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 پیشگفتار
شناختی نظیر افزایش بیکاري جوانان، اقتصادي و جمعیت -تحوّالت اخیر در حوزه هاي اجتماعی

هاي جدید به عرصۀ آموزش و یادگیري، تغییر روندهاي مهاجرت و افزایش رشد ورود فناوري
اندازهاي نوینی را در خصوص فضاها، محتوا و تر، چشمنیروي کار ماهرتر و آگاهتقاضا براي 

تر بین آموزش و جهان کار ایجاد کرده است. هاي یادگیري و پیوند قويعامالن آموزشی، روش
هاي پایه، متوسطه، عالی و فنّی و هاي آموزشی از آموزشبراین اساس، ضرورت دارد کلیۀ نظام

ریزي الزم را جهت بازنگري نظام آموزشی و تضمین موزش عمومی، برنامها آاي گرفته تحرفه
العمر انجام دهند هاي مختلف یادگیري مادامکیفیت نتایج یادگیري و همچنین توسعۀ مهارت

                                                         پاسخگوي نیازهاي اجتماعی و اقتصادي آینده باشند. تا بتوانند
کمیسیون ملّی یونسکو در نظر دارد با همکاري نهادهاي ملّی متولی  با توجه به موارد فوق،

نگري در نظام آموزش و یادگیري کنفرانس ملّی بازاندیشی و آینده"آموزش و یادگیري در ایران،
در ، 1394چهارم اسفندماه  را درتاریخ سوم و"ایران با توجه به تغییرات پرشتاب جهان معاصر

سازي نظام آموزشی تهران برگزار کند. اهداف اصلی از برگزاري این کنفرانس عبارتند از: ظرفیت
ایران با توجه به تحوالت رایج اجتماعی، اقتصادي و فنّاوري؛کمک به تقویت سازوکارهاي مورد 

هاي کالن آموزشی؛ شناخت نگري و پایداري در سیاستنیاز بین بخشی براي ارتقاي آینده
هاي تضمین کیفیت در نظام آموزش و یادگیري ایران با توجه به تحوالت اخیر فضاهاي لشچا

آموزشی و یادگیري و ایجاد تغییرات مناسب در نظام آموزشی ایران با تاکید بر اهداف چارچوب 
  . 2030عمل آموزش 

 مید است که دستاوردهاي این کنفرانس بتواند نقش موثري در تسهیل گفتگوهاي ملی وا
سازي براي اجراي چارچوب عمل آموزش و مشارکت بین بخشی درجهت ظرفیت همکاري

و ارتقاي فرهنگ کیفیت بخشی، پیش بینی و آینده نگري در نظام آموزش و یادگیري  2030
  کشورمان داشته باشد.

در خاتمه، الزم است از رهنمودهاي موثر اعضاي محترم شوراي راهبري و کمیته علمی کنفرانس 
  کاري کلیه حامیان گرامی در برگزاري این کنفرانس، تشکر و قدردانی کنم.و هم

  سعداله نصیري قیداري                                               
میسیون ملی  یونسکورئیس کنفرانس و سرپرست ک                                                  
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هاها و چالشجیتال: فرصتها در عصر دیآنگیري، تدریس و عوامل مرتبط با یاد  
  عباس بازرگاندکتر 

 موسسه آموزش عالی مهرالبرز رئیس و دانشگاه تهراناستاد 
abazarga@ut.ac.ir  

دیدآمدن هاي اصلی که در پازجمله عامل عنوان عصر دیجیتال نامیده شده است.عصر حاضر به
 ،باشد. این دو عاملو فناوري اطالعات و ارتباطات  میشدن ، جهانیعصرموثر بوده استاین 

هاي نظام اگرنهاد آموزش را بیش از سایر نهادها تحت تاثیر قرار داده است. در این راستا، 
ص عصر دیجیتال را تشخی هاي حاصل ازفرصت ،بتوانند در سطح راهبرديکشورها آموزشی 

توسعه  ردبخشی از سهم خود را  توسعه پایدارتحقق بخشند، سیردر م انی رادهند و توسعه انس
وسعه کشور مانع رشد و ت ،فرهنگی ایفا خواهند کرد. در غیر این صورت اقتصادي و -اجتماعی
  بود. خواهند

یادگیري، -(تدریس برنامه درسی،...)،فرایند (یادگیرنده، مدرس، درونداد بر عصر دیجیتال
برونداد نهائی  ،...)،هانتایج حاصل از سنجش آموخته(اي برونداد واسطه سازمانی،...)،

اثرگذاري  آموختگان در بازار کار،ار دانش(رفت پیامدو  آنان،...)،هاي آموختگان و مهارت(دانش
هاي آموزشی اثر گذار پذیر و پاسخگو،...) نظامشهروندي مسئولیت ،ها در جامعهآنان بر ارزش

ادگیري ی-یفرایند یادده عصر دیجیتال بر ترین این اثرات را تاثیرشاید بتوان مهمبوده است. 
. به ی بوده استهاي علوم و فناوري شناختبخشی از این رویداد، حاصل پژوهش قلمداد کرد.

شواهد قابل  "گیرد؟انسان چگونه یاد می "علم یادگیري درباره این که ،دنبال این تحوالت
ب یادگیري انقال جهان با نظران،ر این راستا، به تعبیر برخی صاحبد است.توجهی ارائه داده 

شناسی، درباره هستی -ی فلسفی هاي زیر بنائست. شک نیست که نقش تحول در دیدگاها روبرو
که تحول طوريهب توان نادیده گرفت.را در این راستا نمی -شناسی و روش روش ،شناسیمعرفت

اگرائی فردي و و سپس به ساز ،گرائیرفتارگرائی به شناخت از -ري مکاتب روانشناسی یادگی
  دانشگاه، قابل تامل است.  و ،مدرسه در کالس درس،ها ربرد آنو کا -سازاگرائی اجتماعی 

هاي صر دیجیتال بر تحول نقش در پدیدهفوق، این مقاله ابتدا به تاثیر ع ۀزمینبا توجه به پیش
یادگیري به یکی از -ي یاددهی(از تنها مکان برا آموزشگاه و دانشگاهنقش  :پردازدمی زیر

دانائی  (ازنقش معلم/مدرس پذیر)؛انعطاف ،دیجیتال از طریق عرضه برخط، از راه دور -هامکان

mailto:abazarga@ut.ac.ir
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-تک "انعطاف ناپذیر و معموال(از چارچوبی  نقش برنامه درسی )؛1تاالر به مشاوري در کنار بر
هاي یادگیري و پذیر براي یادگیري مشارکتی، طراحی تجربهافاي به الگوئی انعطرشته

هاي تحلیل و اندیشیدن)؛ پرورش مهارت ، وزي آن جهت خود شکوفائی یادگیرندهساشخصی
(از متون از پیش تعیین شده و انعطاف ناپذیر به منابع  نقش مواد درسی و منابع آموزشی

-نقش رویکردهاي یاددهی)؛ /... 3MOOCsهاي برخط باز انبوهدرس /2OERآموزشی باز
). اي(از متمرکز به شبکه نقش ساختار اداريمحور،...)؛ -محور به یادگیرنده-(از معلم یادگیري

د آن مورد بحث هاي یادگیري دیجیتال و کاربردر محیط  4مفهوم آنالیتیک یادگیري ،پس از آن
بندي، گیري، طبقهده، اندازهقرار خواهد گرفت. آنالیتیک یادگیري رویکردي است براي مشاه

هاي حاصل از تعامل کاربران با محیط یادگیري دیجیتال. سازي از دادهدهی، معنیسازمان
راي آموزش و یادگیري درحد هاي دیجیتال بمحیط در کشورهائی که از ،داستفاده از این رویکر

ها شده است. آموزشی آنهاي کیفیت نظامي کنند، موجب ارتقاهاي بروز استفاده میپیشرفت
آموزش با "بههاي به دست آمده در این عصر، در ادامه مطالب، مقاله ضمن اشاره به فرصت

، که به وسیله ش همگانی بلکه در سطح آموزش عالیآموز نه تنها درسطح "کیفیت براي همه
د هاي عضو، پیشنهابه کشور ) به تصویب رسیده وJune,2015( 1394یونسکو در ماه خرداد

  دهد. هاي مربوط را مورد تحلیل قرار مینماید و چالششده است بحث می
 

  .یت آموزش، منابع آموزشییادگیري، کیف-عصر دیجیتال، رویکردهاي یاددهی واژگان کلیدي:
  

                                                             
1 .the teacher as a guide on the side not a wise on the stage 
2 . open educational resources(OER) 
3 . Massive Open Online Courses(MOOCs) 
4  . learning analytics   
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 نیازهاي جدید آموزشی و نقش معلمان در جوامع یادگیرنده
  دکترمحمود مهرمحمدي

   دانشگاه فرهنگیانسرپرست 
Mehrmohammadi_tmu@hotmail.com  

جوامع  ، نیاز معلم در"اي تدریسمدیریت دانش حرفه“این بحث آن است که  فرض اساسی
و به تبع الوین تافلر knowledge worker قبال از معلم بعنواناست. نویسنده  دانش بنیان

cogneteria   اساسی  پرسش .و اینکه باید به این حرفه در این قاب نگریسته شودام بردهنام
 در تربیت معلم چیست این فرضاقتضائات آموزشی  گونه بیان کرد کهتوان ایناین بحث را می

اي این سوال روشنی که بر ؟ پاسخاست کدام بستر آموزشیمستلزم تدارك  ،یا تحقق این فرض
عنوان یک به ،نگرش به معلمینگاه و  ،در درجه نخست ین است کهشود ادر این بحث دنبال می

  شود. درونی ن و قطعیت باید یآکنده از عدم تعیو  سیستم پیچیده

کرسی همان عنوان ("العمرمعلم به مثابه یادگیرنده مادام" انگارهالزم است  ،به دیگر سخن
همان اندازه که یادگیرنده خوبی یک معلم به "که  ردانشگاه فرهنگیان) یا این باو یونسکو در

هاي دانش و مهارت که بادرونی شود. البته این باور در صورتی "هست است، یاددهنده خوبی نیز
این باور و انگاره ترویج  به کنش اثربخش آموزشی منجر شود. دتوانهمراه باشد می مربوطه

است. در این  در تربیت معلمدرسی رسمی و غیر رسمی  هايبرنامه هايزبان هب نیازمند اتکاء
بسترکار در مدرسه و فرهنگ حاکم بر آن را نباید از نظر  عوامل و اقتضایات محیطی بویژه ،میان

سازماندهی شده باشد تا  "سازمان یادگیرنده"یک به مثابه مدرسه هم باید  .دور داشت
خته و در نتیجه هاي معلمان با موانع خنثی کننده مواجه نشده و پدیده درماندگی آموکنش

  غالب در مدرسه اتفاق نیفتد.انحالل معلم در فرهنگ 
 

  .العمر، مدیریت تدریس، سازمان یادگیرندهتربیت معلم، یادگیري مادام ژگان کلیدي:وا
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 نقش فناوري در بازاندیشی آموزش براي آینده

  )هاي آموزش وپرورش(فعالیت
  علی زرافشانمهندس 

  متوسطه، وزارت آموزش و پرورشمعاون آموزش 
Zarafshanali2010@hotmail.com  

نیروي انسانی آموزش دیده و توانا، وابستگی  ۀآنچه مسلم است آینده هر کشوري به توسع
هاي درس امروز باید م آینده ایران اسالمی را در کالسمعنا نیست اگر بگویمستقیم دارد و بی

زندگی بشر و مناسبات آن را عمیقاً تحت  ۀعرص "انقالب اطالعاتی "جستجو نمود. ازطرفی 
 -دانش "ه ب "محوري -سرمایه"از   هاي توسعه آینده کشورها راداده است و چارچوب تأثیر قرار
ی کشور است. ترین خاستگاه این چارچوب، نظام آموزشتغییر داده است، که البته مهم "محوري

