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 مقدمه

اش انتقال دهد. یکي از بهترین نظام اسالمي ما، به مثابه دیگر نظام ها، سعي برآن دارد تا فرهنگ خود را به نسل آینده

مجراها برای انتقال فرهنگ، آموزش و پرورش رسمي هر كشور است. برای نائل شدن به هدف مذكور، در كشور ما 

دولتي، غیر دولتي، وابسته، استثنایي، شاهد، استعدادهای درخشان، راه دور غیر  -دارسي با عناویني نظیر عادیم

آموزشي به  -اند. این مدارس به عنوان نهاد اجتماعيدولتي، هیات امنایي، نمونه دولتي و غیر دولتي تاسیس گردیده

ي كه در آن ها عمل انتقال شناخت در قالب روابط  صورت های مختلف تحلیل مي گردند یعني به عنوان موقعیت

(. یکي از تحلیل های موجود در نظام های آموزشي، 448)محمد یمني دوزخي سرخابي،  اجتماعي انجام مي گردد

تحلیل مدارس بر اساس كاركرد گرایي مي باشد. توضیح بیشتر این كه، نظام آموزش و پرورش دارای كاركردهای 

كاركرد های آشکار همان برنامه درسي و چهارچوب های آموزشي تعریف و تصویب شده  آشکار و نهان است.

 (71: 0387هستند. در حالي كه كاركرد های  نهان )برنامه درسي پنهان( تصویب  شده نیستند )ستوده و همکاران، 

( كه به عنوان 71: 0387 برای نمونه الگوبرداری فراگیر از معلم ، یک برنامه درسي پنهان است )ستوده و همکاران،

با نظر داشت تنوع و چند گونگي  -یک كاركرد عمومي در همه مدارس تلقي مي گردد. از طرف دیگر، مدارس

هر كدام كاركرد های پنهان و آشکار ویژه و خاص خود را دارند. از اهداف مورد نظر مؤسسین مدارس  -مدارس

  هدایت مدارس در راستای  كاركردهای شان مي باشد.

با وجود این، زماني كه مدارس را از منظر كاركرد های پنهان و آشکار مورد تحلیل قرار مي دهیم بر آنیم تا 

نتایج )كاركرد( عناصر اصلي تشکیل دهنده مدارس گوناگون را شناسایي و تاثیرات هر كدام را بر این كاركرد ها 

به معنای  نتایج آن عنصر است )رابرتسون، ترجمه مطالعه كنیم زیرا كاركرد یک عنصر در مفهوم عملیاتي خود، 
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(. از عناصر اصلي مورد مطالعه مدارس مي توان به مواردی چون معلم، فارغ التحصیالن، 37: 0377حسین بهروان، 

كفایت منابع  و جو حاكم بر مدرسه اشاره كرد. مهمترین راهنما )معیار( در  این مطالعه، بررسي تبارشناختي این 

ز منظر نوع نیاز هایي است كه مدارس برآورده مي كنند. یعني هر كدام از این عناصر در  مدارس مختلف عناصر، ا

چه نیاز هایي را  و چگونه برآورد مي كنند، آیا نوع نیازی  كه هر كدام از این عناصر در مدارس مختلف برآورده 

ه مي كنند كه مورد نظر است؟ یا این كه نتایجي مي كنند با هم متفاوت است؟ آیا این عناصر همان نیازی را برآورد

را رقم مي زنند كه مورد نظر  نیست؟ زیرا كه كاركرد هر عنصر یا نهاد، در اصلي ترین معنای خود، مجموعه فعالیت 

هایي است كه در جهت برآورده شدن یک نیاز یا نیازهای نظام انجام مي گیرد)روشرز، به نقل از ریتزر، ترجمه 

 (. 030، 0381ثالثي، 

-از طرف دیگر، همه نظام ها و عناصر، چهار كاركرد ضروری دارند: تطبیق )مربوط به ارگانیسم زیست شناختي

رفتاری(، دست یابي به هدف )مربوط به نظام شخصیتي(، یکپارچگي )مربوط به نظام اجتماعي(،  د( سکون یا 

(. زماني كه 030-033: 0381ریتزر ، ترجمه ثالثي،  نگهداشت الگو)مربوط به نظام فرهنگي( )پارسونز، به نقل از

مدارس مختلف را از منظر كاركردهای آشکار و نهان مورد مطالعه قرار مي دهیم، بر آنیم تا بررسي كنیم كه عناصر 

اصلي آن در كاركرد های عمومي خود چگونه عمل نموده اند. به عبارت روشن تر، این كه عناصر اصلي هر كدام 

مختلف در زمینه تطبیق، دست یابي به هدف، یکپارچگي،  سکون یا نگهداشت الگو چه كاركرد های از مدارس 

 آشکار و نهاني داشته اند. 
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  1بیان مسئله

آغاز به  0347شورای تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش با تصویب شورای عالي انقالب فرهنگي از فروردین 

داف بنیادی این شورا، تقلیل دادن كاركرد هایي در آموزش و پرورش بود (. از اه87: 0381كار كرد)گلشن فومني، 

 كه با نظام جمهوری اسالمي در تعارض بود. 

نتایج تحقیقات مبني بر آن است كه: وجود تنوع مدارس مي تواند مزایای  متعددی  داشته باشد و سطح كیفیت 

 .(Harr, bailey,2009 )های آن دقیق اجرا شود یادگیری  را در  مدارس  تعالي  بخشد؛ به شرطي  كه برنامه

به صورت یک نهاد اجتماعي خاص  های ساده ابتدایي، آموزش و پرورش جدا از بقیه زندگي، و در جامعه 

مطرح نبود اما امروزه برای مدرسه كاركردها و اهداف فراواني ذكر كرده اند. از جمله كاركردهای پنهان مدارس 

مراقبت از كودكان در غیاب والدین، ایجاد فرصت های بهتر برای گذراندن فرصت ها، و  مي توان به مواردی چون

(، ایجاد رقابت بین دانش آموزان، گسترش نگاه 373: 0377آموزش انضباط )رابرتسون، ترجمه حسین بهروان، 

اره نمود. از جمله تبعیض آمیز و طبقاتي، احساس تافته جدا بافته بودن به دلیل نوع خاص مدرسه و........  اش

كاركردهای آشکار مدارس نیز مي توان به مواردی چون انتقال فرهنگ، جامعه پذیری، تربیت حرفه ای و 

(.  رشد شخصي در 38-30تخصصي، نوآوری و تغییر، یگانگي و انسجام، رشد شخصي اشاره نمود )عالقبند، 

و سلوک و مهارت هایي را در فرد ایجاد مي كند آموزش و پرورش رسمي نگرش ها، ارزش ها، انطباق ذهني، رفتار 

كه شاید در زمینه های اجتماعي دیگری غیر از مدرسه میسر نباشد از این رو غالبا مدارس را به عنوان جایگاهي برای 

 (. 37گذر از یک دنیای شخصي به دنیای غیر شخصي تصور مي كنند)عالقبند، 

                                                           
 . در بيان مسئله، موضوع تحقيق با توجه به نتایج تحقيقات موجود مستند گردد. 1
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یر شخصي، هر طیف از مدارس كشورمان، برای دانش آموزان حال در این گذر از دنیای شخصي، به دنیای غ

خود هدف های گوناگوني در نظر گرفته اند. این مدارس در فرایند نائل شدن به اهداف خودشان، تصمیمات خاصي 

 را اتخاذ نموده اند برای مثال مدارس غیرانتفاعي با استفاده از متخصصین بهتر در امر آموزش، و منابع آموزشي جانبي

سعي در شایسته تر نمودن دانش علمي ارائه شده خود بر متربیان مي باشند. از سوی دیگر در مدارس شاهد با تاكید 

سعي در دروني نمودن این ارزش ها برای متربیان مي نمایند. لذا، در این میان، مي  0انقالبي –بر ارزش های دیني 

 ای متفاوت، در این مدارس مشاهده نمود.توان كاركرد های آشکار و پنهان مدارس را به گونه ه

كاركرد آشکار و نهان دو اصطالح متقابل برای بیان نقش و منظور عملي اعمال، عادات و رسوم و نهادهای  

اجتماعي در جامعه است و دو قطب پدیده های آشکار و نهان پدیده های اجتماعي همیشه یکسان نیستند و در 

(. برای 418: 0341، ترجمه ع. پاشایي، 0183رز نیست )استالي  براس و  آلن ، مواردی هم اختالف شان چندان با

مثال، بسیاری از اعمال و رفتارهای دانش آموزان را در مدرسه مي توان در زمره كاركرد های پنهان كه دارای 

ا توجه به هدف هایي تاثیرات عمیقي هستند دانست كه مي توانند در شیوه پرورش فراگیران بسیار تاثیر گذار باشند ب

كه برای آموزش و پرورش در نظر  گرفته شده است، برنامه درسي پنهان مي تواند در تحقق بسیاری از این هدف ها 

 (.81-78: 0387تاثیر مثبت داشته باشند)ستوده و همکاران، 

تصمیم  با وجود این، فلسفه تاسیس مدارس چندگانه، در نظر گرفتن، كاركردهای مورد نظر موسسین، و

. از یک طرف این امکان بالقوه وجود دارد كه نگرش های مثبت یا منفي درباره 3گیرندگان این مدارس است

تاسیس این مدارس شکل گیرد. برای نمونه، قاسمي پویا و حاضری در تحقیقات خود عمده ترین نگرش منفي به 

                                                           
  1- در  این مدارس  تا کيد خاصی بر ارزش های انقالب اسالمی ایران می شود. 

ه طور  نهان و ب قابل ذکر  است که این کارکرد ها مورد نظر  موسسين، نشات گرفته از باورداشت ها، انتظارات، تصورات و نگرش هایی است که رفتار آنان را -

  1آشکار در  مقابل پدیده های  مختلف از  خود متاثر  می سازند)گلپرور به نقل از  برم و کازین و همکاران ، 1851: 85(. 
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فرهنگي ذكر كرده اند؛ اما نتایج پژوهش  –را پیامدهای نامناسب اجتماعي  0مدارس غیرانتقاعي و مدارس منتخب

(. از طرف دیگر، طبیعي به نظر مي 308-313: 0383گلپرور چنین نتایجي را مورد تردید قرار مي دهد )گلپرور، 

رسد كه با گذشت زمان، این مدارس چندگانه، كاركردهای پنهان و آشکاری داشته باشند كه نیاز به تبیین و بررسي 

  یری منفي این كاركرد ها كاسته، و به جهت گیری مثبت آنها افزوده گردد.دارد تا از جهت گ

در  مدارس كشورهای  دیگر  نیز  تنوع وجود دارد، برای مثال در كشور آمریکا،  مدارسي  با رویکرد دیني  فعالیت 

. رشد كرده است مذهبي گیری و ارتباطاتجهتتعداد و تنوع مدارس با در این كشور  در سال های اخیر،كنند مي

تمركز بر در  عالقه فزاینده ،در چندین ایالت و در این مدارس رویکردهای دیني معلمان در حال افزایش است

شود. در این دیده ميو اخیرا كاتولیک  ي، انگلیسيهای مسلمانان، یهودیان، ارتدكس یونانتجربیات فرهنگي گروه

شود و های مورد نظر  موسسین نیز  تدریس  ميفوق برنامه مدارس عالوه بر محتوای مصوب آموزش و پرورش،

شود اما رویکرد كلي آن مطابق دكترین متمم اول مصوب هایي كه مورد نظر موسسین است نیز  تدریس ميارزش

ی های دولتي و گاه بوسیلهی كمکآمریکا یعني جدایي كلیسا از دولت است. بودجه این مدارس گاه بوسیله

 . (Harr bailey: 2009)دیه ها  و افراد خاص تامین مي شود خیرین، اتحا

لذا، در این پژوهش بر آنیم تا با تبیین كاركردهای آشکار و پنهان مدارس چندگانه كشور، ضمن بررسي زمینه  

های به وجود آمدن این كاركرد ها ، مشخص نماییم در هر یک از مدارس ازكدامیک از كاركردهای مثبت و 

اهداف تاسیس بروز كرده است و كدامیک از انواع مدارس با توجه به كاركردهایشان در بوجود آوردن متناسب با 

ها پیشنهاداتي توان برای ادغام آناند و یا از حیث محتوایي مشکل دارند كه ميتفاوت با سایر مدارس توفیقي نداشته

                                                           
  1- قابل یادآوری  است که حميد رضا عریضی نيز  در پژوهش های  خود بر چنين نتایجی تاکيد می نماید)عریضی، 1851: 12-15(.
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ر افزوده شدن كارایي و توانمندی مدارس چند داشت؟ همچنین با ارائه راهکارهایي در انتهای این پژوهش، سعي ب

 با در نظر داشت كاركرد های پنهان و آشکار مدارس است.  -گانه

 اهمیت و ضرورت مسئله

نظران اتفاق  نظر دولتي بین صاحبگي مدارس با كیفیت آموزشي مدارس در خصوص وجود رابطه بین چندگون

است و از آنجا  77تا  47ز  كاهش كیفیت آموزشي بین سالهای نیست. با توجه به شواهد آماری  مذكور كه حاكي ا

اند؛ مي توانیم احتمال دهیم كه كه از این سال به بعد در مجموع مدارس غیر انتفاعي در سطح كشور گسترش  یافته

از جمله عوامل  موثر و تاثیر  گزار در كاهش  كیفیت آموزشي در  مدارس دولتي اعمال  سیاست چندگونگي 

ها( در بین مسئولین آموزش و (. لذا، این قبیل سواالت )یا نگرش0374سال اخیر باشد )مفتي زاده،  07س در مدار

پرورش و مدارس چند گانه بوجود آمده كه : چه رابطه ای بین چندگانگي مدارس و عدالت اجتماعي  وجود دارد؟ 

قدند كه نابرابری اجتناب ناپذیر است و ( از  طرف دیگر نظریه پردازان كاركردگرایي معت37: 0383)عریضي، 

آموزش و پرورش نقش مهمي در فرآیند قشربندی دارد، كاركرد مهم مدرسه ، انتخاب افراد بر حسب سطوح 

توانایي آنها برای موقعیت های مختلف سلسله مراتبي است. بر اساس نظریه كاركردگرایي، بخشي از جامعه در 

 (. 343: 0383ست)شارع پور ، ها اارتباط با دیگر اجزاء و بخش

مطالعه آموزش و پرورش نیز این امر را اثبات مي كند كه رفتارهای دانش آموزان در مدارس بیشتر در حیطه 

(؛ لذا، مسئولین مربوطه بایستي برای 83-80: 0387كاركردهای پنهان است تا كاركرد آشکار)ستوده و همکاران، 

دانش آموزان، سعي در تبیین دقیق این كاركردها نموده؛  تا در  نتیجه در  موفقیت در امر هدایت صحیح رفتار های

شناختي دانش آموزان موفق شوند. بسیاری از كاركرد های پنهان آموزش و پرورش در كشور -حل  مسائل رفتاری

ركردهای ما به گونه ای است كه یکي از نتایج آن ایجاد تعارض در بدنه آموزش و پرورش مي باشد. از نمونه كا
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( كهنگي 3( عقب ماندگي نظام آموزشي از تحوالت و پیشرفت ها0پنهان آموزش و پرورش بدین قرار مي باشد: 

: 0387( نقش  نیروی انساني )ستوده و همکاران، 4( تکنولوژی ارتباطات و ساختار آموزش و پرورش 3برنامه درسي

80-83.) 

باالخص –مدارس، ناهماهنگي بین مدارس مختلف كشور از دالیلي اصلي بوجود آمدن چنین كاركردهایي در 

مي باشد كه موجب  چند قطبي شدن نگرش های افراد جامعه به این مدارس  شده   -مدارس غیر انتفاعي

(. چند قطبي شدن نگرشها نیز باعث تنزل كاركرد های مثبت این 308-313: 0383است)گلپرور، و همکاران، 

 مدارس گردیده است.

ن پژوهش با توجه به این كه مهم ترین انگیزه در ایجاد مدارس متنوع، پاسخگویي به ویژگي ها و لذا، در ای

نیازهای متفاوت دانش آموزان بوده است، ابتدا سعي در شناسایي دقیق كاركرد های آشکار و پنهان مدارس چند 

چند گانه كشور، با درنظر داشت   گانه ایران خواهد شد، و در ادامه نیز سعي در  ارائه راهبردهایي برای مدارس

كاركرد های آشکار و پنهان آنها و با هدف، باال بردن سطح كیفیت آنان مي باشد. جهت گیری دیگر پژوهش نیز 

 بررسي امکان ادغام بعضي از مدارس چندگانه با یکدیگر است.

 ای بودن پژوهش به سؤاالت زیر پاسخ دهید:در صورت كاربردی و یا توسعه

 باشد؟تایج طرح پاسخگوی كدامیک ازمسائل جامعه در زمان حال و آینده ميالف. ن

پاسخ به این سوال اساسي كه تنوع مدارس چه اثراتي بر عملکرد مدارس داشته و آیا در مجموع به نفع  -

 جامعه بوده است یا نه؟

 تحلیل وضعیت موجود كاركرد های تنوع مدارس -
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گذاری و تصمیم گیری های كالن در ش جهت  سیاستكمک به سطوح كالن مدیریت آموزش و پرور -

 مورد مدارس چندگانه

 فهم دقیق موسسین مدارس از كاركرد های آشکار و پنهان مدارس -

های منفي ایجاد شده كه كاركردهای پنهان مدارس چندگانه موجب آن اهتمام در جهت تعدیل نگرش -

 است.

 ن كاركردهای پنهان منفي مدارس بوده است.كمک به بررسي، و حل مسائل دانش آموزاني كه منشا آ -

به منصه ظهور گذاشتن كاركردهای پنهان و آشکار مدارس مدارس، برای مسئولین آموزش و پرورش،  -

 برای داشتن استراتژی شایسته تر در هدایت مدارس

 پیشنهاد برای تحدید كردن كاركردهایي از مدارس، كه با مباني اسالمي مدارس در تعارض هستند. -

 مک به متحد الشکل نمودن مدارسي كه دارای كاركرد یکسان هستندك -

 استفاده مدارس از كاركردهای مثبت یکدیگر برای تعالي بخشیدن به كیفیت آموزشي و تربیتي موجود -

 توانند از نتایج طرح استفاده كنند؟ب.كدامیک از مؤسسات دولتي و غیردولتي مي

 بهینه در  مدارس مربوطه   مدارس مختلف كشور برای  سیاست گذاری  -

 آموزش و پرورش برای  سیاست گذاری  بهینه در  مدارس  -

 شانهای تریبتي مدارس فرزندانهای دانش آموزان برای آگاهي از اهداف و جهت گیریخانواده -

 گذاری تربیتي در مدارسمعاونت پرورشي آموزش  و پرورش جهت سیاست -

 ری شایسته تر مدارس خودگذاموسسین مدارس جهت سرمایه -

 و........
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 اهداف تحقیق) اهداف كلي و اهداف اختصاصي طرح(: -4-03

 شناخت كاركردها و آثار و نتایج آشکار و پنهان مدارس چندگانه با توجه به اهداف مصوب  -0

 شناخت زمینه های الزم برای ادغام بعضي از انواع مدارس با در نظر گرفتن كاركرد های مشترک  -3

راهکارهایي در جهت، افزایش كاركردهای مثبت)آشکارو نهان( و تقلیل كاركردهای منفي)آشکار و  ارائه -3

 نهان(مدارس

 های تحقیق( ها یا فرضیه های تحقیق)همراه با دالیل توجیهي در زمینه فرضیهسئوال – 7-03

نمونه دولتي، ان، ، غیر دولتي، استعدادهای درخشدولتي كاركردهای آَشکار و پنهان مدارس چندگانه)عادی -0

 متوسطهمدارس در كلیه  (، مدارس وابسته و مدارس استثنایيبزرگساالن، ایثارگران، راه دورشاهد، هیات امنایي، 

 چیست؟شهر تهران 

 با در نظر داشتن كاركرد های آشکار و پنهان مدارس، كدامیک از مدارس با هم قابلیت ادغام را دارند؟  -3

ار و كاركردهای مثبت)اعم از آشکار و نهان( را تقویت كرد و آثار و با چه راهکارهایي مي توان آث -3

 كاركردهای منفي)اعم از آشکار و نهان( را كاهش داد؟

 مالک( -پیش بین/ وابسته -تعیین متغیر های تحقیق)مستقل-4-03

باشیم لذا،  با نظر بر این كه در پژوهش حاضر سعي در تبیین كاركرد های آشکار و پنهان مدارس چند گانه مي 

كاركرد های آشکار و كاركرد های پنهان به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته مي شوند؛ و ماهیت هر مدرسه كه در 

 اساسنامه آن مورد توجه قرار گرفته به  عنوان متغیر مسقل در نظر گرفته مي شود. 
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 كلمه( 011)حداكثر خالصه پیشنهاده پژوهشي 

 بوددر صدد  و دیرس به انجام برگزاری جلسات كانونيو با روش ي است این پژوهش كه از نوع توصیف

كاركردها و آثار و نتایج پیدا و نهان تنوع و چندگونگي در مدارس را با توجه به اهداف مصوب تشکیل چنین 

مدارسي كه در اساسنامه ایجاد و مقررات این مدارس مندرج است، با هدف بررسي اثرات تنوع و چندگونگي 

لذا با انجام مطالعه  ،رس بر عملکرد آنها و شناسایي آثار و تبعات منفي  این چند گونگي مورد بررسي قرار دهدمدا

اسنادی و بررسي ادبیات پژوهش و مصاحبه اكتشافي با صاحب نظران و دست اندركاران این مدارس متنوع، 

، اولیاء مدیران د كه روی یتدوین گرد در جلسات كانوني سواالت مناسب برای احصاء كاركردهای آشکار و نهان

ایثارگران، و دانش آموزان پسر و دختر مدارس عادی، غیر دولتي، استعدادهای درخشان، شاهد،  ، والدین مدارس

 عموميمتوسطه نمونه دولتي، هیات امنایي، مدارس وابسته و مدارس استثنایي در كلیه مدارس  بزرگساالن، ،راه دور

شد و نتایج و  اجرابه شرح زیر  وطههای كانوني مربجلسه با گروه 37ر تهران در خالل شهآموزش و پرورش در

 د.یگیران آموزش و پرورش ارائه گردراهبرد های حاصله ازآن برای  تصمیم

 نوع مدرسه 00جلسه كانوني با مدیران و دست اندركاران 00

 آموزان مدارس متنوعجلسه كانوني با والدین دانش8

 آموزان مدارس متنوعني با دانشجلسه كانو7

 نوع مدرسه  00 )مدیران و دست اندركاران(جلسه كانوني تلفیقي با حضور نمایندگان0
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 مباحث نظری درباره کارکردهای مدارس

هایي . در فارسي معادلاستمعنای انجام یک وظیفه گرفته شده به Functioاز ریشه التیني  Functionواژه 

. در علوم اجتماعي نقشي را مي رساند معنای تابع استدر زبان ریاضي بهنقش، عمل، خدمت، شغل یافته است. چون 

خالصه اینکه كاركرد به مجموعه . (0383رساند)ریتزر،ترجمه ثالثيكه یک جزء از كل تقبل كرده و به انسجام مي

 (0387گیرد)اسکید مور،ی نظام انجام ميشود كه در جهت برآوردن یک نیاز یا نیازهاهایي گفته ميفعالیت

نظر به این كه در این مطالعه به كاركردهای آموزشي و پرورشي )چه پنهان و چه پیدا( در هر نوع مدرسه مورد 

مطالعه نگاه شده است الزم بود مفهوم كاركرد كه پایگاه جامعه شناختي دارد توصیف گردد. شاید بتوان گفت 

شناسي معاصر در غرب، نگرش اصالت كاركرد )فونکسیونالیسم( است كه ریشه های  مسلط ترین نگرش در جامعه

گردد. از نظریه پردازان بزرگ كاركردگرایي باز  مي پارسونز فکری آن نخست به امیل دوركیم و سپس به تالکوت

اهای ساختاری مي )كه جزو كاركردگر 4و كروبر 3، مالینوسکي3، رادكلیف براون0توان به افرادی  نظیر دوركیممي

(. نظریه متغیرهای 01، ص30/3/10، 780، و .. اشاره كرد)روزنامه فرهیختگان، دوره جدید، شماره 7باشند(، و پاسونز

هایي شناسي  است. از  نظر  پارسونز متغیرهای الگویي، واقعیتالگویي پارسونز، از مشهورترین نظریات در  جامعه

 ارند و نشانگر تاثیر  ویژگي های ساختي هر  نظام اجتماعي بر رفتار فردند. هستند كه جنبه عمومي  و جهاني  د

                                                           
1 - Durkheim 
2 - Radcliffe-Brown 
3 - Malinowski 
4 - Kroeber 
5 - Parsons 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%86&source=web&cd=10&sqi=2&ved=0CE0QFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.anthrobase.com%2FDic%2Feng%2Fpers%2Fradcliffe-brown_alfred_r.htm&ei=P0tVUI3tA8ePrgeKu4DQCA&usg=AFQjCNFdwR1G38q1V2srVFWX0RcjdwF11Q&cad=rja
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 کارکرد از منظر جامعه شناسي

در اینجا الزم است بین كاركرد كه به نتیجه و اثر مربوط مي شود و علت و نیز انگیزه كه عوامل شركت كننده را 

كند  ن جامعه شناسي براین تقسیم بندی تأكید ميشکل مي دهد، تمایز قائل شویم. دوركیم در تقسیم و قواعد روش

 لیکن كاركرد گرایان جدید با صراحت بیشتری در صدد تفکیک آنها از یکدیگر هستند.

رد را كه به علت تخصص هرچه بیشتر كدوركیم در كتاب تقسیم كار اجتماعي نتایج و آثار جدید تقسیم كار، كار

« تراكم اخالقي»همراه با « تراكم جمعیت»ه نظر او علت تقسیم كار، رشد و از علل آن متمایز مي كند. ب مطرح است ،

است كه برخي آن را به چگالي تعبیر كرده اند. او معتقد است هنگامي كه این تراكمها افزایش یابد بحراني به وجود 

كس و در عین حال  مي آید و انسان خود را در یک رقابت غیرقابل اجتناب مي یابد، رقابتي كه تهدیدی علیه همه

 علیه نظام اجتماعي به شمار مي رود.

این تهدید گرچه برخواسته از رقابت نامحدود در عصر جدید است لیکن مسأله ای قدیمي است كه خاصه توسط 

نظراني مانند توماس هابز و دیگر نظریه پردازان قرار داد اجتماعي مطرح و بررسي شده است. در حالي كه راه صاحب

ی فردی و انگیزه شخصي منطقي مستدل است، برای این مسئله استمداد از عقل به عنوان یک خصیصه ،حل هابز

 دوركیم برخالف نظر او دیدگاه جانشیني را كه در شیوه تفکر كاركردی به كار مي رود، پذیرا شده است.

ه حلي را بپذیرند كه ذهني بودن دوركیم معتقد است كه واقع بینانه ترآن است كه از افراد انتظار داشته باشیم را

آن كمتر باشد و به بینش و درک سیاسي نیاز نداشته باشد. و همچنین او كامالً معتقد به انفکاک و جدائي مقاصد 

فردی از نتایج عملي آنها است. مقاصد و اهداف ممکن است خودخواهانه و به خود آنها مربوط باشد، لیکن دوركیم 

ه ای را كه از لحاظ اجتماعي مفید است، مي بیند، نتیجه ای كه هیچکس به دنبال آن نبوده به گمان خود در آن، نتیج

توسعه نوع جدیدی از انسجام اجتماعي را  ی ناخواسته،ی آن نیندیشیده است. این اثر و نتیجهاست، چرا كه درباره

 ابله مي كند.باعث شده كه با هرج و مرج ناشي از خود پرستیهای انفرادی و متراكم شده مق
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 در اینجا نتایج ناخواسته مورد نظر دوركیم را مي توان كاركرد نامرئي از تقسیم كار اجتماعي تلقي كرد.

گیرد كه نیازها با نظام در ارتباط است. صرف نظر از بحث مربوط بر ی كاركردی از این فکر كمک مينظریه

به سوی هدف ارضای نیازها تحویل و تحول مي یابد. بنابراین ما نظامي را در نظر مي گیریم كه  سرچشمه این نیازها،

ی مکانیکي دارد فکر نیازهای یک جامعه و یک نظام با مفهوم تطور اجتماعي مرتبط مي شود. این مفهوم اساساً جنبه

و تا حدودی همانند خط كشي است كه تعادل، آن را بر نوک انگشتانتان حفظ مي كند: خط كش همین كه در 

قرار مي گیرد. گرایش دارد كه در همان حال باقي بماند و تعادل حفظ شود، چرا كه پیرامون خط كش جایش 

)یعني انگشت شما( و خود خط كش هر دو برای یک هدف كه همان حفظ تعادل است، عمل مي كنند. به نظر مي 

 رسد كه تعادل چیزی شبیه این باشد.

اجتماعي توافق ندارند یا اختصاصاً با آن سر و كاری ندارند، محور  عده ای از كاركرد گرایان كه اساساً با تطور

بحثشان فعل و انفعاالت داخلي و تأكید شان به كاركردهای دروني نظام است، بي آنکه به مرحله نهایي تعادل یا به 

 محیط توجه كنند.

أكید بر هدف یا وضعیت محیطي در این صورت تأكید اساساً بر انطباق و سازگاری است در حالي كه در مورد اول ت

و تعادل پویاست، در این دیدگاه وضعیت نظام در لحظه معین در رابطه با جهت گیری های كلي نظام اجتماعي مورد 

 بررسي قرار مي گیرد.

ای از كاركرد گرایان تطور و دگرگوني اجتماعي در با توجه به آنچه گفته شد، معلوم مي شود كه از دیدگاه عده

ا فرآیند تعادل تبیین مي شود. و اگرچه منقدان نظریه كاركرد گرایي معتقدند كه این مکتب قادر نیست رابطه ب

دگرگوني های اجتماعي را توضیح دهد. در واقع یکي از اصول تفکر كاركرد گرایان تطور گرا این است كه 

 تعادل همواره تحقق مي یابد.  دگرگوني هایي را به عنوان پاسخي به محیط تلقي مي كنند و به این ترتیب حفظ
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 نقد کارکردگرایي 

اند و همان انتقادات وارد برآنها براین هم وارد دانسته -اندام گرایي -برخي از ناقدان، كاركرد گرایي را دنباله گرایي

مي دانند. از آنجا كه تبیین كاركردی دوركیم را مي توان نقطه ی عزیمت كاركردگرایي دانست، كاركردگرایان 

نگرند همانند بنیانگذاران مثبت گرایي و اندام گرایي، جامعه را به صورت تمامیتي در هم آمیخته و ساخت یافته مي

 كه اجزاء و عناصر سازنده خود را به صورت هماهنگ و متعادل فراگرفته است.

است كه برخي از این به چنین بینش كل گرایي كه اراده فرد در آن جایي ندارد از دیدگاههای مختلف انتقاد شده 

 انتقادات را در دیدگاههای مکاتب دیگر نیز مي توان مالحظه كرد.

اولین انتقاد بر كاركردگرایي همواره این بوده است كه بسیار كل گراست و چرا كه در آن جز به تعادل كلي نظام 

ری توجه نمي شود و در نتیجه كه در اثر نیازهای متقابل و كاركرد اندام و نهادها تحقق مي پذیرند، به چیز دیگ

 برداشتي ناقص و موهوم از روابط واقعي جامعه و كنشهای اجتماعي ارائه مي شود.

تضادگرایان معموالً نقد خود را متوجه اصل وفاق و تعادل نظام یافته و عدم تحریک و پویایي دروني این بینش 

و كشمکشها و برخوردهای طبقاتي آن نادیده گرفته معتقدند كه در كاركرد گرایي تضادهای اجتماعي جامعه  كرده،

جای تضاد و تخاصم را مي گیرد و سرانجام، به نظر آنها آنچه كاركرد « ضرورت وجود طبقات»مي شود و توجیه 

گرایي به عنوان نظام و ساخت اجتماعي ارائه مي دهند، بسیار كلي و ابهام آمیز است و نتایج ناچیزی مي توان از آن 

 كرد.استنباط 

انتقاد دیگر متوجه شیوه تحلیل كاركردی است. در این شیوه تحلیل، برای نظام اجتماعي موجودیتي مستقل و جدا از 

اعضایش تصور مي كنند چه اینها مانند اندام گرایان بر وحدت اجتماعي و قدرت مستقل از ارزشها و مکانیزم كنترل 

 اجتماعي تأكید دارند.
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ول جزئي را حاصل نیاز كاركردی جامعه مي دانند. به عبارت دیگر به نظر آنها جامعه به بعالوه هرگونه تغییر و تح

صورتي عمل مي كند و پیش مي رود كه پاسخگوی احتیاجات كاركردی خود باشد و به ساز و كارهای وحدت و 

ند كه نیازهای انسجام تعادل آن را حفظ كند و به حیات و بقاء آن كمک كند. یعني جامعه به صورتي عمل مي ك

 كاركردی خود را برطرف سازد همین و بس.

یکي دیگر از مکاتبي كه كاركردگرایي را مورد نقد قرار داده، مکتب تضاد است. صاحبنظراني همچون ركس و 

دارندرف معتقدند كه نقش كنش گرایان اجتماعي در دگرگونیهای اجتماعي به فعالیتهای آگاهانه عامالن اجتماعي 

 مربوط است.

به اعتقاد این دسته از جامعه شناسان كاركرد گرایان هم مسأله دگرگوني را در معنای واقعي نادیده گرفته شده است، 

و هم بر انطباق و سازگاری تأكید مي ورزند و این دو مفهوم را به هم مربوط مي سازند. برعکس از نظر مکتب 

شترک جامعه ممکن است به دو گروه متخاصم و متضاد منازعه، وفاق اجتماعي و هنجارها و موازین و ارزشهای م

شود و نیازهای مشترک و عام را كه منافع همه را تأمین كند، نمي كه بر سر منافع گروهي منازعه دارند تقسیم مي

 توان مشخص ساخت و این توجیه كننده مبارزه طبقات و حتي جنگهایي است كه صورت مي گیرد.

یان برای این نوع تحلیل نقش درجه دوم قائلند و بیشتر به شیوه نظام یافتن بالقوه دیدگاه دوركیم و كاركرد گرا

جامعه صنعتي جدید و هماهنگي و وحدت آن فکر مي كنند تا به تضادها و این اختالف نظر كلي است كه بین دو 

 دیدگاه وجود داشته است. 

 کارکردهای مدرسه

پرورش حاكم بود، كاركردهای مدرسه بر تربیت انسان بر طبق  دیدگاهي كه بر آموزش و  0141تا سال 

به بعد در  اثر  رشد و رواج دیدگاه های  انتقادی در  مورد  0141اجتماعي مناسب برای جامعه تاكید داشت. از سال 
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كاركردهای مدرسه، انتقادات زیادی مطرح شده است كه آیا مدارس  قادرند نابرابری  های اجتماعي را در جامعه 

انتقاد مي كنند كه در  شرایط حاضر،  بخش اند؟ اخیرا نظریه پردازان این چنیندهند؟ آیا مدارس رهایي  كاهش

ه كمک ي در جامعسنبه تداوم تبعیض و نابرابری های جفرو دستي را فرا مي گیرند و مدارس  ،دختران در مدارس

 (. 0380مي  كنند)اعزازی،

تلف  یکسان نیست. در كشور های پیشرفته، بخش خصوصي به اشکال سیستم مالکیت و مدیریت در  كشور های  مخ

در  اكثر  كشور ها در متعدد تحت قوانین و آیین نامه های خاص اقدام به راه اندازی و اداره مدارس مي كنند. یعني، 

مثال برای مدارس دولتي اجازه تاسیس مدارس خصوصي به افراد داده و گروه های اجتماعي داده مي شود. كنار 

آموزی اند كه هر دانشمدارسي در آمریکا هستند كه بر اساس این رویکرد ایجاد شده 0مدارس اینتردیستریک

درهرناحیه و منطقه شهری خود، فارغ از جایگاه اقتصادی و فرهنگي و نژادی الزم است به مدرسه رود 

(Rinzulli:2011)  . های اجتماعي  امری  واده و دیگر نهادبین مدرسه و خانامروزه مشاركت مردم و همکاری های

شود. در  ایران شیوه مدیریت و مالکیت مدارس دارای  تنوع و الزم برای پیشرفت آموزش  و پرورش  محسوب مي

در مدارس كشورهای   .(  73: 0311تعداد را  دارند )تیموری، ای است هر چند هنوز مدارس  دولتي باالترینگسترده

ریزی و تصمیم گیری جنبه مشاركت بین خانواده، مدرسه ومسئولین نقش ومسئولیت برنامه پیشرفته نظیر آمریکا،

های  مورد نظر والدین بایستي در قوانین اجرایي مدرسه آموزش و پرورش را یافته است. در  این مدارس، ارزش

 .(Rinzulli:2011) لحاظ شود و دولت فقط  ناظر نهایي بر نوع تربیت و فرآیند آن در این گونه مدارس است

در ایران نیز آموزش و پرورش پیشینه ای كهن دارد. ولي تاسیس مدارس ملي كه نمونه ای از مدارس خصوصي 

است)و تا اندازه ای هم با مدارس غیر انتفاعي امروزین شباهت هایي دارد( به اواخر دوره قاجار بر مي گردد به هر 

انقالب اسالمي، فراز و نشیب های زیادی در افزایش و كاهش  حال، از بدو تاسیس مدارس خصوصي از پیش از

                                                           
1 Interdistric 
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استقبال آحاد جامعه از این مدارس وجود داشته است. پیش از پیروزی  انقالب اسالمي در ایران، سهم اصلي  

شمسي به تدریج تعداد مدارس  غیر دولتي توسط   31آموزش  را مدارس دولتي برعهده داشتند از  اواخر  دهه 

های پیش از انقالب  دو نو ع مدرسه در  كنار موسسات فرهنگي با اهداف متفاوت ایجاد گردید. در  سال اشخاص و

بود های علمي و فرهنگي تاسیس شده ( مدارسي  با رویکرد علمي كه توسط  شخصیت0مدارس دولتي  ایجاد شدند 

ت دانش آموزاني كه از نظر  علمي آموزش برتر دروس مدرسه و تربی ، كهنظیر  مدرسه هدف  و مدرسه خوارزمي

مباني  دین در  كنار  آموزش  دیني كه به تقویت –( مدارسي با رویکرد علمي 3بود . آنها برجسته بودند مورد تاكید 

، علوی، نیکان، و كمال .. تربیت پرداختند. در  واقع دغدغه اصلي موسسان مدارس  اسالمي  نظیر دین و دانشمي

 (.73 :0311انان بود)تیموری، دیني كودكان و نوجو

، 0311)تیموری  كه از توانایي برخوردار  بودند هایي فرزندان خود را به مدارس ملي  و اسالمي مي فرستادندخانواده

بحث هایي بر سر ضرورت یا عدم ضرورت تشکیل مدارس  غیر  0347(. پس از پیروزی انقالب اسالمي تا سال 73

مجلس شورای اسالمي وقت، قانون تاسیسي و راه اندازی مدارس   0347در این سال  دولتي در  گرفت و در نهایت،

( این مدارس بر اساس مصوبه مجلس 0377غیر  دولتي را در  قالب مدارس غیر انتفاعي به تصویب  رساند)حاضری ، 

یه امکانات ، از دانش شورای اسالمي، به عنوان مدارسي معرفي شدند كه برای  تامین بخشي  از هزینه های خود و ته

 (.031: 0383كنند)محسن گلپرور، حمید رضا عریضي، ميآموزان شهریه دریافت 

ناشي از آن، نهاد آموزش در ایران، مانند سایر نهادهای اجتماعي،  بعد از انقالب اسالمي و تحوالت اجتماعي

خود را در كل نظام پیدا نکرد، زیرا دچار دگرگوني گردید و بر اساس كاركردهایي كه ذكر شد، تا مدتها جایگاه 

ها، منزلت، و نقشهای اجتماعي تغییر كرد و این نهاد مي بایست خود را با چهارچوبهای نظام جدید منطبق كه ارزش

 و متعادل مي نمود.
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بنابراین نقشهای شغلي، ارزشها، منزلتها،  زار تحقق اهداف نطام اجتماعي است،بدیهي است كه نهاد آموزش، اب

شود. نهاد آموزش، تنها كار آماده سازی، قدرت تطبیق، و روابط اجتماعي در فرایند آموزش مشخص ميو 

توسط نسلهای آشناسازی افراد را انجام مي دهد، اگرچه، وظیفه باالتر این نهاد، تعلیم و تربیتي عملي است كه 

 تر بر آنان كه هنوز آماده زندگي اجتماعي نیستند صورت مي گیرد.قدیمي

بارزترین كاركرد نهاد آموزش، فراهم آوردن تغییر و پیشرفت در جامعه از طریق پژوهشهای علمي است. با 

نگاهي گذرا، شاید این طور گمان شود كه، در مقطع آموزش عالي، به این عمل پرداخته مي شود، اما، پاشیدن 

گیرد. روحیه پژوهشي، و تغییر رت ميتخمهای تغییر و پیشرفت، قطعاً در دوران ابتدایي و متوسطه آموزشي صو

ساخت ذهني، یکي از مباني توسعه به شمار مي رود. اگر بپذیریم كه توسعه اقتصادی نیازمند باورهای فرهنگي 

مناسب و سازگار با توسعه است، صرف نظر از اینکه، این باورها چگونه انتخاب مي شوند و چه هستند، این مدارس 

د كه، این باورها را تقویت مي كنند و در جامعه نهادینه مي سازند. پس تخصیص منابع را ابتدایي و راهنمایي هستن

  نباید برای این مقاطع به صورت محدود عرضه كنیم.

، در ایران بحث  یکسان سازی  مدارس مطرح گردید و جهت جلوگیری از  نظام طبقاتي در  77پس از  سال 

اس تصمیم شورای انقالب فرهنگي منحل، و مسئولیت برنامه ریزی  آموزش  و پرورش، كلیه مدارس ملي بر اس

مدارس  (.73: 0311آموزشي كشور و نظارت بر  اجرای این گونه برنامه ها مستقال به دولت واگذار  شد)تیموری، 

یش به افزاهای رو دولتي با نگاه عدالت جویانه در  تمام شهرها و روستاها  گسترش یافت اما بودجه دولتي برای هزینه

و دیری  نپایید مشکالت خود را نشان دادند و در این میان مهمترین چالش  كردآموزش  و پرورش كفایت نمي

مدارس دولتي كمبود فضای آموزشي و معلمان آموزش  دیده بود. جهت توسعه عدالت اجتماعي و توجه به آموزش  

ای مانند مدارس ملي و مدارس خصوصي جداگانه ،ههای مستمند نیز از سوی بنیاد های خیریو پرورش  خانواده
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گرفته كه در خدمت این قشر از دانش آموزان قرار  شتوجود دااز قبل و ...  مدارس خیریه، مدارس ملي

ی نوع تاسیس مدرسه اقدام به ی(. از سوی  دیگر، این مسئله بدیهي است كه زماني ایده73: 0311د)تیموری، بو

احساس شود مدارس كنوني در برطرف نمودن نیاز های خاصي از فرآیند تربیت دچار  جدید صورت مي پذیرد كه

تر استفاده نمود. به مي توان به نحو شایسته يتربیت -های كنوني آموزشيكه، از ظرفیتي هستند یا اینیكاستي ها

عمل پوشاندن به  یهای جدید و یا جامهز مدارس با هدف برطرف نمودن نیازعبارت دیگر، تاسیس نوع خاصي ا

ها و تفکرات در زمینه جنبه های مختلف)نظیر جنبه اقتصادی، آموزشي، پرورشي، جامعه شناختي نوع خاصي از ایده

 و ...( تربیت و آموزش مي باشد.

تربیتي جامعه، بایستي به مسائل  –به مرور زمان و با تاسیس مدارس متنوع با توجه به نیازمندی های مختلف آموزشي 

غیر اینصورت امر در  حركت نماید، "تعریف شده"اركردهای وتي نیز پاسخ داشت تا این تنوع در راستای كمتفا

خواهد بود كه شاید اثر بخشي تنوع و چندگونگي مدارس را به كمترین حد ممکن همراه كاركرد منفي تربیت با 

وان به موارد ذیل اشاره نمود: در چه تنزل دهد. از جمله مسائلي كه در  زمینه تنوع مدارس مطرح مي شوند مي ت

تعدادی از مدارس تداخل وجود دارد؟ مدارس  تا چه میزان به كاركرد چه در بین و گذاری ي از سیاستهایبخش

دید نظر شوند؟ اند؟ كدام كاركردهای  تعیین شده برای  مدارس بایستي بازنویسي وتجهای  تعریف  شده نائل شده

باشند؟ با توجه به كاركرد های  كنوني تنوع مدارس، قابلیت تعریف كاركرد جدید مي كدام یک از مدارس دارای

زی )یکسان سازی ( سانآموزش  پرورش  بایستي رویکرد تنوع بیشتر  را پیش روی خود قرار  دهد یا رویکرد همسا

 در  این تنوع دارند؟ و ....؟ دانش آموز، معلم)نیروی  انساني(، محتوای  برنامه درسي چه جایگاهي را بیشتر مدارس

این امر بر  و اشد بچنیني در داخل كشور محدود ميتحقیقات و نظریات موجود برای پاسخگویي به سواالت این

از  دیگر  سوی، تکیه نمودن بر مباني موجود در مورد مسئله تحقیق، به خاطر بومي بودن مباني  .كسي  پوشیده نیست
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واسازگرایانه یا ساختن  "تحقیق  بسوی رویکرد موجود مباني میان س محققان را ازمدارهای مختلف تنوع و كاركرد

 در ادامه به نظریات موجود در زمینه موضوع مورد نظر پرداخته مي شود.    هد.سوق مي  "گرایانه

های  و غیرانتفاعي در كشور های مختلف، نظریات، ایده ها و نگرش میان تنوع مدارس در قالب مدارس دولتي در

متعددی نیز نسبت به عملکرد مدارس مختلف وجود دارد. مدارس خصوصي) در خارج از ایران( و مدارس غیر  

) پیس سیوتا لف واكنش هایي را بر انگیخته استانتفاعي  )در  داخل ایران( تقریبا در اغلب  كشور ها به اشکال مخت

به اشکال مختلف در نظریات و ها كه . این گونه نگرش(033: 0383پویا، به نقل از گلپرور و همکاران ، و قاسمي 

ي نسبت به های نگرش مثبتدهد كه خوشههای آحاد و طبقات مختلف جامعه منعکس شده است نشان مينگرش

نتایج  (.033، 0383وضعیت آموزش مدارس خصوصي وجود دارد)اپلي و رومانو به نقل از گلپرور و همکاران ، 

ست كه اعتماد مردم به دولت كم شده است. از طرف دیگر اعتماد به بخش خصوصي زیاد پژوهش ها حاكي از ان ا

شده است.از  سوی دیگر، اعتماد به نفس دانش آموزان در مدارس دولتي پایین است. مدارس دولتي نیز مشکالت 

دارند. نتایج  فراواني نظیر كمبود امور بهداشت، كمبود كتاب، كالس های پر جمعیت، كبود امکانات رفاهي را

وری  مي شود و كیفیت ازمایشات میلواكي حاكي از آن است كه خصوصي سازی در آموزش و پرورش  باعث بهره

های تحقیقي متفاوت، حتي  در خارج از ایران نیز از البته بنا بر گزارش .(greene:1997)یادگیری  باال مي رود

، مورسي  وستر ، 0117صي وجود دارد)فردكین و توماس عي در میان مدارس خصوینظر عملکرد آموزشي تنوع وس

  (. 3113، اسکیدلزكي 3110

بررسي  در  مورد نحوة نگرش افراد از دیگر مولفه های  و محیط )خانواده، جامعه( مرتبط با های نظری دیدگاه

 گرفتن نظردر با  محیط )خانواده، جامعه( باجایگاه رابطه بررسي و است تنوع و چندگونگي مدارس مبحث 

است، به طوری كه مطالعه این در بررسي مورد نظری  هاییکي از پایه ،كاركردهای مثبت و منفي تنوع مدارس
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در این زمینه مورد بررسي  5بلومر، زیمل، وبر، اتوكالین برگ، كاتز و گالس و استونزل های افراد چون مید،نظریه

 (. 0387گیرد)نصیری، قرار مي

كند. به نظر او اندیشة یک فرد، شناخت، تفکر، عیني و ذهني یک پدیده تأكید مي میان ابعاد مید به وجود رابطه

های اجتماعي كه مبنای رفتار و كنش فرد را نسبت به موقعیت معیني تشکیل گاهي و نگرش نسبت به امور و واقعیتآ

گیری طبیعت طي نقش مهمي در شکلدهد، حاصل تقابل بین دو بعد عیني و ذهني است. از نظر مید، شرایط محیمي

آدمي و رفتار و شخصیت او دارد، اما این تأثیر یک جانبه نیست. انسان موجودی منفعل و صرفاً پذیرندة شرایط 

گو نگرد، با خود به گفتبه خود مي محیطي نیست، بلکه در پیوند متقابل با شرایط اجتماعي و محیطي، در ابتدا

زند. انسان به مدد خود، قادر است سازد، سپس دست به كنش ميمعنا و قابل اشاره مي نشیند، از خود موضوعي بامي

اش را با محیط پیرامون دگرگون ساخته، توانایي كسب تجربه در زندگي دروني را یافته، در ماهیّت كنش نوع رابطه

اند موقعیت كنوني را كه در آن قرار توگیرد انسان به اعتبار وجود خود ميانساني تغییر ایجاد نماید. مید نتیجه مي

و آزادانه در مورد مسائل و شرایط  های محیط و زمان باشد،گرفته است درک كند، بدون آن كه در بند محدودیت

درک فلسفة حال و رسیدن  گذرد بیندیشد و به آگاهي دست یابد. او بازندگي خود و آن چه در محیط اطرافش مي

ها، و ها، هنجاربلومر نیز معتقد است كه ساختار. شودبرطرف نمودن مشکالت مي به آگاهي، آمادة عمل برای

ای در انتخاب و هدایت كنش انساني ندارند، بلکه آنچه در این فرآیند مهم های اجتماعي نقش تعیین كنندهارزش

ستند، به كنش هایي كه با آن درگیر هاست و تفکر و ذهنیت خود كنشگران است. كنشگران با تعریف موقعیت

به نظر زیمل، در مدل كنش متقابل،  پردازند. بلومر به رابطة متقابل بین اندیشه و كنش فردی معتقد است.دار ميمعني

اش و نیز به پذیری به مثابة جریاني سازگار مطرح است و فرد در برابر موقعیت جدید، به وسیلة منابع شناختيجامعه

شود. همچنین موقعیت جدید در پذیری است، هدایت مينتیجة جریان جامعههای هنجاری كه در وسیلة گرایش

                                                           
1  Mead, Blumr, Simmel, Weber, Atuklayn leaves, Katz and glass and Astvnzl-  
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نماید. از موضوعات اساسي مورد های هنجاری رهبری مينهایت، او را برای بسط منابع شناختي و اصالح گرایش

ها و نابع گرایشحلي دارد كه طبق متوجه پارادیم تعاملي، رفتار مطلوب و رفتار متعادل است. فرد تمایل به یافتن راه

یابد كه آشکارا متضمن به اعتقاد وبر، رفتار انسان زماني كیفیت اجتماعي مي موقعیت خاصي، به نظر او بهترین است.

دهند، معنایي قایل باشند و به نوبة خود، نیت یا مقصودی باشد. بدین معنا كه افراد عامل باید برای عملي كه انجام مي

گیری كنند. رفتار درون گرایانة محض، یا رفتاری كه معطوف به ر مشابه دیگران جهترفتارشان را به سوی رفتا

انسان خردورز، مفسر، دریابندة معاني،  غیر اجتماعي هستند. از نظر وبر،های رفتار های مادی است،اشیاء و وضعیت

دهد. بنابراین، كنترل روز ميهای گوناگون براساس معاني گوناگون، رفتار و كنش متفاوتي از خود بدر موقعیت

 (.0387نصیری، پذیر نیست )رفتار او به طور كامل امکان

در  زمینه كاركردهای مدارس از سوی  صاحبنظران توافق و همسویي وجود ندارد در مواردی نیز در  مجموع،  

مباني نظری  خویش   گرفتن نقطه اشتراكي بین این نظریات آنها قابل تشخیص  است. لذا، هر  صاحبنظری  با در  نظر 

صاحبنظران برای مدارس كاركردهای  متفاوتي از  جمله  ،اقدام به تبیین كاركرد خاص برای  مدارس نموده است

 مشروعیت بخشي، كنش ارتباطي، بازتولید فرهنگي، انتخاب عقالني،و نژادی،  جنسیتي ،اقتصادیكاركرد اجتماعي، 

 شود.طور  اختصار  به آنها پرداخته مياند كه در ادامه به  تعریف نموده و .... سرمایه اجتماعي

 الف: کارکرد اجتماعي

( معتقدند كه مدرسه مکان آموزش هنجارها، ارزش ها، و 0148)3( و جکسون0148)0(، دربین0171پارسونز)

قانون، حکومت و ی بیروني چون گرانهمهارت های اجتماعي است، ادوارد راس مدرسه را در  مقایسه با ابزار كنترل

پلیس، ابزاری به عنوان كنترل دروني  معرفي مي كند. به نظر او مدرسه عامل حفظ نظم  و پیوستگي اجتماعي است. 

                                                           
1 -Deerben 
2  -jackson 
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( جوامع آینده بیشتر بر كنترل دروني یا رواني تکیه خواهند كرد تا صورت های بیروني  0114)0به نظر راس

نترل كودک بر عهده خانواده و كلیسا بود كه از طریق آموزشهای دستکاری اجتماعي. به نظر او در  جوامع سنتي ك

های  اجتماعي برای كودكان، ثبات و همبستگي اجتماعي را تضمین مي  كردند. اما، در  قرن اخالقي و مسئولیت

های  كه آمریکا نمونه خوبي  از آن بود، كاركرد -و رشد فزاینده شهرنشیني –بیستم با ورود جوامع به دوره صنعتي 

نهاد خانواده، دین و اجتماع در  حفظ همبستگي اجتماعي  با افول مواجهه شد. به نظر راس وسایل ارتباط  جمعي، 

تبلیغات و آموزش و پرورش صورت های جدیدی از كنترل اجتماعي هستند كه به تدریج قوت گرفتند. راس 

دارس بتدریج جای خانواده و كلیسا را گرفتند. كاربرد این ابزارها را ویژگي ممتاز جامعه آمریکایي مي داند. م

آموزگار در  ارائه خدمات عمومي جانشین كشیش شد. لذا، نوعي توازن راسي بین كلیسا و مدرسه بوجود آمد و 

آموز یادآور طلوع مدرسه آغاز گشت. مدرسه با ارئه محتوای یکسان نظم و اطاعت از  قوانین خارجي را برای دانش

 31های كنترل اجتماعي در  قرن نماید. یکي از راها اقتدار ظریف خود كنترل اجتماعي را تزریق ميمي شود. معلم ب

های  هوشي  بود كه دانش آموزان را دسته بندی های اجتماعي را مشروعیت بخشید استفاده از آزمونكه نابرابری

فرمانبردار مطابق است. دانش آموز  آموز( اعتقاد دارد كه آزمون هوش فقط با دانش3113)3كرد. اسپرینگمي

ی زیادی  با ساختار ارتش مطابقت دارد. فرمانبر  مانند یک سرباز خوب است بنابراین ساختار مدرسه جدید تا اندازه

آموزی خوب است كه قوانین را بخوبي رعایت كند)صفار سلسله مراتب  نظامي در آن دقیقا رعایت مي شود. دانش

 (.  80: 0383حیدری، 

ایجاد آمادگي در  -0از جمله كاركردهای اجتماعي نهاد آموزش و پرورش مي توان به موارد ذیل اشاره نمود: 

. فراهم آوردن 3. ایفای نقش به عنوان وسیله انتقال میراث فرهنگي، 3افراد برای قبول نقشهای اجتماعي و شغلي،

                                                           
1 - Ross 
2 -Spering 
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. 7ییر و پیشرفت در جامعه از طریق پژوهشهای علمي،  . فراهم آوردن تغ4های اجتماعي، مبنای ارزیابي و فهم منزلت

 (.07: 0384)مهر نوروزی، های اجتماعي، و تسهیل روابط اجتماعيتقویت قدرت تطبیق افراد با ارزش

 ب: کارکرد اقتصادی 

های  اجتماعي ریشه نابرابری (0177)3تیزو جین (0177)3بویلز (3113)0چون گیروكسهمانتقادی  پردازاننظریه

بر  مدارس مي گذارند، مي  دانند. به نظر این دسته از  این نابرابری ها كه  یرا در مناسبات اقتصادی  جامعه و تاثیر

داری به بازتولید و حفظ مناسبات چیرگي، استثمار و نابرابری نهادهای آموزشي در جوامع سرمایه پردازان،نظریه

آنند كه میان ساختار و مناسبات اجتماعي كار و مناسبات برتیز ینپردازند. به عنوان نمونه بویلز و جطبقاتي  مي

اجتماعي نظام آموزشي  نوعي انطباق وجود دارد. بنابر  توصیف  آنها نظام مدارس عمومي برای این بوجود آمده 

ارند، است كه كودكان را با قواعد و هنجارهای جدیدی كه نیروی كار تولیدی در سرمایه داری صنعتي بدان نیاز د

های الزم را برای مناسبات كار، باز تولید مي كند. برای  آگاهي رورشپو  آموزش آشنا سازد. مناسبات اجتماعي

آموزان از  آموزان، بیگانه كردن دانشدانشه مراتبي كار  میان آموزگاران و نمونه این كار را از طریق تقسیم سلسل

مره گذاری و موزان بر اساس نآنتیجه شقاقي كه میان دانش  كاری كه خود انجام مي دهند و رتبه بندی و در

دهند. عالوه بر این، نظام آموزشي از طریق  سطوح مختلف آموزش، نیروی آورند، انجام ميارزشیابي به وجود مي

نوین آموزشي در كشور  اصالحات 4كار  الزم را برای  سطوح مختلف ساختار  شغلي فراهم مي سازد. به نظر هارنت

های دموكراسي اجتماعي بنشاند. ارزشلوژی رقابتي بازاری را به جای داری به دنبال آن است تا ایدئوهای سرمایه

بر حسب  كاركرد اقتصادی مي نگرد، یعني نقشي كه در تولید نیروی  آموزش و پرورشاین ایدئولوژی اساسا به 

                                                           
1 - Giroux 
2 - Bowles 
3 - Gintis 
4 Harnt 
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ولید ثروت ایفا مي كند. مدارس  مثبت به صنعت و ت كارآمد، تولید فرهنگ كارآفریني و فعالیت و پروراندن دیدگاه

پردازند. به عنوان نمونه كنند، بلکه، به بازتولید مناسبات اجتماعي نیز ميرا بازتولید مينه تنها مناسبات اقتصادی 

های  خاصي رخ مي معتقدند كه جریان یاددهي و یادگیری در  مدارس در  دورن عادت( 0147)3و پاسرون0بوردیو

یعني  اینکه مدارس به اشاعه و انعکاس نوعي  خاص از  نظام فکری، ادراكي، ارزشیابي، و كنش كه حافظ   ،دده

 4، و كیدی(3113)3پردازد. به نظر مهرانجامعه است، مي منافع مادی و سمبلیک گروه ها یا طبقات غالب  در

های قدرتمند را در  ئولوژی و منافع گروهدر مدارس، ایدآنها  نحوه گزینش دانش، سازماندهي و ارزیابي( 0170)

آموزان نوع خاصي از محتوای ین پرسش مطرح مي شود كه چرا دانشسازد. به عنوان نمونه امي سجامعه  منعک

ي كند كه تصور آموزند و چرا بعضي  از موضوعات درسي  اهمیت بیشتری  دارند. كیدی نیز  اشاره مدرسي را مي

گذارد. به نظر او دانش  آموزان طبقه كنند تاثیر ميان، خود در  نوع دانشي كه آنها ارائه ميآموزآموزگاران از دانش

گیرند كه به آنها حقایق  شک ناپذیر  بنگرند. در  آموزند و یاد ميكارگر موضوعات ساده و پیش پا افتاده را مي

و از  آنها انتظار مي رود نسبت به چیز ی تری را مي آموزند حالي  كه دانش آموزان طبقه متوسط مطالب  انتزاعي

وزان طبقه كارگر از موزند دیدگاه انتقادی داشته باشند. بر این اساس كیدی نتیجه مي گیرد كه دانش  آمآكه مي

و همین كار پیشرفت تحصیلي  آنها را در  آینده محدودتر  ر  از  دانش  علمي  منع مي شوند تدسترسي به سطح عالي

 .(0383ر حیدری، )صفامي  كند

                                                           
1 -Bourdiou  
2 -passeron 
3 - Mehran 
4 - Keddie 
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 پ: کارکرد جنسیتي  و نژادی

ه از اند كه گرچه مدارس مدعي اندكنشان داده (0181)3، مک دونالد(0178)0نظریه پردازاني نظیر مک روبي

كنند، با این همه هنجارها، ارزش ها، انتظارات و فعالیت های مدارس به تقویت برابری های جنسي  حمایت مي

گرای چنین ازند و از  این رو، نوعي برنامه درسي پنهان را شکل مي دهند ماهیت جنسیتكلیشه های جنسي مي پرد

گردد. با توجه به مطالعات كم در زمینه جنسیت ای به تولید مناسبات مردساالرانه در جامعه منتهي ميبرنامه درسي

یعني تقسیم بندی  –رورش اما، نتایج نشان مي دهد كه نوعي دوگانگي تلویحي در  جریان آموزش و پ ،گرایي

نیز  نشان داده است  (0117)3و تولید مي كند. اسکلتنله مراتب مردانگي را حفظ وجود دارد كه سلس -علمي / بدني

كه چگونه مراكز  تربیت معلم در  خدمت تولید دوباره صورت های مردانگي در  جامعه و فعالیت تربیت محدود 

كشور ما نیز نشان از  بازآفریني نقش غالب  مردان در  محتوای كتب  درسي  های  قرار  مي  گیرند. نتایج پژوهش

 0380ای كه گروه پژوهشي علوم تربیتي جهاد دانشگاه تهران در سال در مطالعه .(0383)صفار حیدری، باشدمي 

رورت تحلیل و بررسي كیفیت برنامه ریزی درسي و آموزشي كشور با توجه به نیازهای زنان وض "تحت عنوان 

برای مركز امور مشاركت زنان  "ائه راهکارها در دوره آموزش عموميایفای نقش مؤثر در توسعه كشور و ار

های درسي پایه دوم و چهارم ابتدایي، اول وسوم های جنسیتي در كتابریاست جمهوری به انجام رسانید، مولفه

مردان  70.8زنان به  30.7ایج نشان دهنده نسبت راهنمایي برحسب اسامي كلمات و تصاویر تحلیل محتوا شدند كه نت

بود. توزیع مولفه های جنسیتي در كتاب علوم و فارسي پنجم ابتدایي و حرفه و فن و اجتماعي دوم راهنمایي نیز 

ها داد.در  مجموع، عوامل جنسیتي بر عملکرد مدرسه و باز تولید نابرابریمردان را نشان مي 77.4زنان به 31.3نسبت 

                                                           
1 - Mc Robbie 
2 - Mc Donald 
3 -Skelton 
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زنجاني   ر  موثر  است، از  سوی  دیگر، آموزش  و پرورش  اغلب نابرابری های جنسیتي را تشدید مي  كند)بسیا

 (. 0384زاده، 

 د: کارکرد مشروعیت بخشي

نظیر لیوتار، بودریالر ، رورتي، جیمس  و فوكو تاثیر قابل  هایيهای پست مدرندر  سالهای اخیر نوشته

زمینه ساز فراهم آمدن بینشي ژرف  3و فوكو 0شته است در  این میان نوشته های لیوتارای بر علوم اجتماعي دامالحظه

داری انش در دوره مدرن در خدمت سرمایهدرباره كاركردهای مدارس جدید بوده است. لیوتار معتقد است علم و د

ی بزرگ است. در  هاده نهاد های آموزشي برآوردن نیازهای فني و اقتصادی صنایع و شركتقرار دارد و هدف عم

زمینه سازند و خود نیز های آموزشي مشروعیت خود را از طریق تامین نیاز های مذكور فراهم ميدوران مدرن نهاد

های  مدرنیته را چون: پیشرفت، رفاه، و سعادت نوع انسان فراهم مي سازند. در این مشروعیت بخشي به آرمان

ی دموكراتیک عمومي برای كسب  رفاه، تحت مدل والگوبه عنوان یک حق  آموزش و پرورشوضعیت به 

ای را در جامعه پیشرفته اقتصادی  و پساصنعتي شود بلکه، خرده نظامي است كه نقش برجستهاجتماعي نگریسته نمي

ي مدرن مشروعیت خود را از  دست داده است، نهادهای  آموزشي یگراهای انسانكند. از آنجایي كه آرمانبازی مي

 های  گذشته خود نیستند. فوكو بر آناند و از  این رو قادر به ایفای  نقشا بحران مشروعیت مواجهه گردیدهنیز ب

دانش مي پردازند. مدارس به همراه نهادهای دیگر   –ی هستند كه به تولید قدرت ست كه مدارس نهادهای انظباطيا

ا و دانش  آدمیان را درباره خود شکل مي دهد. چون بیمارستان، محل كار، ارتش توانایي ها، رفتار، نگرش ه

مطلوب و  مدارس از طریق  راهبرد های نظارتي نظیر آزمون، مشاهده و ثبت  استعداد ها و عواطف شخصي، رفتار

 شوند و تصویریرا تقویت مي شوند. با تن دادن به چنین مالحظاتي ، دانش آموزان به تدریج منفعل ميمورد نظر 

                                                           
1 - Lyotard 

2 - Foucault 
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سیاسي به موجوداتي سر به زیر لحاظ پذیرند و در  نتیجه از ، ميندشان ارائه مي دههایها و توانایينكه سازمان از آ

از  آورند.سازی برای  افراد است كه برای  خود مشروعیت به وجود ميشوند. به نظر فوكو مدارس با هویتتبدیل مي

كنند كه در  نهایت آدمي را به را ترغیب  مي این روست كه از  منظر فوكو نهادهای  آموزشي آن نوع انظباطي

یابد. اما، امکان ایستادگي افراد در برابر  و این قدرت از  طریق گفتمان جریان مي سازدناچار مياطاعت از  قدرت 

 (.  0383نیروهای  نهادی وجود دارد)صفار حیدری، 

 ذ: کارکرد کنش ارتباطي

گاه است، با نهاد های مدرن و از جمله مدارس  آكاركردهای  در  حالي  كه به ضعف های (0187)0هابرماس

اری مدرن دكه ویژگي جوامع سرمایه 3این همه امیدوار  است كه با جانشین كردن كنش ارتباطي بجای كنش ابزاری

شناسي  است، بتوان با حفظ  دستاوردهای تمدن مدرن، به دگرگون كردن آن اقدام كرد. مدارس  با اصالح معرفت

ارتباطي انساني را برای دستیابي به حقیقت كه به نظر هابرماس خود نیز حاصل كوشش جمعي است به  ،آموزاننشدا

وجود آورند. گفتگو محور كنش ارتباطي است و آموختن چگونگي بکارگیری آن شرط برقراری ارتباط انساني 

طرفین گفتگو بر اساس معیاری معتبر  است. گفتگویي كه هابرماس از آن سخن مي  گوید، وضعیتي است كه در  آن

هاست ، با یکدیگر ارتباط برقرار مي كنند تا از این طریق به فهم متقابل دست یابند . چنین كوششي كه مورد قبول آن

رتباط  تربیتي كه به رشد و شکوفایي خرد كه دارای  ارزشي برجسته و ذاتي است منجر مي شود. برای هابرماس ا

ت جز ایجاد فهم آنچه كه به طور عقالني میان آموزگار و دانش آموزان جریان دارد، اساسا ن چیزی  نیسهدف آ

                                                           
1 -Habermas 

ک هدف ترین وسایل را برای رسیدن به یای معقوالنه و حسابگرانه مناسبتگونهگر واحدی راجع است که بهبه کنش (ایوسیله ابزاری) کنش 

  2-.برمیگزیند. این نوع کنش بهطور مستقیم با طبیعت ارتباط مییابد و درک متقابل از طریق آن امکانپذیر نمیباشد
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باید كنش های زباني را در برگیرد. از این طریق است كه آموزش، خرد را غنا مي بخشد، به استقالل عقالني آدمي 

 (.0383)صفار حیدری،  امکان مي  دهد و احترام متقابل را، قوام مي بخشد

 رکرد بازتولید فرهنگير: کا

، تبعیت نهاد آموزش و پرورش از  ساختار نظام سرمایه داری و مشروعیت بازتولید اجتماعينقطه عزیمت نظریه 

نظریه شود.  اما بخشیدن به آن است. بدین لحاظ، توزیع نابرابر سرمایه اقتصادی، به توزیع نابرابر دانش منجر مي

گاه ماكس وبر در باب نابرابری است، با طرح كلید واژه سرمایه فرهنگي، توزیع كه متاثر از  دید بازتولید فرهنگي

اقتصادی قرار مي  دهد. پیر بوردیو  –های اجتماعي موزشي و نابرابریآهای نابرابر سرمایه فرهنگي را مبنای نابرابری

اقتصادی   -های كالن اجتماعي  از  حامیان این نظریه است. نظریه بازتولید فرهنگي صرفا توجه خود را  به ساختار

های افرادی  كه در  بطن این ساختار  ها قرار  دارند، غفلت مي  كنند.جیمز  معطوف مي  كند و از انتخاب  و كنش

های  به نقش سرمایه اجتماعي در فرایندهای  تحصیلي و تعیین جایگاهكلمن و پیروان نظریه سرمایه اجتماعي نیز  نظر 

كنند و ابعادی  كلید واژه سرمایه اجتماعي را در كنار  سرمایه فرهنگي  و سرمایه اقتصادی مطرح مياجتماعي  افراد، 

 (.0383را كه در نظریه بازتولید اجتماعي و فرهنگي  نادیده گرفته شده است، مورد نظر  قرار  مي دهند)نوغاني،  

 م: کارکرد بازتولید اجتماعي

های را سرمنشا اساسي نابرابری نابرابری های آموزشيبازتولید فرهنگي،  نظریه پردازان بازتولید اجتماعي و 

دهي  به فرایند بازتولید ، سرمایه اقتصادی در جهتنظریه بازتولید اجتماعياقتصادی مي دانند. منتها، در  –اجتماعي 

این سرمایه فرهنگي است كه ،  اما، در نظریه بازتولید فرهنگي، های آموزشي و اجتماعي  نقش  اساسي  داردنابرابری
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های شغلي  و اجتماعي های  تحصیلي و در  نتیجه موفقیتهای جامعه پذیری، موفقیتعمدتا از  طریق تاثیر بر شیوه

  . (0383نوغاني،   را تحت تاثیر قرار  مي  دهد)دوكراف و كرای هامپ، به نقل از

 فردی  -ن: کارکرد انتخاب عقالني

ریه های بازتولید اجتماعي  و فرهنگي  قرار  دارد. نظریه انتخاب عقالني توجه خود را این نظریه در مقابل نظ

ی اجتماعي پیچیده را مي توان ها ، تصمیمات و انتخابات فردی مي كند.  به عبارت دیگر، پدیده هامعطوف  به كنش

یکي از   0نام دارد. بودون "فردگرایي روش  شناختي"های فردی و اولیه تبیین كرد این نقطه نظر حسب كنشبر 

گر در  تبیین موفقیت های  تحصیلي، فقط به اثرات اولیه نحامیان این نظریه است. او معتقد است كه نظریه های  كالن

تر و سپس به توجه دارند. بر اساس مفهوم اثرات اولیه، پایگاه اجتماعي پایین تر به محرومیت های  فرهنگي بیش

های در واقع مفهوم اثرات اولیه بودن به این معناست كه تفاوت و توانایي ،نجر مي شودپیشرفت تحصیلي كم تر م

كه به ترتیب در كانون توجه به بازتولید  تحصیلي ناشي از دسترسي نابرابر به سرمایه اقتصادی و سرمایه فرهنگي است

ها، به اثرات ثانویه، یعني اثراتي كه بر  لیدین این است كه بازتوواجتماعي و بازتولید فرهنگي قرار دارد. اما انتقاد بود

-آموزان و خانواده هایشان در  مراحل انتقالي  دوران تحصیلي اثر  مي گذارد، توجه نميانتخاب های تحصیلي دانش

كنند. زیرا كه، مراحل انتقالي )مثال از دبیرستان به دانشگاه( جایگاهي است كه انتخاب  اجتماعي در آن وارد عمل 

گرانه افراد در  نظر گرفته شود و نه های فردی و محاسبهها و تصمیماین انتخاب ها باید بر  اساس كنششود و مي 

 (.0383اقتصادی)نوغاني،   –صرفا ساختار های كالن اجتماعي 

                                                           
1 - Boudon 
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 و: کارکرد سرمایه اجتماعي

داری  از  این سرمایه را سرمایه اجتماعي را در  موفقیت تحصیلي مهم قلمداد كرده و نحوه برخور 0كلمنجیمز

كند كه داند.  ایشان تاكید ميذار ميهای  اجتماعي، اقتصادی تاثیرگبر موفقیت تحصیلي  و دستیابي به موقعیت

كه، تاثیر منابع اند؛ حال آنمنابع مادی و انساني تاكید كردهتحقیقات قبلي در زمینه نتایج تحصیلي، بر اهمیت 

د. سرمایه اجتماعي معطوف به روابط حمایتي است كه در درون و بیرون خانواده برقرار اناجتماعي را نادیده گرفته

ها در میزان و نحوه برخورداری از سرمایه اجتماعي نیز به نوبه خود مي تواند نتایج مي شود. بنابرابن، نابرابری

افته های پژوهشي  نیز موید اهمیت اقتصادی را تحت تاثیر قرار  دهد. ی –های اجتماعي تحصیلي را و بالمال موفقیت

دریافته اند كه سرمایه اجتماعي شانس  (0114)4و كاروی  3، پاخ3سرمایه اجتماعي در فرایند تحصیلي است.  تیچمن

بین سرمایه اجتماعي و دستیابي  به  (0117)و دیگران 7به اتمام رساندن دوره متوسطه را افزایش  داده است. اسمیت

 (.  034: 0387نازک تبار و ویسي، ي را مشاهده كرده اند)دانشگاه رابطه مثبت

 از تاسیس مدارس جدید در ایران تاریخچه اجمالي

 4تاسیس مدارس جدید در ایران به كلي با نظام مدارس حوزوی و مکتب خانه های سنتي تفاوت داشت و طي 

 ز:مرحله عبارت است ا 4مرحله از اوج بیگانگي به خودی نزدیکتر شده كه این 

مرحله اول، تاسیس و مدیریت مدارس توسط عوامل و وابستگان بیگانه كه شروع آن با كشیشان و میسیون های  -0

 مذهبي بوده است.

                                                           
1 - James Coleman 

2 - Tychmn 

 
3 - Pakh 
4 - Caravan 
5 -Smith 



40 
 

مرحله دوم، تاسیس و مدیریت مدارس توسط ایرانیان همسو و همفکر با گروه اول یا كساني كه الاقل در خود تضاد  -3

 .و تزاحمي با گروه اول استنباط نمي كرده اند

مرحله سوم، تاسیس ومدیریت مدارس توسط ایرانیان و متدینني كه بیگانه را منحصراً در چهره اعتقادی آن مي  -3

شناختند و حفظ اصول اعتقادی جامعه وجوانان خود را در مواجهه با تهاجم دین زدایان یا دین آوران و پیامبران 

سیاست و استعمار در دین زدائي و دین تراشي دروغین، وجهه همت قرار داده از مالحظه دست آشکار و نهان 

 غفلت داشتند. 

مرحله چهارم، تاسیس و مدیریت مدارس توسط متدینین روشن بین كه بیگانه ستیزی را در همه ابعاد آن، شرایط  -4

 (.0377اجتناب ناپذیر تحقق و بالندگي خود مي دانستند )حاضری، 

مان مشروطه است كه به دوران قاجاریه برگشت دارد و به پیدایش و گسترش مدارس جدید اگرچه رسما متوجه ز

دلیل ازدیاد مسافرت های بارزگان و ماموران حکومتي و بعد از آن اعزام محصالن به فرنگ و آشنایي ایرانیان با 

تمدن غرب است ولي زمان عمده ارتباط ایران با غربیان از دوره صفویان بود. به دلیل قدرت گرفتن دولت عثماني، 

ولت صفوی برای تقویت نیروی نظامي خود در ایران الزم مي دید پیوندهایي را با اروپائیان برقرار كند. در دوره د

م(به بعد بود كه آشنایي ایرانیان با تمدن و 0834 – 0718ق /  0371 -0303قاجار و از اواسط سلطنت فتحعلي شاه)

با اروپائیان و كشورهای همسایه بیشتر شد. مسافران، فرهنگ اروپائي گسترش چشمگیری یافت و آمدوشد ایرانیان 

بازرگانان، ماموران حکومتي كه به هندوستان یا كشورهای اروپائي مي رفتند و نیز ارامنه ایران و عثماني و قفقاز كه 

روپایي ای از اصول تمدن جدید اها در مالک اروپائي مانده و به آموختن چند زبان موفق شده بودند به بسط پارهسال

های افرادی كه با پدیده های نوین آن روزگار در ( از سفرنامه001، ص 0377در ایران كمک كردند )قاسمي پویا، 

مسافرت به غرب آشنا شده بودند گزارش از تاسیس مدارس جدید و دست آوردهای نوین آموزشي برجسته است. 
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م ( كه فردی روشنگر و هوادار تمدن و فرهنگ 0833-0781ق /  0341-0313در زمان عباس میرزا نائب السلطنه )

نوین بود اولین گروه محصالن ایراني به اروپا اعزام شدند و نخستین روزنامه ایران تاسیس شد و كتابخانه ای از آثار 

 (.030،ص0377مولفان فرانسوی و انگلیسي و روسي گرد آمد )قاسمي پویا، 

یران مطرح شد هیچ یک به اندازه اعزام محصل موثر نبوده است و از از میان عواملي كه در نفوذ فرهنگ غربي در ا

این راه بود كه دولت به صورت رسمي مظاهری از تهران جدید را پذیرا شد و پس از برگشت دانش آموختگان 

خارج از كشور بود كه آثار و تمدن جدید رفته رفته در كشور رخنه كرد . مي دانیم نخستین مدرسه جدید ایران 

ني دارالفنون توسط معلمان اروپائي و ایرانیان فرهنگ دیده آغاز به كار كرد. در پي جنگ ایران و روس، عباس یع

ای كه ایشان در اختیار دارند نمي توانند از میرزا و میرزا بزرگ به زودی دریافتند كه با وسایل ساده و از كار افتاده

در دست آنان است برآیند و برای مقابله با ایشان جز اخذ عهده توپ و تفنگ و نظام رسیه و وسایل دیگری كه 

ای دیگر نیست. به دنبال این احساس نیاز بود كه عالوه به دعوت از همان وسایل و اقتباس همان نظام چاره

كارشناسان فرانسوی و انگلیسي به ایران تصمیم گرفته شد گروهي محصل و كارگر و صنعت آموز نیز به ممالک 

،ص 0377اده شود تا با رموز كار تمدن اروپایي و علوم و فنون و زبان آنها آشنا گردند )قاسمي پویا، خارجه فرست

034-033 .) 

تحول وتوسعه آموزش و پرورش در ایران را مي توان از آغاز حکومت مشروطه دانست چون پس از صدور فرمان 

ق به تدریج به آموزش و پرورش  0337 ق و تنظیم قانون اساسي و متمم آن در سال 0334مشروطیت در سال 

توجهي مبذول شد. اصل نوزده متمم قانون اساسي، مركزی بودن آموزش و پرورش و مسئولیت دولت مركزی در 

اداره مدارس را تصریح كرده است و مسئولیت تعیین خط مشي و رهبری سیاست آموزش و پرورش كشور و اداره 



42 
 

عهده وزارت علوم و معارف آن زمان محول نموده است )وفادار را بهمدارس و اجرای تعلیمات عمومي اجباری 

 (.74، ص0373،

شمسي كه از جامع ترین قوانین عهد مشروطیت به شمار مي رود و پس  0311تصویب قانون اساسي فرهنگ در سال 

فني مدارس،  شمسي اداره امور عموم سازمان های فرهنگي و امور 0311از آن قانون شورای عالي فرهنگ در سال 

مراحل و تنظیم برنامه های تحصیلي و امتحانات و ارزش تحصیالت و اصالح برنامه های تربیتي را بعهده این شورای 

شمسي با توجه به قانون اساسي فرهنگ مبني  0333طور اجرای تعلیمات اجباری در سال مركزی محول نمود. همین

، آموزش 0303قانون متمم بودجه سال  33موجب ماده د. بهبر آغاز تعلیمات اجباری از هفت سالگي تصویب ش

(. اما آموزش متوسطه ایران، یک 74،ص0373ساله(در تمام دبستان های دولتي مجاني اعالم شد )وفادار ، 4ابتدایي )

 پدیده تازه اجتماعي و تربیتي بود كه به تقلید از برنامه های درسي و مقاطع تحصیلي در كشورهای اروپایي غربي

 (. 77،ص0373مخصوصا كشور فرانسه تعمیم و توسعه یافته است )وفادار ،

 4دبیرستان پس از دوره  0334-0337از آغاز سال تحصیلي  0333مطابق تصمیم شورای عالي فرهنگ مورخ دی 

ساله ابتدایي به دو دوره سه ساله تقسیم شد. سه سال اول برای تمام دانش آموزان یکسان ولي از سال چهارم 

تحصیالت متوسطه به چند شعبه تقسیم مي شد: ادبي، ریاضي، طبیعي، خانه داری )برای دختران(، كشاورزی، حرفه 

ای، بازرگاني و امور دفتری. كساني كه دوره دبیرستان را به پایان مي رساندند و مستعد بودند، متناسب با رشته 

 تحصیلي خود وارد مدارس عالي مي شدند.

رای عالي آموزش و پرورش طرحي در مورد نظام جدید آموزش و پرورش تهیه و به معرض در شو 0343در آبان 

كه نظام جدید با هدف ها و اصول مشخصي تدوین شود. این نظران گذاشته شد تا آنقضاوت و اظهار نظر صاحب

و در سپس در مهرماه  ابتدا از اولین پایه تحصیالت ابتدایي در دبستان ها به اجرا گذاشته شد 0347-44طرح از سال 
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اولین گروه كودكاني كه تحصیالت ابتدایي خود را در نظام جدید گذرانده و از مدارس راهنمائي فارغ  0373

 (.0373التحصیل شدند در دوره متوسطه ثبت نام نمودند)وفادار ،

 روزنامه ها و گسترش مدارس جدید

ا صالح شیرازی در روزگار قاجاران انتشار یافت. روزنامه م( توسط میرز0837ق ) 0337نخستین روزنامه ایران از سال 

ها آزاد ها نیز مانند مدارس جدید راه پرفراز و نشیبي پیمودند. هر زمان تحولي در جامعه پدید مي آمد و چندی قلم

بیشتر  مي شد، بیشتر روزنامه های ملي مي كوشیدند قلم را در راه روشنگری و گسترش اندیشه های نو به كار گیرند.

های علمي و تربیتي در صفحات جراید و مجالت منشتر مي شد و در مقایسه با كتاب خواهانه و اندیشهافکار آزادی

 (.038،ص 0377ها، شمار و نفوذ آن ها به مراتب بیشتر از كتاب ها بود )قاسمي پویا، 

پرداختند و هنگي به روشنگری ميروزنامه های عهد قاجار در عرصه های گوناگون اجتماعي، سیاسي، اقتصادی، فر

بسیاری از آنان ضمن بحث درباره موضوع های مختلف از لزوم و ضرورت تاسیس مدارس جدید و اهمیت و تاثیر 

آوردند تا برای آگاهي و آن در پیشرفت اجتماعي سخن گفته و از دست آوردهای كشورهای پیشرفته نمونه مي

رو بود كه دشمنان علم و آزادی هر زمان كه فکر برچیدن بساط ترقي خواهي و  ای بیابند. از اینبیداری مردم انگیزه

پروراندند نخست بر روزنامه ها و مدارس یورش مي بردند. زماني در تبریز ریختند و فرهنگ پروری در سر مي

خانه ها و مهمانیخانهها غارت شد و این دو در كنار مخانهمدارس ها را ویران كردند و بهمراه آنها روزنامه ها و چاپ

 (. 038،ص 0377ها ویران شدند)قاسمي پویا، 

روزنامه ها برای كاركنان و دانش آموزان مدارس ارج فراواني قائل بودند و برای آنها تخفیف قابل توجهي لحاظ 

یا مجاني مي كردند حتي گاهي روزنامه را رایگان در اختیار مدارس قرار مي دادند و آگهي های آنان را نیم بها 

هایي از این دست بودند. مدیر مسئول ستان یا صدای ایران و روزنامه سعادت نمونهچاپ مي كردند. روزنامه آزادی
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روزنامه سعادت، سعیدزاده كه خود ناظم مدرسه سعادت تبریز بود، ضمن اعالم آمادگي برای چاپ علمي مقاالت 

. برخي از روزنامه ها "بر امورات معارف مجاناً قبول مي شوداعالنات دایر "علمي مربوط به مدارس نوشته بود كه 

مختص مسائل تربیتي بود و هدف آنان آشنا كردن خوانندگان به اصول و فنون آموزش نوین بود. اكثر روزنامه های 

-آن روزگار خبر گشایش مدرسه در سراسر كشور را با شوق و ستایش فراوان به آگاهي مردم مي رساندند و گروه

دوستان به خواندند، همان گونه كه برخي از فرهنگی گوناگون اجتماعي را برای گسترش مدارس جدید فرا ميها

اف از راد رساندند. حاجي زین العابدین تقيهای مالي فراواني به این مدارس ميمنظور گسترش مدارس كمک

های فراواني كرد. وی از ان كمکمردان آن روزگار كه در بادكوبه زندگي مي كرد، برای گسترش مدارس ایر

طریق انجمن معارف تهران عالوه بركمک های نقدی، نقشه های بزرگ دیواری و نوشت افزار و برخي كتاب ها 

برای استفاده دانش آموزان مي فرستاد. وی چهارهزار منات برای دبستان رشدیه و پانصد منات برای دبستان سادات 

روزنامه ها انجام مي داد. یک بار پول ششصد شماره از روزنامه حبل المتین را  فرستاد. وی همین كار را در مورد

ها را رایگان برای علما بفرستند. این اقدام وی سبب شد شیخ حسن ممقاني، مرجع تقلید  یک جا پرداخت كرد تا آن

المتین (. روزنامه حبل0301ها كند و مردم را به خواندن آن فرا خواند)كسروی،المتین ستایشوقت، از روزنامه حبل

هایي بود كه درباره لزوم گسترش مدارس مقاالت متعددی مي نوشت . درباره این روزنامه گفته اند از جمله روزنامه

المتین یکي از پایه های كاخ مشروطیت و عامل موثر در پیدایش نهضت آزادی طلبي در ایران نامه ملي حبل»كه 

 (.0377ایران به فرهنگ و تاسیس مدارس مساعي بسیار به كار برد )قاسمي پویا،  المتین درتشویق مردماست. حبل

 نوآوران و پیشگامان مدارس جدید

خان امیركبیر است ترین فردی كه با تاسیس دارالفنون پیشگام مدارس علوم و فنون امروزی میرزاتقيشاید برجسته

ود و پرورده شدن درخاندان قائم مقام فراهاني و آشنا شدن كه قبل از صدرات، در دستگاه قائم مقام فراهاني منشي ب
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وی با افکار قائم مقام، خدمت در دستگاه حکومت عباس میرزا نائب السلطنه، رابطه با خبرگان نظامي و دیگر 

ماموران اروپائي در تبریر، سه ماموریت خارج از كشور وی )دو سفر به روسیه و یک سفر به عثماني(، دیدار از 

ای از های سهمناک ایران از روسیه و مالحظه پارهه و مشاهده ترقي آن كشور و به یاد آوردن شکستروسی

ها كه اصالحات در قفقاز، سرزمین تازه جدا شده از ایران، سفر به عثماني و آشنایي با برنامه های اصالحات ترک

خدیو مصر و كتاب هایي كه به دستور وی شد، آشنایي با اصالحات محمدعلي پاشا، تحت عنوان تنظیمات انجام مي

ترجمه یا تالیف گردید، تجربه های عیني و آموزگاران امیر در آشنایي با علم و سیاست و نظام و فرهنگ نوین ایران 

 (. 073-073،ص 0377بودند )قاسمي پویا، 

شاره كرد. وی از م( ا0878-0803/ 0317-0338نوآوران در این خصوص مي توان به میرزا فتحلي آخوندزاده )

متفکراني است كه در بیدرای اجتماعي و رشد علوم جدید در ایران سهم قابل توجهي داشته و در زمینه های مختلف 

الف باء »از جمله مسائل تربیتي قلم زده و اظهار نظر كرده است. محور اساسي اندیشه تربیتي وی اصالح و تغییر 

كن كردن بیسوادی باید الفباء اسالمي را تغییر داد )قاسمي پویا، و ریشهاست و برای گسترش علوم و فنون « اسالمي

 (. 083- 084،ص 0377

هایي است كه در بیداری اجتماعي و تاكید بر م( از جمله شخصیت0118-0833ق/ 0334-0341میرزا ملکم خان )

ران و مردم آن روزگار غیرقابل پیشرفت علوم و فنون و نظام آموزشي نوین سهم بسزائي داشته و تاثیر وی در روشنگ

تردید است. وی نظم و قانون را پایه های بنیادین پیشرفت مي دانست. ملکم خان ضمن پیشنهاد قوانین مربوط به هر 

كند و برای هر وزارت خانه یک اداره تعلیم موضوع و نهاد اجتماعي، در مورد تربیت و تعلیم نیز قوانیني پیشنهاد مي

شاید بتوان گفت وی نخستین كسي است كه به اهمیت آموزش در كلیه نهادهای اجتماعي  را ضروری دانسته و

 (. 013-014،ص 0377تاكید دارد )قاسمي پویا، 
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از دیگر نوآوران این عرصه مي توان به میرزایوسف خان مستشار الدوله، عبدالرحیم طالبوف، میرزاتقي خان كاشاني، 

خان امین الدوله، حاج میرزا یحیي دولت آبادی، میرزا حسن رشدیه، حاج سیدجمال الدین اسدآبادی، میرزا علي 

اكبر صابر طاهرزاده و میرزا محمدعلي مکرم حبیب آبادی الدین واعظ، میرزاعليای، سید جمالزین العابدین مراغه

 اشاره كرد. 

