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فص

ل اول
7

مقدمه
نظام اسالمي ما ،به مثابه دیگر نظام ها ،سعي برآن دارد تا فرهنگ خود را به نسل آیندهاش انتقال دهد .یکي از بهترین
مجراها برای انتقال فرهنگ ،آموزش و پرورش رسمي هر كشور است .برای نائل شدن به هدف مذكور ،در كشور ما
مدارسي با عناویني نظیر عادی -دولتي ،غیر دولتي ،وابسته ،استثنایي ،شاهد ،استعدادهای درخشان ،راه دور غیر
دولتي ،هیات امنایي ،نمونه دولتي و غیر دولتي تاسیس گردیدهاند .این مدارس به عنوان نهاد اجتماعي -آموزشي به
صورت های مختلف تحلیل مي گردند یعني به عنوان موقعیتي كه در آن ها عمل انتقال شناخت در قالب روابط
اجتماعي انجام مي گردد (محمد یمني دوزخي سرخابي .)448 ،یکي از تحلیل های موجود در نظام های آموزشي،
تحلیل مدارس بر اساس كاركرد گرایي مي باشد .توضیح بیشتر این كه ،نظام آموزش و پرورش دارای كاركردهای
آشکار و نهان است .كاركرد های آشکار همان برنامه درسي و چهارچوب های آموزشي تعریف و تصویب شده
هستند .در حالي كه كاركرد های نهان (برنامه درسي پنهان) تصویب شده نیستند (ستوده و همکاران)71 :0387 ،
برای نمونه الگوبرداری فراگیر از معلم  ،یک برنامه درسي پنهان است (ستوده و همکاران )71 :0387 ،كه به عنوان
یک كاركرد عمومي در همه مدارس تلقي مي گردد .از طرف دیگر ،مدارس -با نظر داشت تنوع و چند گونگي
مدارس -هر كدام كاركرد های پنهان و آشکار ویژه و خاص خود را دارند .از اهداف مورد نظر مؤسسین 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
مطالعه كنیم زیرا كاركرد یک عنصر در مفهوم عملیاتي خود ،به معنای نتایج آن عنصر است (رابرتسون ،ترجمه
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حسین بهروان .)37 :0377 ،از عناصر اصلي مورد مطالعه مدارس مي توان به مواردی چون معلم ،فارغ التحصیالن،
كفایت منابع و جو حاكم بر مدرسه اشاره كرد .مهمترین راهنما (معیار) در این مطالعه ،بررسي تبارشناختي این
عناصر ،ا ز منظر نوع نیاز هایي است كه مدارس برآورده مي كنند .یعني هر كدام از این عناصر در مدارس مختلف
چه نیاز هایي را و چگونه برآورد مي كنند ،آیا نوع نیازی كه هر كدام از این عناصر در مدارس مختلف برآورده
مي كنند با هم متفاوت است؟ آیا این عناصر همان نیازی را برآورده مي كنند كه مورد نظر است؟ یا این كه نتایجي
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
ثالثي.)030 ،0381 ،
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
نگهداشت الگو(مربوط به نظام فرهنگي) (پارسونز ،به نقل از ریتزر  ،ترجمه ثالثي .)030-033 :0381 ،زماني كه
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
از مدارس مختلف در زمینه تطبیق ،دست یابي به هدف ،یکپارچگي ،سکون یا نگهداشت الگو چه كاركرد های
آشکار و نهاني داشته اند.
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بیان مسئله

1

شورای تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش با تصویب شورای عالي انقالب فرهنگي از فروردین  0347آغاز به
كار كرد(گلشن فومني .)87 :0381 ،از اهداف بنیادی این شورا ،تقلیل دادن كاركرد هایي در آموزش و پرورش بود
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
یادگیری را در مدارس تعالي بخشد؛ به شرطي كه برنامه های آن دقیق اجرا شود).( Harr, bailey,2009
در جامعه های ساده ابتدایي ،آموزش و پرورش جدا از بقیه زندگي ،و به صورت یک نهاد اجتماعي خاص
مطرح نبود اما امروزه برای مدرسه كاركردها و اهداف فراواني ذكر كرده اند .از جمله كاركردهای پنهان مدارس
مي توان به مواردی چون مراقبت از كودكان در غیاب والدین ،ایجاد فرصت های بهتر برای گذراندن فرصت ها ،و
آموزش انضباط (رابرتسون ،ترجمه حسین بهروان ،)373 :0377 ،ایجاد رقابت بین دانش آموزان ،گسترش نگاه
تبعیض آمیز و طبقاتي ،احساس تافته جدا بافته بودن به دلیل نوع خاص مدرسه و ........اشاره نمود .از جمله
كاركردهای آشکار مدارس نیز مي توان به مواردی چون انتقال فرهنگ ،جامعه پذیری ،تربیت حرفه ای و
تخصصي ،نوآوری و تغییر ،یگانگي و انسجام ،رشد شخصي اشاره نمود (عالقبند .)38-30 ،رشد شخصي در
آموزش و پرورش رسمي نگرش ها ،ارزش ها ،انطباق ذهني ،رفتار و سلوک و مهارت هایي را در فرد ایجاد مي كند
كه شاید در زمینه های اجتماعي دیگری غیر از مدرسه میسر نباشد از این رو غالبا مدارس را به عنوان جایگاهي برای
گذر از یک دنیای شخصي به دنیای غیر شخصي تصور مي كنند(عالقبند.)37 ،

 .1در بيان مسئله ،موضوع تحقيق با توجه به نتایج تحقيقات موجود مستند گردد.
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حال در این گذر از دنیای شخصي ،به دنیای غیر شخصي ،هر طیف از مدارس كشورمان ،برای دانش آموزان
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
بر ارزش های دیني – انقالبي 0سعي در دروني نمودن این ارزش ها برای متربیان مي نمایند .لذا ،در این میان ،مي
توان كاركرد های آشکار و پنهان مدارس را به گونه های متفاوت ،در این مدارس مشاهده نمود.
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
مواردی هم اختالف شان چندان بارز نیست (استالي براس و آلن  ،0183 ،ترجمه ع .پاشایي .)418 :0341 ،برای
مثال ،بسیاری از اعمال و رفتارهای دانش آموزان را در مدرسه مي توان در زمره كاركرد های پنهان كه دارای
تاثیرات عمیقي هستند دانست كه مي توانند در شیوه پرورش فراگیران بسیار تاثیر گذار باشند با توجه به هدف هایي
كه برای آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است ،برنامه درسي پنهان مي تواند در تحقق بسیاری از این هدف ها
تاثیر مثبت داشته باشند(ستوده و همکاران.)81-78 :0387 ،
با وجود این ،فلسفه تاسیس مدارس چندگانه ،در نظر گرفتن ،كاركردهای مورد نظر موسسین ،و تصمیم
گیرندگان این مدارس است .3از یک طرف این امکان بالقوه وجود دارد كه نگرش های مثبت یا منفي درباره
تاسیس این مدارس شکل گیرد .برای نمونه ،قاسمي پویا و حاضری در تحقیقات خود عمده ترین نگرش منفي به

 -1در این مدارس تا کيد خاصی بر ارزش های انقالب اسالمی ایران می شود.
 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 به طور نهان و1آشکار در مقابل پدیده های مختلف از خود متاثر می سازند(گلپرور به نقل از برم و کازین و همکاران .)85 :1851 ،
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مدارس غیرانتقاعي و مدارس منتخب 0را پیامدهای نامناسب اجتماعي – فرهنگي ذكر كرده اند؛ اما نتایج پژوهش
گلپرور چنین نتایجي را مورد تردید قرار مي دهد (گلپرور .)308-313 :0383 ،از طرف دیگر ،طبیعي به نظر مي
رسد كه با گذشت زمان ،این مدارس چندگانه ،كاركردهای پنهان و آشکاری داشته باشند كه نیاز به تبیین و بررسي
دارد تا از جهت گیری منفي این كاركرد ها كاسته ،و به جهت گیری مثبت آنها افزوده گردد.
در مدارس كشورهای دیگر نیز تنوع وجود دارد ،برای مثال در كشور آمریکا ،مدارسي با رویکرد دیني فعالیت
ميكنند در سال های اخیر ،در این كشور تعداد و تنوع مدارس با جهتگیری و ارتباطات مذهبي رشد كرده است.
در این مدارس رویکردهای دیني معلمان در حال افزایش است و در چندین ایالت ،عالقه فزاینده در تمركز بر
تجربیات فرهنگي گروههای مسلمانان ،یهودیان ،ارتدكس یوناني ،انگلیسي و اخیرا كاتولیک دیده ميشود .در این
مدارس عالوه بر محتوای مصوب آموزش و پرورش ،فوق برنامههای مورد نظر موسسین نیز تدریس ميشود و
ارزشهایي كه مورد نظر موسسین است نیز تدریس ميشود اما رویکرد كلي آن مطابق دكترین متمم اول مصوب
آمریکا یعني جدایي كلیسا از دولت است .بودجه این مدارس گاه بوسیلهی كمکهای دولتي و گاه بوسیلهی
خیرین ،اتحادیه ها و افراد خاص تامین مي شود ). (Harr bailey: 2009
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
متناسب با اهداف تاسیس بروز كرده است و كدامیک از انواع مدارس با توجه به كاركردهایشان در بوجود آوردن
تفاوت با سایر مدارس توفیقي نداشتهاند و یا از حیث محتوایي مشکل دارند كه ميتوان برای ادغام آنها پیشنهاداتي

 -1قابل یادآوری است که حميد رضا عریضی نيز در پژوهش های خود بر چنين نتایجی تاکيد می نماید(عریضی.)12-15 :1851 ،
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داشت؟ همچنین با ارائه راهکارهایي در انتهای این پژوهش ،سعي بر افزوده شدن كارایي و توانمندی مدارس چند
گانه -با در نظر داشت كاركرد های پنهان و آشکار مدارس است.
اهمیت و ضرورت مسئله
در خصوص وجود رابطه بین چندگونگي مدارس با كیفیت آموزشي مدارس دولتي بین صاحبنظران اتفاق نظر
نیست .با توجه به شواهد آماری مذكور كه حاكي از كاهش كیفیت آموزشي بین سالهای  47تا  77است و از آنجا
كه از این سال به بعد در مجموع مدارس غیر انتفاعي در سطح كشور گسترش یافتهاند؛ مي توانیم احتمال دهیم كه
از جمله عوامل موثر و تاثیر گزار در كاهش كیفیت آموزشي در مدارس دولتي اعمال سیاست چندگونگي
مدارس در  07سال اخیر باشد (مفتي زاده .)0374 ،لذا ،این قبیل سواالت (یا نگرشها) در بین مسئولین آموزش و
پرورش و مدارس چند گانه بوجود آمده كه  :چه رابطه ای بین چندگانگي مدارس و عدالت اجتماعي وجود دارد؟
(عریضي )37 :0383 ،از طرف دیگر نظریه پردازان كاركردگرایي معتقدند كه نابرابری اجتناب ناپذیر است و
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
ارتباط با دیگر اجزاء و بخشها است(شارع پور .)343 :0383 ،
مطالعه آموزش و پرورش نیز این امر را اثبات مي كند كه رفتارهای دانش آموزان در مدارس بیشتر در حیطه
كاركردهای پنهان است تا كاركرد آشکار(ستوده و همکاران)83-80 :0387 ،؛ لذا ،مسئولین مربوطه بایستي برای
موفقیت در امر هدایت صحیح رفتار های دانش آموزان ،سعي در تبیین دقیق این كاركردها نموده؛ تا در نتیجه در
حل مسائل رفتاری-شناختي دانش آموزان موفق شوند .بسیاری از كاركرد های پنهان آموزش و پرورش در كشور
ما به گونه ای است كه یکي از نتایج آن ایجاد تعارض در بدنه آموزش و پرورش مي باشد .از نمونه كاركردهای
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پنهان آموزش و پرورش بدین قرار مي باشد )0 :عقب ماندگي نظام آموزشي از تحوالت و پیشرفت ها )3كهنگي
برنامه درسي )3تکنولوژی ارتباطات و ساختار آموزش و پرورش  )4نقش نیروی انساني (ستوده و همکاران:0387 ،
.)83-80
از دالیلي اصلي بوجود آمدن چنین كاركردهایي در مدارس ،ناهماهنگي بین مدارس مختلف كشور –باالخص
مدارس غیر انتفاعي -مي باشد كه موجب چند قطبي شدن نگرش های افراد جامعه به این مدارس شده
است(گلپرور ،و همکاران .)308-313 :0383 ،چند قطبي شدن نگرشها نیز باعث تنزل كاركرد های مثبت این
مدارس گردیده است.
لذا ،در این پژوهش با توجه به این كه مهم ترین انگیزه در ایجاد مدارس متنوع ،پاسخگویي به ویژگي ها و
نیازهای متفاوت دانش آموزان بوده است ،ابتدا سعي در شناسایي دقیق كاركرد های آشکار و پنهان مدارس چند
گانه ایران خواهد شد ،و در ادامه نیز سعي در ارائه راهبردهایي برای مدارس چند گانه كشور ،با درنظر داشت
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.
در صورت كاربردی و یا توسعهای بودن پژوهش به سؤاالت زیر پاسخ دهید:
الف .نتایج طرح پاسخگوی كدامیک ازمسائل جامعه در زمان حال و آینده ميباشد؟
-

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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-

كمک به سطوح كالن مدیریت آموزش و پرورش جهت سیاستگذاری و تصمیم گیری های كالن در

مورد مدارس چندگانه
-

فهم دقیق موسسین مدارس از كاركرد های آشکار و پنهان مدارس

-

اهتمام در جهت تعدیل نگرشهای منفي ایجاد شده كه كاركردهای پنهان مدارس چندگانه موجب آن

است.
-

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

-

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.

-

كمک به متحد الشکل نمودن مدارسي كه دارای كاركرد یکسان هستند

-

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

ب.كدامیک از مؤسسات دولتي و غیردولتي ميتوانند از نتایج طرح استفاده كنند؟
 مدارس مختلف كشور برای سیاست گذاری بهینه در مدارس مربوطه آموزش و پرورش برای سیاست گذاری بهینه در مدارس خانوادههای دانش آموزان برای آگاهي از اهداف و جهت گیریهای تریبتي مدارس فرزندانشان معاونت پرورشي آموزش و پرورش جهت سیاستگذاری تربیتي در مدارس موسسین مدارس جهت سرمایهگذاری شایسته تر مدارس خودو........
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 -03-4اهداف تحقیق( اهداف كلي و اهداف اختصاصي طرح):
 -0شناخت كاركردها و آثار و نتایج آشکار و پنهان مدارس چندگانه با توجه به اهداف مصوب
 -3شناخت زمینه های الزم برای ادغام بعضي از انواع مدارس با در نظر گرفتن كاركرد های مشترک
 -3ارائه راهکارهایي در جهت ،افزایش كاركردهای مثبت(آشکارو نهان) و تقلیل كاركردهای منفي(آشکار و
نهان)مدارس
 – 03-7سئوالها یا فرضیه های تحقیق(همراه با دالیل توجیهي در زمینه فرضیههای تحقیق)
 -0كاركردهای آَشکار و پنهان مدارس چندگانه(عادی دولتي ،غیر دولتي ،استعدادهای درخشان ،نمونه دولتي،
هیات امنایي ،شاهد ،ایثارگران ،راه دور ،بزرگساالن ،مدارس وابسته و مدارس استثنایي) در كلیه مدارس متوسطه
شهر تهران چیست؟
 -3با در نظر داشتن كاركرد های آشکار و پنهان مدارس ،كدامیک از مدارس با هم قابلیت ادغام را دارند؟
 -3با چه راهکارهایي مي توان آثار و كاركردهای مثبت(اعم از آشکار و نهان) را تقویت كرد و آثار و
كاركردهای منفي(اعم از آشکار و نهان) را كاهش داد؟
-03-4تعیین متغیر های تحقیق(مستقل -پیش بین /وابسته -مالک)
با نظر بر این كه در پژوهش حاضر سعي در تبیین كاركرد های آشکار و پنهان مدارس چند گانه مي باشیم لذا،
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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خالصه پیشنهاده پژوهشي (حداكثر  011كلمه)
این پژوهش كه از نوع توصیفي است و با روش برگزاری جلسات كانوني به انجام رسید و در صدد بود
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
مدا رس بر عملکرد آنها و شناسایي آثار و تبعات منفي این چند گونگي مورد بررسي قرار دهد ،لذا با انجام مطالعه
اسنادی و بررسي ادبیات پژوهش و مصاحبه اكتشافي با صاحب نظران و دست اندركاران این مدارس متنوع،
سواالت مناسب برای احصاء كاركردهای آشکار و نهان در جلسات كانوني تدوین گردید كه روی مدیران  ،اولیاء
مدارس ،والدین و دانش آموزان پسر و دختر مدارس عادی ،غیر دولتي ،استعدادهای درخشان ،شاهد ،ایثارگران،
راه دور ،بزرگساالن ،نمونه دولتي ،هیات امنایي ،مدارس وابسته و مدارس استثنایي در كلیه مدارس متوسطه عمومي
درآموزش و پرورش شهر تهران در خالل  37جلسه با گروههای كانوني مربوطه به شرح زیر اجرا شد و نتایج و
راهبرد های حاصله ازآن برای تصمیمگیران آموزش و پرورش ارائه گردید.
00جلسه كانوني با مدیران و دست اندركاران  00نوع مدرسه
8جلسه كانوني با والدین دانشآموزان مدارس متنوع
7جلسه كانوني با دانشآموزان مدارس متنوع
0جلسه كانوني تلفیقي با حضور نمایندگان(مدیران و دست اندركاران)  00نوع مدرسه
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فص

ل دوم
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مباحث نظری درباره کارکردهای مدارس
واژه  Functionاز ریشه التیني  Functioبهمعنای انجام یک وظیفه گرفته شده است .در فارسي معادلهایي
چون نقش ،عمل ،خدمت ،شغل یافته است .در زبان ریاضي بهمعنای تابع است .در علوم اجتماعي نقشي را مي رساند
كه یک جزء از كل تقبل كرده و به انسجام ميرساند(ریتزر،ترجمه ثالثي .)0383خالصه اینکه كاركرد به مجموعه
فعالیتهایي گفته ميشود كه در جهت برآوردن یک نیاز یا نیازهای نظام انجام ميگیرد(اسکید مور)0387،
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
مسلط ترین نگرش در جامعه شناسي معاصر در غرب ،نگرش اصالت كاركرد (فونکسیونالیسم) است كه ریشه های
فکری آن نخست به امیل دوركیم و سپس به تالکوت پارسونز باز ميگردد .از نظریه پردازان بزرگ كاركردگرایي
ميتوان به افرادی نظیر دوركیم ،0رادكلیف براون ،3مالینوسکي 3و كروبر( 4كه جزو كاركردگراهای ساختاری مي
باشند) ،و پاسونز ،7و  ..اشاره كرد(روزنامه فرهیختگان ،دوره جدید ،شماره  ،10/3/30 ،780ص .)01نظریه متغیرهای
الگویي پارسونز ،از مشهورترین نظریات در جامعهشناسي است .از نظر پارسونز متغیرهای الگویي ،واقعیتهایي
هستند كه جنبه عمومي و جهاني دارند و نشانگر تاثیر ویژگي های ساختي هر نظام اجتماعي بر رفتار فردند.

1

- Durkheim
Radcliffe-Brown
3
- Malinowski
4
- Kroeber
5
- Parsons
2-
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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
شکل مي دهد ،تمایز قائل شویم .دوركیم در تقسیم و قواعد روشن جامعه شناسي براین تقسیم بندی تأكید ميكند
لیکن كاركرد گرایان جدید با صراحت بیشتری در صدد تفکیک آنها از یکدیگر هستند.
دوركیم در كتاب تقسیم كار اجتماعي نتایج و آثار جدید تقسیم كار ،كاركرد را كه به علت تخصص هرچه بیشتر
مطرح است  ،از علل آن متمایز مي كند .به نظر او علت تقسیم كار ،رشد و «تراكم جمعیت» همراه با «تراكم اخالقي»
است كه برخي آن را به چگالي تعبیر كرده اند .او معتقد است هنگامي كه این تراكمها افزایش یابد بحراني به وجود
مي آید و انسان خود را در یک رقابت غیرقابل اجتناب مي یابد ،رقابتي كه تهدیدی علیه همه كس و در عین حال
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
صاحبنظراني مانند توماس هابز و دیگر نظریه پردازان قرار داد اجتماعي مطرح و بررسي شده است .در حالي كه راه
حل هابز ،برای این مسئله استمداد از عقل به عنوان یک خصیصهی فردی و انگیزه شخصي منطقي مستدل است،
دوركیم برخالف نظر او دیدگاه جانشیني را كه در شیوه تفکر كاركردی به كار مي رود ،پذیرا شده است.
دوركیم معتقد است كه واقع بینانه ترآن است كه از افراد انتظار داشته باشیم راه حلي را بپذیرند كه ذهني بودن
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
به گمان خود در آن ،نتیج ه ای را كه از لحاظ اجتماعي مفید است ،مي بیند ،نتیجه ای كه هیچکس به دنبال آن نبوده
است ،چرا كه دربارهی آن نیندیشیده است .این اثر و نتیجهی ناخواسته ،توسعه نوع جدیدی از انسجام اجتماعي را
باعث شده كه با هرج و مرج ناشي از خود پرستیهای انفرادی و متراكم شده مقابله مي كند.
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در اینجا نتایج ناخواسته مورد نظر دوركیم را مي توان كاركرد نامرئي از تقسیم كار اجتماعي تلقي كرد.
نظریهی كاركردی از این فکر كمک ميگیرد كه نیازها با نظام در ارتباط است .صرف نظر از بحث مربوط بر
سرچشمه این نیازها ،ما نظامي را در نظر مي گیریم كه به سوی هدف ارضای نیازها تحویل و تحول مي یابد .بنابراین
فکر نیازهای یک جامعه و یک نظام با مفهوم تطور اجتماعي مرتبط مي شود .این مفهوم اساساً جنبهی مکانیکي دارد
و تا حدودی همانند خط كشي است كه تعادل ،آن را بر نوک انگشتانتان حفظ مي كند :خط كش همین كه در
جایش قرار مي گیرد .گرایش دارد كه در همان حال باقي بماند و تعادل حفظ شود ،چرا كه پیرامون خط كش
(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.
عده ای از كاركرد گرایان كه اساساً با تطور اجتماعي توافق ندارند یا اختصاصاً با آن سر و كاری ندارند ،محور
بحثشان فعل و انفعاالت داخلي و تأكید شان به كاركردهای دروني نظام است ،بي آنکه به مرحله نهایي تعادل یا به
محیط توجه كنند.
در این صورت تأكید اساساً بر انطباق و سازگاری است در حالي كه در مورد اول تأكید بر هدف یا وضعیت محیطي
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.
با توجه به آنچه گفته شد ،معلوم مي شود كه از دیدگاه عدهای از كاركرد گرایان تطور و دگرگوني اجتماعي در
رابطه با فرآیند تعادل تبیین مي شود .و اگرچه منقدان نظریه كاركرد گرایي معتقدند كه این مکتب قادر نیست
دگرگوني های اجتماعي را توضیح دهد .در واقع یکي از اصول تفکر كاركرد گرایان تطور گرا این است كه
دگرگوني هایي را به عنوان پاسخي به محیط تلقي مي كنند و به این ترتیب حفظ تعادل همواره تحقق مي یابد.
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نقد کارکردگرایي
برخي از ناقدان ،كاركرد گرایي را دنباله گرایي -اندام گرایي -دانستهاند و همان انتقادات وارد برآنها براین هم وارد
مي دانند .از آنجا كه تبیین كاركردی دوركیم را مي توان نقطه ی عزیمت كاركردگرایي دانست ،كاركردگرایان
همانند بنیانگذاران مثبت گرایي و اندام گرایي ،جامعه را به صورت تمامیتي در هم آمیخته و ساخت یافته مينگرند
كه اجزاء و عناصر سازنده خود را به صورت هماهنگ و متعادل فراگرفته است.
به چنین بینش كل گرایي كه اراده فرد در آن جایي ندارد از دیدگاههای مختلف انتقاد شده است كه برخي از این
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
كه در اثر نیازهای متقابل و كاركرد اندام و نهادها تحقق مي پذیرند ،به چیز دیگری توجه نمي شود و در نتیجه
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
كرده ،معتقدند كه در كاركرد گرایي تضادهای اجتماعي جامعه و كشمکشها و برخوردهای طبقاتي آن نادیده گرفته
مي شود و توجیه «ضرورت وجود طبقات» جای تضاد و تخاصم را مي گیرد و سرانجام ،به نظر آنها آنچه كاركرد
گرایي به عنوان نظام و ساخت اجتماعي ارائه مي دهند ،بسیار كلي و ابهام آمیز است و نتایج ناچیزی مي توان از آن
استنباط كرد.
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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بعالوه هرگونه تغییر و تحول جزئي را حاصل نیاز كاركردی جامعه مي دانند .به عبارت دیگر به نظر آنها جامعه به
صورتي عمل مي كند و پیش مي رود كه پاسخگوی احتیاجات كاركردی خود باشد و به ساز و كارهای وحدت و
انسجام تعادل آن را حفظ كند و به حیات و بقاء آن كمک كند .یعني جامعه به صورتي عمل مي كند كه نیازهای
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
منازعه ،وفاق اجتماعي و هنجارها و موازین و ارزشهای مشترک جامعه ممکن است به دو گروه متخاصم و متضاد
كه بر سر منافع گروهي منازعه دارند تقسیم ميشود و نیازهای مشترک و عام را كه منافع همه را تأمین كند ،نمي
توان مشخص ساخت و این توجیه كننده مبارزه طبقات و حتي جنگهایي است كه صورت مي گیرد.
دیدگاه دوركیم و كاركرد گرایان برای این نوع تحلیل نقش درجه دوم قائلند و بیشتر به شیوه نظام یافتن بالقوه
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
تا سال  0141بر طبق دیدگاهي كه بر آموزش و پرورش حاكم بود ،كاركردهای مدرسه بر تربیت انسان
اجتماعي مناسب برای جامعه تاكید داشت .از سال  0141به بعد در اثر رشد و رواج دیدگاه های انتقادی در مورد
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كاركردهای مدرسه ،انتقادات زیادی مطرح شده است كه آیا مدارس قادرند نابرابری های اجتماعي را در جامعه
كاهش دهند؟ آیا مدارس رهایيبخش اند؟ اخیرا نظریه پردازان این چنین انتقاد مي كنند كه در شرایط حاضر،
دختران در مدارس ،فرو دستي را فرا مي گیرند و مدارس به تداوم تبعیض و نابرابری های جنسي در جامعه كمک
مي كنند(اعزازی.)0380،
سیستم مالکیت و مدیریت در كشور های مختلف یکسان نیست .در كشور های پیشرفته ،بخش خصوصي به اشکال
متعدد تحت قوانین و آیین نامه های خاص اقدام به راه اندازی و اداره مدارس مي كنند .یعني ،در اكثر كشور ها در
كنار مدارس دولتي اجازه تاسیس مدارس خصوصي به افراد داده و گروه های اجتماعي داده مي شود .برای مثال
مدارس اینتردیستریک 0مدارسي در آمریکا هستند كه بر اساس این رویکرد ایجاد شدهاند كه هر دانشآموزی
درهرناحیه و منطقه شهری خود ،فارغ از جایگاه اقتصادی و فرهنگي و نژادی الزم است به مدرسه رود
) .(Rinzulli:2011امروزه مشاركت مردم و همکاری های بین مدرسه و خانواده و دیگر نهادهای اجتماعي امری
الزم برای پیشرفت آموزش و پرورش محسوب ميشود .در ایران شیوه مدیریت و مالکیت مدارس دارای تنوع و
گستردهای است هر چند هنوز مدارس دولتي باالترین تعداد را دارند (تیموری .) 73: 0311،در مدارس كشورهای
پیشرفته نظیر آمریکا ،نقش ومسئولیت برنامهریزی و تصمیم گیری جنبه مشاركت بین خانواده ،مدرسه ومسئولین
آموزش و پرورش را یافته است .در این مدارس ،ارزشهای مورد نظر والدین بایستي در قوانین اجرایي مدرسه
لحاظ شود و دولت فقط ناظر نهایي بر نوع تربیت و فرآیند آن در این گونه مدارس است). (Rinzulli:2011
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
حال ،از بدو تاسیس مدارس خصوصي از پیش از انقالب اسالمي ،فراز و نشیب های زیادی در افزایش و كاهش
Interdistric
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استقبال آحاد جامعه از این مدارس وجود داشته است .پیش از پیروزی انقالب اسالمي در ایران ،سهم اصلي
آموزش را مدارس دولتي برعهده داشتند از اواخر دهه  31شمسي به تدریج تعداد مدارس غیر دولتي توسط
اشخاص و موسسات فرهنگي با اهداف متفاوت ایجاد گردید .در سالهای پیش از انقالب دو نو ع مدرسه در كنار
مدارس دولتي ایجاد شدند  )0مدارسي با رویکرد علمي كه توسط شخصیتهای علمي و فرهنگي تاسیس شده بود
نظیر مدرسه هدف و مدرسه خوارزمي ،كه آموزش برتر دروس مدرسه و تربیت دانش آموزاني كه از نظر علمي
برجسته بودند مورد تاكید آنها بود  )3 .مدارسي با رویکرد علمي – دیني كه به تقویت مباني دین در كنار آموزش
ميپرداختند .در واقع دغدغه اصلي موسسان مدارس اسالمي نظیر دین و دانش ،علوی ،نیکان ،و كمال  ..تربیت
دیني كودكان و نوجوانان بود(تیموری.)73 :0311 ،
خانوادههایي فرزندان خود را به مدارس ملي و اسالمي مي فرستادند كه از توانایي برخوردار بودند(تیموری ،0311
 .)73پس از پیروزی انقالب اسالمي تا سال  0347بحث هایي بر سر ضرورت یا عدم ضرورت تشکیل مدارس غیر
دولتي در گرفت و در نهایت ،در این سال  0347مجلس شورای اسالمي وقت ،قانون تاسیسي و راه اندازی مدارس
غیر دولتي را در قالب مدارس غیر انتفاعي به تصویب رساند(حاضری  )0377 ،این مدارس بر اساس مصوبه مجلس
شورای اسالمي ،به عنوان مدارسي معرفي شدند كه برای تامین بخشي از هزینه های خود و تهیه امکانات  ،از دانش
آموزان شهریه دریافت ميكنند(محسن گلپرور ،حمید رضا عریضي.)031 :0383 ،
بعد از انقالب اسالمي و تحوالت اجتماعي ناشي از آن ،نهاد آموزش در ایران ،مانند سایر نهادهای اجتماعي،
دچار دگرگوني گردید و بر اساس كاركردهایي كه ذكر شد ،تا مدتها جایگاه خود را در كل نظام پیدا نکرد ،زیرا
كه ارزش ها ،منزلت ،و نقشهای اجتماعي تغییر كرد و این نهاد مي بایست خود را با چهارچوبهای نظام جدید منطبق
و متعادل مي نمود.
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بدیهي است كه نهاد آموزش ،ابزار تحقق اهداف نطام اجتماعي است ،بنابراین نقشهای شغلي ،ارزشها ،منزلتها،
و روابط اجتماعي در فرایند آموزش مشخص ميشود .نهاد آموزش ،تنها كار آماده سازی ،قدرت تطبیق ،و
آشناسازی افراد را انجام مي دهد ،اگرچه ،وظیفه باالتر این نهاد ،تعلیم و تربیتي عملي است كه توسط نسلهای
قدیميتر بر آنان كه هنوز آماده زندگي اجتماعي نیستند صورت مي گیرد.
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
تخمهای تغییر و پیشرفت ،قطعاً در دوران ابتدایي و متوسطه آموزشي صورت ميگیرد .روحیه پژوهشي ،و تغییر
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
ابتدایي و راهنمایي هستند كه ،این باورها را تقویت مي كنند و در جامعه نهادینه مي سازند .پس تخصیص منابع را
نباید برای این مقاطع به صورت محدود عرضه كنیم.
پس از سال  ،77در ایران بحث یکسان سازی مدارس مطرح گردید و جهت جلوگیری از نظام طبقاتي در
آموزش و پرورش ،كلیه مدارس ملي بر اساس تصمیم شورای انقالب فرهنگي منحل ،و مسئولیت برنامه ریزی
آموزشي كشور و نظارت بر اجرای این گونه برنامه ها مستقال به دولت واگذار شد(تیموری .)73 :0311 ،مدارس
دولتي با نگاه عدالت جویانه در تمام شهرها و روستاها گسترش یافت اما بودجه دولتي برای هزینههای رو به افزایش
آموزش و پرورش كفایت نميكرد و دیری نپایید مشکالت خود را نشان دادند و در این میان مهمترین چالش
مدارس دولتي كمبود فضای آموزشي و معلمان آموزش دیده بود .جهت توسعه عدالت اجتماعي و توجه به آموزش
و پرورش خانوادههای مستمند نیز از سوی بنیاد های خیریه ،مدارس ملي و مدارس خصوصي جداگانهای مانند
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مدارس خیریه ،مدارس ملي و  ...از قبل وجود داشت كه در خدمت این قشر از دانش آموزان قرار گرفته
بود(تیموری .)73 :0311 ،از سوی دیگر ،این مسئله بدیهي است كه زماني ایدهی اقدام به تاسیس مدرسهی نوع
جدید صورت مي پذیرد كه احساس شود مدارس كنوني در برطرف نمودن نیاز های خاصي از فرآیند تربیت دچار
كاستي هایي هستند یا اینكه ،از ظرفیتهای كنوني آموزشي -تربیتي مي توان به نحو شایستهتر استفاده نمود .به
عبارت دیگر ،تاسیس نوع خاصي از مدارس با هدف برطرف نمودن نیازهای جدید و یا جامهی عمل پوشاندن به
نوع خاصي از ایدهها و تفکرات در زمینه جنبه های مختلف(نظیر جنبه اقتصادی ،آموزشي ،پرورشي ،جامعه شناختي
و  )...تربیت و آموزش مي باشد.
به مرور زمان و با تاسیس مدارس متنوع با توجه به نیازمندی های مختلف آموزشي – تربیتي جامعه ،بایستي به مسائل
متفاوتي نیز پاسخ داشت تا این تنوع در راستای كاركردهای "تعریف شده" حركت نماید ،در غیر اینصورت امر
تربیت با كاركرد منفي همراه خواهد بود كه شاید اثر بخشي تنوع و چندگونگي مدارس را به كمترین حد ممکن
تنزل دهد .از جمله مسائلي كه در زمینه تنوع مدارس مطرح مي شوند مي توان به موارد ذیل اشاره نمود :در چه
بخشهایي از سیاستگذاری و در بین چه تعدادی از مدارس تداخل وجود دارد؟ مدارس تا چه میزان به كاركرد
های تعریف شده نائل شدهاند؟ كدام كاركردهای تعیین شده برای مدارس بایستي بازنویسي وتجدید نظر شوند؟
كدام یک از مدارس دارای قابلیت تعریف كاركرد جدید ميباشند؟ با توجه به كاركرد های كنوني تنوع مدارس،
آموزش پرورش بایستي رویکرد تنوع بیشتر را پیش روی خود قرار دهد یا رویکرد همسانسازی (یکسان سازی )
بیشتر مدارس را؟ دانش آموز ،معلم(نیروی انساني) ،محتوای برنامه درسي چه جایگاهي در این تنوع دارند؟ و ....
تحقیقات و نظریات موجود برای پاسخگویي به سواالت اینچنیني در داخل كشور محدود ميباشد و این امر بر
كسي پوشیده نیست .از دیگر سوی ،تکیه نمودن بر مباني موجود در مورد مسئله تحقیق ،به خاطر بومي بودن مباني
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تنوع و كاركردهای مختلف مدارس محققان را ازمیان مباني موجود تحقیق بسوی رویکرد " واسازگرایانه یا ساختن
گرایانه" سوق ميهد .در ادامه به نظریات موجود در زمینه موضوع مورد نظر پرداخته مي شود.
در میان تنوع مدارس در قالب مدارس دولتي و غیرانتفاعي در كشور های مختلف ،نظریات ،ایده ها و نگرش های
متعددی نیز نسبت به عملکرد مدارس مختلف وجود دارد .مدارس خصوصي( در خارج از ایران) و مدارس غیر
انتفاعي (در داخل ایران) تقریبا در اغلب كشور ها به اشکال مختلف واكنش هایي را بر انگیخته است( پیس سیوتا
به نقل از گلپرور و همکاران  ،و قاسمي پویا .)033 :0383 ،این گونه نگرشها كه به اشکال مختلف در نظریات و
نگرشهای آحاد و طبقات مختلف جامعه منعکس شده است نشان ميدهد كه خوشههای نگرش مثبتي نسبت به
وضعیت آموزش مدارس خصوصي وجود دارد(اپلي و رومانو به نقل از گلپرور و همکاران  .)033 ،0383 ،نتایج
پژوهش ها حاكي از ان است كه اعتماد مردم به دولت كم شده است .از طرف دیگر اعتماد به بخش خصوصي زیاد
شده است.از سوی دیگر ،اعتماد به نفس دانش آموزان در مدارس دولتي پایین است .مدارس دولتي نیز مشکالت
فراواني نظیر كمبود امور بهداشت ،كمبود كتاب ،كالس های پر جمعیت ،كبود امکانات رفاهي را دارند .نتایج
ازمایشات میلواكي حاكي از آن است كه خصوصي سازی در آموزش و پرورش باعث بهرهوری مي شود و كیفیت
یادگیری باال مي رود) .(greene:1997البته بنا بر گزارشهای تحقیقي متفاوت ،حتي در خارج از ایران نیز از
نظر عملکرد آموزشي تنوع وسیعي در میان مدارس خصوصي وجود دارد(فردكین و توماس  ،0117مورسي وستر ،
 ،3110اسکیدلزكي .)3113
دیدگاههای نظری مرتبط با محیط (خانواده ،جامعه) و نحوة نگرش افراد از دیگر مولفه های مورد بررسي در
مبحث تنوع و چندگونگي مدارس است و بررسي جایگاه رابطه با محیط (خانواده ،جامعه) با در نظر گرفتن
كاركردهای مثبت و منفي تنوع مدارس ،یکي از پایههای نظری مورد بررسي در این مطالعه است ،به طوری كه
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نظریههای افراد چون مید ،بلومر ،زیمل ،وبر ،اتوكالین برگ ،كاتز و گالس و استونزل 5در این زمینه مورد بررسي
قرار ميگیرد(نصیری.)0387 ،
مید به وجود رابطه میان ابعاد عیني و ذهني یک پدیده تأكید ميكند .به نظر او اندیشة یک فرد ،شناخت ،تفکر،
آگاهي و نگرش نسبت به امور و واقعیتهای اجتماعي كه مبنای رفتار و كنش فرد را نسبت به موقعیت معیني تشکیل
ميدهد ،حاصل تقابل بین دو بعد عیني و ذهني است .از نظر مید ،شرایط محیطي نقش مهمي در شکلگیری طبیعت
آدمي و رفتار و شخصیت او دارد ،اما این تأثیر یک جانبه نیست .انسان موجودی منفعل و صرفاً پذیرندة شرایط
محیطي نیست ،بلکه در پیوند متقابل با شرایط اجتماعي و محیطي ،در ابتدا به خود مينگرد ،با خود به گفتگو
مينشیند ،از خود موضوعي با معنا و قابل اشاره ميسازد ،سپس دست به كنش ميزند .انسان به مدد خود ،قادر است
نوع رابطه اش را با محیط پیرامون دگرگون ساخته ،توانایي كسب تجربه در زندگي دروني را یافته ،در ماهیّت كنش
انساني تغییر ایجاد نماید .مید نتیجه ميگیرد انسان به اعتبار وجود خود ميتواند موقعیت كنوني را كه در آن قرار
گرفته است درک كند ،بدون آن كه در بند محدودیتهای محیط و زمان باشد ،و آزادانه در مورد مسائل و شرایط
زندگي خود و آن چه در محیط اطرافش ميگذرد بیندیشد و به آگاهي دست یابد .او با درک فلسفة حال و رسیدن
به آگاهي ،آمادة عمل برای برطرف نمودن مشکالت ميشود .بلومر نیز معتقد است كه ساختارها ،هنجارها ،و
ارزشهای اجتماعي نقش تعیین كنندهای در انتخاب و هدایت كنش انساني ندارند ،بلکه آنچه در این فرآیند مهم
است و تفکر و ذهنیت خود كنشگران است .كنشگران با تعریف موقعیتهایي كه با آن درگیر هستند ،به كنش
معنيدار ميپردازند .بلومر به رابطة متقابل بین اندیشه و كنش فردی معتقد است .به نظر زیمل ،در مدل كنش متقابل،
جامعهپذیری به مثابة جریاني سازگار مطرح است و فرد در برابر موقعیت جدید ،به وسیلة منابع شناختياش و نیز به
وسیلة گرایشهای هنجاری كه در نتیجة جریان جامعهپذیری است ،هدایت ميشود .همچنین موقعیت جدید در
Mead, Blumr, Simmel, Weber, Atuklayn leaves, Katz and glass and Astvnzl29
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نهایت ،او را برای بسط منابع شناختي و اصالح گرایشهای هنجاری رهبری مينماید .از موضوعات اساسي مورد
توجه پارادیم تعاملي ،رفتار مطلوب و رفتار متعادل است .فرد تمایل به یافتن راهحلي دارد كه طبق منابع گرایشها و
موقعیت خاصي ،به نظر او بهترین است .به اعتقاد وبر ،رفتار انسان زماني كیفیت اجتماعي ميیابد كه آشکارا متضمن
نیت یا مقصودی باشد .بدین معنا كه افراد عامل باید برای عملي كه انجام ميدهند ،معنایي قایل باشند و به نوبة خود،
رفتارشان را به سوی رفتار مشابه دیگران جهتگیری كنند .رفتار درون گرایانة محض ،یا رفتاری كه معطوف به
اشیاء و وضعیتهای مادی است ،رفتارهای غیر اجتماعي هستند .از نظر وبر ،انسان خردورز ،مفسر ،دریابندة معاني،
در موقعیتهای گوناگون براساس معاني گوناگون ،رفتار و كنش متفاوتي از خود بروز ميدهد .بنابراین ،كنترل
رفتار او به طور كامل امکانپذیر نیست (نصیری.)0387 ،
در مجموع ،در زمینه كاركردهای مدارس از سوی صاحبنظران توافق و همسویي وجود ندارد در مواردی نیز
نقطه اشتراكي بین این نظریات آنها قابل تشخیص است .لذا ،هر صاحبنظری با در نظر گرفتن مباني نظری خویش
اقدام به تبیین كاركرد خاص برای مدارس نموده است ،صاحبنظران برای مدارس كاركردهای متفاوتي از جمله
كاركرد اجتماعي ،اقتصادی ،جنسیتي و نژادی ،مشروعیت بخشي ،كنش ارتباطي ،بازتولید فرهنگي ،انتخاب عقالني،
سرمایه اجتماعي و  ....تعریف نموده اند كه در ادامه به طور اختصار به آنها پرداخته ميشود.
الف :کارکرد اجتماعي
پارسونز( ،)0171دربین )0148(0و جکسون )0148(3معتقدند كه مدرسه مکان آموزش هنجارها ،ارزش ها ،و
مهارت های اجتماعي است ،ادوارد راس مدرسه را در مقایسه با ابزار كنترلگرانهی بیروني چون قانون ،حکومت و
پلیس ،ابزاری به عنوان كنترل دروني معرفي مي كند .به نظر او مدرسه عامل حفظ نظم و پیوستگي اجتماعي است.
-Deerben
-jackson
30
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به نظر راس )0114(0جوامع آینده بیشتر بر كنترل دروني یا رواني تکیه خواهند كرد تا صورت های بیروني
دستکاری اجتماعي .به نظر او در جوامع سنتي كنترل كودک بر عهده خانواده و كلیسا بود كه از طریق آموزشهای
اخالقي و مسئولیت های اجتماعي برای كودكان ،ثبات و همبستگي اجتماعي را تضمین مي كردند .اما ،در قرن
بیستم با ورود جوامع به دوره صنعتي – و رشد فزاینده شهرنشیني -كه آمریکا نمونه خوبي از آن بود ،كاركردهای
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
كاربرد این ابزارها را ویژگي ممتاز جامعه آمریکایي مي داند .مدارس بتدریج جای خانواده و كلیسا را گرفتند.
آموزگار در ارائه خدمات عمومي جانشین كشیش شد .لذا ،نوعي توازن راسي بین كلیسا و مدرسه بوجود آمد و
طلوع مدرسه آغاز گشت .مدرسه با ارئه محتوای یکسان نظم و اطاعت از قوانین خارجي را برای دانشآموز یادآور
مي شود .معلم با اقتدار ظریف خود كنترل اجتماعي را تزریق مينماید .یکي از راههای كنترل اجتماعي در قرن 31
كه نابرابریهای اجتماعي را مشروعیت بخشید استفاده از آزمونهای هوشي بود كه دانش آموزان را دسته بندی
ميكرد .اسپرینگ )3113(3اعتقاد دارد كه آزمون هوش فقط با دانشآموز فرمانبردار مطابق است .دانش آموز
فرمانبر مانند یک سرباز خوب است بنابراین ساختار مدرسه جدید تا اندازهی زیادی با ساختار ارتش مطابقت دارد.
سلسله مراتب نظامي در آن دقیقا رعایت مي شود .دانشآموزی خوب است كه قوانین را بخوبي رعایت كند(صفار
حیدری.)80 :0383 ،
از جمله كاركردهای اجتماعي نهاد آموزش و پرورش مي توان به موارد ذیل اشاره نمود -0 :ایجاد آمادگي در
افراد برای قبول نقشهای اجتماعي و شغلي .3،ایفای نقش به عنوان وسیله انتقال میراث فرهنگي .3 ،فراهم آوردن

- Ross
-Spering
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مبنای ارزیابي و فهم منزلتهای اجتماعي .4 ،فراهم آوردن تغییر و پیشرفت در جامعه از طریق پژوهشهای علمي.7 ،
تقویت قدرت تطبیق افراد با ارزشهای اجتماعي ،و تسهیل روابط اجتماعي(مهر نوروزی.)07 :0384 ،
ب :کارکرد اقتصادی
نظریهپردازان انتقادی همچون گیروكس )3113(0بویلز )0177(3و جینتیز )0177(3ریشه نابرابریهای اجتماعي
را در مناسبات اقتصادی جامعه و تاثیری كه این نابرابری ها بر مدارس مي گذارند ،مي دانند .به نظر این دسته از
نظریهپردازان ،نهادهای آموزشي در جوامع سرمایهداری به بازتولید و حفظ مناسبات چیرگي ،استثمار و نابرابری
طبقاتي ميپردازند .به عنوان نمونه بویلز و جینتیز برآنند كه میان ساختار و مناسبات اجتماعي كار و مناسبات
اجتماعي نظام آموزشي نوعي انطباق وجود دارد .بنابر توصیف آنها نظام مدارس عمومي برای این بوجود آمده
است كه كودكان را با قواعد و هنجارهای جدیدی كه نیروی كار تولیدی در سرمایه داری صنعتي بدان نیاز دارند،
آشنا سازد .مناسبات اجتماعي آموزش و پرورش آگاهيهای الزم را برای مناسبات كار ،باز تولید مي كند .برای
نمونه این كار را از طریق تقسیم سلسله مراتبي كار میان آموزگاران و دانشآموزان ،بیگانه كردن دانشآموزان از
كاری كه خود انجام مي دهند و رتبه بندی و در نتیجه شقاقي كه میان دانشآموزان بر اساس نمره گذاری و
ارزشیابي به وجود ميآورند ،انجام ميدهند .عالوه بر این ،نظام آموزشي از طریق سطوح مختلف آموزش ،نیروی
كار الزم را برای سطوح مختلف ساختار شغلي فراهم مي سازد .به نظر هارنت 4اصالحات نوین آموزشي در كشور
های سرمایهداری به دنبال آن است تا ایدئولوژی رقابتي بازاری را به جای ارزشهای دموكراسي اجتماعي بنشاند.
این ایدئولوژی اساسا به آموزش و پرورش بر حسب كاركرد اقتصادی مي نگرد ،یعني نقشي كه در تولید نیروی
1

- Giroux
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3
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كارآمد ،تولید فرهنگ كارآفریني و فعالیت و پروراندن دیدگاه مثبت به صنعت و تولید ثروت ایفا مي كند .مدارس
نه تنها مناسبات اقتصادی را بازتولید ميكنند ،بلکه ،به بازتولید مناسبات اجتماعي نیز ميپردازند .به عنوان نمونه
بوردیو0و پاسرون )0147(3معتقدند كه جریان یاددهي و یادگیری در مدارس در دورن عادتهای خاصي رخ مي
دهد ،یعني اینکه مدارس به اشاعه و انعکاس نوعي خاص از نظام فکری ،ادراكي ،ارزشیابي ،و كنش كه حافظ
منافع مادی و سمبلیک گروه ها یا طبقات غالب در جامعه است ،ميپردازد .به نظر مهران ،)3113(3و كیدی

4

( )0170نحوه گزینش دانش ،سازماندهي و ارزیابي آنها در مدارس ،ایدئولوژی و منافع گروههای قدرتمند را در
جامعه منعکس ميسازد .به عنوان نمونه این پرسش مطرح مي شود كه چرا دانشآموزان نوع خاصي از محتوای
درسي را ميآموزند و چرا بعضي از موضوعات درسي اهمیت بیشتری دارند .كیدی نیز اشاره مي كند كه تصور
آموزگاران از دانشآموزان ،خود در نوع دانشي كه آنها ارائه ميكنند تاثیر ميگذارد .به نظر او دانش آموزان طبقه
كارگر موضوعات ساده و پیش پا افتاده را ميآموزند و یاد ميگیرند كه به آنها حقایق شک ناپذیر بنگرند .در
حالي كه دانش آموزان طبقه متوسط مطالب انتزاعيتری را مي آموزند و از آنها انتظار مي رود نسبت به چیز ی
كه ميآموزند دیدگاه انتقادی داشته باشند .بر این اساس كیدی نتیجه مي گیرد كه دانش آموزان طبقه كارگر از
دسترسي به سطح عاليتر از دانش علمي منع مي شوند و همین كار پیشرفت تحصیلي آنها را در آینده محدودتر
مي كند(صفار حیدری.)0383 ،
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پ :کارکرد جنسیتي و نژادی
نظریه پردازاني نظیر مک روبي ،)0178(0مک دونالد )0181(3نشان دادهاند كه گرچه مدارس مدعي اندكه از
برابری های جنسي حمایت ميكنند ،با این همه هنجارها ،ارزش ها ،انتظارات و فعالیت های مدارس به تقویت
كلیشه های جنسي مي پرد ازند و از این رو ،نوعي برنامه درسي پنهان را شکل مي دهند ماهیت جنسیتگرای چنین
برنامه درسيای به تولید مناسبات مردساالرانه در جامعه منتهي ميگردد .با توجه به مطالعات كم در زمینه جنسیت
گرایي ،اما ،نتایج نشان مي دهد كه نوعي دوگانگي تلویحي در جریان آموزش و پرورش – یعني تقسیم بندی
علمي  /بدني -وجود دارد كه سلسله مراتب مردانگي را حفظ و تولید مي كند .اسکلتن )0117(3نیز نشان داده است
كه چگونه مراكز تربیت معلم در خدمت تولید دوباره صورت های مردانگي در جامعه و فعالیت تربیت محدود
قرار مي گیرند .نتایج پژوهشهای كشور ما نیز نشان از بازآفریني نقش غالب مردان در محتوای كتب درسي
مي باشد(صفار حیدری .)0383 ،در مطالعهای كه گروه پژوهشي علوم تربیتي جهاد دانشگاه تهران در سال 0380
تحت عنوان " تحلیل و بررسي كیفیت برنامه ریزی درسي و آموزشي كشور با توجه به نیازهای زنان وضرورت
ایفای نقش مؤثر در توسعه كشور و ارائه راهکارها در دوره آموزش عمومي" برای مركز امور مشاركت زنان
ریاست جمهوری به انجام رسانید ،مولفههای جنسیتي در كتابهای درسي پایه دوم و چهارم ابتدایي ،اول وسوم
راهنمایي برحسب اسامي كلمات و تصاویر تحلیل محتوا شدند كه نتایج نشان دهنده نسبت  30.7زنان به  70.8مردان
بود .توزیع مولفه های جنسیتي در كتاب علوم و فارسي پنجم ابتدایي و حرفه و فن و اجتماعي دوم راهنمایي نیز
نسبت 31.3زنان به  77.4مردان را نشان ميداد.در مجموع ،عوامل جنسیتي بر عملکرد مدرسه و باز تولید نابرابریها

1

- Mc Robbie
- Mc Donald
3
-Skelton
2
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بسیا ر موثر است ،از سوی دیگر ،آموزش و پرورش اغلب نابرابری های جنسیتي را تشدید مي كند( زنجاني
زاده.)0384 ،
د :کارکرد مشروعیت بخشي
در سالهای اخیر نوشتههای پست مدرنهایي نظیر لیوتار ،بودریالر  ،رورتي ،جیمس و فوكو تاثیر قابل
مالحظهای بر علوم اجتماعي داشته است در این میان نوشته های لیوتار 0و فوكو 3زمینه ساز فراهم آمدن بینشي ژرف
درباره كاركردهای مدارس جدید بوده است .لیوتار معتقد است علم و دانش در دوره مدرن در خدمت سرمایهداری
قرار دارد و هدف عمده نهاد های آموزشي برآوردن نیازهای فني و اقتصادی صنایع و شركتهای بزرگ است .در
دوران مدرن نهادهای آموزشي مشروعیت خود را از طریق تامین نیاز های مذكور فراهم ميسازند و خود نیز زمینه
مشروعیت بخشي به آرمانهای مدرنیته را چون :پیشرفت ،رفاه ،و سعادت نوع انسان فراهم مي سازند .در این
وضعیت به آموزش و پرورش به عنوان یک حق عمومي برای كسب رفاه ،تحت مدل والگوی دموكراتیک
اجتماعي نگریسته نميشود بلکه ،خرده نظامي است كه نقش برجستهای را در جامعه پیشرفته اقتصادی و پساصنعتي
بازی ميكند .از آنجایي كه آرمانهای انسانگرایي مدرن مشروعیت خود را از دست داده است ،نهادهای آموزشي
نیز با بحران مشروعیت مواجهه گردیدهاند و از این رو قادر به ایفای نقشهای گذشته خود نیستند .فوكو بر آن
است كه مدارس نهادهای انظباطيی هستند كه به تولید قدرت – دانش مي پردازند .مدارس به همراه نهادهای دیگر
چون بیمارستان ،محل كار ،ارتش توانایي ها ،رفتار ،نگرش ها و دانش آدمیان را درباره خود شکل مي دهد.
مدارس از طریق راهبرد های نظارتي نظیر آزمون ،مشاهده و ثبت استعداد ها و عواطف شخصي ،رفتار مطلوب و
مورد نظر را تقویت مي شوند .با تن دادن به چنین مالحظاتي  ،دانش آموزان به تدریج منفعل ميشوند و تصویری
1

- Lyotard
2 - Foucault
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كه سازمان از آنها و توانایيهایشان ارائه مي دهند ،ميپذیرند و در نتیجه از لحاظ سیاسي به موجوداتي سر به زیر
تبدیل ميشوند .به نظر فوكو مدارس با هویتسازی برای افراد است كه برای خود مشروعیت به وجود ميآورند .از
این روست كه از منظر فوكو نهادهای آموزشي آن نوع انظباطي را ترغیب ميكنند كه در نهایت آدمي را به
اطاعت از قدرت ناچار ميسازد و این قدرت از طریق گفتمان جریان ميیابد .اما ،امکان ایستادگي افراد در برابر
نیروهای نهادی وجود دارد(صفار حیدری.)0383 ،
ذ :کارکرد کنش ارتباطي
هابرماس )0187(0در حالي كه به ضعف های كاركردهای نهاد های مدرن و از جمله مدارس آگاه است ،با
این همه امیدوار است كه با جانشین كردن كنش ارتباطي بجای كنش ابزاری 3كه ویژگي جوامع سرمایهداری مدرن
است ،بتوان با حفظ دستاوردهای تمدن مدرن ،به دگرگون كردن آن اقدام كرد .مدارس با اصالح معرفتشناسي
دانشآموزان ،ارتباطي انساني را برای دستیابي به حقیقت كه به نظر هابرماس خود نیز حاصل كوشش جمعي است به
وجود آورند .گفتگو محور كنش ارتباطي است و آموختن چگونگي بکارگیری آن شرط برقراری ارتباط انساني
است .گفتگویي كه هابرماس از آن سخن مي گوید ،وضعیتي است كه در آن طرفین گفتگو بر اساس معیاری معتبر
كه مورد قبول آنهاست  ،با یکدیگر ارتباط برقرار مي كنند تا از این طریق به فهم متقابل دست یابند  .چنین كوششي
به رشد و شکوفایي خرد كه دارای ارزشي برجسته و ذاتي است منجر مي شود .برای هابرماس ارتباط تربیتي كه
هدف آن چیزی نیست جز ایجاد فهم آنچه كه به طور عقالني میان آموزگار و دانش آموزان جریان دارد ،اساسا

-Habermas
کنش ابزاری( وسیلهای) به کنشگر واحدی راجع است که بهگونهای معقوالنه و حسابگرانه مناسبتترین وسایل را برای رسیدن به یک هدف
.-2برمیگزیند .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
امکان مي دهد و احترام متقابل را ،قوام مي بخشد (صفار حیدری.)0383 ،
ر :کارکرد بازتولید فرهنگي
نقطه عزیمت نظریه بازتولید اجتماعي ،تبعیت نهاد آموزش و پرورش از ساختار نظام سرمایه داری و مشروعیت
بخشیدن به آن است .بدین لحاظ ،توزیع نابرابر سرمایه اقتصادی ،به توزیع نابرابر دانش منجر ميشود .اما نظریه
بازتولید فرهنگي كه متاثر از دیدگاه ماكس وبر در باب نابرابری است ،با طرح كلید واژه سرمایه فرهنگي ،توزیع
نابرابر سرمایه فرهنگي را مبنای نابرابریهای آموزشي و نابرابریهای اجتماعي – اقتصادی قرار مي دهد .پیر بوردیو
از حامیان این نظریه است .نظریه بازتولید فرهنگي صرفا توجه خود را به ساختارهای كالن اجتماعي  -اقتصادی
معطوف مي كند و از انتخاب و كنش های افرادی كه در بطن این ساختار ها قرار دارند ،غفلت مي كنند.جیمز
كلمن و پیروان نظریه سرمایه اجتماعي نیز نظر به نقش سرمایه اجتماعي در فرایندهای تحصیلي و تعیین جایگاههای
اجتماعي افراد ،كلید واژه سرمایه اجتماعي را در كنار سرمایه فرهنگي و سرمایه اقتصادی مطرح ميكنند و ابعادی
را كه در نظریه بازتولید اجتماعي و فرهنگي نادیده گرفته شده است ،مورد نظر قرار مي دهند(نوغاني.)0383 ،
م :کارکرد بازتولید اجتماعي
نظریه پردازان بازتولید اجتماعي و بازتولید فرهنگي ،نابرابری های آموزشي را سرمنشا اساسي نابرابریهای
اجتماعي – اقتصادی مي دانند .منتها ،در نظریه بازتولید اجتماعي ،سرمایه اقتصادی در جهتدهي به فرایند بازتولید
نابرابریهای آموزشي و اجتماعي نقش اساسي دارد ،اما ،در نظریه بازتولید فرهنگي ،این سرمایه فرهنگي است كه
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عمدتا از طریق تاثیر بر شیوههای جامعه پذیری ،موفقیتهای تحصیلي و در نتیجه موفقیتهای شغلي و اجتماعي
را تحت تاثیر قرار مي دهد(دوكراف و كرای هامپ ،به نقل از نوغاني. )0383 ،
ن :کارکرد انتخاب عقالني -فردی
این نظریه در مقابل نظریه های بازتولید اجتماعي و فرهنگي قرار دارد .نظریه انتخاب عقالني توجه خود را
معطوف به كنشها  ،تصمیمات و انتخابات فردی مي كند .به عبارت دیگر ،پدیده های اجتماعي پیچیده را مي توان
بر حسب كنشهای فردی و اولیه تبیین كرد این نقطه نظر "فردگرایي روش شناختي" نام دارد .بودون 0یکي از
حامیان این نظریه است .او معتقد است كه نظریه های كالننگر در تبیین موفقیت های تحصیلي ،فقط به اثرات اولیه
توجه دارند .بر اساس مفهوم اثرات اولیه ،پایگاه اجتماعي پایین تر به محرومیت های فرهنگي بیشتر و سپس به
پیشرفت تحصیلي كم تر منجر مي شود ،در واقع مفهوم اثرات اولیه بودن به این معناست كه تفاوت و توانایيهای
تحصیلي ناشي از دسترسي نابرابر به سرمایه اقتصادی و سرمایه فرهنگي است كه به ترتیب در كانون توجه به بازتولید
اجتماعي و بازتولید فرهنگي قرار دارد .اما انتقاد بودون این است كه بازتولیدیها ،به اثرات ثانویه ،یعني اثراتي كه بر
انتخاب های تحصیلي دانشآموزان و خانواده هایشان در مراحل انتقالي دوران تحصیلي اثر مي گذارد ،توجه نمي-
كنند .زیرا كه ،مراحل انتقالي (مثال از دبیرستان به دانشگاه) جایگاهي است كه انتخاب اجتماعي در آن وارد عمل
مي شود و این انتخاب ها باید بر اساس كنشها و تصمیمهای فردی و محاسبهگرانه افراد در نظر گرفته شود و نه
صرفا ساختار های كالن اجتماعي – اقتصادی(نوغاني.)0383 ،

- Boudon
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و :کارکرد سرمایه اجتماعي
جیمزكلمن 0سرمایه اجتماعي را در موفقیت تحصیلي مهم قلمداد كرده و نحوه برخورداری از این سرمایه را
بر موفقیت تحصیلي و دستیابي به موقعیتهای اجتماعي ،اقتصادی تاثیرگذار ميداند .ایشان تاكید ميكند كه
تحقیقات قبلي در زمینه نتایج تحصیلي ،بر اهمیت منابع مادی و انساني تاكید كردهاند؛ حال آنكه ،تاثیر منابع
اجتماعي را نادیده گرفتهاند .سرمایه اجتماعي معطوف به روابط حمایتي است كه در درون و بیرون خانواده برقرار
مي شود .بنابرابن ،نابرابریها در میزان و نحوه برخورداری از سرمایه اجتماعي نیز به نوبه خود مي تواند نتایج
تحصیلي را و بالمال موفقیتهای اجتماعي – اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد .یافته های پژوهشي نیز موید اهمیت
سرمایه اجتماعي در فرایند تحصیلي است .تیچمن ،3پاخ 3و كاروی )0114(4دریافته اند كه سرمایه اجتماعي شانس
به اتمام رساندن دوره متوسطه را افزایش داده است .اسمیت 7و دیگران( )0117بین سرمایه اجتماعي و دستیابي به
دانشگاه رابطه مثبتي را مشاهده كرده اند( نازک تبار و ویسي.)034 :0387،
تاریخچه اجمالي از تاسیس مدارس جدید در ایران
تاسیس مدارس جدید در ایران به كلي با نظام مدارس حوزوی و مکتب خانه های سنتي تفاوت داشت و طي 4
مرحله از اوج بیگانگي به خودی نزدیکتر شده كه این  4مرحله عبارت است از:
 -0مرحله اول ،تاسیس و مدیریت مدارس توسط عوامل و وابستگان بیگانه كه شروع آن با كشیشان و میسیون های
مذهبي بوده است.
- James Coleman

- Tychmn

1

2

3 - Pakh
4
- Caravan
5
-Smith
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 -3مرحله دوم ،تاسیس و مدیریت مدارس توسط ایرانیان همسو و همفکر با گروه اول یا كساني كه الاقل در خود تضاد
و تزاحمي با گروه اول استنباط نمي كرده اند.
 -3مرحله سوم ،تاسیس ومدیریت مدارس توسط ایرانیان و متدینني كه بیگانه را منحصراً در چهره اعتقادی آن مي
شناختند و حفظ اصول اعتقادی جامعه وجوانان خود را در مواجهه با تهاجم دین زدایان یا دین آوران و پیامبران
دروغین ،وجهه همت قرار داده از مالحظه دست آشکار و نهان سیاست و استعمار در دین زدائي و دین تراشي
غفلت داشتند.
 -4مرحله چهارم ،تاسیس و مدیریت مدارس توسط متدینین روشن بین كه بیگانه ستیزی را در همه ابعاد آن ،شرایط
اجتناب ناپذیر تحقق و بالندگي خود مي دانستند (حاضری.)0377 ،
پیدایش و گسترش مدارس جدید اگرچه رسما متوجه زمان مشروطه است كه به دوران قاجاریه برگشت دارد و به
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،
د ولت صفوی برای تقویت نیروی نظامي خود در ایران الزم مي دید پیوندهایي را با اروپائیان برقرار كند .در دوره
قاجار و از اواسط سلطنت فتحعلي شاه( 0371 -0303ق 0834 – 0718 /م)به بعد بود كه آشنایي ایرانیان با تمدن و
فرهنگ اروپائي گسترش چشمگیری یافت و آمدوشد ایرانیان با اروپائیان و كشورهای همسایه بیشتر شد .مسافران،
بازرگانان ،ماموران حکومتي كه به هندوستان یا كشورهای اروپائي مي رفتند و نیز ارامنه ایران و عثماني و قفقاز كه
سالها در مالک اروپائي مانده و به آموختن چند زبان موفق شده بودند به بسط پارهای از اصول تمدن جدید اروپایي
در ایران كمک كردند (قاسمي پویا ،0377 ،ص  )001از سفرنامههای افرادی كه با پدیده های نوین آن روزگار در
مسافرت به غرب آشنا شده بودند گزارش از تاسیس مدارس جدید و دست آوردهای نوین آموزشي برجسته است.
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در زمان عباس میرزا نائب السلطنه ( 0341-0313ق 0833-0781 /م ) كه فردی روشنگر و هوادار تمدن و فرهنگ
نوین بود اولین گروه محصالن ایراني به اروپا اعزام شدند و نخستین روزنامه ایران تاسیس شد و كتابخانه ای از آثار
مولفان فرانسوی و انگلیسي و روسي گرد آمد (قاسمي پویا،0377 ،ص.)030
از میان عواملي كه در نفوذ فرهنگ غربي در ایران مطرح شد هیچ یک به اندازه اعزام محصل موثر نبوده است و از
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
یع ني دارالفنون توسط معلمان اروپائي و ایرانیان فرهنگ دیده آغاز به كار كرد .در پي جنگ ایران و روس ،عباس
میرزا و میرزا بزرگ به زودی دریافتند كه با وسایل ساده و از كار افتادهای كه ایشان در اختیار دارند نمي توانند از
عهده توپ و تفنگ و نظام رسیه و وسایل دیگری كه در دست آنان است برآیند و برای مقابله با ایشان جز اخذ
همان وسایل و اقتباس همان نظام چارهای دیگر نیست .به دنبال این احساس نیاز بود كه عالوه به دعوت از
كارشناسان فرانسوی و انگلیسي به ایران تصمیم گرفته شد گروهي محصل و كارگر و صنعت آموز نیز به ممالک
خارجه فرست اده شود تا با رموز كار تمدن اروپایي و علوم و فنون و زبان آنها آشنا گردند (قاسمي پویا،0377 ،ص
.)033-034
تحول وتوسعه آموزش و پرورش در ایران را مي توان از آغاز حکومت مشروطه دانست چون پس از صدور فرمان
مشروطیت در سال  0334ق و تنظیم قانون اساسي و متمم آن در سال  0337ق به تدریج به آموزش و پرورش
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
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مدارس و اجرای تعلیمات عمومي اجباری را بهعهده وزارت علوم و معارف آن زمان محول نموده است (وفادار
 ،0373،ص.)74
تصویب قانون اساسي فرهنگ در سال  0311شمسي كه از جامع ترین قوانین عهد مشروطیت به شمار مي رود و پس
از آن قانون شورای عالي فرهنگ در سال  0311شمسي اداره امور عموم سازمان های فرهنگي و امور فني مدارس،
مراحل و تنظیم برنامه های تحصیلي و امتحانات و ارزش تحصیالت و اصالح برنامه های تربیتي را بعهده این شورای
مركزی محول نمود .همینطور اجرای تعلیمات اجباری در سال  0333شمسي با توجه به قانون اساسي فرهنگ مبني
بر آغاز تعلیمات اجباری از هفت سالگي تصویب شد .بهموجب ماده  33قانون متمم بودجه سال  ،0303آموزش
ابتدایي ( 4ساله)در تمام دبستان های دولتي مجاني اعالم شد (وفادار ،0373،ص .)74اما آموزش متوسطه ایران ،یک
پدیده تازه اجتماعي و تربیتي بود كه به تقلید از برنامه های درسي و مقاطع تحصیلي در كشورهای اروپایي غربي
مخصوصا كشور فرانسه تعمیم و توسعه یافته است (وفادار ،0373،ص.)77
مطابق تصمیم شورای عالي فرهنگ مورخ دی  0333از آغاز سال تحصیلي  0334-0337دبیرستان پس از دوره 4
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.
در آبان  0343در شو رای عالي آموزش و پرورش طرحي در مورد نظام جدید آموزش و پرورش تهیه و به معرض
قضاوت و اظهار نظر صاحبنظران گذاشته شد تا آنكه نظام جدید با هدف ها و اصول مشخصي تدوین شود .این
طرح از سال  0347-44ابتدا از اولین پایه تحصیالت ابتدایي در دبستان ها به اجرا گذاشته شد و در سپس در مهرماه
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 0373اولین گروه كودكاني كه تحصیالت ابتدایي خود را در نظام جدید گذرانده و از مدارس راهنمائي فارغ
التحصیل شدند در دوره متوسطه ثبت نام نمودند(وفادار .)0373،
روزنامه ها و گسترش مدارس جدید
نخستین روزنامه ایران از سال  0337ق (0837م) توسط میرزا صالح شیرازی در روزگار قاجاران انتشار یافت .روزنامه
ها نیز مانند مدارس جدید راه پرفراز و نشیبي پیمودند .هر زمان تحولي در جامعه پدید مي آمد و چندی قلمها آزاد
مي شد ،بیشتر روزنامه های ملي مي كوشیدند قلم را در راه روشنگری و گسترش اندیشه های نو به كار گیرند .بیشتر
افکار آزادیخواهانه و اندیشههای علمي و تربیتي در صفحات جراید و مجالت منشتر مي شد و در مقایسه با كتاب
ها ،شمار و نفوذ آن ها به مراتب بیشتر از كتاب ها بود (قاسمي پویا،0377 ،ص .)038
روزنامه های عهد قاجار در عرصه های گوناگون اجتماعي ،سیاسي ،اقتصادی ،فرهنگي به روشنگری ميپرداختند و
بسیاری از آنان ضمن بحث درباره موضوع های مختلف از لزوم و ضرورت تاسیس مدارس جدید و اهمیت و تاثیر
آن در پیشرفت اجتماعي سخن گفته و از دست آوردهای كشورهای پیشرفته نمونه ميآوردند تا برای آگاهي و
بیداری مردم انگیزهای بیابند .از این رو بود كه دشمنان علم و آزادی هر زمان كه فکر برچیدن بساط ترقي خواهي و
فرهنگ پروری در سر ميپروراندند نخست بر روزنامه ها و مدارس یورش مي بردند .زماني در تبریز ریختند و
مدارس ها را ویران كردند و بهمراه آنها روزنامه ها و چاپخانهها غارت شد و این دو در كنار میخانهها و مهمانخانه
ها ویران شدند(قاسمي پویا،0377 ،ص .)038
روزنامه ها برای كاركنان و دانش آموزان مدارس ارج فراواني قائل بودند و برای آنها تخفیف قابل توجهي لحاظ
مي كردند حتي گاهي روزنامه را رایگان در اختیار مدارس قرار مي دادند و آگهي های آنان را نیم بها یا مجاني
چاپ مي كردند .روزنامه آزادیستان یا صدای ایران و روزنامه سعادت نمونههایي از این دست بودند .مدیر مسئول
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روزنامه سعادت ،سعیدزاده كه خود ناظم مدرسه سعادت تبریز بود ،ضمن اعالم آمادگي برای چاپ علمي مقاالت
علمي مربوط به مدارس نوشته بود كه "اعالنات دایر بر امورات معارف مجاناً قبول مي شود" .برخي از روزنامه ها
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-
های گوناگون اجتماعي را برای گسترش مدارس جدید فرا ميخواندند ،همان گونه كه برخي از فرهنگدوستان به
منظور گسترش مدارس كمکهای مالي فراواني به این مدارس ميرساندند .حاجي زین العابدین تقياف از راد
مردان آن روزگار كه در بادكوبه زندگي مي كرد ،برای گسترش مدارس ایران كمکهای فراواني كرد .وی از
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
فرستاد .وی همین كار را در مورد روزنامه ها انجام مي داد .یک بار پول ششصد شماره از روزنامه حبل المتین را
یک جا پرداخت كرد تا آن ها را رایگان برای علما بفرستند .این اقدام وی سبب شد شیخ حسن ممقاني ،مرجع تقلید
وقت ،از روزنامه حبلالمتین ستایشها كند و مردم را به خواندن آن فرا خواند(كسروی .)0301،روزنامه حبلالمتین
از جمله روزنامه هایي بود كه درباره لزوم گسترش مدارس مقاالت متعددی مي نوشت  .درباره این روزنامه گفته اند
كه «نامه ملي حبل المتین یکي از پایه های كاخ مشروطیت و عامل موثر در پیدایش نهضت آزادی طلبي در ایران
است .حبلالمتین درتشویق مردم ایران به فرهنگ و تاسیس مدارس مساعي بسیار به كار برد (قاسمي پویا.)0377 ،
نوآوران و پیشگامان مدارس جدید
شاید برجستهترین فردی كه با تاسیس دارالفنون پیشگام مدارس علوم و فنون امروزی میرزاتقيخان امیركبیر است
كه قبل از صدرات ،در دستگاه قائم مقام فراهاني منشي بود و پرورده شدن درخاندان قائم مقام فراهاني و آشنا شدن
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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
روسیه و مشاهده ترقي آن كشور و به یاد آوردن شکستهای سهمناک ایران از روسیه و مالحظه پارهای از
اصالحات در قفقاز ،سرزمین تازه جدا شده از ایران ،سفر به عثماني و آشنایي با برنامه های اصالحات ترکها كه
تحت عنوان تنظیمات انجام ميشد ،آشنایي با اصالحات محمدعلي پاشا ،خدیو مصر و كتاب هایي كه به دستور وی
ترجمه یا تالیف گردید ،تجربه های عیني و آموزگاران امیر در آشنایي با علم و سیاست و نظام و فرهنگ نوین ایران
بودند (قاسمي پویا،0377 ،ص .)073-073
نوآوران در این خصوص مي توان به میرزا فتحلي آخوندزاده (0878-0803 /0317-0338م) اشاره كرد .وی از
متفکراني است كه در بیدرای اجتماعي و رشد علوم جدید در ایران سهم قابل توجهي داشته و در زمینه های مختلف
از جمله مسائل تربیتي قلم زده و اظهار نظر كرده است .محور اساسي اندیشه تربیتي وی اصالح و تغییر «الف باء
اسالمي» است و برای گسترش علوم و فنون و ریشهكن كردن بیسوادی باید الفباء اسالمي را تغییر داد (قاسمي پویا،
،0377ص .)083- 084
میرزا ملکم خان (0334-0341ق0118-0833 /م) از جمله شخصیتهایي است كه در بیداری اجتماعي و تاكید بر
پیشرفت علوم و فنون و نظام آموزشي نوین سهم بسزائي داشته و تاثیر وی در روشنگران و مردم آن روزگار غیرقابل
تردید است .وی نظم و قانون را پایه های بنیادین پیشرفت مي دانست .ملکم خان ضمن پیشنهاد قوانین مربوط به هر
موضوع و نهاد اجتماعي ،در مورد تربیت و تعلیم نیز قوانیني پیشنهاد ميكند و برای هر وزارت خانه یک اداره تعلیم
را ضروری دانسته و شاید بتوان گفت وی نخستین كسي است كه به اهمیت آموزش در كلیه نهادهای اجتماعي
تاكید دارد (قاسمي پویا،0377 ،ص .)013-014
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از دیگر نوآوران این عرصه مي توان به میرزایوسف خان مستشار الدوله ،عبدالرحیم طالبوف ،میرزاتقي خان كاشاني،
سیدجمال الدین اسدآبادی ،میرزا علي خان امین الدوله ،حاج میرزا یحیي دولت آبادی ،میرزا حسن رشدیه ،حاج
زین العابدین مراغهای ،سید جمالالدین واعظ ،میرزاعلياكبر صابر طاهرزاده و میرزا محمدعلي مکرم حبیب آبادی
اشاره كرد.
آموزش فني و حرفه ای
بحث از تاسیس مدارس جدید ارتباط محکمي با آموزش فني حرفهای مي یابد و نمي توان اهمیت آن نادیده
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
دادن ارتش و مجهز كردن آن به سالح و فنون نظام جدید ،مسافرت بانیان مدارس اولیه فني و حرفه ای كشور به
اروپا و مشاهده مراكز آموزش فني ،نظامي و تخصصي آنجا و نیز ورود و اشاعه تکنولوژی غرب و توسعه صنایع
مونتاژ از عوامل عمده ایجاد مدارس اولیه فني و حرفه ای و گسترش و جهت گیری این نوع آموزش در كشور مي
باشد .نتایج تحقیق (مرجاني)0371 ،نشان مي دهد كه آموزش فني و حرفه ای در ایران هم سو با جهتگیری صنعت
و كشاورزی و به طور كلي اقتصاد كشور نبوده و ارتباط فني و حرفه ای با بخش های اقتصادی كشور ضعیف بوده و
بین آموزش و بازار كار تلفیق مناسبي وجود ندارد.
از مطالعه و بررسي سیر تاریخي آموزش فني و حرفه ای ميتوان چنین نتیجه گرفت كه اگر چه همواره نوعي توازی
و هم گامي بین حركت های اقتصادی جامعه و رشد آموزش فني و حرفه ای وجود داشته ولیکن به طور كلي رابطه
مستقیمي بین سیاست كلي اقتصاد كشور و آموزش فني و حرفه ای برقرار نبوده است .به این آموزشها در كشور ما
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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نکرده است .به طور كلي در هیچ زماني ارتباط آگاهانه و حساب شدهای بین بخش آموزش و صنعت و كشاورزی
وجود نداشته ،به عبارت دیگر آموزشهای فني حرفه ای در طي تاریخ خود هیچگاه در خدمت كلي اقتصاد كشور
نبوده و نمي باشد .برای نمونه علي رغم تاكید دولت در امر كشاورزی در سالهای پس از پیروزی انقالب اسالمي،
رشد این بخش از آموزش در طي این سالها بین  3تا  4درصد بوده كه متناسب با سیاست های اقتصادی كشور نبوده
است همین طور علي رغم نیاز كشور به نیروی انساني متخصص و ماهر تا سال 0371حدود  03درصد دانش آموزان
دوره متوسطه را هنرجویان مراكز فني و حرفه ای تشکیل مي دهند كه بررسي عوامل موثر در عدم موفقیت آموزش
فني و حرفه ای كشور و نیز بررسي عوامل موثر در عدم گرایش دانش آموزان به رشته های فني و حرفه ای مي تواند
گامي اساسي در جهت شناخت علل ناكامي های این آموزش ها تلقي شود(مرجاني.)0371 ،
سنگ بنای آموزش فني و حرفه ای در ایران با تاسیس دار الفنون گذاشته شد .پس از آن اقدامات دیگری در ارتباط
با گسترش صنایع صورت گرفت .نخستین هنرستان فني در سال  0313ه .ش با كمک دولت آلمان در دو رشته
درودگری و فلزكاری در تهران آغاز به كار كرد .در پي گسترش صنعت و تکنولوژی جدید در كشور مراكز
آموزش فني و حرفهای در سطوح و رشتههای مختلف به تدریج افزایش یافت و باالخره با تغییر نظام آموزشي در
سال  0344-47این آموزشها در سه بخش صنعت ،خدمات و حرف روستائي ارائه شد .اشاعه تکنولوژی و فرهنگ
كشورهای استعماری و نیز حضور متخصصان خارجي و عدم توجه به تربیت نیروی انساني مورد نیاز جامعه در
سالهای گذشته موجب بيتوجهي به این گونه آموزشها بود و سهم ناچیزی از امکانات كشور در خدمت این نوع
آموزش قرار داشت .در سال  0374كل اعتبارات اختصاص یافته به فني و حرفه ای  8/74درصد اعتبارات آموزش و
پرورش و  %83درصد اعتبارات كل كشور بوده است .بعد از انقالب با تغییر در محتوای برنامه ها ،كتب درسي و
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رشته های تحصیلي به منظور توسعه كیفي ،رشته كمي آموزش فني و حرفه ای تا سال  0343متوقف شد اما پس از
آن توسعه كمي نیز مورد توجه قرار گرفت(مرجاني.)0371 ،
تاریخچه مختصر فعالیت مدارس غیردولتي در ایران
-1قبل از تاسیس دارالفنون
به طور كل تعلیم و تربیت در این مرز و بوم تا قبل از تاسیس دارالفنون 0در مساجد ،مکاتب و مدارس بوده و دولت
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.
از صدر اسالم تا قرن دوم و سوم هجری برخي مساجد بزرگ در شهرهای بزرگ آن زمان مثل بخارا ،نیشابور و بلخ
مركز تعلیم و تربیت افراد بودند .اساتید در این مساجد حلقه های درس تشکیل داده و به تعلیم علوم اسالمي مانند
حدیث ،قرآن ،فقه و ...مي پرداختند .و مسجد نیزموقوفهای داشت كه از درآمد آن به پیش نماز ،مدرسین ،واعظین و
گاهي طالب حقوق داده ميشد و حتي در بعضي از مساجد برای سکونت محصلین حجره بنا مي كردند و مکاني
برای تعلیم ایتام و اطفال در آنجا معین مي كردند.
از قرن  4به بعد مدارس متعددی به فرقه های اسالمي تعلق یافت و مباحث فقهي و كالمي مطابق با آن فرقه دایر بود
و سایر مباحث مثل طب و فلسفه در منازل به طور خصوصي تدریس مي شد.
از قرن  7مدارس بزرگي تحت عنوان نظامیه ایجاد گردید .نظام الملک وزیر دولت سالجقه در بالد مهم آن زمان
مثل بغداد ،نیشابور و اصفهان به تاسیس آنها اقدام كرد كه این مدارس نیز از محل اوقاف اداره مي شدند و در همین
زمان ماهانه مبلغي كمک به طالب ساكن نظامیه پرداخت مي شد.
- 1به لحاظ اهمیتی که تاسیس دارالفنون در آموزشهای جدید ایران داشته است در بسترهای مختلف ناگریز از اشاره به آن بوده ایم.
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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
یعني مساجد و مدارس جای مشخصي نداشته است و در مکانهای مختلفي مانند مساجد ،خانه یا دكان مکتب دار یا
در گوشه ای از مدرسه تشکیل مي شد و عموما به تناسب توانایي مالي و استعداد ذاتي كودكان  7الي  07ساله به
تعلیم آنان مي پرداختند (مقدسي .)0373،
معلم مکتبي كه در مسجد و یا مدرسه قرار داشت معموال از عایدات اوقاف حقوق مي گرفت و مستمندان و یتیمان
در آنجا رایگان تحصیل مي كردند و در سایر مکاتب معلم ماهیانه مبلغ جزیي از كودک مي گرفت .گاهي نیز معلم
برخي از اطفال را به كارهای خصوصي خویش مي گماشت .همینطور در آخر هر مرحله از تعلیم ،چون خواندن
سوره فاتحه یا ختم قرآن یا به مناسبت پیش آمد اعیاد ،معلم هدایایي را از اولیا انتظار داشت و به دلیل این كه با همه
این كمکها باز هم گذران او تامین نميشد ،به كارهای دیگری چون تحریرات شرعي و استنساخ كتب و رقعه
نویسي و دعانویسي و مانند آن نیز مي پرداخت (رواندی 0344 ،ص .)04-7
وضعیت تعلیم و تربیت تا حدود اواخر زندیه و اوایل عهد قاجار این چنین بود البته به مرور زمان كه برنامه درسي
مدارس تغییر ميكرده دروس غیر دیني مثل ریاضیات و حکمت هم در آنها آموخته ميشد .شاهزادگان ،امرا و
توانگران نیز عموما معلم سرخانه داشتند و به تدریس خصوصي فرزندان خود مي پرداختند .از این زمان به بعد عوامل
مختلفي موجب شد تا شکل تعلیم و تربیت در ایران تغییر كند به وضعیت كنوني نزدیک گردد .ارتباط ایرانیان با
اروپائیان ،نفوذ افکار تجدد خواهي در ایران كه ناشي از سفرهای خارجي پادشاهان و مردم به خارج و ورود
خارجیان به ایران بود ،همچنین عقب افتادگي علمي صنعتي ایران از غرب و شکستهای ایران در جنگ با روسیه و
نیز گشایش مدارس خارجي در ایران از عواملي بودند كه موجب جدایي مدارس علمیه دینه و گشایش مدارس به
سبک جدید برای تربیت افرادی كه بتوانند امور كشور را عهده دار گردند گردید(راوندی0344 ،ص .)013-87
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تاسیس مدارس خارجي یا بین المللي یکي دیگر از عوامل تغییر وضعیت تعلیم و تربیت در ایران بود .نخستین مدرسه
خارجي ،مدرسه پسرانه امریکایي بود كه  077سال پیش یعني در سال  0304ه .ش (0373ه.ق) در ارومیه و دو سال
بعد نخستین مدرسه آمریکایي دخترانه در همان شهر بوجود آمد كه تاسیس این دو مدرسه نتیجه سفر هیات
امریکایي به سرپرستي مسترباست در  0303ش( 0371قمری) به ایران بود .این هیات در  0374ش( )0313عرصه
كنوني دبیرستان البرز كنوني را خریداری و ساختمان مركزی آن را در  0344ش(0313قمری) تاسیس كرد كه به نام
كالج آمریکایيها معروف شد .در زمان رضاخان این كالج از امریکایيها خریداری و به نام البرز نامگذاری
شد(مقدسي .)0373،
فرانسویان در 0308ش (0374قمری) در تبریز ،جلفا ،ارومیه و سلماس و در سال  0331ش(0377قمری) مدرسه سن
لویي را در تهران دایر كردند .در سال  0371ش(0311قمری) تعداد این مدارس در شهرهای بزرگ ایران به  47باب
مدرسه مي رسید .در آئین نامه این مدارس هم اتباع خارجي مجاز به تاسیس آموزشگاه های اتباع خارجي شدهاند و
موافقت نامه های فرهنگي بین دولت ایران و سایر دول منشا تاسیس این مدارس ذكر شده است كه البته این مدارس
كال بعد از انقالب اسالمي تعطیل شدند(مقدسي .)0373،
نوع دیگر مدارس در همین سالها مدارس اقلیت های مذهبي در ایران است .اولین مدرسه در سال 0331ش توسط
یک تاجر ارمني مقیم هندوستان در جلفای اصفهان برای ارامنه بنا شد .همچنین ارامنه تبریز در سال 0331ش از
ناصرالدین شاه تقاضای احداث مدرسهای برای ارامنه تبریز را نمودند .پس از انقالب اسالمي مدارس اقلیت های
مذهبي مطابق با شرایطي كه آموزش و پرورش برای آنها در نظر گرفت به كار خود ادامه دادند(اكرمي و
همکاران.)0347،
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-2وضعیت سیر گسترش مدارس در ایران از دارالفنون تا پیروزی انقالب اسالمي
با تاسیس دارالفنون در سال 0331ش(0308قمری) بهزعم بسیاری از مورخین نقطه عطفي در تاریخ آموزش و
پرورش در ایران شکل گرفته و از این تاریخ به بعد دولت رسما در اداره امور مدارس وارد شده و اداره آنها را
عهدهدار مي گردد و مبنایي برای تمایز و جدائي مدارس دولتي و غیردولتي كه تا آن زمان شامل مدارس خارجي،
مدارس اقلیت های مذهبي ،مکاتب و مدارس علمي مذهبي بود مي گردد.
تاسیس مدارس غیردولتي به سبک جدید توسط مردم  47سال پس از تشکیل دارالفنون به ظهور ميرسد.
دبستان در ایران از سال 0377ش (0304قمری) توسط امین الدوله و با دست میرزاحسن رشدیه نخست در تبریز و
سپس در تهران آغاز به كار كرد .در سال  0371تعداد این مدارس در كشور به  30مدرسه رسید 07 ،مدرسه در
تهران و  4مدرسه در تبریز ،بوشهر ،رشت و مشهد و تا سال  0387كه قانون مشروطیت به امضاء مظفرالدین شاه رسید
كمتر شهری بود كه یک یا دو دبستان در آن نباشد (كسروی ،0373 ،ص .)31-38
در سال 0331ش(0348قمری) مدارس خصوصي در تهران یکي پس از دیگری توسط بخش خصوصي تاسیس
شدند مدارس شرف ،علمیه ،سادات ،افتتاحیه ،اقدسیه ،ادب ،كمالیه ،تربیت ،دانش و مشیریه ،به تدریج البته بعضي از
این مدارس دولتي شدند (نوذری ،0377 ،ص  .)0مدرسه مشیریه توسط حسین خان سپهساالر در  0373برای تدریس
زبان های خارجي در تهران ایجاد شد .میرزاعلي خان امین الدوله مدرسه رشدیه ،احتشام السلطنه موسس مدرسه
علمیه ،حاج یحیي دولت آبادی موسس مدرسه ادب ،محمودخان مفتاح الملک موسس مدرسه افتتاحیه و منتظم
الدوله فیروزكوهي موسس مدرسه خیریه بودند.
در سال  )0313( 0377دومین مدرسه دولتي در تبریز با معلمین ایراني و اروپائي تاسیس شد (راوندی0344 ،
ص. )014
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بعد از مشروطیت (0387ش) برای اولین بار نظارت دولت در امر آموزش به صورت یک اصل در متمم قانون اساسي
مطرح و نظارت دولت بر تاسیسات آموزشي جنبه قانوني یافت .در 0381ش وزارت معارف رسمیت یافت و نظارت
بر سازمان های آموزشي و توسعه آنها را عهده دار گردید .آبان  0311قانون اساسي فرهنگ تصویب شد و این نقطه
عطفي است كه مدارس ملي و دولتي رسمي از هم متمایز گردیدند و دولت مدارسي به هزینه خود تاسیس كرده و
دانش آموزان را از رفتن به مدارس خارجي منع نمود(فرهت0370 ،ص .)08
طبق ماده هشتم این قانون مدارس از نظر بودجه به دو دسته تقسیم شدند :رسمي و غیررسمي  .رسمي مدرسهای است
كه از طرف دولت و از وجوه عمومي تاسیس و نگهداری مي شود .مدارس غیر رسمي مشتمل است بر مکتب خانه
ها  ،مدارس خصوصي (كه به مدارس ملي معروفند) و مدارس علوم دیني .0مطابق ماده دوم این قانون كلیه برنامهها و
دستور تحصیالت از طرف آموزش و پرورش معین مي شود (صدیق .)0374 ،در ماده  34آماده است كه مخارج
مدارس غیر مجاني دولتي از محل حق التعلیمات كه از شاگردان اخذ ميشود تامین ميشود و چنانچه كسری باشد
برعهده دولت است .در ماده  37آمده كه مکاتب و مدارس مجاني كه به خرج دولت اداره مي شوند فقط برای تمتع
اطفال فقرا و اشخاصي است كه رسما بضاعت آنها از طرف مامورین رسمي محل تصدیق شده باشد (امیری.)0347 ،
از این زمان به بعد روند افزایش مدارس دولتي و ملي در كنار هم ادامه یافت و شماره آنها فزوني گرفت ولي بررسي
روند توسعه تعلیمات ابتدایي در طول  41سال بعد یعني از  0313-4تا  0343-44نشان مي دهد كه سهم سرمایه
گذاری خصوصي در تعلیم و تربیت كشور بر اثر افزایش تعداد مدارس دولتي رفته رفته تقلیل یافت .در سال -4
 -0قابل یادآوری است كه در كشور های دیگر مدارس كشور های پیشرفته نیز مدارس دیني وجود دارد برای مثال در