 مرّگیضرورت خروج از روز ،جهانی بسیار متفاوت با جهان امروزي خواهد بود ،اینکه جهان آینده
مخاطرات آن را گوشزد  توجه به الزامات و اهمیت ساخت آینده و گذاران وسیاست مدیران و

  کند. می
) یکی از ICTمبتنی بر فناوري اطالعات و ارتباطات ( ۀمحور فردا، توسع-دانش ۀتوسع در

رسد باشد. به نظر مییالخص نظام آموزشی ماب ترین محورهاي تحول در آینده هرکشور واساسی
هاي آرمانی و خطوط گیريتواند با جهتنگر مطلوب، هم میهنظام آموزشی کشور با تدابیر آیند

ابان اصلی و اساسی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، همگامی و هماوردي با قافله شت
در آموزش،  ICT  وشمندانه با تلفیق ه توسعه فناوري اطالعات را ترسیم نماید و هم با رویکردي 

گیري تحول را مرتفع نماید. به طور حتم جهت هاي آنها و احیاناً چالشنشیب بسیاري از فرازو
در حفظ جایگاه نهادهایی  ICTدر نظام آموزشی کشور با رویکرد اهمیت نقش محوري 

ه، به جاي حذف و نادیده آموز و خانوادنشنظیرکالس درس، مدرسه، برنامه درسی ملی، معلم، دا
دهد که با  هاي توانمندي قرارررات آینده کشور را در دست انسان، می تواند مقگرفتن آن

ط اجتماعی را مناسبات و مختصات عصر فناوري اطالعات آشنا و براساس آن نهادها و رواب
هاي درس و مدارس ر کالسهاي نوین درود هدفمند و هوشمندانه تکنولوژيطراحی نمایند. و

ها در کشور، هاي یادگیري جدید و توسعه آناوري در برنامه درسی، ایجاد فرصتکشور، تلفیق فن
ورانه ها براي درك بهتر و تسلط بر ابزارهاي فنامعلمان و ارتقاي سطح توانمندي آنآموزش 
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هاي رسمی ه آموزشهاي ارائمدرسه به عنوان معلمان نسل فردا، تنوع در روش کالس درس و
هاي تالشهاي آموزشی کشور از جمله ا تکیه بر اسناد، قوانین و سیاستو غیررسمی در کشور ب

  باشد. تدبیر استلزامات مطلوب مدارس آینده می آموزش و پرورش براي ساختن آینده و
هاي اولیه نظام آموزشی کشور در بازاندیشی آموزش به عنوان دهد تالشنشان می این گزارش

رویکرد استفاده و تلفیق یک دستاورد مشترك انسانی براي همه و محور اساسی توسعه پایدار با 
  هاي جدید در آموزش آغاز گردیده است.تکنولوژي

  
سازي بازاندیشی آموزش، متنوعهاي جدید در آموزش، کاربرد فناوري واژگان کلیدي:

  .هاي آموزشی، مدارس آیندهروش
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  مدیریت خالقیت و نوآوري در مدرسه با توجه به فضاهاي جدید یادگیري
  دکتر حیدر تورانی

  دانشیار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
Heydar_toorani@gmail.com  

فضاهاي یادگیري در عصر حاضر که به عصر دیجیتال مشهور است، بسیار متفاوت از فضاهاي 
یادگیري در عصر گذشته یا دنیاي مدرنیسم است. در دنیاي مدرن، فضاي یادگیري محدود به 

ین یادگیري هستند و ا يشرکا ،هامعلمان و همکالسی فضاي کالس درس و مدرسه شده و تنها
هاي خارج از مدرسه از اعتبار و ارزش چندانی برخوردار نیست. استدالل وجود دارد که یادگیري

ي وجود ندارد و هر فضایی که اما در عصر دیجیتال، هیچ محدودیتی در فضاهاي یادگیر
تواند این فضا می شود.ضاي یادگیري قلمداد میآموز بتواند در آن یاد بگیرد و تجربه کند، فدانش

همه افراد  تر، فضاي مجازي باشد وشامل کالس درس، مدرسه، جامعه، منزل، و از همه مهم
ي یادگیري را ساالن، والدین و حتی افراد دنیاي مجازي شرکاها، هماعم از معلم، همکالسی

و دهند. تنوع فضاي یادگیري در عصر دیجیتال، سبب به هم ریختن نظم موجود تشکیل می
ین تنوع، نوآوري و خالقیت، هم شود. چن، دگراندیشی، نوآوري و خالقیت میشکل گیري تنوع

باشد و هم مانع آن.  6آموزانو پیشرفت تحصیلی دانش 5تواند در راستاي بهینگی علمیمی
بنابراین مدیریت آن از اهمیت و ارزش باالیی برخوردار است. این در حالی است که مدیریت 

به مدیریت و رهبري مدرسه، که همه  7ي در عصر دیجیتال، با تفکر و نگاه خطیفضاي یادگیر
داند، همخوانی نداشته و نیازمند نگاه همه جانبه، فرآیندي، یز را منتج به نتایج مورد نظر میچ

نگري تمام آشوبناك و کوانتومی است. نگاهی که در آن خالقیت و نوآوري مدرسه و همه جانبه
تواند ها میشی و نیز سازگاري مناسبات بین آنرسه، بویژه مدیر و کادر آموزسیستم مد ياجزا

کارآمد و موثر باشد. بنابراین مقاله حاضر درصدد است تا ضمن تبیین تمایزات تفکر خطی و 

                                                             
5- Academic optimism 
6- Students Achievement 
7- Vertical thinking/ 
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جدید  10مدیر مدرسه را در خلق فضاهاي یادگیري 9، نقش رهبري کوانتومی8تفکر غیرخطی
  مورد بررسی قرار دهد. 11کید بر اعتماد جمعیمبتنی بر عصر دیجیتال، با تا

  
ت فضاهاي یادگیري، عصر دیجیتال، خالقیت و نوآوري، مدیریت، پیشرف واژگان کلیدي: 

 .گی علمیتحصیلی، بهینه
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
 

   

                                                             
8- nonlinear  thinking 
9- Quantum Leadership 
10- Learning environment 
11- Collective trust 
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  هاي خالقیت فراگیران در فضاهاي جدید یادگیريچالش
  محمود تلخابیدکتر 

  و پژوهشکده علوم شناختی عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان
talkhabi@iricss.org  

  
، »تخصص و مهارت«اند سه عامل بسیاري از پژوهشگرانی که به مطالعه خالقیت پرداخته

را به عنوان مجموعه عوامل فردي مورد توجه قرار » هاي تفکر خالقمهارت«و » انگیزش«
دهد که خالقیت یک محصول فردي نیست، مطالعات شناخت اجتماعی نشان می اند. اماداده

هاي خالقیت باید عالوه بر مسائل فردي به عوامل اجتماعی نیز توجه بنابراین، در بررسی چالش
هاي تأثیر مولفه ةکند که در آن نحونمود. در واقع، محیط اجتماعی زیرساختی را فراهم می

هاي خالقیت با توجه به شود. از این رو، در این مقاله چالششخص میفردي بر خالقیت افراد م
  شود.چهار عامل زیر بررسی می

خالقیت همواره در یک قلمرو تخصصی امکان پذیر است، به این معنا که فرد  تخصص و مهارت:
راي اي انجام دهد. بنابراین، باي یا دانشی کار خالقانهتواند در یک حوزه حرفهغیرمتخصص نمی

  خالق بودن، یادگیري عمیق و تسلط در آن حوزه ضروري است.  
انگیزش عبارت از یک حالت هیجانی درباره فعالیتی است که به منزله یک سائق  انگیزه (درونی):

هاي فکري و شناختی (از جمله خالقیت) داراي کند. از آنجا که  تمامی فعالیتماندگار عمل می
اند، میزان انگیزه افراد در استمرار بخشیدن به تالش و یادگیري در امکان کار مؤلفه هیجانی

  خالق تأثیر دارد. 
کند، با توجه به این که سامانه تفکر (شناخت) به منزله یک کل عمل می هاي تفکر خالق:مهارت

هاي تفکر به صورت مجزا به بدکارکردي ذهن/مغز منجر خواهد شد؛ زیرا، تقویت زیرمؤلفه
هاي مختلف تفکر مانند پردازش اطالعات، استدالل و تفکر انتقادي با آنچه تفکر خالق مهارت

ترتیب، اگرچه خالقیت محصول تفکر هاي هم پوشان است. بدینشود، داراي الیهنامیده می
هاي تفکر، تفکر خالق از عملکرد مطلوبی برخوردار خالق است، اما بدون کمک سایر مهارت

هاي مختلف دانشی،حائز هاي تفکر و حوزهپیوند میان مهارت ةمچنین، نحونخواهد شد. ه
هاي تفکر مورد استفاده ها، مهارتکه اگر با توجه به ماهیت دانشاهمیت فراوان است به طوري

  قرار نگیرد، به احتمال زیاد، تفکر ماهیت معیوبی پیدا خواهد کرد. 
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به فهم » ذهن توزیعی«دانشمندان علوم شناختی با طرح ایده  هاي محیط یادگیري:ویژگی
گیري دنیاي اند. بنابراین، با شکلچگونگی تأثیر محیط اجتماعی بر عملکرد ذهن کمک کرده

هاي یادگیري اتفاق افتاده است، با توجه به ایده مجازي و تغییراتی که در مناسبات درون محیط
هاي یادگیري براي کار خالقانه ضروري ي مطلوب محیطذهن توزیعی، بازاندیشی در ویژگیها

  رسد. به نظر می
  

  .هاي تفکر خالق، مدیریت یادگیري، انگیزه فراگیرانخالقیت، مهارت واژگان کلیدي:
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با   سازي مدارس هوشمند ایرانف درمفاهیم مولفه هاي مدل هوشمندبازتعری
  رویکرد تلفیق فناوري در برنامه درسی

  سید علی حسینیدکتر 
  ، وزارت آموزش و پرورشمشاور معاون آموزش متوسطه

Sahosseini14@gmail.com  

در جهان امروز شاهد رشد روزافزون نفوذ فناوري در آموزش هستیم و جهان مدرن آینده نیز 
هاي جدید در رنگ و بوي این پدیده باعث گفتمانآمیخت و  هرچه بیشتر با فناوري درخواهد

هاي اساسی جهان نیز درصدد حفظ چارچوب یآموزشهاي ت. نظامحوزه آموزش گردیده اس
ها در پذیرش و توسعه آن ۀتردید هماند. اما بیاي با این پدیده مواجه شدهخود هریک به گونه

اند و این واقعیت، به مراتب تغییرات یادگیري به طور مشابه عمل ننموده -یاددهیآن درفرایند 
گردد گروه از واحدهاي آموزش اطالق می در حوزه فناوري بستگی دارد. مدارس هوشمند به آن

ظ فضاي فیزیکی مدرسه، معلم، که با استفاده از یادگیري الکترونیکی به صورت حضوري و با حف
آموزان تالش ا کمک ابزارهاي فناورانه به دانشنسبت به ارائه خدمات آموزشی ب، آموزو دانش

در برنامه آموزشی، تدریس به پذیري امکان انعطافکند. ابزارهاي هوشمند و فناورانه می
آموزان تالش نیازها، عالیق و استعدادهاي دانشهاي فردي، هاي جدید، توجه به تفاوتشیوه

آموزشی در دنیا  ةبه عنوان یک سازمان یادگیرنده با نگاه پیشرو به آیند دارد محیط یادگیري را
  تبدیل نماید.

