
 

 

 یآموزش رسم

Formal Education 

  
 و زمان و مکان     ی برنامه درس  ي دارا شده، بندي سطح ،مند  نظام آموزش

 در موضوع آموزش    .دشو  می ریزي برنامه ها  دولت از سوي مشخص که   
ي غیررسـمی،   ها  آموزشرسمی، تعریف آموزش رسمی و تفاوت آن با         

 هـاي   هدوربنـدي و اهـداف       پیوند آموزش رسمی با دولت مدرن، سطح      
ادات بـه   ي و انتقـ   ا  حرفـه تحصیلی در ایران، آمـوزش رسـمیِ فنـی و           

  .شود آموزش رسمی بررسی می
  

 و  ی دو نوع آمـوزش رسـم      ، آن یافته  به شکل سازمان   آموزش
انتقـال  منزلـه     بـه  یررسـمی آموزش غ . بر دارد  یررسمی را در  غ
 ي،باقر (یررسمی غي مجارراه از   ی آموزش ي و محتواها  ها  پیام

 منزلـه  بـه ی  در برابر آمـوزش رسـم      د و شو  می یفتعر) 1387
آمـوزش رسـمی    . دگیـر   مـی قـرار   شـده،    ینهنهادیتی  ترب و یمتعل
است  اي ویژه مراتب  و سلسله  دار زمان هاي بندي  سطح يدارا

 ماننـد   اي یـژه  و در مکان و    ی مشخص ی درس   برنامه و براساس 
ــام   ــه انج ــیمدرس ــو م ــروش،  (دش ــوزش . )3 :1386س آم

آمـوزش  :  شده است  يبند  تقسیم دو شکل     خود به  یررسمیغ
 یردرسـ ی کتـاب غ   یشنامه، نما یلم، مانند ف  ي که موارد  یتصادف

 نهادها  ي که از سو   یرسم یر و آموزش غ   دگیر  میبر   دررا  ... و  
 پرورش  و   خارج از چارچوب آموزش    گوناگون هاي و سازمان 

 ,Dib؛ 1380 ینقـی،  و بی رضـوان یديسـع  (دشـو  مـی انجـام  

 یعنــــی یرنظــــام دو زیــــز، نیمآمــــوزش رســــ). 1988
 و » متوســطهیــان تــا پایی از ابتــداپــیش« پــرورش و آمــوزش

، 1388 ی،نـاظم ( بـر دارد   را در  »یدانشگاه«پرورش   و وزشآم
پـرورش   و  آموزش یرنظامز). 3: 1397 پویا، يبه نقل از محمد   

ـ    ، متوسـطه  یـان  تا پا  یی از ابتدا  پیش  آمـوزش   مثابـه  ه عمومـاً ب
 آموزش  مثابه  به ی،موزش دانشگاه  آ یرنظام و ز  ی عموم یرسم
بـا اهـداف و      «یآمـوزش رسـم   . دشـو   مـی  شـناخته    یز ن یعال

 آمـوزش کودکـان،     شـده،  ین تدو پیش و از    شخص م يمحتوا
 قالـب  در ها  آموزش ینا. داردنوجوانان و جوانان را به عهده       

 همچون مدرسه   ی، آموزش ی رسم هاي  نهاها و سازمان   فعالیت
 ی درسـ  هاي کتاب راستا ینا در. ت اس ییشناسا  و دانشگاه قابل  

 شـده، و  ین تدوپیش مشخص و از  ی درس هاي  ه برنام ،مصوب
 ي،بـاقر  (»ی آموزشـ  ي معلـم و یادگیرنـده در فـضاها        حضور

از .  هـستند  ی آموزش رسـم   هاي  شاخص ینتر مهم) 3: 1387
لفه شناخته  ؤ با چند م   یرسم پرورش  و   سروش آموزش  دیدگاه
 : دشو می
بـراي   د؛شـو   مـی  و اجرا    ریزي  برنامه ویژه ی مقاطع سن  يبرا •

  سال؛18 تا 7 مثال
 و در مدرسه  براي مثالد؛شو  میدر زمان و مکان ویژه اجرا        •

 در ساعات ویژه؛
ــه   يدارا • ــت کـ ــژه اسـ ــه ویـ ــوي برنامـ ــازمان از سـ  سـ