كشور آمریکا ،مدارس مذهبي با هدف انجام

ماموریت های فرهنگي و اجتماعي خاص در این كشور ایجاد شده است.بسیاری از این مدارس دیني-فرهن گي آموزش و پرورش تاكید بر صلح ،درک ادیان ،زبان هایي مانند
یوناني مدرن همونگ ،یا عبری ،و درک از ارزش های از همسایه دنیوی خود را دارند .دانش آموزان این مدارس در انجام مناسک مذهبي آزاد هستند به شرطي
كه به دیگران آزاری(مزاحمت) نرسانند .مدرسه طارق ابن زیاد آكادمي یکي از مدارس مذهبي اسالمي در آمریکا است .در این آكادمي به دنبال پرورش

ارزش های ذاتي انسان برادری ،برابری ،عدالت ،شفقت و صلح مي باشند ). (Harr bailey: 2009
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 %34 ، 0313نوآموزان ابتدایي و  %47دانش آموزان دبیرستاني در مدارس غیردولتي تعلیم دیدند ولي در سال -44
 0343نرخ تحصیل در مدارس غیردولتي در ابتدایي  7الي  %7/7و در متوسطه  -07الي  %08بوده است (امیری،
 )0347ولیکن به دلیل تراكم كمتر دانش آموز در مدارس غیردولتي ،جذب معلمین زبده ،كیفیت باالتر این مدارس
والبته تسهیالتي كه دولت به این مدارس اعطا مي كرد (تا اندكي كمتر از نصف هزینه یک محصل بود) تا سال -73
 0370مدارس غیردولتي نرخ رو به افزایش داشته است (امیری.)0347 ،
به دلیل وجود بعضي دیدگاههای نسبتا منفي در مورد مدارس خصوصي و این كه علي رغم تامین حدود نصف
هزینههای هر محصل نظارت صحیح و ارزندهای از طرف آموزش و پرورش بر نوع فعالیت ،میزان شهریه و
چگونگي تخصیص اعانه وجود نداشت ،همین طور لزوم توزیع امکانات عادالنه آموزشي میان همه اقشار مردم،
فرمان آموزش رایگان در اسفند  0373صادر شد و آموزش و پرورش در سطوح ابتدایي ،راهنمایي و متوسطه رایگان
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
كیفیت ،جمعیت زیاد مدارس دولتي و از دست رفتن مزایای خوبي كه این نوع مدارس در اعتالی كیفیت تحصیلي
ایجاد شده بود.
قبل از انقالب ما مدارس غیرانتفاعي داشتیم مانند دبیرستان البرز كه در حقیقت دولتي بودند و كلیه هزینههای خود را
از محل دریافت شهریه از دانش آموز تامین ميكردند و طبق آئین نامه مصوب شورای عالي آموزش و پرورش
توسط هیات امنا اداره ميشدند ،روسای آنها در تهران توسط وزیر آموزش و پرورش و در شهرستانها توسط
معاونین منطقهای تعیین ميشدند .با ظهور انقالب اسالمي بساط مدارس خصوصي در ایران برچیده شد و فعالیت
مدارس غیرانتفاعي نیز با افت و خیزهای فراوان همراه گشت كه دلیل آن مطابق مصوبه شورای انقالب مورخ

53

 78/03/3و اصل  31قانون اساسي جمهوری اسالمي توزیع عادالنه امکانات آموزشي و بهره گیری صحیح از
تحصیل رایگان ميباشد .در مهر  71ستاد انقالب فرهنگي ،نحوه مدیریت كادر آموزشي وعملکرد مالي موسسات
زیر را اسالمي غیرانتفاعي تشخیص داده و مجوز داد تا آنها به فعالیت خود ادامه دهند مدارسي مانند پسرانه علوی،
پسرانه نیکان ،راهنمایي و دبیرستان احمدیه و مدرسه دخترانه دوشیزگان اسالمي(مقدسي  .)0373،در واقع مدارس
غیر انتفاعي در ایران ،پس از انقالب اسالمي عناصری نو به شمار مي امدند .فعالیت این مدارس پس از یک وقفه 01
ساله با هدف استفاده از مشاركت های مردمي در آموزش و پرورش مجدداً از سرگرفته شد .سیاست گذاران نظام
آموزشي ایران با تمسک به آراء صاحبنظران اقتصاد آموزش و پرورش بر این عقیده متفق شدند كه وزارت آموزش
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
در سال  0347مردم (افراد حقیقي یا حقوقي) امکان یافتند كه اقدام به تاسیس موسسات آموزش غیر انتفاعي بنمایند.
از طرفي دولت سیاست خود را توسعه این مدارس قرار داده است.
دو عامل در نزول كیفیت فعالیت مدارس غیرانتفاعي موثر بود ،اول صدور فرمان آموزش رایگان در سال  0373و
متعاقب آن ظهور انقالب اسالمي كه به فعالیت این مدارس به مدت  01سال خاتمه داد.
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
آموزشي بهتر و معلمین با تجربهتر ،پیشرفت تحصیلي بهتری را برای دانش آموزان خود ایجاد مي كنند ،بدین ترتیب
موجب امکان دستیابي بهتر به تحصیالت عالیه و در نتیجه درآمد باالتر افراد متمول را موجب ميگردند .عدم نظارت
كامل دولت بر كار این مدارس نیز موجب بروز تاثیرات نامطلوب در نظام آموزشي كشور است(بازرگان.)0373 ،
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در مقابل عدهای نیز معتقد بودند كه با توجه به مشکالت فزاینده آموزشي كشور ،آموزش و پرورش مانند دیگر
كشورها چارهای جز تمسک به این نوع مدارس نخواهد داشت ،ثانیا با ایجاد این مدارس بهعلت كم شدن فشار
تقاضا بر مدارس دولتي ،آموزش و پرورش مي تواند منابع آزاد شده را در جهت پوشش كامل جهت الزم التعلیم به
كار گیرد و اگر دولت سیاست های تکمیلي را در این خصوص استفاده كند نه تنها موجب طبقاتي شدن آموزش
نخواهد شد بلکه عاملي در جهت عدالت نیز خواهد بود (محمدبیگي .)0371 ،میلتون و رز فریدمن كتابي تحت
عنوان "آزادی انتخاب" نگاشتهاند كه توسط حسین حکیم زاده جهرمي( )0347ترجمه شده است .در این كتاب
دیدگاه های مدافع آموزش و پرورش دولتي آمریکا مورد نقد قرار گرفته و از نظام خصوصي سازی آموزش و
پرورش شدیدا دفاع شده است .اغلب استداللهای موافقین مدارس یا دانشگاههای خصوصي نوعي ترجمان كامل یا
ناقص نظرات فریدمنها است.
محورهای استدالل مدافعان خصوصي سازی آموزش و پرورش
 دسته اول تحلیل ها به موسسات و دستگاه تعلیم و تربیت از منظر یک بنگاه اقتصادی نگاه مي كنند و مدعياندخصوصيسازی انگیزه مدیریت ها و معلمان را برای به حداكثر رساندن بازده و كاهش هزینه ها افزایش مي دهد.
 در مدارس غیرانتفاعي مشاركت و نظارت خانواده ها به عنوان سرمایه مادی و معنوی آموزش و پرورش افزایش ميیابد در حالي كه در مدارس دولتي چنین مشاركتي متصور نیست.
 مدارس غیر انتفاعي امکانات و توان بالقوه جامعه را به بخش آموزش و پرورش جذب مي كنند در حالي كه مدارسدولتي 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 وارتقاء كیفیت آنها مي شود (حاضری.)0377 ،
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محورهای استدالل مخالفان خصوصي سازی
 -0با وجود مدارس غیر انتفاعي امکانات و توان بالقوه مدارس دولتي جذب مدارس غیر انتفاعي شده و مدارس دولتي
تضعیف مي گردند.
 -3وجود مدارس غیر انتفاعي موجب دو قطبي شدن جامعه و تشدید نابرابری فرصت های آموزشي است.
 -3محرومیت فرزندان اقشار كم درآمد از امکانات مطلوب آموزشي در بلندمدت كار اداره مملکت بدست طبقات
مرفهي خواهد افتاد كه از توان كارشناسي و تخصصي باالتر برخوردارند (حاضری.)0377 ،
در  47/3/7قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعي به تصویب مجلس شورای اسالمي رسید .در مصوبه ای كه در مورد این
مدارس در  47/7/01به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید آمده است ،مدارس غیرانتفاعي مدارسي هستند
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
صرف هزینه های جاری و توسعه آني مدارس گردد .در تاریخ  0387/7/4قانون اصالح تاسیس مدارس غیر انتفاعي
با عنوان " قانون تاسیس و ادراه مراكز دولتي و مراكز پرورشي غیر دولتي" به تصویب مجلس شورای اسالمي رسید
و در  0387/4/4این قانون توسط ریاست جهموری جهت اجرا و بهرهبرداری ،ابالغ به استانها و تدوین آئیننامهها و
ضوابط اجرایي ارسال گردید و از این تاریخ ببعد بجای عبارت مدارس غیر انتفاعي ،عبارت مدارس غیردولتي مورد
استفاده قرار ميگیرد.
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پیشینه مختصر تاسیس مدارس اسالمي
بعد از شکست از روس ها اقشاری از ایرانیان با اعزام محصل به خارج ،تاسیس دارالفنون و گسترش آموزش
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
حوزه از فعالیت های سازنده اجتماعي شدند .جعفریان ( )0384این فعالیت ها را به  4شاخه تقسیم نمود:
 -0انجمن ها و تشکل های مذهبي_سیاسي مثل انجمن تبلیغات اسالمي ،اتحادیه اسالمي ،اتحادیه مسلمین ،جامعه
تعلیمات اسالمي و ...
 -3مطبوعات دیني مانند نشریه اسالم ،نشریه خرد ،نشریات انجمن تبلیغات اسالمي ،آئین اسالم ،پرچم اسالم و مجالت
حوزوی دهه  41مثل مکتب اسالم ،مکتب تشیع
 -3موسسات فرهنگي – آموزش مثل دارالتبلیغ اسالمي ،موسسه در راه حق ،مدرسه حقاني و ...
 -4مدارس اسالمي علم روز
از بین این فعالیت ها تاسیس مدارس علم روز اهمیت ویژه دارد چرا كه نه تنها در روش ،بلکه در محتوا نیز متفاوت
از سنت ها و فرهنگ های پیشین است .اولین گامي كه در این مسیر برداشته شد و هدف خود را تربیت متدینین
متخصص و آگاه نسبت به علوم روز قرار داد ،جامعه تعلیمات اسالمي است كه در دهه  31توسط حاج شیخ عباسعلي
اسالمي فعالیت خود را شروع كرد .پس از تولید این موج در دهه  31مدارس دیگری مثل علوی ،كمال ،دین و
دانش و  ...تاسیس شد .روحیه و كارفرهنگي آقای اسالمي در جامعه تعلیمات اسالمي و عالمه كرباسچیان در مدرسه
علوی تا حد زیادی در اصالحات حوزه و روحیات مرحوم آیت ا ...بروجردی ریشه داشت (ضیایيموحد.)0311 ،
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حوزه علیمه قم هم با وضعیت كنوني از  0310ه .ش (رجب  0341ه.ق) آغاز شد و زماني كه آیت اله حائری به
درخواست علمای قم به آن شهر مهاجرت كرد و حوزه را تاسیس نمود .ضرورت این اقدام پیش تر از سوی برخي
مطرح شده بود :شیخ اسداله ممقاني 8سال قبل از تاسیس حوزه علمیه قم گفته است« :الزم است مركز دیني امامیه به
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
آنجا معطوف مي سازد ،ثانیاً از نفوذ اجانب مصون مي ماند .ثالثا میلیونها ثروت ایران كه از بابت وجوه شرعیه به
خارج فرستاده مي شود در ایران مي ماند و رابعاً هر گونه اصالحات در حوزه علمیه امکان پذیر است (ضیایيموحد،
،0311ص . »)37آیت اله حائری با برگزاری دروس خارج فقه و نیز با اعمال تدابیری ویژه در سامان دادن به امور
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
در نتیجه افول حوزه و كاهش كمي طالب بود .با فوت آیت اله حائری در سال  0307ه.ش اداره حوزه علمیه تحت
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.
بدین تر تیب با تالش بسیاری از علمای از جمله امام خمیني ،آیت اله بروجردی در سال  0333به قم آمدند و ریاست
حوزه و مرجعیت عامه شیعه را عهده دار شدند .پس از رضاخان در فاصله  0333-40امر مرجعیت به صورت متمركز
در دستان آیت اله بروجردی قرار گرفت ،به این ترتیب حوزه قم قوام و سازمان تازهای یافت و در مسیر نویني قرار
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

58

همراه با تعلیمات دیني تدریس مي شد حمایت مي كردند(ضیایيموحد .)0311 ،برای آشنایي با مدارس اسالمي
مختصرا در خصوص دبیرستان علوی كه از مدارس اسالمي شاخص محسوب مي گردد اطالعاتي را برای این طرح
مناسب دیدیم.
تاسیس دبیرستان علوی(به عنوان یک نمونه مبرز از مدارس اسالمي)
در سال  0337دبیرستان علوی توسط عالمه كرباسچیان با مدیریت استاد روزبه وكمک چهار خیر بازار تهران تاسیس
شد كمک های مالي عمدتا مربوط به تهیه مکان بود و تمام امور جاری بر عهده مرحومه عالمه بود و در مورد
گزینش دانش آموزان و معلمان مرحومه عالمه حرف آخر را مي زد (ضیایيموحد ،0311 ،ص  .)34اولین اساس
نامه رسمي مدرسه در  0337/4/34در 08ماده تدریس شد كه مي توان به روشن بودن اهداف (پرورش علمي ،دیني
اخالقي مطابق برنامه رسمي كشور و مذهبي حق شیعه) ،تفکیک وظایف و اختیارات واحدهای مجموعه و اصرار بر
تقوی مدیران اشاره كرد.
مدتي بعد از انقالب قانون دولتي كردن مدارس در  78/03/3تصویب شد (حاضری )77 ،كه با مخالف مدارس
اسالمي تهران (علوی و نیکان) مواجه شد .دولت از  71/7/31قانون كلي را برای اصالح مصوبه پیشین تصویب كرد
و مصادیق و آئین نامه اجرائي آن را به شورای عالي انقالب فرهنگي برد .این شورا در جلسات مورخ  01و 78/4/31
مدارس علوی ،نیکان ،احمدیه و دوشیزگان اسالمي را «اسالمي غیر انتفاعي» تشخیص داد و از الیحه 78/03/3
مستثني كرد .این مصوبه تا تصویب قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعي در  0347/3/7مورد استناد این مدارس برای
ادامه فعالیت بود .شورای عالي انقالب فرهنگي در  77/4/31الیحه ای تصویب كرد كه این مدارس دیگر نمي توانند
مطابق مصوبه  71/4/33ستاد انقالب فرهنگي عمل كنند و باید خود را با قانون مدارس غیر انتفاعي تطبیق دهند.
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هدف تاسیس مدرسه علوی
هدف عالمه كرباسچیان از تاسیس دبیرستان علوی تربیت افرادی بود كه عالوه بر ایمان و اخالق فردی ،بتوانند با
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
دانش آموزان با استعداد بدون در نظر گرفتن وضعیت مالیشان گزینش شوند .مرحوم كرباسچیان به دنبال طرحي
برای اصالح كلي نظام تعلیم و تربیت نبودند ولي در طوالني مدت ،آرزو و خواسته شان این بود كه فارغ التحصیل
علوی هر كدام منشا اصالحي در تعلیم تربیت شوند و بدین ترتیب به صورت تصاعدی مربیان ذی صالح در كشور
به حدی خواهند رسید كه بتوانند نظام را در وضع مطلوب اداره كنند(ضیایيموحد .)0311 ،درحال حاضر اهداف
مسئوالن فعلي دبیرستان در مجموع تعقیب همان اهداف گذشته است و به دنبال تربیت دانش آموزاني هستند كه از
نظر اعتقادی مستحکم و با اخالق و وارسته باشند .در گذشته هدف بعدی خدمت مادی فارغ التحصیالن به جامعه
بود اما امروز هدف این است كه فارغ التحصیالن وارد جریان فرهنگي و فرهنگ سازی برای تبلیغ دین شوند اگر چه
در عمل چنین اتفاقي نميافتد و بیشتر این افراد جذب كارهای درآمدزا مي گردند .مرحوم عالمه كرباسچیان بر
سالمت اخالقي – اعتقادی معلمان همچنین تاكید بسیار داشتند و بر انحدار 0علمي آنان پافشاری داشتند و معتقد
بودند اگر چنین معلمي را پیدا مي كردند برای جلب همکاری ایشان تالش های خاصي مبذول ميداشتند(ضیایي-
موحد ،0311 ،ص.)73

 -0انحدار به معنای فراز و نشیب است و فرو ریختن آبشاری در مقابل باریکه آبي نحیف است و معتقد بودند معلم باید در سطح عالي علمي باشد و به داشتن
لیسانس و دكترا اكتفا نکند و جنبه های علمي او هر روز از روز پیش قوی تر شود
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کارکردهای آشکار و پنهان مدارس ایران
با مرور تاریخچه آموزش و پرورش جدید در ایران ،تا وقوع انقالب اسالمي غیر از مدارس دولتي ميتوان به
مدارس خصوصي كه توسط افراد نخبه و شاخص دایر شدهاند و مدارس اسالمي اشاره كرد كه البته بعد از انقالب
اسالمي تنوع چشمگیر و قابل مالحظهای را شاهد هستیم كه به واقع با هدف مشاركت مردم در امر تربیت ،كاستن
از مشکالت دولت در امر تربیت و ارتقای سطح سواد و آگاهي افراد به انجام رسیده است .در واقع تنوع مدارس
كاركردهایي را ایجاد كرده كه ای بسا ناخواسته است و مورد نظر دایر كنندگان مدارس مورد نظر نبوده یا اساسا با
اساس نامه تدوین شده آنان مغایرت دارد .در این مطالعه درصدیم با مرور اساسنامه هركدام از این انواع مدارس،
مرور تحقیقات انجام شده مرتبط و مصاحبه اكتشافي با دستاندركاران و مسولین این مدارس ،كاركردهای آشکار
و پنهان هریک از این مدارس را احصاء كرده و فاصله آنها تا اساسنامه مصوب را رصد كنیم و امکان ادغام آنها را
با یکدیگر مورد بررسي قرار دهیم.
از جمله كاركردهای آشکار مدارس ميتوان به موارد زیر اشاره نمود.
در مدارس غیرانتفاعي مهمترین كاركردها ،جلوگیری از افت تحصیلي ،ایجاد زمینه مطلوب برای تدریس
مطلوب ،ممانعت از خروج نخبگان از مملکت ،تهیه تجهیزات آموزشي كامل و كیفیت آموزشي باال ،جذب دانش
آموزان مستعد ،كاهش هزینههای دولت ،ایجاد اشتغال در جامعه ،كاستن از تراكم دانشآموزان در كالسها،
باالبردن استانداردهای كیفیت آموزشي كشور ،تفویض مسئولیتها ،تعطیلي كالسهای خصوصي در منازل ،حساس
كردن والدین به امر تربیت فرزندان ،اجرای بهتر وظایف در مدرسه ،باال بردن كیفیت بهداشت فردی ،ایجاد رقابت
سالم بین مدارس و دانشآموزان ،ایجاد توسعه و پیشرفت كیفي دانشآموزان ،تامین بخشي از نیازمندی-های
كاركنان توسط والدین ،باال بردن كیفیت تقویم اجرایي آموزشي ،پاسخگویي بهتر در مقابل مردم ،كاستن از رجوع
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والدین به آموزش و پرورش ،شركت هدفمند در كالسهای فوق برنامه ،حل شکافهای موجود در مدارس دیگر
و غیره اشاره كرد.
در مدارس غیرانتفاعي به بعضي كاركردهای پنهان به شرح زیر ميتوان اشاره كرد.
تشدید فاصله طبقاتي ،0ایجاد استرس به خانوادهها در انتخاب از بین مدارس برای فرزندان خود  ،تبعیض جنسیتي،3
ایحاد رقابت منفي در بین دانش آموزان مدارس مختلف ،نزول كیفیت آموزشي و امکانات مدارس دولتي ،پایین
آمدن عزت نفس و احساس خود كم بیني دردانش آموزان مدارس دولتي .این كه دانشآموزان مدارس غیر
انتفاعي ،بدون در نظرداشتن استعداد و ظرفیتهای خود بعضا اقدام به انتخاب رشته مورد عالقه خود و البته مورد نظر
خانوادههای خود بنمایند كه امری خظرناک است و شاید باعث شکست آنها نیز شود .افزایش احتمال اعمال
قدرت و نفوذ طبقهای خاص در تصمیمگیریهای تربیتي و از طرف دیگر ،استفاده طبقه توانگر از معلمان توانمند و
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
وقتي قرار است كاركردهای متنوعي كه از تنوع در مدارس كشور ناشي ميشود را بررسي كنیم حساسیت و
سختي كار زیاد است و مالحظات زیر در این مطالعه مورد نظر محققان این مطالعه بوده است:

 -1یکي از دالیل تنوع رویکرد عدالت مدارانه است با این وجود ،به دلیل روی آوردن افراد توانگر به سوی مدارس خاص ،فاصله طبقاتي از این مجرایبیش از
پیش مي شود
.-0ازتبعیض جنسیتي در كتابهای درسي نمونههایي آورده شد ولي در خانواده ها هم به شکلهای مختلفي این تبعیض ها رخ ميدهد.برای مثال ،خانواده ای كه
هم فرزند پسر دارد و هم دختر ،در شهرهایي كه مرد ساالری شیوع دارد ،بر آن است تا برای ف رزند پسر خود بیشتر از فرزند دختر خود هزینه خرج كند مثال
پسر خود را به مدرسه غیرانتفاعي مي فرستد و دختر خود را به مدرسه دولتي.
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الف :از اصليترین مولفهها در زمینه تنوع و چندگونگي مدارس مبحث پوشش آموزشي و كیفیت آموزشي و
نسبت آن با عدالت مي باشد .مقصود از پوشش آموزشي میزان فراگیری ذینفعان واجب الشرایط آموزشي است .در
اینجا مسئله "عدالت آموزشي" جایگاه خاص خود را نیز دارد .این كه ما توانستهایم به نحوی عادالنه برای همه افراد
واجبالتعلیم با شرایط خاص امکانات الزم را تامین نماییم و چه كساني در برخورداری از آموزش و تربیت
مناسب همچنان دچار محرومیت هستند؟ وچگونه ميتوان آنان را نیز از این مواهب خاص بهرهمند كرد؟
كیفیت آموزشي نیز مولفههای متفاوتي را در برمي گیرد :ازجمله اینكه در گروههای متنوعي نظیر كودكان
استثنایي ،فني حرفه ای ،عشایر ،فرزندان زندانیان ،و دیگر نمونه های اینچنیني چگونه ميتوان با شکل متداول
آموزش برای همه ذینفعان عدالت آموزشي برقرار كرد؟ آیا كیفیت آموزشي متفاوت ناقض عدالت آموزشي
نیست؟
ب :نگرش ها به "تنوع مدارس و كاركرد آنها" در هر جامعه ای با فرهنگ مردمان آن مرز و بوم مرتبط است.
برای مثال یکي از انواع مدارس موجود در جوامع مختلف تحت عنوان"مدارس كودكان استثنایي" شناخته شده
است .نگرش مردم به این مدارس مي تواند پیچیدگي و تنوع كاركرد این مدارس را بیشتر نمایان سازد.در پارهای از
كشورها ،افراد جامعه نسبت به معلولین به چشم موجوداتي عجیب مينگرند و این موضوع عموما در جوامعي است
كه افراد با معلولیت های مخالف را از جامعه اصلي دور كرده و آنان را تحت پوشش مراكز آموزشي خاص قرار مي
دهند .چنین مواجهه ای مبنای این داوری ها وتصور عمومي جامعه از معلولیت را تحت تاثیر قرار ميدهد و توانایي
های آنان را ندید ميكند .در چنین جوامعي معلولین را افرادی ناتوان مي دانند كه این نگرش احساس افراد معلول را
جریحه دار ميكند به طوری كه او تمام تالش خود را معطوف به دور شدن از واقعیت معلولیت مي نماید و در
نهایت اعتماد به نفس خود را از دست مي دهد(نصیری.)0387 ،
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ج :تنوع مدارس یک پیچیدگي مختص خود دارد كه مي تواند در دوطیف متفاوت هم توصیف نمود :نخست،
طیفي كه سازنده بودن آن را تضمین مينماید؛ دیگر ،طیفي كه مانع بودن آن را تضمین مي كند.برای مثال اگر مسئله
محرومیت را از یک مدرسه یا امکانات خاصي را به عنوان یک متغیر در نظر بگیریم ،آیا این متغیر باعث
زایندگي و تحول در امر تربیت فرد مي شود و كیفیتها تعالي ميدهد ،یا اینکه به عنوان امری بازدارنده تلقي مي
شود؟ مثال ،اگر دانش آموزی از ورود به مدرسه تیز هوشان ممانعت مي شود ،آیا این امر باعث سرخوردگي
دانش آموز ميشود یا اینكه ،این دانش آموز تالش های خود را افزون مي نماید؟ لذا ،در این طیف مي توانیم
كاركرد های مثبت و منفي را از هم متمایز نماییم.
چ :تنوع مدارس موجود چقدر با مباني اسالم سازگار دارد؟ به عبارت دیگر ،رابطه كاركرد تنوع مدارس با
مباني اسالم چیست؟
ح :مدیریت ناكارآمد مدارس چه كاركردهایي را ایجاد ميكند؟ مسلم است كه بخشي از كاركردهای پنهان و
آشکار در زمینه مدیریت نیروی انساني شکل ميگیرند .به عبارت دیگر ،ممکن است برای ایجاد این نوع مدرسه
هدف درست باشد ولیکن به خاطر مدیریت ناكارآمد به هدف مورد نظرنرسیم .در واقع جایگاه مدیریت ،تخصیص
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.
خ :یکي از كاركردهای پنهان تنوع مدارس در كشورما ،بي توجهي به متنوع ساختن مهارتهای نیروی انساني
مدارس(نظیر توانمند سازی معلم) بجای تفکیک دانشآموز و مدرسه است .گاهي نیز تنوع مدارس و دانشآموزان
با توجه به موقعیت های اقتصادی و اجتماعي دانشآموزان و خانوادههای آنها رقم خورده است نه نیاز های واقعي
آنها.
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د :تبیین كاركردهای آشکار وپنهان مدارس با نظر داشتن چهار مولفه اصلي(آموزشي ،تربیتي ،اجتماعي،
اقتصادی) ،در آموزش و پرورش.
ر :گاه تشخیص كاركرد آشکار و پنهان مدارس ،به نگاه افراد مختلف بستگي دارد و یک حالت پیچیدگي
مشاهده ميشود كه به ایدئولوژی خاص حاكم بر جامعه متوجه است.خوب است بررسي شود كه آیا تاسیس
مدارس خاص ارزش مقابله با نگاه های منفي را دارد ؟ به عبارت دیگر ،ما با تاسیس نوعي خاص از مدارس آیا
تاب تحمل(ظرفیت) نگاههای منفي را داریم؟ و آیا ميتوانیم دالیلي اقامه كنیم كه وجود این نوع مدرسه را عقالني
و قابل توجیه سازد؟
ژ :كاركرد پنهان مدارس در طوالن زمان مشخص ميشود .به عبارت دیگر كاركرد پنهان مدارس در طول زمان
دگرگون ميشود مثال زمان طوالني طي گردیده است كه دانشآموزان مدرسه غیر انتفاعي كه سالهای پیشتر با
عناویني نظیر "بچه سوسول و پول دار" شناخته ميشدند با مرور زمان برایشان عبارات بهتری مورد استفاده قرار
گیرد ،امروز به كساني كه در مدرسه غیر انتفاعي درس مي خوانند "بچه های با فرهنگ و هدف دار" گفته مي
شود.
ر :نظر سیاسیون نیز در تنوع موجود مدارس موثر است .در واقع با تغییر سیاستگذار در جامعه ،ممکن است
پرونده تعدادی از مدارس بسته شود؟
ز :ایجاد شخصیت كاذب و عدم مطابقت با واقعیت و یا منیت محوری در شخصیت دانشآموزان :مثال دانش-
آموز مدرسه تیزهوش خود را باالتر از دیگر دانشآموزان ميداند كه این توهم ميتواند امری خطرناک برای
وی محسوب شود.
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ژ:تنوع باید از سویي باعث رقابت مفید شود اما ،از كاركردهای منفي آن رقابت منفي ،و سعي در تخریب
یکدیگر است.
س :آموزش اگرچه توانسته است جمعیت فراواني را باسواد كند ،امانتوانسته است ،به آنها بگوید چه بخوانند ،یا
چه بنویسند ویا اینكه ،چگونه بخوانند و این مسئله با تنوع مدارس هم رفع نميگردد.
ش :در مدارسي كه توجیه آموزشي – تربیتي ،اقتصادی و نیروی انساني الزم را ندارند ،چندگونگي باعث هدر
رفتن امکانات و توانایيها ميشود.
ص :گاه موسسات و مجموعه هایي كه رسانه قوی دارند مدارس خاصي را تبلیغ مي كنند .این امر ممکن است
باعث شود كه یک اندیشه تربیتي ضعیف ،در كشور بلوغ پیدا كند و جایگزین اندیشه تربیتي اصیل شود.
ض :از میان مدارس متنوع ،مدارس غیرانتفاعي مدارسي هستند كه جهت كاسته شدن ازهزینه های دولت تاسیس
شده است.
ک :از میان مدارس متنوع ،مدارس شاهد مدارسي هستند كه عامل تبلیغ ارزشهای خاص انقالب اسالمي
هستند.
گ :برخي مدارس مثل مدارس استثنایي و مدارس تیزهوش به دلیل مشکالت خاص و یا توانمندی های خاص
دانش آموزان شکل گرفته است.
ف :بعضي مدارس به دلیل توسعه مباني نظری افراد خاص ،صاحبنظر و متشخص شکل گرفته است .مثال
مجموعه مدارس قرآني امام هادی(ع) برای حركت در راستای تربیت قرآني ،یا مدرسه علوی كه با اندیشههای
مرحوم عالمه كرباسچیان فعالیت خود را آغاز كرد و یا مدرسه نیکان كه سال  0347توسط سید یوسف شالچیان ،به
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راهنمایي مرحوم عالمه كرباسچیان در شمال شهر پایه گذاری شد و  7نفر از افراد باتجربه ی دبستان علوی  ،به
مدرسه ی نیکان رفتند و آن جا را شکل دادند.
ق :در مبحث تنوع و گوناگوني مدارس باید معلوم گردد هر مدرسه به چه اهدافي تاسیس شده و درصدد بوده
به چه نیازی از جامعه پاسخ دهد و آیا مدارس متفاوت طبق اساسنامه خود حركت ميكنند .مثال در یکي از
بندهای اساسنامه مدارس نمونه دولتي آمده است كه این مدارس در "اماكن كمتر برخوردار تاسیس شوند" .به
نظر ميرسد كه این مدارس از اساسنامه خود انحرافهایي داشته اند .لذا ،بررسي شکاف یا تطبیق اساسنامه با مسائل
واقعي مدرسه مهم است كه در ضمن این مطالعه مرور خواهد شد.
ل :با توجه به مفهوم "تنوع مدارس" ،تنوع نظریاتي در زمینه كاركرد های آشکار و پنهان(منفي یا مثبت) نسبت
به مدارس مختلف وجود دارد .طیفي كه تنوع را امری نامطلوب انگاشته ،در صدد حذف تنوع مي باشند و تنوع را
مغایر با عدالت آموزشي مي دانند اما ،طیفي دیگر تنوع را در موقعیت فعلي آموزش و پرورش ستوده و اشاره دارند
كه در حالت فعلي تنوع جزء بهترین رویکردها است.
م :شاید تنوع بتواند افت تحصیلي را تنزل دهد .مسئله این است كه با توسل به چه راهکارهایي ميتوان به هدف
كاهش افت تحصیلي رسید؟ تاكید بر كیفیت آموزشي راه كاری است كه شاید در مدارس متنوع سهل الوصولتر
باشد و بتواند پاسخ انکار كیفییت ،روی آوردن به روابطمداری و دادن نمره های غیر واقعي به دانشآموز باشد.
ن :در گذشته ،تاسیس مدارس متفاوت بر اساس نیازهای واقعي جامعه بوده است .مثال مدرسه ناشنوایان مرحوم
باغچه بان و ..این افراد(موسسین) در واقع برای حل مسایل موجود در جامعه خود اقدام به تاسیس مدرسه مي-
نمودند .حال ،مدارس متنوع كنوني چقدر با نیازهای واقعي جامعه مرتبط مي باشند؟ و اگر جهتگیری اصلي
كسب درآمد است ،انحراف جدی است كه باید برای آن چاره اندیشي شود.
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و :در مورد كودكان استثنایي هم با مروری بر تاریخچة مطالعاات مارتبط ،باه دو دیادگاه اصالي در ایان زمیناه
برميخوریم :در دیدگاه اول افراد دارای ناتواني و افراد بدون ناتواني جدا از یکادیگر در نظار گرفتاه ماي شاوند،
دیدگاه دوم تفاوت افراد بدون ناتواني و افراد دارای ناتواني را كمّاي و روی یاک پیوساتار در نظار مايگیارد و
رویکرد فراگیرسازی آموزشي را مطرح مي كند ،در این رویکرد همة داناش آماوزان و كودكاان صارف نظار از
تفاوتها و سطوح توانمندیهای خود ،تحت آموزش یکسان قرار ميگیرند به این معنا كه آموزش همة كودكان بدون
توجه به وضعیت جسماني ،هوشي ،عاطفي ،زباني و یا سایر ویژگيهای آنهاا صاورت مايگیارد .چناین آموزشاي
الزاما "همه كودكان اعم از كودكان دارای ناتواني ذهني ،كودكان تیزهوش ،كودكاان خیابااني ،كودكاان منااطق
دور افتاده ،اقلیتهای زباني ،فرهنگي ،قومي و كودكاني با سایر محرومیتها را شامل مي شود(یونسکو .)3001 ،
اهداف تنوع و چندگونگي
آیا انتظار ازتنوع مدارس این است كه باید به عدالت اجتماعي ختم شود؟ واقع این است كه تنوع مدارس نباید
فقط صرفا در راستای ارزشهای اخالقي  -عدالت -باشد بلکه دیگر ارزشهای تربیتي نیز درآن باید لحاظ گردد.
وجود تنوع چشمگیر در كیفیت خدمات آموزشي و تربیتي مدارس ایران ،مانند مدرسههایي با كالسهای چند
پایه ،مدرسه های كپری ،روستایي و عشایری و استفاده از سرباز معلمان در برخي از این مدرسهها ،حاكي از آن است
كه نميتوان از تمامي مدارس انتظاری یکسان داشت و برای آنان نسخهای یکسان پیچید..
بر اساس مصوبه كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمي ،آموزش و پرورش مکلف شده از تنوع و
تعدد مدارس خاص از جمله استعدادهای درخشان و نمونه دولتي به منظور رفع تبعیض و برقراری عدالت آموزشي
بکاهد  .از سوی دیگر ،برای نائل شدن به اهداف آموزش و پرورش تنوع یکي از گزینه ها است .و حتي ممکن
است تنوع مدارس باعث انعطاف پذیری بیشتر درمسائل آموزشي باشد.
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حاضری( )0377و قاسمي پویا( )0381در خصوص مدارس غیر انتفاعي اذعان دارند كه عمده ترین نگرش منفي
به این مدارس ،متوجه پیامدهای نامناسب اجتماعي و فرهنگي و عدم وجود تناسب آن با جامعه عدالتخواه امروزی
ایران است و پیشنهاد مي كنند به جای گزینه حذف این نوع مدارس ،سطح مدارس دولتي به حدی از استاندارد
برسد كه تمام مدارس به لحاظ كیفیت آموزشي در یک سطح باشند .چرا باید امکانات و كیفیت آموزشي در
مدارس دولتي چنان پایین باشد كه مردم برای جبران این نقیصه تمایل به استفاده از سایر مدارس را داشته باشند؟
بعضي پیشنهادات هم مطرح است از جمله این كه بهتر است آموزش و پرورش به جای یکسان سازی مدارس ،ذهن
خود را به سمت رقم قابل توجه كودكاني ببرد كه ازتحصیل باز ماندهاند و در طول سالهای تحصیل به عنوان كودک
كار ،كودک مزرعه و یا متکدیان كودک در جامعه فعالیت مي كنند و یا مشکالت جدیي كه در گوشه گوشه نظام
گسترده تعلیم و تربیت كشور وجود دارد و اولویت بیشتری برای مورد رسیدگي قرار گرفتن دارند .در دیگر كشور
ها هم چنین مشکالتي قابل تشخیص است كه این كشور با توجه به موقعیتها و ظرفیتهای موجود اقدام به
تصمیماتي خاص برای رفع این مشکالت مينمایند .برای نمونه ،در آمریکا با تصویب قانون فدرال مقرر شد"هیچ
كودكي نباید عقب بماند" و كودكاني كه در مدارس ناكارآمد و بيكیفیت تحصیل ميكنند امکان ميیابند تا
مدارس عمومي را تجربه كنند ،مدارسي كه رقابت برای دانش آموزان ،انگیزهای خواهد بود كه در سطح و كیفیت
یادگیری مدارس عمومي به موفقیت باالتری برسند .آنها افزایش تاسف بار و بي رویه تعدادی از مدارس دارای
مجوز در كارولینای شمالي ،را بررسي كردند و مشخص شدكه چگونگي معرفي و انتخاب مدرسهی
منتخب(برگزیده) درون ایالت ،بر عملکرد مدارس عمومي سنتي در آزمون سراسر ایالت تاثیر مي گذارد .آنها با این
مطالعه دریافتند كه رقابت برای مدارس ممتاز ،تقریبا باعث افزایش درصدی از امتیازات ميشود كه این میزان ،یک
چهارم رشد متوسط ساالنه را تشکیل مي دهد).(Holmes, 2003
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پیشینه تحقیق
در موضوع طرح ،و همچنین برای اطالع از كارهای صورت گرفته در زمینه ،و ارائه یک كار نو ،خالقانه و جامع
در موضوع مورد پژوهش الزم است ،محقق از كارهای صورت گرفته در حد توان خود اطالع حاصل كند .مطالعات
صورت گرفته در خصوص پیشینه بیانگر آن است كه اكثر پژوهشهای انجام شده كه به نوعي با كاركردهای
مدارس (اعم ازآشکار و پنهان) مرتبط بود ،بیشتر جنبه توصیفي داشته ،و كمتر پژوهش تحلیلي ،استنباطي و یا میداني
انجام شده است .0لذا برای سهولت در بررسي پیشینه پژوهش ،آن را به دومحور تقسیم ميكنیم:
الف :پیشینه داخلي
مقالهای تحت عنوان بررسي انتقادی كاركردهای مدارس در دوران نو توسط حجت صفار حیدری()0383
نگاشته شده است .در این مقاله اشاره شده است كه ،در دیدگاه انتقادی كاركرد اساسي مدرسه بازتولید مناسبات
تبعیض آمیز اجتماعي – اقتصادی است .بر اساس این دیدگاه دگرگوني های كاركرد مذكور بدون تغییر بنیادی
جوامع از لحاظ اجتماعي – سیاسي امکان پذیر نیست .با این حال متفکراني چون هابرماس برآنند كه ميتوان به
اصالح كاركرد تبعیض آمیز مدارس در جوامع جدید پرداخت .برای انجام این كار او نظریه كنش ارتباطي را برای
اصالح كاركردهای مدارس جدید مطرح مي كند.
مقاله ای تحت عنوان مدارس غیر انتفاعي كمکي به توسعه ملي توسط محمد رضا برنجي( )0347ارئه گردید .از
نتایج این مقاله ميتوان به مواردی نظیر  :اثر بخشي تاسیس مدارس غیرانتفاعي در اقتدار اداری و مدیریت تمركز
نظام آموزش و پرورش ،باال رفتن میزان اثربخشي مدارس غیر انتفاعي با باال رفتن میزان تفویض اختیار به این

 0بررسي پژوهشهای صورت گرفته شده در زمینه كاركردهای مدارس توسط پژوهشگر بیانگر این نتیجه است.
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مدارس ،برآورده نمودن نیازهای جدید آموزش و پرورش به عنوان عامل مهم موفقیت مدارس غیر انتفاعي ،توجه به
بومي سازی مدارس غیر انتفاعي برای موفقیت بیشتر اشاره نمود.
مقاله ای تحت عنوان رابطه نحوه نگرش به مدارس غیر انتفاعي با رویکردهای عدالت اجتماعي ،تو سط محسن
گل پرور و سیدحمیدرضا عریضي ساماني( )0383نگاشته شد .نتایج حاكي از آن بود كه :در بعد نگرش اجتماعي به
مدارس غیر انتفاعي ،با رویکرد برابری و عدالت اجتماعي ،هم چنین نگرش اجتماعي به مدارس غیر انتفاعي و
رویکرد برابری و نیاز (به طور مشترک) ،رابطه معکوس معنادار وجود دارد .هم چنین تحلیل مسیر نشان داد كه
نگرش های آموزشي ،پرورشي و اقتصادی در خصوص مدارس غیر انتفاعي با رویکرد برابری و برابری و نیاز (به
صورت مشترک) به عدالت اجتماعي ،به طور غیر مستقیم ،و از طریق نگرش اجتماعي به مدارس غیر انتفاعي تبیین
شدني است.
مقاله ای تحت عنوان بررسي نگرش افراد جامعه نسبت به مدارس غیر انتفاعي در شهر اصفهان توسط محسن گل
پرور و سیدحمیدرضا عریضي ساماني( )0383نگاشته شده است .از جمله نتایج حاكي از آن بود كه :وضعیت
آموزشي در این مدارس نسبت به مدارس دولتي باالتر نیست.
مقدسي ( )0373درپایان نامه كارشناسي ارشد خود برخي از ویژگي های مدارس غیرانتفاعي با مدارس دولتي
مقطع متوسطه شهر اهواز مورد بررسي و مقایسه قرار داده است .دراین مطالعه طي بیست و یک شاخص مدارس غیر
انتفاعي و دولتي مقایسه شدهاند شامل ویژگي های معلمان ،امکانات و تجهیزات مدرسه ،زمینه های خانوادگي دانش
آموزان ،میزان مشاركت دانش آموزان با مدرسه ،نحوه گزینش ،وضعیت تحصیلي ،رضایت دانش آموزان از مدرسه.
نمونه در این مطالعه از  4دبیرستان غیرانتفاعي و  4دبیرستان دولتي انتخاب شد :شامل  383نفر دانش آموز 011 ،نفر
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دبیر و  03نفر مدیر (جمعاً  317نفر) كه هر یک به پرسشنامه مخصوص خود جواب دادند .نمونه ها بر اساس
جنسیت ،رشته تحصیلي ،منطقه جغرافیایي و نوع تدریس معلمان همتا شدند.
نتایج بدست آمده در زمینه درونداد مدارس شامل وضعیت اقتصادی ،سطح تحصیالت اولیاء ،وضعیت دوره های
آموزشي ضمن خدمت معلمان ،وضعیت اخذ شهریه ،ونسبت شاگرد به كالس به نفع مدارس غیر انتفاعي با حداقل
 17درصد اطمینان معنيدار بود .فقط در نسبت كتاب به دانش آموز به نفع مدارس دولتي تفاوت معني دار بود .نتایج
در زمینه فرآیند نظام مدارس هیچ تفاوتي را بین مدارس دولتي و غیرانتفاعي در هیچ شاخص نشان نداد.
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.
شاخصهایي كه در این مطالعه ساخته شد به عبارت زیر بود:
الف -درونداد :
 -0زمینه های خانوادگي دانش آموزان شامل وضعیت اقتصادی والدین و سطح تحصیالت آنهاست
 -3میزان مشاركت اولیاء با مدرسه
 -3معلمان شامل میزان معلومات ،سطح تحصیلي ،تناسب مدرک تحصیلي با نوع تدریس و دورههای
ضمن خدمتي كه معلم گذرانده است ،همین طور سنوات كاری معلم.
 -4امکانات و تجهیزات مدرسه شامل نسبت شاگرد به كالس ،نسبت كتاب به دانش آموز (كتابخانه
مدرسه) وضعیت كارگاه و آزمایشگاه و امکانات فوق برنامه است.
 -7نحوه گزینش دانش آموز شامل ضوابط ثبت نام است.
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ب -فرایند :شامل مهارت ها و فنون تدریس و استفاده از طرح درسي ،روش تدریس مناسب ،میزان و نحوه
استفاده از وسایل كمک آموزشي و تعداد و نوع ارزشیابي های انجام شده است.
ج -برونداد :شامل  -0وضعیت تحصیلي دانش آموز و وضعیت نمرات آنها
 -3میزان رضایت دانش آموز از مدرسه و اولیاء مدرسه و در نهایت میزان رضایت از خود
تحصیل است (مقدسي .)0373
حیدری چروده ( )0374در طرح بررسي تطبیقي كارآمدی سازماني مدارس غیرانتفاعي و دولتي دوره متوسطه
شهر مشهد ،به بررسي تطبیقي كارآمدی مدارس غیرانتفاعي و دولتي پرداخته است .سوال اصلي تحقیق حاضر
عبارت بود از این كه :آیا بین میزان كارآمدی مدارس غیرانتفاعي و دولتي تفاوت معنيداری وجود دارد؟ در این
تحقیق با اتکا به چارچوب نظری نظام اجتماعي پارسونز در پاسخ به عوامل موثر بر كارآمدی مدارس غیرانتفاعي و
دولتي دو فرضیه مطرح شد كه عبارتند از 0- :اگر كارآمدی یک مدرسه بیشتر از مدرسهء دیگر باشد الزم است
یکپارچگي و حفظ الگو در آن مدرسه بیشتر از مدرسهء دیگر باشد 3- .اگر یکپارچگي در یک مدرسه بیشتر از
مدرسهء دیگر باشد الزم است حفظ الگو در آن مدرسه بیشتر از مدرسهء دیگر باشد .جامعه آماری تحقیق حاضر
كلیه مدارس متوسطه غیرانتفاعي و دولتي نواحي  3و  4مشهد بود كه دارای پایه دوم تجربي در نظام جدید آموزش
متوسطه باشند ..نتایج حاصله نشان ميدهد كه میزان كارآمدی مدارس غیرانتفاعي بیشتر از مدارس دولتي است و
متغیرهای جنسیت  ،انطباق با محیط و یکپارچگي به ترتیب بیشترین تاثیر را بر كارآمدی مدارس متوسطه گذاشتهاند.
تاثیر مستقیم حفظ الگو بر یکپارچگي نیز حکایت از پذیرفته شدن فرض دوم تحقیق حاضر ميكند .تفاوت وضعیت
اقتصادی و فرهنگي خانوادههای دانشآموزان مدارس غیرانتفاعي با دولتي از یافتههای دیگر تحقیق حاضر بود.
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تحلیل مسیر روابط بین متغیرهای تحقیق حاضر نشان داد كه بیشترین تاثیر مدارس غیرانتفاعي بر كارآمدی بطور
غیرمستقیم (از طریق جذب دانشآموزان دختر و یکپارچگي) بوده است .
قدیری ()0381در مطالعهای در شهر تهران به بررسي عوامل موثر در انتخاب مدارس غیر انتفاعي توسط والدین
بر اساس موقعیت اقتصادی و اجتماعي خانواده ها پرداخت .در چهار چوب نظری این پژوهش ابتدا ضمن روشن
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
مدارس مي باشند اشاره شد .در بخش دوم در بررسي رابطه بین قشر بندی اجتماعي و آموزش و پرورش از
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
كلیه والدین دانش آموزان دبیرستاني مدارس غیر انتفاعي شهر تهران بودند كه سه منطقه  3و  00و  08بعد از نمونه
گیری برای پژوهش انتخاب شدند .نتایج پژوهش به شرح زیر بوده است-0 :رابطه معناداری بین موقعیت اقتصادی
خانواده ها با جنبه آموزشي مدارس غیر انتفاعي بعنوان یکي از علل انتخاب مدارس غیر انتفاعي وجود نداشت-3 .
رابطه معناداری بین موقعیت اجتماعي خانواده ها با جنبه فرهنگي و تربیتي مدارس غیر انتفاعي وجود داشت-3 .
خانواده های قرار گرفته در موقعیت اقتصادی و اجتماعي پایین نسبت به دو قشر متوسط و باال بیشتر دچار فشار
هنجاری بودند و در نتیجه در انتخاب مدارس غیر انتفاعي ،فشار هنجاری بعنوان یکي از علل انتخاب برای قشر پایین
نسبت به دو قشر دیگر متوسط و باال تاثیر بیشتری داشت -4 .صرفنظر از موقعیت اقتصادی و اجتماعي خانواده ها،
جنبه آموزشي مدارس غیر انتفاعي بیش از دو عامل دیگر (فرهنگي و تربیتي و فشار هنجاری) در انتخاب مدارس
غیر انتفاعي توسط والدین برای فرزندان نقش داشته است.
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رفعتجاه ()0374در طرح "بررسي عوامل مؤثر در عملکرد تحصیلي دانشآموزان مدارس غیرانتفاعي" نشان داد
كه پیشینه تحصیلي ،نوع مدرسه ،تسهیالت مدرسه ،جنس  ،پایگاه اجتماعي ،عزت نفس و آرمان تحصیلي سهم
بیشتری در تبیین و پیشبیني عملکرد آموزشي افراد دارند.
مقاله ای تحت عنوان بررسي نقش اخالق تحصیلي ،عدالت و بي عدالتي آموزشي در رفتارهای مدني ا تحصیلي
دانشجویان  ،توسط محسن گل پرور( )0381نگاشته شده است .نتایج حاكي از آن بود كه  .0 :اخالق تحصیلي با
عدالت آموزشي ،بي عدالتي آموزشي و پای بندی به قواعد (یکي از زیر مقیاس های رفتار مدني ا تحصیلي) دارای
رابطه معنادار است .عدالت آموزشي نیز با بي عدالتي آموزشي ،پای بندی به قواعد و روابط صمیمانه (یکي دیگر از
زیر مقیاس های رفتار مدني ا تحصیلي) دارای رابطه معنادار بود .بي عدالتي آموزشي با پای بندی به قواعد و یاری
رساني و مشاركت اجتماعي دارای رابطه منفي و معنادار بود .3 .تحلیل رگرسیون واسطهای نشان داد كه اخالق
تحصیلي فقط برای رابطه بین بي عدالتي آموزشي با پای بندی به قواعد به عنوان یکي از ابعاد رفتار مدني ا سازماني
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.
پایاننامهای تحت عنوان مقایسه كیفیت آموزشي مدارس دولتي با مدارس هیات امنایي توسط بهنام اسحق
تیموری ( )0311نگاشته شده است .نتایج پژوهش حاكي از آن است كه ،كیفیت آموزشي مدارس راهنمایي هیات
امنایي از دیدگاه دبیران ،مدیران ودانش آموزان باالتر از مدارس دولتي است .از دیگر سوی ،مولفه هایي نظیر
امکانات آموزشي ،فوق برنامه ،رسالت تربیتي ،ارزشیابي مستمر ،راهبرد های نوین تدریس ،مهارت های اجتماعي
بین دو نوع مدارس از نظر دبیران و مدیران تفاوت معني دار ندارد ولي از نظر دانش آموزان تفاوت معني دار دارد.
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پایان نامه ای تحت عنوان بررسي كیفیت آموزشي مدارس غیر انتفاعي و دولتي توسط میترا آقا جان نشتایي و مینا
خاكسار( ،)0373نگاشته شده است .نتایج پژوهش حاكي از آن است كه در مدارس راهنمایي دولتي چون تعدادی
از معلمان مدرک دیپلم دارند لذا ،كیفیت آموزش پایین است ،تراكم دانش آموز در مدارس دولتي زیاد است
ارتباط اولیاء با مدارس دولتي ،و استفاده معلم از وسایل كمک آموزشي  ،میزان تحصبالت والدین كم است ،درصد
قبولي در خرداد ماه در مدارس دولتي زیر  71درصد است ،اما در مدارس غیر انتفاعي باالی  71درصد است و
كالسهای تقویتي در مدارس غیر انتفاعي بیشتر است.
پایاننامهای تحت عنوان بررسي مسائل آموزشي مدارس غیر انتفاعي شهرستان ساری توسط شهنازگوران
( ،)0377نگاشته شده است .نتایج تحقیق حاكي از آن است كه ،اهداف آموزشي ،فضای آموزشي ،جدول زمان
بندی زماني ،فوق برنامه درسي ،مشاوره ،تخصص دبیران در مدارس غیر انتفاعي در حد انتظار مي باشند ،اما
محتوای آموزشي و تجهیزات آموزشي در حد انتظار نیست.
پایاننامهای تحت عنوان نظام حقوقي حاكم بر مدارس غیرانتفاعي ،توسط اشرف السادات حسیني( )0381نگاشته
شده است .در بخشي از پایاننامه به مبحث كاركردهای مدارس غیرانتفاعي پرداخته شده است .از جمله كاركردها
مي توان به مشاركت مردم در امر تربیت اشاره نمود.
طرح پژوهشي تحت عنوان مقایسه بهره هوشي و پیشرفت تحصیلي دانش آموزان پسر مدارس نمونه دولتي،
نمونه مردمي و غیر انتفاعي دوره راهنمایي مازندران توسط عالمرضا خلیلي ،با نظارت قاسم پوریا در  0374نگاشته
شده است .نتیجه پژوهش حاك ي از آن است كه ،هیچ كدام از مدارس سه گانه(نمونه دولتي ،نمونه مردمي و غیر
انتفاعي) در هیچ یک از پایه های تحصیلي با هم از نظر هوشي تفاوت معناداری ندارند اما ،در پایه سوم راهنمایي
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وضع نمرات مدارس نمونه دولتي و نمونه مردمي بهتر از مدارس غیر اتنفاعي است از سوی دیگر ،تفاوت معناداری
بین وضع نمرات مدارس نمونه دولتي و نمونه مردمي نیست.
توكلي( )0378در مطالعه ای كه پیشرفت تحصیلي دانش آموزان دچار نقص شنوایي در مدارس تلفیقي و مدارس
استثنایي را مقایسه مي كرد نشان داد تلفیق باعث مالقات و كنش و واكنش بین دانش آموزان استثنایي و عادی مي
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
جامعه است .در این راستا مدارس تلفیقي نیز فرصت تحصیل را برای دانش آموزان دارای معلولیت در كنار دانش
آموزان عادی و در محیطي با حداقل محدودیت فراهم مي آورند(ادیب سرشکي .)0383،
بر طبق آمارهای بین المللي ،در هر جامعه بین ده تا پانزده درصد كودكان تفاوتهای فردی محسوسي با سایر
كودكان دارند ،به طوری كه نیاز به آموزش ویژه برای آنها احساس مي شود .این گروه از كودكان با عنوان
»كودكان با نیازهای ویژه « مورد توجه مسئوالن تعلیم و تربیت همه كشورها قرار گرفتهاند و تاكنون برای
آموزش و پرورش آنان ،برنامه های خاصي ،تدوین شده است )افروز.(0377 ،
همان طور كه مشهود است در كشور ما ،پژوهش دقیق و مرتبط در زمینه تنوع و چندگونگي مدارس صورت
نپذیرفته است و بیشتر پژوهش ها در زمینه نگرش سنجي یا جایگاه مدارس  -باالخص در بررسي مدارس
غیرانتفاعي -مي باشد .از سوی دیگر ،در زمینه كاركرد آشکار و پنهان مدارس تحقیقي صورت نپذیرفته است ،لذا
خالء انجام چنین پژوهشهایي احساس مي شود و مطالعه اخیر در نوع خود با توجه به كاركردهایي كه مورد بررسي
قرار ميدهد و دامنه گستردهای كه همه مدارس متنوع كشور را مورد بررسي قرار مي دهد منحصر به فرد است.
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ب :پیشینه خارجي
تحقیقاتي توسط پژوهشگران در زمینه كیفیت مدارس در ایالت متحده آمریکا و انگلستان در اواسط دهه 0141
به عمل آمد كه حاكي از آن است كه اختالف كیفیت مدارس پس از منظور شدن زمینههای خانوادگي و اجتماعي
افراد ،تفاوت ناچیزی در تبیین و توضیح سطح پیشرفت تحصیلي دانش آموزان ایجاد ميكند(كولمن و همکاران،
0114؛ و پیکر ،0114 ،به نقل از تیموری .)33 :0311 ،این تحقیقات بر اساس الگوی تابع تولیدی مي باشد و به
كالس درس به عنوان محلي نگریسته ميشود كه در آن "درونداد های آموزشي" دریافت مي شوند و این مواد به
طریقي با هم تركیب مي شوند و یادگیری تولید مي شود.
تحقیقات بسیاری به بررسي عوامل مؤثر برموفقیت برنامه های فراگیرسازی پرداختهاند و پذیرش دانشآموزان
استثنایي از طرف دانش آموزان عادی را به مثابة یکي از عوامل مؤثر برشمردهاند  .برای مثال واقن ، 0ایلبوم و
اسشام ) 0114 (3و فیلدز) 0117( 3نشان دادهاند كه دانش آموزاني كه به وسیله دوستان خود در مدارس فراگیر
پذیرفته نمي شوند ،بیشتر در معرض اخراج شدن از مدرسه هستند و در نتیجه برای كسب مهارتها و اعتبار اجتماعي
الزم ،در مراحل بعدی زندگي فرصت كمتری خواهند داشت(ادیب سرشکي و همکاران.)341 :0384 ،
لینچ 4و باركر )3117(7در تحقیقي به بررسي فرصت های آموزشي و فاكتورهای مورد موثر در آن پرداختند.
محققان از فرصت های برابر آموزشي كه باید در دسترس همه باشد صحبت ميكنند .فاكتورهای مورد استفاده در
این تحقیق برای بررسي فرصت های آموزشي برابر ،دسترسي ،منابع آموزشي ،برابری در توجه ،قدرت ،مواظبت و
انسجام مي باشند .محققان عنوان ميكنند كه توجه به هر یک از این مولفه ها به صورت یکسان مورد نیاز است .برای
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مثال برخورداری از شرایط تحصیلي برای همه باعث كاهش در منابع و امکانات ميشود .در زمینه قدرت ،افراد
تصمیمگیر در آموزش مي باید قدرت خود را تقسیم كرده امکان تصمیم گیری به همه دانش آموزان بدهند .در
زمینه احترام و بازسازی ،محققان عنوان ميكنند كه در مدارس مي باید به تمام فرهنگها و قومیتها احترام گذاشته
شود .در زمینه مواظبت و انسجام عنوان ميكنند كه مراكز آموزشي باید امکان ابراز احساسات  ،عالیق و تقسیم
تجربیات آموزشي و افزایش ظرفیت های هیجاني را برای همه فراهم كند.
آستین )0111(0در تحقیقي با عنوان ارزیابي ارزیابي و فرصت های برابر آموزشي به بررسي نقش ارزیابي های
مناسب دانش آموزان در عدالت آموزشي پرداخت .تحقیق وی به شیوه كیفي و در میان گروه های مختلف ذی نفع
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.
روسو در كتاب قرداد اجتماعي توضیح مي دهد كه " فطرتاً " تمامي افراد ،مساوی به دنیا آمده اناد و از حقاوقي
مشابه برخوردارند " .برابری فطری " از طریق " قرداد اجتماعي " باه صاورت براباری اخالقاي و قضاایي ظااهر ماي
گردد .او همچنین ،به مشکالت ناشي از اختالفات مادرزادی در بین افراد اشاره مي كند .این اختالفات تا زمااني كاه
جامعه به معنای واقعي ،از شایستگان تقدیر مي كند و به ثروت و تبار وقعي نمي نهد ،برابری را با مخاطره مواجه نمي
سازد" .اشرافیت فطری " زماني ناگزیر در جامعه استقرار ماي یاباد كاه امتیاازات " اشارافیت تصانعي " از آن محاو
گردد(استجاسرد.)0173 ،
عقیده برابری روسو طي دو قرن بعدی بر اندیشه اجتمااعي تاا ثیار گذاشاته اسات .آزادی و براباری ،باه صاورت
"اصول اساسي"تفکر تربیتي غرب درآمد كه تا زمان حاضر نیز به قوت خود باقي است .آثار این طرز تفکر در قانون
اساسي چندین كشور مشهود است و به صورت جنبشي ظاهر شد كه برابری در سیاست را با هدف " یک فرد ،یاک
-Astin
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رای" تعقیب مي كرد .اما همزمان ،جنبش دیگری كه از انگیزه های اقتصادی الهام مي گرفت ،در حال تکوین بود و
هدف آن اعطای حقوق برابر به مردم برای نیل به موقعیت واال در جامعه بود .روحیه سوداگری موجود در اوایل قرن
هجدهم ،به زودی شناخت قابلیت ها را نه تنها در زندگي سیاسي و امور عمومي بلکاه در تجاارب و صانعت ممکان
ساخت .تفکر " گزینش با استعدادترین" به آسااني در باین طبقاه جااه طلاب و پار تحارک كارمنادان ،صانعتگران،
بازاریان و دانشگاهیان اروپای قرن هجدهم پذیرفته شد .در واقع شناسایي و ترویج استعدادها از عوامل تقویات تاوان
اقتصادی و سیاسي ملتها به شمار مي رفت (ادالند .)0174 ،0در سال  0144بحث هایي در زمینه گزارش كلمن كه بار
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 "
برابری فرصت ها و برابری نتایج " كه قبالً بدان اشاره كردیم ،معطوف ساخت .جان راولز )0171( 3در كتابي باه ناام
نظریه عدالت در زمینه موضوع عدالت ،قدری فراتر رفته و قایل به دو نوع تفکیک دیگر با عناوین " برابری اصالحي
" و " برابری رهایي بخش " شده است ،این اصطالح از سوی یکي از منتقدان به ناام شاارل فرانکال )0173( 3وضاع
شده بود و اشاره به این مطلب دارد كه برخي از افراد كه متولد مي شوند حامل ژنهای مساعد در مقایسه با دیگرانند،
در حقیقت ،ثمره یک " بخت آزمایي طبیعي است كه از نظر اخالقي قابال قضااوت اسات .آزادیخواهاان در صادد
بر آمدند تا اعالم كنند كه باید تصمیمات اصالحي از نظر اقتصادی برای آن عده از افراد كاه از اساتعدادهای فطاری
برخوردارند و در عین حال مرفه نیستند ،اتخاذ شود .اما وظیفه اصلي و مشکل اساسي اخالقي از نظر راولز " جبران "
وضیعت افرادی است كه با ژنهای نامساعد در محیط اجتماعي نامساعد متولاد شاده اند(هوسان .)0148 ،دانشامندان
علوم اجتماعي قبل از سال های  71به مطالعات تجربي وسیعي دست زدند تا این مطالب روشن شود كاه تاا چاه حاد
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برابری در فرصت های آموزشي به دست آمده است .فلود 0و همکاران ( )0147آثار قانون آموزش و پرورش بریتانیا،
مصوب سال  0144در مورد نظام گزینش به منظور ورود به مادارس متوساطهء كالسایک ( گرامراساکول ) را ماورد
مطالعه قراردادند .
كلمن و همکاران بنا به درخواست كنگره آمریکا تحقیقي را از طریق نظر خواهي در سال  0144انجاام رسااندند.
تحقیقاتي نیز به منظور ارزیابي مخازن استعدادها در سوئد در پایان سالهای  41و حدود اواسط سالهای  71انجام شاد
(هارینوست ، 0178 ،3هوسن . )0148 ،3به طور كلي در كشورهای غربي ،مدت زماني طاوالني ،آماوزش متوساطه و
عالي برای دودسته از شهروندان كه دسته ای از فرزندان مشاوران و دسته ای دیگر وابسته به صاحبان حرف و مقاطعه
كارا ن كوچک شهری بودند ،از اساسي ترین عوامل دستیابي به ارتقای اجتماعي بود .انقالب فرانسه دسته دیگری را
نیز كه متشکل از روحانیون ،اشاراف و طبقاه محاروم باود ،باه وجاود آورد كاه پاس از گدشات زماان كوتااهي بار
موءسسات آموزش عالي حاكم شد و طي نسل های متمادی به این حاكمیات اداماه داد مثاال مشاخص آن مادارس
بزرگ فرانسه است كه متخصصان برجسته امور اداری و تکنولوژی را برای دولت تربیت مي كارد .در ایان مادارس
دسترسي طبقات پایین به مراتب باال بسیار محدود بود و گاهي نیز از طریق تحصیالت عالي امکان پذیر ماي شاد .اماا
داشتن موقعیت هایي در سطح پایین برای كساني كه از این مدارس خارج ماي گردیدناد ،عماالً منتفاي بود(هوسان،
.)0177
جامعه اروپا در قرن بیستم كماكان جامعهای با دو نظام آموزشي موازی بود كاه یکاي خااص نخبگاان و دیگاری
برای توده مردم ،توصیف مي گردید .دستیابي دسته اخیر به آموزش رسمي پایه ،تا اواساط قارن ناوزدهم كاه قاانون
تحصیالت اجباری برای غالب كشورهای اروپای شمالي و غربي بار قارار گردیاد ،میسار نباود .در باین نموناه هاای
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برجسته این توازی و یا این تقسیم بندی مي توان از " مدارس دولتي " بریتانیا كه خااص پساران جاوان طبقاه بااالی
اجتماعي بود و مدارس تکمیلي سوئیس برای دختران جوان كه رهبران اروپا نیز فرزندان خود را به این مادارس ماي
فرستادند نام برد .در سطح تحصیالت عالي ،این مدارس بزرگ بودند كه دوره ناپلئون تاسیس گردیدند و یک طبقه
نخبه اداری و فني را تربیت مي كردند كه به نحو قابل مالحظه ای در حفظ برتری خود در طول نسلها توفیق یافتناد .
(بوردیو 0و پسرون .) 0171 ،3از اواخر قرن ناوزدهم ،تعاداد قلیال اماا رو باه رشادی از محصاالن طبقاه پاایین موفاق
گردیدند تا از موانعي كه بر سر راه دستیابي به تحصیالت عالي وجود داشت ،بگذرناد و خاود را در شامار نخبگاان
ء

قلمداد كنند .آزادیخواهان به پیروان نظریهء راه بازبرای با استعدادترین گرویدند كه بعادها باه صاورت منشاا فلسافه

برابری فرصت ها در آمد (هوسن .)0177 ،3آزادیخواهان بویژه احزاب سیاسي اروپاای غرباي و شامالي  ،باه جنابش
كارگری ملحق شدند و " مردمي " ساختن آموزش را مطرح كردناد .باه عباارت دیگار باا گساترش فرصات هاای
آموزشي ،افزایش امکانات دستیابي به تحصیالت عالي برای توده دانش آموزان را بدون توجه به وضع خانوادگي و
جغرافیایي آنان در اولویت برنامه های سیاسي خود قرار دادند(هوسان .)0177 ،پاژوهش در ماورد براباری ،موجاب
پیدایش تحقیقات اجتماعي جدیدی گردید كه نتایج تحقیقات عظیم در زمینهء آموزش عالي و پیشینهء اجتمااعي و "
استعدادهای راكد نگهداشته شده " را در دسترس قرار داد.
شیفلبن 4و فارل )0183( 7در پي مطالعاتي كه به مدت  8سال بر روی گروه نمونه ای از دانش آموزان سال هشاتم
مدرسهای در شیلي انجام دادند ،به یک الگوی نابرابری در آموزش دست یافتند .آناان ضامن اثباات ایان امار كاه "

Bourdieu -1
Passeron -2
Husen - 3
Schiefelbein- 4
Farrell- 5
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مدرسه نقش ابزاری را در گزینش اجتماعي " ایفا مي كند چهار مرحله اساسي از فرآیند گزینش را تفکیک كردناد
كه عوامل مرتبط به تبار اجتماعي در بین آنها نقش مهمي ایفا مي كنند.
 -0نابرابری در " دستیابي به تحصیالت " كه از طریق معیارهای پذیرش ،كمک مالي و مکانیابي جغرافیایي و
غیره مشخص مي شود .
 -3نابرابری در " ادامهء تحصیالت " كه از طریق نسبت دوساله ها ،ترک تحصیلكننادگان و فاارغ التحصایالن
تعریف مي شود .
 -3نابرابری در محصول و یا به عبارت بهتار ،نتاایج فاوری ،كاه از طریاق تشاخیص قابلیات هاا از طریاق نتاایج
امتحانات ،آزمونها و غیره.
 -4نا برابری در نتایج و یا بهتر بگوییم ،نا برابری در " مفیاد باودن نتاایج " كاه از طریاق موقعیات و وضاعیت
اجتماعي بعد از پایان تحصیالت رسمي تعریف مي شود.
سه مورد اول  ،مربوط به گزینش در سطح آموزش رسمي است و مورد چهارم نیز در زمینه ارتباط بین آموزش و
پرورش و زندگي روزمره است.
جمع بندی
چنانكه گزارش پیش رو نشان مي دهد دراین گزارش سعي شد مفاهیم كاركرد در فرایندهای آموزشي و تربیتي
توصیف شوند و ناگریز مفاهیم جامعه شناختي مرتبط و نظریه كاركردگرایي مختصرا تبیین شد .نگاهي به تاریخ
تعلیم تربیت نوین در كشور داشتهایم كه مبدا گونه گونه شدن مدارس از آنجا ناشي مي شود .در مرور تحقیقات
انجام شده بیشتر به مدارس غیر انتفاعي پرداخته شد ولي بررسيهای انجام شده در این مطالعه همه مدارس متنوع از
جمله عادی-دولتي ،شاهد ،ایثارگران ،نمونه مردمي ،هیات امنایي ،استعدادهای درخشان ،مدارس استثنایي،
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بزرگساالن ،راه دور و مدارس وابسته به مدرسه عالي شهید مطهری را نیز در بر دارد .همچنین در مطالعات خارجي
مفاهیم تنوع مدارس با آنچه در مطالعات داخلي دنبال ميكردیم تفاوت دارد.كشورهای پیشرفته توفیق داشتهاند
خیلي از سنخهای دانشآموزی را كه ما ناگزیر مدرسهشان را جدا ميكنیم در یک مدرسه قرار دهند  .نهایتا این كه
برای جمع آوری اطالعات الزم این مطالعه با توجه به تنوع مدارس و خاستگاه متفاوت این مدارس ،نیاز به بررسي
و تدقیق كاركردهای انواع مدارس بود كه در ادامه گزارش چگونگي رسیدن به كاركردهای مثبت ،منفي ،آشکار،
پنهان ،آموزشي و تربیتي انواع مدارس و بررسي این كاركردها در مدارس متنوع توصیف گردیده است.
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مقدمه
در این فصل روششناسي تحقیق موردنظر قرار گرفته است و روش تحقیق ،جامعه آماری ،حجم نمونه ،روش
نمونهگیری ،ابزارهای مورد استفاده و روشهای تجزیه و تحلیل آماری مورد استفاده توصیف گردیده است.
روش تحقیق و روند اجرای کار
با توجه به پیشینه و نحوه گردآوری داده های این پژوهش كه از نوع توصیفي است ،از روش تحقیق اجرای
جلسات كانوني( )focus groupبرای بررسي سواالت تحقیق استفاده شد.
قابل ذكر است كه در پروپزال نهایي كه برای انجام كار به تایید شورای عالي آموزش و پرورش رسیده بود قرار
بود برای جمع آوری داده ها از پیمایش برای بررسي اثربخشي تاثیرات متغیرها استفاده شود كه در متن كار با
صالحدید ناظران محترم طرح ،روش جلسات كانوني جایگزین شد .برای استخراج اطالعات مورد نیاز از مدارس،
پرسشنامههایي تدوین و تنظیم شد كه از ادبیات تحقیق و انجام  33مصاحبه انجام شده طرح در خالل زمستان 0310
بدست آمد كه البته به دلیل عوض شدن شیوه اجرای تحقیق ،ناگزیر كنار گذاشته شدند و در نهایت سواالت
جلسات كانوني نیز با توجه به پایهای كه پرسشنامه ها فراهم كرده بودند با بازنگری پرسشنامهها به دست آمد و در
دستور كار قرار گرفت .لذا ضروری است پرسشنامههای آماده شده كه فرایند استخراج كاركردها در آن ملحوظ
است مورد توجه قرار گیرد .ضمنا در فراز و فرود كار ،مطابق جهت دهي ناظران ،كاركردهای به دست آمده
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براساس  4ساحت سند تحول تنظیم گردید .سواالت دیگری هم كه در مطالعه موضوعیت داشت ولي لزوما جزو
كاركردها نبود نیز در پرسشنامه آمده است .در ادامه كاركردهای به دست آمده براساس  4ساحت سند ،سپس
پرسشنامه های كد گذاری شده قابل آورده شده است.
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( کارکردهای آشکار و پنهان آموزشي و پرورشي براساس  6ساحت سندتحول موردمطالعه)