اما اینکه در این تالش تا چه اندازه به هدف خود که یادگیري مؤثر و اثربخش بوده است نزدیک  
نیاز به بررسی در نحوه اجراي این برنامه در کشور ایران دارد. آنچه مسلم است  ،گردیده است

اي علمی و هوشمندانه سعی نموده گونهگذاري بهبرنامه از حیث مبانی نظري و سیاست این
است به تدریج و با سرعت علمی متناسب با ساختار نظام آموزشی ایران ورود فناوري به مدارس 
را کنترل و مدیریت نماید. گفتار حاضر با تأکید بر مدل مفهومی ارائه شده در برنامه 

س ایران سعی بر بازخوانی آن و استفاده از رویکرد تلفیق فناوري در برنامه هوشمندسازي مدار
طرح ها و برنامه هاي جدید و متناسب با آینده روبه رشد فناوري متناسب با گرایشات  ،درسی

نماید. هاي اصلی مدل مفهومی تفسیر میهانی در حوزه آموزش در ذیل مؤلفهروزآمد فناورانه ج
باشد هاي پذیرفته شده آن نمیمولفه دنبال تغییر در مدل مفهومی وهه ببدیهی است این مقال

با   TPACKهاي اصلی براساس مدل درسی را در ذیل مولفه هاي آموزشی وصرفا برنامه و
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ادبیاتی متفاوت از آنچه تاکنون ارایه شده است به نمایش خواهد گذاشت. عالوه بر آن مؤلفه 
سازي بخشی در فضاي مجازي و آمادهرا با محوریت هویت "قینگی و اخالمالحظات فره "جدید 
به مدل مذکور اضافه نموده ، فرهنگی جدیدهاي آموزان براي ورود به این دنیاي با ویژگیدانش
  است.

  
بخشی فضاي مدارس هوشمند، یادگیري الکترونیکی، محیط یادگیري، هویت واژگان کلیدي:

  .مجازي
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  هاي ایرانهاي درس در دانشگاهتحول کالس ضرورت
  عباس کاظمیدکتر 

  وهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوريژپهیات علمی 
Av3kazemi@gmail.com  

 
فرهنگی و اجتماعی که در این مقاله گزارشی است از  نتایج تیم تحقیقاتی پژوهشکده مطالعات 

هاي ایران انجام گرفته است. هاي درس در دانشگاهطول یکسال گذشته درباره وضعیت کالس
هاي درس در کالس -پروژه دو پرسش اساسی را در دستور کار خود قرار داده است: الف

توان ممکنی می روند؟ چه آیندهبه کجا می هاي درسکالس -هاي ما چه خبر است؟ بدانشگاه
  براي آن متصور بود؟

در این مقاله بر اساس نتایج تحقیقات پیمایشی انجام شده در پژوهشکده به توصیف وضعیت 
نتایج تحقیقاتی کیفی  اساسشود و برهاي ایران پرداخته میجاري فضاي کالس در دانشگاه

  تري از آن بیان خواهد شد.ابعاد جزیی
بندي در مقایسه با دو دهه قبل متحول کرده است شکل هاي درس ما رایکی از ابعادي که کالس 

اند دانشجو داشته 349848حدود 8931هاي ما در که دانشگاهماست. در حالیجدید دانشجویان 
میلیون نفر  و  4,700تعداد دانشجویان به  1394بوده است در  208هاي ما و تعداد دانشگاه

ها و دانشجویان به . روند فزاینده گسترش دانشگاهافزایش یافته است 2640ها به تعداد دانشگاه
ها دهد که تعاریف سنتی کالس درس دیگر جوابگوي تنوعات شکل گرفته در دانشگاهما نشان می

و در میان دانشجویان نیست بلکه براي همراه شدن با این تحوالت باید در شکل کالس و 
هاي جدید مواجه هستیم که ده دانشگاهتغییراتی جدي صورت گیرد. ما با  پدیمحتواي آن نیز 

شتري براي حضور ن همه مردم با توانایی ها، استعدادها، عالیق و سنین متفاوت امکان بیآدر 
پدیده  ،هاي ما شکل گرفته استاند، ناهمگونی جدیدي که درون دانشگاهدر دانشگاه یافته

کرده است که بر منباي آن، دانشگاه را از نو بازتعریف ها را موجب شده روزمره شدن دانشگاه
اش ده است و آموزش را از سطوح تخصصیاست یعنی دانشگاه را به مکانی براي همه تبدیل کر

اي ها به اندازهرسد که دانشگاهنظر نمیهداده است. با این حال، ب تري انتقالبه سطوح عمومی
علی به همین دلیل، شکل ف ل تغییرات رفته باشد.استقبا که جمعیت آن متحول شده است به

دهد و در برابر انتقال تجربیات و دانش از دست میاش را براي کالس درس هرچه بیشتر توانایی
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هاي آنان کمک طور شخصی به افزایش دانش و آگاهیمردم در پی ابزارهایی هستند که به 
دهد. هاي درس را نشان میکالس همین مسئله ضرورت تحول در ساختارتوان گفت کند. می  

تحوالت شکل گرفته درون کالس درس را با توجه به تحقیقات کیفی با جزییات ما در این مقاله، 
، بازتولید فرهنگ نارضایتی متقابل داد، عناصري چون ظرفیت کار گروهیبیشتري شرح خواهیم 

میان استادان و  کالس درس (هاي قدرت درون ان دانشجویان و استادان، جابجاییمی
زدایی از خود کالس درس، قدرت گرفتن عناصر خارج از کالس، و نقش فضاي دانشجویان، مرکز

مجازي) و فهم تجربه زیسته دانشجویان از فضاي کالس در این مقاله مورد بحث قرار خواهد 
  گرفت. 

  
کالس : مرکز زدایی از کالس درس، دانشگاه جدید، تجربه زیسته، فرهنگ واژگان کلیدي

  درس.
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  محتواي آموزشی دانشگاه، نیازمند بازاندیشی و آینده نگري
  آمنه صدیقیان بیدگلیدکتر 

انجمن  عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی و عضو هیات مدیره
  شناسی آموزش و پرورشجامعه

sedighian_a@yahoo.com 

شیوع یافته است که هر یک مزایا و معایب خود را دارند  هاي آموزشانواع شیوهدر جهان امروز، 
ها البته سایه خود را بر سایر شیوه گردند وز متقاضیان اجتماعی آن انتخاب میو با توجه به نیا

گردند. ها میدر آننیز  و خصوصا بر شیوه کالسیک دانشگاهی انداخته و باعث ایجاد تغییراتی 
از سویی جهان به شدت در حال تحول است و سرعت رشد علم چنان باالست که هیچگاه 

توان بر دانش جهانی مسلط شد. خصوصا وسایل ارتباط جمعی و فضاي مجازي (به واسطه نمی
ر کمترین ها) که هرگونه اطالعاتی را داسمارت فونلت و بیی چون لپ تاپ و تهاانواع پرتابل

ها نان هستند، به رقیب اصلی دانشگاهدهند و مخاطب خاص آن نیز جوازمان در اختیار قرار می
شود. شکاف درس باعث ایجاد تغییرات شدیدي میحضور آن در کالس ی اند و حتبدل شده

اي بسیار عمیق استاد و دانشجو فاصلهگردد و گاه بین درك می ترها نیز عمیق و عمیقنسل
اهمیت و  گذرد و ماحصل آن، امري با. آنچه در کالس درس بر دانشجو میشوددیده می

تاثیرگذار است چرا که تعداد دانشجویان و نقش اجتماعی آنان در حال و آینده جامعه اهمیت 
هاي لف، انجام امور کشور، جامعه پذیرنمودن نسلقابل توجهی دارد. پیشرفت دانش، مشاغل مخت

گیز در جامعه ما با آینده و... همه به این امر وابسته هستند. فرایندهاي جهانی چالش بران
هاي اجتماعی موجود تاریخی، فرهنگی، مدیریتی و آسیبۀ تري ناشی از سبقهاي جديچالش

وم همراهی با تغییرات پرشتاب جهانی و شماري را در پی دارند، که لزمواجه شده و نتایج بی
  مدیریت وضعیت موجود را براي نیل به وضعیت مطلوب می طلبند.

، محتوا، عاملین، ساختارها در بررسی یک کالس درس شاهد حضور ابعاد متعددي هستیم؛ فضا  
از پژوهش فرهنگ کالس درس  "محتواي کالس درس"در این مقاله نتایج مرتبط با  ها.و کنش

تماعی انجام شده است را ارائه در پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اج 1394در دي ماه  که
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شهر کشور انجام شده است و  11دانشگاه  15نفري در  2500نمایم. این پیمایش با نمونه می
  دهد.هاي مختلف کالس درس را نشان میظرات دانشجویان در رابطه با جنبهن

هایی دارد که با درجه اهمیت متفاوت، دانشگاه کارویژه خاص کالس درس دردانشگاه و بطور 
-1هاي به دست آمده (درفاصله شوند. بررسی میانگینث معنایابی این سازمان آموزشی میباع
دهد و نیازمندي بازاندیشی در این گوناگون نکات جالبی را به دست میهاي ) از این کارویژه5

  موضوع را اثبات می نمایند. 
درصد دانشجویان دلیل ورود  12در مهمترین کارکرد خود، محل کسب دانش است. دانشگاه 

درصد نیز یادگیري رشته مورد 34دانند و خود به دانشگاه را یادگیري علم و کسب دانش می
دانند. لیل اصلی ورود خود به دانشگاه میعالقه خود را که در راستاي همین کارکرد قرار دارد، د

بیاموزند روند تا درس را در کالس درس در حال حاضر به کالس درس می درصد دانشجویان 57
بنظرتان "ه دهد کالس درس نتوانسته این نیاز را پاسخ گوید. این سوال کاما آنچه نتایج نشان می
کنید آنچه در احساس میچقدر "و این سوال که  3میانگین "شوید؟در دانشگاه باسواد می

را به دست آورده است و این  2,8میانگین "شود؟گی شما استفاه میآموزید در زنددانشگاه می
 "آید؟ایده هاي جدیدي براي شما پیش می  درانتهاي کالس درس، چقدر پرسش و"سوال که 

را کسب نموده است. سوال رضایت دانشحویان از محتواي علمی کالس هاي  2,6میانگین پایین 
درصد دانشجویان دروس تخصصی را کسالت  23را کسب نموده است و  2,9تخصصی میانگین 

درصد نیز کالس هاي عمومی را کسالت آور میدانند و میانگین رضایت از این  76آور می دانند. 
آن  ةهایی که همگی کمتر از حد متوسط هستند نشان دهنداست. نگاه به میانگین 2,5کالسها 

ب و در راستاي کسب دانش است که محتواي آموزشی کالس درس از نظر دانشجویان مناس
  نیست.

