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Abstract 

Contemporary Challenges in Elementary Education Curriculum such as Economic 

Challenges, Economics and Labor, Technology, Social and Personal Challenges, 

Globalization and Localization, Gender, Environmental Issues, Multi They are cultural, 

futuristic and futuristic, multiple intelligences, religion and spirituality, internationalization, 

peace education, linguistic minorities, and so on. The purpose of this study is to investigate 

the challenges of Iranian elementary education system. The research method is review and 

libraries. The findings of this study indicate that the challenges of the education system in the 

Eidahi period can be divided into three general categories, namely: Iran's education 

challenges globally , Past value devaluation, the phenomenon of inequalities in education, the 

phenomenon of modern illiteracy, the inattention to mindsets, foreign language education, the 

challenge of poverty, homelessness and student health), the general challenges of education 

(including: management and organizational structure). , Teachers, curriculum, resources and 

allocation) and elementary education challenges. 
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 چکیده

های اقتصادی، اقتصاد و کار، فناوری، های درسی در نظام آموزشی دوره ابتدایی مواردی از قبیل چالشهای معاصر برنامهز جمله چالشا

 ،آینده نگری و آینده شناسی ،چند فرهنگی ،مسائل زیست محیطی ،جنسیت ،جهانی شدن و بومی ماندن  های اجتماعی و شخصی،چالش

هدف از این پژوهش  ( و... هستند.)دوزبانگی های زبانی اقلیت ،آموزش صلح ،المللی شدن بین ،گرایی مذهب و معنویت ،های چندگانه هوش

 دهدهای این پژوهش نشان میای است. یافتهاست. روش پژوهش، مروری و کتابخانه رانیا یینظام آموزش دوره ابتدا یهاچالشبررسی 

های آموزش و پرورش ایران چالشاند از: کرد که عبارت  دسته کلی تقسیم بندی سهبه  توانی نظام آموزش در دوره ایتدایی را میهاچالش

عدم ، سوادی مدرن بیپدیده ، های ناهمسان پدیده آموزش)شامل: آموزش زیست محیطی، کاهش ارزش زمان گذشته،  نگاه جهانی از

 های عمومی آموزش و پرورشچالشخانمانی و بهداشت دانش آموزان(، ، چالش فقر، بیآموزش زبان خارجی، همراهی ذهنیات با عینیات

 .های آموزش و پرورش ابتداییچالش( و تأمین و تخصیص منابع، های درسی و آموزشیبرنامه، معلمان، تشكیالت مدیریت و ساختار )شامل:

 

 نظام آموزشی، معلمانیی، دوره ابتدا ،هاچالش واژگان کلیدی:

 تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویكردی نو در علوم تربیتی محفوظ است.

 

 

 مقدمه  -1

-نام روش معلم، گرفتار میبستی نوین بهها در بنتمام فعالیت

های شود، تا معلمان نیاز به تغییر روش را حس نكرده و به روش
ها خنثی شده و توجه باشند فعالیتیادگیری بی -نوین یاددهی

بر تغییر نقش معلم عقیم خواهد ماند. پس بایستی ابتدا با تاکید 
از دانای کل به راهنمایی که خود احتیاج به آموزش دارد و سپس 

های نوین تدریس، درگیر نمودن معلمان در آموزش روش
های ها در کلیه دورههای واقعی و نظارت بر فعالیتمحیط

با  نظام آموزشی برای تربیت چنین معلمانی تحصیلی، اقدام نمود.
-ها اشاره میکه به طور مختصر به آن استهایی روبرو چالش

 کنیم: 
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: یكی از مهمترین انتظارات از تعلیم و های اقتصادیچالش

تربیت عمومی این است که افراد را برای پذیرش یک شغل در 
های ما باید خواندن، جامعه آماده سازد. اولویت اساسی برنامه

ای، هیچ های پایهنوشتن و حساب کردن باشد؛ بدون این مهارت
تواند حداکثر بهره وری را از برنامه درسی ببرد. آموزی نمیدانش

های به هر حال در نیروی کار آینده، خالقیت، سازگاری و مهارت
ارتباطی نیز حیاتی هستند که باید در افراد ایجاد شوند تا بتوانند 

 شوند، مقابله کنند.  های اساسی که در آینده مواجه میبا چالش

تقاضای رو به رشدی در سراسر جهان  کار: اشتغال وچالش 

برای تعلیم و تربیت و آموزشی وجود دارد که منابع انسانی را 
توسعه دهد مخصوصاً توان برقراری ارتباط، خالقیت و نوآوری 
را، و این بدین علت است که در تجارت همواره نیاز است که 

های کمحصوالت و خدمات جدیدی تولید شود و نیاز به سب
مدیریتی و افراد خالقی است که بتوانند این نیاز بازار کار را 
برآورده سازند. خالقیت در اشكال مختلف تجارت و در همه نوع 

 کاری مورد نیاز است.  
میزان تغییرات فناورانه در جهان هر روز با  چالش فناوری:

های اطالعاتی، نحوه فكر سرعت در حال افزایش است. فناوری
-برقراری ارتباط، کار کردن و بازی کردن ما را تغییر می کردن،