 د؛شو می  عرضهپرورش و آموزش
 یــینعنــوان معلــم تع  آن بــهي اجــراي بــرا افــرادي خــاص•

 ). 3: 1386سروش،  (ندشو می
 ی کـه تمـام   یست معنا ن  ین به ا  یحال آموزش رسم   ینع در  

 و ی به شـکل رسـم  د،شو  می آموخته   ی آموزش یطآنچه در مح  
ــ ــین تعیشاز پ ــه.  اســتشــده ی  پژوهــشگران یــل دلینهمــ ب
 متمـایز  یکـدیگر  را از  ی دو نـوع برنامـه درسـ       یـت ترب و یمتعل
 ی رسم ي آشکار که ساختارها   یبرنامه درس  «،نخست: کنند  می
 مانند  ی آموزش هاي  و متن  ها نامه یین آ ها، ستورالعملدرسه، د م
 ،و دوم . را در بـردارد    یزشآمو مجالت و افزارها نرم ،ها  بکتا

 یـستارهایی  ایـا  ي رفتارهاي  خصلتیعنی پنهان یبرنامه درس 
 ی امـا در برنامـه درسـ   ند،شـو  میاست که در مدرسه آموخته  

 ). 3 :1393 ،یلی و خلحاضري (»اند آشکار گنجانده نشده
 ی انـسان  یـروي ، آموزش ن  ی انسان یه سرما یۀ نظر دیدگاه از  
 بـه بـاور   . رود یشمار م   مهم در توسعه جوامع به     یار بس یعامل

شمار  به یدتولدر   همگن و متجانس     ی عامل ، کار یرويشولتز ن 
 یافـت  که دریآموزشنوع بر اساس  « نیروي کار بلکه آید، نمی
 برخـوردار   یص متفـاوت   مهـارت و تخـص     یفیت، ک  از ؛کند  می
 و  ییکفا (»کند  می یز متما یگر که او را نسبت به فرد د       دشو  می

ــ)4 :1386درســتکار،  ــکین؛ همچن ــار. ن ــه ت  رو  و ارضي ب
 از آثار نامحـسوس  ی به برخ  انتو  می ینهمچن). 1381 مچیلر،

 یامدهاي که پ ، اشاره کرد  یعنوان آثار خارج   بای،  آموزش رسم 
بـه  « به همـراه دارد      ی اجتماع ونگوناگ هاي  ه حوز ي برا یمثبت
 در مقـاطع مختلـف      یل در جامعه به تحص    افرادي معنا که    ینا

 امـر بـه   یـن  و اکنند  میاقدام  ) شگاه تا دان  ابتدایی از(ی  آموزش
 یر سـا  ي از عرضه آمـوزش بـه سـو        ی ناش ، منافع یرشدنسراز

: 1396 ي، و خـداداد   یمهربـان  (»دشو  می یافراد و جامعه منته   
 یاسـی  در حـوزه س ی آمـوزش رسـم  ی خارج  از آثار  یکی). 2
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از زمـان جـان     «واقع   در.  در جوامع است   وکراسیگسترش دم 
ــاور ،)1916 (یــویید ــاالیدن رســمرســوم ب ــه ســطوح ب  ي ب

ـ  منزله  به یلیتحص  ی بـه دموکراسـ    یدن رسـ  ي بـرا  نیـازي  یش پ
 ، کــه آمــوزشدشـو  مــی ادعـا  بــاره یــندر ا. شـد  ی مــقلمـداد 
هـم   یالت تحـص  که یل دل ن ای  به دهد، ی را ارتقاء م   یدموکراس

 رفـاه  سـبب  و هـم     دهـد  می گسترش را   »سیفرهنگ دموکرا «
 »دشـو  می منجر یاسی به توسعه س یشتر، و رفاه ب   دشو  می یشترب
 و همکاران،   مهربانی از نقل به ،2005 همکاران، و اغلو عجم(

1395: 2 .( 
 گونـاگون  مثبـت    یامـدهاي  آموزش در جامعه، پ    گسترش  
 سـطح آمـوزش   ءارتقـا «ه دارد و  بـه همـرا  یگـري  د یاجتماع
 یی کـارا  یجـه در نت ( کـل اقتـصاد      یـد  تول سبب افزایش جامعه  