ردیف

ساحتهای
تعلیم تربیت

1
اعتقادی،
عبادی،
اخالفی

2

کارکرد آشکار
آموزشی
وجود برنامه های آموزشی غیر درسی
برای تقویت بنیه اعتقادی مخاطبین+

وجود شوراهای فعال دانشآموزی +

اجتماعی-
سیاسی

3
زیستی-
بدنی

4

وجود برنامه های آموزشی بهداشت
جسمی +
اهمیت داشتن زنگ ورزش +
وجود پرونده های بهداشت روانی و
جسمی +
وجود کالس های فوق برنامه هنری +

زیبایی شناختی-
هنری

5
اقتصادی-
حرفه ای

6
علمی -فناورانه

مشترک

وجود کالسهای آموزش مهارت
حرفهای +

مهارت و دانش افزایی معلمان +
مهارت و دانشافزایی مدیر و معاونین
+
نظارت و ارزیابی فعالیت های
آموزشی +
موفقیت گرایی +
استعدادیابی و شناسایی و کشف
شایستگی ها +

کارکرد پنهان
تربیتی

اخالق مداری +
وجود جهت گیری های دینی ارزشی
+
اهمیت داشتن ادای فرائض +
فضاسازی مناسب برای برگزاری
نماز+
مهارت اجتماعی ارتباطیمطلوب دانش
آموزان (حسن سلوک با دیگران) +
مشارکت دانشآموزان درفعالیتهای
اجتماعی( درون و بیرون مدرسه مثل
صبحگاه  ،اردوها ،راهپیماییها) +

آموزشی
وجودمعلمان دینی و قرآن مقبول
و مطلع +

تربیتی
سطحی سازی ارزش های دینی
التزام به ارزشهای نظام+
وجود عالقه به نماز و شعایر
دینی+

وجود فضای رقابتی+
عدالت آموزشی +

وجود احساس غرور کاذب -
وجود احساس خود کم بینی-
همکاری در پذیرش دانش
آموزان خاص+
تکریم معلمان +
وجود احساس تفاوت طبقاتی-
گرایش به فعالیت هاي
اجتماعي+
گرایش به ورزش +

ارجاع به مراکز درمانی و کلینیک های
مشاوره +
اهمیت داشتن سالمت جسمی-روانی
دانشآموزان+

اهمیت داشتن شرکت در
مسابقات ورزشی +
وجودمعلمان ورزش مقبول و
مطلع +

اهمیت داشتن شرکت در مسایبقات
هنری +
توجه به مهارت های هنری در مدرسه
+
اهمیت یافتن آراستن محیط پیرامونی
(کالس-مدرسه) +
وجود تعاونی یا فروشگاه دانشآموزی
در مدرسه +
آشنایی دانش آموزان با مشاغل مختلف
+

وجودمعلمان هنر مقبول و مطلع
+

توجه به آراستگی ظاهری و
فردی+
گرایش های زیبایی شناسانه+
گرایش به فعالیت های هنری +

ایجاد مهارت حرفه ای در دانش
آموزان +

سودانگاری مسولین مدارس –
توانایی مدیریت هزینه +
ایجاد باور مطلوبیت استقالل
مالی +

تعالی کیفیت فعالیت های
آموزشی +

باور خود در توانایی های
علمی+
تعالی کیفیت فعالیت های
تربیتی +

ارتقاء توانایی ها ،شایستگی هاو
استعدادهای فردی +
نتیجه گرایی-
ایجاد شبکه های یادگیری +
وجود انگیزه تحصیلی +

حمایت خانواده +
انتظار پاداش بدون تالش _
فرارمغزها-
ایجاد احساس شکست تحصیلی
_

نظارت و ارزیابی فعالیت های تربیتی
+

استعدادپروری هدایت صحیح استعدادها
و شایستگیها +
اهمیت رسیدگی به مسایل انضباطی +

88

سواالت الحاقی در ساحت اعتقادی ،عبادی و اخالقی
درمدرسه شما برای تقویت بنیه اعتقادی دانشآموزان تا چه میزان برنامههای آموزشی غیردرسی وجود دارد؟
فوقبرنامههای مذهبی در مدرسه شما تا چه میزان است؟
در مدرسه شما دانشآموزان تاچه میزان اخالق مدارند؟
دانشآموزان فارغ التحصبل مدرسه شما تاچه میزان اخالق مدارند؟
در مدرسه شما دانشآموزان تاچه میزان جهتگیریهای دینی و ارزشی دارند؟
دانشآموزان فارغ التحصبل مدرسه شما تاچه میزان جهتگیریهای دینی و ارزشی دارند؟
در مدرسه شمابرای برگزاری نماز تا چه میزان فضاسازی مناسب است؟
دانشآموزان 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؟
رفتار و برخورد معلمان دینی و قرآن در مدرسه شما تا چه میزان معرف موضوع درسشان است؟
سواالت الحاقی در ساحت اجتماعی -سیاسی
در مدرسه شما تا چه میزان شوراهای فعال دانشآموزی وجود دارد؟
در مدرسه شما تا چه میزان تعامل و برخورد دانشآموزان با بکدیگر مطلوب است؟
در مدرسه شما تا چه میزان برای شرکت در فعالیتهای اجتماعی مانند راهپیماییها و مناسبتها برنامه ریزی وجود دارد؟
در مدرسه شما مشارکت دانشآموزان برای شرکت در فعالیتهای اجتماعی مانند راهپیماییها و مناسبتها تا چه میزان است؟
در مدرسه شما در مقایسه بین دانشآموزان تاچه میزان عدالت رعایت می شود؟
در مدرسه شما تاچه میزان بین دانشآموزان فضای رقابتی وجود دارد؟
در مدرسه شما تاچه میزان بین دانشآموزان قویتر احساس غرور کاذب دارند؟
در مدرسه شما تاچه میزان بین دانشآموزان ضعبفتر احساس خود کم بینی دارند؟
در مدرسه شما تاچه میزان بین دانشآموزان احساس تفاوت طبقات اجتماعی و اقتصادی وجود دارد؟
در مدرسه شما معلمان تاچه میزان مورد تکریم و احترامند؟
به نظر شما در استفاده از امکانات ،منابع آموزشی ،اعتبارات مالی ،امکان استفاده از معلمان خبره و.....بین مدرسه شما و دیگر مدارس تا چه میزان عدالت
رعایت شده است؟
سواالت الحاقی در ساحت زیستی -بدنی
در مدرسه شما برای آموزش مسایل بهداشتی به دانشآموزان تاچه میزان اقدامات الزم انجام شده است؟
در مدرسه شما تاچه میزان دانشآموزان به کلینیکهای درمانی و مشاوره ارجاع می شوند؟(معلمان و والدین)
آیا برای بررسی وضعیت جسمی دانش آموزان از پزشک در محیط مدرسه استفاده می شود؟ بله خیر
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؟
در مدرسه شما گرایش به ورزش بین دانشآموزان تاچه میزان است؟
برای شرکت درمسابقات ورزشی در مدرسه شما تاچه میزان برنامه ریزی وجود دارد؟
سالمت جسمی و روحی دانشآموزان مدرسه شما در چه سطحی است؟
تا چه میزان از معلم ورزش خود رضایت دارید؟(دانش آموزان)
سواالت الحاقی در ساحت زیبایی شناسی-هنری
فوقبرنامههای هنری مثل موسیقی ،نقاشی و .......در مدرسه شما تا چه میزان است؟
برای شرکت درمسابقات هنری ،در مدرسه شما تاچه میزان برنامه ریزی وجود دارد؟
در مدرسه شما آراستن محیط کالس و مدرسه تا چه میزان اهمیت دارد؟
در مدرسه شما آراستگی ظاهری دانشآموزان تا چه میزان اهمیت دارد؟
در مدرسه شما گرایشهای زیبایی شناسی مثل توجه به آثار هنری ،معماری و ......در دانشآموزان تا چه میزان اهمیت دارد؟
تا چه میزان از معلم هنر خود رضایت دارید؟(دانش آموزان)
سواالت الحاقی در ساحت اقتصادی -حرفه ای
در مدرسه شما برای آموزشهای حرفهای و مهارتی دانشآموزان تا چه میزان برنامهریزی غیردرسی وجود دارد؟
دانشآموزان مدرسه شما در اداره بوفه یا دیگر تعاونیهای مدرسهای تا چه میران مشارکت دارند؟
برای آشنایی با مشاغل مختلف در مدرسه شما برنامه ریزی تا چه میزان است؟
دانش آموزان مدرسه شما تا چه میران با مدیریت هزینه و اعتبارات آشنا میشوند؟
دانشآموزان مدرسه شما تا چه میران به مطلوب بودن استقالل مالی باوردارند؟
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سواالت الحاقی در ساحت علمی -فناورانه
برای شرکت درمسابقات وجشنوارههای علمی ،در مدرسه شما تاچه میزان برنامه ریزی وجود دارد؟
دانشآموزان مدرسه شما تا چه میران تواناییهای علمی خود را باور کردهاند؟
فعالیت های آموزشی در مدرسه شما تا چه میزان تحت نظارت است؟(معلمان والدبن)
فعالیتهای تربیتی در مدرسه شما تا چه میزان تحت نظارت است؟(معلمان والدبن)

سواالت دیگر تحقیق
سوال از تناسب فعالیت با اهداف مصوب و اساسنامه:
پرسشنامه همکاران :سواالت 74-71-41-48-41-78-77-48-38 - 3
سوال از پاسخ به انتظار مخاطبین:
پرسشنامه دانش آموزان :سوال31- 7
پرسشنامه همکاران :سواالت 43-3
نظرخواهي در مورد ادغام مدارس:
پرسشنامه دانش آموزان :سوال33
پرسشنامه همکاران :سواالت 44-84
سواالت الحاقي به پرسشنامه دانش آموزان:
سوال 8سوال از مالک های انتخاب مدرسه:
-

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

-

ویژگي های ارزشي -دیني مدرسه

-

آوازه و شهرت مدرسه

-

تبلیغات

-

توصیه های نزدیکان

سوال04سوال از آشنایي با انواع مدارس

سواالت الحاقي به پرسشنامه همکاران:
سوال  0سوال از آشنایي با انواع مدارس
سوال  4سوال ازنحوه ارتقاء صالحیت هاب عمومي دانش آموزان
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سوال  77-73-47-47-41-30سوال ازموافقت با توسعه مدارس
سوال  33سوال ازبررسي وضعیت موجود مدارس
سوال 37سوال از دالیل رشد موسسات و انتشارات آموزشي موازی
سوال  73سوال از تغییر مقاطع
سوال 77سوال از مفید بودن تنوع مدارس
سوال  74سوال از حذف مردودی سال اول متوسطه
الف -پرسشنامه کدگذاری شده دانشآموزان(فرایندبه دست آوردن کارکردها)
دانشآموز گرامی با سالم
پرسشنامهی حاضرمطالعهای علمی است که تنوع و گوناگونی مدارس را بررسی میکند .ضمن تشکر از مشارکت شما در این مطالعه ،خواهشمند
است با پاسخهای دقیق خود به تمامی سواالت ،محققان را در گردآوری درست اطالعات یاری فرمایید.
سن.......:سال جنسیت:دختر-پسر کالس........:مقطعتحصیلی :راهنمایی-متوسطه نام مدرسه ................:رشته تحصیلی...........:
معدل ترم قبل...........:استان...........:شهرستان.............:بخش /روستا .........:نوع مدرسه :عادی دولتی -غیردولتی-استعدادهای
درخشان - شاهد -هیات امنایی -نمونه دولتی -ایثارگران-وابسته به دستگاهها -راه دور -بزرگساالن
ردیف

خیلی کم

مدرسه )+

در مدرسه شما برای شرکت در فعالیتهای اجتماعی مانند راهپیماییها و مناسبتها تا چه میزان برنامه ریزی وجود
-3

دارد؟
در مدرسه شما مشارکت دانشآموزان برای شرکت در فعالیتهای اجتماعی مانند راهپیماییها و مناسبتها تا چه

-4

میزان است؟

-5

در مدرسه شما در مقایسه بین دانشآموزان تاچه میزان عدالت رعایت می شود؟

-6

در مدرسه شما تاچه میزان بین دانشآموزان فضای رقابتی وجود دارد؟

-7

در مدرسه شما تا چه میزان شوراهای فعال دانشآموزی وجود دارد؟

-8

در مدرسه شما تاچه میزان بین دانش آموزان احساس تفاوت طبقات اجتماعی و اقتصادی وجود دارد؟

به نظر شما در استفاده از امکانات ،منابع آموزشی ،اعتبارات مالی ،امکان استفاده از معلمان خبره و.....بین مدرسه
-9

شما و دیگر مدارس تا چه میزان عدالت رعایت شده است؟

 -11در مدرسه شما معلمان تاچه میزان مورد تکریم و احترامند؟
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کم

-2

در مدرسه شما تعامل و برخورد دانشآموزان با بکدیگر تا چه میزان مطلوب است؟

متوسط

-1

هر کدام از عوامل ذکر شده ،تا چه میزان
در موفقیتهای شما موثر بودهاند؟
(کارکردآشکارآموزشی موفقیت گرایی )+

زیاد

استعداد خودم(کارکرد پنهان آموزشی توانایی و استعدادفردی)+
حمایت خانواده(کارکرد پتهان تربیتی حمایت خانواده)+
معلمان ماهر و توانمند (کارکرد آشکارآموزشی توانمندی معلمان )+
رقابتباهمکالسیها یا دانش آموزان سایر مدارس(کارکرد پتهان
آموزشی فضای رقابتی )-
جو وامکانات موجود در مدرسه(کارکرد آشکارآموزشی امکانات

خیلی زیاد

توانایی و تالش خودم(کارکرد پنهان آموزشیتوانایی و استعدادفردی)+

اطالع ندارم

سوال

آیا دانشآموزان درمدرسه شما ازشیوههای رقابت منفی(مثل حسادت ،خراب کردن کارهمکالسیها و)....استفاده
-11
میکنند؟(کارکرد پتهان آموزشی فضای رقابتی )-
به نظر شما قبول نشدن در مدارس خاص(برتر) تا چه میزان میتواند منجر به کاهش انگیزه تحصیلی ،و بیعالقگی شما به
-12
تحصیل در مدارس دیگر باشد( .کارکرد پتهان آموزشی اانگیزه تحصیلی)-

به نظر شما داشتن برچسب دانشآموز تیزهوش یا دانشآموز نمونه برای دانشآموزان مدارس استعدادهای درخشان
 -13یا نمونه دولتی تا چه میزان احساس خودبرتربینی و غرور کاذب ایجاد میکند؟(کارکرد پتهان تربیتی ایجاد احساس
غرور کاذب )-

دانشآموزان مدرسه شما تا چه میزان احساس میکنند که باالتر از دانشآموزان سایر مدارس هستند؟(کارکرد پتهان
-14
تربیتی ایجاد احساس غرور کاذب )-
به نظر شما داشتن برچسب دانشآموز استثنائی برای دانشآموزان مدارس استثنائی تا چه میزان احساس کمبود و
-15
خودکمبینی مینماید؟(کارکرد پتهان تربیتی ایجاد احساس خود کم بینی)-
 -16در مدرسه شما تاچه میزان دانشآموزان قویتر احساس غرور کاذب دارند؟
 -17در مدرسه شما تاچه میزان دانشآموزان ضعیفتر احساس خود کم بینی دارند؟
مدرسه شما تا چه میزان به درخواستها و پیشنهادات شما و والدینتان پاسخ خوب و مطلوب میدهد؟ (سوال از
-18
پاسخ به انتظار مخاطبین)
نزدیکی به محل سکونت
کیفیت باالترفعالیتهای آموزشی و پرورشی (مثل برنامههای آموزشی
و امتحانات بهتر ،یادگیری مطلوب ،برنامههای اردویی خوب و
کالسهای فوق برنامه و( )....کارکرد آشکارآموزشی کیفیت فعالیت
های آموزشی و پرورشی(+
امکانات باالتر و مطلوب مدرسه(کارکرد آشکارآموزشی امکانات
مدرسه )+

هریک از مالکهای زیر تا چه میزان در
انتخاب مدرسه برای شما و خانوادهتان مهم
 -19و موثر بودهاند؟
(سوالازمالکهایانتخابمدرسه:ذیل سوال
از پاسخ به انتظار مخاطبین)

میزان شهریه پایینتر مدرسه
فرهنگ باالتر دانشآموزان آن مدرسه(مثل رعایت ادب و اخالق
و( )....کارکرد آشکارتربیتی اخالق مداری )+
نرخ قبولی در کنکور برحسب رشته و محل بهتر(کارکرد
آشکارآموزشی موفقیت گرایی )+
توجه به خالقیت و توانمندیهای معلمان(کارکرد آشکارآموزشی
توانمندی معلمان )+

توجه به ویژگیهای خوب مسولین مدرسه(مدیر و معاونها) (کارکرد
آشکارآموزشی توانمندی کادراجرایی مدرسه(مدیرو معاونین) )+
توجه به رشته مطلوب و مورد نظر
توجه به ویژگیهای دینی و ارزشی مدرسه مورد نظر(کارکرد
آشکارتربیتی تقویت فضای دینی ارزشی )+
گوش کردن به توصیههای دوستان و نزدیکان در انتخاب مدرسه

تا چه میزان با تاکید و برنامهریزی مدرسه برای قبولی در آزمونهای ورودی مدارس برتر موافقید؟(کارکرد پتهان
-21
آموزشی نتیجه گرایی)-
ردیف

خیلی کم
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کم

ایجاد مدارس قرآنی (که با تابلو آبی رنگ کنار تابلو مدرسه شناخته میشوند) را تا چه میزان در ایجاد فرهنگ
-24
قرآنی موثر میدانید؟(کارکرد آشکارتربیتی سطحی سازی ارزش های دینی )-
 -25درمدرسه شما برای تقوبت بنیه اعتقادی دانشآموزان تا چه میزان برنامههای آموزشی غیردرسی وجود دارد؟

متوسط

-23

نتیجه گرایی)-

زیاد

-22

تا چه میزان با تاکید و برنامهریزی مدرسه برای قبولی در کنکور موافقید؟(کارکرد پتهان آموزشی نتیجه گرایی)-
با ورود به دانشگاه برحسب معدل و کارنامه تحصیلی دانشآموزان ،تا چه میزان موافقید؟(کارکرد پتهان آموزشی

خیلی زیاد

-21

تا چه میزان با حذف کنکور موافقید؟(کارکرد پتهان آموزشی نتیجه گرایی)-

اطالع ندارم

سوال

 -26فوقبرنامههای مذهبی در مدرسه شما تا چه میزان است؟
-27

در مدرسه شما دانشآموزان تاچه میزان اخالق مدارند؟
دانشآموزان فارغ التحصبل مدرسه شما تاچه میزان اخالق مدارند؟
در مدرسه شما دانشآموزان تاچه میزان جهتگیریهای دینی و ارزشی دارند؟
دانشآموزان فارغ التحصبل مدرسه شما تاچه میزان جهتگیریهای دینی و ارزشی دارند؟

-31

در مدرسه شمابرای برگزاری نماز تا چه میزان فضاسازی مناسب است؟

-28
-29
-31

 -32دانشآموزان در مدرسه شما تاچه میزان به نماز و مناسک دینی مقیدند؟
 -33دانشآموزان فارغ التحصبل مدرسه شما تاچه میزان به نماز و مناسک دینی مقیدند؟
 -34رفتار و برخورد معلمان دینی و قرآن در مدرسه شما تا چه میزان معرف موضوع درسشان است؟
 -35در مدرسه شما به آموزش مسایل بهداشتی در دانشآموزان تاچه میزان پرداخته شده است؟
-36

در مدرسه شما اهمیت زنگ ورزش تاچه میزان است؟

-37

در مدرسه شما گرایش به ورزش بین دانشآموزان تاچه میزان است؟

-38

برای شرکت درمسابقات ورزشی در مدرسه شما تاچه میزان برنامهریزی وجود دارد؟

-39

سالمت جسمی و روحی دانشآموزان مدرسه شما در چه سطحی است؟

 -41تا چه میزان از معلم ورزش خود رضایت دارید؟
 -41فوقبرنامههای هنری مثل موسیقی ،نقاشی و .......در مدرسه شما تا چه میزان است؟
 -42برای شرکت درمسابقات هنری ،در مدرسه شما تاچه میزان برنامهریزی وجود دارد؟
 -43در مدرسه شما آراستن محیط کالس و مدرسه تا چه میزان اهمیت دارد؟
 -44در مدرسه شما آراستگی ظاهری دانشآموزان تا چه میزان اهمیت دارد؟
در مدرسه شما گرایشهای زیبایی شناسی مثل توجه به آثار هنری ،معماری و ......در دانشآموزان تا چه میزان
-45
-46
-47
-48
-49
-51
-51
-52
-53

-54

اهمیت دارد؟
تا چه میزان از معلم هنر خود رضایت دارید؟
در مدرسه شما برای آموزشهای حرفهای و مهارتی دانشآموزان تا چه میزان برنامهریزی غیردرسی وجود دارد؟
دانشآموزان مدرسه شما در اداره بوفه یا دیگر تعاونیهای مدرسهای تا چه میران مشارکت دارند؟
برای آشنایی با مشاغل مختلف در مدرسه شما تا چه میزان برنامهریزی شده است؟
دانشآموزان مدرسه شما تا چه میران با مدیریت هزینه و اعتبارات آشنا میشوند؟
دانشآموزان مدرسه شما تا چه میران به مطلوب بودن استقالل مالی باور دارند؟
براي بهترتر شدن محیط یادگیري ،تا چه میزان مدرسه شما توانسته است با محیطهاي یادگیري مانند پژوهشسراها،
اردوگاهها ،خانههاي فرهنگ و.......مرتبط باشد؟؟(کارکرد پتهان آموزشی ایجاد شبکه های یادگیری)+
تا چه میزان مدرسه شما امکاناتی نظیر کامپیوتر و اینترنت را در دسترس دانشآموزان قرار میدهد؟(کارکرد
آشکارآموزشی امکانات مدرسه )+
به اعتقاد شما در مدرسه بجاي این كه دانش آموزان قوي وضعیف را در كالسهاي مختلف از یكدیگر جداسازیم،
قراردادن افراد قوي و ضعیف در یك كالس تا چه میزان به نفع همه دانش آموزان است؟ (کارکرد پتهان آموزشی
عدالت آموزشی)+

انگیزه و تمایل به ادامه تحصیل دانش آموزان مدرسه شما تا چه میزان مناسب است؟(کارکرد پتهان آموزشی وجود
-55
انگیزه تحصیلی)+

به نظرشما نمرات دانشآموزان مدرسه شما تا چه میزان نمره واقعی خود آنهاست؟(معلمان نمره ارفاقی ندادهاند)
-56
(کارکرد پتهان تربیتی انتظارپاداش بدون تالش_)
 -57مدرسه خود را تا چه میزان مدرسهای موفق میدانید؟(کارکرد آشکارآموزشی موفقیت گرایی )+
مدرسه شما تا چه میزان سبب رشد و شکوفایی استعدادهای دانشآموزان میشود؟(کارکرد آشکارآموزشی
-58
-59

استعدادپروری )+

درمدرسه شما دانشآموزان ،تا چه میزان به حقوق دیگران اهمیت میدهند؟(مثال در رعایت نوبت دستشویی ،در
93

مودبانه رفتار کردن با هم و( ).....کارکرد پتهان تربیتی فعالیت اجتماعی مطلوب )+
در مدرسه شما تا چه میزان به مسئولیتپذیری و همکاری در فعالیتهای اجتماعی(مانند انجام فعالیتهای گروهی،
-61
مسولیت دادن به دانشآموزان و )......اهمیت داده میشود؟(کارکرد پتهان تربیتی فعالیت اجتماعی مطلوب )+
در خانواده شما مسئولیتپذیری و همکاری در فعالیتهای اجتماعی تا چه میزان است؟(کارکرد پتهان تربیتی حمایت
-61

خانواده)+
در مدرسه شما به مسائل انضباطی و اخالقی(مثل آزار همکالسیها ،بههم ریختن کالس و )....تا چه میزان رسیدگی میشود؟
-62
(کارکرد آشکارتربیتی توجه به مسایل انضباطی)+

از کیفیت فعالیتهای آموزشی مدرسه خود(تدریس خوب معلم ،یادگیری خوب دانشآموزان ،برنامه درسی مناسب
-63
و )......تا چه میزان رضایت دارید؟(کارکرد آشکارآموزشی کیفیت فعالیت های آموزشی )+
از کیفیت فعالیتهای پرورشی مدرسه خود(مثل برنامههای صبحگاه ،برنامههای اردویی ،فوق برنامه و ).....تا چه
-64
میزان رضایت دارید؟(کارکرد آشکارتربیتی کیفیت فعالیت های تربیتی )+
شرکت درآزمونهایی که برای پذیرش در مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی برگزار میشود تا چه میزان
-65

برای شما اهمیت داشته است؟(کارکرد پتهان آموزشی نتیجه گرایی)-

شرکت درآزمونهای ورودی برای پذیرش در مدارس غیردولتی تا چه میزان برای شما اهمیت داشته است؟(کارکرد
-66
پتهان آموزشی نتیجه گرایی)-
 -67برای شرکت درمسابقات وجشنوارههای علمی ،در مدرسه شما تاچه میزان برنامهریزی وجود دارد؟

 -68دانشآموزان مدرسه شما تا چه میران تواناییهای علمی خود را باور کردهاند؟

 -69در آزمون های ورودی کدام یک از مدارس زیر شرکت نمودهاید( :سوال از پاسخ به انتظار مخاطبین)
مدرسه استعدادهای درخشان - مدرسه نمونه دولتی - مدارس غیردولتی (غیرانتفاعی)- مدارس هیات امنائی- شاهد
 -71آیا شما در آزمونهایی مانند آزمونهای قلمچی ،گزینه  ،2مرآت و  ...شرکت کردهاید ؟ بلی  خیردر صورت بلی بودن جواب ،نام آزمون را
بیان کنید :نام آزمون  ......................................؟(کارکرد پتهان آموزشی نتیجه گرایی)-
 -71در صورت شرکت در آزمونهای فوق ،از چه طریقی در آزمونها شرکت کردهاید؟ از طریق مدرسه -از طریق خانواده(کارکرد پتهان
آموزشی نتیجه گرایی)-
 -27آیا برای بررسی وضعیت جسمی دانش آموزان از پزشک در محیط مدرسه استفاده می شود؟ بله  خیر 

 -27آیا برای بررسی وضعیت روحی عاطفی دانش آموزان از روانشناس در محیط مدرسه استفاده می شود؟ بله  خیر
 -74اگر قرار باشد مدرسه شما با
دیگر مدارس ادغام شود به نظر شما
بهتر است با کدام مدرسه ادغام شود؟
(فقط یک موردراانتخابکنید).

عادی دولتی
غیردولتی
استعدادهای درخشان
شاهد

(نظرخواهی در مورد ادغام
هیات امنایی
مدارس)







نمونه دولتی
وابسته به دستگاهها
راه دور
بزرگساالن
ایثارگران







ب -پرسشنامه کدگذاری شده معلمان و مدیران(فرایندبه دست آوردن کارکردها)
همکارگرامی با سالم
پرسشنامهی حاضر مطالعهای علمی است که تنوع و گوناگونی مدارس را بررسی میکند؛ ضمن تشکر از مشارکت شما در این مطالعه ،خواهشمند
است با پاسخهای دقیق خود به تمامی سواالت ،محققان را در گردآوری درست اطالعات یاری فرمایید.
سن.......:سال سابقهکار.........:سال جنسیت:زن-مرد تحصیالت:دیپلم-فوقدیپلم-لیسانس-فوقلیسانس-دکترا
سمت:معلم-معاون-مدیر استان...........:شهرستان.............:بخش /روستا ............:نوع مدرسه :عادیدولتی -غیردولتی-
مقطع
استعدادهای درخشان-شاهد -هیاتامنایی -نمونهدولتی -ایثارگران -وابستهبهدستگاهها -راهدور -بزرگساالن
نام مدرسه......................:
تحصیلی مدرسه :ابتدایی -راهنمایی -متوسطه
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ردیف

خیلی کم

-3

به نظر شما در مدرسه شما ،کیفیت فعالیت های آموزشی تا چه میزان مطلوب-
است؟(کارکردآشکارآموزشی کیفیت فعالیت های آموزشی )+
به نظر شما در مدرسه شما ،کیفیت فعالیت های پرورشی تا چه میزان مطلوب
است؟(کارکرد آشکارتربیتی کیفیت فعالیت های تربیتی )+
یکی از اهداف نظام تعلیم تربیت کشور رشد و ارتقاء صالحیتهای عمومی
دانشآموزان در تمام حیطهها وحوزههای آموزشی-تربیتی است.مدرسه شما در
رسیدن به هدف فوق تا چه میزان موفق بودهاست؟ (سوال ازنحوه ارتقاء
صالحیت های عمومی دانش آموزان)

-6

به نظر شما در استفاده از امکانات ،منابع آموزشی ،اعتبارات مالی ،امکان استفاده از
معلمان خبره و.....بین مدرسه شما و دیگر مدارس تا چه میزان عدالت رعایت شده
است؟
(کارکرد پتهان آموزشی عدالت آموزشی)+

-7

تفاوت موجود در سطح آموزشی دانشآموزان مدرسه شما تا چه میزان ناشی از

-4
-5

-8

توانمندی خود دانش آموزان است؟ (کارکرد پتهان آموزشیتوانایی و
استعدادفردی)+
در مدرسه شما تاچه میزان بین دانشآموزان فضای رقابتی وجود دارد؟

 -9به نظر شما در مدرسه شما فضای رقابت تا چه میزان باعث شده که دانش-
آموزان به حذف همکالسیهای رقیب خود فکر می کنند؟(کارکرد پتهان
آموزشی فضای رقابتی )-
 -11درمدرسهشما،فرهنگنظارتوالدین برعملکرد مدرسه وپاسخگویی مدرسه به
والدین تا چه میزان است؟ (سوال از پاسخ به انتظار مخاطبین)
 -11انگیزه و رغبت دانشآموزان(به ادامه تحصیل و انتخاب اهداف مناسب) در
مدرسه خودتان ،را تا چه میزان ارزیابی می کنید؟(کارکرد پتهان آموزشی
اانگیزه تحصیلی)-
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18

در مدرسه شما ،نمرات دانشآموزان تا چه میزان به عملکرد واقعی آنها
نزدیکتر است؟ (کارکرد پتهان تربیتی انتظارپاداش بدون تالش_)
مدرسه خود را تا چه میزان در مجموع موفق مي دانید؟(کارکرد
آشکارآموزشی موفقیت گرایی )+
در مدرسه شما ،تا چه میزان شایستهترین افراد تربیت مي شوند؟(کارکرد
آشکارآموزشی استعدادپروری )+
مدرسه شما ،تا چه میزان در شکوفایی استعداد دانشآموزان موفق بوده-
است؟(کارکرد آشکارآموزشی استعدادپروری )+
دانشآموزان در مدرسه شما ، ،تا چه میزان به حقوق دیگران اهمیت میدهند؟(کارکرد
پتهان تربیتی فعالیت اجتماعی مطلوب )+
در مدرسه شما ،رعایت احترام به جایگاه و شخصیت معلم تا چه میزان
است؟(کارکرد پتهان تربیتی تکریم معلمان)+
ارزشهاي تربیتي در مدرسه شما ،تا چه میزان فدای منافع گردانندگان مدرسه
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کم

مخاطبین)

متوسط

-2

به نظر شما مدرسه شما ،تا چه میزان به انتظارات مخاطبین خود (دانش آموز،
خانواده و جامعه) پاسخ مطلوب دادهاست؟(سوال از پاسخ به انتظار

زیاد

مصوب و اساسنامه])

خیلی زیاد

-1

به نظر شما مدرسه شما ،تا چه میزان متناسب با اهداف مصوب ،اساس نامه و
هدف وجودی خود فعالیت می کنند؟(سوال از تناسب فعالیت با اهداف

اطالع ندارم

سوال

-19
-21
-21
-22
-23
-24
-25

-26

-27

ميشود؟(کارکرد پتهان تربیتی سودانگاری مسولین مدارس)-
در مدرسه شما برای آموزشهای حرفهای و مهارتی دانشآموزان تا چه میزان
برنامهریزی غیردرسی وجود دارد؟
دانشآموزان مدرسه شما در اداره بوفه یا دیگر تعاونیهای مدرسهای تا چه
میران مشارکت دارند؟
برای آشنایی با مشاغل مختلف در مدرسه شما برنامه ریزی تا چه میزان است؟
دانشآ موزان مدرسه شما تا چه میران با مدیریت هزینه و اعتبارات آشنا می-
شوند؟
دانشآموزان مدرسه شما تا چه میران به مطلوب بودن استقالل مالی باوردارند؟
مسائل انضباطي و اخالقي در مدرسه شما ،تا چه میزان نامطلوب و حاد
است؟(کارکرد آشکارتربیتی توجه به مسایل انضباطی)+
در مدرسه شما ،برای پذیرش دانشآموزان با مشکالت خانوادگی (نظیر طالق
و)....و اخالقی (نظیرمسایل انضباطی و)....تا چه میزان همکاری
دارند؟(کارکرد پتهان تربیتی همکاری در پذیرش دانش آموزان خاص)+
یکی از اهدافی که نظام تعلیم تربیت کشور در تاسیس مدارس متنوع دنبال کرده
است تربیت نیروهای متعهد و ملتزم به ارزشهای نظام جمهوری اسالمی بوده
است .در مدرسه شما ،از نظر تربیت دانشآموزان با چنین مشخصهای تا چه
میزان موفق عمل کردهاست؟(کارکرد پتهان تربیتی التزام به ارزشهای نظام)+
به نظر شما عملکرد مدرسه تان ،در القاء احساس خود برتربینی کاذب دانش
آموزان تاچه میزان نقش دارد؟(کارکرد پتهان تربیتی ایجاد احساس غرور کاذب )-

 -28به نظر شما مدرسه شما ،در القاء احساس تافته جدا بافته بودن دانش آموزان

تاچه میزان نقش موثر دارد؟(کارکرد پتهان تربیتی ایجاد احساس غرور کاذب )-

 -29به نظر شما دانش آموزان مدرسه شما ،تاچه میزان طبقه اجتماعی-اقتصادی
خود را باالتر از دانش آموزان مدارس دیگر می دانند؟(کارکرد پتهان تربیتی
ایجاد احساس تفاوت طبقاتی)-

 -31در مدرسه شما تاچه میزان بین دانشآموزان قویتر احساس غرور کاذب وجود
دارد؟
 -31در مدرسه شما تاچه میزان بین دانشآموزان ضعیفتر احساس خود کم بینی
وجود دارد؟
-32
-33
-34
-35
-36

در مدرسه شما تعامل و برخورد دانشآموزان با بکدیگر تا چه میزان مطلوب
است؟
در مدرسه شما برای شرکت در فعالیتهای اجتماعی مانند راهپیماییها و
مناسبتها تا چه میزان برنامه ریزی وجود دارد؟
در مدرسه شما مشارکت دانشآموزان برای شرکت در فعالیتهای اجتماعی
مانند راهپیماییها و مناسبتها تا چه میزان است؟
در مدرسه شما در مقایسه بین دانشآموزان تاچه میزان عدالت رعایت می شود؟
برگزاری آزمونهای ورودی برای پذیرش دانشآموزان در مدارس
استعدادهای درخشان و نمونه را تا چه میزان الزم و ضروری می-
دانید؟(کارکرد پتهان آموزشی نتیجه گرایی)-

 -37برگزاری آزمونهای ورودی برای پذیرش دانشآموزان در مدارس غیردولتی

را تا چه میزان الزم و ضروری میدانید؟(کارکرد پتهان آموزشی نتیجه گرایی)-

 -38برای پذیرش در مدارس استعدادهای درخشان و نمونه  ،استفاده از شیوه
فرایندی مثل بررسی سابقه موفقیت های تحصیلی ،معدل ،استفاده از پرونده
توانمندیها و استعدادهای خاص فردی را تا چه میزان مناسب می
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دانید؟(کارکرد پتهان آموزشی نتیجه گرایی)-
 -39آزمون هایی که در حال حاضر برای پذیرش در مدارس استعدادهای درخشان
و نمونه  ،برگزار می شود را تا چه میزان تعیین کننده و مناسب می
دانید؟(کارکرد پتهان آموزشی نتیجه گرایی)-
استعدادهای
-41
اثرات مدارس ذکر شده در ایجاد تفاوت در سطوح آموزشی
درخشان
دانشآموزان(جدا سازی دانشآموزان بسیار قوی در درس از نمونه
سایر دانشآموزان و ایجاد فاصله آموزشی بین مدارس قوی
غیردولتی
و ضعیف) تا چه میزان است؟(کارکرد پتهان آموزشی عدالت
شاهد
آموزشی)+

هیات امنایی

 -41در مدارس ذکرشده ،معموال درصدی از معلمان زبده و
کارآزموده به کار گرفته میشوندتا آموزشهای سطح
باالتری در این مدارس ارائه گردد ،این موضوع را تا چه
میزان منافی عدالت آموزشی میدانید؟(کارکرد پتهان
آموزشی عدالت آموزشی+

نمونه دولتی
هیات امنایی
استعدادهای
درخشان

-42

به نظرشماتاچه میزان هریک از مدارس ذکرشده ،در
مهاجرت نخبگان موثرند؟(کارکرد پتهان تربیتی فرارمغزها)-

-43

با توسعه هر یک از مدارس ذکر شده ،تا چه میزان موافقید؟
(سوال ازموافقت با توسعه مدارس)

عادی دولتی
استعدادهای
درخشان
نمونه
غیردولتی
شاهد
هیات امنایی
ایثارگران
وابسته به
دستگاهها
راه دور
بزرگساالن

-44

استعدادهای
درخشان

بهنظرشمادانشآموزانی که در آزمون های ورودی مدارس
ذکر شده پذیرفته نمیشوند تا چه میزان با شکست تحصیلی
در سالهای بعد مواجهه خواهند بود؟(کارکرد پتهان تربیتی

نمونه
غیردولتی

ایجاد احساس شکست تحصیلی _)
-45

دروضعیت موجود هریک از دالیل
ذکر شده تا چه میزان مبین وضعیت
مدارسغیر دولتیاست؟ (سوال
ازبررسی وضعیت موجود مدارس)
-46

رشد و گسترش موسسههایی که با
برگزاری آزمون یا تولید کتاب های
کمک آموزشی فعالیت می کنند را تا
چه میزان ناشی از دالیل ذکرشده
میدانید؟ (سوال از دالیل رشد
موسسات و انتشارات آموزشی
موازی)
 -47حضور

فرزندان

کارمندان

انگیزههای تعلیم تربیتی موسسین
کسب درآمد بیشتر و رویکردتجاری
مدارس
افزایش نرخ قبولی در کنکور
سراسری
افزایش دانش و مهارتها و صالحیت های
فردی دانشآموزان

اعتمادخانوادهها به آنها به جهت
موفقیتهای فرزندانشان
ضعفهای نظام آموزشی که توسط
آنهاپوشش داده شده است
ناکارآمدی مدارس خوب که به هرحال به خدمات
این موسسات نیازمندند

تبلیغات پردامنه این موسسات
عملکرد آموزشی متناسب
موسسات
عملکرد پرورشی متناسب این
موسسات
عادی دولتی
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این

غیربومی(مسولین غیر بومی استان-
ها،شهرستانها) در هر کدام از
مدارس ذکر شده تا چه میزان قابل
پتهان
است؟(کارکرد
مشاهده
آموزشی عدالت آموزشی)+
 -48تا چه میزان ممکن است فرزندان
کارمندان غیربومی(مسولین
غیربومیاستانها،شهرستانها)بدون
گذراندن آزمونهای ورودی و
شرایط عمومی الزم در مدارس فوق
پذیرش و مشغول تحصیل
گردند؟(کارکرد پتهان آموزشی

غیردولتی
استعدادهای درخشان
شاهد
هیات امنایی
نمو نه دولتی
غیردولتی
استعدادهای درخشان
شاهد
هیات امنایی

عدالت آموزشی)+
-49

-51

-51
-52

-53

نمونه دولتی
به نظر شما داشتن مدارس متنوع تا چه میزان با پیروی از دستورالعمل
متمرکز و برنامه درسی متمرکز تناسب دارد(آیا برای این تنوع موجود مدارس
کشور بهتر نیست مدارس دستور العمل و برنامه درسی مخصوص خود را
تدوین نمایند)؟ (سوال از تناسب فعالیت با اهداف مصوب و اساسنامه)
بعضی صاحب نظران معتقدند تاکید بیش از حدروی اخذ نتیجه ،فرایندهای
آموزشی را دچار نقص و کاستی میکند و به پرورش تک بعدی میانجامد .با
وجود این موضوع تا چه میزان با تاکید و تمرکز روی آزمونهای ورودی
موافقید؟(کارکرد پنهان آموزشی نتیجه گرایی)-
تا چه میزان با تاکید ،تمرکز و برنامه ریزی مدارس برای قبولی در آزمون-
کنکور موافقید؟(کارکرد پتهان آموزشی نتیجه گرایی)-
فکر می کنید مدارس متنوع و گوناگون تا چه میزان سبب شده است که سطوح
آموزشی دانش آموزان با هم متفاوت باشد(دانشآموزان به گروههای قوی و
ضعیف تقسیم شوند)؟ (کارکرد پنهان آموزشی عدالت آموزشی)+
با استفاده ازبرچسب تیزهوشی یا نمونه بودن (که در این مدارس به دانش-
آموزان میخورد) تا چه میزان موافق هستید؟(کارکرد پنهان تربیتی ایجاد احساس
غرور کاذب )-

 -54تدوین شاخص ها و استانداردهای آموزشی(مثل استاندارد تدریس ،ارزشیابی
و) ...و رتبهبندی مدارس براساس این شاخصها را تا چه میزان در ارتقاء
کارایی و کیفیت مدارس موثر می دانید؟(کارکرد پنهان آموزشی ارزیابی
عملکردآموزشی )+

 -55با معیار قبولي در كنكور (بر حسب رشته و محل تحصیل) تا چه میزان به
عنوان مالك اصلي رتبه بندي مدارس ،موافقید؟(کارکرد پنهان آموزشی ارزیابی
عملکردآموزشی )-
 -56شما با حذف كنكور تا چه میزان موافقید؟(کارکرد پنهان آموزشی نتیجه گرایی)+

 -57تا چه میزان با قبولی در دانشگاه به شرط معدل و كارنامه تحصیلي دانش-
آموزان موافقید؟(کارکرد پنهان آموزشی نتیجه گرایی)+
 -58ایجاد مدارس قرآني(كه با تابلوهاي آبي رنگ كنارتابلو مدرسه شناخته ميشوند) را تا
چه میزان در ایجاد فرهنگ قرآني موثر ميدانید؟(کارکرد پتهان تربیتی سطحی

سازی ارزش های دینی)-
 -59تا چه میزان مدارس فرهنگ توانستهاند به نیازهاي دانشآموزان در حوزه علوم
انساني پاسخ مناسب دهند؟ (سوال از تناسب فعالیت با اهداف مصوب و
اساسنامه)
 -61براي غنيتر شدن محیط یادگیري در مدرسه ،مدرسه شما تا چه میزان توانسته
است با شبكهاي از محیطهاي یادگیري مانند پژوهش سراها ،اردوگاهها ،خانه-
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هاي فرهنگ و.......مرتبط باشد؟(کارکرد پتهان آموزشی ایجاد شبکه های
یادگیری)+
-61

-62
-63
-64
-65
-66

-67

-68

به اعتقاد شما در مدرسه بجاي این كه دانش آموزان قوي وضعیف را در
كالسهاي مختلف از یكدیگر جداسازیم ،قراردادن افراد قوي و ضعیف در یك
كالس ناهمگن تا چه میزان به نفع همه دانش آموزان است؟(کارکرد پتهان
آموزشی عدالت آموزشی)+
با طرح تغییر مقاطع تحصیلی و افزایش پایه ششم،به دوره ابتدایي( و حذف پایه
اول راهنمایی) تا چه میزان موافقید؟( سوال از تغییر مقاطع)
دوره ضمن خدمت فرهنگیان را تا چه میزان براي ارتقاء و كارایي معلمان مفید
مي دانید؟(کارکرد آشکارآموزشی توانمندی معلمان )+
به نظر شما تنوع مدارس تا چه میزان به نفع آموزش و پرورش کشور است؟(
سوال از مفید بودن تنوع مدارس)
با حذف مردودی پایهای دانشآموزان در سال اول متوسطه تا چه میزان
موافقید؟( سوال از حذف مردودی سال اول متوسطه)
یکی از اهداف مدارس نمونه دولتی ،شناسایی و پرورش استعدادهای دانش-
آموزان مناطق محروم بوده است .به نظر شما این مدارس تا چه میزان در
ماموریت خود موفق بودهاند؟ (سوال از تناسب فعالیت با اهداف مصوب و
اساسنامه)
مدارس نمونه شبانه روزی موجب جداشدن دانشآموزان مستعد مناطق محروم
از بافت خانوادگی آنان بوده است.با وجود لطماتی که این جداسازی برای این
دانش آموزان داشته است؛ آیا آن را به صالح دانشآموزان می دانید؟ (سوال از
تناسب فعالیت با اهداف مصوب و اساسنامه)
تا چه میزا ن با توسعه مدارس نمونه در مناطق شهری غیر محروم موافقید؟(
سوال ازموافقت با توسعه مدارس)

 -69دانشآموزان مدارس نمونه پیشتر از %61مناطق روستایی و%41مناطق شهری
انتخاب میشدند .اخیرا سهمیهبندی در اختیار اداره کل استانها قرار گرفته و میتوانند
بر حسب نیازهای احصاءشده دانش آموز جذب کنند ،با این اقدام تا چه میزان
موافقید؟(سوال از تناسب فعالیت با اهداف مصوب و اساسنامه)

 -71تا چه میزان با پرورش استعدادهای ویژه و نخبه پروری موافق هستید
؟(کارکرد آشکارتربیتی استعدادپروری)+
 -71به نظرشما مدارس استعدادهای درخشان تا چه میزان قادر بودهاند دانشآموزان دارای
استعدادهای درخشان را شناسایی و جذب کنند؟(کارکرد آشکارتربیتی شناسایی
-72

-73
-74
-75
-76
-77
-78

صحیح استعدادها)+
با توجه به رشدیک بعدی که تمرکز بر المپیادها و جشنوارههای داخلی و
خارجی دردانشآموزان ایجادمیکنندتاچه میزان با آماده سازی دانشآموزان
برای شرکت در المپیادها و جشنواره های داخلی و خارجی موافق
هستید؟(کارکرد پنهان آموزشی نتیجه گرایی)-
به نظر شما در مورد مدارس استعدادهاي درخشان فعالیتهاي پرورشی تا چه
میزان كافي و متناسب است؟(کارکرد آشکارتربیتی کیفیت فعالیتهای تربیتی)+
تا چه میزان با توسعه مدارس استعدادهای درخشان موافقید؟( سوال ازموافقت
با توسعه مدارس)
با ادغام آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان و مدارس نمونه تا چه
میزان موافقید؟( نظرخواهی در مورد ادغام مدارس)
تا چه میزان با توسعه مدارس هیات امنایی موافقید؟( سوال ازموافقت با توسعه
مدارس)
به نظر شما در مدارس هیات امنایی ،هیات امنا تا چه میزان نقش خود را
مناسب ایفا میکنند؟(سوال از تناسب فعالیت با اهداف مصوب و اساسنامه)
تا چه میزان آزمون های ورودی برای پذیرش در مدارس غیردولتی را اقدامی
مناسب و ضروری می دانید؟(سوال از تناسب فعالیت با اهداف مصوب و
اساسنامه)
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-79
-81
-81
-82
-83

-84

-85
-86
-87

حمایت آموزش و پرورش از مدارس غیر دولتی را تاچه میزان کافی و مناسب
میدانید؟(سوال از تناسب فعالیت با اهداف مصوب و اساسنامه)
فرایندهای آموزشی مدارس غیردولتی تا چه میزان توسط آموزش و پرورش
نظارت میگردد؟(کارکرد آشکار آموزشی نظارت بر فعالیتهای آموزشی)+
فرایندهای پرورشی مدارس غیردولتی تا چه میزان توسط آموزش و پرورش
نظارت میگردد؟(کارکرد آشکارتربیتی نظارت بر فعالیتهای تربیتی)+
تا چه میزان با توسعه مدارس غیردولتی موافقید؟( سوال ازموافقت با توسعه
مدارس)
به نظر شما رتبه بندی مدارس غیر دولتی ،تا چه میزان قادر بوده تا به درستی
مدارس غیر دولتی با کیفیت باال را از مدارس غیر دولتی با کیفیت پایین متمایز
گرداند؟(کارکرد پنهان آموزشی ارزیابی عملکرد آموزشی)+
با توجه به این که در حال حاضرفرزندان شاهد عموماسن مدرسه را پشت
سرگذاشتهاند ،آموزش و پرورش معتقد است حفظ این مدارس مبین حفظ
ارزشهای دفاع مقدس است .شما تا چه میزان با این دلیل برای حفظ مدارس
شاهد موافق هستید؟(سوال از تناسب فعالیت با اهداف مصوب و اساسنامه)
تا چه میزان با توسعه مدارس شاهد موافقید؟( سوال ازموافقت با توسعه
مدارس)
درمدرسه شما برای تقوبت بنیه اعتقادی دانشآموزان تا چه میزان برنامههای
آموزشی غیردرسی وجود دارد؟
فوقبرنامههای مذهبی در مدرسه شما تا چه میزان است؟

 -88در مدرسه شما دانشآموزان تاچه میزان اخالق مدارند؟
 -89دانشآموزان فارغ التحصبل مدرسه شما تاچه میزان اخالق مدارند؟
 -91در مدرسه شما دانشآموزان تاچه میزان جهتگیریهای دینی و ارزشی دارند؟
 -91دانشآموزان فارغ التحصبل مدرسه شما تاچه میزان جهتگیریهای دینی و
ارزشی دارند؟
 -92در مدرسه شمابرای برگزاری نماز تا چه میزان فضاسازی مناسب است؟
 -93دانشآموزان در مدرسه شما تاچه میزان به نماز و مناسک دینی مقیدند؟
 -94دانشآموزان فارغ التحصبل مدرسه شما تاچه میزان به نماز و مناسک دینی
مقیدند؟
 -95رفتار و برخورد معلمان دینی و قرآن در مدرسه شما تا چه میزان معرف
موضوع درسشان است؟
 -96در مدرسه شما برای آموزش مسایل بهداشتی به دانشآموزان تاچه میزان
اقدامات الزم انجام شده است؟
 -97در مدرسه شما تاچه میزان دانشآموزان به کلینیکهای درمانی و مشاوره
ارجاع می شوند؟
 -98در مدرسه شما اهمیت زنگ ورزش تاچه میزان است؟
 -99در مدرسه شما گرایش به ورزش بین دانشآموزان تاچه میزان است؟
 -111برای شرکت درمسابقات ورزشی در مدرسه شما تاچه میزان برنامه ریزی
وجود دارد؟
 -111سالمت جسمی و روحی دانشآموزان مدرسه شما در چه سطحی است؟
 -112برای بررسی وضعیت جسمی دانش آموزان مدرسه شما تا چه میزان از پزشک
در محیط مدرسه استفاده می شود؟
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 -113برای بررسی وضعیت روحی عاطفی دانش آموزان مدرسه شما تا چه میزان از
روانشناس در محیط مدرسه استفاده می شود؟
 -114فوقبرنامههای هنری مثل موسیقی ،نقاشی و .......در مدرسه شما تا چه میزان
است؟
 -115برای شرکت درمسابقات هنری ،در مدرسه شما تاچه میزان برنامه ریزی
وجود دارد؟
 -116در مدرسه شما آراستن محیط کالس و مدرسه تا چه میزان اهمیت دارد؟
 -117در مدرسه شما آراستگی ظاهری دانشآموزان تا چه میزان اهمیت دارد؟
 -118در مدرسه شما گرایشهای زیبایی شناسی مثل توجه به آثار هنری ،معماری
و ......در دانشآموزان تا چه میزان اهمیت دارد؟
 -119برای شرکت درمسابقات وجشنوارههای علمی ،در مدرسه شما تاچه میزان
برنامه ریزی وجود دارد؟
 -111فعالیتهای آموزشی در مدرسه شما تا چه میزان تحت نظارت است؟
 -111فعالیتهای تربیتی در مدرسه شما تا چه میزان تحت نظارت است؟
 -112دانشآموزان مدرسه شما تا چه میران تواناییهای علمی خود را باور کردهاند؟
سواالت تکمیلی؟( نظرخواهی در مورد ادغام مدارس)
-113
-114
-115
-116
-117
-118
-119
-121

آیا شما موافق ادغام مدارس شاهد با سایر مدارس هستید؟ بلی  خیر 
اگر جوابتان بلی است به نظر شما بهتر است مدارس شاهد با کدامیک از اقسام مدارس زیر ادغام گردد؟
مدارس دولتی  مدارس غیر دولتی  مدارس ایثارگران  مدارس هیات امنایی  سایر..........لطفا ذکر کنید.
آیا شما موافق ادغام مدارس ایثاگران با سایر مدارس هستید؟ بلی  خیر 
اگر جوابتان بلی است به نظر شما بهتر است مدارس ایثاگران با کدامیک از اقسام مدارس زیر ادغام گردد؟
مدارس دولتی  مدارس غیر دولتی  مدارس شاهد مدارس هیات امنایی  سایر..........لطفا ذکر کنید.
آیا شما موافق ادغام مدارس استعدادهای درخشان با سایر مدارس هستید؟ بلی  خیر 
اگر جوابتان بلی است به نظر شما بهتر است مدارس استعدادهای درخشان با کدامیک از اقسام مدارس زیر ادغام گردد؟
مدارس دولتی  مدارس غیر دولتی  مدارس نمونه دولتی  مدارس هیات امنایی  سایر..........لطفا ذکر کنید.
آیا شما موافق ادغام مدارس نمونه دولتی با سایر مدارس هستید؟ بلی  خیر 
اگر جوابتان بلی است به نظر شما بهتر است مدارس نمونه دولتی با کدامیک از اقسام مدارس زیر ادغام گردد؟
مدارس دولتی  مدارس غیر دولتی  مدارس استعدادهای درخشان مدارس هیات امنایی  سایر..........لطفا ذکر کنید.
آیا شما موافق ادغام مدارس راه دور با سایر مدارس هستید؟ بلی  خیر 
اگر جوابتان بلی است به نظر شما بهتر است مدارس راه دور با کدامیک از اقسام مدارس زیر ادغام گردد؟
مدارس دولتی  مدارس غیر دولتی  مدارس هیات امنایی  مدارس بزرگساالن سایر..........لطفا ذکر کنید.
آیا شما موافق ادغام مدارس بزرگساالن با سایر مدارس هستید؟ بلی  خیر 
اگر جوابتان بلی است به نظر شما بهتر است مدارس بزرگساالن با کدامیک از اقسام مدارس زیر ادغام گردد؟
مدارس دولتی  مدارس غیر دولتی  مدارس هیات امنایی  مدارس راه دور سایر..........لطفا ذکر کنید.
آیا شما موافق ادغام مدارس هیات امنایی با سایر مدارس هستید؟ بلی  خیر 
اگر جوابتان بلی است به نظر شما بهتر است مدارس هیات امنایی با کدامیک از اقسام مدارس زیر ادغام گردد؟
مدارس دولتی  مدارس غیر دولتی  مدارس نمونه دولتی  مدارس راه دور سایر..........لطفا ذکر کنید.
آیا شما با احیاء دوباره مدارس نمونه مردمی موافق هستید؟ بلی  خیر 
اگر جوابتان بلی است به نظر شما بهتر است مدارس نمونه مردمی در قالب کدامیک از اقسام مدارس زیر تشکیل شوند؟
مدارس هیات امنایی  مدارس نمونه دولتی  مدارس استعدادهای درخشان  سایر..........لطفا ذکر کنید.
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ج -پرسشنامه کدگذاری شده والدین(فرایندبه دست آوردن کارکردها)
والدین گرامی با سالم
پرسشنامهی حاضر مطالعهای علمی است که تنوع و گوناگونی مدارس را بررسی میکند؛ ضمن تشکر از مشارکت شما در این مطالعه ،خواهشمند
است با پاسخهای دقیق خود به تمامی سواالت ،محققان را در گردآوری درست اطالعات یاری فرمایید.
سن.......:سال شغل ...............:سابقهکار.........:سال جنسیت:زن-مرد تحصیالت:دیپلم-فوقدیپلم-لیسانس-فوقلیسانس-دکترا
استان...........:شهرستان.............:بخش /روستا ............:نوع مدرسه فرزندشما :عادیدولتی -غیردولتی -استعدادهای درخشان-
شاهد -هیاتامنایی -نمونهدولتی -ایثارگران -وابستهبهدستگاهها -راهدور -بزرگساالن مقطع تحصیلی فرزندشما :ابتدایی-
نام مدرسه فرزندشما......................:
راهنمایی -متوسطه

ردیف

خیلی کم

 -3به نظر شما در مدرسه فرزندتان ،کیفیت فعالیتهای آموزشی تا چه میزان
مطلوباست؟(کارکردآشکارآموزشی کیفیت فعالیت های آموزشی )+
 -4به نظر شما در مدرسه فرزندتان ،کیفیت فعالیت های پرورشی تا چه میزان
مطلوب است؟(کارکرد آشکارتربیتی کیفیت فعالیت های تربیتی )+
 -5یکی از اهداف نظام تعلیم تربیت کشور رشد و ارتقاء صالحیتهای عمومی
دانشآموزان در تمام حیطهها وحوزههای آموزشی-تربیتی است.مدرسه فرزند
شما در رسیدن به هدف فوق تا چه میزان موفق بودهاست؟ (سوال ازنحوه ارتقاء
صالحیت های عمومی دانش آموزان)
 -6به نظر شما در استفاده از امکانات ،منابع آموزشی ،اعتبارات مالی ،امکان
استفاده از معلمان خبره و.....بین مدرسه فرزند شما و دیگر مدارس تا چه
میزان عدالت رعایت شده است؟
(کارکرد پتهان آموزشی عدالت آموزشی)+
 -7تفاوت موجود در سطح آموزشی دانشآموزان مدرسه فرزندتان ،تا چه میزان
ناشی از توانمندی خود دانش آموزان است؟ (کارکرد پتهان آموزشیتوانایی و
استعدادفردی)+
 -8در مدرسه فرزندشما تاچه میزان بین دانشآموزان فضای رقابتی وجود دارد؟
 -9به نظر شما در مدرسه فرزندتان ،فضای رقابت تا چه میزان باعث شده که
دانشآموزان به حذف همکالسیهای رقیب خود فکر می کنند؟(کارکرد پتهان
آموزشی فضای رقابتی )-
 -11درمدرسهفرزندشما،فرهنگنظارتوالدین برعملکرد مدرسه وپاسخگویی
مدرسه به والدین تا چه میزان است؟ (سوال از پاسخ به انتظار مخاطبین)
 -11انگیزه و رغبت دانشآموزان(به ادامه تحصیل و انتخاب اهداف مناسب) در
مدرسه فرزندتان ،را تا چه میزان ارزیابی می کنید؟(کارکرد پتهان آموزشی
اانگیزه تحصیلی)-

 -12در مدرسه فرزندشما ،نمرات دانشآموزان تا چه میزان به عملکرد واقعی آنها
نزدیکتر است؟ (کارکرد پتهان تربیتی انتظارپاداش بدون تالش_)
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کم

مخاطبین)

متوسط

-2

به نظر شما مدرسه فرزندتان ،تا چه میزان به انتظارات مخاطبین خود(دانش
آموز ،خانواده و جامعه) پاسخ مطلوب دادهاست؟(سوال از پاسخ به انتظار

زیاد

اهداف مصوب و اساسنامه])

خیلی زیاد

-1

به نظر شما مدرسه فرزند شما ،تا چه میزان متناسب با اهداف مصوب ،اساس
نامه و هدف وجودی خود فعالیت می کنند؟(سوال از تناسب فعالیت با

اطالع ندارم

سوال

-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-21
-21
-22
-23
-24
-25

-26

مدرسه فرزند خود را تا چه میزان در مجموع موفق مي دانید؟(کارکرد
آشکارآموزشی موفقیت گرایی )+
در مدرسه فرزند شما ،تا چه میزان شایستهترین افراد تربیت مي
شوند؟(کارکرد آشکارآموزشی استعدادپروری )+
مدرسه فرزند شما ،تا چه میزان در شکوفایی استعداد دانشآموزان موفق بوده-
است؟(کارکرد آشکارآموزشی استعدادپروری )+
دانشآموزان در مدرسه فرزند شما ، ،تا چه میزان به حقوق دیگران اهمیت می-
دهند؟(کارکرد پتهان تربیتی فعالیت اجتماعی مطلوب )+
در مدرسه فرزند شما ،رعایت احترام به جایگاه و شخصیت معلم تا چه میزان
است؟(کارکرد پتهان تربیتی تکریم معلمان)+
ارزشهاي تربیتي در مدرسه فرزند شما ،تا چه میزان فدای منافع گردانندگان
مدرسه ميشود؟(کارکرد پتهان تربیتی سودانگاری مسولین مدارس)-
در مدرسه فرزند شما برای آموزشهای حرفهای و مهارتی دانشآموزان تا چه
میزان برنامهریزی غیردرسی وجود دارد؟
دانشآموزان مدرسه فرزند شما در اداره بوفه یا دیگر تعاونیهای مدرسهای تا
چه میران مشارکت دارند؟
برای آشنایی با مشاغل مختلف در مدرسه فرزند شما برنامه ریزی تا چه میزان
است؟
دانشآموزان مدرسه فرزند شما تا چه میران با مدیریت هزینه و اعتبارات آشنا
میشوند؟
دانشآموزان مدرسه فرزند شما تا چه میران به مطلوب بودن استقالل مالی باور
دارند؟
مسائل انضباطي و اخالقي در مدرسه فرزند شما ،تا چه میزان نامطلوب و حاد
است؟(کارکرد آشکارتربیتی توجه به مسایل انضباطی)+
در مدرسه فرزند شما ،برای پذیرش دانشآموزان با مشکالت خانوادگی (نظیر
طالق و)....و اخالقی (نظیرمسایل انضباطی و)....تا چه میزان همکاری
دارند؟(کارکرد پتهان تربیتی همکاری در پذیرش دانش آموزان خاص)+
یکی از اهدافی که نظام تعلیم تربیت کشور در تاسیس مدارس متنوع دنبال کرده
است تربیت نیروهای متعهد و ملتزم به ارزشهای نظام جمهوری اسالمی بوده
است .در مدرسه فرزند شما ،از نظر تربیت دانشآموزان با چنین مشخصهای تا
چه میزان موفق عمل کردهاست؟(کارکرد پتهان تربیتی التزام به ارزشهای
نظام)+

 -27به نظر شما عملکرد مدرسه فرزندتان ،در القاء احساس خود برتربینی کاذب
دانش آموزان تاچه میزان نقش دارد؟(کارکرد پتهان تربیتی ایجاد احساس غرور
کاذب )-

 -28به نظر شما مدرسه فرزندتان ،در القاء احساس تافته جدا بافته بودن دانش
آموزان تاچه میزان نقش موثر دارد؟(کارکرد پتهان تربیتی ایجاد احساس غرور
کاذب )-

 -29به نظر شما دانش آموزان مدرسهتان ،تاچه میزان طبقه اجتماعی-اقتصادی خود
را باالتر از دانش آموزان مدارس دیگر می دانند؟(کارکرد پتهان تربیتی ایجاد
احساس تفاوت طبقاتی)-

 -31در مدرسه فرزند شما تاچه میزان بین دانشآموزان قویتر احساس غرور
کاذب وجود دارد؟
 -31در مدرسه فرزند شما تاچه میزان بین دانشآموزان ضعیفتر احساس خود کم
بینی وجود دارد؟
 -32در مدرسه فرزند شما تعامل و برخورد دانشآموزان با بکدیگر تا چه میزان
مطلوب است؟
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-33
-34
-35
-36

در مدرسه فرزند شما برای شرکت در فعالیتهای اجتماعی مانند راهپیماییها و
مناسبتها تا چه میزان برنامه ریزی وجود دارد؟
در مدرسه فرزند شما مشارکت دانشآموزان برای شرکت در فعالیتهای
اجتماعی مانند راهپیماییها و مناسبتها تا چه میزان است؟
در مدرسه فرزند شما در مقایسه بین دانشآموزان تاچه میزان عدالت رعایت
می شود؟
برگزاری آزمونهای ورودی برای پذیرش دانشآموزان در مدارس
استعدادهای درخشان و نمونه را تا چه میزان الزم و ضروری می-
دانید؟(کارکرد پتهان آموزشی نتیجه گرایی)-

 -37برگزاری آزمونهای ورودی برای پذیرش دانشآموزان در مدارس غیردولتی

را تا چه میزان الزم و ضروری میدانید؟(کارکرد پتهان آموزشی نتیجه گرایی)-

-38

-39

-41

-41

-42

برای پذیرش در مدارس استعدادهای درخشان و نمونه  ،استفاده از شیوه
فرایندی مثل بررسی سابقه موفقیت های تحصیلی ،معدل ،استفاده از پرونده
توانمندیها و استعدادهای خاص فردی را تا چه میزان مناسب می
دانید؟(کارکرد پتهان آموزشی نتیجه گرایی)-
آزمون هایی که در حال حاضر برای پذیرش در مدارس استعدادهای درخشان
و نمونه  ،برگزار می شود را تا چه میزان تعیین کننده و مناسب می
دانید؟(کارکرد پتهان آموزشی نتیجه گرایی)-
استعدادهای
اثرات مدارس ذکر شده در ایجاد تفاوت در سطوح آموزشی
درخشان
از
دانشآموزان(جدا سازی دانشآموزان بسیار قوی در درس
نمونه
قوی
سایر دانشآموزان و ایجاد فاصله آموزشی بین مدارس
غیردولتی
و ضعیف) تا چه میزان است؟(کارکرد پتهان آموزشی عدالت
شاهد
آموزشی)+
هیات امنایی
در مدارس ذکرشده ،معموال درصدی از معلمان زبده و
نمونه دولتی
کارآزموده به کار گرفته میشوندتا آموزشهای سطح
هیات امنایی
باالتری در این مدارس ارائه گردد ،این موضوع را تا چه
استعدادهای
میزان منافی عدالت آموزشی میدانید؟(کارکرد پتهان
درخشان
آموزشی عدالت آموزشی+
عادی دولتی
استعدادهای
درخشان
به نظرشماتاچه میزان هریک از مدارس ذکرشده ،در
نمونه
مهاجرت نخبگان موثرند؟(کارکرد پتهان تربیتی فرارمغزها)-
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
دستگاهها
راه دور
بزرگساالن

-44

استعدادهای
درخشان

بهنظرشمادانشآموزانی که در آزمون های ورودی مدارس
ذکر شده پذیرفته نمیشوند تا چه میزان با شکست تحصیلی
در سالهای بعد مواجهه خواهند بود؟(کارکرد پتهان تربیتی

نمونه

ایجاد احساس شکست تحصیلی _)

 -45دروضعیت موجود هریک از دالیل
ذکر شده تا چه میزان مبین وضعیت

غیردولتی
انگیزههای تعلیم تربیتی موسسین
کسب درآمد بیشتر و رویکردتجاری
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مدارسغیر دولتیاست؟ (سوال
ازبررسی وضعیت موجود مدارس)

مدارس
افزایش نرخ قبولی در کنکور
سراسری
افزایش دانش و مهارتها و صالحیت های
فردی دانشآموزان

-46

رشد و گسترش موسسههایی که با
برگزاری آزمون یا تولید کتاب های
کمک آموزشی فعالیت می کنند را تا
چه میزان ناشی از دالیل ذکرشده
میدانید؟ (سوال از دالیل رشد
موسسات و انتشارات آموزشی
موازی)
-47

حضور فرزندان کارمندان
غیربومی(مسولین غیر بومی استان-
ها،شهرستانها) در هر کدام از
مدارس ذکر شده تا چه میزان قابل
مشاهده است؟(کارکرد پتهان آموزشی
عدالت آموزشی)+

 -48تا چه میزان ممکن است فرزندان
کارمندان غیربومی(مسولین
غیربومیاستانها،شهرستانها)بدون
گذراندن آزمونهای ورودی و شرایط
عمومی الزم در مدارس فوق پذیرش
و مشغول تحصیل گردند؟(کارکرد
پتهان آموزشی عدالت آموزشی)+
-49

-51

-51
-52

-53

اعتمادخانوادهها به آنها به جهت
موفقیتهای فرزندانشان
ضعفهای نظام آموزشی که توسط
آنهاپوشش داده شده است
ناکارآمدی مدارس خوب که به هرحال به
خدمات این موسسات نیازمندند

تبلیغات پردامنه این موسسات
عملکرد آموزشی متناسب
موسسات
عملکرد پرورشی متناسب این
موسسات
عادی دولتی

این

غیردولتی
استعدادهای درخشان
شاهد
هیات امنایی
نمو نه دولتی
غیردولتی
استعدادهای درخشان
شاهد
هیات امنایی

نمونه دولتی
به نظر شما داشتن مدارس متنوع تا چه میزان با پیروی از دستورالعمل
متمرکز و برنامه درسی متمرکز تناسب دارد(آیا برای این تنوع موجود مدارس
کشور بهتر نیست مدارس دستور العمل و برنامه درسی مخصوص خود را
تدوین نمایند)؟ (سوال از تناسب فعالیت با اهداف مصوب و اساسنامه)
بعضی صاحب نظران معتقدند تاکید بیش از حدروی اخذ نتیجه ،فرایندهای
آموزشی را دچار نقص و کاستی میکند و به پرورش تک بعدی میانجامد .با
وجود این موضوع تا چه میزان با تاکید و تمرکز روی آزمونهای ورودی
موافقید؟(کارکرد پنهان آموزشی نتیجه گرایی)-
تا چه میزان با تاکید ،تمرکز و برنامه ریزی مدارس برای قبولی در آزمون-
کنکور موافقید؟(کارکرد پتهان آموزشی نتیجه گرایی)-
فکر می کنید مدارس متنوع و گوناگون تا چه میزان سبب شده است که سطوح
آموزشی دانش آموزان با هم متفاوت باشد(دانشآموزان به گروههای قوی و
ضعیف تقسیم شوند)؟ (کارکرد پنهان آموزشی عدالت آموزشی)+
با استفاده ازبرچسب تیزهوشی یا نمونه بودن (که در این مدارس به دانش-
آموزان میخورد) تا چه میزان موافق هستید؟(کارکرد پنهان تربیتی ایجاد احساس
غرور کاذب )-

 -54تدوین شاخص ها و استانداردهای آموزشی(مثل استاندارد تدریس ،ارزشیابی
و) ...و رتبهبندی مدارس براساس این شاخصها را تا چه میزان در ارتقاء
کارایی و کیفیت مدارس موثر می دانید؟(کارکرد پنهان آموزشی ارزیابی
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عملکردآموزشی )+

 -55با معیار قبولي در كنكور (بر حسب رشته و محل تحصیل) تا چه میزان به
عنوان مالك اصلي رتبه بندي مدارس ،موافقید؟(کارکرد پنهان آموزشی ارزیابی
عملکردآموزشی )-
 -56شما با حذف كنكور تا چه میزان موافقید؟(کارکرد پنهان آموزشی نتیجه گرایی)+

 -57تا چه میزان با قبولی در دانشگاه به شرط معدل و كارنامه تحصیلي دانش-
آموزان موافقید؟(کارکرد پنهان آموزشی نتیجه گرایی)+
 -58ایجاد مدارس قرآني(كه با تابلوهاي آبي رنگ كنارتابلو مدرسه شناخته ميشوند) را تا
چه میزان در ایجاد فرهنگ قرآني موثر ميدانید؟(کارکرد پتهان تربیتی سطحی

سازی ارزش های دینی)-
 -59تا چه میزان مدارس فرهنگ توانستهاند به نیازهاي دانشآموزان در حوزه علوم
انساني پاسخ مناسب دهند؟ (سوال از تناسب فعالیت با اهداف مصوب و
اساسنامه)
 -61براي غنيتر شدن محیط یادگیري در مدرسه ،مدرسه فرزند شما تا چه میزان
توانسته است با شبكهاي از محیطهاي یادگیري مانند پژوهش سراها ،اردوگاهها،
خانههاي فرهنگ و.......مرتبط باشد؟(کارکرد پتهان آموزشی ایجاد شبکه های
یادگیری)+
-61

-62
-63
-64
-65
-66

-67

-68

به اعتقاد شما در مدرسه بجاي این كه دانش آموزان قوي وضعیف را در
كالسهاي مختلف از یكدیگر جداسازیم ،قراردادن افراد قوي و ضعیف در یك
كالس ناهمگن تا چه میزان به نفع همه دانش آموزان است؟(کارکرد پتهان
آموزشی عدالت آموزشی)+
با طرح تغییر مقاطع تحصیلی و افزایش پایه ششم،به دوره ابتدایي( و حذف پایه
اول راهنمایی) تا چه میزان موافقید؟( سوال از تغییر مقاطع)
دوره ضمن خدمت فرهنگیان را تا چه میزان براي ارتقاء و كارایي معلمان مفید
مي دانید؟(کارکرد آشکارآموزشی توانمندی معلمان )+
به نظر شما تنوع مدارس تا چه میزان به نفع آموزش و پرورش کشور است؟(
سوال از مفید بودن تنوع مدارس)
با حذف مردودی پایهای دانشآموزان در سال اول متوسطه تا چه میزان
موافقید؟( سوال از حذف مردودی سال اول متوسطه)
یکی از اهداف مدارس نمونه دولتی ،شناسایی و پرورش استعدادهای دانش-
آموزان مناطق محروم بوده است .به نظر شما این مدارس تا چه میزان در
ماموریت خود موفق بودهاند؟ (سوال از تناسب فعالیت با اهداف مصوب و
اساسنامه)
مدارس نمونه شبانه روزی موجب جداشدن دانشآموزان مستعد مناطق محروم
از بافت خانوادگی آنان بوده است.با وجود لطماتی که این جداسازی برای این
دانش آموزان داشته است؛ آیا آن را به صالح دانشآموزان می دانید؟ (سوال از
تناسب فعالیت با اهداف مصوب و اساسنامه)
تا چه میزان با توسعه مدارس نمونه در مناطق شهری غیر محروم موافقید؟(
سوال ازموافقت با توسعه مدارس)

 -69دانشآموزان مدارس نمونه پیشتر از %61مناطق روستایی و%41مناطق شهری
انتخاب میشدند .اخیرا سهمیهبندی در اختیار اداره کل استانها قرار گرفته و میتوانند
بر حسب نیازهای احصاءشده دانش آموز جذب کنند ،با این اقدام تا چه میزان
موافقید؟(سوال از تناسب فعالیت با اهداف مصوب و اساسنامه)

 -71تا چه میزان با پرورش استعدادهای ویژه و نخبه پروری موافق هستید
؟(کارکرد آشکارتربیتی استعدادپروری)+
 -71به نظرشما مدارس استعدادهای درخشان تا چه میزان قادر بودهاند دانشآموزان دارای
استعدادهای درخشان را شناسایی و جذب کنند؟(کارکرد آشکارتربیتی شناسایی

صحیح استعدادها)+
 -72با توجه به رشدیک بعدی که تمرکز بر المپیادها و جشنوارههای داخلی و
خارجی دردانشآموزان ایجادمیکنندتاچه میزان با آماده سازی دانشآموزان
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-73
-74
-75
-76
-77
-78

-79
-81
-81
-82
-83

-84

-85
-86
-87

برای شرکت در المپیادها و جشنواره های داخلی و خارجی موافق
هستید؟(کارکرد پنهان آموزشی نتیجه گرایی)-
به نظر شما در مورد مدارس استعدادهاي درخشان فعالیتهاي پرورشی تا چه
میزان كافي و متناسب است؟(کارکرد آشکارتربیتی کیفیت فعالیتهای تربیتی)+
تا چه میزان با توسعه مدارس استعدادهای درخشان موافقید؟( سوال ازموافقت
با توسعه مدارس)
با ادغام آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان و مدارس نمونه تا چه
میزان موافقید؟( نظرخواهی در مورد ادغام مدارس)
تا چه میزان با توسعه مدارس هیات امنایی موافقید؟( سوال ازموافقت با توسعه
مدارس)
به نظر شما در مدارس هیات امنایی ،هیات امنا تا چه میزان نقش خود را
مناسب ایفا میکنند؟(سوال از تناسب فعالیت با اهداف مصوب و اساسنامه)
تا چه میزان آزمون های ورودی برای پذیرش در مدارس غیردولتی را اقدامی
مناسب و ضروری می دانید؟(سوال از تناسب فعالیت با اهداف مصوب و
اساسنامه)
حمایت آموزش و پرورش از مدارس غیر دولتی را تاچه میزان کافی و مناسب
میدانید؟(سوال از تناسب فعالیت با اهداف مصوب و اساسنامه)
فرایندهای آموزشی مدارس غیردولتی تا چه میزان توسط آموزش و پرورش
نظارت میگردد؟(کارکرد آشکار آموزشی نظارت بر فعالیتهای آموزشی)+
فرایندهای پرورشی مدارس غیردولتی تا چه میزان توسط آموزش و پرورش
نظارت میگردد؟(کارکرد آشکارتربیتی نظارت بر فعالیتهای تربیتی)+
تا چه میزان با توسعه مدارس غیردولتی موافقید؟( سوال ازموافقت با توسعه
مدارس)
به نظر شما رتبه بندی مدارس غیر دولتی ،تا چه میزان قادر بوده تا به درستی
مدارس غیر دولتی با کیفیت باال را از مدارس غیر دولتی با کیفیت پایین متمایز
گرداند؟(کارکرد پنهان آموزشی ارزیابی عملکرد آموزشی)+
با توجه به این که در حال حاضرفرزندان شاهد عموماسن مدرسه را پشت
سرگذاشتهاند ،آموزش و پرورش معتقد است حفظ این مدارس مبین حفظ
ارزشهای دفاع مقدس است .شما تا چه میزان با این دلیل برای حفظ مدارس
شاهد موافق هستید؟(سوال از تناسب فعالیت با اهداف مصوب و اساسنامه)
تا چه میزان با توسعه مدارس شاهد موافقید؟( سوال ازموافقت با توسعه
مدارس)
درمدرسه فرزند شما برای تقوبت بنیه اعتقادی دانشآموزان تا چه میزان
برنامههای آموزشی غیردرسی وجود دارد؟
فوقبرنامههای مذهبی در مدرسه فرزند شما تا چه میزان است؟

 -88در مدرسه فرزند شما دانشآموزان تاچه میزان اخالق مدارند؟
 -89دانشآموزان فارغ التحصبل مدرسه فرزند شما تاچه میزان اخالق مدارند؟
 -91در مدرسه فرزند شما دانشآموزان تاچه میزان جهتگیریهای دینی و ارزشی
دارند؟
 -91دانشآموزان فارغ التحصبل مدرسه فرزند شما تاچه میزان جهتگیریهای دینی
و ارزشی دارند؟
 -92در مدرسه فرزند شمابرای برگزاری نماز تا چه میزان فضاسازی مناسب است؟
 -93دانش آموزان در مدرسه فرزند شما تاچه میزان به نماز و مناسک دینی مقیدند؟
 -94دانشآموزان فارغ التحصبل مدرسه فرزند شما تاچه میزان به نماز و مناسک
دینی مقیدند؟
 -95رفتار و برخورد معلمان دینی و قرآن در مدرسه فرزند شما تا چه میزان معرف
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موضوع درسشان است؟
 -96در مدرسه فرزند شما برای آموزش مسایل بهداشتی به دانشآموزان تاچه
میزان اقدامات الزم انجام شده است؟
 -97در مدرسه فرزند شما تاچه میزان دانشآموزان به کلینیکهای درمانی و
مشاوره ارجاع می شوند؟
 -98در مدرسه فرزند شما اهمیت زنگ ورزش تاچه میزان است؟
 -99در مدرسه فرزند شما گرایش به ورزش بین دانشآموزان تاچه میزان است؟
 -111برای شرکت درمسابقات ورزشی در مدرسه فرزند شما تاچه میزان برنامه
ریزی وجود دارد؟
 -111سالمت جسمی و روحی دانشآموزان مدرسه شما در چه سطحی است؟
 -112برای بررسی وضعیت جسمی دانش آموزان مدرسه فرزند شما تا چه میزان از
پزشک در محیط مدرسه استفاده می شود؟
 -113برای بررسی وضعیت روحی عاطفی دانش آموزان مدرسه فرزند شما تا چه
میزان از روانشناس در محیط مدرسه استفاده می شود؟
 -114فوقبرنامههای هنری مثل موسیقی ،نقاشی و .......در مدرسه فرزند شما تا چه
میزان است؟
 -115برای شرکت درمسابقات هنری ،در مدرسه فرزند شما تاچه میزان برنامه
ریزی وجود دارد؟
 -116در مدرسه فرزند شما آراستن محیط کالس و مدرسه تا چه میزان اهمیت دارد؟
 -117در مدرسه فرزند شما آراستگی ظاهری دانشآموزان تا چه میزان اهمیت دارد؟
 -118در مدرسه فرزند شما گرایشهای زیبایی شناسی مثل توجه به آثار هنری،
معماری و ......در دانشآموزان تا چه میزان اهمیت دارد؟
 -119برای شرکت درمسابقات وجشنوارههای علمی ،در مدرسه فرزند شما تاچه
میزان برنامه ریزی وجود دارد؟
 -111فعالیتهای آموزشی در مدرسه فرزند شما تا چه میزان تحت نظارت است؟
 -111فعالیتهای تربیتی در مدرسه فرزند شما تا چه میزان تحت نظارت است؟
 -112دانشآموزان مدرسه فرزند شما تا چه میران تواناییهای علمی خود را باور
کردهاند؟
سواالت تکمیلی؟( نظرخواهی در مورد ادغام مدارس)
-113
-114
-115
-116

آیا شما موافق ادغام مدارس شاهد با سایر مدارس هستید؟ بلی  خیر 
اگر جوابتان بلی است به نظر شما بهتر است مدارس شاهد با کدامیک از اقسام مدارس زیر ادغام گردد؟
مدارس دولتی  مدارس غیر دولتی  مدارس ایثارگران  مدارس هیات امنایی  سایر..........لطفا ذکر کنید.
آیا شما موافق ادغام مدارس ایثاگران با سایر مدارس هستید؟ بلی  خیر 
اگر جوابتان بلی است به نظر شما بهتر است مدارس ایثاگران با کدامیک از اقسام مدارس زیر ادغام گردد؟
مدارس دولتی  مدارس غیر دولتی  مدارس شاهد مدارس هیات امنایی  سایر..........لطفا ذکر کنید.
آیا شما موافق ادغام مدارس استعدادهای درخشان با سایر مدارس هستید؟ بلی  خیر 
اگر جوابتان بلی است به نظر شما بهتر است مدارس استعدادهای درخشان با کدامیک از اقسام مدارس زیر ادغام گردد؟
مدارس دولتی  مدارس غیر دولتی  مدارس نمونه دولتی  مدارس هیات امنایی  سایر..........لطفا ذکر کنید.
آیا شما موافق ادغام مدارس نمونه دولتی با سایر مدارس هستید؟ بلی  خیر 
اگر جوابتان بلی است به نظر شما بهتر است مدارس نمونه دول تی با کدامیک از اقسام مدارس زیر ادغام گردد؟
مدارس دولتی  مدارس غیر دولتی  مدارس استعدادهای درخشان مدارس هیات امنایی  سایر..........لطفا ذکر کنید.
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-117
-118
-119
-121

آیا شما موافق ادغام مدارس راه دور با سایر مدارس هستید؟ بلی  خیر 
اگر جوابتان بلی است به نظ ر شما بهتر است مدارس راه دور با کدامیک از اقسام مدارس زیر ادغام گردد؟
مدارس دولتی  مدارس غیر دولتی  مدارس هیات امنایی  مدارس بزرگساالن سایر..........لطفا ذکر کنید.
آیا شما موافق ادغام مدارس بزرگساالن با سایر مدارس هستید؟ بلی  خیر 
اگر جوا بتان بلی است به نظر شما بهتر است مدارس بزرگساالن با کدامیک از اقسام مدارس زیر ادغام گردد؟
مدارس دولتی  مدارس غیر دولتی  مدارس هیات امنایی  مدارس راه دور سایر..........لطفا ذکر کنید.
آیا شما موافق ادغام مدارس هیات امنایی با سایر مدارس هستید؟ بلی  خیر 
اگر جوابتان بلی است به نظر شما بهتر است مدارس هیات امنایی با کدامیک از اقسام مدارس زیر ادغام گردد؟
مدارس دولتی  مدارس غیر دولتی  مدارس نمونه دولتی  مدارس راه دور سایر..........لطفا ذکر کنید.
آیا شما با احیاء دوباره مدارس نمونه مردمی موافق هستید؟ بلی  خیر 
اگر جوابتان بلی است به نظر شما بهتر است مدارس نمونه مردمی در قالب کدامیک از اقسام مدارس زیر تشکیل شوند؟
مدارس هیات امنایی  مدارس نمونه دولتی  مدارس استعدادهای درخشان  سایر..........لطفا ذکر کنید.