 آموزش فني و حرفه ای 

ای مي یابد و نمي توان اهمیت آن  نادیده بحث از تاسیس مدارس جدید ارتباط محکمي با آموزش فني حرفه

گرفت.آموزش فني و حرفه ای در جهان و خصوصاً در ایران در پي انقالب صنعتي به مدارس كشورها راه یافت. در 

ایران این موضوع معمول چند علت بوده است: شکست های نظامي ایران از روسیه در دوره قاجار و لزوم سازمان 

دن آن به سالح و فنون نظام جدید، مسافرت بانیان مدارس اولیه فني و حرفه ای كشور به دادن ارتش و مجهز كر

اروپا و مشاهده مراكز آموزش فني، نظامي و تخصصي آنجا و نیز ورود و اشاعه تکنولوژی غرب و توسعه صنایع 

آموزش در كشور مي  مونتاژ از عوامل عمده ایجاد مدارس اولیه فني و حرفه ای و گسترش و جهت گیری این نوع

گیری صنعت (نشان مي دهد كه آموزش فني و حرفه ای در ایران هم سو با جهت0371باشد. نتایج تحقیق )مرجاني، 

و كشاورزی و به طور كلي اقتصاد كشور نبوده و ارتباط فني و حرفه ای با بخش های اقتصادی كشور ضعیف بوده و 

 ندارد.  بین آموزش و بازار كار تلفیق مناسبي وجود

توان چنین نتیجه گرفت كه اگر چه همواره نوعي توازی از مطالعه و بررسي سیر تاریخي آموزش فني و حرفه ای مي

و هم گامي بین حركت های اقتصادی جامعه و رشد آموزش فني و حرفه ای وجود داشته ولیکن به طور كلي رابطه 

ها در كشور ما رفه ای برقرار نبوده است. به این آموزشمستقیمي بین سیاست كلي اقتصاد كشور و آموزش فني و ح

همواره با خصلت بیگانه نگاه شده، با نیازهای جامعه هم سو قرار نگرفته و با برنامه ریزی دقیق و منسجمي حركت 
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ای بین بخش آموزش و صنعت و كشاورزی نکرده است. به طور كلي در هیچ زماني ارتباط آگاهانه و حساب شده

های فني حرفه ای در طي تاریخ خود هیچگاه در خدمت كلي اقتصاد كشور داشته، به عبارت دیگر آموزشوجود ن

نبوده و نمي باشد. برای نمونه علي رغم تاكید دولت در امر كشاورزی در سالهای پس از پیروزی انقالب اسالمي، 

سب با سیاست های اقتصادی كشور نبوده درصد بوده كه متنا 4تا  3رشد این بخش از آموزش در طي این سالها بین 

درصد دانش آموزان  03حدود  0371است همین طور علي رغم نیاز كشور به نیروی انساني متخصص و ماهر تا سال

دوره متوسطه را هنرجویان مراكز فني و حرفه ای تشکیل مي دهند كه بررسي عوامل موثر در عدم موفقیت آموزش 

رسي عوامل موثر در عدم گرایش دانش آموزان به رشته های فني و حرفه ای مي تواند فني و حرفه ای كشور و نیز بر

 (.0371گامي اساسي در جهت شناخت علل ناكامي های این آموزش ها تلقي شود)مرجاني، 

ای در ایران با تاسیس دار الفنون گذاشته شد. پس از آن اقدامات دیگری در ارتباط سنگ بنای آموزش فني و حرفه

ه. ش با كمک دولت آلمان در دو رشته  0313گسترش صنایع صورت گرفت. نخستین هنرستان فني در سال با 

درودگری و فلزكاری در تهران آغاز به كار كرد. در پي گسترش صنعت و تکنولوژی جدید در كشور مراكز 

ا تغییر نظام آموزشي در های مختلف به تدریج افزایش یافت و باالخره بای در سطوح و رشتهآموزش فني و حرفه

ها در سه بخش صنعت، خدمات و حرف روستائي ارائه شد. اشاعه تکنولوژی و فرهنگ این آموزش 0344-47سال 

كشورهای استعماری و نیز حضور متخصصان خارجي و عدم توجه به تربیت نیروی انساني مورد نیاز جامعه در 

ها بود و سهم ناچیزی از امکانات كشور در خدمت این نوع توجهي به این گونه آموزشسالهای گذشته موجب بي

درصد اعتبارات آموزش و  74/8كل اعتبارات اختصاص یافته به فني و حرفه ای  0374آموزش قرار داشت. در سال 

درصد اعتبارات كل كشور بوده است. بعد از انقالب با تغییر در محتوای برنامه ها، كتب درسي و  %83پرورش و 
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متوقف شد اما پس از  0343ی تحصیلي به منظور توسعه كیفي، رشته كمي آموزش فني و حرفه ای تا سال رشته ها

 (.0371آن توسعه كمي نیز مورد توجه قرار گرفت)مرجاني، 

 تاریخچه مختصر فعالیت مدارس غیردولتي در ایران 

 قبل از تاسیس دارالفنون-1

در مساجد، مکاتب و مدارس بوده و دولت  0قبل از تاسیس دارالفنون به طور كل تعلیم و تربیت در این مرز و بوم تا

به طور مستقیم هیچ نقشي در تعلیم و تربیت مردم نداشته است و لذا نمي توان مرزی میان مدارس خصوصي و و 

 دولتي قائل شد.

، نیشابور و بلخ از صدر اسالم تا قرن دوم و سوم هجری برخي مساجد بزرگ در شهرهای بزرگ آن زمان مثل بخارا

مركز تعلیم و تربیت افراد بودند. اساتید در این مساجد حلقه های درس تشکیل داده و به تعلیم علوم اسالمي مانند 

ای داشت كه از درآمد آن به پیش نماز، مدرسین، واعظین و حدیث، قرآن، فقه و... مي پرداختند. و مسجد نیزموقوفه

در بعضي از مساجد برای سکونت محصلین حجره بنا مي كردند و مکاني  شد و حتيگاهي طالب حقوق داده مي

 برای تعلیم ایتام و اطفال در آنجا معین مي كردند.

به بعد مدارس متعددی به فرقه های اسالمي تعلق یافت و مباحث فقهي و كالمي مطابق با آن فرقه دایر بود  4از قرن 

 ور خصوصي تدریس مي شد.و سایر مباحث مثل طب و فلسفه در منازل به ط

مدارس بزرگي تحت عنوان نظامیه ایجاد گردید. نظام الملک وزیر دولت سالجقه در بالد مهم آن زمان  7از قرن 

مثل بغداد، نیشابور و اصفهان به تاسیس آنها اقدام كرد كه این مدارس نیز از محل اوقاف اداره مي شدند و در همین 

 ساكن نظامیه پرداخت مي شد. زمان ماهانه مبلغي كمک به طالب

                                                           
 ه به آن بوده ایم.های جدید ایران داشته است در بسترهای مختلف ناگریز از اشاربه لحاظ اهمیتی که تاسیس دارالفنون در آموزش- 1
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مکتب از دیگر مراكز تعلیم و تربیت آن زمان بوده است كه ویژه تعلیم الفبا و كالم ا.. بوده و بر خالف دو مركز قبل 

های مختلفي مانند مساجد، خانه یا دكان مکتب دار یا یعني مساجد و مدارس جای مشخصي نداشته است و در مکان

ساله به  07الي  7کیل مي شد و عموما به تناسب توانایي مالي و استعداد ذاتي كودكان در گوشه ای از مدرسه تش

 (.0373تعلیم آنان مي پرداختند )مقدسي ،

معلم مکتبي كه در مسجد و یا مدرسه قرار داشت معموال از عایدات اوقاف حقوق مي گرفت و مستمندان و یتیمان 

مکاتب معلم ماهیانه مبلغ جزیي از كودک مي گرفت. گاهي نیز معلم در آنجا رایگان تحصیل مي كردند و در سایر 

طور در آخر هر مرحله از تعلیم، چون خواندن برخي از اطفال را به كارهای خصوصي خویش مي گماشت. همین

كه با همه سوره فاتحه یا ختم قرآن یا به مناسبت پیش آمد اعیاد، معلم هدایایي را از اولیا انتظار داشت و به دلیل این 

شد، به كارهای دیگری چون تحریرات شرعي و استنساخ كتب و رقعه ها باز هم گذران او تامین نمياین كمک

 (.04-7ص  0344نویسي و دعانویسي و مانند آن نیز مي پرداخت )رواندی، 

مان كه برنامه درسي وضعیت تعلیم و تربیت تا حدود اواخر زندیه و اوایل عهد قاجار این چنین بود البته به مرور ز

شد. شاهزادگان، امرا و كرده دروس غیر دیني مثل ریاضیات و حکمت هم در آنها آموخته ميمدارس تغییر مي

توانگران نیز عموما معلم سرخانه داشتند و به تدریس خصوصي فرزندان خود مي پرداختند. از این زمان به بعد عوامل 

در ایران تغییر كند به وضعیت كنوني نزدیک گردد. ارتباط ایرانیان با مختلفي موجب شد تا شکل تعلیم و تربیت 

اروپائیان، نفوذ افکار تجدد خواهي در ایران كه ناشي از سفرهای خارجي پادشاهان و مردم به خارج و ورود 

سیه و های ایران در جنگ با روخارجیان به ایران بود، همچنین عقب افتادگي علمي صنعتي ایران از غرب و شکست

نیز گشایش مدارس خارجي در ایران از عواملي بودند كه موجب جدایي مدارس علمیه دینه و گشایش مدارس به 

(. 013-87ص 0344سبک جدید برای تربیت افرادی كه بتوانند امور كشور را عهده دار گردند گردید)راوندی، 
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ت تعلیم و تربیت در ایران بود. نخستین مدرسه تاسیس مدارس خارجي یا بین المللي یکي دیگر از عوامل تغییر وضعی

ه.ق( در ارومیه و دو سال 0373ه. ش ) 0304سال پیش یعني در سال  077خارجي، مدرسه پسرانه امریکایي بود كه 

بعد نخستین مدرسه آمریکایي دخترانه در همان شهر بوجود آمد كه تاسیس این دو مدرسه نتیجه سفر هیات 

( عرصه 0313ش) 0374قمری( به ایران بود. این هیات در  0371ش) 0303سترباست در امریکایي به سرپرستي م

قمری( تاسیس كرد كه به نام 0313ش) 0344كنوني دبیرستان البرز كنوني را خریداری و ساختمان مركزی آن را در 

البرز نامگذاری ها خریداری و به نام ها معروف شد. در زمان رضاخان این كالج از امریکایيكالج آمریکایي

 (.0373شد)مقدسي ،

قمری( مدرسه سن 0377ش) 0331قمری( در تبریز، جلفا، ارومیه و سلماس و در سال 0374ش )0308فرانسویان در 

باب  47قمری( تعداد این مدارس در شهرهای بزرگ ایران به 0311ش) 0371لویي را در تهران دایر كردند. در سال 

اند و این مدارس هم اتباع خارجي مجاز به تاسیس آموزشگاه های اتباع خارجي شدهمدرسه مي رسید. در آئین نامه 

موافقت نامه های فرهنگي بین دولت ایران و سایر دول منشا تاسیس این مدارس ذكر شده است كه البته این مدارس 

 (.0373كال بعد از انقالب اسالمي تعطیل شدند)مقدسي ،

ش توسط 0331ارس اقلیت های مذهبي در ایران است. اولین مدرسه در سال نوع دیگر مدارس در همین سالها مد

ش از 0331یک تاجر ارمني مقیم هندوستان در جلفای اصفهان برای ارامنه بنا شد. همچنین ارامنه تبریز در سال 

قلیت های ای برای ارامنه تبریز را نمودند. پس از انقالب اسالمي مدارس اناصرالدین شاه تقاضای احداث مدرسه

مذهبي مطابق با شرایطي كه آموزش و پرورش برای آنها در نظر گرفت به كار خود ادامه دادند)اكرمي و 

 (.0347همکاران،
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 وضعیت سیر گسترش مدارس در ایران از دارالفنون تا پیروزی انقالب اسالمي-2

عطفي در تاریخ آموزش و  زعم بسیاری از مورخین نقطهقمری( به0308ش)0331با تاسیس دارالفنون در سال 

پرورش در ایران شکل گرفته و از این تاریخ به بعد دولت رسما در اداره امور مدارس وارد شده و اداره آنها را 

گردد و مبنایي برای تمایز و جدائي مدارس دولتي و غیردولتي كه تا آن زمان شامل مدارس خارجي، دار ميعهده

 مدارس علمي مذهبي بود مي گردد.مدارس اقلیت های مذهبي، مکاتب و 

 رسد.سال پس از تشکیل دارالفنون به ظهور مي 47تاسیس مدارس غیردولتي به سبک جدید توسط مردم 

قمری( توسط امین الدوله و با دست میرزاحسن رشدیه نخست در تبریز و 0304ش )0377دبستان در ایران از سال 

مدرسه در  07مدرسه رسید،  30تعداد این مدارس در كشور به  0371سپس در تهران آغاز به كار كرد. در سال 

كه قانون مشروطیت به امضاء مظفرالدین شاه رسید  0387مدرسه در تبریز، بوشهر، رشت و مشهد و تا سال  4تهران و 

 (.31-38، ص 0373كمتر شهری بود كه یک یا دو دبستان در آن نباشد )كسروی، 

خصوصي در تهران یکي پس از دیگری توسط بخش خصوصي تاسیس قمری( مدارس 0348ش)0331در سال 

شدند مدارس شرف، علمیه، سادات، افتتاحیه، اقدسیه، ادب، كمالیه، تربیت، دانش و مشیریه، به تدریج البته بعضي از 

برای تدریس  0373(. مدرسه مشیریه توسط حسین خان سپهساالر در 0، ص 0377این مدارس دولتي شدند )نوذری، 

ان های خارجي در تهران ایجاد شد. میرزاعلي خان امین الدوله مدرسه رشدیه، احتشام السلطنه موسس مدرسه زب

علمیه، حاج یحیي دولت آبادی موسس مدرسه ادب، محمودخان مفتاح الملک موسس مدرسه افتتاحیه و منتظم 

 الدوله فیروزكوهي موسس مدرسه خیریه بودند.

 0344رسه دولتي در تبریز با معلمین ایراني و اروپائي تاسیس شد )راوندی، ( دومین مد0313) 0377در سال 

 ( .014ص
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ش( برای اولین بار نظارت دولت در امر آموزش به صورت یک اصل در متمم قانون اساسي 0387بعد از مشروطیت )

افت و نظارت ش وزارت معارف رسمیت ی0381مطرح و نظارت دولت بر تاسیسات آموزشي جنبه قانوني یافت. در 

قانون اساسي فرهنگ تصویب شد و این نقطه  0311بر سازمان های آموزشي و توسعه آنها را عهده دار گردید. آبان 

عطفي است كه مدارس ملي و دولتي رسمي از هم متمایز گردیدند و دولت مدارسي به هزینه خود تاسیس كرده و 

 (.08ص 0370فرهت، دانش آموزان را از رفتن به مدارس خارجي منع نمود)

ای است طبق ماده هشتم این قانون مدارس از نظر بودجه به دو دسته تقسیم شدند: رسمي و غیررسمي . رسمي مدرسه

كه از طرف دولت و از وجوه عمومي تاسیس و نگهداری مي شود. مدارس غیر رسمي مشتمل است بر مکتب خانه 

ها و . مطابق ماده دوم این قانون كلیه برنامه0مدارس علوم دینيها ، مدارس خصوصي )كه به مدارس ملي معروفند( و 

آماده است كه مخارج  34(. در ماده 0374دستور تحصیالت از طرف آموزش و پرورش معین مي شود )صدیق، 

شود و چنانچه كسری باشد شود تامین ميمدارس غیر مجاني دولتي از محل حق التعلیمات كه از شاگردان اخذ مي

آمده كه مکاتب و مدارس مجاني كه به خرج دولت اداره مي شوند فقط برای تمتع  37دولت است. در ماده  برعهده

 (.0347اطفال فقرا و اشخاصي است كه رسما بضاعت آنها از طرف مامورین رسمي محل تصدیق شده باشد )امیری، 

یافت و شماره آنها فزوني گرفت ولي بررسي از این زمان به بعد روند افزایش مدارس دولتي و ملي در كنار هم ادامه 

نشان مي دهد كه سهم سرمایه  0343-44تا  0313-4سال بعد یعني از  41روند توسعه تعلیمات ابتدایي در طول 

-4گذاری خصوصي در تعلیم و تربیت كشور بر اثر افزایش تعداد مدارس دولتي رفته رفته تقلیل یافت. در سال 

                                                           

مدارس مذهبي با هدف  انجام قابل یادآوری  است كه در  كشور های  دیگر مدارس كشور های  پیشرفته نیز  مدارس  دیني وجود دارد برای  مثال در  كشور آمریکا، -0

گي آموزش و پرورش تاكید بر صلح، درک ادیان، زبان هایي مانند فرهن-بسیاری از این مدارس دینيماموریت های  فرهنگي و اجتماعي خاص در  این كشور  ایجاد شده است.

آموزان این مدارس در  انجام مناسک مذهبي  آزاد هستند به شرطي  دارند. دانشیوناني مدرن همونگ، یا عبری، و درک از ارزش های از همسایه دنیوی خود را 

آكادمي به دنبال پرورش یکي از  مدارس مذهبي اسالمي  در  آمریکا است.  در  این   آكادميطارق ابن زیاد كه به دیگران آزاری)مزاحمت(  نرسانند. مدرسه 

 . (Harr bailey: 2009) مي باشند ارزش های ذاتي انسان برادری، برابری، عدالت، شفقت و صلح
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-44دانش آموزان دبیرستاني در مدارس غیردولتي تعلیم دیدند ولي در سال  %47دایي و نوآموزان ابت 34%،  0313

بوده است )امیری،  %08الي  -07و در متوسطه  %7/7الي  7نرخ تحصیل در مدارس غیردولتي در ابتدایي  0343

باالتر این مدارس ( ولیکن به دلیل تراكم كمتر دانش آموز در مدارس غیردولتي، جذب معلمین زبده، كیفیت 0347

-73والبته تسهیالتي كه دولت به این مدارس اعطا مي كرد )تا اندكي كمتر از نصف هزینه یک محصل بود( تا سال 

 (.0347مدارس غیردولتي نرخ رو به افزایش داشته است )امیری،  0370

امین حدود نصف به دلیل وجود بعضي دیدگاههای نسبتا منفي در مورد مدارس خصوصي و این كه علي رغم ت

ی از طرف آموزش و پرورش بر نوع فعالیت، میزان شهریه و اهای هر محصل نظارت صحیح و ارزندههزینه

چگونگي تخصیص اعانه وجود نداشت، همین طور لزوم توزیع امکانات عادالنه آموزشي میان همه اقشار مردم، 

ش در سطوح ابتدایي، راهنمایي و متوسطه رایگان صادر شد و آموزش و پرور 0373فرمان آموزش رایگان در اسفند 

اعالم شد كه البته چندان موفق نبود و مشکالت عدیده ای را برای وزارت آموزش و پرورش بدنبال داشت، از جمله 

كاهش كیفیت آموزشي در سطح عمومي و فقدان انگیزه رقابت پس از دولتي شدن و به تبع انفعال در افزایش 

مدارس دولتي و از دست رفتن مزایای خوبي كه این نوع مدارس در اعتالی كیفیت تحصیلي  كیفیت، جمعیت زیاد

 ایجاد شده بود. 

های خود را قبل از انقالب ما مدارس غیرانتفاعي داشتیم مانند دبیرستان البرز كه در حقیقت دولتي بودند و كلیه هزینه

بق آئین نامه مصوب شورای عالي آموزش و پرورش كردند و طاز محل دریافت شهریه از دانش آموز تامین مي

ها توسط شدند، روسای آنها در تهران توسط وزیر آموزش و پرورش و در شهرستانتوسط هیات امنا اداره مي

شدند. با ظهور انقالب اسالمي بساط مدارس خصوصي در ایران برچیده شد و فعالیت ای تعیین ميمعاونین منطقه

ز با افت و خیزهای فراوان همراه گشت كه دلیل آن مطابق مصوبه شورای انقالب مورخ مدارس غیرانتفاعي نی
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قانون اساسي جمهوری اسالمي توزیع عادالنه امکانات آموزشي و بهره گیری صحیح از  31و اصل  3/03/78

موسسات  ستاد انقالب فرهنگي، نحوه مدیریت كادر آموزشي وعملکرد مالي 71باشد. در مهر تحصیل رایگان مي

زیر را اسالمي غیرانتفاعي تشخیص داده و مجوز داد تا آنها به فعالیت خود ادامه دهند مدارسي مانند پسرانه علوی، 

(. در واقع مدارس 0373پسرانه نیکان، راهنمایي و دبیرستان احمدیه و مدرسه دخترانه دوشیزگان اسالمي)مقدسي ،

 01عناصری نو به شمار مي امدند. فعالیت این مدارس پس از یک وقفه  غیر انتفاعي در ایران، پس از انقالب اسالمي

ساله با هدف استفاده از مشاركت های مردمي در آموزش و پرورش مجدداً از سرگرفته شد. سیاست گذاران نظام 

ش آموزشي ایران با تمسک به آراء صاحبنظران اقتصاد آموزش و پرورش بر این عقیده متفق شدند كه وزارت آموز

و پرورش بدون یاری جستن از مشاركت های مردمي نمي تواند بار گران نظام آموزشي را بر دوش گیرد. بدین 

لحاظ در راستای سیاست های خصوصي سازی و با تصویب قانون مدارس غیرانتفاعي توسط مجلس شورای اسالمي 

اسیس موسسات آموزش غیر انتفاعي بنمایند. مردم )افراد حقیقي یا حقوقي( امکان یافتند كه اقدام به ت 0347در سال 

 از طرفي دولت سیاست خود را توسعه این مدارس قرار داده است. 

و  0373دو عامل در نزول كیفیت فعالیت مدارس غیرانتفاعي موثر بود، اول صدور فرمان آموزش رایگان در سال 

 سال خاتمه داد.  01متعاقب آن ظهور انقالب اسالمي كه به فعالیت این مدارس به مدت 

در مورد مدارس غیر دولتي عده ای معتقد بودند كه اخذ هزینه تحصیلي از دانش آموز موجب مي شود فرزندان 

افراد پردرآمد، امکانات تحصیلي باالتری در این مدارس را داشته باشند و البته این مدارس هم با جذب امکانات 

تحصیلي بهتری را برای دانش آموزان خود ایجاد مي كنند، بدین ترتیب تر، پیشرفت آموزشي بهتر و معلمین با تجربه

گردند. عدم نظارت موجب امکان دستیابي بهتر به تحصیالت عالیه و در نتیجه درآمد باالتر افراد متمول را موجب مي

(. 0373، كامل دولت بر كار این مدارس نیز موجب بروز تاثیرات نامطلوب در نظام آموزشي كشور است)بازرگان
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ای نیز معتقد بودند كه با توجه به مشکالت فزاینده آموزشي كشور، آموزش و پرورش مانند دیگر در مقابل عده

علت كم شدن فشار ای جز تمسک به این نوع مدارس نخواهد داشت، ثانیا با ایجاد این مدارس بهكشورها چاره

آزاد شده را در جهت پوشش كامل جهت الزم التعلیم به تقاضا بر مدارس دولتي، آموزش و پرورش مي تواند منابع 

كار گیرد و اگر دولت سیاست های تکمیلي را در این خصوص استفاده كند نه تنها موجب طبقاتي شدن آموزش 

(. میلتون و رز فریدمن كتابي تحت 0371نخواهد شد بلکه عاملي در جهت عدالت نیز خواهد بود )محمدبیگي، 

( ترجمه شده است. در این كتاب 0347اند كه توسط حسین حکیم زاده جهرمي)نگاشته "بآزادی انتخا"عنوان 

دیدگاه های مدافع آموزش و پرورش دولتي آمریکا مورد نقد قرار گرفته و از نظام خصوصي سازی آموزش و 

كامل یا  پرورش شدیدا دفاع شده است. اغلب استداللهای موافقین مدارس یا دانشگاههای خصوصي نوعي ترجمان

 ها است.ناقص نظرات فریدمن

 محورهای استدالل مدافعان خصوصي سازی آموزش و پرورش

اند دسته اول تحلیل ها به موسسات و دستگاه تعلیم و تربیت از منظر یک بنگاه اقتصادی نگاه مي كنند و مدعي -

 هش هزینه ها افزایش مي دهد. سازی انگیزه مدیریت ها و معلمان را برای به حداكثر رساندن بازده و كاخصوصي

در مدارس غیرانتفاعي مشاركت و نظارت خانواده ها به عنوان سرمایه مادی و معنوی آموزش و پرورش افزایش مي  -

 یابد در حالي كه در مدارس دولتي چنین مشاركتي متصور نیست.

مي كنند در حالي كه مدارس  مدارس غیر انتفاعي امکانات و توان بالقوه جامعه را به بخش آموزش و پرورش جذب -

 دولتي قادر نیستند این امکانات را جذب كنند.

خارج شدن بار دانش آموزان غیر انتفاعي از دولتي دولت سبب تخصیص امکانات مطلوب تر به مدارس دولتي و  -

 (.0377ارتقاء كیفیت آنها مي شود )حاضری، 
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 محورهای استدالل مخالفان خصوصي سازی

انتفاعي امکانات و توان بالقوه مدارس دولتي جذب مدارس غیر انتفاعي شده و مدارس دولتي  با وجود مدارس غیر -0

 تضعیف مي گردند.

 وجود مدارس غیر انتفاعي موجب دو قطبي شدن جامعه و تشدید نابرابری فرصت های آموزشي است. -3

ره مملکت بدست طبقات محرومیت فرزندان اقشار كم درآمد از امکانات مطلوب آموزشي در بلندمدت كار ادا -3

 (.0377مرفهي خواهد افتاد كه از توان كارشناسي و تخصصي باالتر برخوردارند )حاضری، 

قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعي به تصویب مجلس شورای اسالمي رسید. در مصوبه ای كه در مورد این  7/3/47در 

است، مدارس غیرانتفاعي مدارسي هستند به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید آمده  01/7/47مدارس در 

كه از طریق مشاركت مردم مطابق اهداف ضوابط و برنامه ها و دستورالعمل های عمومي وزارت آموزش و پرورش 

تحت نظارت آن وزارت خانه تاسیس و اداره مي شود و منظور از غیرانتفاعي برای آن است كه درآمد حاصله صرفا 

قانون اصالح تاسیس مدارس غیر انتفاعي  4/7/0387آني مدارس گردد. در تاریخ  صرف هزینه های جاری و توسعه

به تصویب مجلس شورای اسالمي رسید  "قانون تاسیس و ادراه مراكز دولتي و مراكز پرورشي غیر دولتي "با عنوان 

ها و نامهو تدوین آئینها برداری، ابالغ به استاناین قانون توسط ریاست جهموری جهت اجرا و بهره 4/4/0387و در 

ضوابط اجرایي ارسال گردید و از این تاریخ ببعد بجای عبارت مدارس غیر انتفاعي، عبارت مدارس غیردولتي مورد 

 گیرد.استفاده قرار مي
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 پیشینه مختصر تاسیس مدارس اسالمي

ن و گسترش آموزش بعد از شکست از روس ها اقشاری از ایرانیان با اعزام محصل به خارج، تاسیس دارالفنو

همگاني سعي كردند تخصص و توانمندی های الزم برای غلبه بر مشکالت كشور را فراهم كنند اما گروه های سنتي 

متدیني كه ازحوزه های علمیه تبعیت مي كنند تنها بعد از سقوط رضا شاه با تاسیس مدارس نوین اسالمي وارد این 

 شاخه تقسیم نمود: 4( این فعالیت ها را به 0384جعفریان ) حوزه از فعالیت های سازنده اجتماعي شدند.

سیاسي مثل انجمن تبلیغات اسالمي، اتحادیه اسالمي، اتحادیه مسلمین، جامعه _انجمن ها و تشکل های مذهبي -0

 تعلیمات اسالمي و ... 

، پرچم اسالم و مجالت مطبوعات دیني مانند نشریه اسالم، نشریه خرد، نشریات انجمن تبلیغات اسالمي، آئین اسالم -3

 مثل مکتب اسالم، مکتب تشیع 41حوزوی دهه 

 آموزش مثل دارالتبلیغ اسالمي، موسسه در راه حق، مدرسه حقاني و ... –موسسات فرهنگي  -3

 مدارس اسالمي علم روز -4

یز متفاوت از بین این فعالیت ها تاسیس مدارس علم روز اهمیت ویژه دارد چرا كه نه تنها در روش، بلکه در محتوا ن

از سنت ها و فرهنگ های پیشین است. اولین گامي كه در این مسیر برداشته شد و هدف خود را تربیت متدینین 

توسط حاج شیخ عباسعلي  31متخصص و آگاه نسبت به علوم روز قرار داد، جامعه تعلیمات اسالمي است كه در دهه 

مدارس دیگری مثل علوی، كمال، دین و  31در دهه  اسالمي فعالیت خود را شروع كرد. پس از تولید این موج

دانش و ... تاسیس شد. روحیه و كارفرهنگي آقای اسالمي در جامعه تعلیمات اسالمي و عالمه كرباسچیان در مدرسه 

 (. 0311موحد، علوی تا حد زیادی در اصالحات حوزه و روحیات مرحوم آیت ا... بروجردی ریشه داشت )ضیایي
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ه.ق( آغاز شد و زماني كه آیت اله حائری به  0341ه. ش )رجب  0310هم با وضعیت كنوني از  حوزه علیمه قم

درخواست علمای قم به آن شهر مهاجرت كرد و حوزه را تاسیس نمود. ضرورت این اقدام پیش تر از سوی برخي 

م است مركز دیني امامیه به الز»سال قبل از تاسیس حوزه علمیه قم گفته است: 8مطرح شده بود: شیخ اسداله ممقاني 

مشهد رضوی یا قم )كه به مناسبت قرب قم به مركز انسب است( منتقل گردد و حوزه علمیه با اصول صحیح و 

پروگرام منظم در آنجا تشکیل شود... فوائد مركزیت ایران محتاج به توضیح نیست. اوالً توجه مسلمین جهان را به 

ها ثروت ایران كه از بابت وجوه شرعیه به ذ اجانب مصون مي ماند. ثالثا میلیونآنجا معطوف مي سازد، ثانیاً از نفو

موحد، خارج فرستاده مي شود در ایران مي ماند و رابعاً هر گونه اصالحات در حوزه علمیه امکان پذیر است )ضیایي

ه در سامان دادن به امور آیت اله حائری با برگزاری دروس خارج فقه و نیز با اعمال تدابیری ویژ(« . 37،ص0311

حوزه، زمینه های مركزیت یافتن آن را فراهم آورد. با روی كار آمدن رضاخان و حکومت پهلوی اول به مرور 

تعارض میان حکومت و روحانیون شدت گرفت و این امر موجب سخت گیری حکومت بر روحانیون و برحوزه قم 

ه.ش اداره حوزه علمیه تحت  0307ت آیت اله حائری در سال در نتیجه افول حوزه و كاهش كمي طالب بود. با فو

مرجعیت آیات عظام خوانساری، صدر و حجت ادامه یافت. زعامت این سه تن در حوزه را ریاست مراجع ثالث مي 

گویند. یکي از دالیل دعوت آیت اله بروجردی از بروجرد به قم وجود مركزیت در زعامت حوزه در این زمان بود. 

به قم آمدند و ریاست  0333تیب با تالش بسیاری از علمای از جمله امام خمیني، آیت اله بروجردی در سال بدین تر

امر مرجعیت به صورت متمركز  0333-40حوزه و مرجعیت عامه شیعه را عهده دار شدند. پس از رضاخان در فاصله 

ای یافت و در مسیر نویني قرار و سازمان تازهدر دستان آیت اله بروجردی قرار گرفت، به این ترتیب حوزه قم قوام 

گرفت. ایشان تالش فراواني برای تمركز مالي حوزه علمیه قم و تقویت برون مرزی در مسیر انسجام دروني و 

پیگیری مسائل تشیع در سطح جهان اسالم انجام دادند از جمله این كه از مدارس جدید كه در آنها علوم طبیعي 
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(. برای آشنایي با مدارس اسالمي 0311موحد، یني تدریس مي شد حمایت مي كردند)ضیایيهمراه با تعلیمات د

مختصرا در خصوص دبیرستان علوی كه از مدارس اسالمي شاخص محسوب مي گردد اطالعاتي را برای این طرح 

 مناسب دیدیم.

 )به عنوان یک نمونه مبرز از مدارس اسالمي(تاسیس دبیرستان علوی

بیرستان علوی توسط عالمه كرباسچیان با مدیریت استاد روزبه وكمک چهار خیر بازار تهران تاسیس د 0337در سال 

شد كمک های مالي عمدتا مربوط به تهیه مکان بود و تمام امور جاری بر عهده مرحومه عالمه بود و در مورد 

(. اولین اساس 34، ص 0311موحد، گزینش دانش آموزان و معلمان مرحومه عالمه حرف آخر را مي زد )ضیایي

ماده تدریس شد كه مي توان به روشن بودن اهداف )پرورش علمي، دیني 08در  34/4/0337نامه رسمي مدرسه در 

اخالقي مطابق برنامه رسمي كشور و مذهبي حق شیعه(، تفکیک وظایف و اختیارات واحدهای مجموعه و اصرار بر 

 تقوی مدیران اشاره كرد. 

( كه با مخالف مدارس 77تصویب شد )حاضری،  3/03/78ب قانون دولتي كردن مدارس در مدتي بعد از انقال

قانون كلي را برای اصالح مصوبه پیشین تصویب كرد  31/7/71اسالمي تهران )علوی و نیکان( مواجه شد. دولت از 

 31/4/78و  01لسات مورخ و مصادیق و آئین نامه اجرائي آن را به شورای عالي انقالب فرهنگي برد. این شورا در ج

 3/03/78تشخیص داد و از الیحه « اسالمي غیر انتفاعي»مدارس علوی، نیکان، احمدیه و دوشیزگان اسالمي را 

مورد استناد این مدارس برای  7/3/0347مستثني كرد. این مصوبه تا تصویب قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعي در 

الیحه ای تصویب كرد كه این مدارس دیگر نمي توانند  31/4/77فرهنگي در ادامه فعالیت بود. شورای عالي انقالب 

 ستاد انقالب فرهنگي عمل كنند و باید خود را با قانون مدارس غیر انتفاعي تطبیق دهند. 33/4/71مطابق مصوبه 
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 هدف تاسیس مدرسه علوی

ه بر ایمان و اخالق فردی، بتوانند با هدف عالمه كرباسچیان از تاسیس دبیرستان علوی تربیت افرادی بود كه عالو 

تسلط بر علوم روز هم از نظر مادی و معیشتي رافع نیازهای جامعه مسلمانان باشند و نیز مبلغي برای تشیع باشند. ایشان 

در عمل از نوعي نخبه گرائي حمایت مي كردند و معتقد بودند برای تحقق هدف تاثیرگذاری در جامعه الزم است 

با استعداد بدون در نظر گرفتن وضعیت مالیشان گزینش شوند. مرحوم كرباسچیان به دنبال طرحي دانش آموزان 

برای اصالح كلي نظام تعلیم و تربیت نبودند ولي در طوالني مدت، آرزو و خواسته شان این بود كه فارغ التحصیل 

عدی مربیان ذی صالح در كشور علوی هر كدام منشا اصالحي در تعلیم تربیت شوند و بدین ترتیب به صورت تصا

(. درحال حاضر اهداف 0311موحد، به حدی خواهند رسید كه بتوانند نظام را در وضع مطلوب اداره كنند)ضیایي

مسئوالن فعلي دبیرستان در مجموع تعقیب همان اهداف گذشته است و به دنبال تربیت دانش آموزاني هستند كه از 

وارسته باشند. در گذشته هدف بعدی خدمت مادی فارغ التحصیالن به جامعه  نظر اعتقادی مستحکم و با اخالق و

بود اما امروز هدف این است كه فارغ التحصیالن وارد جریان فرهنگي و فرهنگ سازی برای تبلیغ دین شوند اگر چه 

كرباسچیان بر افتد و بیشتر این افراد جذب كارهای درآمدزا مي گردند. مرحوم عالمه در عمل چنین اتفاقي نمي

علمي آنان پافشاری داشتند و معتقد  0اعتقادی معلمان همچنین تاكید بسیار داشتند و بر انحدار –سالمت اخالقي 

-داشتند)ضیایيبودند اگر چنین معلمي را پیدا مي كردند برای جلب همکاری ایشان تالش های خاصي مبذول مي

 (.73، ص0311موحد، 

                                                           
تقد بودند معلم باید در سطح عالي علمي باشد و به داشتن انحدار به معنای فراز و نشیب است و فرو ریختن آبشاری در مقابل باریکه آبي نحیف است و مع  -0

 لیسانس و دكترا اكتفا نکند و جنبه های علمي او هر روز از روز پیش قوی تر شود
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 رس ایرانو پنهان مداهای آشکار کارکرد

توان به با مرور تاریخچه آموزش و پرورش جدید در ایران، تا وقوع انقالب اسالمي غیر از مدارس دولتي مي

اند و مدارس اسالمي اشاره كرد كه البته بعد از انقالب مدارس خصوصي كه توسط افراد نخبه و شاخص دایر شده

ه به واقع با هدف مشاركت مردم در  امر  تربیت، كاستن ای را شاهد هستیم كاسالمي تنوع چشمگیر و قابل مالحظه

به انجام رسیده است. در واقع تنوع مدارس  ارتقای سطح سواد و آگاهي افراداز مشکالت دولت در  امر تربیت و 

كاركردهایي را ایجاد كرده كه ای بسا ناخواسته است و مورد نظر دایر كنندگان مدارس مورد نظر نبوده یا اساسا با 

نامه هركدام از این انواع مدارس، اساس نامه تدوین شده آنان مغایرت دارد. در این مطالعه درصدیم با مرور اساس

اندركاران و مسولین این مدارس، كاركردهای آشکار مرور تحقیقات انجام شده مرتبط و مصاحبه اكتشافي با دست

نامه مصوب را رصد كنیم و امکان ادغام آنها را تا اساسو پنهان هریک از این مدارس را احصاء كرده و فاصله آنها 

 با یکدیگر مورد بررسي قرار دهیم.

 توان به موارد زیر اشاره نمود.از جمله كاركردهای آشکار مدارس مي

ترین كاركردها، جلوگیری از افت تحصیلي، ایجاد زمینه مطلوب برای تدریس در مدارس غیرانتفاعي مهم

روج نخبگان از مملکت، تهیه تجهیزات آموزشي كامل و كیفیت آموزشي باال،  جذب دانش مطلوب، ممانعت از خ

ها، آموزان در كالسهای دولت، ایجاد اشتغال در جامعه، كاستن از  تراكم دانشآموزان مستعد، كاهش هزینه

در منازل، حساس های خصوصي ها، تعطیلي كالسباالبردن استانداردهای كیفیت آموزشي كشور، تفویض مسئولیت

كردن والدین به امر تربیت فرزندان، اجرای بهتر وظایف در مدرسه، باال بردن كیفیت بهداشت فردی، ایجاد رقابت 

های -آموزان، تامین بخشي از نیازمندیآموزان، ایجاد توسعه و پیشرفت كیفي دانشسالم بین مدارس و دانش

اجرایي آموزشي، پاسخگویي بهتر  در  مقابل مردم، كاستن از رجوع كاركنان توسط والدین، باال بردن كیفیت تقویم 
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های  موجود در مدارس دیگر های فوق برنامه، حل شکافوالدین به آموزش  و پرورش، شركت هدفمند در كالس

 و غیره اشاره كرد.

 توان اشاره كرد.در مدارس غیرانتفاعي به بعضي كاركردهای پنهان به شرح زیر مي

 ،3ها در انتخاب از بین مدارس برای فرزندان خود ، تبعیض جنسیتي، ایجاد استرس به خانواده0له طبقاتيتشدید فاص

نزول كیفیت آموزشي و امکانات مدارس دولتي، پایین ایحاد رقابت منفي در  بین دانش  آموزان مدارس مختلف، 

آموزان مدارس غیر كه دانش آمدن عزت نفس و احساس خود كم بیني دردانش آموزان مدارس دولتي. این

های خود بعضا اقدام به انتخاب رشته مورد عالقه خود و البته مورد نظر  انتفاعي، بدون در نظرداشتن استعداد و ظرفیت

های  خود بنمایند كه امری  خظرناک است و شاید باعث شکست آنها نیز شود. افزایش احتمال اعمال خانواده

های تربیتي و از طرف دیگر، استفاده طبقه توانگر از معلمان توانمند و گیریر تصمیمای خاص دقدرت و نفوذ طبقه

افزایش افت تحصیلي مدارس دولتي و در نتیجه تضعیف حقوق  افراد مستضعف در تصمیم گیری های تربیتي كه 

 این امر مخالف آرمان های  انقالب است.

 مالحظات مربوط به کارکردهای مدارس  

شود را بررسي كنیم حساسیت و ست كاركردهای متنوعي كه از تنوع در مدارس كشور ناشي ميوقتي قرار ا

 سختي كار زیاد است و مالحظات زیر در این مطالعه مورد نظر محققان این مطالعه بوده است:

                                                           
ین مجرایبیش از ا یکي از  دالیل تنوع رویکرد عدالت مدارانه است با این وجود، به دلیل روی آوردن افراد توانگر  به سوی مدارس خاص،  فاصله  طبقاتي از -1

 پیش مي شود

دهد.برای مثال، خانواده ای  كه های مختلفي این تبعیض ها رخ ميهایي آورده شد ولي در خانواده ها هم به شکلهای درسي نمونه.ازتبعیض جنسیتي در كتاب-0

رزند پسر  خود بیشتر  از  فرزند دختر  خود هزینه خرج كند مثال هم فرزند پسر  دارد و هم دختر، در شهرهایي كه مرد ساالری  شیوع دارد، بر آن است تا برای  ف

 پسر  خود را به مدرسه غیرانتفاعي  مي فرستد و دختر  خود را به مدرسه دولتي.
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ها در زمینه تنوع و چندگونگي مدارس مبحث پوشش آموزشي و كیفیت آموزشي  و ترین مولفهاز اصلي الف:

نفعان واجب الشرایط آموزشي است. در نسبت آن با عدالت مي باشد. مقصود از پوشش آموزشي میزان فراگیری ذی

ایم به نحوی عادالنه برای همه افراد جایگاه خاص خود را نیز  دارد. این كه ما توانسته "عدالت آموزشي"اینجا مسئله 

ماییم  و چه كساني در  برخورداری  از  آموزش و تربیت التعلیم با شرایط خاص امکانات الزم را تامین نواجب

 مند كرد؟ توان آنان را نیز از این مواهب خاص بهرهمناسب همچنان دچار محرومیت هستند؟ وچگونه مي

های متنوعي نظیر كودكان كه در گروههای متفاوتي را در برمي گیرد: ازجمله اینكیفیت آموزشي نیز مولفه

توان با شکل متداول چنیني چگونه ميفه ای، عشایر، فرزندان زندانیان، و دیگر نمونه های ایناستثنایي، فني حر

نفعان عدالت آموزشي برقرار كرد؟ آیا كیفیت آموزشي متفاوت ناقض عدالت آموزشي آموزش برای همه ذی

 نیست؟

آن مرز  و بوم مرتبط است.  در هر جامعه ای با فرهنگ مردمان "تنوع مدارس و كاركرد  آنها"نگرش ها به  ب:

شناخته شده  "مدارس كودكان استثنایي"برای مثال یکي از انواع مدارس موجود در جوامع مختلف تحت عنوان

ای از  است. نگرش مردم به این مدارس مي تواند پیچیدگي و تنوع كاركرد این مدارس را بیشتر نمایان سازد.در پاره

نگرند و این موضوع عموما در جوامعي است ولین به چشم موجوداتي عجیب ميكشورها، افراد جامعه نسبت به معل

كه افراد با معلولیت های مخالف را از جامعه اصلي دور كرده و آنان را تحت پوشش مراكز آموزشي خاص قرار مي 

دهد و توانایي ای مبنای این داوری ها وتصور عمومي جامعه از معلولیت را تحت تاثیر قرار ميدهند. چنین مواجهه

معلولین را افرادی ناتوان مي دانند كه این نگرش احساس افراد معلول را  كند. در چنین جوامعيهای آنان را ندید مي

كند به طوری كه او تمام تالش خود را معطوف به دور شدن از واقعیت معلولیت مي نماید و در جریحه دار مي

 (. 0387دهد)نصیری، نهایت اعتماد به نفس خود را از دست مي 
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تنوع مدارس یک پیچیدگي مختص خود دارد كه مي تواند در دوطیف متفاوت هم توصیف نمود: نخست،  ج:

نماید؛ دیگر، طیفي كه مانع بودن آن را تضمین مي كند.برای مثال اگر مسئله طیفي كه سازنده بودن آن را تضمین مي

ه عنوان یک متغیر  در  نظر  بگیریم، آیا این متغیر  باعث محرومیت را از  یک مدرسه یا امکانات خاصي را ب

دهد، یا اینکه به عنوان امری  بازدارنده تلقي مي ها تعالي ميزایندگي و تحول در امر تربیت فرد مي شود و كیفیت

گي  شود؟ مثال، اگر  دانش آموزی  از  ورود به مدرسه تیز هوشان ممانعت مي شود، آیا این امر  باعث سرخورد

كه، این دانش آموز تالش های خود را افزون مي نماید؟ لذا، در  این طیف مي توانیم شود یا ایندانش آموز مي

 كاركرد های مثبت و منفي را از  هم متمایز  نماییم.

تنوع مدارس  موجود  چقدر  با مباني  اسالم سازگار  دارد؟ به عبارت دیگر، رابطه كاركرد تنوع مدارس با : چ

 اني اسالم چیست؟مب

كند؟ مسلم است كه بخشي از كاركردهای پنهان و مدیریت ناكارآمد مدارس چه كاركردهایي را ایجاد مي ح:

گیرند. به عبارت دیگر، ممکن است برای ایجاد این نوع مدرسه آشکار در زمینه مدیریت نیروی  انساني شکل مي

هدف مورد نظرنرسیم. در واقع جایگاه مدیریت، تخصیص  هدف  درست باشد ولیکن به خاطر مدیریت ناكارآمد به

متوازن امکانات و ... مولفه هایي هستند كه مي تواند هم نقش كاركرد آشکار  را داشته باشند و هم به عنوان كاركرد 

 پنهان  نقش ایفا نماید.

های  نیروی  انساني تیکي از كاركردهای پنهان تنوع مدارس در كشورما، بي توجهي  به متنوع ساختن مهار خ:

آموزان آموز و مدرسه است. گاهي نیز تنوع  مدارس و دانشمدارس)نظیر توانمند سازی معلم( بجای تفکیک دانش

های آنها رقم خورده است نه نیاز های واقعي  آموزان و خانوادهبا توجه به موقعیت های اقتصادی  و اجتماعي دانش

 آنها.
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آموزشي، تربیتي، اجتماعي، وپنهان مدارس با نظر داشتن چهار مولفه اصلي)تبیین كاركردهای آشکار  د:

 اقتصادی(، در آموزش  و پرورش.

گاه تشخیص كاركرد آشکار و پنهان مدارس، به نگاه افراد مختلف  بستگي دارد و یک حالت پیچیدگي  ر:

سي شود كه آیا تاسیس  شود كه به ایدئولوژی خاص حاكم بر جامعه متوجه است.خوب است بررمشاهده مي

مدارس خاص ارزش مقابله با نگاه های منفي را دارد ؟ به عبارت دیگر، ما با تاسیس  نوعي  خاص از  مدارس  آیا 

توانیم دالیلي اقامه كنیم كه وجود این نوع مدرسه را عقالني های  منفي  را داریم؟ و آیا ميتاب تحمل)ظرفیت( نگاه

 و قابل توجیه سازد؟

شود. به عبارت دیگر كاركرد پنهان مدارس در طول زمان كرد پنهان مدارس در طوالن زمان مشخص ميكارژ: 

های پیشتر با آموزان  مدرسه غیر انتفاعي كه سالشود مثال زمان طوالني طي گردیده است كه دانشدگرگون مي

شان عبارات بهتری مورد استفاده قرار شدند با مرور  زمان برایشناخته مي "بچه سوسول  و پول دار"عناویني نظیر 

گفته مي  "بچه های با فرهنگ و هدف  دار"گیرد، امروز به كساني كه در  مدرسه غیر  انتفاعي  درس  مي  خوانند 

 شود.

نظر سیاسیون نیز در تنوع موجود مدارس موثر است. در واقع با تغییر سیاستگذار در جامعه، ممکن است  ر:

 دارس بسته شود؟ پرونده تعدادی  از م

-آموزان: مثال دانشایجاد شخصیت كاذب و عدم مطابقت با واقعیت و یا منیت محوری  در  شخصیت دانش ز:

تواند امری  خطرناک برای داند كه این توهم ميآموزان  ميآموز  مدرسه تیزهوش  خود را باالتر  از  دیگر دانش

 وی محسوب شود.
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ت مفید شود اما، از كاركردهای منفي آن رقابت منفي، و سعي در تخریب تنوع باید از سویي باعث رقابژ:

 یکدیگر است.

یا  ،توانسته است جمعیت فراواني را باسواد كند، امانتوانسته است، به آنها بگوید چه بخواننداگرچه  موزشآ س:

 . گرددكه، چگونه بخوانند و این مسئله با تنوع مدارس هم رفع نميچه بنویسند ویا این

تربیتي، اقتصادی  و نیروی  انساني الزم را ندارند، چندگونگي باعث هدر  –در مدارسي كه توجیه آموزشي  ش:

 شود.ها ميرفتن امکانات و توانایي

هایي كه رسانه قوی دارند مدارس خاصي را تبلیغ مي كنند. این امر  ممکن است گاه موسسات و مجموعهص: 

 تي ضعیف، در كشور بلوغ  پیدا كند و جایگزین اندیشه تربیتي اصیل شود.شود كه یک اندیشه تربیباعث 

از میان مدارس متنوع، مدارس غیرانتفاعي مدارسي هستند كه جهت كاسته شدن ازهزینه های دولت تاسیس  ض:

 شده است. 

مي های خاص انقالب اسالاز میان مدارس متنوع، مدارس شاهد مدارسي هستند كه عامل تبلیغ ارزش ک:

 هستند. 

برخي مدارس مثل مدارس استثنایي و مدارس تیزهوش به دلیل مشکالت خاص و یا توانمندی های خاص   گ:

 دانش  آموزان شکل  گرفته است.

نظر و متشخص شکل گرفته است. مثال : بعضي مدارس به دلیل توسعه مباني  نظری افراد خاص، صاحبف

های ركت در  راستای تربیت قرآني، یا مدرسه علوی كه با اندیشهمجموعه مدارس قرآني امام هادی)ع( برای ح

سید یوسف شالچیان، به  توسط 0347سال مرحوم عالمه كرباسچیان فعالیت خود را آغاز كرد و یا مدرسه نیکان كه 
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ه ب نفر از افراد باتجربه ی دبستان علوی ، 7د و شدر شمال شهر پایه گذاری  مرحوم عالمه كرباسچیانراهنمایي 

 مدرسه ی نیکان رفتند و آن جا را شکل دادند.

در مبحث تنوع و گوناگوني مدارس باید معلوم گردد هر مدرسه به چه اهدافي تاسیس شده و درصدد بوده  ق:

كنند. مثال  در یکي از  به چه نیازی از جامعه پاسخ دهد و آیا مدارس متفاوت  طبق  اساسنامه خود حركت مي

. به "اماكن كمتر برخوردار  تاسیس شوند"مدارس نمونه دولتي  آمده است كه این مدارس در  بندهای  اساسنامه 

هایي داشته اند. لذا، بررسي شکاف  یا تطبیق اساسنامه با مسائل  رسد كه این مدارس از  اساسنامه خود انحرافنظر مي

 واقعي  مدرسه مهم است كه در ضمن این مطالعه مرور خواهد شد.

،  تنوع نظریاتي در زمینه كاركرد های آشکار و پنهان)منفي یا مثبت( نسبت "تنوع مدارس"وجه به مفهوم با ت ل:

به مدارس مختلف وجود دارد. طیفي كه تنوع را امری نامطلوب انگاشته، در صدد حذف تنوع مي باشند و تنوع را 

فعلي آموزش و پرورش ستوده و اشاره دارند  مغایر با عدالت آموزشي مي دانند اما، طیفي دیگر تنوع را در موقعیت

 كه در حالت فعلي تنوع جزء بهترین رویکردها است. 

توان به هدف  شاید تنوع بتواند افت تحصیلي را تنزل دهد. مسئله این است كه  با توسل به چه راهکارهایي مي م:

تر ر مدارس متنوع سهل الوصولكاهش افت تحصیلي رسید؟ تاكید بر كیفیت آموزشي راه كاری است كه شاید د

 آموز باشد.مداری و دادن نمره های غیر واقعي به دانشباشد و بتواند پاسخ انکار كیفییت، روی  آوردن به روابط

در گذشته، تاسیس مدارس متفاوت بر اساس نیازهای  واقعي جامعه بوده است. مثال مدرسه ناشنوایان مرحوم  ن:

-وسسین( در واقع  برای  حل  مسایل موجود در جامعه خود اقدام به تاسیس مدرسه ميباغچه بان و..  این افراد)م

گیری اصلي نمودند. حال، مدارس  متنوع كنوني  چقدر  با نیازهای  واقعي جامعه مرتبط  مي باشند؟ و اگر جهت

 كسب درآمد است، انحراف جدی است كه باید برای آن چاره اندیشي شود.
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زمیناه   ایان  در اصالي  دیادگاه  دو تاریخچة مطالعاات مارتبط، باه    بر مروری هم با استثنایي كودكان در موردو: 

 ماي شاوند،   گرفتاه  نظار  در یکادیگر  از جدا ناتواني بدون و افراد ناتواني دارای اول افراد دیدگاه خوریم:  دربرمي

 و گیارد ماي  نظار  در پیوساتار  یاک  روی و كمّاي  ناتواني را دارای افراد  و ناتواني بدون افراد تفاوت  دوم دیدگاه

 از صارف نظار   كودكاان  و آماوزان  داناش  همة رویکرد این در كند، مطرح مي را آموزشي  فراگیرسازی رویکرد

 بدون همة كودكان آموزش كه معنا این به گیرندقرار مي یکسان آموزش تحت خود، سطوح توانمندیهای و تفاوتها

 آموزشاي  چناین  گیارد.  ماي  آنهاا صاورت   هایویژگي سایر یا و انيزب عاطفي، هوشي، جسماني، وضعیت به توجه

 منااطق  كودكاان  خیابااني،  كودكاان  تیزهوش، ذهني، كودكان ناتواني دارای كودكان از اعم كودكان همه "الزاما

 (.3 001، شود)یونسکو مي شامل را محرومیتها سایر با كودكاني و فرهنگي،  قومي زباني، هایاقلیت افتاده، دور

 هداف تنوع و چندگونگيا

آیا انتظار ازتنوع مدارس این است كه باید به عدالت اجتماعي ختم شود؟  واقع این است كه تنوع مدارس نباید 

 های تربیتي نیز درآن باید لحاظ  گردد.باشد بلکه دیگر ارزش -عدالت -های اخالقي فقط صرفا در راستای ارزش

هایي با كالسهای چند ایران، مانند مدرسه مدارسوزشي و تربیتي چشمگیر در كیفیت خدمات آمتنوع وجود 

ها، حاكي از آن است های كپری، روستایي و عشایری و استفاده از سرباز معلمان در برخي از این مدرسهپایه، مدرسه

 ای یکسان پیچید..انتظاری یکسان داشت و برای آنان نسخه مدارستوان از تمامي كه نمي

ه كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمي، آموزش و پرورش مکلف شده از تنوع و بر اساس مصوب

تعدد مدارس خاص از جمله استعدادهای درخشان و نمونه دولتي به منظور رفع تبعیض و برقراری عدالت آموزشي 

است. و حتي ممکن  از سوی دیگر، برای  نائل  شدن به اهداف آموزش  و پرورش تنوع یکي از گزینه ها  .بکاهد

 است تنوع مدارس باعث انعطاف پذیری بیشتر درمسائل آموزشي باشد. 
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( در خصوص مدارس غیر انتفاعي اذعان دارند كه عمده ترین نگرش منفي 0381( و قاسمي پویا)0377حاضری)

التخواه امروزی  به این مدارس، متوجه پیامدهای نامناسب اجتماعي  و فرهنگي و عدم وجود تناسب آن با جامعه عد

استاندارد از  یمدارس، سطح مدارس دولتي به حدنوع حذف این گزینه ه جای ایران است و پیشنهاد مي كنند ب

رسد كه تمام مدارس به لحاظ كیفیت آموزشي در یک سطح باشند. چرا باید امکانات و كیفیت آموزشي در ب

 داشته باشند؟ را سایر مدارس استفاده از تمایل به قیصه برای جبران این نباشد كه مردم  پایینچنان مدارس دولتي 

ذهن  ،به جای یکسان سازی مدارسآموزش و پرورش بهتر است  بعضي پیشنهادات هم مطرح است از جمله این كه

اند و در طول سالهای تحصیل به عنوان كودک هي ببرد كه ازتحصیل باز ماندانكودك رقم قابل توجهخود را به سمت 

و یا مشکالت جدیي كه در گوشه گوشه نظام  دک مزرعه و یا متکدیان كودک در جامعه فعالیت مي كنندكار، كو

در  دیگر كشور  گسترده تعلیم و تربیت كشور وجود دارد و اولویت بیشتری برای مورد رسیدگي قرار گرفتن دارند.

های موجود اقدام به و ظرفیت هاها هم چنین مشکالتي قابل تشخیص است كه این كشور با توجه به موقعیت

هیچ "تصویب قانون فدرال مقرر شد نمایند. برای نمونه، در آمریکا باتصمیماتي خاص برای رفع این مشکالت مي

یابند تا امکان مي كنندكیفیت تحصیل ميو كودكاني كه در مدارس ناكارآمد و بي "كودكي نباید عقب بماند

ای خواهد بود كه در سطح و كیفیت ي كه رقابت برای دانش آموزان، انگیزهمدارس عمومي را تجربه كنند، مدارس

یادگیری مدارس عمومي  به موفقیت باالتری برسند. آنها افزایش تاسف بار و بي رویه تعدادی از مدارس دارای 

ی ند و مشخص شدكه چگونگي معرفي و انتخاب مدرسهبررسي كردمجوز در كارولینای شمالي، را 

گزیده( درون ایالت، بر عملکرد مدارس عمومي سنتي در آزمون سراسر ایالت تاثیر مي گذارد. آنها با این منتخب)بر

شود كه این میزان، یک مطالعه دریافتند كه رقابت برای مدارس ممتاز، تقریبا باعث افزایش درصدی از امتیازات  مي

   .(Holmes, 2003)چهارم رشد متوسط ساالنه را تشکیل مي دهد
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 پیشینه تحقیق

 ، خالقانه و جامعیک كار نو هو ارائ ،و همچنین برای اطالع از كارهای صورت گرفته در زمینه در موضوع طرح،

در موضوع مورد پژوهش الزم است، محقق از كارهای صورت گرفته در حد توان خود اطالع حاصل كند. مطالعات 

كاركردهای كه به نوعي با های انجام شده ژوهشاكثر پصورت گرفته در خصوص پیشینه بیانگر آن است كه 

میداني  یا و كمتر پژوهش تحلیلي، استنباطي و  ،بیشتر جنبه توصیفي داشته ( مرتبط بود،آشکار و پنهان)اعم ازمدارس 

 :كنیممحور تقسیم ميدورا به  آن ،لذا برای سهولت در بررسي پیشینه پژوهش .0انجام شده است

 الف: پیشینه داخلي 

 (0383)حجت صفار حیدری دوران نو توسطهای مدارس در بررسي انتقادی كاركردای تحت عنوان قالهم

در این مقاله اشاره شده است كه، در دیدگاه انتقادی كاركرد اساسي مدرسه بازتولید مناسبات  نگاشته شده است.

رد مذكور بدون تغییر بنیادی دیدگاه دگرگوني های كارك اقتصادی است. بر اساس این –تبعیض آمیز اجتماعي 

توان به نند كه ميآبا این حال متفکراني چون هابرماس بر سیاسي امکان پذیر نیست. –جوامع از  لحاظ اجتماعي 

اصالح كاركرد تبعیض آمیز مدارس در جوامع جدید پرداخت. برای  انجام این كار او نظریه كنش ارتباطي را برای 

 .مطرح مي كنداصالح كاركردهای مدارس جدید 

از  .ارئه گردید (0347)مقاله ای تحت عنوان مدارس غیر انتفاعي كمکي به توسعه ملي توسط محمد رضا برنجي

توان به مواردی نظیر : اثر بخشي تاسیس مدارس غیرانتفاعي در اقتدار اداری و مدیریت تمركز نتایج این مقاله مي

مدارس غیر انتفاعي با باال رفتن میزان تفویض اختیار به این  نظام آموزش و پرورش، باال رفتن میزان اثربخشي

                                                           
های صورت گرفته شده در زمینه كاركردهای مدارس توسط پژوهشگر بیانگر این نتیجه است.بررسي پژوهش   0  
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توجه به  ،برآورده نمودن نیازهای جدید آموزش و پرورش به عنوان عامل مهم موفقیت مدارس غیر انتفاعي ،مدارس

 بومي سازی  مدارس غیر انتفاعي برای موفقیت بیشتر اشاره نمود.

محسن ، تو سط اجتماعي دارس غیر انتفاعي با رویکردهای عدالترابطه نحوه نگرش به ممقاله ای تحت عنوان 

نگرش اجتماعي به  بعد كه: درحاكي از آن بود  نگاشته شد. نتایج (0383)عریضي ساماني سیدحمیدرضاو  گل پرور

نگرش اجتماعي به مدارس غیر انتفاعي و  هم چنین عدالت اجتماعي، ود برابری کرمدارس غیر انتفاعي، با روی

معکوس معنادار وجود دارد. هم چنین تحلیل مسیر نشان داد كه  کرد برابری و نیاز )به طور مشترک(، رابطهروی

 پرورشي و اقتصادی در خصوص مدارس غیر انتفاعي با رویکرد برابری و برابری و نیاز )به نگرش های آموزشي،

مدارس غیر انتفاعي تبیین  ش اجتماعي بهبه طور غیر مستقیم، و از طریق نگر صورت مشترک( به عدالت اجتماعي،

 .شدني است

محسن گل  بررسي نگرش افراد جامعه نسبت به مدارس غیر انتفاعي در شهر اصفهان توسطمقاله ای تحت عنوان 

: وضعیت هكنتایج حاكي از آن بود نگاشته شده است. از جمله  (0383)عریضي ساماني سیدحمیدرضاو  پرور

 نسبت به مدارس دولتي باالتر نیست.آموزشي  در این مدارس  

( درپایان نامه كارشناسي ارشد خود برخي از ویژگي های مدارس غیرانتفاعي با مدارس دولتي 0373مقدسي )

مقطع متوسطه شهر اهواز مورد بررسي و مقایسه قرار داده است. دراین مطالعه طي بیست و یک شاخص مدارس غیر 

شامل ویژگي های معلمان، امکانات و تجهیزات مدرسه، زمینه های خانوادگي دانش اند انتفاعي و دولتي مقایسه شده

آموزان، میزان مشاركت دانش آموزان با مدرسه، نحوه گزینش، وضعیت تحصیلي، رضایت دانش آموزان از مدرسه. 

نفر  011دانش آموز،  نفر 383دبیرستان دولتي انتخاب شد: شامل  4دبیرستان غیرانتفاعي و  4نمونه در این مطالعه از 
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نفر( كه هر یک به پرسشنامه مخصوص خود جواب دادند. نمونه ها بر اساس  317نفر مدیر )جمعاً  03دبیر و 

 جنسیت، رشته تحصیلي، منطقه جغرافیایي و نوع تدریس معلمان همتا شدند.

اء، وضعیت دوره های نتایج بدست آمده در زمینه درونداد مدارس شامل وضعیت اقتصادی، سطح تحصیالت اولی

آموزشي ضمن خدمت معلمان، وضعیت اخذ شهریه، ونسبت شاگرد به كالس به نفع مدارس غیر انتفاعي با حداقل 

دار بود. فقط در نسبت كتاب به دانش آموز به نفع مدارس دولتي تفاوت معني دار بود. نتایج درصد اطمینان معني 17

 را بین مدارس دولتي و غیرانتفاعي در هیچ شاخص نشان نداد. در زمینه فرآیند نظام مدارس هیچ تفاوتي

نتایج در زمینه برونداد مدارس تفاوت معني داری را بین مدارس دولتي و غیر انتفاعي در شاخص های نمرات 

 تحصیلي، میزان رضایت دانش آموزن از مدرسه و تا حدودی رضایت دانش آموزان از معلمین نشان داد.

 این مطالعه ساخته شد به عبارت زیر بود:  هایي كه درشاخص

 درونداد :  -الف

 زمینه های خانوادگي دانش آموزان شامل وضعیت اقتصادی والدین و سطح تحصیالت آنهاست -0

 میزان مشاركت اولیاء با مدرسه -3

های معلمان شامل میزان معلومات، سطح تحصیلي، تناسب مدرک تحصیلي با نوع تدریس و دوره -3

 معلم گذرانده است، همین طور سنوات كاری معلم. ضمن خدمتي كه

امکانات و تجهیزات مدرسه شامل نسبت شاگرد به كالس، نسبت كتاب به دانش آموز )كتابخانه  -4

 مدرسه( وضعیت كارگاه و آزمایشگاه و امکانات فوق برنامه است.

 نحوه گزینش دانش آموز شامل ضوابط ثبت نام است. -7
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فنون تدریس و استفاده از طرح درسي، روش تدریس مناسب، میزان و نحوه  فرایند: شامل مهارت ها و -ب

 استفاده از وسایل كمک آموزشي و تعداد و نوع ارزشیابي های انجام شده است.

 وضعیت تحصیلي دانش آموز و وضعیت نمرات آنها -0برونداد: شامل  -ج

درسه و اولیاء مدرسه و در نهایت میزان رضایت از خود میزان رضایت دانش آموز از م -3                              

 (.0373تحصیل است )مقدسي 

ارس غیرانتفاعي و دولتي دوره متوسطه بررسي تطبیقي كارآمدی سازماني مددر طرح  (0374) حیدری چروده

. سوال اصلي تحقیق حاضر ه استبه بررسي تطبیقي كارآمدی مدارس غیرانتفاعي و دولتي پرداخت، شهر مشهد

این داری وجود دارد؟ در عبارت بود از این كه: آیا بین میزان كارآمدی مدارس غیرانتفاعي و دولتي تفاوت معني

ظری نظام اجتماعي پارسونز در پاسخ به عوامل موثر بر كارآمدی مدارس غیرانتفاعي و تحقیق با اتکا به چارچوب ن

اگر كارآمدی یک مدرسه بیشتر از مدرسهء دیگر باشد الزم است  0-دولتي دو فرضیه مطرح شد كه عبارتند از: 

درسه بیشتر از اگر یکپارچگي در یک م 3-یکپارچگي و حفظ الگو در آن مدرسه بیشتر از مدرسهء دیگر باشد. 

مدرسهء دیگر باشد الزم است حفظ الگو در آن مدرسه بیشتر از مدرسهء دیگر باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر 

مشهد بود كه دارای پایه دوم تجربي در نظام جدید آموزش  4و  3كلیه مدارس متوسطه غیرانتفاعي و دولتي نواحي 

زان كارآمدی مدارس غیرانتفاعي بیشتر از مدارس دولتي است و دهد كه مینتایج حاصله نشان مي .متوسطه باشند.

اند. متغیرهای جنسیت ، انطباق با محیط و یکپارچگي به ترتیب بیشترین تاثیر را بر كارآمدی مدارس متوسطه گذاشته

یت كند. تفاوت وضعفرض دوم تحقیق حاضر ميپذیرفته شدن تاثیر مستقیم حفظ الگو بر یکپارچگي نیز حکایت از 

های دیگر تحقیق حاضر بود. آموزان مدارس غیرانتفاعي با دولتي از یافتههای دانشاقتصادی و فرهنگي خانواده

http://database.irandoc.ac.ir/researchers/149952
http://database.irandoc.ac.ir/articles/12212
http://database.irandoc.ac.ir/articles/12212
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تحلیل مسیر روابط بین متغیرهای تحقیق حاضر نشان داد كه بیشترین تاثیر مدارس غیرانتفاعي بر كارآمدی بطور 

 بوده است .آموزان دختر و یکپارچگي( غیرمستقیم )از طریق جذب دانش

بررسي عوامل موثر در انتخاب مدارس غیر انتفاعي توسط والدین به  در شهر تهرانای (در مطالعه0381) قدیری

ا ضمن روشن در چهار چوب نظری این پژوهش ابتد پرداخت.بر اساس موقعیت اقتصادی و اجتماعي خانواده ها 

كردن معاني مفاهیم آموزش و پرورش به كاركردهای نهاد آموزش و پرورش از جمله جامعه پذیری و گزینش و 

تخصیص به موقعیت های اجتماعي مختلف و نیز به امتیازات مدارس خصوصي كه از انگیزهای انتخاب این نوع 

ر بندی اجتماعي و آموزش و پرورش از مدارس مي باشند اشاره شد. در بخش دوم در بررسي رابطه بین قش

دیدگاههای كاركرد گرایي، تضاد، باز تولید فرهنگي و اجتماعي استفاده گردید. روش مورد استفاده در این 

پژوهش، روش پیمایشي است كه داده های پژوهش از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. جامعه آماری تحقیق 

بعد از نمونه  08و  00و  3ي مدارس غیر انتفاعي شهر تهران بودند كه سه منطقه ن دانش آموزان دبیرستانیكلیه والد

رابطه معناداری بین موقعیت اقتصادی -0گیری برای پژوهش انتخاب شدند. نتایج پژوهش به شرح زیر بوده است: 

-3ي وجود نداشت. خانواده ها با جنبه آموزشي مدارس غیر انتفاعي بعنوان یکي از علل انتخاب مدارس غیر انتفاع

 -3رابطه معناداری بین موقعیت اجتماعي خانواده ها با جنبه فرهنگي و تربیتي مدارس غیر انتفاعي وجود داشت. 

خانواده های قرار گرفته در موقعیت اقتصادی و اجتماعي پایین نسبت به دو قشر متوسط و باال بیشتر دچار فشار 

س غیر انتفاعي، فشار هنجاری بعنوان یکي از علل انتخاب برای قشر پایین هنجاری بودند و در نتیجه در انتخاب مدار

، یت اقتصادی و اجتماعي خانواده هانظر از موقعصرف -4نسبت به دو قشر دیگر متوسط و باال تاثیر بیشتری داشت. 

نتخاب مدارس جنبه آموزشي مدارس غیر انتفاعي بیش از دو عامل دیگر )فرهنگي و تربیتي و فشار هنجاری( در ا

 غیر انتفاعي توسط والدین برای فرزندان نقش داشته است. 

http://database.irandoc.ac.ir/articles/31231
http://database.irandoc.ac.ir/articles/31231
http://database.irandoc.ac.ir/articles/31231
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د ادنشان  "آموزان مدارس غیرانتفاعيبررسي عوامل مؤثر در عملکرد تحصیلي دانش"(در طرح 0374)جاه رفعت

الت مدرسه، جنس ، پایگاه اجتماعي، عزت نفس و آرمان تحصیلي سهم كه پیشینه تحصیلي، نوع مدرسه، تسهی

 بیني عملکرد آموزشي افراد دارند.بیشتری در تبیین و پیش

تحصیلي  در رفتارهای مدني ابررسي نقش اخالق تحصیلي، عدالت و بي عدالتي آموزشي مقاله ای تحت عنوان 

. اخالق تحصیلي با 0كه : نتایج حاكي از آن بود  ست.نگاشته شده ا (0381)محسن گل پرور ، توسط دانشجویان

مدني ا تحصیلي( دارای  مقیاس های رفتار عدالت آموزشي، بي عدالتي آموزشي و پای بندی به قواعد )یکي از زیر

رابطه معنادار است. عدالت آموزشي نیز با بي عدالتي آموزشي، پای بندی به قواعد و روابط صمیمانه )یکي دیگر از 

مقیاس های رفتار مدني ا تحصیلي( دارای رابطه معنادار بود. بي عدالتي آموزشي با پای بندی به قواعد و یاری زیر

ای نشان داد كه اخالق . تحلیل رگرسیون واسطه3رساني و مشاركت اجتماعي دارای رابطه منفي و معنادار بود. 

ه قواعد به عنوان یکي از ابعاد رفتار مدني ا سازماني تحصیلي فقط برای رابطه بین بي عدالتي آموزشي با پای بندی ب

نقش متغیر واسطه ای پاره ای را بازی مي كند. به این معني كه بخشي از اثرات بي عدالتي آموزشي بر پای بندی به 

 .قواعد از طریق اخالق تحصیلي به صورت غیرمستقیم اعمال مي گردد

اسحق  هنامشي مدارس دولتي با مدارس هیات امنایي توسط بای تحت عنوان مقایسه كیفیت آموزنامهپایان

نگاشته شده است. نتایج پژوهش حاكي از آن است كه، كیفیت آموزشي مدارس راهنمایي هیات ( 0311) تیموری

مدارس دولتي است. از دیگر سوی، مولفه هایي نظیر از امنایي از دیدگاه دبیران، مدیران ودانش آموزان باالتر 

موزشي، فوق برنامه، رسالت تربیتي، ارزشیابي مستمر، راهبرد های نوین تدریس، مهارت های اجتماعي امکانات آ

 از نظر دبیران و مدیران تفاوت معني دار ندارد ولي از نظر دانش آموزان تفاوت معني دار دارد.  بین دو نوع مدارس

http://database.irandoc.ac.ir/articles/89984
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و دولتي توسط میترا آقا جان نشتایي و مینا  دارس غیر انتفاعيپایان نامه ای تحت عنوان بررسي كیفیت آموزشي م

در مدارس راهنمایي دولتي چون تعدادی  نتایج پژوهش حاكي از آن است كه شده است. (، نگاشته0373خاكسار)

تراكم دانش آموز در مدارس دولتي زیاد است  ،از معلمان مدرک دیپلم دارند لذا، كیفیت آموزش پایین است

درصد  ،كم است ولتي، و استفاده معلم از وسایل كمک آموزشي ، میزان تحصبالت والدینارتباط اولیاء با مدارس د

و  درصد است 71اما در مدارس غیر انتفاعي باالی  ،درصد است 71قبولي در خرداد ماه در مدارس دولتي زیر 

 .های تقویتي در مدارس غیر انتفاعي بیشتر استكالس

گوران شهنازآموزشي مدارس غیر انتفاعي شهرستان ساری توسط  ای تحت عنوان بررسي مسائلنامهپایان

آن است كه، اهداف آموزشي، فضای آموزشي، جدول زمان  ي ازكنگاشته شده است. نتایج تحقیق حا (،0377)

اما  بندی زماني، فوق برنامه درسي، مشاوره، تخصص دبیران در  مدارس  غیر انتفاعي  در  حد انتظار  مي باشند،

 آموزشي و تجهیزات آموزشي در حد انتظار نیست.  محتوای

( نگاشته 0381سط اشرف السادات حسیني)ای تحت عنوان نظام حقوقي حاكم بر مدارس غیرانتفاعي، تونامهپایان

نامه به مبحث كاركردهای مدارس غیرانتفاعي پرداخته شده است. از جمله كاركردها شده است. در بخشي از پایان

 اركت مردم در  امر تربیت اشاره نمود. مي توان به مش

و پیشرفت تحصیلي دانش آموزان پسر مدارس نمونه دولتي، طرح پژوهشي تحت عنوان مقایسه بهره هوشي  

نگاشته  0374نمونه مردمي و غیر انتفاعي  دوره راهنمایي مازندران توسط عالمرضا خلیلي، با نظارت قاسم پوریا در 

ي از  آن است كه، هیچ كدام از مدارس  سه گانه)نمونه دولتي، نمونه مردمي و غیر شده است. نتیجه پژوهش حاك

اما، در  پایه سوم راهنمایي  انتفاعي( در هیچ یک از پایه های  تحصیلي با هم از  نظر هوشي  تفاوت معناداری ندارند
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از  سوی  دیگر، تفاوت معناداری  بهتر از مدارس غیر اتنفاعي است وضع نمرات مدارس نمونه دولتي و نمونه مردمي

 بین وضع نمرات مدارس  نمونه دولتي و نمونه مردمي  نیست.

( در مطالعه ای كه پیشرفت تحصیلي دانش آموزان دچار نقص شنوایي در مدارس تلفیقي و مدارس 0378توكلي)

موزان استثنایي و عادی مي استثنایي را مقایسه مي كرد نشان داد تلفیق باعث مالقات و كنش و واكنش بین دانش آ

گردد و نگرش افراد عادی به طور واقع بینانه شکل مي گیرد و در جهت مثبت تغییر مي كند. اصلي ترین هدف 

تلفیق یا فراگیر سازی ایجاد امکان متقابل بین افراد عادی با افراد دارای معلولیت و از بین بردن فاصله بین معلولیت و 

مدارس تلفیقي نیز فرصت تحصیل را برای دانش آموزان دارای معلولیت در كنار دانش  جامعه است. در این راستا

 (.0383آموزان عادی و در محیطي با حداقل محدودیت فراهم مي آورند)ادیب سرشکي ،

 سایر با محسوسي تفاوتهای فردی كودكان درصد پانزده تا ده بین جامعه هر در المللي، بین آمارهای طبق بر

 عنوان با كودكان از گروه این. مي شود آنها احساس برای ویژه آموزش به نیاز كه طوری به ،رنددا كودكان

 برای تاكنون و اندگرفته قرار كشورها همه تربیت و تعلیم مسئوالن توجه مورد » ویژه نیازهای با كودكان«

 ).0377 افروز، (است شده تدوین خاصي، های برنامه آنان، پرورش  و آموزش

طور كه مشهود است در كشور ما، پژوهش دقیق و مرتبط در زمینه تنوع و چندگونگي مدارس صورت همان

مدارس در بررسي باالخص  -نگرش سنجي یا جایگاه مدارس ها در زمینه  هشنپذیرفته است و بیشتر پژو

لذا  ،پذیرفته استمي باشد. از سوی دیگر، در زمینه كاركرد آشکار و پنهان مدارس تحقیقي صورت ن -غیرانتفاعي

و مطالعه اخیر در نوع خود با توجه به كاركردهایي كه مورد بررسي  هایي احساس مي شودخالء انجام چنین پژوهش

 . ای كه همه مدارس متنوع كشور را مورد بررسي قرار مي دهد منحصر به فرد استدهد و دامنه گستردهقرار مي
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 ب: پیشینه خارجي

 0141زمینه كیفیت مدارس در ایالت متحده آمریکا و انگلستان در  اواسط دهه  در تحقیقاتي توسط پژوهشگران

های  خانوادگي و اجتماعي به عمل آمد كه حاكي از آن است كه اختالف كیفیت مدارس پس از منظور  شدن زمینه

من و همکاران، كند)كولدر  تبیین و توضیح سطح پیشرفت تحصیلي دانش آموزان ایجاد ميافراد، تفاوت ناچیزی 

(.  این تحقیقات بر اساس الگوی  تابع تولیدی مي باشد و به 33: 0311، به نقل از تیموری، 0114؛ و پیکر، 0114

دریافت مي شوند و این مواد به  "داد های  آموزشيدرون"شود كه در  آن كالس درس به عنوان محلي نگریسته مي

 د مي شود.طریقي با هم تركیب مي شوند و یادگیری تولی

 آموزاندانش پذیرش و اندفراگیرسازی پرداخته برنامه های برموفقیت مؤثر عوامل بررسي به بسیاری تحقیقات

 و ایلبوم ، 0واقن مثال برای  .اندبرشمرده مؤثر عوامل یکي از مثابة به را عادی آموزان دانش طرف از استثنایي

 فراگیر مدارس در خود دوستان وسیله به كه دانش آموزاني كه اندداده (نشان 0117) 3فیلدز و ( 0114 )3اسشام

 اجتماعي اعتبار و كسب مهارتها برای نتیجه در و هستند مدرسه از شدن اخراج معرض در بیشتر ي شوند،مپذیرفته ن

 (. 341: 0384)ادیب سرشکي و همکاران، داشت خواهند كمتری فرصت زندگي بعدی مراحل در الزم،

( در تحقیقي به بررسي فرصت های آموزشي و فاكتورهای مورد موثر در آن پرداختند. 3117)7و باركر 4لینچ

كنند. فاكتورهای مورد استفاده در محققان از فرصت های برابر آموزشي كه باید در دسترس همه باشد صحبت مي

جه، قدرت، مواظبت و این تحقیق برای بررسي فرصت های آموزشي برابر، دسترسي، منابع آموزشي، برابری در تو

كنند كه توجه به هر یک از این مولفه ها به صورت یکسان مورد نیاز است. برای انسجام مي باشند. محققان عنوان مي
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شود. در زمینه قدرت، افراد مثال برخورداری از شرایط تحصیلي برای همه باعث كاهش در منابع و امکانات مي

د را تقسیم كرده امکان تصمیم گیری به همه دانش آموزان بدهند. در گیر در آموزش مي باید قدرت خوتصمیم

ها احترام گذاشته ها و قومیتكنند كه در مدارس مي باید به تمام فرهنگزمینه احترام و بازسازی، محققان عنوان مي

عالیق و تقسیم كنند كه مراكز آموزشي باید امکان ابراز احساسات ، شود. در زمینه مواظبت و انسجام عنوان مي

 تجربیات آموزشي و افزایش ظرفیت های هیجاني را برای همه فراهم كند.

( در تحقیقي با عنوان ارزیابي  ارزیابي و فرصت های برابر آموزشي به بررسي نقش ارزیابي های 0111)0آستین

ای مختلف ذی نفع مناسب دانش آموزان در عدالت آموزشي پرداخت. تحقیق وی به شیوه كیفي و در میان گروه ه

آموزشي انجام شده است. نتایج تحقیق وی بیان كننده ضعف ابزارهای سنجش یادگیری و توانایي یادگیری دانش 

 آموزان و كمک به آنها در ورود به مقاطع دیگر تحصیلي مي باشد.

ه اناد و از حقاوقي   تمامي افراد، مساوی به دنیا آمد "فطرتاً  "روسو در كتاب قرداد اجتماعي توضیح مي دهد كه 

ماي   باه صاورت براباری اخالقاي و قضاایي ظااهر       "قرداد اجتماعي  "از طریق  "برابری فطری  "مشابه برخوردارند. 

اشي از اختالفات مادرزادی در بین افراد اشاره مي كند. این اختالفات تا زمااني كاه   گردد. او همچنین، به مشکالت ن

دیر مي كند و به ثروت و تبار وقعي نمي نهد، برابری را با مخاطره مواجه نمي جامعه به معنای واقعي، از شایستگان تق

از آن محاو   "اشارافیت تصانعي    "زماني ناگزیر در جامعه استقرار ماي یاباد كاه امتیاازات      "اشرافیت فطری "سازد. 

 (.  0173گردد)استجاسرد، 

اشاته اسات. آزادی و براباری، باه صاورت      ثیار گذ  اجتمااعي تاا    عقیده برابری روسو طي دو قرن بعدی بر اندیشه

تفکر تربیتي غرب درآمد كه تا زمان حاضر نیز به قوت خود باقي است. آثار این طرز تفکر در قانون "اصول اساسي"

یک فرد، یاک   "اساسي چندین كشور مشهود است و به صورت جنبشي ظاهر شد كه برابری در سیاست را با هدف 
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ان، جنبش دیگری كه از انگیزه های اقتصادی الهام مي گرفت، در حال تکوین بود و تعقیب مي كرد. اما همزم "رای

سوداگری موجود در اوایل قرن  هدف آن اعطای حقوق برابر به مردم برای نیل به موقعیت واال در جامعه بود. روحیه

جاارب و صانعت ممکان    جدهم، به زودی شناخت قابلیت ها را نه تنها در زندگي سیاسي و امور عمومي بلکاه در ت ه

جااه طلاب و پار تحارک كارمنادان، صانعتگران،          به آسااني در باین طبقاه    "گزینش با استعدادترین "ساخت. تفکر 

بازاریان و دانشگاهیان اروپای قرن هجدهم پذیرفته شد. در واقع شناسایي و ترویج استعدادها از عوامل تقویات تاوان   

بحث هایي در زمینه گزارش كلمن كه بار   0144(. در سال 0174، 0ادالنداقتصادی و سیاسي ملتها به شمار مي رفت )

اساس در خواست كنگره آمریکا تنظیم شده بود، راجع به برابری فرصت در آموزش انجام گرفات و تحلیال نظاری    

 " جدید از مفهوم برابری ارائه شد. كلمن خود نیز در این بحث ها شركت كرده. او توجه خود را به تفکیک مفهاوم 

( در كتابي باه ناام   0171) 3كه قبالً بدان اشاره كردیم، معطوف ساخت. جان راولز "برابری فرصت ها و برابری نتایج 

برابری اصالحي  "عناوین  موضوع عدالت، قدری فراتر رفته و قایل به دو نوع تفکیک دیگر با نظریه عدالت در زمینه

( وضاع  0173) 3از سوی یکي از منتقدان به ناام شاارل فرانکال    شده است، این اصطالح "برابری رهایي بخش  "و  "

شده بود و اشاره به این مطلب دارد كه برخي از افراد كه متولد مي شوند حامل ژنهای مساعد در مقایسه با دیگرانند، 

بخت آزمایي طبیعي است كه از نظر اخالقي قابال قضااوت اسات. آزادیخواهاان در صادد       "در حقیقت، ثمره یک 

آمدند تا اعالم كنند كه باید تصمیمات اصالحي از نظر اقتصادی برای آن عده از افراد كاه از اساتعدادهای فطاری    بر

 "جبران  "اصلي و مشکل اساسي اخالقي از نظر راولز   برخوردارند و در عین حال مرفه نیستند، اتخاذ شود. اما وظیفه

(. دانشامندان  0148ماعي نامساعد متولاد شاده اند)هوسان،    وضیعت افرادی است كه با ژنهای نامساعد در محیط اجت

به مطالعات تجربي وسیعي دست زدند تا این مطالب روشن شود كاه تاا چاه حاد      71علوم اجتماعي قبل از سال های 

                                                           
Edlund -1  
John Rawls- 2  
Charles Franke- 3  
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( آثار قانون آموزش و پرورش بریتانیا، 0147و همکاران ) 0برابری در فرصت های آموزشي به دست آمده است. فلود

كالسایک ) گرامراساکول ( را ماورد     ءدر مورد نظام گزینش به منظور ورود به مادارس متوساطه   0144 مصوب سال

 مطالعه قراردادند . 

انجاام رسااندند.    0144آمریکا تحقیقي را از طریق نظر خواهي در سال  كلمن و همکاران بنا به درخواست كنگره

انجام شاد   71و حدود اواسط سالهای  41د در پایان سالهای تحقیقاتي نیز به منظور ارزیابي مخازن استعدادها در سوئ

( . به طور كلي در كشورهای غربي، مدت زماني طاوالني، آماوزش متوساطه و    0148، 3، هوسن 0178، 3)هارینوست

عالي برای دودسته از شهروندان كه دسته ای از فرزندان مشاوران و دسته ای دیگر وابسته به صاحبان حرف و مقاطعه 

دیگری را   ن كوچک شهری بودند، از اساسي ترین عوامل دستیابي به ارتقای اجتماعي بود. انقالب فرانسه دستهكارا

نیز كه متشکل از روحانیون، اشاراف و طبقاه محاروم باود، باه وجاود آورد كاه پاس از گدشات زماان كوتااهي بار             

ه داد  مثاال مشاخص آن مادارس    سسات آموزش عالي حاكم شد و طي نسل های متمادی به این حاكمیات اداما  ءمو

امور اداری و تکنولوژی را برای دولت تربیت مي كارد. در ایان مادارس      بزرگ فرانسه است كه متخصصان برجسته

دسترسي طبقات پایین به مراتب باال بسیار محدود بود و گاهي نیز از طریق تحصیالت عالي امکان پذیر ماي شاد. اماا    

برای كساني كه از این مدارس خارج ماي گردیدناد، عماالً منتفاي بود)هوسان،       داشتن موقعیت هایي در سطح پایین

0177.) 

ای با دو نظام آموزشي موازی بود كاه یکاي خااص نخبگاان و دیگاری      اروپا در قرن بیستم كماكان جامعه جامعه

زدهم كاه قاانون   اخیر به آموزش رسمي پایه، تا اواساط قارن ناو     مردم، توصیف مي گردید. دستیابي دسته  برای توده

تحصیالت اجباری برای غالب كشورهای اروپای شمالي و غربي بار قارار گردیاد، میسار نباود.  در باین نموناه هاای         

                                                           
Floud -1  
Harnqvist-2  
Husen- 3  
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بااالی   بریتانیا كه خااص پساران جاوان طبقاه     "مدارس دولتي  "این توازی و یا این تقسیم بندی مي توان از   برجسته

ان جوان كه رهبران اروپا نیز فرزندان خود را به این مادارس ماي   اجتماعي بود و مدارس تکمیلي سوئیس برای دختر

 فرستادند نام برد. در سطح تحصیالت عالي، این مدارس بزرگ بودند كه دوره ناپلئون تاسیس گردیدند و یک طبقه

افتناد .  نخبه اداری و فني را تربیت مي كردند كه به نحو قابل مالحظه ای در حفظ برتری خود در طول نسلها توفیق ی

پاایین موفاق     (. از اواخر قرن ناوزدهم، تعاداد قلیال اماا رو باه رشادی از محصاالن طبقاه        0171، 3و پسرون 0)بوردیو

گردیدند تا از موانعي كه بر سر راه دستیابي به تحصیالت عالي وجود داشت، بگذرناد و خاود را در شامار نخبگاان     

ء زبرای با استعدادترین گرویدند كه بعادها باه صاورت منشاا فلسافه     راه باء قلمداد كنند. آزادیخواهان به پیروان نظریه

(. آزادیخواهان بویژه احزاب سیاسي اروپاای غرباي و شامالي ، باه جنابش      0177، 3برابری فرصت ها در آمد )هوسن

ساختن آموزش را مطرح كردناد. باه عباارت دیگار  باا گساترش فرصات هاای          "مردمي  "كارگری ملحق شدند و 

دانش آموزان را  بدون توجه به وضع خانوادگي و  یش امکانات دستیابي به تحصیالت عالي برای تودهآموزشي، افزا

(. پاژوهش در ماورد براباری، موجاب     0177جغرافیایي آنان  در اولویت برنامه های سیاسي خود قرار دادند)هوسان،  

 "اجتمااعي و  ء وزش عالي و پیشینهآمء پیدایش تحقیقات اجتماعي جدیدی گردید كه نتایج تحقیقات عظیم در زمینه

 را در دسترس قرار داد.  "استعدادهای راكد نگهداشته شده 

سال بر روی گروه نمونه ای از دانش آموزان سال هشاتم   8( در پي مطالعاتي كه به مدت 0183) 7و فارل 4شیفلبن

 "آناان ضامن اثباات ایان امار كاه       برابری در آموزش دست یافتند. یلي انجام دادند، به یک الگوی ناای در شمدرسه

                                                           
Bourdieu -1  
Passeron -2  
Husen - 3  
Schiefelbein- 4  
Farrell- 5  
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اساسي از فرآیند گزینش را تفکیک كردناد   ایفا مي كند چهار مرحله "ی را در گزینش اجتماعي رمدرسه نقش ابزا

 كه عوامل مرتبط به تبار اجتماعي در بین آنها نقش مهمي ایفا مي كنند. 

یابي جغرافیایي و كمک مالي و مکانكه از طریق معیارهای پذیرش،  "دستیابي به تحصیالت  "برابری در نا -0

 غیره مشخص مي شود .

كننادگان و فاارغ التحصایالن    ساله ها، ترک تحصیلكه از طریق نسبت دو "صیالت تحء ادامه "برابری در نا -3

 تعریف مي شود .

نابرابری در محصول و یا به عبارت بهتار، نتاایج فاوری، كاه از طریاق تشاخیص قابلیات هاا از طریاق نتاایج            -3

 نات، آزمونها و غیره.امتحا

كاه  از طریاق موقعیات و وضاعیت       "مفیاد باودن نتاایج     "نا برابری در نتایج و یا بهتر بگوییم، نا برابری در  -4

 اجتماعي بعد از پایان تحصیالت رسمي تعریف مي شود. 

آموزش و ارتباط بین  سه مورد اول ، مربوط به گزینش در سطح آموزش رسمي است و مورد چهارم نیز در زمینه

 پرورش و زندگي روزمره است.

 جمع بندی  

كه گزارش پیش رو نشان مي دهد دراین گزارش سعي شد مفاهیم كاركرد در فرایندهای آموزشي و تربیتي چنان

توصیف شوند و ناگریز مفاهیم جامعه شناختي مرتبط و نظریه كاركردگرایي مختصرا تبیین شد. نگاهي به تاریخ 

ایم كه مبدا گونه گونه شدن مدارس از آنجا ناشي مي شود. در مرور تحقیقات ر كشور داشتهتعلیم تربیت نوین د

متنوع از  مدارس همه های انجام شده در این مطالعهولي بررسيانجام شده بیشتر به مدارس غیر انتفاعي پرداخته شد 

، ای درخشان، مدارس استثنایياستعدادههیات امنایي، ، نمونه مردميایثارگران، شاهد، دولتي، -عادی جمله
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همچنین در مطالعات خارجي بزرگساالن، راه دور و مدارس وابسته به مدرسه عالي شهید مطهری را نیز در بر دارد. 