 ماننــد ی جنبــهـاي  هینــ هزینهمچنـ . دشــو مـی )  کــاریـروي ن
 بـا  یـز  ن مانند آن،   و ی انتظام یروي ن یی، دستگاه قضا  هاي  هینهز
 و ییکفــا (»یابــد مــی ســواد جامعــه کــاهش ســطح یشافــزا

ــ). 4 :1386درســتکار،   و یه ســاداتيظــر غفــور از نینهمچن
 گـسترش  هاي یت گروه از مز   پنج انتو  می ،)1396(همکاران  
 :برشمرد یب ترتین در جامعه را به ایآموزش رسم

 و وري  بهــرهیش افــزاجملــه از: ي اقتــصادهــاي هســتاند  )1
 یش افــزاگــذاري، ســرمایه و انــداز  پــسیشدرآمــد، افــزا

و ی   اجتمـاع  هـاي   هین کاهش هز  ي، و ارتقاء فناور   ينوآور
 .یتکنترل جمع

 تعـامالت   ینـه کـاهش هز   جملـه  از: ی اجتماع هاي  هستاند  )2
 ی، ازشـکاف طبقـات    ی ناشـ  هـاي  یب کاهش آسـ   ی،اجتماع

 و  ساالر یسته شا ي نهادها ي کمک به برقرار   یدار،توسعه پا 
 . اثربخشی دموکراسيبرقرار

 ین تضم ی، زندگ یفیتارتقاء ک  جمله از: ي فرد هاي  هستاند  )3
 .یندهآ نسل ی زندگیفیتک

 فرهنـگ و    کـردن  غنـی  جملـه  از: ی فرهنگـ  هـاي   هستاند  )4
 . حاکم در هر جامعهيها ارزش

امـروزه بـا پیـشرفت فنـاوري        : ی نظام آموزش  هاي  هنهاد  )5
بـا   متعـدد    هـاي   ه رسان ی از سوي   عموم اطالعات آموزش 

گیـري   یی بهـره  از سو . هایی مواجه است   ها و چالش   انتقاد
 آمـوزش   وجبات گسترش ی، م  ارتباط ین نو هاي فناوري از

 بـه   انـد تو  مـی  یگـر  د ییو از سو   کند  میرا فراهم    یعموم
 یی و محتواهـا   هـا   پیـام صورت مداوم فرد را در معـرض        

 از  یاري در بـس   ی که با اهـداف آمـوزش رسـم        ،قرار دهد 
 اي  گـسترده  يهـا   تـالش  رو یناز ا . نیستکشورها همسو   

 صـورت گرفتـه اسـت      اي  مفهوم سواد رسانه   یج ترو يبرا
 – اي مــداخالت توســعه ســواد رســانه« آن ر طــولدکــه 

در دنیـاي   ی تـا زنـدگ  کند می یز جوانان را تجه  اطالعاتی،
 همـراه   ی که با اثـرات مثبتـ      ، کنند یت خود را هدا   مجازي

 ي کاهش اثرات مضر مـشارکت در فـضاها        سبباست و   
ــازي ــاتمج ــی ی و اطالع ــو م ــر (»دش ــی و کریفیش  یم

 ). 4: 1397 یوندي،نام
 

  و دولت مدرن یرسم آموزش پیوند
 ی متـول  یـت  حاکم با توجه به تعریف چیستی آموزش رسمی،      

 در  ی عنـصر اصـل    مثابـه   بـه  ی اسـت و    رسم يها  آموزشارائه  
 ی اهـداف  ین چنـ  ي اجرا یرا ز .کند  می عمل   ی رسم يها  آموزش

)  عــاميدر معنــا( بــه دولــت تکیــه تنهــا بــا یدر ســطح ملــ
 حاضـر   یت دول یچ مدرن، ه  یدر نظام آموزش  .  است پذیر امکان
 پرورش و   آموزش ي برا گذاري یاستاز حق خود در س     «یستن

 بحـران  سـبب ایجـاد   را  نشینی  عقب ین ا یرا ز ، کند شینی عقب
: 1386سـروش،    (»دانند ی م یتی امن ی و حت  ی فرهنگ ی،اجتماع

منزلـه    بـه  یتترب و یم دولت مدرن، تعل   گیري پس از شکل  ). 15
 یـن  ا ینهمچنـ . دشو  می شناخته ها  دولت ین ا ی اصل یتمسئول
 گسترش آمـوزش    برپایه ها  دولت ین ا ی اصل یاز از ن  یتمسئول