دهند. مرزهای جدیدی از طریق فناوری نانو ایجاد شده است. 
ها به سرعت در حال تغییر هستند. ابزارهای فناوری مثل رایانه

اند. های زندگی ما نفوذ پیدا کردههای جدید در همه حوزهفناوری
های جدید را به معلمشان ترجیح جوانان اغلب، امكانات فناوری

دهند. مدارس به عنوان نقطه ورود به جهان کسترده تر می
های جدید شوند. فناوریاطالعاتی و دانشی نگریسته می

دهند و این شماری را در اختیار فراگیران قرار میهای بیفرصت
ها با اینكه ها همچنان در حال افزایش است. این فناوریفرصت
زیادی دارند ولی تهدیدهایی برای جوانان نیز به شمار  هایمزیت

روند. یكی از تهدیدها این است که جوانان ارتباط مستقیم می
کافی با یكدیگر برقرار نكنند و این ممكن است روی رشد 
اجتماعی شان تأثیر سوء بگذارد. تهدید دیگر مربوط به تأثیر سوء 

 است.  ها روی رشد عاطفی و احساسی افرادفناوری

تأثیرات ترکیب شده تغییر اقتصادی و  چالش اجتماعی:

ها، دهند. در برخی حوزهفناوری، چشم انداز اجتماعی را تغییر می
تغییر الگوهای سنتی کار، تأثیرات زیادی روی زندگی اجتماعی و 

شود. ای از مردم میگذارد و باعث بیكاری عدهارتباطی مردم می
فع زیادی را در حوزه اجتماعی به همراه ها نیز منادر برخی حوزه

های جدید به واسطه دسترسی افراد به داشته است. فناوری
فرهنگ جهانی، تغییراتی اساسی در حوزه فرهنگی و اجتماعی 

اند. در این زمینه نیاز است که آموزش و پرورش، ایجاد کرده
 های اجتماعی نشوند.آگاهی افراد را رشد دهد تا دچار چالش

-ها و بیوگرافیها، گرایشهمه افراد، قابلیت ش شخصی:چال

ها گذشته متفاوت و آینده متفاوتی دارند. های مختلفی دارند. آن
یكی از وظایف آموزش و پرورش این است که به افراد کمک 

شان را پیدا کنند. این با شان را بفهمند و آیندهکند تا گذشته
 آنان احساسات و عالئق ها برای شناسایی تمایالت،کمک به آن

-می شود. افراد بیشتر سالهای رشدشان را در مدرسهشروع می

ها اجتماعی و احساسی ها فقط نیاز علمی ندارند. آنگذرانند و آن
ها کمک کند هستند. افراد نیاز به تعلیم و تربیتی دارند که به آن

 تا هدفشان را پیدا کنند و خودشان و زندگی شان را درک کنند.
از آنجا که امروزه در جوامع جوانان داری مشكالت عاطفی 

ها کمک کند تا عواطف و زیادی هستند، مدارس باید به آن
های مثبت و سازنده کشف و بیان کنند. احساساتشان را در روش

 برنامه درسی آکادمیک مرسوم برای این کار طراحی نشده است. 
ست که برنامه درسی در نیاز ا، هابنابراین با توجه به این چالش

همه ابعاد فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... پاسخگو 
تواند راه حلی برای مقابله با این باشد. برنامه درسی آینده می

دسته  1ها به چالش ،منظور تبیین بهتر موضوعبه اشد.بها چالش
 شود.کلی  ذیل تقسیم بندی می

 نگاه جهانی  زهای آموزش و پرورش ایران اچالش -3
 های عمومی آموزش و پرورش چالش -2
 های آموزش و پرورش ابتدایی چالش -1
 

نگاه  های آموزش و پرورش ایران ازچالش -2

 جهانی

 آموزش زیست محیطی -الف
زیست یک مسئله جهانی تلقی شده و آنچه  امروزه بحران محیط

شود  میزیست انسان مطرح  عنوان عوامل تهدیدکننده محیطبه
ها، کاهش منابع طبیعی نظیر  بسیارند از جمله: افزایش آلودگی

ها، افزایش جمعیت، نابودی الیه اوزن و... معهذا این  جنگل
محیطی  های زیست مسئله که نسبت آموزش و پرورش با بحث

زیست از کجا و چه زمانی باید آغاز  چیست و آموزش محیط
در کالس درس ها در مدرسه و شود؟ جایگاه این آموزش
زیست و خطراتی که انسان برای  کجاست؟ مشكالت محیط

توان از افزایش  زیست به وجود آورده کدامند؟ و چگونه می محیط
هایی است که نیاز به آموزش را  آنها جلوگیری کرد؟ موضوع

های بیشتری را برای نظام آموزش و  بیشتر ساخته و مسؤولیت
کشورهای پیشرفته با پرورش ایران به همراه آورده است. 