نظر به این كه این مطالعه با روش اجرای جلسات كانوني برگزار شد كاركردهای مندرج درسواالت جلسات كانوني
به شرح زیر است (:اصل سواالت جلسات كانوني در پیوستهای تحقیق آورده شده است)
کارکردهای مندرج در سواالت جلسات کانوني
ردیف

سواالت

كاركردهای مندرج در سواالت جلسات كانوني

ساحت های

(به انضمام مثبت یا منفي بودن كاركرد و شماره كاركرد)

تعلیم تربیت

.1

اول

انتظار پاداش بدون تالش _ 0

مشترک

.2

دوم

موفقیت گرایي 3 +

مشترک

.3

سوم

استعدادپروری هدایت صحیح استعدادها و
شایستگيها +3

.4

سوم

موفقیت گرایي ( +تکراری باسوال 2مدیران)

كاركرد آشکار
آموزشي

آموزشي

•





•



•

.5

سوم

نتیجه گرایي4 -

مشترک

•



.6

سوم

وجود انگیزه تحصیلي 7 +

مشترک

•



مهارت اجتماعي ارتباطيمطلوب دانش آموزان

اجتماعي-

(حسن سلوک با دیگران)4 +

سیاسي

.7

سوم



•

.8

سوم

اهمیت داشتن زنگ ورزش 7+

زیستي -بدني

•



.9

سوم

وجود كالس های فوق برنامه هنری8 +

زیبایي شناختي -هنری

•



.11

سوم

 .11سوم
 .12چهار
 .13پنج
 .14شش

اهمیت داشتن سالمت جسمي-رواني دانش-
آموزان1 +



•

زیستي -بدني
زیبایي شناختي -هنری

•



التزام به ارزشهای نظام00 +

اعتقادی،عبادی،اخالفي

•



تکریم معلمان 03 +

اجتماعي-سیاسي

•



توجه به آراستگي ظاهری و فردی01 +



غیركاركردی(تناسب با اهداف مصوب)

 .15هفت
 .16هفت

وجود فضای رقابتي03+

اجتماعي-سیاسي

•



نتیجه گرایي(-تکراری باسوال 4مدیران)

مشترک

•



 .17هشت

غیركاركردی(سوال از امکان ادغام)

.18

اول

والدین



•

مشترک
مشترک

تربیتي

كاركرد پنهان
تربیتي

مدیران

دانش
آموزان



غیركاركردی(سوال از مالک های انتخاب



مدرسه)
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 .19اول

.21

دوم

 .21دوم
 .22سوم



غیركاركردی(سوال از پاسخ به انتظارمخاطبین)
نظارت و ارزیابي فعالیت های تربیتي و آموزشي
04+

•

•



علمي فناورانه



غیركاركردی(سوال از پاسخ به انتظارمخاطبین)
تعالي كیفیت فعالیت های آموزشي و تربیتي 07 +

علمي فناورانه

•

 .23سوم
 .24سوم

نتیجه گرایي( -تکراری باسوال 3مدیران)

مشترک

•



وجود انگیزه تحصیلي (+تکراری باسوال 3مدیران)

مشترک

•



 .25سوم

مهارت اجتماعي ارتباطيمطلوب دانش آموزان (حسن
سلوک با دیگران)( +تکراری باسوال 3مدیران)

.26

چهار

 .27چهار
 .28پنج

وجود احساس غرور كاذب – 04

•



•

اجتماعي-سیاسي



•

اجتماعي-
سیاسي



•




وجود احساس خود كم بیني07 -

اجتماعي-سیاسي

سودانگاری مسولین مدارس – 08

اقتصادی -حرفه ای

•

 .29شش
 .31شش

وجود احساس تفاوت طبقاتي01 -

اجتماعي-سیاسي

•



وجود احساس غرور كاذب (-تکراری باسوال 3والدین)

اجتماعي-سیاسي

•



 .31هفت

استعدادپروری هدایت صحیح استعدادها و
شایستگيها (+تکراری باسوال 3مدیران)

 .32هفت
 .33هفت

موفقیت گرایي (+تکراری باسوال 3مدیران)
نتیجه گرایي( -تکراری باسوال 3مدیران)

 .34هفت

وجود انگیزه تحصیلي ( +تکراری باسوال
3مدیران)

 .35هفت

•

مشترک
مشترک




•

مشترک

•



مشترک

•



مهارت اجتماعي ارتباطيمطلوب دانش آموزان
(حسن سلوک با دیگران)( +تکراری باسوال



•

اجتماعي-سیاسي

3مدیران)
 .36هفت

اهمیت داشتن زنگ ورزش ( +تکراری باسوال
3مدیران)

 .37هفت

وجود كالس های فوق برنامه هنری ( +تکراری
باسوال 3مدیران)

 .38هفت

اهمیت داشتن سالمت جسمي-رواني دانش-
آموزان( +تکراری باسوال 3مدیران)

 .39هفت

توجه به آراستگي ظاهری و فردی( +تکراری
باسوال 3مدیران)

 .41هشت

.41

اول

.42

.44

سوم



•

زیستي -بدني
زیبایي

•

شناختي-




مدرسه)
(حسن سلوک با دیگران)( +تکراری باسوال
فرارمغزها31 -
وجود برنامه های آموزشي غیر درسي برای تقویت
بنیه اعتقادی مخاطبین30+



هنری

غیركاركردی(سوال از مالک های انتخاب

3مدیران)
 .43دوم

زیبایي شناختي -هنری

•



غیركاركردی(سوال از امکان ادغام)

مهارت اجتماعي ارتباطيمطلوب دانش آموزان
دوم

زیستي -بدني

•



اجتماعي-

•

سیاسي

•

مشترک
اعتقادی،عبادی،اخالفي



•
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 .45سوم
 .46سوم
 .47سوم
 .48سوم

.49

سطحي سازی ارزش های دیني 33-

اعتقادی،عبادی،اخالفي

اهمیت داشتن ادای فرائض 33+

اعتقادی،عبادی،اخالفي

•

اخالق مداری 34 +

اعتقادی،عبادی،اخالفي

•

وجود عالقه به نماز و شعایر دیني37+

اعتقادی،عبادی،اخالفي

•





•



مشاركت دانشآموزان درفعالیتهای اجتماعي(
چهار

درون و بیرون مدرسه مثل صبحگاه  ،اردوها،



•

اجتماعي-سیاسي

راهپیمایيها)34 +
 .51چهار
 .51پنج

.52

پنج

گرایش به فعالیت های اجتماعي37 +
اهمیت رسیدگي به مسایل انضباطي 38 +
نظارت و ارزیابي فعالیت های تربیتي ( +تکراری
باسوال 2والدین)

•

اجتماعي-سیاسي

 .53شش
 .54هفت

عدالت آموزشي 31+
ایجاد احساس شکست تحصیلي _31

مشترک

 .55هشت

غیركاركردی(سوال از امکان ادغام)



•

علمي فناورانه
اجتماعي-سیاسي



•

مشترک





•
•




 03-1ابزارهای اندازهگیری (ابزارها باید در ارتباط با فرضیهها یا سئوالها بوده و اطالعات الزم در مورد متغیرها را
جمعآوری كند).
برای این پژوهش از  3نوع ابزار استفاده شد الف؛ سواالت مصاحبهای كه از سواالت اصلي پژوهش بدست آمده بود
و در مراحل آغازین پژوهش برای مصاحبه با دست اندركاران اجرایي انواع مدارس متنوع و همچنین مصاحبه با
صاحب نظران مورد استفاده قرار گرفت .اصل سواالت مصاحبهها در پیوستهای تحقیق آورده شده است.
ب؛ با توجه به اینكه برای این پژوهش ازروش اجرای جلسات كانوني استفاده شد ابزار مورد استفاده در جلسات
كانوني ،سه مجموعه سوال محقق ساخته برای معلمان ومدیران ،والدین و دانشآموزان بود كه از سواالت پرسشنامه-
ای كه كاركردهای انواع مدارس از آن استخراج شده بود ساخته به تایید ناظران طرح رسید .اصل سواالت كانوني
سهگانه برای معلمان ومدیران ،والدین و دانشآموزان در پیوستهای تحقیق آورده شده است.
-03-01جامعه مورد بررسي ،روش نمونه گیری و حجم نمونه:
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الف .جامعه:
جامعه آماری این مطالعه كلیه مدارس (عادی دولتي ،غیر دولتي ،استعدادهای درخشان ،نمونه دولتي ،هیات امنایي،
شاهد ،ایثارگران ،راه دور ،بزرگساالن ،مدارس وابسته و مدارس استثنایي) متوسطه شهر تهران است.
ب.روش نمونه گیری:
نظر به این كه این مطالعه با روش كیفي به انجام مي رسید برای انجام آن از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد به
این ترتیب كه برای هر نوع مدرسه از  00نوع مدرسه مورد مطالعه ،مقرر شد جلسهای برای مدیران ،جلسهای برای
والدین و جلسه ای برای دانش آموزان برگزار گردد ،لذا در گام اول با اخذ مجوز های الزم به كارشناس مربوطه در
اداره كل مراجعه ،و درخواست مي شد از هر نوع مدرسه اطالعات و شماره تماس  01نفر از مدیران را به ترتیب زیر
در اختیار محققان قرار دهد .از شمال ،جنوب ،شرق ،غرب و مركز تهران هركدام یک دبیرستان متوسطه دخترانه و
یک پسرانه به نحوی كه مدرسه مورد نظر معرف نوع مدرسه مزیور باشد و حتي المقدور مدارس متوسط (یعني
مدارسي كه نه خیلي باال و نه خیلي پایین باشند ) برای این كار به ما معرفي شوند.سپس ضمن هماهنگي تلفني
مدیران مزبور در جلسه كانوني حاضر شده و به سواالت محققان پاسخ مي دادند.
در هرجلسه فرم هایي آماده شده بود و از مدیران حاضر درخواست مي شد یک نفر از والدین و یک نفر از دانش
آموزان خود را برای جلسات كانوني بعدی معرفي كنند و البته تاكید مي شد كه والد و دانش آموز از یک خانواده
نباشند كه ما بتوانیم از نقطه نظرات بیتشتری استفاده كنیم .والدین و دانش آموزاني اولویت داشتند كه سال باالتر
بودند یا حتي المقدور فرزند یا خواهر و برادر دیگری در این نوع مدرسه داشته اند و از نوع مدرسه ذهنیت بیشتری
داشته باشند.
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 -03-00شیوههای تحلیل اطالعات ( :روشهای آماری با سئوالها و فرضیههای تحقیق و اطالعات جمعآوری شده،
هماهنگ باشد).
در این پژوهش با نظر بر اینکه از دو ابزار مصاحبه و اجرای جلسات كانوني استفاده شد؛ لذا ،شیوه تحلیل
اطالعات به شرح ذیل مي باشد:
الف :مصاحبه
تحلیل اطالعات مصاحبه با استفاده از شیوه "تحلیل محتوا" مي باشد" :درتحلیل محتوا از طرح برآورد پدیده در
متن داده ها ،كه اصلي ترین نوع طرح تحقیق در تحلیل محتواست استفاده مي شود .داده بر حسب فراواني وقوع،
توصیف و كمیت ها ،حاصل شمارش فراواني هستند»(حکیم زاده و دیگران )33 :0384،و از انواع تحلیل محتوا نیز
با توجه به هدف پژوهش از تحلیل محتوای مقوله ای -توصیفي استفاده مي شود .در ضمن واحد ضبط 0در روش
تحلیل محتوای زیر واحد "مضمون" است " .واحد "مضمون" در مورد بررسي های انگیزش ها ،افکار عمومي،
نظرات ،ارزش ها ،باورها و گرایش ها و غیره معموال به عنوان واحد ضبط به كار مي رود .و متن مصاحبه و پرسش
نامه هم جزء مواردی است كه به روش واحد "مضمون" تحلیل محتوا مي شود .ام .ث .دن روگ واحد "مضمون"
را در تحلیل محتوا ،این گونه تعریف مي كند" واحد معني دار مركب كه دارای طول متغیر مي باشد ،واقعیت آن
زبان شناختي نیست بلکه روان شناختي است .یک تایید با یک اشاره مي تواند تشکیل یک مضمون بدهد و یا
برعکس یک مضمون مي تواند شامل جمالت و تاییدات متعدد باشد و باالخره یک قطعه هر چه كه باشد ،مي
تواند شامل مضامین متعدد باشد (و معموال به همین منوال باشد) (لورنس باردن ،ترجمه آشتیاني و یمني دوزخي
سرخابي .)031-030 :0374 ،در این پژوهش  33مصاحبه با صاحب نظران و دست اندركاران مدارس متنوع انجام

 -1عبارت است از واحد معنی دار و قابل رمز گذاری ،جزئی از محتوا که برای درست کردن مقوله و شمارش بسامدی واحد پایه به حساب می آید .واحد
ضبط از نظر ماهيت و اندازه ممکن است بسيارمتغير باشد(لورنس باردن ،ترجمه آشتيانی و یمنی دوزخی سرخابی.)111-111 :1831 ،
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شد كه با ضبط مصاحبه انجام شده ،پیاده كردن و تحلیل محتوای آن با در نظر گرفتن كاركرد های آشکار و
پنهان مدارس ،پرسشنامه نهایي آماده گردید .سواالت كانوني نهایي شده با نظر به همین پرسشنامه نهایي ساخته شد.
لیست افرادی كه ازآبان تا بهمن 10مورد مصاحبه بودند به شرح زیر است:
جدول-3-01لیست صاحب نظران و دست اندركاران اجرایي مدارس موردمصاحبه
ردیف

نام

سمت

-0

مهندس زرافشان

مشاوررئیس سازمان پژوهش ومدیر اسبق دفتر تالیف

-3

آقای سلیمي جهرمي

رئیس اسبق متوسطه

-3

آقای معتمدیان

مشاور اسبق معاون آموزشي وزارت آموزش پرورش

-4

دكتر پناهي

مدیر كل اسبق دفترشاهد وزارت آموزش پرورش

-7

مهندس بطحایي

معاون دبیركل شورای عالي آموزش پرورش

-4

دكترفضلي خاني

مدیر كل دفترراهنمایي وزارت آموزش پرورش

-7

آقای برقي

معاون مدیر كل دفتراستثنایي وزارت آموزش پرورش

-8

مهندس نشاسته ریز

مدیر كل اسبق دفترفني حرفهای وزارت آموزش پرورش

-1

مهندس جعفرآبادی

مدیر كل دفترفني حرفهای وزارت آموزش پرورش

-01

مهندس روحي

معاون مدیر كل دفترفني حرفهای وزارت آموزش پرورش

-00

مهندس چهاربندی

مدیر كل دفتركاردانش وزارت آموزش پرورش

-03

آقای مظفری

كارشناس دفتراستعدادهای درخشان وزارت آموزش پرورش

-03

خانم خلیل وند

مدیر كل دفترشاهدوزارت آموزش پرورش

-04

دكترشکوهي

معاون مدیر كل دفترابتدایي وزارت آموزش پرورش

-07

مهندس افشاني

مدیر كل دفترمتوسطه وزارت آموزش پرورش
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-04

آقای شاهمرادی

مدیر كل دفترآموزش از راه دور وزارت آموزش پرورش

-07

آقای حافظي

مدیر كل دفترمشاركت های مردمي وزارت آموزش پرورش

-08

آقای اسماعیل پور

كارشناس دفترمدارس هیات امنایي وزارت آموزش پرورش

-01

دكتر محمودمهرمحمدی

استاددانشگاه تربیت مدرس و صاحبنظر مسایل تعلیم و تربیت

-31

دكترتاجیک اسماعیلي

استاددانشگاه تربیت معلم و صاحبنظر مسایل تعلیم و تربیت

-30

دكترزهرا بازرگان

استاددانشگاه تهران و صاحبنظر مسایل تعلیم و تربیت

-33

دكترعلي اصغرفاني

استاددانشگاه تربیت مدرس و صاحبنظر مسایل تعلیم و تربیت -معاون
آموزشي اسبق وزرات آموزش و پرورش

ب -اجرای جلسات کانوني
اطالعات مربوط به آن در بخش معرفي روش تحقیق و روند اجرای كارتوصیف شد و سواالت مربوط به آن و نحوه
استخراج كاركردها از آن نیز در همان بخش تبیین گردید.
لیست جلسات كانوني برگزار شده در این مطالعه به شرح زیر است:
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جدول نشست های طرح چندگانگي مدارس

جلسه

حضارجلسه

تاریخ جلسه
مدیران

.0
.3
.3
.4
.7
.4
.7
.8
.1
.01
.00
.03
.03
.04
.07
.04
.07
.08
.01
.31
.30
.33
.33
.34
.37

30دی13

نمونه دولتي

33دی13

هیات امنایي

33دی13

عادی دولتي

34دی13

بزرگساالن

37دی13

وابسته

والدین

0بهمن13

نمونه دولتي

7بهمن13

هیات امنایي-حسیني

7بهمن13

عادی دولتي

8بهمن13

بزرگساالن

1بهمن13

وابسته

دانش آموزان

04بهمن13

نمونه دولتي

07بهمن13

هیات امنایي

31بهمن13

عادی دولتي

30بهمن13

بزرگساالن

38بهمن13

غیردولتي

31بهمن13

شاهد

7اسفند13

ایثارگران

7اسفند13

تیزهوشان

4اسفند13

راه دور

7اسفند13

غیردولتي

04اسفند13

شاهد

07اسفند13

استثنایي
ایثارگران

01اسفند13
تیزهوشان

30اسفند13

جلسه تلفیقي

34اسفند13
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فص

ل چهارم
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مقدمه
جمع آوری اطالعات این طرح با روش اجرای جلسات كانوني به انجام رسید و برای هر نوع مدرسه تالش شد 3
جلسه برگزار شود .جلسه اول برای مدیران ،جلسه بعدی برای والدین و جلسه سوم برای دانش آموزان .اطالعات
هرجلسه به ترتیب حروف الفبایي مدارس در ادامه ،گزارش مي گردد و مطابق نظمي كه اجرای جلسات داشت به
ترتیب اول جلسات مدیران گزارش شده است ،بعد والدین و در نهایت دانش آموزان.
محتوای هر جلسه مطابق سه سوال اصلي تحقیق تنظیم شده است كه شامل :الف -بررسي كاركردهای انواع مدارس
كه در قالب پاسخ به سواالت آمده است و در پایان جمع بندی انواع كاركردها طي جدوال جداگانه برای معلمان و
مدیران ،والدین و دانشآموزان منظور گشته است ،ب -بررسي زمینه ادغام مدارس كه عمال پاسخ به سوال هشتم
جلسات كانوني را شامل مي شود و ج-بررسي نقاط قوت و ضعف مدارس و ارائه راهکاردر جهت ،افزایش
كاركردهای مثبت و تقلیل كاركردهای منفي مدارس است كه در انتها آمده است.
در آغاز بررسي شرایط هر مدرسه هم وضعیت تناسب فعالیت های هرمدرسه براساس اهداف مصوب اساسنامهای
مورد بررسي قرار گرفته است كه این سوال هم در ششمین سوال جلسات كانوني كه مربوط به مدیران بود و از همه
مدارس  00گانه مورد كنکاش قرار گرفته و آورده شده است.
در ابتدای هر جمع بندی هم لیست افرادشركت كننده در جلسه و اطالعات مربوط به آنها آورده شده است.
در جلسات معلمان و مدیران ،والدین و دانشآموزان بعضي سواالت تکرار شده است مثل سوال از ادغام مدارس،
مالکهای انتخاب مدرسه و سوال از بعضي كاركردها ،كه در جداولي كه برای هر جلسه از جمع بندی كاركردهای
مورد مطالعه در پایان هرجلسه آمده است سواالت تکراری حذف شده واستنباط حاصل از جلسات متعدد یه شکلي
واحد و یکدست ارائه شده است.
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 -1مدارس استثنایي
اهداف نوع مدرسه :هدف كلي ،فراهم آوردن فرصت های مناسب و امکانات آموزشي ویژه به منظور استفاده
از حداكثر توانایي های ذهني و جسمي كودكان با توجه به ویژگي های عقالني و جسماني آنها مي باشد .هدف
جزئي ،الف :جبران ناتوانایي های ذهني -جسمي كودک استثنایي :جبران استفاده از روشهای نوین آموزش و
پرورش استثنایي ج :آموزش و پرورش با توجه به نیاز های مختلف با توجه به پایه های تحصیلي .د :كمک به
پیشگیری از بروز ناتوانایي های جسمي در مراحل مختلف زندگي فردی
مدیران مدارس استثنایي

لیست حضار :جلسه  33مورخ 13/03/ 07
نام دبیرستان

توضیحات

نام دبیرستان

این جلسه با حضور 3نفر از مدیران مدارس استثنایي شهر تهران
برگزار گردید .قابل ذكر است از همه انواع مدارس استثنایي 01مدیر
نابینایان دكتر خزائلي

از سطح تهران دعوت شدند كه علي رغم قول حضور،غیر از دو مدیر

مدرسه دانشآموزان كم توان ذهني ارشاد

فوق ،دیگر مدیران در جلسه حاضر نشدند.این مسئله به نوعي از نرخ
انگیزه پایین مشاركت مدیران مدارس استثنایي حکایت داشت.

تحلیل هدف :با توجه به اهداف مندرج در اساسنامه مدارس استثنایي كه به توانمند شدن دانشآموزان استثنایي
نظر دارد كاركردعمده این نوع مدارس مبتني برجبران ناتوانيهای نامبردگان است كه مستلزم وجود هزینه و
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
دانشآموز استثنایي زیاد است و با توجه به تعداد معلم تخصصي اندک و ورود معلمان غیر تخصصي مثل
آموزشیاران نهضت سواد آموزی وسایر مشکالت این مدارس ،باید گفت به دلیل مشکالت فوق این مدارس از
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.
الف -پاسخ به سواالت و بررسي کارکردهای مدارس
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پاسخ سوال :1نمرات مدارس استثنایي كامال واقعي است چون دغدغه كنکور نیست .پاداش بدون تالش اصال
موضوعیتي ندارد.
پاسخ سوال :2موفقیت گرایي در این مدارس به شکل واقعي دیده مي شود ،چون دغدغه كنکور در این مدارس
وجود ندارد و هركس با خودش مقایسه ميشود امکان اهمیت یافتن موفقیتهای حتي كوچک موضوعیت پیدا مي-
كند.ناگفته نماند دانشآموزان نابینا مثل دانشآموزان عادی كنکور ميدهند ولي جوپرفشار كار برای كنکور و
سمت گیری كنکور مدار در دستور كار مدارس شان قرار نداشت.
پاسخ سوال :3در مناسبتهای مختلف برنامههای مناسبتي و تدارک الزم در دستور كار است كه به ابعاد مختلف
رشدی این دانش آموزان پرداخته شود ولي واقعیت حاكي از آن است كه علي رغم سعي و تالش این مدارس ،به
دلیل ضعف امکانات و محدودیت معلمان تخصصي ،شایستگي ها به خوبي ظهور نمي كند .با این وجود انگیزه در
مدراس نابینایان پررنگتر و در سایر ناتواني ها تحت تاثي امکانات ضعیفتر است .به دلیل ضعف امکانات و
محدود بودن معلمان تخصصي زنگ ورزش و كالسهای مختلف هنری ضعیفاند وتوانمندسازی در ابعاد روحي و
رواني كارآمد نمي باشد .آراستگي ظاهری معلوالن نیز بستگي نزدیک با شرایط فرهنگي و البته توانمندی مالي
خانوادههای دانشآموزان معلول داشت.
پاسخ سوال :4التزام به ارزشهای نظام علي رغم این كه مدارس تمام سعي خود را مي كنند در این مدارس خیلي
مطرح نیست.
پاسخ سوال :5تکریم معلمان در مدارس نابینایان چشمگیر و پررنگ بود و لیکن در گروه عقب ماندگان ،به دلیل
مشکالت بلوغ و توان اندک خود كنترلي ،معلمان خانم در بعضي موقعیت ها در معرض تهدید از سوی دانش-
آموزان قرار دارند.
پاسخ سوال :6با توجه به اهداف مندرج در اساسنامه مدارس استثنایي كه به توانمند شدن دانشآموزان استثنایي
نظر دارد كاركردعمده این نوع مدارس مبتني برجبران ناتوانيهای نامبردگان است كه مستلزم وجود هزینه و
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
دانشآموز استثنایي زیاد است و با توجه به تعداد معلم تخصصي اندک و ورود معلمان غیر تخصصي مثل
آموزشیاران نهضت سواد آموزی وسایر مشکالت این مدارس ،باید گفت به دلیل مشکالت فوق این مدارس از
120

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.
پاسخ سوال :7فضای رقابتي این مدارس شکل منفي و آسیبي ندارد و هركسي با خودش مقایسه مي شود .كنکور
فقط برای دانشآموزان نابینا و كمي هم برای دانشآموزان ناشنوا موضوعیت دارد و خوشبختانه در این مدارس هم
رقابت شکلي حساب شده دارد و وجوه آسیبي آن پررنگ نیست.
ب -بررسي زمینه ادغام مدارس :پاسخ سوال :8ضرورت ادغام و تلفیق بعضي از انواع مدارس استثنایي مثل
مدارس نابینایان و ناشنوایان در مدارس عادی مطرح است .در واقع حق دانشآموزان مدارس عادی است كه مواجهه
با این دانشآموزان را بیاموزند و خود را برای آن آماده سازند.
ج-بررسي نقاط قوت و ضعف مدارس و ارائه راهکاردر جهت ،افزایش کارکردهای مثبت و تقلیل
کارکردهای منفي مدارس
در كشورهای پیشرفته بر روی بچه ها در مدارس عادی كار مي شود تا احساس ناتوان بودن به آنها دست ندهد.
دانش آموزان نابینا و ناشنوا در صورت وجود امکانات مي توانند در مدارس عادی درس بخوانند مانند بچه های
مرزی كه سابقا در مدارس استثنایي بودند و امروز در مدارس عادی درس مي خوانند اما تحت پوشش خدمات
مدارس استثنایي هستند.
معلمان مدارس استثنایي در این زمینه اوتیسم اصال آموزش ندیدند و ادغام دانشآموزان اوتیستیک در مدارس
استثنایي اشتباه بوده است .برای این كار نیاز به برنامه ریزی ،تزریق امکانات و آموزش معلمان آشنا با مسائل این بچه
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
كافي برای همکاری ندارند و از طرفي به دلیل نیاز جنسي شدید این دانش آموزان و عدم توانایي خود كنترلي آنان
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
هست .در كشور ما افراد متمول چنین امکاني دارند و الباقي برای معلمان خانم تهدید محسوب مي شوند.
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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
توقعي ایجاد شده كه واقعي نیست و به نوعي مدیران مدارس را مقصر مي دانند كه پول را به جیب زده و پرداخت
نمي كنند.
مسئله جدی دیگر این است كه واحد نابینایان در سازمان استثنایي تعطیل شده است.
خانواده هایي را داریم كه با امکانات مالي فراوان بچهشان را پنهان كرده اند و این مسئله ای فرهنگي است و
كاركردی منفي ایجاد كرده است كه داشتن بچه استثنایي را برای خود ننگ مي شمارند و از تمسسخر دیگران مي
ترسند.
در استثنایي نیروی مازاد وجود ندارد و همه نیروها به نوعي استفاده مي شود03 .سال است تربیت معلم ها تعطیل شده
و بدترین نیروهایي كه در استثنایي به كار گرفته شده اند نیروهای نهضت سواد آموزی اند كه حتي برای كار در
مدارس عادی انگیزه ندارند چه رسد به استثنایي.
در استثنایي معلم پرورشي و معلم ورزش تخصصي نداریم.
تاسیس مدرسه استعداد درخشان اشتباه بود به دو دلیل اول شما این دانش آموزان را كه قوی هستند و ودیعه الهياند
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
مدارس استعدادهای درخشان و شاهد توسعه نیست فریب است و كاركرد مالي موضوعیت دارد .نخبه پروری اشتباه
است و جامعه را متوسط ها مي سازند .نظام اجتماعي ما از نبود عدالت و تبعیض در سطوح مختلف رنج مي برد.
آموزش و پرورش از رسالت خود فاصله گرفته چرا كه ما مي گوییم آموزش تا پایان دوره ی راهنمایي رایگان
است .ولي گاهي حتي در مناطق محروم موضوع پول گرفتن مطرح است و چقدر هنوز از افراد الزم التعلیم از
تحصیل باز مي مانند.
مالک برای دانش آموز موفق نابینا در وهله اول ورود به جامعه است و اینكه از عهده حداقل كار شخصي خود
برآیند و در اجتماع مورد تمسخر واقع نشوند .با محیط سازگار شوند .احساس ترحم كاركردی منفي است و تالش
مدارس مصروف این است كه عزت این دانشآموزان حفظ شود .به همین دلیل عمدتا دانشآموزان نابینا و حتي
خانواده هایشان از هركس كه از سرترحم بخواهد برای آنها قدمي بردارد احساس برائت دارند.
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هر فرصتي كه پیش بیاید سعي بر این است كه این دانش آموزان با مباني دیني و فرهنگي آشنا شوند.
یکي از مشکالت هم بچه های چند معلولیتي است چون مركز جداگانه ای ندارند و جزء اقلیت های محرومند .اینها
اگر مربیان اگاه و توانمند و مدارس مخصوص داشته باشند آموزش بیشتری مي گیرند .معموال  7تا  8نفر بیشتراز این
دانشآموزان برای آموزش نميتوانندباال بیایند (سن  7تا  8سالگي) .كار با بچه های چند معلولیتي هم سخت تر
است و هم این ها مظلومترند.
در مورد حرمت معلم شعار این مدرسهها این است :احترام به بزرگتر و محبت به كوچک تر .این فرهنگ جا افتاده
حتي دانش آموز به دانش آموز دیگر یا رانندگان سرویس ها نیز باید احترام را رعایت كنند .اصال بچه های استثنایي
مطیع تر از بچه ها عادی هستند( .البته این مسئله در مدارس نابینایان مصداق واقعي دارد)
فضای رقابتي سالم است و هر كسي با خودش مقایسه مي شود.
به اعتقاد حضار همه عناوین مدارس شاهد ،ایثارگر و تیزهوشان باید حذف شود .همه را باید به مدارس نزدیک خانه
خودشان بفرستیم .از آن طرف بهترین دبیران لیسانس و فوق لیسانس را برای مدارس ابتدایي بیاورند و حقوق باال به
آنها بدهند .ابتدایي باید تقویت شود .پایه همه آموزشها در ابتدایي و پیش دبستاني است هر چه آنجا زحمت بکشیم
در مقاطع باالتر زحمتمان كمتر است.
پیامبر(ص)میوه فروشي را دید كه میوهها را طبقه بندی كرده پیامبر(ص) با میوه فروش دعوا كرد كه تو مردم را
طبقه بندی كردی ،همه را با هم بریز قیمت را كم كن.
بچه استثنایي نیاز ند ارد كه بچه عادی به او كمک كند حق بچه عادی است كه بتواند و بداند چگونه به یک بچه
استثنایي كمک كند.
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جمع بندی كاركردها
كاركرد

نوع
كاركرد

سواالت

كاركردهای مندرج در سواالت جلسات كانوني

ساحت های

مدیران و معلمان

تعلیم تربیت

1

منفي

اول

انتظار پاداش بدون تالش

مشترک

2

مثبت

دوم

موفقیت گرایي

مشترک

3

مثبت

سوم

استعدادپروری هدایت صحیح استعدادها و شایستگي
ها

كاركرد

كاركرد

كاركرد

كاركرد

آشکار

آشکار

پنهان

پنهان

آموزشي

تربیتي

آموزشي

تربیتي

استثنایي

•

مطرح نیست ونمره واقعي است

•

به شکلي پررنگ مطرح است
به دلیل ضعف امکانات به طوری

•

مشترک

نوع مدرسه

ضعیف مطرح است

4

منفي

سوم

نتیجه گرایي

مشترک

•

5

مثبت

سوم

وجود انگیزه تحصیلي

مشترک

•

6

مثبت

سوم

مهارت اجتماعي ارتباطيمطلوب دانش آموزان

اجتماعي-

(حسن سلوک با دیگران)

سیاسي

7

مثبت

سوم

اهمیت داشتن زنگ ورزش

مطرح نیست
در نابینایان مطلوبتر است دردیگر
ناتواني ها تحت تاثیر ضعف امکانات
ضعیف تر است
به دلیل تفکیک مدرسه و عدم ارتباط

•

با افراد عادی به شکل ضعیف تر
مطرح است

زیستي -بدني

•

به شکل ضعیف تر مطرح است

8

مثبت

سوم

وجود كالس های فوق برنامه هنری

زیبایي شناختي -هنری

•

به شکل ضعیف تر مطرح است

9

مثبت

سوم

اهمیت داشتن سالمت جسمي-رواني دانشآموزان

زیستي -بدني

11

مثبت

11

مثبت

12

مثبت

13

منفي

•

به شکل ضعیف تر مطرح است

سوم

توجه به آراستگي ظاهری و فردی

زیبایي شناختي -هنری

•

چهار

التزام به ارزشهای نظام

اعتقادی،عبادی،اخالفي

•

پنج

تکریم معلمان

اجتماعي-سیاسي

•

شش

غیركاركردی(تناسب با اهداف مصوب)

هفت

وجود فضای رقابتي

هشت

غیركاركردی(سوال از امکان ادغام)

عموماتحت تاثیرشرایط مالي خانواده
ها قرار داشت
چندان مطرح نیست
در نابینایان چشمگیراست دردیگر
ناتواني ها هم البته مطرح است
تحت تاثیر ضعف امکانات فاصله با
اهداف مصوب زیاد است

اجتماعي-سیاسي

•

چندان مطرح نیست
ضرورت ادغام مدارس نابینایان و

-

ناشنوایان در مدارس عادی مطرح
است.
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-2مدارس ایثارگران
هدف نوع مدرسه :ازآنجا كه الزم است براي رزمندگان وجانبازان وآزادگان عزيز(كه دراين اساسنامهبهه نهام عمهمم
ايثارگران خمانده م شمند) نظامآممزش خاص به وجمدآيدكه با مقتضهاا

عمهمم ايثهارگران تناسه

باشهتري داشهته

وازانعطاف الزم براي انطباق باانماع تمانائاها وآمادگاهاي آنانبرخمردارباشد وامكان تقميت بناهعلمه آنهان رابهراي ادامهه
تحصال فراهم آورد ،مجتمعهاي آممزش خاص بهنام مدارس ايثارگران برطبق ضمابط مندرج دراين اساسهنامه تأسها
م شمد.

الف-مدیران مدارس ایثارگران

لیست حضار :جلسه  07مورخ 13/03/7

توضیحات

نام دبیرستان های دخترانه ومنطقه

علي رغم این كه همه جلسات كانوتي طرح در پژوهشکده مطالعات

حضرت زینب (س)4

نام دبیرستان های پسرانه ومنطقه
شهیدرجایي 4
شهیدایماني1

توسعه برگزار گردید ،این جلسه به اصرار رئیس اداره شاهد شهرتهران در

فاطمه الزهرا(س)3
امام حسین(ع)4

محل دبیرستان ایثارگران حضرت زینب (س)برگزار شد و تمامي مدیران

انقالب اسالمي07

ایثارگران شهر تهران شامل  1مدیر و یک كارشناسش شاهد از اداره كل

شهیدحاج همت04
الزهرا(س)0

به همراه رئیس اداره شاهد شهرتهران در این جلسه حاضر بودند .

راهیان قدس03

تحلیل هدف :به نظر ميرسد كه عملکرد این مدارس با هدف تاسیسيشان ،به دلیل نوع مخاطب خاص مدارس
ایثارگر كه نیاز به آموزشهای ویژه دارندكه در مدارس دیگر امکان این نوع آموزش میسر نیست ،متناسب است ،
ولیکن بر اساس اهداف تاسیسي این مدارس قادر نبودهاند بنیه علمي دانشآموزان خود را در سطح انتظار تقویت
كنند اگر چه در بخش آموزش معلمان زبده ای به كار گرفته شده اند.

الف -پاسخ به سواالت و بررسي کارکردهای مدارس
سوال - :0در مورد نظام نمره دهي و ارزشیابي ،مدارس ایثارگران مدارسي سخت گیرانه و منضبطند كه مطابق
مقررات عمل ميكنندو پاداش بدون تالش مطرح نبود .حضار معتقد بودند مدارس راه دور و بعضاَ بزرگساالن در
باب اخذ نمره واقعي زیر سوال هستند.
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سوال :3موفقیت گرایي به قوت مطرح بود و دانش آموز موفق دانش آموز غالباً ارزشمدار محسوب ميشد ولیکن
روی فرایند آموزش هم كاری جدی معمول ميگردد به نوعي كه رتبههای قبولي مدارس ایثارگران از دانش آموزان
طرح شاهد نیز باالتر است.
سوال :3نگاه جامع تعلیم و تربیتي در مدارس شاهد برجسته است در مدارس ایثارگران نیز بازتاب توفیقات درسي
دانش آموزان قابل توجه بود .در این مدارس به همه ی ابعاد رشد توجه خاص مي شود .قبولي در كنکور مهمترین
مولفه این مدارس نیست و لذا همه چیز در راستای كنکور تعریف نشده است؛ در مدارس ایثارگران ،دانش آموزان
با برنامه ریزی دقیق مسئولین هویت خود را بدست آورده اند .برنامه ها در راستای موضوعاتي نظیر رابطه اجتماعي،
آموزه های دیني ،و ....است .ضمناَ حمایت عاطفي -رواني اولیاء این نوع مدرسه از شرایط ویژه دانش آموزان مورد
تاكید است .در مجموع باید گفت استعداد پروری و هدایت صحیح استعدادها و شایستگيها در این نوع مدرسه
مطرح ولیکن تحت تاثیر مشکالت نوع مدرسه ایثارگران قرار داشت .مشکالتي مانند كمبود تعداد مدرسه و كمبود
امکانات و فضای مدرسه و...
نتیجه گرایي مطرح نبود ولي فضای رقابتي مثبتي مشهود بود.انگیزه تحصیلي باال بود .مهارت اجتماعي ارتباطي
مطلوب بود .زنگ ورزش اصال مطرح نبود .فوق برنامه هنری مطرح نبود .اهمیت سالمت جسمي ایثارگران مطرح
نبود ولي به سالمت روحي آنان و ایجاد امکان ادامه تحصیل برای ارتقاء روحیه آنان توجه شده بود .توجه به
آراستگي ظاهری هم چندان مطرح نبود.
سوال :4معتقد بودند دانش آموزان ایثارگر پیشقراوالن حفظ كیان نظام جمهوری اسالمي هستند؛ ترویج فرهنگ
ایثار و شهادت یکي از اهداف است كه االن در طرح پراكنده هم این كار حتي در مدارس غیر شاهد وایثارگر به
انجام مي رسد.
سوال :7تکریم معلمان در جایگاه شایسته و مطلوبي قرار داشت.
سوال :4متناسب است؛ به دلیل نوع مخاطب خاص مدارس ایثارگر كه نیاز به آموزش ویژه دارد و در مدارس دیگر
امکان این نوع آموزش میسر نیست.
سوال :7فضای رقابتي نميباشد.
ب -بررسي زمینه ادغام مدارس:سوال :8حضار پیشنهاد ادغام بزرگساالن و راه دور ویا حذف مدارس راه دور
را داشتند و با ادغام مدرسه خود به هیچ وجه موافق نبودند .به نظر ميرسد با توجه به نیاز خاص این خانوادههای
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ایثارگر و اهتمام ارج گذاری به از خود گذشتگيهای همسران و خود این عزیزان  ،حفظ این فضای مدرسه ای الزم
باشد و البته تعداد این مدارس هم در كالنشهر تهران  1مدرسه بود و تعداد دانشآموزان این مدارس هم زیاد نیست
و به مرور این افراد در بازه زماني كمتر از  01سال از فرایند آموزشي فارغ التحصیل شده و خارج مي شوند ،ولي باید
دقت كرد به دالیل مختلف این نوع مدرسه نیز توسعه نیابد.
ج-بررسي نقاط قوت و ضعف مدارس و ارائه راهکاردر جهت ،افزایش کارکردهای مثبت و تقلیل
کارکردهای منفي مدارس
حضار اعتقاد داشتند كه ،بخش فرهنگي و بخش ارزشي ایثارگران و شاهد با دیگر مدارس یکي نیستند .شاهد و
ایثارگران ربطي به تنوع ندارد و نباید با نگاه ادغام یا حذف به آنها نگریست .با توجه به شرایط فرهنگي و ارزشي
مطلوب فضای ایثارگران ،الزم است شرایطي فراهم شود كه بتوانیم اجازه دهیم افراد دیگر نیز وارد این فضا شوند و
از فضا و سیستم معنوی فرهنگي و ارزشي استفاده كنند .به زعم محققان این دالیل برای توسعه این مدارس كافي
نیست و این شرایط فرهنگي و ارزشي مطلوب باید با تمهیداتي به كل نظام آموزشي وارد شود.
كال در مدارس شاهد تهران حدود  071نفر از فرزندان شاهد مشغول به تحصیل هستند و چون اعتقاد ما است كه
دین ما از تعلیم و تربیت ما جدا نیست  ،تربیت دیني با جدیت مد نظر قرار گرفته است.0
ایثارگران افراد خاص هستند و ثبت نام آن ها هم خاص است  .كتب درسي ما در وهله اول بحث آموزش را دارند و
در لوای آموزش ،اعتقادات و ارزش ها باید منتقل شوند .ممکن است به طور مستقیم نمودش كم باشد ولي همه
تالش این است كه كتب درسي منطبق بر آموزه های دیني و مباني انقالب ما باشد .در قسمت هایي از كتب درسي
نمونه های عیني این مفاهیم گنجانده شده است .
نگاه ارزش مدارانه به این خانواده ها وجود دارد .این مدارس برای خانواده های ایثارگران پناهگاه محسوب مي
شون د .مدارس شاهد و ایثارگران تابلویي از جهت گیری ارزشي آموزش و پرورش در بخش دفاع مقدس دارد ،اما
انواع مدارسي كه تاسیس شده فضای عدالت را مخدوش كرده و نمودی از بي عدالتي آموزش و پرورش است.
برای مثال ،مدارس نمونه یک فضای رقابتي منفي بوجود آورده است و سعي بر این است كه نفر اول همچنان در
باال قرار بگیرد و به این عنوان هر كار غیر اخالقي را هم ممکن انجام دهد.

 -1به دلیل حضور مسولین شاهد اداره كل در این جلسه مباحث پیرامون مدارس شاهد نیز در این جلسه مطرح گردید.
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فرزند شهید یادگار شهید است .اگر برای فرزند شهید مشکلي پیش آید آبروی نظام ما به چالش كشیده مي شود و
فرزند شهید احساس امنیت نخواهد كرد .قابل ذكر است كه مدرسه شاهد طبق مصوبه مجبور به ثبت نام فرزند
جانباز  41در صد است .در مدارس ایثارگران افراد متأهل و خانم های سن باال آموزشهایي داده مي شود كه روحیه
بهتری دركنار همسرانشان داشته باشند.
باب مقایسه دانش آموزان شاهد را با دیگران باید كنار بگذاریم چون مخاطبان ما افراد خاص هستند .
تقویت طرح شاهد پراكنده شایعه ای است كه پخش شده است.
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.
امکانات در مدارس شاهد ضعیف است و امکانات موجود هم وقفي است.
رویکرد همه ی دست اندركاران در مدارس شاهد یک رویکرد معنوی محور همراه با با عشق و عالقه فرزندان
شاهد است.
اگر صحبت از توسعه است باید توسعه كیفي باشد .باید این توسعه را در كالن ( 03/7میلیون دانش آموز و یک
میلیون معلم در فضای آموزشي)نظام تعلیم و تربیت ببینید؛ این توسعه باید ناظر به تمام شرایط آموزشي ما باشد .اگر
بخواهیم فرهنگ ایثار و شهادت را توسعه بدهیم و صرفا بخواهیم تعداد مدارس را زیاد كنیم آیا توسعه حساب مي
شود؟
یادوآره هایي كه در مناطق برگزار مي شود همه با حمایت و پیگیری مجموعه شاهد است.
توسعه مدارس سمپاد و نمونه به مدارس شاهد آسیب زده است .اصأل كیفیت افزایي را با هوشمند سازی مطرح مي
كنند .هوشمند سازی در مدارس شاهد رتبه دوم شهر تهران را دارد اما رتبه اول ما مدارس غیر دولتي كه وجوه
مختلفي كه از اولیاء دریافت ميكنند .تا این لحظه كسي نتوانسته آن ها را كنترل كنند كه عدالت آموزشي
برقراربشود.
دغدغه های مدیران و مسئولین مدارس شاهد (نظیر مسائل جاری مدرسه ،مسائل اقتصادی ،مسائل خانواده ها ی
دانش آموزان و )...آنها را از پرداختن به مسائل مهم آموزشي و تربیتي باز داشته است .از برنامه های این مدارس
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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بهترین تجهیزات و بهترین امکانات باید در اختیار فرزندان شاهد قرار گیرد ،مدارس شاهد نقدپذیر هستند و به دنبال
رفع نواقص در همه ی امور اعم از خدماتي كه برای دانش آموزان مي دهند هستند.
مدارس راه دور عملکرد مناسب ندارند چون امتحانات آن ها  open Bookاست و نحوه برگزاری آن ها به
صورتهای متفاوتي است .مدارس راه دور چون پولي است باید بازخورد بگیرند و به هر ترفندی كه شده نمره مي
گیرند و نمره آن ها به صورت اهدایي است .ولي ایثارگران ما به این صورت نیست به همین دلیل نمره ایثارگران ما
پایین است.
در مدارس غیر دولتي به همه نمره مي دهند و بي عدالتي صورت مي گیرد .
حضار نگرش منفي نسبت به توسعه مدارس سمپاد ،نمونه ،غیر دولتي و راه دورها داشتند ولي توسعه مدارس شاهد را
درست و منطقي ارزیابي ميكردند كه چون به نوعي ذی نفع آن مدارسندطبیعتا باید از آن دفاع كنند و معتقد بودند
همیشه غرض ورزی هایي با این نوع مدرسه بودهاست و آنهایي كه در ایثارگران و دفاع مقدس و دفاع از انقالب
نبودهاند ذهنیت مساعدی نسبت به این مدارس ندارند .به زعم محققان وقتي به همه مدارس نگاه ميشود تنوع
مدارس در كشور ما به ضرر مدارس عمومي تمام شده است و استدالل ذی نفعان كه هر تصمیمي در مورد مدارس
مربوط به خودشان را به معني مخالفت با فرهنگ ایثار و ارزشهای دفاع مقدس مي دانند نادرست است و توسعه
مدارس شاهد در  3سال اخیر از همین تصمیمات نادرست محسوب ميشود.
 توصیه شد از شتابزدگي در تصمیمگیریهای حذفي یا ادغامي پرهیز شود ،مالکهای علمي به فشارهای مالي درتصمیمگیری تفوق پیدا كند.
 مقایسه مدارس شاهد و غیرشاهد به دالیل ذیل نباید صورت گیرد:بجای حذف این نوع مدارس سعي شود فرهنگ ارزشي -تربیتي حاكم بر این نوع مدارس را در مدارس دیگر
توسعه دهیم.
 در مورد شیوه نامه ثبت نام ایثارگران پیشنهاد اصالحي مطرح شد به نحوی كه جانبازان زیر  37درصد نیز امکانثبت نام بیابند ،همین طور فرزند رزمندگاني كه شرایط ثبت نام در بزرگساالن را دارند نیز امکان حضور دراین
مدارس را دارند (.به زعم محققان لزومي به توسعه این نوع مدرسه ملحوظ نیست)
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 در تجربه سال  87ادغام مدارس بزرگساالن در قالب مدارس ایثارگران در شهر آران و بیدگل كاشان پس از 3سال تج ربه ادغام و مشکالت ایجاد شده كه منجر به ترک تحصیل ایثارگران شده بود مجدداَ مدارس ایثارگران از
بزرگساالن تفکیک گردید و تجربه اخیر ناموفق قلمداد ميشد.
 ثبت نام سفارشي و از افراد غیرمحق بعضاَ وجود دارد كه نیاز به نظارت دقیقتر است. در مدارس ایثارگران مدیران به نوعي ایثارگر محسوب ميشوند از  07ماه حقوق غیر موظف نگرفتن سخن درمیان آمد كه حاضر به بحث در مورد آن نبودند چرا كه بحث شخصي آنها محسوب ميشد.
جمع بندی کارکردها
كاركرد

نوع
كاركرد

سواالت

كاركردهای مندرج در سواالت جلسات كانوني

ساحت های

مدیران و معلمان

تعلیم تربیت

1

منفي

اول

انتظار پاداش بدون تالش

مشترک

2

مثبت

دوم

موفقیت گرایي

مشترک

3

مثبت

سوم

استعدادپروری هدایت صحیح استعدادها و شایستگي
ها

كاركرد

كاركرد

كاركرد

كاركرد

آشکار

آشکار

پنهان

پنهان

آموزشي

تربیتي

آموزشي

تربیتي

ایثارگران

•

مطرح نیست ونمره واقعي است

•

نوع مدرسه

به قوت مطرح است
مطرح است ولي تحت تاثیر مشکالتي
•

مشترک

مثل كمبود مدرسه ،امکانات
و....است.

4

منفي

سوم

نتیجه گرایي

مشترک

•

مطرح نیست

5

مثبت

سوم

وجود انگیزه تحصیلي

مشترک

•

به قوت مطرح است

6

مثبت

سوم

مهارت اجتماعي ارتباطيمطلوب دانش آموزان

اجتماعي-

(حسن سلوک با دیگران)

سیاسي

7

مثبت

سوم

اهمیت داشتن زنگ ورزش

•

به شکلي مطلوب مطرح است

زیستي -بدني

•

اصال مطرح نیست

8

مثبت

سوم

وجود كالس های فوق برنامه هنری

زیبایي شناختي -هنری

•

اصال مطرح نیست

9

مثبت

سوم

اهمیت داشتن سالمت جسمي-رواني دانشآموزان

زیستي -بدني

11

مثبت

11

مثبت

12

مثبت

سالمت جسمي ایثارگران چندان
مطرح نبود ولي به سالمت روحي
آنان و ایجاد امکان ادامه تحصیل

•

برای ارتقاء روحیه آنان توجه
شده بود.

13
-

منفي

سوم

توجه به آراستگي ظاهری و فردی

زیبایي شناختي -هنری

•

اصال مطرح نیست

چهار

التزام به ارزشهای نظام

اعتقادی،عبادی،اخالفي

•

به قوت مطرح است

پنج

تکریم معلمان

اجتماعي-سیاسي

•

در حدشایسته ای مطرح است

شش

غیركاركردی(تناسب با اهداف مصوب)

هفت

وجود فضای رقابتي

هشت

غیركاركردی(سوال از امکان ادغام)

دارد
اجتماعي-سیاسي

•

مطرح است ولي با شکلي مثبت و
مطلوب
توصیه به ادغام نمي شود
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ب -دانش آموزان مدارس ایثارگران
ردیف

لیست حضار :جلسه  33مورخ 13/03/ 01

جنسیت

پایه تحصیلي

متطقه

نام دبیرستان

توضیحات

.0

مرد

سوم

04

شهید همت

43ماه سابقه حضوردر جنگ

.3

زن

پیش دانشگاهي

0

الزهرا(س)

همسرجانباز

.3

زن

پیش دانشگاهي

0

الزهرا(س)

همسرجانباز%71

.4

زن

پیش دانشگاهي

0

الزهرا(س)

همسرجانباز

.7

زن

پیش دانشگاهي

4

حضرت زینب(س)

مادر آزاده

.4

زن

پیش دانشگاهي

4

حضرت زینب(س)

خواهر جانباز

.7

زن

پیش دانشگاهي

3

فاطمه الزهرا(س)

همسرجانباز

.8

زن

پیش دانشگاهي

3

فاطمه الزهرا(س)

خواهرشهیدو خواهر جانباز

.1

زن

پیش دانشگاهي

3

فاطمه الزهرا(س)

همسرجانباز

.01

مرد

دانشجو

4

امام حسین(ع)

جانباز انقالب73،ماه جبهه4،سال اسارت و
سال 11رتبه73كنکور

الف -پاسخ به سواالت و بررسي کارکردهای مدارس
 .0بیشتر این دانشآموزان به دلیل مشکالت مربوط به موضوع ایثارگری ،كه با آن دست به گریبان بوده اند مدت ها از
درس و مدرسه دور ماندهاند و خوشبختانه با حضور در این مدارس انگیزه خود را دوباره بازیافته و ارتقاء دادهاند .
حضور در این مدارس با همه مشکالتي كه وجود دارد آنان را به ادامه تحصیل ترغیب مي كند و به عبارتي به
انتظارات آنها پاسخ مثبت داده است و سبب شده در زندگي شخصي نیز به واسطه حضور در مدرسه آرامش بیشتری
به دست آوردند و كیفیت زندگي خود را افزایش دهند.
 .2هر آنچه در این مدرسه یافت ميشود عبارت است از عشق و عالقه برای یادگیری و كار و عملکرد صحیح ،تعهد،
فضای معنوی ایثار و شهادت ،همیاری و همکاری .همه در این نوع مدارس برای اهداف متعالي نظام كار مي كنند و
هیچ گونه چشم داشتي هم وجود ندارد .و اصال نمي توان به نکات منفي در این مدارس اشاره كرد .فرار مغزها اساسا
برای این نوع مدرسه موضوعیت نداشت.
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 .3اصال این مدارس با فضای معنویشان شناخته مي شوند دوستي و صمیمت بین دانش آموزان و كادر آموزشي مدرسه
به شدت ملموس است اصال ظاهر سازی وجود ندارد .وجود مدارس ایثارگران به منزله توجه به ایثار و ارزشهای
ایثارگری است و با وجود این نوع مدرسه به این نوع نگاه ارزشي توجه ویژه شده است.
 .4برنامه های فرهنگي بسیار پر رنگ است ولي شکل آن به دلیل حضور دانش آموزان خاص در این مدارس متفاوت
است .ادای فرائض دیني در این نوع مدرسه برجسته بود .مشاركت در فعالیت های اجتماعي پررنگ بود.
 .5اصال در این مدارس نیازی به اعمال فشار نیست زیرا انضباط در دانش آموزان این مدارس دروني شده است .اخالق
مداری پررنگ است .اما مدیر و معاونین اصال از وظایف خود عدول نمي كنند.
 .6معلمان عاشقانه و بدون چشم داشت كار ميكنند و از نا عدالتي صحبتي نیست اما نکته ای كه قابل تامل است
امکانات بسیار پایین در مدارس ما است كه اصال شایسته ما نیست و در مقایسه با سایر مدارس بزرگساالن اصال قابل
قیاس نیست كه این نمونه بارز ناعدالتي است و مسئولین بایستي به این مشکالت رسیدگي كنند كه متاسفانه تا كنون
هیچ اتفاقي نیقتاده است .نسبت به بعضي انوع مدارس خاص مثل نمونه و غیر دولتي هاعدالت آموزشي كمرنگ
محسوب ميشود.
نکته دیگر این است كه به طور پنهان خود را تافته جدا بافته مي دانند و انتظار دارندكه حقوق آنها به دلیل شرایط
ایثارگری كه دارند منظور شود كه متاسفانه چنین نمي شود.
 .7در این نوع مدرسه به احساس شکست وجود دارد ولي اگرهم احساس شکست وجود داشته ،به دلیل فضای ارزشي
و شرایط هم ارز با دیگر دانشآموزان ،انگیزه شان برای جبران و رفع احساس شکست باال است.
ب -بررسي زمینه ادغام مدارس .8 :تنوع الزم است تا مردم حق انتخاب داشته باشند اما مدارس ایثارگران
نباید تحت هیچ شرایطي ادغام شوند.
ج-بررسي نقاط قوت و ضعف مدارس و ارائه راهکاردر جهت ،افزایش کارکردهای مثبت و تقلیل
کارکردهای منفي مدارس
تمامي دانش آموزان این مدارس به طور مشترک بر روی این نکته توافق دارند كه معلمان و كادر مدیریتي
مدارسشان همگي كامال جهادی و دلسوزانه عمل مي كنند و هیچ گونه چشم داشتي ندارند .علي الخصوص كه
بهترین معلمان را برای این ها به كارگرفته اند .
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ایشان معتقدند كه مدارس ایثارگران مدارسي با كمترین هزینه و بیشترین خروجي هستند اما متاسفانه همگي ابراز
داشتند كه امکانات این مدارس بسیار ضعیف است ولي با وجود همه این مشکالت فارغ التحصیالن این مدارس
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
به ویژه مدارس بزرگساالن مطرح و شناسانده شوند(.از این نکته نباید برداشت توسعه این مدارس تلقي شود)
نکته ای مثبت كه مورد توافق همگي این دانش آموزان است فضا و جو موجود بین دانش آموزان این مدارس است
زیرا نقاط مشتركي دارند معضالت و مشکالت همدیگر را به خوبي درک و لمس مي كنند و این احساس همدلي
باعث ایجاد انگیزه برای ادامه تحصیل این افراد مي شود .واقعا از لحاظ امکانات در مضیقه هستند و بایستي مسئولین
مدیران را در این زمینه حمایت كنند و فضا های بهتری در اختیارشان قرار دهند تا عملکردشان بهتر شود.
یکي از مشکالت عمده ای كه این دانش آموزان مطرح كردند بحث امتحانات نهایي است زیرا معتقدند كه فاصله و
شکافي كه بین این افراد و سایر دانش آموزان در حوزه امتحانات نهایي برایشان غیر قابل تحمل است.
هم چنین این اعتقاد وجود دارد كه مشکل عمده نظام آموزشي كشور مدیریت در سطح خرد است و موفقیت این
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.
ایجاد تعامل بین سپاه  ،ارتش و آموزش و پرورش موفقیت این مدارس را دو چندان خواهد كرد .مي توان از پتانسیل
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.
معتقد بودند این مدارس اصال نباید با مدارس دیگر ادغام شود به دلیل شرایط خاص دانش آموزان و وجود شکاف
فرهنگ ي بین آنها و سایر دانش آموزان مدارس بزرگسال كه نمونه آن در برخوردهایي كه با ایشان در حوزه امتحان
نهایي مي شود كامال مشهود است به گونه ای كه حتي مورد تمسخر سایر دانش آموزان هستند و نحوه برخورد ایشان
برایشان آزار دهنده است .با توجه به همین نکته خواستار این هستند كه مسئوالن ،حوزه امتحان نهایي ما را از بقیه
دانش آموزان جدا كنند.
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تقویت رویکرد كنکوری در مدارس ایثارگران برای موفقیت بیشتر دانش آموزان این مدارس در كنکور سراسری
پیشنهاد شد و خال آموزشهای كنکوری حس مي شود.
از نکات خوب دیگر انگیزهای است كه در این دانش آموزان ایثارگر ایجاد شده و در رفع بسیاری مشکالت آنها
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.
بسیاری از ذی نفعان مدارس ایثارگران و خدماتي كه مي دهند را نمي شناسند.
جمع بندی کارکردها

كاركرد

نوع
كاركرد

سواالت

كاركردهای مندرج در سواالت جلسات كانوني

ساحت های

دانشآموزان

تعلیم تربیت

كاركرد

كاركرد

كاركرد

آشکار

آشکار

پنهان

آموزشي

تربیتي

آموزشي

كار
نوع مدرسه

كرد
پنهان

ایثاگران

تربیتي

به دلیل تعداد كم مدارس ،مالک

-

21
30

منفي
مثبت

اول

غیركاركردی(سوال از مالک های انتخاب مدرسه)

دوم

فرارمغزها

مشترک

وجود برنامه های آموزشي غیر درسي برای تقویت بنیه

اعتقادی،عبادی

اعتقادی مخاطبین

،اخالفي

سوم
سوم

22

منفي

23

مثبت

34

مثبت

37

مثبت

سوم

34

مثبت

چهار

27

مثبت

28

مثبت

040

مثبت

اصلي انتخاب مدرسه نزدیکي به محل

سوم
سوم

سطحي سازی ارزش های دیني
اهمیت داشتن ادای فرائض
اخالق مداری
وجود عالقه به نماز و شعایر دیني
مشاركت دانشآموزان درفعالیتهای اجتماعي( درون
و بیرون مدرسه مثل صبحگاه  ،اردوها ،راهپیمایيها)

سکونت است.
•

به دلیل امکانات ضعیف كمتر مطرح

•

است

اعتقادی،عبادی

•

،اخالفي
اعتقادی،عبادی
،اخالفي
اعتقادی،عبادی
،اخالفي

اصالمطرح نیست

•

به طور برجسته مطرح است

•

پررنگ مطرح است

اعتقادی،عبادی

•

،اخالفي
اجتماعي-سیاسي

موضوعیت نداشت

•

پررنگ مطرح است
•

چهار

گرایش به فعالیت های اجتماعي

اجتماعي-سیاسي

پنج

اهمیت رسیدگي به مسایل انضباطي

مشترک

•

پنج

نظارت و ارزیابي فعالیت های تربیتي

علمي فناورانه

•

در حد برجسته مطرح است

پررنگ مطرح است
در حد معمول مطرح است ولي انضباط
دروني شده است
بیشتر از دیگر مدارس مطرح است

 -0این كاركرد در سواالتي كه از والدین پرسیده مي شد احصاء گردیده است به همین خاطر شماره آن  04است و لیکن در دانشآموزان
بزرگسال ایثارگران نیز این سوال بررسي شده است.
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31

مثبت

عدالت آموزشي

اجتماعي-سیاسي

عدالت آموزشي نسبي در مدارس
•

شش

وجود دارد ولي در قیاس با مدارس
دیگر عدالت نقض مي شود
وجود دارد ولي انگیزه برای رفع

31

منفي

هفت

ایجاد احساس شکست تحصیلي

مشترک
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•

احساس شکست باالاست.

-3مدارس بزرگساالن
هدف نوع مدرسه :هدف كلي مدارس بزرگساالن ،ایجاد فرصتهای تحصیلي برای كساني است كه به دلیل
ضرورتها و شرایط زندگي ،اقتصادی و یا هر علت دیگر قادر به تحصیل تمام وقت در مدارس عادی نباشند و یا
تحصیل خود را در مدارس عادی به صورت ناقص رها كرده باشند.
الف-مدیران مدارس بزرگساالن

لیست حضار :جلسه  4مورخ 13/01/34

توضیحات

نام دبیرستان های دخترانه ومنطقه

نام دبیرستان های پسرانه ومنطقه
شهید بهشتي 08

شهیدطاهریان 1
جابرابن حیان3

این جلسه با حضور 4نفر از مدیران و  3نفر از معاونین

توحید 4

مدارس بزرگساالن شهر تهران برگزار گردید.

راه دانش 07

شهیدنراقي 07
هجرت 3
طوبي 04
آیت اهلل سعیدی 00

تحلیل هدف :شرایط عمومي این مدارس نازل است ،انگیزه تحصیلي پایین است و كسب مدرک تحصیلي
مهمترین انگیزه ورود افراد به این نوع مدرسه است و لذا شائبه مدرک فروشي دراین نوع مدارس مطرح است
خصوصا كه آموزش و پرورش هم نظارت چنداني بر این نوع مدارس اعمال نمي كند و اگرچه عملکرد این مدارس
با هدف تاسیسي آن انطباق دارد ولیکن مشکالت جدی دیگری در كنار شرایط این مدارس به چشم ميخورد.
الف -پاسخ به سواالت و بررسي کارکردهای مدارس
سوال اول :حضار معتقد بودند در مورد كاركرد انتظار نمره بدون تالش نبایستي وجود و حضور مدارس راه دور
را نادیده گرفت كه وجود چنین مدارسي باعث شده است كه باور مدرک فروشي در مردم تقویت گردد به گونه ای
كه دانش آموزان و حتي برخي والدین انتظار دارند كه چنین اتفاقي در مدارس بزرگسال نیز بیفتد ولي سعي و تالش
بر این است كه نمرات واقعي و نشان دهنده میزان واقعي تالش دانش آموزان باشد.
سوال دوم :قاعدتا قسم دوم مد نظر است یعني دانشآموز موفق كسي است كه پرتالش است ،ارتباط خوبي با
دیگران برقرار ميكند ،و ....اما معضالتي دامن گیر جامعه فعلي ماست كه از تحقق چنین دانش آموزی جلوگیری
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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
ابعاد وجودی خود را ندارد و از طرفي آموزش و پرورش ما نیز صرفا به ابعاد آموزشي نظر دارد .اما واقعا برای
مدیران كه در خط مقدم جبهه آموزش فعالیت مي كنند با توجه به ناهنجاری های جامعه وجود یک دانش آموز
جامع االطراف دارای اهمیتي بسیار باال است زیرا صرفا موفقیت در كنکور منجر به حضور جوانان سالم و موفق در
جامعه ما نخواهد شد.
سوال سوم :متاسفانه پدیده كنکور لطمات بسیار سنگیني بر پیکره جامعه ما وارد ساخته است و بسیاری از
ارزش های مطلوب اجتماعي را در نظر اعضای جامعه مخدوش نموده است .به گونه ای كه در حال حاضر عالوه
بر اینکه به عنوان یک عامل مهم برای خانواده ها و دانش آموزان مطرح است به تولید دانش آموزاني با بنیان علمي
ضعیف كمک كرده به گونه ای كه قبال از كنکور با تعبیر قیف وارونه یاد ميشد اما در حال حاضر این قیف به یک
قوطي تبدیل شده است كه همین تغییر ماهیت باعث شده است دانش آموزی كه در درس هندسه نمره یک گرفته
است در آزمون سراسری در رشته عمران پذیرش بگیرد كه این جای تاسف است .از سوی دیگر ،مسئولین ضرورتي
به وجود معاون تربیتي در این مدارس احساس نکردهاند و این در حالي است كه تنوع سني در بزرگساالن محسوس
است و تعداد دانش آموزان بازمانده از مدارس روزانه در این میان قابل توجه است و نیاز به مداخالت تربیتي بيپاسخ
مانده است .عليالخصوص كه به دلیل باالتر بودن سن به راحتي حاضر نیستند در نوع ظاهر و پوشش عليالخصوص
در مدارس دخترانه زیربار مقررات آموزش و پرورش بروند.
سوال چهارم :فرهنگ عمومي از بیماری مدرکگرایي رنج ميبرد و مدرک در باغ بهشت است و فارغ از این كه
مدرک اخذ مبین یادگیری نیز باشد برای كسب آن به هر آب و آتشي زده ميشود .با وجود این رویکرد مدرک
گرایي در كشور ما ،و رویکرد های پنهان منفي برای رسیدن به سطوح باالی شغلي -اجتماعي -اقتصادی و ...به هر
قیمت ،جایي را برای تربیت نیروی متعهد و ملتزم باقي نمي گذارد.
سوال پنجم :در پاسخ به این سوال بایستي مطرح گردد كه مدیران اساسا معتقد بودند كه سیر فرهنگي در كشور ما
به خصوص در میان جوانان سیر نزولي دارد و از طرفي دیگر با یک دید كالن اگر بخواهیم به موضوع نظر كنیم باید
اذعان كنیم كه جایگاه معلم و استاد در جامعه ما دچار یک شکست ارزشي شده كه شاید بتوان ظهور و بروز بیروني
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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.
سوال ششم :اعتقاد بر این است كه اساسا نظام آموزش و پرورش كشور ما از اهداف خود دور شده است ولي در
مورد مدارس بزرگسال مدیران معتقد بودند كه اوال وجود مدارس راه دور خود انحرافي بزرگ در اهداف مدارس
بزرگسال را سبب گشته است و هم چنین جالب این است كه اساسا ادارات آموزش و پرورش همین كه مدرسه ای
عنوان بزرگسال را به خود گرفت دیگر نظارت چنداني بر فعالیت ها و شرایط این مدارس نخواهند داشت.
سوال هفتم :متاسفانه در این شرایط كنکور به عنوان اصلي ترین هدف شناخته شده است و همه برای موفقیت در
آن تمام تالش خود را به كار مي گیرند اما اساسا در این مدارس مسئله دامن زدن به كنکور چندان مطرح نیست بلکه
بعضي قرائن حاكي از آن است كه پرداختن به بعد تربیت از كمرنگ شده است كه این مورد اصال نشانه خوبي
نیست.
ب -بررسي زمینه ادغام مدارس :سوال هشتم :در مورد ادغام حضار معتقد بودند كه كاهش تنوع حتما باید
صورت گیرد و خوب است كاهش تنوع در قالب دو نوع مدرسه دولتي و غیر دولتي نهایي شود و الباقي انواع
مدارس در این دو نوع مدرسه ادغام شوند.
ج-بررسي نقاط قوت و ضعف مدارس و ارائه راهکاردر جهت ،افزایش کارکردهای مثبت و تقلیل
کارکردهای منفي مدارس
در تصمیمگیریهای آموزش و پرورش نگاه اقتصادی اولویت یافته است به دلیل این كه همه راهها به كنکور
ختم ميشود و برای اخذ نتیجه در كنکور این ذهنیت مطرح است كه هرقدر هزینه شود نتیجه كسب ميشود.
درخصوص كیفیت مدارس عادی نگرش نازل است و لیکن در بزرگساالن این نگرش نازل تشدید شده است.
دانشآموز مدارس بزرگسال هم از نظر بنیه علمي هم از نظر بنیه مالي ضعیف است .برای بزرگساالن نباید آموزش
رایگان باشد و به ازای هر واحد در سال جاری  7111تومان دریافت ميشود كه برای دانشآموزی كه واحدها را
كامل گرفته است مبلغ حدود  071111تومان است كه به زعم مدیران هزینه كاغذ مصرفي دانشآموزان را كفاف
نميدهد.
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دست و بال مدیران بزرگساالن كامالً بسته است چرا كه فقط در سازمان مدرسه مدیر نیروی موظف محسوب
ميشود و باید از نیروی غیرموظف استفاده شود كه با پرداخت حقالزحمهای كه بعضاً تا  1ماه به تأخیر ميافتد
انگیزه همکاران فرهنگي پایین است .در بزرگساالن حتي پاداش همکاران فرهنگي نیز قطع شده است و این موضوع
را در شأن آموزش و پرورش نميدانند كه در مدارس بزرگساالن معلمان استثمار شوند .مدیر حق استفاده از نیروی
آزاد را ندارد 4 .سال است كه به بزرگساالن نیروی موظف داده نميشود.
نگاه مچ گرفتن از اولیاء مدرسه تفوق یافته است .به اعتقاد مدیران حاضر درجلسه مدخل وجود این مشکل
وجود مدارس راه دور است كه با نمره فروشي ،وضعیت تأسفباری برای اعتبار آموزش و پرورش ایجاد كردهاند .
برای رفع بياعتباری آزمونهای مدارس راه دور ،تمهید آموزش و پرورش برگزاری آزمونهای آنان در مدارس
بزرگساالن است كه خود این موضوع مشکالت مدارس بزرگساالن را تشدید كرده است .براساس مقررات این
دانشآموزان در مدارس بزرگساالن تحت عنوان داوطلب آزاد تا لحظه آخر قبل از امتحانات امکان ثبت نام دارند و
عموماً موسسههای آموزشي كه البته در بین آنان مدارس راه دور هم وجود دارد با دریافت رقمهای  3-3میلیون
تومان و بدون ارائه آموزشهای كافي این دانشآموزان را به آزمونهای مدارس بزرگساالن حواله ميدهند و
آزمونهای واقعي مدارس بزرگسال علي رغم وعدههای داده شده به اینها ،موجبات نارضایتي داوطلبین آزاد كه
البته هزینههای گزاف هم پرداختهاند را فراهم آورده است.
نکته جالب این است كه حاضران مشکل مدرک فروشي را ناشي از موسسههای آموزشي آزادی مي دانند كه
مدارس راه دور در بین آنان گاهي وجود دارد ولي در قضاوت كالن ،مدارس راه دور را محل همه مسایل مدرک
فروشي ميدانند .به نظر ميرسد اطالع رساني آموزش و پرورش و معرفي مدارس راه دور به عنوان مجموعههای
خاطي و عمال برخورد با این مدارس كه حتي اجازه ندارند آزمونهایشان را در مدارس خودشان برگزار كنند در
این ذهنیت نقش مهمتری داشته و شاید این اقدامات با سوگیری در جهت حذف مدارس راه دور به انجام رسیده
است .از سوی دیگر ناكارآمدی قوانین و عدم شناخت كافي از مقررات تحصیل در مدارس بزرگساالن ،سبب شده
موسسات آموزشي غیرمعتبر از نیاز این دانشآموزان به اخذ مدرک ،بهرهبرداریهای سوء نمایند .حجم محتوای
زیاد كتابهای درسي و فشار حافظهای كه طبیعت آموزش و پرورش كشور ما را شکل داده مشکالت مدارس
بزرگسال كه عموماً دانشآموزان ضعیفتر در آن به تحصیل مشغولند را تشدید كرده وشائبه مدرک فروشي را در
این شرایط بیشتر ميكند.
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 در مورد مدارس راه دور ذهنیت عمومي همکاران فرهنگي منفي است و موسسان آن را افراد صاحب نفوذیميدانند كه عموماً سبب ميگردند نتوان برای اصالح مشکالت آنجا از خط قرمزهای ایجاد شده عبور كرد در عین
حال مدارسي كه تحت روابط و سفارشند و با تماسهای تلفني مدارک صادر ميكنند.
 مدیران بزرگساالن پیشنهاد داشتند كه با باال بردن شهریه واحدهای انتخابي بزرگساالن در مدارس وبازگذاشتن دست مدیران مدارس در ارائه آموزشهای كافي و حتي استفاده مفید از نیروهای مازاد (مدارس) و
معلمان ثابت و برچیدن مقررات دست و پاگیر كارشناسي نشده ميتوان دست موسسات آموزشي غیرمعتبر و سودجو
را از این بخش مظلوم آموزش كوتاه كرد.
 مدیران معتقد بودند عمده مقررات مالي وضع شده متوجه ادارات مناطق است و با ادارات كل مدخلیتيندارد.
 درمیان مدیران مدعو جلسه مدیران توانمندی حضور داشتند كه به دلیل سابقه درخشان در مدارس دیگر،كیفیت آموزشي و پرورشي مدرسه بزرگسال مورد نظر خود را به طور قابل مالحظه ای ارتقاء داده اند.
جمع بندی کارکردها
كاركرد

نوع
كاركرد

سواالت

كاركردهای مندرج در سواالت جلسات كانوني

ساحت های

مدیران و معلمان

تعلیم تربیت

1

منفي

اول

انتظار پاداش بدون تالش

مشترک

2

مثبت

دوم

موفقیت گرایي

مشترک

3

مثبت

سوم

استعدادپروری هدایت صحیح استعدادها و شایستگي
ها

كاركرد

كاركرد

كاركرد

كاركرد

آشکار

آشکار

پنهان

پنهان

آموزشي

تربیتي

آموزشي

تربیتي

بزرگساالن

•

شائبه آن به قوت مطرح است
به طور ضعیفي مطرح است و تحت

•

تاثیر اخذ مدرک است
•

مشترک

نوع مدرسه

چندان مطرح نیست

4

منفي

سوم

نتیجه گرایي

مشترک

•

5

مثبت

سوم

وجود انگیزه تحصیلي

مشترک

•

6

مثبت

سوم

مهارت اجتماعي ارتباطيمطلوب دانش آموزان

اجتماعي-

(حسن سلوک با دیگران)

سیاسي

7

مثبت

سوم

اهمیت داشتن زنگ ورزش

مطرح است و لي بیشتر در راستای
اخذ مدرک است
پایین است
به دلیل وجود دو طیف دانشآموزان

•

مردودی كه در سن مدرسه اند و
بزرگساالن با سن باالتر مشکالت
ارتباطي وجود دارد

زیستي -بدني

•

چندان مطرح نیست

8

مثبت

سوم

وجود كالس های فوق برنامه هنری

زیبایي شناختي -هنری

•

چندان مطرح نیست

9

مثبت

سوم

اهمیت داشتن سالمت جسمي-رواني دانشآموزان

زیستي -بدني

سالمت جسمي چندان مطرح نیست
•

ولي تالش برای ادامه تحصبل از نظر
رواني ارضا كننده است
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11

مثبت

11

مثبت

12

مثبت

چندان مطرح نیست و بیشتر متاثر از
سوم

توجه به آراستگي ظاهری و فردی

زیبایي شناختي -هنری

•

چهار

التزام به ارزشهای نظام

اعتقادی،عبادی،اخالفي

•

چندان مطرح نیست

پنج

تکریم معلمان

اجتماعي-سیاسي

•

پررنگ نیست

شش

غیركاركردی(تناسب با اهداف مصوب)

هفت

وجود فضای رقابتي

هشت

غیركاركردی(سوال از امکان ادغام)

شرایط جامعه است تا مقررات
آموزش وپرورش

13

منفي

-

ب -والدین مدارس بزرگساالن
ردیف

تناسب با اهداف مصوب وجود دارد
ولي مشکالت جدی موجوداست
•

اجتماعي-سیاسي

چندان مطرح نیست
توصیه حذف وادغام با راه دور است

لیست حضار  :جلسه  1مورخ 13/00/8

حضار

سطح تحصیالت

شغل

پایه تحصیلي فرزند

متطقه

نام دبیرستان

توضیحات

.0

این جلسه با حضور 4نفر از

دیپلم

خانه دار

سوم

4

توحید

مادر و فرزند باهم در جلسه شركت داشتند و

.3

والدین مدارس بزرگسال شهر

سوم تجربي

دانشآموز

سوم

4

توحید

نقطه نظرات هردو اخذ شد

.3

تهران برگزار گردید .در این

دیپلم

خانه دار

پیش دانشگاهي

07

امامت

مادر دانش آموز دختر

1كالس

بازنشسته

پیش دانشگاهي

07

راه دانش

پدردانش آموز دختر

دیپلم

بازنشسته

پیش دانشگاهي

.4

سه نیز  1نفر از والدین دعوت
شدند كه افراد فوق در جلسه

.7

حاضر شدند.