هرچند . دشو  می ناشی جانبه  توسعه همه  برايدر سطح جامعه    
 و  ی ملـ  هـاي   دولـت  یل تـشک  الزامـاً  ، از کـشورها   یاريدر بس 
به این دلیـل     .زمان نبوده است    هم ی آموزش رسم  گیري شکل
 جوامع  یا اه  دولت از سوي  ی آموزش رسم  ي الگو یرش پذ که
 يبـرا .  مواجه بـوده اسـت     هایی  با چالش  ماً کشورها عمو  ینا

 در شکل مدرن آن     ی آموزش رسم  یاننمونه چالش و تضاد م    
 یجـاد  منجر بـه ا    ی اسالم ي آموزش در کشورها   ی سنت یوهو ش 
 هـاي   ه در سـد   ی آمـوزش رسـم    یرش در سـر راه پـذ      یموانع

 يهـا   هیـد  ا یدآمـدن  چالش منجر به پد    ینا. گذشته بوده است  
 کـه   ، شده اسـت   ی اسالم ي متفکران کشورها  ر میان  د یمتفاوت

 و  گرایـان  سـنت بـه    آنهـا را     ان،تـو   مـی  ی عـام  يبنـد   دستهدر  
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ــا اصــالح ــسیم نطلب ــردتق ــان .  ک ــانچنانچــه ت ــی بی ــد م  کن
 موضـوعات   ی معرفـ  ي بـرا  ی با هرگونه تالش   یا گرایان، سنت«

 یـا  دنـد کر  مـی  مخالفـت    ی مدرن در مدارس اسـالم     یکآکادم
 و بـا توجـه بـه        محدودیت موضوعات با    ین ا دادند یاجازه م 
در مقابـل   .  آمـوزش داده شـود     ی، موضـوعات مـذهب    یتاولو

 یــادگیري یــق از طربایــد مــدارس معتقدنــد، نطلبــا اصــالح
 در  . در چارچوب اسالم، مدرن شـوند      دانشگاهیموضوعات  
 نیطلبـا   اصـالح  را   گونـاگونی  اصالحات   ی، اسالم يکشورها

 سـیداحمد  و محمد عبده در مـصر،        یان افغ الدین مانند جمال 
ـ      طـاهر  یخ و شـ یـونس  در هنـد، محمـود       اهللا یخان و شاه ول

 و سپس   یشنهاد پ در آغاز  یی ماال الجزایر  در مجمع  الدین جالل
 ). 10: 1398تان، (» اجرا کردند

 دولـت مـدرن و      گیـري   شـکل  یـان  م یوندي پ یز ن یران ا در  
 اواسط دوره   واقع از  در.  وجود دارد  ی آموزش رسم  آمدن یدپد

ارتبـاط کـشور بـا      از   ناشـی  و تحت تأثیر تحـوالت       یهقاجار
 یـا  هـا   ایرانـی  از سـوي   ی آموزش ین نو يغرب، نهادها دنیاي  
 ی خـصوص  یـا  ها این نهاد .  آمد ید پد یران، در ا  یم مق یانخارج

امــا ). 1372ســرمد، ( تعلــق داشــتند رتــش بــه ایــابودنــد و 
 ي بـا اعطـا    ی،ن قانو ي نهاد منزله  به ی آموزش رسم  شدن یلتبد
در کـل کـشور بـه دولـت       پرورش  و  ت توسعه آموزش  یمسئول
 مـشروطه بـه انجـام       ی قانون اساس  19 در اصل    یران، ا يمرکز
 و ســازي در ادامــه یکــسان). 1385 همــایون، یــلتکم(د یرســ
 اول اجرا شـد     هلوي در دوره پ   ی نظام آموزش  سازي دست یک
ـ       هاي یت آن فعال  در فرایند که   ه افـراد    انواع مـدارس متعلـق ب
 بـه   خـصوصی  مـدارس  و هـا  خانه  سفارت یساها، کل ی،خارج

ــوان    ــد و ق ــدود ش ــدت مح ــاینش ــي و محتواه  ی، آموزش
 کـل   ي برا یکسانی ی آموزش هاي  آزمون و کتاب   درسی، برنامه