ها را به خانواده، اند این آموزش هنگام سعی کردهریزی به برنامه
 [.3] مدرسه و کالس درس بیاورند

های  در ایران هم باید این مباحث به شكل جدیدی در برنامه
آموزشی و درسی و حتی آموزش خانواده وارد شود و این 
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ان قرار گیرد. های یادگیری در اختیار کودکان و نوجوانفرصت
طور عینی با این آموزان را به های یادگیری که دانشفرصت

طوری که مسائل آشنا و جامعه را متوجه این مباحث سازد. به
 ها را به فرزندانش منتقل کند.یک مادر هم بتواند این آموزش

  

کاهش ارزش زمان گذشته و افزایش ارزش  -ب

 زمان حال
وزشی سنتی جامعه ایران، ارزش از جمله اصول مهم در نظام آم

باشد. همواره در  دارا می« زمان گذشته»ای است که  العاده فوق
شود و پیوسته  یاد می« تجربه»عنوان ها، از این ارزش بهگفتمان

آموز و صاحبان تجربه دانسته و سعی  افراد بزرگتر را درس
همگانی بر این است که با استفاده از تجربه ایشان، بر دانش 

ود بیفزایند. این تلقی، اصول نظری و عملی خاصی را در نظام خ
از آن « ادب تحصیل»عنوان آموزشی حاکم ساخته که معموالً به

 شود. یاد می
این در حالی است که تحوالت رخ داده در عرصه فناوری و 

های نوین آموزشی، به شدت این اصل را دستخوش تحول  روش
ستفاده از امكانات آموزشی و ساخته است. امروزه یک جوان با ا

یابد و  ارتباطی، به حجم باالیی از اطالعات و دانش دست می
به شدت « شده ارزش زمان تجربه »شود که  این چنین می

شود؛ چرا  یابد و در نتیجه ادب پیشین نیز متحول می کاهش می
که جوان امروزی خود را نیازمند تجربه نسل قبل ندیده و 

-هایی دست یافته که به ها و دانش وانمندیکند به ت احساس می

های نسل پیشین است. با توجه به سرعت  مراتب بیشتر از دانسته
فزاینده رشد امكانات جدید آموزشی و ارتباطاتی در جامعه ما، این 
تحول در حال وقوع است. پس باید توجه داشت که نسل 

اوتی آموزان در راه هستند که تصور و تلقی متف جدیدی از دانش
توان از آنها توقع ادب  از زمان گذشته دارند و بنابراین نمی

 [.2]  تحصیلی پیشین را داشت
  

 سوادی مدرن پدیده بی -ج
افزایش جمعیت خواهان دسترسی به اطالعات و کسب مدارج 

های مادی و انسانی موجود بر سر راه  عالی علمی، محدودیت
تأمین این نیازها و تحول فزاینده تغییرات اجتماعی، مانع از آن 

های سنتی آموزش بتوانند برای   شود که همچنان روش می
قرار گیرند. در گویی به نیازهای جهانی معاصر مورد توجه  پاسخ

های نوینی همچون:   توان به پیدایش پدیده این خصوص می
های الكترونیكی اشاره  های مجازی و استفاده از روش دانشگاه

نمود، که متأسفانه مشارکت و سهم ما در طراحی یا کاربرد این 
 مقوالت بسیار پایین است. 

 

 

 

 

 های ناهمسان پدیده آموزش -د
ها و متون  اتی، تنوع محصوالت و روشهای ارتباط رشد فناوری

آموزشی منجر به آن شده که بسیاری از کشورهای در حال 
های  آموزش»توسعه به ویژه ایران دچار معضل و پدیده 

آموزان در حالی  یاد شده که در اثر آن بخشی از دانش« ناهمسان
که در درون یک نظام آموزشی رسمی واحد در حال تحصیل 

طه دسترسی به امكانات تازه )به ویژه شبكه باشند، به واس می
مند  های دیگری نیز بهره صورت غیررسمی از آموزشاینترنت(، به

شوند. آموزشی که چون جامعه مورد نظر در آن نقشی ندارد،  می
باشد. این ناهمسانی بین این دو  با آموزش رسمی، همسان نمی

ی ایران وارد تواند لطمات جبران ناپذیری به نظام آموزشفضا، می
 نماید.

  
 عدم همراهی ذهنیات با عینیات -ز

آموزش و پرورش رسمی کشور بر محفوظات تكیه دارد و این 
یابد لذا اغلب  آموزی تا دوازده سال ادامه می روند برای هر دانش

« ذهن»شود، تا مرحله هایی که طی این مدت اریه می آموزش
با « همراهی ذهنیات»رسد. عدم  نمی« عین»است و به مرحله 

ها و  های تئوریک با تجربه و تماس نیافتن آموزه« عینیات»
آموزان با دنیای پرتنوع  سازی دانش ای جز بیگانه  ها، نتیجه واقعیت

عبارتی آموزش و پرورش رسمی ایران، و فعال بیرونی ندارد. به
سازد لذا  آموزان را با فرایندهای اجتماعی درگیر نمی دانش
وزان برخاسته از این نوع نظام آموزشی، در رویارویی با آم دانش

  [.1]موج فرهنگ جهانی دچار انحرافات فكری خواهند شد. 
  