کارکرد آماده سازي براي اشتغال مطرح است. درصد قابل توجهی از دانشجویان  ،از سوي دیگر
درصد یک دانشگاه خوب را دانشگاهی می دانند که  27نیز این گزینه را انتخاب نموده اند و 

ي دروس با نیازهاي ، اما تطابق محتوا"دانشجویان را براي اشتغال در آینده تربیت کند"
کنید با مدرك چقدر فکر می"را کسب نموده و این سوال که  2,6اجتماعی و بازار کار میانگین 

  را به دست آورده است. 2,9میانگین  "تحصیلی خود کار خوبی پیدا کنید؟
ی براي کالس درس اهداف دیگري مانند اجتماعی نمودن افراد، تربیت شهروندان شایسته و حت

وقات فراغت و... مطرح است. اما نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که در حال گذران ا
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طرز مطلوبی انجام نمی گردد، لذا باید به بحث بازاندیشی و بازنگري در حاضر این اهداف نیز به
شیوه  یفرایندهاي آموزشی نگاه جدیتر داشته باشیم و به دنبال بهبود کیفیت کالس ها و حت

کالس درس باشیم. دربخشی از این پیمایش از دانشجویان پرسیده شده که هاي جایگزین 
درصد خود فضاي  10 "کدام بخش از کالس درس را بیشتر از بقیه کالس دوست دارید؟"

درصد وجود  36درصد یادگیري مطالب جدید و نیز  36درصد استاد،  13کالس درس، 
 36رس خود انتخاب نموده اند. این همکالسی ها را بعنوان بخش دوست داشتنی کالس هاي د

عنوان یک همنشینی دوستانه استفاده می نمایند. این همنشینی درصد درواقع از کالس درس به
هایی است که دونیمه جنسیتی جامعه پس از طی تر است که از نخستین مکاناز آن سو جذاب

  کردن دوره مدرسه غیرمختلط، اینجا در کنار یکدیگر می نشینند.  
اطالعات علمی و "اید یکی از جالب ترین بخش هاي این پژوهش سوالی است که می پرسد:ش

هاي دانشجویان طبق نتایجی که از پاسخ "درسی شما بیشتر از کدام شیوه به دست می آید؟
سی خود را از کالس درس به درصد ازآنان اطالعات علمی و در 32به دست آمده است فقط 

کنند. درصد از مطالعه کتب و منابع کسب دانش می 37از اینترنت و درصد  30و ،آورنددست می
دهد که با برنامه اي همه جانبه و نگاهی متناسب با شرایط بررسی نتایج این پژوهش نشان می

هاي درس واقعی جهان و نیازهاي آینده جامعه، باید طرحی نو براي محتواي آموزشی کالس
عبارتی پدران و مادران، معلمان، میلیون نفر دانشجو و به4,5دانشگاه خود که در حال حاضر 

  ران، صنعتگران، پژوهشگران، کادر بهداشتی و... آینده هستند، دراندازیم. مدی
  

  ، کالس درس، دانشگاه، آموزش عالی.: محتواي آموزشیکلیدي واژگان
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  استاد و دانشجوتعامالت علمی و اجتماعی نقش فناوري هاي نوین در افزایش 
  فیروزه اصغريدکتر 

  فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم،تحقیقات و فناوريعضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات 

  
شود. این هاي ساختار اجتماعی علم محسوب میترین فرایندتعامل استاد و دانشجو یکی از مهم

هاي درس نیز با استفاده از تکنولوژي تعامل عالوه بر کالس درس، در فضاي خارج از کالس
اجتماعی میان استاد و دانشجو شده ۀ مهمی در ایجاد رابط ۀفلّجدید، تقویت و تبدیل به مو

دانشجو به دو  -است؛ به طوري که فضاي اینترنت به واسطه رد و بدل تبادالت علمی  استاد
فضایی اجتماعی  ۀکالس درس و زمانی به مثاب ۀقسم مکتوب و شفاهی، فضا را زمانی به مثاب
دسترسی به  هاي قبل تنها راهانشجو که در دههد براي تبادل آرا و اندیشه تبدیل کرده است.

کرد و براي پرسشی اه و یا دفتر کار استاد جستجو می، راهروهاي دانشگاستاد را در کالس درس
نون به آسانی و کرد، اکپشت در بسته اتاق استاد سپري می علمی از استاد زمان طوالنی را در

تماعی در فضایی مانند تلگرام، در هر ساعتی هاي اجبه کمک اینترنت، از طریق ایمیل و شبکه
از روز می تواند با استاد خود ارتباط برقرار کند و در یک گام جلوتر در فضاي مجازي با آنان 

  مباحث علمی را مرور و همچنین موضوعات اجتماعی روز را به چالش بکشد.
تاد را قادر اس فضاي مجازي در زمان حاضر تبدیل به جامعه کوچک علمی شده است که 

سازد از آن به عنوان فضایی به منظور انجام رسالت علمی و همچنین ایفاي نقش اجتماعی می
و دانشجو  خود استفاده  نماید. در چنین فضاي صمیمانه و سهل الوصولی است که تعامل استاد

می  گیرد و به کارکرد مثبت یادگیري موثر علمی و اجتماعی منتهیگو شکل میواز طریق گفت
شود. برقراري این ارتباط از یک سو، به عنوان یک گام مهم در ارتقاي رابطه اجتماعی میان 
استاد و دانشجو، به طور مستقیم بر ارتقاي کیفیت آموزشی و موفقیت تحصیلی دانشجویان اثر 
می گذارد و از سوي دیگر به تحقق رسالت دانشگاه در فرایند اجتماعی شدن دانشجویان کمک 

هاي نوین در ایجاد و افزایش نماید.  هدف از این مقاله بررسی نقش فناوريري میشمگیچ
تعامل میان استاد و دانشجو در جهت دستیابی به اهداف اصلی آموزش و یادگیري آکادمیک در 

  ایران است.
  .هاي نوین، یادگیري، استاد، دانشجو: تعامل، فناوريگان کلیديواژ
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  یادگیري و جهان کارارتباط بین آموزش، 
  زادهدکتر یداله مهرعلی

  استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
MEHRALIZADEH_Y@SCU.AC.IR  

، بررسی و شناسایی ارتباط بین آموزش، یادگیري و جهان کار در کشور هدف از ارائه این مقاله
بررسی است.  و آزاد قابلرسمی، غیررسمی  ةآموزش در سه حوزینه ایران بوده است. در این زم
گیرد. هاي آموزش غیررسمی و آزاد شکل میهاي افراد در درون حوزهزیرا بخش عمده یادگیري

هاي مختلفی مواجه است کشور ایران تا آن زمان با چالش، ونسکوی  2030با توجه به نقشه راه 
کرده و جوان خواهد بود. بدین معنی اشتغال نیروهاي تحصیلمسئله ها که یکی از این چالش

کرده داراي افزایش چشمگیري زایی محدود، نرخ بیکاري نیروهاي تحصیلرغم اشتغالکه به
 »ادامه تحصیل«دهد، افزایش روند را توضیح می» متناقض«عاملی که این وضعیت نبوده است.

کرده و جویاي کار هست. در نزد افراد تحصیل» امید کسب شرایط بهتر«در مقاطع باالتر و به 
کرده و جوان، به دلیل عدم وجود تقاضاي مناسب در بازار کار بدین معنی که نیروهاي تحصیل

اند. این امر آتی، به ادامه تحصیل پرداخته هاي مناسب احتمالیرداري از فرصتو براي برخو
زایی محدود، آمار نرخ رغم میزان اشتغالرو بهینا موجب خروج این افراد از بازار کار گردیده و از

فشار ، بازار کار تحت1390بیکاري نیز افزایش نداشته است. لذا باید انتظار داشت که در دهه 
تغییر ماهیت مشاغل در بازار کار  ،چالش دوم گیرد.کرده مزبور قرار فراوان نیروهاي تحصیل

عمري  ةدور ،شغلی هايزمینهه هر یک از کـــــ دهدمیسیر تحول مشاغل نشان است. 
ند. در آینده، بسیاري وشمشخصی دارند. این مشاغل توسط مشاغل دیگر حذف و یا جایگزین می

کارگران  ،مثالعنوانبه. شوندمیخدماتی به کامپیوتر محول  مشاغلاز مشاغل بدنی به ماشین و 
پاسخگوي  هايمنشینظافتچی،  هايرباتصنعتی، نیروهاي خدماتی با  هايرباتبا  هاکارخانه
 هايسامانهیا  هاکیوسک، فروشندگان بلیت با آنالین هوشمندپاسخگوي  هايسامانهتلفن با 

 هايرباتبا  جراحانآموزش الکترونیکی،  ايچندرسانه هايسامانهصدور بلیت، معلمان با 
شی از فشار فناوري و تغییرات با توجه به روند کنونی نا .شوندمیجایگزین  ،جـــراح هوشمند

شدت در حال تغییر در دو به 2030هاي اقتصاد جهانی و ذائقه بازار کار؛ ماهیت مشاغل تا سال
هاي آموزش رسمی، غیررسمی و آزاد براي بعد کمی و کیفی است. لذا چالش سوم ماهیت نظام

بتواند پاسخگوي نیازهاي  پاسخگویی به نیازهاي مهارتی، دانشی و بینشی و کارآفرینانه است که
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نگري در نظام آموزش و یادگیري ایرانکنفرانس ملی بازاندیشی و آینده _________   _________ 
  

٢٠ 
 

نگري در نظام آموزش کنفرانس بازاندیشی و آیندهاقتصادي کشور باشد. موضوعی که مستلزم 
  و یادگیري ایران با توجه به تغییرات پرشتاب جهان معاصر هست. 

   
، نظام آموزش و یادگیري، بیکاري، تغییرات بازار کار نگريبازاندیشی و آینده: کلیدي واژگان

  .مشاغلو 
  
  
  
  
  

   



نگري در نظام آموزش و یادگیري ایرانکنفرانس ملی بازاندیشی و آینده _________   _________ 
  

٢١ 
 

  چالش هاي مربوط به کیفیت اثربخشی آموزش هاي فنی و حرفه اي و مهارتی
  صالحبهرام دکتر 

  دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی دانشیار
bahramsaleh@gmail.com  

  
اي و مهارتی با فنی حرفههاي هاي آموزشدهد نظامهاي اخیر در کشور نشان میفرآیند
هاي جدي مربوط به کیفیت مواجه است. بنابر این توجه به این چالش ها از اهمیت چالش

 هاي آموزش از جمله سطح پیشرفتکیفیت در آموزش معادل استاندارد برخوردار است. مفهوم
همخوانی کاملی باشد. این تعریف از کیفیت اي و مهارتی میفراگیران در آموزش هاي فنی حرفه

هاي یک دوره آموزشی توان مجموعه پیامدن دارد. از سوي دیگر کیفیت را میبا یادگیري فراگیرا
اي و مهارتی را با کیفیت قلمداد کرد حرفه -توان یک دوره آموزشی فنینی میتعریف کرد. زما

اي، و برآورده فهي نیازهاي  فنی و حر، ارضامانند: تولید سطح معینی از مهارتهایی که خروجی
  هاي توسعه مسیر شغلی را حاصل کرده باشد. کردن نیاز

اي و حرفه -وزش هاي فنیهاي کیفیت اثر بخش در آمحاضر به دنبال تحلیل چالش ۀمقال
الش اول مربوط به چ :گیردچهار چالش مورد بحث قرار می ،قالهدر این م باشد.مهارتی می

-هاي آموزش فنیرآیندها و فرآوردهت به معنی بازبینی فین کیفیباشد. تضمتضمین کیفیت می
هاي اجرایی مناسب ل اطمینان از اینکه با استانداردها و روشباشد و حصواي و مهارتی میحرفه

المللی است، از آنجایی که هر گونه دوم همگامی با استاندارد هاي بینانطباق دارد. چالش 
د به منابع انسانی ویژه از طریق انتقال دانش فنی نیازمنمایه گذاري خارجی در کشور ما، بهسر

رفه اي با استانداردهاي هاي مهارتی و فنی و حباشد، لذا ضروري است آموزشکار آزموده می
جهانی شدن است، جهانی شدن به معناي  ةالمللی همگامی داشته باشد. چالش سوم درباربین

ا و جوامع است که به ایجاد نظام جهانی می انجامد برقراري روابط متنوع و متقابل بین دولت ه
خش از جهان ها در یک بطریق آن حوادث، تصمیمات و فعالیتو نیز فرآیندي است که از 

انی شدن در کیفیت اثربخشی هاي مهمی براي سایر افراد و جوامع داشته باشد. جهتواند پیامدمی
ردد؛ چون یاد گچالش جدي تلقی میتی به عنوان یک هاي فنی و حرفه اي و مهارآموزش

هاي آموزشی در این یادگیري کلید باال بردن کیفیت منابع انسانی است. گرفتن و نقش سازمان
ترین بخش جهانی شدن بر سازمان کار و روش انجام کار در سطح جهان نیز موثر بوده و مهم
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نگري در نظام آموزش و یادگیري ایرانکنفرانس ملی بازاندیشی و آینده _________   _________ 
  

٢٢ 
 

اقتصاد دانش محور،  گردد. گسترشد کاال با مهارت باالتر مربوط میاین تاثیر به تولی
ان بر مشاغل خود، جریان چند مهارتی، افزایش سطح مهارت و دانش رپذیري، تاثیر کارگانعطاف

. چالش چهارم درباره هاي جهانی شدن استابرابري درآمدها، و مانند آن از ویژگیکارگران، ن
م وحدت رویه باشد. عدش هاي فنی و حرفه اي و مهارتی میهاي مختلف به آموزورود دستگاه

د و عدم شفافیت طور  نظارت بر موسسات کارآموزي آزادر تعیین چارچوب مقررات و همین
گوناگون در و وجود استاندارد هاي مختلف آموزشی موجب بروز مشکالت ضوابط تعریف شده 

هاي یادگیري به منظور تعیین وجود آمدن استاندارداز طریق به کهاین زمینه گردیده است 
گی و مهارت هاي مورد نیاز در محیط کار براي تربیت نیروي انسانی می توان آن را شایست

  اصالح کرد.
  