اند كشورهای پیشرفته توفیق داشتهكردیم تفاوت دارد.مفاهیم تنوع مدارس با آنچه در مطالعات داخلي دنبال مي

نهایتا این كه  كنیم در یک مدرسه قرار دهند .شان را جدا ميی را كه ما ناگزیر مدرسهآموزهای دانشخیلي از سنخ

نیاز به بررسي   ،برای جمع آوری اطالعات الزم  این مطالعه با توجه به تنوع مدارس و خاستگاه متفاوت این مدارس

كردهای مثبت، منفي، آشکار، كارانواع مدارس بود كه در ادامه گزارش چگونگي رسیدن به تدقیق كاركردهای و 

 پنهان، آموزشي و تربیتي انواع مدارس و بررسي این كاركردها در مدارس متنوع  توصیف گردیده است.
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 مقدمه

حجم نمونه، روش  ،جامعه آماریروش تحقیق، تحقیق موردنظر قرار گرفته است و  شناسيدر این فصل روش

 های تجزیه و تحلیل آماری مورد استفاده توصیف گردیده است.استفاده و روشمورد ، ابزارهای گیرینمونه

 روش تحقیق و روند اجرای کار

اجرای روش تحقیق  ، ازاین پژوهش كه از نوع توصیفي است با توجه به پیشینه و نحوه گردآوری داده های

 ستفاده شد.برای بررسي سواالت تحقیق ا (focus groupجلسات كانوني)

قابل ذكر است كه در پروپزال نهایي كه برای انجام كار به تایید شورای عالي آموزش و پرورش رسیده بود قرار 

فاده شود كه در متن كار با بررسي اثربخشي تاثیرات متغیرها است برای پیمایش  بود برای جمع آوری داده ها از

 ،برای استخراج اطالعات مورد نیاز از مدارس. ایگزین شدروش جلسات كانوني ج ،صالحدید ناظران محترم طرح

 0310زمستان انجام شده طرح در خالل مصاحبه  33انجام ادبیات تحقیق و كه از  تدوین و تنظیم شد هایيپرسشنامه

و در نهایت سواالت كنار گذاشته شدند  ناگزیر ،كه البته به دلیل عوض شدن شیوه اجرای تحقیق بدست آمد

به دست آمد و در  هاپرسشنامه با بازنگری ای كه پرسشنامه ها فراهم كرده بودندنوني نیز با توجه به پایهجلسات كا

كه فرایند استخراج كاركردها در آن ملحوظ های آماده شده پرسشنامهلذا ضروری است  .دستور كار قرار گرفت

 ی به دست آمدهكاركردها ،ناظران دهيمطابق جهت  . ضمنا در فراز و فرود كار،مورد توجه قرار گیرد است
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جزو كه در مطالعه موضوعیت داشت ولي لزوما هم سواالت دیگری  .دیتحول تنظیم گرد سندساحت  4براساس 

ساحت سند، سپس  4كاركردهای به دست آمده براساس  در ادامه .كاركردها نبود نیز در پرسشنامه آمده است

 است.شده  دهشنامه های كد گذاری شده قابل آورپرس
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 (موردمطالعه ساحت سندتحول 6براساس کارکردهای آشکار و پنهان آموزشي و پرورشي ) 

 

 

 

 

 

های ساحت کارکرد آشکار کارکرد پنهان

 تعلیم تربیت

یرد
ف

 آموزشی تربیتی آموزشی تربیتی 

سطحی سازی ارزش های دینی 

- 

 های نظام+التزام به ارزش
وجود عالقه به نماز و شعایر 

 دینی+

وجودمعلمان دینی و قرآن مقبول 
 و مطلع +

 اخالق مداری +

رزشی  وجود جهت گیری های دینی ا
+ 

 ادای فرائض +اهمیت داشتن 
فضاسازی مناسب برای برگزاری 

 نماز+

وجود برنامه های آموزشی غیر درسی 
 برای تقویت بنیه اعتقادی مخاطبین+

 اعتقادی،

 عبادی،

 اخالفی

1 

 -وجود  احساس غرور کاذب  

 -وجود احساس خود کم بینی

همکاری در پذیرش دانش 

 آموزان خاص+

 تکریم معلمان +

 -ود احساس تفاوت طبقاتیوج
گرایش به فعالیت هاي 

 اجتماعي+

 وجود فضای رقابتی+  
 عدالت آموزشی +

مطلوب دانش مهارت اجتماعی ارتباطی

 آموزان )حسن سلوک با دیگران( +

های آموزان درفعالیتمشارکت دانش
اجتماعی) درون  و بیرون مدرسه مثل 

 ها( +صبحگاه ، اردوها، راهپیمایی
 

 آموزی  +راهای فعال دانشوجود شو

 -اجتماعی

 سیاسی

2 

 گرایش به ورزش +
 

اهمیت داشتن شرکت در 
 مسابقات ورزشی +

وجودمعلمان ورزش مقبول و 
 مطلع +

ارجاع به مراکز درمانی و کلینیک های 
 مشاوره +

روانی -اهمیت داشتن سالمت جسمی
 آموزان+دانش

بهداشت وجود برنامه های آموزشی 

 جسمی +

 داشتن زنگ ورزش +اهمیت 

وجود پرونده های بهداشت روانی و 

 جسمی +

 -زیستی

 بدنی

3 

توجه به آراستگی ظاهری و 
 فردی+

 +گرایش های زیبایی شناسانه
 گرایش به فعالیت های هنری +

وجودمعلمان هنر مقبول و مطلع 

+ 

اهمیت داشتن شرکت در مسایبقات 

 هنری +

توجه به مهارت های هنری در مدرسه 

+ 

میت یافتن آراستن محیط پیرامونی اه

 مدرسه( +-)کالس

 وجود کالس های فوق برنامه هنری +

 -زیبایی شناختی

 هنری

4 

 –سودانگاری مسولین مدارس 
 توانایی مدیریت هزینه +

ایجاد باور مطلوبیت استقالل 
 مالی +

ایجاد مهارت حرفه ای در دانش 
 آموزان +

 

آموزی وجود تعاونی یا فروشگاه دانش

 ر مدرسه +د

آشنایی دانش آموزان با مشاغل مختلف 

+ 

 

های آموزش مهارت وجود کالس

 ای +حرفه

 
 -اقتصادی

 حرفه ای

5 

باور خود در توانایی های 
 علمی+

تعالی کیفیت فعالیت های   

 تربیتی +

 

تعالی کیفیت فعالیت های 

 آموزشی  +

 

نظارت و ارزیابی فعالیت های تربیتی  

+ 

 

 زایی   معلمان  +مهارت و دانش اف

افزایی مدیر و معاونین مهارت و دانش

 + 

نظارت و ارزیابی فعالیت های 

 آموزشی +

 فناورانه -علمی

6 

 حمایت خانواده +

 _انتظار پاداش بدون تالش  
 -فرارمغزها

ایجاد احساس شکست تحصیلی 

_ 

 

شایستگی هاو ارتقاء توانایی ها، 

 استعدادهای فردی +

 -نتیجه گرایی

 د شبکه های یادگیری  +ایجا
 وجود انگیزه تحصیلی +

هدایت صحیح استعدادها  استعدادپروری

 + ها  و شایستگی

 اهمیت رسیدگی به مسایل انضباطی +

 موفقیت گرایی +

استعدادیابی و  شناسایی و  کشف 
 شایستگی ها +

 مشترک 
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 سواالت الحاقی در ساحت اعتقادی، عبادی و اخالقی

 های آموزشی غیردرسی وجود دارد؟آموزان تا چه میزان برنامهدرمدرسه شما برای تقویت بنیه اعتقادی دانش

 های مذهبی در مدرسه شما تا چه میزان است؟برنامهفوق

 ن اخالق مدارند؟آموزان تاچه میزادر مدرسه شما دانش

 آموزان فارغ التحصبل مدرسه شما تاچه میزان اخالق مدارند؟دانش

 های دینی و ارزشی دارند؟گیریآموزان تاچه میزان جهتدر مدرسه شما دانش

 های دینی و ارزشی دارند؟گیریآموزان فارغ التحصبل مدرسه شما تاچه میزان جهتدانش

 چه میزان فضاسازی مناسب است؟ در مدرسه شمابرای برگزاری نماز تا

 آموزان در مدرسه شما  تاچه میزان به نماز  و مناسک دینی مقیدند؟دانش

 آموزان فارغ التحصبل مدرسه شما تاچه میزان به نماز  و مناسک دینی مقیدند؟دانش

 شان است؟رفتار و برخورد معلمان دینی و قرآن در مدرسه شما تا چه میزان معرف موضوع درس

 

 سیاسی -اجتماعیسواالت الحاقی در ساحت 

 آموزی وجود دارد؟در مدرسه شما تا چه میزان شوراهای فعال دانش

 آموزان با بکدیگر مطلوب است؟در مدرسه شما تا چه میزان تعامل و برخورد دانش

 ا برنامه ریزی وجود دارد؟هها و مناسبتهای اجتماعی مانند راهپیماییدر مدرسه شما تا چه میزان برای شرکت در فعالیت

 ها تا چه میزان است؟ها و مناسبتهای اجتماعی مانند راهپیماییآموزان برای شرکت در فعالیتدر مدرسه شما مشارکت دانش

 آموزان تاچه میزان عدالت رعایت می شود؟در مدرسه شما در مقایسه بین دانش

 بتی وجود دارد؟آموزان فضای رقادر مدرسه شما  تاچه میزان بین دانش

 تر احساس غرور کاذب دارند؟آموزان قویدر مدرسه شما  تاچه میزان بین دانش

 بینی دارند؟ تر احساس خود کمآموزان ضعبفدر مدرسه شما  تاچه میزان بین دانش

 آموزان احساس تفاوت طبقات اجتماعی و اقتصادی وجود دارد؟در مدرسه شما  تاچه میزان بین دانش

 ه شما  معلمان تاچه میزان مورد تکریم و احترامند؟در مدرس

تا چه میزان عدالت به نظر شما در استفاده از امکانات، منابع آموزشی، اعتبارات مالی، امکان استفاده از معلمان خبره و.....بین مدرسه شما و دیگر مدارس 

 رعایت شده است؟

   

 یبدن -زیستیسواالت الحاقی در ساحت   

 آموزان تاچه میزان اقدامات الزم انجام شده است؟در مدرسه شما  برای آموزش مسایل بهداشتی به دانش

 های درمانی و مشاوره ارجاع می شوند؟)معلمان و والدین(آموزان به کلینیکدر مدرسه شما  تاچه میزان دانش

 تفاده می شود؟ بله    خیرآیا برای بررسی وضعیت جسمی دانش آموزان از پزشک در محیط مدرسه اس

 آیا برای بررسی وضعیت روحی عاطفی دانش آموزان از روانشناس در محیط مدرسه استفاده می شود؟ بله    خیر

 در مدرسه شما  اهمیت زنگ ورزش تاچه میزان است؟

 تاچه میزان است؟آموزان در مدرسه شما  گرایش به ورزش بین دانش

 تاچه میزان برنامه ریزی  وجود دارد؟مدرسه شما   برای شرکت درمسابقات ورزشی در

 آموزان مدرسه شما در چه سطحی است؟سالمت جسمی و روحی دانش

 تا چه میزان از معلم ورزش خود رضایت دارید؟)دانش آموزان(

 

 هنری-سواالت الحاقی در ساحت زیبایی شناسی

 شما تا چه میزان است؟ های هنری مثل موسیقی، نقاشی و....... در مدرسهبرنامهفوق 

 تاچه میزان برنامه ریزی  وجود دارد؟برای شرکت درمسابقات هنری، در مدرسه شما  

 در مدرسه شما آراستن محیط کالس و مدرسه تا چه میزان اهمیت دارد؟ 

 آموزان تا چه میزان اهمیت دارد؟ در مدرسه شما آراستگی ظاهری دانش

 آموزان تا چه میزان اهمیت دارد؟ناسی مثل توجه به آثار هنری، معماری و...... در دانشهای زیبایی شدر مدرسه شما گرایش

 تا چه میزان از معلم هنر خود رضایت دارید؟)دانش آموزان(

 

 حرفه ای -اقتصادیسواالت الحاقی در ساحت 

 ی غیردرسی وجود دارد؟ریزآموزان تا چه میزان برنامهای و مهارتی دانشهای حرفهآموزش برایدر مدرسه شما 

 ای تا چه میران مشارکت دارند؟های مدرسهآموزان مدرسه شما در اداره بوفه یا دیگر تعاونیدانش

 برای آشنایی با مشاغل مختلف در مدرسه شما برنامه ریزی تا چه میزان است؟

 شوند؟آموزان مدرسه شما تا چه میران با مدیریت هزینه و اعتبارات آشنا میدانش

 دارند؟استقالل مالی باور بودن مطلوبآموزان مدرسه شما تا چه میران به انشد
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 فناورانه -علمیسواالت الحاقی در ساحت 

 تاچه میزان برنامه ریزی  وجود دارد؟های علمی، در مدرسه شما  برای شرکت درمسابقات وجشنواره

 اند؟باور کردههای علمی خود را آموزان مدرسه شما تا چه میران تواناییدانش

 های آموزشی در مدرسه شما تا چه میزان تحت نظارت است؟)معلمان والدبن(فعالیت

 های تربیتی در مدرسه شما تا چه میزان تحت نظارت است؟)معلمان والدبن(فعالیت

 

 سواالت دیگر تحقیق

 سوال از تناسب فعالیت با اهداف مصوب و اساسنامه:

 74-71-41-48-41-78-77-48-38 - 3پرسشنامه همکاران:   سواالت 

 سوال از پاسخ به انتظار مخاطبین:

 31- 7پرسشنامه دانش آموزان: سوال

 43-3پرسشنامه همکاران:   سواالت 

 نظرخواهي در مورد ادغام مدارس:

 33پرسشنامه دانش آموزان: سوال

 44-84پرسشنامه همکاران:   سواالت 

  پرسشنامه دانش آموزان:به سواالت الحاقي 
 سوال از مالک های انتخاب مدرسه: 8سوال

 نزدیکي به محل سکونت -

 كیفیت باالی فعالیت های آموزشي و پرورشي -

 امکانات باالتر مدرسه -

 شهریه مناسب -

 فرهتگ باالتر اخالقي مدرسه -

 نرخ قبولي كنکور برحسب رشته محل -

 معلمان ماهر -

 كادر اجرایي مطلوب -

 رشته مطلوب -

 دیني مدرسه -ویژگي های ارزشي -

 آوازه و شهرت مدرسه -

 تبلیغات -

 توصیه های نزدیکان -

 سوال از آشنایي با انواع مدارس 04سوال

 همکاران:  پرسشنامه به سواالت الحاقي 

 سوال از آشنایي با انواع مدارس 0سوال  

 سوال ازنحوه ارتقاء صالحیت هاب عمومي دانش آموزان 4سوال 
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 ه مدارسسوال ازموافقت با توسع 77-73-47-47-41-30سوال 

 سوال ازبررسي وضعیت موجود مدارس 33سوال 

 سوال از دالیل رشد موسسات و انتشارات آموزشي موازی37سوال 

 سوال از تغییر مقاطع 73سوال 

 سوال از مفید بودن تنوع مدارس77سوال 

 سوال از حذف مردودی سال اول متوسطه 74سوال 
 

 کارکردها(دست آوردن  فرایندبه)آموزانپرسشنامه کدگذاری شده دانش -الف

 آموز گرامی با سالمدانش

ضمن تشکر از مشارکت شما در این مطالعه، خواهشمند . کندای علمی است که تنوع و گوناگونی مدارس را بررسی میی حاضرمطالعهپرسشنامه

 .های دقیق خود به تمامی سواالت، محققان را در گردآوری درست اطالعات یاری فرماییداست با پاسخ

:........... رشته تحصیلی........... ...:..نام مدرسه  متوسطه-راهنمایی: تحصیلیمقطع.:.......کالس  پسر-دختر:جنسیت  سال:.......سن

استعدادهای -غیردولتی -عادی دولتی: نوع مدرسه:......... روستا/ بخش:.............شهرستان:...........استان:...........معدل ترم قبل

 بزرگساالن -راه دور -هاوابسته به دستگاه-ایثارگران -نمونه دولتی -هیات امنایی -شاهد - درخشان
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1-  

تا چه میزان  ذکر شده، هر کدام از عوامل 

 اند؟دههای شما موثر بودر موفقیت

 +(موفقیت گرایی  کارکردآشکارآموزشی)

       (+توانایی و استعدادفردیکارکرد پنهان آموزشی)توانایی و تالش خودم

       (+توانایی و استعدادفردیکارکرد پنهان آموزشی )استعداد خودم

       (+حمایت خانوادهکارکرد پتهان تربیتی )حمایت خانواده

       +(توانمندی معلمان  کارکرد آشکارآموزشی)انمند معلمان ماهر و تو

کارکرد پتهان )ها یا دانش آموزان سایر مدارسباهمکالسیرقابت

 (-فضای رقابتی  آموزشی
     

 

امکانات  کارکرد آشکارآموزشی)جو وامکانات موجود در مدرسه

 (+مدرسه 
     

 

       بکدیگر تا چه میزان مطلوب است؟ آموزان بادر مدرسه شما تعامل و برخورد دانش  -2

3-  

ها تا چه میزان برنامه ریزی وجود ها و مناسبتهای اجتماعی مانند راهپیماییدر مدرسه شما برای شرکت در فعالیت

 دارد؟
     

 

4-  

چه ها تا ها و مناسبتهای اجتماعی مانند راهپیماییآموزان برای شرکت در فعالیتدر مدرسه شما مشارکت دانش

 میزان است؟
     

 

       آموزان تاچه میزان عدالت رعایت می شود؟در مدرسه شما در مقایسه بین دانش  -5

       آموزان فضای رقابتی وجود دارد؟در مدرسه شما  تاچه میزان بین دانش  -6

       آموزی وجود دارد؟در مدرسه شما تا چه میزان شوراهای فعال دانش  -7

       آموزان احساس تفاوت طبقات اجتماعی و اقتصادی وجود دارد؟چه میزان بین دانشدر مدرسه شما  تا  -8

9-  

بین مدرسه .....به نظر شما در استفاده از امکانات، منابع آموزشی، اعتبارات مالی، امکان استفاده از معلمان خبره و

 شما و دیگر مدارس تا چه میزان عدالت رعایت شده است؟
     

 

       ما  معلمان تاچه میزان مورد تکریم و احترامند؟در مدرسه ش  -11
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11-  
استفاده ....(ها ومثل حسادت، خراب کردن کارهمکالسی)رقابت منفیهای آموزان درمدرسه شما ازشیوهآیا دانش

 (-فضای رقابتی  کارکرد پتهان آموزشی)کنند؟می
     

 

12-  
شما به  عالقگیبی، و انگیزه تحصیلیتواند منجر به کاهش میتا چه میزان  (برتر)در مدارس خاصقبول نشدن به نظر شما 

 (-انگیزه تحصیلیا کارکرد پتهان آموزشی) .تحصیل در مدارس دیگر باشد
     

 

13-  

آموزان مدارس استعدادهای درخشان آموز نمونه برای دانشآموز تیزهوش یا دانشداشتن برچسب دانش به نظر شما

ایجاد احساس  کارکرد پتهان تربیتی)کند؟ایجاد می غرور کاذبو  خودبرتربینیحساس یا نمونه دولتی تا چه میزان ا

 (-غرور کاذب 

     

 

14-  
کارکرد پتهان )آموزان سایر مدارس هستند؟از دانش باالترکنند که تا چه میزان احساس میمدرسه شما آموزان دانش

 (-ایجاد احساس غرور کاذب  تربیتی
     

 

15-  
و  احساس کمبودآموزان مدارس استثنائی تا چه میزان آموز استثنائی برای دانشبرچسب دانش به نظر شما داشتن

 (-ایجاد احساس خود کم بینی کارکرد پتهان تربیتی)نماید؟می بینیخودکم
     

 

       تر احساس غرور کاذب دارند؟آموزان قویدر مدرسه شما  تاچه میزان دانش  -16

       بینی دارند؟ تر احساس خود کمآموزان ضعیفان دانشدر مدرسه شما  تاچه میز  -17

18-  
سوال از ) دهد؟تان پاسخ خوب و مطلوب میها و پیشنهادات شما و والدینبه درخواستتا چه میزان مدرسه شما 

 (پاسخ به انتظار مخاطبین
     

 

19-  

 های زیر تا چه میزان درمالک هریک از
مهم  تانشما و خانواده برای  انتخاب مدرسه

 ؟اندو موثر بوده

ذیل سوال :مدرسهانتخابهایازمالکسوال)

 (از پاسخ به انتظار مخاطبین

       نزدیکی به محل سکونت

های آموزشی مثل برنامه)های آموزشی و پرورشی فعالیتباالترکیفیت 

های اردویی خوب و و امتحانات بهتر، یادگیری مطلوب، برنامه

کیفیت فعالیت  کارکرد آشکارآموزشی) ....(ه وهای فوق برنامکالس

 )+های آموزشی و پرورشی

     

 

امکانات  کارکرد آشکارآموزشی)مدرسه امکانات باالتر و مطلوب

 (+مدرسه 
     

 

       تر مدرسهمیزان شهریه پایین

مثل رعایت ادب و اخالق )آموزان آن مدرسهفرهنگ باالتر دانش

 +(اخالق مداری  کارتربیتیکارکرد آش) ....(و
     

 

کارکرد )نرخ قبولی در کنکور برحسب رشته و محل بهتر

 +(موفقیت گرایی  آشکارآموزشی
     

 

 کارکرد آشکارآموزشی)های معلمانتوجه به خالقیت و توانمندی

 +(توانمندی معلمان 
     

 

ارکرد ک) (هامدیر و معاون)های خوب مسولین مدرسهتوجه به ویژگی

 ( (+مدیرو معاونین)توانمندی کادراجرایی مدرسه آشکارآموزشی
     

 

       توجه به رشته مطلوب و مورد نظر

کارکرد )های دینی و ارزشی مدرسه مورد نظرتوجه به ویژگی

 +(تقویت فضای دینی ارزشی  آشکارتربیتی
     

 

       مدرسه های دوستان و نزدیکان در انتخابگوش کردن به توصیه

21-  
کارکرد پتهان )های ورودی مدارس برتر موافقید؟ریزی مدرسه برای قبولی در آزمونبا تاکید و برنامه تا چه میزان

 (-نتیجه گرایی آموزشی
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       (-نتیجه گرایی شیکارکرد پتهان آموز)موافقید؟  حذف  کنکورتا چه میزان با   -21

       (-نتیجه گرایی کارکرد پتهان آموزشی)برای قبولی در کنکور موافقید؟ ریزی مدرسهتاکید و برنامهبا  تا چه میزان  -22

23-  
 کارکرد پتهان آموزشی)موافقید؟ آموزان، تا چه میزاندانشدل و کارنامه تحصیلی عبا ورود به دانشگاه برحسب م

 (-نتیجه گرایی
     

 

24-  
ایجاد فرهنگ را تا چه میزان در ( شوندکه با تابلو آبی رنگ کنار تابلو مدرسه شناخته می)مدارس قرآنی  ایجاد

 (-سطحی سازی ارزش های دینی  کارکرد آشکارتربیتی)دانید؟موثر می قرآنی
     

 

       شی غیردرسی وجود دارد؟های آموزآموزان تا چه میزان برنامهدرمدرسه شما برای تقوبت بنیه اعتقادی دانش  -25
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       های مذهبی در مدرسه شما تا چه میزان است؟برنامهفوق  -26

       آموزان تاچه میزان اخالق مدارند؟در مدرسه شما دانش  -27

       آموزان فارغ التحصبل مدرسه شما تاچه میزان اخالق مدارند؟دانش  -28

       های دینی و ارزشی دارند؟یریگآموزان تاچه میزان جهتدر مدرسه شما دانش  -29

       های دینی و ارزشی دارند؟گیریآموزان فارغ التحصبل مدرسه شما تاچه میزان جهتدانش  -31

       در مدرسه شمابرای برگزاری نماز تا چه میزان فضاسازی مناسب است؟  -31

       د؟آموزان در مدرسه شما  تاچه میزان به نماز  و مناسک دینی مقیدندانش  -32

       آموزان فارغ التحصبل مدرسه شما تاچه میزان به نماز  و مناسک دینی مقیدند؟دانش  -33

       شان است؟رفتار و برخورد معلمان دینی و قرآن در مدرسه شما تا چه میزان معرف موضوع درس  -34

       شده است؟آموزان تاچه میزان پرداخته در مدرسه شما به آموزش مسایل بهداشتی در دانش  -35

       در مدرسه شما  اهمیت زنگ ورزش تاچه میزان است؟  -36

       تاچه میزان است؟آموزان در مدرسه شما  گرایش به ورزش بین دانش  -37

       ریزی  وجود دارد؟تاچه میزان برنامهبرای شرکت درمسابقات ورزشی در مدرسه شما    -38

       سه شما در چه سطحی است؟آموزان مدرسالمت جسمی و روحی دانش  -39

       تا چه میزان از معلم ورزش خود رضایت دارید؟  -41

       در مدرسه شما تا چه میزان است؟....... های هنری مثل موسیقی، نقاشی وبرنامهفوق  -41

       ریزی  وجود دارد؟تاچه میزان برنامهبرای شرکت درمسابقات هنری، در مدرسه شما    -42

       سه شما آراستن محیط کالس و مدرسه تا چه میزان اهمیت دارد؟ در مدر  -43

       آموزان تا چه میزان اهمیت دارد؟ در مدرسه شما آراستگی ظاهری دانش  -44

45-  

آموزان تا چه میزان در دانش...... های زیبایی شناسی مثل توجه به آثار هنری، معماری ودر مدرسه شما گرایش

 اهمیت دارد؟
     

 

       تا چه میزان از معلم هنر خود رضایت دارید؟  -46

       ریزی غیردرسی وجود دارد؟آموزان تا چه میزان برنامهای و مهارتی دانشهای حرفهدر مدرسه شما برای آموزش  -47

       ای تا چه میران مشارکت دارند؟های مدرسهآموزان مدرسه شما در اداره بوفه یا دیگر تعاونیدانش  -48

       ریزی شده است؟برای آشنایی با مشاغل مختلف در مدرسه شما تا چه میزان برنامه  -49

       شوند؟آموزان مدرسه شما تا چه میران با مدیریت هزینه و اعتبارات آشنا میدانش  -51

       دارند؟ استقالل مالی باور بودن مطلوبآموزان مدرسه شما تا چه میران به دانش  -51

52-  
سراها، هاي یادگیري مانند پژوهشمدرسه شما توانسته است با محیط تا چه میزانتر شدن محیط یادگیري، براي بهتر

 +(ایجاد شبکه های یادگیری کارکرد پتهان آموزشی)؟مرتبط باشد؟.......هاي فرهنگ وها، خانهاردوگاه
     

 

53-  
کارکرد )دهد؟آموزان قرار میدسترس دانش مدرسه شما امکاناتی نظیر کامپیوتر و اینترنت را در تا چه میزان

 (+امکانات مدرسه  آشکارآموزشی
     

 

54-  

هاي مختلف از یكدیگر جداسازیم، به اعتقاد شما در مدرسه بجاي این كه دانش آموزان قوي وضعیف را در كالس

 رد پتهان آموزشیکارک) قراردادن افراد قوي و ضعیف در یك كالس تا چه میزان به نفع همه دانش آموزان است؟

 +(عدالت آموزشی

     

 

55-  
وجود  کارکرد پتهان آموزشی)آموزان مدرسه شما تا چه میزان مناسب است؟تحصیل دانشو تمایل به ادامه انگیزه 

 +(انگیزه تحصیلی
     

 

56-  
( انددادهمعلمان نمره ارفاقی ن)آموزان مدرسه شما تا چه میزان نمره واقعی خود آنهاست؟نمرات دانش به نظرشما

 _(انتظارپاداش بدون تالش کارکرد پتهان تربیتی)
     

 

       +(موفقیت گرایی  کارکرد آشکارآموزشی)دانید؟ای موفق میمدرسهتا چه میزان مدرسه خود را   -57

58-  
 کارکرد آشکارآموزشی)شود؟آموزان میدانش هایاستعدادو شکوفایی  رشدسبب تا چه میزان مدرسه شما 

 +( ریاستعدادپرو
     

 

       در، مثال در رعایت نوبت دستشویی)دهند؟اهمیت می حقوق دیگرانآموزان، تا چه میزان به مدرسه شما دانشدر  -59
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 +(فعالیت اجتماعی مطلوب  کارکرد پتهان تربیتی) .....(مودبانه رفتار کردن با هم و

61-  
های گروهی، مانند انجام فعالیت)های اجتماعییتپذیری و همکاری در فعالمسئولیتتا چه میزان به در مدرسه شما 

 +(فعالیت اجتماعی مطلوب  کارکرد پتهان تربیتی)شود؟اهمیت داده می......( آموزان ومسولیت دادن به دانش
     

 

61-  
حمایت  کارکرد پتهان تربیتی)های اجتماعی تا چه میزان است؟پذیری و همکاری در فعالیتشما مسئولیت خانوادهدر 

 +(انوادهخ
     

 

62-  
 شود؟رسیدگی میتا چه میزان ....( هم ریختن کالس وها، بهمثل آزار همکالسی)در مدرسه شما به مسائل انضباطی و اخالقی

 +(توجه به مسایل انضباطی کارکرد آشکارتربیتی)
     

 

63-  
، برنامه درسی مناسب آموزانتدریس خوب معلم، یادگیری خوب دانش)مدرسه خود های آموزشیفعالیتاز کیفیت 

 +(کیفیت فعالیت های آموزشی  کارکرد آشکارآموزشی)تا چه میزان رضایت دارید؟......( و
     

 

64-  
تا چه .....( های اردویی، فوق برنامه وهای صبحگاه، برنامهمثل برنامه)مدرسه خود های پرورشیکیفیت فعالیتاز 

 +(فعالیت های تربیتی کیفیت  کارکرد آشکارتربیتی)میزان رضایت دارید؟
     

 

65-  
شود تا چه میزان برگزار می نمونه دولتیو  استعدادهای درخشانهایی که برای پذیرش در مدارس شرکت درآزمون

 (-نتیجه گرایی کارکرد پتهان آموزشی)برای شما اهمیت داشته است؟
     

 

66-  
کارکرد )زان برای شما اهمیت داشته است؟تا چه می مدارس غیردولتیهای ورودی برای پذیرش در شرکت درآزمون

 (-نتیجه گرایی پتهان آموزشی
     

 

       ریزی  وجود دارد؟تاچه میزان برنامههای علمی، در مدرسه شما  برای شرکت درمسابقات وجشنواره  -67

       اند؟های علمی خود را باور کردهآموزان مدرسه شما تا چه میران تواناییدانش  -68

 (سوال از پاسخ به انتظار مخاطبین) :ایدآزمون های ورودی  کدام یک از مدارس زیر شرکت نموده در  -69

 شاهد- مدارس هیات امنائی- (غیرانتفاعی)مدارس غیردولتی  - مدرسه نمونه دولتی - مدرسه استعدادهای درخشان

جواب، نام آزمون را بلی بودن در صورت خیر  اید ؟ بلیشرکت کرده... ، مرآت و 2هایی مانند آزمونهای قلمچی، گزینه آیا شما در آزمون -71

 (-نتیجه گرایی کارکرد پتهان آموزشی)؟...................................... نام آزمون : بیان کنید

کارکرد پتهان )ریق خانوادهاز ط -اید؟  از طریق مدرسهها شرکت کردهدر صورت شرکت در آزمونهای فوق، از چه طریقی در آزمون -71

 (-نتیجه گرایی آموزشی

 خیر   آیا برای بررسی وضعیت جسمی دانش آموزان از پزشک در محیط مدرسه استفاده می شود؟ بله  -27

 خیر  آیا برای بررسی وضعیت روحی عاطفی دانش آموزان از روانشناس در محیط مدرسه استفاده می شود؟ بله  -27

باشد مدرسه شما با اگر قرار  -74

دیگر مدارس ادغام شود به نظر شما 

؟ بهتر است با کدام مدرسه ادغام شود

 .(کنیدانتخابفقط یک موردرا)

نظرخواهی در مورد ادغام )

 (مدارس
 

  نمونه دولتی  عادی دولتی

  هاوابسته به دستگاه  غیردولتی

  راه دور  استعدادهای درخشان

  نبزرگساال  شاهد

  ایثارگران  هیات امنایی

 

 )فرایندبه دست آوردن کارکردها(معلمان و مدیران پرسشنامه کدگذاری شده -ب

 همکارگرامی با سالم

کند؛ ضمن تشکر از مشارکت شما در این مطالعه، خواهشمند ای علمی است که تنوع و گوناگونی مدارس را بررسی میی حاضر مطالعهپرسشنامه

 .های دقیق خود به تمامی سواالت، محققان را در گردآوری درست اطالعات یاری فرماییدخاست با پاس

  دکترا-لیسانسفوق-لیسانس-دیپلمفوق-دیپلم:تحصیالت   مرد-زن:سال جنسیت:.........کارسال سابقه:.......سن

 -غیردولتی -دولتیعادی: نوع مدرسه:............  روستا/ بخش:.............شهرستان:...........استان     مدیر-معاون-معلم:سمت

مقطع          بزرگساالن -دورراه -هادستگاهبهوابسته -ایثارگران -دولتینمونه -امناییهیات -شاهد-استعدادهای درخشان

 .....:.................نام مدرسه        متوسطه -راهنمایی -ابتدایی: تحصیلی مدرسه
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به نظر شما مدرسه شما، تا چه میزان متناسب با اهداف مصوب، اساس نامه و   -1

سوال از تناسب فعالیت با اهداف )؟هدف وجودی خود فعالیت می کنند

 [(مصوب و اساسنامه
 

 

   

 

 

دانش آموز، )تظارات مخاطبین خود به نظر شما مدرسه شما، تا چه میزان به ان  -2

سوال از پاسخ به انتظار )است؟پاسخ مطلوب داده( خانواده و جامعه

 (مخاطبین
 

      

-به نظر شما در مدرسه شما، کیفیت فعالیت های آموزشی تا چه میزان مطلوب  -3

 +(کیفیت فعالیت های آموزشی  کارکردآشکارآموزشی)است؟
      

ما، کیفیت فعالیت های پرورشی تا چه میزان مطلوب به نظر شما در مدرسه ش  -4

 +(کیفیت فعالیت های تربیتی  کارکرد آشکارتربیتی)است؟
      

های عمومی صالحیت یکی از اهداف نظام تعلیم تربیت کشور رشد و ارتقاء  -5

 مدرسه شما در.تربیتی است-آموزشیهای حوزهو هاآموزان در تمام حیطهدانش

سوال ازنحوه ارتقاء ) ؟استموفق بودهتا چه میزان  رسیدن به هدف فوق

 (صالحیت های عمومی دانش آموزان

      

ه از به نظر شما در استفاده از امکانات، منابع آموزشی، اعتبارات مالی، امکان استفاد  -6

بین مدرسه شما و دیگر مدارس تا چه میزان عدالت رعایت شده .....معلمان خبره و

 است؟

 +(عدالت آموزشی ان آموزشیکارکرد پته) 

      

آموزان مدرسه شما تا چه میزان ناشی از تفاوت موجود در سطح آموزشی دانش  -7

توانایی و کارکرد پتهان آموزشی) توانمندی خود دانش آموزان است؟

 (+استعدادفردی

      

آموزان فضای رقابتی وجود دارد؟در مدرسه شما  تاچه میزان بین دانش  -8        

-ه نظر شما در مدرسه شما فضای رقابت تا چه میزان باعث شده که دانشب  -9

کارکرد پتهان )های رقیب خود فکر می کنند؟آموزان به حذف همکالسی

 (-فضای رقابتی  آموزشی

      

والدین برعملکرد مدرسه وپاسخگویی مدرسه به نظارتشما،فرهنگدرمدرسه  -11

 (به انتظار مخاطبین سوال از پاسخ) والدین تا چه میزان است؟
      

در  (به ادامه تحصیل و انتخاب اهداف مناسب)آموزاندانشانگیزه و رغبت   -11

 کارکرد پتهان آموزشی)مدرسه خودتان، را تا چه میزان ارزیابی می کنید؟

 (-انگیزه تحصیلیا

      

آموزان تا چه میزان به عملکرد واقعی آنها نمرات دانشمدرسه شما، در   -12

 _(انتظارپاداش بدون تالش کارکرد پتهان تربیتی) تر است؟نزدیک
      

کارکرد )در مجموع موفق مي دانید؟تا چه میزان را مدرسه خود   -13

 +(موفقیت گرایی  آشکارآموزشی

      

کارکرد )ترین افراد تربیت مي شوند؟شایستهمدرسه شما، تا چه میزان در   -14

 +( استعدادپروری آشکارآموزشی

      

-بوده موفقآموزان تا چه میزان در  شکوفایی استعداد دانشمدرسه شما،   -15

 +( استعدادپروری کارکرد آشکارآموزشی)است؟
      

کارکرد )دهند؟تا چه میزان به حقوق دیگران اهمیت میمدرسه شما، ، آموزان در دانش  -16

 +(فعالیت اجتماعی مطلوب  پتهان تربیتی

      

احترام به جایگاه و شخصیت معلم تا چه میزان  رعایتمدرسه شما، در   -17

 (+تکریم معلمان کارکرد پتهان تربیتی)است؟
      

      فدای منافع گردانندگان مدرسه مدرسه شما، تا چه میزان هاي تربیتي در ارزش  -18
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 (-سودانگاری مسولین مدارس کارکرد پتهان تربیتی)شود؟مي

آموزان تا چه میزان ای و مهارتی دانشهای حرفهدر مدرسه شما برای آموزش  -19

 ریزی غیردرسی وجود دارد؟برنامه
      

ای تا چه های مدرسهآموزان مدرسه شما در اداره بوفه یا دیگر تعاونیدانش  -21

 میران مشارکت دارند؟
      

       برای آشنایی با مشاغل مختلف در مدرسه شما برنامه ریزی تا چه میزان است؟  -21

-موزان مدرسه شما تا چه میران با مدیریت هزینه و اعتبارات آشنا میآدانش  -22

 شوند؟
      

       دارند؟استقالل مالی باور بودن مطلوبآموزان مدرسه شما تا چه میران به دانش  -23

و حاد  نامطلوب مدرسه شما، تا چه میزانمسائل انضباطي و اخالقي در   -24

 +(یل انضباطیتوجه به مسا کارکرد آشکارتربیتی)ست؟ا
      

نظیر طالق )با مشکالت خانوادگی  آموزانبرای پذیرش دانشمدرسه شما، در   -25

تا چه میزان همکاری ....(نظیرمسایل  انضباطی  و)و اخالقی ....(و

 +(همکاری در پذیرش دانش آموزان خاص کارکرد پتهان تربیتی)دارند؟

      

ر در تاسیس مدارس متنوع دنبال کرده یکی از اهدافی که نظام تعلیم تربیت کشو  -26

های نظام جمهوری اسالمی بوده است تربیت نیروهای متعهد و ملتزم به ارزش

ای تا چه آموزان با چنین مشخصهمدرسه شما، از نظر تربیت دانشدر . است

 +(های نظامالتزام به ارزش کارکرد پتهان تربیتی)است؟میزان موفق عمل کرده

      

دانش  احساس خود برتربینی کاذبما عملکرد مدرسه تان، در القاء به نظر ش  -27

 (-ایجاد احساس غرور کاذب  کارکرد پتهان تربیتی)آموزان تاچه میزان نقش دارد؟

 

      

دانش آموزان  القاء احساس تافته جدا بافته بودنبه نظر شما مدرسه شما، در   -28

 (-ایجاد احساس غرور کاذب  کارکرد پتهان تربیتی)نقش موثر دارد؟ تاچه میزان

 

      

 اقتصادی-طبقه اجتماعیبه نظر شما دانش آموزان مدرسه شما، تاچه میزان   -29

 کارکرد پتهان تربیتی)خود را باالتر از دانش آموزان مدارس دیگر می دانند؟

 (-ایجاد احساس تفاوت طبقاتی

 

      

حساس غرور کاذب وجود تر اآموزان قویدر مدرسه شما  تاچه میزان بین دانش  -31

 دارد؟

      

بینی  تر احساس خود کمآموزان ضعیفدر مدرسه شما  تاچه میزان بین دانش  -31

 وجود دارد؟

      

آموزان با بکدیگر تا چه میزان مطلوب در مدرسه شما تعامل و برخورد دانش  -32

 است؟
      

ها و پیماییهای اجتماعی مانند راهدر مدرسه شما برای شرکت در فعالیت  -33

 ها تا چه میزان برنامه ریزی وجود دارد؟مناسبت
      

های اجتماعی آموزان برای شرکت در فعالیتدر مدرسه شما مشارکت دانش  -34

 ها تا چه میزان است؟ها و مناسبتمانند راهپیمایی
      

       آموزان تاچه میزان عدالت رعایت می شود؟در مدرسه شما در مقایسه بین دانش  -35

آموزان در مدارس های ورودی برای پذیرش دانشبرگزاری آزمون  -36

-استعدادهای درخشان و نمونه  را تا چه میزان الزم و ضروری می

 (-نتیجه گرایی کارکرد پتهان آموزشی)دانید؟

 

      

آموزان در مدارس غیردولتی  های ورودی برای پذیرش دانشبرگزاری آزمون  -37

 (-نتیجه گرایی کارکرد پتهان آموزشی)دانید؟و ضروری می را تا چه میزان الزم

 

      

برای پذیرش در مدارس استعدادهای درخشان و نمونه  ، استفاده از شیوه   -38

فرایندی مثل بررسی سابقه موفقیت های تحصیلی، معدل، استفاده از پرونده 

ها و استعدادهای خاص فردی را تا چه میزان مناسب می توانمندی
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 (-نتیجه گرایی کارکرد پتهان آموزشی)د؟دانی

استعدادهای درخشان  آزمون هایی که در حال حاضر برای پذیرش در مدارس  -39

برگزار می شود را تا چه میزان تعیین کننده و مناسب می ، و نمونه 

 (-نتیجه گرایی کارکرد پتهان آموزشی)دانید؟

      

41-  
ر سطوح آموزشی اثرات مدارس ذکر شده در ایجاد تفاوت د

آموزان بسیار قوی در درس از جدا سازی دانش)آموزاندانش

آموزان و ایجاد فاصله آموزشی بین مدارس قوی سایر دانش

عدالت  کارکرد پتهان آموزشی)تا چه میزان است؟( و ضعیف

 +(آموزشی

استعدادهای 

 درخشان
      

       نمونه

       غیردولتی

       شاهد  

یات امنایی  ه        

در مدارس ذکرشده، معموال درصدی از معلمان زبده و   -41

های سطح شوندتا آموزشکارآزموده به کار گرفته می

باالتری در این مدارس ارائه گردد، این موضوع را تا چه 

کارکرد پتهان )دانید؟میزان منافی عدالت آموزشی می

 +عدالت آموزشی آموزشی

       نمونه دولتی

       هیات امنایی

استعدادهای 

 درخشان

      

42-  

به نظرشماتاچه میزان هریک از مدارس ذکرشده، در 

 (-فرارمغزها کارکرد پتهان تربیتی)مهاجرت نخبگان موثرند؟

       عادی دولتی

استعدادهای 

 درخشان
      

       نمونه

       غیردولتی

       شاهد  

       هیات امنایی  

43-  

؟ با توسعه هر یک از مدارس ذکر شده، تا چه میزان موافقید

 (سوال ازموافقت با توسعه مدارس)

       ایثارگران
وابسته به 

 هادستگاه
      

       راه دور

       بزرگساالن

44-  
آموزانی که در آزمون های ورودی مدارس نظرشمادانشبه

ه میزان با شکست تحصیلی شوند تا چذکر شده پذیرفته نمی

 کارکرد پتهان تربیتی)های بعد مواجهه خواهند بود؟در سال

 _( ایجاد احساس شکست تحصیلی

استعدادهای 

 درخشان
      

       نمونه

       غیردولتی

45-  

دروضعیت موجود هریک از دالیل 

ذکر شده تا چه میزان مبین وضعیت 

سوال )است؟ غیر دولتیمدارس

 (وضعیت موجود مدارس ازبررسی

       های تعلیم تربیتی موسسینانگیزه

کسب درآمد بیشتر و رویکردتجاری 

 مدارس
      

افزایش نرخ قبولی در کنکور 

 سراسری
      

ها و صالحیت های افزایش دانش و مهارت

 آموزانفردی دانش
      

46-  

هایی که با رشد و گسترش موسسه

های لید کتاب برگزاری آزمون یا تو

فعالیت می کنند را تا  کمک آموزشی

چه میزان ناشی از دالیل ذکرشده 

سوال از دالیل رشد )دانید؟ می

موسسات و انتشارات آموزشی 

 (موازی

ها به آنها به جهت اعتمادخانواده

 های فرزندانشانموفقیت
      

های نظام آموزشی که توسط ضعف

 آنهاپوشش داده شده است
      

ناکارآمدی مدارس خوب که به هرحال به خدمات 
 این موسسات نیازمندند

      

       تبلیغات پردامنه این موسسات

عملکرد آموزشی متناسب این 

 موسسات
      

عملکرد پرورشی متناسب این 

 موسسات
      

       عادی دولتیحضور فرزندان کارمندان   -47
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-مسولین غیر بومی استان)غیربومی

در هر کدام از  (هاها،شهرستان

مدارس ذکر شده  تا چه میزان قابل 

کارکرد پتهان )مشاهده است؟

 +(عدالت آموزشی آموزشی

       غیردولتی

       استعدادهای درخشان

       شاهد

       هیات امنایی

       نمو نه دولتی

تا چه میزان ممکن است فرزندان   -48

مسولین )بومیکارمندان غیر

بدون (هاها،شهرستاناستانغیربومی

های ورودی و گذراندن آزمون

شرایط عمومی الزم در مدارس فوق 

پذیرش و مشغول تحصیل 

 کارکرد پتهان آموزشی)گردند؟

 +(عدالت آموزشی

       غیردولتی

       استعدادهای درخشان

       شاهد

 هیات امنایی

 

 

      

       نمونه دولتی 

متنوع تا چه میزان با پیروی از دستورالعمل  مدارس به نظر شما داشتن  -49

آیا برای این تنوع موجود مدارس )متمرکز و برنامه درسی متمرکز تناسب دارد

کشور بهتر نیست مدارس دستور العمل و برنامه درسی مخصوص خود را 

 (ساسنامهسوال از تناسب فعالیت با اهداف مصوب و ا) ؟(تدوین نمایند

      

بعضی صاحب نظران معتقدند تاکید بیش از حدروی اخذ نتیجه، فرایندهای   -51

با . انجامدکند و به پرورش تک بعدی میآموزشی را دچار نقص و کاستی می

های ورودی وجود این موضوع تا چه میزان با تاکید و تمرکز روی آزمون

 (-نتیجه گرایی کارکرد پنهان آموزشی)موافقید؟

      

-تا چه میزان با تاکید، تمرکز و برنامه ریزی مدارس برای قبولی در آزمون  -51

 (-نتیجه گرایی کارکرد پتهان آموزشی)کنکور  موافقید؟
      

کنید مدارس متنوع و گوناگون تا چه میزان سبب شده است که سطوح فکر می  -52

های قوی و آموزان به گروهدانش)آموزشی دانش آموزان با هم متفاوت باشد

 +(عدالت آموزشی کارکرد پنهان آموزشی) ؟(شوند ضعیف تقسیم

      

-که در این مدارس به دانش)با استفاده ازبرچسب تیزهوشی یا نمونه بودن   -53

ایجاد احساس  کارکرد پنهان تربیتی)تا چه میزان موافق هستید؟( خوردآموزان می

 (-غرور کاذب 

      

مثل استاندارد تدریس، ارزشیابی )ردهای آموزشیتدوین شاخص ها و استاندا  -54

ها را تا چه میزان در ارتقاء بندی مدارس براساس این شاخصو رتبه... (و

ارزیابی  کارکرد پنهان آموزشی)کارایی و کیفیت مدارس موثر می دانید؟

 +(عملکردآموزشی 

      

میزان به تا چه (  بر حسب رشته و محل تحصیل)با معیار قبولي در كنكور   -55

ارزیابی  کارکرد پنهان آموزشی)عنوان مالك اصلي رتبه بندي مدارس، موافقید؟

 (-عملکردآموزشی 

      

       +(نتیجه گرایی کارکرد پنهان آموزشی)شما با حذف كنكور تا چه میزان موافقید؟  -56

-تا  چه میزان با قبولی در دانشگاه به شرط معدل و كارنامه تحصیلي دانش  -57

 +(نتیجه گرایی کارکرد پنهان آموزشی)موافقید؟ آموزان
      

را تا ( شوندكه با تابلوهاي آبي رنگ كنارتابلو مدرسه شناخته مي)ایجاد مدارس قرآني  -58

سطحی  کارکرد پتهان تربیتی)دانید؟چه میزان در ایجاد فرهنگ قرآني موثر مي

 (-سازی ارزش های دینی

      

آموزان در حوزه علوم اند به نیازهاي دانشانستهمدارس فرهنگ تو تا چه میزان  -59

سوال از تناسب فعالیت با اهداف مصوب و ) انساني پاسخ مناسب دهند؟

 (اساسنامه

      

توانسته تا چه میزان تر شدن محیط یادگیري در مدرسه، مدرسه شما براي غني  -61

-ها، خانههاردوگاهاي یادگیري مانند پژوهش سراها، اي از محیطاست با شبكه
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ایجاد شبکه های  کارکرد پتهان آموزشی)مرتبط باشد؟.......هاي فرهنگ و

 +(یادگیری

به اعتقاد شما در مدرسه بجاي این كه دانش آموزان قوي وضعیف را در   -61

هاي مختلف از یكدیگر جداسازیم، قراردادن افراد قوي و ضعیف در یك كالس

کارکرد پتهان )مه دانش آموزان است؟كالس ناهمگن تا چه میزان به نفع ه

 +(عدالت آموزشی آموزشی

      

و حذف پایه ) با طرح تغییر مقاطع تحصیلی و افزایش پایه ششم،به دوره ابتدایي  -62

 (سوال از تغییر مقاطع )؟تا چه میزان موافقید( اول راهنمایی

      

یي معلمان مفید دوره ضمن خدمت فرهنگیان را تا چه میزان براي ارتقاء و كارا  -63

 +(توانمندی معلمان  کارکرد آشکارآموزشی)مي دانید؟
      

) به نظر شما تنوع مدارس تا چه میزان به نفع آموزش و پرورش کشور است؟  -64

 (سوال از مفید بودن تنوع مدارس

      

آموزان در سال اول متوسطه تا چه میزان ای دانشبا حذف مردودی پایه  -65

 (حذف مردودی سال اول متوسطه سوال از) موافقید؟
      

-یکی از اهداف مدارس نمونه دولتی، شناسایی و پرورش استعدادهای دانش  -66

به نظر شما این مدارس تا چه میزان در . آموزان مناطق محروم بوده است

سوال از تناسب فعالیت با اهداف مصوب و ) اند؟ماموریت خود موفق بوده

 (اساسنامه

      

آموزان مستعد مناطق محروم ونه شبانه روزی موجب جداشدن دانشمدارس نم  -67

با وجود لطماتی که این جداسازی برای این .از بافت خانوادگی آنان بوده است

سوال از ) آموزان می دانید؟دانش آموزان داشته است؛ آیا آن را به صالح دانش

 (تناسب فعالیت با اهداف مصوب و اساسنامه

      

) ن با توسعه مدارس نمونه در مناطق شهری غیر محروم موافقید؟تا چه میزا  -68

 (سوال ازموافقت با توسعه مدارس

      

مناطق شهری %41مناطق روستایی و%61تر از آموزان مدارس نمونه پیشدانش  -69

توانند ها قرار گرفته و میبندی در اختیار اداره کل استاناخیرا سهمیه. شدندانتخاب می

آموز جذب کنند، با این اقدام تا چه میزان های احصاءشده دانشبر حسب نیاز

 (سوال از تناسب فعالیت با اهداف مصوب و اساسنامه)موافقید؟

      

 تا چه میزان با پرورش استعدادهای ویژه و نخبه پروری موافق هستید  -71

 (+استعدادپروری کارکرد آشکارتربیتی)؟
      

آموزان دارای اند دانشرخشان تا چه میزان قادر بودهبه نظرشما مدارس استعدادهای د  -71

شناسایی  کارکرد آشکارتربیتی)استعدادهای درخشان را شناسایی و جذب کنند؟

 +(صحیح استعدادها

      

های داخلی و با توجه به رشدیک بعدی که تمرکز بر المپیادها و جشنواره  -72

آموزان ماده سازی دانشکنندتاچه میزان با آآموزان ایجادمیخارجی دردانش

برای شرکت در المپیادها و جشنواره های داخلی و خارجی موافق 

 (-نتیجه گرایی کارکرد پنهان آموزشی)هستید؟

      

تا چه به نظر شما در مورد مدارس استعدادهاي درخشان فعالیتهاي پرورشی   -73

 +(ربیتیهای تکیفیت فعالیت کارکرد آشکارتربیتی)كافي و متناسب است؟میزان 
      

سوال ازموافقت ) تا چه میزان با توسعه مدارس استعدادهای درخشان موافقید؟  -74

 (با توسعه مدارس

      

با ادغام آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان و مدارس نمونه تا چه   -75

 (نظرخواهی در مورد ادغام مدارس )میزان موافقید؟
      

سوال ازموافقت با توسعه ) یات امنایی موافقید؟تا چه میزان با توسعه مدارس ه  -76

 (مدارس

      

به نظر شما در مدارس هیات امنایی، هیات امنا تا چه میزان نقش  خود را   -77

 (سوال از تناسب فعالیت با اهداف مصوب و اساسنامه)کنند؟مناسب  ایفا می
      

تی را اقدامی تا چه میزان آزمون های ورودی برای پذیرش در مدارس غیردول  -78

سوال از تناسب فعالیت با اهداف مصوب و )مناسب و ضروری می دانید؟

 (اساسنامه
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حمایت آموزش و پرورش از مدارس غیر دولتی را تاچه میزان کافی و مناسب   -79

 (سوال از تناسب فعالیت با اهداف مصوب و اساسنامه)دانید؟می
      

ا چه میزان توسط آموزش و پرورش فرایندهای آموزشی مدارس غیردولتی ت  -81

 +(های آموزشینظارت بر فعالیت کارکرد آشکار آموزشی)گردد؟نظارت می
      

فرایندهای پرورشی مدارس غیردولتی تا چه میزان توسط آموزش و پرورش   -81

 +(های تربیتینظارت بر فعالیت کارکرد آشکارتربیتی)گردد؟نظارت می
      

سوال ازموافقت با توسعه ) مدارس غیردولتی موافقید؟ تا چه میزان با توسعه  -82

 (مدارس

      

 چه میزان قادر بوده تا به درستیبه نظر شما رتبه بندی مدارس غیر دولتی، تا   -83

مدارس غیر دولتی با کیفیت باال را از مدارس غیر دولتی با کیفیت پایین متمایز 

 +(زشیارزیابی عملکرد آمو کارکرد پنهان آموزشی)گرداند؟

      

با توجه به این که در حال حاضرفرزندان شاهد عموماسن مدرسه را پشت   -84

اند، آموزش و پرورش معتقد است حفظ این مدارس مبین حفظ سرگذاشته

شما تا چه میزان با این دلیل برای حفظ مدارس . ارزشهای دفاع مقدس است

 (و اساسنامه سوال از تناسب فعالیت با اهداف مصوب)شاهد موافق هستید؟

      

سوال ازموافقت با توسعه ) تا چه میزان با توسعه مدارس شاهد موافقید؟  -85

 (مدارس

      

های آموزان تا چه میزان برنامهدرمدرسه شما برای تقوبت بنیه اعتقادی دانش  -86

 آموزشی غیردرسی وجود دارد؟
      

       های مذهبی در مدرسه شما تا چه میزان است؟برنامهفوق  -87

       آموزان تاچه میزان اخالق مدارند؟در مدرسه شما دانش  -88

       آموزان فارغ التحصبل مدرسه شما تاچه میزان اخالق مدارند؟دانش  -89

       های دینی و ارزشی دارند؟گیریآموزان تاچه میزان جهتدر مدرسه شما دانش  -91

های دینی و گیرین جهتآموزان فارغ التحصبل مدرسه شما تاچه میزادانش  -91

 ارزشی دارند؟

      

       در مدرسه شمابرای برگزاری نماز تا چه میزان فضاسازی مناسب است؟  -92

       آموزان در مدرسه شما  تاچه میزان به نماز  و مناسک دینی مقیدند؟دانش  -93

آموزان فارغ التحصبل مدرسه شما تاچه میزان به نماز  و مناسک دینی دانش  -94

 قیدند؟م

      

رفتار و برخورد معلمان دینی و قرآن در مدرسه شما تا چه میزان معرف   -95

 شان است؟موضوع درس

      

آموزان تاچه میزان در مدرسه شما  برای آموزش مسایل بهداشتی به دانش  -96

 اقدامات الزم انجام شده است؟

      

ی درمانی و مشاوره هاآموزان به کلینیکدر مدرسه شما  تاچه میزان دانش  -97

 ارجاع می شوند؟

      

       در مدرسه شما  اهمیت زنگ ورزش تاچه میزان است؟  -98

       تاچه میزان است؟آموزان در مدرسه شما  گرایش به ورزش بین دانش  -99

تاچه میزان برنامه ریزی  برای شرکت درمسابقات ورزشی در مدرسه شما    -111

 وجود دارد؟

      

       آموزان مدرسه شما در چه سطحی است؟ی و روحی دانشسالمت جسم  -111

برای بررسی وضعیت جسمی دانش آموزان مدرسه شما تا چه میزان از پزشک   -112

 در محیط مدرسه استفاده می شود؟ 
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برای بررسی وضعیت روحی عاطفی دانش آموزان مدرسه شما تا چه میزان از   -113

 شود؟  روانشناس در محیط مدرسه استفاده می

      

در مدرسه شما تا چه میزان ....... های هنری مثل موسیقی، نقاشی وبرنامهفوق  -114

 است؟

      

تاچه میزان برنامه ریزی  برای شرکت درمسابقات هنری، در مدرسه شما    -115

 وجود دارد؟

      

       در مدرسه شما آراستن محیط کالس و مدرسه تا چه میزان اهمیت دارد؟   -116

       آموزان تا چه میزان اهمیت دارد؟ ر مدرسه شما آراستگی ظاهری دانشد  -117

های زیبایی شناسی مثل توجه به آثار هنری، معماری در مدرسه شما گرایش  -118

 آموزان تا چه میزان اهمیت دارد؟در دانش...... و

      

 تاچه میزانهای علمی، در مدرسه شما  برای شرکت درمسابقات وجشنواره  -119

 برنامه ریزی  وجود دارد؟

      

       های آموزشی در مدرسه شما تا چه میزان تحت نظارت است؟فعالیت  -111

       های تربیتی در مدرسه شما تا چه میزان تحت نظارت است؟فعالیت  -111

       اند؟های علمی خود را باور کردهآموزان مدرسه شما تا چه میران تواناییدانش  -112

 

 (نظرخواهی در مورد ادغام مدارس )یلی؟سواالت تکم

 خیر   آیا شما موافق ادغام مدارس شاهد با سایر مدارس هستید؟ بلی   -113
 اگر جوابتان بلی است به نظر شما بهتر است مدارس شاهد با کدامیک از اقسام مدارس زیر ادغام گردد؟

 .لطفا ذکر کنید..........سایر  هیات امنایی مدارس  مدارس ایثارگران  مدارس غیر دولتی  مدارس دولتی 

 خیر   آیا شما موافق ادغام مدارس ایثاگران با سایر مدارس هستید؟ بلی   -114
 اگر جوابتان بلی است به نظر شما بهتر است مدارس ایثاگران با کدامیک از اقسام مدارس زیر ادغام گردد؟

 . لطفا ذکر کنید..........سایر  مدارس هیات امنایی   هدمدارس شا مدارس غیر دولتی  مدارس دولتی 

 خیر   آیا شما موافق ادغام مدارس استعدادهای درخشان با سایر مدارس هستید؟ بلی   -115
 اگر جوابتان بلی است به نظر شما بهتر است مدارس استعدادهای درخشان با کدامیک از اقسام مدارس زیر ادغام گردد؟

 . لطفا ذکر کنید..........سایر   مدارس هیات امنایی مدارس نمونه دولتی     مدارس غیر دولتی  ی مدارس دولت

 خیر   آیا شما موافق ادغام مدارس نمونه دولتی  با سایر مدارس هستید؟ بلی   -116
 ارس زیر ادغام گردد؟اگر جوابتان بلی است به نظر شما بهتر است مدارس نمونه دولتی  با کدامیک از اقسام مد

 . لطفا ذکر کنید..........سایر  مدارس هیات امنایی  مدارس استعدادهای درخشان   مدارس غیر دولتی  مدارس دولتی 

 خیر   آیا شما موافق ادغام مدارس راه دور  با سایر مدارس هستید؟ بلی   -117
 دور با کدامیک از اقسام مدارس زیر ادغام گردد؟اگر جوابتان بلی است به نظر شما بهتر است مدارس راه 

 . لطفا ذکر کنید..........سایر مدارس بزرگساالن  مدارس هیات امنایی    مدارس غیر دولتی  مدارس دولتی 

 خیر   آیا شما موافق ادغام مدارس بزرگساالن با سایر مدارس هستید؟ بلی   -118
 هتر است مدارس بزرگساالن با کدامیک از اقسام مدارس زیر ادغام گردد؟اگر جوابتان بلی است به نظر شما ب

 . لطفا ذکر کنید..........سایر مدارس راه دور  مدارس هیات امنایی    مدارس غیر دولتی  مدارس دولتی 

 خیر   آیا شما موافق ادغام مدارس هیات امنایی با سایر مدارس هستید؟ بلی   -119
 بلی است به نظر شما بهتر است مدارس هیات امنایی با کدامیک از اقسام مدارس زیر ادغام گردد؟اگر جوابتان 

 . لطفا ذکر کنید..........سایر مدارس راه دور   مدارس نمونه دولتی   مدارس غیر دولتی  مدارس دولتی 

 خیر   آیا شما با احیاء دوباره مدارس نمونه مردمی موافق هستید؟ بلی   -121
 اگر جوابتان بلی است به نظر شما بهتر است مدارس نمونه مردمی در قالب کدامیک از اقسام مدارس زیر تشکیل شوند؟

 . لطفا ذکر کنید..........سایر  مدارس استعدادهای درخشان    مدارس نمونه دولتی  مدارس هیات امنایی 
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 ه دست آوردن کارکردها()فرایندبوالدینپرسشنامه کدگذاری شده  -ج

 گرامی با سالموالدین 

کند؛ ضمن تشکر از مشارکت شما در این مطالعه، خواهشمند ای علمی است که تنوع و گوناگونی مدارس را بررسی میی حاضر مطالعهپرسشنامه

 .های دقیق خود به تمامی سواالت، محققان را در گردآوری درست اطالعات یاری فرماییداست با پاسخ

  دکترا-لیسانسفوق-لیسانس-دیپلمفوق-دیپلم:تحصیالت  مرد-زن:سال جنسیت:.........کارسابقه:...............شغل سال :.......سن

-استعدادهای درخشان -غیردولتی -دولتیعادی: فرزندشما نوع مدرسه:............  روستا/ بخش:.............شهرستان:...........استان

 -ابتدایی: فرزندشمامقطع تحصیلی  بزرگساالن -دورراه -هادستگاهبهوابسته -ایثارگران -دولتینمونه -امناییهیات -هدشا

 :......................فرزندشما نام مدرسه        متوسطه -راهنمایی
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درسه فرزند شما، تا چه میزان متناسب با اهداف مصوب، اساس به نظر شما م  -1

سوال از تناسب فعالیت با )؟نامه و هدف وجودی خود فعالیت می کنند

 [(اهداف مصوب و اساسنامه
 

 

   

 

 

دانش )به نظر شما مدرسه فرزندتان، تا چه میزان به انتظارات مخاطبین خود  -2

سوال از پاسخ به انتظار )است؟پاسخ مطلوب داده( آموز، خانواده و جامعه

 (مخاطبین
 

      

های آموزشی تا چه میزان به نظر شما در مدرسه فرزندتان، کیفیت فعالیت  -3

 +(کیفیت فعالیت های آموزشی  کارکردآشکارآموزشی)است؟مطلوب
      

به نظر شما در مدرسه فرزندتان، کیفیت فعالیت های پرورشی تا چه میزان   -4

 +(کیفیت فعالیت های تربیتی  کرد آشکارتربیتیکار)مطلوب است؟
      

های عمومی صالحیت یکی از اهداف نظام تعلیم تربیت کشور رشد و ارتقاء  -5

مدرسه فرزند .تربیتی است-آموزشیهای حوزهو هاآموزان در تمام حیطهدانش

سوال ازنحوه ارتقاء ) ؟استموفق بودهتا چه میزان رسیدن به هدف فوق  شما در

 (صالحیت های عمومی دانش آموزان

      

 به نظر شما در استفاده از امکانات، منابع آموزشی، اعتبارات مالی، امکان  -6

شما و دیگر مدارس تا چه  فرزند بین مدرسه.....استفاده از معلمان خبره و

 میزان عدالت رعایت شده است؟
 +(عدالت آموزشی کارکرد پتهان آموزشی) 

      

آموزان مدرسه فرزندتان،  تا چه میزان ود در سطح آموزشی دانشتفاوت موج  -7

توانایی و کارکرد پتهان آموزشی) ناشی از توانمندی خود دانش آموزان است؟

 (+استعدادفردی

      

د؟آموزان فضای رقابتی وجود دارشما  تاچه میزان بین دانشفرزنددر مدرسه   -8        

ضای رقابت تا چه میزان باعث شده که به نظر شما در مدرسه فرزندتان، ف  -9

کارکرد پتهان )های رقیب خود فکر می کنند؟آموزان به حذف همکالسیدانش

 (-فضای رقابتی  آموزشی

      

والدین برعملکرد مدرسه وپاسخگویی نظارتفرزندشما،فرهنگدرمدرسه  -11

 (سوال از پاسخ به انتظار مخاطبین) مدرسه به والدین تا چه میزان است؟
      

در  (به ادامه تحصیل و انتخاب اهداف مناسب)آموزاندانشانگیزه و رغبت   -11

 کارکرد پتهان آموزشی)مدرسه فرزندتان، را تا چه میزان ارزیابی می کنید؟

 (-انگیزه تحصیلیا

      

آموزان تا چه میزان به عملکرد واقعی آنها نمرات دانشمدرسه فرزندشما، در   -12

 _(انتظارپاداش بدون تالش کرد پتهان تربیتیکار) تر است؟نزدیک
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کارکرد )در مجموع موفق مي دانید؟تا چه میزان را مدرسه فرزند خود   -13

 +(موفقیت گرایی  آشکارآموزشی

      

ترین افراد تربیت مي شایستهمدرسه فرزند شما، تا چه میزان در   -14

 +( استعدادپروری کارکرد آشکارآموزشی)شوند؟
      

-بوده موفقآموزان تا چه میزان در  شکوفایی استعداد دانشمدرسه فرزند شما،   -15

 +( استعدادپروری کارکرد آشکارآموزشی)است؟
      

-تا چه میزان به حقوق دیگران اهمیت میمدرسه فرزند شما، ، آموزان در دانش  -16

 +(فعالیت اجتماعی مطلوب  کارکرد پتهان تربیتی)دهند؟
      

رعایت احترام به جایگاه و شخصیت معلم تا چه میزان ه فرزند شما، مدرسدر   -17

 (+تکریم معلمان کارکرد پتهان تربیتی)است؟
      

فدای منافع گردانندگان مدرسه فرزند شما، تا چه میزان هاي تربیتي در ارزش  -18

 (-سودانگاری مسولین مدارس کارکرد پتهان تربیتی)شود؟مدرسه مي
      

آموزان تا چه ای و مهارتی دانشهای حرفهشما برای آموزشرزند فدر مدرسه   -19

 ریزی غیردرسی وجود دارد؟میزان برنامه
      

ای تا های مدرسهشما در اداره بوفه یا دیگر تعاونیفرزند آموزان مدرسه دانش  -21

 چه میران مشارکت دارند؟
      

رنامه ریزی تا چه میزان شما بفرزند برای آشنایی با مشاغل مختلف در مدرسه   -21

 است؟
      

شما تا چه میران با مدیریت هزینه و اعتبارات آشنا فرزند آموزان مدرسه دانش  -22

 شوند؟می
      

 استقالل مالی باور بودن مطلوبشما تا چه میران به فرزند آموزان مدرسه دانش  -23
 دارند؟

      

و حاد  نامطلوب ا چه میزانمدرسه فرزند شما، تمسائل انضباطي و اخالقي در   -24

 +(توجه به مسایل انضباطی کارکرد آشکارتربیتی)ست؟ا
      

نظیر )با مشکالت خانوادگی  آموزانبرای پذیرش دانشمدرسه فرزند شما، در   -25

تا چه میزان همکاری ....(نظیرمسایل  انضباطی  و)و اخالقی ....(طالق و

 +(یرش دانش آموزان خاصهمکاری در پذ کارکرد پتهان تربیتی)دارند؟

      

یکی از اهدافی که نظام تعلیم تربیت کشور در تاسیس مدارس متنوع دنبال کرده   -26

های نظام جمهوری اسالمی بوده است تربیت نیروهای متعهد و ملتزم به ارزش

ای تا آموزان با چنین مشخصهمدرسه فرزند شما، از نظر تربیت دانشدر . است

های التزام به ارزش کارکرد پتهان تربیتی)است؟کرده چه میزان موفق عمل

 +(نظام

      

 احساس خود برتربینی کاذببه نظر شما عملکرد مدرسه فرزندتان، در القاء   -27

ایجاد احساس غرور  کارکرد پتهان تربیتی)دانش آموزان تاچه میزان نقش دارد؟

 (-کاذب 

 

      

دانش  حساس تافته جدا بافته بودنالقاء ابه نظر شما مدرسه فرزندتان، در   -28

ایجاد احساس غرور  کارکرد پتهان تربیتی)نقش موثر دارد؟ آموزان تاچه میزان

 (-کاذب 

 

      

خود  اقتصادی-طبقه اجتماعیتان، تاچه میزان به نظر شما دانش آموزان مدرسه  -29

جاد ای کارکرد پتهان تربیتی)را باالتر از دانش آموزان مدارس دیگر می دانند؟

 (-احساس تفاوت طبقاتی

 

      

تر احساس غرور آموزان قویشما  تاچه میزان بین دانشفرزند در مدرسه   -31

 کاذب وجود دارد؟

      

 تر احساس خود کمآموزان ضعیفدر مدرسه فرزند شما  تاچه میزان بین دانش  -31

 بینی وجود دارد؟

      

موزان با بکدیگر تا چه میزان آدر مدرسه فرزند شما تعامل و برخورد دانش  -32

 مطلوب است؟
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ها و های اجتماعی مانند راهپیماییدر مدرسه فرزند شما برای شرکت در فعالیت  -33

 ها تا چه میزان برنامه ریزی وجود دارد؟مناسبت
      

های آموزان برای شرکت در فعالیتدر مدرسه فرزند شما مشارکت دانش  -34

 ها تا چه میزان است؟ها و مناسبتیاجتماعی مانند راهپیمای
      

آموزان تاچه میزان عدالت رعایت در مدرسه فرزند شما در مقایسه بین دانش  -35

 می شود؟
      

آموزان در مدارس های ورودی برای پذیرش دانشبرگزاری آزمون  -36

-استعدادهای درخشان و نمونه  را تا چه میزان الزم و ضروری می

 (-نتیجه گرایی هان آموزشیکارکرد پت)دانید؟

 

      

آموزان در مدارس غیردولتی  های ورودی برای پذیرش دانشبرگزاری آزمون  -37

 (-نتیجه گرایی کارکرد پتهان آموزشی)دانید؟را تا چه میزان الزم و ضروری می

 

      

برای پذیرش در مدارس استعدادهای درخشان و نمونه  ، استفاده از شیوه   -38

ل بررسی سابقه موفقیت های تحصیلی، معدل، استفاده از پرونده فرایندی مث

ها و استعدادهای خاص فردی را تا چه میزان مناسب می توانمندی

 (-نتیجه گرایی کارکرد پتهان آموزشی)دانید؟

      

استعدادهای درخشان  آزمون هایی که در حال حاضر برای پذیرش در مدارس  -39

ا چه میزان تعیین کننده و مناسب می برگزار می شود را ت، و نمونه 

 (-نتیجه گرایی کارکرد پتهان آموزشی)دانید؟

      

41-  
اثرات مدارس ذکر شده در ایجاد تفاوت در سطوح آموزشی 

آموزان بسیار قوی در درس از جدا سازی دانش)آموزاندانش

آموزان و ایجاد فاصله آموزشی بین مدارس قوی سایر دانش

عدالت  کارکرد پتهان آموزشی)ن است؟تا چه میزا( و ضعیف

 +(آموزشی

استعدادهای 

 درخشان
      

       نمونه

       غیردولتی

       شاهد  

       هیات امنایی  

در مدارس ذکرشده، معموال درصدی از معلمان زبده و   -41

های سطح شوندتا آموزشکارآزموده به کار گرفته می

رائه گردد، این موضوع را تا چه باالتری در این مدارس ا

کارکرد پتهان )دانید؟میزان منافی عدالت آموزشی می

 +عدالت آموزشی آموزشی

       نمونه دولتی

       هیات امنایی

استعدادهای 

 درخشان

      

42-  

به نظرشماتاچه میزان هریک از مدارس ذکرشده، در 

 (-ارمغزهافر کارکرد پتهان تربیتی)مهاجرت نخبگان موثرند؟

       عادی دولتی

استعدادهای 

 درخشان
      

       نمونه

       غیردولتی

       شاهد  

       هیات امنایی  

43-  

؟ با توسعه هر یک از مدارس ذکر شده، تا چه میزان موافقید

 (سوال ازموافقت با توسعه مدارس)

       ایثارگران
وابسته به 

 هادستگاه
      

       راه دور

       بزرگساالن

44-  
آموزانی که در آزمون های ورودی مدارس نظرشمادانشبه

شوند تا چه میزان با شکست تحصیلی ذکر شده پذیرفته نمی

 کارکرد پتهان تربیتی)های بعد مواجهه خواهند بود؟در سال

 _( ایجاد احساس شکست تحصیلی

استعدادهای 

 درخشان
      

       نمونه

       غیردولتی

دروضعیت موجود هریک از دالیل   -45

ذکر شده تا چه میزان مبین وضعیت 

       های تعلیم تربیتی موسسینانگیزه

      کسب درآمد بیشتر و رویکردتجاری 
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سوال )است؟ غیر دولتیمدارس

 (ازبررسی وضعیت موجود مدارس

 مدارس

افزایش نرخ قبولی در کنکور 

 سراسری
      

ها و صالحیت های افزایش دانش و مهارت

 آموزانفردی دانش
      

46-  

هایی که با رشد و گسترش موسسه

های برگزاری آزمون یا تولید کتاب 

فعالیت می کنند را تا  کمک آموزشی

چه میزان ناشی از دالیل ذکرشده 

سوال از دالیل رشد )دانید؟ می

موسسات و انتشارات آموزشی 

 (موازی

ها به آنها به جهت عتمادخانوادها

 های فرزندانشانموفقیت
      

های نظام آموزشی که توسط ضعف

 آنهاپوشش داده شده است
      

ناکارآمدی مدارس خوب که به هرحال به 

 خدمات این موسسات نیازمندند
      

       تبلیغات پردامنه این موسسات

عملکرد آموزشی متناسب این 

 ساتموس
      

عملکرد پرورشی متناسب این 

 موسسات
      

47-  

حضور فرزندان کارمندان 

-مسولین غیر بومی استان)غیربومی

در هر کدام از ( هاها،شهرستان

مدارس ذکر شده  تا چه میزان قابل 

 کارکرد پتهان آموزشی)مشاهده است؟

 +(عدالت آموزشی

       عادی دولتی

       غیردولتی

       ادهای درخشاناستعد

       شاهد

       هیات امنایی

       نمو نه دولتی

تا چه میزان ممکن است فرزندان   -48

مسولین )کارمندان غیربومی

بدون (هاها،شهرستاناستانغیربومی

های ورودی و شرایط گذراندن آزمون

عمومی الزم در مدارس فوق پذیرش 

کارکرد )و مشغول تحصیل گردند؟

 +(عدالت آموزشی هان آموزشیپت

       غیردولتی

       استعدادهای درخشان

       شاهد

 هیات امنایی

 

 

      

       نمونه دولتی 

متنوع تا چه میزان با پیروی از دستورالعمل  مدارس به نظر شما داشتن  -49

دارس آیا برای این تنوع موجود م)متمرکز و برنامه درسی متمرکز تناسب دارد

کشور بهتر نیست مدارس دستور العمل و برنامه درسی مخصوص خود را 

 (سوال از تناسب فعالیت با اهداف مصوب و اساسنامه) ؟(تدوین نمایند

      

بعضی صاحب نظران معتقدند تاکید بیش از حدروی اخذ نتیجه، فرایندهای   -51

با . انجامدکند و به پرورش تک بعدی میآموزشی را دچار نقص و کاستی می

های ورودی وجود این موضوع تا چه میزان با تاکید و تمرکز روی آزمون

 (-نتیجه گرایی کارکرد پنهان آموزشی)موافقید؟

      

-تا چه میزان با تاکید، تمرکز و برنامه ریزی مدارس برای قبولی در آزمون  -51

 (-نتیجه گرایی کارکرد پتهان آموزشی)کنکور  موافقید؟
      

کنید مدارس متنوع و گوناگون تا چه میزان سبب شده است که سطوح میفکر   -52

های قوی و آموزان به گروهدانش)آموزشی دانش آموزان با هم متفاوت باشد

 +(عدالت آموزشی کارکرد پنهان آموزشی) ؟(شوند ضعیف تقسیم

      

-شکه در این مدارس به دان)با استفاده ازبرچسب تیزهوشی یا نمونه بودن   -53

ایجاد احساس  کارکرد پنهان تربیتی)تا چه میزان موافق هستید؟( خوردآموزان می

 (-غرور کاذب 

      

مثل استاندارد تدریس، ارزشیابی )تدوین شاخص ها و استانداردهای آموزشی  -54

ها را تا چه میزان در ارتقاء بندی مدارس براساس این شاخصو رتبه... (و

ارزیابی  کارکرد پنهان آموزشی)می دانید؟کارایی و کیفیت مدارس موثر 
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 +(عملکردآموزشی 

تا چه میزان به (  بر حسب رشته و محل تحصیل)با معیار قبولي در كنكور   -55

ارزیابی  کارکرد پنهان آموزشی)عنوان مالك اصلي رتبه بندي مدارس، موافقید؟

 (-عملکردآموزشی 

      

       +(نتیجه گرایی کارکرد پنهان آموزشی)ید؟شما با حذف كنكور تا چه میزان موافق  -56

-تا  چه میزان با قبولی در دانشگاه به شرط معدل و كارنامه تحصیلي دانش  -57

 +(نتیجه گرایی کارکرد پنهان آموزشی)آموزان موافقید؟
      

را تا ( شوندكه با تابلوهاي آبي رنگ كنارتابلو مدرسه شناخته مي)ایجاد مدارس قرآني  -58

سطحی  کارکرد پتهان تربیتی)دانید؟ان در ایجاد فرهنگ قرآني موثر ميچه میز

 (-سازی ارزش های دینی

      

آموزان در حوزه علوم اند به نیازهاي دانشمدارس فرهنگ توانسته تا چه میزان  -59

سوال از تناسب فعالیت با اهداف مصوب و ) انساني پاسخ مناسب دهند؟

 (اساسنامه

      

تا چه میزان شدن محیط یادگیري در مدرسه، مدرسه فرزند شما  تربراي غني  -61

ها، اردوگاههاي یادگیري مانند پژوهش سراها، اي از محیطتوانسته است با شبكه

ایجاد شبکه های  کارکرد پتهان آموزشی)مرتبط باشد؟.......هاي فرهنگ وخانه

 +(یادگیری

      

نش آموزان قوي وضعیف را در به اعتقاد شما در مدرسه بجاي این كه دا  -61

هاي مختلف از یكدیگر جداسازیم، قراردادن افراد قوي و ضعیف در یك كالس

کارکرد پتهان )كالس ناهمگن تا چه میزان به نفع همه دانش آموزان است؟

 +(عدالت آموزشی آموزشی

      

ایه و حذف پ) با طرح تغییر مقاطع تحصیلی و افزایش پایه ششم،به دوره ابتدایي  -62

 (سوال از تغییر مقاطع )؟تا چه میزان موافقید( اول راهنمایی

      

دوره ضمن خدمت فرهنگیان را تا چه میزان براي ارتقاء و كارایي معلمان مفید   -63

 +(توانمندی معلمان  کارکرد آشکارآموزشی)مي دانید؟
      

) است؟به نظر شما تنوع مدارس تا چه میزان به نفع آموزش و پرورش کشور   -64

 (سوال از مفید بودن تنوع مدارس

      

آموزان در سال اول متوسطه تا چه میزان ای دانشبا حذف مردودی پایه  -65

 (سوال از حذف مردودی سال اول متوسطه) موافقید؟
      

-یکی از اهداف مدارس نمونه دولتی، شناسایی و پرورش استعدادهای دانش  -66

نظر شما این مدارس تا چه میزان در  به. آموزان مناطق محروم بوده است

سوال از تناسب فعالیت با اهداف مصوب و ) اند؟ماموریت خود موفق بوده

 (اساسنامه

      

آموزان مستعد مناطق محروم مدارس نمونه شبانه روزی موجب جداشدن دانش  -67

با وجود لطماتی که این جداسازی برای این .از بافت خانوادگی آنان بوده است

سوال از ) آموزان می دانید؟آموزان داشته است؛ آیا آن را به صالح دانش دانش

 (تناسب فعالیت با اهداف مصوب و اساسنامه

      

) تا چه میزان با توسعه مدارس نمونه در مناطق شهری غیر محروم موافقید؟  -68

 (سوال ازموافقت با توسعه مدارس

      

مناطق شهری %41مناطق روستایی و%61تر از آموزان مدارس نمونه پیشدانش  -69

توانند ها قرار گرفته و میبندی در اختیار اداره کل استاناخیرا سهمیه. شدندانتخاب می

آموز جذب کنند، با این اقدام تا چه میزان بر حسب نیازهای احصاءشده دانش

 (سوال از تناسب فعالیت با اهداف مصوب و اساسنامه)موافقید؟

      

 ان با پرورش استعدادهای ویژه و نخبه پروری موافق هستیدتا چه میز  -71

 (+استعدادپروری کارکرد آشکارتربیتی)؟
      

آموزان دارای اند دانشبه نظرشما مدارس استعدادهای درخشان تا چه میزان قادر بوده  -71

شناسایی  کارکرد آشکارتربیتی)استعدادهای درخشان را شناسایی و جذب کنند؟

 +(اصحیح استعداده

      

های داخلی و با توجه به رشدیک بعدی که تمرکز بر المپیادها و جشنواره  -72

آموزان کنندتاچه میزان با آماده سازی دانشآموزان ایجادمیخارجی دردانش
      



107 
 

برای شرکت در المپیادها و جشنواره های داخلی و خارجی موافق 

 (-نتیجه گرایی کارکرد پنهان آموزشی)هستید؟

تا چه نظر شما در مورد مدارس استعدادهاي درخشان فعالیتهاي پرورشی به   -73

 +(های تربیتیکیفیت فعالیت کارکرد آشکارتربیتی)كافي و متناسب است؟میزان 
      

سوال ازموافقت ) تا چه میزان با توسعه مدارس استعدادهای درخشان موافقید؟  -74

 (با توسعه مدارس

      

دارس استعدادهای درخشان و مدارس نمونه تا چه با ادغام آزمون ورودی م  -75

 (نظرخواهی در مورد ادغام مدارس )میزان موافقید؟
      

سوال ازموافقت با توسعه ) تا چه میزان با توسعه مدارس هیات امنایی موافقید؟  -76

 (مدارس

      

به نظر شما در مدارس هیات امنایی، هیات امنا تا چه میزان نقش  خود را   -77

 (سوال از تناسب فعالیت با اهداف مصوب و اساسنامه)کنند؟ایفا می  مناسب
      

تا چه میزان آزمون های ورودی برای پذیرش در مدارس غیردولتی را اقدامی   -78

سوال از تناسب فعالیت با اهداف مصوب و )مناسب و ضروری می دانید؟

 (اساسنامه

      

را تاچه میزان کافی و مناسب حمایت آموزش و پرورش از مدارس غیر دولتی   -79

 (سوال از تناسب فعالیت با اهداف مصوب و اساسنامه)دانید؟می
      

فرایندهای آموزشی مدارس غیردولتی تا چه میزان توسط آموزش و پرورش   -81

 +(های آموزشینظارت بر فعالیت کارکرد آشکار آموزشی)گردد؟نظارت می
      

تی تا چه میزان توسط آموزش و پرورش فرایندهای پرورشی مدارس غیردول  -81

 +(های تربیتینظارت بر فعالیت کارکرد آشکارتربیتی)گردد؟نظارت می
      

سوال ازموافقت با توسعه ) تا چه میزان با توسعه مدارس غیردولتی موافقید؟  -82

 (مدارس

      

 رستیچه میزان قادر بوده تا به دبه نظر شما رتبه بندی مدارس غیر دولتی، تا   -83

مدارس غیر دولتی با کیفیت باال را از مدارس غیر دولتی با کیفیت پایین متمایز 

 +(ارزیابی عملکرد آموزشی کارکرد پنهان آموزشی)گرداند؟

      

با توجه به این که در حال حاضرفرزندان شاهد عموماسن مدرسه را پشت   -84

ین حفظ اند، آموزش و پرورش معتقد است حفظ این مدارس مبسرگذاشته

شما تا چه میزان با این دلیل برای حفظ مدارس . ارزشهای دفاع مقدس است

 (سوال از تناسب فعالیت با اهداف مصوب و اساسنامه)شاهد موافق هستید؟

      

سوال ازموافقت با توسعه ) تا چه میزان با توسعه مدارس شاهد موافقید؟  -85

 (مدارس

      

آموزان تا چه میزان نیه اعتقادی دانشدرمدرسه فرزند شما برای تقوبت ب  -86

 های آموزشی غیردرسی وجود دارد؟برنامه
      

       های مذهبی در مدرسه فرزند شما تا چه میزان است؟برنامهفوق  -87

       آموزان تاچه میزان اخالق مدارند؟در مدرسه فرزند شما دانش  -88

       میزان اخالق مدارند؟آموزان فارغ التحصبل مدرسه فرزند شما تاچه دانش  -89

های دینی و ارزشی گیریآموزان تاچه میزان جهتدر مدرسه فرزند شما دانش  -91

 دارند؟
      

های دینی گیریآموزان فارغ التحصبل مدرسه فرزند شما تاچه میزان جهتدانش  -91

 و ارزشی دارند؟

      

       ازی مناسب است؟در مدرسه فرزند شمابرای برگزاری نماز تا چه میزان فضاس  -92

       آموزان در مدرسه فرزند شما  تاچه میزان به نماز  و مناسک دینی مقیدند؟دانش  -93

آموزان فارغ التحصبل مدرسه فرزند شما تاچه میزان به نماز  و مناسک دانش  -94

 دینی مقیدند؟

      

      ان معرف رفتار و برخورد معلمان دینی و قرآن در مدرسه فرزند شما تا چه میز  -95
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 شان است؟موضوع درس

آموزان تاچه در مدرسه فرزند شما  برای آموزش مسایل بهداشتی به دانش  -96

 میزان اقدامات الزم انجام شده است؟

      

های درمانی و آموزان به کلینیکدر مدرسه فرزند شما  تاچه میزان دانش  -97

 مشاوره ارجاع می شوند؟

      

       اهمیت زنگ ورزش تاچه میزان است؟  در مدرسه فرزند شما  -98

       تاچه میزان است؟آموزان در مدرسه فرزند شما  گرایش به ورزش بین دانش  -99

تاچه میزان برنامه برای شرکت درمسابقات ورزشی در مدرسه فرزند شما    -111

 ریزی  وجود دارد؟

      

       است؟ آموزان مدرسه شما در چه سطحیسالمت جسمی و روحی دانش  -111

برای بررسی وضعیت جسمی دانش آموزان مدرسه فرزند شما تا چه میزان از   -112

 پزشک در محیط مدرسه استفاده می شود؟ 

      

برای بررسی وضعیت روحی عاطفی دانش آموزان مدرسه فرزند شما تا چه   -113

 میزان از روانشناس در محیط مدرسه استفاده می شود؟ 

      

در مدرسه فرزند شما تا چه ....... هنری مثل موسیقی، نقاشی و هایبرنامهفوق  -114

 میزان است؟

      

تاچه میزان برنامه برای شرکت درمسابقات هنری، در مدرسه فرزند شما    -115

 ریزی  وجود دارد؟

      

       در مدرسه فرزند شما آراستن محیط کالس و مدرسه تا چه میزان اهمیت دارد؟   -116

       آموزان تا چه میزان اهمیت دارد؟ ند شما آراستگی ظاهری دانشدر مدرسه فرز  -117

های زیبایی شناسی مثل توجه به آثار هنری، در مدرسه فرزند شما گرایش  -118

 آموزان تا چه میزان اهمیت دارد؟در دانش...... معماری و

      

ه تاچهای علمی، در مدرسه فرزند شما  برای شرکت درمسابقات وجشنواره  -119

 میزان برنامه ریزی  وجود دارد؟

      

       های آموزشی در مدرسه فرزند شما تا چه میزان تحت نظارت است؟فعالیت  -111

       های تربیتی در مدرسه فرزند شما تا چه میزان تحت نظارت است؟فعالیت  -111

های علمی خود را باور آموزان مدرسه فرزند شما تا چه میران تواناییدانش  -112

 اند؟هکرد
      

 

 (نظرخواهی در مورد ادغام مدارس )سواالت تکمیلی؟

 خیر   آیا شما موافق ادغام مدارس شاهد با سایر مدارس هستید؟ بلی   -113
 اگر جوابتان بلی است به نظر شما بهتر است مدارس شاهد با کدامیک از اقسام مدارس زیر ادغام گردد؟

 .لطفا ذکر کنید..........سایر  مدارس هیات امنایی  مدارس ایثارگران  مدارس غیر دولتی  مدارس دولتی 

 خیر   آیا شما موافق ادغام مدارس ایثاگران با سایر مدارس هستید؟ بلی   -114
 اگر جوابتان بلی است به نظر شما بهتر است مدارس ایثاگران با کدامیک از اقسام مدارس زیر ادغام گردد؟

 . لطفا ذکر کنید..........سایر  مدارس هیات امنایی   مدارس شاهد دارس غیر دولتی م مدارس دولتی 

 خیر   آیا شما موافق ادغام مدارس استعدادهای درخشان با سایر مدارس هستید؟ بلی   -115
 یر ادغام گردد؟اگر جوابتان بلی است به نظر شما بهتر است مدارس استعدادهای درخشان با کدامیک از اقسام مدارس ز

 . لطفا ذکر کنید..........سایر  مدارس هیات امنایی  مدارس نمونه دولتی     مدارس غیر دولتی  مدارس دولتی 

 خیر   آیا شما موافق ادغام مدارس نمونه دولتی  با سایر مدارس هستید؟ بلی   -116
 تی  با کدامیک از اقسام مدارس زیر ادغام گردد؟اگر جوابتان بلی است به نظر شما بهتر است مدارس نمونه دول

 . لطفا ذکر کنید..........سایر  مدارس هیات امنایی  مدارس استعدادهای درخشان   مدارس غیر دولتی  مدارس دولتی 
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 خیر   آیا شما موافق ادغام مدارس راه دور  با سایر مدارس هستید؟ بلی   -117
 ر شما بهتر است مدارس راه دور با کدامیک از اقسام مدارس زیر ادغام گردد؟اگر جوابتان بلی است به نظ

 . لطفا ذکر کنید..........سایر مدارس بزرگساالن  مدارس هیات امنایی    مدارس غیر دولتی  مدارس دولتی 

 خیر   آیا شما موافق ادغام مدارس بزرگساالن با سایر مدارس هستید؟ بلی   -118
 بتان بلی است به نظر شما بهتر است مدارس بزرگساالن با کدامیک از اقسام مدارس زیر ادغام گردد؟اگر جوا

 . لطفا ذکر کنید..........سایر مدارس راه دور  مدارس هیات امنایی    مدارس غیر دولتی  مدارس دولتی 

 خیر   لی  آیا شما موافق ادغام مدارس هیات امنایی با سایر مدارس هستید؟ ب -119
 اگر جوابتان بلی است به نظر شما بهتر است مدارس هیات امنایی با کدامیک از اقسام مدارس زیر ادغام گردد؟

 . لطفا ذکر کنید..........سایر مدارس راه دور   مدارس نمونه دولتی   مدارس غیر دولتی  مدارس دولتی 

 خیر   دمی موافق هستید؟ بلی  آیا شما با احیاء دوباره مدارس نمونه مر -121
 اگر جوابتان بلی است به نظر شما بهتر است مدارس نمونه مردمی در قالب کدامیک از اقسام مدارس زیر تشکیل شوند؟

 . لطفا ذکر کنید..........سایر  مدارس استعدادهای درخشان    مدارس نمونه دولتی  مدارس هیات امنایی 

   

  مطالعه با روش اجرای جلسات كانوني برگزار شد كاركردهای مندرج درسواالت جلسات كانونينظر به این كه این 

 شده است( آورده تحقیق های پیوستدر جلسات كانوني ) اصل سواالت به شرح زیر است:

 های مندرج در سواالت جلسات کانونيکارکرد

دانش 

 آموزان
 مدیران والدین

ی ساحت ها كاركرد آشکار كاركرد پنهان

 تعلیم تربیت

 های مندرج در سواالت جلسات كانونيكاركرد
 )به انضمام مثبت یا منفي بودن كاركرد و شماره كاركرد(

 ردیف سواالت
 آموزشي تربیتي آموزشي تربیتي

    •    1 اول 0     _انتظار پاداش بدون تالش   مشترک.  