 آموزش زبان خارجی -ح
جهان امروز از کشورهای متعدد و گوناگونی تشكیل شده که هر 
یک به سبب تاریخ خاص خود از فرهنگ و زبان متفاوتی 

گوناگونی، گاهی امكان زندگی برخوردار است و این تنوع و 
سازد؛ چرا که زبان  ها در کنار یكدیگر را دشوار میمشترک انسان

بینی افراد،  صرفاً ابزاری برای برقراری ارتباط نیست، بلكه جهانی
کند.  ها و روش انتقال دانش را نیز بیان میقوه تخیل آن

ی هامنظور استفاده از میراثیادگیری زبان خارجی همچنین به
طور که قبالً گفته شد، فرهنگی سایر کشورهاست و همان

های مختلف  های التین، یونانی و عربی در دورهیادگیری زبان
دلیل محور بودن این کشورها از ابعاد مختلف بوده تاریخی به

است. امروزه با توجه به توسعه صنعت و تجارت و نیز با جهانی 
اتی و ارتباطی و از همه های اطالع شدن اقتصاد و توسعه فناوری
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و لزوم « شمال»تر، با توسعه علم و دانش در کشورهای مهم
های همگامی با جهان از این نظر، ضرورت یادگیری زبان

 .پذیر شده است خارجی بیش از پیش توجیه

 

 خانمانی و بهداشت دانش آموزانچالش فقر، بی -ی

 فقر -1-ی
یرخط فقرزندگی تقریباً بیست درصد کودکان ز 2993در سال 

کردند که این سطح باالتر ازسطح کشورهای صنعتی ایست و می
به سیزده میلیون افزایش یافته است.  2992در سال 

 13درصدکودکانی که زیرخط فقر هستند اهمیت بسزایی دارد. 
درصد ازکودکان اسپانیایی   19درصد ازکودکان سیاه پوست و 

فقر قرار دارند. درصد ازکودکان سفیدپوستان زیر خط 39و
های بدون منابع مالی زندگی خود را به کودکانی که با خانواده

های برند از کمبود غذای کافی، لباس، خانه و مراقبتسر می
برند. فقر باعث آسیب رشد شناختی در کودکان بهداشتی رنج می

شود. که در ارتباط با مسائل اجتماعی و عاطفی آنان است می
فقرغذایی وبهداشت وکاهش رشد جسمانی منتهی واغلب به 

شود. مراقبت و تعامل پدر و مادر با کودکان  ممكن است با می
کودک  7آنچه که در مورد فقر مطرح شد به خطر بیفتد. بیش از 

-حداقل یكی از والدین کار می 2993کودک فقیر درسال  39از 

رال کار کنند و اگر یكی از والدین بطور تمام وقت در دولت فد
 کنند.کنند همچنان با این حقوق درفقر زندگی می

های کودکان درحال افزایش است اما درآمدها کاهش مراقبت
اند وکارگران کمتر و های مفید کمیاب شدهیافته است. شغل

 کمتردارای حاشیه امنیت هستند. 
 

 اثرات فقر برکودکان  -1-1-ی
ت مخربی همچون برای همه کودکان در تمام سنین فقرتأثیرا

-ها نشان میکوتاهی رشد، فقرآهن، آسم شدید دارد. پژوهش

دهند که فقر قبل از تولد خطر بزرگی برای مادرانی ایست که 
درطول بارداری سیگارمصرف میكنند. درکتاب به هدر رفتن 
آینده آمریكا، دردفاع ازکودکان،پیش بینی شد که فقرکودکان هر 

میلیون از  13الغ بر حداقل ای بسال در سطح فعلی هزینه
تولیدات آینده را به هدرخواهد داد زیرا کودکان فقیر تحصیل 

( معتقد 3339) 3کرده وکارگران موثر کم خواهند بود. مک لوید
های سطح پایین، است که تجارب اقتصادی سخت خانواده

 اضطراب، غمگینی  و کج خلقی را به دنبال دارد. 
 

 تأثیر در والدین  -2-1-ی
ها مشغول به کار هستند، بر فقر نوع شغلی که والدین در آن

( نشان داد که 3377در سال ) 2گذارد. کوهنها تأثیر میخانواده

های سطح پایین به رفتارهای کودکانشان توجه والدین درخانواده
کنند. درحالیكه والدین طبقه متوسط انگیزه و دیدگاه کودکان می

کند که کنند. کوهن چنین تفسیر میرا در رفتارشان جستجو می
های با سطح شغلی درارتباط است. خانواده این تفاوت با ویژگی

درسطح باالی اقتصادی، اجتماعی، والدین با پول کافی برای 
کنند با آسایش و راحتی محبت وگرمای بیشتری را ابراز می

-کنند و آزادی عمل بیشتری میکودکان خود بیشترصحبت می

براز نظر آزادانه، استقالل، کنجكاوی و خودکنترلی را دهند که ا
کنند در پی خواهد داشت. والدینی که فشار مالی را تجربه می

های ناشی از غمگینی، اضطراب و اختالفات زناشویی، آسیب
ها صدمه بزند را تجربه کنند شرایطی ممكن است به روابط آن