08

شهید
بهشتي

پدردانش آموز پسر

الف -پاسخ به سواالت و بررسي کارکردهای مدارس
پاسخ سوال  :1عده ای به دلیل نزدیک بودن به محل زندگي و عده ای هم با تحقیق در این مدارس ثبت نام
كردند.
پاسخ سوال :2والدین آشنایي دقیق و خاصي با فعالیت های مدرسه ندارند .مدارسي كه انجمن اولیاء دارند،
آشنایي نسبي خانوادهها از طریق انجمن صورت ميگیرد كه اولیای منتخب در انجمن نماینده ی همه ی اولیا هستند
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و در اصل رابط بین مدارس و اولیا این انجمن اولیاء هستند .مدارسي كه انجمن اولیاء ندارند از توصیفات دانش
آموزان در جریان كارهای مدرسه قرار مي گیرند ،مدرسه هم در حد معمول پاسخگوی انتظارات اولیا هست .در
مجموع این دسته از والدین نظارت چنداني بر فعالیت های مدرسه فرزندشان ندارند.
پاسخ سوال  :3اعضا متفقالقول بودند كه معلمان مدارس بزرگسال از نظر آموزشي -تربیتي خوب هستند .ازكادر
آموزشي در تدریس رضایت داشتند.عموما از معلم های باتجربه و با سابقه در این مدارس استفاده ميشود ،اما بعضي
معلمان هم هستند كه ضعیف عمل مي كنند و تعهد كاری ندارند .تربیت اجتماعي دانشآموزان به دلیل شرایط
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.
در مجموع به نظر مي رسد به دلیل عدم وجود معلمان قوی با انگیزه و عدم وجود هزینه و اعتبار كافي در این نوع
مدرسه ،ابعاد آموزشي و تربیتي ضعیف است .اگر چه در بین مدیران بعضا" مدیران توانمند مدارس عادی كه به كار
در مدارس بزرگساالن گمارده شده اند و توانسته اند خوب عمل كنند موجود بود
پاسخ سوال  :4عده ای معتقدند كه به دلیل اینكه افراد در یک كالس هم سن نیستند حس رقابت نه تنها وجود
ندارد بلکه حس سرخوردگي هم ایجاد مي شود ،اما عده ای هم كامال نظر برعکسي دارند و معتقدند كه به همین
دلیل كه سن ها متفاوت است فضای رقابتي سالمي ایجاد شده است و انگیزه هم برای كنکور بیشتر شده است .لذا،
كالس های فوق برنامه با استفاده از افراد متخصص جهت كاهش احساس خود كم بیني در ابتدای سال برای این
دانش آموزان ضروری به نظر مي رسد.
فضای این مدارس رقابتي نیست و مي توان گفت این دانشآموزان در بعضي موارد به دلیل فضای رقابتي در دیگر
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.
پاسخ سوال  :5اگر چه دریافت های مدیران مدارس از دانش آموزان هزینه اولیه آنان را كفاف نمي كند ولیکن
از منظر دیگران (انواع مدارس دیگر) در این نوع مدرسه رویکرد سود انگاری پنهان مدیران مشهود است .رانتي
پنهان بین نیروهای ادارات مناطق وجود دارد كه عموما" آنها مي توانند مدیران مدارس بزرگسال باشند كه شائبه
سودانگاری مدیران این مدارس را تقویت مي كند.
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پاسخ سوال  :6فاصله ی طبقاتي باالخره در هر جایي هست ولي در این مدارس فخرفروشي و  ..دیده نمي شود
چون همه ابتدا تحصیل را رها كردند االن از تمام شرایط برای درس خواندن استفاده مي كنند و به این مسائل
توجهي نمي كنند .لذا ،از نقاط قوت مدارس بزرگسال كمتر بودن احساس تفاوت طبقاتي در بین دانش آموزان
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.
پاسخ سوال  :7كنکور خیلي مطرح نیست و اینكه به صورت جداگانه كنکوری كار شود .در مورد فعالیت های
غیر علمي هم در حد معمول مناسبت ها را مراسم برگزار ميشود ولي اردو و كارهای خاص هنری زیاد دیده نمي
شود .همهی والدین متفق القول بودند كه در مدارس بزرگساالن كمتر به ابعاد تربیت اخالقي ،تربیت زیستي ،تربیت
اقتصادی دانش آموزان توجه مي شود .و مناسبتهای مذهبي و ملي در این مدارس كم تر مورد توجه قرار مي گیرد.
اما ،رابطه اجتماعي معلمان با دانش آموزان مناسب است.
ب -بررسي زمینه ادغام مدارس :پاسخ سوال  :8نظر اكثریت بر این است كه مدارس بزرگسال و ایثارگران
با هم ادغام شود و یک سری از امکانات را هم برای این مدارس قرار دهند .و همین طور مدارس راه دور كال منحل
شوند.
ج-بررسي نقاط قوت و ضعف مدارس و ارائه راهکاردر جهت ،افزایش کارکردهای مثبت و تقلیل
کارکردهای منفي مدارس
این مدارس برای كساني مفیدست كه شاغلند و وقت به مدرسه آمدن را ندارند ولي برای بچه هایي كه دروسي را
پاس نکرده اند این مدارس عموما مفید نیستند .دانش آموزان كم سن و سال هنگام ورود به مدارس بزرگسال ترس و
اضطراب خاصي دارند و این ترس با افت تحصیلي دانشآموزان همراه است كه البته به مرور زمان حل مي شود.
اگرچه وجود دانش آموزان مسنتر كه انگیزه ی تحصیلي برای ادامه تحصیل دارند ،باعث بوجود آمدن انگیزه ادامه
تحصیل در دانش آموزان كم سن در مدارس بزرگسال مي شود ولي بهتر است كه كالس ها را از لحاظ گروه سني
جدا كنند چون حتي آموزش برای یک نوجوان  07ساله با یک فرد سن باال فرق دارد ،بچه ها سریع تر درس را
مت وجه مي شوند و انگیزه ی بیشتری هم دارند .مسن ترها یک سوال را ممکن است بارها بپرسند این طوری كالس
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
نظر تربیتي نیز در یک كالس قرار دادن این دانش آموزان نتایج منفي زیادی در پي دارد چرا كه سطح یادگیری
در كالس ،گفتمان این دو گروه ،آرزوها و افکار شان و  ...باهم متفاوت است لذا ،دانش آموزان هر پایه را از نظر
سني به دوگروه زیر  37سال و باالی  37سال تقسیم كنند و كالس های این دو گروه را از هم تفکیک نمایند.
آموزش پرورش به اندازه ی كافي نیرو در اختیار مدارس بزرگسال قرار نمي دهد ..از مسائل مهم این مدارس،
استفاده از معلماني كه استخدام رسمي آموزش و پرورش نیستند است ،چون این معلمان تعهد قانوني به مدرسه
ندارند ،لذا ،تعدادی از معلمان در وسط سال مدرسه را ترک مي كند و پیدا كردن معلم جایگزین نیز خیلي سخت
است.
از دیگر مشکالت مدرسه بزرگسال ،تغییر مکان زود هنگام این مدارس است كه باعث كاهش اعتبار این
مدارس نزد معلمان خوب و دانشآموزان مي شود و در نتیجه ریزش دانش آموزان را در پي دارد.آموزش پرورش
باید به مسائل این مدارس توجه داشته باشد و بودجه اختصاص بدهد یا حداقل یک مدرسه ی مجزا برای بزرگساالن
راه اندازی كنند .چون هر سال جای مدارس را عوض مي كنند خود دانش آموزان هم مدام اضطراب دارند كه برای
سال بعد باید در كجا ثبت نام كنند .یعني یک نگراني كه هر لحظه ممکن مدرسه منحل بشود.
از مشکالت مدرسه بزرگسال ناهمگن بودن دانش آموزان است ناهمگن درمواردی نظیر آرایش ،پوشش،
احترام به قوانین مدرسه ،انگیزه ورود به دانشگاه ،و  ...مثال در مدرسه بزرگساالن دخترانه از لحاظ پوشش و آرایش
تذكر الزم داده مي شود و همه به نوعي رعایت مي كنند .ولي وقتي از مدارس راه دور برای امتحان به مدارس
بزرگساالن مي آیند اصال فرم مدرسه و قواعد مدرسه را رعایت نمي كنند.
قابل ذكر است در طول انجام این تحقیق مسائلي كه برای مدرسه خاصي وجود داشت كمتر مورد تایید حاضران
جلسه قرار مي گرفت و بعضا به مدارس هم ارز اسناد مي شد .مثال در مشکل رعایت نکردن نرم مدرسه در پوشش
مناسب ،بزرگساالن تخطي را به راه دوری ها اسناد ميكردند و راه دوری ها به بزرگساالن.
نظر بر این بود كه امتحانات مدارس بزرگسال به نحو احسن برگزار مي شود و سوال های امتحاني از پیش تعیین
شده نیست .و با دانشآموزان مدارس دیگر در امتحان نهایي شركت ميكنند .و نمره های این مدارس واقعي است.
از سوی دیگر مدرسه از منظر امکانات و منابع مالي ضعیف است.
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بدلیل این كه در مدارس بزرگسال والدین خیلي با مدرسه در ارتباط نیستند و در امور مدرسه اظهار نظر نمي
كنند؛ لذا به نظر ميرسد فعالیت های انجمن اولیاء صوری است و بایستي اعضای انجمن اولیاء كه انتخاب مي شوند
قوی وآگاه باشند تا بتوانند امور آموزشي -تربیتي مدرسه را با كمک با دیگر گروه های ذیربط به نحو احسن هدایت
نمایند .تعدادی از دانش آموزان بخصوص كم سالترها از قوانین و مقررات تمکین ندارند خصوصا در ایام
امتحانات ،كه یکي از دالیل چنین مشکالتي عدم ارتباط موثر مدرسه بزرگساالن ،با والدین دانش آموزان است.
در مدرسه بزرگساالن كالس های آمادگي برای كنکور برگزار نمي شود .هر چند تعدادی از دانش آموزان
درخواست كالس كنکور را دارند اما مدرسه نمي تواند پاسخگو ی این نیاز باشد.
تعداد قابل توجهي از دانش آموزان بدلیل ضعف مالي و فرهنگي از مدارس روزانه باز مانده اند سپس مجبور به
ادامه تحصیل در مدارس شبانه شدند .مدارس شبانه ای موفقترند كه با مدارس روزانه در یک مکان هستند و مدیر
هر دو مدرسه یک فرد است و البته مدیر آنها توانمند است.
میزان تراكم دانش آموزان و كالس های مدرسه بزرگسال باالست.
همه ی اعضا نظر بر این داشتند كه مدارس راه دور خوب نیست.
هر واحدی حدود  7هزار تومان یعني جمعا حدود  004هزار تومان شهریه ی ثابت مدرسه است كه رقم باالیي
نیست و به نظر ميآید این رقم را باید واقعي تر و متناسب تر در نظر گرفت.

جمع بندی کارکردها
كاركرد

نوع
كاركرد

سواالت

كاركردهای مندرج در سواالت جلسات كانوني

ساحت های

والدین

تعلیم تربیت

-

اول

غیركاركردی(سوال از مالک های انتخاب مدرسه)

-

اول

غیركاركردی(سوال از پاسخ به انتظارمخاطبین)

دوم

نظارت و ارزیابي فعالیت های تربیتي و آموزشي

علمي فناورانه

تعالي كیفیت فعالیت های آموزشي و تربیتي

علمي فناورانه

كاركرد

كاركرد

كاركرد

كاركرد

آشکار

آشکار

پنهان

پنهان

آموزشي

تربیتي

آموزشي

تربیتي

نوع مدرسه
بزرگساالن
نزدیکي و در دسترس بودن مدرسه
سطح انتظار از این مدارس به دلیل
ضعف تحصیلي دانشآموزان و
شرایط خاصآنان نازل است و در
بخش جدی از آن بي پاسخ است.

14

مثبت

15

مثبت

سوم

16

منفي

چهار

17

منفي

چهار

وجود احساس غرور كاذب

اجتماعي-

•

•

به صورتي ضعیف مطرح است
•

•
•

مطرح نیست

سیاسي
وجود احساس خود كم بیني

اجتماعي-
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به صورتي ضعیف مطرح است

•

به دلیل شکست های قبلي مطرح

سیاسي
سودانگاری مسولین مدارس

است
•

اقتصادی-
حرفه ای

18

منفي

19

منفي

مدارس دیگر ميپندارند رانتي پنهان
بین نیروهای ادارات مناطق وجود
دارد و عموما" آنها مي توانند مدیران

پنج

مدارس بزرگسال باشند كه شائبه
سودانگاری مدیران این مدارس را
تقویت مي كند.

شش

وجود احساس تفاوت طبقاتي

•

اجتماعي-

چندان مطرح نیست

سیاسي

ج-دانش آموزان مدارس بزرگساالن
ردیف

لیست حضار :جلسه  04مورخ 13/00/ 30

جنسیت

پایه تحصیلي

متطقه

نام دبیرستان

.0

مرد

پیش دانشگاهي

08

شهیدبهشتي

.3

زن

پیش دانشگاهي

0

شهیدمدني

توضیحات
ایشان كاردانش برق صنعتي مي خواندهدرها كرده و
رفته خدمت و االن مشغول كار است ولي برای ادامه
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

در این جلسه 4دانش آموز بزرگسال پسر دعوت شدند كه دوفرد ذكرشده به دعوت پاسخ دادند.البته یکي از مدیران محترم پس از ییگیری متعدد نهایتا دانشآموز خودرا
معرفي نکرد.این جلسه فقط برای پسران برگزار شد.

الف -پاسخ به سواالت و بررسي کارکردهای مدارس
 ) 0مدارسي كه دانشآموزان انتخاب كرده اند با توجه به معیارهای خاصي نبوده است .انتظار و هدف خاصي هم
نسبت به حضو ر در مدرسه ندارند صرفا به دنبال گذراندن شرایطي هستند كه در حال حاضر در آن گرفتارند و
شایدمهمترین انگیزه آنان دستیابي به مدرک است.
 ) 3با نظر بر اینکه اكثریت دانش آموزان این مدارس مشکالت فردی -اجتماعي مختص خود را دارند ،لذا ،حضور
در مدرسه برای این دانش آموزان چندان جذابیتي ندارد .شرایط اجتماعي این گونه طلب مي كند تا مدركي داشته
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باشند لذا برای اخذ آن در تالشند .اگرچه معتقد بودند امیدی به بهبود شرایط با توجه باال رفتن مدرک در این
كشور وجود ندارد و در حال حاضر آن كسي كه دیپلم دارد با كسي كه كارشناس ارشد است تفاوت چنداني از نظر
جایگاه اقتصادی – اجتماعي ندارد .حتي در برخي موارد مي توان گفت كه مدارس بسیاری از ویژگي های مثبت
آنها را گرفته است از جمله انگیزه ،رفتار درست و حتي در برخي موارد اخالق را در آنها متزلزل كرده است.
 ) 3در این نوع مدارس هركسي ميتواند اعتقاد خودش را داشته باشد و اصال اجباری در ابراز یک نگرش خاص
وجود ندارد .در این مدارس برنامه های آییني – مذهبي برگزار مي گردد و هركس كه عالقه مند باشد مي تواند
شركت كند .جایگاه احترام و اخالق بد نیست ولي در كل نميتوانیم ویژگي دیني بودن را به این مدارس اطالق
كنیم.
 ) 4برنامه های تفریحي و اردویي در این مدارس جایگاهي ندارد و اهمیت چنداني به آن داده نميشود .همچینین
مراسم صبحگاه خاصي برگزار نمي شود.
 ) 7وضعیت توجه به مسائل انضباطي در این مدارس مثبت ارزیابي شد به گونه ای كه دانش آموزان معتقدند كه
اصال فضایي برای فرار از مدرسه و یا حضور نیافتن سر كالس ها ندارند و مدیران و معاونان نسبت به این مسئله
حساسیت باالیي دارند.
 ) 4در داخل مدارس ما تبعیض خاصي دیده نمي شود .اما در سطح كالن وجود تبعیض بیداد مي كند كه نشان بارز
آن وجود مدارس نمونه دولتي و تمركز امکانات و معلمان خبره در این مدارس است كه باعث شده دانش آموزان
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
های شاهد و ایثارگر یک تبعیض بزرگ در نظام آموزشي است زیرا بایستي هركس در یک نظام آموزشي صحیح
بر اساس توانمندی های خود پیشرفت كند نه انواع و اقسام سهمیه هایي كه به انحاء مختلف تخصیص مي یابد.
 ) 7بیشتر شکست های خود معطوف به دوران راهنمایي و در درس هایي مثل ریاضي  ،عربي و.....ميدانستند .اما
اگر شکستي در دوران متوسطه وجود داشته باشد یکي از دالیل عمده اش را معلمان خودتلقي ميكردند.
ب -بررسي زمینه ادغام مدارس ) 8 :بایستي مدارس ایثارگران ،راه دور و بزرگساالن در هم ادغام شود.
مدارس عادی و نمونه در هم ادغام شود .به دلیل تمركز معلمان خبره و امکانات بهتر در این مدارس.مدارس غیر
دولتي در مناطق مرفه نشین افزایش پیدا كند و مدارس دولتي در این مناطق جمع شود و فقط مناطق كمتر برخوردار
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از آموزش رایگان بهره برداری كنند .روند انتخاب و گزینش در مدارس استعداد درخشان اصالح شود زیرا كه
تمامي دانش آموزان این مدارس تیزهوش واقعي نیستند.
ج-بررسي نقاط قوت و ضعف مدارس و ارائه راهکاردر جهت ،افزایش کارکردهای مثبت و تقلیل
کارکردهای منفي مدارس
دانش آموزان این مدارس معتقدند كه اساسا دلیل اینكه در حال حاضر در مدارس بزرگساالن درس مي خوانند
عمده دلیلش مدارس قبلي این افراد است كه به دالیل مختلف از جمله وجود معلمان ناكارآمد باعث این اتفاق شده
است .همچنین این افراد معتقدند كه در این مدارس كار تربیتي چنداني صورت نمي گیرد به برنامه های تفریحي و
اردویي اصال توجهي نمي شود و تمام توجهات بر روی برنامه های آییني و مذهبي است به طور مثال شركت در
راهپیمایي و نماز جمعه.
این افراد معتقدند كه در كل كیفیت آموزشي بین مدارس شبانه نازل تر است و بابستي به كیفیت نیروی انساني
(معلم) به عنوان یک اولویت اصلي بسیار توجه شود چون ناكارآمدی در این حوزه آسیب های زیادی به دانش
آموزان وارد ساخته است كه همین دانش آموزان نیز از این مسئله آسیب دیده اند.
نکته قابل توجه این است كه این دانش آموزان عالقه برای رسیدن به اهدافشان را دارند و بسیار با انگیزه هستند ولي
نسبت به شرایط اجتماعي بسیار بدبین هستند و اصال امیدی نسبت به پیشرفت ندارند و به عبارت دیگر تالشهایشان
را صرفا برای داشتن مدرک مي دانند.
این دانش آموزان نسبت به زمانبندی برنامه های آموزشي در این مدارس معترض هستند و بیان مي كنند كه دانش
آموزان مدارس شبانه كه سركار مي روند نمي توانند به این برنامه خود را برسانند و همین مسئله مانعي است برای
پیگیری مدرسه و ادامه تحصیل.
مسائل پرورشي آنطور كه باید و شاید در این مدارس پررنگ نیست اما نسبت به انجام برخي امور به ویژه امور دیني
و مذهبي اصال اجباری ندارند .در این زمینه نکته ای كه قابل توجه است اینكه معلمان این مدارس ورای مسائل
آموزشي به شرایط خاصي كه برخي از دانش آموزان دارند توجهي نمي كنند و خیلي ساده از آن مي گذرند و
همین عدم توجه برخي از معلمین باعث دلزدگي دانش آموزان نسبت به درس همان معلم مربوط در دانش آموزان
شده است كه این به واقع موید این نکته است كه معلمان اصال آنطور كه باید و شاید پیرامون مسائل تربیتي و
روانشناختي – اجتماعي دانش آموزان ،آموزش های كافي را اخذ نکرده اند.
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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.
در مورد ادغام معتقدند كه اساسا وجود مدارس نمونه ،استعداد درخشان ،ایثارگران و راه دور و  ....نشان از تبعیض
دارند و بایست فکری برای این مسئله شود.
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•

مدارس مخدوش است
به دلیل شکست های آموزشي مربوط
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 -4مدارس آموزش از راه دور
هدف نوع مدرسه :هدف كلي ،برنامه ریزی آموزشي و پرورشي برای اجرای آموزش های از راه دور بر
اساس قوانین و ضوابط آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش اهداف جزیي ،الف :تقویت بنیه و توان علمي
دانش آموزان داخل كشور از طریق سایت مکمل آموزشي و برای بازماندگان از تحصیل واجد شرایط و ارائه
مدرک تحصیلي ب :ایجاد زمینه برای غني سازی اطالعات علمي دانش آموزان از طریق منابع اطالعاتي گسترده
جهاني ج :تسهیل ارتباط علمي – پژوهشي (دانش آموز – معلم) و (دانش آمو ز – دانش آموز)  )4پوشش
فراگیر و مرحله ای – منطقه ای داوطلبین خارج از كشور متناسب با زبان ،امکانات و محرومیت ها  )7برون سپار ی
اجرای آموزش با حفظ عنصر جوابگویي زمینه های ایجاد مراكز مجری ،زیر ساختها و سخت افزارها ،نرم افزار
ها و تولید محتوا
مدیران مدارس آموزش از راه دور

لیست حضار :جلسه  01مورخ 13/03/4

توضیحات

این جلسه با حضور 4نفر از مدیران مدارس راه دور شهر تهران
و 0نفر از موسسین اولیه مدارس راه دور برگزار گردید .برای

نام دبیرستان های دخترانه ومنطقه

نام دبیرستان های پسرانه ومنطقه

دخترانه مصباح  ،7اخالص ،07
نورعلم 03

این جلسه نیز با  01مدیر راه دور از مجموع  48مدرسه تهران

بصیرت 03

هماهنگ شد كه افراد فوق دعوت محققان را اجابت كردند.

تحلیل هدف :به نظر ميرسد بخش عمده جهت گیریهای این مدارس مطابق اساسنامه از دستور كار خارج
است ،این مدارس باید به عنوان یک شیوه آموزش جدید كه مي توانسته بخش عمدهای از مشکالت بازماندگان از
تحصیل را پوشش دهد ،فعالیت مي كرده كه با موانع زیادی روبرو بوده است ،باید غیر آموزشهای كتاب پایه ،به
آموزشهای تلویزیون پایه و اینترنت پایه نیز ميپرداخته كه در این بخش نیز توسعه كافي را پیدا نکرده است ،باید به
آموزش دانشآموزان خارج از كشور ميپرداخته وهمین طور در بخش آموزش های عشایری فعال مي بوده كه
توسعه الزم را نیافته و ظاهرا برای این بي اقبالي بایددنبال علت ها بود .علت هایي كه درصدد حذف این مدارس

150

بوده اند و با اطالع رساني ناصواب سعي در حذف این مدارس از گردونه داشته اند به طوری كه ذهنیت بیشتر
مدیران  ،والدین و حتي دانشآموزان را تحت تاثیر قرار داده است.
الف -پاسخ به سواالت و بررسي کارکردهای مدارس
سوال  :1مشکالت این مدارس مانند انواع دیگر مدارس بزرگساالن است .دانشآموز بزرگسال در مدارس راه دور
وضعیت متفاوتي ندارد و انتظار دریافت نمره غیر واقعي دانشآموزان از طرف مدیران این مدارس به شدت نفي مي-
گردد و البته مثل همه مدارسي كه مخاطب بزرگسال دارند بالکل نميشود منکر همه این مسائل شد .مواجهه دوسال
اخیر كه آزمونهای این مدارس در مدارس بزرگساالن به انجام مي رسد لطمات جدی به این مدارس زده و ذهنیت
جامعه را در مرد این مدراس دچار خدشه ساخته است.
سوال  :2در این مدارس فضای رقابت كنکوری چشم گیر نیست و دانشآموز موفق هم كسي نیست كه درفضای
رقابتي خود را نشان مي دهد بلکه جهت گیری اصلي ادامه تحصیل و تمام كردن نواقص تحصیلي است كه البته
جهتگیری مدرک گرایي هم در آن پررنگ است.
سوال  :3به ابعاد مختلف رشدی در این نوع مدارس عموما مانند مدارس روزانه و عادی پرداخته نميشود ولیکن
سعي بر این است كه به مناسبت های دیني ،سیاسي و اجتماعي پرداخته شود.
سوال  :4سمتگیری اصلي این مدارس به صورت برجسته تربیت نیروی ملتزم به ارزشهای نظام نیست اگرچه به
صورت غیر مستقیم این كار در دست انجام است.
سوال  :5حرمت و احترام معلم محفوظ است و لیکن باید شرایط همه مدارس بزرگسال را در این مدرس ملحوظ
دانست.
سوال  - :6عدم اعتماد به این نوع مدرسه شائبههای كالن سیاسي و مدیریتي دارد .وقتي معاون متوسطه
وزارتخانه موضوع جعل مدرک و تقلب در صدور دیپلم در این نوع مدرسه را اطالعرساني ميكند در حالي كه
شیوه و رویه موجود كشور كتمان این مسئله است به نظر ميآید جهتگیریهای سیاسي در تقابل با این نوع مدرسه
مطرح است .از سوی دیگر ،مدیران حاضر به تخلفات موجود كه در این نوع مدرسه رخ ميدهد اذعان داشتند ولي
آن را فراتر از تخلفات دیگر انواع مدارس نميدانستند و در عین حال صدمه زدن به سازوكار این نوع مدرسه را در
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این مسئله دخیل ميدانستند .به نحوی كه طبق اساسنامه این نوع مدرسه ميباید از مدیران موظف آموزش و پرورش
استفاده كند كه این امر محقق نگشته است.
سوال  :7در فضای این نوع مدرسه شرائط رقابتي دیده نميشود .دانش آموزان بیشتر به دنبال مدرک گرفتن
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
دختران بزرگسال انگیزههای غیرمدرک تحصیلي تفوق دارد و عموماً انگیزههای این دانشآموزان باال تلقي ميشود.
ب -بررسي زمینه ادغام مدارس :سوال  .0 :8مدارس بزرگسال باید منحل شود و بزرگساالني كه ميخواهند
ادامه تحصیل دهند الزم است به آموزش از راه دور مراجعه كنند  .3آموزش خارج از كشور باید منحل شوند چون
این آموزشها مطابق اساسنامه مدارس راه دور بایستي در این نوع مدرسه انجام شود .4 .مدارس عشایری باید تعطیل
شوند و به مراكز آموزش از راه دور كشیده شوند .7 .مدارس ایثارگران باید تعطیل شوند .همه این آموزشها مطابق
اساسنامه مي تواند از طریق آموزش از راه دور انجام شود.
ج-بررسي نقاط قوت و ضعف مدارس و ارائه راهکاردر جهت ،افزایش کارکردهای مثبت و تقلیل
کارکردهای منفي مدارس
در دولت قبل با آموزش از راه دور برخورد های سلیقهای و سیاسي شد و تالش بر حذف این نوع مدرسه بود .بر
اساس اصل سي ام و اصل سوم قانون اساسي ،آموزش و پرورش مسئول و متولي بدون تردیدآموزش های عمومي
در كشور است ا گر به هر دلیلي نتواند این آموزش ها را در كشور تسهیل نماید مسئول است .در مقطع راهنمایي و
دبیرستان ریزش خیلي زیاد است .كه با سیستم ارزشیابي تحصیلي این ریزش كم شده است ولیکن مشکل در جایي
دیگر آشکار شده است .در سطح نازل امتحانات و كه در اصل به معني تنزل كیفیت آموزشي است .آموزش و
پرورش نمي تواند بگوید كه تنها آموزش مطلوب چهره به چهره است ،آن هم در هزاره ای كه یونسکو آن را به
عنوان هزاره آموزش از راه دور شناخته شده است .یک عده شاغل هستند و نمي توانند به آموزش و پرورش بیایند و
باید در خارج از ساعت مدرسه بتوانند درس بخوانند .افراد از سن  4تا  47سالگي مشمول یادگیری هستند .مدارس
عادی ناتوان از پوشش این حجم از افراد است .با محاسبهای كه در سال  83انجام شده بود ،آموزش از راه دور
حدود سیزده میلیون از افراد باز مانده تحصیل و نیازمند تحصیل را باید پوشش مي داد .برای آن هایي كه محروم از
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آموزش هستند شاید آموزش از راه دور بهترین گزینهای باشد كه در عین حال مشمولین آن بار دولت محسوب
نشوند .این مسیری است كه دنیا به سمت آن سیر كرده و حتي هوشمند سازی مدارس نیز باید از آنجا آغاز مي شد.
اگر آموزش به صورت سنتي باقي بماند و خود را به شیوه های جدید مجهز نسازد ،مجموعه های انتشارات آموزشي
به صورتي بي رویه رشد مي كنند ،چنانکه این اتفاق رخ داده است و فضای تعلیم و تربیت كشور در چالش با آسیب
های آنان است .این ها همه در حالي است كه نرخ بي سوادی در كشور باال بوده و اقدامات نهضت سوادآموزی در
یک مقطع و یک دوره مناسب بوده و نیاز به استفاده از شیوه های جدیدی است كه شاید آموزش از راه دور بهترین
فرصتي بود كه  01سال در محاق قرار گرفته است.
آموزش از راه دور شامل  3بخش است .0 :كتاب پایه( كه دانشگاه پیام نور انجام مي دهد) .3،تلویزیون محور
(شبکه خاص آموزش از راه دور كه درس ها باید از طریق آن ارائه شود)  .3آموزش مجازی(اینترنت پایه) .به دلیل
برخوردهایي كه با این نوع مدرسه و آموزش صورت گرفت آموزش راه دور فقط در آموزش های كتاب پایه
محدو د ماند و مسایلي هم كه در دیگر مدارس بزرگسال نیز رخ مي دهد ،را به این نوع مدرسه اسناد دادند و آن را
اطالع رساني عمومي كردند.
بخشي از مشکالت آموزش از راه دور به شرح زیر است:
 آزمون مدارس راه دور طي  3سال اخیر در مدارس دیگر برگزار ميشود .این امر بازتاب منفي داشته و عالوهبراین كه خالف مقررات است به صورت تلویحي به معني عدم اعتبار و اعتماد به مسئولین مدارس راه دور ميباشد.
درگیری بین دانشآموزان مدارس راه دور و مدارس امتحانگیرنده هم نکته قابل توجه دیگری بود كه طرح شد.
 پیشنهاد نظارت بیشتر و دقیقتر بر امتحانات بجای تغییر مکان امتحانات سبب اعتمادسازی مجدد این مدارسخواهد شد.
 از دالیل اقبال والدین به این نوع مدرسه ميتوان به محدود و شناور بودن ساعت درسي این نوع مدرسه اشاره كردو البته هزینه دریافتي نازل در این نوع مدارس هم در اقبال به این نوع مدارس موثر بوده است.
 این نوع مدرسه پتانسیل پوشش به  07میلیون دانشآموز جامانده از تحصیل بین سنین  4تا  47سال را دارد و برایآموزش و پرورش فرصت منحصر به فردی تلقي ميشود كه از آن بهره گیرد.
 آموزشهای از راه دور تجربه جهاني است كه هم كشورهای توسعهیافته به سمت آن سوق داشتهاند و این نوعآموزش كه بالطبع در مدارس از راه دور تعقیب ميگردیده و آموزش و پرورش ناگزیر به شکلهای مختلف مثل
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هوشمندسازی و ...به سمت آن خواهد رفت و به نظر ميرسد به دلیل سلیقه مدیریتي مدیران مختلف در محاق قرار
گرفته و زحمات و هزینههای آن نادیده گرفته شده است و با قوانین و مقررات دست وپاگیر و اطالعرسانيهای
نادرست سعي كردهاند آنان را از میدان فعالیت بیرون كنند.
 به دلیل نوع آموزش این مدارس برای بزرگساالني كه سلیقهشان ایجاب ميكند بیشتر در فضاهای غیرآموزشوپرورش تحصیل كنند این مدارس به نوعي مورد اقبال والدین هستند.
 تبلیغات آموزشگاههای آزاد عموماًبا فعالیت این نوع مدرسه مدخلیتي ندارند و فضای مشوبي ایجاد شده است كهزمینه سوءاستفادههای مختلف از آن فراهم شده است.
 این نوع آموزش بار هزینههای دولتي را كاهش ميدهد. مدیران این نوع مدرسه ،تخلفات مدارس بزرگساالن را 3برابر مدارس راه دور تلقي ميكردند. پیشنهاد شد برای رفع مسائل حادث شده آزمون مشترک بهمراه ناظر بیروني معتمد درنظر گرفته شود. نگرش وزارتخانه و دیگر فرهنگیان نسبت به این نوع مدرسه به دلیل اطالعرسانيهای نادرست منفي است كه درریزش دانشآموزان این نوع مدرسه موثر بوده است.
 رانت موجود ادارات برای مدارس بزرگسال (امتیاز این نوع مدرسه به افراد شاغل در ادارت آموزش و پرورشعموماً داده شده است) مسئلهای مخفي است كه در نوع تخلفات حادث شده موضوعیت دارد.
 با توجه به ظرفیت این نوع مدرسه امکان پوشش مدارس بزرگسال ،ایثارگران ،عشایری و روستایي و استثنائي راتسهیل ميسازد.
 محور فعالیت برای این نوع مدرسه درنظر گرفته شده بود كه به دلیل مواجهات سیاسي صورت گرفته فقط محوركتابپایه در مدارس فعلي فعال است .محور تلویزیون پایه و اینترنت پایه محورهایي است كه در این حوزه مغفول
مانده است.
 این نوع آموزش مي تواند خالء معلمان مازاد را با استفاده از ظرفیت به كارگیری معلمان موظف در مدارس راهدور به نوعي پوشش دهد و حل كند .از طرف دیگر ميتواند خالء معلمان توانمند در كالسهایي كه امکان پركردن
آن فراهم نبوده را ایجاد نماید.
 سواالت استانداردشده برای این مدارس طي اقدامات قبلي باید متناسب با این نوع مدارس درنظر گرفته ميشد كهمتاسفانه آموزش و پرورش در این خصوص نتوانسته اقدام الزم را معمول نماید.
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جمع بندی کارکردها
كاركرد

نوع
كاركرد

سواالت

كاركردهای مندرج در سواالت جلسات كانوني

ساحت های

مدیران و معلمان

تعلیم تربیت

1

منفي

اول

انتظار پاداش بدون تالش

مشترک

2

مثبت

دوم

موفقیت گرایي

مشترک

3

مثبت

كاركرد

كاركرد

كاركرد

كاركرد

آشکار

آشکار

پنهان

پنهان

آموزشي

تربیتي

آموزشي

تربیتي

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
نمرهها عمدتا واقعي است و مانند

•

دیگر مدارس بزرگسال است ولي
اطالعرساني های نادرست در مورد
این مدارس شدید بوده است.

سوم

استعدادپروری هدایت صحیح استعدادها و شایستگي
ها

4

منفي

سوم

نتیجه گرایي

5

مثبت

سوم

6

مثبت

سوم

7

مثبت

سوم

اهمیت داشتن زنگ ورزش

مطرح است ولي تحت اخذ مدرک

•

است
•

مشترک

وجود انگیزه تحصیلي

مشترک

مهارت اجتماعي ارتباطيمطلوب دانش آموزان
(حسن سلوک با دیگران)

سیاسي

مطرح است ولي تحت اخذ مدرک

•

مشترک

اجتماعي-

به صورت پررنگ مطرح نیست

است

•

پایین است

•

در حد معمول مطرح است

زیستي -بدني

•

به صورت پررنگ مطرح نیست

8

مثبت

سوم

وجود كالس های فوق برنامه هنری

زیبایي شناختي -هنری

•

به صورت پررنگ مطرح نیست

9

مثبت

سوم

اهمیت داشتن سالمت جسمي-رواني دانشآموزان

زیستي -بدني

11

مثبت

11

مثبت

12

مثبت

13
-

منفي

•

به صورت پررنگ مطرح نیست

سوم

توجه به آراستگي ظاهری و فردی

زیبایي شناختي -هنری

•

به صورت پررنگ مطرح نیست

چهار

التزام به ارزشهای نظام

اعتقادی،عبادی،اخالفي

•

به صورت پررنگ مطرح نیست

پنج

تکریم معلمان

اجتماعي-سیاسي

•

در حد معمول مطرح است

شش

غیركاركردی(تناسب با اهداف مصوب)

هفت

وجود فضای رقابتي

هشت

غیركاركردی(سوال از امکان ادغام)

فاصله زیاد است
اجتماعي-سیاسي

•

مطرح نیست
توصیه مي شود مدارس بزرگسال با
این نوع مدرسه ادغام شود
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 -5مدارس استعداد های درخشان(سمپاد)
هدف نوع مدرسه :شناسایي و پرورش استعداد های درخشان در سطوح مختلف تحصیلي
الف-مدیران مدارس سمپاد

لیست حضار :جلسه  08مورخ 13/03/7

توضیحات

این جلسه با حضور 4نفر از مدیران و 0نفر از مسئولین
مدارس سمپاد وزارت خانه برگزار گردید.

نام دبیرستان های دخترانه ومنطقه

نام دبیرستان های پسرانه ومنطقه

فرزانگان 4منطقه4

عالمه حلي  8منطقه 3

فرزانگان 01منطقه04

عالمه حلي 00منطقه07

فرزانگان 0منطقه 4

عالمه حلي 0منطقه 00

تحلیل هدف :بین اهداف تاسیسي مدرسه و عملکرد جاری تناسب وجود داشته ،ولیکن با توسعه بيرویه مدارس
مدارس از اهداف اساسنامهای این نوع مدارس فاصله ایجاد شده است.
الف -پاسخ به سواالت و بررسي کارکردهای مدارس
سوال :1همه ی حضار اذعان داشتند كه نمره واقعي است .بچه ها خیلي خوب تالش مي كنند لذا ،نمره های خوبي
كسب مي كنند.
سوال  :2جهت گیری كنکوری در هدف گذاری مدارس موثر بوده و آن را دچار اعوجاج كرده است و به جای
تربیت شهروندی متناسب ،دانش آموز كنکوری تربیت ميكند تا با قبولي در كنکور بتواند خود را موفق معرفي
كند .مدارس سمپاد نیز از این امر مستثني نیستند .دانش آموز موفق در مدارس سمپاد بیشتر در ابعاد آموزشي
سنجیده مي شود تا پرورشي و غیره .اما ،انتظار مدیران از دانش آموزان این است كه در ابعاد دیگر هم موفق شوند.
مدیر هم در این ابعاد برنامه ریزی مي كند.
سوال :3شوق به یادگیری در این مدارس خوب است .اما ،از سوی دیگر بعضي اذعان داشتند كه در مدارس
دیگر فقط به بعد آموزشي پرداخته مي شود و كمتر به ابعاد دیگر پرداخته مي شود .دلیل اصلي آن هم این است كه
خانواده ها و جامعه از این مدارس فقط خدمات آموشي را طلب مي كند.
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سوال :4مدعي بودند كه التزام به ارزشهای نظام در این مدارس جدی است ولي واقعیت با آمار موجود از فرار
مغزها مغایرت دارد .
سوال :5حرمت معلم مالحظه ميشود؛ اما در مجموع مدارس سمپاد دانش آموز محور هستند؛ لذا ،به طور پنهان
حرمت دانش آموز بیشتر از حرمت معلم حفظ مي شود.
سوال:6تناسب وجود داشته ،ولیکن با توسعه مدارس از اهداف اساسنامهای قبلي كه مطلوب این نوع مدارس است
فاصله ایجاد شده است.
سوال :7حضار معتقد بودند رقابت در هر فضایي وجود دارد اما فضا به صورت رقابتي مثبت است ،رقابتي سازنده و
مناسب و بستگي دارد كه ما با چه عینکي به آن نگاه كنیم .در مجموع به نظر ميرسد این فضای رقابتي جنبههای
منفي پررنگي هم دارد كه قابل انکار نیست.
ب -بررسي زمینه ادغام مدارس :سوال :8با ادغام مدرسه خود موافق نبودند .و نظر بر این داشتند كه مدارس
نمونه باید به اساسنامه قبلي خود بر گردند .در مجموع به نظر ميرسد مهمترین عارضه امروز مدارس سمپاد توسعه
بيرویه و بي كیفیتي است كه موجب شده این مدارس جایگاهشان نسبت به قبل تنزل چشمگیری داشته باشد.
ج-بررسي نقاط قوت و ضعف مدارس و ارائه راهکاردر جهت ،افزایش کارکردهای مثبت و تقلیل
کارکردهای منفي مدارس
مدارس سمپاد بر اساس استعداد هر كس شناسایي مي شود و همان رشته مورد استعدادش هدایت مي شود و آموزش
مي بیند .در مدارس سمپاد به بخشي از نیازها پاسخ مي دهند ولي امکانات بیشتری برای پژهش وجود دارد .غیر
دولتي به این شکل از امکانات برخوردار نیستند .از قبل بین دانشآموزان سمپاد مدارس نمونه رقابتهایي وجود
داشت.البته كاركردهای مدارس نمونه با سمپاد فرق مي كند.
مدارس سمپاد به  3دلیل ایجاد شده است .0 :رفع مشکل عقب ماندگي علمي كشور  .3رفع عدم توان نظام آموزش
عمومي برای تربیت نیروی توانمند برای ایجاد جهش در دانشگاه .
جهت گیری تاسیس مدارس نمونه عمدتا به دلیل رفع محرومیت آموزشي روستاها و شهرهای دور از
مراكزبرخوردار آموزشي بوده است.
توسعه باید بر حسب نیاز ها باشد و ارتقاء كیفیت باید صورت گیرد باید نواقص را بر طرف كنیم.
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هزینه های مدارس سمپاد باال است و با مدارس غیر دولتي فاصله دارند .بر اساس این مطلب در مدارس سمپاد فرار
مغز ها صورت گرفته است .مهم ترین هدف در مدارس سمپاد شناسایي استعداد های درخشان در سطوح مختلف
است.
توسعه در بعض از قسمت ها بي رویه و غیر كارشناسانه است .افراد دارای ویژگي های شخصیتي مختلف و مهارت
های مختلف دارند و آموزش و پرورش نمي تواند به آن ها پاسخ دهند .نظام آموزش و پرورش باید بتواند نیازهای
دانش آموزاني كه نخبه هستند بر آورده كنند .در مدارس سمپاد مالک انتخاب برحسب هوش است.
گسترش مدارس غیر دولتي و تیز هوشان در سال های اخیر بیش از اندازه بوده بنابر این باید مدارسي باشند كه این
افراد را شناسایي كنند و به المپیاد بفرستند .
توسعه در مدارس سمپاد به شدت ایراد داشت و مدیران ما را درگیر خود كرده است .تعداد مدارس سمپاد به طور
وحشتناكي باال رفته است و توسعه بدون در نظر گرفتن كیفیت رخ داده است .مدارس جدید از نظر كیفیت به شدت
ضعیف هستند بنابر این هر چیزی باید حد استاندارد داشته باشد .از دالیل توسعه بیش از حد مدارس سمپاد ،عملکرد
سلیقه ای دراین مدارس است؛ چون ما قانون مدون نداریم و ناهماهنگي وجود دارد؛ در مدارس جدید التاسیس،
آموزش به مدیران داده نميشود و توقع خانواده ها در قبال كه بچه هایشان تیزهوش است باالست .این كه همه
شرایط توسعه را باید دید .در حال حاضر مدارس سمپاد تحت اختیار مدیرانشان هستند و هر كدام به صورتي برنامه
را پیش ميبرند و هماهنگي بین برنامهها كم شده است .رشد شتاباني را كه در همه اركان آموزش و پرورش در سال
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:
 توسعه داده شده در مدارس جدید متفقاً غیرقابل توجیه و بي رویه تلقي ميشد. توسعه مدارس سمپاد در شهرستانها بسیار نامطلوب بوده است. فضای حاكم برنگرش آحاد اجتماع و حتي آموزش و پرورش به مدارس سمپاد مطلوب نیست و این نیاز به تعدیلدارد.
 فضای دیني و ارزشي در كنار مجموعه فعالیتهای آموزشي این مدارس نیز پررنگ است ولي ذهنیت جامعه دراین خصوص باید تعدیل شود.
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 بحث فرار مغزها و اسناد دادن آن به فضای انتخاب دانش آموزان سمپاد با مقاومت زیادی ازطرف مدیران روبروبود.
 انگیزه حضور و ماندگاری نخبگان در كشور باید در خالل فرهنگ سازی و همکاری نهادهای مختلف باال رود. منکر فضای رقابتي درون مدرسه بین دانش آموزان بودند كه طبعاَ با جهت گیریهای شدید درسي در این نوعمدرسه دور از واقعیت است.
 نباید مدارس نمونه را مدارس سمپاد شماره  3دانست و این خطای آشکاری است. برگشت به اساسنامههای قبلي مدارس سمپاد و نمونه مورد تاكید قرار گرفت. به ابعاد تربیتي پنهان در مدارس سمپاد از منظركاركرد باید جدی نگریسته شود چرا كه در این خصوص فرایندتربیتي ویژه ای در طول مدت مدید فعالیت ایجاد شده است.
 فرآیند تاسیس و توسعه مدارس جدید علمي و مصوب نیست و مدارس جدید و كادر آموزشي مدارس جدیدالتاسیس هنوز در فضای كار این نوع مدارس به خوبي قرار نگرفتهاند و هیچ چیز مکتوب و مدوني برای شرح
خدمات این اعضاء وجود ندارد .البته اساسنامه مدارس سمپاد در شورای عالي آموزش و پرورش در حال تدوین
است.
 توصیه اصالح عملکردهای تعلیمي و تربیتي مدارس سمپاد بجای پیشنهادات حذفي مورد توجه جدی قرار گرفت. در مورد برنامه غني سازی در این دانش آموزان بیشتر سلیقهای عمل ميشود و البته برنامه ویژهای ظاهراً در شوراعالي آموزش و پرورش در حال تدوین است.
 اشتغال اداری و مواجهه مدیران با موانع اداری زیاد مانع از پرداختن به وظیفه تخصصي مدیران است .عليالخصوص ذهنیت مقابل و منفي حاد جامعه در مورد این مدارس مورد تاكید قرار گرفت.
 روش نخبه پروری در كشور ما علمي تلقي نميشود. تنوع به عنوان یک نیاز محسوب ميشود ولي عاملي اصلي تنوع بیشتر اقتصادی و مبتني بر كاهش بار مالي نظامآموزش و پرورش بوده است.
 روش ها و محتوای آموزش انواع مدارس یکساله است و این سبب شده است كه تنوع مدارس علمي و متناسبنباشد و الزم است تنوع به ماهیت مخاطب خاص خود پاسخ دهد.
 مسائل قانوني و اخالقي دانش آموزان خروجي مدارس سمپاد بسیار ناچیز است.159

 دانش آموزان این مدرسه در همه مسائل اجتماعي مثل زلزله ،جنگ ،سیل و ....در صف اول كمک به آسیبزدگان قرار دارند.
 نظام آموزشي مدارس سمپاد چنان قوتي دارد كه نامتناسب با شرایط عمده دانشگاههای فعلي كشور است و اینعدم توازن و پاسخگویي به نیازهای این دانش آموزان فارغ التحصیل سمپاد در دانشگاهها یکي از دالیل مهاجرت
علمي این دانش آموزان محسوب ميشود.
 در اسناد رسمي كشور استعدادهای درخشان تا قبل از سند تحول ،رسماً شناخته نشده بود. دانش آموز محوری در مدارس سمپاد برجسته است. مشکالت اعتباری این مدارس برجسته است و نیاز به تامین الزم دارد.جمع بندی کارکردها
كاركردهای مندرج در سواالت جلسات كانوني

ساحت های

مدیران و معلمان

تعلیم تربیت

1

منفي

اول

انتظار پاداش بدون تالش

مشترک

2

مثبت

دوم

موفقیت گرایي

مشترک

3

مثبت

كاركرد

نوع
كاركرد

سواالت

كاركرد

كاركرد

كاركرد

كاركرد

آشکار

آشکار

پنهان

پنهان

آموزشي

تربیتي

آموزشي

تربیتي

نوع مدرسه
سمپاد
مطرح نیست ونمره واقعي است و

•

نمره پایین خطر اخراج را در پي
دارد

سوم

استعدادپروری هدایت صحیح استعدادها و شایستگي
ها

به شدت مطرح است ولي تحت

•

تاثیركنکور است
•

مشترک

به شدت مطرح است

4

منفي

سوم

نتیجه گرایي

مشترک

•

5

مثبت

سوم

وجود انگیزه تحصیلي

مشترک

•

6

مثبت

سوم

مهارت اجتماعي ارتباطيمطلوب دانش آموزان

اجتماعي-

(حسن سلوک با دیگران)

سیاسي

7

مثبت

سوم

اهمیت داشتن زنگ ورزش

به شدت مطرح است و متاثرازكنکور
است
به صورت پررنگي مطرح است

•

به صورت پررنگي مطرح است

زیستي -بدني

•

به صورت پررنگي مطرح است

8

مثبت

سوم

وجود كالس های فوق برنامه هنری

زیبایي شناختي -هنری

•

به صورت پررنگي مطرح است

9

مثبت

سوم

اهمیت داشتن سالمت جسمي-رواني دانشآموزان

زیستي -بدني

11

مثبت

11

مثبت

12

مثبت

-

•

به صورت پررنگي مطرح است

سوم

توجه به آراستگي ظاهری و فردی

زیبایي شناختي -هنری

•

در حد معمول مطرح است

چهار

التزام به ارزشهای نظام

اعتقادی،عبادی،اخالفي

•

در حد معمول مطرح است

پنج

تکریم معلمان

اجتماعي-سیاسي

•

در حد معمول مطرح است

شش

غیركاركردی(تناسب با اهداف مصوب)

به دلیل توسعه بي رویه فاصله از
اهداف مصوب ایجاد شده است
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13

منفي

هفت

وجود فضای رقابتي

هشت

غیركاركردی(سوال از امکان ادغام)

•

اجتماعي-سیاسي

به شدت مطرح است
توصیه به ادغام نمي شودولیکن

-

توسعه بي رویه باید متوقف شود و
مدارس بي كیفیت باید به شرایط قبل
بازگردند.

ب-والدین مدارس مدیران سمپاد
ردیف

لیست حضار :جلسه  08مورخ 13/03/7

نام و نام خاتوادگي

سمت

متطقه

نام دبیرستان

توضیحات

.0

این جلسه با حضور 3نفر

مدیر

04

عالمه حلي 01

پدر دانش آموز دختر

.3

از والدین مدارس سمپاد

مدیر

04

عالمه حلي01

پدر دانش آموز دختر

مدیر

4

فرزانگان0

مادر دانش آموز دختر

.3

شهر تهران برگزار گردید.

7تن از والدین دعوت شده در جلسه حاضرنشدند

الف -پاسخ به سواالت و بررسي کارکردهای مدارس
سوال  :1به دلیل عالقه فرزندمان به حضور در این مدارس باعث شد تا ما هم برای حضور فرزندانمان در این
مدارس تالش كنیم البته بیشتر مایل بودیم تا فرزندانمان در مدارس با سابقه تر پذیرفته شوند ولي این مورد دست ما
نیست و آزمون برای این مهم تعیین كننده است .اما االن از این مدارس رضایت چنداني نداریم چون حس ميكنیم
چیز زیادی به فرزندانمان اضافه نکرده اند و حتي در برخي موارد آن ها را با مشکالتي مواجه ساخته اند.
سوال  :2خب برخي از مدارس سمپاد در حوزه تربیتي خوب كار كرده اند و برخي این گونه نبوده اند و در كل
بایستي در برنامه های تربیتي یک تجدید نظر صوت بگیرد زیرا انتظارات اخالقي و تربیتي كه ما داشتیم در
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
احساس نکرده ایم.
سوال :3بله ما از معلمان فرزندانمان راضي هستیم در مورد این مسئله مشکل چنداني از طرف فرزندانمان انعکاس
نیافته است.
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سوال :4فضای رقابتي در این مدارس همبستگي بسیار باالیي با نگرش خانواده ها دارد زیرا خانواده بدون توجه به
توانمندی و ظرفیت فرزندانشان هركاری مي كنند تا فرزندانشان به مدارس سمپاد راه پیدا كنند .والدین اذعان داشتند
كه ،در فرزندان خود احساس شکست را دیدهاند به خصوص در مورد شركت در المپیادها و هم احساس غرور
كاذب را در ایشان مشاهده كرده اند به گونه ای كه حتي گاهي والدین را هم سطح خود نمي دانند.
سوال  :5در مورد كسب در آمد ما معتقدیم كه اساسا توسعه مدارس سمپاد در سطح كالن به عنوان یک مسیر
برای وزارت آموزش و پرورش جهت كسب در آمد است و نگرش مدیران در سطح خرد صرفا تابع همان چیزی
است كه به آن ها ابالغ مي شود .اما مسئولین مدرسه دغدغه مند و تالشگر هستند و نباید از حق گذشت.
سوال  :6این احساس به خصوص در مدارس سمپاد مناطق پایین شهر كه دانشآموزان مناطق شمالي را پذیرش مي
كنند به خوبي قابل لمس است به صورتي كه دانش آموزان مناطق شمالي بین خود و دانش آموزان مناطق كمتر
برخوردار تفاوت احساس مي كنند و خود را اصال شبیه آن ها نمي دانند .اما این امتزاج فرهنگي گاهي باعث شده
تا تک بعدی بودن دانش آموزان مناطق شمال شهر كمرنگ تر شود .از سوی دیگر ،آفتي كه همگي بر روی آن
توافق دارند ایجاد غرور كاذب در دانش آموزان است كه باعث شده است تا حتي این دانش آموزان والدین خود را
هم سطح خود ندانند.
سوال  :7ارزیابي در این حوزه از مدارس سمپاد مثبت است زیرا این مدارس به فرزندان ما این شجاعت را داده اند
تا هم استعدادهای خود را شناسایي كنند و وهم در مسیر اعتالی استعدادهای خود قدم بردارند .از سوی دیگر،
والدین معتقدند كه مسائل تربیت اجتماعي چه در آموزش خانواده ها و چه در آموزش مهارت های زندگي برای
دانش آموزان ،باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد؛ توجه به پرورش ابعاد اجتماعي دانش آموزان چندان قوی نیست.
ب -بررسي زمینه ادغام مدارس :سوال :8توسعه این چنیني مدارس سمپاد اصال صحیح نیست و باید اصالح
شود .مدارس شاهد بایستي حفظ شود .هیئت امنایي و نمونه بایستي در مدارس دولتي ادغام شوند.ادغام مدارس راه
دور ،بزرگساالن و ایثارگران نیز امکان پذیر است.ایشان معتقدند كه در مورد مدارس دولتي واقعا بي عدالتي صورت
گرفته است.
ج-بررسي نقاط قوت و ضعف مدارس و ارائه راهکاردر جهت ،افزایش کارکردهای مثبت و تقلیل
کارکردهای منفي مدارس

162

والدین حاضر  3پدر از مدرسه فرزانگان  01بودند كه مدرسه جدید التاسیس بود و سال اول كارش بود و ذهنیت
آنان طبعا در حد همین تجربه چند ماهه از مدرسه دخترشان است .مادری كه در جلسه حاضر بود مادر یکي از دانش
آموزان فرزانگان  0بود كه به واقع ميتوان گفت تیز هوش واقعي است و نحوه مواجهه خانواده با این دختر نیز پیام
بسیاری برای این حوزه دارد و لیکن از مواجهه نامطلوب و فضای رقابتي شکننده بین دانش آموزان و آسیب هایي
كه دخترش در این خصوص خورده است نکات قابل تاملي طرح شد.
عمده نکات طرح شده در جلسه اخیر به شرح زیر است:
افزایش تعداد مدارس سمپاد از انحرافاتي است كه در اهداف مدارس نمونه دولتي ،استعداد درخشان و سایر انواع
مدارس به وجود آمده است كه صرفا برای جذب درآمد برای آموزش و پرورش صورت گرفته و در نهایت به
صورت غیر مستقیم به مدارس غیر دولتي صدمات جدی وارد آورده است
دانش آموزان این مدارس با هوش واقعي نیستند و اختالف سطح این دانش آموزان بسیار مشهود و ملموس است و
همین مسئله باعث شده تا برخي از دانش آموزان از لحاظ علمي – محتوایي ارضا نشوند و به نوعي دلزدگي برایشان
ایجاد شود.
تقسم بندی دانش آموزان بدون توجه به مناطق محل زندگیشان معضل جدی مدارس جدید است .دانش آموزی كه
در منطقه شهرک غرب زندگي مي كند باید به اجبار به مدرسه فرزانگان منطقه  04برود .همین مسئله اختالف طبقه
اجتماعي – اقتصادی درمیان دانشآموزاني كه از خانوادههای با شرایط مالي متفاوت انتخاب شده اند را هرچه بیشتر
پررنگ مي كند.
یکي از مسائلي كه خال آن حس مي شودكم توجهي به آموزش خانواده در مدارس سمپاد است زیرا آگاهي در این
رابطه والدین را در كنترل فرندانشان و میزان موفقیت بیشتر در فرایند تربیت این دانش آموزان بهتر یاری خواهد كرد
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
بعدی است كه البته این مسئله در همه مدارس سمپاد صدق نمي كند ولي باز جای تامل دارد زیرا آموزش و پرورش
صرفا موفقیت در كنکور  ،المپیاد و سایر رقابت های این چنیني نیست بلکه آموزش و پرورش باید برای زندگي بهتر
باشد ،در صورتي كه ما در فرزندانمان مهارت های زندگي را ناقص مي بینیم .
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دانش آموزان سمپاد دو دسته هستند  -0كساني كه بسیار پیشرفت مي كنند  -3كساني كه بسیار پسرفت مي كنند به
گونه ای كه حتي قادر به قبولي در دانشگاه نخواهند بود.
فضای دیني – ارزشي در مدارس فرزندانمان با توجه به این كه نام سمپاد را یدک مي كشند چندان قوی و تاثیرگذار
نیست حتي از برخي مدارس شاهد نیز پایینتر است و متوجه شده ایم كه این مدارس با توجه به نام و آوازه ای كه
دارند چندان تحفه ای هم نبودند.
جمع بندی کارکردها
كاركرد

نوع
كاركرد

سواالت

كاركردهای مندرج در سواالت جلسات كانوني

ساحت های

والدین

تعلیم تربیت

كاركرد

كاركرد

كاركرد

كاركرد

آشکار

آشکار

پنهان

پنهان

آموزشي

تربیتي

آموزشي

تربیتي

نوع مدرسه
سمپاد
مالک آزمونهایي است كه قراراست
تیزهوشان را تشخیص داده و از
دیگران جدا كند و فضای آموزشي

-

اول

غیركاركردی(سوال از مالک های انتخاب مدرسه)

-

اول

غیركاركردی(سوال از پاسخ به انتظارمخاطبین)

دوم

نظارت و ارزیابي فعالیت های تربیتي و آموزشي

علمي فناورانه

تعالي كیفیت فعالیت های آموزشي و تربیتي

علمي فناورانه

همه مدارس-مانندكنکور-تحت
تاثیرآنهاست و قبولي در این مدارس
رویای خانوادههااست.
مطابق آوازه این مدارس و ذهنیت
خانوادهها نتوانستهاند به همه انتظارات
پاسخ دهند ولي عموما مثبت است .

14

مثبت

15

مثبت

سوم

•

•

مطرح است
•

•

با شدت مطرح است و متاثرازكنکور
است

16

منفي

چهار

وجود احساس غرور كاذب

اجتماعي-سیاسي

•

مطرح است و شدت دارد

17

منفي

چهار

وجود احساس خود كم بیني

اجتماعي-سیاسي

•

در حد معمول مطرح است

سودانگاری مسولین مدارس

اقتصادی -حرفه ای

18

منفي

19

منفي

•

با توجه به دریافت هزینه نزدیک به
مدارس غیر دولتي این شائبه وجود
دارد ولیکن متاثر از نام مدرسه و

پنج

عملکرد مقبول مدرسه از منظر والدین
و حمایت دولتي ناچیز ،اعتراض
پررنگي مشهود نیست.

شش

وجود احساس تفاوت طبقاتي

اجتماعي-سیاسي

•

به قوت مطرح است علي الخصوص
در مدارس جدید كه قادر نبودهاند
برحسب مکان سکونت دانشآموزان
آنها را جایابي كنندتشدید شده است.
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 -6مدارس شاهد
هدف نوع مدرسه :هدف ،الف :تحقق فرمان های حضرت امام خمیني(ره) و تاكیدات مقام معظم رهبری در
زمینه رسیدگي به امور تحصیلي و تربیتي فرزندان شاهد ب :الگوسازی مدارس شاهد به عنوان مجموعهای از
دستاورد های نظام در تربیت آینده سازان ایران اسالمي ج :ترویج فرهنگ ایثار و شهادت د :دستیابي به رشد و
تعالي جامعه هدف با شاخص های توانمندی و عزت مندی با معیار های انقالب اسالمي م :پیشگام بودن جامعه
هدف در ایثار گری و تمدن اسالمي و صدور آرمان ها و ارزش های انقالب اسالمي
الف-مدیران مدارس شاهد

جلسه  04مورخ 13/00/31

توضیحات

نام دبیرستان های دخترانه ومنطقه

این جلسه با حضور 7نفر از مدیران و  4نفر از معاونین

حضرت معصومه  ،01صابرین،0

مدارس شاهد شهر تهران برگزار گردید.

مطهره ،04شهدای  7تیر ،4معلم4

نام دبیرستان های پسرانه ومنطقه

مهدیون ،03شهید رجایي ،7وارثان
حسین ،07شهید مطهری ،4جالل آل
احمد0

تحلیل هدف :براساس هدف الف اساسنامه شاهد ،امروز تعداد فرزندان شهدا كه با محرومیت والد مواجهند و
براساس نیاز خاص آنان مدارس شاهد شکل گرفت اندكند و اگر مبنای ادامه كار این مدارس فقط همین دانش-
آموزان با نوع محرومیت خاصشان بود وجود مدارس شاهد در حال حاضر توجیهي نداشت ولي با احتساب فرزندان
جانبازان ،ایثارگران و رزمندگان ،نیمي از دانشآموزان مدارس شاهد جرو طرح شاهدند و نیم دیگر طبق اساسنامه
تاسیس باید از دانشآموزان مستعد خانواده های خوشنام غیر شاهد انتخاب گردند .در حال حاضر از مدارس شاهد
استقبال خوبي وجود دارد وعلت عمده آن تنوع مدارس و سردر گمي خانواده ها برای پیدا كردن مدرسه مناسب
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
چشمگیر این مدارس در  3سال اخیر بیشتر با هدف اقتصادی صورت گرفته است كه با اهداف اساسنامه مغایرت
دارد.
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الف -پاسخ به سواالت و بررسي کارکردهای مدارس:
سوال :1از نظر نمره در مدارس شاهد باید گفت نمره به صورت واقعي است .حتي گاهي در مدارس شاهد نمره
مستمر به دانش آموزان كم داده مي شود تا در طي سال تحصیلي زمینه تالش بیشتر دانش آموزان ترغیب شود و
معموال این ها در پایان سال تحصیلي نمره باالیي مي گیرند.
كاركرد پنهان تربیتي منفي انتظار پاداش بدون تالش اینجا مطرح نیست ونمره واقعي است .
سوال :2چون خانواده هایي كه مدرسه شاهد را انتخاب ميكنند متدین و مذهبي هستند لذا ،به دنبال محیطي سالم
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
همه ابعاد رشد و تربیت دانش آموزان پرداختهاند.
كاركرد آشکارآموزشي مثبت موفقیت گرایي اینجا برجسته است ولي در موفقیتهای مختلف دانشآموزان
موفقیت در كنکور از دیگر موفقیت ها وزن بیشتری دارد و به آن بیشتر پرداخته مي شود.
سوال :3خانواده ها دوست دارند فرزندانشان در مدارس شاهد درس بخوانند چون به لحاظ اخالقي  ،تربیتي و
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.
سوال :4التزام به ارزشهای نظام به زعم مدیران در این مدارس نهادینه شده و كاركرد مقبول است ولي بعضي سوء
استفادهها با رسم شاهد سبب ایجاد نگرشي استفاده ناروا و ناعادالنه در بعضي اقشار در مورد این نوع مدارس اشت.
سوال :5حرمت معلم محفوظ و فضای عمومي مدرسه مطلوب است.
سوال :6به نظر ميرسد اصال انحرافي از اهداف اساسنامهای صورت نگرفته است.
سوال :7حضارمعتقد بودند فضای رقابتي سالمي در مدرسه وجود دارد .مشکل عمده درسي مربوط به بچههای
طرح شاهد است كه از نظر درسي ضعیفترند .
ب -بررسي زمینه ادغام مدارس:سوال :8حضار متفقا با ادغام مدارس شاهد مخالف بودند واظهار داشتند
كه مدارس شاهد مدارسي خاص و باشرایط خاص هستند كه به دلیل وجود فرزندان شهدا و ایثارگران و حفظ
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فرهنگ ایثار و شهادت باید آنها را حفظ كرد .الزم به ذكر است مدارس شاهد در بهترین فضاهای آموزشي مناطق
آموزشي و با قوی ترین كادر ونیروی انساني فعالیت مي كنند .همچنین جمع حاضر توسعه مدارس سمپاد و نمونه را
نامناسب و آسیب نظام آموزشي تلقي ميكردند .در مورد ادغام مدارس ایثارگران با بزرگساالن نیز نگاه مقاومتي بود
و معتقد بودند مدارس ایثارگران نیز باید به حیات خود ادامه دهند.
جمع بندی محققان هم عدم توصیه ادغام این مدارس است ولي توسعه این مدارس باید متوقف شود و مدارس
شاهدجدیدالتاسیسي كه كیفیت الزم را ندارند بهتر است به شرایط قبل بازگردند.

ج-بررسي نقاط قوت و ضعف مدارس و ارائه راهکاردر جهت ،افزایش کارکردهای مثبت و تقلیل
کارکردهای منفي مدارس:
 خانوادهها به دلیل شرایط خاص فرهنگي مبتني بر ارزش مداری ،متقاضي حضور فرزندانشان در مدارس شاهدند ومجموع تقاضاها بسیار زیاد است.
 تعدد و تنوع مدارس موجب سرگرداني والدین است ولیکن در صورت تقویت شرایط مدارس عادی و عموميوجود تنوع مي تواند مقبول باشد.
 مدارس شاهد در  01سال اخیر دچار مشکالت عدیدهای چه از طرف آموزش و پرورش چه بنیاد شهید ميباشند. طرح پراكنده شاهد چندان توفیق نداشته است. عملکرد متمركز در تدوین شرایط و ضوابط ثبت مدارس شاهد دست مدیران را بسته است كه عمالً به دلیل وجودسفارشهای مکرر است.
 سفارش پذیری و فشار برای پذیرش دانش آموزان خاص سفارش شده ،توهیني به ساحت مدیران است و چهرهناعادالنهای به مدارس شاهد داده است.
 زمان اختصاصي كاركنان مدارس شاهد از زمان دیگر كاركنان آموزش پرورش باالتر است و ما به ازایي همبرایشان دیده نشده است.
 مدارس شاهد در برداشتن بخشي از بار مالي دولت موثر بودهاند ولیکن با مشکالت مالي عدیدهای دست به گریبانهستند.
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جمع بندی کارکردها
كاركرد

نوع
كاركرد

سواالت

كاركردهای مندرج در سواالت جلسات كانوني

ساحت های

مدیران و معلمان

تعلیم تربیت

1

منفي

اول

انتظار پاداش بدون تالش

مشترک

2

مثبت

دوم

موفقیت گرایي

مشترک

3

مثبت

سوم

استعدادپروری هدایت صحیح استعدادها و شایستگي
ها

كاركرد

كاركرد

كاركرد

كاركرد

آشکار

آشکار

پنهان

پنهان

آموزشي

تربیتي

آموزشي

تربیتي

شاهد

•

مطرح نیست ونمره واقعي است
مطرح است ولي تحت تاثیركنکور

•

است
•

مشترک

نوع مدرسه

مطرح است

4

منفي

سوم

نتیجه گرایي

مشترک

•

مطرح است و متاثرازكنکور است

5

مثبت

سوم

وجود انگیزه تحصیلي

مشترک

•

مطرح است

6

مثبت

سوم

مهارت اجتماعي ارتباطيمطلوب دانش آموزان

اجتماعي-

(حسن سلوک با دیگران)

سیاسي

7

مثبت

سوم

اهمیت داشتن زنگ ورزش

•

در حد معمول مطرح است

زیستي -بدني

•

در حد معمول مطرح است

8

مثبت

سوم

وجود كالس های فوق برنامه هنری

زیبایي شناختي -هنری

•

در حد معمول مطرح است

9

مثبت

سوم

اهمیت داشتن سالمت جسمي-رواني دانشآموزان

زیستي -بدني

11

مثبت

11

مثبت

12

مثبت

13
-

منفي

•

در حد معمول مطرح است

سوم

توجه به آراستگي ظاهری و فردی

زیبایي شناختي -هنری

•

در حد معمول مطرح است

چهار

التزام به ارزشهای نظام

اعتقادی،عبادی،اخالفي

•

بیشتر از دیگر مدارس مطرح است

پنج

تکریم معلمان

اجتماعي-سیاسي

•

در حد معمول مطرح است

شش

غیركاركردی(تناسب با اهداف مصوب)

هفت

وجود فضای رقابتي

هشت

غیركاركردی(سوال از امکان ادغام)

دارد
اجتماعي-سیاسي

•

مطرح است
توصیه به ادغام نمي شود
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ب -والدین مدارس شاهد
ردیف
.0
.3

حضار
این جلسه با حضور 3نفر از والدین
مدارس شاهد شهر تهران برگزار
گردید .در این جلسه نیز  01نفر از

.3

لیست حضار :جلسه  30مورخ 0313/03/04
شغل

پایه تحصیلي فرزند

متطقه

نام دبیرستان

توضیحات

تحصیالت

خانه دار

سمم

4

شهدای  7تیر

مادر دانش آموز دختر

لیسانس

بازنشسته

دوم

04

مطهره

پدر(آزاده ) دانش آموز دختر

لیسانس

فرهنگي

دوم

دیپلم

والدین دعوت شده بودند كه افراد

پدر دانش آموز دختر ،مدیر
01

حضرت معصومه

فوق محققان را اجابت كردند.

مدرسه ای غیرانتفاعي در
منطقه 01

الف -پاسخ به سواالت و بررسي کارکردهای مدارس
سوال  :1والدین این مدارس بدنبال مدرسه ارزش مدار بودهاند و بعالوه آن عملکرد مدیران را نیز رصد كردهاند تا
به بهترین مدرسه برسند.
سوال :2والدین با فعالیتهای مدرسه آشنا هستند ولي در مدارس جدید التاسیس مشکالت زیادی وجود دارد كه
خانوادهها ترجیح ميدهند برای حفظ امنیت فرزند خود آن را با مدرسه مطرح نکنند.
سوال :3عموماَ فضای آموزشي مدارس خوب ارزیابي ميشد ولیکن معتقد بودند فضای ارزشي متناسب با نام
مدارس شاهد در بعضي از مدارس نادیده انگاشته ميشود.
سوال :4فضای مدرسه رقابتي است ولیکن رقابت توام با رفاقت و جنبه منفي رقابت برای والدین دانشآموزان در
مدارس شاهد ملموس نبود و ارزیابي حاضران این جلسه از رقابت ،منفي نبود.
سوال :5فضای مدرسه را هم فضای غیركاسبکارانه ميدیدند و دغدغهی اصیل تعلیم و تربیت مشهود است.
سوال :6فضای طبقاتي مشهود و پررنگ نیست.
سوال :7به ابعاد مختلف توجه ميشود اگرچه نباید اثرات كنکور را ندید گرفت چرا كه همه ابعاد مخنلف رشدی
تحت الشعاع كنکور قرار دارد و با آن تنظیم ميشود .در مورد فرهنگ ارزشي و دیني ميشود گفت فضای مدارس
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شاهد نسبت به دیگر مدارس كمي مطلوب تر است ولي باید اذعان كرد این تفاوت آنقدر برجسته نیست و متناسب
با نام مدرسه شاهد و انتظاری كه از این مدارس ميرود ،فرهنگ ارزشي و دیني پررنگ و مشهود نیست.
ب -بررسي زمینه ادغام مدارس :سوال :8پیشنهاد حذف مجتمعهای آموزشي مطرح شد .عملکرد هیات
امنائي ها غیر از دردسر نبوده و عملکرد مدیران خوب در مدارس دولتي شاید بسیار بیشتر از هیات امنائيها توانسته
اعتماد خانوادهها را جلب كند .توسعه نمونه و سمپاد و شاهد منفي و نادرست ارزیابي شد .تجربه اداره خودگردان
مدرسه تجربهای مفید و متناسب ارزیابي شد  .معتقدبودند در مدارس راه دوره تخلفات زیادی شکل گرفته است.
ج-بررسي نقاط قوت و ضعف مدارس و ارائه راهکاردر جهت ،افزایش کارکردهای مثبت و تقلیل
کارکردهای منفي مدارس
مادر حاضر در جلسه اشاره داشت ،فرزند دومشان سمپادی است و بین اقدامات تربیتي و اعتقادی دو مدرسه ،مدرسه
شاهد را ضعیف عنوان ميكرد .وی معتقد است جهت گیری اول خانوادهشان همین موضوع اقدامات تربیتي و
اعتقادی است و این در مدرسه شاهد اجابت نشده است.
در فعالیتهای آموزشي هم آنان را ضعیف ارزیابي ميكرد .علت ،به زعم ایشان نوپا بودن مدرسه و نداشتن مالک
الزم پذیرش دانش آموزان بوده است بنحوی كه جو مذهبي مدرسه به زعم ایشان نازل ارزیابي ميشود و فرهنگ
ارزشمند بودن چادر پوشیدن در این مدرسه شاهد تحت تاثیر جو درس كمرنگ است.
یکي از پدران حاضر نیز فضای ارزشي و اعتقادی مدارس شاهد را در اولویت اصلي انتخاب این نوع مدرسه
ميدانست بنحوی كه فرزندشان از راه دوری را برای حضور در مدرسه طي ميكنند ولیکن از آن راضياند و
معتقدند مدرسه شاهدفرزندشان واجد این ویژگيهاست .در عین حال عملکرد مدیر را در توفیق حاصله موثر
ميدانستند و معتقد بودند ایشان و تیمشان در موفقیتهای به دست آمده نقش اصلي را دارند .برای ایشان عملکرد
مدیر محترم چنان چشم اندازی داشت كه حاضر بود فارغ از نوع مدرسهای كه این خانم مدیر ،مدیریت ميكند
بچهاش را در آن فضا قرار دهد.
پدر حاضر دیگر اذعان داشتند در سال اول دبیرستان دخترشان مدرسه نمونه هم پذیرش شده بود و پدر معتقد بود
مرتکب اشتباه مهلکي شدند و با ثبت نام دخترشان در نمونه آسیب قابل توجه و چشمگیری به درس و انگیزه و
فضای ذهني ارزشي دخترشان زدهاند ،به نحوی كه بچه در مدرسه نمونه مورد نظر دچار آسیب جدی گردید و با
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تالش فراوان برای اصالح دوباره وضعیت نامبرده ،وی را مجدداً با تالش فراوان به شاهد بازگرداندند و رویکردشان
به عملکرد مدرسه شاهد و عملکرد خانم مدیر بسیار مثبت بود.
عملکرد كنکوری سال گذشته مدارس شاهد كه در مدرسه تهذیب منطقه  7تجمیع شده بود مورد بحث قرار
گرفت و كار درسي سال گذشته عموما خوب ارزیابي شد و علت تعطیلي آن برای ایشان واضح نبود ،ولیکن دو والد
معتقد بودند فضای ارزشي و دیني مدرسه تهذیب در شان مدارس شاهد نبوده و نیست به نحوی كه یک ازپدران
حاضر گفتند از ادامه كار درسي فرزندشان در شاهد تهذیب منطقه  7به دلیل نوع فضای ارزشي ممانعت كردهاند.
 موضوع مهمي دیگر تفاوت سطح دانش آموزان مدارس شاهد است كه معلم كالس را دچار چالش ميكند وتوصیه این بود كه آموزشهای ترمیمي و تکمیلي در فضایي بیرون از كالس درسي رسمي برای دانش آموزان
ضعیفتر منظور گردد.
 اشاره به رعایت بعضي مسائل اولیه ظاهری مثل نظم یا اتو داشتن لباس روحانیوني كه برای نماز یا اجرایبرنامههای فرهنگي در مدارس حضور ميیابند به عنوان یکي از دافعههای دیني این افراد مطرح شد كه موجب
دوری دانشآموزان از آنان ميگردد.
 دوگانگي دیگری در كاركرد مدارش شاهد مشهود است .وقتي قائلند كه خانوادههای غیرطرح شاهد را بپذیرندتحمیل كردن چادر به مادران آنان در هنگام ورود به مدرسه گریز از دین ایجاد ميكند و منجر به رفتارهای
ریاكارانه ميشود كه در منظر و مرعای دانشآموزان است .پیشنهاد شد برای رفع این منظور دانش آموزان در
مدارس شاهد پذیرش شوند كه به ارزشي مانند چادر از قبل ملتزم باشند تا آن را تحمیل تلقي نکنند.
 مشکل اعتبار الزم مدارس هم مشکل دیگری است كه خواهي نخواهي مدارس یاری خانواده را طلبیدهاند وتاكیدشد كه مدارس آن را وجه المعامله نکرده و با آن برای خانوادهها فشار درست نکردهاند.
 در مورد نمره مستمر عنوان شد عموماً نمرات مستمر واقعي نیست و این در عملکرد آموزش مدارس موثر بودهاست.
 بخشنامههای زیاد و غیرضروری كه الزم است در مورد ابالغ آنان به مدارس شاهد تجدید نظر شود نیز مورد تاكیدقرار گرفت.
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جمع بندی کارکردها
كاركرد

نوع
كاركرد

سواالت

كاركردهای مندرج در سواالت جلسات كانوني
والدین

ساحت های

-

اول

غیركاركردی(سوال از پاسخ به انتظارمخاطبین)

دوم

نظارت و ارزیابي فعالیت های تربیتي و آموزشي

علمي فناورانه

تعالي كیفیت فعالیت های آموزشي و تربیتي

علمي فناورانه
اجتماعي-سیاسي

15

مثبت

سوم

16

منفي

چهار

وجود احساس غرور كاذب

17

منفي

چهار

18

منفي

19

منفي

پنج
شش

آموزشي

تربیتي

آموزشي

تربیتي

شاهد
ارزشگرایي مدارس  -عملکرد مثبت

اول

14

آشکار

آشکار

پنهان

پنهان

تعلیم تربیت

غیركاركردی(سوال از مالک های انتخاب مدرسه)

مثبت

كاركرد

كاركرد

كاركرد

كاركرد

نوع مدرسه

مدیران
عموما مثبت است ولي جای كار
بسیار است
•

•

مطرح است
•

•

مطرح است و متاثرازكنکور است

•

اندكي مطرح است ولي شدت ندارد

•

در حد معمول مطرح است

وجود احساس خود كم بیني

اجتماعي-سیاسي

سودانگاری مسولین مدارس

اقتصادی -حرفه ای

•

وجود احساس تفاوت طبقاتي

اجتماعي -سیاسي

•
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چندان مطرح نیست
چندان مطرح نیست

 -7مدارس عادی دولتي
هدف نوع مدرسه :آموزش دركشور ایران خدمت دولتي محسوب مي گردد .بر اساس مواد قانوني 20 ،19و
30قانون اساسي حکومت جمهوری اسالمي ایران ،دولت موظف به ارائه برنامه های آموزش ابتدایي و متوسطه
رایگان به كلیه شهروندان ایراني بدون در نظر گرفتن جنسیت ،رنگ ،نژاد ،قومیت و ...آنان مي باشد.
الف-مدیران مدارس دولتي

لیست حضار :جلسه  3مورخ 13/01/33

توضیحات

نام دبیرستان های دخترانه ومنطقه

نام دبیرستان های پسرانه ومنطقه

امام جعفر صادق (ع) 7

دكترشریعتي 4

زهرا بنیانیان 7

دكترشریعتي4

این جلسه با حضور 1نفر از مدیران و یک نفز از معاونین
آموزشي مدارس عادی دولتي و  0نفر از مسئولین اداره

سمیه 0

كل شهر تهران برگزار گردید .قابل ذكر است از مجتمع
ریحانهالنبي 01

آموزشي دكتر شریعتي منطقه  4مدیران راهنمایي و

استاد مطهری 03

متوسطه همزمان در جلسه حاضر بودند.