  اي، انتقال دانش فنی، استانداردهاي یادگیري، آموزش فنی و حرفهکیفیت: کلیدي واژگان
   



نگري در نظام آموزش و یادگیري ایرانکنفرانس ملی بازاندیشی و آینده _________   _________ 
  

٢٣ 
 

  هاي بین بخشی در نهادهاي متولی آموزش و اشتغالضرورت توسعه همکاري
  ترکمن علی الهیاردکتر     

  ریزي کشوراي سازمان مدیریت و برنامهرییس امور آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه
ali_a_77@yahoo.com  

 
ها، علوم آموزي عالوه بر آموزش عمومی، مطالعه فناورياي و مهارتهاي فنی، حرفهآموزش

هاي گوناگون ملی و دانش مربوط به مشاغل در بخشهاي عوابسته به آنها و کسب مهارت
افراد را براي احراز شغل و کسب و کار آماده  گیرد. این آموزشاقتصادي و اجتماعی را در بر می

کند هایی ایجاد میوري شاغلین را در انجام کار افزایش داده یا مهارتکند، همچنین بهرهمی
). بر این اساس، 2012شوند (یونسکو، دگی میکه موجب کاهش مخارج و افزایش کیفیت زن

ي این نوع از ناپذیر در حوزهامري اجتناب تنوع در ماهیت، سطح و دستگاههاي ارائه دهنده
خانه و دستگاه اجرایی دولتی، دانشگاه آزاد وزارت 6که در حال حاضر طوريهاست بهآموزش

آموزشگاه آزاد مشغول ارائه این  12000اسالمی، موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و حدود 
آموز هزار نفر دانش 776ها وجود ها هستند. نتیجه فعالیت آموزشی این دستگاهنوع آموزش

میلیون نفر ساعت آموزش در  135هزار نفر دانشجوي دوره کاردانی،  928ي متوسطه، دوره
هاي آزاد ر آموزشگاهمیلیون نفر ساعت آموزش د 314اي و مراکز سازمان آموزش فنی و حرفه

هاي ي مستقیمی بین آموزشهاي مربوط به اشتغال، رابطهاي است. اما مرور شاخصفنی و حرفه
تنوع مجریان، ارائه دهد. کار نشان نمی وري نیرويارائه شده با سطح اشتغال یا افزایش بهره

هاي خشی آموزشهایی مواجه ساخته است. مطالعاتی که در حوزه اثربها را با چالشآموزش
هایی مانند عمل آمده است حاکی از وجود چالشاي و مهارت آموزي در ایران بهفنی، حرفه

گري سازگار و گسست ارتباط با بازار کار، نبود مرجع باال دستی، نبود یک چهارچوب تنظیم
انداز معین ها بر اساس چشمسازوکار تضمین کیفیت و نبود سیاستگذاري کالن در برنامه

  ). 1393ریزي کشور، باشد (سازمان مدیریت و برنامهمی
هاي فنی، ي آموزشهاي ارائه دهندهدر این گزارش، شرح مختصري از ماهیت و وظایف دستگاه

هاي ارائه آموزي و عملکرد آنها در ابعاد مختلف ارائه شده است. ماهیت آموزشاي مهارتحرفه
با بازار کار مبحث بعدي است که مورد بررسی قرار  و میزان ارتباط» نوع تأمین«شده از بعد 

هاي المللی ضرورت ایجاد و تقویت همکاريگرفته است. سپس، با مروري بر تجارب بین

mailto:ali_a_77@yahoo.com


نگري در نظام آموزش و یادگیري ایرانکنفرانس ملی بازاندیشی و آینده _________   _________ 
  

٢٤ 
 

گري و الزامات سیاستگذاري مورد بخشی میان نهادهاي متولی آموزش از چهارچوب تنظیمبین
گر و ار و مرجع ملی تنظیماستگذتحلیل قرار گرفته و در نهایت پیشنهاد تشکیل یک نهاد سی

هاي بین بخشی اي و مهارت آموزي براي تقویت همکاريهاي فنی، حرفهکننده آموزشهماهنگ
  ارائه شده است. 

  
گذار، آموزي، همکاري بین بخشی، نهاد سیاستاي و مهارتآموزش فنی، حرفه کلیدي:گان واژ

 اي.هاي فنی و حرفهمرجع ملی آموزش
 
  
  
  
 

   



نگري در نظام آموزش و یادگیري ایرانکنفرانس ملی بازاندیشی و آینده _________   _________ 
  

٢٥ 
 

التحصیالن نظام آموزش عالی کشور در بازه زمانی انداز وضعیت اشتغال فارغچشم
1394-1404  

  معصومه قارون
  ریزي آموزش عالیعضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه
  دکتر نسرین نورشاهی

  ریزي آموزش عالیرئیس مؤسسه پژوهش و برنامه
  

 5دانشجویان در نظام آموزش عالی کشور در در این مقاله با نگاهی به روندهاي توسعه کمّی 
در خصوص جمعیت  1390سال گذشته و مبتنی بر آمارهاي بدست آمده در سرشماري سال 

کردگان آموزش عالی، روندهاي متصور از تعداد هاي سنی و جمعیت تحصیلگروه
اساس آن ) در دو سناریو برآورد شده است. بر1404سال آینده (تا سال  10آموختگان در دانش

هاي رشد اي چون نرخ مشارکت اقتصادي و نرخهاي تعیین کنندهو با استفاده از شاخص
التحصیالن آموزش عالی در اقتصادي واقع بینانه و خوشبینانه، وضعیت اشتغال و بیکاري فارغ

 1404و  1399هاي بینانه و خوشبینانه براساس نرخ بیکاري طی سالشرایط اقتصادي واقع
ترین متغیر تأثیرگذار بر اشتغال، ه است. در ادامه با قبول این اصل که مهمتصویر شد

گذاري و رشد اقتصادي و وضعیت کسب و کار است و با مسلم فرض کردن اهتمام به سرمایه
این امر، راهکارهاي متصور در نظام آموزش عالی کشور براي مقابله با بحران بیکاري 

  ل و تشریح شده است. التحصیالن در چند بعد تحلیفارغ
  

التحصیالن آموزش عالی، نرخ بیکاري نرخ مشارکت اقتصادي فارغ: کلیدي واژگان
  .التحصیالن آموزش عالی، توسعه کمی دانشجویان، نرخ رشد اقتصاديفارغ

   



نگري در نظام آموزش و یادگیري ایرانکنفرانس ملی بازاندیشی و آینده _________   _________ 
  

٢٦ 
 

ر توسعه اي و کاردانش دوره دوم متوسطه دنقش آموزش هاي فنی و حرفه
هاي کار براي آیندهمهارت  

  آذرکیش سید مصطفی
  مدیرکل دفتر کار و دانش وزارت آموزش و پرورش

azarkish@medu.ir 

هاي جوانان براي کار و ساختن آینده توجه مهارت ۀسرعت در حال تغییر، توسع در دنیاي به
است. با پیشرفت روز ریزان امر آموزش را به خود معطوف ساخته گذاران و برنامهتمامی سیاست

، نی بر منابع به اقتصاد دانش محورافزون علوم و فناوري و تغییر رویکرد کشورها از اقتصاد مبت
اهی اجمالی اهمیت ارتباط بین آموزش و نیاز بازار کار را بیش از پیش مشهود ساخته است. نگ

ی و مورد نیاز جهت هاي کنونهور و در حال ظهور و بررسی مهارتظنو ، بر روند مشاغل موجود
آموزش براي نیل به توسعه پایدار، از یکسو  و همچنینذر از دوره متوسطه به دنیاي کار گ

آن  هایی رو به رو ساخته و از سوي دیگر فرصت هاي مغتنمی را در اختیارکشورها را با چالش
و اي رفههاي فنی و حباالخص آموزش ،ید آموزش هاي دوره متوسطهها قرار داده است.بی ترد

ر تربیت سرمایه هاي انسانی آینده، به ها به منظوترین آموزشمهارتی به عنوان یکی از بنیانی
ها و ست. جوامع نیز براساس سیاستآید  که مستلزم  توسعه منطبق با نیاز بازارکار اشمار می

  اند.  ایی را در این زمینه اتخاذ نموده، راهکارهاي خودهاي توسعهبرنامه
درکشور ایران نیز سعی بر  اي و کاردانش دوره دوم متوسطههاي فنی و حرفهوزشآم 

ارد و عالوه اي داي و رشتهزار کار و توسعه متوازن بین شاخهسازي آموزش ها با نیاز بامتناسب
هاي فنی و تخصصی کار را به جمع کثیري از جوانان جامعه هاي قابل انتقال، مهارتبر مهارت

ها و تبیین جایگاه و سهم این آموزش ها، تعیین عوامل مؤثر بر این آموزش هد. باارائه می د
تر بین این یش رو، راهبردهایی جهت ایجاد پیوند قويهاي پها و فرصتشناسایی چالش

هاي مختلف اقتصادي ارائه خواهد شد. هرگونه پیشرفت در راستاي ایجاد این بخش ها وآموزش
گویی ، پاسخ، آموزش براي توسعه پایداری به نیازهاي مهارتی حال و آیندهیگوارتباط از بعد پاسخ

ها و دستیابی به مشارکت ذینفعان و انطباق صالحیت ، تسهیل و توسعهبه تغییرات تکنولوژیکی
  شود.االتر اشتغال و آموزش ارزیابی میسطوح ب

                                                                                .و دانش، توسعه پایدارها، کار اي، توسعه مهارتهاي فنی و حرفهآموزش واژگان کلیدي:

mailto:azarkish@medu.ir
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  جهان کار ةدانشگاه کارآفرین، راهبردي براي پاسخگویی به نیازهاي فزایند
  دکتر رضا مهدي

  نگر پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعیعضو هیئت علمی گروه مطالعات آینده
Mahdi@iscs.ac.ir  

  دکتر رضا ماحوزي
  نگر پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعیعضو هیئت علمی گروه مطالعات آینده

Mahoozi.Reza@gmail.com  
  

خاکی، کارآفرینی یکی از منابع  ةانسان در کردهد که از زمان پیدایش تحوالت جهانی نشان می
قدرت و ثروت انسانها و جوامع بوده است. با این حال، از زمان انتشار کتاب آدام اسمیت (ثروت 

 برندگان جامعهعنوان پیش)، تقریباً همه اقتصاددانان برجسته از کارآفرینان به1776ملل، 
هاي مختلف از مفهوم کارآفرینی نوع شناسی اند. با رواج تعاریف وداري یاد کردهسرمایه

اقتصادي، تأثیرات انواع کارآفرینی بر کارکردهاي اقتصادي مورد بررسی قرار گرفته است. با 
هاي علمی به این جریان، شناسان و متخصصان سایر حوزهشناسان، روانپیوستن فالسفه، جامعه

