابت نگیربي آن شکل مستقل از نظام آموزشی و بدون بار مالی برا توانند یمبنمایاند. این مراکز 

 هاییهمؤسسرا موجب شود. بسیار مطلوب خواهد بود که چنین  مؤسساتافزایش کیفی این  تواند یم

 انتفاعی.  فقط يها هدفبا  یمؤسساتایجاد کنند نه افراد یا  ها دانشگاهرا دانشگاهیان یا حتی 

خویش را براي هدف تحقق تعلیم و  ایران همواره مربیان بزرگی را به خود دیده است که تمام زندگی .6

تعلیم و تربیت اعم از جامعه معلمان،  ، امروز نیز در جامعهقطعبه طور . اند کردهتربیت مطلوب صرف 

این  يها دگاهیدو  ها تالشدانشگاهیان و روحانیون چنین افرادي وجود دارند. شناسایی و تشریح ابعاد 

 يها اقدامبومی را افزایش دهد و نیز مواد اولیه را براي  يها تیفعالزمینه گرایش به  تواند یمبزرگان 

و  ها تجربهرفت و  ها آنعملی و نیز مطالعات نظري بومی در دانشگاه فراهم آورد. باید به سراغ 

 را از دست بدهیم. ها فرصترا شنید و حفظ کرد، پیش از این که  ها آن هاينظر

از باال به  يها ابالغو  ها میتصم( رأس هرم به سوي قاعدهکه از  ییها اقدامتغییر و تحول بنیادین با  .7

خواهد  يا بخشنامهگرایانه و اقتدار يها قالب ام شود، به ناچارپایین) و با رویکردي کالن نگرانه انج

داشت که سابقه آن در نظام آموزشی ایران خدشه دار و آسیب زا بوده است. آغاز کردن از مدرسه و 

باره است. باید معلمان و به ویژه  نیدر ایران مدارس، واقعیتی اجتناب ناپذیر به اتکاي معلمان و مد

 يها اقداممعلمان و مدیران موفق و تالش گر را دریافت و به طور رسمی یا غیررسمی ایشان را درگیر 

آموزشی و صدور مجوز  يها گروهعملی کرد. ایجاد فرصت براي تشکیل نظام معلمی، فعال کردن 

الزم  يها تیظرف تواند یممختلف و نیز مدیران مدارس،  يها رشتهمعلمان در  يها انجمن براي تشکیل

 براي حضور معلمان و مدیران در فرآیند تحول باشد.

آنچه در باال در قالب جمع بندي و پیشنهاد مطرح شده است، نه طرحی براي اصالح بنیادین نظام 

ح بنیادین در نظام آموزشی است که با ایجاد تزلزل در مقدماتی براي اصال يها اقدامآموزشی بلکه تذکر 

تحولی باشد.  يها اقدامزمینه ساز  تواند یمنظام آموزشی و فراهم آوردن مواد اولیه  يزا بیآس يها مؤلفه

الگوي مناسب نظام آموزشی اسالمی را ترسیم کند.  عملی، يها تالش يها وهیمدیري نخواهد کشید که 

تجربیات مربیانی به دست  يبر مبنابه جز  آموزشی در جهان غرب يها نظامتغییر  نباید فراموش کرد که

سیر آراي تربیتی،  يها کتابو در  میشناس یمرا با عنوان مربیان بزرگ  ها آننیامده است که امروزه ما 

 .میکن یمتعلیم و تربیت با نگاه تحسین و عظمت مطالعه  يها فلسفهمربیان بزرگ و یا 

ن که نظام آموزشی یک نظام زنده و انتخاب گري جدي است. نظام آموزشی لوح حرف آخر ای

نانوشته جان الك نیست که آنچه به آن دیکته کنند، در متن آن حک شود. اگر این موضوع درك و 
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بازگشت ناپذیري نیز  يها خسارت، بلکه جامعه ایران دچار ردیگ ینمرعایت نشود، نه تنها اصالحی صورت 

به ویژه که به دلیل تهاجم فرهنگی و بلکه همه جانبه تحمیلی از سوي استکبار جهانی خطرات خواهد شد. 

نظام آموزشی بیش از هر  اندرکاران دستو  نیمسئول؛ مخاطراتی که کند یمبیشتري فرزندان ما را تهدید 

ت و و با آن دس شناسند یم پرورشآن را در هر دو حوزه آموزش و  يها يدشوارکس دیگري عمق و 

  . کنند یمپنجه نرم 
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 منابع

 .تهران: انتشارات سمت .مسایل آموزش و پرورش ایران). 1383آقازاده، احمد(

  .  تهران: جامه دران .مدیر مدرسه ).1384آل احمد، جالل(

 .تهران: موسسه مطبوعاتی عطایی، چاپ اول .حجاب و کشف حجاب در ایران). 1367( استاد ملک، فاطمه

با مقدمه مبسوط و حواشی و متعلقات کامـل، جمـع آوري و ترجمـه مهنـدس رضـا       تیامل جمهورافالطون، متن ک