دكترشریعتي3
مرحوم سعیدی 01
مکتبي04

تحلیل هدف :در مدارس دولتي هر چند دولت تمام تالش خود را برای جامهی عمل پوشاندن به قانون-01
 31-31قانون اساسي صرف كرده است ،اما ،در سطح حداقلي توانسته است در این امر موفقیت كسب نماید .زیرا،
تربیت مسئله ای چند جانبه است؛ در مدارس دولتي ،دولت به دلیل محدودیتهایي كه با آن مواجه بوده است
توانسته امکاناتي را برای امر آموزش مهیا نماید اما ،بستر سازی های الزمه در امر تعالي كیفیت آموزشي و تربیتي در
اكثر مدارس دولتي هنوز صورت نپذیرفته است .توسعه مدارس مختلف مانند سمپاد ،نمونه ،شاهد هم سبب شده
مدارس دولتي به مکاني برای حضور دانشآموزاني تبدیل شود كه در هیچ یک از مدارس خاص امکان قبولي
نیافتهاند .این فضایي است كه انگیزه پیشرفت دانشآموزان را مخدوش ميكند و هدف ایجاد بستری الزم در راستای
تعالي كیفیت آموزشي و تربیتي مدارس را تحت تاثیر قرار ميدهد.
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الف -پاسخ به سواالت و بررسي کارکردهای مدارس
سوال اول :در مدارس دولتي با توجه به رویکرد هایي كه نسبت به مدارس عمومي و جود دارد نمرات واقعي
است اما متاسفانه با توجه به نمرات غیر واقعي كه در دوره راهنمایي به دانش آموزان داده مي شود و متاسفانه هیچ
گونه نظارتي بر آن وجود ندارد باعث مي شود دانش آموزان اوال از لحاظ بنیان علمي ضعیف باشند ،ثانیا این
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
به رو شوند و هم والدین نسبت به عملکرد مدیریت مدرسه و كادر آموزشي دچار بي اعتمادی شوند و هم نسبت به
توانمندی های فرزند خود دچار تردید شوند.
سوال دوم :در پاسخ مدیران رسیدگي همه جانبه به دانش آموزان به عنوان آرماني ترین هدف قابل شناسایي
است و مدیران به حق با تمام توان در راه رسیدن به چنین هدفي در تالشند اما محدودیت هایي موجود در نظام
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
آموزشگاه تبدیل شوند و همین تغییر ماهیت مدرسه در نظام آموزشي باعث شده است تا صرفا موفقیت تحصیلي
مالک قرار گیرد كه تمامي مدیران متفق القول از این شرایط شدیدا ناراضي بوده اند.
سوال سوم :نتیجه محوری و موفقیت در كنکور به عنوان آفتي از سوی مدیران كه مبتال به دانش آموز و به
خصوص خانواده هایشان مي باشد معرفي گردید كه همین امر باعث شده تا والدین و دانش آموزان نسبت به امور
غیر از مسائل آموزشي توجه چنداني نداشته باشند.
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سوال چهارم :وجود دغدغه های اجرایي و مشکالتي كه در فضای آموزشي مدارس عمومي وجود دارد و هم
چنین عدم پشتیباني درست از سوی وزارت آموزش و پرورش كشور اصال مجالي برای پرداختن به چنین مباحثي را
ایجاد نکرده است و حتي بي عدالتي های آموزشي كه با وجود گسترش مدارش استعداد درخشان و مدارس نمونه
دولتي و هم چنین وجود مدارس راه دور ایجاد شده باعث شده است تا اساسا بذر بي اعتمادی نسبت به نظام در
وجود دانش آموزان به صورت كامال نا محسوس رشد یابد.
سوال پنجم :در پاسخ به این سوال بایستي به توانمندی معلمان رجوع كرد كه وجود معلمان توانمند تا حدودی
جلوی رفتار نامناسب را نسبت به معلم و جایگاه ایشان مي گیرد اما مورد خاصي از سوی مدیران ارائه نشده است.
سوال ششم :مدیران معتقدند كه اصال نظام آموزشي كشور ما از اهداف اصیل خود دور شده است و متعاقبا
مدارس دولتي نیز به همین شکل بیشترین آسیب را متحمل شده اند كه نمود چنین مسئله به اشکال مختلفي ظهور و
بروز پیدا كرده است ازجمله اینکه توجه و پشتیباني درستي نسبت به مدارس دولتي صورت نمي گیرد؛ ترویج
فرهنگ و نتیجهگرایي انتظارات خانوادهها كه جهتگیری اصليشان قبولي در كنکور است ،انتظارات مسئولین
ادارات كه از مدارس درصد رشد و قبولي در كنکور ميخواهند ،تبدیل شدن مدارس دولتي به محل تجمع دانش
آموزان از همه جا مانده و از همه جا رانده ،ضعف در تامین منابع مالي وضعف در تکریم دانش آموزان كه متاسفانه
سیاست های كالن و ناصحیح به این مورد آخر بسیار دامن زده است.
سوال هفتم :نتیجه محور شدن سه ضلع اصلي آموزش یعني خانواده ،دانش آموز و در نهایت مسئولین (و به
تبع آن مدیران مدارس) ،مشکل مبتال به نظام آموزشي كشور است در نتیجه توجه به كنکور ،اصلي ترین دغدغه
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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ب -بررسي زمینه ادغام مدارس :سوال هشتم :پیشنهادات چنین بود كه مدارس باید صرفا در اشکال ذیل
ادامه حیات دهند .0 :مدارس عادی دولتي  .3مدارس غیر دولتي ( البته با شرط و جود نظارت محکم و دقیق) .3
مدارس بزرگساالن  .4مدارس استعداد درخشان ( البته با شرط بازگشت به رویه قبل و كاهش تعداد این نوع
مدارس)  .7مدارس معروف به مدارس استثنایي
مدیران متفق القول نسبت به مدارس راه دور به عنوان آفت نظام آموزشي یاد كردند كه بایستي حذف شوند زیرا
كه این مدارس صدمات جبران ناپذیری به نظام آموزشي كشور وارد ساخته اند .هم چنین ایشان نسبت به مدارس
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
امر باعث محرومیت بیش از حد مدارس دولتي شده است .هم چنین مدارس نمونه دولتي را نیز به عنوان یک معضل
قلمداد نمودند زیرا اوال با توجه به امکانات زیادتری كه نسبت به مدارس دولتي دارند نتایج قابل قبولي را به دست
نیاورده اند و هم چنین با اخراج دانش آموزاني كه نتوانسته اند خود را با شرایط سخت این مدارس سازگار نمایند به
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).
ج-بررسي نقاط قوت و ضعف مدارس و ارائه راهکاردر جهت ،افزایش کارکردهای مثبت و تقلیل
کارکردهای منفي مدارس

مسئله نتیجه گرایي دامنگیر مدارس دولتي نیز مي باشد .در ترویج فرهنگ و نتیجهگرایي انتظارات خانوادهها
كه جهتگیری اصليشان قبولي در كنکور است و انتظارات مسئولین ادارات كه از مدارس درصد رشد و قبولي در
كنکور ميخواهند همداستان هستند.
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مشکالت تربیتي موجود در مدارس مورد توجه مدیران حاضر قرار داشت و عمالً مدیران حاضر اذعان داشتند كه
به صالحیتهای عمومي پرورشي ابعاد مختلف دانشآموزان توجه دارند و لیکن در محدودیت و بسته بودن دست و
عملکرد آنان اتفاق نظر وجود داشت .لذا عمالً در مدارس عمومي شرایط آموزشگاهي با تأكید صرف بر آموزش و
فقدان تربیت و خالء نیروهای تربیتي كارآمد و وجود برنامه تربیتي مناسب مشهود است.
حضار معتقد بودند در مدارس دولتي تراكم دانشآموز زیاد و غیرقابل قبول است و تراكم زیاد ناشي از مازاد
دانشآموزاني است كه در مدارس استعدادهای درخشان ،نمونه ،هیأت امنایي و غیردولتي جذب نشدهاند .فضای
مدارس عمومي انباری برای دپوی دانشآموزاني با این ویژگي است به اضافه اینكه آسیب دانشآموزان سرخورده
از عدم پذیرش در مدارس فوق در مدارس عادی دولتي مشکالت را افزون ميسازد .لذا ،انگیزه تحصیلي دانش
آموزان مدارس دولتي به دلیل موارد این چنیني در سطح باالیي نیست .از سوی دیگر ،مسائل اینچنیني فشار
رواني(منفي) باالیي را بر دانش آموزان وارد مي سازد.
وجود مدارس خاص مثل استعدادهای درخشان و نمونه سبب ایجاد فضای تبعیضآمیزی در مدارس دولتي شده
است به نحوی كه این مدارس مملو از بچههای ضعیف است و فضای رقابتي بین آنها وجود ندارد.
انتظارات خانواده و انتظارات آموزش پرورش از مدیران در دو مسیر متفاوت و متعارض است .خانواده قبولي در
كنکور را طلب ميكند كه مستلزم استفاده از معلمان توانمند و وجود اعتبارات و امکانات الزم از سوی آموزش و
پرورش است كه مدیر به دلیل عدم وجود چنین امکانات و نیروهای توانمندی ناگزیر به سمت نیروهای آزاد سوق
ميیابد .در عین حال بخشنامههای آموزش و پرورش اجازه استفاده از نیروهای آزاد را نميدهد و عمالً وجود
معلمان مازاد كه كفایت الزم آموزشي را ندارند و بار آموزشي و پرورشند در عین حال نیاز به وجود معلم توانمند

177

با آنان تأمین نميگردد و مدیر نميتواند از نیروی آزاد استفاده كند و در صورت استفاده یا باید قانون را دور بزند و
یا منتظر بازخواست اداری باشد.
در اكثر مدارس دولتي برای امر تربیت بدني ،بیشتر به تخصیص دادن یک معلم ورزش (اعم از تخصصي یا غیر
تخصصي) برای درس ورزش اكتفا شده است؛ اما ،از نظر كیفیت در سطح مطلوب نیست .دانش آموزان عالقمند
نیز (در خارج از زمان مدرسه)خود برای این امر برنامه ریزی جداگانه دارند.
هر چند در مدارس دولتي از نیروی مشاوره استفاده مي شود اما ،به دالیلي این مسئله در آموزش و پرورش ما با
موفقیت زیادی همراه نبوده است .از جمله این مسائل این كه :تعدادی از مدارس از نیروی مشاوره تخصصي استفاده
نمي كنند .فرهنگ استفاده از مشاور در بین دانش آموزان در سطح باالیي نیست.
برای مسئله سالمت جسمي – رواني در اكثر مدارس دولتي برنامه ریزی خاص صورت نپذیرفته است.
كالس های فوق برنامه خاصي وجود ندارد .دانش آموزان عالقمند نیز از خدمات موسسات بیروني(با هزینه خانواده)
استفاده مي كنند.
معاونین و دیگر نیرو ها به آراستگي ظاهری دانش آموزان نظارت دارند.
همه مداخالت در مدارس عادی انجام ميشود چون به تعداد دانشآموز مدارس استعداد درخشان یا نمونه
نميتوانیم دست بزنیم لذا تراكم دانشآموزان در این مدارس نقض عدالت است ،عليالخصوص با وجود شرایط
همسان و بدون رقابت در این مدارس و در مجموع فضای مدارس عمومي از توسعه بيرویه بیشترین صدمه را
متحمل شدهاند.
در اجرای سند تحول بد عمل شده است چون باال بردن تراكم و توسعه بيرویه به معني تنزل كیفیت بوده است.
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معلمان تخصصي دروس پیش دانشگاهي كمند و این مسئله در مناطق باالی تهران مثل منطقه  3و  3متوجه دروس
عمومي است و كمبود معلم توانمند دروس عمومي مشهود است و عموماً از نبود معلم خوب دبیرستان شکایت
وجود داشت.
حذف امتحانات نهائي پایه سوم راهنمایي صدمات جبرانناپذیری به ارزشیابي آموزشي وارد كرده و متفقاً معتقد
بودند نمرات دوره راهنمایي غیرواقعي است .نمرات دبیرستان را نیز البته واقعي نميدانستند و لیکن نسبت به دوره
راهنمایي واقعيتر تلقي ميشد.
صدمات مدارس راه دور به مدارس متوسط عمومي تأملبرانگیز است و معتقد بودند نمرات آنجا غیرواقعي،
عاطفي و از سر ترحم و در عین حال با سفارش و رابطه محوری است .لذا پیشنهاد حذف زودهنگام و فيالفور
مدارس راه دور مطرح گردید و معتقد بودند بازرسي از این مدارس هم غیرواقعي است .پیشنهاد محدود كردن
مدارس شاهد مطرح بود و بعضي از حضار به ضرورت وجود مدارس شاهد در شرایط امروز اعتقاد نداشتند.
پیشنهاد چنین بود كه این مدارس به حیات خود ادامه دهند )0 :عادی – دولتي؛  )3مدارس استعدادهای درخشان
با شرط برگشت به آئیننامههای قبل از توسعه بيرویه ،حذف مدارس نمونه و هیأت امنائي ،حذف مدارس ایثارگران
و راه دور و  )3ادغام آن با بزرگساالن؛  )4غیردولتي و تحت نظارت دقیق و  )7بزرگساالن.
مدیران حاضر مالکهای انتخاب دانشآموزان مدارس نمونه را قبول نداشتند و در مورد مدارس استعدادهای
درخشان نیز انقلتهای فراواني وجود داشت .مثل پایین بودن سطح هوش اكثر دانشآموزان این مدارس از
استانداردهای هوشمندی در عین حال وجود مجموعههای آموزشي كنار مدارس برای ورود دانشآموزان به مدارس
استعدادهای درخشان را مؤثر ميدانستند.
ضعف شدید خروجيهای دوره راهنمایي در دروس مختلف محل اعتراض همه حاضران جلسه بود.
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متفقاً مدیران معتقد بودند كه عدالت آموزشي با توسعه مدارس تیزهوشي نمونه ،هیأت امنائي و شاهد نقض شده
است و مطابق آئیننامه ،مدارس فوقالذكر حق دارند هریک از معلمان سازمان مدارس عمومي را برای مدرسه خود
جذب نمایند و عمالً معلمان كارآمد مدارس عمومي جذب مدارس ذكر شده گردیدهاند و معلمان موجود مدارس
عادی از كیفیت آموزش كافي برخوردار نیستند.
معتقد بودند برنامههای ارائه شده مثل  ،3-3-4حذف تعطیلي 7شنبهها و دیگر طرحهای جدید ،برنامههایي است
كه نیاز به بازخورد و اصالح دارد و الزم است در صورت تصمیمگیری جوانب آن مطالعه و سنجیده شود و حذف
یا اعالم حذف انجام برنامهها ایجاد بحران ميكند .طبعاً اطالعرساني اخبار آموزش و پرورش نیاز به پختگي و
سنجیدگي دارد كه در ماههای اخیر تعجیل در بیان برنامههای ارائه شده تصمیمسازان را در مسیرهای بدون بازگشت
قرار ميدهد.
انتخاب رشته در سال اول متوسطه نامطلوب است .سوم راهنمائي زمان مناسبتری برای این منظور بوده است.
حذف نمونهها ضروری است و توسعه استعدادهای درخشان هم نامطلوب بوده و در هر منطقه یک مدرسه
بزرگساالن ضرورت دارد و حذف مدارس راه دور هم مورد تأكید بود.
عدم پرداخت مطالبات منجر به كاهش انگیزه همکاران شده است.
در مدارس مناطق باالتر مشکل اصلي خالء معلمان دروس عمومي است .نیروی انساني نامتوازن توزیع شده است
در شهر تهران  %81نیروها خانمند لذا مدارس دخترانه ناگزیر به استفاده از نیروی مرد هستند و  %71نیروهای مورد
استفاده گزینش نشدهاند.
فشار مدیران مدارس زیاد است و باید به همه جوابگو باشد و تعبیر شهید زنده برای مدیران و سیل همه مشکالت
به سمت آنان قابل توجه بود.
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اجرای اجباری آزمون مرآت كه در  04مهر 13انجام شده و درخواست پرداخت هزینه آن برای مدیران قابل
قبول نبوده است و امکان آن را ندارند.
سیاست نادرست هوشمندسازی مورد تأكید بود و هم آن را غیرواقعي ميدانستند و هم سیاستي نادرست.
دو مدیر از مجتمع آموزشي شریعتي منطقه  4حضور داشتند و به محسنات مجتمعهای آموزشي تأكید داشتند كه
اكثر تصمیمسازیها درون خود مجتمع انجام ميشود و استقالل عمل مجتمع ویژگي مبرز این مجتمعهاست.
جمع بندی کارکردها
كاركرد

نوع
كاركرد

سواالت

كاركردهای مندرج در سواالت جلسات كانوني

ساحت های

مدیران و معلمان

تعلیم تربیت

1

منفي

اول

انتظار پاداش بدون تالش

مشترک

2

مثبت

دوم

موفقیت گرایي

مشترک

3

مثبت

كاركرد

كاركرد

كاركرد

كاركرد

آشکار

آشکار

پنهان

پنهان

آموزشي

تربیتي

آموزشي

تربیتي

نوع مدرسه
عادی دولتي
مطرح نیست ونمره واقعي است

•

ولیکن زمینه وجود این مشکل
مشهود و تامیزاني به مقطع قبل
مربوط است.

سوم

استعدادپروری هدایت صحیح استعدادها و شایستگي
ها

مطرح است ولي تحت تاثیركنکور

•

است
به دلیل تمركز اصلي بركنکور

•

مشترک

كمرنگ مطرح است

4

منفي

سوم

نتیجه گرایي

مشترک

•

5

مثبت

سوم

وجود انگیزه تحصیلي

مشترک

•

6

مثبت

سوم

مهارت اجتماعي ارتباطيمطلوب دانش آموزان

اجتماعي-

(حسن سلوک با دیگران)

سیاسي

7

مثبت

سوم

اهمیت داشتن زنگ ورزش

مطرح است و متاثرازكنکور است
توسعه مدارس خاص و وجود دانش-
آموزان پذیرفته نشده آن مدارس در
مدارس دولتي انگیزه تحصیلي را
تنزل داده است

•

در حد معمول مطرح است

زیستي -بدني

•

در حد معمول مطرح است

8

مثبت

سوم

وجود كالس های فوق برنامه هنری

زیبایي شناختي -هنری

•

در حد معمول مطرح است

9

مثبت

سوم

اهمیت داشتن سالمت جسمي-رواني دانشآموزان

زیستي -بدني

11

مثبت

11

مثبت

12

مثبت

-

•

در حد معمول مطرح است

سوم

توجه به آراستگي ظاهری و فردی

زیبایي شناختي -هنری

•

در حد معمول مطرح است

چهار

التزام به ارزشهای نظام

اعتقادی،عبادی،اخالفي

•

در حد معمول مطرح است

پنج

تکریم معلمان

اجتماعي-سیاسي

•

در حد معمول مطرح است

شش

غیركاركردی(تناسب با اهداف مصوب)

تناسب دارد ولیکن توسعه مدارس
خاص آسیب جدی به این مدارس
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وارد كردهاست

13

منفي

-

هفت

وجود فضای رقابتي

هشت

غیركاركردی(سوال از امکان ادغام)

ب-والدین مدارس دولتي
ردیف

اجتماعي-سیاسي

توصیه به ادغام نمي شود

لیست حضار :جلسه 8مورخ 13/00/7
سمت

پایه تحصیلي فرزند

متطقه

نام دبیرستان

توضیحات

0

رئیس انجمن اولیاء و مربیان

دوم

4

دكتر علي شریعتي

پدر دانش آموز پسر

3

رئیس انجمن اولیاء و مربیان

اول

04

مکتبي

پدر دانش آموز پسر

رئیس انجمن اولیاء و مربیان

دوم

3

سمیه

مادر دانش آموز دختر

رئیس انجمن اولیاء و مربیان

چهارم

7

3

حضار

•

مطرح و تحت تاثیركنکور است

این جلسه با حضور  7نفر از
والدین مدارس عادی

4

دولتي شهر تهران برگزار
گردید.

رئیس انجمن اولیاء و مربیان

امام جعفر صادق (ع)

سوم وچهارم

پدر 3دانش آموز پسر كه
01

7

مادر دانش آموز دختر

مرحوم سعیدی

فرزندشان این مدرسه
تحصیل مي كنند

الف -پاسخ به سواالت و بررسي کارکردهای مدارس
 پاسخ سوال اول :عده ای صرفا به دلیلي نزدیک بودن به محل زندگي ،مدرسه را انتخاب كرده بودند و عدهایدیگر 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.
 پاسخ سوال دوم :اكثریت اولیا حاضر عضو انجمن هستند و از طریق حضور در انجمن با فعالیتهای مدرسهآشنایي 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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 پاسخ سوال سوم :عملکرد معلم ها نسبتا خوب است ولي در هر مدرسه ای باالخره معلم هایي هم هستند كهخیلي ضعیف عمل مي كنند.
 پاسخ سوال چهارم :اكثر اولیا نظرشان بر این است كه فضای رقابتي كامال سالمي در بین بچه ها وجود دارد كهروابط صمیمانه را هم بیشتر مي كند.
 پاسخ سوال پنجم :طبعا اولولیت اول كسب درآمد نیست ولي در كنار كسب درآمد ،به تعلیم و تربیت نسبي بچهها هم مي پردازند.
 پاسخ سوال ششم :معتقدند كه به دلیل اینكه مدارس عادی تعداد دانش آموزان زیادی دارند قطعا فاصلهیطبقاتي در این مدرسه ها وجود دارد چون هر كسي خانواده اش از یک صنف است .و این فاصله ی طبقاتي تا
حدودی مقایسه را ایجاد مي كند ولي جمع حاضر ازآسیبهایي كه به دوستي های دانش آموزان وارد مي شود
گزارشي ارائه نکردند.
 پاسخ سوال هفتم :در كنار كارهای كنکوری به حد توانشان فعالیت های تفریحي و اردویي و  ...هم دارند.ب -بررسي زمینه ادغام مدارس :پاسخ سوال هشتم :عده ای از اولیا این تفکیک در مدارس را نوعي بي
عدالتي مي دانند و موافق ادغام هستند .مدارس خاص باید سرجای خود بمانند ولي مدارس نمونه و عادی باید باهم
ادغام شوند.
ج-بررسي نقاط قوت و ضعف مدارس و ارائه راهکاردر جهت ،افزایش کارکردهای مثبت و تقلیل
کارکردهای منفي مدارس
والدین مدارس دولتي احساس مي كنند كه دولت نتوانسته است كه به انتظارات آنها پاسخ الزمه را دهد .رویکرد
والدین مدارس دولتي بیشتر جنبه عدم رضایتمندی داشت .زیرا مدرسه فرزند خود را از منظر ابعاد مختلف نظیر
سطح توانمندی معلم ،سطح امکانات مدرسه و پیشرفت تحصیلي فرزندانشان و غیره با دیگر انواع مدارس (نظیر نمونه
و سمپاد) مقایسه مي كنند .لذا ،اگر امکان و مجالي برای آنها پیش آید سعي مي كنند فرزندان خود را در دیگر
انواع مدارس ثبت نام نمایند.
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از مهمترین كاركرد پنهان و مثبت مدارس دولتي مشخص بودن جایگاه معلم نسبت به دانش آموز است و معلم در
این نوع مدارس اقتدار و جایگاه مناسبي دارند و اكثر والدین نیز از این جایگاه معلم دفاع مي كنند .و سعي مي
كنند فرزندان خود را نسبت به این امر تمکین دهند.
والدین اذعان داشتند كه استفاده مدارس از آزمون هایي مثل مرات ،كه برای دانشآموزان مدارسي برگزار مي شود
كه خیلي باالتر از سطح دانشآموزان مدارس دولتي هستند ،در آن ها احساس ایجاد سرخوردگي مي شود ،لذا اگر
قرار است آزمون برگزار گردد باید معلمان متناسب با آن ،حل تمرین داشته باشند كه بچه در سر جلسه توانایي پاسخ
گویي به سواالت را داشته باشند.
از مشکالت كنوني مدارس فقدان برنامه ریزی و نبود بودجه الزم است .مثال اگر مدرسه قرار باشد تعمیراتي داشته
باشد یا امکاناتي برای آن قرار داده شود ،از پیش تعیین شده و بودجه ی آن هم معین باشد .مردم در این صورت با
كمک كردن مشکلي ندارند .اما مدرسه ای كه هر سال به بهانهی تهیه ی رایانه از مردم پول مي گیرند و مردمي كه
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.
االن آموزش پرورش هیچ ارزیابي نسبت به مدارس ندارد .مدارس مشکل خودمحوری پیدا كرده اند .برنامه از باال
ابالغ مي شود ولي كامال خودمحورانه عمل مي شود .مدیر خودش تصمیم مي گیرد ،دریافت مي كند ،و خودش هم
هزینه مي كند.
یک مدرسه سه نوع تابلوی آموزشي دارد یعني یک مدرسه با سه عنوان .همه ی بچه ها دچار دوگانگي شدند .تغییر
نظام عوارص رواني برای خانواده ها ایجاد كرده است .مثال فرزند من كالس پنجم است ولي نمي داند آیا سال آینده
كالس ششم دارد یا خیر؟
عملکرد مدارس دولتي به نسبت مدارس غیرانتفاعي خیلي بهتر است .بچه هایي كه در مدارس دولتي تحصیل كردند
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.
یعضي مدارس هیات امنایي(مثل البرز) مرده و سردند .بچه ها با هم هیچ ارتباطي ندارند .ارتباط دوستي و رفاقت هم
در بین بچه ها دیده نمي شود.
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در مدارس غیرانتفاعي نمره ها واقعي نیستند؛ خیلي خیلي كاذب اند .بچه ای كه نمره ی  3.7از یک معلم گرفته بود
آخر سال مدیر این دانش آموز را قبول كرد .مدیر خودش تعیین مي كرد به هر كسي چه نمره ای باید داد .چون از
یک ولي  4میلیون و از دیگری  01میلیون گرفته است درنتیجه نمره را بر حسب پولي كه گرفته است توزیع مي كند
در نتیجه فضای رقابتي مثبت از بین مي رود .چنانكه مشهود است ذهنیت خانوادهها نسبت به عملکرد مدارس خاص
علي الخصوص مدارس غیردولتي منفي است و معتقدند در این مدرس نمره دانشآموزان واقعي نیست و والدین
متمول ميتوانند با تزریق بودجه به مدرسه ،نمره دلخواه فرزندشان را كسب كنند.
تبعیض در اجرای آزمون های ورودی تیزهوشان بین مناطق پایین و باالی تهران دیده مي شود.
تنوع مدارس امری طبیعي و ضروری تلقي مي شد.
 انتخاب این نوع مدرسه بیشتربه دلیل نزدیکي به منزل است اگر مدیریت قوی در مدرسه وجود داشته باشد دانشآموز قوی مي شود و شرایط آموزشي مطلوب خواهد بود.گروه كنکوری از طرف والدین به نام گروه خرگوش معرفي شدند كه در فضای بعضي مدارس فعالند و رایگان
فعالیت مي كنند.
 فضای اخالقي -تربیتي برخي مدارس خوب نیست. استفاده از روابط محوری در ثبت نام دانش آموز در بعضي مدارس گزارش مي شد. در صورت ارائه خدمات مناسب از سوی مدرسه ،والدین از كمک مالي به مدرسه استقبال دارند. به خالء آموزش مهارت های زندگي در مدارس كشور اشاره شد. نمره های دانش آموزان مدارس غیر انتفاعي – غیر دولتي غیر واقعي است .نمره مدارس دولتي واقعي تر است. نقض عدالت آموزشي توسط مدارس غیر انتفاعي مشهود است. آزمون های ورودی برخي از انواع مدارس نیز غیر واقعي است. كالس های تقویتي بعضا مدارس عوام فریبانه است. روابط محوری در ثبت نام دانش آموزان در مدارس شاهد دیده مي شود. مدیران در مقابله با والدین و مسئولین انجمن كه گاهي معترضند رویکرد توجیهي و حذفي دارند.  71درصد از انتظارات والدین در این نوع مدرسه برآورده مي شود. ارزیابي حاضران از میزان توانمندی معلمان حدود  47درصد است.185

 فضای رقابتي مدارس دولتي مناسب است. عدم تاكید و تمركز بیش از حد بر كنکور در مدارس دولتي را ضعف این مدارس قلمداد مي كردند. میان تدریس معلم های خانم و آقا در مدارس غیرانتفاعي تفاوت است. پیشنهاد شد جهت باال بردن كارایي مدیر از معلم و دانشآموز ارزیابي داشته باشد. استفاده از متخصصین روانشناس جهت شناسایي و ثبت نام دانش آموزان تیز هوش توصیه شد.-

تعطیلي مدارس شاهد و نمونه پیشنهاد شد.

 نظارت بیشتر بر مدارس غیردولتي و غیر انتفاعي پیشنهاد شد.جمع بندی کارکردها
كاركرد

نوع
كاركرد

سواالت

كاركردهای مندرج در سواالت جلسات كانوني
والدین

ساحت های

كاركرد

كاركرد

كاركرد

كاركرد

آشکار

آشکار

پنهان

پنهان

آموزشي

تربیتي

آموزشي

تربیتي

تعلیم تربیت

-

اول

-

اول

غیركاركردی(سوال از پاسخ به انتظارمخاطبین)

دوم

نظارت و ارزیابي فعالیت های تربیتي و آموزشي

علمي فناورانه

تعالي كیفیت فعالیت های آموزشي و تربیتي

علمي فناورانه

وجود احساس غرور كاذب

اجتماعي-

از عملکرد مثبت مدیران
در حدمعمول از مدرسه رضایت
دارند
•

14
15

مثبت

سوم

16

منفي

چهار

17

منفي

چهار

18

منفي

19

منفي

پنج
شش

عادی دولتي
نزدیکي به محل سکونت -پرس وجو

غیركاركردی(سوال از مالک های انتخاب مدرسه)

مثبت

نوع مدرسه

•

ضعیف است و بیشتراز طریق انجمن
اولیاءمطرح است
•

•
•

در حد معمول مطرح است

سیاسي
•

وجود احساس خود كم بیني

اجتماعي-سیاسي

سودانگاری مسولین مدارس

اقتصادی -حرفه ای

•

وجود احساس تفاوت طبقاتي

اجتماعي-سیاسي

•
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مطرح است و متاثرازكنکور است

در حد معمول مطرح است
مطرح است ولي اولویت اول نیست
چندان مطرح نیست

ج -دانشآموزان مدارس دولتي
ردیف

حضار

لیست حضار :جلسه 03مورخ 13/00/31

پایه تحصیلي

متطقه

نام دبیرستان

دوم

0

سمیه

3

در این جلسه از  4نفر از

چهارم

7

امام جعفرصادق(ع)

3

دانش آموزان دختر

سوم

03

شهید مطهری

استفاده شد و همه دعوت

سوم

03

شهید مطهری

دوم

7

زهره بنیانیان

سوم

01

ریحانه النبي

0

4
7
4

را اجابت كردند

توضیحات

الف -پاسخ به سواالت و بررسي کارکردهای مدارس
سوال ) 1بعضي از مدارس توانسته اند به انتظارات دانش آموزان پاسخ دهند و برای برخي دیگر خیر .اگر بخواهیم
از زاویه كنکور به مسئله نگاه كنیم؛ خیر ،مدارس نتوانسته اند پاسخگوی انتظارات دانش آموزان باشد.زیرا ،نه
محتوای صحیح و نه وقت كافي برای این مهم وجود دارد .كنکور برای تمامي دانش آموزان به عنوان اصلي ترین
هدف مطرح است به طوری كه تمام فعالیت های آنان را تحت الشعاع خود قرار داده است به طوری تمامي این
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.
سوال )3برا ی برخي از این دانش آموزان مدارس دستاوردهای مثبتي داشته است .از جمله افزایش اعتماد به نفس،
افزایش انضباط و دروني شدن آن در زندگي ،مسئولیت پذیری و  ....برای برخي دیگر نه دستاورد مثبتي داشته و نه
دستاورد منفي چشمگیری .فضای اخالقي مدارس  ،روابط و رفتار بین دانش آموزان و معلمان از نظر جمع حاضر
بسیار خوب ارزریابي شد و مورد خاصي مشاهده نکردهاند .هیچ یک از دانش آموزان عالقه مند به خروج از كشور
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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از دیگر مسائل مطرح شده توسط دانش آموزان است .عواملي همچون كنکور و معیارهای كمي برای رتبه بندی
دانش آموزان در این امر دخالت داشتند.
سوال  ) 3مشکل اخالقي خاصي بین دانش آموزان و در بین معلمین وجود ندارد .اما مدارس  ،در كل مدارسي
نیستند كه به بتوان آن ها را دیني خواند .نگاه دیني پررنگ نبود ولیکن شرایط دیني تحمیلي هم مشهود نبود؛ زیرا
تعداد دانش آموزان در این مدارس بسیار باال است و همین موضوع  ،تنوع روش های تربیت در بین خانواده ها
وجود دارد همین امر مجموعه ای با روش های تربیت های مختلف را ایجاد كرده است .مدارس نیز گاهي در نهادینه
كردن نگاه دیني و مذهبي در دانش آموزان خود موفق بوده اند و برخي دیگر خیر .مراسم مذهبي در این مدارس
تقربیا به صورت كامل برگزار مي شود و هیچ اجباری هم در شركت وجود ندارد .ولي برخي از مدارس با استفاده از
محرک های انگیزشي ناصحیح باعث ایجاد رفتار ظاهرسازانه در بین دانش آموزان شده اند به طور مثال شركت در
نماز جماعت جهت اخذ نمره بیشتر.
سوال  ) 4مدارس در برگزاری جشن ها های ملي ،مراسم آییني و مذهبي اهتمام كافي را دارد و 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 سوی دیگر ،انجام فعالیت اجتماعي در سطح مدارسشان
خوب است و خوشبختانه هیچ اجباری برای شركت در برنامه ها وجود ندارد اما ،درگیر كردن دانش اموزان با
فعالیت های اجتماعي (كه یکي از كاركرد های پنهان مدرسه باید باشد) ،كم رنگ بود .اما در برخي مدارس
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
كه از برنام ه های اردویي آن طور كه باید و شاید استقبال نشده است و گاهي هم مدارس در این گونه برنامه ها بین
دانش آموزان تفاوت هایي را قائل شده اند كه به نظر ما اصال نباید وجود داشته باشد .مثال معیار هایي در بردن و
نبردن دانش آموزان به اردو قرار داده اند كه این معیار ها از نظر تربیتي صحیح نیست .مثالً فقط دانش آموز درس-
خوان را به اردو مي برند نه دانش آموزی كه در ابعاد دیگر موفق بوده است.
سوال  ) 7دانش آموزان این مدارس در مورد اینكه مدیران و معاونین نسبت به مسائل انضباطي حساسیت باالیي
دارند متفق القول بودند .به گونه ای كه رفتار دانش آموزان دایما از سوی كادر مدرسه چک مي شود و مورد
پیگیری است .آنها زمینه ی مسائل انضباطي هیچ كم كاری نشان نداده اند و حتي نسبت به این مسائل بسیار حساس
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هستند و همه چیز به واقع تحت كنترل است.این كنترل دقیق ،به نوعي هم باعث انضباط دروني در دانش آموزان و
اصالح رفتار ناصحیح تعداد قابل توجهي از دانش آموزان شده است.
سوال  ) 4وجود احترام بین دانش آموزان و معلمان ،عدم تبعیض در مسائل آموزشي نیز به عنوان نکات مثبت
مدارس دولتي است .در داخل مدارس اصال تبعیض خاصي وجود ندارد .ولي اگر تبعیضي هم وجود دارد بین
م دارس است به ویژه با وجود مدارس استعداد درخشان ،نمونه دولتي و غیردولتي كه با داشتن امکانات كافي كیفیت
بهتری را رقم زده اند .دولت بایستي به مدارس عادی دولتي توجه دوچندان كند تا كارایي این مدارس این گونه
تنزل نیابد و به مدارس بي مصرفي تبدیل نشوند كه دایما از سایر مدارس عقب تر و با كیفیت نازل تری شناخته
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
عادالنه را نقض كرده است
سوال  ) 7هیچ یک از دانش آموزان احساس شکست تحصیلي خاصي را تجربه نکرده بودند(به دلیل این كه
مدیران محترم بهترین دانش آموزان خود را عموما به این جلسه هدایت مي كردند) .اما از نظر آنها ،احساس شکست
متفقا در اكثریت دانش آموزان مدارس دولتي وجود دارد و فضای رقابتي و جو كنکور یک عامل اساسي در این
امر محسوب مي شود.
ب -بررسي زمینه ادغام مدارس :سوال  ) 8در كل شرایط فعلي باید حفظ گردد و اینكه به مدارس دولتي
بهای بیشتری داده شود و كیفیت این مدارس بایستي ارتقا پیدا كند .در بحث ادغام مدارس بیشتر از حذف
غیرانتفاعي ها صحبت به عمل آمد.
ج-بررسي نقاط قوت و ضعف مدارس و ارائه راهکاردر جهت ،افزایش کارکردهای مثبت و تقلیل
کارکردهای منفي مدارس
دانش آموز مدرسه دولتي نسبت به انواع مدارس دیگر بیشتر روحیه ی درخواستي دارد تا پاسخ دهي؛ دانش آموز
مدارس دولتي در مدرسه دولتي از سفره ی همگاني بهره ميبرد؛ این بهره مندی گاها با عدم رضایت همراه است.
میزان بهره بری نیز بیستر بستگي به توانمندی خود دانش آموز است .یعني دانش آموز هر چه توانمند باشد مي تواند
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بیشتر از این امکانات حداقلي استفاده نماید .از سوی دیگر ،دانش آموزان مدارس دولتي در مقایسه با مدارس دیگر
بیشتر ابعاد و واقعیت های طبیعي جامعه را تجربه مي كنند چون بیشتر زمان مفید خود در كنار انواع مختلف افراد
جامعه هستند.
 مسئله فرار مغز ها در مدارس دولتي بیشتر مربوط به خانواده هایي است كه از امکانات مالي قابل توجهي برخوردارهستند مي باشد .اما فرار مغز ها در مدارس دولتي نسبت به مدارس نمونه و سمپاد كمتر است.
 دانش آموزان این مدارس در مورد اینكه مدیران و معاونین نسبت به مسائل انضباطي حساسیت باالیي دارند متفقالقول بودند .به گونه ای كه رفتار دانش آموزان دایما از سوی كادر مدرسه چک مي شود و مورد پیگیری است.
ایشان معتقدند در بخشي از موراد این توجه كافي باعث دروني شدن انضباط در این افراد شده است .انضباط بیروني
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.
اما یکي از نکات قابل توجه در صحبت های دانش آموزان فشار بیش از حد مدارس بر روی برخي از مسائل تربیتي
از جمله حجاب و یا نماز است .به طوری حجاب اجباری باعث شده كه دانش آموزان نسبت به حجاب تعلق خاطر
چنداني نداشته باشند و صرفا برای رفع تکلیف این كار را انجام دهند اما برخي از مدارس نیز توانسته اند در این زمینه
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
احکام تربیتي آن شده است و یا در بحث نماز برخي از مدارس از مشوق های نامناسبي در این زمینه استفاده مي كنند
به طور مثال نمره كه همین امر باعث شده است تا دانش آموزان برای جلب توجه مسئولین مدرسه در نماز شركت
كنند كه این موضوع بایستي اصالح شود البته ناگفته نماند كه برخي از مدارس هم در این زمینه موفق عمل كرده
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
شركت در اردوها ازجمله معدل ،همیار معلم بودن و  ...كه این ها اصال مناسب نیست و فضا باید به گونه ای فراهم
شود تا همه دانش آموزان بتوانند در این اردوها شركت كنند .ایشان معتقدند كه انجام فعالیت اجتماعي در سطح
مدارسشان خوب است و خوشبختانه هیچ اجباری برای شركت در برنامه ها وجود ندارد .اما در برخي مدارس
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تبعیضاتي به دالیل مختلف برای شركت در جشن ها و برنامه های مدرسه وجود دارد كه دالیل مختلفي دارد از
جمله كمبود امکانات.
 نکته قابل توجه دیگری كه جای تامل و تفکر دارد عدم انطباق ساعات آموزشي و میزان محتوای آموزشي است كهباعث شده است تا معلمان كارایي خود را از دست بدهند و هم چنین این مسئله باعث فشار دو چنداني بر روی دانش
آموزان شده است كه همگي نسبت به این مسئله اعتراض داشتند .حتي ایشان اعتقاد داشتند كه این كمبود زمان
باعث شده است تا بسیاری از ساعات پرورشي و تربیت بدني به جبران كمبودهای آموزشي منجر شود .از سوی
دیگر برنامه ریزی خاصي جهت تعالي و تقویت بعد اعتقادی دانش آموزان نمي شود .تقویت بنیه اعتقادی دانش
آموز بیشتر منوط به برنامه ریزی و فرهنگ خانواده ها است .مدرسه نیز بیشتر به اطالع رساني و یا برنامه های كوتاه
مدت در زمینه فرایض دیني اكتفا مي كند .مثال نماز جماعت در مدارس برگزار مي شود .در صبحگاه شهادت و
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.
دانش آموزان با توجه به این شرایط خواستار برقراری تعطیلي روزهای پنج شنبه بودند.
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
موسسات مختلف از این خالء به نفع خود بهره برداری كنند.
كنکور برای تمامي دانش آموزان به عنوان اصلي ترین هدف مطرح است به طوری كه تمام فعالیت های آنان را
تحت الشعاع خود قرار داده است و این 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.
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.
وجود احترام بین دانش آموزان و معلمان ،عدم تبعیض در مسائل آموزشي نیز به عنوان نکات مثبت مطرح شد
 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.191

 گرایش به استفاده از كالس های بیرون آموزشگاه بین دانش آموزان برجسته بود. تک بعدی بودن دانش آموزان و پرداخته نشدن به ابعاد مختلف شخصیت آنان مسئله مهم دیگری بود كه مورد توجهقرار گرفت.
جمع بندی کارکردها
كاركرد

21
30

نوع
كاركرد

منفي
مثبت

سواالت

دوم
سوم
سوم

22

منفي

23

مثبت

34

مثبت

37

مثبت

سوم

34

مثبت

چهار

27

مثبت

28

مثبت

31
31

مثبت

منفي

سوم
سوم

كاركردهای مندرج در سواالت جلسات كانوني

ساحت های تعلیم

دانشآموزان

تربیت

فرارمغزها

مشترک

وجود برنامه های آموزشي غیر درسي برای تقویت بنیه

اعتقادی،عبادی،ا

اعتقادی مخاطبین

خالفي

سطحي سازی ارزش های دیني
اهمیت داشتن ادای فرائض
اخالق مداری
وجود عالقه به نماز و شعایر دیني
مشاركت دانشآموزان درفعالیتهای اجتماعي( درون
و بیرون مدرسه مثل صبحگاه  ،اردوها ،راهپیمایيها)

آموزشي

تربیتي

آموزشي

تربیتي

عادی دولتي

•

چندان مطرح نیست

•

چندان مطرح نیست

•

،اخالفي

مطرح است

اعتقادی،عبادی

•

كمرنگ مطرح است

اعتقادی،عبادی

•

در حد معمول مطرح است

،اخالفي
،اخالفي
اعتقادی،عبادی

•

،اخالفي
اجتماعي-سیاسي

چهار

گرایش به فعالیت های اجتماعي

پنج

اهمیت رسیدگي به مسایل انضباطي

مشترک

عدالت آموزشي

اجتماعي-سیاسي

ایجاد احساس شکست تحصیلي

مشترک

هفت

آشکار

آشکار

پنهان

پنهان

اعتقادی،عبادی

اجتماعي-سیاسي

شش

كاركرد

كاركرد

كاركرد

كاركرد

نوع مدرسه
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•

كمرنگ مطرح است
در حد معمول مطرح است

•
•

در حد معمول مطرح است
در حد معمول مطرح است
در مقایسه با مدارس خاص عدالت

•

آموزشي مخدوش است

•

مطرح است

 -8مدارس غیر دولتي
هدف نوع مدرسه :افزایش كیفیت آموزش ،ارضای نیاز های متنوع مردم و فراگیران ،ایجاد و تنوع در محتوا و
خدمات آموزشي ،تنوع در روشهای عرضه مطالب ،كاهش فشارهای ناشي از انتظار مردم از دولت و استحکام بیشتر
نظام آموزش و پرورش ،ضرورت توجه جدی دولت به حمایت از مدارس غیر انتفاعي و تشکیل سازماني مستقل
برای آنها را ایجاب مي كند.
الف -مدیران مدارس غیر دولتي
توضیحات

لیست حضار :جلسه 07مورخ 0313/00/38
نام دبیرستان های دخترانه ومنطقه

نام دبیرستان های پسرانه ومنطقه

فدک 04
این جلسه با حضور  7نفر از مدیران مدارس غیردولتي

حافظ 04

فدک 04

شهر تهران برگزار گردید3.مدیر حاضر زوج فرهنگي

عترت 4

بازنشسته اند كه با هم مجتمعي آموزشي را اداره مي كنند4 .

ندای ریحانه 04

مدیردعوت شده در جلسه حاضر نشدند.

ایشان سابقا مدیر نمونه مردمي صنیعي فر
منطقه 07بوده اند و عملکرد موفق تعلیم و
تربیتي در مجموعه ایشان قابل تامل است.

تحلیل هدف :فعالیتهای آموزشي-تربیتي مدارس غیردولتي در مجموع تفاوت معناداری با دیگر انواع مدارس
ندارد .تنوع و كیفیت فعالیت های این نوع مدارس بیشتر بستگي به میزان همکاری و خواست عمومي خانواده و
مسئولین تصمیم گیرنده مدارس داردكه هر دو چانه زني های خود را چه به صورت پنهان و چه به صورت آشکار
در زمینه ی تقبل هزینه ها انجام مي دهند .حال اگر رویکرد تربیتي افراد هزینه كننده و تصمیم گیرنده در هر مدرسه
ای قوی باشد فعالیتهای آن مدرسه به اساسنامه تصویب مدارس غیردولتي نزدیک ميشود و برعکس.توسعه مدارس
خاص به مدارس غیردولتي آسیب جدی زده و جایگاه قائل نشدن برای این نوع مدارس كه توام با نگرش منفي
جدی نسبت به این مدارس است ،بیمه نکردن و عدم حمایت سنواني از معلمان این نوع مدارس و عدم نظارت
متعادل همراه با حمایت از این مدارس ،فاصله این مدارس را با اهداف تاسیسي بیشتر كرده است.
الف -پاسخ به سواالت و بررسي کارکردهای مدارس
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سوال :1معتقد بودند عموماَ نمره واقعي است و مشکل عمده نمرات غیر واقعي مدارس راهنمایي است.
در مدارس دولتي برای باال بردن سطح قبولي عموماًَ نمرات مستمر غیرواقعي است.
چنانكه مشهود است مدارس غیردولتي هم نمره دهي مدارس دولتي را غیرواقعي فرض مي كنند و معتقدند در آن
مدارس نمرات مستمر را غیر واقعي ميدهند و به نوعي هر نوع مدرسه این مسئله را به مدرسه دیگر اسناد ميكند كه
با این تفصیل مي توان چنین استنباط كردكه اصل مسئله نمره غیر واقعي در انواع مدارس وجود به اشکال مختلف
وجود دارد.
سوال  :2عموماَ نگاه تربیتي مدیران قابل توجه بود ولیکن در پایه سوم و پیش دانشگاهي انتظارات قبولي در كنکور
سایه اش بر مدارس است و فضای رقابتي را موجب شده است .درصد قبولي در كنکور برای مدارس غیردولتي
عموما به عنوان یک شاخصي مطرح است و همینطور برای این مدارس موفقیت دانش آموزان در آزمونهایي مثل
مرآت مهم تر است.
سوال  :3عموماَ امکانات مدرسهها برای پرورش ابعاد مختلف رشد فراهم است ولیکن فضای عمومي دانش آموزان
در بي میلي و بي رغبتي است .شاید كنکور را بتوان یکي از عوامل آن دانست.
سوال  :4نگاه مثبتي به التزام به ارزشهای نظام مشهود نبود و جو بيتفاوتي و تهي بودن از ارزشهای مربوط به
نظام مورد اتفاق جمع بود.
سوال  :5عموماَ جایگاه و حریم معلم در نظرات جمع حاضر محفوظ بود و قادر بودهاند ذهنیت نادرستي كه معتقد
است چون پول ميدهد ميتواند اختیار مدرسه و معلم را داشته باشد كم رنگ است.
سوال  :6عموما مطابق اساسنامه فعالیت مي كنند ولي موانع ایجاد شده توسط سیاست گزاران كار این نوع مدارس
را دچار موان ع متعدد ساخته است .توسعه بي رویه مدارس خاص ،جایگاه قائل نشدن برای این نوع مدارس ،نگرش
منفي به مدارس غیر دولتي ،بیمه نکردن و عدم حمایت سنواني از معلمان این نوع مدارس و.....
سوال  :7در سالهای سوم و چهارم فضای رقابتي این مدارس شدید است و سعي دارند به انتظارات خانواده ها در
قبولي فرزندشان در كنکور پاسخ دهند.
جزوه دزدی ،آسیب رساندن به یکدیگر برای كنارزدن رقیب و .....نمونه هایي از شرایط این فضای رقابتي است.
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ب -بررسي زمینه ادغام مدارس :سوال  :8در سمبلیک شدن مدرسه شاهداتفاق نظر بود و این كه  3مدر سه
در سطح شهر تهران برای این منظور كافي است و در صورت لزوم درقالب مدارس هیات امنایي مي توان الباقي
مدارس شاهد را طبقه بندی كرد .پیشنهاد حذف مدارس راه دور و ایثار گران در قالب مدار س بزرگساالن داده شد.
مدارس نمونه دولتي و استعدادهای درخشان الزم است توسعهشان متوقف و به صورت تدریجي به شرایط اولیه
تاسیسي خود بازگردند.
پیشنهاد ایجاد عنوان جدیدی از مدارس كه بعضي از انواع مدارس را در دل خود جای دهد برای ادغام بدون
حساسیت انواع مدارس ضروری است.
ج-بررسي نقاط قوت و ضعف مدارس و ارائه راهکاردر جهت ،افزایش کارکردهای مثبت و تقلیل
کارکردهای منفي مدارس
 این مدارس ب االجبار نتیجه گرا هستند؛ چون به طور پنهان رقیب همه جانبه همه ی انواع مدارس هستند .در اكثرمدارس غیر دولتي از معلم ورزش تخصصي استفاده مي شود .چون مدارس غیردولتي بیشتر دانش آموز محور
است لذا ،كالس های هنری با توجه به سلیقه های شخصي دانش آموزان برگزار مي شود.
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.
 روی توسعه مدارس مختلف توافق وجود داشت كه نامناسب بوده است .سبب شد كه كار مدارس غیر انتفاعي درجذب دانش آموزان سرآمد دچار مشکل شود و توسعه مدارس نمونه و استعداد درخشان صرفاَ با جهت گیری
جذب منابع مالي است و خود دولت به بخش خصوصي در این خصوص لطمه وارد ميسازد.
 مشکل شهریه مدارس باال شهر و پایین شهر عادالنه نیست و برای مدارس پایین شهر امکان افزایش متناسب با تورمرا نداشته اند.
 نگاه مسئولین و نیروهای اداری مناطق به مدارس غیر دولتي نازل است و حتي از دادن تشویقات هم به هماستنکاف دارند ،نیروهای غیر دولتي در ضمن خدمت مورد آموزش قرار نميگیرند ،بیمه نميشوند سابقه كاریشان
لحاظ نميگردد ،و انگیزه كافي برای همکاری ندارند.
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 نگاه نامطلوب به مدارس عمومي به دلیل گوناگوني مدارس و اختصاص بودجه و امکانات باالتر به مدارس خاصو دست چین كردن دانش آموزان است ،سبب ناهنجاری فرهنگي ،اجتماعي است كه باید برای آن در خصوص
كاهش تنوع چاره اندیشي كرد.
 توسعه مدارس نوعي فریب تلقي ميشود كه با عناوین دهن پركن مثل سمپاد و نمونه قصد جذب منابع مالي استو در عین حال هم كیفیت گویای این نام های پر طمطراق نیست هم مردم فریب داده شدهاند هم به بي اعتمادی
دامن زده شده است.
 مدیران معتقد بودند علي رغم این كه هیچ حمایتي از مدارس غیردولتي صورت نميگیرد و مدارس غیردولتيعموماَ بدون مسئول و رها هستند اما در بحث نظارت بسیار سخت گیرانه عمل ميشود .خانوادهها نیز حساسیت الزم
در این خصوص را دارند و البته بهترین ناظران محسوب ميشوند.
 شهریه مدارس سمپاد با بیشتر مدارس غیردولتي همتراز است و این به دلیل توسعه بي رویهی مدارس سمپاد استكه برای آموزش تخصصي بیشتر مطالبه اعتباری باالتری از سبد خانوار دارند و این برای مدارس غیردولتي نامطلوب
است و این با سیاست ادامه حیات مدارس غیردولتي در تعارض است.
 آسیبهای فرهنگي در سنوات اخیر به فضای تعلیم و تربیتي مدارس آسیب جدی وارد ساخته است و ارزشهایيمثل صداقت زیر سوال رفته است .ارزشهای مختلف سطحي و نازل گشته است تابلو قرآن مدارس به عنوان نمونه
بیان شد.
 آفت طبقاتي شدن نظام آموزشي حاصل مدارس متنوع و توسعه بي رویهی مدارس سمپاد ،نمونه ،و ...است كه بهفضای بيعدالتي جامعه دامن زده است.
 تربیت نیروی زبده آموزشي و اجرائي به عنوان یک راهبرد اساسي و محوری در پیشبرد اهداف نظام آموزشيمورد تاكید است.
پیشنهاد شد همان گونه از خیر مدرسه ساز تجلیل ميشود مدیران مدارس غیردولتي خیرین مدرسه دارند و باید از
آنها تجلیل شود.
 پیشنهاد ادغام مدارس ،تدریجي و با حساب و مالحظه باشد و عجلهای و دفعي به نتیجه نخواهیم رسید. پیشنهاد شد بعضي ادغامها درقالب یک نام كه همه آن نوع مدارس را پوشش ميدهد شکل گیرد تا از ایجادحساسیتهای مضر اجتناب شود.
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جمع بندی کارکردها
كاركرد

نوع
كاركرد

سواالت

كاركردهای مندرج در سواالت جلسات كانوني

ساحت های

مدیران و معلمان

تعلیم تربیت

1

منفي

اول

انتظار پاداش بدون تالش

مشترک

2

مثبت

دوم

موفقیت گرایي

مشترک

3

مثبت

كاركرد

كاركرد

كاركرد

كاركرد

آشکار

آشکار

پنهان

پنهان

آموزشي

تربیتي

آموزشي

تربیتي

نوع مدرسه
غیردولتي
اگرچه سعي بر اخذ نمره واقعي

•

است ولي این انتظارتلویحا وجود
دارد

سوم

استعدادپروری هدایت صحیح استعدادها و شایستگي
ها

مطرح است ولي تحت تاثیركنکور

•

است
اگر چه تحت تاثیركنکور است ولي

•

مشترک

بیش از دیگر مدارس مطرح است

4

منفي

سوم

نتیجه گرایي

مشترک

•

مطرح است و متاثرازكنکور است

5

مثبت

سوم

وجود انگیزه تحصیلي

مشترک

•

مطرح است

6

مثبت

سوم

مهارت اجتماعي ارتباطيمطلوب دانش آموزان

اجتماعي-

(حسن سلوک با دیگران)

سیاسي

7

مثبت

سوم

اهمیت داشتن زنگ ورزش

8

مثبت

سوم

وجود كالس های فوق برنامه هنری

9

مثبت

سوم

اهمیت داشتن سالمت جسمي-رواني دانشآموزان

زیستي -بدني

11

مثبت

11

مثبت

12

مثبت

زیستي -بدني
زیبایي
شناختي-هنری

•

در حد معمول مطرح است
بیش از دیگر مدارس مطرح است

•

بیش از دیگر مدارس مطرح است

•

بیش از دیگر مدارس مطرح است

•

سوم

توجه به آراستگي ظاهری و فردی

زیبایي شناختي -هنری

•

در حد معمول مطرح است

چهار

التزام به ارزشهای نظام

اعتقادی،عبادی،اخالفي

•

در حد معمول مطرح است

پنج

تکریم معلمان

اجتماعي-سیاسي

•

در حد معمول مطرح است

شش

غیركاركردی(تناسب با اهداف مصوب)

هفت

وجود فضای رقابتي

هشت

غیركاركردی(سوال از امکان ادغام)

به دلیل توسعه بيرویه مدارس خاص،

-

نگرش منفي مردم و عدم نظارت
متناسب با اهداف تاسیسي فاصله
دارند

13
-

منفي

اجتماعي-سیاسي

•

بیش از دیگر مدارس مطرح است
توصیه به ادغام نمي شود
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ب -والدین غیردولتي

لیست حضار :جلسه 31مورخ 13/03/7

ردیف

حضار

سطح تحصیالت

شغل

پایه تحصیلي فرزند

متطقه

نام دبیرستان

0

این جلسه با حضور

دیپلم

آموزگار

سوم

01

فدک

مادر دانش آموز دختر

3

3نفر از والدین

سیکل

خانه دار

سوم

4

حافظ

مادر دانش آموز پسر

لیسانس روانشناسي

فرهنگي

مدارس غیردولتي

3

شهر تهران برگزار

توضیح ات

مادر دانش آموز دختر

اول

بازنشسته

04

عترت

گردید.

غیر از والد مدرسه ندای ریحانه همه والدین در جلسه حاضر بودند و در جلساتي كه مدیران كم تعداد بودند امکان دعوت فقط برای والدین مدارس آنها
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.

الف -پاسخ به سواالت و بررسي کارکردهای مدارس
 ج )1دالیل مختلفي برای انتخاب این مدارس وجود داشت از جمله شرایط محیط زندگي ،تحقیق پیرامون كیفیتمدرسه و ...اما آنچه مشهود است عالقهمند شدن والدین و دانش آموزان به این نوع مدارس است و به عبارت دیگر
مدارس غیردولتي توانستهاند رضایت والدین را تامین كنند.
 ج )2در این مدارس سعي بر آن است تا به همهی ابعاد تربیتي توجه شود به گونهای كه در اولویت دوم قرارگرفتن مقوله كنکور و نبود رقابتهای ناسالم در این مدارس مورد توجه والدین بود .ایشان معتقد بودند كه گرایش
فرزندانشان به مسائل اعتقادی و مذهبي سالم و به دور از تعصب برایشان مهمترین اولویت را دارد و والدین حاضر
متفقالقول معتقد بودند كه این مدارس باید در راستای جو سالم تالش نمایند تا فضای درس و كنکور و...
 ج )3تمامي حاضرین معتقد بودند كه دانشآموزان با معلمان رابطهی خوبي برقرار كردهاند و معتقد بودند كهكادر آموزشي این مدارس بسیار مجرب هستند و فرزندان رابطهای خوب و صمیمي با اولیای مدرسه و معلمان برقرار
كردهاند.
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 ج )4ایشان معتقد بودند كه فضای رقابتي خوب ارزیابي ميشود رقابت ناسالم وجود ندارد مدارس در تالشهستند تا عالقه و انگیزش دانشآموزان را به درس تحریک نمایند كه تا حدودی موفق عمل كردهاند و از بروز
فضای ناسالم رقابتي جلوگیری كردهاند و ازمحوریت یافتن برخي مسائل از موفقیت در كنکور و ...جلوگیری
كردهاند و تمام تالش خود را كردهاند تا دانشآموزان نتایج خود را براساس میزان تالش خود ارزیابي نمایند.
 ج )5ایشان معتقد بودند كه كسب منابع مالي به عنوان دغدغهای اصلي برخي مدارس است و این یک نکته منفياست اما غفلت از مسائل تربیتي در مدارس افراد حاضر بسیار كمرنگ بود و همه معتقد بودند كه پرداختن به مسائل
تربیتي و پرورشي در مدارس متبوعشان از اولویت اول برخوردار است.
 ج )6ایشان بیان داشتند كه این مسائل بایستي باتوجه به مناطق مختلف شهری بررسي شود و ایشان معتقد بودند كهمدارس مناطق باالیي شهر بیشتر به این مسائل طبقاتي دامن ميزنند و این مسائل بسیار مطرح هستند اما در مناطق
پایین ومیاني شهر اصالً این بحثها پررنگ نیست و موارد كمي از دست گزارش شد.
 ج ) 7در این مدارس همه حاضرین معتقد بودند كه در مدارس متبوعشان كنکور اصالً اولویت اصلي را ندارد وتوجه به همهی ابعاد تربیتي وجود موردتوجه است .اما نميتوان از وجود برخي رقابتهای ناسالم در برخي مدارس
غیردولتي چشمپوشي كرد.
ب -بررسي زمینه ادغام مدارس - :ج )8در مورد ادغام ایشان به حذف مدارس استعداد درخشان اعتقاد
داشتند به دلیل فشارهای بیش از حد آموزشي و همچنین دامن زدن به اختالفات طبقهای و همچنین معتقد بودند كه
بایستي بر روی مدارس دولتي تمركز شود با توجه به افزایش میزان مشاركت مردم در راستای كیفیتبخشي به این
نوع مدارس .در مورد ادغام مدارس شاهد و ایثارگر معتقد بودند كه این مدارس بایستي حفظ شوند اما بدون
هیچگونه افزایش و توسعه.
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ج-بررسي نقاط قوت و ضعف مدارس و ارائه راهکاردر جهت ،افزایش کارکردهای مثبت و تقلیل
کارکردهای منفي مدارس
در بین انواع مدارس ،والدین مدارس غیر دولتي حساسیت خاصي نسبت به مدارس فرزندان خود دارند .زیرا ،هم
هزینه در برابر دریافت خدمات مي دهند هم دولت نسبت به انواع مدارس دیگر حمایتي از مدارس آنها نمي كند.
 رضایت نسبي والدین از مدارس غیردولتي پررنگ بود. عليرغم نگاه مالي در مدارس غیردولتي فضای تعلیم و تربیتي اصیل تفوق دارد .نمونههایي مانند ثبتنام رایگاندانشآموز به صورت عادی در غیردولتيها بدون سختگیریهای معمول رخ ميدهد.
 در مورد مدیران مدارس حاضر در جلسه ذهنیت مثبت وقابل توجه بود .عالقمندی ،با انگیزگي ،انضباط كارآمد وتعهد كارآئي مورد تاكید قرار گرفت.
 نمرهدهي نظام ارزشیابي مطلوب ارزیابي شد. مسئله نظارت بر فرایندهای تربیتي مطلوب ارزیابي ميشد ولیکن تقویت نظارت مورد تاكید است. كادر مجرب آموزشي در مدارس غیردولتي استفاده ميشود. ذهنیت عمومي والدین و دانشآموزان بابت پولي كه مدرسه از آنان اخذ ميكند نامطلوب است و والدین برایپول داده شده بعضاً به خود اجازه انجام رفتارهای غیرمتعارف را ميدهند كه این برای اولیاء مدرسه مشکلساز است.
 در مدرسه پسرانه غیردولتي حافظ به صورت موفق مدیر محترم توانسته یونیفورم برای پسران را جا بیندازد كهمسئله قابل تامل و مهم تلقي ميشود و این در حالي است كه پسران نسبت به پوشیدن یونیفورم عموماً مقاومت
بیشتری نشان ميدهند.
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 در مدارس دخترانه حاضر ،پوشش چادر اجباری تلقي ميشود كه عوارض ناخواستهای ایجاد كرده است .تعارضتربیتي بین خواستههای اولیاء مدرسه مثالً در استفاده از پوشش چادر و سلیقه خانوادهها ،در انتخاب آزادانه
دانشآموزان موثر بوده و زمینه برخورد دوگانه را موجب شده است.
 اهمیت به مسائل تربیتي در بین مدارس حاضر برجسته است و پرداختن به مسئله كنکور در بین موارد حاضراولویت اول محسوب نميشود.
 باتوجه به جو غیرمذهبي در بعضي خانوادههای مدارس غیردولتي ،ولي ترجیح خانوادهها این است كه مسائلمذهبي برای فرزندشان اولویت باشد.
 فضای رقابتي مدارس موجود سازنده و سالم ارزیابي ميشد و نمونهای از اخراجيهای مدرسه شاهد در جلسهحاضر بود كه عليرغم ایثارگر بودن پدر به دلیل نیاوردن حدنصاب معدل الزم در فضای رقابتي شاهد از مدرسه
اخراج شده بود ولیکن در غیردولتي فدک منطقه  04توانسته به صورت بسیار قابلتوجهي خود را جزو دانشآموز
موفق قرار دهد.
 بحث نگاه طبقاتي در مناطق مختلف متفاوت است .در منطقه  0نمونهای در جلسه گزارش شد كه حاكي از نگاهطبقاتي بسیار شدید و حاد موجود بود و بیانگر این كه به صورت طبیعي در مدارس متمولنشین این عارضه حادتر
محسوب ميشود.
 شکاف ارزشي در نگاه اولیاء مدرسه و خانوادهها مشهود است به نوعي كه دانشآموزان برای برنامه اردویي سفرمشهد عليرغم برنامهریزی خوب مدرسه ،از این برنامه استقبال خوبي نميكنند .
 حذف مدارس استعدادهای درخشان به دلیل فشارهای درسي مضاعف روی دانشآموزان و ایجاد فاصله طبقاتيقابل مالحظه ،توصیه شد .
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 وجود مدارس شاهد مثبت ارزیابي شد ولیکن با توسعه آن موافق نبودند. تمركز روی مدارس عادی و ارتقاء سطح آموزشهای عمومي بههمراه باال بردن نرخ مشاركت والدین توجهگردید.
جمع بندی کارکردها
كاركرد

نوع
كاركرد

سواالت

كاركردهای مندرج در سواالت جلسات كانوني

ساحت های

والدین

تعلیم تربیت

كاركرد

كاركرد

كاركرد

كاركرد

آشکار

آشکار

پنهان

پنهان

آموزشي

تربیتي

آموزشي

تربیتي

نوع مدرسه
غیردولتي
شرایط خانوادگي -نزدیکي مدرسه

-

اول

غیركاركردی(سوال از مالک های انتخاب مدرسه)

اول

غیركاركردی(سوال از پاسخ به انتظارمخاطبین)

به محل سکونت  -عملکرد مثبت
مدیران

14

مثبت

عموما مثبت است

دوم

نظارت و ارزیابي فعالیت های تربیتي و آموزشي

علمي فناورانه

15

مثبت

سوم

تعالي كیفیت فعالیت های آموزشي و تربیتي

علمي فناورانه

16

منفي

چهار

وجود احساس غرور كاذب

اجتماعي-

17

منفي

چهار

18

منفي

19

منفي

پنج
شش

•

•

بیش از مدارس دیگر مطرح است
•

•
•

در حد معمول مطرح است

سیاسي
وجود احساس خود كم بیني

اجتماعي-سیاسي

سودانگاری مسولین مدارس

اقتصادی -حرفه ای

مطرح است و متاثرازكنکور است

•

در حد معمول مطرح است

•

مطرح است ولي جهتگیریهای
تعلیم و تربیتي آنان تفوق دارد

وجود احساس تفاوت طبقاتي

اجتماعي-سیاسي

•

در مدارس غیردولتي مناطق متمول
نشین شدیدتر است.
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 -1مدارس نمونه
هدف نوع مدرسه :هدف كلي؛
 -0اهتمام ویژه به امر تربیت این دانش آموزان در تراز دانش آموزان شاخص در تعهد ،ایمان و عالقه به نظام
جمهوری اسالمي ایران،
 -3ارائه نمونه ای مناسب برای سایر مدارس در ارتقای كیف0یت آموزشي و پرورشي،
 -3فراهم آوردن شرایط مناسب برای ادامه تحصیل دانش آموزان مستعد،
 -4ایجاد زمینه تربیت نیروی انساني مورد نیاز مناطق كمتر برخوردار از میان دانش آموزان بومي -منطقه ای
 -7تشویق و ترغیب دانشآموزان مستعد ،به ویژه دانش آموزان مستعد مناطق محروم و افزایش رشد علمي و تربیتي
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
اهداف جزئي :الف :تربیت دانش آموزان شاخص در تعهد ،ایمان و عالقه به نظام جمهوری اسالمي ایران ب :ارائه
نمونه ای مناسب برای سایر مدارس در ارتقاء كیفیت موزش و پرورش ج :فراهم آوردن شرایط مناسب برای
ادامه تحصیل دانش آموزان مستعد د :ایجاد زمینه تربیت نیرو ی انساني مورد نیاز مناطق كمتر برخوردار از میان
دانش آموزان بومي – منطقه ای
الف -مدیران نمونه

لیست حضار :جلسه 0مورخ 13/01/30
نام دبیرستان های دخترانه ومنطقه

نام دبیرستان های پسرانه ومنطقه

توضیحات

پسرانهصنیعي فر 07

دخترانه رشد 04

پسرانه رشد 04

دخترانه فدک 08

تهران و  0نفر از معاونین اسبق آموزشي آموزش و پرورش شهر تهران برگزار

پسرانه امام جعفرصادق(ع) 1

دخترانه عفاف 7

گردید 7 .مدرسه از مدارس نمونه دولتي قدیمي و  7مدرسه از نمونه دولتي-

پسرانه اسدآبادی 00

دخترانه امام محمدباقر (ع) 4

امام موسي صدر 0

دخترانه مکتب االحرار 01

.

.

این جلسه با حضور 1نفر از مدیران و  0نفر از معاونین مدارس نمونه شهر

های جدیدالتاسیس در جلسه حاضربودند.
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تحلیل هدف :اكثر مدارس نمونه در بعد آموزشي موفق بوده اند ،اما ،موفقیت آنها در امر آموزش آنها را از توجه
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
را ندارد؛ فقط دانش آموزان خود جوش در كالس های بیرون از مدرسه در این كالس ها ثبت نام مي كنند.
سالمت جسمي– رواني دانش آموزان هدف مسئولین است؛ اما ،فشار های آموزشي باالخص مسئله كنکور ،مسئولین
مدرسه را در نائل شدن به این هدف باداشته است.
الف -پاسخ به سواالت و بررسي کارکردهای مدارس

پاسخ سوال یک :در مورد دریافت نمره بدون شایستگي ،مدارس نمونه دولتي متفقا نظر مدیران حاكي از
دریافت نمره واقعي است و دانش آموز شایستگي نمره مورد نظر را دارد و به دلیل نوع خاص مدرسه و احتمال
حذف دانش آموز در صورت كسب نکردن نمره حد نصاب الزم وجود دارد .در این خصوص نمره دانش آموز
مبتني بر مبتني بر تالششان مي باشد.
پاسخ سوال دوم  :براساس گفته مدیران در این مدارس به تالش دانش آموزان احترام گذاشته مي شود و سعي
مي شود كه در مدارس تالش دانش آموزان دیده شود .اما نکته اینجاست كه در بین صحبت های مدیران محترم
یک توجه بسیار زیادی به اختراعات و كسب مدال های المپیادی تاكیدی زیادی وجود داشت و به نوعي گرایش به
نخبه گرایي در ایشان محسوس است.
پاسخ سوال سوم :بعد پرورشي درمدارس نمونه مورد توجه است ولیکن نسبت به فرآیند آموزشي و جهت
گیری كنکوری كمرنگ تر است .مدیران اكثرا بر روی این نکته توافق داشتند كه عمده وقت ایشان صرف مسائل
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
برای زندگي واقعي آماده نشده اند و شعار آموزش برای زندگي را محقق نساخته اند.
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پاسخ سوال چهارم  :مدیران از وجود ناهنجاری های اجتماعي در سطح كلیه مدارس به انحاء مختلف صحبت
كردند و این شرایط را به نوعي برآیندی از واقعیت جامعه دانستند و معتقد بودند كه گرایشات مذهبي در بین دانش
آموزان ضعیف است و حتي نشانه هایي در مورد عدم التزام به ارزش های انقالب اسالمي وجود ندارد.
پاسخ سوال پنجم :توجه به حرمت جایگاه و مقام معلم صرفا به نظر مدیران از این جهت پاس داشته نمي شود كه
سازمان آموزش و پرورش با توجه به فشار كاری و ساعات اضافي تدریس هیچ منابعي برای اعطای پاداش یه معلمان
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.
پاسخ سوال ششم :مدیران رضایت چنداني از اساسنامه جدید ندارند و همگي بر كیفیت باالی اساسنامه قبلي توافق
داشتند و معتقد بودند كه از محورهایي عدول شده است از جمله عدم توجه به پشتیباني های مالي كه این مورد در
گذشته وجود داشت .عدم توجه به مستعد بودن دانش آموزان و شناسایي این دست دانش آموزان و از همه مهم تر
عدم توجه به بضاعت مالي دانش آموزان؛ این در حالي است كه هنوز توقعاتي در این خصوص بین والدین وجود
دارد.
پاسخ سوال هفتم :فضای رقابتي بین دانش آموزان وجود دارد و توجه بیش از حد به مواردی از قبیل كنکور و
المپیاد وجود دارد كه البته ایجاد فضای رقابتي بین مدارس نیز خود بر این مشکل دامن زده است و هم چنین فضای
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.
پاسخ سوال هشتم :پیشنهاد شد در مجموع  7نوع مدرسه متنوع داشته باشیم :استعداد های درخشان ،نمونه دولتي،
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 هیئتامنایي در قالب مدارس نمونه مردمي تجمیع گردند كه بالتبع ضرورت احیاء مجدد مدارس نمونه مردمي مورد تاكید
قرار گرفت.
 مدارس راه دور را به دلیل هنجار شکني ،و نقض قانون فاجعه نظام آموزشي ميدانستند و پیشنهاد ادغام مدارس راهدور ،شبانه و ایثارگران در قالب مدارس بزرگساالن داده شد.
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 مدارس غیر دولتي نمونه دولتيج-بررسي نقاط قوت و ضعف مدارس و ارائه راهکاردر جهت ،افزایش کارکردهای مثبت و تقلیل
کارکردهای منفي مدارس
در مورد توسعه مدارس نمونه با دوجهت گیری مواجهه بودیم :مدیران مدارس قدیمي معتقد بودند توسعه بي رویه
بوده ونباید به این طریق توسعه داد و توسعه مبتني بر اساسنامه قدیمي قابل قبول تر است.
مدارس جدید عموما نظرشان با توسعه مدارس موافق بود كه طبیعي است چنین باشد ولیکن هر دو گروه مدیران
معتقد بودند كه كشش جذب دانشآموز وجود دارد و لیکن مدیریت كاردان در این خصوص قابلیت اصلي را به
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
نسبت به اساسنامه قدیمي؛ نبود برنامه توجیهي به ویژه برای مدیران مدارس تازه تاسیس؛ گسترش بدون توجه به
كیفیت و ایجاد توقع در بین خانواده ها و به ویژه نبودن برنامه های پیشتیباني از این مدارس و صرفا تکیه بر مدیران
این مدارس( بروز عملکرد سلیقه ای) ؛ و نیز گسترشي كه در نهایت منجر به شکاف بین این نوع مدارس و باالخص
با مدارس دولتي؛ هم چنین نبود نیروی آموزشي توانمند كه این بر خالف توقعات والدین و دانش آموزان در مورد
این مدارس است.
در منطقه 08مدرسه قدیمي فدک امسال با وجود دریافت دانش آموز از چند منطقه همجوار باز هم قادر نبوده است
حد نصاب دانش آموز را تکمیل كند و لیکن در منطقه  0با وجود مدارس غیر انتفاعي با شهریه باال ،باالخص برای
والدین فرهنگي وجود مدارس نمونه یک اولولیت محسوب ميشود .موضوع به معنای لزوم توجه منطقه ای و
متناسب با نیاز هر منطقه به توسعه چنین مدارسي است.
فرایند تبدیل مدارس غیر نمونه به نمونه بدون زمینه سازی های الزم شکل گرفته و جهت گیری های مالي اولویت
داشته است.
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بحث نیاز به مدارس نمونه رابطه مستقیم با نوع منطقه ندارد و محرومیت حتي در مناطق باال نشین و مرفه نیز به
انحاء مختلف موجود است و در صورت امکان ،وجود مدرسه ای از این نوع مدارس در هر منطقه ای ضرورت
دارد .و توسعه بیشتر آن قابل قبول نیست.
برای توسعه مدارس نمونه امکانات الزم ،از جمله معلم كارآمد ،دانش آموز با حد نصاب مورد نظر و مستعد و
پشتیباتي های مختلف برای یادگیری بهتر در حد مدارس نمونه در نظر گرفته نشده است .در بخشنامه های مدارس
نمونه در مقایسه با مدارس استعداد درخشان عدالت آموزشي ملحوظ نگردیده ،به نحوی كه در مدارس نمونه
امکان استفاده از نیرو های آزاد كه عموما از فارغ التحصیالن خود این مدارس هستند و بار مالي چنداني برای این
مدارس ایجاد نميكنند ،مسدود است و مدیر موفق برای استفاده از چنین نیروهایي الزم است از بخشنامه مورد نظر
عدول نماید همچنین امکان دریافت مالي از والدین نسبت به مدارس استعداد های درخشان به مراتب پایین تر
است در عین حال امکانات مدارس نمونه نسبت به این مدارس ضعیف تر است .مدیر مدارس نمونه اعتبار كافي
برای هزینه كردن و تامین نیاز های مختلف آموزشي را در اختیار ندارد و هزینه مورد نظر  781111هزار تومان
برای هرپایه و  0781111تومان برای پیش دانشگاهي كفایت نمي كند.
به دلیل باال بودن سطح آموزش دانش آموزان و كار بیشتر و عمیق تر معلم و عدم دریافت حقوق متمایز از
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.
معلمان دروس تخصصي در سطح مدارس نمونه كم هستند و به دلیل فضای رقابتي عموما نرخ حق التدریسشان
باالست ،و عمال مدیران مدارس نمونه به سمت فارغ التحصیالن خودشان سوق دارند كه با موانع بخشنامه ای روبرو
هستند.
به دلیل ادغام آزمون تیزهوشان و نمونه امکان انتخاب به دانش آموزان داده شده است علي الخصوص در مدارس
نمونه قدیمي كه صاحب اعتبار آموزشي قابل توجهي هستند مثل مدارس دخترانه و پسرانه رشد منطقه 04؛ و این
سبب شده میانگین هوشي دانشآموزان مدارس نمونه نیز یک دست نباشند و مدیران بعضا بین كالس های خود
دست به طبقه بندی زده اند .در عین حال دانش آموز مستعد تیزهوشي كه مي تواند در مدرسه استعداد درخشان
قبول شود ولي به دلیل شرایط ضیق مالي مدارس نمونه را برگزیده است دچار احساس تبعیض شده است.
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پیشنهاد مشاركت با نهادهای بیروني مانند شهرداری برای تامین منابع اعتباری مدارس نمونه نظیر تامین هزینه های
جاری مدرسه ،مکان ،و تعمیرات مدرسه و  ...داده شد.
به دلیل فعالیت موازی با كار آموزشي مدارس ،بعضي دانشآموزان تمایل دارند در این مدارس ثبت نام كنند ولي
فقط آزمون بدهند و كار اصلي در آموزشگاههای بیروني به انجام برسد .موضوع تبدیل آموزش و پرورش به
آموزشگاه و كمرنگ شدن فرایندهای تربیتي نیز از مباحث مطرح شده بود.
در مورد اینكه مدارس نمونه مدرسه تیزهوشان شماره  3هستند و در رتبه بعد ازمدارس استعداد درخشان قرار
ميگیرند توافق بود .اگر چه بعضي از مدارس قدیمي مانند رشد خود را هم ارز مدارس استعداد درخشان مي
دانستند.
حداقل یک مدرسه نمونه برای پوشش دانش آموزان مستعد محروم هر منطقه مطرح شد.
آراستگي ظاهری دانشآموزان مورد تاكید و نظارت اولیاء مدارس است.
جمع بندی کارکردها
كاركرد

نوع
كاركرد

سواالت

كاركردهای مندرج در سواالت جلسات كانوني

ساحت های

مدیران و معلمان

تعلیم تربیت

1

منفي

اول

انتظار پاداش بدون تالش

مشترک

2

مثبت

دوم

موفقیت گرایي

مشترک

3

مثبت

كاركرد

كاركرد

كاركرد

كاركرد

آشکار

آشکار

پنهان

پنهان

آموزشي

تربیتي

آموزشي

تربیتي

نوع مدرسه
نمونه
مطرح نیست ونمره واقعي است و

•

نمره پایین خطر اخراج را در پي
دارد
مطرح است ولي تحت تاثیركنکور

•

است
بیش از مدارس دیگر در قالب

سوم

استعدادپروری هدایت صحیح استعدادها و شایستگي
ها

شركت در جشنوارهها و المپادها

•

مشترک

مطرح است ولي همچنان تحت
تاثیركنکور است.