ارآفرینی و کارآفرینان تولید شده است. هاي مختلف درباره کتوجهی از جنبهدانش نظري قابل 
ویژه در دنیاي غرب، تأثیرگذار بوده دیدگاه اقتصادي از کارآفرینی در کارآفرینی دانشگاهی به

ناشی از شرایط به شدت متحول  ،اهمیت یافتن الگوي کارآفرینی ،هاي دانشگاهیاست. در نظام
عنوان یک توانایی مهم براي سازمانها و تواند بهاجتماعی بوده است. کارآفرینی می -اقتصادي

عنوان سازوکار مهمی اقتصادي و به -افراد در مواجهه با شرایط پیچیده و نامطمئن اجتماعی
براي تفوق بر این شرایط محسوب شود. تعاریف زیادي براي دانشگاه کارآفرین و دانشگاه نسل 

ارآفرین به مفهوم کنش سوم انجام شده است. از منظر برخی صاحب نظران، دانشگاه ک
  هاي یک دانشگاه تعبیر شده است.کارآفرینانه در ساختارها و دیدگاه

هاي طور خالص در جهت فعالیتتوان گفت که یک دانشگاه کارآفرین همیشه و بهاگر چه نمی
توان باشد اما میدنبال امور اقتصادي نمیهاقتصادي است، یا اینکه یک دانشگاه سنتی هیچ وقت ب

هاي جنبه .ت که ویژگی اساسی که از الگوي غربی دانشگاه کارآفرین، برجسته شده استگف
پذیري آن نسبت به سایر الگوهاي دانشگاهی است. در واقع، دانشگاه اقتصادي، کارایی و رقابت

اجتماعی، متعهدتر و  -کارآفرین در غرب، در مورد مسائل جامعه نظیر نیازهاي اقتصادي

mailto:Mahdi@iscs.ac.ir
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گاه سنتی بوده و در آن، تعیین ارزش دانش اهمیت بیشتري پیدا کرده است. پاسخگوتر از دانش
ها بر اساس بررسی ادبیات و تجارب نظامهاي دانشگاهی امریکاي شمالی و اروپایی، دانشگاه

هاي خود و سازي ایدههنگامی کارآفرین هستند که از حداکثرسازي ظرفیت خود براي تجاري
  و آن را تهدید مهمی براي ارزشهاي دانشگاهی تلقی نکنند.ایجاد ارزش در جامعه نترسند 

هاي شود. فعالیتتري تأمین میهاي کارآفرین از منابع متنوعاي دانشگاهعالوه، نیاز بودجهبه
تواند داراي انواع مختلفی نظیر مشاوره، آموزش، ها براي تأمین مالی غیر دولتی میدانشگاه

مالکیت یا مشارکت در مراکز رشد، پارکهاي علم و فناوري و  تحقیق و توسعه، انتقال فناوري،
اي در هاي کارآفرین مسئولیت پذیرفته شدهها باشد. دانشگاههاي دانشگاهی و نظایر آنشرکت

کمک به توسعه محلی دارند. در واقع، دانشگاه کارآفرین از منظر سازمانی به نحوي مدیریت 
اقتصادي جامعه و  -در پاسخگویی به نیازهاي اجتماعیپذیري شود که داراي توان انعطافمی

توجه به فرصتهاي محیطی باشد. در دانشگاه کارآفرین باید ابعاد مختلف کارآفرینی اقتصادي و 
 -اجتماعی مورد توجه قرار گیرد. در برخی جوامع، مسائل و مشکالت فرهنگی -فرهنگی

ها در امور داشته و انتظار از دانشگاهتري نسبت به مسائل اقتصادي وجود داراجتماعی ریشه
  باشد.اجتماعی کمتر از مداخالت و اثربخشی اقتصادي نمی

دهد که هر چند مفهوم کارآفرینی هاي دنیا نشان میها و تجارب دانشگاهبررسی اقدامات، برنامه
ارآفرینی ها متفاوت بوده است، اما کو میزان موفقیت و دستاوردها در مناطق، کشورها و دانشگاه

دانشگاهی و حرکت به سوي دانشگاه کارآفرین در اغلب نقاط دنیا از امریکاي شمالی تا آسیاي 
جنوب شرقی و کشورهاي قاره سیاه از دهه هاي قبل آغاز شده است. این حرکت و سفر با قوت 

ده ادامه دارد. اغلب صاحب نظران و مدیران دانشگاهی، ضرورت و آین و قدرت، با مفاهیم متعدد
کارآفرینی دانشگاهی را روشن تر و تابناك تر از وضعیت گذشته و حال می دانند. در ایران 

هاي علمیه که ها، مدارس سطوح عالی و حوزهخانهامروز، برخالف الگوي سنتی دانش در مکتب
در آن دانش و تولید نسبتی به هم پیوسته با هم داشتند، با تأسیس دانشگاه مدرن، علیرغم 

اولیه، نسبت در هم تنیده میان دانش و جامعه و صنعت کمتر مورد التفات قرار گرفت  توجهات
آموختگان و دو حوزه اجتماعی و صنعت جدایی دانایی و تخصص دانش ۀو به نوعی میان عرص

و شکافی قابل مالحظه بوجود آمد. نتیجه این وضعیت، نه تنها یک جامعۀ رشد نیافته بود، بلکه 
تقاي نظام سنتی تولید، صنعت جدید نیز نتوانست در نسبت با هویت ملی خود دلیل عدم ارهب

  را تعریف کند و حتی از دانش علمی عرضه شده در دانشگاه استفاده مناسب کند. 
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هاي کارآفرین هاي فعلی ایران به دانشگاههاي زیادي در مسیر تبدیل دانشگاهبدیهی است چالش
جدایی میان نظام دانایی و کاربرد آن در دو عرصۀ جامعه و وجود دارد تا شکاف مذکور، یعنی 

ریزي شده، نوآوري نظام یافته و سخت کوشی جامعه دانشگاهی صنعت را پر کند. حرکت برنامه
تواند تضمینی بر دانشگاه کارآفرین در از یک سو و تدابیر و ابتکارات سیاسی از سوي دیگر می

سد دانشگاه کارآفرین یکی از سناریوهاي اصلی دانشگاه آینده باشد. در هر حال، به نظر می ر
تواند مسائل زیادي براي دانشگاه و جامعه و معتبر آینده بوده و بی اعتنایی به این سناریو می

  اقتصاد ایجاد کند.
ه وجودي) خود کارآفرین باشد. به این معنا لسفهر دانشگاه باید بر اساس مأموریت و رسالت (ف

ر سپهر جامع علم و فناوري و نظام ملی نوآوري باید بر اساس مأموریت خود که هر دانشگاه د
اي براي کارآفرینی باشد. بنابراین، دانشگاهی که بتواند داراي راهبرد، تعریف، الگو و ترکیب ویژه

اجتماعی  -چنین محصوالتی را بر جامعه و صنعت عرضه دارد، به مراتبی از کارآفرینی اقتصادي
گیرند که در آن کارآفرینی هاي کارآفرین در یک طیف متنوعی قرار می. دانشگاهنائل شده است

 -) انواع کارآفرینی (اجتماعی2) مأموریت و زمینه فعالیت هر دانشگاه، 1دانشگاهی بر اساس 
) نوع دانشگاه (ترکیب 4) کارکردهاي سنتی دانشگاه (آموزش، پژوهش و خدمات) و 3اقتصادي)، 

هاي شود بر اساس مؤلفهشود. در این نوشتار تالش میي علمی) تعریف میها و تخصصهارشته
چهارگانه فوق، الگوهاي متنوعی از دانشگاه کارآفرین ارائه شود و نشان دهیم چگونه یک دانشگاه 

پذیري و قبول تعهد و مسئولیت مدنی رو که خواهان اجتماعتواند در جهان پیشکارآفرین می
  ، نقشی مؤثر ایفا کند.و اقتصادي مضاعف است

 
 -کارکردهاي دانشگاه کارآفرین، جهان کار، پاسخگویی به نیازهاي اجتماعی :کلیدي واژگان

  .اقتصادي
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در مسیر دستیابی به  باز اندیشی وآینده نگري در آموزش وتربیت شهروند جهانی

 توسعه پایدار

  دکتر غالمعلی احمدي
  رجائیاستاد دانشگاه تربیت دبیر شهید 

ahmadygholamali@gmail.com  

 چون: هاییشهروندانی است تا با شایستگی تنیازمند تربی جهان پیوسته در حال تغییر امروز
 توانایی کار فردي و تفکر تاملی، تفکر پیش بینی کننده و تفکر انتقادي، توانایی تفکرسیستمی،

تحلیل  توانایی جستجو و هاي پیچیده،تیتحمل ابهام در موقع توانایی توانایی حل مسئله، تیمی،
داشتن رفتار اخالقی مناسب با  همدردي و توانایی ابراز همدلی، تولید دانش، توانایی اطالعات،
توانایی درك نقش  حفظ محیط زیست، توانایی تعامل درك رابطه با زیست بوم خود و دیگران،
 سیاسی فرهنگی و اقتصادي، هاي اجتماعی،جهانی در کلیه فعالیت عنوان یک شهروند خود به

   بتوان درمسیر توسعه پایدارگام برداشت. تا ،را داشته باشند
 بازنگري عمیق در روند طراحی، تربیت چنین شهروندانی مستلزم بازاندیشی و آنچه مسلم است،

در این میان الزم است تا کلیه مراکز  درسی است. وهاي آموزشی مهبرنا ارزشیابی اجرا و تولید،
  ها به چهار تغییر بنیادي زیر دست بزنند:بویژه مدارس و دانشگاه خصوصی، آموزش دولتی و

  این مراکز آموزشی به یک سازمان یادگیرنده تبدیل شوند.-الف
 -مسئله  ردبا رویک هاي درسی درهم تنیده ویچیده جهان امروز در قالب برنامهمسایل پ-ب

  .تدریس شود محور در آنها-محور وفرایند
تفکر  هاي مبتنی بر عمل وهاي مورد نیاز شهروندان جهانی ازطریق ایجاد فرصتصالحیت -ج

  .آنها آموزش داده شود به این مراکز رتاملی د
خود تنظیمی در فراگیران توسعه داده  خودارزشیابی و هاي خودراهبري در یادگیري،مهارت -د

       .شود
راهکارهاي پیشنهادي براي نظام ، هاي مذکورضمن معرفی هر یک از شایستگی، در این مقاله

 .دیگرکشورهاي جهان معرفی خواهد شد آموزشی ایران و
 ، برنامه هاي درسید جهانی، توسعه پایدار، یادگیري: شهرون واژگان کلیدي
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  هاویژگی و هامسئولیت حقوق،:شهروندي رفتار
  نصري صادق دکتر

  رجایی شهید دبیر تربیت دانشگاه دانشیار
s.nasiri@srttu.edu  

 هم مقوله این به توجه و است ملل حقوق و المللبین حقوق مهم مباحث از شهروندي حقوق
 مباحث شمار در را آن و است خاص اهمیت حائز آن، ذاتی ارزش نظر از هم و ابزاري جهت از

 هر بین یزن و شهروندي حقوق مفهوم و اسالم تعالیم بین. است داده قرار معاصر حقوق محوري
 در گاه که تعارضاتی. است برقرار ناپذیر گسست يارابطه شهروندي حقوق با دیگر الهی سنت
 حقوق. است حل قابل و پذیر آشتی تعارضات از شودمی دیده شهروندي حقوق موارد با هاسنت

 سنت سراسر بر حاکم روح بلکه نیست، آن از منفک و طبیعی فطري حقوق از جدا شهروندي
  .  است کرده پیدا تجلی عرف در که است الهی

 فرهنگی و محیطی زیست اقتصادي،-اجتماعی سیاسی، مدنی، ابعاد بر مشتمل شهروندي حقوق 
 براي آزادي خود، ابراز براي آزادي به توانمی شهروندي حقوق ترینمهم از. است گروهی یا