 شد.که جدایی از فرزندانشان را به دنبال داشته با
 

 فقر و خانه  -3-1-ی
های کم شود وخانوادهها منجر به افزایش تورم میافزایش اجاره

ی آن رشد زندگی شهری شوند که نتیجهدرآمد بیشترمتزلزل می
و نوسازی است. درآمد پایین برای خانه که توسط انجمن درسال 

گزارش شده حاکی از آن است که کل حقوق برای خانه 2993
جاره متوسط کافی نیست ونزدیک به سه برابر حقوق دوخوابه با ا

شهرستان  3باید اجاره پرداخت شود. البته این داده فقط در 
ای که با کل حقوق کارگران آمریكا بدست آمده است. به گونه

توان یک آپارتمان یک خوابه اجاره کرد. همچنین گزارش می
شده در ها، کودکان وسالمندان بیش آز آنچه که ذکر شده زن

های پرجمعیت درصد از خانواده 31مساله خانه درگیر هستند. 
های ها با مشكالت گوناگون خانوادهدرصد ازخانواده 23و

اند مثل نقص حرارت وسیستم لوله کشی پرجمعیت مواجه
 وخطراتی که  برای بهداشت وجود دارد. 

 

 خانمانی )خانه به دوشی(بی -2-ی
کند. ای متفاوت تجربه میرا به گونهای نداشتن خانه هر خانواده

عوامل بسیاری در نداشتن خانه دخیل هستند. نداشتن شغل، 
سوءمصرف مواد، ناتوانی جسمی، طالق، مهاجرت، بیماری، فرار 

ها و فقر. درکنفرانس مایرز اعالم شده است که از موقعیت
 2993تا  2992خانمان از های بیپناهگاه ضروری برای خانواده

در حال  2992درصد افزایش یافته و همچنان تا  7یزان به م
افزایش است. اطالعات ذکر شده در قسمت قبلی پیرامون 

هاست. خانمانی آنها، دلیلی بر بیهای خانوادهها و هزینهضعف
-ها بستگی به نوع خدمات قابل دسترس خانوادهخانمانیبیشر بی

-های بیدارد. خانوادهها ازدولت فدرال، ایالت یا منابع محلی 

ها خانمانی بر خانوادهخانمان ساختار خانوادگی متفاوتی دارند. بی
گیری گذارد که شكلتر تأثیر میمخصوصا کودکان کوچک
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ی نظم و آشفته از جمله آنهاست. کودکان خانوادههای بیمحیط
خانمان در محیطهایی که امنیت و آسایش مورد نیاز برای بی

کنند. کودکان در کودکی اغلب کم است رشد می کودکان بسیار
کنند و این با آنچه که با احساس خودشان و با استقالل کار می

های در جابجایی از یک مكان به مكان دیگر و یا موقعیت
کنند، متفاوت است. دو مسئله مهم در مورد پناهگاهی تجربه می

 -2کودکان؛ خانمانی بر رشد تأثیرات بی -3خانمان:  کودکان بی
های آموزشی کودکی. که این خانمانی بر برنامهتأثیرات بی

کنندگان خدمات مهم گذاران و تهیهتأثیرات برای مربیان، قانون
خانمان( شاید الزم است. در کار کردن با کودکان بدون خانه )بی

. است که شما اهمیت بهداشت و نظافت کودکان را بررسی کنید
نه یا بیمار باشند؛ و با وجود سعی ممكن است خسته، گرس

های کافی برای کودکان آنان خانه شاید مراقبتهای بیخانواده
خانه بهداشت فراهم نباشد. یک مسئلۀ مهم برای خانواده بی

های خوب سالمت، است. شرایط زندگی برای حمایت از عادت
-های بهداشتی  سود میها به ندرت از مراقبتمهیا نیست. و آن

ند که این مسئله یكی از منابع گوناگون استرس زا در زندگی بر
 باشد.ها میاین خانواده

 

 بهداشت یا سالمتی کودکان -3-ی
ها و میزان دسترسی وضع دلسرد کنندۀ حاکم بر بهداشت، هزینه

ها و های خانوادهها برای پوشش ضعفبه آن است. هزینه
ها است. این خانوادهکودکان در بهداشت به نسبت قابل برآورد 

احتماالً بیش از آنچه گزارش شده از لحاظ سالمت فقیر هستند. 
های پیشگیری کننده تعداد دکترها اغلب کم است و مراقبت

موجود نیست. عفونت گوش و یا آسم در غالب کودکان چنین 
اند و ترک تحصیل اغلب هایی وجود دارد که درمان نشدهخانواده

هاست و به ندرت آزمایشات کلی منظم برای ناشی از این بیماری
شوند که ها وجود دارد. این کودکان اغلب از زنانی متولد میآن

 [.3اند ]های قبل از تولد نداشتهمراقبت
 

 های عمومی آموزش و پرورشچالش -3

 چالش اول : معلمان  -3-1

  .باورها و تفكرات سنتی در مورد رسالت و نقش معلمان -
های برنامه ریزی و سیاست گذاری نسبت نامناسب ردهنگرش  -

 به معلمان.
  .ای معلمان در جامعهکاهش شأن و جایگاه حرفه -
کاهش جاذبه شغلی معلمی بدلیل کاهش منزلت اجتماعی  -