4

منفي

سوم

نتیجه گرایي

مشترک

•

مطرح است و متاثرازكنکور است

5

مثبت

سوم

وجود انگیزه تحصیلي

مشترک

•

با قوت مطرح است

6

مثبت

سوم

مهارت اجتماعي ارتباطيمطلوب دانش آموزان

اجتماعي-

(حسن سلوک با دیگران)

سیاسي

7

مثبت

سوم

اهمیت داشتن زنگ ورزش

•

در حد معمول مطرح است

زیستي -بدني

•

در حد معمول مطرح است

8

مثبت

سوم

وجود كالس های فوق برنامه هنری

زیبایي شناختي -هنری

•

در حد معمول مطرح است

9

مثبت

سوم

اهمیت داشتن سالمت جسمي-رواني دانشآموزان

زیستي -بدني

11

مثبت

11

مثبت

•

در حد معمول مطرح است

سوم

توجه به آراستگي ظاهری و فردی

زیبایي شناختي -هنری

•

در حد معمول مطرح است

چهار

التزام به ارزشهای نظام

اعتقادی،عبادی،اخالفي

•

در حد معمول مطرح است

208

درسطح دانشآموزان مطرح است

12

مثبت

است ولیکن متولیان آموزش و
پنج

تکریم معلمان

شش

غیركاركردی(تناسب با اهداف مصوب)

هفت

وجود فضای رقابتي

هشت

غیركاركردی(سوال از امکان ادغام)

•

اجتماعي-سیاسي

پرورش مناطق برای كار چشمِگیر و
سخت معلمان این مدارس مابه ازایي
در نظر ندارند

13
-

منفي

ب -والدین نمونه
ردیف

3

4
7

اهداف مصوب را زیاد كرده است.
•

اجتماعي-سیاسي

لیست حضار :جلسه 4مورخ 13/00/0
پایه تحصیلي

سطح تحصیالت

كارشناسي ارشد

خانه دار

اول

این جلسه با حضور

دیپلم

خانه دار

چهارم

7نفر از والدین مدارس

لیسانس علوم تربیتي

فرهنگي بازنشسته

حضار

فرزند

نمونه شهر تهران
برگزار گردید.

با شدت مطرح است
توصیه به ادغام نمي شود

شغل

0
3

توسعه بيكیفیت داده شده فاصله از

لیسانس دامپروری

كارشناس كشتارگاه

لیسانس آمار

كارشناس مالي بانک

متطقه

نام دبیرستان

توضیحات

01

مکتب االحرار

مادر دانش آموز دختر

07

صنیعي فر

مادر دانش آموز پسر

دوم

4

چهارم

امام محمدباقر
پدر دانش آموز دختر

(ع)

53

فدک

پدر دانش آموز دختر

04

رشد

پدر دانش آموز پسر

 7نفراز والدین در جلسه حاضر نشدند.

الف -پاسخ به سواالت و بررسي کارکردهای مدارس
پاسخ سوال اول :عده ای از اولیا برای یافتن این مدارس پرس و جوی فراواني كرده بودند و حتي با كادر مدرسه
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.
پاسخ سوال دوم :به دلیل اینكه اكثر این اولیا خودشان عضو انجمن بودند ،از فعالیت های مدرسه هم اطالع
كافي داشتند و با توجه به شرایطشان تا حدی نظرات خودشان را بیان مي كنند اما عده ای معتقد بودند كه نظراتشان
اعمال نمي شود وبه صورت نسبي انتظاراتشان از مدرسه برآورده شده است .عده ای هم از مدرسه ناراضي بودند؛
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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.
پاسخ سوال سوم :تقریبا اكثریت از سطح آموزشي مدرسه و معلمان راضي هستند ،ولي در كل كاركرد هر
معلمي متفاوت است .و عده ای هم معتقد بودند كه برخورد برخي از معلم ها در مدارس بیشتر شبیه حکمراني در
یک پادگان است به همین دلیل رابطه ی صمیمیت در بین آنها وجود ندارد.
پاسخ سوال چهارم :فشار روحي در مدارس برای بچه ها بسیار باالست ،خصوصا در مدارسي كه استعدادهای
درخشان هستند ،و این فشار رواني باعث مي شود بچه ها از دیگر ابعاد زندگي دور بمانند .از سوی دیگر ،استرس
یک مساله ی فراگیر در تمام مدارس است كه نتیجه ی همین كنکورگرایي است؛ معلم ها نیز برای رفع این استرس
از طرف آموزش پرورش توجیه نمي شوند .وقتي فشار رواني تا این حد زیاد است مشاهده مي كنیم اكثر بچه هایي
كه تیزهوش ند از لحاظ ارتباطي و تعاملي ضعیف عمل مي كنند و همین طور فشار درسي مشکالت و آسیب های
اندامي هم ایجاد كرده .اكثرا كتف بچه ها به دلیل درس خواندن زیاد منقبض شده است.
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
والدین مدارس را به پادگان نظامي تشبیه كردند  .مثال معلم ادبیات در مدرسه ای طوری رفتار مي كرد كه بچه ها از
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.
پاسخ سوال پنجم :مدارس به دنبال كسب درآمد نیستند و به ابعاد تعلیم و تربیت توجه دارند.
پاسخ سوال ششم :با توجه به اینكه احساس فاصله طبقاتي في نفسه و به طو ر پنهان در هر فردی است و با توجه
به شراط تربیتي و محیطي بین افراد متفاوت است .این احساس فاصله ی طبقاتي بین دانش آموزان نمونه كمتر دولتي
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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پاسخ سوال هفتم :والدین اذعان داشتند كه نتیجه گرایي به عنوان یک آفت بزرگ در جامعه است .كنکور به
عنوان مالک موفقیت محسوب مي شود یعني اگر بچه ی من كنکور قبول نشود موفق هم نخواهد بود .این نتیجه
مداری فضای آموزشي را خدشه دار كرده است .در مدارس نمونه دولتي عالوه بر آموزش به مساله ی پرورش هم
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
آموزشي توجه مي شود و غیر از جهت گیری های كنکوری به اردوها و ...هم توجه دارند.
ب -بررسي زمینه ادغام مدارس :پاسخ سوال هشتم :معتقد بودند كه تمامي مطالب درباب تنوع مدارس،
كارشناسي بیشتری شود و گسترش مدارس به این شکل نامتعارف نباید صورت بگیرد و حد واسط مدارس
استعدادهای درخشان و عادی دولتي هم باید مدارس نمونه قرار بگیرند .و اینكه مسالهی تیزهوشان به غیر از رشته ی
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
استعدادهای درخشان نیز باید از هم تفکیک شوند و حد وسط مدارس دولتي و مدارس نمونه هم ،مدارس هیات
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.

ج-بررسي نقاط قوت و ضعف مدارس و ارائه راهکاردر جهت ،افزایش کارکردهای مثبت و تقلیل
کارکردهای منفي مدارس
والدین مدرسه نمونه دولتي رضایتمندی خود را در بعد آموزشي اذعان داشتند؛ از سوی دیگر ،كاركرد پنهان منفي
مدارس نمونه مورد توافق همه بود؛ اینكه دانش آموز مدارس نمونه در بعد رواني ،اجتماعي مورد رضایت والدین
نبود و انتقاد آنها این بود كه مدرسه در دفع فشار های رواني حاصل از كنکور ،كالسها و  ...موفق نبوده است .آنها
اذعان داشتند كه مدرسه در بعد تربیت رواني -اجتماعي فرزندانشان برنامه ریزی نداشته است.
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مدارس نمونه دولتي  ،مدارسي همه جانبه اند و ابعاد رشدی توجه دارند .البته از این نظر نقش خانواده خیلي پررنگ
تر از مدارس است .از نظر والدین ،هر چه تنوع مدارس كمتر باشد موفقیت هم باالتر خواهد رفت یعني سطح كیفي
ارتقا مي یابد حتي همین قبولي در كنکور هم حذف شود زیرا عملکرد بچه ها بهتر خواهد بود .از طرفي اولیا باید
بچه های خود را(چه به صورت مستقیم و چه غیر مستقیم) تحت نظارت داشته باشند و ارتباط كالمي با فرزند خود
داشته باشند تا بچه ها دچار غرورهای كاذب نشوند .
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.اگر آزمون كنکور حذف شود ،سطح كاركردی بچه ها به مراتب باالتر خواهد رفت و نتیجه محوری به عنوان یکآفت بزرگ ،از بین خواهد رفت.
دانش آموزان نباید فقط از لحاظ آموزشي تقویت شوند بلکه باید ابعاد دیگری چون یادگیری تعامالت اجتماعيهم 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 اصولنظام شوند.
مراكزی مثل قلمچي و  ...آسیب های ویژه ای به بحث آموزش و پرورش ما وارد مي كنند و صرفا راهي برایكسب درآمد پیدا كرده اند.
ضعف در فرهنگ سازی ،مسائلي چون چشم و هم چشمي و توجه زیاد به مد هم باعث شده است كه آموزش وپرورش 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.بچه ها شدیدا از لحاظ ارتباطي و تعاملي با جامعه ،ضعیف عمل مي كنند خصوصا قشر تیزهوش ما ،به دلیل اینكهتوجهشان فقط بر باالبردن توانمندی علمي برای كنکور است.
نمي توان گفت كه مطلقا سواالت و تست های مراكزی چون قلمچي ،مناسب نیستند بلکه گاهي باعث پیشرفت وتوانایي بچه ها هم مي شوند.
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این سلیق ه محوری ها باید از نظام آموزشي ما حذف شوند و اگر هم تنوع باقي مي ماند ،باید هر یک از مدارسطبق اساس نامه های خود عمل كنند.

جمع بندی کارکردها
كاركرد

نوع

سواالت

كاركرد

كاركردهای مندرج در سواالت جلسات كانوني
والدین

ساحت های

كاركرد

كاركرد

كاركرد

كاركرد

آشکار

آشکار

پنهان

پنهان

آموزشي

تربیتي

آموزشي

تربیتي

تعلیم تربیت

نوع مدرسه
نمونه
قبولي درآزمون ،عملکرد مثبت

-

اول

غیركاركردی(سوال از مالک های انتخاب مدرسه)

-

اول

غیركاركردی(سوال از پاسخ به انتظارمخاطبین)

دوم

نظارت و ارزیابي فعالیت های تربیتي و آموزشي

علمي فناورانه

تعالي كیفیت فعالیت های آموزشي و تربیتي

علمي فناورانه

وجود احساس غرور كاذب

اجتماعي-

مدیران ،نزدیکي به محل سکونت
عموما مثبت است ولي در مدارس
جدیدنسبت به كیفیت پایین امکانات
و خدمات گالیه زیاد است

14

مثبت

15

مثبت

سوم

16

منفي

چهار

17

منفي

چهار

18

منفي

19

منفي

•

•

مطرح است
•

•

مطرح است و متاثرازكنکور است

•
مطرح است

سیاسي
•

وجود احساس خود كم بیني

مطرح است علي الخصوص كه این
مدارس خود را رتبه بعد از تیزهوشان

اجتماعي-سیاسي

مي دانند و آزمونهایشان با هم
برگزار شده و آنجا پذیرفته نشدهاند

پنج
شش

سودانگاری مسولین مدارس

•

اقتصادی-

چندان مطرح نیست

حرفه ای
وجود احساس تفاوت طبقاتي

•

اجتماعي-
سیاسي

مطرح است زیرا بعضي قبولشدگان
تیزهوشان به دلیل عدم وسع مالي
مدارس نمونه رانتخاب كردهاند

ج -دانشآموزان نمونه
ردیف
0

لیست حضار :جلسه 00مورخ 13/00/04

جنسیت

پایه

متطقه

نام دبیرستان

توضیحات مدرسه

پسر

پیش دانشگاهي

04

دخترانه رشد

جزو مدارس نمونه دولتي قدیمي تهران
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8

3

پسر

سوم

04

پسرانه رشد

جزو مدارس نمونه دولتي قدیمي تهران

3

دختر

سوم

08

دخترانه فدک

جزو مدارس نمونه دولتي قدیمي تهران

4

پسر

سوم

1

پسرانه امام جعفرصادق(ع)

قدیمي ترین نمونه تهران

7

دختر

سوم

7

دخترانه عفاف

نمونه دولتي جدیدالتاسیس

4

دختر

سوم

4

دخترانه امام محمدباقر (ع)

نمونه دولتي جدیدالتاسیس

7

پسر

سوم

00

پسرانه اسدآبادی

نمونه دولتي جدیدالتاسیس

پسر

سوم

00

پسرانه اسدآبادی

نمونه دولتي جدیدالتاسیس

دانش آموز دبیرستان مکتب االحرار منطقه ، 01دانش آموز دبیرستان امام موسي صدرمنطقه0و دانش آموز دبیرستان صنیعي فر
منطقه  07غایب بودند و در این جلسه دانش آموزان دختر و پسر با هم در جلسه حضور داشتند.
قابل ذكر است دانشآموزمدرسه عفاف با پدرشان در جلسه حاضر بود كه نقطه نظرات پدر نیز اخذ شد.

الف -پاسخ به سواالت و بررسي کارکردهای مدارس
 ) 1در مجموع دانش آموزان از این كه در مدارس نمونه درس مي خوانند بسیار راضي هستند و احساس مي كنند
تا حد زیادی از آن چه ب ه دنبالش بودند در این مدارس محقق شده است البته نارسایي هم وجود داشته است ولي
تالش كادر مدرسه محسوس بوده و همگي برای باال بردن كیفیت مدارس تالش خود را كرده اند.
از مهمترین انتظارات والدین از مدارس نمونه دولتي پرداختن به ابعاد تربیتي دانش آموزان است .انتظارات والدین
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
عامل اصلي موفقیت خود را خدمات مدرسه و مدیریت قوی مي دانستند؛ اراده ،تالش و نقش دانش آموزان در
موفقیت های كسب شده نامشخص بود و به آن كمتر اشاره داشتند كه شاید تحت تاثیر جو مدرسه ،از شناخت
توانمندی و شایستگي های خود در فائق آمدن بر مشکالت و شکستها غفلت داشتند.
 ) 3همگي معتقدند كه ناهنجاری خاصي در این مدارس ندیده اند عالوه بر روابط درسي و آموزشي وجود یک
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
باشند اما چیزی هم از دست ندادند و اما فاكتورهایي كه قبال نداشتند در این مدارس به دست آوردند از جمله اعتماد
به نفس و اهمیت به امور دیني همچون نماز .یکي از مزیت های مدارس ما نسبت به سایر مدارس وجود یک
صمیمیت و همدلي بین دانش آموزان و معلمان است كه با وجود فضای درسي سنگین به خوبي برای ما قابل لمس
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.
 ) 3اخالق در این مدارس جایگاه خوبي دارد به طوری كه با وجود یک حس رقابتي كه برای موفقیت در عرصه
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
گرفته ا ند .از سوی دیگر ،در مدارس نمونه دولتي بر شعار دیني و مناسبات مذهبي اهمیت خاصي قائلند .فعالیت
های پرورشي مناسب عالقه ی دانشآموزان و برای فعالیت های پرورشي مدرسه مناسب است و دانش آموزان
خودجوش مشاركت دارند و این فعالیت ها دانشآموزمحوراست ،با این وجودتعداد شركت كننده در نماز
جماعت مدرسه كمتر از نصف تعداد كل دانش آموزان است .نماز جماعت روزانه برگزار مي شود.
) 4سطح تربیت اجتماعي در مدارس نمونه دولتي خوب است .رابطه دانش آموز – معلم – مدیر خوب است.
فعالیت های اجتماعي و آییني به خوبي در این مدارس اجرا مي شود و حتي خود دانش آموزان را در اجرای هرچه
بهتر این برنامه ها دخیل مي كنند و خوشبختانه استقبال از این مدارس نیز بسیار خوب است .در مورد اردوهای
تفریحي نیز این مدارس بسیار خوب عمل مي كنند كه دانشآموزان از این قضیه بسیار راضي هستند.
 ) 7در مدارس نمونه دولتي بر مسائل انضباطي دانش آموزان تاكید خیلي زیاد مي شود .والدین پیگیر مسائل
انضباطي دانش آموزان هستند و همه موارد انضباطي دانش آموزان را در اختیار خانواده ها قرار مي دهند ودانش
آموزان همگي به توجه به قوانین مدرسه مجاب شده اند .البته نباید این نکته را فراموش كرد كه گاهي در برخي از
مدارس این دیسیپلین برای دانش آموزان بسیار آزار دهنده شده است ولي در كل ارزیابي دانش آموزان از این مسئله
خوب است.
 ) 4همه ی دانش آموزان به وجود عدالت نسبي در كلیه امورات آموزشي – تربیتي مدارس نمونه دولتي اذعان
داشتند .در این مدارس در داخل مدارس تبعیض خاصي وجود ندارد دانش آموزان از امکانات مناسبي نسبت به سایر
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مدارس برخوردارند .معلمین خوبي دارند و از این شرایط راضي هستند ( نسبت به تبعیض فراتر از مدارس مورد
خاصي اشاره ای نشد) .دانشآموزاني كه از مدارس جدید و قدیمي آمده بودند نسبت به جزییات تفاوتهایي كه
در ارائه خدمات و امکات و امکانات همین مدارس نمونه وجود داشت اطالعات كافي نداشتند و محققان هم قصد
نداشتند با ارائه اطالعاتي كه ارائه آن را الزم نميدانستند ذهنیت دانشآموزان حاضر را نسبت به مدرسه شان
مخدوش سازند.
 ) 7احساس شکست تحصیلي در مدارس نمونه دولتي پایین است .ولي اگر بخواهیم به صورت كلي نگاه كنیم
برخي از دانش آموزان قادر به رساندن خود به سطح كالس ها نیستند و این خود باعث عقب افتادن این افراد مي
شود و احساس شکستي را در این دانش آموزان ایجاد مي كند .البته برخي از آنها نیز به خاطر قبول نشدن در آزمون
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.
ب -بررسي زمینه ادغام مدارس ) 8 :اكثریت دانش آموزان مدارس نمونه دولتي با ادغام مدارس نمونه با
دیگر انواع مدارس مخالف هستند زیرا فضای رقابتي دانش آموزان پایین مي آید و دانش آموزان قوی در حین
آموزش معلم احساس بیهودگي مي كنند و دانشآموزان ضعیف احساس حقارت .اگر قرار باشد بین مدارس
ادغامي صورت بگیرد بهتر است مدارس نمونه با سمپاد ادغام شود .البته با سمپادهای اولیه موافقترند.
ج-بررسي نقاط قوت و ضعف مدارس و ارائه راهکاردر جهت ،افزایش کارکردهای مثبت و تقلیل
کارکردهای منفي مدارس
دانش آموزان مدارس نمونه از تربیت اجتماعي و جو حاكم بر مدرسه رضایتمند بودند؛ در حالي كه والدین از
تربیت اجتماعي و جو حاك م بر مدارس نمونه دولتي رضایت كافي را نداشتند .از دالیل این امر این نکته است كه
دانش آموز مدارس نمونه به طور پنهان به دنبال كاركرد آموزشي مدارس نمونه دولتي است و انتظار تربیت اجتماعي
در سطح باال از مدرسه را ندارند؛ اما ،والدین فقط به كاركرد آموزشي این مدارس اكتفا نمي كنند  .تاكید به مسائل
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
این مدارس اجرا مي شود كه همه ميتوانند از این برنامه بسته به عالیق خودشان استفاده كنند و اجباری هم وجود
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
آموزان نتوانند نتایج خود را بر گردن مسئولین مدرسه بیندازند و صرفا اگر نقصاني هم باشد متوجه خود دانش
آموزان است.
همه برای كسب حداقل ها تالش مي كنند تا در این مدرسه بمانند چرا كه تعداد زیادی از این دانش آموزان موفقیت
در آینده را منوط به حضور در این مدارس مي دانند بنابراین بسیار تالش مي كنند تا بتوانند در سال بعد هم در این
مدرسه بمانند.
كادر آموزشي و امکانات مدرسه برای دانش آموزان راضي كننده به نظر مي رسد و این دانش آموزان در شرایط
احساس راحتي مي كنند .علت اصلي این احساس رضایت را باید در ارتباط با معرفي دانشآموزان از طرف مدیران
توضیح داد ،چرا كه عموما مدیران بهترین دانشآموزان مدارس خود را برای شركت در این جلسات معرفي مي-
كردند ولذا این نظرات طبعا نظرات شاگردان خوب مدارس است نه همه دانشآموزان.
از دالیل جذب و ماندگاری دانش آموزان در مدارس نمونه دولتي ارائه سطح باالی خدمات علمي -تربیتي
مدارس نمونه دولتي است و نمره ها واقعي هستند و اگر دانش آموزی نمره پایین بگیرد دلیل اصلي آن كم كاری
خود دانش آموز است وفضای رقابتي مثبت است.
پیشنهاد آنها مبني بر رضایت سنجي از مدارس ،این بود كه به دلیل رویکرد كنکوری در كشور ما ،رضایت دانش
آموزان از مدارس خود بیشتر مبتني بر قبولي آنها در كنکور دانشگاهي و در رشته های معتبر است.
دانش آموزاني در مدارس نمونه دولتي هستند كه در مدارس استعداد درخشان نیز پذیرفته شده بودند؛ اما به دلیل
رضایت دانش آموزان از مدارس نمونه دولتي (در ابعاد آموزشي -تربیتي) و البته جدید التاسیس بودن مدرسه سمپاد
از ادامه تحصیل در مدارس استعداد درخشان منصرف شده و مدارس نمونه را ترجیح دادهاند.
میزان دریافت شهریه ها از دانش آموزان در مدارس نمونه دولتي در شهر تهران متفاوت است( 711.111تومان تا
 0.111.111تومان).
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دانش آموزان مدارس نمونه دولتي ،تدریس معلمان خود را مطلوب ارزیابي كردند به همین دلیل در كالس های
كنکور بیرون از مدرسه خود شركت نمي كنند .و از كتب كمک آموزشي موسساتي نظیر قلم چي و  ...استفاده
نميكنند.
در صورت مهیا بودن امکانات و شرایط توسعه مدارس نمونه دولتي خوب است(كیفیت مداری مهم است) .اما با
وضع موجود خیر .عالوه بر این مدارس نمونه دولتي دیگری در تهران است كه از منظر آموزشي -تربیتي در حد
مطلوب نیستند.
از مشکالت مدارس نمونه دولتي كمرنگ بودن رویکرد به رشته های علوم انساني -فني حرفه ای – كار دانش در
تمام فضای رواني و فیزیکي مدرسهاست.
اكثر دانش آموزان شناختي دقیق از فعالیت های تربیتي – آموزشي انواع گوناگون مدارس ندارند.
هوش و استعداد دانش آموزان ما با معیار های آموزشي – تربیتي مدارس نمونه دولتي مطابقت دارد اما ،هوش و
استعداد دانش آموزان مدارس تیز هوشان با معیار های آموزشي – تربیتي مدارس تیزهوشان مطابقت ندارد
دانشگاه تربیت معلم معلمان ضعیفي را برای آموزش و پرورش تربیت مي كند .لذا ،باید یک بازبیني اساسي در
برنامه های كالن تربیت معلم صورت پذیرد.
از مشکالت اساسي در ما مدرک گرایي و عدم استفاده از مدیران حرفه ای در تمام سطوح آموزش و پرورش
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.

جمع بندی کارکردها

كاركرد

21
30
22

نوع
كاركرد

منفي
مثبت
منفي

سواالت

دوم
سوم
سوم

كاركردهای مندرج در سواالت جلسات كانوني
دانشآموزان

ساحت های

كاركرد

كاركرد

كاركرد

كاركرد

آشکار

آشکار

پنهان

پنهان

آموزشي

تربیتي

آموزشي

تربیتي

تعلیم تربیت

فرارمغزها

مشترک

وجود برنامه های آموزشي غیر درسي برای تقویت بنیه

اعتقادی،عبادی

اعتقادی مخاطبین

،اخالفي

سطحي سازی ارزش های دیني

اعتقادی،عبادی
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•

نوع مدرسه
نمونه
مطرح است ولي كمتر از نیزهوشان
به دلیل شرایط كنکور ابن برنامه ها

•

برجسته نیست
•

مطرح نیست

،اخالفي

سوم

23

مثبت

34

مثبت

37

مثبت

سوم

34

مثبت

چهار

27

مثبت

چهار

28

مثبت

31
31

مثبت

منفي

سوم

پنج
شش
هفت

اهمیت داشتن ادای فرائض
اخالق مداری
وجود عالقه به نماز و شعایر دیني
مشاركت دانشآموزان درفعالیتهای اجتماعي( درون
و بیرون مدرسه مثل صبحگاه  ،اردوها ،راهپیمایيها)
گرایش به فعالیت های اجتماعي

اعتقادی،عبادی
،اخالفي
اعتقادی،عبادی
،اخالفي

•

مطرح است

•

بیش از سایر مدارس مطرح است

اعتقادی،عبادی

•

،اخالفي
اجتماعي-سیاسي

•

بیش از سایر مدارس مطرح است
•

اجتماعي-سیاسي

اهمیت رسیدگي به مسایل انضباطي

مشترک

عدالت آموزشي

اجتماعي-سیاسي

ایجاد احساس شکست تحصیلي

مشترک

219

در حد معمول مطرح است

•

بیش از سایر مدارس مطرح است
بیش از سایر مدارس مطرح است

•

در حد معمول مطرح است
•

وجود دارد وپذیرفته نشدگان
تیزهوشان آن را تشدید كرده است.

 -11مدارس وابسته به دستگاههای دولتي
هدف نوع مدرسه :هدف كلي ؛ این مدارس در راستای اهداف كلي و هدف های دوره تحصیلي نظام آموزش
و پرورش كشور ،با استفاده از مشاركت سایر دستگاه ها است.
هدف جزئیات الف :ارتقای سطح كیفي و رقابت پذیری فعالیت های آموزشي و تربیتي مدارس ب :مشاركت و
استفاده از ظرفیت دستگاه های دولتي و نهاد های عمومي در توسعه آموزش و پرورش ج :تسهیل و ارائهی
خدمات آموزشيوپرورشيبااولویتبرایفرزندانكاركنانمذكور د:توسعهفعالیتهای پژوهش خالقیت ،نوآوری،
فناوری ،كارآفریني ،پرورشي
الف -مدیران وابسته

لیست حضار :جلسه  7مورخ 13/01/37

توضیحات

نام دبیرستان های دخترانه ومنطقه

این جلسه با حضور 3نفر از مدیران كه همه مدیران این نوع مدارس را
شامل ميشد و معاون آموزشي آموزش متوسطه مدارس علوم و

دخترانه شهید مطهری 03

معارف اسالمي شهید مطهری .شهر تهران برگزار گردید.

نام دبیرستان های پسرانه ومنطقه

پسرانه شهید مطهری 0
پسرانه شهید مطهری 03

تحلیل هدف :با مشاركت سایر دستگاهها ،مدارسي ایجاد شده است كه از نظر محتوایي و روش كار منحصر به
فرد و متمایز نميباشند و نهایتا در ردیف مدارس غیردولتي قرار ميگیرند .در این حوزه و با مشاركت دستگاههای
غیر آموزش و پرورش ،فقط ميتوان مدارس علوم معارف اسالمي وابسته به مدرسه عالي شهید مطهری را از نظر
محتوایي و روش كار در این طبقه بندی از مدارس قرار داد كه البته اولویت خاصي برایفرزندانكاركنان دستگاه
مذكور ندارند و دانشآموزانش از بین دانشآموزان عالقه مند انتخاب ميگردند و مطابق اساسنامه ،فعالیتي تربیت
مدار را تعقیب ميكنند.
الف -پاسخ به سواالت و بررسي کارکردهای مدارس
سوال  :1در این مدارس دانش آموزان شایستگي نمره را دارند و نمرات بر اساس شایستگيها داده ميشود.
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سوال  :2دانشآموز موفق دانش آموزی است كه هم در بعد آموزش و هم در بعد تربیتي موفق باشد .اما مدیران،
بعد تربیتي را مهم تر از بعدآموزشي تلقي مي كنند .كنکور و تست زدن در این مدارس در اولویت نیست.
سوال  :3با توجه به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و اهداف برنامه های مورد نظر خودمان سندی تدوین
شده است كه مشخصه ی آن عملیاتي و كاربردی بودن آن است نه صرفا بیان كلي یک سری اهداف از جمله تربیت
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
برنامه به گروه های سني و عالئق آن ها نیز توجه شده است به شکلي كه این نوع تربیت برای آن دلزدگي ایجاد
نکند به عبارت دیگر مدیران به پرورش فکری و دیني و اخالقي اولویت اول را داده و مباحث آموزشي در اولویت
دوم قرار دارد .اما نسبت به مسائل آموزشي غافل نبوده اند به صورتي كه در  31سال گذشته قبولي دانش آموزان این
مدارس در كنکور صد در صد بوده است این در حالي است كه در هنگام ثبت نام دانش آموزان به آن ها و والدین-
شان اعالم ميشود كه ما یک موسسه كنکوری نیستیم ولي نسبت به آینده شما نیز بي تفاوت نیستیم بنابراین در سال
چهارم برنامه ریزی خاص خودمان را داریم و اصال در این فرایند هیچ موسسه یا آموزشگاهي را وارد نمي كنیم و
خوشبختانه توانستهاند از این رویکرد نتیجه مناسب نیز دریافت كنند  .اكثرا دانش آموزان این مدارس جذب رشته
های حقوق و الهیات مي شوند و تعداد كمي هم رشته های جامعه شناسي و روان شناسي را انتخاب مي كنند اما
رویکرد تربیتي در این مدارس هیچ گاه مورد غفلت واقع نمي شود و اساس این رویکرد همان نیروی انساني كیفي
توانمند است .به طور مثال معلمان این مدارس روحاني هستند از جمله معلم زبان ،فلسفه و جامعه شناسي كه این
بسیار تاثیرگذار است زیرا دانش آموز به این نتیجه مي رسد كه هم مي توان روحاني بود و هم به علوم روز مسلط
بود .وقتي این بینش ایجاد شد در زماني كه دانش آموز به سال چهارم مي سد با هدف این كه مي خواهد یک
متفکر اسالمي باشدبرای قبولي كنکور تالش مي كند ،انرژی مي گذارد و در نهایت به جامعه دانشگاهي مي پیوندد
جهت دست یابي به همان هدفي كه از لحاظ فکری برای رسیدن به آن از قبل آماده شده است.
سوال :4بله؛ تقریبا مي توان گفت كه در این مدارس تربیت نیروی متعهد و ملتزم به ارزشهای اسالمي جامه ی
عمل پوشیده است؛ یا حداقل مي توان گفت در این هدف ،از مدارس دیگر موفق تر بوده است.
سوال  :7بله؛ از جمله تاكیدات ،و كاركرد های پنهان این مدارس است كه به خوبي رعایت حقوق معلمان در
دستور كار است .
221

سوال  :6بله؛ مدارس وابسته به مدرسه عالي شهید مطهری در امر تربیتي و به خصوص تربیت دیني در بین مدارس
مورد بررسي مقام ممتازی كسب كرده است كه این مسئله به خاطر نگاه سیستمي به امر تربیت است به نحوی كه اوال
نیروهای اجرایي این مدارس بي وقفه در راستای اهداف مورد نظر تالش مي كنند ،دوما محتوا با اهداف هماهنگ
است و ثالثا نیروی آموزشي این مدارس خود در امور دیني و تربیتي به جایگاه باالیي دست پیدا كرده اند .حضار
معتقد بودنداگر در نظام آموزشي عمومي رشته معارف ،مباني انسان شناسي و تربیت دیني وارد مي شد توفیقات این
مدارس در امر تربیت بیش از وضع موجود ميشد ولي مدیران معتقد بودندآموزش و پرورش نه تنها تسهیل گر نبوده
است بلکه در ابعاد مختلف و به اشکال گوناگون موانع زیادی را برای ایجاد نموده است.
سوال  :7رقابت این مدارس نسبت به مدارس دیگر خیلي خیلي كم است؛ این نوع مدارس خود را موسسه
كنکوری نميدانند با مجموعههای انتشارات آموزشي نیر مرتبط نیستند و متولیان مدرسه با برنامهریزیهای خود
دانش آموزان را برای كنکور آماده ميكنند و عموماً نیز شرایط مطلوبي حاصل ميشود.
ب -بررسي زمینه ادغام مدارس :سوال  :8مدیران معتقد بودند كه ،وجود تنوع چندگانگي در مدارس فشار
زیادی بر پیکره نظام آموزشي وارد مي سازد .لذا ،ما امروز مي توانیم بسیاری از مدارس را در قالب مدارس
غیردولتي باز تعریف كنیم .به طور مثال مدارس وابسته به سازمان انرژی اتمي مدارس خاص نیستند زیرا نه آموزش و
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
كه متولي آن یک سازمان است .اما شما هیچ گاه نمي توانید مدارس استثنایي را حذف كنید چون این مدارس دانش
آموز خاص دارد كه این دانش آموز نیازمند خدماتي است كه سایر مدارس توانمندی پاسخگویي به این نیازها را
ندارند بنابراین وجودشان الزامي است .اگر ما به تقسیم بندی گذشته برگردیم مي توانیم به نسبت زیادی روی این
تنوع و چندگانگي تاثیرگذار باشیم .البته جای این تذكر نیز وجود دارد كه مدارس استعداد درخشان نیز بایستي در
قالب مدارس خاص تعریف شود اما یک مسئله روشن است كه در مدارس استعداد درخشان ضعیف عمل كرده ایم
به خصوص در امر تربیت .اگر به بعد تربیتي در همه ی مدارس توجه شود به خصوص در مدارس استعداد درخشان ،
دیگر شاهد فرار مغزها نخواهیم بود .اما باز باید تکرار كرد كه باید در مدارس استعداد درخشان تعریف روشن و
مشخصي ارائه كرد و این مدارس به صورت محدود در همان تقسیم بندی مذكور جای داده شوند .در مجموع،
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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.
ج-بررسي نقاط قوت و ضعف مدارس و ارائه راهکاردر جهت ،افزایش کارکردهای مثبت و تقلیل
کارکردهای منفي مدارس
در مدارس كشور مدارسي تحت نام مدارس وابسته فعالیت ميكنند مانند مدارس دانشگاه وابسته به دانشگاه
رازی كرمانشاه ،و دانشگاه كردستان و ایالم و مدرسه انرژی اتمي و  ...كه عمالً عملکردشان مشابه مدارس غیردولتي
است با این تفاوت كه مثالً در مدرسه انرژی اتمي فقط در رشته ریاضي دانشآموز تربیت ميكنند.
شاید عمدهترین و مرتبطترین نوع مدرسه وابسته ،مدارس علوم و معارف اسالمي وابسته به مدرسه عالي شهید
مطهری است كه نوعي جداگانه از مدارس محسوب ميشود و جهتگیری متمایز و روشي را تعقیب ميكند.
مدرسه عالي شهید مطهری به تبعیت از دانشگاه االزهر مصر و با رویکردی شیعي در زمان ناصرالدین شاه قاجار
تاسیس شد و به تربیت روحانیان پرداخت .در زمان پهلوی به دانشگاه معقول و منقول تغییر نام پیدا كرد و در زمان
پهلوی دوم در این مدرسه رویکرد تربیت روحانیون درباری پیگیری شد .بعد از انقالب نیز با نام مدرسه عالي شهید
مطهری ادامه حیات داده است و تولیت آن با حضرت آیت اله امامي كاشاني است و در دو رشته فقه و حقوق
اسالمي و فلسفه به صورت كامال تخصصي فعالیت مي كند .در این مدرسه ساختار آموزشي كامال دانشگاهي و
ساختار تربیتي كامال حوزوی است.
مدارس علوم و معارف اسالمي وابسته به مدرسه عالي شهید مطهری در كل كشور  37مدرسهاند كه جمعاً
 3111دانشآموز دارند كه در تهران جمعاً دو مدرسه دخترانه و پسرانه علوم و معارف اسالمي در منطقه  03از سال
 40-43فعالند و یک مدرسه پسرانه نیز در  3سال اخیر در شهرک شهید محالتي منطقه یک تأسیس شده است كه
مدیران هر سه مدرسه در جلسه حاضر بودند .این نوع مدرسه كه به اذعان متولیان آموزش و پرورش حوزه علمیه
آموزش و پرورش محسوب ميشوند ،0اساسنامه خود را در  43/3/1به تصویب شورای عالي انقالب فرهنگي
رساندند .شورای عالي آموزش و پرورش نیز در سنوات  77-74مطابق مصوبهای به بعضي مراكز حوزه و فرهنگي
 –1اشاره به اظهار نظر جناب آقای زرافشان معاون متوسطه وزارت آموزش و پرورش در بازدید از این مدارس
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برحسب ضوابطي اجازه تاسیس رشته معارف اسالمي را داد كه بعضي مراكز غیرانتفاعي مثل مدارس ثامن الحجج،
پیام غدیر ،كوثر و مدارس هدی (جامعه الزهرا) مجوز فعالیت خود را از شورای عالي آموزش و پرورش دریافت
كردند 74/03/01 .زمان تصدی آقای دكتر مظفر در وزارت آموزش و پرورش مطابق اساسنامهای همه مراكز
غیروابسته به آموزش و پرورش نوع فعالیت خود را در  4-3نوع فعالیت خالصه كردند و در حال حاضر نیز  3نوع
مدرسه معارف اسالمي فعالند مدارس وابسته به دستگاهها ،مدارس غیرانتفاعي و مدارس دولتي كه محدودند .البته در
سال  0387رئیس سازمان پژوهش طرحي را به مجلس بردند كه مدارس عادی نیز ميتوانند رشته معارف اسالمي
بزنند كه متعاقب آن سازمان تبلیغات مجوز مدارس صدرا را گرفتند كه  001مدرسه در این سراسر كشور با این نام
تاسیس شد .دلیل عمده مخالفت متولیان مدارس شهید مطهری با شکستن انحصار مدراس معارف اسالمي و توسعه
این مدارس ،توسعه بدون كیفیت این مدارس بود و از همین رو متولیان مدارس شهید مطهری بر تاسیس مدارس
تک رشتهای معارف اسالمي اصرار داشتندكه بتواند فضای تربیتي الزم را در این خصوص ایجاد كند .در سال 10
پیامکي از طرف معاون متوسطه وقت آموزش و پرورش به مدیران مدارس متوسطه ارسال شد كه ميتوانند رشته
معارف اسالمي را نیز در كنار سایر رشتهها داشته باشند كه این تیر خالصي در رشته معارف اسالمي محسوب
ميشد.
تالش های متعددی اخیرا صورت گرفته تا از این روند توسعه این نوع مدارس جلوگیری شود زیرا متولیان
مدارس شهید مطهری اساسا با این شکل توسعه مخالفند به گونه ای كه در طول این سال ها فقط  37مدرسه دارند و
حتي مدارسي را كه توانستند كیفیت الزم را به دست آورند تعطیل كردند چرا كه رویکرد خود را كیفي دانسته نه
كمي و یکي از مشکالت خود را با مدارس صدرا همین مغفول ماندن بعد كیفي دانسته و از ایشان بارها خواسته اند تا
مدارس بي كیفیت خود را تعطیل كنند.
رویکرد بنیادی و اصلي در ارتباط با مدارس علوم و معارف این است كه اساسا در این مدارس دو بعد آموزش و
تربیت را از یکدیگر جدا نمي كنند و هر دو همزمان رشد مي كنند و این كه هم اوال با رشد بي كیفیت و دوما با
تلفیق این رشته در كنار باقي رشته ها مخالفند ناشي از همین رویکرد است .اساساَ این جهتگیری در باقي رشته ها از
جمله ریاضي و ..قابل پیاده سازی نیست .البته در خصوص رشته علوم و معارف اسالمي به دو دلیل با توسعه بي رویه
این رشته مخالفت وجود دارد؛ اوال توسعه این رشته نیازمند یک نیروی انساني كارآمد و كیفي است كه متاسفانه
چنین نیرویي در حال حاضر به قدر كفایت وجود ندارد در نتیجه توسعه بدون توجه به این اصل آسیب زا است؛ ثانیا
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قشر خاصي متقاضي تحصیل در این رشته به نسبت رشته های ریاضي و تجربي هستند و در صورت گسترش آن
همان بالیي بر سر این رشته خواهد آمد كه بر سر رشته های انساني و فني و حرفه ای آمده است كه اصال خوشایند
نیست .در ضمن این نکته را نیز نباید فراموش كرد كه این دالیل مغایریتي با تاسیس مدارس با فضای اسالمي كه
دارای رشته های ریاضي تجربي و انساني هستند ،ندارد .اما در مدارس وابسته به مدرسه عالي یک تربیت حوزوی
اتفاق مي افتد و یک پیوند بین دانش آموز و حوزه اتفاق مي افتد ولي در مدارس دیني به طور مثال پیوند با علوم
وفنون اتفاق مي افتد اما در یک فضای مذهبي و دیني لذا باید به آن توجه نمود.
لزوما وجود تنوع همیشه بد نیست به طور مثال در دهه هفتاد و به طور مشخص در سال  77یک تقسیم بندی وجود
داشت و مدارس عموما در سه قالب مشخص تعریف مي شدند  -0مدارس عادی – دولتي  -3مدارس غیردولتي -3
مدارس خاص كه شق سوم بر اساس معیارهایي متمایز مي شد كه ازجمله این معیارها عبارتند از -0 :دانش آموز
خاص  -3رشته خاص  -3روش تربیتي و آموزشي خاص .بنابراین تقسیم بندی اوال باید تالش خود را متمركز كنیم
بر ر وی كاهش عناوین و محدود سازی و جلوگیری از توسعه بي رویه و ثانیا كیفیت بخشي به مدارس و آموزش و
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
چه بایستي ما به دنبال بررسي آن باشیم خود آموزش و پرورش است .بزرگ ترین و عمده ترین مشکل آموزش و
پرورش وجود شکاف و فاصله بین نیروهای ستاد و صف است ،به گونه ای كه گاهي این شائبه برای مخاطب ایجاد
مي شود كه اصال نیروهای ستاد هیچ اطالعي از آن چه در مدرسه مي گذرد ندارند .نمود این ادعا بخشنامه هایي
است كه موجب ایجاد موانع بسیار برای مدیران مدارس شده است .مشکل عمده بعدی متوجه وضع معیشتي معلمان
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 .
نکته دیگر در خصوص منابع انساني ،نبود معیار صحیح در استخدام نیروهای آموزشي است به گونه ای كه در
استخدام معلمان دین و زندگي هیچ معیاری رعایت نشده و ما شاهد بودیم كه این معلمان حتي از لحاظ ظاهری نیز
هیچ شباهتي با معلمان ایده آل این درس ندارند .هم چنین برنامه های تربیتي مدون و هم چنین برنامه های آموزشي
صحیح كار را به جایي رسانده كه اگر آموزش و پرورش را همین االن تعطیل كنیم هیچ اتفاقي نمي افتد و مدارس
كار خود را ادامه مي دهند چون در حال حاضر با وجود همه ی خالء هایي كه آموزش و پرورش ما با آن روبه
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روست این دستگاه عریض و طویل تنها كاری كه برای ما مي كند چاپ كتب درسي است بنابراین بایستي این
رویکردها عوض شود به خود آموزش و پرورش به عنوان مشکل اصلي نگریسته شود و اگر این كار صورت نگیرد
و قرار باشد سند تحول با همین ساختار اجرایي شود سند تحول نیز به افتضاح كشیده خواهد شد.
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
التحصیالنش كمک بگیریم كاری كه در این مدارس انجام شده و بسیار هم موفق بوده است.
در مورد محتوای آموزشي و كتب درسي ،نکتهای كه قابل طرح است این كه متاسفانه ارتباط نادرست و غلطي بین
كارشناسان دفتر تالیف كتب درسي و موسسات آموزشي – كنکوری شکل گرفته است كه بسیار ضربه زننده است.
به طور مثال كتاب ریاضي پایه ششم با وجود شروع سال تحصیلي هنوز چاپ نشده اما یکي از موسسات آموزشي
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
نیست با پوشش دانشآموزان بازمانده از رشتههای دیگر  ،كیفیت آموزش و پرورش این مدارس تنزل پیدا كند.
 در این نوع مدرسه اصول حوزوی مبنای آموزشهاست و طبعاً تسری آموزشهای حوزوی در همه مدارسقابلیت تحقق ندارد و مخاطب خاص خود را ميطلبد مخاطبي كه در جستجوی پرورش فکری با جهتگیریهای
اسالمي است.
 در تهران مبلغ شهریه هر دانشآموز حدود  3میلیون تومان است و در سال پیشدانشگاهي  711هزار تومان نیزاضافه ميشود.
 مدیران بخشنامههای صادره از سوی ادارات آموزش و پرورش را غیرمرتبط و پرحجم و كارشناسي نشدهميدانستند.
 مالکهای رتبهبندی و ارزشگذاری در مدارس كنکور مدار است و در این مدارس سعي شده است اینمالکها تربیت مدار باشد.
 بخشنامههای ادارات آموزش و پرورش در مورد دعوت دانشآموزان به نمازخواندن دانشآموزان راغیركارشناسانه دانسته و معتقد بودند منجر به درست كردن ضدانقالب است.
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 بخشنامههای ادارات آموزش و پرورش در مورد اردوها نیز همین وضعیت را دارد و عمالً منجر به تعطیليبرنامههای اردویي ميگردد.
مدیران این مدارس صرفا بر مسائل تربیتي تاكیدات ویژه ای داشتند و از بعد تربیتي به عنوان اصلي وجه مغفول مانده
در نظام تربیت كشور یاد كردند .ایشان در مورد مدارس شهید مطهری معتقد براین اصل هستند كه این مدارس با
وجود فلسفه خاصي حركت مي كنند كه اساسا اصولشان همخواني چنداني با اصول حاكم بر نظام آموزشي كشور
ندارند  .مدیران این مدارس ادعا داشتند از برنامه آموزشي حاكم بر نظام آموزشي كشور تبعیت نمي كنند زیرا آن را
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.
جمع بندی کارکردها
كاركردهای مندرج در سواالت جلسات كانوني

ساحت های

مدیران و معلمان

تعلیم تربیت

1

منفي

اول

انتظار پاداش بدون تالش

مشترک

2

مثبت

دوم

موفقیت گرایي

مشترک

3

مثبت

كاركرد

نوع
كاركرد

سواالت

سوم

استعدادپروری هدایت صحیح استعدادها و شایستگي
ها

كاركرد

كاركرد

كاركرد

كاركرد

آشکار

آشکار

پنهان

پنهان

آموزشي

تربیتي

آموزشي

تربیتي

وابسته

•

مطرح نیست ونمره واقعي است

•

با قوت مطرح است
•

مشترک

نوع مدرسه

با قوت مطرح است

4

منفي

سوم

نتیجه گرایي

مشترک

•

5

مثبت

سوم

وجود انگیزه تحصیلي

مشترک

•

6

مثبت

سوم

مهارت اجتماعي ارتباطيمطلوب دانش آموزان

اجتماعي-

(حسن سلوک با دیگران)

سیاسي

7

مثبت

سوم

اهمیت داشتن زنگ ورزش

مطرح نیست زیرا جو مدرسه رقابتي
نیست
با قوت مطرح است

•

با قوت مطرح است

زیستي -بدني

•

مطرح است

8

مثبت

سوم

وجود كالس های فوق برنامه هنری

زیبایي شناختي -هنری

•

مطرح است

9

مثبت

سوم

اهمیت داشتن سالمت جسمي-رواني دانشآموزان

زیستي -بدني

11

مثبت

11

مثبت

12

مثبت

-

•

با قوت مطرح است

سوم

توجه به آراستگي ظاهری و فردی

زیبایي شناختي -هنری

•

چهار

التزام به ارزشهای نظام

اعتقادی،عبادی،اخالفي

•

مدارس مطرح است

پنج

تکریم معلمان

اجتماعي-سیاسي

•

با قوت مطرح است

شش

غیركاركردی(تناسب با اهداف مصوب)

با قوت مطرح است
به صورت برجسته بیشتر از دیگر

دارد
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13
-

منفي

هفت

وجود فضای رقابتي

هشت

غیركاركردی(سوال از امکان ادغام)

ب -والدین وابسته

•

اجتماعي-سیاسي

توصیه به ادغام نمي شود

لیست حضار :جلسه 01مورخ 13/00/1

ردیف

حضار

سطح تحصیالت

شغل

پایه تحصیلي فرزند

متطقه

0

این جلسه با

لیسانس

كارمند

اول

03

3

حضور 3نفر از

پیش دانشگاهي

دانشآموز

چهارم

03

دیپلم

خانه دار

والدین مدارس

3
4

وابسته شهر تهران
برگزار گردید.

مطرح نیست

دانشجوی كارشناسي ارشد

پاسدار

توضیحات

نام دبیرستان

پدر و فرزند با هم درجلسه حاضر بودند

شهید مطهری

و فرزند دیگر شان هم در این مدرسه
است

دوم

03

شهید مطهری

چهارم

5

شهید مطهری

مادر ی كه دو فرزندشان این مدرسه
بوده اند

مادر دانش آموز پسر

الف -پاسخ به سواالت و بررسي کارکردهای مدارس
پاسخ سوال  :1جمیع اولیا برای ثبت نام مدرسه بسیار تحقیق كردند ،از مدارس دیدن كردند و با آگاهي و شناخت
كامل حاضر به ثبت نام در این مدارس شدند و به مرور زمان هم بر تصمیم خود استوارتر شدند.
پاسخ سوال :2با فعالیت های مدرسه بسیار آشنایي دارند و انتظاراتشان تقریبا به صورت خوبي برآورده شده است.
پاسخ سوال :3معلم ها و كادر آموزشي بسیار خوب عمل مي كنند و از لحاظ برقراری ارتباط با بچه ها هم موفق
بوده اند.
پاسخ سوال :4در مدرسه فضای رقابتي بسیار سالمي وجود دارد كه به فضای صمیمانه ی بین دانش آموزان هم
منجر شده است.
پاسخ سوال :5دغدغه ی اصلي این مدارس پرورش بچه ها ،تزكیه ی نفس و آموزش اسالم ناب است .لذا،
خروجي دانش آموزان این مدارس در جامعه ،سرآمد هستند و اكثرا نقش مفیدی در نظام ایفا مي كنند.
پاسخ سوال :6احساس طبقاتي و  ...خیلي به چشم نمي خورد.
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پاسخ سوال :7هم از لحاظ كنکور بسیار غني هستند و هم اینکه از لحاظ تفریحات ،اردو و مراسم خیلي خوب
برنامه ریزی مي كنند و برای بچه ها وقت مي گذارند .برا ی مثال در مدرسه ی دخترانه ی شهید مطهری ،به ظاهر و
آراستگي دانش آموزان خیلي توجه مي شود و حتي كادر خود مدرسه با ظاهری كامال شیک در بین بچه ها حضور
مي یابند ؛ در این مدارس جدای از بحث های سیاسي به ابعاد فکری و مذهبي دانش آموزان خیلي توجه مي شود و
در این مدارس كادر آموزشي به حدی دقیق عمل مي كنند كه دغدغه و نگراني برای مشکالت بلوغ فرزندان دیده
نمي شود.
ب -بررسي زمینه ادغام مدارس :پاسخ سوال  :8معتقد بودند به جای واژه ی ادغام باید گفت:اتخاذ ماالک
از مدارسي كه موفق عمل كرده اند .بهتر است كه همه ی مدارس به صورت تخصصي اداره شوند ،و هر مدرساه باه
یک رشته بپردازد .مدارس شاهد هم كال نباید با هیچ مدرساه ای ادغاام شاوند باه دلیال اینکاه از لحااظ فرهنگاي و
اخالقي خیلي ضعیف هستند .والدین مخالف سرسخت ادغام مدارس شهید مطهری با دیگر مدارس هستند ،ولي اگر
قرار باشد مدارس شهید مطهری باا مدرساه ای ادغاام شاود بهتار اسات باا مادارس فرهناگ ادغاام بشاوند .مادارس
استعدادهای درخشان را نمي توان حذف كرد ولي باید ایرادات آن اصالح شود.
ج-بررسي نقاط قوت و ضعف مدارس و ارائه راهکاردر جهت ،افزایش کارکردهای مثبت و تقلیل
کارکردهای منفي مدارس
 مدرسه قادر بوده در سطحي بسیار باالتر از انتظارات خانواده ها قرار گیرد. این نوع مدارس از لحاظ سطح دیني و مذهبي غني هستند و اسالم ناب را آموزش مي دهند هم در مسائل جاریتحلیل 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.باید به علوم انساني هم ،در كنار شیمي و ریاضي و  ..نگاه ویژه شود به دلیل اینكه جامعه به افراد ماهر در این زمینهنیاز بیشتری دارد.
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 مدارس دیگر هم باید این دیدگاه را ایجاد كنند كه عالوه بر آموزش ،تزكیه هم از جایگاه ویژه ای برخورداربودهو به آن پرداخته شود و این كار عالوه بر كالس های درسي است و باید درقالب برگزاری اردوها و كالس های
تفریحي و دیني انجام شود.
علت موفقیت مدارس شهید مطهری ،تخصصي كار كردن آن هاست.جمع بندی کارکردها
كاركرد

نوع
كاركرد

سواالت

كاركردهای مندرج در سواالت جلسات كانوني
والدین

ساحت های
تعلیم تربیت

كاركرد

كاركرد

كاركرد

كاركرد

آشکار

آشکار

پنهان

پنهان

آموزشي

تربیتي

آموزشي

تربیتي

نوع مدرسه
وابسته
ارزشگرایي و تفوق ابعاد تربیتي

-

اول

غیركاركردی(سوال از مالک های انتخاب مدرسه)

اول

غیركاركردی(سوال از پاسخ به انتظارمخاطبین)

برابعادآموزشي  -عملکرد مثبت
مدیران-گرایش به رشته علوم
ومعارف اسالمي

14

مثبت

كامال مثبت است

دوم

نظارت و ارزیابي فعالیت های تربیتي و آموزشي

علمي فناورانه

15

مثبت

سوم

تعالي كیفیت فعالیت های آموزشي و تربیتي

علمي فناورانه

16

منفي

چهار

وجود احساس غرور كاذب

اجتماعي-سیاسي

17

منفي

چهار

وجود احساس خود كم بیني

اجتماعي-سیاسي

18

منفي

سودانگاری مسولین مدارس

اقتصادی -حرفه ای

19

منفي

وجود احساس تفاوت طبقاتي

اجتماعي-سیاسي

پنج
شش

•

•

با قوت مطرح است

•

•
•
•
•
•

با قوت مطرح است
چندان مطرح نیست
چندان مطرح نیست
اصال مطرح نیست
اصال مطرح نیست

 -11مدارس هیات امنایي
هدف نمع مدرسه -0 :ارتقای كیفت برنامه های آموزشي و پرورشي  -3تقویت نظام مدیریتي مالي و اجرایي
مدارس مبتني بر گسترش عدالت آموزشي  -3اجرای سیاست مدرسه محوری به عنوان الگویي برای اداره مدرس -7
جلب و توسعه مشاركت های مردمي و خیرین در احداث و اداره امور مدارس
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الف -مدیران هیات امنایي

لیست حضار :جلسه 3مورخ 13/01/33

توضیحات

نام دبیرستان های دخترانه ومنطقه

نام دبیرستان های پسرانه ومنطقه

شهدای 7تیر 03
فیض كاشاني 04
این جلسه با حضور 4نفر از مدیران مدارس هیات امنایي و  3نفر
از معاونین مدرسه فیض كاشاني شهر تهران برگزار گردید3 .
مدیر هم علي رغم هماهنگي در جلسه حاضر نشدند.

نرگس دخانچي 07
حضرت زهرا 4

محمد افشار 3
توحید 7

دخترانه فرزانگان 08

تحلیل هدف :مدارس هیات امنایي با توسعه مدارسي مثل تیزهوشان ،نمونه دولتي و شاهد دچارصدمه شدهاند ،و
عمال در مورد نقش خود دچار ابهامند وطبعا این ابهام به خانوادهها هم تسری دارد .این كه همان مدارس نمونه
مردمي سابق در قالب مدارس هیات امنایي فعالیت ميكنند و فقط نميتوانند با برگزاری آزمون دانشآموز انتخاب
كنند و این مسئله را نقطه ضعف این مدارس ميدانند .از طرف دیگرهیات امناء جایگاه واقعي خود را ندارد والبته
این مدارس موفق شدهاند مشاركتهای مردمي خوبي را جلب كنند به نحوی كه خیرین مدرسه ساز در لیست امناء
آنان قرار دارد ولي به نظر ميرسد اجرای سیاست مدرسه محوری با این مدارس هنوز در آغاز راه است و توسعه بي-
رویه مدارس ذكر شده عملکرد آنان را تحت تاثیر خود قرار داده است.
الف -پاسخ به سواالت و بررسي کارکردهای مدارس
سوال اول :یکي از مهم ترین امتیازات مدارس هیئت امنایي ارزشیابي دقیق و بدون تخطي است و نمرات واقعي
است و با نگاهي به لیست نمرات امتحان نهایي متوجه خواهیم شد كه معموال نمرات مستمر دانش آموزان از نمرات
امتحان نهایي دانش آموزان ما باالتر است و این خود دلیلي بر این مدعا است .معلمان برحسب كار و عملکرد دانش
آموزان نمره ال زم را به او مي دهند .اما نکته قابل توجه در پاسخ به این سوال این است كه مدیران اساسا با مشکل
عدم وجود معلمان توانمند رو به رو هستند و كارایي معلمان موظف پایین است ،سازمان آموزش و پرورش هم با
بخشنامه های خود بر گستره این مشکل افزوده است .از جمله بخشنامه استفاده از معلمان مرد در نوبت صبح مدارس
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دخترانه است كه همین امر توان رقابتي این مدارس به ویژه با مدارس غیر دولتي را كاهش داده است و اجازه استفاده
مناسبتر از این معلمان را از مدیران گرفته است.
سوال دوم :دانش آموز ایده آل این مدیران دانش آموزی است كه به همه ابعاد آموزشي و تربیتي دست پیدا
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.
سوال سوم :قبولي در كنکور برای دانش آموزان و خانواده های آن ها در راس اولویت ها قرار دارد به گونه ای
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
عبارت دیگر ،معضلي كه درد و زخمي مزمن بر پیکره ی نظام آموزش و پرورش كشور غفلت از ابعاد تربیتي و
پرورشي است و عوامل زیادی در این امر دخیلند .خانواده ها مهم ترین عاملند چرا كه موفقیت فرزندانشان یک
ارزش محسوب مي شود تا جایي كه در برخي موارد مشاهده شده است كه دانش آموز برای ثبت نام در سال اول
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
در مدرسه اصال حساسیت ندارد اما در مقابل به بعد آموزشي بسیار تاكید مي كند و حاضراست برای موفقیت
فرزندشان در كنکور هزینهها كنند .در مقابل چنین انتظاری ،متقابال مدارس نیز به سمت آموزش محوری در مدارس
سوق دارند به گونه ای كه تمام شاخص ها یا بر اساس نمرات امتحانات نهایي است و یا بر اساس درصد قبولي در
كنکور سراسری .اصال هیچ توجهي به ابعاد اخالقي و تربیتي نمي شود.
اما اگر بخواهیم به ابعاد تربیتي و غفلت از آن به صورت كالن نگاه كنیم متوجه خواهیم شد كه بهتر است مطلب
فوق با چند سوال روشن شود :در نظام تعلیم و تربیتي كه صرفا برای ورود عدهای خاص و استخدامشان در این
وزارت خانه به جذب معلم دین و زندگي اقدام ميكنند كه حتي برخي از ایشان روخواني صحیح قرآن را نمي دانند
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
برای گزارش به رهبری معظم انقالب و جلب نظر مراجع عظام جایي برای پرداختن به تربیت باقي مي گذارد؟
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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؟
آیا مي شود در نظام (تعلیم و تربیت) كه مدیران ارشدش بدون هیچ تاملي و تحقیقي اقدام به فعالیت های دفعي مي
كنند و مدیران مدارس را با مشکالت نامحدود اجرایي در گیر مي سازند از تربیت سخن گفت؟
سوال چهارم :در این مورد اعتقاد براین است كه دانش آموزان امروز بسیار باهوش ،فهیم و دانا هستند و
حرف های خود را صریح و بدون پرده بیان مي كنند اما برخالف این همه ادعایي كه وجود دارد مبني بر نقد و آزاد
اندیشي ،اما متاسفانه صحبت از نظام جمهوری اسالمي و نقد نظام به عنوان خط قرمز مطرح است كه اصال نبایستي
در مورد آن حرف زد با این شرایط نقش دانش آموز را در سازندگي و نقش آفریني در مملکت اسالمي چگونه مي
خواهیم توجیه كنیم؟
سوال پنجم :متاسفانه چه در میان خانواده ها و چه در میان والدین و دانش آموزان رفتار نا صحیح دیده مي
شود به طور مثال دانش آموز یا خانواده ای كه انتقادی از رفتار معلم را صریح بیان مي كند ،معلم در صورتي كه
قادر به پاسخگویي ن باشد نهایتا دانش آموز را به نوعي مورد هدف بغض و خود قرار مي دهد و به نوعي او را اذیت
مي كند .همین شکل خانواده ها كه البته این مشکل در هیئت امنایي ها ظهور بیشتری دارد به این شکل كه مثال
اعضای هیت امنا گاهي اوقات با كادر آموزشي مدرسه به گونه ای رفتار مي كنند كه گویا صاحب همه چیز هستند
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.
سوال ششم :به نظر مدیران مدارس هیئت امنایي به نوعي ادامه دهنده راه مدارس نمونه مردمي هستند كه
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
یک قالب دیگر احیا شده اند اما این مدارس به نوعي قرباني رقابت با مدارس نمونه دولتي و استعداد درخشان شده
هستند .هم چنین عدم شفاف سازی مقررات مربوط به دریافت هزینه توسط والدین مشکالتي را برای مدارس ایجاد
كرده است حتي در برخي مناطق صرفا برای جذب منابع مالي دست به تاسیس این نوع مدارس كرده اند كه اصال به
صالح نبوده است .عمده ترین مشکل هم مربوط به خود هیئت امنا مي شود كه اساسا برگزاری جلساتشان با
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مشکالتي مواجه است به گونهای كه حتي برخي از اعضا خود را متعهد به حضور در جلسات نمي دانند و به نوعي
هیئت امنا ماهیت اصلي خود را از دست داده است.
سوال هفتم :در بین دانش آموزان فضای رقابتي حاكم است اما مدیران همه تالش خود را مي كنند كه
موفقیت دانش آموزان را تسهیل كنند و البته برای پاسخ به این سوال این نکته نیز باید مورد توجه باشد كه اساسا در
دوره پیش دانشگاهي این مسئله پر رنگ تر مي شود اما در سایر دروه ها سعي بر این است كه اوال رقابت ها سالم
باشد و ثانیا همه چیز تنها به این رقابت محدود نشود.
ب -بررسي زمینه ادغام مدارس :سوال هشتم :پیشنهاد تلفیق مدارس هیات امنایي  ،استعدد درخشان و
نمونه دولتي داده شد كه طبعا به نفع مدارس هیات امنایي است و لیکن آسیب های توسعه مدارس استعدادهای
درخشان و نمونه دولتي برای مدارس هیات امنایي قابل توجه است و متفقا نظرشان این بود كه نباید چنین بي رویه
توسعه این مدارس اتفاق مي افتاد همین بحث در مورد مدارس هیات امنایي نیز مطرح بود و مدیران با توسعه بي
رویه این نوع مدارس نیز مخالف بودند.
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.
پیشنهاد حذف مدارس ایثارگران و راه دور در قالب مدارس بزرگساالن داده شد.
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.
ج-بررسي نقاط قوت و ضعف مدارس و ارائه راهکاردر جهت ،افزایش کارکردهای مثبت و تقلیل
کارکردهای منفي مدارس
مدارس هیات امنایي نیز مانند انواع دیگر مدارس ،با مسئله كنکور محوری روبرو است .این كنکورمحوری(نتیجه
گرایي) بر تمام ابعاد مدرسه سایه افکنده است .در این نوع مدارس هر چند به بعد پرورشي نیز پرداخته مي شود ما
نسبت به بعد آموزشي كمرنگ تر است .مثال زنگ ورزش نسبت به زنگ فیزیک از اهمیت چنداني برخوردار
نیست .كالسهای فوق برنامه در سطح خوبي نیست.
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از سوی دیگر تراكم زیاد برنامه ریزی آموزشي داخل مدرسه و كالس های آمادگي برای كنکور فشار رواني
زیادی را بر دانش آموزان وارد مي سازد .لذا ،مدارس هیات امنایي نیز مثل دیگر مدارس برای این مسئله دانش
آموزان چاره اندیشي علمي نکرده است.
قانون اساسي ما پاسخگوی آموزش رایگان نیست و متاسفانه رویکرد آموزش و پرورش در این مورد درست نیست
چرا كه علي رغم این كه همیشه بر رایگان بودن آموزش تاكید مي كنند ولي به هر طریقي سعي مي كنند كه از
مردم مبالغي جهت تامین منابع مالي جذب نمایند ،این در حالي است كه باید مردم نسبت به این واقعیت آگاه شوند
كه حتي مدارس دولتي نیز بدون كمک آن ها نمي توانند به حیات خود ادامه دهند .از طرف دیگر این واقعیت را نیز
نمي توان كتمان نمود كه مردم به دنبال مدرسه خوب مي گردند و اگر فعالیت مدارس را قابل قبول بدانند حاضرند
بابت آموزش های دریافتي هزینه پرداخت كنند .شاید بر این اساس بتوان گفت مدارس هیئت امنایي در میان انواع
مدارس متعدد به این نیاز به خوبي پاسخ داده اند و از سوی دیگر ،هم به نوعي با دخیل نمودن مردم در امر آموزش
از هزینه های دولت در امر آموزش مي كاهند.
شاید ركن مهم این مدارس تالش مدیرانشان در راستای اولیاء محور بودن این مدارس است كه موفقتر از بعضي
مدارس عمل كرده اند و توانسته اند نظر بسیاری از خانواده ها را در فرایند برنامه ها احصاء نمایند و آن نظرات را به
كار گیرند.
در خصوص هیات امناء و قدرت تصمیم گیری آنان در اداره مدرسه نظرات متفاوت بود ولیکن از جمع نظرات
چنین استنباط مي شود كه هیات امناء در تصمیمات مدیر نقش پررنگي ندارند .هیات امناء نیز فرصت كافي برای
آن لحاط نمي كنند .مدیران نیز بیشتر به چشم ابزاری در خدمت مدیریت مدارس جهت تامین اعتبارات مورد نیاز
مدرسه به آنها مي نگرند.
متفقا معتقد بودند كه از مدرسه آنها استقبال شایاني بهعمل آمده است و صف انتظار ثبت نام ماهها قبل از شروع ایام
ثبت نام مدارس است .0توسعه خصوصا مدارس نمونه دولتي دلیل دیگر استقبال از این نوع مدارس است .خانواده-
هایي كه فرزندشان در چنین مدارسي پذیرفته نشده به دنبال پیدا كردن مدارسي هم ارز با مدارسي مثل نمونه و
تیزهوشان برای فرزندشان هستند و مدارس هیات امنایي به این نیاز پاسخ داده است  .این در حالي است كه توسعه
نامناسب مدارس نمونه و تیزهوشان این نیاز كاذب را ایجاد كرده و به این معضل دامن زده است.
 - 1ولیکن 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.
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فضای تعلیم و تربیتي مدارس هیات امنایي فضایي مطلوبتر و همه جانبه نگرتر است بدین نحو كه علي رغم جهت
گیری كنکوری و سرمایه گذاری بر روی كالس های آمادگي كنکور كه تقاضای خانواده هاست سعي در برنامه
ریزی فرهنگي –تربیتي و نگاه به پرورش ابعاد مختلف شخصیتي دانش آموزان در دستوركار مدارس قرار دارد و
نسبت به آنها كوتاهي نمي شود.
هزینه های دانش آموزی در مدارس هیات امنایي پایین تر از مدارس غیردولتي ،استعداد درخشان است.
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:
تضعیف هیئت امنا به وسیله ی آموزش و پرورش و از طریق بخشنامه های متعدد(كه این برخالف آیین نامه ها و
اساسنامه های مربوط به این نوع مدارس است .اما با این وجود هیئت امنا به عنوان ابزار و وسیله ای در دست مدیران
است تا بتوانند برنامه های مورد نظر خود را (البته نه بصورت صد درصد) عملیاتي كنند .
نبود نیروی كیفي خانم به ویژه در سال چهارم مدیران مدارس دخترانه را در پاسخگویي به انتظارات دانش آموزان
پیش دانشگاهي دچار مشکل كرده است .قانون مانع شده است كه از معلم آقا در نوبت صبح استفاده شود ولي بعداز
ظهر هم ميشود از معلمان مرد استفاده كرد كه این امر باعث فشار دو چنداني به دانش آموزان مي شود .از طرف
دیگر مدارس غیر دولتي با نبود چنین محدودیتي بسیاری از بهترین دانش آموزان این مدارس را به سوی خود جلب
مي كنند و همین دانش آموزان بهترین نتایج را برایشان در كنکور سراسری به دست مي آورند.
مکان یابي ناصحیح در تاسیس و ایجاد این گونه مدارس در مناطق مختلف تهران است معضل دیگری است به گونه
ای كه مدیران مدارس جنوب شهر با وجود ناهنجاری های متعدد اجتماعي مثل مشکل اعتیاد والدین بخصوص پدر
و مادر كه خانواده ها با آن ها رو هستند باشد ،توان پرداخت های حداقلي را ندارند و این معضالت مدیران مدارس
این مناطق را بیش از پیش درگیر مسائل خانواده ها ساخته است و بیش از آن كه مدیران فرصت پرداختن به مسائل
مربوط به مدرسه را بیابند بایستي اوال گوش شنوایي باشند برای شنیدن دردهای متعدد این خانواده ها و ثانیا در پي
مرتفع ساختن مشکل آن ها از طرق مختلف باشند كه این عمال عمده وقت مدیران را مي گیرد .یا به طور مثال در
منطقه  4تعدد مدارس هیئت امنایي وغیر دولتي برخي خانواده ها را كه توان پرداخت ندارند دچار مشکل ساخته
است و نوعي فاصله طبقاتي را دامن زده است چون خانواده قادر نیست فرزند خود را در غیردولتي ثبت نام كند
ناگزیر او را در هیات امنایي نوشته است .از طرف دیگر به دلیل این كه برخي خانوادهها طبق قانون در محدوده
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جغرافیای این مدارس قرار مي گیرند از پرداخت شهریه استنکاف مي كنند و باوری در مورد نوع مدرسهای كه قرار
است با مشاركت والدین و امناء اداره شود ندارند ،كه این مسئله دارای دو بعد اساسي است الف :مدیران بدون
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.
جالب آن كه وزارت آموزش و پرورش با این وجود و با توجه به آن چه شرح آن رفت به جای تاكید بركیفیت
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
نتیجه گرفت كه مدارس نمونه بایستي محدود به مناطق جنوب شهر و با همان اساسنامه قبل شوند .شاید بتوان به
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.
یکي دیگر از معضالت مورد بررسي نگرش مردم نسبت به مشاركت در هزینه ها است كه دلیل عمده بروز مشکل
در این حوزه رفتار دو گانه ی مسئولین است .به طور مثال وقتي یکي مدیران ارشد سازمان در یک برنامه تلویزیوني
شماره همراه خود را مي دهد مي گوید هر كسي كه خواست وجهي دریافت كند با بنده تماس بگیرید آیا مي توان
از مخاطب توقع مشاركت داشت؟ و همین سوء مدیریت ها بخش عمده ای از انرژی مدیران را در جهت توجیه
والدین به ضروری بودن مشاركت آنها مي گیرد.
از طرف دیگر معیار مفهوم مداخله و مشاركت برای خیلي از مردم و به ویژه اعضای هیئت امنا در این مدارس جا
نیفتا ده است .مدیریت نمودن برخي از اعضای هیئت امنا یکي از معضالت این نوع مدارس است چرا كه آن ها فکر
مي كنند كه صاحب همه چیز از جمله خود مدیران هستند كه این دردآور است و این طرز نگرش بایستي در طول
زمان اصالح شود.
توسعه بي رویه مدارس استعداد درخشان و نمونه دولتي ضربات زیادی به مدارس هیئت امنایي وارد ساخته است
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
نبودن مبناهای تی ز هوشي در انتخاب دانش آموزان مدارس استعداد های درخشان یا نمونه اشعار دارد .از طرف
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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به دانش آموزان ،والدین و دانش آموزان را مجاب نموده است كه حتي در اواسط سال جهت ثبت نام به ما مراجعه
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
پیدا كنند تا جایي كه ضعیف ترین و بي كیفیت ترین مدارس هر منطقه را با یک تابلوی نمونه دولتي بدون توجه به
زیر ساخت و امکانات به محلي برای فریب مردم تبدیل كردند كه اصال شایسته نیست.
جمع حاضر مدارس هیات امنایي را منصفانه ترین شیوه اداره مدارس تلقي ميكنند كه فرصتي برای آموزش و
پرورش است و مشرف به ادامه كار همان مدارس نمونه مردمي سابق است و ای بسا اگر بجای حذف مدارس
نمونه مردمي اقدام به اصالح مشکالت آن مي كردند مطلوب تر بود .دو نفر از اعضای جلسه كه از مدیران سابق
مدارس نمونه مردمي بودند معتقد بودند كه همان تجربیات در مدارس هیات امنایي در حال تکرار است و نگاه
اعضاء به مدارس نمونه مردمي چشمگیر و قابل توجه بود.
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 .
مدیران متفقا معتقد بودند كه آیین نامه های اجرایي مدارس هیات امنایي با بخشنامه های صادره دچار اعواج شده
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.
مدیران اذعان داشتند ضعف قابل توجهي در دبیران خانم دروس تخصصي سال پیش دانشگاهي وجود دارد و
مدارس طبق بخشنامه اجازه استفاده از معلمان مرد در ساعت صبح را ندارند و این امر سبب ریزش دانش آموزان به
مدارس دیگری را كه این مشکل را پوشش داده اند گردیده است و مدیری كه در این زمینه از بخشنامه تخلف كند
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
اصیل تا میزان باالیي دور ساخته است و مدیران برای تامین معلمان تخصصي دوره پیش دانشگاهي نیروی زیادی را
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
استثنائات مطرح در قانون را تشریح كنند ،سبب شده كه مردم رودرروی مدیران قرار بگیرند و پرداخت شهریه
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.
انتظارات خانواده ها برای قبولي در كنکور ،جهت گیری برنامه ریزی آموزشي و درسي مدارس را تحت تاثیر خود
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
یا بعدازظهر آن توفیری نميكند .اصل مسئله متوجه ضعف عملکرد كارایي معلمان موظف است كه علي رغم وجود
آنان باید از معلمان آزاد علي الخصوص مرد درمدارس دخترانه استفاده شود.
جمع بندی کارکردها
كاركردهای مندرج در سواالت جلسات كانوني

ساحت های

مدیران و معلمان

تعلیم تربیت

1

منفي

اول

انتظار پاداش بدون تالش

مشترک

2

مثبت

دوم

موفقیت گرایي

مشترک

3

مثبت

كاركرد

نوع
كاركرد

سواالت

سوم

استعدادپروری هدایت صحیح استعدادها و شایستگي
ها

كاركرد

كاركرد

كاركرد

كاركرد

آشکار

آشکار

پنهان

پنهان

آموزشي

تربیتي

آموزشي

تربیتي

هیات امنایي

•

مطرح نیست ونمره واقعي است
مطرح است ولي تحت تاثیركنکور

•

است
•

مشترک

نوع مدرسه

مطرح است ولي تاثیركنکور است

4

منفي

سوم

نتیجه گرایي

مشترک

•

مطرح است و متاثرازكنکور است

5

مثبت

سوم

وجود انگیزه تحصیلي

مشترک

•

مطرح است

6

مثبت

سوم

مهارت اجتماعي ارتباطيمطلوب دانش آموزان

اجتماعي-

(حسن سلوک با دیگران)

سیاسي

7

مثبت

سوم

اهمیت داشتن زنگ ورزش

•

در حد معمول مطرح است

زیستي -بدني

•

در حد معمول مطرح است

8

مثبت

سوم

وجود كالس های فوق برنامه هنری

زیبایي شناختي -هنری

•

در حد معمول مطرح است

9

مثبت

سوم

اهمیت داشتن سالمت جسمي-رواني دانشآموزان

زیستي -بدني

11

مثبت

11

مثبت

12

مثبت

•

در حد معمول مطرح است

سوم

توجه به آراستگي ظاهری و فردی

زیبایي شناختي -هنری

•

در حد معمول مطرح است

چهار

التزام به ارزشهای نظام

اعتقادی،عبادی،اخالفي

•

در حد معمول مطرح است

پنج

تکریم معلمان

اجتماعي-سیاسي

•

در حد معمول مطرح است

شش

غیركاركردی(تناسب با اهداف مصوب)

به دلیل توسعه مدارس خاص دیگر

-

این مدارس هم دچارمشکالتاند و
تا رسیدن این مدارس به الگوی
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مدرسه محور فاصله زیاد است.

13

منفي

-

هفت

وجود فضای رقابتي

هشت

غیركاركردی(سوال از امکان ادغام)

ب -والدین هیات امنایي

اجتماعي-سیاسي

توصیه به ادغام نمي شود ولي توصیه
به توسعه این مدارس نیز نميشود.

لیست حضار :جلسه 7مورخ 13/00/7
پایه تحصیلي

سطح تحصیالت

شغل

مدرس

اول
چهارم

ردیف

حضار

0

این جلسه با حضور 3نفر از

لیسانس

3

والدین مدارس هیات امنایي

كارشناسي ارشد

خبرنگار

دكتری

از معاونین شهرداری

شهر تهران برگزار گردیدو

3

•

مطرح است زیرا تحت تاثیر كنکورند

فرزند

 7نفراز والدین مدعو در

دوم

متطقه

نام دبیرستان

توضیحات

03

شهید باهنر

مادر دانش آموز پسر

04

فیض كاشاني

پدر دانش آموز دختر

08

فرزانگان

پدر دانش آموز دختر

جلسه حاضر نشدند.