       • 2 دوم 3    موفقیت گرایي + مشترک.  

      •  شترکم 
هدایت صحیح استعدادها و  استعدادپروری

   +3ها شایستگي
 سوم

3.  

       • 4 سوم مدیران(2)تکراری باسوال   موفقیت گرایي + مشترک.  

     •   5 سوم  4  -نتیجه گرایي مشترک.  

     •   6 سوم     7   وجود انگیزه تحصیلي + مشترک.  

      •  
-اجتماعي

 سیاسي

وب دانش آموزان مطلمهارت اجتماعي ارتباطي

 4 )حسن سلوک با دیگران(+
 سوم

7.  

       • 8 سوم  7اهمیت داشتن زنگ ورزش + بدني -زیستي.  

       • 9 سوم 8  وجود كالس های فوق برنامه هنری+ هنری -زیبایي شناختي.  

      •  بدني -زیستي 
-رواني دانش-اهمیت داشتن سالمت جسمي

 1 آموزان+
 سوم

11.  

    •    11 سوم 01 توجه به آراستگي ظاهری و فردی+ هنری -زیبایي شناختي.  

    •    12 چهار 00 های نظام+التزام به ارزش اعتقادی،عبادی،اخالفي.  

    •    13 پنج 03 تکریم معلمان + سیاسي-اجتماعي.  

         )14 شش غیركاركردی)تناسب با اهداف مصوب.  

     •   15 هفت  03وجود فضای رقابتي+ سیاسي-اجتماعي.  

     •   16 هفت  مدیران(4)تکراری باسوال -نتیجه گرایي مشترک.  

         )17 هشت غیركاركردی)سوال  از امکان ادغام.  

         
غیركاركردی)سوال  از مالک های انتخاب 

 مدرسه(
  .18 اول
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         )19 اول غیركاركردی)سوال  از پاسخ به انتظارمخاطبین.  

      
• • 

 علمي فناورانه
آموزشي  و های تربیتي نظارت و ارزیابي فعالیت

+04 
  .21 دوم

         )21 دوم غیركاركردی)سوال  از پاسخ به انتظارمخاطبین.  

    • •   22 سوم 07 + و تربیتيتعالي كیفیت فعالیت های آموزشي  علمي فناورانه.  

     •   23 سوم مدیران(3)تکراری باسوال  -نتیجه گرایي مشترک.  

     •   24 سوم مدیران(3اری باسوال )تکروجود انگیزه تحصیلي + مشترک.  

    
 

 سیاسي-اجتماعي  • 
مطلوب دانش آموزان )حسن مهارت اجتماعي ارتباطي

 مدیران(3)تکراری باسوال  سلوک با دیگران(+

  .25 سوم

    
• 

   
-اجتماعي

 سیاسي

 04 –وجود  احساس غرور كاذب 
  .26 چهار

    •    27 چهار 07 -وجود احساس خود كم بیني سیاسي-اجتماعي.  

    •    
  .28 پنج 08 –سودانگاری مسولین مدارس  حرفه ای -اقتصادی

    •    29 شش 01 -وجود احساس تفاوت طبقاتي سیاسي-اجتماعي.  

    •    31 شش والدین(3)تکراری باسوال -وجود  احساس غرور كاذب  سیاسي-اجتماعي.  

      •  مشترک 
هدایت صحیح استعدادها و  استعدادپروری

 مدیران(3سوال )تکراری با+ها شایستگي

  .31 هفت

       • 32 هفت مدیران(3)تکراری باسوال موفقیت گرایي + مشترک.  

     •   33 هفت مدیران(3)تکراری باسوال  -نتیجه گرایي مشترک.  

     •   مشترک 
)تکراری باسوال  وجود انگیزه تحصیلي +

 مدیران(3

  .34 هفت

      •  سیاسي-اجتماعي 

موزان مطلوب دانش آمهارت اجتماعي ارتباطي

)تکراری باسوال  )حسن سلوک با دیگران(+

 مدیران(3

  .35 هفت

       • بدني -زیستي 
)تکراری باسوال  اهمیت داشتن زنگ ورزش +

 مدیران(3

  .36 هفت

       • هنری -زیبایي شناختي 
)تکراری  وجود كالس های فوق برنامه هنری +

 مدیران(3باسوال 

  .37 هفت

      •  بدني -زیستي 
-رواني دانش-مت جسمياهمیت داشتن سال

 مدیران(3تکراری باسوال ) آموزان+

  .38 هفت

    •    

زیبایي 

 -شناختي

 هنری

)تکراری  توجه به آراستگي ظاهری و فردی+

 مدیران(3باسوال 

  .39 هفت

         )41 هشت غیركاركردی)سوال از امکان ادغام.  

         
غیركاركردی)سوال از مالک های انتخاب 

 مدرسه(
  .41 اول

      •  
-جتماعيا

 سیاسي

مطلوب دانش آموزان مهارت اجتماعي ارتباطي

)تکراری باسوال  )حسن سلوک با دیگران(+

 مدیران(3

 دوم
42.  

    •    43 دوم 31 -فرارمغزها مشترک.  

       • اعتقادی،عبادی،اخالفي 

جود برنامه های آموزشي غیر درسي برای تقویت و

 30بنیه اعتقادی مخاطبین+
  .44 سوم
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    •    
  .45 سوم 33-سطحي سازی ارزش های دیني  ،عبادی،اخالفياعتقادی

      •  
  .46 سوم 33ادای فرائض +اهمیت داشتن  اعتقادی،عبادی،اخالفي

      •  
  .47 سوم 34 اخالق مداری + اعتقادی،عبادی،اخالفي

    •    
  .48 سوم 37وجود عالقه به نماز و شعایر دیني+ اعتقادی،عبادی،اخالفي

      •  سیاسي-اجتماعي 

های اجتماعي) آموزان درفعالیتاركت دانشمش

درون  و بیرون مدرسه مثل صبحگاه ، اردوها، 

 34+ ها(راهپیمایي

 چهار
49.  

    •    51 چهار 37 گرایش به فعالیت های اجتماعي+ سیاسي-اجتماعي.  

      •  51 پنج 38 اهمیت رسیدگي به مسایل انضباطي + مشترک.  

      •  علمي فناورانه 
تکراری ) +بي فعالیت های تربیتي نظارت و ارزیا

 ن(والدی2باسوال 
  .52 پنج

     •   53 شش 31عدالت آموزشي + سیاسي-اجتماعي.  

    •    54 هفت 31_ایجاد احساس شکست تحصیلي  مشترک.  

         )55 هشت غیركاركردی)سوال از امکان ادغام.  

 

ها بوده و اطالعات الزم در مورد متغیرها را ا سئوالها یگیری )ابزارها باید در ارتباط با فرضیهابزارهای اندازه  1-03

 آوری كند.(جمع

پژوهش بدست آمده بود ای كه از سواالت اصلي مصاحبهسواالت  لف؛ا نوع ابزار استفاده شد 3برای این پژوهش از 

 حبه باهمچنین مصاع و وانواع مدارس متن دست اندركاران اجرایيمصاحبه با برای و در مراحل آغازین پژوهش 

 های تحقیق آورده  شده است.در پیوست هااصل سواالت مصاحبه .قرار گرفتاستفاده  صاحب نظران مورد

در جلسات مورد استفاده ابزار  فاده شداستجلسات كانوني  روش اجرایبرای این پژوهش ازكه ا توجه به اینب ب؛

-نامهرسشاز سواالت پ كه بودآموزان دین و دانشمدیران، والمعلمان وبرای  ساخته محققسوال مجموعه سه كانوني، 

رسید. اصل سواالت كانوني طرح به تایید ناظران ساخته  ه بودای كه كاركردهای انواع مدارس از آن استخراج شد

 های تحقیق آورده  شده است.در پیوستآموزان برای معلمان ومدیران، والدین و دانشگانه سه

 نمونه گیری و حجم نمونه: جامعه مورد بررسي، روش-01-03
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 الف. جامعه:

، غیر دولتي، استعدادهای درخشان، نمونه دولتي، هیات امنایي، دولتي )عادی جامعه آماری این مطالعه كلیه مدارس

 ( متوسطه شهر تهران است.، مدارس وابسته و مدارس استثنایيبزرگساالن، ایثارگران، راه دورشاهد، 

 ب.روش نمونه گیری:

ین كه این مطالعه با روش كیفي به انجام مي رسید برای انجام آن از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد به نظر به ا

برای  ایبرای مدیران، جلسه ایجلسهمقرر شد  ،نوع مدرسه مورد مطالعه 00نوع مدرسه از هر این ترتیب كه برای 

ام اول با اخذ مجوز های الزم به كارشناس مربوطه در لذا در گ ،والدین و جلسه ای برای دانش آموزان برگزار گردد

نفر از مدیران را به ترتیب زیر  01اداره كل مراجعه، و درخواست مي شد از هر نوع مدرسه اطالعات و شماره تماس 

در اختیار محققان قرار دهد. از شمال، جنوب، شرق، غرب و مركز تهران هركدام یک دبیرستان متوسطه دخترانه و 

سرانه به نحوی كه مدرسه مورد نظر معرف نوع مدرسه مزیور باشد و حتي المقدور مدارس متوسط )یعني یک پ

سپس ضمن هماهنگي تلفني مدارسي كه نه خیلي باال و نه خیلي پایین باشند ( برای این كار به ما معرفي شوند.

 ند.مدیران مزبور در جلسه كانوني حاضر شده و به سواالت محققان پاسخ مي داد

درخواست مي شد یک نفر از والدین و یک نفر از دانش  در هرجلسه فرم هایي آماده شده بود و از مدیران حاضر

آموز از یک خانواده آموزان خود را برای جلسات كانوني بعدی معرفي كنند و البته تاكید مي شد كه والد و دانش 

نیم. والدین و دانش آموزاني اولویت داشتند كه سال باالتر نباشند كه ما بتوانیم از نقطه نظرات بیتشتری استفاده ك

و از نوع مدرسه ذهنیت بیشتری  بودند یا حتي المقدور فرزند یا خواهر و برادر دیگری در این نوع مدرسه داشته اند

 .داشته باشند

 



113 
 

آوری شده، عات جمعهای تحقیق و اطالها و فرضیههای آماری با سئوالهای تحلیل اطالعات: ) روششیوه -00-03

 هماهنگ باشد.(

استفاده شد؛ لذا، شیوه تحلیل  اجرای جلسات كانونيدر این پژوهش  با نظر  بر اینکه از  دو  ابزار مصاحبه و 

 اطالعات به  شرح ذیل مي باشد:

 الف: مصاحبه

طرح برآورد پدیده در  درتحلیل محتوا از"مي باشد:   "تحلیل محتوا"تحلیل اطالعات مصاحبه با استفاده از شیوه 

متن داده ها، كه اصلي ترین نوع طرح تحقیق در تحلیل محتواست استفاده مي شود. داده بر حسب فراواني وقوع، 

( و از انواع تحلیل محتوا نیز 33: 0384حکیم زاده و دیگران،«)توصیف و كمیت ها، حاصل شمارش فراواني هستند

در روش  0توصیفي استفاده مي شود. در ضمن واحد ضبط -مقوله ایبا توجه به هدف پژوهش از تحلیل محتوای 

در مورد بررسي های انگیزش ها، افکار عمومي،  "مضمون"واحد  "است.  "مضمون"تحلیل محتوای زیر واحد 

و پرسش مصاحبه نظرات، ارزش ها، باورها و گرایش ها و غیره معموال به عنوان واحد ضبط به كار مي رود. و متن 

 "مضمون"تحلیل محتوا مي شود. ام. ث. دن روگ واحد  "مضمون"مواردی است كه به روش واحد ء م جزنامه ه

واحد معني دار مركب كه دارای طول متغیر مي باشد، واقعیت آن  "را در تحلیل محتوا، این گونه تعریف مي كند

شکیل یک مضمون بدهد و یا زبان شناختي نیست بلکه روان شناختي است. یک تایید با یک اشاره مي تواند ت

برعکس یک مضمون مي تواند شامل جمالت و تاییدات متعدد باشد و باالخره یک قطعه هر چه كه باشد، مي 

)لورنس باردن، ترجمه آشتیاني و یمني دوزخي  تواند شامل مضامین متعدد باشد )و معموال به همین منوال باشد(

انجام مصاحبه با صاحب نظران و دست اندركاران مدارس متنوع  33در این پژوهش  (.031-030: 0374سرخابي، 

                                                           
ردن مقوله و شمارش بسامدی واحد  پایه به حساب می آید. واحد عبارت است از واحد معنی دار و قابل رمز گذاری، جزئی از محتوا که برای درست ک -1 

  (.111-111: 1831)لورنس باردن، ترجمه آشتيانی و یمنی دوزخی سرخابی، ضبط از نظر ماهيت و اندازه ممکن است بسيارمتغير باشد
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كاركرد های آشکار و  گرفتنتحلیل محتوای آن با در  نظر   وپیاده كردن كه با ضبط مصاحبه انجام شده،  شد

 سواالت كانوني نهایي شده با نظر به همین پرسشنامه نهایي ساخته شد. .پرسشنامه نهایي آماده گردید ،پنهان مدارس

 مورد مصاحبه بودند به شرح زیر است: 10لیست افرادی كه ازآبان تا بهمن 

 لیست صاحب نظران و دست اندركاران اجرایي مدارس  موردمصاحبه-3-01جدول

ف
ردی

 

 سمت نام

 مشاوررئیس سازمان پژوهش ومدیر اسبق دفتر تالیف مهندس زرافشان  -0

 رئیس اسبق متوسطه آقای سلیمي جهرمي  -3

 مشاور اسبق معاون آموزشي وزارت آموزش پرورش یانآقای معتمد  -3

 مدیر كل اسبق دفترشاهد وزارت آموزش پرورش دكتر پناهي  -4

 معاون دبیركل شورای عالي آموزش پرورش مهندس بطحایي  -7

 مدیر كل دفترراهنمایي وزارت آموزش پرورش يدكترفضلي خان   -4

 پرورش معاون مدیر كل دفتراستثنایي وزارت آموزش آقای برقي  -7

 ای وزارت آموزش پرورشمدیر كل اسبق دفترفني حرفه مهندس نشاسته ریز  -8

 ای وزارت آموزش پرورشمدیر كل دفترفني حرفه مهندس جعفرآبادی  -1

 ای وزارت آموزش پرورشمعاون مدیر كل دفترفني حرفه مهندس روحي  -01

 مدیر كل دفتركاردانش وزارت آموزش پرورش مهندس چهاربندی  -00

 كارشناس دفتراستعدادهای درخشان وزارت آموزش پرورش مظفریآقای   -03

 مدیر كل دفترشاهدوزارت آموزش پرورش خانم خلیل وند  -03

 معاون مدیر كل دفترابتدایي وزارت آموزش پرورش دكترشکوهي  -04

 مدیر كل دفترمتوسطه وزارت آموزش پرورش مهندس افشاني  -07
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 وزارت آموزش پرورش مدیر كل دفترآموزش از راه دور آقای شاهمرادی  -04

 مدیر كل دفترمشاركت های مردمي وزارت آموزش پرورش آقای حافظي  -07

 كارشناس دفترمدارس هیات امنایي وزارت آموزش پرورش آقای اسماعیل پور  -08

 استاددانشگاه تربیت مدرس و صاحبنظر مسایل تعلیم و تربیت دكتر محمودمهرمحمدی  -01

 ربیت معلم و صاحبنظر مسایل تعلیم و تربیتاستاددانشگاه ت دكترتاجیک اسماعیلي  -31

 استاددانشگاه تهران و صاحبنظر مسایل تعلیم و تربیت دكترزهرا بازرگان  -30

معاون  -استاددانشگاه تربیت مدرس و صاحبنظر مسایل تعلیم و تربیت دكترعلي اصغرفاني  -33

 آموزشي اسبق وزرات آموزش و پرورش

 اجرای جلسات کانوني -ب

توصیف شد و سواالت مربوط به آن و نحوه روش تحقیق و روند اجرای كار بخش معرفيبه آن در  اطالعات مربوط

 استخراج كاركردها از آن نیز در همان بخش تبیین گردید. 

 برگزار شده در این مطالعه به شرح زیر است:كانوني لیست جلسات 
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  .37 13اسفند34 جلسه تلفیقي
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 مقدمه

 3جمع آوری اطالعات  این طرح با روش اجرای جلسات كانوني به انجام رسید و برای هر نوع مدرسه تالش شد 

برای مدیران، جلسه بعدی برای والدین و جلسه سوم برای دانش آموزان. اطالعات  جلسه برگزار شود. جلسه اول

گزارش مي گردد و مطابق نظمي كه اجرای جلسات داشت به  ،در ادامه هرجلسه به ترتیب حروف الفبایي مدارس

 ترتیب اول جلسات مدیران گزارش شده است، بعد والدین و در نهایت دانش آموزان.

 مدارس انواع بررسي كاركردهای  -الف تنظیم شده است كه شامل:مطابق سه سوال اصلي تحقیق محتوای هر جلسه 

داگانه برای معلمان و ع بندی انواع كاركردها طي جدوال جآمده است و در پایان جم پاسخ به سواالتكه در قالب 

ه عمال پاسخ به سوال هشتم بررسي زمینه ادغام مدارس ك -ب ،آموزان منظور گشته استمدیران، والدین و دانش

ارائه راهکاردر جهت، افزایش بررسي نقاط قوت و ضعف مدارس و -ججلسات كانوني را شامل مي شود و 

 . است كه در انتها آمده است كاركردهای مثبت و تقلیل كاركردهای منفي مدارس

ای اساسنامهداف مصوب در آغاز بررسي شرایط هر مدرسه هم وضعیت تناسب فعالیت های هرمدرسه براساس اه

قرار گرفته است كه این سوال هم در ششمین سوال جلسات كانوني كه مربوط به مدیران بود و از همه مورد بررسي 

 آورده شده است. و گرفتهگانه مورد كنکاش قرار  00مدارس 

 ه شده است.افرادشركت كننده در جلسه و اطالعات مربوط به آنها آورددر ابتدای هر جمع بندی هم لیست 

آموزان بعضي سواالت تکرار شده است مثل سوال از ادغام مدارس، در جلسات معلمان و مدیران، والدین و دانش

های انتخاب مدرسه و سوال از بعضي كاركردها، كه در جداولي كه برای هر جلسه از جمع بندی كاركردهای مالک

واستنباط حاصل از جلسات متعدد یه شکلي  ی حذف شدهمورد مطالعه در پایان هرجلسه آمده است سواالت تکرار

 دست ارائه شده است.واحد و یک
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 مدارس استثنایي -1

وزشي ویژه به منظور استفاده مفراهم آوردن فرصت های  مناسب و امکانات آ ،هدف كلي اهداف نوع مدرسه:

هدف  .ي و جسماني  آنها مي  باشدا توجه به ویژگي های عقالنباز حداكثر توانایي های ذهني  و جسمي كودكان 

جسمي كودک استثنایي: جبران استفاده از  روشهای نوین آموزش  و  -الف: جبران ناتوانایي های ذهني ،جزئي

پرورش استثنایي ج: آموزش  و پرورش با توجه به نیاز های مختلف  با توجه به پایه های  تحصیلي. د: كمک به 

 جسمي  در مراحل  مختلف زندگي فردیپیشگیری از بروز ناتوانایي های 

 03/13/ 07مورخ   33لیست حضار: جلسه                    مدیران مدارس استثنایي

 دبیرستان نام نام دبیرستان توضیحات

شهر تهران  مدارس استثنایينفر از مدیران 3این جلسه با حضور 

مدیر 01از همه انواع مدارس استثنایي  قابل ذكر است برگزار گردید.

از سطح تهران دعوت شدند كه علي رغم قول حضور،غیر از دو مدیر 

مسئله به نوعي از نرخ  ایندیگر مدیران در جلسه حاضر نشدند. ،فوق

 انگیزه پایین مشاركت مدیران مدارس استثنایي حکایت داشت.

 ارشادكم توان ذهني آموزان دانش مدرسه دكتر خزائلينابینایان 

آموزان استثنایي جه به اهداف مندرج در اساسنامه مدارس استثنایي كه به توانمند شدن دانشبا توتحلیل هدف: 

های نامبردگان است كه مستلزم وجود هزینه و نظر دارد كاركردعمده این نوع مدارس مبتني برجبران ناتواني

یس این مدارس وجود اعتبارات كافي است، و در گفتگوی جلسه كانوني برگزار شده مشکالت جدی در بحث سرو

تعداد  ،، همین طور در بخش آموزش دهيحداقل امکاناتي است كه باید برای این مدارس منظور گرددازداردكه 

تعداد معلم تخصصي اندک و ورود معلمان غیر تخصصي مثل با توجه به آموز استثنایي زیاد است و دانش

باید گفت به دلیل مشکالت فوق این مدارس از  ،آموزشیاران نهضت سواد آموزی وسایر مشکالت این مدارس

باید به گرفتن در نظر گرفتن شرایط متناسب با تزریق امکانات الزم الزم است هدف اساسنامه ای شان فاصله دارند و 

 آن اهداف نزدیک شوند.

 و بررسي کارکردهای مدارس پاسخ به سواالت -الف



120 
 

پاداش بدون تالش اصال است چون دغدغه كنکور نیست. نمرات مدارس استثنایي كامال واقعي  :1پاسخ سوال

 موضوعیتي ندارد.

، چون دغدغه كنکور در این مدارس فقیت گرایي در این مدارس به شکل واقعي دیده مي شودمو: 2پاسخ سوال

-های حتي كوچک موضوعیت پیدا ميشود امکان اهمیت یافتن موفقیتوجود ندارد و هركس با خودش مقایسه مي

دهند ولي جوپرفشار كار برای كنکور و آموزان عادی كنکور ميآموزان نابینا مثل دانشگفته نماند دانشكند.نا

  سمت گیری كنکور مدار در دستور كار مدارس شان قرار نداشت.

های مناسبتي و تدارک الزم در دستور كار است كه به ابعاد مختلف های مختلف برنامهدر مناسبت: 3پاسخ سوال

آموزان پرداخته شود ولي واقعیت حاكي از آن است كه علي رغم سعي و تالش این مدارس، به ین دانشرشدی ا

و محدودیت معلمان تخصصي، شایستگي ها به خوبي ظهور نمي كند. با این وجود انگیزه در  دلیل ضعف امکانات

است. به دلیل ضعف امکانات و تر تر و در سایر ناتواني ها تحت تاثي امکانات ضعیفمدراس نابینایان پررنگ

اند وتوانمندسازی در ابعاد روحي و های مختلف هنری ضعیفمحدود بودن معلمان تخصصي زنگ ورزش و كالس

رواني كارآمد نمي باشد. آراستگي ظاهری معلوالن نیز بستگي نزدیک با شرایط فرهنگي و البته توانمندی مالي 

 آموزان معلول داشت.های دانشخانواده

های نظام علي رغم این كه مدارس تمام سعي خود را مي كنند در این مدارس خیلي التزام به ارزش: 4اسخ سوالپ

 مطرح نیست.

گیر و پررنگ بود و لیکن در گروه عقب ماندگان، به دلیل چشم تکریم معلمان در مدارس نابینایان: 5پاسخ سوال

-در بعضي موقعیت ها در معرض تهدید از سوی دانش مشکالت بلوغ و توان اندک خود كنترلي، معلمان خانم

 آموزان قرار دارند.

آموزان استثنایي با توجه به اهداف مندرج در اساسنامه مدارس استثنایي كه به توانمند شدن دانش :6پاسخ سوال

ینه و های نامبردگان است كه مستلزم وجود هزنظر دارد كاركردعمده این نوع مدارس مبتني برجبران ناتواني

اعتبارات كافي است، و در گفتگوی جلسه كانوني برگزار شده مشکالت جدی در بحث سرویس این مدارس وجود 

داردكه ازحداقل امکاناتي است كه باید برای این مدارس منظور گردد، همین طور در بخش آموزش دهي، تعداد 

ک و ورود معلمان غیر تخصصي مثل آموز استثنایي زیاد است و با توجه به تعداد معلم تخصصي انددانش

آموزشیاران نهضت سواد آموزی وسایر مشکالت این مدارس، باید گفت به دلیل مشکالت فوق این مدارس از 
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هدف اساسنامه ای شان فاصله دارند و الزم است با تزریق امکانات الزم گرفتن در نظر گرفتن شرایط متناسب باید به 

 آن اهداف نزدیک شوند.

رقابتي این مدارس شکل منفي و آسیبي ندارد و هركسي با خودش مقایسه مي شود. كنکور فضای : 7لپاسخ سوا

آموزان ناشنوا موضوعیت دارد و خوشبختانه در این مدارس هم آموزان نابینا و كمي هم برای دانشفقط برای دانش

 رقابت شکلي حساب شده دارد و وجوه آسیبي آن پررنگ نیست.

ضرورت ادغام و تلفیق بعضي از انواع مدارس استثنایي مثل : 8پاسخ سوال ادغام مدارس:بررسي زمینه  -ب

آموزان مدارس عادی است كه مواجهه ناشنوایان در مدارس عادی مطرح است. در واقع حق دانشن و مدارس نابینایا

 آموزان را بیاموزند و خود را برای آن آماده سازند.با این دانش

ارائه راهکاردر جهت، افزایش کارکردهای مثبت و تقلیل و ضعف مدارس و بررسي نقاط قوت -ج

 کارکردهای منفي مدارس

در كشورهای پیشرفته بر روی بچه ها در مدارس عادی كار مي شود تا احساس ناتوان بودن به آنها دست ندهد. 

رس بخوانند مانند بچه های دانش آموزان نابینا و ناشنوا در صورت وجود امکانات مي توانند در مدارس عادی د

مرزی كه سابقا در مدارس استثنایي بودند و امروز در مدارس عادی درس مي خوانند اما تحت پوشش خدمات 

 مدارس استثنایي هستند. 

آموزان اوتیستیک در مدارس موزش ندیدند و ادغام دانشآمعلمان مدارس استثنایي در این زمینه اوتیسم اصال 

وده است. برای این كار نیاز به برنامه ریزی، تزریق امکانات و آموزش معلمان آشنا با مسائل این بچه استثنایي اشتباه ب

 ها بوده كه هیچ یک انجام نشده است. 

تعداد دانش آموز استثنایي زیاد است و تعداد معلم استثنایي كم و عمده معلمان خانمند و به دلیل حقوق پایین انگیزه 

این دانش آموزان و عدم توانایي خود كنترلي آنان  ارند و از طرفي به دلیل نیاز جنسي شدیدكافي برای همکاری ند

 معلمان خانم تامین جاني الزم را ندارند.

در بعضي كشورهای دنیا این بچه را مقطوع النسل مي كنند و امکان ازدواج بعضي  از آنان مثل سندرم داوني ها 

 امکاني دارند و الباقي برای معلمان خانم تهدید محسوب مي شوند.هست. در كشور ما افراد متمول چنین 
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یکي از مشکالت مدارس استثنایي هزینه هاست خصوصا هزینه سرویس مدرسه. برای تامین هزینه سرویس های 

مدرسه مصوبه مجلس وجود دارد ولي دولت از پس تامین كار آن بر نمي آید و خانواده ها در این خصوص برایشان 

ده و پرداخت زایجاد شده كه واقعي نیست و به نوعي مدیران مدارس را مقصر مي دانند كه پول را به جیب  توقعي

 نمي كنند. 

 واحد نابینایان در سازمان استثنایي تعطیل شده است.مسئله جدی دیگر این است كه 

است و این مسئله ای فرهنگي  و شان را پنهان كرده اندفراوان بچه مالي خانواده هایي را داریم كه با امکانات

مي دیگران از تمسسخر  كه داشتن بچه استثنایي را برای خود ننگ مي شمارند وكاركردی منفي ایجاد كرده است 

 ترسند.

سال است تربیت معلم ها تعطیل شده 03در استثنایي نیروی مازاد وجود ندارد و همه نیروها به نوعي استفاده مي شود. 

كه در استثنایي به كار گرفته شده اند نیروهای نهضت سواد آموزی اند كه حتي برای كار در و بدترین نیروهایي 

 مدارس عادی انگیزه ندارند چه رسد به استثنایي. 

 معلم پرورشي و معلم ورزش تخصصي نداریم.در استثنایي 

اند ه قوی هستند و ودیعه الهيتاسیس مدرسه استعداد درخشان اشتباه بود به دو دلیل اول شما این دانش آموزان را ك

و باید به دیگران هم یاد دهند جدا مي كنید، دوم این كه وقتي آدم های باهوش دركنار هم قرار مي گیرند از هم 

متنفر مي شوند و رقابت منفي بوجود مي آید و به هم صدمه مي زنند. به دانشمندان دیوانه تبدیل مي شوند . توسعه 

ان و شاهد توسعه نیست فریب است و كاركرد مالي موضوعیت دارد. نخبه پروری اشتباه مدارس استعدادهای درخش

 است و جامعه را متوسط ها مي سازند. نظام اجتماعي ما از نبود عدالت و تبعیض در سطوح مختلف رنج مي برد.

هنمایي رایگان آموزش و پرورش از رسالت خود فاصله گرفته چرا كه ما مي گوییم آموزش تا پایان دوره ی را

افراد الزم التعلیم از از هنوز و چقدر  مطرح است در مناطق محروم موضوع پول گرفتن حتي گاهياست. ولي 

 .تحصیل باز مي مانند

ه از عهده حداقل كار شخصي خود كمالک برای دانش آموز موفق نابینا در وهله اول ورود به جامعه است و این

احساس ترحم كاركردی منفي است و تالش  .واقع نشوند. با محیط سازگار شوند یند و در اجتماع مورد تمسخربرآ

آموزان نابینا و حتي آموزان حفظ شود. به همین دلیل عمدتا دانشمدارس مصروف این است كه عزت این دانش

 خانواده هایشان از هركس كه از سرترحم بخواهد برای آنها قدمي بردارد احساس برائت دارند.
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 ي كه پیش بیاید سعي بر این است كه این دانش آموزان با مباني دیني و فرهنگي آشنا شوند.هر فرصت

یکي از مشکالت هم بچه های چند معلولیتي است چون مركز جداگانه ای ندارند و جزء اقلیت های محرومند. اینها 

از این بیشترنفر  8تا  7. معموال اگر مربیان اگاه و توانمند و مدارس مخصوص داشته باشند آموزش بیشتری مي گیرند

هم سخت تر  بچه های چند معلولیتي. كار با سالگي( 8تا  7ایند )سن بی توانندباالنميموزش آبرای  آموزاندانش

 مظلومترند.این ها و هم است 

فتاده این است: احترام به بزرگتر و محبت به كوچک تر. این فرهنگ جا ا هامدرسهاین در مورد حرمت معلم شعار 

حتي دانش آموز به دانش آموز دیگر یا رانندگان سرویس ها نیز باید احترام را رعایت كنند. اصال بچه های استثنایي 

 )البته این مسئله در مدارس نابینایان مصداق واقعي دارد(مطیع تر از بچه ها عادی هستند. 

 و هر كسي با خودش مقایسه مي شود.است فضای رقابتي سالم 

همه عناوین مدارس شاهد، ایثارگر و تیزهوشان باید حذف شود. همه را باید به مدارس نزدیک خانه اد حضار به اعتق

خودشان بفرستیم. از آن طرف بهترین دبیران لیسانس و فوق لیسانس را برای مدارس ابتدایي بیاورند و حقوق باال به 

ر ابتدایي و پیش دبستاني است هر چه آنجا زحمت بکشیم ها دآنها بدهند. ابتدایي باید تقویت شود. پایه همه آموزش

 در مقاطع باالتر زحمتمان كمتر است.

ها را طبقه بندی كرده پیامبر)ص(  با میوه فروش دعوا كرد كه تو مردم را پیامبر)ص(میوه فروشي را دید كه میوه

 طبقه بندی كردی، همه را با هم بریز قیمت را كم كن.

ارد كه بچه عادی به او كمک كند حق بچه عادی است كه بتواند و بداند چگونه به یک بچه بچه استثنایي نیاز ند

 .استثنایي كمک كند
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 جمع بندی كاركردها

 نوع مدرسه
كاركرد 

 پنهان

كاركرد 

 پنهان

كاركرد 

 آشکار

كاركرد 

 آشکار
ساحت های 

 تعلیم تربیت

 های مندرج در سواالت جلسات كانونيكاركرد

 انو معلم مدیران
 سواالت

نوع 

 كاركرد
 كاركرد

 آموزشي تربیتي آموزشي تربیتي استثنایي

 1 منفي اول انتظار پاداش بدون تالش   مشترک    • ونمره واقعي استمطرح نیست 

 2 مثبت دوم موفقیت گرایي مشترک •    مطرح است به شکلي پررنگ 

به دلیل ضعف امکانات به طوری 

 مطرح استضعیف 
 ترکمش  •  

هدایت صحیح استعدادها و شایستگي استعدادپروری

 ها
 سوم

 مثبت
3 

 4 منفي سوم نتیجه گرایي مشترک   •  ست مطرح نی

دردیگر  است تردر نابینایان مطلوب

ناتواني ها تحت تاثیر ضعف امکانات 

 ضعیف تر است

 5 مثبت سوم وجود انگیزه تحصیلي مشترک   • 

رتباط به دلیل تفکیک مدرسه و عدم ا

با افراد عادی به شکل ضعیف تر 

 مطرح است

  •  
-اجتماعي

 سیاسي

مطلوب دانش آموزان مهارت اجتماعي ارتباطي

 )حسن سلوک با دیگران(
 6 مثبت سوم

 7 مثبت سوم اهمیت داشتن زنگ ورزش بدني -زیستي •    به شکل ضعیف تر مطرح است

 8 مثبت سوم وجود كالس های فوق برنامه هنری ریهن -زیبایي شناختي •    به شکل ضعیف تر مطرح است

 9 مثبت سوم آموزانرواني دانش-اهمیت داشتن سالمت جسمي بدني -زیستي  •   به شکل ضعیف تر مطرح است

عموماتحت تاثیرشرایط مالي خانواده 

 ها قرار داشت
 سوم توجه به آراستگي ظاهری و فردی هنری -زیبایي شناختي    •

 مثبت
11 

 چهار های نظامالتزام به ارزش اعتقادی،عبادی،اخالفي    • ن مطرح نیست چندا
 مثبت

11 

گیراست دردیگر در نابینایان چشم

 ناتواني ها  هم البته مطرح است
 پنج تکریم معلمان سیاسي-اجتماعي    •

 مثبت
12 

تحت تاثیر ضعف امکانات فاصله با 

 اهداف مصوب زیاد است
 -  شش با اهداف مصوب(غیركاركردی)تناسب      

 13 منفي هفت وجود فضای رقابتي سیاسي-اجتماعي   •  چندان مطرح نیست

ضرورت ادغام مدارس نابینایان و 

ناشنوایان در مدارس عادی مطرح 

 است.

 -  هشت غیركاركردی)سوال  از امکان ادغام(     
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 مدارس ایثارگران-2

 عمهمم   نهام  بهه اساسنامه عزيز)كه دراين وآزادگان وجانبازان رزمندگان براي است الزم ازآنجا كه هدف نوع مدرسه:

 داشهته  باشهتري  تناسه   ايثهارگران عمهمم   با مقتضهاا   وجمدآيدكه به خاص  آممزش شمند( نظام م  خمانده ايثارگران

 ادامهه  رابهراي  آنهان  علمه  بناه تقميت برخمردارباشد وامكانآنان تمانائاها وآمادگاهاي باانماع انطباق براي الزم وازانعطاف

 تأسها   اساسهنامه  دراين ضمابط مندرج برطبق ايثارگران مدارس نامبه خاص  هاي آممزش آورد، مجتمع فراهم تحصال

   شمد.م 

     7/03/13مورخ   07لیست حضار:  جلسه مدیران مدارس ایثارگران      -الف

 نام دبیرستان های پسرانه ومنطقه دخترانه ومنطقههای نام دبیرستان  وضیحاتت

 علي رغم این كه همه جلسات كانوتي طرح در پژوهشکده مطالعات

توسعه برگزار گردید، این جلسه به اصرار رئیس اداره شاهد شهرتهران در 

محل دبیرستان ایثارگران حضرت زینب )س(برگزار شد و تمامي مدیران 

از اداره كل  ش شاهدمدیر و یک كارشناس 1ثارگران شهر تهران  شامل ای

 به همراه رئیس اداره شاهد شهرتهران در این جلسه حاضر بودند .

 4حضرت زینب )س(

 3فاطمه الزهرا)س(

 07انقالب اسالمي

 0الزهرا)س(

 4شهیدرجایي 

 1شهیدایماني

 4امام حسین)ع(

 04شهیدحاج همت

 03راهیان قدس

به دلیل نوع مخاطب خاص مدارس ، شانرسد كه عملکرد این مدارس با هدف تاسیسيبه نظر مي :تحلیل هدف

،  متناسب است ،در مدارس دیگر امکان این نوع آموزش میسر نیست كهدنویژه دار هاینیاز به آموزشكه  ایثارگر

را در سطح انتظار تقویت خود ان آموزدانشبنیه علمي  اندقادر نبودهاین مدارس ولیکن بر اساس اهداف تاسیسي 

 ند اگر چه در بخش آموزش معلمان زبده ای به كار گرفته شده اند.نك

 

 و بررسي کارکردهای مدارس پاسخ به سواالت -الف

كه مطابق  ندسخت گیرانه و منضبط يمدارس ایثارگران مدارس ،دهي و ارزشیابي در مورد نظام نمره -: 0سوال

دارس راه دور و بعضاَ بزرگساالن در . حضار معتقد بودند مبدون تالش مطرح نبود پاداش ودنكنمقررات عمل مي

 ستند.ب اخذ نمره واقعي زیر سوال هبا
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شد ولیکن مدار محسوب ميدانش آموز موفق دانش آموز غالباً ارزش و موفقیت گرایي به قوت مطرح بود: 3سوال

آموزان  های قبولي مدارس ایثارگران از دانشي كه رتبهگردد به نوعروی فرایند آموزش هم كاری جدی معمول مي

 طرح شاهد نیز باالتر است.

: نگاه جامع تعلیم و تربیتي در مدارس شاهد برجسته است در مدارس ایثارگران نیز بازتاب توفیقات درسي 3سوال

بولي در كنکور مهمترین دانش آموزان قابل توجه بود. در  این مدارس  به همه ی ابعاد رشد توجه خاص مي شود. ق

دانش آموزان  ایثارگران،مولفه این مدارس نیست و لذا همه چیز در راستای كنکور تعریف نشده است؛ در مدارس  

اجتماعي،  هبا برنامه ریزی دقیق مسئولین هویت خود را بدست آورده اند. برنامه ها در  راستای موضوعاتي  نظیر رابط

رواني اولیاء این نوع مدرسه از شرایط ویژه دانش آموزان مورد  -ضمناَ حمایت عاطفيآموزه های دیني، و.... است. 

این نوع مدرسه در ها استعداد پروری و هدایت صحیح استعدادها و شایستگيدر مجموع باید گفت  تاكید است.

د مدرسه و كمبود مدرسه ایثارگران قرار داشت. مشکالتي مانند كمبود تعدا وعمطرح ولیکن تحت تاثیر مشکالت ن

 امکانات و فضای مدرسه و...

مهارت اجتماعي ارتباطي  نتیجه گرایي مطرح نبود ولي فضای رقابتي مثبتي مشهود بود.انگیزه تحصیلي باال بود.

اهمیت سالمت جسمي ایثارگران مطرح  فوق برنامه هنری مطرح نبود. زنگ ورزش اصال مطرح نبود. مطلوب بود.

توجه به   وحي آنان و ایجاد امکان ادامه تحصیل برای ارتقاء روحیه آنان توجه شده بود.نبود ولي به سالمت ر

 .مطرح نبودچندان آراستگي ظاهری هم 

هنگ : معتقد بودند دانش آموزان ایثارگر پیشقراوالن حفظ كیان نظام جمهوری اسالمي هستند؛ ترویج فر4سوال

حتي در مدارس غیر شاهد وایثارگر به  این كار  همح پراكنده طردر ن است كه االایثار و شهادت یکي از اهداف 

 د.انجام مي رس

 .تشاي قرار دمطلوبمعلمان در جایگاه شایسته و  تکریم: 7سوال

نیاز به آموزش ویژه دارد و در مدارس دیگر  كه: متناسب است؛ به دلیل نوع مخاطب خاص مدارس ایثارگر 4سوال

 امکان این نوع آموزش میسر نیست.

 باشد.: فضای رقابتي نمي7سوال

راه دور  مدارسا حذف یپیشنهاد ادغام بزرگساالن و راه دور وحضار : 8سوالبررسي زمینه ادغام مدارس: -ب

 هایرسد با توجه به نیاز خاص این خانوادهبه نظر مي را داشتند و با ادغام مدرسه خود به هیچ وجه موافق نبودند.
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حفظ این فضای مدرسه ای الزم  این عزیزان ، های همسران و خودبه از خود گذشتگي و اهتمام ارج گذاری ایثارگر

آموزان این مدارس هم زیاد نیست مدرسه بود و تعداد دانش 1باشد و البته تعداد این مدارس هم در كالنشهر تهران 

ل شده و خارج مي شوند، ولي باید فارغ التحصیاز فرایند آموزشي سال  01در بازه زماني كمتر از و به مرور این افراد 

 دقت كرد به دالیل مختلف این نوع مدرسه نیز توسعه نیابد.

ارائه راهکاردر جهت، افزایش کارکردهای مثبت و تقلیل بررسي نقاط قوت و ضعف مدارس و -ج

 کارکردهای منفي مدارس

ر  مدارس یکي نیستند. شاهد و حضار اعتقاد داشتند كه، بخش فرهنگي و بخش ارزشي ایثارگران و شاهد با دیگ

و ارزشي فرهنگي  شرایطبا توجه به  نباید با نگاه ادغام یا حذف به آنها نگریست. و ایثارگران ربطي به تنوع ندارد

وارد این فضا شوند و نیز  بتوانیم اجازه دهیم افراد دیگر الزم است شرایطي فراهم شود كه ،فضای ایثارگرانمطلوب 

به زعم محققان این دالیل برای توسعه این مدارس كافي  نوی فرهنگي و ارزشي استفاده كنند.از فضا و سیستم مع

 و ارزشي مطلوب باید با تمهیداتي به كل نظام آموزشي وارد شود.فرهنگي  نیست و این شرایط

كه  است ماچون اعتقاد و مشغول به تحصیل هستند نفر از فرزندان شاهد  071حدود شاهد تهران در مدارس كال  

 . 0گرفته استمد نظر قرار جدیت ا بت دیني ربیت ،جدا نیست ما دین  ما از تعلیم و تربیت 

 و دارند را آموزش بحث اول وهله در درسي ما ایثارگران افراد خاص هستند و ثبت نام آن ها هم خاص است . كتب

 همه ولي باشد كم نمودش مستقیم رطو به است ممکن. شوند منتقل باید ها ارزش و اعتقادات آموزش، لوای در

 درسي كتب از هایي قسمت در. باشد ما انقالب مباني و دیني های آموزه بر منطبق درسي كتب كه است این تالش

 . است شده گنجانده مفاهیم این عیني های نمونه

مي محسوب پناهگاه  ین مدارس برای خانواده های ایثارگران. ادداروجود نه به این خانواده ها رامدا نگاه ارزش

اما ، د. مدارس شاهد و ایثارگران تابلویي از جهت گیری ارزشي آموزش و پرورش در بخش دفاع مقدس داردنشو

از بي عدالتي آموزش و پرورش است.  نمودیكه تاسیس شده فضای عدالت را مخدوش كرده و  يانواع مدارس

ورده است و سعي بر این است كه نفر اول همچنان در رقابتي منفي بوجود آ برای  مثال، مدارس نمونه یک فضای

 باال قرار بگیرد و به این عنوان هر كار غیر اخالقي را هم ممکن انجام دهد. 

                                                           
 ین جلسه مطرح گردید.به دلیل حضور مسولین شاهد اداره كل در این جلسه مباحث پیرامون مدارس شاهد نیز در ا -1 
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اگر برای فرزند شهید مشکلي پیش آید آبروی نظام ما به چالش كشیده مي شود و  است.فرزند شهید یادگار شهید 

ت نام فرزند ل ذكر است كه مدرسه شاهد طبق مصوبه  مجبور به ثبفرزند شهید احساس امنیت نخواهد كرد. قاب

د كه روحیه هایي داده مي شو. در مدارس ایثارگران افراد متأهل و خانم های سن باال آموزشدر صد است 41جانباز 

 بهتری   دركنار همسرانشان داشته باشند. 

 ریم چون مخاطبان ما افراد خاص هستند .باب مقایسه دانش آموزان شاهد را با دیگران  باید كنار بگذا

 .ه استدعه ای است كه پخش ششایتقویت طرح شاهد پراكنده 

توسعه در مدارس شاهد اشکال داشته و این اشکال باید برطرف كنیم نه این كه مدارس شاهد را از بین ببریم .  

 كشوری كه در حال توسعه است مدارس آن هم توسعه پیدا مي كند.

 ر  مدارس شاهد ضعیف  است  و امکانات موجود هم وقفي  است.امکانات د 

رویکرد همه ی  دست اندركاران در  مدارس  شاهد یک رویکرد معنوی  محور همراه با  با عشق و عالقه فرزندان 

 شاهد است.

و یک  میلیون دانش آموز 7/03اگر صحبت از توسعه است باید توسعه كیفي باشد. باید این توسعه را در كالن )

اگر  .میلیون معلم در فضای آموزشي(نظام تعلیم و تربیت ببینید؛ این توسعه باید ناظر به تمام شرایط آموزشي ما باشد

تعداد مدارس را زیاد كنیم آیا توسعه حساب مي و صرفا بخواهیم بخواهیم فرهنگ ایثار و شهادت را توسعه بدهیم 

  ؟شود

 شود همه با حمایت و پیگیری مجموعه شاهد است. یادوآره هایي كه در مناطق برگزار مي 

هوشمند سازی مطرح مي با  مدارس  شاهد آسیب زده است. اصأل كیفیت افزایي را هتوسعه مدارس سمپاد و نمونه ب 

سازی در مدارس شاهد رتبه دوم شهر تهران را دارد اما رتبه اول ما مدارس غیر دولتي كه وجوه  . هوشمندكنند

كنند. تا این لحظه كسي نتوانسته آن ها را كنترل كنند كه عدالت آموزشي اولیاء دریافت ميمختلفي كه از 

  .برقراربشود

دغدغه های مدیران و مسئولین مدارس  شاهد )نظیر مسائل  جاری مدرسه، مسائل اقتصادی، مسائل خانواده ها ی 

تربیتي باز  داشته است. از برنامه های این مدارس  دانش آموزان و...( آنها را از پرداختن به مسائل  مهم آموزشي  و 

تولید محتوا ی الکترونیکي است؛ و همین مسئله مردم را جذب مدرسه شاهد كرده چون از نظر تربیتي خیال افراد 

 راحت است.
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به دنبال  پذیر  هستند و، مدارس شاهد نقدبهترین تجهیزات و بهترین امکانات باید در اختیار فرزندان شاهد قرار گیرد

 دهند هستند.دماتي  كه برای  دانش آموزان مي رفع نواقص در  همه ی  امور اعم از  خ

است و نحوه برگزاری آن ها به  open Bookراه دور عملکرد مناسب ندارند چون امتحانات آن ها  مدارس

ی كه شده نمره مي ترفند د بازخورد بگیرند و به هراست. مدارس راه دور چون پولي است بای يهای متفاوتصورت

نمره ایثارگران ما  به همین دلیلگیرند و نمره آن ها به صورت اهدایي است. ولي ایثارگران ما به این صورت نیست 

 پایین است.

 همه نمره مي دهند و بي عدالتي صورت مي گیرد . به در مدارس غیر دولتي 

ها داشتند ولي توسعه مدارس شاهد را و راه دور ر دولتيغی ،نمونه ،سمپادحضار نگرش منفي نسبت به توسعه مدارس 

و معتقد بودند  از آن دفاع كنندكردند كه چون به نوعي ذی نفع آن مدارسندطبیعتا باید درست و منطقي ارزیابي مي

است و آنهایي كه در ایثارگران و دفاع مقدس و دفاع از انقالب بوده یي با این نوع مدرسههمیشه غرض ورزی ها

شود تنوع وقتي به همه مدارس نگاه ميبه زعم محققان  دارند.ن مساعدی نسبت به این مدارس ند ذهنیتاهنبود

مدارس در كشور ما به ضرر مدارس عمومي تمام شده است و استدالل ذی نفعان كه هر تصمیمي در مورد مدارس 

ع مقدس مي دانند نادرست است و توسعه  های دفامربوط به خودشان را به معني مخالفت با فرهنگ ایثار و ارزش

 شود.سال اخیر از همین تصمیمات نادرست محسوب مي 3مدارس شاهد در 

های مالي در های علمي به فشارمالک ،شودهای حذفي یا ادغامي پرهیز گیریتوصیه شد از شتابزدگي در تصمیم -

 گیری تفوق پیدا كند.تصمیم

 به دالیل ذیل نباید صورت گیرد:مقایسه مدارس شاهد و غیرشاهد  -

تربیتي حاكم بر این نوع مدارس را در مدارس دیگر  -بجای حذف این نوع مدارس سعي شود فرهنگ ارزشي

 توسعه دهیم.

درصد نیز امکان  37در مورد شیوه نامه ثبت نام ایثارگران پیشنهاد اصالحي مطرح شد به نحوی كه جانبازان زیر  -

طور فرزند رزمندگاني كه شرایط ثبت نام در بزرگساالن را دارند نیز امکان حضور دراین ثبت نام بیابند، همین 

 به زعم محققان لزومي به توسعه این نوع مدرسه ملحوظ نیست( )مدارس را دارند.
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 3ادغام مدارس بزرگساالن در قالب مدارس ایثارگران در شهر آران و بیدگل كاشان پس از  87در تجربه سال  -

ربه ادغام و مشکالت ایجاد شده كه منجر به ترک تحصیل ایثارگران شده بود مجدداَ مدارس ایثارگران از سال تج

 شد.بزرگساالن تفکیک گردید و تجربه اخیر ناموفق قلمداد مي

 تر است.ثبت نام سفارشي و از افراد غیرمحق بعضاَ وجود دارد كه نیاز به نظارت دقیق -

ماه حقوق غیر موظف نگرفتن سخن در  07شوند از ان به نوعي ایثارگر محسوب ميدر مدارس ایثارگران مدیر -

 شد.میان آمد كه حاضر به بحث در مورد آن نبودند چرا كه بحث شخصي آنها محسوب مي

 جمع بندی کارکردها

 نوع مدرسه
كاركرد 

 پنهان

كاركرد 

 پنهان

كاركرد 

 آشکار

كاركرد 

 آشکار
ساحت های 

 تعلیم تربیت

 ی مندرج در سواالت جلسات كانونيهاكاركرد

 و معلمان مدیران
 سواالت

نوع 

 كاركرد
 كاركرد

 آموزشي تربیتي آموزشي تربیتي ایثارگران

 1 منفي اول انتظار پاداش بدون تالش   مشترک    • ونمره واقعي استمطرح نیست 

 2 مثبت دوم موفقیت گرایي مشترک •    مطرح است به قوت 

ي تحت تاثیر مشکالتي مطرح است ول

مثل كمبود مدرسه، امکانات 

 و....است.

 مشترک  •  
هدایت صحیح استعدادها و شایستگي استعدادپروری

 ها
 سوم

 مثبت
3 

 4 منفي سوم نتیجه گرایي مشترک   •  مطرح نیست 

 5 مثبت سوم وجود انگیزه تحصیلي مشترک   •  مطرح استبه قوت 

  •   به شکلي مطلوب مطرح است
-اجتماعي

 سیاسي

مطلوب دانش آموزان مهارت اجتماعي ارتباطي

 )حسن سلوک با دیگران(
 6 مثبت سوم

 7 مثبت سوم اهمیت داشتن زنگ ورزش بدني -زیستي •    اصال مطرح نیست

 8 مثبت سوم وجود كالس های فوق برنامه هنری هنری -زیبایي شناختي •    اصال مطرح نیست

 چندان سالمت جسمي ایثارگران

مطرح نبود ولي به سالمت روحي 

آنان و ایجاد امکان ادامه تحصیل 

برای ارتقاء روحیه آنان توجه      

 شده بود.

 

 9 مثبت سوم آموزانرواني دانش-اهمیت داشتن سالمت جسمي بدني -زیستي  •  

 سوم توجه به آراستگي ظاهری و فردی هنری -زیبایي شناختي    • اصال مطرح نیست
 مثبت

11 

 چهار های نظامالتزام به ارزش اعتقادی،عبادی،اخالفي    • مطرح استبه قوت 
 مثبت

11 

 پنج تکریم معلمان سیاسي-اجتماعي    • در حدشایسته ای مطرح است
 مثبت

12 

 -  شش غیركاركردی)تناسب با اهداف مصوب(      دارد

مطرح است ولي با شکلي مثبت و 

 مطلوب
 13 منفي هفت جود فضای رقابتيو سیاسي-اجتماعي   • 

 -  هشت غیركاركردی)سوال  از امکان ادغام(      توصیه به ادغام نمي شود
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    03/13/ 01مورخ   33لیست حضار: جلسه       دانش آموزان مدارس ایثارگران  -ب

 توضیحات نام دبیرستان متطقه پایه تحصیلي جنسیت ردیف

 قه حضوردر جنگماه ساب43 شهید همت 04 سوم مرد  .0

 همسرجانباز الزهرا)س( 0 پیش دانشگاهي زن  .3

 %71همسرجانباز الزهرا)س( 0 پیش دانشگاهي زن  .3

 همسرجانباز الزهرا)س( 0 پیش دانشگاهي زن  .4

 مادر آزاده حضرت زینب)س( 4 پیش دانشگاهي زن  .7

 خواهر جانباز حضرت زینب)س( 4 پیش دانشگاهي زن  .4

 همسرجانباز الزهرا)س(فاطمه  3 پیش دانشگاهي زن  .7

 خواهرشهیدو خواهر جانباز فاطمه الزهرا)س( 3 پیش دانشگاهي زن  .8

 همسرجانباز فاطمه الزهرا)س( 3 پیش دانشگاهي زن  .1

سال اسارت و 4ماه جبهه،73جانباز انقالب، امام حسین)ع( 4 دانشجو مرد  .01

 كنکور73رتبه11سال 

 بررسي کارکردهای مدارسو  پاسخ به سواالت -الف

مدت ها از  ندكه با آن دست به گریبان بوده ا موضوع ایثارگری، آموزان به دلیل مشکالت مربوط بهبیشتر این دانش .0

.  نداارتقاء دادهدوباره بازیافته و و خوشبختانه با حضور در این مدارس انگیزه خود را  انددرس و مدرسه دور مانده

را به ادامه تحصیل ترغیب مي كند و به عبارتي به  آنانارد حضور در این مدارس با همه مشکالتي كه وجود د

در زندگي شخصي نیز به واسطه حضور در مدرسه آرامش بیشتری سبب شده پاسخ مثبت داده است و آنها انتظارات 

  دهند.افزایش  ند و كیفیت زندگي خود رابه دست آورد

قه برای یادگیری و كار و عملکرد صحیح، تعهد، شود عبارت است از عشق و عالهر آنچه در این مدرسه یافت مي .2

فضای معنوی ایثار و شهادت، همیاری و همکاری. همه در این نوع مدارس برای اهداف متعالي نظام كار مي كنند و 

اساسا فرار مغزها  گونه چشم داشتي هم وجود ندارد. و اصال نمي توان به نکات منفي در این مدارس اشاره كرد.هیچ

 موضوعیت نداشت.نوع مدرسه  برای این
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ا فضای معنویشان شناخته مي شوند دوستي و صمیمت بین دانش آموزان و كادر آموزشي مدرسه اصال این مدارس ب .3

های وجود مدارس ایثارگران به منزله توجه به ایثار و ارزش به شدت ملموس است اصال ظاهر سازی وجود ندارد.

 .ارزشي توجه ویژه شده استنگاه سه به این نوع با وجود این نوع مدر وایثارگری است 

برنامه های فرهنگي بسیار پر رنگ است ولي شکل آن به دلیل حضور دانش آموزان خاص در این مدارس متفاوت  .4

 مشاركت در فعالیت های اجتماعي پررنگ بود. ادای فرائض دیني در این نوع مدرسه برجسته بود. است.

اخالق اعمال فشار نیست زیرا انضباط در دانش آموزان این مدارس دروني شده است. اصال در این مدارس نیازی به  .5

 اما مدیر و معاونین اصال از وظایف خود عدول نمي كنند. .استمداری پررنگ 

كنند و از نا عدالتي صحبتي نیست اما نکته ای كه قابل تامل است معلمان عاشقانه و بدون چشم داشت كار مي .6

ایین در مدارس ما است كه اصال شایسته ما نیست و در مقایسه با سایر مدارس بزرگساالن اصال قابل امکانات بسیار پ

قیاس نیست كه این نمونه بارز ناعدالتي است و مسئولین بایستي به این مشکالت رسیدگي كنند كه متاسفانه تا كنون 

آموزشي كمرنگ  عدالتو غیر دولتي ها مدارس خاص مثل نمونه نسبت به بعضي انوع  هیچ اتفاقي نیقتاده است.

 د.شومحسوب مي

كه حقوق آنها به دلیل شرایط و انتظار دارند به طور پنهان خود را تافته جدا بافته مي دانندنکته دیگر این است كه 

 نمي شود.متاسفانه چنین منظور شود كه  كه دارندایثارگری 

به دلیل فضای ارزشي  ،داشته وجودرهم احساس شکست اگولي مدرسه به احساس شکست وجود دارد نوع در این  .7

 است. رفع احساس شکست باال وبرای جبران ان شانگیزه  آموزان،دانشو شرایط هم ارز با دیگر 

تنوع الزم است تا مردم حق انتخاب داشته باشند اما مدارس ایثارگران . 8بررسي زمینه ادغام مدارس:  -ب

 د.نباید تحت هیچ شرایطي ادغام شون

ارائه راهکاردر جهت، افزایش کارکردهای مثبت و تقلیل بررسي نقاط قوت و ضعف مدارس و -ج

 منفي مدارسکارکردهای 

تمامي دانش آموزان این مدارس به طور مشترک بر روی این نکته توافق دارند كه معلمان و كادر مدیریتي 

نه چشم داشتي ندارند. علي الخصوص كه مدارسشان همگي كامال جهادی و دلسوزانه عمل مي كنند و هیچ گو

 بهترین معلمان را برای این ها به كارگرفته اند .
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جي هستند اما متاسفانه همگي ابراز وایشان معتقدند كه مدارس ایثارگران مدارسي با كمترین هزینه و بیشترین خر

رغ التحصیالن این مدارس داشتند كه امکانات این مدارس بسیار ضعیف است ولي با وجود همه این مشکالت فا

 بسیار عملکرد خوبي دارند.

ایشان معتقدند كه ادغام این مدارس به هر شکلي نوعي ضربه به فرهنگ ایثار و شهادت است این در حالي است كه 

 این مدارس باید با توجه به همه ابعادی كه دارند از جمله ابعاد مذهبي و اسالمي باید به عنوان الگو برای همه مدارس

 )از این نکته نباید برداشت توسعه این مدارس تلقي شود(به ویژه مدارس بزرگساالن مطرح و شناسانده شوند.

نکته ای مثبت كه مورد توافق همگي این دانش آموزان است فضا و جو موجود بین دانش آموزان این مدارس است 

و لمس مي كنند و این احساس همدلي زیرا نقاط مشتركي دارند معضالت و مشکالت همدیگر را به خوبي درک 

و بایستي مسئولین  ندامکانات در مضیقه هست ظباعث ایجاد انگیزه برای ادامه تحصیل این افراد مي شود. واقعا از لحا

 ان قرار دهند تا عملکردشان بهتر شود.شمدیران را در این زمینه حمایت كنند و فضا های بهتری در اختیار

كه این دانش آموزان مطرح كردند بحث امتحانات نهایي است زیرا معتقدند كه فاصله و  یکي از مشکالت عمده ای

 شکافي كه بین این افراد و سایر دانش آموزان در حوزه امتحانات نهایي برایشان غیر قابل تحمل است.

قیت این هم چنین این اعتقاد وجود دارد كه مشکل عمده نظام آموزشي كشور مدیریت در سطح خرد است و موف

مدارس عمده دلیلش مدیران موفق و كاربلد و البته دلسوز است كه این ویژگي بایستي باید در كل نظام آموزشي 

 تسری پیدا كند و برای آن یابد برنامه ریزی صورت بگیرد.

تانسیل ایجاد تعامل بین سپاه ، ارتش و آموزش و پرورش موفقیت این مدارس را دو چندان خواهد كرد. مي توان از پ

بسیج هم برای  این ها استفاده كرد. استفاده از فرزندان نیروهای شاهد و ایثارگران برای كار در مدارس ایثارگران 

 بسته به توانمندی هایشان هم پیشنهاد شد.

مدارس اصال نباید با مدارس دیگر ادغام شود به دلیل شرایط خاص دانش آموزان و وجود شکاف این معتقد بودند 

ي بین آنها و سایر دانش آموزان مدارس بزرگسال كه نمونه آن در برخوردهایي كه با ایشان در حوزه امتحان فرهنگ

نهایي مي شود كامال مشهود است به گونه ای كه حتي مورد تمسخر سایر دانش آموزان هستند و نحوه برخورد ایشان 

ستند كه مسئوالن، حوزه امتحان نهایي ما را از بقیه ان آزار دهنده است. با توجه به همین نکته خواستار این هشبرای

 دانش آموزان جدا كنند.
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 تقویت رویکرد كنکوری در مدارس ایثارگران برای موفقیت بیشتر دانش آموزان این مدارس در كنکور سراسری

 حس مي شود. های كنکوریخال آموزش و پیشنهاد شد

آموزان ایثارگر ایجاد شده و در رفع بسیاری مشکالت آنها  ای است كه در این دانشاز نکات خوب دیگر انگیزه

 موثر بوده و روی فضای خانواده های آنان هم تاثیرات خوبي برجای گذاشته است.

 از مشکالت دیگری كه برای این ها مطرح بود این كه ایثارگران مقاطع راهنمایي بالتکلیفند.

 مي دهند را نمي شناسند.  بسیاری از ذی نفعان مدارس ایثارگران و خدماتي كه

 کارکردهاجمع بندی 

 نوع مدرسه

كار

كرد 

 پنهان

كاركرد 

 پنهان

كاركرد 

 آشکار

كاركرد 

 آشکار
ساحت های 

 تعلیم تربیت

 های مندرج در سواالت جلسات كانونيكاركرد

 آموزاندانش
 سواالت

نوع 

 كاركرد
 كاركرد

 آموزشي تربیتي آموزشي تربیتي ایثاگران

مالک ، مدارسكم  دادبه دلیل تع

اصلي انتخاب مدرسه نزدیکي به محل 

 .سکونت است
 -  اول غیركاركردی)سوال از مالک های انتخاب مدرسه(     

 دوم فرارمغزها مشترک    • موضوعیت نداشت
 منفي

21 

كمتر مطرح به دلیل امکانات ضعیف 

 است
   • 

اعتقادی،عبادی

 ،اخالفي

ي برای تقویت بنیه جود برنامه های آموزشي غیر درسو

 اعتقادی مخاطبین
 سوم

 مثبت
30 

    • اصالمطرح نیست
 اعتقادی،عبادی

 ،اخالفي
 سطحي سازی ارزش های دیني 

 سوم
 22 منفي

  •   مطرح است برجستهبه طور 
 اعتقادی،عبادی

 ،اخالفي
 ادای فرائض اهمیت داشتن 

 سوم
 23 مثبت

  •   مطرح است پررنگ
 اعتقادی،عبادی

 ،اخالفي
 خالق مداری ا

 سوم
 34 مثبت

    • مطرح است رجستهبدر حد 
 اعتقادی،عبادی

 ،اخالفي
 37 مثبت سوم وجود عالقه به نماز و شعایر دیني

 سیاسي-اجتماعي  •   مطرح استپررنگ 

های اجتماعي) درون  آموزان درفعالیتمشاركت دانش

 ها(و بیرون مدرسه مثل صبحگاه ، اردوها، راهپیمایي
 34 بتمث چهار

 27 مثبت چهار گرایش به فعالیت های اجتماعي سیاسي-اجتماعي    • پررنگ مطرح است

انضباط ولي  در حد معمول مطرح است

 دروني شده است
 پنج اهمیت رسیدگي به مسایل انضباطي  مشترک  •  

 مثبت
28 

 بیشتر از دیگر مدارس مطرح است
 پنج ای تربیتي نظارت و ارزیابي فعالیت ه علمي فناورانه  •  

 004 مثبت

                                                           

آموزان است و لیکن در دانش 04این كاركرد در سواالتي كه از والدین پرسیده مي شد احصاء گردیده است به همین خاطر شماره آن  - 0

 این سوال بررسي شده است. نیزبزرگسال ایثارگران 
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عدالت آموزشي نسبي در مدارس 

ولي در قیاس با مدارس  وجود دارد

 دیگر عدالت نقض مي شود

 •   

 عدالت آموزشي  سیاسي-اجتماعي

 شش
 مثبت

31 

انگیزه برای رفع  ولي داردوجود 

 احساس شکست باالاست.

  

 

 منفي هفت ایجاد احساس شکست تحصیلي  مشترک    •
31 
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 مدارس بزرگساالن-3

هدف كلي مدارس بزرگساالن، ایجاد فرصتهای تحصیلي برای كساني است كه به دلیل  نوع مدرسه:ف هد

ضرورتها و شرایط زندگي، اقتصادی و یا هر علت دیگر قادر به تحصیل تمام وقت در مدارس عادی نباشند و یا 

 .رده باشندتحصیل خود را در مدارس عادی به صورت ناقص رها ك

    34/01/13مورخ   4لیست حضار: جلسه           مدیران مدارس بزرگساالن-الف

 نام دبیرستان های پسرانه ومنطقه دخترانه ومنطقههای نام دبیرستان  توضیحات

نفر از معاونین  3نفر از مدیران و 4این جلسه با حضور 

 شهر تهران برگزار گردید. بزرگساالنمدارس 

 1 انشهیدطاهری

 4 توحید

 07 راه دانش

 04 طوبي

 08 شهید بهشتي

 3جابرابن حیان

 07 شهیدنراقي

 3  هجرت

 00  آیت اهلل سعیدی

كسب مدرک تحصیلي این مدارس نازل است، انگیزه تحصیلي پایین است و شرایط عمومي :  تحلیل هدف

ي دراین نوع مدارس مطرح است و لذا شائبه مدرک فروش ورود افراد به این نوع مدرسه استمهمترین انگیزه 

اگرچه عملکرد این مدارس  و بر این نوع مدارس اعمال نمي كند نظارت چندانيهم خصوصا كه آموزش و پرورش 

  خورد.به چشم مي دیگری در كنار شرایط  این مدارسجدی مشکالت  لیکنبا هدف تاسیسي آن انطباق دارد و

 ارسکارکردهای مدو بررسي  پاسخ به سواالت -الف

نبایستي وجود و حضور مدارس راه دور  حضار معتقد بودند در مورد كاركرد انتظار نمره بدون تالشسوال اول: 

را نادیده گرفت كه وجود چنین مدارسي باعث شده است كه باور مدرک فروشي در مردم تقویت گردد به گونه ای 

اقي در مدارس بزرگسال نیز بیفتد ولي سعي و تالش كه دانش آموزان و حتي برخي والدین انتظار دارند كه چنین اتف

 بر این است كه نمرات واقعي و نشان دهنده میزان واقعي تالش دانش آموزان باشد.

ارتباط خوبي با ، كه پرتالش استاست آموز موفق كسي دانشیعني  قاعدتا قسم دوم مد نظر استسوال دوم: 

من گیر جامعه فعلي ماست كه از تحقق چنین دانش آموزی جلوگیری اما معضالتي دا ، و....كندیگران برقرار ميد
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مي كند كه عمده ترین عامل را مي توان كنکور دانست به گونه ای كه دانش آموز ما حتي رغبت پرداختن به سایر 

رای ابعاد وجودی خود را ندارد و از طرفي آموزش و پرورش ما نیز صرفا به ابعاد آموزشي نظر دارد. اما واقعا ب

مدیران كه در خط مقدم جبهه آموزش فعالیت مي كنند با توجه به ناهنجاری های جامعه وجود یک دانش آموز 

موفقیت در كنکور منجر به حضور جوانان سالم و موفق در صرفا طراف دارای اهمیتي بسیار باال است زیرا جامع اال

 جامعه ما نخواهد شد.

ت بسیار سنگیني بر پیکره جامعه ما وارد ساخته است و بسیاری از متاسفانه پدیده كنکور لطما سوال سوم:

به گونه ای كه در حال حاضر عالوه  ارزش های مطلوب اجتماعي را در نظر اعضای جامعه مخدوش نموده  است.

لمي با بنیان ع يبر اینکه به عنوان یک عامل مهم برای خانواده ها و دانش آموزان مطرح است به تولید دانش آموزان

شد اما در حال حاضر این قیف به یک ضعیف كمک كرده به گونه ای كه قبال از كنکور با تعبیر قیف وارونه یاد مي

گرفته  یکقوطي تبدیل شده است كه همین تغییر ماهیت باعث شده است دانش آموزی كه در درس هندسه نمره 

تاسف است. از سوی دیگر، مسئولین ضرورتي است در آزمون سراسری در رشته عمران پذیرش بگیرد كه این جای 

اند و این در حالي است كه تنوع سني در بزرگساالن محسوس به وجود معاون تربیتي در این مدارس احساس نکرده

پاسخ آموزان بازمانده از مدارس روزانه در این میان قابل توجه است و نیاز به مداخالت تربیتي بياست و تعداد دانش

الخصوص الخصوص كه به دلیل باالتر بودن سن به راحتي حاضر نیستند در نوع ظاهر و پوشش عليعليمانده است. 

 در مدارس دخترانه زیربار مقررات آموزش و پرورش بروند. 

برد و مدرک در باغ بهشت است و فارغ از این كه گرایي رنج ميفرهنگ عمومي از بیماری مدرک سوال چهارم:

با وجود این رویکرد مدرک  شود.ری نیز باشد برای كسب آن به هر آب و آتشي زده ميمدرک اخذ مبین یادگی

به هر اقتصادی و...  -اجتماعي -گرایي در  كشور ما، و رویکرد های پنهان منفي برای رسیدن به سطوح باالی شغلي

 د.گذارنمي باقي برای تربیت نیروی متعهد و ملتزم را جایي قیمت، 

خ به این سوال بایستي مطرح گردد كه مدیران اساسا معتقد بودند كه سیر فرهنگي در كشور ما در پاس سوال پنجم:

به خصوص در میان جوانان سیر نزولي دارد و از طرفي دیگر با یک دید كالن اگر بخواهیم به موضوع نظر كنیم باید 

بروز بیروني و كه شاید بتوان ظهور اذعان كنیم كه جایگاه معلم و استاد در جامعه ما دچار یک شکست ارزشي شده 
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آن را عدم توانمندی اقتصادی معلمان دانست كه باعث شده این قشر زحمتکش برای تکافوی هزینه های شخصي 

  خود به شدت كار كنند و همین امر باعث شده كه ایشان روز به روز از جایگاه اصلي خویش دور شوند.

ظام آموزش و پرورش كشور ما از اهداف خود دور شده است ولي در اعتقاد بر این است كه اساسا نسوال ششم: 

جود مدارس راه دور خود انحرافي بزرگ در اهداف مدارس ال مدیران معتقد بودند كه اوال ومورد مدارس بزرگس

بزرگسال را سبب گشته است و هم چنین جالب این است كه اساسا ادارات آموزش و پرورش همین كه مدرسه ای 

 زرگسال را به خود گرفت دیگر نظارت چنداني بر فعالیت ها و شرایط این مدارس نخواهند داشت.عنوان ب

متاسفانه در این شرایط كنکور به عنوان اصلي ترین هدف شناخته شده است و همه برای موفقیت در  سوال هفتم:

نیست بلکه  به كنکور چندان مطرح دامن زدن مسئله این مدارسدر آن تمام تالش خود را به كار مي گیرند اما اساسا 

شده است كه این مورد اصال نشانه خوبي  كمرنگپرداختن به بعد تربیت از بعضي قرائن حاكي از آن است كه 

 نیست.

كه كاهش تنوع حتما باید  حضار معتقد بودند در مورد ادغام سوال هشتم:بررسي زمینه ادغام مدارس:   -ب

نهایي شود و الباقي انواع  در قالب دو نوع مدرسه دولتي و غیر دولتيكاهش تنوع  خوب استصورت گیرد و 

 مدارس در این دو نوع مدرسه ادغام شوند.

ارائه راهکاردر جهت، افزایش کارکردهای مثبت و تقلیل بررسي نقاط قوت و ضعف مدارس و -ج

 کارکردهای منفي مدارس

یافته است به دلیل این كه همه راهها به كنکور های آموزش و پرورش نگاه اقتصادی اولویت گیریدر تصمیم

 شود. شود و برای اخذ نتیجه در كنکور این ذهنیت مطرح است كه هرقدر هزینه شود نتیجه كسب ميختم مي

نازل است و لیکن در بزرگساالن این نگرش نازل تشدید شده است. نگرش مدارس عادی كیفیت درخصوص 

ظر بنیه علمي هم از نظر بنیه مالي ضعیف است. برای بزرگساالن نباید آموزش آموز مدارس بزرگسال هم از ندانش

آموزی كه واحدها را شود كه برای دانشتومان دریافت مي 7111رایگان باشد و به ازای هر واحد در سال جاری 

را كفاف  آموزانتومان است كه به زعم مدیران هزینه كاغذ مصرفي دانش 071111كامل گرفته است مبلغ حدود 

 دهد. نمي
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دست و بال مدیران بزرگساالن كامالً بسته است چرا كه فقط در سازمان مدرسه مدیر نیروی موظف محسوب 

افتد ماه به تأخیر مي 1ای كه بعضاً تا الزحمهشود و باید از نیروی غیرموظف استفاده شود كه با پرداخت حقمي

االن حتي پاداش همکاران فرهنگي نیز قطع شده است و این موضوع انگیزه همکاران فرهنگي پایین است. در بزرگس

دانند كه در مدارس بزرگساالن معلمان استثمار شوند. مدیر حق استفاده از نیروی را در شأن آموزش و پرورش نمي

 شود. سال است كه به بزرگساالن نیروی موظف داده نمي 4آزاد را ندارد. 

مدخل وجود این مشکل  ر درجلسهضاحبه اعتقاد مدیران تفوق یافته است.  نگاه مچ گرفتن از اولیاء مدرسه

 .ند اهباری برای اعتبار آموزش و پرورش ایجاد كردوضعیت تأسف ،وجود مدارس راه دور است كه با نمره فروشي

مدارس های آنان در برگزاری آزمونتمهید آموزش و پرورش  ،های مدارس راه دوراعتباری آزمونبرای رفع بي

مشکالت مدارس بزرگساالن را تشدید كرده است. براساس مقررات این االن است كه خود این موضوع بزرگس

آموزان در مدارس بزرگساالن تحت عنوان داوطلب آزاد تا لحظه آخر قبل از امتحانات امکان ثبت نام دارند و دانش

میلیون  3-3های ور هم وجود دارد با دریافت رقمهای آموزشي كه البته در بین آنان مدارس راه دعموماً موسسه

دهند و های مدارس بزرگساالن حواله ميآموزان را به آزمونهای كافي این دانشتومان و بدون ارائه آموزش

موجبات نارضایتي داوطلبین آزاد كه  ،هاهای داده شده به اینهای واقعي مدارس بزرگسال علي رغم وعدهآزمون

 اند را فراهم آورده است. پرداختههم ای گزاف هالبته هزینه

های آموزشي آزادی مي دانند كه نکته جالب این است كه حاضران مشکل مدرک فروشي را ناشي از موسسه

ل مدرک یمدارس راه دور را محل همه مسا ،مدارس راه دور در بین آنان گاهي وجود دارد ولي در قضاوت كالن

های رسد اطالع رساني آموزش و پرورش و معرفي مدارس راه دور به عنوان مجموعهبه نظر مي .دانندفروشي مي

زار كنند در هایشان را در مدارس خودشان برگخاطي و عمال برخورد با این مدارس كه حتي اجازه ندارند آزمون

انجام رسیده به راه دور با سوگیری در جهت حذف مدارس این اقدامات داشته و شاید تری مهماین ذهنیت نقش 

شده سبب ل در مدارس بزرگساالن، یتحصاز مقررات شناخت كافي ناكارآمدی قوانین و عدم  از سوی دیگر است.

های سوء نمایند. حجم محتوای برداریآموزان به اخذ مدرک، بهرهموسسات آموزشي غیرمعتبر از نیاز این دانش

و پرورش كشور ما را شکل داده مشکالت مدارس كه طبیعت آموزش ای های درسي و فشار حافظهزیاد كتاب

در ا ر تر در آن به تحصیل مشغولند را تشدید كرده وشائبه مدرک فروشيآموزان ضعیفعموماً دانش گسال كهبزر

 د. كنميبیشتر این شرایط 
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 در مورد مدارس راه دور ذهنیت عمومي همکاران فرهنگي منفي است و موسسان آن را افراد صاحب نفوذی -

گردند نتوان برای اصالح مشکالت آنجا از خط قرمزهای ایجاد شده عبور كرد در عین دانند كه عموماً سبب ميمي

 كنند. های تلفني مدارک صادر ميا تماسدارسي كه تحت روابط و سفارشند و بحال م

ن در مدارس و مدیران بزرگساالن پیشنهاد داشتند كه با باال بردن شهریه واحدهای انتخابي بزرگساال -

های كافي و حتي استفاده مفید از نیروهای مازاد )مدارس( و بازگذاشتن دست مدیران مدارس در ارائه آموزش

توان دست موسسات آموزشي غیرمعتبر و سودجو معلمان ثابت و برچیدن مقررات دست و پاگیر كارشناسي نشده مي

 را از این بخش مظلوم آموزش كوتاه كرد. 

عتقد بودند عمده مقررات مالي وضع شده متوجه ادارات مناطق است و با ادارات كل مدخلیتي مدیران م -

 ندارد. 

درمیان مدیران مدعو جلسه مدیران توانمندی حضور داشتند كه به دلیل سابقه درخشان در مدارس دیگر،  -

 ء داده اند.ارتقا كیفیت آموزشي و پرورشي مدرسه بزرگسال مورد نظر خود را به طور قابل مالحظه ای

 کردهاجمع بندی کار

 نوع مدرسه
كاركرد 

 پنهان

كاركرد 

 پنهان

كاركرد 

 آشکار

كاركرد 

 آشکار
ساحت های 

 تعلیم تربیت

 های مندرج در سواالت جلسات كانونيكاركرد

 و معلمان مدیران
 سواالت

نوع 

 كاركرد
 كاركرد

 آموزشي تربیتي آموزشي تربیتي بزرگساالن

 1 منفي اول انتظار پاداش بدون تالش   مشترک    • استمطرح قوت شائبه آن به 

به طور ضعیفي مطرح است و تحت 

 تاثیر اخذ مدرک است
 2 مثبت دوم موفقیت گرایي مشترک •   

 مشترک  •   ستچندان مطرح نی
هدایت صحیح استعدادها و شایستگي استعدادپروری

 ها
 سوم

 مثبت
3 

ستای لي بیشتر در رامطرح است و 

 است اخذ مدرک
 4 منفي سوم نتیجه گرایي مشترک   • 

 5 مثبت سوم وجود انگیزه تحصیلي مشترک   •  پایین است

آموزان به دلیل وجود دو طیف دانش

مردودی كه در سن مدرسه اند و 

بزرگساالن با سن باالتر مشکالت 

 ارتباطي وجود دارد

  •  
-اجتماعي

 سیاسي

لوب دانش آموزان مطمهارت اجتماعي ارتباطي

 )حسن سلوک با دیگران(
 6 مثبت سوم

 7 مثبت سوم اهمیت داشتن زنگ ورزش بدني -زیستي •    چندان مطرح نیست

 8 مثبت سوم وجود كالس های فوق برنامه هنری هنری -زیبایي شناختي •    چندان مطرح نیست

سالمت جسمي چندان مطرح نیست 

ر ولي تالش برای ادامه تحصبل از نظ

 رواني ارضا كننده است

 9 مثبت سوم آموزانرواني دانش-اهمیت داشتن سالمت جسمي بدني -زیستي  •  
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چندان مطرح نیست و بیشتر متاثر از 

شرایط جامعه است تا مقررات 

 آموزش وپرورش

 سوم توجه به آراستگي ظاهری و فردی هنری -زیبایي شناختي    •
 مثبت

11 

 چندان مطرح نیست
 چهار های نظامالتزام به ارزش قادی،عبادی،اخالفياعت    •

 مثبت
11 

 پنج تکریم معلمان سیاسي-اجتماعي    • پررنگ نیست
 مثبت

12 

وجود دارد  با اهداف مصوبتناسب 

 ولي مشکالت جدی موجوداست
 -  شش غیركاركردی)تناسب با اهداف مصوب(     

 13 منفي هفت قابتيوجود فضای ر سیاسي-اجتماعي   •  چندان مطرح نیست

 -  هشت غیركاركردی)سوال  از امکان ادغام(      حذف وادغام با راه دور استتوصیه 

 

 

 

 

 

      8/00/13مورخ   1لیست حضار : جلسه                              والدین مدارس بزرگساالن  -ب

 توضیحات اننام دبیرست متطقه پایه تحصیلي فرزند شغل سطح تحصیالت حضار ردیف

نفر از 4این جلسه با حضور   .0

والدین مدارس بزرگسال  شهر 

در این  .تهران برگزار گردید

نفر از والدین دعوت  1سه نیز 

شدند كه افراد فوق در جلسه 

 حاضر شدند.

باهم در جلسه شركت داشتند و  مادر و فرزند توحید 4 سوم خانه دار دیپلم

 توحید 4 سوم آموزدانش بيسوم تجر  .3 نقطه نظرات هردو اخذ شد

 مادر دانش آموز دختر امامت 07 پیش دانشگاهي خانه دار دیپلم  .3

 پدردانش آموز دختر راه دانش 07 پیش دانشگاهي بازنشسته كالس1  .4

7.  
 پیش دانشگاهي بازنشسته دیپلم

08 
شهید 

 بهشتي
 پدردانش آموز پسر

 و بررسي کارکردهای مدارس پاسخ به سواالت -الف

ای به دلیل نزدیک بودن به محل زندگي و عده ای هم با تحقیق در این مدارس ثبت نام عده :1سخ سوال پا

 كردند.

مدارسي  كه انجمن اولیاء دارند،  .دقیق و خاصي با فعالیت های مدرسه ندارند آشنایيوالدین  :2پاسخ سوال

منتخب در انجمن نماینده ی همه ی اولیا هستند گیرد كه اولیای مياز طریق انجمن صورت  هانسبي خانوادهآشنایي 
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ات دانش وصیفمدارسي كه انجمن اولیاء ندارند از ت .این انجمن اولیاء هستند و در اصل رابط بین مدارس و اولیا

در  گوی انتظارات اولیا هست.یرند، مدرسه هم در حد معمول پاسخآموزان در جریان كارهای مدرسه قرار مي گ

 از والدین نظارت چنداني بر فعالیت های مدرسه فرزندشان ندارند. مجموع این دسته

كادر ازتربیتي خوب  هستند.  -ان مدارس بزرگسال از نظر آموزشيالقول بودند كه معلماعضا متفق :3پاسخ سوال 

بعضي اما د، شودر این مدارس استفاده مي باتجربه و با سابقه یاز معلم ها عموماند.رضایت داشتآموزشي در تدریس 

آموزان به دلیل شرایط  تربیت اجتماعي  دانش هم هستند كه ضعیف عمل مي كنند و تعهد كاری ندارند. معلمان

 سني  آنها و نوع رابطه معلم و دانش  آموزان صمیمي و مناسب  است.جو همکاری بین دانش آموزان خوب است.

  كار كنکوری در دستوركار این مدارس قرار ندارد.

به دلیل عدم وجود معلمان قوی با انگیزه و عدم وجود هزینه و اعتبار كافي در این نوع ع به نظر مي رسد در مجمو

مدیران توانمند مدارس عادی كه به كار  "ابعاد آموزشي و تربیتي ضعیف است. اگر چه در بین مدیران بعضا ،مدرسه

 ند موجود بوددر مدارس بزرگساالن گمارده شده اند و توانسته اند خوب عمل كن

كه افراد در یک كالس هم سن نیستند حس رقابت نه تنها وجود عده ای معتقدند كه به دلیل این :4پاسخ سوال 

اما عده ای هم كامال نظر برعکسي دارند و معتقدند كه به همین  ،ندارد بلکه حس سرخوردگي هم ایجاد مي شود

لذا،  د شده است و انگیزه هم برای كنکور بیشتر شده است.دلیل كه سن ها متفاوت است فضای رقابتي سالمي ایجا

كالس های فوق  برنامه با استفاده از افراد متخصص جهت كاهش  احساس خود كم بیني در ابتدای  سال برای این 

 نظر  مي رسد.ه دانش  آموزان ضروری  ب

رد به دلیل فضای رقابتي در دیگر آموزان در بعضي موااین دانشفضای این مدارس رقابتي نیست و مي توان گفت 

 مدارس كارشان به مدارس بزرگساالن افتاده است.

 احساس غرور كاذب مشهود نیست ولیکن به دلیل تجربه شکست ها خیلي احساس خود كم بیني مشهود است.

 ولیکن اگر چه دریافت های مدیران مدارس از دانش آموزان هزینه اولیه آنان را كفاف نمي كند  :5پاسخ سوال 

)انواع مدارس دیگر( در این نوع مدرسه رویکرد سود انگاری پنهان مدیران مشهود است. رانتي  منظر دیگراناز 

آنها مي توانند مدیران مدارس بزرگسال باشند كه شائبه  "پنهان بین نیروهای ادارات مناطق وجود دارد كه عموما

 سودانگاری مدیران این مدارس را تقویت مي كند.



143 
 

فاصله ی طبقاتي باالخره در هر جایي هست ولي در این مدارس فخرفروشي و .. دیده نمي شود : 6 سوال پاسخ

چون همه ابتدا تحصیل را رها كردند االن از تمام شرایط برای درس خواندن استفاده مي كنند و به این مسائل 

وت طبقاتي در بین دانش آموزان لذا، از نقاط قوت مدارس بزرگسال كمتر بودن احساس تفا توجهي نمي كنند.

نسبت به مدارس  دیگر است و دانش  آموزان قوی  از  نظر  تحصیل دیگران را یاری  مي كند. و مدرسه بزرگسال از 

 والدین پولي جهت برطرف كردن مسائل اقتصادی مدرسه نمي گیرد.

ر شود. در مورد فعالیت های كه به صورت جداگانه كنکوری كااین و كنکور خیلي مطرح نیست :7پاسخ سوال 

ولي اردو و كارهای خاص هنری زیاد دیده نمي  شودبرگزار ميغیر علمي هم در حد معمول مناسبت ها را مراسم 

ی والدین متفق القول  بودند كه در مدارس بزرگساالن كمتر به ابعاد تربیت اخالقي، تربیت زیستي، تربیت همه شود.

  شود. و مناسبتهای مذهبي و ملي در این مدارس كم تر مورد توجه قرار مي گیرد. اقتصادی دانش آموزان توجه مي

 اما، رابطه اجتماعي معلمان با دانش آموزان مناسب  است. 

نظر اكثریت بر این است كه مدارس بزرگسال و ایثارگران  :8پاسخ سوال بررسي زمینه ادغام مدارس:  -ب

را هم برای این مدارس قرار دهند. و همین طور مدارس راه دور كال منحل با هم ادغام شود و یک سری از امکانات 

  شوند.

ارائه راهکاردر جهت، افزایش کارکردهای مثبت و تقلیل بررسي نقاط قوت و ضعف مدارس و -ج

 کارکردهای منفي مدارس

هایي كه دروسي را كه شاغلند و وقت به مدرسه آمدن را ندارند ولي برای بچه  ستدمفیاین مدارس برای كساني 

دانش آموزان كم سن و سال هنگام ورود به مدارس بزرگسال ترس و  .مفید نیستندعموما پاس نکرده اند این مدارس 

 به مرور زمان حل مي شود. كه البتهآموزان همراه است اضطراب خاصي دارند و این ترس با افت تحصیلي دانش

تحصیلي برای  ادامه تحصیل دارند، باعث بوجود آمدن انگیزه ادامه  تر كه انگیزه یوجود دانش آموزان مسناگرچه 

بهتر است كه كالس ها را از لحاظ گروه سني  ن كم سن در مدارس بزرگسال مي شود وليتحصیل در  دانش آموزا

بچه ها سریع تر درس را ، سن باال فرق دارد فردساله با یک  07 نوجوانیک برای جدا كنند چون حتي آموزش 

وجه مي شوند و انگیزه ی بیشتری هم دارند. مسن ترها یک سوال را ممکن است بارها بپرسند این طوری كالس مت

 برای جوان ترها جذابیت ندارد.
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اعضاء معتقد بودند كه: چون دانش  آموزان مدارس  بزرگساالن از  نظر  سني  خیلي  با هم متفاوت هستند و از  

سطح یادگیری  چرا كهرار  دادن این دانش  آموزان نتایج منفي زیادی در  پي  دارد نیز  در  یک كالس قي نظر  تربیت

و ... باهم متفاوت است لذا، دانش  آموزان هر پایه را از نظر شان در كالس، گفتمان این دو گروه، آرزوها و افکار 

 را از هم تفکیک نمایند.سال تقسیم كنند و كالس های این دو گروه  37سال و باالی  37سني به دوگروه زیر 

از مسائل مهم این مدارس، آموزش پرورش به اندازه ی كافي نیرو در اختیار مدارس بزرگسال قرار نمي دهد..  

استفاده از  معلماني  كه استخدام رسمي  آموزش  و پرورش  نیستند است، چون این معلمان تعهد قانوني به مدرسه 

وسط سال  مدرسه را ترک مي كند و پیدا كردن معلم جایگزین نیز خیلي سخت  ندارند، لذا، تعدادی  از معلمان در

 .است

ن از دیگر مشکالت مدرسه بزرگسال، تغییر مکان زود هنگام این مدارس است كه باعث كاهش اعتبار ای

رورش آموزش پآموزان  مي شود و در  نتیجه ریزش دانش آموزان را در  پي دارد.مدارس نزد معلمان خوب و دانش

توجه داشته باشد و بودجه اختصاص بدهد یا حداقل یک مدرسه ی مجزا برای بزرگساالن مدارس باید به مسائل این 

راه اندازی كنند. چون هر سال جای مدارس را عوض مي كنند خود دانش آموزان هم مدام اضطراب دارند كه برای 

  ر لحظه ممکن مدرسه منحل بشود.سال بعد باید در كجا ثبت نام كنند. یعني یک نگراني كه ه

از مشکالت مدرسه بزرگسال ناهمگن بودن دانش آموزان است ناهمگن درمواردی  نظیر آرایش، پوشش، 

وشش و آرایش پاز لحاظ دخترانه در مدرسه بزرگساالن مثال ...  واحترام به قوانین مدرسه، انگیزه ورود به دانشگاه، 

وعي رعایت مي كنند. ولي وقتي از مدارس راه دور برای امتحان به مدارس الزم داده مي شود و همه به ن تذكر

 مي آیند اصال فرم مدرسه و قواعد مدرسه را رعایت نمي كنند. بزرگساالن 

قابل ذكر است در طول انجام این تحقیق مسائلي كه برای مدرسه خاصي وجود داشت كمتر مورد تایید حاضران 

مدارس هم ارز اسناد مي شد. مثال در مشکل رعایت نکردن نرم مدرسه در پوشش سه قرار مي گرفت و بعضا به جل

 كردند و راه دوری ها به بزرگساالن.مناسب، بزرگساالن تخطي را به راه دوری ها اسناد مي

نظر بر این بود كه امتحانات مدارس بزرگسال به نحو احسن برگزار مي شود و سوال های امتحاني از پیش تعیین  

كنند. و نمره های این مدارس واقعي  است. آموزان مدارس  دیگر در امتحان نهایي شركت مينیست. و با دانششده 

 از  سوی دیگر مدرسه از منظر امکانات و منابع مالي  ضعیف است.
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نمي   كه در مدارس بزرگسال والدین خیلي با مدرسه در  ارتباط  نیستند و در  امور  مدرسه اظهار  نظر بدلیل این

 شوندبایستي اعضای  انجمن اولیاء كه انتخاب  مي است و صوری رسد فعالیت های انجمن اولیاء به نظر ميكنند؛ لذا 

با كمک با دیگر گروه های ذیربط به نحو احسن هدایت را تربیتي مدرسه  -وآگاه باشند تا بتوانند امور آموزشي قوی

در ایام  وصاخصندارند قوانین و مقررات تمکین  ترها ازلوص كم سابخص دانش آموزاناز تعدادی  نمایند.