 بـه ). 1397 یی، و خدا  یمانیا(آمد    و به اجرا در    ینکشور تدو 
از  به شـکل مـدرن آن کـه          یآموزش رسم امروزه   یگر، د بیان
 در تمـام کـشور بـه اجـرا        یکسان و در شکل     یت حاکم سوي

 .  اول شکل گرفتيدرآمده است، از دوره پهلو
 

 یران در ایلی تحصهاي دوره و اهداف بندي سطح
 کـه   را در بـردارد    یلی سه مقطع تحص   ی عموم ی رسم آموزش

ي هــا  ســال و ین عنــاوذیــل یخی مختلــف تــارهــاي دورهدر 

 هـا   دوره ی از در برخ  شده است؛ هرچند     يبند  تقسیم یمختلف
.  بوده اسـت   یلی شامل دو مقطع تحص    ی عموم رسمی آموزش
 دو ي دارا1346 تا سال یراندر ا پرورش و  نمونه آموزش  يبرا

 سال  5 یعنی( 3-3-5  نظام  ساله بود که پس از آن به       6مقطع  
 ســال مقطــع 3 و یی ســال مقطــع راهنمــا3 یی،مقطــع ابتــدا
بـه   1370 تـا سـال     ی نظـام آموزشـ    یـن ا. کرد ییر تغ )متوسطه

ـ    یک ینکه تا ا  همین منوال بود،    دانـشگاهی  یش سال آموزش پ
 بـا   ی نظـام آموزشـ    ین اضافه شد و ا    یلیتحصي  ها    سال به   یزن

 1388هـر چنـد در سـال        .  شـناخته شـد    »جدیدنظام  «عنوان  
 اتخـاذ   6-6 بـه دو دوره      ی نظام آموزش  ییر تغ براي یماتیتصم
 و چنـد    شـدن نرسـید   یاتی  عملبه مرحله    یم تصم ین اما ا  ،شد

 سـال  6 (3-3-6 بـه  1391 در سـال    یسال بعد نظام آموزشـ    
 ســال 3 ســال آمــوزش متوســطه اول و 3 یی،آمــوزش ابتــدا

 اسـاس  بـر ن  یهمچنـ . پیـدا کـرد    ییرتغ) آموزش متوسطه دوم  
 سـال تمـام     6 ی عمـوم  ی سن ورود به آمـوزش رسـم       ،قانون
 . است
 ی در دوره آمـوزش رسـم      یلی مقاطع مختلف تحـص    براي  
 ییـر  که با تغ، در نظر گرفته شده استی اهداف مختلف یمومع
. انـد   شـده  ییراتی دچار تغ  یز اهداف ن  ین ا یلی مقاطع تحص  ینا
 و  یی در قالب آموزش ابتدا    یران در ا  یهآموزش پا  «کلی طور به

در سـاختار نظـام     ) متوسطه اول  (یلی تحص ییآموزش راهنما 
 ي آمـوزش بـرا  یگـزارش ملـ  ( شده اسـت     یف تعر »موزشیآ

 بـا هـدف     یـز  دوره متوسطه دوم ن    ینهمچن). 19 :1394همه،  
در . دشـو   مـی  اجـرا    ی زنـدگ  ي الزم بـرا   هاي  مهارت یادگیري

 از سـوي  « در دوره متوسـطه دوم       ی رسـم  يهـا   آموزش یرانا
ــوزش ــرورش و وزارت آم ــر  پ ــطه نظ ــدارس متوس  و يدر م

اجـرا  ). 27 :همـان (»  و کـاردانش   يا  حرفه و ی فن هاي هنرستان
ــی ــو مـ ــس . دشـ ــصوپـ ــول بنیباز تـ ــند تحـ ــادین سـ  یـ
اهـداف   پـرورش   و  آمـوزش ی   عـال  يپرورش، شـورا   و آموزش
 گانه  شش هاي اساس ساحت   را بر  یلی مختلف تحص  هاي  دوره
 آمــوزش و ی عــاليشــورا( مــصوب کــرد یــت و تربتعلــیم

 و بـر  ها احت سینکه با هدف رشد متوازن ا   ) 1397پرورش،  
 .  ابالغ شده استیلی تحصهاي دوره بندي اساس سطح
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  يا حرفه و ی فنیِ رسمآموزش
 در  يا  حرفـه  و ی فنـ  ی آمـوزش رسـم    طور که اشاره شد،    همان