 معلمان. 
  .توجهی نسبت به مشارکت معلمان و برنامه درسیبی -
 .پایین بودن کارایی معلمان بدلیل فقدان انگیزه -

 .تدریس و علمی صالحیت عدم –تمام وقت نبودن  -
های آموزش ناکارآمدی نظام گزینش و تربیت معلم و دوره -

 معلمان.
  .سیستم ارزشیابی نامناسب از عملكرد معلمان -
 توجهی به رفاه معلم و فقدان شبكه حمایتی.بی -
 

 تشکیالت  چالش دوم : مدیریت و ساختار -3-2
علمی برای حل مسائل و مشكالت عدم درک مدیریت  -

 آموزشی.
های مدیریتی نظام گزینش و انتصاب و ارتقاء شغلی در پست -

های علمی و ای و شایستگیهای حرفهبر اساس صالحیت
تخصصی انجام نگرفته بلكه بیشتر بر اساس تفكر ذهنی و مجرد 

 گیرد.ای و گروهی صورت میو سیاسی، قومی قبیله
 در جذب و نگهداشت نیروهای کیفی.ناتوانی سیستم  -
مدیریت اقتدارگرا و آمرانه و غیر پاسخگو و عدم طراحی و  -

 اجرای نظام مدیریتی پاسخگو.
 فقدان نظارت و ارزشیابی و کنترل کیفی. -
 تمرکزگرایی و دیوان ساالری در بخش مدیریت -
عدم استفاده بهینه از منابع اختصاص یافته به آموزش و  -

دلیل مدیریت غیر علمی و غیر صالحیت مند و اتالف پرورش به 
 سرمایه.

توزیع نامتوازن و نامناسب نیروی انسانی برای تداوم مهاجرت  -
و فعل و انفعاالت جمعیت دانش آموزی و جامعه معلمان و 

 ها در مناطق مختلف.ناتوانی در پوشش مناسب آن
ف و های خشک و انعطاف ناپذیر و غیر شفاوضع آیین نامه -

 بوروکراسی گرایانه.
 

 های درسی و آموزشیچالش سوم : برنامه -3-3
برنامه درسی غیر پویا، نامناسب و منتقل کننده اطالعات  -

دست دوم و حافظه مدار و نتیجه مدار. با کمترین توجه به 
 نیازهای واقعی دانش آموزان در همه سطوح.

انعطاف ناپذیر و نظام برنامه درسی کامالٌ متمرکز و همگانی و  -
-تفاوت و فرهنگی – قومی –های اقلیمی توجهی به تفاوتبی

 آموزان. دانش روانشناختی و فردی های
، حافظه مدار و مقاوم در برابر نظام برنامه درسی پاسخ مدار -

آوری اطالعات و های آموزشی و فنمشارکت معلمان و نوآوری
 ارتباطاتی.

ها به نیازها و اقتضائات جدید وشها و رپاسخگو نبودن برنامه -
 آموزشی و انتظارات جامعه و خانواده.
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نبودن نظریه مشخص و مناسب در حوزه برنامه درسی، وجود  -
، نگرشی و دیدگاهی در فلسفه تربیتی حاکم های ارزشیتعارض

 بر نظام آموزشی.
های مورد نیاز و ها در آموزش مهارتعدم جامعت برنامه -

 وظایف و حقوقی –ای و شغلی های حرفهضروری )مهارت
 (.مدنی تربیت و دموکراسی و آموزش ای،رسانه سواد شهروندی،

های یک رویه در آموزش و فقدان انعطاف در روشهای روش -
های فعال فراشناختی یاددهی ـ یادگیری و عدم استفاده از روش

متكی به هنر، مشارکت و حل مسأله و....از سوی مدیران 
 ری.یادگی

مدار و تراکمی و های نتیجهتأکید بر امتحانات و ارزشیابی -
صرفاً کمی و ارائه بازخورهای ناکافی و ناقص در مورد یادگیری 

 باشد.های برنامه درسی میدانش آموزان از مهمترین آسیب
 

 چالش چهارم : تأمین و تخصیص منابع  -3-4
منابع مالی و ناکارآمدی نظام تأمین و تخصیص و توزیع  -

 انسانی.
پایین بودن نسبت اعتبارات دولت برای آموزش و پرورش  -

 (G.N.P) نسبت به تولید ناخالص ملی
های شدید مهم اعتبارات دولت برای کاهش توأم با نوسان -

آموزش و پرورش در بودجه عمومی کشور و در بودجه امور 
  .اجتماعی

نی و آموزش و کاهش اهمیت سرمایه گذاری در نیرو انسا -
 .پرورش

فقدان توازن وتعادل درتخصیص هزینه سرانه آموزشی برای 
 سطوح مختلف )ابتدایی ـ راهنمایی ـ متوسطه و عالی (

کمبود شدید اعتبارات برای هرگونه نوآوری و ابتكار و سرمایه  -
  گذاری جدید.