 دانش آموزان است.ا  والدین ب ، مدرسه بزرگساالنارتباط موثر عدم  يین مشکالتچنیکي از  دالیل ، كه امتحانات

در  مدرسه بزرگساالن كالس های آمادگي برای كنکور برگزار نمي شود. هر  چند تعدادی از دانش آموزان 

 باشد.ی این نیاز كالس كنکور را دارند اما مدرسه نمي تواند پاسخگو درخواست 

تعداد قابل توجهي از دانش آموزان بدلیل ضعف مالي و فرهنگي از  مدارس روزانه باز مانده اند سپس مجبور به 

تند و مدیر وزانه در  یک مکان هسترند كه با مدارس  رمدارس شبانه ای موفق دامه تحصیل در مدارس شبانه شدند.ا

 مدیر آنها توانمند است.البته و  رد استدو مدرسه یک ف هر

 .كالس های مدرسه بزرگسال باالستو میزان تراكم دانش آموزان 

 همه ی اعضا نظر بر این داشتند كه مدارس  راه دور خوب  نیست. 

كه رقم باالیي  هزار تومان شهریه ی ثابت مدرسه است 004هزار تومان یعني جمعا حدود  7هر واحدی حدود 

 آید این رقم را باید واقعي تر و متناسب تر در نظر گرفت.نیست و به نظر مي

 

 کارکردهاجمع بندی 

 نوع مدرسه
كاركرد 

 پنهان

كاركرد 

 پنهان

كاركرد 

 آشکار

كاركرد 

 آشکار
ساحت های 

 علیم تربیتت

 های مندرج در سواالت جلسات كانونيكاركرد

 والدین
 سواالت

نوع 

 كاركرد
 كاركرد

 آموزشي تربیتي آموزشي تربیتي بزرگساالن

 -  اول غیركاركردی)سوال  از مالک های انتخاب مدرسه(      نزدیکي و در دسترس بودن مدرسه

سطح انتظار از این مدارس به دلیل 

آموزان و انشضعف تحصیلي د

آنان نازل است و در شرایط خاص

 بخش جدی از آن بي پاسخ است.

 -  اول غیركاركردی)سوال  از پاسخ به انتظارمخاطبین(     

   مطرح استبه صورتي ضعیف 
• • 

 دوم آموزشي  و نظارت و ارزیابي فعالیت های تربیتي علمي فناورانه
 مثبت

14 

 15 مثبت  سوم  و تربیتيتعالي كیفیت فعالیت های آموزشي  مي فناورانهعل   • • به صورتي ضعیف مطرح است

 ست نی مطرح
• 

   
-اجتماعي

 سیاسي

 وجود  احساس غرور كاذب 
 16 منفي چهار

مطرح  به دلیل شکست های قبلي -اجتماعي    •  17 منفي چهار وجود احساس خود كم بیني
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 سیاسي است

رانتي پنهان  پندارندمدارس دیگر مي

ن نیروهای ادارات مناطق وجود بی

آنها مي توانند مدیران  "عموما ودارد 

مدارس بزرگسال باشند كه شائبه 

سودانگاری مدیران این مدارس را 

 تقویت مي كند.

 

• 

   

 -اقتصادی

 حرفه ای

 سودانگاری مسولین مدارس 

 پنج
 منفي

18 

 چندان مطرح نیست
• 

   
-اجتماعي

 سیاسي

 منفي شش وجود احساس تفاوت طبقاتي
19 

 

 

 

   00/13/ 30مورخ   04لیست حضار: جلسه        دانش آموزان مدارس بزرگساالن-ج

 توضیحات نام دبیرستان متطقه پایه تحصیلي جنسیت ردیف

 شهیدبهشتي 08 پیش دانشگاهي مرد  .0

ایشان كاردانش برق صنعتي مي خواندهدرها كرده و 

ادامه رفته خدمت و االن مشغول كار است ولي برای 

تحصیل به دالیلي انگیزه یافته و حتي رشته را عوض 

 كرده و در بزرگساالن تجربي مي خواند

 تاسوم شبانه بوده و پیش را در روزانه مي خواند شهیدمدني 0 پیش دانشگاهي زن  .3

آموز خودرا مدیران محترم پس از ییگیری متعدد نهایتا دانشآموز بزرگسال پسر دعوت شدند كه دوفرد ذكرشده به دعوت پاسخ دادند.البته یکي از دانش4در این جلسه 

 معرفي نکرد.این جلسه فقط برای پسران برگزار شد.

 کارکردهای مدارسو بررسي  پاسخ به سواالت -الف

است. انتظار و هدف خاصي هم  نبودهرهای خاصي معیاآموزان انتخاب كرده اند با توجه به ( مدارسي كه دانش 0

و  ر در مدرسه ندارند صرفا به دنبال گذراندن شرایطي هستند كه در حال حاضر در آن گرفتارندنسبت به حضو

 .است دستیابي به مدرک شایدمهمترین انگیزه آنان

دارند، لذا، حضور  اجتماعي  مختص خود را -ت فردی( با نظر بر اینکه اكثریت دانش آموزان این مدارس مشکال 3

ند تا مدركي داشته شرایط اجتماعي این گونه طلب مي ك .جذابیتي نداردچندان زان این دانش آمودر مدرسه برای 
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امیدی به بهبود شرایط با توجه باال رفتن مدرک در این  باشند  لذا برای اخذ آن در تالشند. اگرچه معتقد بودند

فاوت چنداني از نظر حاضر آن كسي كه دیپلم دارد با كسي كه كارشناس ارشد است تحال در  وكشور وجود ندارد 

اجتماعي ندارد. حتي در برخي موارد مي توان گفت كه مدارس بسیاری از ویژگي های مثبت  –جایگاه اقتصادی 

 آنها را گرفته است از جمله انگیزه، رفتار درست و حتي در برخي موارد اخالق را در آنها متزلزل كرده است.

خودش را داشته باشد و اصال اجباری در ابراز یک نگرش خاص  تواند اعتقاد( در این نوع مدارس هركسي مي 3

مذهبي برگزار مي گردد و هركس كه عالقه مند باشد مي تواند  –وجود ندارد. در این مدارس برنامه های آییني 

مدارس اطالق ویژگي دیني بودن را به این توانیم در كل نميولي شركت كند. جایگاه احترام و اخالق بد نیست 

 م.كنی

شود. همچینین ن داده نميآ (  برنامه های تفریحي و اردویي در این مدارس جایگاهي ندارد و اهمیت چنداني به 4

 مراسم صبحگاه خاصي برگزار نمي شود.

( وضعیت توجه به مسائل انضباطي در این مدارس مثبت ارزیابي شد به گونه ای كه دانش آموزان معتقدند كه  7

ر از مدرسه و یا حضور نیافتن سر كالس ها ندارند و مدیران و معاونان نسبت به این مسئله اصال فضایي برای فرا

 حساسیت باالیي دارند.

( در داخل مدارس ما تبعیض  خاصي دیده نمي شود. اما در سطح كالن وجود تبعیض بیداد مي كند كه نشان بارز  4

بره در این مدارس است كه باعث شده دانش آموزان آن وجود مدارس نمونه دولتي و تمركز امکانات و معلمان خ

مدارس دولتي متضرر شوند. به گونه ای وجود معلمان ناكارآمد در مدارس دولتي دانش آموزان را نسبت به درس و 

آموزش بي انگیزه و در برخي موراد دلزده كرده است.. حتي وجود سهمیه های مختلف به ویژه در مورد خانواده 

ثارگر یک تبعیض بزرگ در نظام آموزشي است زیرا بایستي هركس در یک نظام آموزشي صحیح های شاهد و ای

 بر اساس توانمندی های خود پیشرفت كند نه انواع و اقسام سهمیه هایي كه به انحاء مختلف تخصیص مي یابد.

. اما ندستدان....ميو. معطوف به دوران راهنمایي و در درس هایي مثل ریاضي ، عربي خود( بیشتر شکست های  7

 ند.كردخودتلقي ميمعلمان  را اگر شکستي در دوران متوسطه وجود داشته باشد یکي از دالیل عمده اش

 ( بایستي مدارس ایثارگران، راه دور و بزرگساالن در هم ادغام شود. 8بررسي زمینه ادغام مدارس:  -ب

لمان خبره و امکانات بهتر در این مدارس.مدارس غیر مدارس عادی و نمونه در هم ادغام شود. به دلیل تمركز مع

مرفه نشین افزایش پیدا كند و مدارس دولتي در این مناطق جمع شود و فقط مناطق كمتر برخوردار  ناطقدولتي در م
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مدارس استعداد درخشان اصالح شود زیرا كه انتخاب و گزینش در روند  از آموزش رایگان بهره برداری كنند.

 آموزان این مدارس تیزهوش واقعي نیستند. تمامي دانش

ارائه راهکاردر جهت، افزایش کارکردهای مثبت و تقلیل بررسي نقاط قوت و ضعف مدارس و -ج

 کارکردهای منفي مدارس

كه در حال حاضر در مدارس بزرگساالن درس مي خوانند دانش آموزان این مدارس معتقدند كه اساسا دلیل این

لي این افراد است كه به دالیل مختلف از جمله وجود معلمان ناكارآمد باعث این اتفاق شده عمده دلیلش مدارس قب

گیرد به برنامه های تفریحي و  است. همچنین این افراد معتقدند كه در این مدارس كار تربیتي چنداني صورت نمي

است به طور مثال شركت در اردویي اصال توجهي نمي شود و تمام توجهات بر روی برنامه های آییني و مذهبي 

 راهپیمایي و نماز جمعه.

و بابستي به كیفیت نیروی انساني  نازل تر استاین افراد معتقدند كه در كل كیفیت آموزشي بین مدارس شبانه 

)معلم( به عنوان یک اولویت اصلي بسیار توجه شود چون ناكارآمدی در این حوزه آسیب های زیادی به دانش 

 ته است كه همین دانش آموزان نیز از این مسئله آسیب دیده اند.آموزان وارد ساخ

نکته قابل توجه این است كه این دانش آموزان عالقه برای رسیدن به اهدافشان را دارند و بسیار با انگیزه هستند ولي 

هایشان ر تالشنسبت به شرایط اجتماعي بسیار بدبین هستند و اصال امیدی نسبت به پیشرفت ندارند و به عبارت دیگ

 را صرفا برای داشتن مدرک مي دانند.

بندی برنامه های آموزشي در این مدارس معترض هستند و بیان مي كنند كه دانش این دانش آموزان نسبت به زمان

آموزان مدارس شبانه كه سركار مي روند نمي توانند به این برنامه خود را برسانند و همین مسئله مانعي است برای 

 ری مدرسه و ادامه تحصیل.پیگی

طور كه باید و شاید در این مدارس پررنگ نیست اما نسبت به انجام برخي امور به ویژه امور دیني مسائل پرورشي آن

كه معلمان این مدارس ورای مسائل اینو مذهبي اصال اجباری ندارند. در این زمینه نکته ای كه قابل توجه است 

ند و خي از دانش آموزان دارند توجهي نمي كنند و خیلي ساده از آن مي گذرآموزشي به شرایط خاصي كه بر

ن باعث دلزدگي دانش آموزان نسبت به درس همان معلم مربوط در دانش آموزان همین عدم توجه برخي از معلمی

تربیتي و طور كه باید و شاید پیرامون مسائل شده است كه این به واقع موید این نکته است كه معلمان اصال آن

 اجتماعي دانش آموزان، آموزش های كافي را اخذ نکرده اند. –روانشناختي 
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این دانش آموزان نسبت به حضور در مدرسه اصال احساس خوبي ندارند و تعطیلي مدارس را بسیار خوشایند مي 

 دانند به عبارت دیگر اصال نسبت به حضور در مدرسه انگیزه ندارند.

كه اساسا وجود مدارس نمونه، استعداد درخشان، ایثارگران و راه دور و .... نشان از تبعیض در مورد ادغام معتقدند 

  دارند و بایست فکری برای این مسئله شود.

 کارکردهاجمع بندی 

 نوع مدرسه
كاركرد 

 پنهان

كاركرد 

 پنهان

كاركرد 

 آشکار

كاركرد 

 آشکار
ساحت های 

 تعلیم تربیت

 كانوني های مندرج در سواالت جلساتكاركرد

 آموزاندانش
 سواالت

نوع 

 كاركرد
 كاركرد

 آموزشي تربیتي آموزشي تربیتي بزرگسال

 دوم فرارمغزها مشترک    • تمطرح نیس
 منفي

21 

 •    مطرح نیست
اعتقادی،عبادی

 ،اخالفي

جود برنامه های آموزشي غیر درسي برای تقویت بنیه و

 اعتقادی مخاطبین
 سوم

 مثبت
30 

    • مطرح نیست
 اعتقادی،عبادی

 ،اخالفي
 سطحي سازی ارزش های دیني 

 سوم
 22 منفي

  •   مطرح نیست
 اعتقادی،عبادی

 ،اخالفي
 ادای فرائض اهمیت داشتن 

 سوم
 23 مثبت

  •   به طور خاصي مطرح نیست
 اعتقادی،عبادی

 ،اخالفي
 اخالق مداری 

 سوم
 34 مثبت

    • مطرح نیست
 اعتقادی،عبادی

 ،اخالفي
 37 مثبت سوم القه به نماز و شعایر دینيوجود ع

 سیاسي-اجتماعي  •   مطرح نیست

های اجتماعي) درون  آموزان درفعالیتمشاركت دانش

 ها(و بیرون مدرسه مثل صبحگاه ، اردوها، راهپیمایي
 34 مثبت چهار

 27 مثبت چهار گرایش به فعالیت های اجتماعي سیاسي-اجتماعي    • مطرح نیست

 پنج اهمیت رسیدگي به مسایل انضباطي  مشترک  •   تمطرح اس
 مثبت

28 

بین مدارس بزرگسال و دیگر عدالت 

 مدارس مخدوش است
 •   

 عدالت آموزشي  سیاسي-اجتماعي
 شش

 مثبت
31 

به دلیل شکست های آموزشي مربوط 

-دانشاین كه  یبه مدارس دیگر

به این مدارس منتقل  از آنجا آموزان

قطع تحصیلي قبل و گاهي مشده اند 

این احساس همچنان همراه این دانش 

 آموزان وجود دارد

 منفي هفت ایجاد احساس شکست تحصیلي  مشترک    •
31 
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 از راه دور مدارس آموزش -4

هدف كلي، برنامه ریزی آموزشي  و پرورشي  برای  اجرای آموزش های از  راه دور بر   هدف نوع مدرسه:

ش  و پرورش وزارت آموزش  و پرورش اهداف جزیي، الف: تقویت بنیه و توان علمي اساس قوانین و ضوابط آموز

دانش  آموزان داخل  كشور از طریق سایت مکمل  آموزشي و برای بازماندگان از  تحصیل واجد شرایط  و ارائه 

عاتي  گسترده مدرک تحصیلي ب: ایجاد زمینه برای  غني سازی اطالعات علمي دانش  آموزان از  طریق منابع اطال

( پوشش 4دانش  آموز(  –معلم( و )دانش  آمو ز  –پژوهشي )دانش  آموز  –جهاني  ج: تسهیل ارتباط  علمي 

( برون سپار ی 7منطقه ای داوطلبین خارج از كشور  متناسب با زبان، امکانات و محرومیت ها  –فراگیر  و مرحله ای 

ها، نرم افزار  ها و سخت افزارمجری، زیر ساخت  ای ایجاد مراكزاجرای آموزش  با حفظ عنصر  جوابگویي زمینه ه

 ها و تولید محتوا

     4/03/13مورخ   01لیست حضار: جلسه          مدیران مدارس آموزش از راه دور

 نام دبیرستان های پسرانه ومنطقه دخترانه ومنطقههای نام دبیرستان  توضیحات

مدارس راه دور شهر تهران  نفر از مدیران4این جلسه با حضور 

برای  برگزار گردید.موسسین اولیه مدارس راه دور نفر از 0و 

مدرسه تهران  48مدیر راه دور از مجموع  01این جلسه نیز با 

 هماهنگ شد كه افراد فوق دعوت محققان را اجابت كردند.

 ، 07 اخالص، 7دخترانه مصباح 

 03 نورعلم

 

 03بصیرت 

 

نامه از دستور كار خارج مطابق اساسهای این مدارس رسد بخش عمده جهت گیریميبه نظر  :تحلیل هدف

مشکالت بازماندگان از ای از است، این مدارس باید به عنوان یک شیوه آموزش جدید كه مي توانسته بخش عمده

ی كتاب پایه، به هافعالیت مي كرده كه با موانع زیادی روبرو بوده است، باید غیر آموزش ،تحصیل را پوشش دهد

پرداخته كه در این بخش نیز توسعه كافي را پیدا نکرده است، باید به های تلویزیون پایه و اینترنت پایه نیز ميآموزش

وهمین طور در بخش آموزش های عشایری فعال مي بوده كه پرداخته ميآموزان خارج از كشور آموزش دانش

بایددنبال علت ها بود. علت هایي كه  درصدد حذف این مدارس بي اقبالي این توسعه الزم را نیافته و ظاهرا برای 
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ناصواب سعي در حذف این مدارس از گردونه داشته اند به طوری كه ذهنیت بیشتر  بوده اند و با اطالع رساني

 آموزان را تحت تاثیر قرار داده است.مدیران ، والدین و حتي دانش

 ردهای مدارسکارکو بررسي  پاسخ به سواالت -الف

آموز بزرگسال در مدارس راه دور است. دانشمشکالت این مدارس مانند انواع دیگر مدارس بزرگساالن  :1سوال 

-به شدت نفي مياز طرف مدیران این مدارس آموزان دانشنمره غیر واقعي دریافت متفاوتي ندارد و انتظار وضعیت 

مواجهه دوسال  شد. همه این مسائلمنکر شود بالکل نمي دارندمخاطب بزرگسال گردد و البته مثل همه مدارسي كه 

های این مدارس در مدارس بزرگساالن به انجام مي رسد لطمات جدی به این مدارس زده و ذهنیت اخیر كه آزمون

 جامعه را در مرد این مدراس دچار خدشه ساخته است.

درفضای آموز موفق هم كسي نیست كه دانش در این مدارس فضای رقابت كنکوری چشم گیر نیست  و  :2سوال 

رقابتي خود را نشان مي دهد بلکه جهت گیری اصلي ادامه تحصیل و تمام كردن نواقص تحصیلي است كه البته 

 گیری مدرک گرایي هم در آن پررنگ است.جهت

شود ولیکن ه نميبه ابعاد مختلف رشدی در این نوع مدارس عموما مانند مدارس روزانه و عادی پرداخت :3سوال 

 پرداخته شود.مناسبت های دیني، سیاسي و اجتماعي به سعي بر این است كه 

به های نظام نیست اگرچه تربیت نیروی ملتزم به ارزشبه صورت برجسته گیری اصلي این مدارس سمت :4سوال 

 صورت غیر مستقیم این كار در دست انجام است.

ت و لیکن باید شرایط همه مدارس بزرگسال را در این مدرس ملحوظ و احترام معلم محفوظ اسحرمت  :5سوال 

 دانست.

های كالن سیاسي و مدیریتي دارد. وقتي معاون متوسطه عدم اعتماد به این نوع مدرسه شائبه -: 6سوال  

 كند در حالي كهرساني ميخانه موضوع جعل مدرک و تقلب در صدور دیپلم در این نوع مدرسه را اطالعوزارت

های سیاسي در تقابل با این نوع مدرسه گیریآید جهتشیوه و رویه موجود كشور كتمان این مسئله است به نظر مي

دهد اذعان داشتند ولي مطرح است. از سوی دیگر، مدیران حاضر به تخلفات موجود كه در این نوع مدرسه رخ مي

صدمه زدن به سازوكار این نوع مدرسه را در حال عین  دانستند و درآن را فراتر از تخلفات دیگر انواع مدارس نمي
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باید از مدیران موظف آموزش و پرورش دانستند. به نحوی كه طبق اساسنامه این نوع مدرسه مياین مسئله دخیل مي

 استفاده كند كه این امر محقق نگشته است. 

وزان بیشتر به دنبال مدرک گرفتن شود. دانش آمدر فضای این نوع مدرسه شرائط رقابتي دیده نمي  :7سوال 

هستند. كمتر به مسئله كنکور  پرداخته مي شود. مدرسه تقریبا به مسئله كنکور  بي تفاوت است. و برنامه ریزی  

خاصي در این زمینه نکرده است. انگیزه ادامه تحصیل در مدارس پسرانه بیشتر اخذ مدرک است در حالي كه در 

 شود. آموزان باال تلقي ميهای این دانشغیرمدرک تحصیلي تفوق دارد و عموماً انگیزههای دختران بزرگسال انگیزه

خواهند ي كه ميمدارس بزرگسال باید منحل شود و بزرگساالن .0 :8سوال بررسي زمینه ادغام مدارس:  -ب

چون  ید منحل شوند.  آموزش خارج از كشور با3به آموزش از راه دور مراجعه كنند  ادامه تحصیل دهند الزم است

. مدارس عشایری باید تعطیل 4. یستي در این نوع مدرسه انجام شودنامه مدارس راه دور بامطابق اساسها این آموزش

مطابق  هاآموزش. مدارس ایثارگران باید تعطیل شوند. همه این 7شوند و به مراكز آموزش از راه دور كشیده شوند. 

 .دشواز راه دور انجام زش مواز طریق آمي تواند نامه اساس

ارائه راهکاردر جهت، افزایش کارکردهای مثبت و تقلیل بررسي نقاط قوت و ضعف مدارس و -ج

 منفي مدارسکارکردهای 

بر  ای و سیاسي شد و تالش بر حذف این نوع مدرسه بود.در دولت قبل با آموزش از راه دور برخورد های سلیقه

آموزش های عمومي ردیدمتولي بدون تو آموزش و پرورش مسئول  ،اساسي اساس اصل سي ام و اصل سوم قانون

گر به هر دلیلي نتواند این آموزش ها را در كشور تسهیل نماید مسئول است. در مقطع راهنمایي و ادر كشور است 

یي ولیکن مشکل در جا دبیرستان ریزش خیلي زیاد است. كه با سیستم ارزشیابي تحصیلي این ریزش كم شده است

آموزش و  .است تنزل كیفیت آموزشيبه معني اصل  كه درامتحانات و نازل سطح در دیگر آشکار شده است. 

به آن را در هزاره ای كه  یونسکو چهره به چهره است، آن هم پرورش نمي تواند بگوید كه تنها آموزش مطلوب 

د و ند به آموزش و پرورش بیاینو نمي توانعنوان هزاره آموزش از راه دور شناخته شده است. یک عده شاغل هستند 

سالگي مشمول یادگیری هستند. مدارس  47تا  4از سن . افراد دنند درس بخواننباید در خارج از ساعت مدرسه بتوا

آموزش از راه دور انجام شده بود،  83در سال  ای كهمحاسبهبا است.  حجم از افراداین پوشش عادی ناتوان از 

آن هایي كه محروم از . برای را باید پوشش مي دادو نیازمند تحصیل باز مانده تحصیل افراد از  نحدود سیزده میلیو
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محسوب بار دولت ای باشد كه در عین حال مشمولین آن بهترین گزینهآموزش از راه دور  شایدآموزش هستند 

 نیز باید از آنجا آغاز مي شد.. این مسیری است كه دنیا به سمت آن سیر كرده و حتي هوشمند سازی مدارس دوننش

 باقي بماند و خود را به شیوه های جدید مجهز نسازد، مجموعه های انتشارات آموزشي اگر آموزش به صورت سنتي 

، چنانکه این اتفاق رخ داده است و فضای تعلیم و تربیت كشور در چالش با آسیب دنكن به صورتي بي رویه رشد مي

در سوادآموزی نهضت  بوده و اقداماتنرخ بي سوادی در كشور باال  ر حالي است كههای آنان است. این ها همه د

نیاز به استفاده از شیوه های جدیدی است كه شاید آموزش از راه دور بهترین  و هبودمناسب یک مقطع و یک دوره 

 .سال در محاق قرار گرفته است 01فرصتي بود كه 

. تلویزیون محور 3پیام نور انجام مي دهد(،ب پایه) كه دانشگاه ا. كت0بخش است:  3آموزش از راه دور شامل 

به دلیل . )اینترنت پایه(. آموزش مجازی3ارائه شود( باید از طریق آن )شبکه خاص آموزش از راه دور كه درس ها 

فقط در آموزش های كتاب پایه  آموزش راه دوربرخوردهایي كه با این نوع مدرسه و آموزش صورت گرفت 

د ماند و مسایلي هم كه در دیگر مدارس بزرگسال نیز رخ مي دهد، را به این نوع مدرسه اسناد دادند و آن را محدو

 اطالع رساني عمومي كردند.

 بخشي از مشکالت آموزش از راه دور به شرح زیر است:

داشته و عالوه  این امر بازتاب منفي .شوددر مدارس دیگر برگزار مي خیرسال ا 3طي آزمون مدارس راه دور  -

باشد.  براین كه خالف مقررات است به صورت تلویحي به معني عدم اعتبار و اعتماد به مسئولین مدارس راه دور مي

 گیرنده هم نکته قابل توجه دیگری بود كه طرح شد.امتحان ارسراه دور و مد ارسآموزان مددرگیری بین دانش

نات بجای تغییر مکان امتحانات سبب اعتمادسازی مجدد این مدارس تر بر امتحاپیشنهاد نظارت بیشتر و دقیق -

 خواهد شد. 

توان به محدود و شناور بودن ساعت درسي این نوع مدرسه اشاره كرد از دالیل اقبال والدین به این نوع مدرسه مي -

 ه است. و البته هزینه دریافتي نازل در این نوع مدارس هم در اقبال به این نوع مدارس موثر بود

سال را دارد و برای  47تا  4آموز جامانده از تحصیل بین سنین میلیون دانش 07این نوع مدرسه پتانسیل پوشش به  -

 شود كه از آن بهره گیرد. آموزش و پرورش فرصت منحصر به فردی تلقي مي

اند و این نوع ق داشتهیافته به سمت آن سوهای از راه دور تجربه جهاني است كه هم كشورهای توسعهآموزش -

های مختلف مثل گردیده و آموزش و پرورش ناگزیر به شکلآموزش كه بالطبع در مدارس از راه دور تعقیب مي
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رسد به دلیل سلیقه مدیریتي مدیران مختلف در محاق قرار هوشمندسازی و... به سمت آن خواهد رفت و به نظر مي

های رسانيفته شده است و با قوانین و مقررات دست وپاگیر و اطالعهای آن نادیده گرگرفته و زحمات و هزینه

 اند آنان را از میدان فعالیت بیرون كنند. نادرست سعي كرده

كند بیشتر در فضاهای غیر شان ایجاب ميبه دلیل نوع آموزش این مدارس برای بزرگساالني كه سلیقه -

 د اقبال والدین هستند. وپرورش تحصیل كنند این مدارس به نوعي مورآموزش

با فعالیت این نوع مدرسه مدخلیتي ندارند و فضای مشوبي ایجاد شده است كه های آزاد عموماًتبلیغات آموزشگاه -

 های مختلف از آن فراهم شده است. زمینه سوءاستفاده

 دهد. های دولتي را كاهش مياین نوع آموزش بار هزینه -

 كردند. برابر مدارس راه دور تلقي مي3فات مدارس بزرگساالن را تخل ،مدیران این نوع مدرسه -

 پیشنهاد شد برای رفع مسائل حادث شده آزمون مشترک بهمراه ناظر بیروني معتمد درنظر گرفته شود.  -

های نادرست منفي است كه در رسانيخانه و دیگر فرهنگیان نسبت به این نوع مدرسه به دلیل اطالعنگرش وزارت -

 آموزان این نوع مدرسه موثر بوده است. زش دانشری

 رورشپمدرسه به افراد شاغل در ادارت آموزش و  رانت موجود ادارات برای مدارس بزرگسال )امتیاز این نوع -

 ای مخفي است كه در نوع تخلفات حادث شده موضوعیت دارد. عموماً داده شده است( مسئله

عشایری و روستایي و استثنائي را  امکان پوشش مدارس بزرگسال، ایثارگران،با توجه به ظرفیت این نوع مدرسه  -

 سازد. تسهیل مي

محور فعالیت برای این نوع مدرسه درنظر گرفته شده بود كه به دلیل مواجهات سیاسي صورت گرفته فقط محور   -

هایي است كه در این حوزه مغفول پایه در مدارس فعلي فعال است. محور تلویزیون پایه و اینترنت پایه محوركتاب

 مانده است. 

تواند خالء معلمان مازاد را با استفاده از ظرفیت به كارگیری معلمان موظف در مدارس راه این نوع آموزش مي -

هایي كه امکان پركردن تواند خالء معلمان توانمند در كالسدور به نوعي پوشش دهد و حل كند. از طرف دیگر مي

 وده را ایجاد نماید. آن فراهم نب

شد كه سواالت استانداردشده برای این مدارس طي اقدامات قبلي باید متناسب با این نوع مدارس درنظر گرفته مي -

 در این خصوص نتوانسته اقدام الزم را معمول نماید. رورشپآموزش و متاسفانه 
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 رکردهاجمع بندی کا

 نوع مدرسه
كاركرد 

 پنهان

كاركرد 

 پنهان

كاركرد 

 آشکار

كاركرد 

 آشکار
ساحت های 

 تعلیم تربیت

 های مندرج در سواالت جلسات كانونيكاركرد

 و معلمان مدیران
 سواالت

نوع 

 كاركرد
 كاركرد

 آموزشي تربیتي آموزشي تربیتي آموزش از راه دور

و مانند   واقعي است ها عمدتانمره

دیگر مدارس بزرگسال است ولي 

ر مورد رساني های نادرست داطالع

 شدید بوده است. این مدارس

 1 منفي اول انتظار پاداش بدون تالش   مشترک    •

 اخذ مدرکمطرح است ولي تحت 

 است
 2 مثبت دوم موفقیت گرایي مشترک •   

 مشترک  •   ستنیمطرح به صورت پررنگ 
هدایت صحیح استعدادها و شایستگي استعدادپروری

 ها
 سوم

 مثبت
3 

ت اخذ مدرک مطرح است ولي تح

 است
 4 منفي سوم نتیجه گرایي مشترک   • 

 5 مثبت سوم وجود انگیزه تحصیلي مشترک   •  پایین است

  •   در حد معمول مطرح است
-اجتماعي

 سیاسي

مطلوب دانش آموزان مهارت اجتماعي ارتباطي

 )حسن سلوک با دیگران(
 6 مثبت سوم

 7 مثبت سوم اهمیت داشتن زنگ ورزش بدني -زیستي •    به صورت پررنگ مطرح نیست

 8 مثبت سوم وجود كالس های فوق برنامه هنری هنری -زیبایي شناختي •    به صورت پررنگ مطرح نیست

 9 مثبت سوم آموزانرواني دانش-اهمیت داشتن سالمت جسمي بدني -زیستي  •   به صورت پررنگ مطرح نیست

 سوم توجه به آراستگي ظاهری و فردی هنری -اختيزیبایي شن    • به صورت پررنگ مطرح نیست
 مثبت

11 

 چهار های نظامالتزام به ارزش اعتقادی،عبادی،اخالفي    • به صورت پررنگ مطرح نیست
 مثبت

11 

 پنج تکریم معلمان سیاسي-اجتماعي    • در حد معمول مطرح است
 مثبت

12 

 -  شش ب(غیركاركردی)تناسب با اهداف مصو      فاصله زیاد است

 13 منفي هفت وجود فضای رقابتي سیاسي-اجتماعي   •  مطرح نیست

مي شود مدارس بزرگسال با  توصیه

 ادغام شود این نوع مدرسه
 -  هشت غیركاركردی)سوال  از امکان ادغام(     
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 مدارس استعداد های درخشان)سمپاد( -5

 خشان در  سطوح مختلف  تحصیليشناسایي و پرورش استعداد های  در هدف نوع مدرسه:

     7/03/13مورخ   08لیست حضار: جلسه              مدیران مدارس سمپاد-الف

 نام دبیرستان های پسرانه ومنطقه دخترانه ومنطقههای نام دبیرستان  توضیحات

 مسئولیننفر از 0نفر از مدیران و 4این جلسه با حضور 

 ید.برگزار گرد وزارت خانه سمپادمدارس 

 4منطقه  4فرزانگان

 04منطقه 01فرزانگان

 4منطقه  0فرزانگان

 

 3منطقه   8عالمه حلي 

 07منطقه 00عالمه حلي

 00منطقه  0عالمه حلي

 

رویه مدارس بيتوسعه  اهداف تاسیسي مدرسه و عملکرد جاری تناسب وجود داشته، ولیکن با بین: تحلیل هدف

 فاصله ایجاد شده است. رسای این نوع مدامدارس از اهداف اساسنامه

 کارکردهای مدارسو بررسي  پاسخ به سواالت -الف

همه ی حضار اذعان داشتند كه نمره واقعي است. بچه ها خیلي خوب تالش مي كنند لذا، نمره های خوبي : 1سوال

 كسب مي كنند.

 است و به جای جهت گیری كنکوری در هدف گذاری مدارس موثر بوده و آن را دچار اعوجاج كرده: 2سوال 

تا با قبولي در كنکور بتواند خود را موفق معرفي كند وز كنکوری تربیت ميدانش آم ،تربیت شهروندی متناسب

كند. مدارس سمپاد نیز از این امر  مستثني نیستند. دانش آموز موفق در مدارس سمپاد بیشتر  در ابعاد آموزشي 

وزان این است كه در ابعاد دیگر هم موفق شوند. مدیران از  دانش آم  اما، انتظار سنجیده مي شود تا پرورشي و غیره.

 مدیر هم در  این ابعاد برنامه ریزی مي كند.

اما، از سوی  دیگر بعضي اذعان داشتند كه در  مدارس  شوق به یادگیری در این مدارس خوب است. :3سوال

ن هم این است كه آر پرداخته مي شود. دلیل اصلي دیگر فقط به بعد آموزشي پرداخته مي شود و كمتر به ابعاد دیگ

 خانواده ها و جامعه از  این مدارس فقط خدمات آموشي را طلب مي كند.
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های نظام در این مدارس جدی است ولي واقعیت با آمار موجود از فرار مدعي بودند كه التزام به ارزش :4سوال

 . مغزها مغایرت دارد

؛ اما در  مجموع مدارس سمپاد دانش آموز محور هستند؛ لذا، به طور پنهان ودشحرمت معلم مالحظه مي: 5سوال

 حرمت دانش آموز بیشتر از حرمت معلم حفظ مي شود. 

ای قبلي كه مطلوب این نوع مدارس است توسعه مدارس از اهداف اساسنامه تناسب وجود داشته، ولیکن با:6سوال

 فاصله ایجاد شده است.

ي سازنده و رقابت ،رقابت در هر فضایي وجود دارد اما فضا به صورت رقابتي مثبت استدند حضار معتقد بو :7سوال

های رسد این فضای رقابتي جنبهدر مجموع به نظر مي بستگي دارد كه ما با چه عینکي به آن نگاه كنیم. ومناسب 

 منفي پررنگي هم دارد كه قابل انکار نیست.

با ادغام مدرسه خود موافق نبودند. و نظر بر این داشتند كه مدارس : 8سوالبررسي زمینه ادغام مدارس:  -ب

رسد مهمترین عارضه امروز مدارس سمپاد توسعه در مجموع به نظر مي نمونه باید به اساسنامه قبلي  خود بر گردند.

 باشد. گیری داشتهشان نسبت به قبل تنزل چشمرویه و بي كیفیتي است كه موجب شده این مدارس جایگاهبي

ارائه راهکاردر جهت، افزایش کارکردهای مثبت و تقلیل بررسي نقاط قوت و ضعف مدارس و -ج

 منفي مدارسکارکردهای 

مدارس سمپاد بر اساس استعداد هر كس شناسایي مي شود و همان رشته مورد استعدادش هدایت مي شود و آموزش 

غیر  د.داروجود پژهش  ی برایامکانات بیشترهند ولي از نیازها پاسخ مي د مي بیند. در مدارس سمپاد به بخشي

وجود هایي رقابتآموزان سمپاد مدارس نمونه دانشاز قبل بین . ندنیستاز امکانات برخوردار دولتي به این شکل 

 با سمپاد فرق مي كند. های مدارس نمونهكاركرد البته.داشت

عدم توان نظام آموزش رفع . 3ب ماندگي علمي كشور مشکل عقرفع  . 0 :دلیل ایجاد شده است 3مدارس سمپاد به 

 توانمند برای  ایجاد جهش در دانشگاه .نیروی عمومي برای تربیت 

ی دور از محرومیت آموزشي روستاها و شهرها رفع به دلیلعمدتا مدارس نمونه جهت گیری تاسیس 

 .مراكزبرخوردار آموزشي بوده است

 باید نواقص را بر طرف كنیم.   تقاء كیفیت باید صورت گیردار وتوسعه باید بر حسب نیاز ها باشد 



158 
 

باال است و با مدارس غیر دولتي فاصله دارند. بر اساس این مطلب در مدارس سمپاد فرار  ی مدارس سمپادهزینه ها

سمپاد شناسایي استعداد های درخشان در سطوح مختلف مدارس مهم ترین هدف در  مغز ها صورت گرفته است.

 است.

افراد دارای ویژگي های شخصیتي مختلف و مهارت  سعه در بعض از قسمت ها بي رویه و غیر كارشناسانه است.تو

نظام آموزش و پرورش باید بتواند نیازهای  های مختلف دارند و آموزش و پرورش نمي تواند به آن ها پاسخ دهند.

 هوش است. انتخاب برحسب ک در مدارس سمپاد مال دانش آموزاني كه نخبه هستند بر آورده كنند.

ید مدارسي باشند كه این این با بنابر گسترش مدارس غیر دولتي و تیز هوشان در سال های اخیر بیش از اندازه بوده

 .افراد را شناسایي كنند و به المپیاد بفرستند 

ارس سمپاد به طور مدیران ما را درگیر خود كرده است. تعداد مدمدارس سمپاد به شدت ایراد داشت و  توسعه در

. مدارس جدید از نظر كیفیت به شدت رخ داده استتوسعه بدون در نظر گرفتن كیفیت  ووحشتناكي باال رفته است 

ضعیف هستند بنابر این هر چیزی باید حد استاندارد داشته باشد. از دالیل توسعه بیش از حد مدارس سمپاد، عملکرد 

تاسیس، هماهنگي وجود دارد؛ در  مدارس جدید الون مدون نداریم و نا؛ چون ما قانسلیقه ای دراین مدارس است

شود و توقع خانواده ها در قبال كه بچه هایشان تیزهوش است باالست. این كه همه آموزش به مدیران داده نمي

برنامه  كدام به صورتي شان هستند و هرشرایط توسعه را باید دید. در حال حاضر مدارس سمپاد تحت اختیار مدیران

ان آموزش و پرورش در سال ها كم شده است. رشد شتاباني را كه در همه اركند و هماهنگي بین برنامهبررا پیش مي

 های اخیر وجود داشت به این بخش از نظام صدمه وارد كرد. 

 از دیگر موارد ذكر  شده در جلسه ی مدارس سمپاد مي توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 شد.غیرقابل توجیه و بي رویه تلقي مي در مدارس جدید متفقاً شدهتوسعه داده  -

 ها بسیار نامطلوب بوده است.توسعه مدارس سمپاد در شهرستان -

نگرش آحاد اجتماع و حتي آموزش و پرورش به مدارس سمپاد مطلوب نیست و این نیاز به تعدیل رفضای حاكم ب -

 دارد.

های آموزشي این مدارس نیز پررنگ است ولي ذهنیت جامعه در فعالیت فضای دیني و ارزشي در كنار مجموعه -

 این خصوص باید تعدیل شود.
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روبرو ازطرف مدیران آن به فضای انتخاب دانش آموزان سمپاد با مقاومت زیادی  دادن بحث فرار مغزها و اسناد -

 بود.

 و همکاری نهادهای مختلف باال رود. انگیزه حضور و ماندگاری نخبگان در كشور باید در خالل فرهنگ سازی -

های شدید درسي در این نوع منکر فضای رقابتي درون مدرسه بین دانش آموزان بودند كه طبعاَ با جهت گیری -

 مدرسه دور از واقعیت است.

 دانست و این خطای آشکاری است. 3نباید مدارس نمونه را مدارس سمپاد شماره  -

 ي مدارس سمپاد و نمونه مورد تاكید قرار گرفت.های قبلبرگشت به اساسنامه -

به ابعاد تربیتي پنهان در مدارس سمپاد از منظركاركرد باید جدی نگریسته شود چرا كه در این خصوص فرایند  -

 تربیتي ویژه ای در طول مدت مدید فعالیت ایجاد شده است.

جدید و كادر آموزشي مدارس جدید فرآیند تاسیس و توسعه مدارس جدید علمي و مصوب نیست و مدارس  -

اند و هیچ چیز مکتوب و مدوني برای شرح التاسیس هنوز در فضای كار این نوع مدارس به خوبي قرار نگرفته

خدمات این اعضاء وجود ندارد. البته اساسنامه مدارس سمپاد در شورای عالي آموزش و پرورش در حال تدوین 

 است.

 ي و تربیتي مدارس سمپاد بجای پیشنهادات حذفي مورد توجه جدی قرار گرفت.توصیه اصالح عملکردهای تعلیم -

در شورا ای ظاهراً ه ویژهشود و البته برنامای عمل ميدر مورد برنامه غني سازی در این دانش آموزان بیشتر سلیقه -

 عالي آموزش و پرورش در حال تدوین است.

اری زیاد مانع از پرداختن به وظیفه تخصصي مدیران است. علي اشتغال اداری و مواجهه مدیران با موانع اد -

 در مورد این مدارس مورد تاكید قرار گرفت.جامعه الخصوص ذهنیت مقابل و منفي حاد 

 شود.پروری در كشور ما علمي تلقي نمي روش نخبه -

ني بر كاهش بار مالي نظام شود ولي عاملي اصلي تنوع بیشتر اقتصادی و مبتتنوع به عنوان یک نیاز محسوب مي -

 آموزش و پرورش بوده است.

ها و محتوای آموزش انواع مدارس یکساله است و این سبب شده است كه تنوع مدارس علمي و متناسب روش -

 نباشد و الزم است تنوع به ماهیت مخاطب خاص خود پاسخ دهد.

 ر ناچیز است.مدارس سمپاد بسیا مسائل قانوني و اخالقي دانش آموزان خروجي -
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دانش آموزان این مدرسه در همه مسائل اجتماعي مثل زلزله، جنگ، سیل و.... در صف اول كمک به آسیب  -

 زدگان قرار دارند.

های فعلي كشور است و این نظام آموزشي مدارس سمپاد چنان قوتي دارد كه نامتناسب با شرایط عمده دانشگاه -

ها یکي از دالیل مهاجرت این دانش آموزان فارغ التحصیل سمپاد در دانشگاهگویي به نیازهای عدم توازن و پاسخ

 شود.علمي این دانش آموزان محسوب مي

 شناخته نشده بود. رسماً در اسناد رسمي كشور استعدادهای درخشان تا قبل از سند تحول،  -

 دانش آموز محوری در مدارس سمپاد برجسته است. -

 رس برجسته است و نیاز به تامین الزم دارد.مشکالت اعتباری این مدا -

 ارکردهجمع بندی کا

 نوع مدرسه
كاركرد 

 پنهان

كاركرد 

 پنهان

كاركرد 

 آشکار

كاركرد 

 آشکار
ساحت های 

 تعلیم تربیت

 های مندرج در سواالت جلسات كانونيكاركرد

 و معلمان مدیران
 سواالت

نوع 

 كاركرد
 كاركرد

 آموزشي تربیتي آموزشي تربیتي سمپاد

و  ونمره واقعي استمطرح نیست 

نمره پایین خطر اخراج را در پي 

 دارد

 1 منفي اول انتظار پاداش بدون تالش   مشترک    •

مطرح است ولي تحت به شدت 

 تاثیركنکور است
 2 مثبت دوم موفقیت گرایي مشترک •   

 مشترک  •   به شدت مطرح است 
و شایستگيهدایت صحیح استعدادها  استعدادپروری

 ها
 سوم

 مثبت
3 

مطرح است و متاثرازكنکور به شدت 

 است
 4 منفي سوم نتیجه گرایي مشترک   • 

 5 مثبت سوم وجود انگیزه تحصیلي مشترک   •  مطرح استبه صورت پررنگي  

  •   به صورت پررنگي مطرح است 
-اجتماعي

 سیاسي

مطلوب دانش آموزان مهارت اجتماعي ارتباطي

 با دیگران()حسن سلوک 
 6 مثبت سوم

 7 مثبت سوم اهمیت داشتن زنگ ورزش بدني -زیستي •    به صورت پررنگي مطرح است 

 8 مثبت سوم وجود كالس های فوق برنامه هنری هنری -زیبایي شناختي •    به صورت پررنگي مطرح است 

 9 مثبت سوم آموزانواني دانشر-اهمیت داشتن سالمت جسمي بدني -زیستي  •   به صورت پررنگي مطرح است 

 سوم توجه به آراستگي ظاهری و فردی هنری -زیبایي شناختي    • در حد معمول مطرح است
 مثبت

11 

 چهار های نظامالتزام به ارزش اعتقادی،عبادی،اخالفي    • در حد معمول مطرح است
 مثبت

11 

 نجپ تکریم معلمان سیاسي-اجتماعي    • در حد معمول مطرح است
 مثبت

12 

به دلیل توسعه بي رویه فاصله از 

 اهداف مصوب ایجاد شده است
 -  شش غیركاركردی)تناسب با اهداف مصوب(     
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 13 منفي هفت وجود فضای رقابتي سیاسي-اجتماعي   •  به شدت مطرح است 

ولیکن توصیه به ادغام نمي شود

توسعه بي رویه باید متوقف شود و 

به شرایط قبل  مدارس بي كیفیت باید

 بازگردند.

 -  هشت غیركاركردی)سوال  از امکان ادغام(     

 

 

   7/03/13مورخ   08لیست حضار: جلسه والدین مدارس مدیران سمپاد     -ب

 توضیحات نام دبیرستان متطقه سمت نام و نام خاتوادگي ردیف

نفر 3این جلسه با حضور   .0

 سمپاداز والدین مدارس 

 ر گردید.شهر تهران برگزا

 پدر دانش آموز دختر  01عالمه حلي  04 مدیر

 پدر دانش آموز دختر 01عالمه حلي 04 مدیر  .3

 مادر دانش آموز دختر 0فرزانگان 4 مدیر  .3

 تن از والدین دعوت شده در جلسه حاضرنشدند7

 کارکردهای مدارسو بررسي  پاسخ به سواالت -الف

ر در این مدارس باعث شد تا ما هم برای حضور فرزندانمان در این به دلیل عالقه فرزندمان به حضو: 1سوال 

مدارس تالش كنیم البته بیشتر مایل بودیم تا فرزندانمان در مدارس با سابقه تر پذیرفته شوند ولي این مورد دست ما 

كنیم حس مينیست و آزمون برای این مهم تعیین كننده است. اما االن از این مدارس رضایت چنداني نداریم چون 

 چیز زیادی به فرزندانمان اضافه نکرده اند و حتي در برخي موارد آن ها را با مشکالتي مواجه ساخته اند.

خب برخي از مدارس سمپاد در حوزه تربیتي خوب كار كرده اند و برخي این گونه نبوده اند و در كل :2سوال 

یرا انتظارات اخالقي و تربیتي كه ما داشتیم در بایستي در برنامه های تربیتي یک تجدید نظر صوت بگیرد ز

فرزندانمان محقق نشده است و متاسفانه مدارس نیز تا كنون برنامه مدوني در این رابطه برای والدین ارائه نکرده 

است. اما در مورد برنامه آموزشي انسجام خوبي مشاهده مي شود اما تفاوت زیادی بین این مدارس با دیگر مدارس 

 نکرده ایم.احساس 

بله ما از معلمان فرزندانمان راضي هستیم در مورد این مسئله مشکل چنداني از طرف فرزندانمان انعکاس : 3سوال

 نیافته است.
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فضای رقابتي در این مدارس همبستگي بسیار باالیي با نگرش خانواده ها دارد زیرا خانواده بدون توجه به : 4سوال

اذعان داشتند والدین  ركاری مي كنند تا فرزندانشان به مدارس سمپاد راه پیدا كنند.توانمندی و ظرفیت فرزندانشان ه

به خصوص در مورد شركت در المپیادها و هم احساس غرور  انددر فرزندان خود احساس شکست را دیده كه،

 .را هم سطح خود نمي دانندوالدین به گونه ای كه حتي گاهي  ندكاذب را در ایشان مشاهده كرده ا

در مورد كسب در آمد ما معتقدیم كه اساسا توسعه مدارس سمپاد در سطح كالن به عنوان یک مسیر  :5سوال 

برای وزارت آموزش و پرورش جهت كسب در آمد است و نگرش مدیران در سطح خرد صرفا تابع همان چیزی 

 د و نباید از حق گذشت.است كه به آن ها ابالغ مي شود. اما مسئولین مدرسه دغدغه مند و تالشگر هستن

ن مناطق شمالي را پذیرش مي آموزاد مناطق پایین شهر كه دانشاین احساس به خصوص در مدارس سمپا: 6سوال 

كنند به خوبي قابل لمس است به صورتي كه دانش آموزان مناطق شمالي بین خود و دانش آموزان مناطق كمتر 

شبیه آن ها نمي دانند. اما این امتزاج فرهنگي گاهي باعث شده برخوردار تفاوت احساس مي كنند و خود را اصال 

آفتي كه همگي بر روی آن  تا تک بعدی بودن دانش آموزان مناطق شمال شهر كمرنگ تر شود. از سوی دیگر،

توافق دارند ایجاد غرور كاذب در دانش آموزان است كه باعث شده است تا حتي این دانش آموزان والدین خود را 

 ح خود ندانند.هم سط

ارزیابي در این حوزه از مدارس سمپاد مثبت است زیرا این مدارس به فرزندان ما این شجاعت را داده اند  :7سوال 

ر اعتالی استعدادهای خود قدم بردارند. از سوی دیگر، یتا هم استعدادهای خود را شناسایي كنند و وهم در مس

در آموزش خانواده ها و چه در آموزش مهارت های زندگي  برای  والدین معتقدند كه مسائل تربیت اجتماعي چه

 دانش آموزان چندان قوی نیست.  ابعاد اجتماعيدانش آموزان، باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد؛ توجه به پرورش 

توسعه این چنیني مدارس سمپاد اصال صحیح نیست و باید اصالح :8 سوالبررسي زمینه ادغام مدارس:  -ب

هیئت امنایي و نمونه بایستي در مدارس دولتي ادغام شوند.ادغام مدارس راه  مدارس شاهد بایستي حفظ شود. شود.

دور، بزرگساالن و ایثارگران نیز امکان پذیر است.ایشان معتقدند كه در مورد مدارس دولتي واقعا بي عدالتي صورت 

 گرفته است.

جهت، افزایش کارکردهای مثبت و تقلیل  ارائه راهکاردربررسي نقاط قوت و ضعف مدارس و -ج

 منفي مدارسکارکردهای 
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بودند كه مدرسه جدید التاسیس بود و سال اول كارش بود و ذهنیت  01پدر از مدرسه فرزانگان  3والدین حاضر 

آنان طبعا در حد همین تجربه چند ماهه از مدرسه دخترشان است. مادری كه در جلسه حاضر بود مادر یکي از دانش 

توان گفت تیز هوش واقعي است و نحوه مواجهه خانواده با این دختر نیز پیام بود كه به واقع مي 0آموزان فرزانگان 

بسیاری برای این حوزه دارد و لیکن از مواجهه نامطلوب و فضای رقابتي شکننده بین دانش آموزان و آسیب هایي 

 شد. كه دخترش در این خصوص خورده است نکات قابل تاملي طرح

 عمده نکات طرح شده در جلسه اخیر به شرح زیر است:

انحرافاتي است كه در اهداف مدارس نمونه دولتي، استعداد درخشان و سایر انواع از افزایش تعداد مدارس سمپاد 

و در نهایت به  هكه صرفا برای جذب درآمد برای آموزش و پرورش صورت گرفت استآمده مدارس به وجود 

 یم به مدارس غیر دولتي صدمات جدی وارد آورده استصورت غیر مستق

و اختالف سطح این دانش آموزان بسیار مشهود و ملموس است و  دانش آموزان این مدارس با هوش واقعي نیستند

محتوایي ارضا نشوند و به نوعي دلزدگي برایشان  –همین مسئله باعث شده تا برخي از دانش آموزان از لحاظ علمي 

 ایجاد شود.

. دانش آموزی كه معضل جدی مدارس جدید است تقسم بندی دانش آموزان بدون توجه به مناطق محل زندگیشان

اختالف طبقه مسئله همین  .برود 04در منطقه شهرک غرب زندگي مي كند باید به اجبار به مدرسه فرزانگان منطقه 

ایط مالي متفاوت انتخاب شده اند را هرچه بیشتر های با شرآموزاني كه از خانوادهدرمیان دانشاقتصادی  –اجتماعي 

 پررنگ مي كند.

یکي از مسائلي كه خال آن حس مي شودكم توجهي به آموزش خانواده در مدارس سمپاد است زیرا آگاهي در این 

هد كرد رابطه والدین را در كنترل فرندانشان و میزان موفقیت بیشتر در فرایند تربیت این دانش آموزان بهتر یاری خوا

 .و باعث تسهیل و تعامل هرچه بیش تر بین مدارس و خانواده خواهد شد

اما یکي از معضالت بسیار مهم كه از پیامدهای این مدارس برای دانش آموزان و فرزندان ما بوده است تربیتي تک 

ا آموزش و پرورش بعدی است كه البته این مسئله در همه مدارس سمپاد صدق نمي كند ولي باز جای تامل دارد زیر

صرفا موفقیت در كنکور ، المپیاد و سایر رقابت های این چنیني نیست بلکه آموزش و پرورش باید برای زندگي بهتر 

 .مان مهارت های زندگي را ناقص مي بینیم باشد، در صورتي كه ما در فرزندان
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كساني كه بسیار پسرفت مي كنند به  -3كساني كه بسیار پیشرفت مي كنند  -0دانش آموزان سمپاد دو دسته هستند 

 گونه ای كه حتي قادر به قبولي در دانشگاه نخواهند بود. 

ارزشي در مدارس فرزندانمان با توجه به این كه نام سمپاد را یدک مي كشند چندان قوی و تاثیرگذار  –فضای دیني 

ین مدارس با توجه به نام و آوازه ای كه متوجه شده ایم كه او  تر استنیست حتي از برخي مدارس شاهد نیز پایین

 دارند چندان تحفه ای هم نبودند.

 رکردهاجمع بندی کا

 نوع مدرسه
كاركرد 

 پنهان

كاركرد 

 پنهان

كاركرد 

 آشکار

كاركرد 

 آشکار
ساحت های 

 تعلیم تربیت

 های مندرج در سواالت جلسات كانونيكاركرد

 والدین
 سواالت

نوع 

 كاركرد
 كاركرد

 آموزشي تربیتي موزشيآ تربیتي سمپاد

هایي است كه قراراست مالک آزمون

تیزهوشان را تشخیص داده و از 

دیگران جدا كند و فضای آموزشي 

تحت -مانندكنکور-مدارس همه

تاثیرآنهاست و قبولي در این مدارس 

 هااست.رویای خانواده

 -  اول غیركاركردی)سوال از مالک های انتخاب مدرسه(     

وازه این مدارس و ذهنیت مطابق آ

اند به همه انتظارات ها نتوانستهخانواده

 .عموما مثبت است پاسخ دهند ولي 

 -  اول غیركاركردی)سوال از پاسخ به انتظارمخاطبین(     

   مطرح است
• • 

 دوم آموزشي  و نظارت و ارزیابي فعالیت های تربیتي علمي فناورانه
 مثبت

14 

ثرازكنکور مطرح است و متابا شدت 

 است

• • 
 15 مثبت  سوم  و تربیتيتعالي كیفیت فعالیت های آموزشي  علمي فناورانه  

 16 منفي چهار وجود  احساس غرور كاذب  سیاسي-اجتماعي    • مطرح است و شدت دارد

 17 منفي چهار وجود احساس خود كم بیني سیاسي-اجتماعي    • در حد معمول مطرح است

فت هزینه نزدیک به با توجه به دریا

مدارس غیر دولتي این شائبه وجود 

دارد ولیکن متاثر از نام مدرسه و 

عملکرد مقبول مدرسه از منظر والدین 

و حمایت دولتي ناچیز، اعتراض 

 پررنگي مشهود نیست.

• 

   

 سودانگاری مسولین مدارس  حرفه ای -اقتصادی

 پنج
 منفي

18 

به قوت مطرح است علي الخصوص 

اند جدید كه قادر نبوده در مدارس

آموزان برحسب مکان سکونت دانش

 آنها را جایابي كنندتشدید شده است.

• 

   

 شش وجود احساس تفاوت طبقاتي سیاسي-اجتماعي

 منفي
19 
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 مدارس شاهد -6

تحقق فرمان های حضرت امام خمیني)ره(  و تاكیدات مقام معظم رهبری در  :الف ،هدف هدف نوع مدرسه:

ای  از  مدارس شاهد به عنوان مجموعه گي به امور  تحصیلي و تربیتي فرزندان شاهد ب: الگوسازیزمینه رسید

دستاورد های نظام در  تربیت آینده سازان ایران اسالمي  ج: ترویج فرهنگ ایثار  و شهادت د: دستیابي به رشد و 

نقالب اسالمي م: پیشگام بودن جامعه تعالي جامعه هدف  با شاخص های توانمندی  و عزت مندی  با معیار های ا

 هدف در ایثار گری و تمدن اسالمي و صدور آرمان ها و ارزش های انقالب اسالمي   

    31/00/13مورخ         04جلسه          مدیران مدارس شاهد-الف

 نام دبیرستان های پسرانه ومنطقه دخترانه ومنطقههای نام دبیرستان  توضیحات

نفر از معاونین  4نفر از مدیران و 7حضور این جلسه با 

 مدارس شاهد شهر تهران برگزار گردید.

، 0، صابرین01حضرت معصومه 

 4، معلم4تیر 7شهدای ،  04مطهره

، وارثان 7، شهید رجایي03مهدیون

، جالل آل 4، شهید مطهری07حسین

 0احمد

 

شهدا كه با محرومیت والد مواجهند و  :براساس هدف الف اساسنامه شاهد، امروز تعداد فرزندان تحلیل هدف

-براساس نیاز خاص آنان مدارس شاهد شکل گرفت اندكند و اگر مبنای ادامه كار این مدارس فقط همین دانش

شان بود وجود مدارس شاهد در حال حاضر توجیهي نداشت ولي با احتساب فرزندان آموزان با نوع محرومیت خاص

شاهد جرو طرح شاهدند و نیم دیگر طبق اساسنامه آموزان مدارس ، نیمي از دانشجانبازان، ایثارگران و رزمندگان

. در حال حاضر از مدارس شاهد آموزان مستعد خانواده های خوشنام غیر شاهد انتخاب گردندتاسیس باید از دانش

مدرسه مناسب استقبال خوبي وجود دارد وعلت عمده آن تنوع مدارس و سردر گمي خانواده ها برای پیدا كردن 

برای فرزندشان است، لذا با توجه به بافت مدارس شاهد به لحاظ وجود خانوادهای ایثارگر و ارزشي و اقدامات 

فرهنگي كه در این مدارس انجام مي شود این نوع مدرسه مورد استقبال خانواده های متدین قرار دارد ولیکن توسعه 

كه با اهداف اساسنامه مغایرت  ف اقتصادی صورت گرفته استسال اخیر بیشتر با هد 3چشمگیر این مدارس در 

 .دارد
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 :ی مدارسو بررسي کارکردها پاسخ به سواالت -الف

در مدارس شاهد نمره  حتي گاهينمره به صورت واقعي است.  باید گفتاز نظر نمره در مدارس شاهد  :1سوال

ترغیب شود و دانش آموزان  زمینه تالش بیشتر سال تحصیلي تا در طيمستمر به دانش آموزان كم داده مي شود 

 نمره باالیي مي گیرند. معموال این ها در پایان سال تحصیلي 

 . واقعي استه نمرو اینجا مطرح نیستانتظار پاداش بدون تالش  منفي تربیتي پنهانكاركرد 

لذا، به دنبال محیطي سالم ند متدین و مذهبي هستند كنرا انتخاب ميچون خانواده هایي كه مدرسه شاهد : 2سوال

در مدرسه هستند كه در این رابطه بعد پرورشي و تربیتي  را خیلي مهم تر از بعد های دیگر مي دانند مدرسه هم 

بالطبع در این راستا حركت مي كند  از سوی دیگر، نگاه تربیتي و كیفي در بین مدیران مورد تاكید بود و این كه به 

 اند.نش آموزان پرداختههمه ابعاد رشد و تربیت دا

آموزان های مختلف دانشاینجا برجسته است ولي در موفقیت موفقیت گرایيمثبت  كاركرد آشکارآموزشي

     .و به آن بیشتر پرداخته مي شود موفقیت در كنکور از دیگر موفقیت ها وزن بیشتری دارد

خوانند  چون به لحاظ اخالقي ، تربیتي و خانواده ها دوست دارند فرزندانشان در مدارس شاهد درس ب :3سوال

اعتقادی قوی است .كنکور نیز برای آنان مالک است كه متاثر از شرایط اجتماعي است ولي معتقد بودند كه كنکور 

 دغدغه دوم نظام تربیتي مدارس شاهد است.

مقبول است ولي بعضي سوء های نظام به زعم مدیران در این مدارس نهادینه شده و كاركرد التزام به ارزش :4سوال

 ها با رسم شاهد سبب ایجاد نگرشي استفاده ناروا و ناعادالنه در بعضي اقشار در مورد این نوع مدارس اشت.استفاده

 حرمت معلم محفوظ و فضای عمومي مدرسه مطلوب است.: 5سوال

    ای صورت نگرفته است.اصال انحرافي از اهداف اساسنامه رسدبه نظر مي :6سوال

های معتقد بودند فضای رقابتي سالمي در مدرسه وجود دارد. مشکل عمده درسي مربوط  به بچهحضار: 7سوال

  .ترند كه از نظر درسي ضعیف طرح شاهد است

اظهار داشتند و با ادغام مدارس شاهد مخالف بودندمتفقا حضار   :8سوالبررسي زمینه ادغام مدارس: -ب

كه به دلیل وجود فرزندان شهدا و ایثارگران و حفظ اشرایط خاص هستند بو خاص  يمدارس شاهد مدارسكه 
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مناطق  آموزشي فضاهای بهترین در شاهد مدارس  الزم به ذكر است. آنها را حفظ كردفرهنگ ایثار و شهادت باید 

نمونه را توسعه مدارس سمپاد و  حاضر همچنین جمع .كنند مي فعالیت انساني ونیروی كادر ترین قوی با و آموزشي

مدارس ایثارگران با بزرگساالن نیز نگاه مقاومتي بود ادغام كردند. در مورد نامناسب و آسیب نظام آموزشي تلقي مي

 و معتقد بودند مدارس ایثارگران نیز باید به حیات خود ادامه دهند.

ف شود و مدارس این مدارس باید متوقبندی محققان هم عدم توصیه ادغام این مدارس است ولي توسعه جمع 

  جدیدالتاسیسي كه كیفیت الزم را ندارند بهتر است به شرایط قبل بازگردند.شاهد

 

ارائه راهکاردر جهت، افزایش کارکردهای مثبت و تقلیل و  بررسي نقاط قوت و ضعف مدارس-ج

 :کارکردهای منفي مدارس

ي حضور فرزندانشان در مدارس شاهدند و متقاض رزش مداری،مبتني بر ا ها به دلیل شرایط خاص فرهنگيخانواده -

 ها بسیار زیاد است.مجموع تقاضا

عمومي و مدارس عادی شرایط تقویت  در صورتتعدد و تنوع مدارس موجب سرگرداني والدین است ولیکن  -

 د.شابمقبول  مي تواندوجود تنوع 

 باشند.رورش چه بنیاد شهید ميای چه از طرف آموزش و پسال اخیر دچار مشکالت عدیده 01مدارس شاهد در  -

 طرح پراكنده شاهد چندان توفیق نداشته است. -

عمالً به دلیل وجود كه عملکرد متمركز در تدوین شرایط و ضوابط ثبت  مدارس شاهد دست مدیران را بسته است  -

 های مکرر است.سفارش

ي به ساحت مدیران است و چهره توهین ،سفارش پذیری و فشار برای پذیرش دانش آموزان خاص سفارش شده -

 ای به مدارس شاهد داده است.ناعادالنه

زمان اختصاصي كاركنان مدارس شاهد از زمان دیگر كاركنان آموزش پرورش باالتر است و ما به ازایي هم  -

 برایشان دیده نشده است.

ای دست به گریبان ت مالي عدیدهاند ولیکن با مشکالمدارس شاهد در برداشتن بخشي از بار مالي دولت موثر بوده -

 هستند.
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 جمع بندی کارکردها

 نوع مدرسه
كاركرد 

 پنهان

كاركرد 

 پنهان

كاركرد 

 آشکار

كاركرد 

 آشکار
ساحت های 

 تعلیم تربیت

 های مندرج در سواالت جلسات كانونيكاركرد

 و معلمان مدیران
 سواالت

نوع 

 كاركرد
 كاركرد

 آموزشي تربیتي آموزشي تربیتي شاهد

 1 منفي اول انتظار پاداش بدون تالش   مشترک    • ونمره واقعي استمطرح نیست 

مطرح است ولي تحت تاثیركنکور 

 است
 2 مثبت دوم موفقیت گرایي مشترک •   

 مشترک  •   مطرح است
هدایت صحیح استعدادها و شایستگي استعدادپروری

 ها
 سوم

 مثبت
3 

 4 منفي سوم نتیجه گرایي مشترک   •  مطرح است و متاثرازكنکور است

 5 مثبت سوم وجود انگیزه تحصیلي مشترک   •  مطرح است

  •   در حد معمول مطرح است
-اجتماعي

 سیاسي

مطلوب دانش آموزان مهارت اجتماعي ارتباطي

 )حسن سلوک با دیگران(
 6 مثبت سوم

 7 مثبت سوم اهمیت داشتن زنگ ورزش بدني -زیستي •    در حد معمول مطرح است

 8 مثبت سوم وجود كالس های فوق برنامه هنری هنری -زیبایي شناختي •    در حد معمول مطرح است

 9 مثبت سوم آموزانرواني دانش-اهمیت داشتن سالمت جسمي بدني -زیستي  •   در حد معمول مطرح است

 سوم هری و فردیتوجه به آراستگي ظا هنری -زیبایي شناختي    • در حد معمول مطرح است
 مثبت

11 

 بیشتر از دیگر مدارس مطرح است
 چهار های نظامالتزام به ارزش اعتقادی،عبادی،اخالفي    •

 مثبت
11 

 پنج تکریم معلمان سیاسي-اجتماعي    • در حد معمول مطرح است
 مثبت

12 

 -  شش غیركاركردی)تناسب با اهداف مصوب(      دارد

 13 منفي هفت وجود فضای رقابتي اسيسی-اجتماعي   •  مطرح است

 -  هشت غیركاركردی)سوال  از امکان ادغام(      توصیه به ادغام نمي شود
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 و بررسي کارکردهای مدارس پاسخ به سواالت -الف

اند تا رصد كردهنیز ن را عملکرد مدیرابعالوه آن اند و بدنبال مدرسه ارزش مدار بودهوالدین این مدارس  :1سوال 

 به بهترین مدرسه برسند.

مدرسه آشنا هستند ولي در مدارس جدید التاسیس مشکالت زیادی وجود دارد كه  هایوالدین با فعالیت: 2سوال

 دهند برای حفظ امنیت فرزند خود آن را با مدرسه مطرح نکنند.ها ترجیح ميخانواده

شد ولیکن معتقد بودند فضای ارزشي متناسب با نام ب ارزیابي ميعموماَ فضای آموزشي مدارس خو :3سوال

 شود.مدارس شاهد در بعضي از مدارس نادیده انگاشته مي

آموزان در جنبه منفي رقابت برای والدین دانشفضای مدرسه رقابتي است ولیکن رقابت توام با رفاقت و  :4سوال

 د.نبومنفي  ،ه از رقابتاین جلسحاضران ارزیابي مدارس شاهد ملموس نبود و 

 ی اصیل تعلیم و تربیت مشهود است.دیدند و دغدغهفضای مدرسه را هم فضای غیركاسبکارانه مي: 5سوال

 فضای طبقاتي مشهود و پررنگ نیست.  :6سوال

اگرچه نباید اثرات كنکور را ندید گرفت چرا كه همه ابعاد مخنلف رشدی شود به ابعاد مختلف توجه مي :7سوال

شود گفت فضای  مدارس ميفرهنگ ارزشي و دیني در مورد  د.وشت الشعاع كنکور قرار دارد و با آن تنظیم ميتح

   04/03/0313مورخ   30لیست حضار: جلسه                                  والدین مدارس شاهد -ب

 توضیحات رستاننام دبی متطقه پایه تحصیلي فرزند شغل تحصیالت حضار ردیف

نفر از والدین 3این جلسه با حضور   .0

مدارس شاهد شهر تهران برگزار 

نفر از  01در این جلسه نیز  گردید.

والدین دعوت شده بودند كه افراد 

 .فوق محققان را اجابت كردند

 مادر دانش آموز دختر تیر    7شهدای  4 سمم      خانه دار دیپلم

 ( دانش آموز دختر آزادهپدر) مطهره 04 دوم     بازنشسته لیسانس  .3

3.  

 دوم فرهنگي لیسانس

 حضرت معصومه  01

مدیر  پدر دانش آموز دختر،

 مدرسه ای غیرانتفاعي در

 01منطقه 
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متناسب قدر برجسته نیست و شاهد نسبت به دیگر مدارس كمي مطلوب تر است ولي باید اذعان كرد این تفاوت آن

 شي و دیني پررنگ و مشهود نیست.فرهنگ ارزرود، و انتظاری كه از این مدارس ميبا نام مدرسه شاهد 

عملکرد هیات  .ی آموزشي مطرح شدهاپیشنهاد حذف مجتمع: 8سوالبررسي زمینه ادغام مدارس:  -ب

ها توانسته يئاامنها غیر از دردسر نبوده و عملکرد مدیران خوب در مدارس دولتي شاید بسیار بیشتر از هیات يئاامن

تجربه اداره خودگردان   .ه نمونه و سمپاد و شاهد منفي و نادرست ارزیابي شدتوسع .ها را جلب كنداعتماد خانواده

 است.شکل گرفته  یزیاد اتتخلف راه دورهمدارس در  معتقدبودند . ای مفید و متناسب ارزیابي شدمدرسه تجربه

ارائه راهکاردر جهت، افزایش کارکردهای مثبت و تقلیل بررسي نقاط قوت و ضعف مدارس و -ج

 ردهای منفي مدارسکارک

فرزند دومشان سمپادی است و بین اقدامات تربیتي و اعتقادی دو مدرسه، مدرسه  مادر حاضر در جلسه اشاره داشت، 

اقدامات تربیتي و  شان همین موضوعد. وی معتقد است جهت گیری اول خانوادهركشاهد را ضعیف عنوان مي

 ست.است و این در مدرسه شاهد اجابت نشده ا اعتقادی

. علت، به زعم ایشان نوپا بودن مدرسه و نداشتن مالک كردرا ضعیف ارزیابي ميهای آموزشي هم آنان در فعالیت

شود و فرهنگ الزم پذیرش دانش آموزان بوده است بنحوی كه جو مذهبي مدرسه به زعم ایشان نازل ارزیابي مي

 و درس كمرنگ است.ارزشمند بودن چادر پوشیدن در این مدرسه شاهد تحت تاثیر ج

مدرسه این نوع نیز فضای ارزشي و اعتقادی مدارس شاهد را در اولویت اصلي انتخاب یکي از پدران حاضر 

اند و كنند ولیکن از آن راضيبرای حضور در مدرسه طي ميرا راه دوری از دانست بنحوی كه فرزندشان مي

را در توفیق حاصله موثر  مدیرعین حال عملکرد در  .هاستواجد این ویژگي فرزندشانشاهدمدرسه معتقدند 

های به دست آمده نقش اصلي را دارند. برای ایشان عملکرد و تیمشان در موفقیت ایشاندانستند و معتقد بودند مي

كند مدیریت مي این خانم مدیر،ای كه مدیر محترم چنان چشم اندازی داشت كه حاضر بود فارغ از نوع مدرسه

 آن فضا قرار دهد.اش را در بچه

پدر معتقد بود  وان مدرسه نمونه هم پذیرش شده بود شدر سال اول دبیرستان دخترپدر حاضر دیگر اذعان داشتند 

ند و با ثبت نام دخترشان در نمونه آسیب قابل توجه و چشمگیری به درس و انگیزه و داشتباه مهلکي شمرتکب 

دچار آسیب جدی گردید و با  نمونه مورد نظره بچه در مدرسه اند، به نحوی كفضای ذهني ارزشي دخترشان زده
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وی را مجدداً با تالش فراوان به شاهد بازگرداندند و رویکردشان  ،تالش فراوان برای اصالح دوباره وضعیت نامبرده

 بسیار مثبت بود. مدیرخانم عملکرد و  شاهدبه عملکرد مدرسه 

مورد بحث قرار تجمیع شده بود  7در مدرسه تهذیب منطقه ته مدارس شاهد كه  عملکرد كنکوری  سال گذش

ولیکن دو والد  یلي آن برای ایشان واضح نبود،علت تعط ود شخوب ارزیابي عموما و كار درسي سال گذشته  گرفت

یک ازپدران  معتقد بودند فضای ارزشي و دیني مدرسه تهذیب در شان مدارس شاهد نبوده و نیست به نحوی كه 

 اند.به دلیل نوع فضای ارزشي ممانعت كرده 7از ادامه كار درسي فرزندشان در شاهد تهذیب منطقه  گفتندحاضر 

كند و آموزان مدارس شاهد است كه معلم كالس را دچار چالش مي موضوع مهمي دیگر تفاوت سطح دانش -

برای دانش آموزان  های ترمیمي و تکمیلي در فضایي بیرون از كالس درسي رسميتوصیه این بود كه آموزش

 تر منظور گردد.ضعیف

اشاره به رعایت بعضي مسائل اولیه ظاهری مثل نظم یا اتو داشتن لباس روحانیوني كه برای نماز یا اجرای  -

های دیني این افراد مطرح شد كه موجب یابند به عنوان یکي از دافعههای فرهنگي در مدارس حضور ميبرنامه

 گردد.ان ميآموزان از آندوری دانش

های غیرطرح شاهد را بپذیرند دوگانگي دیگری در كاركرد مدارش شاهد مشهود است. وقتي قائلند كه خانواده -

های كند و منجر به  رفتاران آنان در هنگام ورود به مدرسه گریز از دین ایجاد ميمادرتحمیل كردن چادر به 

ان است. پیشنهاد شد برای رفع این منظور دانش آموزان در آموزشود كه در منظر و مرعای دانشریاكارانه مي

 مدارس شاهد پذیرش شوند كه به ارزشي مانند چادر از قبل ملتزم باشند تا آن را تحمیل تلقي نکنند.

اند وتاكید س یاری خانواده را طلبیدهمشکل اعتبار الزم مدارس هم مشکل دیگری است كه خواهي نخواهي مدار -

 اند.ها فشار درست نکردهن را وجه المعامله نکرده و با آن برای خانوادهآ شد كه مدارس

در مورد نمره مستمر عنوان شد عموماً نمرات مستمر واقعي نیست و این در عملکرد آموزش مدارس موثر بوده  -

 است.

شود نیز مورد تاكید  های زیاد و غیرضروری كه الزم است در مورد ابالغ آنان به مدارس شاهد تجدید نظربخشنامه -

 قرار گرفت.
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 جمع بندی کارکردها

 نوع مدرسه
كاركرد 

 پنهان

كاركرد 

 پنهان

كاركرد 

 آشکار

كاركرد 

 آشکار
ساحت های 

 تعلیم تربیت

 های مندرج در سواالت جلسات كانونيكاركرد

 والدین
 سواالت

نوع 

 كاركرد
 كاركرد

 آموزشي تربیتي آموزشي تربیتي شاهد

عملکرد مثبت  -دارس گرایي مارزش

 مدیران
 -  اول غیركاركردی)سوال  از مالک های انتخاب مدرسه(     

عموما مثبت است ولي جای كار 

 بسیار است
 -  اول غیركاركردی)سوال  از پاسخ به انتظارمخاطبین(     

   مطرح است
• • 

 دوم آموزشي  و نظارت و ارزیابي فعالیت های تربیتي علمي فناورانه
 مثبت

14 

 15 مثبت  سوم  و تربیتيتعالي كیفیت فعالیت های آموزشي  علمي فناورانه   • • مطرح است و متاثرازكنکور است

 16 منفي چهار وجود  احساس غرور كاذب  سیاسي-اجتماعي    • ولي شدت ندارد مطرح استاندكي 

 17 منفي هارچ وجود احساس خود كم بیني سیاسي-اجتماعي    • در حد معمول مطرح است

 ستچندان مطرح نی
• 

   
 سودانگاری مسولین مدارس  حرفه ای -اقتصادی

 پنج
 منفي

18 

 چندان مطرح نیست
• 

   
 منفي شش وجود احساس تفاوت طبقاتي سیاسي -اجتماعي

19 
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 مدارس عادی دولتي -7

و  20، 19اد قانوني آموزش دركشور ایران خدمت دولتي محسوب مي گردد. بر اساس مو هدف نوع مدرسه:

قانون اساسي حکومت جمهوری اسالمي ایران، دولت موظف به ارائه برنامه های آموزش ابتدایي و متوسطه  30

 .رایگان به كلیه شهروندان ایراني بدون در نظر گرفتن جنسیت، رنگ، نژاد، قومیت و... آنان مي باشد

 33/01/13ورخ  م 3لیست حضار: جلسه  مدیران مدارس دولتي        -الف

 نام دبیرستان های پسرانه ومنطقه دخترانه ومنطقههای نام دبیرستان  توضیحات

و یک نفز از معاونین  نفر از مدیران1این جلسه با حضور 

اداره  مسئولیننفر از  0و  عادی دولتيمدارس  آموزشي

قابل ذكر است از مجتمع  شهر تهران برگزار گردید. كل

مدیران  راهنمایي و  4منطقه آموزشي دكتر شریعتي 

 متوسطه همزمان در جلسه حاضر بودند.

 7 امام جعفر صادق )ع(

 7  زهرا بنیانیان

 0  سمیه

 01  النبيریحانه

 03  استاد مطهری

 

 4 دكترشریعتي

 4دكترشریعتي

 3دكترشریعتي

  01 مرحوم سعیدی

 04مکتبي

 

-01ی عمل پوشاندن به قانونرا برای جامهدر مدارس دولتي هر چند دولت تمام تالش خود  :تحلیل هدف

است، اما، در سطح حداقلي توانسته است در این امر موفقیت كسب نماید. زیرا، صرف كرده قانون اساسي  31-31

هایي كه با آن مواجه بوده است ، دولت به دلیل محدودیتمدارس دولتي ربیت مسئله ای چند جانبه است؛ درت

امر آموزش مهیا نماید اما، بستر  سازی های الزمه در امر تعالي كیفیت آموزشي و تربیتي در   را برای يتوانسته امکانات

توسعه مدارس مختلف مانند سمپاد، نمونه، شاهد هم سبب شده  اكثر مدارس دولتي هنوز صورت نپذیرفته است.

س خاص امکان قبولي آموزاني تبدیل شود كه در هیچ یک از مدارمدارس دولتي به مکاني برای حضور دانش

 در راستای كند و هدف ایجاد بستری الزموش ميآموزان را مخداند. این فضایي است كه انگیزه پیشرفت دانشنیافته

 دهد.مدارس را تحت تاثیر قرار مي تعالي كیفیت آموزشي و تربیتي
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 کارکردهای مدارسو بررسي  پاسخ به سواالت -الف

جه به رویکرد هایي كه نسبت به مدارس عمومي و جود دارد نمرات واقعي در مدارس دولتي با توسوال اول: 

است اما متاسفانه با توجه به نمرات غیر واقعي كه در دوره راهنمایي به دانش آموزان داده مي شود و متاسفانه هیچ 

ثانیا این  ،دگونه نظارتي بر آن وجود ندارد باعث مي شود دانش آموزان اوال از لحاظ بنیان علمي ضعیف باشن

رویکرد نمره دهي در دوره راهنمایي باعث شده است تا توقع خانواده ها نیز به صورت كاذب افزایش پیدا كند كه 

همین امر باعث شده است تا هم دانش آموزان با وجود نمرات واقعي در دوره متوسطه با شکست و سرخوردگي رو 

مدرسه و كادر آموزشي دچار بي اعتمادی شوند و هم نسبت به به رو شوند و هم والدین نسبت به عملکرد مدیریت 

 توانمندی های فرزند خود دچار تردید شوند.

به دانش آموزان به عنوان آرماني ترین هدف قابل شناسایي همه جانبه  گيدر پاسخ مدیران رسیدسوال دوم: 

اما محدودیت هایي موجود در نظام  است و مدیران به حق با تمام توان در راه رسیدن به چنین هدفي در تالشند

آموزشي را به عنوان مانعي مهم قلمداد مي كردند زیرا معتقد بودند كه نظام آموزشي ما با سیاست های نا صحیح و 

بعضا ناقص مدارس را نسبت به ابعاد تربیتي و تحقق انسان جامع الطراف تهي ساخته اند و باعث شده مدارس صرفا به 

ند و همین تغییر ماهیت مدرسه در نظام آموزشي باعث شده است تا صرفا موفقیت تحصیلي آموزشگاه تبدیل شو

 مالک قرار گیرد كه تمامي مدیران متفق القول از این شرایط شدیدا ناراضي بوده اند.

نتیجه محوری و موفقیت در كنکور به عنوان آفتي از سوی مدیران كه مبتال به دانش آموز و به سوال سوم: 

خانواده هایشان مي باشد معرفي گردید كه همین امر باعث شده تا والدین و دانش آموزان نسبت به امور خصوص 

 غیر از مسائل آموزشي توجه چنداني نداشته باشند.
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وجود دغدغه های اجرایي و مشکالتي كه در فضای آموزشي مدارس عمومي وجود دارد و هم سوال چهارم: 

ی وزارت آموزش و پرورش كشور اصال مجالي برای پرداختن به چنین مباحثي را چنین عدم پشتیباني درست از سو

ایجاد نکرده است و حتي بي عدالتي های آموزشي كه با وجود گسترش مدارش استعداد درخشان و مدارس نمونه 

ام در ایجاد شده باعث شده است تا اساسا بذر بي اعتمادی نسبت به نظ دولتي و هم چنین وجود مدارس راه دور

 وجود دانش آموزان به صورت كامال نا محسوس رشد یابد.

در پاسخ به این سوال بایستي به توانمندی معلمان رجوع كرد كه وجود معلمان توانمند تا حدودی سوال پنجم: 

 اصي از سوی مدیران ارائه نشده است.جلوی رفتار نامناسب را نسبت به معلم و جایگاه ایشان مي گیرد اما مورد خ

مدیران معتقدند كه اصال نظام آموزشي كشور ما از اهداف اصیل خود دور شده است و متعاقبا سوال ششم: 

مدارس دولتي نیز به همین شکل بیشترین آسیب را متحمل شده اند كه نمود چنین مسئله به اشکال مختلفي ظهور و 

دارس دولتي صورت نمي گیرد؛ ترویج بروز پیدا كرده است ازجمله اینکه توجه و پشتیباني درستي نسبت به م

شان قبولي در كنکور است، انتظارات مسئولین گیری اصليها كه جهتگرایي انتظارات خانوادهفرهنگ و نتیجه

خواهند، تبدیل شدن مدارس دولتي به محل تجمع دانش ادارات كه از مدارس درصد رشد و قبولي در كنکور مي

جا رانده، ضعف در تامین منابع مالي وضعف در تکریم دانش آموزان كه متاسفانه  آموزان از همه جا مانده و از همه

 سیاست های كالن و ناصحیح به این مورد آخر بسیار دامن زده است.

و به دانش آموز و در نهایت مسئولین ) نتیجه محور شدن سه ضلع اصلي آموزش یعني خانواده، سوال هفتم: 

اصلي ترین دغدغه  ،تال به نظام آموزشي كشور است در نتیجه توجه به كنکورمشکل مب تبع آن مدیران مدارس(،

دانش آموزان است كه همین امر باعث اعمال فشارهایي به مدیران مدارس مي شود كه در اجرایي ترین سطح نظام 

 آموزشي مشغول به كارند و به واقع تمام تالش خود را برای موفقیت دانش آموزان در كنکور مي كنند.
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مدارس باید صرفا در اشکال ذیل كه چنین بود  اتپیشنهادسوال هشتم: بررسي زمینه ادغام مدارس:  -ب

. 3 مدارس غیر دولتي ) البته با شرط و جود نظارت محکم و دقیق(. 3  مدارس عادی دولتي. 0 ادامه حیات دهند:

رویه قبل و كاهش تعداد این نوع مدارس استعداد درخشان ) البته با شرط بازگشت به . 4 مدارس بزرگساالن

 مدارس معروف به مدارس استثنایي .7مدارس( 

مدیران متفق القول نسبت به مدارس راه دور به عنوان آفت نظام آموزشي یاد كردند كه بایستي حذف شوند زیرا 

به مدارس  كه این مدارس صدمات جبران ناپذیری به نظام آموزشي كشور وارد ساخته اند. هم چنین ایشان نسبت

شاهد نظر خوبي نداشتند زیرا معتقد بودند این نوع مدارس با توجه به شرایطي كه در گذشته برای آن ها وجود داشته 

است كه در حال حاضر دیگر آن شرایط محلي از اعراب ندارند به بسیاری از امکانات دست پیدا مي كنند كه همین 

ست. هم چنین مدارس نمونه دولتي را نیز به عنوان یک معضل اه امر باعث محرومیت بیش از حد مدارس دولتي شد

ت زیادتری كه نسبت به مدارس دولتي دارند نتایج قابل قبولي را به دست اقلمداد نمودند زیرا اوال با توجه به امکان

زگار نمایند به نیاورده اند و هم چنین با اخراج دانش آموزاني كه نتوانسته اند خود را با شرایط سخت این مدارس سا

نوعي كرامت انساني دانش آموزان را زیر سوال مي برند.) البته مدیران معتقد بودند كه حذف كامل این نوع مدارس 

در حال حاضر امکان پذیر نیست بنابراین بایستي شرایط برای محدود كردن هرچه بیشتر این مدارس هرچه سریعتر 

 فراهم گردد.(

ارائه راهکاردر جهت، افزایش کارکردهای مثبت و تقلیل رس و بررسي نقاط قوت و ضعف مدا-ج

 منفي مدارسکارکردهای 

 

ها گرایي انتظارات خانوادهدر ترویج فرهنگ و نتیجه سئله نتیجه گرایي دامنگیر مدارس دولتي نیز مي باشد.م   

س درصد رشد و قبولي در شان قبولي در كنکور است و انتظارات مسئولین ادارات كه از مدارگیری اصليكه جهت

 داستان هستند.خواهند همكنکور مي
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مشکالت تربیتي موجود در مدارس مورد توجه مدیران حاضر قرار داشت و عمالً مدیران حاضر اذعان داشتند كه 

آموزان توجه دارند و لیکن در محدودیت و بسته بودن دست و های عمومي پرورشي ابعاد مختلف دانشبه صالحیت

رف بر آموزش و لذا عمالً در مدارس عمومي شرایط آموزشگاهي با تأكید ص .آنان اتفاق نظر وجود داشت عملکرد

 نیروهای تربیتي كارآمد و وجود برنامه تربیتي مناسب مشهود است. فقدان تربیت و خالء 

ناشي از مازاد  آموز زیاد و غیرقابل قبول است و تراكم زیادحضار معتقد بودند در مدارس دولتي تراكم دانش

اند. فضای آموزاني است كه در مدارس استعدادهای درخشان، نمونه، هیأت امنایي و غیردولتي جذب نشدهدانش

آموزان سرخورده كه آسیب دانشآموزاني با این ویژگي است به اضافه اینمدارس عمومي انباری برای دپوی دانش

لذا، انگیزه تحصیلي دانش  سازد.ي مشکالت را افزون مياز عدم پذیرش در مدارس فوق در مدارس عادی دولت

چنیني فشار از سوی  دیگر، مسائل این آموزان مدارس دولتي به دلیل موارد این چنیني در سطح باالیي نیست.

 رواني)منفي( باالیي را بر  دانش آموزان وارد مي سازد.

آمیزی در مدارس دولتي شده فضای تبعیضوجود مدارس خاص مثل استعدادهای درخشان و نمونه سبب ایجاد 

  های ضعیف است و فضای رقابتي بین آنها وجود ندارد. است به نحوی كه این مدارس مملو از بچه

انتظارات خانواده و انتظارات آموزش پرورش از مدیران در دو مسیر متفاوت و متعارض است. خانواده قبولي در 

اده از معلمان توانمند و وجود اعتبارات و امکانات الزم از سوی آموزش و كند كه مستلزم استفكنکور را طلب مي

پرورش است كه مدیر به دلیل عدم وجود چنین امکانات و نیروهای توانمندی ناگزیر به سمت نیروهای آزاد سوق 

مالً وجود دهد و عزاد را نميآهای آموزش و پرورش اجازه استفاده از نیروهای یابد. در عین حال بخشنامهمي

معلمان مازاد كه كفایت الزم آموزشي را ندارند و بار آموزشي و پرورشند در عین حال نیاز به وجود معلم توانمند 
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تواند از نیروی آزاد استفاده كند و در صورت استفاده یا باید قانون را دور بزند و گردد و مدیر نميبا آنان تأمین نمي

 یا منتظر بازخواست اداری باشد. 

، بیشتر به تخصیص دادن یک معلم  ورزش )اعم از  تخصصي یا غیر برای امر تربیت بدنيمدارس دولتي اكثر در 

دانش آموزان عالقمند  كیفیت در سطح مطلوب نیست. نظرتخصصي( برای  درس ورزش اكتفا شده است؛ اما، از 

  دارند.نیز )در خارج از زمان مدرسه(خود برای این امر برنامه ریزی جداگانه 

اما، به دالیلي این مسئله در  آموزش و پرورش ما با  ودهر چند در  مدارس دولتي از نیروی  مشاوره استفاده مي ش

كه: تعدادی از مدارس از نیروی مشاوره تخصصي استفاده  موفقیت زیادی  همراه نبوده است. از جمله این مسائل این

 انش آموزان در  سطح باالیي نیست. نمي كنند. فرهنگ استفاده از مشاور در بین د

 ریزی خاص صورت نپذیرفته است.  مهتي برنارواني در اكثر مدارس دول –برای مسئله سالمت جسمي 

كالس های فوق برنامه خاصي وجود ندارد. دانش آموزان عالقمند نیز از خدمات موسسات بیروني)با هزینه خانواده( 

 استفاده مي كنند.