 حق منصفه، هیئت حضور با عادالنه و سریع محاکمه یک از برخورداري حق عبادت، و پرستش
 حق حکومت، توسط اشتغال ایجاد حق  دولتی، مقامات گزینش براي انتخابات در دادن راي

 "خوشبختی جستجوي و آزادي، زندگی،"کردن دنبال براي آزادي انتخابات، در شدن نامزد
  .است

 شهروند یک هايمسئولیت. شودمی مطرح فرد هايمسئولیت شهروندي، حقوق راستاي در 
 را جامعه که موضوعاتی و مسائل از بودن آگاه اساسی، قانون از دفاع و پشتیبانی شامل خوب
 و جامعه قوانین به گذاشتن احترام  دموکراسی، فرایند در مشارکت دهد،می قرار تاثیر تحت

 محلی، جامعه در مشارکت دیگران، نظرات و باورها حقوق، به گذاشتن احترام ها،آن از اطاعت
 یک. باشدمی لزوم صورت در کشور از دفاع و حکومت به مالیات موقعهب و صادقانه پرداخت
 گذارد،می احترام امور اولیاي به و کند می تبعیت قانون از همیشه که است کسی خوب شهروند

 و دارد دوست را کشورش کند،می کمک مدنی جامعه به خود تکالیف و وظایف انجام با
 و اعتماد قابل دهد،می نشان دیگران حقوق براي احترام و ادب دهد،می نشان پرستیمیهن
 و دارد پذیريمسئولیت است، اخالقی شجاعت داراي پاسخگوست، دارد، بردباري است، صادق
 به نسبت بصیرت و آگاهی افزایش چون هاییروش با شهروند یک. است نفس انضباط داراي
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 کارهاي انجام و همیاري بودن، روزبه فعالیت، و کار در کوشی سخت آن، مسائل و جامعه
 ایجاد بحران، مواقع در همنوعان به کمک براي اضطراري و اولیه هايمهارت یادگیري داوطلبانه،

 خود، سالمت به دادن اهمیت و انتخابات در فعاالنه مشارکت دیگران، براي کارآفرینی و شغل
  .یافت دست هدف این به تواندمی

 ازجمله معاصر، دوران سیاسی و آوريفن اجتماعی، سریع تحوالت به توجه با شهروندي تربیت 
آید می شمار به جهان کشورهاي تربیت و تعلیم گذارانسیاست و ریزانبرنامه هايمشغولیدل

 مطالعات. دارد شهروندي رفتار تربیت در ناپذیري انکار نقش کشور آموزشی نظام زمینهو در 
 با کمی انطباق آموزشی محتواهاي و درسی هايبرنامه که دهدمی نشان گرفته صورت
 و شهروندي حقوق ابعاد زمینه در افراد هايآگاهی همچنین. دارد خوب شهروند هايویژگی
  .باشدنمی مطلوب حد در پایدار توسعه

  
  .هاي درسیرفتار شهروندي، تربیت شهروندي، توسعه پایدار، برنامه :کلیدي واژگان
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  هاي شهرونديهاي آموزشی و آینده پایدار: آموزش مهارتگذاريسیاست
  محمدرضا عنانی سرابدکتر 

  استاد دانشگاه شهید بهشتی
  

شهروندي است. در حقیقت داشتن هاي فعالیت در راستاي آینده پایدار مستلزم کسب مهارت
بارز جامعه  ۀصاند، مشخروندي را از طریق آموزش فراگرفتههاي شهشهروندان فعال که مهارت

رود. شهروند فعال به مسایل محله، مدرسه و بطور کلی جامعه حساس است پایدار به شمار می
اد اجتماعی، اقتصادي، سیاسی ها را مورد مطالعه قرار دهد و آماده است ابعمند است آنهو عالق

ها در حل مسایل با هدف رسیدن به آینده و محیطی مسایل را شناسایی نموده و با تحلیل آن
بر آن است که با عنایت به  مقاله حاضر ،پایدار مشارکت کند. با توجه به اهمیت این مقوله

آموزش شهروندي خطوط کلی  ،هاي آموزشی مستخرج از سند برنامه درسی ملیگذاريسیاست
هاي بنیادین شهروندي فعال و ها و مهارتکاوي نموده و با پرداختن به دانشرا در این سند وا

ها را در چارچوب برنامه درسی زبان خارجی در برنامه درسی هاي ممکن براي تحقق آنراه ،آگاه
  پیشنهاد کند. 

  
هاي آموزش شهروندي، برنامه گذاري آموزشی، آینده پایدار، مهارتسیاست :واژگان کلیدي

 .ملی درسی
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  در ترویج مهارت هاي شهروندي هاي دانش آموزينقش تشکل
  حمیدرضا کفاشدکتر 

  معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش
Pt.moaven@medu.ir 

داري رسالت آموزشی و تربیتی و انجام وظایف گسترده بزرگ آموزش و پرورش براي عهدهاد نه
و تغییر بنیادین دارد  و صحیح خود و همگامی با تحوالت جهانی نیاز به یک خانه تکانی اساسی

  سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دیده شده است. و نیز 1404 انداز افقکه در چشم
ي جمهوري اسالمی رسیده و از یید و تصویب باالترین مقامات و نهادهاأد که به تاسنااین 
تربیت جامع نونهاالن را در شش ساحت که در  راه آن نیز رونمایی شده است، تعلیم ونقشه

مین کننده أاي است و به نوعی تو فنی و حرفه ،برگیرنده همه ابعاد تربیتی، فرهنگی، اجتماعی
  گیرد:پی می ،باشدو اجتماعی آنان می عاطفی معنوي، ،نیازهاي مادي

  تعلیم و تربیت اعتقادي، عبادي و اخالقی-1
  تعلیم و تربیت اجتماعی و سیاسی-2
  تعلیم و تربیت زیستی و بدنی-3
  شناختی و هنريتربیت زیبا تعلیم و-4
  ايتربیت اقتصادي و حرفه تعلیم و -5
  تعلیم و تربیت علمی و فناورانه-6

ه گانه را بهاي ششهاي آموزش و پرورش یک یا چند ساحت از این ساحتهر کدام از بخش
-تشکل ،کنند تا پازل تربیت جامع نسل تکمیل شود. در این میانعنوان هدف غایی تعقیب می

طور ویژه اهداف تعیین شده در این هآموزي که در سطح مدارس فعال هستند نیز بهاي دانش
و  اجتماعی تآنچه بیشتر مد نظر این تشکیالت است، تربی کنند. اماها را دنبال میساحت

هاي مهارت ؛شودهاي شهروندي میالمجموع شامل مهارتاست که فی آموزانسیاسی دانش
تامین  ءشهروندي اگرچه در دیگر فصول و موضوعات و محتواي کتب درسی نیز به نحوي از انحا

 هخاصی که دارند می توانند این هدف را بهاي دانش آموزي بنا به ماهیت لکن تشکل ،می شود
  تر به نتیجه برسانند.سریع تر مطرح کنند و بهتر وتر و جذابصورتی عمیق

  در چند خصلت مهم مشترکند: ،هاي دانش آموزي در هر موضوعی که تشکیل شوندتشکل
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اشتیاق  و به میل دانش آموزانهاست. وقتی داوطلبانه بودن آن ،اولین ویژگی این تشکیالت -1
و  شوندمیقناع هاي آن خوششان می آید، بیشتر اشوند که از برنامه وارد یخود در تشکیالت

  سپارند چرا که کنند و به تعالیم آن دل میتر فعالیت میمشتاق
  کنند.احساس تنوع و تفاوت می ، بیشترهاي روتین مدرسهها در مقایسه با فعالیتآن
بدین معنا که خود  .محور فعالیت است » دانش آموز« ، هاي دانش آموزيدر تشکل -2

  آموزان در همه فرایندها از مرحله تفکر و تصمیم تا اجرا و ارزشیابی و دانش
  نتیجه گیري حضور و دخالت دارند.

رو همه مراحل کار، جدي و تعیین کننده است. از این در آموزاندانشبه عبارتی دیگر مشارکت 
اند و همین احساس به نقش پرثمري داشتهبخش است و جودشان اثرکنند که واحساس می

تر، جایگاه خود کنند و با فعالیت بیشتر و دقیق حساسادهد تا مسئولیت بیشتري ها نیرو میآن
  تر کنند و ارتقا بخشند. را در تشکیالت محکم

هویت، پرچم، شعار، نشان و آداب خاص دارد و افتخارات خود را در  ،تشکیالت براي خود -3
د و این فرصت و امکان را پدید دهکند و انتشار میو یا نشریات ادواري خود ثبت می هاسایت

ها را به وجود خود الحاق کنند و بدان توانند بخشی از این هویتمی آموزاندانشآورد که می
هاي افتخار براي رشد و بالندگی به احساس ارزشمندي و نشان نآموزادانشمباهات ورزند، 

  ها را تامین می کند.خوبی اینه بیشتر نیاز دارند و تشکیالت ب
  که در نهاد و ذات انسان است را  » دوست داشتن «و  » دوست« 	تشکیالت نیاز به -4
و با در کنار یکدیگر  در کارهاي گروهی و تشکیالت آموزاندانشند. وقتی کخوبی تامین میهب

هاي مثبت و رسانند، کم کم این همکاريدهند و به نتیجه میمشارکت هم کاري را انجام می
  ها و شود. آن هم، دوستبه دوستی و دوست داشتن، تبدیل میسازنده 

  هایی که در هدف و آرمان مشترکند و احساس قرابت و نزدیکی دارند.دوست داشتن
، زیستی و شهروندي است. با این هاي اجتماعیها، فعالیتغالب تشکل درون مایه محتوا و-5

کنند و در امورات هاي فعال اجتماعی ظهور میصورت انسانهکم کم ب آموزاندانشحساب 
هایی همچون خیزند. برنامهمی هاست، به مشارکت براجتماعی که زندگی روزمره ما سرشار از آن

عمومی، بومی و ملی که نیاز به گردانندگان و کارگزاران و هاي هاي خانوادگی، جشنمراسم
ها صورت جوششی از همین افراد تربیت شده عضو تشکلهمجریان جسور و ورزیده دارد، معموال ب

هاي اجتماعی و شهروندي است که از کارکرد ها و مشقو این اولین ثمره تمرین شودانتخاب می
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تر ظاهر هاي جديبعدها همین فعاالن نوباوه در برنامه شود.حاصل می آموزيدانش هايتشکل
توان در دهند. تا بدان پایه که امروزه میهاي بزرگتري به خود اختصاص میشوند و نقشمی

، گزارانردر ردیف نمایندگان مجلس، مدیران و کا ردیف رجال بزرگ سیاسی و اجتماعی،
اي رمندان و... کسانی را یافت که مشق حرفه، بازیگران و هن ارگردانانک، صاحبان حرف و صنایع

اند و اولین آشنایی آنان آموزي آموختههاي دانشخود را در مدرسه و در قالب عضویت در تشکل
هاي با قانون و مقررات و اولین انس و عادت آنان با نظم و دقت و وظیفه شناسی در همین تشکل

  ساده و صمیمی دانش آموزان شکل گرفته است.
  