   .). نشر کانون معرفت تهران الله زار، چاپ اولی تا(ب »فرهاد«مشایخی 

  ترجمه وحید مازندرانی. تهران: مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم. ). تاریخ هرودوت.1363( ا.ج.اوانس 

 .خود نوشت هاي جبار باغچه بـان و صـفیه میربابـایی    -ها یکیروشنگر تار .)1389میر بابایی، صفیه( ؛باربان، ج باغچه

 .تهران: موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

تهـران: شـرکت انتشـارات علمـی و      .درآمدي بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوري اسالمی ایران ).1389باقري، خسرو(

 .فرهنگی

 .تهران: انتشارات شبگیر، چاپ دهم .کندو کاو در مسایل تربیتی ایران). 1346بهرنگی، صمد(

  .چاپ اول . شیراز: انتشارات نوید شیراز،بخاراي من ایل من .)1388بهمن بیگی، محمد(

 .سازمان انتشارات جاویدان تهران: .شلوارهاي وصله دار ).1357پرویزي، رسول(

 .درسی دوره ابتدایی و راهنمایی تحصیلی در ایران يها برنامهسیر تحول ). 1384، جمیله السادات(ینیاالم حسینی روح

 .تهران: دبیرخانه شوراي عالی آموزش و پرورش

 .تهران: انتشارات سمت .ایران تاریخ آموزش و پرورش اسالم و). 1376درانی، کمال(

 .تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی .سازمان پرورش افکار). 1382دربیکی، بابک(

 .، تهران: انتشارات عطار و انتشارات فردوسی، جلد اول، چاپ چهارمحیات یحیی ).1362دولت آبادي، یحیی(

 .تهران: نشر تاریخ ایران .سوانح عمر ).1362(نیالد رشدیه، شمس

 .تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی .مدارس اسالمی  در دوره پهلوي دوم). 1384روشن نهاد، ناهید(

ترجمـه مهـدي حقیقـت خـواه،      .آموزش دین و گفتمان اصالح فرهنگـی در دوران قاجـار  ). 1381ا ام(رینگر، مونیک

 .تهران: ققنوس

فصـلنامه   .تاریخ آموزش و پـرورش رسـمی شهرسـتان کاشـان    ). 1383(، محمود؛ دهقان نیري، لقمانسادات بیدگلی

  .23، شماره آموزه

دبیرخانـه شـوراي عـالی آمـوزش و      .انقـالب فرهنگـی   ). شـوراي عـالی  1390(سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

 .پرورش و وزارت آموزش و پرورش

تـاریخ   مصلحت نظام، (مصوب مجمع تشخیص هجري شمسی 1404چشم انداز جمهوري اسالمی ایران در افق سند 

کلی نظام و سـند   يها استیجمهوري اسالمی ایران، س قانون اساسیمرجع تصویب:  1382/08/13تصویب: 
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 .مجلس شوراي اسالمی يها در سایت پژوهش یابی دست، قابل چشم انداز

 .ترجمه غالمحسین شکوهی، انتشارات دانشگاه تهران .مربیان بزرگ). 1355شاتو، ژان(

. سـتاد اجرایـی تغییـر    رورش ایـران طرح کلیات تغییر بنیادین نظام آموزش و پ .)1367شوراي عالی انقالب فرهنگی(

   .بنیادي نظام آموزش و پرورش

مبانی نظري تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوري ). 1390( و همکاران ، علیرضاصادق زاده

تهران: شوراي عالی انقالب فرهنگی، دبیرخانـه شـوراي عـالی آمـوزش و پـرورش و وزارت       .اسالمی ایران

 .رورشآموزش و پ

 .تهران: انتشارات سمت .سازمان و قوانین آموزش و پرورش ایران). 1385صافی، احمد(

خاطراتی از سرگذشت دکتر عیسی صدیق اعلم که از لحاظ تربیت سودمند ). یادگار عمر، 1340صدیق اعلم، عیسی(

 .ع کتابتهران: شرکت سهامی طب ،چاپخانه سازمان سمعی و بصري هنرهاي زیباي کشور .تواند بود

 .تهران: انتشارات دانشگاه تهران .تاریخ فرهنگ ایران). 1347صدیق اعلم، عیسی(

 .چاپ تهران مصور، تهران .سازمان فرهنگ و رهبري آن ).1342طوسی، محمد علی(

ترجمه بخشی از گزارش کارشناسـان مـدعو از    .). خالصه  گزارش مشاوران ماوراي بحار1340طوسی، محمد علی(

 .شوراي فرهنگ)  هی(نشریه شماره یک فرهنگنشرآمریکا، 

  .تهران: کتابخانه فروردین .مفاهیم و مباحث کلی –جامعه شناسی آموزش و پرورش  .)1363عالقه بند، علی(

، شماره فصلنامه  کتاب نقد . معاصر ایران »و تربیت  علیمت«تأثیرگذار در   فکري  هاي ). جریان1385علم الهدي، جمیله(

22. 