 

 های آموزش و پرورش ابتداییچالش -4

دنبال یافتن و پرورش، باید به در تعیین استراتژی حرکت آموزش
ساالر و جلب  هایی برای ایجاد ساختارهای اجرایی مردمراه

ها و امكانات جامعه و مشارکت عمومی و استفاده از همه قابلیت
ای فراهم شود که کلیه نخبگان  ها بود تا زمینهافزایش ظرفیت

فكری و اندیشمندان و صاحبنظران مسائل فرهنگی و سیاسی 
در امر تعلیم و تربیت و در نظام آموزشی کشور سهیم  خود را

بدانند. در چنین سیستمی کلیه عناصر تأثیرگذار در جامعه برای 
ایجاد یک محیط برانگیزاننده و بالنده در جهت تحقق اهداف و 

کنند و به منظور بهتر بودن  های آموزش و پرورش کار می برنامه
یفیتی برتر، مشارکت و بهتر شدن و ارائه خدمات آموزشی باک

 فعال دارند.

آموزش و پرورش به ویژه آموزش ابتدایی به لحاظ نوع کار و 
ها و تصمیمات  ریزی مكانیزم اثرگذاری آن بر بنیاد جامعه، برنامه

آن خیلی سریع مورد قضاوت افكار عمومی، بازنگری جامعه و 
گیرد به همین  تجزیه و تحلیل نخبگان و اندیشمندان قرار می

ساز در آموزش و پرورش باید با شناسایی  تصمیم النطر مسؤخا
های  و تبیین ارتباط ارگانیک موجود بین عوامل، شرایط و زمینه

های فرهنگی و آموزشی و کنترل  ریزی تأثیرگذاری بر برنامه
های گیری ها و تصمیمها، مواظب بازخورد فعالیت کارآمد برنامه

های را با محک دیدگاهخود باشند و هرگونه طرح و برنامه 
صاحبان فكر و اندیشه سنجش و ارزیابی نمایند. تا زمانی که 

ها متكی بر ارزشیابی و ارزیابی ریزی ها و برنامه مشی خط
ها با دور تند بازنگری نشده و کیفیت  یافته نباشد و برنامه نظام

گردد  ها کنترل نشود نه فقط موجب پیشرفت نمیریزی برنامه
های موجود در جامعه و حتی  بر خیلی از واقعیتبلكه در برا

 [.2] کند های علمی و فنی و باورهای نوین مقاومت مینوآوری

 

 بحث و نتیجه گیری -5

با توجه به نقش مؤثر آموزش و پرورش در تربیت شهروند فعال، 
باید گفت که عدم معیارهای صحیح در انتخاب افراد فرهنگی و 

وجود آوردن شرایط سزایی در بهههای فرسوده نقش بوجود روش
کند. در نامطلوب در ساختار آموزش و پرورش ایفا کرده و می

کار گرفته شوند، برعكس ترین افراد بهجایی که باید فرهیخته
شود. چرا که صرف داشتن یک مدرک فرد را قادر عمل می

که برخی سازد که بتواند معلم باشد. لذا همانطورینمی
ته از جمله آمریكا برای مقاطع آموزشی خود، کشورهای پیشرف

کنند، انجام اصالحات اساسی  افرادی با مدرک دکترا استخدام می
ها و در آموزش و پرورش ایران نیز نیاز به پیوند اساسی دانشگاه

توان امید داشت آموزش و پرورش دارد؛ در غیر این صورت نمی
 دا کند.که توسعه در جامعه ما معنای واقعی خود را پی

های شغلی برای  رسیدگی به وضع معیشتی معلمان و ایجاد جاذبه
های  تواند نارسایی ای است که می ترین نكته این حرفه، محوری

جانبی را بازسازی کند. زیرا که دیوارهای بنای عظیم آموزش که 
ریزی درسی،  ریزی آموزشی، برنامه با مصالحی همچون برنامه

سازی امكانات و تجهیزات  ، فراهمهای نو در تدریس خلق روش
شوند هرچند اصولی، دقیق و  و فضاسازی الزم و... ساخته می

شده باشند اما در برابر وضعیت نامناسب زندگی اجتماعی  حساب
 معلمان مقاوم نخواهد بود.

کند. تربیت با مبنای ای در اصالحات بازی میتربیت نقش عمده
شود. بر سالگی آغازمیعمل و رعایت حقوق دیگران ازحدود سه

همین اساس تربیت فرد مقدم بر تربیت جمع است. بنابراین 
آموزش و پرورش باید با برنامه ریزی دقیق و منسجم به تربیت 
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صحیح افراد در راستای دستیابی به معیارهایی چون اخالقیات، 
ها گام بردارد. چرا که دانش و معرفت، درک، بینش و مهارت

باشد. بنابر این با توجه به هانی نیز چنین میمعیارهای آموزش ج
آموزان را برای این معیارها آموزش و پرورش وظیفه دارد دانش

شهروندی جامعه جهانی آماده کند. تنها درک و فراگیری تاریخ، 
فرهنگ و زبان و ادبیات فارسی کشور بومی کافی نیست، بلكه 

ب اطالع از مطالعه و بررسی تاریخ، فرهنگ و زبان جهان و کس
بازارهای جهانی، دانش آموزان را در مسیر شهروندگرایی جهانی 

 دهد.سوق می

شود که فرد تقویت باورهای دینی، فرهنگی و اجتماعی باعث می
از خود تعریف مشخصی داشته باشد. بنابراین آموزش و پرورش 

های جامعه ایران را ارتقا بخشد، باید هویت دینی و ملی انسان
شكلی که آنها به مسلمان بودن و ایرانی بودن خود  آن هم به

 افتخار کنند.