 رو ها به آراستگي ظاهری  دانش آموزان نظارت دارند.معاونین و دیگر  نی

آموز مدارس استعداد درخشان یا نمونه شود چون به تعداد دانشهمه مداخالت در مدارس عادی انجام مي 

الخصوص با وجود شرایط علي ،آموزان در این مدارس نقض عدالت استتوانیم دست بزنیم لذا تراكم دانشنمي

رویه بیشترین صدمه را در این مدارس و در مجموع فضای مدارس عمومي از توسعه بي همسان و بدون رقابت

 اند.متحمل شده

 رویه به معني تنزل كیفیت بوده است. در اجرای سند تحول بد عمل شده است چون باال بردن تراكم و توسعه بي 
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متوجه دروس  3و  3ان مثل منطقه معلمان تخصصي دروس پیش دانشگاهي كمند و این مسئله در مناطق باالی تهر

عمومي است و كمبود معلم توانمند دروس عمومي مشهود است و عموماً از نبود معلم خوب دبیرستان شکایت 

 وجود داشت. 

ناپذیری به ارزشیابي آموزشي وارد كرده و متفقاً معتقد حذف امتحانات نهائي پایه سوم راهنمایي صدمات جبران

دانستند و لیکن نسبت به دوره نمایي غیرواقعي است. نمرات دبیرستان را نیز البته واقعي نميبودند نمرات دوره راه

 شد. تر تلقي ميراهنمایي واقعي

برانگیز است و معتقد بودند نمرات آنجا غیرواقعي، صدمات مدارس راه دور به مدارس متوسط عمومي تأمل

الفور طه محوری است. لذا پیشنهاد حذف زودهنگام و فيعاطفي و از سر ترحم و در عین حال با سفارش و راب

غیرواقعي است. پیشنهاد محدود كردن هم مدارس راه دور مطرح گردید و معتقد بودند بازرسي از این مدارس 

 مدارس شاهد مطرح بود و بعضي از حضار به ضرورت وجود مدارس شاهد در شرایط امروز اعتقاد نداشتند. 

( مدارس استعدادهای درخشان 3دولتي؛  –( عادی 0این مدارس به حیات خود ادامه دهند:  پیشنهاد چنین بود كه

رویه، حذف مدارس نمونه و هیأت امنائي، حذف مدارس ایثارگران های قبل از توسعه بينامهبا شرط برگشت به آئین

 رگساالن. ( بز7( غیردولتي و تحت نظارت دقیق و 4( ادغام آن با بزرگساالن؛ 3و راه دور و 

آموزان مدارس نمونه را قبول نداشتند و در مورد مدارس استعدادهای های انتخاب دانشمدیران حاضر مالک

آموزان این مدارس از های فراواني وجود داشت. مثل پایین بودن سطح هوش اكثر دانشقلتاندرخشان نیز 

آموزان به مدارس ار مدارس برای ورود دانشهای آموزشي كناستانداردهای هوشمندی در عین حال وجود مجموعه

 دانستند. استعدادهای درخشان را مؤثر مي

 های دوره راهنمایي در دروس مختلف محل اعتراض همه حاضران جلسه بود. ضعف شدید خروجي
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ه متفقاً مدیران معتقد بودند كه عدالت آموزشي با توسعه مدارس تیزهوشي نمونه، هیأت امنائي و شاهد نقض شد

الذكر حق دارند هریک از معلمان سازمان مدارس عمومي را برای مدرسه خود نامه، مدارس فوقاست و مطابق آئین

اند و معلمان موجود مدارس جذب نمایند و عمالً معلمان كارآمد مدارس عمومي جذب مدارس ذكر شده گردیده

 عادی از كیفیت آموزش كافي برخوردار نیستند. 

هایي است های جدید، برنامهها و دیگر طرحشنبه7، حذف تعطیلي 3-3-4های ارائه شده مثل مهمعتقد بودند برنا

گیری جوانب آن مطالعه و سنجیده شود و حذف كه نیاز به بازخورد و اصالح دارد و الزم است در صورت تصمیم

موزش و پرورش نیاز به پختگي و رساني اخبار آكند. طبعاً اطالعها ایجاد بحران ميیا اعالم حذف انجام برنامه

سازان را در مسیرهای بدون بازگشت های ارائه شده تصمیمسنجیدگي دارد كه در ماههای اخیر تعجیل در بیان برنامه

 دهد. قرار مي

 تری برای این منظور بوده است. انتخاب رشته در سال اول متوسطه نامطلوب است. سوم راهنمائي زمان مناسب 

ها ضروری است و توسعه استعدادهای درخشان هم نامطلوب بوده و در هر منطقه یک مدرسه حذف نمونه 

 بزرگساالن ضرورت دارد و حذف مدارس راه دور هم مورد تأكید بود. 

 عدم پرداخت مطالبات منجر به كاهش انگیزه همکاران شده است.  

نیروی انساني نامتوازن توزیع شده است . در مدارس مناطق باالتر مشکل اصلي خالء معلمان دروس عمومي است 

نیروهای مورد  %71نیروها خانمند لذا مدارس دخترانه ناگزیر به استفاده از نیروی مرد هستند و  %81تهران شهر در 

 اند.استفاده گزینش نشده

همه مشکالت  و سیلبرای مدیران فشار مدیران مدارس زیاد است و باید به همه جوابگو باشد و تعبیر شهید زنده  

 قابل توجه بود. به سمت آنان 
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رداخت هزینه آن برای مدیران قابل و درخواست پ انجام شده  13مهر 04 كه در مرآتاجرای اجباری آزمون  

 قبول نبوده است و امکان آن را ندارند. 

 نادرست. دانستند و هم سیاستي هم آن را غیرواقعي ميو  سیاست نادرست هوشمندسازی مورد تأكید بود  

های آموزشي تأكید داشتند كه حضور داشتند و به محسنات مجتمع 4دو مدیر از مجتمع آموزشي شریعتي منطقه 

 هاست. شود و استقالل عمل مجتمع ویژگي مبرز این مجتمعها درون خود مجتمع انجام ميسازیاكثر تصمیم

 رکردهاجمع بندی کا

 نوع مدرسه
كاركرد 

 پنهان

كاركرد 

 پنهان

ركرد كا

 آشکار

كاركرد 

 آشکار
ساحت های 

 تعلیم تربیت

 های مندرج در سواالت جلسات كانونيكاركرد

 و معلمان مدیران
 سواالت

نوع 

 كاركرد
 كاركرد

 آموزشي تربیتي آموزشي تربیتي عادی دولتي

 ونمره واقعي استمطرح نیست 

این مشکل  زمینه وجودولیکن 

به مقطع قبل تامیزاني مشهود و 

 .ط استمربو

 1 منفي اول انتظار پاداش بدون تالش   مشترک    •

مطرح است ولي تحت تاثیركنکور 

 است
 2 مثبت دوم موفقیت گرایي مشترک •   

به دلیل تمركز اصلي بركنکور 

 كمرنگ مطرح است
 مشترک  •  

هدایت صحیح استعدادها و شایستگي استعدادپروری

 ها
 سوم

 مثبت
3 

 4 منفي سوم نتیجه گرایي مشترک   •  کور استمطرح است و متاثرازكن

-توسعه مدارس خاص و وجود دانش

دارس در مآموزان پذیرفته نشده آن 

مدارس دولتي انگیزه تحصیلي را 

 تنزل داده است

 5 مثبت سوم وجود انگیزه تحصیلي مشترک   • 

  •   در حد معمول مطرح است
-اجتماعي

 سیاسي

دانش آموزان مطلوب مهارت اجتماعي ارتباطي

 )حسن سلوک با دیگران(
 6 مثبت سوم

 7 مثبت سوم اهمیت داشتن زنگ ورزش بدني -زیستي •    در حد معمول مطرح است

 8 مثبت سوم وجود كالس های فوق برنامه هنری هنری -زیبایي شناختي •    در حد معمول مطرح است

 9 مثبت سوم آموزانرواني دانش-مت جسمياهمیت داشتن سال بدني -زیستي  •   در حد معمول مطرح است

 سوم توجه به آراستگي ظاهری و فردی هنری -زیبایي شناختي    • در حد معمول مطرح است
 مثبت

11 

 چهار های نظامالتزام به ارزش اعتقادی،عبادی،اخالفي    • در حد معمول مطرح است
 مثبت

11 

 پنج م معلمانتکری سیاسي-اجتماعي    • در حد معمول مطرح است
 مثبت

12 

تناسب دارد ولیکن توسعه مدارس 

خاص آسیب جدی به این مدارس 
 -  شش غیركاركردی)تناسب با اهداف مصوب(     
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 استوارد كرده

 13 منفي هفت وجود فضای رقابتي سیاسي-اجتماعي   •  مطرح  و تحت تاثیركنکور است

 -  هشت از امکان ادغام(غیركاركردی)سوال        توصیه به ادغام نمي شود

  

 

 7/00/13مورخ  8لیست حضار: جلسه                              والدین مدارس دولتي-ب

 توضیحات نام دبیرستان متطقه پایه تحصیلي فرزند سمت حضار ردیف

0 

فر از ن 7این جلسه با حضور 

عادی والدین مدارس 

شهر تهران برگزار  دولتي

 گردید.

 پدر دانش آموز پسر دكتر  علي شریعتي 4 دوم اولیاء و مربیانرئیس  انجمن 

 پدر دانش آموز پسر مکتبي 04 اول رئیس  انجمن اولیاء و مربیان 3

 مادر دانش آموز دختر سمیه 3 دوم رئیس  انجمن اولیاء و مربیان 3

 دختر مادر دانش آموز امام جعفر صادق )ع( 7 چهارم رئیس  انجمن اولیاء و مربیان 4

7 

 سوم وچهارم رئیس  انجمن اولیاء و مربیان

 مرحوم سعیدی 01

كه  دانش آموز پسر3پدر 

فرزندشان این مدرسه 

 تحصیل مي كنند

 

 کارکردهای مدارسو بررسي  پاسخ به سواالت -الف

ی ادهعده ای صرفا به دلیلي نزدیک بودن به محل زندگي، مدرسه را انتخاب كرده بودند و عپاسخ سوال اول:  -

دیگر برای ثبت نام در این مدرسه پرس و جوی فراواني كرده بودند و با آگاهي و دید كامل فرزند خود را ثبت نام 

 كرده بودند و البته به مرور نگاه بهتری هم پیدا كرده اند.

سه های مدراز طریق حضور در انجمن با فعالیتعضو انجمن هستند  و  حاضر اكثریت اولیا پاسخ سوال دوم: -

آشنایي دارند و انتظارتشان در حد معمول برآورده مي شود و از طریق همین انجمن نظارت كلي به كاركرد مدارس 

 دارند و یک سری از ایرادات را هم انتقال مي دهند.
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عملکرد معلم ها نسبتا خوب است ولي در هر مدرسه ای باالخره معلم هایي هم هستند كه  پاسخ سوال سوم: -

 ل مي كنند.خیلي ضعیف عم

اكثر اولیا نظرشان بر این است كه فضای رقابتي  كامال سالمي در بین بچه ها وجود دارد كه  پاسخ سوال چهارم: -

 روابط صمیمانه را هم بیشتر مي كند.

در كنار كسب درآمد، به تعلیم و تربیت نسبي بچه طبعا اولولیت اول كسب درآمد نیست ولي  پاسخ سوال پنجم: -

 زند.ها هم مي پردا

ی كه مدارس عادی تعداد دانش آموزان زیادی دارند قطعا فاصلهمعتقدند كه به دلیل این پاسخ سوال ششم: -

طبقاتي در این مدرسه ها وجود دارد چون هر كسي خانواده اش از یک صنف است. و این فاصله ی طبقاتي تا 

 دشوستي های دانش آموزان وارد مي به دوكه ي هایآسیبجمع حاضر ازحدودی مقایسه را ایجاد مي كند ولي 

 .گزارشي ارائه نکردند

 در كنار كارهای كنکوری به حد توانشان فعالیت های تفریحي و اردویي و ... هم دارند. پاسخ سوال هفتم: -

عده ای از اولیا این تفکیک در مدارس را نوعي بي  پاسخ سوال هشتم:بررسي زمینه ادغام مدارس:  -ب

موافق ادغام هستند. مدارس خاص باید سرجای خود بمانند ولي مدارس نمونه و عادی باید باهم عدالتي مي دانند و 

 ادغام شوند.

ارائه راهکاردر جهت، افزایش کارکردهای مثبت و تقلیل بررسي نقاط قوت و ضعف مدارس و -ج

 منفي مدارسکارکردهای 

رویکرد به انتظارات آنها پاسخ الزمه را دهد. والدین مدارس دولتي احساس  مي كنند كه دولت نتوانسته است كه 

خود را از  منظر ابعاد مختلف نظیر فرزند زیرا مدرسه  ت.شادعدم رضایتمندی والدین مدارس دولتي بیشتر جنبه 

سطح توانمندی معلم، سطح امکانات مدرسه و پیشرفت تحصیلي فرزندانشان و غیره با دیگر انواع مدارس )نظیر نمونه 

لذا، اگر امکان و مجالي برای  آنها پیش آید سعي  مي كنند فرزندان خود را در  دیگر  قایسه مي كنند.و سمپاد( م

 انواع مدارس ثبت نام نمایند.



184 
 

از مهمترین كاركرد پنهان و مثبت  مدارس دولتي مشخص بودن جایگاه معلم نسبت به دانش آموز  است و معلم در  

و سعي مي بي دارند و اكثر  والدین نیز  از  این جایگاه معلم دفاع مي كنند. این نوع مدارس اقتدار و جایگاه مناس

  ندان خود را نسبت به این امر تمکین دهند.زكنند فر

مدارسي برگزار مي شود  آموزاندانشكه برای  مثل مرات، يآزمون هایاستفاده مدارس از والدین اذعان داشتند كه 

اگر  لذاهستند، در آن ها احساس ایجاد سرخوردگي مي شود،  مدارس دولتي آموزاندانشخیلي باالتر از سطح  كه

ا آن، حل تمرین داشته باشند كه بچه در سر جلسه توانایي پاسخ بار گردد باید معلمان متناسب زآزمون برگقرار است 

 گویي به سواالت را داشته باشند.

اتي داشته است. مثال اگر مدرسه قرار باشد تعمیر زمو نبود بودجه ال یریزبرنامه كنوني مدارس فقدان  از مشکالت

معین باشد. مردم در این صورت با هم شد یا امکاناتي برای آن قرار داده شود، از پیش تعیین شده و بودجه ی آن با

مردمي كه  ویرند ی تهیه ی رایانه از مردم پول مي گمدرسه ای كه هر سال به بهانه اماكمک كردن مشکلي ندارند. 

هر سال همین حرف را مي شنوند و عملکردی هم نمي بینند قطعا پیش خود تصور مي كنند مدیر مدرسه پول مردم 

 را صرف حساب شخصي خود مي كند.

ي نسبت به مدارس ندارد. مدارس مشکل خودمحوری پیدا كرده اند. برنامه از باال ارزیاباالن آموزش پرورش هیچ  

شود. مدیر خودش تصمیم مي گیرد، دریافت مي كند، و خودش هم  رانه عمل ميابالغ مي شود ولي كامال خودمحو

 هزینه مي كند.

تغییر یک مدرسه سه نوع تابلوی آموزشي دارد یعني یک مدرسه با سه عنوان. همه ی بچه ها دچار دوگانگي شدند.  

ست ولي نمي داند آیا سال آینده مثال فرزند من كالس پنجم انظام عوارص رواني برای خانواده ها ایجاد كرده است. 

 كالس ششم دارد یا خیر؟ 

بچه هایي كه در مدارس دولتي تحصیل كردند .  عملکرد مدارس دولتي به نسبت مدارس غیرانتفاعي خیلي بهتر است

 به نسبت كساني كه در غیرانتفاعي ها بودند، توانایي تطابق بیشتری دارند و با مسائل دانشگاه بهتر كنار مي آیند

  .وقبولي زیادتری در  دانشگاه دارند

ند. ارتباط دوستي و رفاقت هم ر. بچه ها با هم هیچ ارتباطي نداندسردو  مرده ( البرزیعضي مدارس هیات امنایي)مثل 

 .دودر بین بچه ها دیده نمي ش
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گرفته بود  یک معلم  از  3.7 نمره یبچه ای كه  در مدارس غیرانتفاعي نمره ها واقعي نیستند؛ خیلي خیلي كاذب اند.

آخر سال مدیر این دانش آموز را قبول كرد. مدیر خودش تعیین مي كرد به هر كسي چه نمره ای باید داد. چون از 

 دنتوزیع مي ك استنمره را بر حسب پولي كه گرفته درنتیجه  استمیلیون گرفته  01ن و از دیگری میلیو 4یک ولي 

خاص  ها نسبت به عملکرد مدارسكه مشهود است ذهنیت خانوادهچنان .ودر ياز بین ممثبت در نتیجه فضای رقابتي 

آموزان واقعي نیست و والدین علي الخصوص مدارس غیردولتي منفي است و معتقدند در این مدرس نمره دانش

 كسب كنند.نمره دلخواه فرزندشان را  ،توانند با تزریق بودجه به مدرسهمتمول مي

 دیده مي شود. ون های ورودی  تیزهوشان بین مناطق  پایین و باالی  تهرانتبعیض  در  اجرای آزم

 تلقي مي شد.تنوع مدارس امری طبیعي  و ضروری 

 به دلیل نزدیکي  به منزل استبیشترمدرسه نوع انتخاب این  -

. یط آموزشي مطلوب خواهد بودآموز قوی مي شود و شراباشد دانشدر مدرسه وجود داشته مدیریت قوی اگر  -

و رایگان  كه در فضای بعضي مدارس فعالند ندمعرفي شد گروه خرگوشبه نام از طرف والدین کوری گروه كن

 .فعالیت مي كنند

 .تربیتي برخي مدارس خوب نیست -فضای اخالقي -

 گزارش مي شد. مدارسبعضي آموز  در  استفاده از  روابط محوری  در ثبت نام دانش  -

 دارند. والدین از  كمک مالي  به مدرسه استقبال ،ز سوی مدرسهدر  صورت ارائه خدمات مناسب ا -

 .اشاره شد آموزش مهارت های  زندگي در  مدارس كشور به خالء -

 .نمره مدارس  دولتي  واقعي  تر است غیر واقعي است. غیر دولتي –نمره های دانش  آموزان مدارس  غیر انتفاعي  -

 مشهود است. عيعدالت آموزشي  توسط  مدارس  غیر انتفا ضنق -

 غیر واقعي است. نیز آزمون های ورودی  برخي  از  انواع مدارس -

 است.عوام فریبانه  مدارسبعضا كالس های تقویتي  -

 دیده مي شود. روابط  محوری  در ثبت نام دانش  آموزان در مدارس  شاهد -

 دارند. ي و حذفيتوجیه رویکرد ندمعترضكه گاهي  مدیران در  مقابله با والدین و مسئولین انجمن  -

 برآورده مي شود. والدین در این نوع مدرسهدرصد از انتظارات  71 -

 است. درصد 47 حدود میزان توانمندی معلمانارزیابي حاضران از  -
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 مناسب  است. فضای  رقابتي  مدارس  دولتي -

 دند.را ضعف این مدارس قلمداد مي كر دولتي سز  بیش از حد بر كنکور  در مدارعدم تاكید و تمرك -

 فاوت است.ت میان تدریس معلم های خانم و آقا در  مدارس غیرانتفاعي -

 .داشته باشد ارزیابي آموزمدیر از معلم و دانش  جهت باال بردن كارایي پیشنهاد شد -

 توصیه شد. ین روانشناس جهت شناسایي و ثبت نام دانش  آموزان تیز  هوشصاستفاده از  متخص -

 پیشنهاد شد. تعطیلي  مدارس شاهد و نمونه  -

 پیشنهاد شد. نظارت بیشتر  بر مدارس  غیردولتي  و غیر انتفاعي -

 کارکردهاجمع بندی 

 نوع مدرسه
كاركرد 

 پنهان

كاركرد 

 پنهان

كاركرد 

 آشکار

كاركرد 

 آشکار
ساحت های 

 تعلیم تربیت

 های مندرج در سواالت جلسات كانونيكاركرد

 والدین
 سواالت

نوع 

 كاركرد
 كاركرد

 آموزشي تربیتي آموزشي تربیتي عادی دولتي

پرس وجو  -نزدیکي به محل سکونت

 عملکرد مثبت مدیراناز 
 -  اول غیركاركردی)سوال  از مالک های انتخاب مدرسه(     

در حدمعمول از مدرسه رضایت 

 دارند
 -  اول غیركاركردی)سوال  از پاسخ به انتظارمخاطبین(     

من بیشتراز طریق انجضعیف است و 

 مطرح استاولیاء
  

• • 
 دوم آموزشي  و نظارت و ارزیابي فعالیت های تربیتي علمي فناورانه

 مثبت
14 

 15 مثبت  سوم  و تربیتيتعالي كیفیت فعالیت های آموزشي  علمي فناورانه   • • مطرح است و متاثرازكنکور است

 در حد معمول مطرح است
• 

   
-اجتماعي

 سیاسي

 ذب وجود  احساس غرور كا
 16 منفي چهار

 17 منفي چهار وجود احساس خود كم بیني سیاسي-اجتماعي    • در حد معمول مطرح است

 ولي اولویت اول نیست ستامطرح 
• 

   
 سودانگاری مسولین مدارس  حرفه ای -اقتصادی

 پنج
 منفي

18 

 چندان مطرح نیست
• 

   
 منفي شش وجود احساس تفاوت طبقاتي سیاسي-اجتماعي

19 

 

 

 

 

 



187 
 

 31/00/13مورخ  03لیست حضار: جلسه         آموزان مدارس دولتيدانش -ج

 توضیحات نام دبیرستان متطقه پایه تحصیلي  حضار ردیف

0 

نفر از  4در این جلسه از 

دانش آموزان دختر 

استفاده شد و همه دعوت 

 را اجابت كردند

  سمیه 0 دوم 

  امام جعفرصادق)ع( 7 چهارم 3

  شهید مطهری 03 سوم  3

  شهید مطهری 03 سوم 4

  زهره بنیانیان 7 دوم 7

  ریحانه النبي 01 سوم 4

 کارکردهای مدارسو بررسي  پاسخ به سواالت -الف

بعضي از مدارس توانسته اند به انتظارات دانش آموزان پاسخ دهند و برای برخي دیگر خیر. اگر بخواهیم   ( 1سوال

ه نگاه كنیم؛ خیر، مدارس نتوانسته اند پاسخگوی انتظارات دانش آموزان باشد.زیرا، نه از زاویه كنکور به مسئل

محتوای صحیح و نه وقت كافي برای این مهم وجود دارد. كنکور برای تمامي دانش آموزان به عنوان اصلي ترین 

ه طوری تمامي این هدف مطرح است به طوری كه تمام فعالیت های آنان را تحت الشعاع خود قرار داده است ب

دانش آموزان به نوعي به تک بعدی بودن در ابعاد مختلف وجودیشان اذعان داشتند. البته توجه مسئولین مدارس را 

 در ایجاد چنین نگرشي دخیل مي دانند.

 اما از زاویه داشتن برنامه ای برای گذراندن درست و صحیح اوقاتمان چرا، مدارس راضي كننده هستند.

ی برخي از این دانش آموزان مدارس دستاوردهای مثبتي داشته است. از جمله افزایش اعتماد به نفس، (برا3 سوال

افزایش انضباط و دروني شدن آن در زندگي، مسئولیت پذیری و .... برای برخي دیگر نه دستاورد مثبتي داشته و نه 

از نظر جمع حاضر ش آموزان و معلمان دستاورد منفي چشمگیری. فضای اخالقي مدارس ، روابط و رفتار بین دان

. هیچ یک از دانش آموزان عالقه مند به خروج از كشور اندرزریابي شد و مورد خاصي مشاهده نکردهبسیار خوب ا

نبودند و مدارس نیز دخالتي در رفتن و یا ماندن نداشته اند. وجود نمره گرایي و رقابت مخرب در بین دانش آموزان 
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ح شده توسط دانش آموزان است. عواملي همچون كنکور و معیارهای كمي برای رتبه بندی از دیگر مسائل مطر

 دانش آموزان در این امر دخالت داشتند.

( مشکل اخالقي خاصي بین دانش آموزان و در بین معلمین وجود ندارد. اما مدارس ، در كل مدارسي  3 سوال

ني پررنگ نبود ولیکن شرایط دیني تحمیلي هم مشهود نبود؛ زیرا نیستند كه به بتوان آن ها را دیني خواند. نگاه دی

تربیت در بین خانواده ها ست و همین موضوع ، تنوع روش های تعداد دانش آموزان در این مدارس بسیار باال ا

 همین امر مجموعه ای با روش های تربیت های مختلف را ایجاد كرده است. مدارس نیز گاهي در نهادینه وجود دارد

مدارس   این كردن نگاه دیني و مذهبي در دانش آموزان خود موفق بوده اند و برخي دیگر خیر. مراسم مذهبي در

تقربیا به صورت كامل برگزار مي شود و هیچ اجباری هم در شركت وجود ندارد. ولي برخي از مدارس با استفاده از 

بین دانش آموزان شده اند به طور مثال شركت در  محرک های انگیزشي ناصحیح باعث ایجاد رفتار ظاهرسازانه در

 نماز جماعت جهت اخذ نمره بیشتر.

( مدارس در برگزاری جشن ها های ملي، مراسم آییني و مذهبي اهتمام كافي را دارد و فعالیت های  4 سوال

زان در نحوه اردویي و تفریحي در این مدارس خوب ارزیابي شده كه البته انتقاداتي از جانب برخي دانش آمو

نگرش مسئولین مدرسه به این موضوع را وارد كردند. از سوی دیگر، انجام فعالیت اجتماعي در سطح مدارسشان 

اما، درگیر كردن دانش اموزان با  خوب است و خوشبختانه هیچ اجباری برای شركت در برنامه ها وجود ندارد

سه باید باشد(، كم رنگ بود. اما در برخي مدارس فعالیت های اجتماعي )كه یکي از  كاركرد های پنهان مدر

تبعیضاتي به دالیل مختلف برای شركت در جشن ها و برنامه های مدرسه وجود دارد كه دالیل مختلفي دارد از 

جمله كمبود امکانات بود لذا، بي عدالتي در اجرای برنامه های پرورشي مورد تاكید بود. اما گاهي دیده شده است 

ه های اردویي آن طور كه باید و شاید استقبال نشده است و گاهي هم مدارس در این گونه برنامه ها بین كه از برنام

دانش آموزان تفاوت هایي را قائل شده اند كه به نظر ما اصال نباید وجود داشته باشد. مثال معیار هایي در بردن و 

-فقط  دانش آموز درس مثالً صحیح نیست.  ياز  نظر تربیتنبردن دانش آموزان به اردو قرار داده اند كه این معیار ها 

 خوان را به اردو مي برند نه دانش آموزی كه در ابعاد دیگر موفق بوده است.

كه مدیران و معاونین نسبت به مسائل انضباطي حساسیت باالیي ( دانش آموزان این مدارس در مورد این 7 سوال

كه رفتار دانش آموزان دایما از سوی كادر مدرسه چک مي شود و مورد دارند متفق القول بودند. به گونه ای 

زمینه ی مسائل انضباطي هیچ كم كاری نشان نداده اند و حتي نسبت به این مسائل بسیار حساس  پیگیری است. آنها
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موزان و هستند و همه چیز به واقع تحت كنترل  است.این كنترل دقیق، به نوعي هم باعث انضباط دروني در دانش آ

 اصالح رفتار ناصحیح تعداد قابل توجهي از دانش آموزان شده است.

( وجود احترام بین دانش آموزان و معلمان، عدم تبعیض در مسائل آموزشي نیز به عنوان نکات مثبت  4 سوال

مدارس دولتي است. در داخل مدارس اصال تبعیض خاصي وجود ندارد. ولي اگر تبعیضي هم وجود دارد بین 

دارس است به ویژه با وجود مدارس استعداد درخشان، نمونه دولتي و غیردولتي كه با داشتن امکانات كافي كیفیت م

كارایي این مدارس این گونه  تامدارس عادی دولتي توجه دوچندان كند  بهبهتری را رقم زده اند. دولت بایستي 

سایر مدارس عقب تر و با كیفیت نازل تری شناخته مدارس بي مصرفي تبدیل نشوند كه دایما از تنزل نیابد و به 

 شوند. 

لذا، احساس بي عدالتي شدیدی بین اكثریت دانش آموزان مدارس دولتي مشهود است و علت عمده آن وجود 

مدارس غیر انتفاعي و هزینه های مختلفي است كه در آن مدارس  برای دانش آموزان مي شود كه فضای رقابت 

 ه استعادالنه را نقض كرد

)به دلیل این كه ( هیچ یک از دانش آموزان احساس شکست تحصیلي خاصي را تجربه نکرده بودند 7 سوال

. اما از نظر آنها، احساس شکست مدیران محترم بهترین دانش آموزان خود را عموما به این جلسه هدایت مي كردند(

قابتي و جو كنکور یک عامل اساسي در  این متفقا در اكثریت دانش آموزان مدارس دولتي وجود دارد و فضای ر

 امر محسوب مي شود.

كه به مدارس دولتي ( در كل شرایط فعلي باید حفظ گردد و این 8 سوالبررسي زمینه ادغام مدارس:  -ب

بهای بیشتری داده شود و كیفیت این مدارس بایستي ارتقا پیدا كند. در بحث ادغام مدارس بیشتر از حذف 

 .صحبت به عمل آمد غیرانتفاعي ها

ارائه راهکاردر جهت، افزایش کارکردهای مثبت و تقلیل بررسي نقاط قوت و ضعف مدارس و -ج

 منفي مدارسکارکردهای 

دانش آموز مدرسه دولتي  نسبت به انواع مدارس دیگر بیشتر روحیه ی درخواستي دارد تا پاسخ دهي؛ دانش آموز 

 این بهره مندی  گاها با عدم رضایت همراه است. برد؛ميهمگاني بهره  مدارس دولتي در  مدرسه دولتي از سفره ی

میزان بهره بری نیز بیستر بستگي به توانمندی خود دانش آموز است. یعني دانش آموز هر چه توانمند باشد مي تواند 



190 
 

ایسه با مدارس دیگر در مقدانش آموزان مدارس دولتي بیشتر از  این امکانات حداقلي استفاده نماید. از سوی دیگر، 

چون بیشتر  زمان مفید  خود در كنار انواع مختلف افراد  امعه را تجربه مي كنندجطبیعي  د و واقعیت هایبیشتر ابعا

 .جامعه هستند

مسئله فرار  مغز ها در مدارس دولتي  بیشتر مربوط به خانواده هایي است كه از امکانات مالي قابل توجهي برخوردار   -

 اما فرار مغز ها در  مدارس دولتي نسبت به مدارس نمونه و سمپاد كمتر است. شد.هستند مي با

كه مدیران و معاونین نسبت به مسائل انضباطي حساسیت باالیي دارند متفق دانش آموزان این مدارس در مورد این -

مورد پیگیری است. القول بودند. به گونه ای كه رفتار دانش آموزان دایما از سوی كادر مدرسه چک مي شود و 

انضباط بیروني  باط در این افراد شده است.این توجه كافي باعث دروني شدن انضایشان معتقدند در بخشي از موراد 

در فضای مدرسه سخت و پیگیرانه و انضباط دروني كه منجر به رعایت خودگردان قوانین باشد بسیار نازل بود و جو 

 رقابتي به این فضا دامن زده است.

برخي از مسائل تربیتي  یروبر ا یکي از نکات قابل توجه در صحبت های دانش آموزان فشار بیش از حد مدارس ام

از جمله حجاب و یا نماز است. به طوری حجاب اجباری باعث شده كه دانش آموزان نسبت به حجاب تعلق خاطر 

اما برخي از مدارس نیز توانسته اند در این زمینه چنداني نداشته باشند و صرفا برای رفع تکلیف این كار را انجام دهند 

موفق عمل كنند به طوری كه دانش آموزان نسبت به حجاب نگرش خوبي پیدا كرده اند. در حوزه تربیت شکاف 

عمیقي بین خانواده ها و مدرسه وجود دارد و همین شکاف باعث بي اعتمادی دانش آموزان به مدرسه شده است و 

ده است و یا در بحث نماز برخي از مدارس از مشوق های نامناسبي در این زمینه استفاده مي كنند احکام تربیتي آن ش

به طور مثال نمره كه همین امر باعث شده است تا دانش آموزان برای جلب توجه مسئولین مدرسه در نماز شركت 

هم در این زمینه موفق عمل كرده  كنند كه این موضوع بایستي اصالح شود البته ناگفته نماند كه برخي از مدارس

 اند.

فعالیت های اردویي و تفریحي در این مدارس خوب ارزیابي شده كه البته انتقاداتي از جانب برخي دانش آموزان در 

نحوه نگرش مسئولین مدرسه به این موضوع را وارد كردند. از جمله در انتخاب معیار برای شركت دانش آموزان در 

زجمله معدل، همیار معلم بودن و ... كه این ها اصال مناسب نیست و فضا باید به گونه ای فراهم شركت در اردوها ا

شود تا همه دانش آموزان بتوانند در این اردوها شركت كنند. ایشان معتقدند كه انجام فعالیت اجتماعي در سطح 

ندارد. اما در برخي مدارس  مدارسشان خوب است و خوشبختانه هیچ اجباری برای شركت در برنامه ها وجود
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دارد كه دالیل مختلفي دارد از  تبعیضاتي به دالیل مختلف برای شركت در جشن ها و برنامه های مدرسه وجود

 له كمبود امکانات.جم

نکته قابل توجه دیگری كه جای تامل و تفکر دارد عدم انطباق ساعات آموزشي و میزان محتوای آموزشي است كه  -

معلمان كارایي خود را از دست بدهند و هم چنین این مسئله باعث فشار دو چنداني بر روی دانش  باعث شده است تا

آموزان شده است كه همگي نسبت به این مسئله اعتراض داشتند. حتي ایشان اعتقاد داشتند كه این كمبود زمان 

از سوی   موزشي منجر شود.باعث شده است تا بسیاری از ساعات پرورشي و تربیت بدني به جبران كمبودهای آ

تقویت بنیه اعتقادی  دانش دیگر برنامه ریزی خاصي جهت تعالي و تقویت بعد اعتقادی  دانش آموزان نمي شود. 

مدرسه نیز بیشتر  به اطالع رساني و یا برنامه های كوتاه  آموز بیشتر منوط به برنامه ریزی و فرهنگ خانواده ها است.

مثال نماز جماعت در  مدارس برگزار  مي شود. در  صبحگاه شهادت و  اكتفا مي  كند.  مدت در  زمینه فرایض دیني

اعیاد ائمه )ع( همراه با مراسم كوتاهي برگزار مي شود؛ اما در  مجموع رویکرد و برنا مه ریزی هدفمند در این زمینه 

 . از  سوی مدارس صورت نپذیرفته است

 ستار برقراری تعطیلي روزهای پنج شنبه بودند.دانش آموزان با توجه به این شرایط خوا

ایشان هم چنین بیان داشتند كه عدم كارایي آموزشي معلمان و عدم تمركزشان بر روی مسائل آموزشي مربوط به 

كنکور باعث شده است كه اوال دانش آموزان به كالس های بیرون از مدرسه گرایش پیدا كنند و ثانیا باعث شده تا 

 از این خالء به نفع خود بهره برداری كنند.موسسات مختلف 

كنکور برای تمامي دانش آموزان به عنوان اصلي ترین هدف مطرح است به طوری كه تمام فعالیت های آنان را 

این دانش آموزان به نوعي به تک بعدی بودن در ابعاد مختلف وجودیشان اذعان خود قرار داده است و تحت الشعاع 

 مسئولین مدارس را در ایجاد چنین نگرشي دخیل مي دانند. داشتند. البته توجه

وجود نمره گرایي و رقابت مخرب در بین دانش آموزان از دیگر مسائل مطرح شده توسط دانش آموزان است. 

 عواملي همچون كنکور و معیارهای كمي برای رتبه بندی دانش آموزان از جانب ایشان مطرح شد.

 ن و معلمان، عدم تبعیض در مسائل آموزشي نیز به عنوان نکات مثبت مطرح شدوجود احترام بین دانش آموزا

 در ایجاد فضای رقابتي معلمان نیز نقش پررنگي دارند. -

 خالء برنامه درسي مناسب و فعالیت های اجرایي مشهود بود. -

 دریافت وجوه مختلف به نام مدارس دولتي و رایگان خدشه وارد ساخته است. -
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 از كالس های بیرون آموزشگاه بین دانش آموزان برجسته بود. گرایش به استفاده -

تک بعدی بودن دانش آموزان و پرداخته نشدن به ابعاد مختلف شخصیت آنان مسئله مهم دیگری بود كه مورد توجه  -

 قرار گرفت.

 کارکردهاجمع بندی 

 نوع مدرسه
كاركرد 

 پنهان

كاركرد 

 پنهان

كاركرد 

 آشکار

كاركرد 

 آشکار
علیم ساحت های ت

 تربیت

 های مندرج در سواالت جلسات كانونيكاركرد

 آموزاندانش
 سواالت

نوع 

 كاركرد
 كاركرد

 آموزشي تربیتي آموزشي تربیتي عادی دولتي

 دوم فرارمغزها مشترک    • ستچندان مطرح نی
 منفي

21 

 •    چندان مطرح نیست
اعتقادی،عبادی،ا

 خالفي

برای تقویت بنیه  جود برنامه های آموزشي غیر درسيو

 اعتقادی مخاطبین
 سوم

 مثبت
30 

    • مطرح است 
 اعتقادی،عبادی

 ،اخالفي
 سطحي سازی ارزش های دیني 

 سوم
 22 منفي

  •   مطرح استكمرنگ 
 اعتقادی،عبادی

 ،اخالفي
 ادای فرائض اهمیت داشتن 

 سوم
 23 مثبت

  •   در حد معمول مطرح است
 اعتقادی،عبادی

 ،اخالفي
 اری اخالق مد

 سوم
 34 مثبت

    • مطرح است كمرنگ
 اعتقادی،عبادی

 ،اخالفي
 37 مثبت سوم وجود عالقه به نماز و شعایر دیني

 سیاسي-اجتماعي  •   در حد معمول مطرح است
های اجتماعي) درون  آموزان درفعالیتمشاركت دانش

 ها(و بیرون مدرسه مثل صبحگاه ، اردوها، راهپیمایي
 34 مثبت چهار

 27 مثبت چهار گرایش به فعالیت های اجتماعي سیاسي-اجتماعي    • ر حد معمول مطرح استد

 پنج اهمیت رسیدگي به مسایل انضباطي  مشترک  •   در حد معمول مطرح است
 مثبت

28 

 در مقایسه با مدارس خاص عدالت

   •  است آموزشي مخدوش
 عدالت آموزشي  سیاسي-اجتماعي

 شش
 مثبت

31 

 منفي هفت ایجاد احساس شکست تحصیلي  مشترک    •  مطرح است
31 
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 مدارس غیر دولتي -8

دم و فراگیران، ایجاد و تنوع در  محتوا  و رآموزش، ارضای  نیاز  های متنوع مافزایش كیفیت  هدف نوع مدرسه:

و استحکام بیشتر خدمات آموزشي، تنوع در روشهای عرضه مطالب، كاهش فشارهای ناشي از انتظار مردم از دولت 

نظام آموزش و پرورش، ضرورت توجه جدی دولت به حمایت از مدارس غیر انتفاعي و تشکیل سازماني مستقل 

 برای  آنها را ایجاب  مي كند.

 38/00/0313مورخ  07لیست حضار: جلسه مدیران مدارس غیر دولتي            -الف

 بیرستان های پسرانه ومنطقهنام د دخترانه ومنطقههای نام دبیرستان  توضیحات

 غیردولتينفر از مدیران مدارس  7این جلسه با حضور 

زوج فرهنگي  مدیر حاضر3شهر تهران برگزار گردید.

 4 .را اداره مي كنند ي آموزشيكه با هم مجتمعاند بازنشسته 

 .مدیردعوت شده در جلسه حاضر نشدند

 04 فدک

 04 فدک

 4 عترت

 04 ندای ریحانه

 

 04 حافظ

سابقا مدیر نمونه مردمي صنیعي فر شان ای

بوده اند و عملکرد موفق تعلیم و  07منطقه

 .تربیتي در مجموعه ایشان قابل تامل است

تربیتي مدارس غیردولتي در مجموع تفاوت معناداری  با دیگر  انواع مدارس -های آموزشيفعالیتتحلیل هدف: 

بیشتر  بستگي به میزان همکاری و خواست عمومي خانواده و ندارد. تنوع و كیفیت فعالیت های این نوع مدارس 

كه هر  دو چانه زني های  خود را چه به صورت پنهان و چه به صورت آشکار  سئولین تصمیم گیرنده مدارس داردم

درسه ی تقبل هزینه ها انجام مي دهند. حال اگر رویکرد تربیتي افراد هزینه كننده و تصمیم گیرنده در  هر مدر  زمینه

توسعه مدارس شود و برعکس.غیردولتي نزدیک مياساسنامه تصویب مدارس ای قوی باشد فعالیتهای آن مدرسه به 

كه توام با نگرش منفي  جایگاه قائل نشدن برای این نوع مدارسخاص به مدارس غیردولتي آسیب جدی زده و 

و عدم نظارت  وع مدارسمعلمان این نني از ، بیمه نکردن و عدم حمایت سنواجدی نسبت به این مدارس است

 متعادل همراه با حمایت از این مدارس، فاصله این مدارس را با اهداف تاسیسي بیشتر كرده است.

 کارکردهای مدارسو بررسي  پاسخ به سواالت -الف
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 معتقد بودند عموماَ نمره واقعي است و مشکل عمده نمرات غیر واقعي مدارس راهنمایي است. :1سوال

 نمرات مستمر غیرواقعي است. مدارس دولتي برای باال بردن سطح قبولي عموماًَدر 

كه مشهود است مدارس غیردولتي هم نمره دهي مدارس دولتي را غیرواقعي فرض مي كنند و معتقدند در آن چنان

كند كه ر اسناد ميدهند و به نوعي هر نوع مدرسه این مسئله را به مدرسه دیگمدارس نمرات مستمر را غیر واقعي  مي

توان چنین استنباط كردكه اصل  مسئله نمره غیر واقعي در انواع مدارس وجود به اشکال مختلف با این تفصیل مي

 وجود دارد.

تظارات قبولي در كنکور عموماَ نگاه تربیتي مدیران قابل توجه بود ولیکن در پایه سوم و پیش دانشگاهي ان: 2سوال 

یردولتي و فضای رقابتي را موجب شده است. درصد قبولي در كنکور برای مدارس غمدارس است  سایه اش بر

هایي مثل برای این مدارس موفقیت دانش آموزان در آزمونطور و همینطرح است عموما به عنوان یک شاخصي م

 مرآت مهم تر است.

کن فضای عمومي دانش آموزان ها برای پرورش ابعاد مختلف رشد فراهم است ولیعموماَ امکانات مدرسه: 3سوال 

 در بي میلي و بي رغبتي است. شاید كنکور را بتوان یکي از عوامل آن دانست.

های مربوط به تفاوتي و تهي بودن از ارزشنظام مشهود نبود و جو بيهای نگاه مثبتي به التزام به ارزش :4سوال 

 نظام مورد اتفاق جمع بود.

اند ذهنیت نادرستي كه معتقد لم در نظرات جمع حاضر محفوظ بود و قادر بودهعمعموماَ جایگاه و حریم  :5سوال 

 تواند اختیار مدرسه و معلم را داشته باشد كم رنگ است.دهد مياست چون پول مي

نع ایجاد شده توسط سیاست گزاران كار این نوع مدارس عموما مطابق اساسنامه فعالیت مي كنند ولي موا :6سوال 

ع متعدد ساخته است. توسعه بي رویه مدارس خاص، جایگاه قائل نشدن برای این نوع مدارس، نگرش را دچار موان

 وع مدارس و.....ني از معلمان این نمنفي به مدارس غیر دولتي، بیمه نکردن و عدم حمایت سنوا

خانواده ها در  در سالهای سوم و چهارم فضای رقابتي این مدارس شدید است و سعي دارند به انتظارات: 7سوال 

 قبولي فرزندشان در كنکور پاسخ دهند.

 کدیگر برای كنارزدن رقیب و .....نمونه هایي از شرایط این فضای رقابتي است.جزوه دزدی، آسیب رساندن به ی
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مدر سه  3در سمبلیک شدن مدرسه شاهداتفاق نظر بود و این كه : 8سوال بررسي زمینه ادغام مدارس:  -ب

ن برای این منظور كافي است و در صورت لزوم درقالب مدارس هیات امنایي مي توان الباقي در سطح شهر تهرا

 پیشنهاد حذف مدارس راه دور و ایثار گران در قالب مدار س بزرگساالن داده شد. مدارس شاهد را طبقه بندی كرد.

تدریجي به شرایط اولیه متوقف و به صورت  شانمدارس نمونه دولتي و استعدادهای درخشان الزم است توسعه

 تاسیسي خود بازگردند.

واع مدارس را در دل  خود جای دهد برای ادغام بدون وان جدیدی از مدارس كه بعضي از انپیشنهاد ایجاد عن

 حساسیت انواع مدارس ضروری است.

ارائه راهکاردر جهت، افزایش کارکردهای مثبت و تقلیل بررسي نقاط قوت و ضعف مدارس و -ج

 منفي مدارسهای کارکرد

در اكثر االجبار  نتیجه گرا هستند؛ چون به طور پنهان رقیب همه جانبه همه ی  انواع مدارس هستند. این مدارس ب -

مدارس غیر  دولتي از  معلم ورزش تخصصي استفاده مي شود. چون مدارس غیردولتي بیشتر  دانش آموز  محور 

 ای شخصي دانش آموزان برگزار مي شود. است لذا، كالس های هنری با توجه به سلیقه ه

چون والدین مدارس غیر  دولتي از  نظر  مالي  در  جایگاه مناسبي هستند لذا، بیشتر  امور مربوط به سالمت جسماني 

و رواني دانش آموزان توسط والدین صورت مي پذیرد. مسئولین مدرسه به امر ظاهری دانش آموزان تاكید مي 

 كنند.    

است. سبب شد كه كار مدارس غیر انتفاعي در  عه مدارس مختلف توافق وجود داشت كه نامناسب بودهروی توس -

جذب دانش آموزان سرآمد دچار مشکل شود و توسعه مدارس نمونه و استعداد درخشان صرفاَ با جهت گیری 

 سازد.جذب منابع مالي است و خود دولت به بخش خصوصي در این خصوص لطمه وارد مي

شکل شهریه مدارس باال شهر و پایین شهر عادالنه نیست و برای مدارس پایین شهر امکان افزایش متناسب با تورم م -

 را نداشته اند.

تشویقات هم به هم  نگاه مسئولین و نیروهای اداری مناطق به مدارس غیر دولتي نازل است و حتي از دادن -

شان شوند سابقه كاریگیرند، بیمه نميمورد آموزش قرار نمي استنکاف دارند، نیروهای غیر دولتي در ضمن خدمت

 كافي برای همکاری ندارند. گردد، و انگیزهلحاظ نمي
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نگاه نامطلوب به مدارس عمومي به دلیل گوناگوني مدارس و اختصاص بودجه و امکانات باالتر به مدارس خاص  -

، اجتماعي است كه باید برای آن در خصوص و دست چین كردن دانش آموزان است، سبب ناهنجاری فرهنگي

 كاهش  تنوع چاره اندیشي كرد.

ل سمپاد و نمونه قصد جذب منابع مالي است مثشود كه با عناوین دهن پركن توسعه مدارس نوعي فریب تلقي مي -

عتمادی بي ااند هم به م مردم فریب داده شدهو در عین حال هم كیفیت گویای این نام های پر طمطراق نیست ه

 دامن زده شده است.

گیرد و مدارس غیردولتي مدیران معتقد بودند علي رغم این كه هیچ حمایتي از مدارس غیردولتي صورت نمي -

ها نیز حساسیت الزم شود. خانوادهعموماَ بدون مسئول و رها هستند اما در بحث نظارت بسیار سخت گیرانه عمل مي

 شوند.رین ناظران محسوب ميدر این خصوص را دارند و البته بهت

ی مدارس سمپاد است تراز است و این به دلیل توسعه بي رویهشهریه مدارس سمپاد با بیشتر مدارس غیردولتي هم -

كه برای آموزش تخصصي بیشتر مطالبه اعتباری باالتری از سبد خانوار دارند و این برای مدارس غیردولتي نامطلوب 

 حیات مدارس غیردولتي در تعارض است.است و این با سیاست ادامه 

هایي است و ارزش های فرهنگي در سنوات اخیر به فضای تعلیم و تربیتي مدارس آسیب جدی وارد ساختهآسیب -

های مختلف سطحي و نازل گشته است تابلو قرآن مدارس به عنوان نمونه مثل صداقت زیر سوال رفته است. ارزش

 بیان شد.

ی مدارس سمپاد، نمونه، و... است كه به نظام آموزشي حاصل مدارس متنوع و توسعه بي رویهآفت طبقاتي شدن   -

 عدالتي جامعه دامن زده است.فضای بي

تربیت نیروی زبده آموزشي و اجرائي به عنوان یک راهبرد اساسي و محوری در پیشبرد اهداف نظام آموزشي  -

 مورد تاكید است.

شود مدیران مدارس غیردولتي خیرین مدرسه دارند و باید از مدرسه ساز تجلیل مي پیشنهاد شد همان گونه از خیر

 آنها تجلیل شود.

 ای و دفعي به نتیجه نخواهیم رسید.پیشنهاد ادغام مدارس، تدریجي و با حساب و مالحظه باشد و عجله  -

دهد شکل گیرد تا از ایجاد ها درقالب یک نام كه همه آن نوع مدارس را پوشش ميپیشنهاد شد بعضي ادغام -

 های مضر اجتناب شود.حساسیت
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 کارکردهاجمع بندی 

 نوع مدرسه
كاركرد 

 پنهان

كاركرد 

 پنهان

كاركرد 

 آشکار

كاركرد 

 آشکار
ساحت های 

 تعلیم تربیت

 های مندرج در سواالت جلسات كانونيكاركرد

 و معلمان مدیران
 سواالت

نوع 

 كاركرد
 كاركرد

 آموزشي تربیتي يآموزش تربیتي غیردولتي

نمره واقعي اگرچه سعي بر اخذ 

ولي این انتظارتلویحا وجود  است

 دارد

 1 منفي اول انتظار پاداش بدون تالش   مشترک    •

مطرح است ولي تحت تاثیركنکور 

 است
 2 مثبت دوم موفقیت گرایي مشترک •   

اگر چه تحت تاثیركنکور است ولي 

 ستمطرح ابیش از دیگر مدارس 
 مشترک  •  

هدایت صحیح استعدادها و شایستگي استعدادپروری

 ها
 سوم

 مثبت
3 

 4 منفي سوم نتیجه گرایي مشترک   •  مطرح است و متاثرازكنکور است

 5 مثبت سوم وجود انگیزه تحصیلي مشترک   •  مطرح است

  •   در حد معمول مطرح است
-اجتماعي

 سیاسي

انش آموزان مطلوب دمهارت اجتماعي ارتباطي

 )حسن سلوک با دیگران(
 6 مثبت سوم

 بیش از دیگر مدارس مطرح است
 7 مثبت سوم اهمیت داشتن زنگ ورزش بدني -زیستي •   

 بیش از دیگر مدارس مطرح است
   • 

زیبایي 

 هنری-ناختيش
 8 مثبت سوم وجود كالس های فوق برنامه هنری

 بیش از دیگر مدارس مطرح است
 9 مثبت سوم آموزانرواني دانش-اهمیت داشتن سالمت جسمي يبدن -زیستي  •  

 سوم توجه به آراستگي ظاهری و فردی هنری -زیبایي شناختي    • در حد معمول مطرح است
 مثبت

11 

 چهار های نظامالتزام به ارزش اعتقادی،عبادی،اخالفي    • در حد معمول مطرح است
 مثبت

11 

 پنج تکریم معلمان سیاسي-تماعياج    • در حد معمول مطرح است
 مثبت

12 

رویه مدارس خاص، به دلیل توسعه بي

نگرش منفي مردم و عدم نظارت 

متناسب با اهداف تاسیسي فاصله 

 دارند

 -  شش غیركاركردی)تناسب با اهداف مصوب(     

 بیش از دیگر مدارس مطرح است
 13 منفي هفت وجود فضای رقابتي سیاسي-اجتماعي   • 

 -  هشت غیركاركردی)سوال  از امکان ادغام(      یه به ادغام نمي شودتوص
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   7/03/13مورخ   31لیست حضار: جلسه                                              والدین غیردولتي -ب

 ات توضیح نام دبیرستان متطقه پایه تحصیلي فرزند شغل سطح تحصیالت حضار ردیف

حضور  این جلسه با 0

نفر از والدین 3

 غیردولتيمدارس 

شهر تهران برگزار 

 گردید.

 مادر دانش آموز دختر فدک 01 سوم آموزگار دیپلم

پسرمادر دانش آموز  حافظ 4 سوم خانه دار سیکل 3  

3 

فرهنگي  لیسانس روانشناسي

 عترت 04 اول بازنشسته

 مادر دانش آموز دختر

والدین در جلسه حاضر بودند و در جلساتي كه مدیران كم تعداد بودند امکان دعوت فقط برای والدین مدارس آنها  غیر از والد مدرسه ندای ریحانه همه

 بود و به راحتي ممکن نبود مدیری كه خودش دعوت محققان را اجابت نکرده والد دانش آموزش را مجاب كرد كه در جلسه حاضر باشد.

 مدارس کارکردهایو بررسي  پاسخ به سواالت -الف

دالیل مختلفي برای انتخاب این مدارس وجود داشت از جمله شرایط محیط زندگي، تحقیق پیرامون كیفیت  (1ج -

عبارت دیگر به و  است مند شدن والدین و دانش آموزان به این نوع مدارسمدرسه و... اما آنچه مشهود است عالقه

 نند. را تامین ك والدینرضایت ند امدارس غیردولتي توانسته

ای كه در اولویت دوم قرار ی ابعاد تربیتي توجه شود به گونهدر این مدارس سعي بر آن است تا به همه (2ج -

های ناسالم در این مدارس مورد توجه والدین بود. ایشان معتقد بودند كه گرایش گرفتن مقوله كنکور و نبود رقابت

والدین حاضر ترین اولویت را دارد و دور از تعصب برایشان مهمفرزندانشان به مسائل اعتقادی و مذهبي سالم و به 

 دند كه این مدارس باید در راستای جو سالم تالش نمایند تا فضای درس و كنکور و...معتقد بوالقول متفق

كه دند معتقد بواند و ی خوبي برقرار كردهآموزان با معلمان رابطهتمامي حاضرین معتقد بودند كه دانش( 3ج -

ای خوب و صمیمي با اولیای مدرسه و معلمان برقرار كادر آموزشي این مدارس بسیار مجرب هستند و فرزندان رابطه

 اند. كرده
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شود رقابت ناسالم وجود ندارد مدارس در تالش ایشان معتقد بودند كه فضای رقابتي خوب ارزیابي مي (4ج -

اند و از بروز حریک نمایند كه تا حدودی موفق عمل كردهآموزان را به درس تهستند تا عالقه و انگیزش دانش

اند و ازمحوریت یافتن برخي مسائل از موفقیت در كنکور و... جلوگیری فضای ناسالم رقابتي جلوگیری كرده

 آموزان نتایج خود را براساس میزان تالش خود ارزیابي نمایند. اند تا دانشاند و تمام تالش خود را كردهكرده

ای اصلي برخي مدارس است و این یک نکته منفي ایشان معتقد بودند كه كسب منابع مالي به عنوان دغدغه (5ج -

است اما غفلت از مسائل تربیتي در مدارس افراد حاضر بسیار كمرنگ بود و همه معتقد بودند كه پرداختن به مسائل 

 ست. تربیتي و پرورشي در مدارس متبوعشان از اولویت اول برخوردار ا

ایشان بیان داشتند كه این مسائل بایستي باتوجه به مناطق مختلف شهری بررسي شود و ایشان معتقد بودند كه  (6ج -

زنند و این مسائل بسیار مطرح هستند اما در مناطق تر به این مسائل طبقاتي دامن ميمدارس مناطق باالیي شهر بیش

 ست و موارد كمي از دست گزارش شد. ها پررنگ نیپایین ومیاني شهر اصالً این بحث

( در این مدارس همه حاضرین معتقد بودند كه در مدارس متبوعشان كنکور اصالً اولویت اصلي را ندارد و 7ج -

های ناسالم در برخي مدارس توان از وجود برخي رقابتی ابعاد تربیتي وجود موردتوجه است. اما نميتوجه به همه

  پوشي كرد.غیردولتي چشم

در مورد ادغام ایشان به حذف مدارس استعداد درخشان اعتقاد ( 8ج - بررسي زمینه ادغام مدارس: -ب

چنین معتقد بودند كه ای و همچنین دامن زدن به اختالفات طبقهداشتند به دلیل فشارهای بیش از حد آموزشي و هم

بخشي به این شاركت مردم در راستای كیفیتبایستي بر روی مدارس دولتي تمركز شود با توجه به افزایش میزان م

نوع مدارس. در مورد ادغام مدارس شاهد و ایثارگر معتقد بودند كه این مدارس بایستي حفظ شوند اما بدون 

 گونه افزایش و توسعه. هیچ
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ارائه راهکاردر جهت، افزایش کارکردهای مثبت و تقلیل بررسي نقاط قوت و ضعف مدارس و -ج

 مدارس منفيکارکردهای 

هم  دارند. زیرا، در بین انواع مدارس، والدین مدارس غیر دولتي حساسیت خاصي نسبت به مدارس فرزندان خود

  . مي دهند هم دولت نسبت به انواع مدارس دیگر حمایتي از مدارس آنها نمي كند در برابر دریافت خدمات هزینه

 از مدارس غیردولتي پررنگ بود.  والدین رضایت نسبي -

نام رایگان هایي مانند ثبترغم نگاه مالي  در مدارس غیردولتي فضای تعلیم و تربیتي اصیل تفوق دارد. نمونهعلي -

 دهد. های معمول رخ ميگیریها بدون سختآموز به صورت عادی در غیردولتيدانش

انضباط كارآمد و  ،انگیزگيبا  ،در مورد مدیران مدارس حاضر در جلسه ذهنیت مثبت وقابل توجه بود. عالقمندی -

 تعهد كارآئي مورد تاكید قرار گرفت. 

 دهي نظام ارزشیابي مطلوب ارزیابي شد. نمره -

 شد ولیکن تقویت نظارت مورد تاكید است. مطلوب ارزیابي مي فرایندهای تربیتي رنظارت بمسئله  -

 شود. كادر مجرب آموزشي در مدارس غیردولتي استفاده مي -

برای  والدین كند نامطلوب است وآموزان بابت پولي كه مدرسه از آنان اخذ ميمومي والدین و دانشذهنیت ع -

 ساز است. دهند كه این برای اولیاء مدرسه مشکلبه خود اجازه انجام رفتارهای غیرمتعارف را ميبعضاً پول داده شده 

انسته یونیفورم برای پسران را جا بیندازد كه در مدرسه پسرانه غیردولتي حافظ به صورت موفق مدیر محترم تو -

شود و این در حالي است كه پسران نسبت به پوشیدن یونیفورم عموماً مقاومت مسئله قابل تامل و مهم تلقي مي

 دهند. بیشتری نشان مي



201 
 

عارض ای ایجاد كرده است. تشود كه عوارض ناخواستهپوشش چادر اجباری تلقي مي ،در مدارس دخترانه حاضر -

در انتخاب آزادانه  ،هاپوشش چادر و سلیقه خانوادهاستفاده از های اولیاء مدرسه مثالً در تربیتي بین خواسته

 موثر بوده و زمینه برخورد دوگانه را موجب شده است.  انآموزدانش

وارد حاضر اهمیت به مسائل تربیتي در بین مدارس حاضر برجسته است و پرداختن به مسئله كنکور در بین م -

 شود. اولویت اول محسوب نمي

ها این است كه مسائل ولي ترجیح خانواده ،های مدارس غیردولتيباتوجه به جو غیرمذهبي در بعضي خانواده -

 مذهبي برای فرزندشان اولویت باشد. 

هد در جلسه های مدرسه شاای از اخراجيشد و نمونهفضای رقابتي مدارس موجود سازنده و سالم ارزیابي مي -

رغم ایثارگر بودن پدر به دلیل نیاوردن حدنصاب معدل الزم در فضای رقابتي شاهد از مدرسه حاضر بود كه علي

آموز توجهي خود را جزو دانشتوانسته به صورت بسیار قابل 04اخراج شده بود ولیکن در غیردولتي فدک منطقه 

 موفق قرار دهد. 

نگاه حاكي از گزارش شد كه  در جلسه اینمونه 0ف متفاوت است. در منطقه بحث نگاه طبقاتي در مناطق مختل -

نشین این عارضه حادتر به صورت طبیعي در مدارس متمولبیانگر این كه و بود د موجوبسیار شدید و حاد طبقاتي 

 شود.محسوب مي

سفر برنامه اردویي  برایوزان آمها مشهود است به نوعي كه دانششکاف ارزشي در نگاه اولیاء مدرسه و خانواده -

 .  كنندبرنامه استقبال خوبي نمي این ، ازریزی خوب مدرسهرغم برنامهمشهد علي

آموزان و ایجاد فاصله طبقاتي حذف مدارس استعدادهای درخشان به دلیل فشارهای درسي مضاعف روی دانش -

 قابل مالحظه، توصیه شد .
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 لیکن با توسعه آن موافق نبودند.وجود مدارس شاهد مثبت ارزیابي شد و -

مراه باال بردن نرخ مشاركت والدین توجه ههای عمومي بهتمركز روی مدارس عادی و ارتقاء سطح آموزش -

 گردید. 

 کارکردهاجمع بندی 

 نوع مدرسه
كاركرد 

 پنهان

كاركرد 

 پنهان

كاركرد 

 آشکار

كاركرد 

 آشکار
ساحت های 

 تعلیم تربیت

 الت جلسات كانونيهای مندرج در سواكاركرد

 والدین
 سواالت

نوع 

 كاركرد
 كاركرد

 آموزشي تربیتي آموزشي تربیتي غیردولتي

مدرسه  نزدیکي -خانوادگيشرایط 

عملکرد مثبت  - به محل سکونت

 مدیران

 -  اول غیركاركردی)سوال از مالک های انتخاب مدرسه(     

 -  اول به انتظارمخاطبین( غیركاركردی)سوال  از پاسخ      عموما مثبت است 

   مطرح استبیش از مدارس دیگر 
• • 

 دوم آموزشي  و نظارت و ارزیابي فعالیت های تربیتي علمي فناورانه
 مثبت

14 

 15 مثبت  سوم  و تربیتيتعالي كیفیت فعالیت های آموزشي  علمي فناورانه   • • مطرح است و متاثرازكنکور است

 در حد معمول مطرح است
• 

   
-اجتماعي

 سیاسي

 وجود  احساس غرور كاذب 
 16 منفي چهار

 17 منفي چهار وجود احساس خود كم بیني سیاسي-اجتماعي    • در حد معمول مطرح است

های گیریولي جهت ستامطرح 

 تفوق داردآنان  تعلیم و تربیتي 

• 
   

 سودانگاری مسولین مدارس  حرفه ای -اقتصادی
 پنج

 منفي
18 

متمول مناطق غیردولتي در مدارس 

 شدیدتر است.نشین 

• 
   

 منفي شش وجود احساس تفاوت طبقاتي سیاسي-اجتماعي
19 
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 مدارس نمونه -1

 هدف كلي؛ هدف نوع مدرسه:

اهتمام ویژه به امر تربیت این دانش آموزان در تراز دانش آموزان شاخص در تعهد، ایمان و عالقه به نظام -0

 ،جمهوری اسالمي ایران

 یت آموزشي و پرورشي،0ارائه نمونه ای مناسب برای سایر مدارس در ارتقای كیف -3

 ،فراهم آوردن شرایط مناسب برای ادامه تحصیل دانش آموزان مستعد -3

 منطقه ای -برخوردار از میان دانش آموزان بومي ایجاد زمینه تربیت نیروی انساني مورد نیاز مناطق كمتر -4

آموزان مستعد، به ویژه دانش آموزان مستعد مناطق محروم  و افزایش رشد علمي و تربیتي انشتشویق و ترغیب د -7

آنان و جلوگیری  از ضایع شدن نیرو های  مومن و متقي  كه در  تداوم انقالب  نقش  اساسي  داشته اند و نیز استفاده 

 از  تجربیات حاصله در  ارتقاء كیفیت آموزش سایر آموزشگاه ها 

جزئي: الف: تربیت دانش آموزان شاخص در  تعهد، ایمان و عالقه به نظام جمهوری اسالمي ایران ب: ارائه  اهداف

نمونه ای مناسب برای سایر مدارس  در  ارتقاء كیفیت موزش  و پرورش ج: فراهم آوردن شرایط  مناسب برای  

ني مورد نیاز مناطق كمتر برخوردار از میان ادامه تحصیل دانش آموزان مستعد د: ایجاد زمینه تربیت نیرو ی  انسا

 منطقه ای –دانش  آموزان بومي 

     30/01/13مورخ   0لیست حضار: جلسه                                           مدیران نمونه -الف

 نام دبیرستان های پسرانه ومنطقه دخترانه ومنطقههای نام دبیرستان  توضیحات

شهر  نمونه نفر از معاونین مدارس 0نفر از مدیران و 1این جلسه با حضور 

برگزار  اسبق آموزشي آموزش و پرورش شهر تهران ینمعاوناز  نفر 0و  تهران

-مدرسه از نمونه دولتي 7و  مدارس نمونه دولتي قدیمي ازمدرسه  7 گردید.

 .های جدیدالتاسیس در جلسه حاضربودند

 07 صنیعي فرپسرانه

 04  پسرانه رشد

 1 رانه امام جعفرصادق)ع(پس

 00  پسرانه اسدآبادی

 0  امام موسي صدر

. 

 04دخترانه رشد  

 08دخترانه فدک  

 7دخترانه عفاف  

 4دخترانه امام محمدباقر )ع(  

 01دخترانه مکتب االحرار  

. 
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ش آنها را از توجه اكثر مدارس نمونه در  بعد آموزشي موفق بوده اند، اما، موفقیت آنها در امر آموز: تحلیل هدف

به ابعاد دیگر به دالیلي باز داشته است. این امر مدارس نمونه را از  اساسنامه خود فاصله انداخته است. مثال، در این 

مدارس زنگ ورزش به اندازه زنگ ریاضي اهمیت ندارد. كالس های فوق برنامه در این مدارس جایگاه اصلي خود 

 جوش در  كالس های بیرون از مدرسه در این كالس ها ثبت نام مي كنند. را ندارد؛ فقط دانش آموزان خود 

رواني دانش آموزان هدف مسئولین است؛ اما، فشار های آموزشي باالخص مسئله كنکور، مسئولین  –سالمت جسمي

 مدرسه را در نائل شدن به این هدف باداشته است.

 کارکردهای مدارسو بررسي  پاسخ به سواالت -الف

 

:در  مورد دریافت نمره بدون شایستگي، مدارس نمونه دولتي متفقا نظر مدیران حاكي از  سوال یک پاسخ 

دریافت نمره واقعي  است و دانش  آموز شایستگي نمره مورد نظر  را دارد و به دلیل نوع خاص مدرسه و احتمال 

این خصوص نمره دانش آموز حذف  دانش  آموز در  صورت كسب نکردن نمره حد نصاب الزم  وجود دارد. در 

 مبتني  بر مبتني  بر  تالششان مي  باشد.

: براساس گفته مدیران در این مدارس به تالش دانش آموزان احترام گذاشته مي شود و سعي  پاسخ سوال دوم

مي شود كه در مدارس تالش دانش آموزان دیده شود. اما نکته اینجاست كه در بین صحبت های مدیران محترم 

توجه بسیار زیادی به اختراعات و كسب مدال های المپیادی تاكیدی زیادی وجود داشت و به نوعي گرایش به یک 

 نخبه گرایي در ایشان محسوس است.

بعد پرورشي درمدارس  نمونه مورد توجه است ولیکن نسبت به فرآیند آموزشي و جهت پاسخ سوال سوم :

روی این نکته توافق داشتند كه عمده وقت ایشان صرف مسائل  گیری كنکوری كمرنگ تر است. مدیران اكثرا بر

اجرایي مي شود كه اصال وظیفه ایشان نیست و انجام این امور مربوط به مقامات باال دستي است و همین نکته و 

نقصان باعث غفلت از امور تربیتي است و همگي بر روی این نکته توافق داشتند كه دانش آموزان این نوع مدارس 

 رای زندگي واقعي آماده نشده اند و شعار آموزش برای زندگي را محقق نساخته اند.ب
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مدیران از وجود ناهنجاری های اجتماعي در سطح كلیه مدارس به انحاء مختلف صحبت  پاسخ سوال چهارم : 

هبي در بین دانش كردند و این شرایط را به نوعي برآیندی از واقعیت جامعه دانستند و معتقد بودند كه گرایشات مذ

 آموزان ضعیف است و حتي نشانه هایي در مورد عدم التزام به ارزش های انقالب اسالمي وجود ندارد. 

توجه به حرمت جایگاه و مقام معلم صرفا به نظر مدیران از این جهت پاس داشته نمي شود كه  پاسخ سوال پنجم:

اضافي تدریس هیچ منابعي برای اعطای پاداش یه معلمان سازمان آموزش و پرورش با توجه به فشار كاری و ساعات 

در نظر نگرفته است كه این به نوعي باعث سرخوردگي در معلمان این نوع مدارس شده است و در این نوع مدرسه 

 هیچ گونه نشانه ای از عدم توجه دانش آموزان و خانواده ها به جایگاه و مقام معلم گزارش نشد.

ن رضایت چنداني از اساسنامه جدید ندارند و همگي بر كیفیت باالی اساسنامه قبلي توافق مدیرا پاسخ سوال ششم:

داشتند و معتقد بودند كه از محورهایي عدول شده است از جمله عدم توجه به پشتیباني های مالي كه این مورد در 

ش آموزان و از همه مهم تر گذشته وجود داشت. عدم توجه به مستعد بودن دانش آموزان و شناسایي این دست دان

عدم توجه به بضاعت مالي دانش آموزان؛ این در حالي است كه هنوز توقعاتي در این خصوص بین والدین وجود 

 دارد.

جود دارد و توجه بیش از حد به مواردی از قبیل كنکور و فضای رقابتي بین دانش آموزان و پاسخ سوال هفتم:

فضای رقابتي بین مدارس نیز خود بر این مشکل دامن زده است و هم چنین فضای  المپیاد وجود دارد كه البته ایجاد

حاكم بر جامعه نیز از عوامل اصلي است و این توجه بیش از حد به مسائل آموزشي غفلت از مسائل تربیتي را باعث 

 شده است. 

اد های درخشان، نمونه دولتي، نوع مدرسه متنوع داشته باشیم: استعد 7پیشنهاد شد در مجموع  پاسخ سوال هشتم: 

 نمونه مردمي)كه مي تواند در قالب  مدارس هیات امنایي باشد(، بزرگساالن، غیر دولتي.

به دلیل عملکرد ضعیف و اخذ شهریه باالتر از مدارس نمونه در مدارس شاهد، پیشنهاد شد مدارس شاهد و هیئت  -

بالتبع ضرورت احیاء مجدد مدارس نمونه مردمي مورد تاكید امنایي در قالب مدارس نمونه مردمي تجمیع گردند كه 

 قرار گرفت.

دانستند و پیشنهاد ادغام مدارس راه مدارس راه دور را به دلیل هنجار شکني، و نقض قانون فاجعه نظام آموزشي مي -

 دور، شبانه و ایثارگران در قالب مدارس بزرگساالن داده شد.

 مدارس استعداد درخشان  -
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 س غیر دولتيمدار -

   نمونه دولتي -

 

ارائه راهکاردر جهت، افزایش کارکردهای مثبت و تقلیل بررسي نقاط قوت و ضعف مدارس و -ج

 منفي مدارسکارکردهای 

در  مورد توسعه مدارس  نمونه با دوجهت گیری  مواجهه بودیم: مدیران مدارس قدیمي معتقد بودند توسعه بي رویه 

 توسعه داد و توسعه مبتني  بر اساسنامه قدیمي  قابل قبول تر  است.  بوده ونباید به این طریق

ولیکن هر دو گروه مدیران  است چنین باشد توسعه مدارس موافق بود كه طبیعي مدارس جدید عموما نظرشان با

ه آموز وجود دارد و لیکن مدیریت كاردان در  این خصوص قابلیت اصلي  را بمعتقد بودند كه كشش جذب  دانش

 منصه ظهور مي  رساند.

مدیران چه قدیمي چه جدید التاسیس به دالیلي با گسترش این مدارس مخالفند ازدالیل مخالفت آنها: گسترش این 

مدارس بدون توجه به سیاست تامین منابع مالي و كمک مالي به آموزش و پرورش؛. عدم كارایي اساسنامه جدید 

توجیهي به ویژه برای مدیران مدارس تازه تاسیس؛ گسترش بدون توجه به نسبت به اساسنامه قدیمي؛ نبود برنامه 

كیفیت و ایجاد توقع در بین خانواده ها و به ویژه نبودن برنامه های پیشتیباني از این مدارس و صرفا تکیه بر مدیران 

ع مدارس و باالخص این مدارس) بروز عملکرد سلیقه ای( ؛ و نیز گسترشي كه در نهایت منجر به شکاف بین این نو

با مدارس دولتي؛ هم چنین نبود نیروی آموزشي توانمند كه این بر خالف توقعات والدین و دانش آموزان در مورد 

 این مدارس است.

مدرسه قدیمي فدک امسال با وجود دریافت دانش آموز از چند منطقه همجوار باز هم قادر  نبوده است 08در  منطقه 

با وجود مدارس غیر انتفاعي با شهریه باال، باالخص برای   0تکمیل كند و لیکن در  منطقه  آموز راحد نصاب دانش 

شود. موضوع به معنای لزوم توجه منطقه ای و والدین فرهنگي وجود مدارس نمونه یک اولولیت محسوب مي

 متناسب  با نیاز هر  منطقه به توسعه چنین مدارسي  است.

ه به نمونه بدون زمینه سازی  های الزم شکل  گرفته و جهت گیری های  مالي  اولویت فرایند تبدیل مدارس غیر نمون

 داشته است.
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نوع منطقه ندارد و محرومیت حتي  در  مناطق باال نشین و مرفه نیز به با بحث  نیاز  به مدارس  نمونه رابطه مستقیم 

نوع مدارس در هر منطقه ای ضرورت  انحاء مختلف موجود است و در  صورت امکان، وجود مدرسه ای از این

 دارد. و توسعه بیشتر آن قابل قبول  نیست.

آموز با حد نصاب مورد نظر و مستعد و برای توسعه مدارس نمونه امکانات الزم، از جمله معلم كارآمد، دانش 

بخشنامه های مدارس  های  مختلف  برای یادگیری بهتر در حد مدارس  نمونه در  نظر گرفته نشده است. در پشتیباتي

نمونه در  مقایسه با مدارس استعداد درخشان عدالت آموزشي ملحوظ نگردیده، به نحوی كه در  مدارس  نمونه 

بار  مالي چنداني  برای این  امکان استفاده از نیرو های  آزاد كه عموما از  فارغ التحصیالن خود این مدارس هستند و

و مدیر  موفق برای  استفاده از چنین نیروهایي الزم است از  بخشنامه مورد نظر  مسدود است ،كنندمدارس ایجاد نمي

عدول  نماید همچنین امکان دریافت مالي از والدین نسبت به مدارس  استعداد های  درخشان به مراتب پایین تر 

نمونه اعتبار  كافي  است در  عین حال امکانات مدارس  نمونه نسبت به این مدارس ضعیف تر  است.  مدیر مدارس 

هزار  تومان  781111برای هزینه كردن و تامین نیاز های مختلف  آموزشي را در  اختیار ندارد و هزینه مورد نظر 

 تومان برای  پیش دانشگاهي كفایت نمي كند.  0781111برای هرپایه و 

و عدم دریافت حقوق متمایز از   آموزان و كار  بیشتر  و عمیق تر  معلمبه دلیل باال بودن سطح آموزش دانش 

مدارس عادی، انگیزه معلمان برجسته در این مدارس پایین است و انحاء مختلف تشویق معلمان قوی  با تذكرات و 

توبیخ اداری از سوی آموزش وپرورش روبرو است. لذا، در مدارس نمونه جدید عمدتا نیروی برجسته آموزشي 

 جذب  نشده است.

در سطح مدارس نمونه كم هستند و به دلیل فضای  رقابتي عموما نرخ حق التدریسشان  معلمان دروس تخصصي

باالست، و عمال مدیران مدارس  نمونه به سمت فارغ التحصیالن خودشان سوق دارند كه با موانع بخشنامه ای  روبرو 

 هستند.

ه شده است علي  الخصوص در  مدارس آموزان دادبه دلیل ادغام آزمون تیزهوشان و نمونه امکان انتخاب به دانش 

؛ و این 04نمونه قدیمي كه صاحب اعتبار آموزشي قابل توجهي هستند مثل مدارس دخترانه و پسرانه رشد منطقه 

آموزان مدارس نمونه نیز یک دست نباشند و مدیران بعضا بین كالس های خود سبب شده میانگین هوشي دانش

عداد درخشان حال دانش آموز مستعد تیزهوشي كه مي تواند در  مدرسه است دست به طبقه بندی زده اند. در عین

 لي به دلیل شرایط ضیق مالي مدارس نمونه را برگزیده است دچار احساس تبعیض شده است.قبول  شود و
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ه های پیشنهاد مشاركت با نهادهای  بیروني مانند شهرداری برای تامین منابع اعتباری مدارس نمونه نظیر تامین هزین

 جاری مدرسه، مکان، و تعمیرات مدرسه و ... داده شد.

آموزان تمایل دارند در  این مدارس ثبت نام كنند ولي به دلیل فعالیت موازی با كار آموزشي مدارس، بعضي دانش

های بیروني به انجام برسد. موضوع تبدیل آموزش و پرورش به فقط آزمون بدهند و  كار  اصلي در  آموزشگاه

 وزشگاه و كمرنگ شدن فرایندهای  تربیتي نیز از  مباحث  مطرح شده بود.آم

هستند و در  رتبه بعد ازمدارس  استعداد درخشان قرار   3كه مدارس  نمونه مدرسه تیزهوشان شماره در  مورد این 

درخشان مي   گیرند توافق  بود. اگر چه بعضي از مدارس قدیمي مانند رشد خود را هم ارز  مدارس استعدادمي

 دانستند.

 منطقه مطرح شد.هر حداقل یک مدرسه نمونه برای  پوشش دانش  آموزان مستعد محروم 

 است. ولیاء مدارسامورد تاكید و نظارت آموزان دانشآراستگي ظاهری 

 کارکردهاجمع بندی 

 نوع مدرسه
كاركرد 

 پنهان

كاركرد 

 پنهان

كاركرد 

 آشکار

كاركرد 

 آشکار
ساحت های 

 بیتتعلیم تر

 های مندرج در سواالت جلسات كانونيكاركرد

 و معلمان مدیران
 سواالت

نوع 

 كاركرد
 كاركرد

 آموزشي تربیتي آموزشي تربیتي نمونه

و  ونمره واقعي استمطرح نیست 

نمره پایین خطر اخراج را در پي 

 دارد

 1 منفي اول انتظار پاداش بدون تالش   مشترک    •

ثیركنکور مطرح است ولي تحت تا

 است
 2 مثبت دوم موفقیت گرایي مشترک •   

در قالب  بیش از مدارس دیگر

ها و المپادها شركت در جشنواره

تحت همچنان ولي  مطرح است

 .تاثیركنکور است

 مشترک  •  
هدایت صحیح استعدادها و شایستگي استعدادپروری

 ها
 سوم

 مثبت
3 

 4 منفي سوم یجه گرایينت مشترک   •  مطرح است و متاثرازكنکور است

 5 مثبت سوم وجود انگیزه تحصیلي مشترک   •  مطرح استبا قوت 

  •   در حد معمول مطرح است
-اجتماعي

 سیاسي

مطلوب دانش آموزان مهارت اجتماعي ارتباطي

 )حسن سلوک با دیگران(
 6 مثبت سوم

 7 مثبت سوم اهمیت داشتن زنگ ورزش بدني -زیستي •    در حد معمول مطرح است

 8 مثبت سوم وجود كالس های فوق برنامه هنری هنری -زیبایي شناختي •    در حد معمول مطرح است

 9 مثبت سوم آموزانرواني دانش-اهمیت داشتن سالمت جسمي بدني -زیستي  •   در حد معمول مطرح است

 سوم فردی توجه به آراستگي ظاهری و هنری -زیبایي شناختي    • در حد معمول مطرح است
 مثبت

11 

 چهار های نظامالتزام به ارزش اعتقادی،عبادی،اخالفي    • در حد معمول مطرح است
 مثبت

11 
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 مطرح استآموزان سطح دانشدر

متولیان آموزش و است ولیکن 

و  ِگیرپرورش مناطق برای كار چشم

ن این مدارس مابه ازایي سخت معلما

 در نظر ندارند

 پنج ریم معلمانتک سیاسي-اجتماعي    •
 مثبت

12 

كیفیت داده شده فاصله از توسعه بي

 اهداف مصوب را زیاد كرده است.
 -  شش غیركاركردی)تناسب با اهداف مصوب(     

 13 منفي هفت وجود فضای رقابتي سیاسي-اجتماعي   •  مطرح استبا شدت 

 -  هشت غیركاركردی)سوال  از امکان ادغام(      توصیه به ادغام نمي شود

 

     0/00/13مورخ   4لیست حضار: جلسه                                                               والدین نمونه -ب

 حضار ردیف
پایه تحصیلي  شغل سطح تحصیالت

 فرزند
 توضیحات نام دبیرستان متطقه

0 

این جلسه با حضور 

نفر از والدین مدارس 7

شهر تهران  نمونه

 ر گردید.برگزا

 مادر دانش آموز دختر مکتب االحرار 01 اول خانه دار كارشناسي ارشد

 مادر دانش آموز پسر صنیعي فر 07 چهارم خانه دار دیپلم 3

3 
 فرهنگي بازنشسته لیسانس علوم تربیتي

 4 دوم
امام محمدباقر 

 )ع(
 پدر دانش آموز دختر

 پدر دانش آموز دختر فدک 53 چهارم كارشناس كشتارگاه لیسانس دامپروری 4

 پدر دانش آموز پسر رشد 04  كارشناس مالي بانک لیسانس آمار 7

 نفراز والدین در جلسه حاضر نشدند. 7

 کارکردهای مدارسو بررسي  پاسخ به سواالت -الف

در مدرسه عده ای از اولیا برای یافتن این مدارس پرس و جوی فراواني كرده بودند و حتي با كاپاسخ سوال اول: 

مذاكراتي داشتند تا از شرایط مدرسه مطمئن شوند. اما عده ای دیگر صرفا به دلیل نمونه دولتي بودن یا نزدیک محل 

 زندگي بودن، این مدرسه را انتخاب كردند. و اكثر اولیا نگاه بهتری نسبت به بدو ورودشان، به مدرسه پیدا كرده اند.

این اولیا خودشان عضو انجمن بودند، از فعالیت های مدرسه هم اطالع  كه اكثربه دلیل این پاسخ سوال دوم:

كافي داشتند و با توجه به شرایطشان تا حدی نظرات خودشان را بیان مي كنند اما عده ای معتقد بودند كه نظراتشان 

راضي بودند؛ اعمال نمي شود وبه صورت نسبي انتظاراتشان از مدرسه برآورده شده است. عده ای هم از مدرسه نا
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چون امکانات مدرسه كیفیت مناسب نداشته است و این مشکل به مرور زمان حل شده است. اما اذعان داشتند كه: 

سخت گیری های بیش از حد معلمان و كادر آموزشي مدرسه گاهي باعث دلزدگي دانش آموزان از دروس و رفتن 

 به مدرسه شده است.

ح آموزشي مدرسه و معلمان راضي هستند، ولي در كل كاركرد هر تقریبا اكثریت از سط پاسخ سوال سوم:

برخورد برخي از معلم ها در مدارس بیشتر شبیه حکمراني در معلمي متفاوت است. و عده ای هم معتقد بودند كه 

 یک پادگان است به همین دلیل رابطه ی صمیمیت در بین آنها وجود ندارد.

برای بچه ها بسیار باالست، خصوصا در مدارسي كه استعدادهای  فشار روحي در مدارس پاسخ سوال چهارم:

استرس درخشان هستند، و این فشار رواني باعث مي شود بچه ها از دیگر ابعاد زندگي دور بمانند. از سوی دیگر، 

س معلم ها نیز برای رفع این استر است؛  نتیجه ی همین كنکورگرایي كهیک مساله ی فراگیر در تمام مدارس است 

از طرف آموزش پرورش توجیه نمي شوند. وقتي فشار رواني تا این حد زیاد است مشاهده مي كنیم اكثر بچه هایي 

ند از لحاظ ارتباطي و تعاملي ضعیف عمل مي كنند و همین طور فشار درسي مشکالت و آسیب های كه تیزهوش

 .د منقبض شده استاندامي هم ایجاد كرده. اكثرا كتف بچه ها به دلیل درس خواندن زیا

در مجموع اذعان داشتند كه فرزندان آنها چنین شکستي را تجربه نکرده اند؛ ولي دوستان آنها زماني كه در  آزمون 

ورودی نمونه دولتي قبول  نشدند، فرزندشان دچار افسردگي شده است. چون دوستان خود را از دست داد. برخي 

د كه بچه ها از رطوری رفتار مي ك در مدرسه ای مثال معلم ادبیاتكردند . والدین مدارس را به پادگان نظامي تشبیه 

 این درس بیزار شده اند، خصوصا  كه سن بلوغ هم مزید بر علت شده و باید همگام با پرورش سالم رشد یابد.

 مقایسه ی بین كالس ها هم از طریق معلم ها خیلي رواج دارد.

 درآمد نیستند و به ابعاد تعلیم و تربیت توجه دارند.مدارس به دنبال كسب  پاسخ سوال پنجم:

كه احساس فاصله طبقاتي في نفسه و به طو ر پنهان در  هر فردی  است و با توجه با توجه به این پاسخ سوال ششم:

احساس فاصله ی طبقاتي بین دانش آموزان نمونه كمتر دولتي  به شراط تربیتي و محیطي بین افراد متفاوت است. این

قابل مشاهده است. اما، والدین نیز اذعان داشتند كه فرزند مان در  مدرسه استعداد درخشان قبول  شدند اما، به خاطر 

هزینه باالی  این مدرسه ثبت نام نکرد؛ این مسئله به طور  پنهان برای  دانش آموز این احساس فاصله ی طبقاتي را 

 بوجود مي آورد.
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داشتند كه نتیجه گرایي به عنوان یک آفت بزرگ در جامعه است. كنکور به  والدین اذعان پاسخ سوال هفتم:

عنوان مالک  موفقیت محسوب مي شود یعني اگر بچه ی من كنکور قبول نشود موفق هم نخواهد بود. این نتیجه 

هم مداری فضای آموزشي را خدشه دار كرده است. در مدارس نمونه دولتي عالوه بر آموزش به مساله ی پرورش 

توجه ویژه ای مي شود، زنگ پرورشي كامل اجرا مي شود یا مثال برای زنگ ورزش حتي برای پایه ی چهارم هم 

ساعتي خاص اختصاص داده مي شود. در  مجموع نظر اكثر والدین بر این ست كه در این مدارس به همه ی ابعاد 

 .. هم توجه دارند.آموزشي توجه مي شود و غیر از جهت گیری های كنکوری به اردوها و.

معتقد بودند كه تمامي مطالب درباب تنوع مدارس،  پاسخ سوال هشتم:بررسي زمینه ادغام مدارس:  -ب

كارشناسي بیشتری شود و گسترش مدارس به این شکل نامتعارف نباید صورت بگیرد و حد واسط مدارس 

ی تیزهوشان به غیر از رشته ی كه مساله. و ایناستعدادهای درخشان و عادی دولتي هم باید مدارس نمونه قرار بگیرند

ریاضي، به دیگر رشته ها هم تسری پیدا كنند. برخي  كامال موافق با ادغام مدارس بودند. برخي نیز مخالف افزایش 

مدارس نمونه و استعدادها بودند، مدارس نمونه باید برای مناطق محروم تر باشند و آزمون مدارس نمونه و 

و حد وسط مدارس دولتي و مدارس نمونه هم، مدارس هیات  رخشان نیز باید از هم تفکیک شوندداستعدادهای 

 امنایي قرار بگیرند و موافق ادغام مدارس نمونه و استعدادهای درخشان نبودند.

 در مجموع، نظر كلي والدین در باب ادغام این بود كه مدارس شاهد ترجیحا حضور نداشته باشند و مدارس استعداد

 درخشان و نمونه دولتي  با هم ادغام نشوند و گسترش بي رویه و بدون كارشناسي مدارس هم متوقف شود.

 

ارائه راهکاردر جهت، افزایش کارکردهای مثبت و تقلیل بررسي نقاط قوت و ضعف مدارس و -ج

 مدارسکارکردهای منفي 

ن داشتند؛ از سوی دیگر، كاركرد پنهان منفي والدین مدرسه نمونه دولتي رضایتمندی خود را در بعد آموزشي اذعا

لدین كه دانش آموز مدارس نمونه در  بعد رواني، اجتماعي مورد رضایت وامدارس نمونه مورد توافق همه بود؛ این

ها ها این بود كه مدرسه در دفع فشار های رواني حاصل از كنکور، كالسها و ... موفق نبوده است. آنو انتقاد آننبود 

   شان برنامه ریزی نداشته است.اجتماعي فرزندان-ن داشتند كه مدرسه در بعد تربیت رواني اذعا
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البته از این نظر نقش خانواده خیلي پررنگ نمونه دولتي ، مدارسي همه جانبه اند و ابعاد رشدی توجه دارند.  رسامد

هم باالتر خواهد رفت یعني سطح كیفي هر چه تنوع مدارس كمتر باشد موفقیت از نظر والدین، تر از مدارس است. 

ارتقا مي یابد حتي همین قبولي در كنکور هم حذف شود زیرا عملکرد بچه ها بهتر خواهد بود. از طرفي اولیا باید 

تحت نظارت داشته باشند و ارتباط كالمي با فرزند خود  (چه به صورت مستقیم و چه غیر مستقیم)بچه های خود را

 . شوند ندچار غرورهای كاذب  هابچه  داشته باشند تا

 از جمله موارد ذكر شده در  جلسه مي توان به موارد ذیل اشاره كرد:

 در بعد پرورش فرزندان، اولیا و مدارس با یکدیگر باید همکاری كنند و نظارت كافي را بر بچه ها داشته باشند.-

خواهد رفت و نتیجه محوری به عنوان یک  اگر آزمون كنکور حذف شود، سطح كاركردی بچه ها به مراتب باالتر-

 آفت بزرگ، از بین خواهد رفت.

دانش آموزان نباید فقط از لحاظ آموزشي تقویت شوند بلکه باید ابعاد دیگری چون یادگیری تعامالت اجتماعي -

 هم در آن ها رو به بهبودی برود.

 باید مدارس بتوانند در بچه ها انگیزه ی تحصیل را ایجاد كنند.- 

فرزندان ما در مدارس باید جوری تربیت شوند كه از لحاظ اخالقي هم به جایگاه ویژه ای برسند و پایبند به اصول - 

 نظام شوند.

مراكزی مثل قلمچي و ... آسیب های ویژه ای به بحث آموزش و پرورش ما وارد مي كنند و صرفا راهي برای -

 كسب درآمد پیدا كرده اند.

مسائلي چون چشم و هم چشمي و توجه زیاد به مد هم باعث شده است كه آموزش و ضعف در فرهنگ سازی، -

 پرورش ما كارایي كافي را نداشته باشند و این مجموعه ها نیز رشد یابند.

 به دلیل اینکه كنکور محور همه چیز قرار گرفته، موفقیت صرفا در قبولي كنکور دیده مي شود.-

كه تعاملي با جامعه، ضعیف عمل مي كنند خصوصا قشر تیزهوش ما، به دلیل اینبچه ها شدیدا از لحاظ ارتباطي و -

 شان فقط بر باالبردن توانمندی علمي برای كنکور است.توجه

نمي توان گفت كه مطلقا سواالت و تست های مراكزی چون قلمچي، مناسب نیستند بلکه گاهي باعث پیشرفت و -

 توانایي بچه ها هم مي شوند.
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ه محوری ها باید از نظام آموزشي ما حذف شوند و اگر هم تنوع باقي مي ماند، باید هر یک از مدارس این سلیق-

 طبق اساس نامه های خود عمل كنند.