 کــه عمــدتاً بــا هــدف دشــو مــی عرضــهدوره متوســطه دوم 
. دگیـر   مـی  ورود به بازار کار صورت       ي جوانان برا  کردن آماده

بـازار و   معمـوالً    (ی و اجتمـاع   ي اقتـصاد  یط محـ  میـان رابطه  
 یـدایش  منجـر بـه پ     يا  حرفـه  و یو آموزش فنـ   )  کار يتقاضا
 ی رسـم  يا  حرفه و ی فن يها  آموزش ارائه   در ی متفاوت يالگوها

 :شده است
 دانـش   یش بر افـزا   یدکأ الگو ت  این در: محور م معل يالگو  •

 آشـنا هـدف،    از این راه   کار است و     یايمعلمان درباره دن  
 . است کاردنیاي با زانآمو دانشکردن 

 در آمـوزش  و کـار  رابطه میـان  : محور زآمو  دانش يالگو  •
شـکل   کـار    محـیط  بـا  زآمـو   دانش تماس   راه الگو از    این
 .گیرد می

بـه   الگو مفهوم بازار آموزش      این در: محور  برنامه يالگو  •
از  ی آموزشـ  هـاي   دوره بـازار    یـن در ا . دشـو   می کار برده 
 دشو  می عرضه   يا  حرفه و ی آموزش فن  یدکنندگان تول سوي

 و  یـدي  تول هـاي   هبنگا از سوي  ،ها  دوره نی ا يو تقاضا برا  
  د؛گیر می صورت یخدمات

 هـاي   ه مفهـوم برنامـ    گـسترش با  : ي ارتباط مجاز  يالگو  •
 ي بـرا  ي،ا  حرفـه  و ی و کاربرد آنها در آمـوزش فنـ        يمجاز
 به کـارگیري  کار با یط آموزش و مح   میان ارتباط   يبرقرار

 کـار را  یط محـ ي مجازیت موقعانتو  می سازي، یهفنون شب 
 خالقـی،  (داد انتقـال  زآمـو   دانش خانه   یابه داخل مدرسه    

 ). 4 :1395 ی، از عبداللهنقل؛ به 2004
 ی به شـکل رسـم     تنها یران، در ا  يا  حرفه و ی آموزش فن  اما  

 ارائـه   ،اسـت  پرورش  و   آن دولت و وزارت آموزش     یکه متول 
 از سوي  يا  حرفه و ی فن ی رسم يها  آموزش یراندر ا . شود ینم

ــوزش  ــت و آم ــمی غدول ــوي یررس ــوزش   «از س ــز آم مراک
 سـازمان   ي، وابسته بـه وزارت جهـاد کـشاورز        يا  حرفه و یفن

وابسته به وزارت کار، تعاون و      ( کشور   يا  حرفه و یآموزش فن 
 مجوز از   ي آزاد دارا  هاي  ه آموزشگا ینو همچن ) یرفاه اجتماع 

 ي آمـوزش بـرا    یگزارش مل  (»يا  حرفه و یسازمان آموزش فن  
 .دشو می رضهع) 27: 1394همه، 

  

 ی به آموزش رسمانتقادات
 ی؛ مهم به آمـوزش رسـم      ي از نقدها  یکی ی، اجتماع با دیدي 

- دولـت  يساز درون مرزها   یکسان يعنوان عنصر  نقش آن به  
 بـا اهـداف و ابـزار        یواقـع آمـوزش رسـم      در. اسـت  ها ملت
 ی، تنـوع فرهنگـ    ي برا یاريبسپرتنش   یامدهاي خود، پ  یکسان
 توسـعه  یـه نظر. بـه همـراه دارد    .. . و   ی گروهـ  ی، قـوم  ی،زبان

 منتقـدان نظـام     ینتـر   از مهـم   یکـی  مثابـه   بـه  ی محل یاجتماع
 آمـوزش   فراینـد  در ها نقش دولت « متمرکز،   پرورش  و  آموزش

 یـد با پرورش  و   آموزش  که  دارد اصرار و   کشد یرا به چالش م   
 ی را در پ   ی اجتماع هاي یت و ظرف  ها یه سرما ي و نگهدار  یاءاح