الف -پاسخ به سواالت و بررسي کارکردهای مدارس
پاسخ سوال اول :به دلیل اینکه والدین مدارس هیات امنایي اكثرا فرهنگي هستند و یا شناخت دقیقي درباره
مدارس دارند لذا ،با تحقیق و اطالعات دقیق اقدام به انتخاب مدرسه برای فرزند خود مي كنند .آنها اذعان
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
مي شود یعني این توانمندی كامال فردی است .در نتیجه كاركردهای مدرسه با توجه به حضور این مدیر توانمند
بسیار عالي است.
پاسخ سوال دوم :با فعالیت های مدرسه آشنایي دارند و مدرسه توانسته انتظارتشان را پاسخ دهد .از مدرسه راضي
هستند .از سوی دیگر تاكید بر سالمت رواني در مدرسه از جمله مهمترین انتظارات این والدین بود .مالک آنها
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
امور افراط كند.
پاسخ سوال سوم :از معلم ها و عملکردشان راضي هستند و معتقدند كه هم مدیر هم معلمان تمام توان خود را
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.
پاسخ سوال چهارم :ن ظر برآن بود كه فضای آموزشي كشور رقابتي و نتیجه محور است و همه مدارس نیز باطبع
این گونه هستند .نتیجه این رقابت محوری ،تربیتي دانش آموزاني با روحیه خود كم بین یا خود برتر بین نیز هست.
پاسخ سوال پنجم :خیر نگاه كاسب كارانه نیست .اولیاء دانش آموزان از مدرسه راضي هستند دغدغه ی اصلي
بیشتر همین تعلیم و تربیت است.
پاسخ سوال ششم :خیرنگاه طبقاتي وجود ندارد .چون والدین این نوع مدارس بیشتر فرهنگي هستند  ،سعي
كردند مشکالتي این چنیني را حل كنند .اما ،به هر حال وجود چنین مسائلي را خصوصا در مناطقي كه تعداد
مدارس غیر دولتي و هیات امنایي در كنا هم زیاد است ،نباید انکار كرد.
پاسخ سوال هفتم :مدرسه بجای فشار آوردن برای قبولي كنکور ،از حالت دوستانه استفاده مي كند و دانش
آموزان را كه خود مشتاق پیشرفت در این زمینه هستند،از معلمان مي خواهند برایشان كالس كنکور و تقویتي فراهم
سازند.
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
وجود دارد .در این مدارس عالوه بر جهت گیری كنکور ،به انجام مراسم و اردو و  ...مي پردازند .
ب -بررسي زمینه ادغام مدارس :پاسخ سوال هشتم :مدارسي مثل استثنایي جزو مدارسي هستند كه نباید و
نمي شود با مدرسه ی دیگری ادغام شوند .اما ،مخاطبي معتقد بود كه :متاسفانه در مورد مدارس تیز هوشان هم باید
گفت ،كه این افراد از زندگي عادی خارج شدهاند و باید كال منحل شوند ،چون نتیجهی مورد نظر را هم نگرفتهاند.
اغلب این بچه ها جذب كشورهای دیگر مي شوند و توزیع این ها ناعادالنه است ،در صورتيكه حضور بچه های
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تیزهوش تر در مدارس عادی برای جبران ضعف افراد متوسط الزم است .مدارس استعدادهای درخشان بهتر است با
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.
در زمینه ادغام مدرسه هیات امنایي و مدارس غیر دولتي دوجهت گیری متفاوت بود :برخي موافق بودند و برخي
مخالف اما در مورد مدارس غیر دولتي بحث را نمي شود با ادغام تعقیب كرد .از سوی دیگرحضار معتقد بودند كه :
ادغام در ستادها صورت بگیرد ،یعني لزومي برای ادغام خود مدارس نیست ،بلکه ستادهای این مدارس باید ادغام
شوند ،مدیریت ها تركیب شوند به دلیل اینکه هیچ لزومي بر این گسترش ستادها دیده نمي شود .مثال مدرسهی
استثنائي با هیچ چیز دیگری قابل ادغام نیست و نمي توان آموزش استثنائي را در كنار مدارس دیگر قرار داد ،باید
حتما مستقل باشد چون فرایند آموزش نوعي درمان هم هست یعني كار مدارس كار درماني اینها نیز محسوب مي
شود.
ج-بررسي نقاط قوت و ضعف مدارس و ارائه راهکاردر جهت ،افزایش کارکردهای مثبت و تقلیل
کارکردهای منفي مدارس
آموزش و پرورش به طور خواسته یا ناخواسته تک بعدی و نتیجه گرا شده است؛ برای مسئولین بیشتر جنبهی
آموزشي مدارس مهم قلمداد مي شود .آموزش پرورش فقط به آمادگي كنکور مي پردازد درصورتي كه باید به
ساحت های اجتماعي و تعامالت و ایجاد حرفه های شغلي توجه داشته باشد و همین طور خود مدارس هم مشکالت
زیادی دارند .از قبیل :ساحتهای درسي غیر قابل انعطاف ،عدم آشنایي معلمان با روحیه ی هر یک از دانش
آموزان ،تاكید معلم محوری و نمره محوری و شخصیت جدی معلم ها ،عدم قبول ایدههای خالقانهی دانش آموزان،
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
مي توانند با ایجاد جو رواني مطلوب از بروز روحیات منفي بکاهند.
فضای آموزشي ما االن فقط در خدمت كنکور قرار گرفته است و كنکور به عنوان یک آفت برای آموزش پرورش
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
جهت گیری ها تغییر پیدا كرد .مثال مدارس نمونه و شاهد بدون كارشناسي الزم افزایش یافتند .وقتي ما االن فرزند
شاهد نداریم 311 ،مدرسه ی جدیدی كه تاسیس مي شوند به عنوان یک رقیب برای غیرانتفاعي ها به میان مي آیند
و آسیب های جدی به هر دو مدرسه وارد مي شود و طبیعي است كه خانواده ها هزینه های كمتر نمونه دولتي را به
غیرانتفاعي ها ترجیح مي دهند.
آموزش و پرورش ما نتیجه گراست و عبور از كنکور هدف اصلي تلقي مي شود .بحث عالقه كمتر مطرح است
آینده شغلي از اهمیت بیشتری برخوردار است.
در مدرسه فرزانگان منطقه 08سالي یک بار راهیان نور مي روند ،یا برای نقاط مختلف تهران و یا آسایشگاه ثاراهلل
و ...برنامه دارند .در مجموع برنامه ی اردویي قویي دارند.اردوی مشهد،باغ و موزه .اگر پولي از بچه ها گرفته مي
شود ،صرف امکانات آموزشي مثل پکیج و دیگر امکانات مي شود .در هر كالس مانیتور وجود دارد و مدرسه به
اینترنت متصل است.امکانات مدرسه عالي است.اگر این امکانات در مدرسه غیر انتفاعي باشد سالي پنج میلیون مي
گیرند.گاهي از اولیاء كمک خواسته مي شود  .از افراد خیر و ثروتمند در تجهیز و تعمیر مدرسه كمک گرفته مي
شود .مثال جایي  03میلیون از خیرین كمک گرفته شد و ریالي نیز به جیب مدرسه نمي رود.یا مدرسه توسط یکي از
والدین كه نقاش بود رنگ شد.
 معلم نقش مهمي در تربیت دانش آموز دارد مي تواند دانش آموزان رابر سر ذوق بیاورد یا از مدرسه فراری دهد .ازسوی دیگر سالمت رواني معلم خیلي خیلي مهم است .باید معلم هاتاییدیه سالمت داشته باشند؛ زیرا تعداد قابل
توجهي از معلمان مشکل سالمت روان دارند .معلمان نیز در یک دوره ی زماني مشخص باید تست رواني بدهند.
سالمتي جسمي نیروی انساني نیز مهم است.
 در مدرسه فیض كاشاني ورود تکنولوزی به مدرسه ممنوع است .تبلت،موبایل و لب تاب ممنوع است و یکدیسپلین شدید وجود دارد.
در مدارس هیات امنایي ارزشیابيها دقیق هستند.
 در مدرسه فرزانگان هم تقریبا مشاركت ها ،برگزاری مراسم خوب انجام مي شود ولي واقعا همین مراسم هم یکجنبهی تشریفاتي دارد یعني پر كردن برگه های گزارشي و فقط رفع تکلیف كردن ،برای اینکه نوعا این جور برنامه
ها فورمالیته انجام مي شود .در نتیجه برای اینکه مساله حل شود باید مدیران مدارس تحت فشار نباشند.
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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 مجبوریمبرای برطرف كردن انتظارات اولیا تا حدی این بخش نامه ها را دور بریزیم و به آن ها عمل نکنیم .یعني اینقدر
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
مدیرش تخلف مي كند ،طبیعتا خود دانش آموز به قوانین پایبند نمي ماند .دقیقا سیستم جوری عمل مي كند كه
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
به ی ک وجه آن توجه مي كنیم .درمورد بحث تنوع ،اگر ساختار مدارس اصالح بشوند ،مشکل تنوع هم حل مي
شود .یعني مدرسه ای كه در سال  47به عنوان نمونه تاسیس شده اگر بخواهیم لغو كنیم باید این اساس نامه ها را در
قانون به صورت كلي مورد اصالح قرار بدهیم.
والدین توصیه هایي 0نیز داشتند از جمله:
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.
آموزش پرورش ميتواند با كارهای جانبي ،هزینه های خود را تامین كند و از مردم پولي دریافت نکند .یعنيآموزش پرورش با خرید امتیازات فروشگاه ها و  ...از شهرداری و دیگر نهادها مي تواند به كسب هزینه های خود
بپردازد.
در حال حاضر وظیفهی اصلي آموزش و پرورش كه تربیت نیروی ماهر است ،فراموش شده است و فقط بهآمادگي كنکور مي پردازند كه این امر آسیب های جدی به آموزش وارد مي كند.
-5

از پیشنهادات والدین به مسئولین اجرایي طرح مي توان به موارد ذیل اشاره كرد- :پرسشنامه هایي هم باید برای تمامي دانش آموزان سطح كشور قرار بگیرد كه نطرات آن ها

هم كه هدف اصلي هستند ،بررسي شود.
 تاكید به اینکه این طرح باید در تمامي نقاط كشور انجام شود ،نه فقط در كالن شهر تهران- .همین پرسشنامه ها ،روی سایت پژوهشکده یا سایت آموزش پرورش قرار داده شود ویک اعال 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-.این جلسات كانوني برای كار یک
نقص محسوب میشوند به دلیل اینکه رای حداكثر مردم در نظر گرفته نمي شود-.در حال حاضر برای این طرح باید ابتدا تعریف تنوع مدارس ارائه مي شد ،یعني االن باید به جای رد
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 است.
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ساعت های درسي بسیار زیاد و نامنعطف هستند در نتیجه بچه ها از مدرسه خسته و گریزان مي شوند .مشکالتدیگری چون معلم محوری ،شخصیت جدی و خشک كادر مدرسه ،عدم قبول ایده های خالقانه ،تاكید به تفکر
همگرا به جای تفکر واگرا و  ...باعث شده است كه فضای آموزشي ما شور و نشاطي برای بچه ها نداشته باشد.
 برای ایجاد تغییر در مدارس ،باید تمامي دستورالعمل ها و  ...را اصال ح كرده و این روند هم از مبداء خود آغازشود .مبداء همه ی اینها هم ستادهاست كه بي نهایت االن گسترش یافته اند.
بهتر است به جای كاهش تنوع مدارس ،تنوع ستادها را كم كنید و این ستادها را با یکدیگر ادغام كنید.افراد تیزهوش هم نباید جدا از دیگر بچه ها قرار بگیرند به دلیل اینكه هم خودشان شدیدا از لحاظ تعاملي ضعیفشده اند هم اینکه الزم است در مدارس بچه های تیز هوش هم باشند تا ضعف دیگر دانش آموزان را جبران كنند و
فضای رفاقتي هم شکل بگیرد.
مدیران مدارس دولتي هم از این امر شکایت دارند چون كه مدارس دولتي تبدیل به یک انباری دانش آموزانيشده كه همگي در یک سطح قرار دارند و هیچ فضای رقابتي وجود ندارد و انگیزه هم از بین رفته است ،در
صورتيكه شعارهای بعد از انقالب ،رسیدگي به وضعیت عمومي مردم بوده است.
 یک مدیر مي تواند كیفیت آموزشي را ارتقاء دهد حتي اگر سازمانش توانمند نباشد .مدیران در یک فضای بستهكوچک مي توانند به میل خود عمل كننداما دریک مجموعه بزرگ توانمندیشان كمرنگ است.
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ج -دانشآموزان مدارس هیات امنایي
ردیف
0
3
3
4

جنسیت
از دانش آموزدختر
دعوتشده فقط دانش-
آموزمدرسهفیض
كاشاني منطقه  04در
جلسه حاضر نشد.
قابل ذكر است در
این جلسه فقط دانش

7

آموزان دختر در جلسه
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الف -پاسخ به سواالت و بررسي کارکردهای مدارس
سوال  ) 1برخي از دانش آموزان راضي بودند ،برخي دیگر نه؛ آنها اذعان داشتند كه انتظار ما از مدرسه این است
كه از نظر سطح علمي باالتر باشد.آنها مدرسه هیات امنایي را در مقایسه با مدرسه غیرانتفاعي خیلي بهتر مي
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دانستند؛ اذعان داشتند با تغییر مدیریت مدرسه رو به بهبود بوده است .تعدادی نیز به خاطر نزدیکي مکاني مدرسه
را انتخاب كرده بودند.
سوال  ) 2در مدارس هیات امنایي حس مشاركت در فعالیتهای اجتماعي از جمله شورای دانشآموزی و
اردویي باالست؛ فضای درسي عالي است و دبیرهای خوب در مدرسه وجود دارد .رابطهی صمیمي بین مدیر و دبیر
و ...است و به دانش آموزان احترام مي گذارند ؛ ظاهر مدرسه و امکانات خوب است ،این مدرسه به دانش آموزان
اعتمادبه نفس مي دهد.
سوال  ) 3به لحاظ دیني قوی است .معلّمها هم به نماز جماعت ميآیند .عالقه به دین و نماز ایجاد شد از مشوقها
(كارت جایزه) استفاده مي شود بچهها هم خوششان ميآید برای شركت در نماز و  ..اجبار نیست .فضای اخالقي
رضایتبخش است.
سوال  : ) 4دانش آموزان(باالخص پیش دانشگاهي) نهایت سعي خود را مي كنند كه به درسهای خود برسند؛
اما ،نیروهای مدرسه نیز به نوبه ی خود سعي مي كنند تا فعالیت ها و برنامه های تربیتي خود را توسط دانش
آموزان اجرایي كنند ،مثال طوری صبحگاه را برنامه ریزی كردهاند كه هر روز یک كالس اجرا كرده و بچهها
مشاركت كنند .برای شركت در برنامهها از معلّمها اجازه مي گیرند .فعالیتهای اجتماعي ومشاركتها در تمام پایه
های خوب است؛ فقط بچه های پیش دانشگاهي مشاركت خوبي ندارند و در صبحگاه ها هم كمتر شركت مي
كنند .اردو ،راهپیمایي ،زنگ انقالب وجود دارد .سختيهای سفرهایي مثل راهیان نور و تصادفات جادهای
دانشآموزان باعث شده كه بچه ها به دنبال فرار از این اردو باشند .باید بچه ها نسبت به ارزش این سفر توجیه شوند،
اما در كل  ،ولي مشتاق اردو نیستند.
سوال  ) 5مدیر و معاونان بسیار جذبه دارند خیلي دقیق بررسي ميكنند .كسي جرأت پیچاندن ندارد .مدرسه با
برنامهی دقیق است .اگر كسي دیر كند سر كالس راه نميدهند .كسر انضباط هم دارد پس سبب اصالح ميشود.
كیفها را ميگردند .آمار را به والدین ميدهند.از لحاظ تأخیر و غیبت خیلي اذیت ميكنند تا اتفاقي برای بچهها
نیفتد .برای اطالع دادن غیبت بچهها خیلي به خانه زنگ ميزنند تا خبر را اطالع دهند.تأخیر و غیبت در نمره تأثیر
دارد .بچهها نیز اذعان داشتند كه  :نگاه دقیق مسئولین نسبت به موارد انضباطي دانشآموزان را الزم و مفید است.
سوال  ) 6همه ی دانش آموزان اذعان داشتند :كه عدالت بین بچه ها است .عدالت به لحاظ سطح و كار دبیرها
برقرار است برای سطوح مختلف علمي ،ولي مسئولین مدرسه بین ریاضي و تجربي با انساني تفاوت قائلند .آنقدر
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عدالت را برقرار ميكنند كه حتي یک صدم هم بيعلت به كسي نميدهند.معلم بد برای همه است .در مقایسه با
غیردولتي  ،غیردولتي معلمهایش بهتر است.
دبیر درسهای تخصصي رشتهها متفاوت است .در این مدارس رقابت منفي دیده نشده و حتّي گاهي قویترها به
ضعیفترها كمک درسي ميكنند .گروهگروه هم ميشوند تا یک قوی با چند ضعیف صبح زود در مدرسه حاضر
باشند و باهم كار كنند.
سوال  ) 7شکست تحصیلي بیشتر به دلیل قبول نشدن در آزمون مدارس نمونه و سمپاد است .از سوی دیگر اذعان
داشتند كه آزمونهای قلمچي حسّ شکست القاء ميكند .تعدادی از دانش آموزان نیز به دلیل عدم موفقیت در
امتحانات دچار احساس ضعف و شکست مي شوند.
ب -بررسي زمینه ادغام مدارس :سوال ) 8در این جلسه هر دانشآموز نظری در مورد ادغام داشت ولي
عموما نظرشان بر ادغام مدرسه شان با تیزهوشان یا نمونه بود و خود را با علي الخصوص نمونه ها نزدیک تر مي
دانستند.
 اگرهیات امنایيها با تیزهوشان ادغام بشود ،بهجای حس عقبماندگي حسّ رقابت شدید ميشود تا ما بهترتوانایيمان را نشان دهیم .همانطور كه آنها یاد ميگیرند ما هم یاد بگیریم.
 اگر هیات امنایيها با نمونه دولتيها ادغام شود باید سعي شود بین بچههای قوی و ضعیف اختالف زیادایجاد نشود .با گرفتن آزمون بچههای همسطح را ميشود در كنار هم قرار داد .در مجموع خود را با نمونه
دولتي در یک حد ميدانستند.
-

هیات امنایيها با عادی هم ميتواند ادغام شوند.

 ج-بررسي نقاط قوت و ضعف مدارس و ارائه راهکاردر جهت ،افزایش کارکردهای مثبتو تقلیل کارکردهای منفي مدارس
در مجموع زماني كه نهادهای فرهنگي– تربیتي نظیر آموزش بتوانند ارزشهای ملي– مذهبي را با روشهای مختلف
برای دانش آموزان دروني كنند ،حس تعلق خاطر  ،وطن دوستي و  ...دانش آموزان تعالي یافته و دانش آموزان
نسبت به جامعه خود احساس مسئولیت مي نمایند .در سال های اخیر این وظیفه نهاد های تربیتي ،و بالطبع آن نهاد
آموزش و پرورش به دالیل مختلف كم رنگ شده است .لذا ،همه ی مدارس به نوعي در امر فرار مغز ها دخیل
بودند .تعداد قابل توجهي از دانش آموزان اگر مجال و فرصتي دست آورند امکان مهاجرت وجود دارد .این فرار
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مغزها جزو كاركردهای منفي انواع مدارس است ،مدارس و بالطبع دانش آموزاني كه از نظر آموزشي قوی هستند،
بیشتر در معرض مهاجرت مي باشند ،لذا ،بایستي در كنار تاكید بر بعد آموزشي در مدارس به بعد تربیتي (نظیر
هویت) پرداخته شود.
 دانش آموزان عموما به توانمندی مدیران اشاره داشتند. 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. فعالیت های اجتماعي مثل مراسم مذهبي،اعیاد ،برگزاری صبحگاه و  .....مناسب ارزیابي ميشد عدم اجبار در فعالیت های اجتماعي مورد تاكید بود. دانش آموزان از كادر آموزشي در كل رضایت داشتند. فضای سیاسي جو مدرسه خنثي است .معتقد بودند در مدرسه بهتر است كه بحث سیاسي نشود ولي معلّمهااطالعات الزم را به بچهها بدهند.
 اعتماد به نفس دانش آموزان بسیار خوب ارزیابي شد. 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 وسایلشخصي را بد و نادرست مي دانستند و به این ترتیب به نظر مي رسید انضباط دروني نشده است.
 عدالت نسبي خوبي در فضای مدارس برقرار بود .بچهها به این قائل بودند كه اگر در یک كالس هم دانشآموزسطح باال ،هم سطح متوسط و هم سطح پایین باشد نمودی از عدالت است .بچهها از چنین كالسي رضایت
دارند.
 اكثر بچهها عالقه دارند برای قبولي در كنکور به مراكز كمکآموزشي بیرون بروند :گاهي مدرسهشان همبرگزار ميكند و گاهي برگزار نميكند.
 در این مدارس تمركز بچهها بیشتر روی درس است و به مسائل حاشیهای مثل «رابطهی دختر و پسر» كمترپرداخته ميشوند.

249

 پیشنهاد ادغام بیشترمتوجه مدارس نمونه دولتي و استعدادهای درخشان بود .معتقد بودند نباید فکر كنیم كهبچههای مدارس خاص تافته جدابافتهاند .آنها به آن صورت پرورش یافتهاند .شاید دیگران هم اگر در آن
شرایط قرار ميگرفتند ،ميتوانستند همان مقدار خاص بشوند.
 موفقیت دانش آموزان استعدادهای درخشان را عالوه بر توانایي های شخصي دانش آموزان مرهون شرایطمدرسه هایشان مي دانستند.
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كاركردهای مندرج در سواالت جلسات كانوني

ساحت های

دانشآموزان

تعلیم تربیت

فرارمغزها

مشترک

وجود برنامه های آموزشي غیر درسي برای تقویت بنیه

اعتقادی،عبادی

اعتقادی مخاطبین

،اخالفي

سطحي سازی ارزش های دیني
اهمیت داشتن ادای فرائض
اخالق مداری
وجود عالقه به نماز و شعایر دیني
مشاركت دانشآموزان درفعالیتهای اجتماعي( درون
و بیرون مدرسه مثل صبحگاه  ،اردوها ،راهپیمایيها)
گرایش به فعالیت های اجتماعي

كاركرد

كاركرد

كاركرد

كاركرد

آشکار

آشکار

پنهان

پنهان

آموزشي

تربیتي

آموزشي

تربیتي
•

•
•

،اخالفي
،اخالفي
اعتقادی،عبادی
،اخالفي

عدالت آموزشي

اجتماعي-سیاسي

ایجاد احساس شکست تحصیلي

مشترک

كمتر مطرح است

•

مطرح است
•

•

در حد معمول مطرح است
پررنگتر مطرح است

•

اجتماعي-سیاسي

اهمیت رسیدگي به مسایل انضباطي

تیزهوشان و نمونه

•

،اخالفي

مشترک

مطرح است ولي كمتر مدارس

مطرح است

اعتقادی،عبادی

اجتماعي-سیاسي

هیات امنایي

كمتر مطرح است

اعتقادی،عبادی
اعتقادی،عبادی

نوع مدرسه

•

پررنگتر مطرح است
با قوت مطرح است
مطرح است البته گاهي تبعیض بین

•

رشتهها مطرح است
وجود دارد علي الخصوص كه این

منفي

هفت

•

دانشآموزان در مدارسي مثل
تیزهوشان یا نمونه پذیرفته نشدهاند.
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فص پنج
ل م
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مقدمه
تحلیل نهایي اطالعات بدست آمده از نتایج این مطالعه را در  3محور ارائه ميگردد؛ محور اول بررسي نتایج بدست
آمده بر اساس سوال اول تحقیق است و در صدد تحلیل و جمع بندی هریک كاركردهای مثبت و منفي آشکار و
نهان آموزشي و تربیتي در مدارس00گانه است.
محور دوم نتایج جلسه تلفیقي كه با حضور نمایندگان مدارس 00گانه برگزار گردید و یافتههای بدست آمده
پاسخگوی دو سوال عمده تحقیق(سوال دوم و سوم) در مورد ادغام مدارس و راهکارهایي تقویت آثار و
كاركردهای مثبت(اعم از آشکار و نهان) و كاهش آثار و كاركردهای منفي(اعم از آشکار و نهان) است كه سعي
شده با لحاظ كردن نظرات نمایندگان مدارس 00گانه نهایي و ارائه گردد.

محور اول :تحلیل و جمع بندی نتایج هریک کارکردهای مثبت و منفي آشکار و نهان آموزشي و
تربیتي در مدارس11گانه
محور اول فصل پنچم بررسي نتایج بدست آمده بر اساس سوال اول تحقیق است و در صدد تحلیل و جمع بندی
هریک كاركردهای مثبت و منفي آشکار و نهان آموزشي و تربیتي در مدارس00گانه است.
سوال اول تحقیق :كاركردهای آَشکار و پنهان مدارس چندگانه(عادی دولتي ،غیر دولتي ،استعدادهای
درخشان ،نمونه دولتي ،هیات امنایي ،شاهد ،ایثارگران ،راه دور ،بزرگساالن ،مدارس وابسته و مدارس استثنایي) در
كلیه مدارس متوسطه شهر تهران چیست؟
در جلسات كانوني برگزار شده  31كاركرد مورد بررسي قرار گرفت كه نتایج بررسي هر كاركرد در هرنوع مدرسه
به شرح جداول زیر است كه توصیف وضعیت هر نوع مدرسه در مورد كاركرد مورد نظر است :
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ساحت های تعلیم تربیت
ردیف

نوع
مدرسه

0

استثنایي

3

ایثارگران

3

بزرگساالن

4

آموزش از

مشترک

نوع كاركرد

منفي

كاركرد آشکار

كاركرد آشکار
آموزشي

كاركرد پنهان
آموزشي

تربیتي

كاركرد پنهان
تربیتي

كاركرد اول
انتظار پاداش بدون تالش

مطرح نیست ونمره واقعي است
مطرح نیست ونمره واقعي است
شائبه آن به قوت مطرح است

راه دور

نمرهها عمدتا واقعي است و مانند دیگر مدارس بزرگسال است ولي اطالعرساني های نادرست در مورد این مدارس شدید بوده است.

7

سمپاد

مطرح نیست ونمره واقعي است و نمره پایین خطر اخراج را در پي دارد.

4

شاهد

7

عادی
دولتي

8

غیردولتي

1

نمونه

01

وابسته

00

مطرح نیست ونمره واقعي است
مطرح نیست ونمره واقعي است ولیکن زمینه وجود این مشکل مشهود و تامیزاني به مقطع قبل مربوط است.
اگرچه سعي بر اخذ نمره واقعي است ولي این انتظارتلویحا وجود دارد
مطرح نیست ونمره واقعي است و نمره پایین خطر اخراج را در پي دارد
مطرح نیست ونمره واقعي است

هیات

مطرح نیست ونمره واقعي است

امنایي

ساحت های تعلیم تربیت
ردیف

نوع
مدرسه

مشترک

نوع كاركرد

مثبت

كاركرد آشکار

كاركرد آشکار
آموزشي

كاركرد پنهان

تربیتي

آموزشي

كاركرد پنهان
تربیتي

0

استثنایي

به قوت مطرح است

3

ایثارگران

به قوت مطرح است

3

بزرگساالن

به طور ضعیفي مطرح است و تحت تاثیر اخذ مدرک است

4

آموزش از

مطرح است و تحت تاثیر اخذ مدرک است

راه دور
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كاركرد دوم
موفقیت گرایي

7

سمپاد

4

شاهد

7

عادی

به شدت مطرح است ولي تحت تاثیركنکور است
مطرح است ولي تحت تاثیركنکور است
مطرح است ولي تحت تاثیركنکور است

دولتي
8

غیردولتي

1

نمونه

01

وابسته

00

مطرح است ولي تحت تاثیركنکور است
مطرح است ولي تحت تاثیركنکور است
با قوت مطرح است

هیات

مطرح است ولي تحت تاثیركنکور است

امنایي

ساحت های تعلیم تربیت
ردیف

نوع
مدرسه

مشترک

نوع كاركرد

كاركرد آشکار

كاركرد آشکار

كاركرد پنهان

كاركرد پنهان

مثبت

كاركرد سوم

استعدادپروری هدایت
تربیتي

آموزشي

آموزشي

تربیتي

صحیح استعدادها و
شایستگيها

0

استثنایي

3

ایثارگران

3

بزرگساالن

4

آموزش از
راه دور

7

سمپاد

4

شاهد

7

عادی
دولتي

8

غیردولتي

1

نمونه

01

وابسته

به دلیل ضعف امکانات به طوری ضعیف مطرح است
مطرح است ولي تحت تاثیر مشکالتي مثل كمبود مدرسه ،امکانات و....است.
چندان مطرح نیست
به صورت پررنگ مطرح نیست
به شدت مطرح است
مطرح است
به دلیل تمركز اصلي بركنکور كمرنگ مطرح است
اگر چه تحت تاثیركنکور است ولي بیش از دیگر مدارس مطرح است
بیش از مدارس دیگر در قالب شركت در جشنوارهها و المپادها مطرح است ولي همچنان تحت تاثیركنکور است.
با قوت مطرح است
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00

هیات

مطرح است ولي تاثیركنکور است

امنایي

ساحت های تعلیم تربیت
ردیف

نوع
مدرسه

0

استثنایي

3

ایثارگران

3

بزرگساالن

4

آموزش از

مشترک

نوع كاركرد

منفي

7
4

شاهد

7

عادی

8
1

نمونه

01

وابسته

00

مطرح است ولي تحت اخذ مدرک است
به شدت مطرح است و متاثرازكنکور است
مطرح است و متاثرازكنکور است
مطرح است و متاثرازكنکور است
مطرح است و متاثرازكنکور است
مطرح است و متاثرازكنکور است
مطرح نیست زیرا جو مدرسه رقابتي نیست
مطرح است و متاثرازكنکور است

امنایي

ساحت های تعلیم تربیت
ردیف

مدرسه

آموزشي

آموزشي

مطرح است و لي بیشتر در راستای اخذ مدرک است

هیات

نوع

تربیتي

تربیتي

نتیجه گرایي

مطرح نیست

دولتي
غیردولتي

كاركرد آشکار

مطرح نیست

راه دور
سمپاد

كاركرد آشکار

كاركرد پنهان

كاركرد پنهان

كاركرد چهارم

مشترک

نوع كاركرد

مثبت

كاركرد آشکار

كاركرد آشکار
آموزشي

كاركرد پنهان

تربیتي

آموزشي

كاركرد پنهان
تربیتي

كاركردپنجم

وجود انگیزه تحصیلي

0

استثنایي

در نابینایان مطلوبتر است دردیگر ناتواني ها تحت تاثیر ضعف امکانات ضعیف تر است

3

ایثارگران

با قوت مطرح است
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3

بزرگساالن

4

آموزش از

پایین است
پایین است

راه دور
7

سمپاد

4

شاهد

7

عادی
دولتي

8

غیردولتي

1

نمونه

01

وابسته

00

با قوت مطرح است
مطرح است
توسعه مدارس خاص و وجود دانشآموزان پذیرفته نشده آن مدارس در مدارس دولتي انگیزه تحصیلي را تنزل داده است

مطرح است
با قوت مطرح است
با قوت مطرح است

هیات

مطرح است

امنایي

ساحت های تعلیم تربیت

ردیف

نوع
مدرسه

اجتماعي-سیاسي

نوع كاركرد

كاركرد آشکار

كاركرد آشکار

كاركرد پنهان

كاركرد پنهان

مثبت

كاركردششم

مهارت اجتماعي
تربیتي

آموزشي

آموزشي

تربیتي

ارتباطيمطلوب دانش
آموزان (حسن سلوک
با دیگران)

0

استثنایي

به دلیل تفکیک مدرسه و عدم ارتباط با افراد عادی به شکل ضعیف تر مطرح است

3

ایثارگران

با قوت مطرح است

3

بزرگساالن

به دلیل وجود دو طیف دانشآموزان مردودی كه در سن مدرسه اند و بزرگساالن با سن باالتر مشکالت ارتباطي وجود دارد

4

آموزش از

در حد معمول مطرح است

راه دور
7

سمپاد

4

شاهد

7

عادی

با قوت مطرح است
در حد معمول مطرح است
در حد معمول مطرح است
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دولتي

8

غیردولتي

1

نمونه

01

وابسته

00

در حد معمول مطرح است
در حد معمول مطرح است
با قوت مطرح است

هیات

درحد معمول مطرح است

امنایي

ساحت های تعلیم تربیت
ردیف

نوع
مدرسه

زیستي -بدني

نوع كاركرد

مثبت

كاركرد آشکار

كاركرد آشکار
آموزشي

كاركرد پنهان

تربیتي

آموزشي

0

استثنایي

به شکل ضعیف تر مطرح است

3

ایثارگران

اصال مطرح نیست

3

بزرگساالن

چندان مطرح نیست

4

آموزش از

چندان مطرح نیست

راه دور
7

سمپاد

4

شاهد

7

عادی
دولتي

8

غیردولتي

1

نمونه

01

وابسته

00

هیات
امنایي

به صورت پررنگي مطرح است
در حد معمول مطرح است
در حد معمول مطرح است
بیش از دیگر مدارس مطرح است
در حد معمول مطرح است
مطرح است
در حد معمول مطرح است
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كاركرد پنهان
تربیتي

كاركردهفتم

اهمیت داشتن زنگ
ورزش

ساحت های تعلیم تربیت
ردیف

نوع
مدرسه

زیبایي شناختي -هنری

نوع كاركرد

مثبت

كاركرد آشکار

كاركرد آشکار
آموزشي

كاركرد پنهان
آموزشي

تربیتي

0

استثنایي

به شکل ضعیف تر مطرح است

3

ایثارگران

اصال مطرح نیست

3

بزرگساالن

اصال مطرح نیست

4

آموزش از

اصال مطرح نیست

كاركرد پنهان
تربیتي

كاركردهشتم

وجود كالس های فوق
برنامه هنری

راه دور
7

سمپاد

4

شاهد

7

عادی

با قوت مطرح است
در حد معمول مطرح است
در حد معمول مطرح است

دولتي
8

غیردولتي

1

نمونه

01

وابسته

00

بیش از دیگر مدارس مطرح است
در حد معمول مطرح است
در حد معمول مطرح است

هیات

در حد معمول مطرح است

امنایي

ساحت های تعلیم تربیت
ردیف

نوع
مدرسه

زیستي -بدني

نوع كاركرد

كاركرد آشکار

كاركرد آشکار

كاركرد پنهان

كاركرد پنهان

مثبت

كاركرد نهم

اهمیت داشتن سالمت
تربیتي

آموزشي

آموزشي

تربیتي

جسمي-رواني دانش-
آموزان

0

استثنایي

3

ایثارگران

3

بزرگساالن

سالمت جسمي چندان مطرح نیست ولي تالش برای ادامه تحصبل از نظر رواني ارضا كننده است

4

آموزش از

به صورت پررنگ مطرح نیست ولي تالش برای ادامه تحصبل از نظر رواني ارضا كننده است

به شکل ضعیف تر مطرح است
سالمت جسمي ایثارگران چندان مطرح نبود ولي به سالمت روحي آنان و ایجاد امکان ادامه تحصیل برای ارتقاء روحیه آنان توجه شده بود.
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راه دور
7

سمپاد

4

شاهد

7

عادی

با قوت مطرح است
در حد معمول مطرح است
در حد معمول مطرح است

دولتي
8

غیردولتي

1

نمونه

01

وابسته

00

هیات

بیش از دیگر مدارس مطرح است
در حد معمول مطرح است
با قوت مطرح است
در حد معمول مطرح است

امنایي

ساحت های تعلیم تربیت
ردیف

نوع
مدرسه

زیبایي شناختي -هنری

نوع كاركرد

مثبت

كاركرد آشکار

كاركرد آشکار

تربیتي

آموزشي

كاركرد پنهان

كاركرد پنهان

آموزشي

تربیتي

0

استثنایي

3

ایثارگران

اصال مطرح نیست

3

بزرگساالن

چن دان مطرح نیست و بیشتر متاثر از شرایط جامعه است تا مقررات آموزش وپرورش

4

آموزش از

عموماتحت تاثیرشرایط مالي خانواده ها قرار داشت

راه دور

به صورت پررنگ مطرح نیست

7

سمپاد

در حد معمول مطرح است

4

شاهد

7

عادی
دولتي

8

غیردولتي

1

نمونه

در حد معمول مطرح است
در حد معمول مطرح است
در حد معمول مطرح است
در حد معمول مطرح است
259

كاركرد دهم

توجه به آراستگي
ظاهری و فردی

01

وابسته

00

هیات

با قوت مطرح است
در حد معمول مطرح است

امنایي

ساحت های تعلیم تربیت
ردیف

نوع
مدرسه

اعتقادی،عبادی،اخالفي

نوع كاركرد

مثبت

كاركرد آشکار

كاركرد آشکار
آموزشي

كاركرد پنهان

تربیتي

كاركرد پنهان

آموزشي

0

استثنایي

چندان مطرح نیست

3

ایثارگران

به قوت مطرح است

3

بزرگساالن

چندان مطرح نیست

4

آموزش از

چندان مطرح نیست

تربیتي

كاركردیازدهم

التزام به ارزشهای نظام

راه دور
7

سمپاد

4

شاهد

7

عادی

در حد معمول مطرح است
بیشتر از دیگر مدارس مطرح است
در حد معمول مطرح است

دولتي
8

غیردولتي

1

نمونه

01

وابسته

00

هیات

در حد معمول مطرح است
در حد معمول مطرح است
به صورت برجسته بیشتر از دیگر مدارس مطرح است
در حد معمول مطرح است

امنایي

ساحت های تعلیم تربیت
ردیف

0

نوع
مدرسه
استثنایي

اجتماعي -سیاسي

نوع كاركرد

مثبت

كاركرد آشکار
آموزشي

كاركرد آشکار
تربیتي

كاركرد پنهان
آموزشي

كاركرد پنهان
تربیتي

در نابینایان چشمگیراست دردیگر ناتواني ها هم البته مطرح است
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كاركرددوازدهم

تکریم معلمان

3

ایثارگران

در حدشایسته ای مطرح است

3

بزرگساالن

به صورت پررنگ مطرح نیست

4

آموزش از

به صورت پررنگ مطرح نیست

راه دور
7

سمپاد

4

شاهد

7

عادی

در حد معمول مطرح است
در حد معمول مطرح است
در حد معمول مطرح است

دولتي
8

غیردولتي

1

نمونه

01

وابسته

00

هیات

در حد معمول مطرح است
درسطح دانشآموزان مطرح است است ولیکن متولیان آموزش و پرورش مناطق برای كار چشمِگیر و سخت معلمان این مدارس مابه ازایي در نظر ندارند

با قوت مطرح است
در حد معمول مطرح است

امنایي

ساحت های تعلیم تربیت
ردیف

نوع
مدرسه

اجتماعي -سیاسي

نوع كاركرد

منفي

كاركرد آشکار

كاركرد آشکار
آموزشي

كاركرد پنهان

تربیتي

آموزشي

0

استثنایي

چندان مطرح نیست

3

ایثارگران

مطرح است ولي با شکلي مثبت و مطلوب

3

بزرگساالن

چندان مطرح نیست

4

آموزش از

مطرح نیست

راه دور
7

سمپاد

4

شاهد

7

عادی

به شدت مطرح است
مطرح است
مطرح و تحت تاثیركنکور است
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كاركرد پنهان
تربیتي

كاركردسیزدهم

وجود فضای رقابتي

دولتي

8

غیردولتي

1

نمونه

01

وابسته

00

هیات

بیش از دیگر مدارس مطرح است
با شدت مطرح است
مطرح نیست
مطرح است زیرا تحت تاثیر كنکورند

امنایي

ساحت های تعلیم تربیت
ردیف

نوع
مدرسه

علمي فناورانه

نوع كاركرد

مثبت

كاركرد آشکار

كاركرد آشکار
آموزشي

كاركرد پنهان

تربیتي

كاركرد پنهان

آموزشي

0

استثنایي

_

3

ایثارگران

_

3

بزرگساالن

به صورتي ضعیف مطرح است

4

آموزش از

_

تربیتي

كاركرد چهاردهم

0

نظارت و ارزیابي فعالیت
های تربیتي و آموزشي

راه دور
7

سمپاد

4

شاهد

7

عادی
دولتي

8

غیردولتي

1

نمونه

01

وابسته

مطرح است
مطرح است
ضعیف است و بیشتراز طریق انجمن اولیاءمطرح است
بیش از مدارس دیگر مطرح است
مطرح است
با قوت مطرح است

 -0قابل ذكر است كاركرد  04تا  01از جلساتي كه برای والدین برگزار شده بود احصاءگردید و این جلسات برای والدین مدارس استثنایي و راه
دور برگزار نگردید .دانش آموزان ایثارگر هم همگي بزرگسال محسوب مي شدند و احضار والدین آنها موضوعیتي نداشت.
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00

هیات

مطرح است ولي امناءهنوزجایگاه واقعي خود رانیافتهاند

امنایي

ساحت های تعلیم تربیت
ردیف

نوع
مدرسه

علمي فناورانه

نوع كاركرد

مثبت

كاركرد آشکار

كاركرد آشکار
آموزشي

كاركرد پنهان
آموزشي

تربیتي

0

استثنایي

_

3

ایثارگران

_

3

بزرگساالن

به صورتي ضعیف مطرح است

4

آموزش از

_

كاركرد پنهان
تربیتي

كاركرد پانزدهم

تعالي كیفیت فعالیت
های آموزشي و تربیتي

راه دور
7

سمپاد

4

شاهد

7

عادی

با شدت مطرح است و متاثرازكنکور است
مطرح است و متاثرازكنکور است
مطرح است و متاثرازكنکور است

دولتي
8

غیردولتي

1

نمونه

01

وابسته

00

هیات

مطرح است و متاثرازكنکور است
مطرح است و متاثرازكنکور است
با قوت مطرح است
مطرح است و متاثرازكنکور است

امنایي

ساحت های تعلیم تربیت
ردیف

نوع
مدرسه

اجتماعي-سیاسي

نوع كاركرد

منفي

كاركرد آشکار
آموزشي

كاركرد آشکار
تربیتي
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كاركرد پنهان
آموزشي

كاركرد پنهان
تربیتي

كاركرد شانزدهم

وجود احساس غرور
كاذب

0

استثنایي

_

3

ایثارگران

_

3

بزرگساالن

مطرح نیست

4

آموزش از

_

راه دور
7

سمپاد

مطرح است و شدت دارد

4

شاهد

در حد معمول مطرح است

7

عادی

در حد معمول مطرح است

دولتي
8

غیردولتي

1

نمونه

01

وابسته

00

هیات

در حد معمول مطرح است
مطرح است
چندان مطرح نیست
اندكي مطرح است ولي شدت ندارد

امنایي

ساحت های تعلیم تربیت
ردیف

نوع
مدرسه

اجتماعي-سیاسي

نوع كاركرد

كاركرد آشکار

كاركرد آشکار

كاركرد پنهان

وجود احساس خود كم

منفي
تربیتي

آموزشي

آموزشي

0

استثنایي

_

3

ایثارگران

_

3

بزرگساالن

به دلیل شکست های قبلي مطرح است

4

آموزش از

_

راه دور
7

سمپاد

كاركرد پنهان

كاركرد هفدهم

در حد معمول مطرح است
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تربیتي

بیني

4

شاهد

7

عادی

در حد معمول مطرح است
در حد معمول مطرح است

دولتي
8

غیردولتي

1

نمونه

01

وابسته

00

هیات

در حد معمول مطرح است
مطرح است علي الخصوص كه این مدارس خود را رتبه بعد از تیزهوشان مي دانند و آزمونهایشان با هم برگزار شده و آنجا پذیرفته نشدهاند

چندان مطرح نیست
مطرح است خصوصا به دلیل عدم پذیرش دانشآموز در مدارس خاص

امنایي

ساحت های تعلیم تربیت
ردیف

نوع
مدرسه

اقتصادی -حرفه ای

نوع كاركرد

كاركرد آشکار

كاركرد آشکار

كاركرد پنهان

كاركرد پنهان

منفي

كاركرد هیجدهم

سودانگاری مسولین
تربیتي

آموزشي

آموزشي

تربیتي

مدارس

0

استثنایي

_

3

ایثارگران

_

3

بزرگساالن

مدارس دیگر ميپندارند رانتي پنهان بین نیروهای ادارات مناطق وجود دارد و عموما" آنها مي توانند مدیران مدارس بزرگسال

4

آموزش از

باشند كه شائبه سودانگاری مدیران این مدارس را تقویت مي كند.
_

راه دور
7

سمپاد

4

شاهد

چندان مطرح نیست

7

عادی

مطرح است ولي اولویت اول نیست و جهتگیریهای تعلیم و تربیتي اولیاء مدرسه تفوق دارد

با توجه به دریافت هزینه نزدیک به 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.

دولتي
8

غیردولتي

1

نمونه

01

وابسته

مطرح است ولي جهتگیریهای تعلیم و تربیتي اولیاء مدرسه تفوق دارد
چندان مطرح نیست
اصال مطرح نیست
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00

هیات
امنایي

چندان مطرح نیست ولي گاهي در قالبهایي مانند هزینه سرویس مدرسه و هماهنگي بین مسئول سرویس و مدیر قابل مشاهده است

ساحت های تعلیم تربیت
ردیف

نوع
مدرسه

اجتماعي-سیاسي

نوع كاركرد

كاركرد آشکار

كاركرد آشکار

كاركرد پنهان

كاركرد پنهان

منفي

كاركرد نوزدهم

وجود احساس تفاوت
آموزشي

تربیتي

0

استثنایي

_

3

ایثارگران

_

3

بزرگساالن

 .چندان مطرح نیست

4

آموزش از

_

آموزشي

تربیتي

طبقاتي

راه دور
7

سمپاد

4

شاهد

7

عادی
دولتي

8

غیردولتي

1

نمونه

01

وابسته

00

هیات
امنایي

به قوت مطرح است علي الخصوص در مدارس جدید كه قادر نبودهاند برحسب مکان سکونت دانشآموزان آنها را جایابي كنندتشدید شده است.
چندان مطرح نیست ولي موردی مثل هزینه 311ملیون توماني برای تغییر نمای دبیرستان شاهد منطقهی متمول نشین تهران چنین شبهاتي را دامن ميزند.

چندان مطرح نیست چون بیشترخانواده هایي كه فرزندشان در مدرسه تحصیل ميكندهم سطحند
وجود دارد و در مدارس غیردولتي مناطق متمول نشین شدیدتر است.
مطرح است زیرا بعضي قبولشدگان تیزهوشان به دلیل عدم وسع مالي مدارس نمونه رانتخاب كردهاند
اصال مطرح نیست
اندكي مطرح است خصوصا در مناطق باالتر كه تعداد غیردولتي ها زیاد است و والدین كه بیشتر فرهنکي هستندبه دلیل شرایط مالي این
مدارس را ترجیح ميدهند

ساحت های تعلیم تربیت
ردیف

نوع
مدرسه

مشترک

نوع كاركرد

منفي

كاركرد آشکار
آموزشي

كاركرد آشکار
تربیتي

كاركرد پنهان
آموزشي

كاركرد پنهان
تربیتي

كاركرد بیستم0

فرارمغزها

 -1کارکرد  21تا  31نیز به دلیل محدودیتهای تحقیق فقط از 5جلسه با دانشآموزان مدارس ایثارگران ،بزرگساالن ،عادی دولتی،
نمونه و هیات امنایی احصاء گردید.
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0

استثنایي

_

3

ایثارگران

موضوعیت نداشت

3

بزرگساالن

مطرح نیست

4

آموزش از

_

راه دور
7

سمپاد

4

شاهد

7

عادی

_

چندان مطرح نیست

دولتي
8

غیردولتي

1

نمونه

01

وابسته

00

هیات

_
مطرح است ولي كمتر از نیزهوشان
_
مطرح است ولي كمتر از مدارس تیزهوشان و نمونه

امنایي

ساحت های تعلیم تربیت

ردیف

نوع
مدرسه

اعتقادی،عبادی،اخالفي

نوع كاركرد

كاركرد آشکار

كاركرد آشکار

كاركرد پنهان

كاركرد پنهان

مثبت

كاركرد بیست ویک

وجود برنامه های
آموزشي غیر درسي
تربیتي

آموزشي

آموزشي

تربیتي

برای تقویت بنیه اعتقادی
مخاطبین

0

استثنایي

_

3

ایثارگران

به دلیل امکانات ضعیف كمتر مطرح است

3

بزرگساالن

مطرح نیست

4

آموزش از

_

راه دور
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7

سمپاد

_

4

شاهد

_

7

عادی

چندان مطرح نیست

دولتي
8

غیردولتي

1

نمونه

01

وابسته

00

هیات

_
به دلیل شرایط كنکور ابن برنامه ها برجسته نیست
_
كمتر مطرح است

امنایي

ساحت های تعلیم تربیت
ردیف

نوع
مدرسه

اعتقادی،عبادی،اخالفي

نوع كاركرد

كاركرد آشکار

كاركرد آشکار

سطحي سازی ارزش

منفي
تربیتي

آموزشي

0

استثنایي

_

3

ایثارگران

اصال مطرح نیست

3

بزرگساالن

مطرح نیست

4

آموزش از

_

راه دور
7

سمپاد

_

4

شاهد

_

7

عادی

مطرح است

دولتي
8

غیردولتي

1

نمونه

01

وابسته

كاركرد پنهان

كاركرد پنهان

كاركرد بیست ودو

_
چندان مطرح نیست
_
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آموزشي

تربیتي

های دیني

00

هیات

كمتر مطرح است

امنایي

ساحت های تعلیم تربیت
ردیف

نوع
مدرسه

اعتقادی،عبادی،اخالفي

نوع كاركرد

كاركرد آشکار

كاركرد آشکار

كاركرد پنهان

كاركرد پنهان

مثبت

كاركرد بیست وسه

اهمیت داشتن ادای
آموزشي

آموزشي

تربیتي

0

استثنایي

_

3

ایثارگران

به طور برجسته مطرح است

3

بزرگساالن

مطرح نیست

4

آموزش از

_

تربیتي

فرائض

راه دور
7

سمپاد

_

4

شاهد

_

7

عادی

كمرنگ مطرح است

دولتي
8

غیردولتي

1

نمونه

01

وابسته

00

هیات

_
مطرح است
_
مطرح است

امنایي

ساحت های تعلیم تربیت
ردیف

نوع
مدرسه

اعتقادی،عبادی،اخالفي

نوع كاركرد

مثبت

كاركرد آشکار
آموزشي

كاركرد آشکار
تربیتي
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كاركرد پنهان
آموزشي

كاركرد پنهان
تربیتي

كاركرد بیست و چهار

اخالق مداری

0

استثنایي

_

3

ایثارگران

پررنگ مطرح است

3

بزرگساالن

به طور خاصي مطرح نیست

4

آموزش از

_

راه دور
7

سمپاد

_

4

شاهد

_

7

عادی

در حد معمول مطرح است

دولتي
8

غیردولتي

1

نمونه

01

وابسته

00

هیات

_
بیش از سایر مدارس مطرح است
_
مطرح است

امنایي

ساحت های تعلیم تربیت
ردیف

نوع
مدرسه

اعتقادی،عبادی،اخالفي

نوع كاركرد

كاركرد آشکار

كاركرد آشکار

كاركرد پنهان

وجود عالقه به نماز و

مثبت
تربیتي

آموزشي

آموزشي

0

استثنایي

_

3

ایثارگران

در حد برجسته مطرح است

3

بزرگساالن

مطرح نیست

4

آموزش از

_

راه دور
7

كاركرد پنهان

كاركرد بیست وپنج

_

سمپاد
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تربیتي

شعایر دیني

4

شاهد

_

7

عادی

كمرنگ مطرح است

دولتي
8

غیردولتي

1

نمونه

01

وابسته

00

هیات

_
در حد معمول مطرح است
_
در حد معمول مطرح است

امنایي

ردیف

ساحت های تعلیم تربیت

نوع كاركرد

اجتماعي-سیاسي

مثبت

كاركرد آشکار

كاركرد آشکار

كاركرد پنهان

كاركرد پنهان

مشاركت دانشآموزان
درفعالیتهای اجتماعي(

نوع
مدرسه

كاركرد بیست و شش

تربیتي

آموزشي

آموزشي

تربیتي

درون و بیرون مدرسه
مثل صبحگاه  ،اردوها،
راهپیمایيها)

_

0

استثنایي

3

ایثارگران

3

بزرگساالن

مطرح نیست

4

آموزش از

_

پررنگ مطرح است

راه دور
7

سمپاد

_

4

شاهد

_

7

عادی

در حد معمول مطرح است

دولتي
8

غیردولتي

1

نمونه

_
بیش از سایر مدارس مطرح است

271

01

وابسته

00

هیات

_
پررنگتر مطرح است

امنایي

ساحت های تعلیم تربیت
ردیف

نوع

اجتماعي-سیاسي

مدرسه

نوع كاركرد

كاركرد آشکار

كاركرد آشکار

كاركرد پنهان

كاركرد پنهان

مثبت

كاركرد بیست و هفت

گرایش به فعالیت های
آموزشي

آموزشي

تربیتي

0

استثنایي

_

3

ایثارگران

پررنگ مطرح است

3

بزرگساالن

مطرح نیست

4

آموزش از

_

تربیتي

اجتماعي

راه دور
7

سمپاد

_

4

شاهد

_

7

عادی

در حد معمول مطرح است

دولتي
8

غیردولتي

1

نمونه

01

وابسته

00

هیات

_
پررنگ مطرح است
_
پررنگ مطرح است

امنایي

ساحت های تعلیم تربیت
ردیف

نوع
مدرسه

مشترک

نوع كاركرد

كاركرد آشکار

كاركرد آشکار

كاركرد پنهان

كاركرد پنهان

مثبت

كاركرد بیست و هشت

اهمیت رسیدگي به
تربیتي

آموزشي
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آموزشي

تربیتي

مسایل انضباطي

_

0

استثنایي

3

ایثارگران

3

بزرگساالن

مطرح است

4

آموزش از

_

در حد معمول مطرح است ولي انضباط دروني شده است

راه دور
7

سمپاد

_

4

شاهد

_

7

عادی

مطرح است

دولتي
8

غیردولتي

1

نمونه

01

وابسته

00

هیات

_
با قوت مطرح است
_
با قوت مطرح است

امنایي

ساحت های تعلیم تربیت
ردیف

نوع
مدرسه

سیاسي اجتماعي

نوع كاركرد

مثبت

كاركرد آشکار
آموزشي

كاركرد آشکار
تربیتي

كاركرد پنهان

كاركرد پنهان

آموزشي

تربیتي

كاركرد بیست و نه

عدالت آموزشي

0

استثنایي

_

3

ایثارگران

عدالت آموزشي نسبي در مدارس وجود دارد ولي در قیاس با مدارس دیگر عدالت نقض مي شود

3

بزرگساالن

عدالت بین مدارس بزرگسال و دیگر مدارس مخدوش است

4

آموزش از

_

راه دور
7

سمپاد

_

4

شاهد

_
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7

عادی

در مقایسه با مدارس خاص عدالت آموزشي مخدوش است

دولتي
8

غیردولتي

1

نمونه

01

وابسته

00

هیات

_
در حد معمول مطرح است
_
مطرح است البته گاهي تبعیض بین رشتهها مطرح است

امنایي

ساحت های تعلیم تربیت
ردیف

نوع
مدرسه

مشترک

نوع كاركرد

كاركرد آشکار

كاركرد آشکار

كاركرد پنهان

كاركرد پنهان

منفي

كاركرد سي

ایجاد احساس شکست
تربیتي

آموزشي

آموزشي

تربیتي

تحصیلي

0

استثنایي

_

3

ایثارگران

وجود دارد ولي انگیزه برای رفع احساس شکست باالاست.

3

بزرگساالن

به دلیل شکست های آموزشي مربوط به مدارس دیگری كه این دانشآموزان از آنجا به این مدارس منتقل شده اند و گاهي

4

آموزش از

مقطع تحصیلي قبل این احساس همچنان همراه این دانش آموزان وجود دارد.
_

راه دور
7

سمپاد

_

4

شاهد

_

7

عادی

مطرح است

دولتي
8

غیردولتي

1

نمونه

01

وابسته

00

هیات
امنایي

_
وجود دارد وپذیرفته نشدگان تیزهوشان آن را تشدید كردهاند.
_
وجود دارد علي الخصوص كه این دانشآموزان در مدارسي مثل تیزهوشان یا نمونه پذیرفته نشدهاند.
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محور دوم :جمع بندی نتایج بر اساس جلسه تلفیقي
برای جمع بندی و نهایي كردن سوال دوم و سوم تحقیق از جمع بندی نتایج جلسه تلفیقي استفاده شد .جلسه تلفیقي
بیست و پنجمین جلسه كانوني برگزار شده بود كه در آن از حضور نمایندگان هر نوع مدرسه استفاده شد .در واقع
این جلسه جمع بندی نتایج  34جلسه گذشتهای محسوب مي شد كه  041نفر از مدیران ومعاونین آموزشي مدارس
مدارس ،والدین و دانشآموزان درآن شركت داشتند و نقطه نظرات خود را در مورد كاركردهای مدرسه خودشان
ارائه نمودند.
لیست حضار جلسه تلفیقي  34اسفند به شرح زیر است:
جمع بندی جلسه تلفیقي مدیران انواع مدارس

1332/12/24

حضار

نوع مدرسه

در این جلسه  1مدیرو  0معاون آموزشي از  1نوع مدرسه مورد مطالعه

ایثارگران ،شاهد ،نمونه دولتي قدیمي ،نمونه دولتي جدیدالتاسیس،

ویک نفر از مدیران اسبق وزارت خانه و  0معاون از مدارس وابسته كه در
مجموع  4نفر خانم و  4نفر آقا را شامل ميشدند حضور یافتند.

بزرگساالن ،راه دور ،غیر دولتي ،عادی دولتي ،وابسته ،هیات امنایي

نماینده مدارس استعدادهای درخشان و نماینده مدارس استثنایي علي
رغم هماهنگي قبلي در جلسه حاضر نشدند.البته دیدگاه هایشان در
نشست های قبلي مربوط به نوع مدرسه شان اخذ شده است.

سوال دوم تحقیق :با در نظر داشتن كاركرد های آشکار و پنهان مدارس ،كدامیک از مدارس با هم قابلیت
ادغام را دارند؟
سوال سوم تحقیق :با چه راهکارهایي مي توان آثار و كاركردهای مثبت(اعم از آشکار و نهان) را تقویت
كرد و آثار و كاركردهای منفي(اعم از آشکار و نهان) را كاهش داد؟
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جمع بندی مباحث صورت گرفته در این جلسه بر حسب سوال دوم و سوم تحقیق به شرح زیر است:
 در نوع مدارس عادی -دولتي ضرورت توجه جدی و همه جانبه برای رفع مشکالت حادث شده و توسعهبي رویه مدارس سمپاد ،نمونه دولتي و شاهد والبته هیات امنایي مورد تاكید قرار گرفت و لزوم توجه مجدد آموزش
و پرورش به احیاء مدارس عادی از نظرداشتن دانش آموزان ملحوظ گردید.
مدارس عادی دولتي امروزه انباني از دانش آموزان بي انگیزه و برگشت خورده از مدارس خاصند ،در حالي كه
سرمایهگذاری اصلي نظام آموزش باید مبتني بر ارتقاء و كیفیت بخشي این نوع مدارس باشد.
 در مورد مدارس نمونه بازگشت به اساسنامه قبل كه این نوع مدرسه رامنحصر به دانش آموزان مناطق محرومميدانست مورد توجه قرار گرفت و رشد بي رویه این مدارس را آسیب تلقي ميكردند كه باید در اولین فرصت
مورد تجدید نظر قرار گیرد .به واقع شایسته نظام آموزشي ما نیست كه به قیمت رفع مشکالت مالي آموزش و
پرورش از شیوه فریب مردم برای توسعه این مدارس استفاده كند تا جایي كه در بعضي مناطق ضعیف ترین و بي
كیفیت ترین مدارس منطقه را با تابلوی نمونه دولتي بدون توجه به زیر ساخت و امکانات به عنوان مدرسه نمونه
دولتي به مردم معرفي كرده اند.
 در مورد مدارس استعدادهای درخشان نیز لزوم بازگشت به اساسنامه اولیه مورد تاكید بود و توسعه ایجادشده در سنوات اخیر را آسیب جدی نظام تعلیم و تربیت كشور تلقي مينمایند .جمع نظرات مبتني بر این بود كه
مدارس تیزهوشان قادر نیستند تیزهوشان واقعي را جذب كنند و افراد جذب شده تیزهوش نیستند و الزم است
آزمونهای مدارس استعدادهای درخشان از نظر سطح علمي و كیفیت قادر باشند دانش آموزان تیزهوش را به طور
واقعي و با تعداد محدودتر برای این مدارس سرند نمایند.
 در مدارس هیات امنایي جمع بندی این است كه این مدارس فرصتي برای خانوادههای طبقه متوسط جامعهكه عموماً كاربر فرهنگي و فرزندان خانوادههای آموزش و پرورشي هستند ،ایجاد كرده است ولیکن الزم است این
مدارس به هیچ وجه توسعه نیابند .تدوین آئین نامههایي كه قدرت مدیران در مقابل سفارش پذیری برای ثبت نام در
این نوع مدرسه را تقویت ميكند و مدیر ميتواند در مقابل سفارشات ثبت نام غیرقانوني دانش آموزان بایستد مورد
تاكید قرار گرفت.
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 در مورد مدارس وابسته پس از بررسي انواع مدارس وابسته ،به نظر ميرسد سبک كار اكثریت این مدارسمشابه مدارس غیردولتي است و در رده این نوع مدارس طبقه بندی ميشوند .مدرسههای وابسته به مدرسه عالي
شهیدمطهری تنها مدرسه موجودی است كه ميتوان به دلیل سبک كار منحصر به فرد ،آن نوع مدرسه وابسته را
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.
 مدارس غیردولتي نیازمند نظارت دقیقاند كه باید همراه با اقدامات الزم برای اصالح نگرش منفي مردم به ایننوع مدارس مورد توجه جدی قرار گیرد .مجوزهای تاسیس آن نیز باید به افراد ذی صالح تعلق گیرد.
 در مورد مدارس شاهد توسعه رخ داده نامناسب است .الزم است از توسعه بي رویه این نوع مدرسه ممانعت بهعمل آید و با حفظ و كیفیت بخشي آموزش و پرورش در احیاء فرهنگ و ارزشهای شهدا بکوشیم .سفارش
پذیری در ثبت نام این نوع مدارس آسیب جدی دیگری است كه باید كنترل شود.
 در مورد مدارس ایثارگران با توجه به كاربران خاص و محدود و البته نیازمند شرایط خاص ،الزم است كهمدارس موجود و خدماتي كه به خانواده جانبازان و ایثارگران بزرگسال ارائه ميكنند ادامه یابد و لیکن از توسعه این
نوع مدارس با هر عنواني باید اجتناب شود.
 در مورد مدارس راه دور نگرش موجود افراد حاضر در جلسات كانوني عموماَ منفي بود و این مسئله متوجهمشکالت موجود مدارس راه دور به دلیل ساقط شدن ساز وكار این نوع مدارس است .در این نوع مدرسه كه عمالَ
پایه مدارس هوشمند محسوب ميشود برخورد و نگاه سلیقهایي اعمال شده است و آموزشهایي كه از بدو آغاز تا
امروز ميتوانست نظام آموزشي كشور را توانمند سازد و در بخشهای مربوط به بزرگساالن تحول ایجاد نماید
ناكارآمد ساخته است .از سوی دیگر تاكید شد كه با توسعه علمي این مدارس در كنار ایجاد آموزش مجازی
(تلویزیون پایه و اینترنت پایه) در كنار آموزش كتاب پایه موجود ،ميتوان بخش عمدهای از فعالیتهای یادگیری
مدارس دیگر نظیر مدارس عشایری ،مدارس خارج از كشور ،مدارس بزرگسال غیردولتي ،مدارس ایثارگران و ...را
تحت این نوع آموزش ،پوشش داد.
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 در مورد مدارس بزرگسال دولتي جمعبندی حذف مدارس بزرگسال دولتي و كاستن از بار هزینههایآموزشي دولت است .مدارس بزرگسال غیردولتي نیز الزم است در مدارس راه دور ادغام گردد .الزم است
ادغام مدارس ،تدريج و با حساب و مالحظه باشد و عملكرد عجلهاي و دفع اثرا

نامطلمب دارد.

 در مورد مدارس استثنایي جمع بندی توجه و حمایت بیشتر از این نوع مدارس است .مشکل اساسي این نوعمدرسه تامین هزینه سرویس رفت وآمد است كه با اطالع رساني معیوب ،انتظارات خانوادهها از مدیران منفي و
غیرواقعي است .الزم است در خصوص تلفیق دانش آموزان نابینا ،ناشنوا و دارای اختالل جسمي حركتي ،در مدارس
عادی تمهیدات الزم اندیشیده شود.
**********************************************
 در مورد شیوه ارزشیابي همه انواع مدارس ،یافتهها مبین آن است كه در مدارس قبل از متوسطه (نتایج اینمطالعه به دوره ابتدایي و راهنمایي اشاره دارد و طبعا دوره متوسطه اول كه اخیرا اجرا مي شود مورد نظر نمي-
باشد)ارزشیابي دانش آموزان نازل و بي كیفیت است وممکن است اجرای نظام ارزشیابي كیفي در آن مدخلیت
داشته باشد كه نیاز به آسیب شناسي است و الزم است برای ارتقاء كیفیت آموزش مدارس ،آزمونهای واقعي و
استاندارد تهیه شود .برگزاری مجدد امتحانات نهائي در هر مقطع تحصیلي پیشنهاد اجرائي خوبي بود كه در مورد آن
اجماع وجود داشت.
 به دلیل این كه نظام آموزشي كشور در چنبره کنکورگرفتار است ،آب گلآلودی برای ماهیگیران این حوزهفراهم شده است تا فضای شناختي خانوادهها را در مورد موفیقت یا عدم موفقیت در كنکور تحت تاثیر خود قرار
دهند و سود خود را رقم زنند كه آسیبهای جدی را متوجه نظام تعلبم و تربیت كشور ساخته است ،ازجمله این كه
پرداختن به بعد تربیت از پایه فراموش شده است كه این مورد اصال نشانه خوبي نیست.لذا الزم است با اقدامات
فرهنگي ورسانهای ،ذهنیت جامعه به نقطه تعادل برگردد و برای ارتقاء واقعي شرایط آموزشي و پرورشي مدارس
كشور با محوریت آموزش و پرورش تالش شود و اگر قرار است از سبد هزینه های خانواده در این خصوص هزینه
شود در صحن مدارس این كار به انجام رسد.
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جمع نظرات مبین این بود كه فاصله قابل توجهي بین ستاد و صف وجود دارد و منویات كساني كه در
ستادهای آموزش و پرورش فعالند با واقعیت های جاری مدارس مباینت دارد و آیین نامه های اجرایي مدارس
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
و الزم است تعامل الزم در این بین ستاد و صف خصوص معمول گردد.
ادغام بخش های مرتبط ستادی و کوچک سازی هرچه بیشتر ستادهای فربه امکان رسیدگي هرچه بیشتر به
مدارس و دانشآموزان كه كاربران اصلي آموزش و پرورش هستند را فراهم ميكند.
 سیر فرهنگي در كشور ما به خصوص در میان جوانان سیر نزولي دارد و باید اذعان كنیم به شکست ارزشيجایگاه معلم و استاد در جامعه ما و شاید بتوان علت 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.
 رویکرد اقتصادی در آموزش و پرورش منجر به نزول كیفیت آموزشي و تربیتي سطوح مختلف آموزش وپرورش شده است لذا با جایگزین کردن رویکرد آموزشي  ،تربیتي در نظام تربیتي كشور ميتوان در بلند
مدت هزینههای اقتصادی را جبران كرد.
 وجود هر نوع مدرسهایي متناسب با فلسفه وجودی آن مورد تاكید قرار گرفت و جمع نظرات این بود كه درصورت احراز شرایط مبتني بر فلسفه وجودی ،باید آن نوع مدرسه به حیات خود ادامه دهد و كاربران خاص خود را
پوشش دهد و توسعه به هر نحو در غیر از شرایط فوق نامطلوب تلقي ميشود.
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محدودیت های پژوهش:
 دربعضي جلسات برگزار شده حضار كم تعداد بودند و البته مقرر بود كه حداقل  4نفر در جلسه باشند لیکندر بعضي افراد انگیزه چنان پایین بود كه حاضر به شركت در جلسات ما نبودند .علت دیگر تنظیم وقت
جلسه با همه حضار بود كه انصافاكاری سخت بود و طاقت فرسا بود به طوری كه 041نفر در  37جلسه
كانوني شركت داشته اند .
 طبعا ارزیابي كار مدرسه از ذی نفعان حساسیت هایي دارد و با مقاومت و دفاع آنان روبرو بود عليالخصوص كه سوال از ادغام نوع مدرسه آنان مطرح بود .عمال بسیاری از مشکالت مدرسه خود را به انواع
مدارس دیگر اسناد مي دادند و گاهي هم نگاه های غیر كارشناسي در مورد دیگر مدارس فراواني قابل
توجهي داشت.
 مدیران از جلسات صبح استقبال بیشتری داشتند و امکان برگزاری همه جلسات در صبح فراهم نبود. هماهنگي تلفني با  041نفر ومجاب كردن آنان برای شركت در جلسات و اجرای  37جلسه در  3/7ماهكاری بسیار سخت و طاقت فرسا بود.
 برای جلسات با دانش آموزان سختي كار زیاد تر بود چون برای هماهنگي آوردن و برگرداندن آنها غیرازمدرسه بعضا باید رضایت والدین را هم جلب مي كردیم و در عین حال حضور دختران و پسران در یک
جلسه را صالح ندانستیم و فقط یک جلسه دانش آموزان نمونه بین دو جنسیت توام برگزار شد و البته با
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 آنهاتقریبا ناممکن بود و لذا جلسات با والدین و دانش آموزان هم كم تعداد برگزار شد.
 سوگیری هایي در كار وجود داشت كه از بیرون به كار تحمیل شده بود .مقام محترم وزرات از ادغاممدارس در موقعیت های مختلف اظهاراتي داشتند مبني بر این كه معتقد به ادغام و كاهش انواع مدارسند و
محققین در جلسات با فشار و مقاومت زیادی روبرو بودند .مثال مطرح بود كه برای این كار تصمیمات از
قبل گرفته شده است.یا حتي محققان را عامل ادغام دانسته و گاهي مورد تهدید قرار مي دادند.
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 سوگیری دیگری كه در این كار وجود داشت و جزو محدویتهای كار محسوب ميشد این بود كهمدیراني كه در جلسات حاضر بودند ،والدین و دانشآموزاني را به جلسات كانوني ،معرفي ميكردند كه از
آنها ذهنیت مساعدتری داشتند و طبعا آن افراد هم در مورد مدرسه ،مدیر و كادر آموزشي نظر مطلوبتری
داشتند و عمال نظرات والدین و دانشآموزان نظرات همه والدین و دانشآموزان این مدارس نبود .این
مسئله در مورد خود مدیران هم تسری داشت به نحوی كه برای انتخاب مدیران هم علي رغم تاكید به
كارشناسان ادارات در آموزش و پرورش كل تهران كه مدیری معرفي كنند كه شرایط حد وسط نوع
مدرسه مور نظر را داشته باشد ولي در عمل و بیشتر مدیران مطلوبتر مناطق در این جلسات كانوني
شركت كردند.
 محدویت دیگر این بود كه به دلیل محدویت زماني امکان برگزاری جلسات كانوني برای والدین  3نوعمدرسه (استثنایي و راه دور) فراهم نشد و همین طور فقط جلسات كانوني برای دانشآموزان مدارس
ایثارگران ،بزرگساالن ،عادی دولتي ،نمونه دولتي و مدارس هیات امنائي برگزار شد و به دلیل ذكر شده از
برگزاری جلسات با دانشآموزان  4نوع مدرسه دیگر بازماندیم.
 محدودیت مهم دیگر كار كه به طوالني شدن زمان اجرای طرح منجر شد كالن بودن موضوع بررسي یعنيبررسي كاركردهای آشکار و پنهان آموزشي و تربیتي در بین انواع مدارس متنوع بود و این كه كارفرما
سعي داشت هیچ نوع مدرسه ای از قلم نیفتد و البته كار به كل كشور و همه مقاطع تحصیلي قابل تعمیم
باشد ،كه عمال این موارد محقق نشد و مدارس ورزش از دایره بررسي این مطالعه بیرون ماندند ،مطالعه به
شهر تهران محدود گردید ،مقطع متوسطه برای انجام كار انتخاب شد و از بین رشتههای متوسطه به رشته
متوسطه عمومي اكتفا شد.
 موضوع دیگری كه زمان اجرای طرح را به تعویق انداخت عوض شدن روش اجرای تحقیق بود .برای اینمطالعه روش پیمایش پیش بیني شده بود و زمان مبسوطي برای تدوین پرسشنامههای طرح گذاشته شد
ولیکن در اثنای كار جمع بندی نهایي چنین تقریر یافت كه كار با روش اجرای جلسات كانوني به انجام
رسد.
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پیشنهادات تحقیقات آتیه
 به دلیل حجم گسترده كار ،گزارش جلسات به صورت خالصه ارائه شده است و مشروح جلسات برگزارشده زمینه الزم برای انجام مطالعه ای كیفي را فراهم كرده است كه الزم است در اسرع وقت به انجام رسد.
 زمینه انجام پیمایشي از كار با پرسشنامه های تهیه شده نیز فراهم شده است و پرسشنامه ها در خالل جلساتپایلوت شدند و انجام پیمایشي در كل كشور مي تواند یافته های منحصر به فردی را فراهم كند.
 برای تصمیم گیری در خصوص ادغام مدارس خوب است مطالعهای موازی با جهت گیری های مطالعهاخیر توسط پژوهشگران دیگری نیز به انجام برسد تا مشخص شود آیا دیگر محققان هم به چنین نتایجي مي
رسند .
 خوب است در مطالعهای دیگر جلسات كانوني با دیگر مدارس كشور نیز برگزار شود و صرفا به نتایجمطالعه تهران اكنفا نگردد.
 خوب است در مطالعهای دیگر جلسات كانوني با مدارس دیگرمقاطع نیز برگزار شود تا استنباط كامل تریاز كاركردهای انواع مدارس به دست آید.
 توصیه ميشود این بررسي با موضوع بررسي كاركردهای مدارس ورزش و به صورت جداگانه در رشته-های فني و حرفهای و كاردانش مقطع متوسطه نیز به انجام برسد.
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ت قیح

س
ویپ ت اهی ق

الف-سواالت مصاحبهها:
با دست اندرکاران اجرایي:
 -0كاركردهای آَشکار این نوع مدارس چیست؟
 -3كاركردهای پنهان این نوع مدارس چیست؟
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 -3آیا این نوع مدارس بر اساس اهداف مصوب ،اساسنامه و هدف وجودی خود به فعالیت ادامه ميدهند؟
 -4آیا این نوع مدارس توانستهاند انتظارات مخاطبین(جامعه ،خانواده ،دانش آموز) خود را اجابت نماید؟
 -7چندگونگي و تنوع مدارس از نظر شما با توجه به وضعیت فعلي آموزش پرورش چگونه ارزیابي مي شود(آیا
بایستي به سمت تنوع حركت كنیم ،یا یکسان سازی مدارس)؟
 -4این نوع مدارس از منظر كاركردها با كدام مدارس قرابت دارد؟(كاركرد مشترک)
 -7این نوع مدارس از منظر كاركردها با كدام مدارس غرابت دارد؟(كاركرد متفاوت)
 -8نحوه تقویت كاركرد های مثبت آشکار و پنهان مدارس چیست؟
 -1نحوه تقلیل كاركرد های منفي آشکار و پنهان مدارس چیست؟
 -01این نوع مدارس با چه كدام نوع از مدارس امکان ادغام دارد؟

با صاحبنظران :
 -0به زعم شما مقصود از كاركرد های آَشکار مدارس چیست؟
 -3به زعم شما مقصود از كاركرد های پنهان مدارس چیست؟
 -3آیا مدارس متنوع بر اساس اهداف مصوب ،اساسنامه و هدف وجودی خود به فعالیت ادامه مي دهند؟
 -4آیا مدارس متنوع توانستهاند انتظارات مخاطبین(جامعه ،خانواده ،دانش آموز) خود را اجابت نماید؟
 -7چندگونگي و تنوع مدارس از نظر شما با توجه به وضعیت فعلي آموزش پرورش چگونه ارزیابي مي شود(آیا
بایستي به سمت تنوع حركت كنیم ،یا یکسان سازی مدارس)؟
 -4كدامیک از مدارس از منظر كاركرد ها با یکدیگر قرابت دارند؟(كاركرد مشترک)
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 -7كدامیک از مدارس از منظر كاركرد ها با یکدیگر غرابت دارند؟(كاركرد متفاوت)
 -8نحوه تقویت كاركرد های مثبت آشکار و پنهان مدارس چیست؟
 -1نحوه تقلیل كاركرد های منفي آشکار و پنهان مدارس چیست؟
 -01كدامیک از مدارس با یکدیگر امکان ادغام دارند؟

ب -سواالت جلسات گروههای کانوني:
با مدیران مدارس متنوع
 .0دانشآموزان مدرسه شما بدون این كه شایستگي نمره را داشته باشند یا تالش كافي برای درس داشته باشند
آیا انتظار نمره قابل قبول دارند؟ معلمان چقدر به انتظار آنها پاسخ ميدهند؟
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 .3شما دانشآموز موفق را چطور دانشآموزی مي دانید؟ كسي كه نمرات خوب دارد و در تستها درصد باال
دارد ،كسي كه پرتالش است ،كسي كه ارتباط خوبي با دیگران برقرار ميكند ،و)......
 .3در این مدرسه به ابعاد مختلف رشد دانشآموزان چقدر توجه ميشود؟ آیا فقط قبولي در كنکور برای آنها
مالک است یا شوق یادگیری ،اجتماعي شدن ،پرداختن به ابعاد ورزشي ،هنری و بهداشتي هم برای آنها
وخانوادههایشان مهم بوده است؟
 .4یکي از اهدافي كه نظام تعلیم تربیت كشور در تاسیس مدارس متنوع دنبال كرده است تربیت نیروهای متعهد
و ملتزم به ارزشهای نظام جمهوری اسالمي بوده است .مدرسه شما ،از نظر تربیت دانشآموزان با چنین
مشخصه آیا موفق عمل كردهاست؟
 .7آیا در مدرسه شما دانشآموزان ،والدین ،اولیاء مدرسه شان و حرمت معلم را مالحظه ميكنند؟ در حضور
معلم یا در كالس ادب رفتاری و كالمي رعایت ميشود؟ حرف شنوی چقدر است؟
 .4فعالیتهای مدرسه شما با اهدافي است كه نوع مدرسه براساس آن تاسیس شده تناسب دارد؟ اگر فاصله
وجود دارد در چه محورهایي است؟
 .7در مدرسه شما بین دانشآموزان فضای رقابتي وجود دارد؟ آیا كسب نتیجه برای دانشآموزان اولویت اول
است و دانشآموزان مهمترین هدف خود را كسب نتیجه درخشان در كنکور یا سایر رقابتها مي-
دانند؟مدرسه به آن چقدر دامن ميزند؟
 .8نظر شما در مورد ادغام مدرسه تان با دیگر مدارس چیست؟ (اگر قرار بر ادغام مدرسهتان باشد بهتر است با
كدام مدارس ادغام گردد)

سواالت جلسات گروههای کانوني :با والدین مدارس متنوع
 .0به چه دلیل این نوع مدرسه را برای فرزندتان انتخاب كردید؟ آیا جستجو وكنکاشي برای انتخاب این مدرسه
داشتید؟آیا االن هم همان نگاه اولیه را به این نوع مدرسه دارید؟
294

 .3شما چقدر با فعالیتهای آموزشي -تربیتي مدرسه فرزندتان آشنایید؟ چقدر بر آنها نظارت دارید؟ چقدر
انتظارات شما را برآورده كرده است؟ مدرسه چقدر به انتظارات شما پاسخ داده است؟
 .3توانمندی معلمان مدرسه فرزندتان شماچطور است؟ آیا درخوب تدریس كردن محتوای درسي است؟ آیا در
انجام دادن كار تستي آنهاست؟ آیا مربوط به ایجاد عالقه در درس مورد نظر است .آیا در برقراری ارتباط
صمیمانه است؟
 .4آیا در فرزند شما در فضای رقابتي مدرسه دچار احساسات غیر واقعي از شکست یا موفقیت نشده طوری كه
خود را فردی شکست خورده بداند یا به صورت غیرواقعي خود را موفق بیانگارد؟
 .7آیا اولویت اول برای مسئولین مدرسه فرزندتان كسب درآمد است؟ دغدغه اصیل تعلیم و تربیتي نیز مشاهده
كردید؟
 .4در مدرسه فرزند شما احساس تفاوت طبقاتي چگونه است؟آیا به آن دامن زده مي شود؟مثال انتظارات فرزند
شما در مقایسه با دیگر شاگردان تغییر كرده ؟ آیا طبقه اقتصادی و اجتماعي خانواده را در مقایسه با دیگر دانش-
آموزان باعث برتری یا حقارت و كوچکي مي داند؟
 . 7در این مدرسه به ابعاد مختلف رشد فرزند شما چقدر توجه شد؟ آیا فقط قبولي در كنکور برای شما مالک
بود یا شوق یادگیری ،اجتماعي شدن ،پرداختن به ابعاد ورزشي ،هنری و بهداشتي فرزندتان هم برای شما مهم
بوده است؟
 .8نظر شما در مورد ادغام مدرسه فرزندتان با دیگر مدارس چیست؟ (اگر قرار بر ادغام مدرسه فرزندتان باشد
بهتر است با كدام مدارس ادغام گردد)
سواالت جلسات گروه های کانوني :با دانشآموزان مدارس متنوع
 .0با چه انتظاراتي این نوع مدرسه را انتخاب كردید؟ آیا مدرسه قادر بوده در این سالها به انتظارات شما پاسخ
مناسب بدهد؟
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 .3دراین نوع مدرسه چه چیزهایي كسب كردهاید كه فکر نميكردید بشود در مدرسه كسب كرد ،در كتاب-
های درسي هم نميشد آنها را یافت ( .مثال فضای مدرسه آنقدر صمیمي بود كه حس همکاری و كار
گروهي تقویت شد و)........در این مدرسه از آنچه كه انتظار داشتید چه چیزهایي كسب نشد كه باید به آن
پرداخته ميشد؟(مثال آیا فضای مدرسه چنان بود كه حس در وطن خود ماندن و كار كردن را در شما
تقویت كند یا حس رفتن به خارج در شما پررنگ شد)
 .3آیا مدرسه شما مدرسهای دیني محسوب ميشود؟ آیا فقط به ظواهر دیني مثل برگزاری نماز جماعت یا
احیاء مناسک مذهبي و ....اهمیت داده ميشود یا رعایت اخالق در بین معلمان و دانشآموزان هم پررنگ
است؟ آیا عالقه به مسائل دیني هم در بین دانشآموزان دیده ميشود؟
 .4مدرسه شما برای فعالیتهای اجتماعي دانشآموزان چقدر اهمیت قائل ميشود؟ آیا برنامهی صبحگاه به
صورت گروهي یا كالسي برگزار ميشود ،اردوهای علمي ،فرهنگي و زیارتي وجود دارد ،در برنامههایي
مثل راهپیمایيهای مناسبتي و  ......مشاركت دانشآموزان مشهود است؟ شما به حضور در این فعالیتها
عالقه دارید؟
 .7با مسایل انضباطي دانش آموزان (تاخیر ،غیبت دانشآموزان یا اخراج از كالس و).......در مدرسه شما
چگونه برخورد ميشود؟ نحوه برخورد با خاطیان چطور است؟ آیا سبب اصالح رفتارخطا ميشود؟ احضار
والدین یا مطلع كردن آنها بجا و مناسب است؟
 .4معلمان در مدرسه شما بین دانشآموزان عادالنه رفتار مي كنند؟ معلمان بیشتر به كدام دانشآموزان توجه
دارند؟ در مقایسه بین مدرسه شما و مدارس دیگر امکانات عادالنه است؟ استفاده از كتابها و منابع
آموزشي چطور؟ اعتبارات مالي چطور؟ امکان استفاده از معلمان خبره چطور؟
 .7تا حاال در مدرسه شما احساس شکست تحصیلي داشتید؟چه علتي داشته؟ مدرسه را چقدر مسبب آن مي
دانید؟
 .8نظر شما در مورد ادغام مدرسه تان با دیگر مدارس چیست؟ (اگر قرار بر ادغام مدرسهتان باشد بهتر است با
كدام مدارس ادغام گردد)
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