تهران: وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه  .نظریه اسالمی تعلیم و تربیت .)1381علم الهدي، جمیله(

 .ریزي و دانشگاه امام صادق(ع)

انقـالب  ي روزیـ پـس از پ  يها تا سالمقاومت شکننده تاریخ تحوالت اجتماعی ایران از صفویه  ).1378فوران، جان(

 .ترجمه احمد تدین، تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا .اسالمی

 تهران: مرکز نشر دانشگاهی .مدارس جدید در دوره قاجاریه، بانیان و پیشروان). 1377قاسمی پویا، اقبال(

 .قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران

مرکـز انتشـارات علمـی و     ،اول لـد جمه سـیدجالل الـدین مجتبـوي،    ترج .تاریخ فلسفه). 1362کاپلستون، فردریک(

  .فرهنگی، تهران

معرفــت شــناختی  يهــا دگاهیــدشــماري از  ياســالمی بــر مبنــا تیــتعلــیم و ترب هدر فلســف .)1390( بهشــتی، ســعید

 .7، شماره دینی دانشگاه معارف اسالمی قمنوین  هاندیش هفصلنام .صدرالمتألهین

آیت اهللا حاج شیخ عباسعلی اسـالمی و نقـش ایشـان در انقـالب      -جامعه تعلیمات اسالمی. )1380کرمی پور، حمید(

 .مرکز اسناد انقالب اسالمی، چاپ اول تهران: .اسالمی
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 .ترجمه مرتضی ثابت، تهران: نشر فرجامی .رضاشاه و شکل گیري ایران نوین ).1383کرونین، استفانی(

 .امور اجرایی نظام جدید آموزش متوسطه. موزش و پرورش). وزارت آ1372کلیات اصالح نظام متوسطه(

ترجمه دکتر محمد جعفر پاك سرشـت، تهـران: انتشـارات     .مکاتب فلسفی و آراء تربیتی). 1382گوتک، جرالد ال(

  .سمت، چاپ دوم

وم تهران: پژوهشگاه عل .اسالمی و غربی در قرون وسطی يها دانشگاهمدارس و  .)1379مجتهدي، کریم و همکاران(

 .انسانی و مطالعات فرهنگی

  .انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم تهران: .تاریخ مؤسسات تمدنی جدید در ایران). 1378محبوبی اردکانی، حسین(

تهران: موسسه پژوهشی ادبیـات کودکـان، جلـد     .تاریخ ادبیات کودکان ایران ).1390قائینی، زهره( ؛محمدي، هادي

 .چهارم، چاپ ششم

   .تهران: انتشارات دانشگاه تهران .تاریخ بیداري ایرانیان). 1326یب اهللا(مختاري، حب

نظـر آیـت اهللا محمـد تقـی مصـباح       گروه نویسندگان زیر .فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی .)1390( مصباح و همکاران

 .یزدي، تهران: وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ریزي

 .ترجمه  شیوا رویگریان، تهران: ققنوس .، ایران، اسالم و روح یک ملتها ینرایا ).1380مک کی، ساندار(

قابل دسترسی در سایت جزیره  .مدرسه علمیه: نخستین دبیرستان ایران ها: نخستین مدرسه). 1384معتمدي، اسفندیار(

  . دانش

 .تهران: انتشارت آگاه .تجربیات مدرسه فرهاد -تربیت يها ها و روش جستجو در راه .)1376( ، تورانيهادریم

ــه مناســبت بزرگداشــت پنجــاهمین ســال تأســیس مدرســه     یادنامــه اســتاد عالمــه کرباســچیان، مجموعــه مقــاالت ب

  .)، مرکز تدوین و نشر آثار عالمه کرباسچیان، تهران: آفاق1386علوي(

فرهنگـی   سایت وزارت آموزش و پرورش، صفحه معاونت پرورشی و فرهنگی، مصـاحبه هـاي معاونـت پرورشـی و    

 بازیابی)، قابل 09/12/1391) و اداره کل استان تهران را (در تاریخ21/12/1391وزارت آموزش و پرورش(

 http://pt.medu.ir در:

 :از  1391مهرمـاه   23بـاز یـابی شـده در    مختصـر تربیتـی،    يهـا  ، صـفحه گـزارش  )1391(سایت مدرسه نمونه مطهره

http://omooretarbiati.blogfa.com/category/8 
بـاز یـابی   مدرسه علمیه: نخستین دبیرستان ایران،  ها: نخستین مدرسه. )1384سایت جزیره دانش، معتمدي، اسفندیار(

 http://www.jazirehdanesh.com/find-6.114.204.fa.html: شده در

 يهـا  امیـ سایت اداره کل آموزش و پرورش  خراسان شمالی، صفحه معاونت پرورشی و فرهنگی، تقویم اجرایـی و پ 

 http://mpt.nkhschool.ir: درباز یابی شده معاونت پرورشی براي همکاران، 

 :از 01/12/1391 باز یابی شده در ،، مصاحبه وزیر آموزش و پرورش)1391(سایت خبرگزاري فارس

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13911130001275 

  www.konkur.in    :باز یابی شده از ، 1390کنکور سراسري يها ه سؤالجدول میزان پاسخگویی داوطلبان ب
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