 

 

 کارکردهاجمع بندی 

 نوع مدرسه
كاركرد 

 پنهان

كاركرد 

 پنهان

كاركرد 

 آشکار

كاركرد 

 آشکار
ساحت های 

 تعلیم تربیت

 ت كانونيهای مندرج در سواالت جلساكاركرد

 والدین
 سواالت

نوع 

 كاركرد
 كاركرد

 آموزشي تربیتي آموزشي تربیتي نمونه

عملکرد مثبت  آزمون،قبولي در

 ، نزدیکي به محل سکونتمدیران
 -  اول غیركاركردی)سوال از مالک های انتخاب مدرسه(     

در مدارس عموما مثبت است ولي 

جدیدنسبت به كیفیت پایین امکانات 

 مات گالیه زیاد استو خد

 -  اول غیركاركردی)سوال  از پاسخ به انتظارمخاطبین(     

   مطرح است
• • 

 دوم آموزشي  و نظارت و ارزیابي فعالیت های تربیتي علمي فناورانه
 مثبت

14 

 15 ت مثب سوم  و تربیتيتعالي كیفیت فعالیت های آموزشي  علمي فناورانه   • • مطرح است و متاثرازكنکور است

 مطرح است 
• 

   
-اجتماعي

 سیاسي

 وجود  احساس غرور كاذب 
 16 منفي چهار

علي الخصوص كه  این  مطرح است

مدارس خود را رتبه بعد از تیزهوشان 

هایشان با هم مي دانند و آزمون

 اندبرگزار شده و آنجا پذیرفته نشده

• 

 سیاسي-اجتماعي   

 وجود احساس خود كم بیني

 17 منفي چهار

 چندان مطرح نیست
• 

   
 -اقتصادی

 حرفه ای

 سودانگاری مسولین مدارس 
 پنج

 منفي
18 

شدگان زیرا بعضي قبول ستمطرح ا

تیزهوشان به دلیل عدم وسع مالي 

 اندمدارس نمونه رانتخاب كرده

• 

   

-اجتماعي

 سیاسي

 شش وجود احساس تفاوت طبقاتي
 منفي

19 

 

 

       04/00/13مورخ  00لیست حضار: جلسه                          آموزان  نمونهدانش -ج

 توضیحات مدرسه نام دبیرستان متطقه پایه  جنسیت ردیف

 جزو مدارس نمونه دولتي قدیمي تهران دخترانه رشد 04 پیش دانشگاهي پسر 0
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 جزو مدارس نمونه دولتي قدیمي تهران پسرانه رشد 04 سوم پسر 3

 جزو مدارس نمونه دولتي قدیمي تهران دخترانه فدک 08 سوم دختر 3

 قدیمي ترین نمونه تهران پسرانه امام جعفرصادق)ع( 1 سوم پسر 4

 نمونه دولتي جدیدالتاسیس دخترانه عفاف 7 سوم دختر 7

 نمونه دولتي جدیدالتاسیس دخترانه امام محمدباقر )ع( 4 سوم دختر 4

 لتاسیسنمونه دولتي جدیدا پسرانه اسدآبادی 00 سوم پسر 7

 نمونه دولتي جدیدالتاسیس پسرانه اسدآبادی 00 سوم پسر 8

دانش آموز دبیرستان صنیعي فر  و0، دانش آموز دبیرستان امام موسي صدرمنطقه 01دانش آموز دبیرستان مکتب االحرار منطقه

 غایب بودند و در این جلسه دانش آموزان دختر و پسر با هم در جلسه حضور داشتند. 07منطقه 

 با پدرشان در جلسه حاضر بود كه نقطه نظرات پدر نیز اخذ شد. مدرسه عفافآموزدانشقابل ذكر است 
 

 کارکردهای مدارسو بررسي  پاسخ به سواالت -الف

در  مجموع دانش آموزان از این كه در مدارس نمونه درس مي خوانند بسیار راضي هستند و احساس مي كنند  ( 1

ه دنبالش بودند در این مدارس محقق شده است البته نارسایي هم وجود داشته است ولي تا حد زیادی از آن چه ب

 تالش كادر مدرسه محسوس بوده و همگي برای باال بردن كیفیت مدارس تالش خود را كرده اند. 

رات والدین از مهمترین انتظارات والدین از مدارس نمونه دولتي پرداختن به ابعاد تربیتي دانش  آموزان است. انتظا

 از تمام مدارس این است كه به دانش آموزان بر اساس لیاقت و شایستگي هایشان نمره دهند.

نکته ی مهمي  كه به صورت پنهان در صحبت های  دانش آموزان قابل تشخیص بود این كه: اكثر دانش آموزان  

تالش و نقش دانش  آموزان در   عامل اصلي موفقیت خود را خدمات مدرسه و مدیریت قوی مي دانستند؛ اراده،

شناخت از  تحت تاثیر جو مدرسه،به آن كمتر اشاره داشتند كه شاید و  وفقیت های  كسب  شده نامشخص  بودم

 .غفلت داشتند توانمندی و شایستگي های  خود در  فائق  آمدن بر مشکالت  و شکستها

د عالوه بر روابط درسي و آموزشي وجود یک ( همگي معتقدند كه ناهنجاری خاصي در این مدارس ندیده ان 3

فضای دوستي و صمیمیت در این مدارس به خوبي محسوس است كه از آن به عنوان یک ویژگي بسیار مثبت مي 
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توان نام برد.این مدارس اگر مشکلي هم داشته اند زیاد حاد نبوده است برخي شاید چیز خاصي به دست نیاورده 

دادند و اما فاكتورهایي كه قبال نداشتند در این مدارس به دست آوردند از جمله اعتماد باشند اما چیزی هم از دست ن

به نفس و اهمیت به امور دیني همچون نماز. یکي از مزیت های مدارس ما نسبت به سایر مدارس وجود یک 

ما قابل لمس  خوبي برای ست كه با وجود فضای درسي سنگین بهت و همدلي بین دانش آموزان و معلمان امیصمی

است. اشتیاق برای رفتن به خارج از كشور بین برخي از بچه وجود دارد ولي خوشبختانه اصال فراگیر نیست. دانش 

 آموزان احساس خود برتر بیني ندارند. مدرسه در ایجاد این احساس اصال تاثیر چنداني نداشته است.

ا وجود یک حس رقابتي كه برای موفقیت در عرصه ( اخالق در این مدارس جایگاه خوبي دارد به طوری كه ب 3

تحصیل وجود دارد اما این رقابت اصال رفاقت ها را از بین نبرده است. مسائل دیني و مذهبي در این مدارس به خوبي 

قابل مشاهده است و اصال اجباری در ایجاد نگرشي خاص وجود ندارد و دانش آموزان از این شرایط تاثیرات زیادی 

 ند. از سوی دیگر، در  مدارس  نمونه دولتي بر شعار  دیني و مناسبات مذهبي اهمیت خاصي  قائلند. فعالیتگرفته ا

برای فعالیت های پرورشي  مدرسه مناسب است و دانش  آموزان  و آموزانهای پرورشي مناسب عالقه ی دانش

دتعداد شركت كننده در  نماز با این وجو ،استآموزمحوردانشاین فعالیت ها و  خودجوش  مشاركت دارند

 جماعت مدرسه كمتر از  نصف تعداد كل دانش  آموزان است. نماز جماعت روزانه برگزار مي شود.

 مدیر خوب است. –معلم  –(سطح تربیت اجتماعي در  مدارس  نمونه دولتي خوب است. رابطه دانش آموز  4

ا مي شود و حتي خود دانش آموزان را در اجرای هرچه مدارس اجراین فعالیت های اجتماعي و آییني به خوبي در  

بهتر این برنامه ها دخیل مي كنند و خوشبختانه استقبال از این مدارس نیز بسیار خوب است. در مورد اردوهای 

 .آموزان از این قضیه بسیار راضي هستنددانشمدارس بسیار خوب عمل مي كنند كه  اینتفریحي نیز 

سائل  دولتي  بر مسائل  انضباطي  دانش  آموزان تاكید خیلي  زیاد مي شود. والدین پیگیر م( در مدارس  نمونه  7

دانش ودانش آموزان را در اختیار خانواده ها قرار مي دهند انضباطي و همه موارد  انضباطي دانش آموزان هستند

را فراموش كرد كه گاهي در برخي از مجاب شده اند. البته نباید این نکته مدرسه ن یانوآموزان همگي به توجه به ق

مدارس این دیسیپلین برای دانش آموزان بسیار آزار دهنده شده است ولي در كل ارزیابي دانش آموزان از این مسئله 

 خوب است.

تربیتي مدارس نمونه دولتي  اذعان  –( همه ی دانش آموزان به وجود عدالت نسبي  در كلیه امورات آموزشي  4 

این مدارس در داخل مدارس تبعیض خاصي وجود ندارد دانش آموزان از امکانات مناسبي نسبت به سایر داشتند. در 
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مدارس برخوردارند. معلمین خوبي دارند و از این شرایط راضي هستند ) نسبت به تبعیض فراتر از مدارس مورد 

هایي كه نسبت به جزییات تفاوت آموزاني كه از مدارس جدید و قدیمي آمده بودند. دانشخاصي اشاره ای  نشد(

در ارائه خدمات و امکات و امکانات همین مدارس نمونه وجود داشت اطالعات كافي نداشتند و محققان هم قصد 

آموزان حاضر را نسبت به مدرسه شان دانستند ذهنیت دانشنداشتند با ارائه اطالعاتي كه ارائه آن را الزم نمي

 مخدوش سازند.

ت تحصیلي در  مدارس  نمونه دولتي  پایین است. ولي اگر بخواهیم به صورت كلي نگاه كنیم ( احساس  شکس 7

برخي از دانش آموزان قادر به رساندن خود به سطح كالس ها نیستند و این خود باعث عقب افتادن این افراد مي 

یز به خاطر قبول نشدن در آزمون شود و احساس شکستي را در این دانش آموزان ایجاد مي كند. البته برخي از آنها ن

سمپاد به نوعي احساس شکست را تجربه كرده اند. دانش آموزان این مدارس در كل یک احساس خودكمتر بیني 

 .نسبت به دانش آموزان سمپاد دارند

( اكثریت دانش  آموزان مدارس  نمونه دولتي  با ادغام مدارس  نمونه با  8 بررسي زمینه ادغام مدارس: -ب

حین  و دانش آموزان قوی  در  قابتي  دانش آموزان پایین مي آیدگر  انواع مدارس مخالف هستند زیرا فضای ردی

ضعیف  احساس حقارت.  اگر قرار باشد بین مدارس   انآموزند و دانشنمي ك آموزش  معلم احساس  بیهودگي

 ترند. با سمپادهای اولیه موافق ادغامي صورت بگیرد بهتر است مدارس نمونه با سمپاد ادغام شود. البته

ارائه راهکاردر جهت، افزایش کارکردهای مثبت و تقلیل بررسي نقاط قوت و ضعف مدارس و -ج

 منفي مدارسکارکردهای 

دانش آموزان مدارس نمونه از تربیت اجتماعي و جو حاكم بر مدرسه رضایتمند بودند؛ در  حالي  كه والدین از  

م بر  مدارس نمونه دولتي رضایت كافي را نداشتند. از دالیل این امر این نکته است كه تربیت اجتماعي و جو حاك

و انتظار تربیت اجتماعي  دانش آموز مدارس نمونه به طور پنهان به دنبال كاركرد آموزشي مدارس نمونه دولتي است

. تاكید به مسائل   رس اكتفا نمي كنند؛ اما، والدین فقط به كاركرد آموزشي این مداارنددر سطح باال از  مدرسه را ند

 تربیتي از  انتظارات  مهم والدین از مدارس نمونه است. 
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دانش آموزان این مدارس از فضای تربیتي حاكم در این مدارس بسیار راضي به نظر مي رسند. برنامه های متنوعي در 

یق خودشان استفاده كنند و اجباری هم وجود توانند از این برنامه بسته به عالاین مدارس اجرا مي شود كه همه مي

 ندارد. برنامه اجتماعي و مناسبتي به گونه ای بوده برای بچه ها نگرش منفي ایجاد نکرده است.

فشار درسي در این مدارس بسیار باال است و معلمان با تجربه و كار آموزشي اضافه باعث شده است كه دانش 

دن مسئولین مدرسه بیندازند و صرفا اگر نقصاني هم باشد متوجه خود دانش آموزان نتوانند نتایج خود را بر گر

 آموزان است.

همه برای كسب حداقل ها تالش مي كنند تا در این مدرسه بمانند چرا كه تعداد زیادی از این دانش آموزان موفقیت 

تا بتوانند در سال بعد هم در این  در آینده را منوط به حضور در این مدارس مي دانند بنابراین بسیار تالش مي كنند

 مدرسه بمانند.

شرایط  دركادر آموزشي و امکانات مدرسه برای دانش آموزان راضي كننده به نظر مي رسد و این دانش آموزان 

آموزان از طرف مدیران معرفي دانشاحساس رضایت را  باید در ارتباط با علت اصلي این  د.ناحساس راحتي مي كن

-آموزان مدارس خود را برای شركت در این جلسات معرفي ميرا كه عموما مدیران بهترین دانشتوضیح داد، چ

 آموزان.كردند ولذا این نظرات طبعا نظرات شاگردان خوب مدارس است نه همه دانش

تربیتي  -از  دالیل جذب و ماندگاری  دانش  آموزان در  مدارس  نمونه دولتي ارائه سطح باالی خدمات علمي

ارس نمونه دولتي  است و نمره ها واقعي  هستند و اگر  دانش  آموزی نمره پایین بگیرد دلیل اصلي  آن كم كاری  مد

 خود دانش  آموز است وفضای  رقابتي  مثبت است. 

این بود كه به دلیل رویکرد كنکوری  در كشور ما، رضایت دانش  رضایت سنجي از مدارس، پیشنهاد آنها مبني  بر 

 ای  معتبر  است.هدر  رشته  وبیشتر  مبتني  بر قبولي  آنها در  كنکور دانشگاهي   از  مدارس خودآموزان 

دانش آموزاني در مدارس نمونه دولتي هستند كه در مدارس استعداد درخشان نیز پذیرفته شده بودند؛ اما به دلیل 

( و البته جدید التاسیس بودن مدرسه سمپاد تربیتي -رضایت دانش آموزان از مدارس نمونه دولتي )در ابعاد آموزشي

 اند.و مدارس نمونه را ترجیح داده از ادامه تحصیل در مدارس استعداد درخشان منصرف شده

تومان تا  711.111میزان دریافت شهریه ها از  دانش  آموزان در  مدارس نمونه دولتي در  شهر  تهران متفاوت است)

 تومان(. 0.111.111
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ند به همین دلیل در  كالس های ردمعلمان خود را مطلوب ارزیابي  ك تدریس ،مدارس  نمونه دولتي دانش  آموزان

نظیر قلم چي و ... استفاده   كنکور بیرون از مدرسه خود شركت نمي  كنند. و از كتب كمک آموزشي  موسساتي

 كنند.نمي

وب است)كیفیت مداری  مهم است(. اما با در صورت مهیا بودن  امکانات و شرایط توسعه مدارس نمونه دولتي  خ

تربیتي در  حد  -وضع موجود خیر. عالوه بر این مدارس نمونه دولتي دیگری در تهران است كه از منظر  آموزشي

 مطلوب  نیستند.

كار دانش  در   –فني حرفه ای  -از  مشکالت مدارس  نمونه دولتي  كمرنگ بودن رویکرد به رشته های علوم انساني

 است.م فضای رواني و فیزیکي مدرسهتما

 آموزشي انواع گوناگون مدارس  ندارند.  –اكثر  دانش  آموزان شناختي  دقیق از  فعالیت های  تربیتي 

تربیتي مدارس  نمونه دولتي مطابقت دارد اما، هوش  و  –هوش  و استعداد دانش  آموزان ما با معیار های آموزشي 

 تربیتي مدارس تیزهوشان مطابقت ندارد –تیز هوشان با معیار های آموزشي   استعداد دانش  آموزان مدارس

دانشگاه تربیت معلم معلمان ضعیفي را برای آموزش  و پرورش  تربیت مي كند. لذا، باید یک بازبیني اساسي در 

 كالن تربیت معلم صورت پذیرد. برنامه های

از مدیران حرفه ای  در  تمام سطوح آموزش  و پرورش   از  مشکالت اساسي  در ما مدرک گرایي و عدم استفاده

 است. علم مدیریت در  اكثر  سطوح آموزش  و پرورش اجرا نمي شود.

 كار كنکوری به اشکال مختلف حتي با كمک از موسسات بیرون از مدرسه به صورت جدی پیگیری مي شود.

 

 ارکردهاجمع بندی ک

 

 نوع مدرسه
كاركرد 

 پنهان

كاركرد 

 پنهان

اركرد ك

 آشکار

كاركرد 

 آشکار
ساحت های 

 تعلیم تربیت

 های مندرج در سواالت جلسات كانونيكاركرد

 آموزاندانش
 سواالت

نوع 

 كاركرد
 كاركرد

 آموزشي تربیتي آموزشي تربیتي نمونه

 دوم فرارمغزها مشترک    • ولي كمتر از نیزهوشان مطرح است
 منفي

21 

ه ها به دلیل شرایط كنکور ابن برنام

 برجسته نیست
   • 

اعتقادی،عبادی

 ،اخالفي

جود برنامه های آموزشي غیر درسي برای تقویت بنیه و

 اعتقادی مخاطبین
 سوم

 مثبت
30 

 22 منفي سوم سطحي سازی ارزش های دیني  اعتقادی،عبادی    • نیستمطرح 
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 ،اخالفي

  •   مطرح است
 اعتقادی،عبادی

 ،اخالفي
 ادای فرائض اهمیت داشتن 

 ومس
 23 مثبت

  •   بیش از سایر مدارس مطرح است
 اعتقادی،عبادی

 ،اخالفي
 اخالق مداری 

 سوم
 34 مثبت

    • در حد معمول مطرح است
 اعتقادی،عبادی

 ،اخالفي
 37 مثبت سوم وجود عالقه به نماز و شعایر دیني

 سیاسي-اجتماعي  •   مطرح است بیش از سایر مدارس

های اجتماعي) درون  یتآموزان درفعالمشاركت دانش

 ها(و بیرون مدرسه مثل صبحگاه ، اردوها، راهپیمایي
 34 مثبت چهار

 27 مثبت چهار گرایش به فعالیت های اجتماعي سیاسي-اجتماعي    • بیش از سایر مدارس مطرح است

 پنج اهمیت رسیدگي به مسایل انضباطي  مشترک  •   بیش از سایر مدارس مطرح است
 مثبت

28 

   •  ر حد معمول مطرح استد
 عدالت آموزشي  سیاسي-اجتماعي

 شش
 مثبت

31 

وپذیرفته نشدگان  داردوجود 

 تیزهوشان آن را تشدید كرده است.
 منفي هفت ایجاد احساس شکست تحصیلي  مشترک    •

31 
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 های دولتيمدارس وابسته به دستگاه -11

ر  راستای اهداف كلي  و هدف های دوره تحصیلي نظام آموزش  این مدارس د ؛هدف كلي  هدف نوع مدرسه:

 و پرورش كشور، با استفاده از مشاركت سایر  دستگاه ها است.

: ارتقای  سطح كیفي و رقابت پذیری فعالیت های  آموزشي  و تربیتي مدارس ب: مشاركت و ات الفهدف جزئی

ی ج: تسهیل و ارائه در  توسعه آموزش  و پرورش استفاده از ظرفیت دستگاه های دولتي و نهاد های  عمومي

پژوهش خالقیت، نوآوری، های فعالیت:توسعهد مذكوركاركنانفرزندانرایباولویتباوپرورشيخدمات آموزشي

 فناوری، كارآفریني، پرورشي

     37/01/13مورخ    7لیست حضار: جلسه                                        مدیران وابسته -الف

 نام دبیرستان های پسرانه ومنطقه دخترانه ومنطقههای نام دبیرستان  توضیحات

كه همه مدیران این نوع مدارس را نفر از مدیران 3این جلسه با حضور 

معاون آموزشي آموزش متوسطه مدارس علوم و و شد شامل مي

 شهر تهران برگزار گردید.معارف اسالمي شهید مطهری. 

 03 د مطهریدخترانه شهی
 0 پسرانه شهید مطهری

 03 پسرانه شهید مطهری

از نظر محتوایي و روش كار منحصر به  كهمدارسي ایجاد شده است  ،هامشاركت سایر دستگاهبا  تحلیل هدف:

های . در این حوزه و با مشاركت دستگاهگیرندباشند و نهایتا در ردیف مدارس غیردولتي قرار ميفرد و متمایز نمي

توان مدارس علوم معارف اسالمي وابسته به مدرسه عالي شهید مطهری را از نظر آموزش و پرورش، فقط مي غیر

دستگاه  كاركنانفرزندانرایبخاصي  اولویتمحتوایي و روش كار در این طبقه بندی از مدارس قرار داد كه البته 

نامه، فعالیتي تربیت گردند و مطابق اساسنتخاب ميآموزان عالقه مند اآموزانش از بین دانشندارند و دانش مذكور

 كنند.مدار را تعقیب مي

 کارکردهای مدارسو بررسي  پاسخ به سواالت -الف

 .شودها داده ميو نمرات بر اساس شایستگي در  این مدارس دانش آموزان شایستگي نمره را دارند :1سوال 
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، مدیران ر  بعد آموزش  و هم در بعد تربیتي موفق باشد. اماكه هم د استدانش آموزی آموز موفق دانش: 2سوال 

 تلقي مي كنند. كنکور و تست زدن در  این مدارس  در  اولویت نیست. يآموزشبعدتربیتي را مهم تر  از بعد 

با توجه به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و اهداف برنامه های مورد نظر خودمان سندی تدوین : 3سوال 

كه مشخصه ی آن عملیاتي و كاربردی بودن آن است نه صرفا بیان كلي یک سری اهداف از جمله تربیت  شده است

دیني اما بدون توجه به فاز عملیاتي آن و این برنامه به تمام مدارس ابالغ شده است و نکته ی دیگر آن كه در این 

كه این نوع تربیت برای آن دلزدگي ایجاد برنامه به گروه های سني و عالئق آن ها نیز توجه شده است به شکلي 

و مباحث آموزشي در اولویت  دادهبه پرورش فکری و دیني و اخالقي اولویت اول را  نادیرنکند به عبارت دیگر م

سال گذشته قبولي دانش آموزان این  31ر به صورتي كه د غافل نبوده انددوم قرار دارد. اما نسبت به مسائل آموزشي 

-والدینو هنگام ثبت نام دانش آموزان به آن ها  درر صد در صد بوده است این در حالي است كه در كنکورس مدا

كه ما یک موسسه كنکوری نیستیم ولي نسبت به آینده شما نیز بي تفاوت نیستیم بنابراین در سال  شوداعالم مي شان

كنیم و  سه یا آموزشگاهي را وارد نميچهارم برنامه ریزی خاص خودمان را داریم و اصال در این فرایند هیچ موس

جذب رشته  این مدارساكثرا دانش آموزان  . كننداز این رویکرد نتیجه مناسب نیز دریافت اند توانستهخوشبختانه 

الهیات مي شوند و تعداد كمي هم رشته های جامعه شناسي و روان شناسي را انتخاب مي كنند اما  وهای حقوق 

هیچ گاه مورد غفلت واقع نمي شود و اساس این رویکرد همان نیروی انساني كیفي  مدارسدر این رویکرد تربیتي 

روحاني هستند از جمله معلم زبان ،فلسفه و جامعه شناسي كه این  این مدارستوانمند است. به طور مثال معلمان 

ود و هم به علوم روز مسلط بسیار تاثیرگذار است زیرا دانش آموز به این نتیجه مي رسد كه هم مي توان روحاني ب

دانش آموز به سال چهارم مي سد با هدف این كه مي خواهد یک  در زماني كهش ایجاد شد ناین بیوقتي بود. 

كنکور تالش مي كند، انرژی مي گذارد و در نهایت به جامعه دانشگاهي مي پیوندد برای قبولي متفکر اسالمي باشد

 از قبل آماده شده است. آن  ظ فکری برای رسیدن بهجهت دست یابي به همان هدفي كه از لحا

های اسالمي جامه ی  در این مدارس تربیت نیروی متعهد و ملتزم به ارزشبله؛ تقریبا مي توان گفت كه  :4سوال

 تر بوده است. ده است؛ یا حداقل مي توان گفت در  این هدف، از مدارس  دیگر موفقعمل  پوشی

كه به خوبي رعایت حقوق معلمان در  دات، و كاركرد های پنهان این مدارس است: بله؛ از جمله تاكی7 سوال

 . دستور كار است
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در بین مدارس بله؛ مدارس وابسته به مدرسه عالي شهید مطهری در امر تربیتي و به خصوص تربیت دیني : 6سوال 

 نحوی كه اوالامر تربیت است به  به خاطر نگاه سیستمي بهكه این مسئله كسب كرده است ممتازی مقام مورد بررسي 

دوما محتوا با اهداف هماهنگ  ،بي وقفه در راستای اهداف مورد نظر تالش مي كنند این مدارسنیروهای اجرایي 

حضار  جایگاه باالیي دست پیدا كرده اند.خود در امور دیني و تربیتي به  این مدارساست و ثالثا نیروی آموزشي 

این ت شد توفیقامباني انسان شناسي و تربیت دیني وارد مي  ،موزشي عمومي رشته معارفنظام آ در اگرمعتقد بودند

آموزش و پرورش نه تنها تسهیل گر نبوده مدیران معتقد بودندشد ولي در امر تربیت بیش از وضع موجود مي مدارس

 ت.است بلکه در ابعاد مختلف و به اشکال گوناگون موانع زیادی را برای ایجاد نموده اس

این نوع مدارس خود را موسسه خیلي كم است؛  نسبت به مدارس دیگر خیلي این مدارسرقابت  :7سوال 

های خود ریزیهای انتشارات آموزشي نیر مرتبط نیستند و متولیان مدرسه با برنامهدانند با مجموعهكنکوری نمي

 شود.وبي حاصل ميكنند و عموماً نیز شرایط مطلموزان را برای كنکور آماده ميآ دانش

وجود تنوع  چندگانگي در مدارس فشار  معتقد بودند كه، دیرانم: 8سوال بررسي زمینه ادغام مدارس:  -ب

زیادی بر پیکره نظام آموزشي وارد مي سازد. لذا، ما امروز مي توانیم بسیاری از مدارس را در قالب مدارس 

ه به سازمان انرژی اتمي مدارس خاص نیستند زیرا نه آموزش و غیردولتي باز تعریف كنیم. به طور مثال مدارس وابست

رویکرد تربیتي منحصر به فردی دارند نه دانش آموز خاص دارند و نه رشته خاص اما امروزه در قالب یک مدرسه 

خاص شناخته مي شوند كه این اصال درست نیست و به نظر ما مي توان آن را در قالب مدارس غیردولتي معرفي كرد 

ه متولي آن یک سازمان است. اما شما هیچ گاه نمي توانید مدارس استثنایي را حذف كنید چون این مدارس دانش ك

ین نیازها را آموز خاص دارد كه این دانش آموز نیازمند خدماتي است كه سایر مدارس توانمندی پاسخگویي به ا

توانیم به نسبت زیادی روی این  ذشته برگردیم ميشان الزامي است. اگر ما به تقسیم بندی گدوندارند بنابراین وج

تنوع و چندگانگي تاثیرگذار باشیم. البته جای این تذكر نیز وجود دارد كه مدارس استعداد درخشان نیز بایستي در 

در مدارس استعداد درخشان ضعیف عمل كرده ایم است كه روشن  مسئلهقالب مدارس خاص تعریف شود اما یک 

، اگر به بعد تربیتي در همه ی مدارس توجه شود به خصوص در مدارس استعداد درخشان  .تربیتبه خصوص در امر 

دیگر شاهد فرار مغزها نخواهیم بود. اما باز باید تکرار كرد كه باید در مدارس استعداد درخشان تعریف روشن و 

داده شوند. در  مجموع، مشخصي ارائه كرد و این مدارس به صورت محدود در همان تقسیم بندی مذكور جای 
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مدیران معتقد بودند در بحث ادغام راه چاره در این است كه مدارس ما تنها در سه قالب اصلي جای داده شوند كه 

این سه قالب عبارتند از: مدارس عادی دولتي، مدارس خاص ) مدارسي با شیوه آموزشي خاص و یا  محتوای 

 خاص( و در نهایت مدارس غیر دولتي.

ارائه راهکاردر جهت، افزایش کارکردهای مثبت و تقلیل ي نقاط قوت و ضعف مدارس و بررس-ج

 منفي مدارسکارکردهای 

كنند مانند مدارس دانشگاه وابسته به دانشگاه در مدارس كشور مدارسي تحت نام مدارس وابسته فعالیت مي

كه عمالً عملکردشان مشابه مدارس غیردولتي  رازی كرمانشاه، و دانشگاه كردستان و ایالم و مدرسه انرژی اتمي و ...

 كنند.آموز تربیت مياست با این تفاوت كه مثالً در مدرسه انرژی اتمي فقط در رشته ریاضي دانش

ترین نوع مدرسه وابسته، مدارس علوم و معارف اسالمي وابسته به مدرسه عالي شهید ترین و مرتبطشاید عمده

 كند. گیری متمایز و روشي را تعقیب ميشود و جهتمدارس محسوب مي مطهری است كه نوعي جداگانه از

به تبعیت از دانشگاه االزهر مصر و با رویکردی شیعي در زمان ناصرالدین شاه قاجار  مدرسه عالي شهید مطهری

و در زمان  تاسیس شد و به تربیت روحانیان پرداخت. در زمان پهلوی به دانشگاه معقول و منقول تغییر نام پیدا كرد

بعد از انقالب نیز با نام مدرسه عالي شهید  .رویکرد تربیت روحانیون درباری پیگیری شددر این مدرسه پهلوی دوم 

مطهری ادامه حیات داده است و تولیت آن با حضرت آیت اله امامي كاشاني است و در دو رشته فقه و حقوق 

در این مدرسه ساختار آموزشي كامال دانشگاهي و د. ورت كامال تخصصي فعالیت مي كناسالمي و فلسفه به ص

 ساختار تربیتي كامال حوزوی است.

اند كه جمعاً مدرسه 37در كل كشور مدارس علوم و معارف اسالمي وابسته به مدرسه عالي شهید مطهری 

از سال  03منطقه  آموز دارند كه در تهران جمعاً دو مدرسه دخترانه و پسرانه علوم و معارف اسالمي دردانش 3111

سال اخیر در شهرک شهید محالتي منطقه یک تأسیس شده است كه  3فعالند و یک مدرسه پسرانه نیز در  43-40

حوزه علمیه  اذعان متولیان آموزش و پرورشكه به  مدرسه مدیران هر سه مدرسه در جلسه حاضر بودند. این نوع

به تصویب شورای عالي انقالب فرهنگي  1/3/43در اساسنامه خود را  ،0شوندآموزش و پرورش محسوب مي

ای به بعضي مراكز حوزه و فرهنگي مطابق مصوبه 77-74رساندند. شورای عالي آموزش و پرورش نیز در سنوات 

                                                           
 ش در بازدید از این مدارساشاره به اظهار نظر جناب آقای زرافشان معاون متوسطه وزارت آموزش و پرور–1
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برحسب ضوابطي اجازه تاسیس رشته معارف اسالمي را داد كه بعضي مراكز غیرانتفاعي مثل مدارس ثامن الحجج، 

دارس هدی )جامعه الزهرا( مجوز فعالیت خود را از شورای عالي آموزش و پرورش دریافت پیام غدیر، كوثر و م

ای همه مراكز زمان تصدی آقای دكتر مظفر در وزارت آموزش و پرورش مطابق اساسنامه 01/03/74كردند. 

نوع  3ضر نیز نوع فعالیت خالصه كردند و در حال حا 4-3غیروابسته به آموزش و پرورش نوع فعالیت خود را در 

مدرسه معارف اسالمي فعالند مدارس وابسته به دستگاهها، مدارس غیرانتفاعي و مدارس دولتي كه محدودند. البته در 

توانند رشته معارف اسالمي رئیس سازمان پژوهش طرحي را به مجلس بردند كه مدارس عادی نیز مي 0387سال 

مدرسه در این سراسر كشور با این نام  001صدرا را گرفتند كه  بزنند كه متعاقب آن سازمان تبلیغات مجوز مدارس

تاسیس شد. دلیل عمده مخالفت متولیان مدارس شهید مطهری با شکستن انحصار مدراس معارف اسالمي و توسعه 

بر تاسیس مدارس  متولیان مدارس شهید مطهریاین مدارس، توسعه بدون كیفیت این مدارس بود و از همین رو 

 10د. در سال نفضای تربیتي الزم را در این خصوص ایجاد ك دكه بتوانداشتنداصرار ای معارف اسالمي تک رشته

توانند رشته پیامکي از طرف معاون متوسطه وقت آموزش و پرورش به مدیران مدارس متوسطه ارسال شد كه مي

در رشته معارف اسالمي محسوب ها داشته باشند كه این تیر خالصي معارف اسالمي را نیز در كنار سایر رشته

 شد. مي

متولیان عه این نوع مدارس جلوگیری شود زیرا ستالش های متعددی اخیرا صورت گرفته تا از این روند تو

و  مدرسه دارند 37ها فقط  به گونه ای كه در طول این سال نداساسا با این شکل توسعه مخالف مدارس شهید مطهری

نه  هستنادكیفي  خود راچرا كه رویکرد  الزم را به دست آورند تعطیل كردند یفیتحتي مدارسي را كه توانستند ك

تا ند و از ایشان بارها خواسته ا هستنادبعد كیفي  نول ماندغفبا مدارس صدرا همین م خود راكمي و یکي از مشکالت 

 مدارس بي كیفیت خود را تعطیل كنند. 

وم و معارف این است كه اساسا در این مدارس دو بعد آموزش و رویکرد بنیادی و اصلي در ارتباط با مدارس عل

اوال با رشد بي كیفیت و دوما با  همزمان رشد مي كنند و این كه همو هر دو  ندتربیت را از یکدیگر جدا نمي كن

شته ها از در باقي ر گیریجهتاین  ساساَا .ناشي از همین رویکرد است ندتلفیق این رشته در كنار باقي رشته ها مخالف

با توسعه بي رویه جمله ریاضي و.. قابل پیاده سازی نیست. البته در خصوص رشته علوم و معارف اسالمي به دو دلیل 

مد و كیفي است كه متاسفانه آاوال توسعه این رشته نیازمند یک نیروی انساني كار ؛اردد دوجوت مخالفاین رشته 

ثانیا  ؛ندارد در نتیجه توسعه بدون توجه به این اصل آسیب زا است چنین نیرویي در حال حاضر به قدر كفایت وجود
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قشر خاصي متقاضي تحصیل در این رشته به نسبت رشته های ریاضي و تجربي هستند و در صورت گسترش آن 

فني و حرفه ای آمده است كه اصال خوشایند  و همان بالیي بر سر این رشته خواهد آمد كه بر سر رشته های انساني

كه  با فضای اسالميست. در ضمن این نکته را نیز نباید فراموش كرد كه این دالیل مغایریتي با تاسیس مدارس نی

.  اما در مدارس وابسته به مدرسه عالي یک تربیت حوزوی داردنهستند، رشته های ریاضي تجربي و انساني  دارای

تد ولي در مدارس دیني به طور مثال پیوند با علوم اتفاق مي افتد و یک پیوند بین دانش آموز و حوزه اتفاق مي اف

 وفنون اتفاق مي افتد اما در یک فضای مذهبي و دیني لذا باید به آن توجه نمود. 

یک تقسیم بندی وجود  77لزوما وجود تنوع همیشه بد نیست به طور مثال در دهه هفتاد و به طور مشخص در سال 

 -3مدارس غیردولتي  -3دولتي  –مدارس عادی  -0عریف مي شدند داشت و مدارس عموما در سه قالب مشخص ت

دانش آموز  -0مدارس خاص كه شق سوم بر اساس معیارهایي متمایز مي شد كه ازجمله این معیارها عبارتند از: 

باید تالش خود را متمركز كنیم اوال بنابراین تقسیم بندی  .روش تربیتي و آموزشي خاص -3رشته خاص  -3خاص 

وی كاهش عناوین و محدود سازی و جلوگیری از توسعه بي رویه و ثانیا كیفیت بخشي به مدارس و آموزش و بر ر

 تربیت در آن ها . 

اما آن چه مدنظر است این است كه مشکل آموزش و پرورش كشور ما تنوع و چندگانگي مدارس نیست بلکه آن 

رش است. بزرگ ترین و عمده ترین مشکل آموزش و چه بایستي ما به دنبال بررسي آن باشیم خود آموزش و پرو

پرورش وجود شکاف و فاصله بین نیروهای ستاد و صف است، به گونه ای كه گاهي این شائبه برای مخاطب ایجاد 

نمود این ادعا بخشنامه هایي  .مي شود كه اصال نیروهای ستاد هیچ اطالعي از آن چه در مدرسه مي گذرد ندارند

د موانع بسیار برای مدیران مدارس شده است. مشکل عمده بعدی متوجه وضع معیشتي معلمان است كه موجب ایجا

است كه باعث افت شدید وضعیف كیفي آموزش شده است به صورتي كه مدارس خاص و غیردولتي تا جایي كه 

 مقدور باشد در تالشند كه از معلمان آموزش و پرورش استفاده نکنند و این جای پرسش دارد . 

نبود معیار صحیح در استخدام نیروهای آموزشي است به گونه ای كه در  ،کته دیگر در خصوص منابع انسانين

استخدام معلمان دین و زندگي هیچ معیاری رعایت نشده و ما شاهد بودیم كه این معلمان حتي از لحاظ ظاهری نیز 

ای تربیتي مدون و هم چنین برنامه های آموزشي هیچ شباهتي با معلمان ایده آل این درس ندارند. هم چنین برنامه ه

صحیح كار را به جایي رسانده كه اگر آموزش و پرورش را همین االن تعطیل كنیم هیچ اتفاقي نمي افتد و مدارس 

هایي كه آموزش و پرورش ما با آن روبه  ءكار خود را ادامه مي دهند چون در حال حاضر با وجود همه ی خال
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ریض و طویل تنها كاری كه برای ما مي كند چاپ كتب درسي است بنابراین بایستي این روست این دستگاه ع

رویکردها عوض شود به خود آموزش و پرورش به عنوان مشکل اصلي نگریسته شود و اگر این كار صورت نگیرد 

 شود سند تحول نیز به افتضاح كشیده خواهد شد. سند تحول با همین ساختار اجرایي و قرار باشد 

به عنوان پیشنهاد در حوزه منابع انساني مي توان این گونه مطرح كرد كه مي شود با توانمندسازی مدارس نسبت به  

تامین نیروی انساني كیفي چه در حوزه مدیریت و چه در حوزه نیروی آموزشي از خود آموزش و پرورش و فارغ 

 . بوده استبسیار هم موفق و  هدشانجام  در این مدارسالتحصیالنش كمک بگیریم كاری كه 

قابل طرح است این كه متاسفانه ارتباط نادرست و غلطي بین  ای كه، نکتهدر مورد محتوای آموزشي و كتب درسي

 .كنکوری شکل گرفته است كه بسیار ضربه زننده است –كارشناسان دفتر تالیف كتب درسي و موسسات آموزشي 

د شروع سال تحصیلي هنوز چاپ نشده اما یکي از موسسات آموزشي به طور مثال كتاب ریاضي پایه ششم با وجو

 كتاب تمرین همین كتاب ریاضي را منتشر كرده بود كه ادامه ی چنین روند عواقب ناگواری خواهد داشت. 

اعتقاد متولیان مدارس شهید مطهری این است كه رشته معارف اسالمي مخاطب خاص خود را دارد و قرار 

 های دیگر ، كیفیت آموزش و پرورش این مدارس تنزل پیدا كند. آموزان بازمانده از رشتهشنیست با پوشش دان

های حوزوی در همه مدارس هاست و طبعاً تسری آموزشدر این نوع مدرسه اصول حوزوی مبنای آموزش -

های یریگطلبد مخاطبي كه در جستجوی پرورش فکری با جهتقابلیت تحقق ندارد و مخاطب خاص خود را مي

 اسالمي است.

تومان نیز هزار  711اهي گدانشمیلیون تومان است و در سال پیش 3آموز حدود در تهران مبلغ شهریه هر دانش -

 شود. اضافه مي

های صادره از سوی ادارات آموزش و پرورش را غیرمرتبط و پرحجم و كارشناسي نشده مدیران بخشنامه -

 دانستند. مي

گذاری در مدارس كنکور مدار است و در این مدارس سعي شده است این ندی و ارزشبهای رتبهمالک -

 ها تربیت مدار باشد. مالک

موزان را آآموزان به نمازخواندن دانشهای ادارات آموزش و پرورش در مورد دعوت دانشبخشنامه -

 غیركارشناسانه دانسته و معتقد بودند منجر به درست كردن ضدانقالب است. 
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های ادارات آموزش و پرورش در مورد اردوها نیز همین وضعیت را دارد و عمالً منجر به تعطیلي بخشنامه  -

 گردد. های اردویي ميبرنامه

مدیران این مدارس صرفا بر مسائل تربیتي تاكیدات ویژه ای داشتند و از بعد تربیتي به عنوان اصلي وجه مغفول مانده 

اصل هستند كه این مدارس با  ندند. ایشان در مورد مدارس شهید مطهری معتقد برایدر نظام تربیت كشور یاد كر

وجود فلسفه خاصي حركت مي كنند كه اساسا اصولشان همخواني چنداني با اصول حاكم بر نظام آموزشي كشور 

ي كنند زیرا آن را مدیران این مدارس ادعا داشتند از برنامه آموزشي حاكم بر نظام آموزشي كشور تبعیت نم .ندارند 

 مانعي برای فعالیت های خود مي دانستند.

مدیران مدعي بودند كه استفاده از معلمان روحاني در این نوع مدارس با توجه به ناكارآمدی معلمان وزارت آموزش 

 و پرورش بسیار كارآمدی باالیي دارد و مباحث مربوط به امور تربیتي به شکل صحیح تری دنبال مي شوند.

 کارکردهابندی  جمع

 نوع مدرسه
كاركرد 

 پنهان

كاركرد 

 پنهان

كاركرد 

 آشکار

كاركرد 

 آشکار
ساحت های 

 تعلیم تربیت

 های مندرج در سواالت جلسات كانونيكاركرد

 و معلمان مدیران
 سواالت

نوع 

 كاركرد
 كاركرد

 آموزشي تربیتي آموزشي تربیتي وابسته

 1 منفي اول انتظار پاداش بدون تالش   مشترک    • ونمره واقعي استمطرح نیست 

 2 مثبت دوم موفقیت گرایي مشترک •    مطرح است با قوت 

 مشترک  •   با قوت مطرح است 
هدایت صحیح استعدادها و شایستگي استعدادپروری

 ها
 سوم

 مثبت
3 

زیرا جو مدرسه رقابتي ست مطرح نی

 نیست
 4 منفي سوم نتیجه گرایي مشترک   • 

 5 مثبت سوم وجود انگیزه تحصیلي مشترک   •  مطرح است  با قوت

  •   با قوت مطرح است 
-اجتماعي

 سیاسي

مطلوب دانش آموزان مهارت اجتماعي ارتباطي

 )حسن سلوک با دیگران(
 6 مثبت سوم

 7 مثبت سوم اهمیت داشتن زنگ ورزش بدني -زیستي •    مطرح است

 8 مثبت سوم جود كالس های فوق برنامه هنریو هنری -زیبایي شناختي •    مطرح است

 9 مثبت سوم آموزانرواني دانش-اهمیت داشتن سالمت جسمي بدني -زیستي  •   با قوت مطرح است 

 سوم توجه به آراستگي ظاهری و فردی هنری -زیبایي شناختي    • با قوت مطرح است
 مثبت

11 

بیشتر از دیگر به صورت برجسته 

 چهار های نظامالتزام به ارزش اعتقادی،عبادی،اخالفي    • مدارس مطرح است
 مثبت

11 

 پنج تکریم معلمان سیاسي-اجتماعي    • با قوت مطرح است 
 مثبت

12 

 -  شش غیركاركردی)تناسب با اهداف مصوب(      دارد
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 13 منفي هفت وجود فضای رقابتي سیاسي-اجتماعي   •  ستنیمطرح 

 -  هشت غیركاركردی)سوال  از امکان ادغام(      توصیه به ادغام نمي شود

 

 

      1/00/13مورخ   01لیست حضار: جلسه                                                             والدین  وابسته  -ب
 

 توضیحات نام دبیرستان متطقه پایه تحصیلي فرزند شغل سطح تحصیالت حضار ردیف

این جلسه با  0

نفر از 3 حضور

والدین مدارس 

 شهر تهران  وابسته

 برگزار گردید.

 03 اول كارمند لیسانس
 شهید مطهری

 پدر و فرزند با هم درجلسه حاضر بودند 

و فرزند دیگر شان هم در این مدرسه 

 است
 03 چهارم آموزدانش پیش دانشگاهي 3

 شهید مطهری 03 دوم خانه دار دیپلم 3
این مدرسه  دو فرزندشانمادر ی كه 

 بوده اند

 مادر دانش آموز پسر شهید مطهری 5 چهارم پاسدار كارشناسي ارشد دانشجوی 4

 کارکردهای مدارسو بررسي  پاسخ به سواالت -الف

: جمیع اولیا برای ثبت نام مدرسه بسیار تحقیق كردند، از مدارس دیدن كردند و با آگاهي و شناخت 1پاسخ سوال 

 م در این مدارس شدند و به مرور زمان هم بر تصمیم خود استوارتر شدند.كامل حاضر به ثبت نا

 با فعالیت های مدرسه بسیار آشنایي دارند و انتظاراتشان تقریبا به صورت خوبي برآورده شده است. :2پاسخ سوال

ها هم موفق معلم ها و كادر آموزشي بسیار خوب عمل مي كنند و از لحاظ برقراری ارتباط با بچه : 3پاسخ سوال

 بوده اند.

در مدرسه فضای رقابتي بسیار سالمي وجود دارد كه به فضای صمیمانه ی بین دانش آموزان هم  :4پاسخ سوال

 منجر شده است.

دغدغه ی اصلي این مدارس پرورش بچه ها، تزكیه ی نفس و آموزش اسالم ناب است. لذا،  :5پاسخ سوال

 سرآمد هستند و اكثرا نقش مفیدی در نظام ایفا مي كنند. خروجي دانش آموزان این مدارس در جامعه،

 احساس طبقاتي و ... خیلي به چشم نمي خورد.: 6پاسخ سوال
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هم از لحاظ كنکور بسیار غني هستند و هم اینکه از لحاظ تفریحات، اردو و مراسم خیلي خوب : 7پاسخ سوال

در مدرسه ی دخترانه ی شهید مطهری، به ظاهر و مثال برنامه ریزی مي كنند و برای بچه ها وقت مي گذارند. برا ی 

آراستگي دانش آموزان خیلي توجه مي شود و حتي كادر خود مدرسه با ظاهری كامال شیک در بین بچه ها حضور 

؛ در این مدارس جدای از بحث های سیاسي به ابعاد فکری و مذهبي دانش آموزان خیلي توجه مي شود و دمي یابن

ادر آموزشي به حدی دقیق عمل مي كنند كه دغدغه و نگراني برای مشکالت بلوغ فرزندان دیده در این مدارس ك

 نمي شود.

به جای واژه ی ادغام باید گفت:اتخاذ ماالک  معتقد بودند : 8پاسخ سوال بررسي زمینه ادغام مدارس:  -ب

داره شوند، و هر مدرساه باه   بهتر است كه همه ی مدارس به صورت تخصصي ااز مدارسي كه موفق عمل كرده اند. 

یک رشته بپردازد. مدارس شاهد هم كال نباید با هیچ مدرساه ای ادغاام شاوند باه دلیال اینکاه از لحااظ فرهنگاي و         

ولي اگر  والدین مخالف سرسخت ادغام مدارس شهید مطهری با دیگر مدارس هستند،  اخالقي خیلي ضعیف هستند.

ای ادغاام شاود بهتار اسات باا مادارس فرهناگ ادغاام بشاوند. مادارس           قرار باشد مدارس شهید مطهری باا مدرساه   

 استعدادهای درخشان را نمي توان حذف كرد ولي باید ایرادات آن اصالح شود.

ارائه راهکاردر جهت، افزایش کارکردهای مثبت و تقلیل بررسي نقاط قوت و ضعف مدارس و -ج

 منفي مدارسکارکردهای 

 .ار باالتر از انتظارات خانواده ها قرار گیردمدرسه قادر بوده در سطحي بسی -

این نوع مدارس از لحاظ سطح دیني و مذهبي غني هستند و اسالم ناب را آموزش مي دهند هم در مسائل جاری -

 تحلیل روز دارند.

 .قبل از ورود به مدرسه از بچه ها مصاحبه هایي مي گیرند و به این طریق دانش آموزان خود را غربال مي كنند-

 فضای رقابتي سالم است.-

كه جامعه به افراد ماهر در این زمینه باید به علوم انساني هم، در كنار شیمي و ریاضي و .. نگاه ویژه شود به دلیل این-

 نیاز بیشتری دارد.
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 بودهمدارس دیگر هم باید این دیدگاه را ایجاد كنند كه عالوه بر آموزش، تزكیه هم از جایگاه ویژه ای برخوردار -

برگزاری اردوها و كالس های الس های درسي است و باید درقالب و به آن پرداخته شود و این كار عالوه بر ك

 تفریحي و دیني انجام شود.

 علت موفقیت مدارس شهید مطهری، تخصصي كار كردن آن هاست.-

 کارکردهاجمع بندی 

 نوع مدرسه
كاركرد 

 پنهان

كاركرد 

 پنهان

كاركرد 

 آشکار

كاركرد 

 شکارآ
ساحت های 

 تعلیم تربیت

 های مندرج در سواالت جلسات كانونيكاركرد

 والدین
 سواالت

نوع 

 كاركرد
 كاركرد

 آموزشي تربیتي آموزشي تربیتي وابسته

و تفوق ابعاد تربیتي گرایي ارزش

عملکرد مثبت  - برابعادآموزشي

گرایش به رشته علوم -مدیران

 ومعارف اسالمي

 -  اول ال  از مالک های انتخاب مدرسه(غیركاركردی)سو     

 -  اول غیركاركردی)سوال  از پاسخ به انتظارمخاطبین(      مثبت است كامال 

   مطرح استبا قوت 
 دوم آموزشي  و نظارت و ارزیابي فعالیت های تربیتي علمي فناورانه • •

 مثبت
14 

 15 مثبت  سوم  و تربیتيت های آموزشي تعالي كیفیت فعالی علمي فناورانه   • • با قوت مطرح است

 16 منفي چهار وجود  احساس غرور كاذب  سیاسي-اجتماعي    • ست نیمطرح چندان 

 17 منفي چهار وجود احساس خود كم بیني سیاسي-اجتماعي    • چندان مطرح نیست 

 مطرح نیست اصال
• 

   
 سودانگاری مسولین مدارس  حرفه ای -اقتصادی

 پنج
 منفي

18 

 اصال مطرح نیست
• 

   
 منفي شش وجود احساس تفاوت طبقاتي سیاسي-اجتماعي

19 

 

 
 

 مدارس هیات امنایي -11

تقویت نظام مدیریتي مالي و اجرایي  -3 ارتقای كیفت برنامه های آموزشي و پرورشي -0 هدف نمع مدرسه:

-7 ان الگویي برای اداره مدرساجرای سیاست مدرسه محوری به عنو -3 مدارس مبتني بر گسترش عدالت آموزشي

 جلب و توسعه مشاركت های مردمي و خیرین در احداث و اداره امور مدارس
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     33/01/13مورخ   3لیست حضار: جلسه                  مدیران  هیات امنایي -الف

 نام دبیرستان های پسرانه ومنطقه دخترانه ومنطقههای نام دبیرستان  توضیحات

نفر  3نفر از مدیران مدارس هیات امنایي و 4حضور این جلسه با 

 3از معاونین مدرسه فیض كاشاني  شهر تهران برگزار گردید. 

  مدیر هم علي رغم هماهنگي در جلسه حاضر نشدند.

 03تیر   7شهدای

 04فیض كاشاني  

 07نرگس دخانچي 

  4حضرت زهرا  

 08دخترانه فرزانگان  

 

 3محمد افشار  

 7توحید 

اند، و مدارس هیات امنایي با توسعه مدارسي مثل تیزهوشان، نمونه دولتي و شاهد دچارصدمه شده هدف:تحلیل 

ها هم تسری دارد. این كه همان مدارس نمونه عمال در مورد نقش خود دچار ابهامند وطبعا این ابهام به خانواده

آموز انتخاب توانند با برگزاری آزمون دانشكنند و فقط نميمردمي سابق در قالب مدارس هیات امنایي فعالیت مي

البته دانند. از طرف دیگرهیات امناء جایگاه واقعي خود را ندارد وكنند و این مسئله را نقطه ضعف این مدارس مي

های مردمي خوبي را جلب كنند به نحوی كه خیرین مدرسه ساز در لیست امناء اند مشاركتاین مدارس موفق شده

-رسد اجرای سیاست مدرسه محوری با این مدارس هنوز در آغاز راه است و توسعه بيبه نظر مي د وليآنان قرار دار

 رویه مدارس ذكر شده عملکرد آنان را تحت تاثیر خود قرار داده است.

 کارکردهای مدارسو بررسي  پاسخ به سواالت -الف

ي دقیق و بدون تخطي است و نمرات واقعي یکي از مهم ترین امتیازات مدارس هیئت امنایي ارزشیاب سوال اول:

است و با نگاهي به لیست نمرات امتحان نهایي متوجه خواهیم شد كه معموال نمرات مستمر دانش آموزان از نمرات 

معلمان برحسب كار و عملکرد دانش  امتحان نهایي دانش آموزان ما باالتر است و این خود دلیلي بر این مدعا است. 

زم را به او مي دهند. اما نکته قابل توجه در پاسخ به این سوال این است كه مدیران اساسا با مشکل آموزان نمره ال

سازمان آموزش و پرورش هم با  است،كارایي معلمان موظف پایین و عدم وجود معلمان توانمند رو به رو هستند 

مدارس  اده از معلمان مرد در نوبت صبحاستفبخشنامه از جمله  .بخشنامه های خود بر گستره این مشکل افزوده است
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اجازه استفاده  دارس غیر دولتي را كاهش داده است وكه همین امر توان رقابتي این مدارس به ویژه با مدخترانه است 

 از این معلمان را از مدیران گرفته است.تر مناسب

 ااد آموزشي و تربیتي دست پیددانش آموز ایده آل این مدیران دانش آموزی است كه به همه ابعسوال دوم: 

كند اما باز مشکل مشابهي كه این مدارس به مانند سایر مدارس به آن دچارند وجود فضای نتیجه محوری است كه 

 عمال پرداختن به سایر ابعاد را با محدودیت مواجه ساخته است.

لویت ها قرار دارد به گونه ای قبولي در كنکور برای دانش آموزان و خانواده های آن ها در راس اوسوال سوم: 

كه حتي برای ثبت نام در دوره اول متوسطه سوال والدین از مدیران در مورد عملکرد مدرسه در میزان قبولي سال 

های قبل در كنکور است و عمال سایر اولویت ها اهمیت چنداني در میان خانواده ها و دانش آموزان ندارد. به 

زخمي مزمن بر پیکره ی نظام آموزش و پرورش كشور غفلت از ابعاد تربیتي و  عبارت دیگر، معضلي  كه درد و

شان یک عوامل زیادی در این امر دخیلند. خانواده ها مهم ترین عاملند چرا كه موفقیت فرزندان و پرورشي است

سال اول ارزش محسوب مي شود تا جایي كه در برخي موارد مشاهده شده است كه دانش آموز برای ثبت نام در 

دبیرستان خواستار عملکرد مدرسه در كنکور سراسری است كه این اصال عالمت جالبي نیست. شاید باور این 

موضوع سخت باشد ولي باید با این واقعیت رو به رو شویم كه خانواده نسبت به ابعاد تربیتي و اخالقي دانش آموز 

برای موفقیت  استند و حاضرشي بسیار تاكید مي كبه بعد آموز د اما در مقابلت نداردر مدرسه اصال حساسی

متقابال مدارس نیز به سمت آموزش محوری در مدارس  ،كنند. در مقابل چنین انتظاری هافرزندشان در كنکور هزینه

به گونه ای كه تمام شاخص ها یا بر اساس نمرات امتحانات نهایي است و یا بر اساس درصد قبولي در  سوق دارند

 ری. اصال هیچ توجهي به ابعاد اخالقي و تربیتي نمي شود.كنکور سراس

اما اگر بخواهیم به ابعاد تربیتي و غفلت از آن به صورت كالن نگاه كنیم متوجه خواهیم شد كه بهتر است مطلب 

ای خاص و استخدامشان در این فوق با چند سوال روشن شود: در نظام تعلیم و تربیتي كه صرفا برای ورود عده

كنند كه حتي برخي از ایشان روخواني صحیح قرآن را نمي دانند ت خانه به جذب معلم دین و زندگي اقدام ميوزار

 مي توان از تربیت صحبت كرد؟

آیا تاسیس مدارس قرآني و صرف هزینه های هنگفت و با عنایت به عدم كارایي این طرح و صرفا انجام فعالیتي 

 جلب نظر مراجع عظام جایي برای پرداختن به تربیت باقي مي گذارد؟برای گزارش به رهبری معظم انقالب و 



233 
 

آیا در كشوری كه از آزاد اندیشي داد سخن مي رود و در عمل و در نظام آموزشي كشور هر گونه نقد و نقادی 

 منکوب مي شود از تربیت و اخالق صحبت كردن رواست؟

بدون هیچ تاملي و تحقیقي اقدام به فعالیت های دفعي مي آیا مي شود در نظام )تعلیم و تربیت( كه مدیران ارشدش 

 كنند و مدیران مدارس را با مشکالت نامحدود اجرایي در گیر مي سازند از تربیت سخن گفت؟

در این مورد اعتقاد براین است كه دانش آموزان امروز بسیار باهوش، فهیم و دانا هستند و سوال چهارم: 

پرده بیان مي كنند اما برخالف این همه ادعایي كه وجود دارد مبني بر نقد و آزاد حرف های خود را صریح و بدون 

اندیشي، اما متاسفانه صحبت از نظام جمهوری اسالمي و نقد نظام به عنوان خط قرمز مطرح است كه اصال نبایستي 

ت اسالمي چگونه مي در مورد آن حرف زد با این شرایط نقش دانش آموز را در سازندگي و نقش آفریني در مملک

 خواهیم توجیه كنیم؟

متاسفانه چه در میان خانواده ها و چه در میان والدین و دانش آموزان رفتار نا صحیح دیده مي سوال پنجم: 

شود به طور مثال دانش آموز یا خانواده ای كه انتقادی از رفتار معلم را صریح بیان مي كند، معلم در صورتي كه 

باشد نهایتا دانش آموز را به نوعي مورد هدف بغض و خود قرار مي دهد و به نوعي او را اذیت قادر به پاسخگویي ن

مي كند. همین شکل خانواده ها كه البته این مشکل در هیئت امنایي ها ظهور بیشتری دارد به این شکل كه مثال 

كه گویا صاحب همه چیز هستند  اعضای هیت امنا گاهي اوقات با كادر آموزشي مدرسه به گونه ای رفتار مي كنند

و ما هم به نوعي باید از ایشان حرف شنوی داشته باشیم به عبارت دیگر در این نوع مدارس برای خانواده تفاوت دو 

 مفهوم مداخله و مشاركت به درستي روشن نشده است و این موضوع آزار دهنده است.

دامه دهنده راه مدارس نمونه مردمي هستند كه به نظر مدیران مدارس هیئت امنایي به نوعي اسوال ششم: 

اساسا جمع كردن مدارس نمونه مردمي اشتباه بود. به این دلیل كه اگر در مدارس هیئت امنایي برای حضور دانش 

آموز، آزمون وجود داشت كیفیت باالیي در این مدارس حکمفرما بود اما متاسفانه این مدارس جمع شدند و در 

شده اند  اما این مدارس به نوعي قرباني رقابت با مدارس نمونه دولتي و استعداد درخشان شده  یک قالب دیگر احیا

رات مربوط به دریافت هزینه توسط والدین مشکالتي را برای مدارس ایجاد ستند. هم چنین عدم شفاف سازی مقره

ع مدارس كرده اند كه اصال به كرده است حتي در برخي مناطق صرفا برای جذب منابع مالي دست به تاسیس این نو

صالح نبوده است. عمده ترین مشکل هم مربوط به خود هیئت امنا مي شود كه اساسا برگزاری جلساتشان با 
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حتي برخي از اعضا خود را متعهد به حضور در جلسات نمي دانند و به نوعي  ای كهمشکالتي مواجه است به گونه

 اده است.هیئت امنا ماهیت اصلي خود را از دست د

در بین دانش آموزان فضای رقابتي حاكم است اما مدیران همه تالش خود را مي كنند كه سوال هفتم: 

موفقیت دانش آموزان را تسهیل كنند و البته برای پاسخ به این سوال این  نکته نیز باید مورد توجه باشد كه اساسا در 

در سایر دروه ها سعي بر این است كه اوال رقابت ها سالم دوره پیش دانشگاهي این مسئله پر رنگ تر مي شود اما 

 باشد و ثانیا همه چیز تنها به این رقابت محدود  نشود.

ن و اپیشنهاد تلفیق مدارس  هیات امنایي ، استعدد درخش  سوال هشتم:بررسي زمینه ادغام مدارس:  -ب

یکن آسیب های  توسعه مدارس استعدادهای  نمونه دولتي داده شد كه طبعا به نفع مدارس هیات امنایي است و ل

درخشان و نمونه دولتي  برای مدارس هیات امنایي قابل توجه است و متفقا نظرشان این بود كه نباید چنین بي رویه 

همین بحث  در  مورد مدارس هیات امنایي نیز  مطرح بود و مدیران با توسعه بي  دتوسعه این مدارس اتفاق  مي افتا

 وع مدارس نیز  مخالف  بودند.رویه این ن

بحث  تلفیق مدارس شاهد با هیات امنایي كه در  نشست مدیران مدارس  نمونه دولتي پیشنهاد شده بود با اقبال 

عمومي  مدیران حاضر  روبرو بود ولیکن بعضي  از  اعضاء برای  حفظ اسم مدارس شاهد بدون توسعه این نوع 

 مدارس تاكید داشتند.

 مدارس ایثارگران و راه دور در قالب مدارس بزرگساالن داده شد.ذف حپیشنهاد 

مدارس غیردولتي نیز به شرط قوانین سفت و سخت و نظارت صحیح و درست بر اخذ استانداردهای كیفي آموزش 

 به حیات خود ادامه دهند. مدارس  دولتي نیز به قوت خود باقي بمانند.

اهکاردر جهت، افزایش کارکردهای مثبت و تقلیل ارائه ربررسي نقاط قوت و ضعف مدارس و -ج

 منفي مدارسکارکردهای 

 

این كنکورمحوری)نتیجه مدارس هیات امنایي نیز مانند انواع دیگر مدارس، با مسئله كنکور محوری روبرو است. 

داخته مي شود ما گرایي( بر  تمام ابعاد مدرسه سایه افکنده است. در  این نوع مدارس هر  چند به بعد پرورشي نیز  پر

نسبت به بعد آموزشي كمرنگ تر  است. مثال زنگ ورزش نسبت به زنگ فیزیک از  اهمیت چنداني برخوردار  

 سطح خوبي نیست.  درنیست. كالسهای فوق برنامه 
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سوی دیگر تراكم زیاد برنامه ریزی آموزشي داخل مدرسه و كالس های آمادگي برای  كنکور فشار رواني  از

ر مدارس برای این مسئله دانش گلذا، مدارس هیات امنایي نیز مثل دی بر دانش آموزان وارد مي سازد.زیادی را 

 ي علمي نکرده است.شآموزان چاره اندی

قانون اساسي ما پاسخگوی آموزش رایگان نیست و متاسفانه رویکرد آموزش و پرورش در این مورد درست نیست 

به هر طریقي سعي مي كنند كه از  ليان بودن آموزش تاكید مي كنند وهمیشه بر رایگ علي رغم این كهچرا كه 

مردم مبالغي جهت تامین منابع مالي جذب نمایند، این در حالي است كه باید مردم نسبت به این واقعیت آگاه شوند 

قعیت را نیز ن كمک آن ها نمي توانند به حیات خود ادامه دهند. از طرف دیگر این واوكه حتي مدارس دولتي نیز بد

نمي توان كتمان نمود كه مردم به دنبال مدرسه خوب مي گردند و اگر فعالیت مدارس را قابل قبول بدانند حاضرند 

مدارس هیئت امنایي در میان انواع  گفتبتوان بر این اساس شاید  بابت آموزش های دریافتي هزینه پرداخت كنند.

از سوی دیگر، هم به نوعي با دخیل نمودن مردم در امر آموزش  اند و  این نیاز به خوبي پاسخ داده رس متعدد بهامد

 از هزینه های دولت در امر آموزش مي كاهند. 

عضي بتر از موفقشاید ركن مهم این مدارس تالش مدیرانشان در راستای اولیاء محور بودن این مدارس است كه 

را به  نظراتده ها را در فرایند برنامه ها احصاء نمایند و آن مدارس عمل كرده اند و توانسته اند نظر بسیاری از خانوا

 كار گیرند. 

م گیری آنان در اداره مدرسه نظرات متفاوت بود ولیکن از جمع نظرات در  خصوص  هیات امناء و قدرت تصمی

صت كافي برای  مدیر نقش پررنگي  ندارند. هیات امناء نیز  فر  شود كه هیات امناء در تصمیمات چنین استنباط  مي

آن لحاط نمي كنند. مدیران نیز  بیشتر به چشم ابزاری  در خدمت مدیریت مدارس جهت تامین اعتبارات مورد نیاز 

 مدرسه به آنها مي  نگرند. 

عمل آمده است و صف انتظار  ثبت نام ماهها قبل از شروع ایام همتفقا معتقد بودند كه از مدرسه آنها استقبال شایاني ب

-خانوادهمدارس نمونه دولتي دلیل دیگر استقبال از این نوع مدارس است.  توسعه خصوصا. 0ام مدارس  استثبت ن

هایي كه فرزندشان در چنین مدارسي پذیرفته نشده به دنبال پیدا كردن مدارسي هم ارز با مدارسي مثل نمونه و 

اسخ داده است . این در حالي است كه توسعه تیزهوشان برای فرزندشان هستند و مدارس هیات امنایي به این نیاز پ

 نامناسب مدارس نمونه و تیزهوشان این نیاز كاذب را ایجاد كرده و به این معضل دامن زده است.

                                                           
 ولیکن باید در نظر داشت كه مدیران مدارس دعوت شده به جلسه جزء مدارس مطلوب از نظر اداره آموزش و پرورش استان تهران تلقي مي شدند. - 1
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فضای  تعلیم و تربیتي مدارس  هیات امنایي فضایي مطلوبتر و همه جانبه نگرتر است بدین نحو كه علي رغم جهت 

ر  روی كالس های آمادگي كنکور كه تقاضای خانواده هاست سعي در برنامه گیری كنکوری  و سرمایه گذاری ب

تربیتي و نگاه به پرورش ابعاد مختلف شخصیتي دانش آموزان در دستوركار مدارس قرار دارد و –ریزی فرهنگي 

 نسبت به آنها كوتاهي نمي شود.

 .ولتي، استعداد درخشان استهزینه های دانش آموزی در مدارس هیات امنایي پایین تر از مدارس غیرد

مدارس هئیت امنایي مدارسي هستند كه مانند بسیاری دیگر از مدارس با مشکالت زیادی روبه رو هستند. از جمله 

 مشکالت مدارس هئیت امنایي مي توان به موارد ذیل اشاره نمود:

این برخالف آیین نامه ها و تضعیف هیئت امنا به وسیله ی آموزش و پرورش و از طریق بخشنامه های متعدد)كه 

اساسنامه های مربوط به این نوع مدارس است. اما با این وجود هیئت امنا به عنوان ابزار و وسیله ای در دست مدیران 

 .عملیاتي كنند  البته نه بصورت صد درصد()است تا بتوانند برنامه های مورد نظر خود را 

را در پاسخگویي به انتظارات دانش آموزان  مدارس دخترانه دیرانم نبود نیروی كیفي خانم به ویژه در سال چهارم

بعداز  ليو شودكه از معلم آقا در نوبت صبح استفاده قانون مانع شده است پیش دانشگاهي دچار مشکل كرده است. 

از طرف  دو چنداني به دانش آموزان مي شود.كه این امر باعث فشار شود از معلمان مرد استفاده كرد ميظهر هم 

را به سوی خود جلب این مدارس دیگر مدارس غیر دولتي با نبود چنین محدودیتي بسیاری از بهترین دانش آموزان 

 مي كنند و همین دانش آموزان بهترین نتایج را برایشان در كنکور سراسری به دست مي آورند.

به گونه معضل دیگری است تهران است مکان یابي ناصحیح در تاسیس و ایجاد این گونه مدارس در مناطق مختلف 

مشکل اعتیاد والدین بخصوص پدر  مثل ای كه مدیران مدارس جنوب شهر با وجود ناهنجاری های متعدد اجتماعي

كه خانواده ها با آن ها رو هستند باشد، توان پرداخت های حداقلي را ندارند و این معضالت مدیران مدارس و مادر 

درگیر مسائل خانواده ها ساخته است و بیش از آن كه مدیران فرصت پرداختن به مسائل  این مناطق را بیش از پیش

مربوط به مدرسه را بیابند بایستي اوال گوش شنوایي باشند برای شنیدن دردهای متعدد این خانواده ها و ثانیا در پي 

ا مي گیرد. یا به طور مثال در مرتفع ساختن مشکل آن ها از طرق مختلف باشند كه این عمال عمده وقت مدیران ر

تعدد مدارس هیئت امنایي وغیر دولتي برخي خانواده ها را كه توان پرداخت ندارند دچار مشکل ساخته  4منطقه 

نوعي فاصله طبقاتي را دامن زده است چون خانواده قادر نیست فرزند خود را در غیردولتي ثبت نام كند است و 

طبق قانون در محدوده   هااز طرف دیگر به دلیل این كه برخي خانوادهوشته است. ناگزیر او را در هیات امنایي ن
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ای كه قرار و باوری در مورد نوع مدرسهمدارس قرار مي گیرند از پرداخت شهریه استنکاف مي كنند جغرافیای این 

الف: مدیران بدون  ستا كه این مسئله دارای دو بعد اساسياست با مشاركت والدین و امناء اداره شود ندارند، 

وجوهات دریافتي توان اداره مدرسه را ندارند ب: خانواده ها با این پرسش كه اگر شما مدرسه دولتي در نزدیکي ما 

 .سراغ دارید نشان دهید به حق بودن انتظاراتشان را نشان مي دهند

ت به جای تاكید بركیفیت جالب آن كه وزارت آموزش و پرورش با این وجود و با توجه به آن چه شرح آن رف

بخشي مدارس به خصوص مدارس دولتي به توسعه ی بي رویه مدارس نمونه دولتي و استعداد درخشان اقدام كرده 

است كه این به واقع حربه ای است كه صرفا جهت جذب منابع مالي به كار گرفته مي شود. از همین جا مي توان 

به مناطق جنوب شهر و با همان اساسنامه قبل شوند. شاید بتوان به نتیجه گرفت كه مدارس نمونه بایستي محدود 

عنوان یک پیشنهاد این گونه مطرح كرد كه در برخي مناطق بایستي تمهیداتي اندیشیده شود كه هیچ پرداختي 

 صورت نگیرد و در برخي مناطق اصال لزومي حس نمي شود مبني بر رایگان بودن آموزش.

بررسي نگرش مردم نسبت به مشاركت در هزینه ها است كه دلیل عمده بروز مشکل  یکي دیگر از معضالت مورد

به طور مثال وقتي یکي مدیران ارشد سازمان در یک برنامه تلویزیوني در این حوزه رفتار دو گانه ی مسئولین است. 

یرید آیا مي توان شماره همراه خود را مي دهد مي گوید هر كسي كه خواست وجهي دریافت كند با بنده تماس بگ

از مخاطب توقع مشاركت داشت؟ و همین سوء مدیریت ها بخش عمده ای از انرژی مدیران را در جهت توجیه 

 .ضروری بودن مشاركت آنها مي گیرد والدین به

مدارس جا این از طرف دیگر معیار مفهوم مداخله و مشاركت برای خیلي از مردم و به ویژه اعضای هیئت امنا در 

ده است. مدیریت نمودن برخي از اعضای هیئت امنا یکي از معضالت این نوع مدارس است چرا كه آن ها فکر نیفتا

هستند كه این دردآور است و این طرز نگرش بایستي در طول  دیرانمي كنند كه صاحب همه چیز از جمله خود م

 زمان اصالح شود.

ربات زیادی به مدارس هیئت امنایي وارد ساخته است توسعه بي رویه مدارس استعداد درخشان و نمونه دولتي ض

علي الخصوص ثبت نام از دانش آموزان غیر بومي، جذب نیروهای كیفي و امکانات از یک سو، جذب دانش 

آموزان با كیفیت تر به روند كمي و كیفي مدارس هئیت امنایي آسیب زده است. در عین حال دیدگاه جمع به واقعي  

از طرف   ز هوشي در انتخاب دانش آموزان مدارس استعداد های  درخشان یا نمونه اشعار  دارد.نبودن مبناهای  تی

دیگر موارد بسیاری مشاهده شده است مبني بر این كه عدم توانایي در پرداخت شهریه ها و فشار بیش از حد درسي 
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سال جهت ثبت نام به ما مراجعه  به دانش آموزان، والدین و دانش آموزان را مجاب نموده است كه حتي در اواسط

نمایند كه این اصال با اهداف و ارزش های انقالب همخواني ندارد. به واقع بزرگترین خیانت در نظام آموزشي ما 

توسعه ی این مدارس به ویژه مدارس نمونه دولتي است. مسئولین به هر قیمتي حاضر بودند كه این مدارس گسترش 

ترین و بي كیفیت ترین مدارس هر منطقه را با یک تابلوی نمونه دولتي بدون توجه به  پیدا كنند تا جایي كه ضعیف

 زیر ساخت و امکانات به محلي برای فریب مردم تبدیل كردند كه اصال شایسته نیست. 

كنند كه فرصتي برای آموزش  و ترین شیوه اداره مدارس تلقي مي جمع حاضر مدارس  هیات امنایي را منصفانه

و ای بسا اگر بجای  حذف  مدارس  همان مدارس نمونه مردمي سابق استاست و مشرف به ادامه كار   پرورش

نمونه مردمي اقدام به اصالح مشکالت آن مي كردند مطلوب تر  بود. دو نفر از اعضای جلسه كه از مدیران سابق 

امنایي در  حال تکرار است و نگاه مدارس  نمونه مردمي بودند معتقد بودند كه همان تجربیات در  مدارس هیات 

 گیر  و قابل توجه بود.اعضاء به مدارس نمونه مردمي چشم

مدارس  هیات امنایي دعوت شده، مدارس  خود را رقیب جدی برای مدارس خوب  منطقه اعم از  مدارس شاهد، 

 غیردولتي، )و مدارس  سطح باال(... مي دانستند .

ن نامه های اجرایي مدارس  هیات امنایي با بخشنامه های  صادره دچار اعواج شده مدیران متفقا معتقد بودند كه آیی

 است و ضرورت بازگشت به آیین نامه سابق در قوت بخشیدن به مدارس هیات امنایي اهمیت دارد.

 پیشنهاد استفاده از آزمون برای ورود به مدارس  هیات امنایي مطرح بود.

جهي در دبیران خانم دروس تخصصي سال پیش دانشگاهي وجود دارد و مدیران اذعان داشتند ضعف قابل تو

مدارس  طبق بخشنامه اجازه استفاده از معلمان مرد در ساعت صبح را ندارند و این امر سبب ریزش دانش آموزان به 

كند  مدارس دیگری را كه این مشکل را پوشش داده اند گردیده است و مدیری كه در این زمینه از بخشنامه تخلف

 توانسته از رفتن دانش  آموزان به مدارس  دیگر  ممانعت به عمل  آورد.

مشکل جدی الحاق دوره پیش دانشگاهي به دوره متوسطه است كه مدیران مدارس را از جهت گیری های تربیتي 

زیادی را  اصیل تا میزان باالیي دور ساخته است و مدیران برای تامین معلمان تخصصي دوره پیش دانشگاهي نیروی

 صرف مي كنند كه در  صورت تفکیک پیش دانشگاهي از بخش متوسطه این معضل حل مي گردد.
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عملکرد بعضي مسئولین در رسانه ملي و بیان بندهایي از قانون اساسي كه ناظر برآموزش رایگان است بدون این كه 

ران قرار بگیرند و پرداخت شهریه سبب شده كه مردم رودرروی مدی استثنائات مطرح در قانون را تشریح كنند،

 توسط مردم به چالش كشیده شده شود و هزینه رواني مدیران افزون گردد.

 عدم شفاف سازی مقرارات مربوط به دریافت هزیته توسط والدین مشکالتي را برای مدارس ایجاد كرده است.

شي و درسي مدارس را تحت تاثیر خود انتظارات خانواده ها برای قبولي در كنکور، جهت گیری برنامه ریزی آموز

 قرار داده  و جهت گیری آموزشي بر جهت گیری پرورشي تفوق یافته است.

آموزش و پرورش مجوز استفاده از دبیران مرد در بعداز ظهر را داده، و وقتي مجوز صادر شده به زعم مدیران، صبح 

د كارایي معلمان موظف است كه علي رغم وجود كند. اصل مسئله متوجه ضعف عملکریا بعدازظهر آن توفیری نمي

 آنان باید از معلمان آزاد علي الخصوص مرد درمدارس دخترانه استفاده شود.

 ارکردهاجمع بندی ک

 نوع مدرسه
كاركرد 

 پنهان

كاركرد 

 پنهان

كاركرد 

 آشکار

كاركرد 

 آشکار
ساحت های 

 تعلیم تربیت

 های مندرج در سواالت جلسات كانونيكاركرد

 و معلمان مدیران
 سواالت

نوع 

 كاركرد
 كاركرد

 آموزشي تربیتي آموزشي تربیتي هیات امنایي

 1 منفي اول انتظار پاداش بدون تالش   مشترک    • ونمره واقعي استمطرح نیست 

مطرح است ولي تحت تاثیركنکور 

 است
 2 مثبت دوم موفقیت گرایي مشترک •   

 مشترک  •   مطرح است ولي تاثیركنکور است
هدایت صحیح استعدادها و شایستگي استعدادپروری

 ها
 سوم

 مثبت
3 

 4 منفي سوم نتیجه گرایي مشترک   •  مطرح است و متاثرازكنکور است

 5 مثبت سوم وجود انگیزه تحصیلي مشترک   •  مطرح است

  •   در حد معمول مطرح است
-اجتماعي

 سیاسي

وزان مطلوب دانش آممهارت اجتماعي ارتباطي

 )حسن سلوک با دیگران(
 6 مثبت سوم

 7 مثبت سوم اهمیت داشتن زنگ ورزش بدني -زیستي •    در حد معمول مطرح است

 8 مثبت سوم وجود كالس های فوق برنامه هنری هنری -زیبایي شناختي •    در حد معمول مطرح است

 9 مثبت سوم آموزانرواني دانش-ياهمیت داشتن سالمت جسم بدني -زیستي  •   در حد معمول مطرح است

 سوم توجه به آراستگي ظاهری و فردی هنری -زیبایي شناختي    • در حد معمول مطرح است
 مثبت

11 

 چهار های نظامالتزام به ارزش اعتقادی،عبادی،اخالفي    • در حد معمول مطرح است
 مثبت

11 

 پنج نتکریم معلما سیاسي-اجتماعي    • در حد معمول مطرح است
 مثبت

12 

به دلیل توسعه مدارس خاص دیگر 

اند و این مدارس هم دچارمشکالت

تا رسیدن این مدارس به الگوی 
 -  شش غیركاركردی)تناسب با اهداف مصوب(     



240 
 

 مدرسه محور فاصله زیاد است.

 13 منفي هفت وجود فضای رقابتي سیاسي-اجتماعي   •  زیرا تحت تاثیر كنکورند مطرح است

ولي توصیه  صیه به ادغام نمي شودتو

 شود.به توسعه این مدارس نیز نمي
 -  هشت غیركاركردی)سوال  از امکان ادغام(     

 

 

 

     7/00/13مورخ   7لیست حضار: جلسه                                    والدین هیات امنایي  -ب

 حضار ردیف
پایه تحصیلي  شغل سطح تحصیالت

 فرزند
 توضیحات نام دبیرستان متطقه

نفر از 3این جلسه با حضور  0

هیات امنایي  والدین مدارس

 شهر تهران برگزار گردیدو

نفراز والدین مدعو در  7

 .جلسه حاضر نشدند

 مادر دانش آموز پسر رشهید باهن 03 اول مدرس لیسانس

 پدر دانش آموز دختر فیض كاشاني 04 چهارم خبرنگار كارشناسي ارشد 3

3 

 شهرداری از معاونین دكتری

 پدر دانش آموز دختر فرزانگان 08 دوم

 کارکردهای مدارسو بررسي  پاسخ به سواالت -الف

به دلیل اینکه والدین مدارس هیات امنایي اكثرا فرهنگي هستند و یا شناخت دقیقي درباره  پاسخ سوال اول:

اب  مدرسه برای  فرزند خود مي كنند. آنها اذعان مدارس دارند لذا، با تحقیق و اطالعات دقیق اقدام به انتخ

 داشتندكه نگاه مثبتي به مدرسه دارند. از سوی دیگر، از لحاظ آموزشي كیفیت باالیي داشت. 

برای  این قشر  از والدین توانمندی  مدیر  خیلي  مهم است. زیرا اگر  مدیر  توانمند نباشد، كار مدرسه كامال مختل 

انمندی كامال فردی است. در نتیجه كاركردهای مدرسه با توجه به حضور این مدیر توانمند مي شود یعني این تو

 بسیار عالي است.

با فعالیت های مدرسه آشنایي دارند و مدرسه توانسته انتظارتشان را پاسخ دهد. از مدرسه راضي  پاسخ سوال دوم:

مالک آنها مله مهمترین انتظارات این والدین بود. هستند. از  سوی  دیگر تاكید بر سالمت رواني در  مدرسه از  ج

برای آموزش و پرورش تربیت سالم است و باید راهنمایي شود؛ انتظار دارند كه مدرسه در  مسائل مذهبي تسهیل 
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كننده باشد و بر انضباط تاكید نماید. بر استفاده از موبایل یا وسایل آرایشي نظارت شود. اما، مدرسه نباید در  این 

 مور  افراط كند. ا

از معلم ها و عملکردشان راضي هستند و معتقدند كه هم مدیر هم معلمان تمام توان خود را  پاسخ سوال سوم:

صرف بچه ها مي كنند، ولي گاهي معلم ها برخوردهای خشک و انعطاف ناپذیری دارند، كه مدرسه ها را شبیه به 

 یک پادگان نظامي كرده است.

ظر برآن بود كه فضای آموزشي  كشور رقابتي و نتیجه محور است و همه مدارس  نیز باطبع ن پاسخ سوال چهارم:

 نتیجه این رقابت محوری، تربیتي دانش آموزاني با روحیه خود كم بین یا خود برتر  بین نیز هست.این گونه هستند. 

دغدغه ی اصلي  راضي هستندخیر نگاه كاسب كارانه نیست. اولیاء دانش آموزان از مدرسه  پاسخ سوال پنجم:

 بیشتر همین تعلیم و تربیت است.

وجود ندارد. چون والدین این نوع مدارس بیشتر فرهنگي  هستند ، سعي  نگاه طبقاتي خیر پاسخ سوال ششم:

خصوصا در مناطقي كه تعداد كردند مشکالتي این چنیني را حل كنند. اما، به هر  حال وجود چنین مسائلي را 

 نباید انکار كرد.ولتي و هیات امنایي در كنا هم زیاد است، مدارس غیر د

مدرسه بجای فشار آوردن برای قبولي كنکور، از حالت دوستانه استفاده مي كند و دانش  پاسخ سوال هفتم:

آموزان را كه خود مشتاق پیشرفت در این زمینه هستند،از معلمان مي خواهند برایشان كالس كنکور و تقویتي فراهم 

 ند.ساز

در این مدارس به ابعاد دیگر هم توجه مي شود اما كنکور هم مهم است.مدرسه در زمینه ی تماس اجتماعي توانسته 

انتظارات را جوابگو باشد. از لحاظ برنامه ی پرورشي نیز برنامه ها مناسب است.اردوهای داخل و خارج از استان 

 به انجام مراسم و اردو و ... مي پردازند .در این مدارس عالوه بر جهت گیری كنکور،  وجود دارد.

مدارسي مثل استثنایي جزو مدارسي هستند كه نباید و  سوال هشتم: پاسخزمینه ادغام مدارس: بررسي  -ب

نمي شود با مدرسه ی دیگری ادغام شوند. اما، مخاطبي معتقد بود كه: متاسفانه در مورد مدارس تیز هوشان هم باید 

 اند.هم نگرفتهمورد نظر را ی نتیجهچون باید كال منحل شوند، ند و اهز زندگي عادی خارج شدگفت، كه این افراد ا

كه حضور بچه های اغلب این بچه ها جذب كشورهای دیگر مي شوند و توزیع این ها ناعادالنه است، در صورتي
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با  بهتر استدهای درخشان مدارس استعدا تیزهوش تر در مدارس عادی برای جبران ضعف افراد متوسط الزم است.

 مدارس دیگر ادغام بشوند.

 هزینه ی مدارس غیر دولتي خیلي باالست واز طرفي این مدارس از نظر آموزشي وضعیت بهتری دارند.

 مدارس دولتي هیئت امنایي و نمونه دولتي را مي شوند با هم ادغام كرد.

وجهت گیری متفاوت بود: برخي موافق بودند و برخي  در  زمینه ادغام مدرسه هیات امنایي و مدارس غیر دولتي  د

معتقد بودند كه :  حضاراز سوی دیگرمخالف اما در مورد مدارس غیر دولتي بحث را نمي شود با ادغام تعقیب كرد. 

ادغام در ستادها صورت بگیرد، یعني لزومي برای ادغام خود مدارس نیست، بلکه ستادهای این مدارس باید ادغام 

ی ستادها دیده نمي شود. مثال مدرسهدیریت ها تركیب شوند به دلیل اینکه هیچ لزومي بر این گسترش شوند، م

استثنائي با هیچ چیز دیگری قابل ادغام نیست و نمي توان آموزش استثنائي را در كنار مدارس دیگر قرار داد، باید 

مدارس كار درماني اینها نیز محسوب مي حتما مستقل باشد چون فرایند آموزش نوعي درمان هم هست یعني كار 

 شود.

ارائه راهکاردر جهت، افزایش کارکردهای مثبت و تقلیل بررسي نقاط قوت و ضعف مدارس و -ج

 منفي مدارسکارکردهای 

ی آموزش و پرورش به طور خواسته یا ناخواسته تک بعدی و نتیجه گرا شده است؛ برای مسئولین بیشتر جنبه

پرورش فقط به آمادگي كنکور مي پردازد درصورتي كه باید به  آموزشقلمداد مي شود. آموزشي  مدارس مهم 

ساحت های اجتماعي و تعامالت و ایجاد حرفه های شغلي توجه داشته باشد و همین طور خود مدارس هم مشکالت 

یک از دانش  های درسي غیر قابل انعطاف، عدم آشنایي معلمان با روحیه ی هرزیادی دارند. از قبیل: ساحت

ی دانش آموزان، های خالقانهخصیت جدی معلم ها، عدم قبول ایدهآموزان، تاكید معلم محوری و نمره محوری و ش

تاكید به تفکرات همگرا به جای تفکرات واگرا در دانش آموزان. یعني مدرسه شبیه به یک پادگان شده كه تمام 

 .حس نشاط و انگیزه برای بچه ها از میان رفته است

آموزش و پرورش و بالطبع مدارس در  ایجاد احساس غرور كاذب یا خود كم بیني نقش بسزایي دارند؛ این نهاد ها 

  .دروحیات منفي بکاهن بروزمي توانند با ایجاد جو رواني مطلوب از 

ورش فضای آموزشي ما االن فقط در خدمت كنکور قرار گرفته است و كنکور به عنوان یک آفت برای آموزش پر 

مطرح شده. حتي معلم هایي كه رو به غیر انتفاعي آوردند، توانایي كنترل مدرسه را نداشته اند و متاسفانه ورشکست 
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شدند و عمده دلیل این امر، سیاست های نادرست است. توسعه های بي رویه ای كه مدارس مختلف پیدا كرده اند و 

شاهد بدون كارشناسي الزم افزایش یافتند. وقتي ما االن فرزند جهت گیری ها تغییر پیدا كرد. مثال مدارس نمونه و 

مدرسه ی جدیدی كه تاسیس  مي شوند به عنوان یک رقیب برای غیرانتفاعي ها به میان مي آیند  311شاهد نداریم، 

به  و آسیب های جدی به هر دو مدرسه وارد مي شود و طبیعي است كه خانواده ها هزینه های كمتر نمونه دولتي را

 غیرانتفاعي ها ترجیح مي دهند.

مطرح است  آموزش و پرورش ما نتیجه گراست و عبور از كنکور هدف اصلي تلقي مي شود. بحث عالقه كمتر

 آینده شغلي از اهمیت بیشتری برخوردار است.

یشگاه ثاراهلل سالي یک بار راهیان نور مي روند، یا برای نقاط مختلف تهران و یا آسا08در مدرسه فرزانگان منطقه 

و... برنامه دارند. در مجموع برنامه ی اردویي قویي دارند.اردوی مشهد،باغ و موزه. اگر پولي از بچه ها گرفته مي 

مدرسه به  شود، صرف امکانات آموزشي مثل پکیج و دیگر امکانات مي شود. در هر كالس مانیتور وجود دارد و

اگر این امکانات در مدرسه غیر انتفاعي باشد سالي پنج میلیون مي اینترنت متصل است.امکانات مدرسه عالي است.

گیرند.گاهي از اولیاء كمک خواسته مي شود . از افراد خیر و ثروتمند در تجهیز و تعمیر مدرسه كمک گرفته مي 

کي از میلیون از خیرین كمک گرفته شد و ریالي نیز به جیب مدرسه نمي رود.یا مدرسه توسط ی 03شود. مثال جایي 

 والدین كه نقاش بود رنگ شد.

یا از مدرسه فراری دهد. از  معلم نقش مهمي در تربیت دانش آموز دارد مي تواند دانش آموزان رابر سر ذوق بیاورد -

سوی  دیگر سالمت رواني معلم خیلي خیلي مهم است. باید معلم هاتاییدیه سالمت داشته باشند؛ زیرا تعداد قابل 

کل سالمت روان دارند. معلمان نیز در یک دوره ی زماني مشخص باید تست رواني بدهند. توجهي از معلمان مش

 سالمتي جسمي نیروی انساني نیز مهم است.

زی به مدرسه ممنوع است. تبلت،موبایل و لب تاب ممنوع است و یک در مدرسه فیض كاشاني ورود تکنولو -

 دیسپلین شدید وجود دارد.

 ها دقیق هستند.ي ارزشیابيدر  مدارس هیات امنای

در مدرسه فرزانگان هم تقریبا مشاركت ها، برگزاری مراسم خوب انجام مي شود ولي واقعا همین مراسم هم یک  -

تشریفاتي دارد یعني پر كردن برگه های گزارشي و فقط رفع تکلیف كردن، برای اینکه نوعا این جور برنامه  یجنبه

 ر نتیجه برای اینکه مساله حل شود باید مدیران مدارس تحت فشار نباشند.ها فورمالیته انجام مي شود. د
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عده ای از مدیران اذعان دارند كه این قدر بخش نامه های نا متوازن در آموزش پرورش مي آید كه ما مجبوریم -

یعني اینقدر  برای برطرف كردن انتظارات اولیا تا حدی این بخش نامه ها را دور بریزیم و به آن ها عمل نکنیم.