 و  محلـی  جامعـه  میـان  ي قـو  یوندياختن پ  با س  ؛داشته باشد 
 همه افراد جامعـه    بخشد؛ بهبود   را» ی اجتماع یهسرما«مدرسه  

 جاي به و شوند مند بهره محور جامعه یادگیري هاي از فرصت 
 به آنان   یش، اطراف خو  جامعه از   یندهنسل آ ایجاد شکاف در    

درك و بـاور   خـود را  ی محلجامعه  و منزلت  کمک شود قدر  
بـا  ). 4: 1397 یی، و خدا  یمانی، به نقل از ا    1995 یلر،م(» کنند
عدم انطبـاق   سبب   آموزش   سازي در  یکسان ی، اجتماع دیدي

 کــه دشــو مــی هــدف معــۀ جایازهــاي بــا نیاهــداف آموزشــ
 چـۀ یخ نمونـه تار   يبـرا .  را بـه دنبـال دارد      زیـادي  یامدهايپ

 آمـوزش رسـمی  « که دهد ی نشان میراندر ا پرورش و  آموزش
. نـدارد  با جامعه اطراف خود      یزش آم یادي به ز یلمعموالً تما 

 و  ی درسـ  ین کـالس، عنـاو    ی از زبـان رسـم     رسـد  یبه نظر م  
 و  یـز  م یـنش  چ پوشـش،  یوه تـا شـ    ، گرفتـه  ی آموزش يمحتوا
 یرخـروج و سـا     و  ورود یم تنظـ  ی، آموزشـ  یم تقـو  هـا،  صندلی

 یـوار  مدرسـه و جامعـه د      یـان  م مرسوم، يها  ارزشرفتارها و   
ـ  هـاي   شـد بخـش    سـبب مـر    ا ین هم .دارد وجود   يبلند  ل قاب
ــران ایــت از جمعیتــوجه ــدگ ی  ی کــه خــارج از شــهرها زن
 باشـند و    »یـب غا« آموزشـی  نظام نظر از ها    سال تا   دند،کر  می

 خـود   ی و زنـدگ   یننو پرورش  و   آموزش میان ارتباطی ،نتوانند
ــدب  در ســازي یکدســت). 2: 1397 یی، و خــدایمــانیا (»یابن

 منزله  به یتترب و یمن تعل  متفکرا ی برخ يسو  از یز ن يعرصه فرد 
 سبب شناخته شده است که      ی آموزش رسم  یامدهاي از پ  یکی

 ,Shala (دشـو  مـی  زانآمـو  دانـش  میـان  در یـت کاهش خالق

2016.( 
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 هـا   دولـت  ي از سـو   ی هرچند آموزش رسـم    یان م ین ا در  
 امـا   د،شو  می همه شهروندان به آموزش اجرا       یابی براي دست 

 يهـا   آمـوزش  شهروندان بـه     ین ا ی دسترس يمعنا  لزوماً به  ینا
 کـه در    دهـد  ی نمونه مطالعه کامبز نشان مـ      يبرا. نیست برابر

 طبقه متوسـط و     هاي  هفرزندان خانواد تنها   «داري یهنظام سرما 
 هـا   مـدارس و دانـشگاه     ین بـه بهتـر    ی دسترسـ  یـاز  از امت  باال،

) 16: 1386 سـروش،  از نقـل  به ؛1973 کامبز، (»برخوردارند
 و هـا  پـست  بـه  تر  گسترده یامکان دسترس به    امر منجر  این که

تـشدید   را   ي نـابرابر  بنـابراین  و شـده  بـاال  درآمـد  با مشاغل
 رفـاه  هبـود  در ارتباط با نقـش آمـوزش در ب       ینهمچن. کند می

 از مطالعـات  ی کـشورها، برخـ   ي و توسـعه اقتـصاد     یاجتماع
 در  ي از کـشورها   یاري توجه بـس   برخالف« که   دهند ینشان م 

 هـاي   در شـاخص یر چشمگیش و افزاحال توسعه به آموزش  
 کـشورها   ی در برخـ   ی و حت  یلی تحص يها    سال مانندآموزش  
کـه در اصـطالح      (ی ناخالص ملـ   ید سهم آموزش تول   یشافزا