های مختلف آموزشی و فرهنگی اعم از ها و سیستمدستگاه
روند و دولتی، نمونه مردمی و غیرانتفاعی هر کدام راه خود را می

فاقد یک برنامه ریزی کالن و منسجم هستند. لذا اولین ضرورت 
به این نوع رفتارهاست که  در آموزش و پرورش، نظم بخشیدن

هایی که بتواند تحول در نظام رسد ایجاد هستهنظر میبه
آموزشی را با توجه به تجارب کشورهای موفق مورد ارزشیابی 

 قرار دهد، مورد نیاز است.

آموزش و پرورش باید امری تأثیرگذار، فراگیر و تعهدی مادام 
سرعت در حال بهالعمرتلقی شود. یادگیری در دنیایی که فناوری 

کند که آموزش بیش از توجه به موضوع تغییر است ایجاب می
های گوناگون یادگیری را یک رشته علمی، استعدادها و ظرفیت

 در دانش آموزان تقویت کند.

آموزش و پرورش باید با مراحل رشد دانش آموزان، یعنی درست 
همه به هنگام و در زمان الزم شكل گیرد. دسترسی به آن در 

های جمعی و جا، خواه در خانه، خواه از طریق اینترنت و یا رسانه
های های درس آسان باشد. نهادهای آموزشی سازمانکالس
های گروهی تمهیدات و تسهیالت آموزش ای و رسانهحرفه

 مداوم را فراهم کنند.

آموزش و پرورش باید به تفكر انتقادی، ارتباطات اثربخش و 
توجه کرده، تنها به انتقال دانش و حقایق اکتفا روش حل مسئله 
هنگام های بهها و شرایط جدید برای یادگیرینكند. از فرصت

های برقراری ارتباط و تبادل حلآموزان بهره گرفته، راهدانش
های طور مؤثر در دانش آموزان با توجه به تفاوتها را بهایده

 فردی ارائه دهد.

های گروهی در فرهنگ همكاریآموزش و پرورش بسترساز 
مدرسه و تشریک مساعی با نهادهای بازرگانی و صنعتی و 
نهادهای آموزشی دیگر است. دانشگاه نیز که خود از نهادهای 

شود در قرن بیست و یكم باید آموزش عالی محسوب می
 پاسخگوی نیازهای متغیر جامعه باشد.

بری فناوری با توجه به اهمیتی که در برنامه ملی توسعه کار
برای توسعه منابع 3113اطالعات وارتباطات )تكفا( در سال 

ها، آموزش ای شدن آنانسانی، تجهیز مدارس به رایانه و شبكه
و... در نظر گرفته شده بود و نیز اهمیت  ICTمعلمان با مبحث 

دادن این طرح از سوی آموزش و پرورش تاکنون )با توجه به 
تر زیرساخت هر چه بیشتر و سریعگزارش عملكرد(، لذا توسعه 

های مهم است. از اینرو با توجه به چشم ارتباطی از اولویت
-اندازهای آینده آموزش و پرورش در پنجساله چهارم توسعه، به

کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات در مدارس و تحول در 
ترین حلقه و توان به عنوان مهمفرایند آموزش و تحصیل را می

توسعه ملی در نظر گرفت. لذا در این خصوص نكاتی پایه 
 گردد:ضروری پیشنهاد می

های مربوطه، به برای ایجاد فرهنگ مناسب دراستفاده از فناوری
 های اطالعات، باید آموزش داد؛ویژه فناوری

های کودکستان و ویژه در دورهآموزش باید از زمان کودکی، به
 شود؛ ابتدایی در برنامه آموزشی گنجانده

های آموزشی های گوناگون از فناوری باید در برنامهاستفاده
 مدارس لحاظ شود؛

های درسی نه تنها باید به توزیع دانش نظری بپردازد، بلكه کتاب
های تولیدشده از دانش هم اقدام همراه با آن به معرفی فناوری

 کند؛
های آوری اطالعات به رسانهدانش آموزان باید برای جمع

وسیله معلم کالس تشویق اگون مراجعه کنند و این کار بهگون
 شود؛

بینی و تمهیدات الزم کار با رایانه در برنامه درسی مدارس پیش
 برای این هدف در نظر گرفته شود؛

های الزم برای کار با فناوری را ببینند و ترس آموزگاران آموزش
 ای از کاربرد فناوری نداشته باشند؛و واهمه
های تحصیلی، کار با رایانه منظور شود، به ویژه دوره در تمام

 برای انجام دادن امور پژوهشی )دبیرستان و دانشگاه(؛
ای مربوط به دروس گوناگون به دانش های رایانهنشانی سایت

 آموزان معرفی شود؛
 

 واژه نامه 
1. Mac Louid مک لوید 

2. kohen کوهن 
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