مقررات بد تعریف مي شوند كه ما مجبور مي شویم خالف همین قوانین عمل كنیم. وقتي ما به عنوان الگوی تربیتي 

بچه ها مجبور به خالف كردن هستیم، انتظاری از دانش آموزان نمي توان داشت. وقتي دانش آموز مي بیند كه 

انین پایبند نمي ماند. دقیقا سیستم جوری عمل مي كند كه مدیرش تخلف مي كند، طبیعتا خود دانش آموز به قو

دستور مي دهي و اجرا دریافت مي كني، یعني از آن اجازه ی هر نوع خالقیت گرفته مي شود. همه باید طبق 

بخشنامه عمل كنند یعني هیچ ابتکاری به چشم نمي خورد. مدرسه وجه ها و كالبدهای متفاوتي دارند كه ما االن فقط 

ک وجه آن توجه مي كنیم. درمورد بحث تنوع، اگر ساختار مدارس اصالح بشوند، مشکل تنوع هم حل مي به ی

به عنوان نمونه تاسیس شده اگر بخواهیم لغو كنیم باید این اساس نامه ها را در  47شود. یعني مدرسه ای كه در سال 

 قانون به صورت كلي مورد اصالح قرار بدهیم.

 یز داشتند از  جمله:ن 0والدین توصیه هایي

 در كارهای آموزشي باید ساختار مند عمل كرد.-

یکي از دالیل به وجود آمدن تنوع مدارس كسب درآمد است پس در نتیجه اگر وضعیت اقتصادی را بهبود بدهند، -

 بحث تنوع هم حل مي شود.

ردم پولي دریافت نکند. یعني تواند با كارهای جانبي، هزینه های خود را تامین كند و از مآموزش پرورش مي-

آموزش پرورش با خرید امتیازات فروشگاه ها و ... از شهرداری و دیگر نهادها مي تواند به كسب هزینه های خود 

 بپردازد.

ی اصلي آموزش و پرورش كه تربیت نیروی ماهر است، فراموش شده است و فقط به در حال حاضر وظیفه-

 امر آسیب های جدی به آموزش وارد مي كند. آمادگي كنکور مي پردازند كه این

                                                           
برای تمامي دانش آموزان سطح كشور قرار بگیرد كه نطرات آن ها  پرسشنامه هایي هم باید-از پیشنهادات والدین به مسئولین  اجرایي طرح مي توان به موارد ذیل اشاره كرد:  -5 

 هم كه هدف اصلي هستند، بررسي شود.

همین پرسشنامه ها، روی سایت پژوهشکده یا سایت آموزش پرورش قرار داده شود و -تاكید به اینکه این طرح باید در تمامي نقاط كشور انجام شود، نه فقط در كالن شهر تهران. -

این جلسات كانوني برای كار یک -م عمومي گردد برای اینکه تمامي اولیا از هر مدرسه موظف شوند به این پرسشنامه ها پاسخ دهند تا جنبه ی دموكراتیک كار حفظ شود.یک اعال

عریف تنوع مدارس ارائه مي شد، یعني االن باید به جای رد در حال حاضر برای این طرح باید ابتدا ت-نقص محسوب میشوند به دلیل اینکه رای حداكثر مردم در نظر گرفته نمي شود.

 است. یا پذیرش تنوع، به چگونگي اجرای این طرح پرداخت. چون در اصل این تصمیم كه تنوع كاهش پیدا كند از طرف وزیر آموزش پرورش پذیرفته شده
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ساعت های درسي بسیار زیاد و نامنعطف هستند در نتیجه بچه ها از مدرسه خسته و گریزان مي شوند. مشکالت -

دیگری چون معلم محوری، شخصیت جدی و خشک كادر مدرسه، عدم قبول ایده های خالقانه، تاكید به تفکر 

 . باعث شده است كه فضای آموزشي ما شور و نشاطي برای بچه ها نداشته باشد.همگرا به جای تفکر واگرا و ..

برای ایجاد تغییر در مدارس، باید تمامي دستورالعمل ها و ... را اصال ح كرده و این روند هم از مبداء خود آغاز -

 شود. مبداء همه ی اینها هم ستادهاست كه بي نهایت االن گسترش یافته اند.

 ه جای كاهش تنوع مدارس، تنوع ستادها را كم كنید و این ستادها را با یکدیگر ادغام كنید.بهتر است ب-

كه هم خودشان شدیدا از لحاظ تعاملي ضعیف افراد تیزهوش هم نباید جدا از دیگر بچه ها قرار بگیرند به دلیل این-

دیگر دانش آموزان را جبران كنند و شده اند هم اینکه الزم است در مدارس بچه های تیز هوش هم باشند تا ضعف 

 فضای رفاقتي هم شکل بگیرد.

مدیران مدارس دولتي هم از این امر شکایت دارند چون كه مدارس دولتي تبدیل به یک انباری دانش آموزاني -

شده كه همگي در یک سطح قرار دارند و هیچ فضای رقابتي وجود ندارد و انگیزه هم از بین رفته است، در 

 كه شعارهای بعد از انقالب، رسیدگي به وضعیت عمومي مردم بوده است.صورتي

یک مدیر مي تواند كیفیت آموزشي را ارتقاء دهد حتي اگر سازمانش توانمند نباشد. مدیران در یک فضای بسته  -

 كوچک مي توانند به میل خود عمل كننداما دریک مجموعه بزرگ توانمندیشان كمرنگ است.

 

 

 ردهارکجمع بندی کا

 نوع مدرسه
كاركرد 

 پنهان

كاركرد 

 پنهان

كاركرد 

 آشکار

كاركرد 

 آشکار
ساحت های 

 تعلیم تربیت

 های مندرج در سواالت جلسات كانونيكاركرد

 والدین
 سواالت

نوع 

 كاركرد
 كاركرد

 آموزشي تربیتي آموزشي تربیتي هیات امنایي

بررسي و -عملکرد مثبت مدیران 

ای مدرسهپیداكردن -كنکاش والدین

هم ارز با تیزهوشان یا نمونه به دلیل 

 قبول نشدن فرزندان در آن مدارس

 -  اول غیركاركردی)سوال  از مالک های انتخاب مدرسه(     

 -  اول غیركاركردی)سوال  از پاسخ به انتظارمخاطبین(      عموما مثبت است 

ولي امناءهنوزجایگاه  مطرح است

 اندواقعي خود رانیافته
  

• • 
 دوم آموزشي  و نظارت و ارزیابي فعالیت های تربیتي علمي فناورانه

 مثبت
14 

 15 مثبت  سوم  و تربیتيتعالي كیفیت فعالیت های آموزشي  علمي فناورانه   • • مطرح است و متاثرازكنکور است

-اجتماعي    • اندكي مطرح است ولي شدت ندارد  16 فيمن چهار وجود  احساس غرور كاذب 
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 سیاسي

خصوصا به دلیل عدم  مطرح است

 دارس خاصآموز در مپذیرش دانش

• 
 سیاسي-اجتماعي   

 وجود احساس خود كم بیني
 17 منفي چهار

 چندان مطرح نیست
• 

   
 سودانگاری مسولین مدارس  حرفه ای -اقتصادی

 پنج
 منفي

18 

خصوصا در  اندكي مطرح است

مناطق باالتر كه تعداد غیردولتي ها 

و والدین كه بیشتر فرهنکي است  زیاد

هستندبه دلیل شرایط مالي این 

 هندترجیح مي امدارس ر

• 

   

 شش وجود احساس تفاوت طبقاتي سیاسي-اجتماعي

 منفي
19 

 

 

 

    7/00/13مورخ  7لیست حضار: جلسه       آموزان مدارس هیات امنایيدانش -ج

 درسهتوضیحات م نام دبیرستان متطقه پایه  جنسیت ردیف

از دانش آموزدختر  0

-دانششده فقط دعوت

فیض مدرسهآموز

در  04كاشاني منطقه 

 جلسه حاضر نشد.

قابل ذكر است در 

این جلسه فقط دانش 

آموزان دختر در جلسه 

 حضور داشتند.

 

  حضرت زهرا)ع( 4 تجربي سوم

  دخانچي 07 دوم انساني 3

تیر 7شهدای  08 چهارم ریاضي  3   

اضي چهارم ری 4 تیر 7شهدای  1    

7 

 چهارم ریاضي 

 فرزانگان 08

ایشان سال چهارم از فرزانگان بیرون آمده و در غیر 

دولتي مي خواند و سطح كار مدرسه قبل را باالتر 

 مي دانست.

 و بررسي کارکردهای مدارس پاسخ به سواالت -الف

مدرسه این است ا اذعان داشتند كه انتظار ما از برخي از  دانش آموزان راضي بودند، برخي دیگر نه؛ آنه ( 1سوال 

خیلي بهتر مي   در  مقایسه با مدرسه غیرانتفاعيكه از  نظر سطح علمي باالتر باشد.آنها مدرسه هیات امنایي را 
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دانستند؛ اذعان داشتند با تغییر مدیریت مدرسه رو به بهبود بوده است. تعدادی  نیز  به خاطر نزدیکي  مکاني مدرسه 

 ا انتخاب كرده بودند.ر

آموزی و های اجتماعي از جمله شورای دانشدر مدارس  هیات امنایي حس مشاركت در فعالیت ( 2 سوال

صمیمي بین مدیر و دبیر  یاردویي باالست؛ فضای درسي  عالي است و دبیرهای خوب در مدرسه وجود دارد. رابطه

اهر مدرسه و امکانات خوب است، این مدرسه به دانش آموزان  و... است و به دانش آموزان احترام مي گذارند ؛ ظ

 اعتمادبه نفس مي دهد. 

آیند. عالقه به دین و نماز ایجاد شد از مشوقها ها هم به نماز جماعت ميبه لحاظ دیني قوی است. معلّم ( 3 سوال

. اجبار  نیست. فضای اخالقي ید برای شركت در  نماز و .آها هم خوششان مي)كارت جایزه( استفاده مي شود بچه

 بخش است.رضایت

های خود برسند؛ : دانش آموزان)باالخص پیش دانشگاهي( نهایت سعي  خود را مي  كنند كه به درس(  4 سوال

ند تا فعالیت ها و برنامه های تربیتي  خود را توسط دانش ناما، نیروهای مدرسه نیز  به نوبه ی  خود سعي مي ك

ها بچه اجرا كرده وهر روز یک كالس كه ند اهصبحگاه را برنامه ریزی كرد ، مثال طوریندآموزان اجرایي كن

ها در تمام پایه فعالیتهای اجتماعي  ومشاركت مي گیرند. هها اجازها از معلّمكنند. برای شركت در برنامه مشاركت

حگاه ها هم كمتر شركت مي های  خوب  است؛ فقط بچه های پیش دانشگاهي مشاركت خوبي ندارند و در  صب

ای های سفرهایي مثل راهیان نور و تصادفات جادهكنند. اردو، راهپیمایي، زنگ انقالب وجود دارد. سختي

 نسبت به ارزش این سفر توجیه شوند،آموزان باعث شده كه بچه ها به دنبال فرار از این اردو باشند. باید بچه ها دانش

  نیستند.ما در  كل ، ولي مشتاق اردو ا

كنند. كسي جرأت پیچاندن ندارد. مدرسه با مدیر و معاونان بسیار جذبه دارند  خیلي دقیق بررسي مي ( 5 سوال

شود. دهند. كسر انضباط هم دارد پس سبب اصالح مينمي یر كند سر كالس راهی دقیق است. اگر كسي دبرنامه

ها كنند تا اتفاقي برای بچهحاظ تأخیر و غیبت خیلي اذیت ميدهند.از لگردند. آمار را به والدین ميها را ميكیف

زنند تا خبر را اطالع دهند.تأخیر و غیبت  در نمره تأثیر ها خیلي به خانه زنگ مينیفتد. برای اطالع دادن غیبت بچه

 الزم و مفید است.آموزان را ها نیز اذعان داشتند كه : نگاه دقیق مسئولین نسبت به موارد انضباطي دانشدارد. بچه

ی  دانش آموزان اذعان داشتند: كه عدالت بین بچه ها است. عدالت به لحاظ سطح و كار دبیرها همه ( 6 سوال

نقدر آ. و تجربي با انساني تفاوت قائلند برقرار است برای سطوح مختلف علمي، ولي مسئولین مدرسه بین ریاضي
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دهند.معلم بد برای همه است. در مقایسه با علت به كسي نمييكنند كه حتي یک صدم هم بعدالت را برقرار مي

 هایش بهتر است.غیردولتي ، غیردولتي معلم

ترها به ر این مدارس رقابت منفي دیده نشده و حتّي گاهي قویدها متفاوت است. های تخصصي رشتهدبیر درس

در مدرسه حاضر  چند ضعیف صبح زودشوند تا یک قوی با گروه هم ميكنند. گروهترها كمک درسي ميضعیف

 كار كنند. باشند و باهم

دلیل قبول نشدن در آزمون مدارس نمونه و سمپاد است. از سوی دیگر اذعان بیشتر به شکست تحصیلي   ( 7 سوال

كند. تعدادی از دانش آموزان نیز به دلیل عدم موفقیت در چي حسّ شکست القاء ميهای قلمداشتند كه آزمون

 مي شوند. و شکست ضعف ات دچار احساسامتحان

ولي  آموز نظری در مورد ادغام داشتدر این جلسه هر دانش( 8 سوالبررسي زمینه ادغام مدارس:  -ب

و خود را با علي الخصوص نمونه ها نزدیک تر مي عموما نظرشان بر ادغام مدرسه شان با تیزهوشان یا نمونه بود 

 دانستند.

تا ما بهتر شود ماندگي حسّ رقابت شدید ميقبجای حس عبه زهوشان ادغام بشود،ها با تیهیات امنایياگر -

 گیرند ما هم یاد بگیریم.ها یاد ميطور كه آنمان را نشان دهیم. همانتوانایي

قوی و ضعیف اختالف زیاد های بین بچه ها ادغام شود باید سعي شودها با نمونه دولتيهیات امنایي اگر -

با نمونه شود در كنار هم قرار داد. در مجموع خود را سطح را ميهای همبچه  ا گرفتن آزمونب .ایجاد نشود

 دانستند.دولتي در یک حد مي

 تواند ادغام شوند. ها با عادی هم ميهیات امنایي  -

ارائه راهکاردر جهت، افزایش کارکردهای مثبت بررسي نقاط قوت و ضعف مدارس و -ج -

 ي مدارسمنفو تقلیل کارکردهای 

مذهبي را با روشهای مختلف  –های مليتربیتي نظیر آموزش بتوانند ارزش –نگيهای فرهدر مجموع زماني كه نهاد

برای دانش آموزان دروني كنند، حس تعلق خاطر ، وطن دوستي  و ... دانش آموزان تعالي یافته و دانش آموزان 

های  اخیر این وظیفه نهاد های تربیتي، و بالطبع آن نهاد  نمایند. در  سال ت به جامعه خود احساس مسئولیت مينسب

آموزش و پرورش به دالیل مختلف كم رنگ شده است. لذا، همه ی  مدارس به نوعي در امر فرار مغز ها دخیل 

این فرار   وزان اگر مجال و فرصتي  دست آورند امکان مهاجرت وجود دارد.متعداد قابل توجهي از  دانش آ بودند.
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مدارس  و بالطبع دانش آموزاني كه از  نظر آموزشي قوی هستند،  ،كاركردهای منفي انواع مدارس است وا جزهمغز

بیشتر در  معرض مهاجرت مي باشند، لذا، بایستي  در  كنار تاكید بر بعد آموزشي در  مدارس به بعد تربیتي )نظیر 

  هویت( پرداخته شود. 

 ن اشاره داشتند.دانش آموزان عموما به توانمندی مدیرا -

 امکانات مدرسه به زعم دانش آموزان مناسب و حتي بهتر از غیر انتفاعي ها محسوب مي شد -

 خود اتکایي در موفقیت دانش آموزان و توجه به تالش فردی آنان مورد اشاره بود. -

  شدبرگزاری صبحگاه و ..... مناسب ارزیابي مي فعالیت های اجتماعي مثل مراسم مذهبي،اعیاد، -

 عدم اجبار در فعالیت های اجتماعي مورد تاكید بود. -

 دانش آموزان از كادر آموزشي در كل رضایت داشتند. -

ها ولي معلّمرسه بهتر است كه بحث سیاسي نشود در مدمعتقد بودند  فضای سیاسي جو مدرسه خنثي است. -

 ها بدهند.اطالعات الزم را به بچه

 .رزیابي شداعتماد به نفس دانش آموزان بسیار خوب ا -

 .فضای مذهبي درون مدرسه متعادل، معقول و برای دانش آموزان راضي كننده محسوب مي شد -

اجرای قوانین و انضباط درون مدرسه محکم و منسجم بود و لیکن وجود رفتارهای مثل گشتن كیف ها و وسایل  -

 ني نشده است.شخصي را بد و نادرست مي دانستند و به این ترتیب به نظر مي رسید انضباط درو

آموز ند كه اگر در یک كالس هم دانشبود ها به این قائلبچه عدالت نسبي خوبي در فضای مدارس برقرار بود. -

رضایت  يین كالسچنها از سطح باال، هم سطح متوسط و هم سطح پایین باشد نمودی از عدالت است. بچه

  دارند.

شان هم آموزشي بیرون بروند: گاهي مدرسهمراكز كمکها عالقه دارند برای قبولي در كنکور به اكثر بچه -

 كند.كند و گاهي برگزار نميبرگزار مي

تر كم« ی دختر و پسررابطه»ای مثل ها بیشتر روی درس است و به مسائل حاشیهدر این مدارس تمركز بچه -

 شوند.پرداخته مي
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نباید فکر كنیم كه معتقد بودند  شان بود.پیشنهاد ادغام بیشترمتوجه مدارس نمونه دولتي و استعدادهای درخ -

اند. شاید دیگران هم اگر در آن ها به آن صورت پرورش یافتهاند. آنجدابافته های مدارس خاص تافتهبچه

 توانستند همان مقدار خاص بشوند.مي گرفتند،شرایط قرار مي

خصي دانش آموزان مرهون شرایط موفقیت دانش آموزان استعدادهای درخشان را عالوه بر توانایي های ش -

 مدرسه هایشان مي دانستند.

 جمع بندی کارکردها

 نوع مدرسه
كاركرد 

 پنهان

كاركرد 

 پنهان

كاركرد 

 آشکار

كاركرد 

 آشکار
ساحت های 

 تعلیم تربیت

 های مندرج در سواالت جلسات كانونيكاركرد

 آموزاندانش
 سواالت

نوع 

 كاركرد
 كاركرد

 آموزشي تربیتي آموزشي تربیتي هیات امنایي

ولي كمتر مدارس  مطرح است

 تیزهوشان و نمونه 
 دوم فرارمغزها مشترک    •

 منفي
21 

 •    كمتر مطرح است
اعتقادی،عبادی

 ،اخالفي

جود برنامه های آموزشي غیر درسي برای تقویت بنیه و

 اعتقادی مخاطبین
 سوم

 مثبت
30 

    • كمتر مطرح است
 اعتقادی،عبادی

 ،اخالفي
 طحي سازی ارزش های دیني س

 سوم
 22 منفي

  •   مطرح است
 اعتقادی،عبادی

 ،اخالفي
 ادای فرائض اهمیت داشتن 

 سوم
 23 مثبت

  •   مطرح است
 اعتقادی،عبادی

 ،اخالفي
 اخالق مداری 

 سوم
 34 مثبت

    • در حد معمول مطرح است
 اعتقادی،عبادی

 ،اخالفي
 37 مثبت سوم وجود عالقه به نماز و شعایر دیني

 سیاسي-اجتماعي  •   مطرح است ترپررنگ

های اجتماعي) درون  آموزان درفعالیتمشاركت دانش

 ها(و بیرون مدرسه مثل صبحگاه ، اردوها، راهپیمایي
 34 مثبت چهار

 27 مثبت چهار گرایش به فعالیت های اجتماعي سیاسي-اجتماعي    • تر مطرح استپررنگ

 پنج اهمیت رسیدگي به مسایل انضباطي  مشترک  •   مطرح است با قوت
 مثبت

28 

البته گاهي تبعیض بین  مطرح است

 ها مطرح استرشته
 •   

 عدالت آموزشي  سیاسي-اجتماعي
 شش

 مثبت
31 

علي الخصوص كه این  داردوجود 

آموزان در مدارسي مثل دانش

 اند.تیزهوشان یا نمونه پذیرفته نشده

 منفي هفت کست تحصیلي ایجاد احساس ش مشترک    •
31 
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 مقدمه

بررسي نتایج بدست اول محور ؛ گرددمحور ارائه مي 3از نتایج این مطالعه را در تحلیل نهایي اطالعات بدست آمده 

آمده بر اساس سوال اول تحقیق است و در صدد تحلیل و جمع بندی هریک كاركردهای مثبت و منفي آشکار و 

 گانه است.00هان آموزشي و تربیتي در مدارسن

های بدست آمده گانه برگزار گردید و یافته00نتایج جلسه تلفیقي كه با حضور نمایندگان  مدارس  محور دوم

راهکارهایي تقویت آثار و پاسخگوی دو سوال عمده تحقیق)سوال دوم و سوم( در مورد ادغام مدارس  و 

است كه سعي كاهش آثار و كاركردهای منفي)اعم از آشکار و نهان(  و نهان( كاركردهای مثبت)اعم از آشکار و

 گانه نهایي و ارائه گردد.00نمایندگان  مدارس  ا لحاظ كردن نظراتشده ب

 

هریک کارکردهای مثبت و منفي آشکار و نهان آموزشي و محور اول: تحلیل و جمع بندی نتایج 

 گانه11تربیتي در مدارس

م بررسي نتایج بدست آمده بر اساس سوال اول تحقیق است و در صدد تحلیل و جمع بندی محور اول فصل پنچ

 .گانه است00هریک كاركردهای مثبت و منفي آشکار و نهان آموزشي و تربیتي در مدارس

، غیر دولتي، استعدادهای دولتي كاركردهای آَشکار و پنهان مدارس چندگانه)عادیتحقیق:  سوال اول

در  (، مدارس وابسته و مدارس استثنایيبزرگساالن، ایثارگران، راه دوردولتي، هیات امنایي، شاهد، درخشان، نمونه 

 چیست؟شهر تهران  متوسطهمدارس كلیه 

كاركرد مورد بررسي قرار گرفت كه نتایج  بررسي هر كاركرد در هرنوع مدرسه  31جلسات كانوني برگزار شده  در

 : استعیت هر نوع مدرسه در مورد كاركرد مورد نظر توصیف وض كه به شرح جداول زیر است
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 ردیف
نوع 

 مدرسه

 نوع كاركرد ساحت های تعلیم تربیت
 كاركرد اول پنهان دكاركر كاركرد پنهان كاركرد آشکار كاركرد آشکار

 منفي مشترک
 تربیتي آموزشي تربیتي آموزشي

  انتظار پاداش بدون تالش

 

 عي استمطرح نیست ونمره واق استثنایي 0

 مطرح نیست ونمره واقعي است ایثارگران 3

 شائبه آن به قوت مطرح است بزرگساالن 3

آموزش از  4

 .رساني های نادرست در مورد این مدارس شدید بوده استها عمدتا واقعي است  و مانند دیگر مدارس بزرگسال است ولي اطالعنمره راه دور

 .نمره پایین خطر اخراج را در پي دارد مطرح نیست ونمره واقعي است و سمپاد 7

 مطرح نیست ونمره واقعي است شاهد 4

عادی  7

 مطرح نیست ونمره واقعي است ولیکن زمینه وجود این مشکل مشهود و تامیزاني به مقطع قبل مربوط است. دولتي

 اگرچه سعي بر اخذ نمره واقعي است ولي این انتظارتلویحا وجود دارد غیردولتي 8

 مطرح نیست ونمره واقعي است و نمره پایین خطر اخراج را در پي دارد مونهن 1

 مطرح نیست ونمره واقعي است وابسته 01

هیات  00

 امنایي
 مطرح نیست ونمره واقعي است

 

 ردیف
نوع 

 مدرسه

 نوع كاركرد ساحت های تعلیم تربیت
 ومكاركرد د پنهان دكاركر كاركرد پنهان كاركرد آشکار كاركرد آشکار

 مثبت مشترک
  موفقیت گرایي تربیتي آموزشي تربیتي آموزشي

 به قوت مطرح است استثنایي 0

 به قوت مطرح است ایثارگران 3

 به طور ضعیفي مطرح است و تحت تاثیر اخذ مدرک است بزرگساالن 3

آموزش از  4

 راه دور
 مطرح است و تحت تاثیر اخذ مدرک است
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 ولي تحت تاثیركنکور استبه شدت مطرح است  سمپاد 7

 مطرح است ولي تحت تاثیركنکور است شاهد 4

عادی  7

 مطرح است ولي تحت تاثیركنکور است دولتي

 مطرح است ولي تحت تاثیركنکور است غیردولتي 8

 مطرح است ولي تحت تاثیركنکور است نمونه 1

 با قوت مطرح است وابسته 01

هیات  00

 امنایي
 ثیركنکور استمطرح است ولي تحت تا

 

 ردیف
نوع 

 مدرسه

 نوع كاركرد ساحت های تعلیم تربیت
 سومكاركرد  پنهاند كاركر كاركرد پنهان كاركرد آشکار كاركرد آشکار

 مثبت مشترک
 تربیتي آموزشي تربیتي آموزشي

هدایت  استعدادپروری

صحیح استعدادها و 

  هاشایستگي

 ضعیف مطرح استبه دلیل ضعف امکانات به طوری  استثنایي 0

 مطرح است ولي تحت تاثیر مشکالتي مثل كمبود مدرسه، امکانات و....است. ایثارگران 3

 چندان مطرح نیست بزرگساالن 3

آموزش از  4

 به صورت پررنگ مطرح نیست راه دور

 به شدت مطرح است  سمپاد 7

 مطرح است شاهد 4

عادی  7

 مطرح استبه دلیل تمركز اصلي بركنکور كمرنگ  دولتي

 اگر چه تحت تاثیركنکور است ولي بیش از دیگر مدارس مطرح است غیردولتي 8

 ها و المپادها مطرح است ولي همچنان تحت تاثیركنکور است.بیش از مدارس دیگر در قالب شركت در جشنواره نمونه 1

 با قوت مطرح است وابسته 01
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هیات  00

 امنایي
 مطرح است ولي تاثیركنکور است

 

 ردیف
نوع 

 مدرسه

 نوع كاركرد ساحت های تعلیم تربیت
 چهارمكاركرد  پنهاند كاركر كاركرد پنهان كاركرد آشکار كاركرد آشکار

 منفي مشترک
 نتیجه گرایي تربیتي آموزشي تربیتي آموزشي

 مطرح نیست  استثنایي 0

 مطرح نیست ایثارگران 3

 خذ مدرک استمطرح است و لي بیشتر در راستای ا بزرگساالن 3

آموزش از  4

 مطرح است ولي تحت اخذ مدرک است راه دور

 به شدت مطرح است و متاثرازكنکور است سمپاد 7

 مطرح است و متاثرازكنکور است شاهد 4

عادی  7

 مطرح است و متاثرازكنکور است دولتي

 مطرح است و متاثرازكنکور است غیردولتي 8

 است مطرح است و متاثرازكنکور نمونه 1

 مطرح نیست زیرا جو مدرسه رقابتي نیست وابسته 01

هیات  00

 امنایي
 مطرح است و متاثرازكنکور است

 

 ردیف
نوع 

 مدرسه

 نوع كاركرد ساحت های تعلیم تربیت
 پنجمكاركرد پنهان دكاركر كاركرد پنهان كاركرد آشکار كاركرد آشکار

 مثبت مشترک
  نگیزه تحصیليوجود ا تربیتي آموزشي تربیتي آموزشي

تر است دردیگر ناتواني ها تحت تاثیر ضعف امکانات ضعیف تر استدر نابینایان مطلوب استثنایي 0  

 با قوت مطرح است ایثارگران 3
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 پایین است بزرگساالن 3

آموزش از  4

 پایین است راه دور

 با قوت مطرح است سمپاد 7

 مطرح است شاهد 4

عادی  7

 آموزان پذیرفته نشده آن مدارس در مدارس دولتي انگیزه تحصیلي را تنزل داده استاص و وجود دانشتوسعه مدارس خ دولتي

 مطرح است غیردولتي 8

 با قوت مطرح است نمونه 1

 با قوت مطرح است وابسته 01

هیات  00

 امنایي
 مطرح است

 

 ردیف
نوع 

 مدرسه

 نوع كاركرد ساحت های تعلیم تربیت
 ششمكاركرد پنهان دكاركر كاركرد پنهان آشکار كاركرد كاركرد آشکار

 مثبت سیاسي-اجتماعي

 تربیتي آموزشي تربیتي آموزشي

مهارت اجتماعي 

مطلوب دانش ارتباطي

آموزان )حسن سلوک 

 با دیگران(

 به دلیل تفکیک مدرسه و عدم ارتباط با افراد عادی به شکل ضعیف تر مطرح است استثنایي 0

 ت مطرح استبا قو ایثارگران 3

 آموزان مردودی كه در سن مدرسه اند و بزرگساالن با سن باالتر مشکالت ارتباطي وجود داردبه دلیل وجود دو طیف دانش بزرگساالن 3

آموزش از  4

 راه دور
 در حد معمول مطرح است

 با قوت مطرح است سمپاد 7

 در حد معمول مطرح است شاهد 4

عادی  7
 ح استدر حد معمول مطر
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 دولتي

 در حد معمول مطرح است غیردولتي 8

 در حد معمول مطرح است نمونه 1

 با قوت مطرح است وابسته 01

هیات  00

 امنایي
 درحد معمول مطرح است

 

 ردیف
نوع 

 مدرسه

 نوع كاركرد ساحت های تعلیم تربیت
 هفتمكاركرد پنهان دكاركر كاركرد پنهان كاركرد آشکار كاركرد آشکار

 مثبت نيبد -زیستي
 تربیتي آموزشي تربیتي آموزشي

اهمیت داشتن زنگ 

 ورزش

 به شکل ضعیف تر مطرح است استثنایي 0

 اصال مطرح نیست ایثارگران 3

 چندان مطرح نیست بزرگساالن 3

آموزش از  4

 راه دور
 چندان مطرح نیست

 به صورت پررنگي مطرح است سمپاد 7

 در حد معمول مطرح است شاهد 4

عادی  7

 در حد معمول مطرح است دولتي

 بیش از دیگر مدارس مطرح است غیردولتي 8

 در حد معمول مطرح است نمونه 1

 مطرح است وابسته 01

هیات  00

 امنایي
 در حد معمول مطرح است
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 ردیف
نوع 

 مدرسه

 نوع كاركرد ساحت های تعلیم تربیت
 هشتمركردكا پنهان دكاركر كاركرد پنهان كاركرد آشکار كاركرد آشکار

 مثبت هنری -زیبایي شناختي
 تربیتي آموزشي تربیتي آموزشي

وجود كالس های فوق 

 برنامه هنری

 به شکل ضعیف تر مطرح است استثنایي 0

 اصال مطرح نیست ایثارگران 3

 اصال مطرح نیست بزرگساالن 3

آموزش از  4

 راه دور
 اصال مطرح نیست

 با قوت مطرح است سمپاد 7

 ر حد معمول مطرح استد شاهد 4

عادی  7

 در حد معمول مطرح است دولتي

 بیش از دیگر مدارس مطرح است غیردولتي 8

 در حد معمول مطرح است نمونه 1

 در حد معمول مطرح است وابسته 01

هیات  00

 امنایي
 در حد معمول مطرح است

 

 ردیف
نوع 

 مدرسه

 نوع كاركرد ساحت های تعلیم تربیت
 نهم كاركرد پنهان دكاركر كاركرد پنهان اركرد آشکارك كاركرد آشکار

 مثبت بدني -زیستي
 تربیتي آموزشي تربیتي آموزشي

اهمیت داشتن سالمت 

-رواني دانش-جسمي

 آموزان

 به شکل ضعیف تر مطرح است استثنایي 0

 مکان ادامه تحصیل برای ارتقاء روحیه آنان توجه   شده بود.سالمت جسمي ایثارگران چندان مطرح نبود ولي به سالمت روحي آنان و ایجاد ا ایثارگران 3

 سالمت جسمي چندان مطرح نیست ولي تالش برای ادامه تحصبل از نظر رواني ارضا كننده است بزرگساالن 3

 به صورت پررنگ مطرح نیست ولي تالش برای ادامه تحصبل از نظر رواني ارضا كننده استآموزش از  4
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 راه دور

 با قوت مطرح است سمپاد 7

 در حد معمول مطرح است شاهد 4

عادی  7

 در حد معمول مطرح است دولتي

 بیش از دیگر مدارس مطرح است غیردولتي 8

 در حد معمول مطرح است نمونه 1

 با قوت مطرح است وابسته 01

هیات  00

 امنایي
 در حد معمول مطرح است

 

 ردیف
نوع 

 مدرسه

 كاركردنوع  ساحت های تعلیم تربیت
 دهم كاركرد پنهاند كاركر كاركرد پنهان كاركرد آشکار كاركرد آشکار

 مثبت هنری -زیبایي شناختي
 تربیتي آموزشي تربیتي آموزشي

توجه به آراستگي 

 ظاهری و فردی

 عموماتحت تاثیرشرایط مالي خانواده ها قرار داشت استثنایي 0

 اصال مطرح نیست ایثارگران 3

 دان مطرح نیست و بیشتر متاثر از شرایط جامعه است تا مقررات آموزش وپرورشچن بزرگساالن 3

آموزش از  4

 به صورت پررنگ مطرح نیست راه دور

 در حد معمول مطرح است سمپاد 7

 در حد معمول مطرح است شاهد 4

عادی  7

 در حد معمول مطرح است دولتي

 در حد معمول مطرح است غیردولتي 8

 معمول مطرح استدر حد  نمونه 1
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 با قوت مطرح است وابسته 01

هیات  00

 امنایي
 در حد معمول مطرح است

 

 ردیف
نوع 

 مدرسه

 نوع كاركرد ساحت های تعلیم تربیت
 یازدهمكاركرد پنهاند كاركر كاركرد پنهان كاركرد آشکار كاركرد آشکار

 مثبت اعتقادی،عبادی،اخالفي
 تربیتي آموزشي تربیتي آموزشي

 های نظامبه ارزش التزام

 چندان مطرح نیست استثنایي 0

 به قوت مطرح است ایثارگران 3

 چندان مطرح نیست بزرگساالن 3

آموزش از  4

 راه دور
 چندان مطرح نیست

 در حد معمول مطرح است سمپاد 7

 بیشتر از دیگر مدارس مطرح است شاهد 4

عادی  7

 در حد معمول مطرح است دولتي

 حد معمول مطرح است در غیردولتي 8

 در حد معمول مطرح است نمونه 1

 به صورت برجسته بیشتر از دیگر مدارس مطرح است وابسته 01

هیات  00

 امنایي
 در حد معمول مطرح است

  

 ردیف
نوع 

 مدرسه

 نوع كاركرد ساحت های تعلیم تربیت
 دوازدهمكاركرد پنهاند كاركر كاركرد پنهان كاركرد آشکار كاركرد آشکار

 مثبت سیاسي -اجتماعي
 تربیتي آموزشي تربیتي آموزشي

 تکریم معلمان

 گیراست دردیگر ناتواني ها  هم البته مطرح استدر نابینایان چشم استثنایي 0
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 در حدشایسته ای مطرح است ایثارگران 3

 به صورت پررنگ مطرح نیست بزرگساالن 3

آموزش از  4

 راه دور
 به صورت پررنگ مطرح نیست

 در حد معمول مطرح است سمپاد 7

 در حد معمول مطرح است شاهد 4

عادی  7

 در حد معمول مطرح است دولتي

 در حد معمول مطرح است غیردولتي 8

 نمونه 1
 نظر ندارندِگیر و سخت معلمان این مدارس مابه ازایي در آموزان مطرح است است ولیکن متولیان آموزش و پرورش مناطق برای كار چشمدرسطح دانش

 با قوت مطرح است وابسته 01

هیات  00

 امنایي
 در حد معمول مطرح است

 

 ردیف
نوع 

 مدرسه

 نوع كاركرد ساحت های تعلیم تربیت
 سیزدهمكاركرد پنهاند كاركر كاركرد پنهان كاركرد آشکار كاركرد آشکار

 منفي سیاسي -اجتماعي
 تربیتي آموزشي تربیتي آموزشي

 وجود فضای رقابتي

 چندان مطرح نیست استثنایي 0

 مطرح است ولي با شکلي مثبت و مطلوب ایثارگران 3

 چندان مطرح نیست بزرگساالن 3

آموزش از  4

 راه دور
 مطرح نیست

 به شدت مطرح است  سمپاد 7

 مطرح است شاهد 4

عادی  7
 مطرح  و تحت تاثیركنکور است
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 دولتي

 تبیش از دیگر مدارس مطرح اس غیردولتي 8

 با شدت مطرح است نمونه 1

 مطرح نیست وابسته 01

هیات  00

 امنایي
 مطرح است زیرا تحت تاثیر كنکورند

 

 ردیف
نوع 

 مدرسه

 نوع كاركرد ساحت های تعلیم تربیت
 0چهاردهم كاركرد پنهاند كاركر كاركرد پنهان كاركرد آشکار كاركرد آشکار

 مثبت علمي فناورانه
 تربیتي آموزشي تربیتي آموزشي

نظارت و ارزیابي فعالیت 

 آموزشي و های تربیتي

 _ استثنایي 0

 _ ایثارگران 3

 به صورتي ضعیف مطرح است بزرگساالن 3

آموزش از  4

 راه دور
_ 

 مطرح است سمپاد 7

 مطرح است شاهد 4

عادی  7

 مطرح استضعیف است و بیشتراز طریق انجمن اولیاء دولتي

 دیگر مطرح استبیش از مدارس  غیردولتي 8

 مطرح است نمونه 1

 با قوت مطرح است وابسته 01

                                                           

ود احصاءگردید و این جلسات برای والدین مدارس استثنایي و راه از جلساتي كه برای والدین برگزار شده ب 01تا  04قابل ذكر است كاركرد  - 0

 دور برگزار نگردید. دانش آموزان ایثارگر هم همگي بزرگسال محسوب مي شدند و احضار والدین آنها موضوعیتي نداشت.
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هیات  00

 امنایي
 اندمطرح است ولي امناءهنوزجایگاه واقعي خود رانیافته

 

 

 ردیف
نوع 

 مدرسه

 نوع كاركرد ساحت های تعلیم تربیت
 پانزدهم كاركرد پنهاند كاركر كاركرد پنهان كاركرد آشکار كاركرد آشکار

 مثبت رانهعلمي فناو
 تربیتي آموزشي تربیتي آموزشي

تعالي كیفیت فعالیت 

 و تربیتيهای آموزشي 

 _ استثنایي 0

 _ ایثارگران 3

 به صورتي ضعیف مطرح است بزرگساالن 3

آموزش از  4

 راه دور
_ 

 با شدت مطرح است و متاثرازكنکور است سمپاد 7

 مطرح است و متاثرازكنکور است شاهد 4
عادی  7

 مطرح است و متاثرازكنکور است يدولت

 مطرح است و متاثرازكنکور است غیردولتي 8
 مطرح است و متاثرازكنکور است نمونه 1

 با قوت مطرح است وابسته 01
هیات  00

 امنایي
 مطرح است و متاثرازكنکور است

 

 ردیف
نوع 

 مدرسه

 نوع كاركرد ساحت های تعلیم تربیت
 شانزدهم كاركرد پنهاند كاركر كرد پنهانكار كاركرد آشکار كاركرد آشکار

 منفي سیاسي-جتماعيا
 تربیتي آموزشي تربیتي آموزشي

وجود  احساس غرور 

 كاذب



264 
 

 _ استثنایي 0

 _ ایثارگران 3

 مطرح نیست بزرگساالن 3

آموزش از  4

 راه دور
_ 

 مطرح است و شدت دارد سمپاد 7

 در حد معمول مطرح است شاهد 4

عادی  7

 دولتي
 در حد معمول مطرح است

 در حد معمول مطرح است غیردولتي 8

 مطرح است نمونه 1

 چندان مطرح نیست وابسته 01

هیات  00

 امنایي
 اندكي مطرح است ولي شدت ندارد

 

 ردیف
نوع 

 مدرسه

 نوع كاركرد ساحت های تعلیم تربیت
 مهفده كاركرد پنهاند كاركر كاركرد پنهان كاركرد آشکار كاركرد آشکار

 منفي سیاسي-جتماعيا
 تربیتي آموزشي تربیتي آموزشي

وجود احساس خود كم 

 بیني

 _ استثنایي 0

 _ ایثارگران 3

 به دلیل شکست های قبلي مطرح است بزرگساالن 3

آموزش از  4

 راه دور
_ 

 در حد معمول مطرح است سمپاد 7
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 در حد معمول مطرح است شاهد 4

عادی  7

 طرح استدر حد معمول م دولتي

 در حد معمول مطرح است غیردولتي 8

 نمونه 1
 اندهایشان با هم برگزار شده و آنجا پذیرفته نشدهمطرح است علي الخصوص كه  این مدارس خود را رتبه بعد از تیزهوشان مي دانند و آزمون

 چندان مطرح نیست وابسته 01

هیات  00

 امنایي
 آموز در مدارس خاصشمطرح است خصوصا به دلیل عدم پذیرش دان

 

 ردیف
نوع 

 مدرسه

 نوع كاركرد ساحت های تعلیم تربیت
 هیجدهم كاركرد پنهاند كاركر كاركرد پنهان كاركرد آشکار كاركرد آشکار

 منفي حرفه ای -اقتصادی
 تربیتي آموزشي تربیتي آموزشي

سودانگاری مسولین 

 مدارس

 _ استثنایي 0

 _ ایثارگران 3

آنها مي توانند مدیران مدارس بزرگسال  "پندارند رانتي پنهان بین نیروهای ادارات مناطق وجود دارد و عمومارس دیگر ميمدا بزرگساالن 3

 باشند كه شائبه سودانگاری مدیران این مدارس را تقویت مي كند.

آموزش از  4

 راه دور
_ 

ئبه وجود دارد ولیکن متاثر از نام مدرسه و عملکرد مقبول مدرسه با توجه به دریافت هزینه نزدیک به مدارس غیر دولتي این شا سمپاد 7

 از منظر والدین و حمایت دولتي ناچیز، اعتراض پررنگي مشهود نیست.

 چندان مطرح نیست  شاهد 4

عادی  7

 دولتي
 های تعلیم و تربیتي اولیاء مدرسه تفوق داردگیریمطرح است ولي اولویت اول نیست و جهت

 های تعلیم و تربیتي اولیاء مدرسه تفوق داردگیریطرح است ولي جهتم غیردولتي 8

 چندان مطرح نیست نمونه 1

 اصال مطرح نیست وابسته 01
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هیات  00

 امنایي
 هایي مانند هزینه سرویس مدرسه و هماهنگي بین مسئول سرویس و مدیر قابل مشاهده استچندان مطرح نیست ولي گاهي در قالب

 

 ردیف
نوع 

 همدرس

 نوع كاركرد ساحت های تعلیم تربیت
 نوزدهم كاركرد پنهاند كاركر كاركرد پنهان كاركرد آشکار كاركرد آشکار

 منفي سیاسي-اجتماعي
 تربیتي آموزشي تربیتي آموزشي

وجود احساس تفاوت 

 طبقاتي

 _ استثنایي 0

 _ ایثارگران 3

 . چندان مطرح نیست بزرگساالن 3

آموزش از  4

 راه دور
_ 

 سمپاد 7
 آموزان آنها را جایابي كنندتشدید شده است.اند برحسب مکان سکونت دانشبه قوت مطرح است علي الخصوص در مدارس جدید كه قادر نبوده

 شاهد 4
 زند.ي را دامن ميی متمول نشین تهران چنین شبهاتملیون توماني برای تغییر نمای دبیرستان شاهد منطقه311چندان مطرح نیست ولي موردی مثل هزینه 

عادی  7

 كندهم سطحند چندان مطرح نیست چون بیشترخانواده هایي كه فرزندشان در مدرسه تحصیل مي دولتي

 غیردولتي 8
 وجود دارد و در مدارس غیردولتي مناطق متمول نشین شدیدتر است. 

 نمونه 1
 اندارس نمونه رانتخاب كردهشدگان تیزهوشان به دلیل عدم وسع مالي مدمطرح است زیرا بعضي قبول

 وابسته 01
 اصال مطرح نیست

00 
هیات 

 امنایي
اندكي مطرح است خصوصا در مناطق باالتر كه تعداد غیردولتي ها زیاد است و والدین كه بیشتر فرهنکي هستندبه دلیل شرایط مالي این 

 دهندمدارس را ترجیح مي

 

 ردیف
نوع 

 مدرسه

 ركردنوع كا ساحت های تعلیم تربیت
 0بیستم  كاركرد پنهاند كاركر كاركرد پنهان كاركرد آشکار كاركرد آشکار

 منفي مشترک
 تربیتي آموزشي تربیتي آموزشي

 فرارمغزها

                                                           
ن، بزرگساالن، عادی دولتی، آموزان مدارس ایثارگراجلسه با دانش5های تحقیق فقط از نیز به دلیل محدودیت 31تا  21کارکرد  -1 

 نمونه  و هیات امنایی  احصاء گردید.
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 _ استثنایي 0

 موضوعیت نداشت ایثارگران 3

 مطرح نیست بزرگساالن 3

آموزش از  4

 راه دور
_ 

 _ سمپاد 7

  شاهد 4

عادی  7

 دولتي
یستچندان مطرح ن  

 _ غیردولتي 8

 مطرح است ولي كمتر از نیزهوشان نمونه 1

 وابسته 01
_ 

هیات  00

 مدارس تیزهوشان و نمونهاز مطرح است ولي كمتر  امنایي

 

 ردیف
نوع 

 مدرسه

 نوع كاركرد ساحت های تعلیم تربیت
 بیست ویک  كاركرد كرد پنهانكار كاركرد پنهان كاركرد آشکار كاركرد آشکار

دی،عبادی،اخالفياعتقا  مثبت 

 تربیتي آموزشي تربیتي آموزشي

جود برنامه های و

آموزشي غیر درسي 

برای تقویت بنیه اعتقادی 

 مخاطبین

 _ استثنایي 0

 به دلیل امکانات ضعیف كمتر مطرح است ایثارگران 3

 مطرح نیست بزرگساالن 3

آموزش از  4

 راه دور
_ 
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 _ سمپاد 7

 _ شاهد 4

عادی  7

 دولتي
ندان مطرح نیستچ  

 _ غیردولتي 8

 به دلیل شرایط كنکور ابن برنامه ها برجسته نیست نمونه 1

 وابسته 01
_ 

هیات  00

 كمتر مطرح است امنایي

 

 ردیف
نوع 

 مدرسه

 نوع كاركرد ساحت های تعلیم تربیت
 بیست ودو  كاركرد پنهاند كاركر كاركرد پنهان كاركرد آشکار كاركرد آشکار

عبادی،اخالفياعتقادی،  منفي 
 تربیتي آموزشي تربیتي آموزشي

سطحي سازی ارزش 

 های دیني

 _ استثنایي 0

 اصال مطرح نیست ایثارگران 3

 مطرح نیست بزرگساالن 3

آموزش از  4

 راه دور
_ 

 _ سمپاد 7

 _ شاهد 4

عادی  7

 دولتي
 مطرح است

 _ غیردولتي 8

 چندان مطرح نیست  نمونه 1

 وابسته 01
_ 
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هیات  00

 كمتر مطرح است امنایي

 

 ردیف
نوع 

 مدرسه

 نوع كاركرد ساحت های تعلیم تربیت
 سهبیست و  كاركرد پنهاند كاركر كاركرد پنهان كاركرد آشکار كاركرد آشکار

 مثبت اعتقادی،عبادی،اخالفي
 تربیتي آموزشي تربیتي آموزشي

ادای اهمیت داشتن 

 فرائض

 _ استثنایي 0

 طور برجسته مطرح استبه  ایثارگران 3

 مطرح نیست بزرگساالن 3

آموزش از  4

 راه دور
_ 

 _ سمپاد 7

 _ شاهد 4

عادی  7

 دولتي
 كمرنگ مطرح است

 _ غیردولتي 8

 مطرح است نمونه 1

 وابسته 01
_ 

هیات  00

 مطرح است امنایي

 

 

 ردیف
نوع 

 مدرسه

 نوع كاركرد ساحت های تعلیم تربیت
 بیست و چهار  كاركرد پنهاند كاركر كاركرد پنهان شکاركاركرد آ كاركرد آشکار

 مثبت اعتقادی،عبادی،اخالفي
 تربیتي آموزشي تربیتي آموزشي

 اخالق مداری
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 _ استثنایي 0

 پررنگ مطرح است ایثارگران 3

 به طور خاصي مطرح نیست بزرگساالن 3

آموزش از  4

 راه دور
_ 

 _ سمپاد 7

 _ شاهد 4

عادی  7

 دولتي
حد معمول مطرح است در  

 _ غیردولتي 8

 بیش از سایر مدارس مطرح است نمونه 1

 وابسته 01
_ 

هیات  00

 مطرح است امنایي

 

 ردیف
نوع 

 مدرسه

 نوع كاركرد ساحت های تعلیم تربیت
 بیست وپنج  كاركرد پنهاند كاركر كاركرد پنهان كاركرد آشکار كاركرد آشکار

 مثبت اعتقادی،عبادی،اخالفي
 تربیتي آموزشي تربیتي موزشيآ

وجود عالقه به نماز و 

 شعایر دیني

 _ استثنایي 0

 در حد برجسته مطرح است ایثارگران 3

 مطرح نیست بزرگساالن 3

آموزش از  4

 راه دور
_ 

 _ سمپاد 7
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 _ شاهد 4

عادی  7

 دولتي
 كمرنگ مطرح است

 _ غیردولتي 8

 در حد معمول مطرح است نمونه 1

 هوابست 01
_ 

هیات  00

 امنایي
 در حد معمول مطرح است

 

 ردیف
نوع 

 مدرسه

 نوع كاركرد ساحت های تعلیم تربیت
 بیست و شش  كاركرد پنهاند كاركر كاركرد پنهان كاركرد آشکار كاركرد آشکار

 مثبت سیاسي-اجتماعي

 تربیتي آموزشي تربیتي آموزشي

آموزان مشاركت دانش

های اجتماعي) درفعالیت

و بیرون مدرسه  درون 

مثل صبحگاه ، اردوها، 

 ها(راهپیمایي

 _ استثنایي 0

 پررنگ مطرح است ایثارگران 3

 مطرح نیست بزرگساالن 3

آموزش از  4

 راه دور
_ 

 _ سمپاد 7

 _ شاهد 4

عادی  7

 دولتي
 در حد معمول مطرح است

 _ غیردولتي 8

 بیش از سایر مدارس مطرح است نمونه 1
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 وابسته 01
_ 

هیات  00

 امنایي
 تر مطرح استپررنگ

 

 ردیف
نوع 

 مدرسه

 نوع كاركرد ساحت های تعلیم تربیت
 بیست و هفت  كاركرد پنهاند كاركر كاركرد پنهان كاركرد آشکار كاركرد آشکار

 مثبت سیاسي-اجتماعي
 تربیتي آموزشي تربیتي آموزشي

گرایش به فعالیت های 

 اجتماعي

 _ استثنایي 0

 پررنگ مطرح است انایثارگر 3

 مطرح نیست بزرگساالن 3

آموزش از  4

 راه دور
_ 

 _ سمپاد 7

 _ شاهد 4

عادی  7

 دولتي
 در حد معمول مطرح است

 _ غیردولتي 8

 مطرح است پررنگ نمونه 1

 وابسته 01
_ 

هیات  00

 امنایي
 مطرح است پررنگ

 

 ردیف
نوع 

 مدرسه

 نوع كاركرد ساحت های تعلیم تربیت
 بیست و هشت  كاركرد د پنهانكاركر كاركرد پنهان كاركرد آشکار رد آشکاركارك

 مثبت مشترک
 تربیتي آموزشي تربیتي آموزشي

اهمیت رسیدگي به 

 مسایل انضباطي
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 _ استثنایي 0

 در حد معمول مطرح است ولي انضباط دروني شده است ایثارگران 3

 مطرح است بزرگساالن 3

آموزش از  4

 راه دور
_ 

 _ سمپاد 7

 _ شاهد 4

عادی  7

 دولتي
 مطرح است

 _ غیردولتي 8

 با قوت مطرح است نمونه 1

 وابسته 01
_ 

هیات  00

 با قوت مطرح است امنایي

 

 ردیف
نوع 

 مدرسه

 نوع كاركرد ساحت های تعلیم تربیت
 بیست و نه  كاركرد پنهانرد كارك كاركرد پنهان كاركرد آشکار كاركرد آشکار

 مثبت اجتماعيسیاسي 
 تربیتي آموزشي تربیتي آموزشي

 عدالت آموزشي

 _ استثنایي 0

 عدالت آموزشي نسبي در مدارس وجود دارد ولي در قیاس با مدارس دیگر عدالت نقض مي شود ایثارگران 3

 عدالت بین مدارس بزرگسال و دیگر مدارس مخدوش است بزرگساالن 3

آموزش از  4

 راه دور
_ 

 _ سمپاد 7

 _ شاهد 4
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عادی  7

 دولتي
 در مقایسه با مدارس خاص عدالت آموزشي مخدوش است

 _ غیردولتي 8

 در حد معمول مطرح است نمونه 1

 وابسته 01
_ 

هیات  00

 ها مطرح استمطرح است البته گاهي تبعیض بین رشته امنایي

 

 ردیف
نوع 

 مدرسه

 نوع كاركرد ساحت های تعلیم تربیت
 سي  كاركرد پنهاند كاركر كاركرد پنهان آشکار كاركرد كاركرد آشکار

 منفي مشترک
 تربیتي آموزشي تربیتي آموزشي

ایجاد احساس شکست 

 تحصیلي

 _ استثنایي 0

 وجود دارد ولي انگیزه برای رفع احساس شکست باالاست. ایثارگران 3

آموزان از آنجا به این مدارس منتقل شده اند و گاهي به دلیل شکست های آموزشي مربوط به مدارس دیگری كه این دانش بزرگساالن 3

 .مقطع تحصیلي قبل این احساس همچنان همراه این دانش آموزان وجود دارد

آموزش از  4

 راه دور
_ 

 _ سمپاد 7

 _ شاهد 4

عادی  7

 دولتي
 مطرح است

 _ غیردولتي 8

 .اندوجود دارد وپذیرفته نشدگان تیزهوشان آن را تشدید كرده نمونه 1

 وابسته 01
_ 

هیات  00

 امنایي
 اند.آموزان در مدارسي مثل تیزهوشان یا نمونه پذیرفته نشدهوجود دارد علي الخصوص كه این دانش
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 : جمع بندی نتایج بر اساس جلسه تلفیقيدوممحور 

تلفیقي  جلسه  ده شد.جلسه تلفیقي استفا نتایججمع بندی  ازسوال دوم و سوم تحقیق  جمع بندی و نهایي كردنبرای 

در آن از حضور نمایندگان هر نوع مدرسه استفاده شد. در واقع  كهبود  كانوني برگزار شده بیست و پنجمین جلسه

نفر از مدیران ومعاونین آموزشي مدارس  041 ای محسوب مي شد كهجلسه گذشته 34جمع بندی نتایج این جلسه 

 مورد كاركردهای مدرسه خودشان نقطه نظرات خود را در و  اشتندموزان درآن شركت دآمدارس، والدین و دانش

 ئه نمودند.ارا

 اسفند به شرح زیر است: 34جلسه تلفیقي لیست حضار 

 24/12/1332جمع بندی جلسه تلفیقي مدیران انواع مدارس      

 

 نوع مدرسه حضار

نوع مدرسه مورد مطالعه  1معاون آموزشي از  0مدیرو   1در این جلسه 

معاون از مدارس وابسته كه در  0ویک نفر از مدیران اسبق وزارت خانه و 

 شدند حضور یافتند.نفر آقا را شامل مي 4نفر خانم و  4مجموع  

نماینده مدارس استعدادهای درخشان و نماینده مدارس استثنایي علي 

رغم هماهنگي قبلي در جلسه حاضر نشدند.البته دیدگاه هایشان در 

 لي مربوط به نوع مدرسه شان اخذ شده است.نشست های قب

ایثارگران، شاهد، نمونه دولتي قدیمي، نمونه دولتي جدیدالتاسیس، 

 بزرگساالن، راه دور، غیر دولتي، عادی دولتي، وابسته، هیات امنایي

 با در نظر داشتن كاركرد های آشکار و پنهان مدارس، كدامیک از مدارس با هم قابلیت :تحقیق سوال دوم

 ادغام را دارند؟ 

با چه راهکارهایي مي توان آثار و كاركردهای مثبت)اعم از آشکار و نهان( را تقویت  :تحقیق ومسسوال 

 كرد و آثار و كاركردهای منفي)اعم از آشکار و نهان( را كاهش داد؟
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 زیر است:دوم و سوم تحقیق به شرح  بر حسب سوال  جمع بندی مباحث صورت گرفته در این جلسه

ضرورت توجه جدی و همه جانبه برای رفع مشکالت حادث شده و توسعه  دولتي -مدارس عادیدر نوع  -

رویه مدارس سمپاد، نمونه دولتي و شاهد والبته هیات امنایي مورد تاكید قرار گرفت و لزوم توجه مجدد آموزش بي

  و پرورش به احیاء مدارس عادی از نظرداشتن دانش آموزان ملحوظ گردید.

در حالي كه  ،برگشت خورده از مدارس خاصندو  مدارس عادی دولتي امروزه انباني از دانش آموزان بي انگیزه

 گذاری اصلي نظام آموزش باید مبتني بر ارتقاء و كیفیت بخشي این نوع مدارس باشد.سرمایه

ش آموزان مناطق محروم بازگشت به اساسنامه قبل كه این نوع مدرسه رامنحصر به دان مدارس نمونهدر مورد  -

كردند كه باید در اولین فرصت ميدانست مورد توجه قرار گرفت و رشد بي رویه این مدارس را آسیب تلقي مي

رفع مشکالت مالي آموزش و  به  قیمت كه نیست ما نظام آموزشي به واقع شایسته مورد تجدید نظر قرار گیرد.

ضعیف ترین و بي در بعضي مناطق كه  استفاده كند تا جایي دارساین مبرای توسعه  فریب مردمپرورش از شیوه 

عنوان مدرسه نمونه كیفیت ترین مدارس منطقه را با تابلوی نمونه دولتي بدون توجه به زیر ساخت و امکانات به 

 .نده اكرد دولتي به مردم معرفي

مورد تاكید بود و توسعه ایجاد      نیز لزوم بازگشت به اساسنامه اولیه  استعدادهای درخشاندر مورد مدارس  -

جمع نظرات مبتني بر این بود كه نمایند. شده در سنوات اخیر را آسیب جدی نظام تعلیم و تربیت كشور تلقي مي

الزم است  مدارس تیزهوشان قادر نیستند تیزهوشان واقعي را جذب كنند و افراد جذب شده تیزهوش نیستند و

درخشان از نظر سطح علمي و كیفیت قادر باشند دانش آموزان تیزهوش را به طور های مدارس استعدادهای آزمون

 برای این مدارس سرند نمایند.و با تعداد محدودتر واقعي 

های طبقه متوسط جامعه برای خانواده يجمع بندی این است كه این مدارس فرصت مدارس هیات امنایيدر  -

الزم است این  لیکنایجاد كرده است و ،هستند يهای آموزش و پرورشهفرزندان خانوادو كاربر فرهنگي  كه عموماً

هایي كه قدرت مدیران در مقابل سفارش پذیری برای ثبت نام در مدارس به هیچ وجه توسعه نیابند. تدوین آئین نامه

ان بایستد مورد تواند در مقابل سفارشات ثبت نام غیرقانوني دانش آموزكند و مدیر مياین نوع مدرسه را تقویت مي

 تاكید قرار گرفت.
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رسد سبک كار اكثریت این مدارس به نظر ميپس از بررسي انواع مدارس وابسته،  مدارس وابستهدر مورد  -

های وابسته به مدرسه عالي شوند. مدرسهمشابه مدارس غیردولتي است و در رده این نوع مدارس طبقه بندی مي

مدرسه وابسته را نوع آن  ان به دلیل سبک كار منحصر به فرد،توكه مياست  یشهیدمطهری تنها مدرسه موجود

متمایز دانست و بهتر است این نوع مدرسه همچنان به كار خود ادامه دهد و در صورت ارتقاء كیفیت، توسعه یابد و 

 برای این نوع مدرسه نیز توسعه بدون كیفیت آسیب زا است.

منفي مردم به این  شهمراه با اقدامات الزم برای اصالح نگر اند كه بایدنیازمند نظارت دقیق مدارس غیردولتي -

 . مجوزهای تاسیس آن نیز باید به افراد ذی صالح تعلق گیرد.مورد توجه جدی قرار گیردنوع مدارس 

این نوع مدرسه ممانعت به  توسعه رخ داده نامناسب است. الزم است از توسعه بي رویهمدارس شاهد  در مورد  -

های شهدا بکوشیم. سفارش آموزش و پرورش در احیاء فرهنگ و ارزش يعمل آید و با حفظ و كیفیت بخش

 پذیری در ثبت نام این نوع مدارس آسیب جدی دیگری است كه باید كنترل شود.

الزم است كه  محدود و البته نیازمند شرایط خاص،با توجه به كاربران خاص و  مدارس ایثارگراندر مورد  -

لیکن از توسعه این  د ادامه یابد وكننمي سال ارائهكه به خانواده جانبازان و ایثارگران بزرگ و خدماتيارس موجود مد

 نوع مدارس با هر عنواني باید اجتناب شود.

نگرش موجود افراد حاضر در جلسات كانوني عموماَ منفي بود و این مسئله متوجه  مدارس راه دوردر مورد   -

وكار این نوع مدارس است. در این نوع مدرسه كه عمالَ  مدارس راه دور به دلیل ساقط شدن ساز مشکالت موجود

هایي كه از بدو آغاز تا ایي اعمال شده است و آموزششود برخورد و نگاه سلیقهپایه مدارس هوشمند محسوب مي

بزرگساالن تحول ایجاد نماید  های مربوط بهتوانست نظام آموزشي كشور را توانمند سازد و در بخشامروز مي

ناكارآمد ساخته است. از سوی دیگر تاكید شد كه با توسعه علمي این مدارس در كنار ایجاد آموزش مجازی 

های یادگیری ای از فعالیتتوان بخش عمدهمي ،)تلویزیون پایه و اینترنت پایه( در كنار آموزش كتاب پایه موجود

مدارس خارج از كشور، مدارس بزرگسال غیردولتي، مدارس ایثارگران و... را مدارس دیگر نظیر مدارس عشایری، 

 تحت این نوع آموزش، پوشش داد.
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های بندی حذف مدارس بزرگسال دولتي و كاستن از بار هزینهجمع بزرگسال دولتي مدارسدر مورد  -

 الزم است ام گردد.دغالزم است در مدارس راه دور انیز  مدارس بزرگسال غیردولتياست.  ي دولتآموزش

 .اي و دفع  اثرا  نامطلمب داردساب و مالحظه باشد و عملكرد عجلهتدريج  و با ح ،ادغام مدارس

جمع بندی توجه و حمایت بیشتر از این نوع مدارس است. مشکل اساسي این نوع  مدارس استثنایيدر مورد  -

ها از مدیران منفي و انتظارات خانواده ،ي معیوبسرویس رفت وآمد است كه با اطالع رسان مدرسه تامین هزینه

غیرواقعي است. الزم است در خصوص تلفیق دانش آموزان نابینا، ناشنوا و دارای اختالل جسمي حركتي، در مدارس 

 عادی تمهیدات الزم اندیشیده شود.

********************************************** 

)نتایج این ها مبین آن است كه در مدارس قبل از متوسطه ، یافتهاع مدارسشیوه ارزشیابي همه انودر مورد  -

-مطالعه به دوره ابتدایي و راهنمایي اشاره دارد و طبعا دوره متوسطه اول كه اخیرا اجرا مي شود مورد نظر نمي

مدخلیت  نظام ارزشیابي كیفي در آنممکن است اجرای ارزشیابي دانش آموزان نازل و بي كیفیت است وباشد(

های واقعي و و الزم است برای ارتقاء كیفیت آموزش مدارس، آزمون شته باشد كه نیاز به آسیب شناسي استدا

مورد آن هر مقطع تحصیلي پیشنهاد اجرائي خوبي بود كه در در استاندارد تهیه شود. برگزاری مجدد امتحانات نهائي 

 .اجماع وجود داشت

آلودی برای ماهیگیران این حوزه آب گل ار است،گرفتکنکورشور در چنبره ي كنظام آموزشبه دلیل این كه  -

در كنکور تحت تاثیر خود قرار موفیقت یا عدم موفقیت  را در موردها فضای شناختي خانوادهتا فراهم شده است 

كه  زجمله اینهای جدی را متوجه نظام تعلبم و تربیت كشور ساخته است، اكه آسیبند نزرا رقم دهند و سود خود 

اقدامات لذا  الزم است با پرداختن به بعد تربیت از پایه فراموش شده است كه این مورد اصال نشانه خوبي نیست.

پرورشي مدارس و و برای ارتقاء واقعي شرایط آموزشي  دذهنیت جامعه به نقطه تعادل برگرد ،ایفرهنگي ورسانه

ر قرار است از سبد هزینه های خانواده در این خصوص هزینه و اگتالش شود  محوریت آموزش و پرورش باكشور 

 .شود در صحن مدارس این كار به انجام رسد
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وجود دارد و منویات كساني كه در  فاصله قابل توجهي بین ستاد و صفجمع نظرات مبین این بود كه 

مه های اجرایي مدارس ستادهای آموزش و پرورش فعالند با واقعیت های جاری مدارس مباینت دارد و آیین نا

عموما واقعي نیست ،گاهي مدیر مجبور است قانون را دور بزند و وقت زیادی از مدیران و دست اندركاران مدارس 

برای پاسخ به آن صرف مي شود و از همه بدتر این كه مردم را در مقابل نظام آموزش و پرورش كشور قرار مي دهد 

 خصوص معمول گردد.  اد و صفبین ستو الزم است تعامل الزم در این 

امکان رسیدگي هرچه بیشتر به  کوچک سازی هرچه بیشتر ستادهای فربهادغام بخش های مرتبط ستادی و 

 كند.آموزان كه كاربران اصلي آموزش و پرورش هستند را فراهم ميمدارس و دانش

شکست ارزشي ه باذعان كنیم  سیر فرهنگي در كشور ما به خصوص در میان جوانان سیر نزولي دارد و باید -

آن را عدم توانمندی اقتصادی معلمان دانست كه باعث شده علت  شاید بتوان ودر جامعه ما  جایگاه معلم و استاد

این قشر زحمتکش برای تکافوی هزینه های شخصي خود به شدت كار كنند و همین امر باعث شده كه ایشان روز 

  د.به روز از جایگاه اصلي خویش دور شون

و تربیتي سطوح مختلف آموزش و  يدر آموزش و پرورش منجر به نزول كیفیت آموزش رویکرد اقتصادی -

توان در بلند در نظام تربیتي كشور مي جایگزین کردن رویکرد آموزشي ، تربیتيپرورش شده است لذا با 

 های اقتصادی را جبران كرد.مدت هزینه

این بود كه در  اتآن مورد تاكید قرار گرفت و جمع نظرفلسفه وجودی  ایي متناسب باوجود هر نوع مدرسه - 

باید آن  نوع مدرسه به حیات خود ادامه دهد و كاربران خاص خود را  ،صورت احراز شرایط مبتني بر فلسفه وجودی

 شود.پوشش دهد و توسعه به هر نحو در غیر از شرایط فوق نامطلوب تلقي مي
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 های پژوهش:محدودیت 

لیکن  دننفر در جلسه باش 4بعضي جلسات برگزار شده حضار كم تعداد بودند و البته مقرر بود كه حداقل در -

تنظیم  وقت علت دیگر  در بعضي افراد انگیزه چنان پایین بود كه حاضر به شركت در جلسات ما نبودند.

جلسه  37در فر ن 041به طوری كه و طاقت فرسا بود كاری سخت بودكه انصافا بود جلسه با همه حضار

 . كانوني شركت داشته اند

علي  و با مقاومت و دفاع آنان روبرو بود طبعا ارزیابي كار مدرسه از ذی نفعان حساسیت هایي دارد -

ز مشکالت مدرسه خود را به انواع الخصوص كه سوال از ادغام نوع مدرسه آنان مطرح بود. عمال بسیاری ا

گر مدارس فراواني قابل هم نگاه های غیر كارشناسي در مورد دی دارس دیگر اسناد مي دادند و گاهيم

 .توجهي داشت

 مدیران از جلسات صبح استقبال بیشتری داشتند و امکان برگزاری همه جلسات در صبح فراهم نبود. -

ماه  7/3جلسه در  37اجرای  مجاب كردن آنان برای شركت در جلسات و فر ون 041هماهنگي تلفني با  -

 سخت و طاقت فرسا بود.كاری بسیار 

برای جلسات با دانش آموزان سختي كار زیاد تر بود چون برای هماهنگي آوردن و برگرداندن آنها غیراز  -

مدرسه بعضا باید رضایت والدین را هم جلب مي كردیم و در عین حال حضور دختران و پسران در یک 

ین دو جنسیت توام برگزار شد و البته با دانش آموزان نمونه بجلسه را صالح ندانستیم و فقط یک جلسه 

 دانش آموزان ایثار گر هم چنین بود كه آنها بزرگسال محسوب مي شدند.

مدیراني كه برای شركت در جلسات هماهنگ نشدند و همکاری نکردند امکان مجاب كردن والدین آنها  -

 رگزار شد.تقریبا ناممکن بود و لذا جلسات با والدین و دانش آموزان هم كم تعداد ب

مقام محترم وزرات از ادغام  سوگیری هایي در كار وجود داشت كه از بیرون به كار تحمیل شده بود. -

ادغام و كاهش انواع مدارسند و  مدارس در موقعیت های مختلف اظهاراتي داشتند مبني بر این كه معتقد به

بود كه برای این كار تصمیمات از حققین در جلسات با فشار و مقاومت زیادی روبرو بودند. مثال مطرح م

 قبل گرفته شده است.یا حتي محققان را عامل ادغام دانسته و گاهي مورد تهدید قرار مي دادند.
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شد این بود كه های كار محسوب ميسوگیری دیگری كه در این كار وجود داشت و جزو محدویت -

كردند كه از مي معرفي ه جلسات كانوني،آموزاني را ب، والدین و دانشمدیراني كه در جلسات حاضر بودند

تری آنها ذهنیت مساعدتری داشتند و طبعا آن افراد هم در مورد مدرسه، مدیر و كادر آموزشي نظر مطلوب

این  آموزان این مدارس نبود.آموزان نظرات همه والدین و دانشنظرات والدین و دانشداشتند و عمال 

برای انتخاب مدیران هم علي رغم تاكید به داشت به نحوی كه مسئله در مورد خود مدیران هم تسری 

نوع  كه شرایط حد وسط معرفي كنند كارشناسان ادارات در آموزش و پرورش كل تهران كه مدیری

 جلسات كانوني این  درمناطق  ترمطلوبمدرسه مور نظر را داشته باشد ولي در عمل و بیشتر مدیران 

 شركت كردند.

نوع  3جلسات كانوني برای والدین به دلیل محدویت زماني امکان برگزاری بود كه محدویت دیگر این  -

آموزان مدارس همین طور فقط جلسات كانوني برای دانشنشد و  فراهممدرسه )استثنایي و راه دور( 

 زنمونه دولتي و مدارس هیات امنائي برگزار شد و به دلیل ذكر شده اایثارگران، بزرگساالن، عادی دولتي، 

 نوع مدرسه دیگر بازماندیم. 4آموزان برگزاری جلسات با دانش

موضوع بررسي یعني  محدودیت مهم دیگر كار كه به طوالني شدن زمان اجرای طرح منجر شد كالن بودن -

متنوع بود و این كه كارفرما  در بین انواع مدارس بررسي كاركردهای آشکار و پنهان آموزشي و تربیتي

قابل تعمیم و همه مقاطع تحصیلي مدرسه ای از قلم نیفتد و البته كار به كل كشور سعي داشت هیچ نوع 

اندند، مطالعه به ، كه عمال این موارد محقق نشد و مدارس ورزش از دایره بررسي این مطالعه بیرون مباشد

به رشته های متوسطه مقطع متوسطه برای انجام كار انتخاب شد و از بین رشتهشهر تهران محدود گردید، 

 متوسطه عمومي اكتفا شد.

این برای روش اجرای تحقیق بود. موضوع دیگری كه زمان اجرای طرح را به تعویق انداخت عوض شدن  -

های طرح گذاشته شد مطالعه روش پیمایش پیش بیني شده بود و زمان مبسوطي برای تدوین پرسشنامه

ه كار با روش اجرای جلسات كانوني به انجام جمع بندی نهایي چنین تقریر یافت كولیکن در اثنای كار 

 .رسد
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 پیشنهادات تحقیقات آتیه

گزارش جلسات به صورت خالصه ارائه شده است و مشروح جلسات برگزار به دلیل حجم گسترده كار،  -

 شده زمینه الزم برای انجام مطالعه ای كیفي را فراهم كرده است كه الزم است در اسرع وقت به انجام رسد.

انجام پیمایشي از كار با پرسشنامه های تهیه شده نیز فراهم شده است و پرسشنامه ها در خالل جلسات  زمینه -

 پایلوت شدند و انجام پیمایشي در كل كشور مي تواند یافته های منحصر به فردی را فراهم كند.

طالعه ای موازی با جهت گیری های مبرای تصمیم گیری در خصوص ادغام مدارس خوب است مطالعه -

اخیر توسط پژوهشگران دیگری نیز به انجام برسد تا مشخص شود آیا دیگر محققان هم به چنین نتایجي مي 

 رسند .

مدارس كشور نیز برگزار شود و صرفا به نتایج  ای دیگر جلسات كانوني با دیگرخوب است در مطالعه -

 مطالعه تهران اكنفا نگردد.

وني با مدارس دیگرمقاطع نیز برگزار شود تا استنباط كامل تری  ای دیگر جلسات كاندر مطالعهخوب است  -

 كردهای انواع مدارس به دست آید.از كار

-رس ورزش و به صورت جداگانه در رشتهمداشود این بررسي با موضوع بررسي كاركردهای توصیه مي -

 و كاردانش مقطع متوسطه نیز به انجام برسد. ایحرفههای فني و 
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 اعي  دوره راهنمایي مازندران ، تحت نظارت قاسم پوریا مدارس نمونه دولتي، نمونه مردمي و غیر انتف

(. درآمدی بر جامعه)با تاكید بر نظریه های كاركردگرایي، ستیز و كنش متقابل نمادی(، ترجمه 0144رابرتسون، یان) -

 ، چاپ سوم، مشهد: استان قدس رضوی 0377حسین بهروان 

 یت در ایران و اروپا. تهران: نشر گویا(. سیر فرهنگ و تاریخ تعلیم و ترب0344راوندی، مرتضي ) -

 .. سیر فرهنگ و تاریخ تعلیم و تربیت در ایران و اروپا. تهران، نشر گویا(0344)راوندی، مرتضي -

پایان نامه .س غیرانتفاعيآموزان مداربررسي عوامل مؤثر در عملکرد تحصیلي دانش(0374)مریم  ،رفعت جاه -

 دانشکده علوم اجتماعي: رانتهدانشگاه  ،كارشناسي ارشد

 ، تهران: علمي 04، چ 0381ریتزر، جورج، نظریه ی جامعه شناسي در دوران معاصر، ترجمه محسن ثالثي،  -

 (. جامعه شناسي  آموزش  و پرورش، تهران: ندای آریا0387بقایي سرابي، علي) -ستوده، هدایت اهلل -

برنامه ها و شاخص های مبتني بر  –سیاست ها  -سند راهبردی معاونت پرورشي و تربیت بدني )حاوی اهداف  -

 .وزارت آموزش .و پرورش، معاونت پرورشي و تربیت بدني :، تهران0387گانه(، سال  04ساحت های تربیتي 

 (. جامعه شناسي  آموزش  و پرورش، تهران: سمت0383شارع پور، محمود) -

 انتشارات تهران. –(. تاریخ فرهنگ ایران 0374،عیسي )صدیق  -

http://database.irandoc.ac.ir/researchers/149952
http://database.irandoc.ac.ir/articles/12212
http://database.irandoc.ac.ir/articles/12212
http://database.irandoc.ac.ir/articles/12212
http://database.irandoc.ac.ir/articles/89984
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و رفتار، دانشگاه  در دوران نو، مجله دانش انتقادی كاركردهای مدارس (. بررسي0383صفار حیدری، حجت ) -

 71-81، 1شاهد، سال یازدهم، شماره 

یسوعي، مطالعه (بررسي تطبیقي فلسفه تربیتي و تجربیات مدارس اسالمي با نهضت 0311موحد، محمد)ضیایي -

 مدارس دبیرستان علوی.پایان نامه ارشد دانشگاه تهران

(. سخنراني تحت عنوان: مقایسه شیوه های  مدیریت كالس  در  مدارس  دولتي و 0383عریضي، سیدحمید رضا) -

 38-34، صص37-37منتخب، فصلنامه آموزه، شماره 

 تهران: اسرار دانش (. فرهنگ توصیفي  علوم تربیتي،0378فرمهیني فراهاني، محسن) -

 ( . پیدایش و گسترش مدارس جدید در دوره قاجار.نشر مركز0377قاسمي پویا، اقبال) -

بررسي عوامل موثر در انتخاب مدارس غیر انتفاعي توسط والدین بر اساس موقعیت اقتصادی (. 0381)حسن، قدیری -

 دانشگاه تربیت مدرس ،پایان نامه كارشناسي ارشد .تماعي خانواده ها )با تکیه بر مطالعه در شهر تهران(و اج

 (.تاریخ مشروطیت ایران.انتشارات امیركبیر:چاپ دهم0373كسروی، احمد) -

ي، (. روش های  تحقیق كمي و كیفي در  علوم تربیتي  و روانشناس0143گال، جویس) -بورگ، والتر -گال، مردیت -

 ، تهران: سمت0383ترجمه احمد رضا نصر، حمید رضا عریضي، محمود ابوالقاسمي، خسرو باقری..........

 بررسي نقش اخالق تحصیلي، عدالت و بي عدالتي آموزشي در رفتارهای مدني ا(. 0381)محسن  ، گل پرور -

وراسگان)اصفهان(،سال پنجم، شماره ، اندیشه های  تازه در علوم تربیتي، دانشگاه آزاد واحد خ تحصیلي دانشجویان

  37-40، صص 4

، مقاله ای  تحت عنوان: بررسي نگرش سنجي افراد جامعه نسبت 0383گل پرور، محسن. عریضي، سید حمید رضا،  -

 77-41، صص 34-08به مدارس  غیر انتفاعي در شهر  اصفهان، فصلنامه آموزه، شماره 

http://database.irandoc.ac.ir/articles/31231
http://database.irandoc.ac.ir/articles/31231
http://database.irandoc.ac.ir/articles/31231
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اله ای  تحت عنوان: رابطه نحوه نگرش به مدارس غیر انتفاعي با (، مق0383گلپرور، محسن، و عریضي حمید رضا) -

 .308-313، صص 07رویکرد های عدالت اجتماعي، فصلنامه رفاه اجتماعي، سال چهارم، شماره 

 (. جامعه شناسي  آموزش  و پرورش، تهران: نشر  دوران، چاپ سوم0381گلشن فومني، محمد رسول) -

ای تحت عنوان بررسي مسائل آموزشي مدارس غیر انتفاعي شهرستان ساری، به (، پایان نامه 0377گوران، شهناز) -

 راهنمایي منصور  تولیتي، كارشناسي ارشد، در رشته مدیریت آموزشي

نامه تعلیم های برابر آموزشي.فصل(. مدارس غیر انتفاعي و نقش آن در ایجاد فرصت0371محمد بیگي، علي اعظم) -

 34-01زمستان ص پاییز و 38و  37و تربیت شماره

(.بررسي عوامل موثر در ایجاد مدارس فني و حرفه ای در ایران از دارالفنون تا به امروز .پایان 0371مرجاني، بهناز) -

 نامه ارشد دانشگاه تهران 

(. بررسي و مقایسه برخي از ویژگي های مدارس غیرانتفاعي با مدارس دولتي مقطع متوسطه 0373مقدسي، رضي) -

 ان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تهران.شهر اهواز. پای

 37(. سرمایه اجتماعي و نقش نهاد ها، مجالت ادبیات و هنر)حدیث زندگي(، شماره 0384مهر نوروزی، زهره) -

(. مقاله ای  تحت عنوان: واكاوی  رابطه سرمایه اجتماعي با تحصیل  فرزندان، 0387نازک تبار، حسین؛ ویسي، رضا) -

 041 -033، تابستان و پاییز، صص 48-41توسعه، شماره مجله فرایند مدیریت و 

سازمان مخترعین و مبتکرین (بررسي نقش تغذیه در سالمتي جانبازان نخاعي، طرح پژوهشي: 0387نصیری، مسعود)  -

 بسیجي كشور

.تهران: 41(.مسائل مربوط به انتقال مالکیت مدارس خصوصي به دولت. بررسي 0377نوذری، محمداسماعیل) -

 هنشاهي، امور اجتماعي، سازمان شاهنشاهي بازرسي آموزش و پرورش.دربارشا
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(، مقاله ای  تحت عنوان : آموزش و پرورش  و بازتولید فرهنگي، مجله آموزش  اجتماعي، 0383نوغاني، محسن) -

 0-4، صص  3دوره جدید شماره 

ن(. پایان نامه ارشد دانشگاه تهران (. فلسفه تشکیل مدارس جامع )مباني رواني و تربیتي آ0373وفادار، محمد حسین)  -

 به راهنمائي دكتر سرمد.

تحلیل محتوا در علوم اجتماعي و انساني. ترجمه نادر ساالرزاده میری. تهران: دانشگاه شهید  (.0373هولستي، آر.آل.) -

 بهشتي

ن )رویکرد تحلیل مسائل  آموزش  . پرورش ابتدایي ایرا"یمني دوزخي  سرخابي، محمد، مقاله ای  تحت عنوان -

-440آموزشي(، مجموعه مقاالت سمپوزیوم جایگاه تربیت در  آموزش  و پرورش  دوره ابتدایي، صص–اجتماعي

470 
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 ویپست اهی تحقیق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :هامصاحبه سواالت-الف

 با دست اندرکاران اجرایي:

 كاركردهای آَشکار  این نوع مدارس چیست؟ -0

 كاركردهای پنهان این نوع مدارس چیست؟ -3
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 دهند؟آیا این نوع مدارس بر اساس اهداف مصوب، اساسنامه و هدف وجودی خود به فعالیت ادامه مي -3

 اند انتظارات مخاطبین)جامعه، خانواده، دانش آموز( خود را اجابت نماید؟ستهآیا این نوع مدارس توان -4

چندگونگي و تنوع مدارس از نظر شما با توجه به وضعیت فعلي آموزش پرورش چگونه ارزیابي مي شود)آیا  -7

 بایستي به سمت تنوع حركت كنیم، یا یکسان سازی مدارس(؟

 كدام مدارس قرابت دارد؟)كاركرد مشترک( این نوع مدارس از منظر  كاركردها با -4

 این نوع مدارس از منظر  كاركردها با كدام مدارس غرابت دارد؟)كاركرد متفاوت( -7

 نحوه تقویت كاركرد های مثبت آشکار  و پنهان مدارس چیست؟ -8

 نحوه تقلیل كاركرد های منفي آشکار  و پنهان مدارس چیست؟ -1

 نوع از مدارس امکان ادغام دارد؟ این نوع مدارس با چه كدام -01

 

 نظران :با صاحب

 به زعم شما مقصود از كاركرد های آَشکار  مدارس چیست؟ -0

 به زعم شما مقصود از كاركرد های پنهان مدارس چیست؟ -3

 آیا مدارس متنوع بر اساس اهداف مصوب، اساسنامه و هدف وجودی خود به فعالیت ادامه مي دهند؟ -3

 اند انتظارات مخاطبین)جامعه، خانواده، دانش آموز( خود را اجابت نماید؟متنوع توانسته آیا مدارس -4

چندگونگي و تنوع مدارس از نظر شما با توجه به وضعیت فعلي آموزش پرورش چگونه ارزیابي مي شود)آیا  -7

 بایستي به سمت تنوع حركت كنیم، یا یکسان سازی مدارس(؟

 كاركرد ها با یکدیگر قرابت دارند؟)كاركرد مشترک( كدامیک از مدارس از منظر -4
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 كدامیک از مدارس از منظر كاركرد ها با یکدیگر غرابت دارند؟)كاركرد متفاوت( -7

 نحوه تقویت كاركرد های مثبت آشکار و پنهان مدارس چیست؟ -8

 نحوه تقلیل كاركرد های منفي آشکار و پنهان مدارس چیست؟ -1

 با یکدیگر امکان ادغام دارند؟كدامیک از مدارس   -01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :های کانونيسواالت جلسات گروه -ب

 با مدیران مدارس متنوع

بدون این كه شایستگي نمره را داشته باشند یا تالش كافي برای درس داشته باشند مدرسه شما آموزان دانش .0

 دهند؟ا پاسخ ميآیا انتظار نمره قابل قبول دارند؟ معلمان چقدر به انتظار آنه
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ها درصد باال آموزی مي دانید؟ كسي كه نمرات خوب دارد و در تستآموز موفق را چطور دانششما دانش .3

 كند، و......( دارد، كسي كه پرتالش است، كسي كه ارتباط خوبي با دیگران برقرار مي

قبولي در كنکور برای آنها  شود؟ آیا فقطآموزان چقدر توجه ميدر این مدرسه به ابعاد مختلف رشد دانش .3

مالک است یا شوق یادگیری، اجتماعي شدن، پرداختن به ابعاد ورزشي، هنری و بهداشتي  هم برای آنها 

 هایشان مهم بوده است؟وخانواده

یکي از اهدافي كه نظام تعلیم تربیت كشور در تاسیس مدارس متنوع دنبال كرده است تربیت نیروهای متعهد  .4

آموزان با چنین های نظام جمهوری اسالمي بوده است. مدرسه شما، از نظر تربیت دانششو ملتزم به ارز

 است؟ آیا موفق عمل كرده مشخصه

كنند؟ در حضور آموزان، والدین، اولیاء مدرسه شان و حرمت معلم را مالحظه ميدانشآیا در مدرسه شما  .7

 شنوی چقدر است؟ شود؟ حرفمعلم یا در كالس ادب رفتاری و كالمي رعایت مي

شما با اهدافي است كه نوع مدرسه براساس آن تاسیس شده تناسب دارد؟ اگر فاصله  های مدرسهفعالیت .4

 وجود دارد در چه محورهایي است؟

اولویت اول  آموزاندانش برای  نتیجه وجود دارد؟ آیا كسبفضای رقابتي آموزان بین دانشدر مدرسه شما  .7

-ها ميین هدف خود را كسب نتیجه درخشان در كنکور یا سایر رقابتترآموزان مهماست و دانش

 زند؟دانند؟مدرسه به آن چقدر دامن مي

تان باشد بهتر است با نظر شما در مورد ادغام مدرسه تان با دیگر مدارس چیست؟ )اگر قرار بر ادغام مدرسه .8

 كدام مدارس ادغام گردد(

 

 

 
 

 لدین مدارس متنوعبا وا :های کانونيسواالت جلسات گروه

 
.  به چه دلیل این نوع مدرسه را برای فرزندتان انتخاب كردید؟  آیا جستجو وكنکاشي برای انتخاب این مدرسه 0

 داشتید؟آیا االن هم همان نگاه اولیه را به این نوع مدرسه دارید؟



295 
 

ها نظارت دارید؟ چقدر نآشنایید؟ چقدر بر آ فرزندتانتربیتي مدرسه  -های آموزشيفعالیت ابچقدر  .  شما3

 انتظارات شما را برآورده كرده است؟ مدرسه چقدر به انتظارات شما پاسخ داده است؟ 

شماچطور است؟ آیا درخوب تدریس كردن  محتوای درسي است؟ آیا در  فرزندتانمدرسه . توانمندی معلمان 3

د نظر است. آیا در برقراری ارتباط انجام دادن كار تستي آنهاست؟ آیا مربوط به ایجاد عالقه در درس مور

 صمیمانه است؟

غیر واقعي از شکست یا موفقیت نشده طوری كه  دچار احساساتمدرسه در فضای رقابتي شما  فرزندآیا در . 4

 خود را فردی شکست خورده بداند یا به صورت غیرواقعي خود را موفق بیانگارد؟

ان كسب درآمد است؟ دغدغه اصیل تعلیم و تربیتي نیز مشاهده .  آیا اولویت اول برای مسئولین مدرسه فرزندت7

 كردید؟

مثال انتظارات فرزند دامن زده مي شود؟چگونه است؟آیا به آن  احساس تفاوت طبقاتيشما  فرزنددر مدرسه .  4

-گر دانششما در مقایسه با دیگر شاگردان تغییر كرده ؟ آیا طبقه اقتصادی و اجتماعي خانواده را در مقایسه با دی

 آموزان باعث برتری یا حقارت و كوچکي مي داند؟

.  در این مدرسه به ابعاد مختلف رشد فرزند شما چقدر توجه شد؟ آیا فقط قبولي در كنکور برای شما مالک 7

بود یا شوق یادگیری، اجتماعي شدن، پرداختن به ابعاد ورزشي،  هنری و بهداشتي فرزندتان  هم برای شما مهم 

 ؟بوده است

تان باشد .  نظر شما در مورد ادغام مدرسه فرزندتان با دیگر مدارس چیست؟ )اگر قرار بر ادغام مدرسه فرزند8

 بهتر است با كدام مدارس ادغام گردد(

 

 آموزان مدارس متنوعبا دانش :سواالت جلسات گروه های کانوني

ها به انتظارات شما پاسخ در بوده در این سالبا چه انتظاراتي  این نوع مدرسه را انتخاب كردید؟ آیا مدرسه قا .0

 مناسب بدهد؟
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-كردید بشود در مدرسه كسب كرد، در كتاباید كه فکر نميدراین نوع مدرسه چه چیزهایي كسب كرده .3

شد آنها را یافت . )مثال فضای مدرسه آنقدر صمیمي بود كه حس همکاری و كار های درسي هم نمي

این مدرسه از آنچه  كه انتظار داشتید چه چیزهایي كسب نشد كه باید به آن  گروهي تقویت شد و........(در

شد؟)مثال آیا فضای مدرسه چنان بود كه حس در وطن خود ماندن و كار كردن را در شما پرداخته مي

 تقویت كند یا حس رفتن به خارج در شما پررنگ شد(

ظواهر دیني مثل برگزاری نماز جماعت یا  شود؟ آیا فقط بهای دیني محسوب ميآیا مدرسه شما مدرسه .3

آموزان هم پررنگ شود یا رعایت اخالق در بین معلمان و دانشاحیاء مناسک مذهبي و.... اهمیت داده مي

 شود؟آموزان دیده مياست؟ آیا عالقه به مسائل دیني هم در بین دانش

ی صبحگاه به شود؟ آیا برنامهل ميچقدر اهمیت قائآموزان اجتماعي دانش هایفعالیتبرای مدرسه شما  .4

هایي شود، اردوهای علمي، فرهنگي  و زیارتي وجود دارد، در برنامهصورت گروهي یا كالسي برگزار مي

ها آموزان مشهود است؟ شما به حضور در این فعالیتهای مناسبتي و ...... مشاركت دانشمثل راهپیمایي

 عالقه دارید؟

در مدرسه شما آموزان یا  اخراج از كالس و.......()تاخیر، غیبت دانشوزان مسایل انضباطي دانش آم با .7

شود؟ احضار شود؟  نحوه برخورد با خاطیان چطور است؟ آیا سبب اصالح رفتارخطا ميبرخورد ميچگونه 

 والدین یا مطلع كردن آنها بجا و مناسب است؟

آموزان توجه معلمان بیشتر به كدام دانش ؟كنندآموزان عادالنه رفتار مي بین دانشدر مدرسه شما معلمان  .4

ها و منابع دارند؟ در مقایسه بین مدرسه شما و مدارس دیگر امکانات عادالنه است؟ استفاده از كتاب

 آموزشي چطور؟ اعتبارات مالي چطور؟  امکان استفاده از معلمان خبره چطور؟

مدرسه را چقدر مسبب آن مي  ؟لتي داشتهعداشتید؟چه در مدرسه شما احساس شکست تحصیلي تا حاال  .7

 دانید؟

تان باشد بهتر است با نظر شما در مورد ادغام مدرسه تان با دیگر مدارس چیست؟ )اگر قرار بر ادغام مدرسه .8

 كدام مدارس ادغام گردد(
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