 یابی ، دست )دشو  می یده آموزش نام  ي برا ی مل تالششاخص  
ـ      کـشورها آهنـگ   ی و در برخـ شدهبه رشد و توسعه محقق ن

 و یه ســاداتيفــورغ(»  اســتکــردهکنــدتر نیــز  را ياقتــصاد
 ). 2: 1396همکاران، 

یـستم   دوم قـرن ب    نیمـه  در هـا   تـالش  ینتـر   از مهـم   یکی  
 یلـیچ  ایـوان  ا از سوي  ی بود که   انتقاد به آموزش رسم    میالدي

 یـن  از طـرح ا    یلـیچ هـدف ا  . طرح شد  »زدایی مدرسه« دةبا ای 
 بلکـه جلـب توجـه       ، آمـوزش نبـود    یـده مبـارزه بـا پد     «یده،ا
 يمـدها یا بـه پ ی رسمیتترب و یم تعلریزان  و برنامه یشمنداناند

 بـود کـه ناخواسـته و نادانـسته، بـه            اي  وارونـه  یجپنهان و نتا  
 کـه از    شـد  مـی  ی نسل گیر  دامن یرمستقیم و غ  یم مستق اي شیوه

شـمار   بـه  یرسـم  پـرورش   و   آمـوزش  یمیاگريچرخه ک بازده  
 بـه   یاق و اشـت   یـزه  و خـود را از داشـتن هـر نـوع انگ            آمد می

 و  نیـا  يبـاقر  (»دیـد  ی نـاتوان مـ    ی واقعـ  رفتیـش  و پ  یادگیري
 هـاي  یـت  از فعال  یکـی  بدین سان ). 2: 1395 غانی، م يشکور
اي از دیدگاه    بود، نظریه  ی انسان یه سرما یهنقد نظر ایلیچ   یاصل
 منتقـد   ي و ینهمچنـ .  داشـت  گونـه   کـاال  یدي به انسان د   وي
 ي نهادهــااز ســوي بــود کــه ی آموزشــهــاي یاســت سیاصــل
 شــد ی مــیــل تحمیه کــشورها بــه نــوع بــر همــالمللــی ینبــ

)Zaldivar, 2015 .(بـه  یلیچ اي نقدهاینتر  مهمر این اساسب 
 : کردبندي  صورتگونه ین اانتو می را ینظام آموزش رسم

بـه   و نمـره  یس مانند محتوا، تدر ی موضوعات یافتن یتاهم  •
  و دانش؛یادگیري ایند، مانند فری اصولجاي

 المللی؛ ینو ب ی جامعه در سطوح ملشدن یقطب  •
 انتـو  مـی  توهم که دانش را صـرفاً در مدرسـه         ین ا یجادا  •

  یافت؛
 زانآمو  دانش مهارت به    ي اعطا ي مدارس برا  ییعدم توانا   •

 ). Routray, 2012؛ 1388 ایلیچ،(
 در ی آمـوزش رسـم  یان به نقد آنچه تضاد م   ید با سرانجام  
ـ  يمعنا  مقـصد   يکـشورها   و فرهنـگ   یژگـی  بـا و   ، آن ی غرب

 مختلـف   هـاي   دوره امـر در     یـن ا.  اشاره کرد  ،شود یممربوط  
 ی در نظـام آموزشـ     ی تناقـض  گیـري   منجـر بـه شـکل      یخیتار
 کنـد   مـی  بیانچنانچه تان   .  کشورها شده است   ین از ا  یاريبس
 یـج  مـسلمان را   ي از کشورها  ی استعمار در برخ   ازآنچه پس   «

 و ی اسـالم یـستم  دو س؛ اسـت  ی آموزشـ  ی نفوذ دوگانگ  ،شده
 و ندشـو  مـی اجرا  پرورش و  در آموزش ي مواز طور هسکوالر ب 

 از عملکردهـا و  یکـدیگر  که در تقابل بـا       رود ی احتمال م  ینا
؛ به نقل   1996هاشم،  (»  کنند یروي پ ی متناقض یفلسفه آموزش 

 المللی ین ب ي نهادها یافتن  تناقض با قدرت   ینا). 1398از تان،   
 و هماهنـگ را     یکـسان  از آمـوزش     ی که شـکل   یونسکومانند  
 ید تـشد ،کنـد  مـی  یز کـشورها تجـو    تمامی زانآمو  دانش يبرا
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