و فنی و  ،، اجتماعیسند تحول بنیادین آموزش و پرورش، تربیت فرهنگی واژگان کلیدي:
  .اي دانش آموزي، مهارت هاي شهروندينونهاالن، تشکل ه ايحرفه
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  حقوق شهروندي  تربیت آموزان ودانش
  حسن شربت داردکتر 

 مدرس دانشگاه 
sharbatdarhasan@yahoo.com 

 ،شودشناخته می جامعه و جهان معاصر انسان محور توسعه پایدار، در هزاره سومبه اینکه  نظر 
هاي اساسی در این راستا، آموزش شهروندي است. آموزش شهروندي عامل یکی از مکانیسم

تحکیم و تقویت  مهمی در نهادینه شدن حقوق شهروندي است. آموزش شهروندي منجر به
هاي شهروندي در جهت استحکام دموکراسی و مشارکت پایدار شهروندان نظام ارزشی مهارت

بقاء و تداوم حیات اجتماعی و میزان توسعه همه جانبه جوامع صنعتی گردد. این مولفه ضامن یم
نوعی اعتماد به  ،دوران مدرسه و و رو به پیشرفت است. چنین تربیتی از همان آغاز طفولیت

نقش دیگر این   نفس و رفتارهاي مسؤوالنه را از نظر اجتماعی و اخالقی به وجود می آورد؛
ملی و جهانی است.  -لیمورد مسایل عمومی جامعه در ابعاد مح مولفه ارائه اطالعات و آگاهی در

و جستجویی براي مساوات طلبی هایی واجد فضایل و اخالق مدنی و جمعی است چنین آموزه
در واقع آموزش شهروندمداري در یک جامعه باعث این شده که تمام اعضاي جامعه از  است.

و ضمن برخوداري از احترام ملی، از  حس شهروندي مثبتی به صورت ملی برخوردار باشند
مند گردند. یادگیري پارامترهاي و سیاسی و اقتصادي و فرهنگی بهرهحقوق مشخص اجتماعی 

اجتماعی در زندگی  آموزش رفتار شهروندي به افزایش کیفیت زندگی جمعی و تقویت سرمایه
نی هاي مدد سازماندر افزایش کیفیت عملکر کند. آموزش رفتارهاي شهرونديکمک شایانی می

ها به تقویت اخالق اجتماعی و بسط همبستگی اجتماعی یک بسیار اثرگذار است، این آموزه
ملی و جهانی کمک خواهد کرد، آموزش شهروندي بخشی از وظایف  -جامعه در سطح محلی

هاي لی و محلی، تشکلهاي ممدیریت شهري است، در واقع دولت و نهادهاي قانونگذار، سازمان
هاي طریق آموزش حقوق شهروندي و مهارتاز  مدارس پرورش و ویژه آموزش وهب…مدنی و 

 زندگی جمعی و شناخت اصول مدیریت شهري نقش بارزي در تربیت شهروندان خواهند داشت.
  هاي ایجاد و تقویت مهارت شهروندي در مدرسه عبارتند از:ترین روشبرخی از مهم

  با قوانین و مقررات جامعه آموزان. آشناکردن دانش1 
  آموزان به حقوق شهروندیشان . آشناکردن دانش2 
  آموزانوزش اخالق و ادب اجتماعی به دانش. آم3
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  . آموزش رعایت انضباط اجتماعی و حفظ اموال عمومی4 
  . آموزش کمک به همنوعان بدون توجه به مکان زندگی، رنگ، نژاد، مقام و ثروت.5 
  حق زندگی براي همه نِقائل شد . آموزش6ِ 
  آموزانري و وحدت ملی در جامعه به دانشافکار، مردم ساالۀ . اشاعه آزادان7 
  …ها، طبقات، ادیان، قومیت ها و نژادها وگروه ۀ. آموزش رعایت حقوق هم8 
  هاي واالي انسانی در جامعه و نهادي کردن آنها. گسترش ارزش9

  آموزانبه دانش هاي انسانی. آموزش احترام به کرامت10
  آموزانوجدان کاري و فرهنگ کار به دانش . آموزش نظم،11 
  آموزانحق جویی و پرهیز از ظلم به دانش . آموزش عدالت جویی و12 
  هاي آموزش حقوق شهروندي. برگزاري سمینارها و دوره13 
  . ارائه بروشورهایی در زمینه آموزش حقوق شهروندي14 

هایی هاي فردي و اجتماعی است. فعالیتاي از فعالیتگسترده ۀمجموعشهروندي  ؛نتیجه اینکه
که اگرچه فردي باشند اما برآیند آن به پیشرفت وضعیت اجتماعی کمک خواهد کرد. شهروندي، 

اي به برابري و عدالت توجه دارد و در نظریات از جمله مفاهیم نو پدیدي است که به طور ویژه
وقتی تحقق » شهروندي«اي پیدا کرده است. مقوله یگاه ویژهاجتماعی، سیاسی و حقوقی جا

یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به می
هاي مورد نظر زندگی از حیث اقتصادي و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. ضمن فرصت

هاي مختلف مشارکت دارند و در برابر حوزه اینکه شهروندان به عنوان اعضاي یک جامعه در
هایی را نیز در راستاي اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده حقوقی که دارند، مسئولیت

اي شهروندي و ایجاد جامعهي گیرند، و شناخت این حقوق و تکالیف نقش مؤثري در ارتقامی
همانا  مدارس در ونديآموزش حقوق شهر ،بر اساس نظم و عدالت دارد. براین اساس

هاي متناسب با شهروندي مبتنی بر کرامت و ارزش واالي ها و تکلیفسازي نظامی از حقنهادینه
  .دارس  به شهروندان آموخته می شودانسانی است. آموزش حقوق شهروندي در دروس م

آموزش رسمی از مقطع آمادگی آغاز و تا دوره دانشگاهی ادامه می یابد. در هریک از مقاطع 
با توجه به شرایط سنی و  )متوسطه دوم )وراهنماییمتوسطه اول (آمادگی، دبستان، تحصیلی (

(از  ذهنی کودکان و نوجوانان و جوانان، آموزش حقوق شهروندي با روش کامالً غیرمستقیم
عبارتی مدارس براي ه ، بشودانجام می تار و برخورد آموزگار با کودکان)طریق نحوه رف
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آموزان، شهر را تجربه کنند و با حقوق شهروندي به آموزان فضایی فراهم کنند که دانشدانش
هاي آموزشی براي تدوین و یادگیري محیط ها وی آشنا شوند. یعنی ساختارها، روششکل عمل

(با بهره گیري  ح مستقیم مفاهیم حقوق شهروندي با دانش آموزانو طر شهروندي آماده شوند
از روش هاي تدریس فعال از جمله؛ روش حل مسئله، روش کاوشگري، روش پروژه، روش 

ا برگزاري رسانی در خصوص حقوق شهروندي بو همچنین اطالع) …یادگیري مشارکتی و
تابچه تصویري،کتب آموزشی، ابزار هاي کوتاه مدت و تهیه و تدوین ککنفرانس، سمینار، دوره

آموزي به عنوان راهکارهاي تربیت هاي فوق برنامه و اردوهاي دانشالیتسمعی و بصري و فع
  شهروندي بهره برد.

  
 آموزش شهروندي، انضباط اجتماعی، سرمایه اجتماعی، یادگیري شهروندي واژگان کلیدي:

 
   



نگري در نظام آموزش و یادگیري ایرانکنفرانس ملی بازاندیشی و آینده _________   _________ 
  

٤٠ 
 

  نگري در اشتغال و آموزشآینده
  سپهريدکتر محمدرضا 

  رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی
sepehri@lssi.ir  

  
شدت  ت.ها را به سرعت متحول نموده اسفرایند جهانی شدن، زندگی انسان پیشرفت فنآوري و

 بینی نبوده است. با تغییراي است که به این وسعت قابل پیشو سرعت این تغییرات به گونه
چار دگرگونی هاي کسب و کار، نوع سازماندهی، شیوه انجام امور، و نوع تعامالت دفنآوري، مدل

ر چه به هاي ارتباطی، سیالیت و نقل و انتقال نیروي کارفت فنآوريشده است. به دلیل پیش
توان گفت اي که میه شدت افزایش یافته است؛ به گونهصورت فیزیکی و چه به صورت مجازي ب

تر زارکار منعطفان برداشته شده و باي جغرافیایی در بازار کار جهانی تا حدود زیادي از میمرزها
  شده است.

ازارکار مورد نیاز ب يهاي جدیدة انجام کارها، مهارتجهت همگرایی با فنآوري و تغییر شیو
دائماً ود، خخواهند بود. کارآفرینان و کارفرمایان به منظور حفظ مشاغل یا توسعه کسب و کار 

گیري هاي جدید تصمیم، مدیریت استعدادها یا کسب مهارتهاباید در مورد تقویت مهارت
و  وري کسبپذیري و درآمدزایی افراد، بهرهنقشی بنیادي در اشتغال هایی کهنمایند. مهارت

  کارها و جذب سرمایه ها دارند.
که اي ر قرار داده است؛ به گونهبه شدت تحت تأثی ، ماهیت کار و روابط آن را نیزتحوالت آینده

این موضوع .هاي آینده نیازمند بازنگري جدي هستندمی چون کارکنان، مدیران و سازمانمفاهی
  قرار می دهد. هاي آن ي شاخصو ارتقا 12هاي جدیدي را فراروي تحقق کارشایستهچالش

گرو کسب  ، دردانش گیري از مدیریتانی با بهرههاي شغلی در این بازار جهاستفاده از فرصت
یل عدم هاي آموزشی اغلب به دلورد نیاز و تفکر خالق است. سیستمهاي نرم و سخت ممهارت

گیرند. این بدان معناست از بازارکار مورد انتقاد قرار میهاي ارائه شده و نیناسب میان مهارتت
هاي و سازمان ر نیستندنیاز بازار کا هایی هستند که موردبرخی افراد در حال یادگیري مهارتکه 

کنند. این ند که آموزش غیرکاربردي ارائه میآموزشی در حال هدر دادن منابع محدودي هست
  گردد. وري و اشتغال میوسعه و رشد بهرهیک مشکل جدي براي تمام کشورهاست که مانع ت
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وزش و آم هاي آموزشی به منظور تربیت نیروي کار مورد نیاز آینده کشور و تناسب میاننظام
موده و بر اساس دهی بازار کار آینده را به طور مستمر رصد ننیاز بازار کار، باید روندهاي شکل

  ریزي نمایند. هاي ممکن و مرجح در آینده برنامهسناریو
کان و در هر مجام کار در هر ، رفتارهاي جدید ناشی از این تغییرات، امکان انهاتغییر فنآوري

و  نده کاردهی آینسل جدید، همگی از عوامل مهم شکلهاي کاري شزمان، انتظارات و رو
  آیند. مشاغل جدید به شمار می

دهی آینده کار را در توسعه اقتصادي، روندهاي شکل 13این مقاله، با توجه به نقش منابع انسانی
ائه هاي مورد نیاز در آینده ارها و آموزشهایی براي مشاغل، مهارتی نموده و داللتارزیاب
پژوهی و به منظور نوآوري در حفظ نیروهاي ها مبتنی بر مطالعات آیندهنماید. این ارزیابیمی

  ها از طریق بهینه کاوي است. ایی براي خالء یادگیري در سازمانهحلو یافتن راه کلیدي
ها هریک اندیشاما زمینه را براي تح کنند،اگرچه مطالعاتی از این نوع، پاسخی قطعی ارائه نمی

هاي بازار کار ها و فرصتی آماده شدن براي مواجهه با چالشچگونگو بحث و گفتگو راجع به 
  نمایند. فراهم میآینده 

  
  .نگريههاي کار، آینداشتغال، منابع انسانی، مهارت واژگان کلیدي:

 
 

   

                                                             
1 3 Human Resources 



نگري در نظام آموزش و یادگیري ایرانکنفرانس ملی بازاندیشی و آینده _________   _________ 
  

٤٢ 
 

  آینده نهادهاي آموزشی و فضاهاي یادگیري در جوامع یادگیرنده
  فراستخواهمقصود دکتر 

  عالیدانشیار مؤسسه پژوهش وبرنامه ریزي آموزش
  

» دنیایی جهانی شده«ترین عامل پیشران ما به سوي آیندة این سرزمین درانسانی مهم ۀسرمای
هاي آگاهی خالق، و بدون توسعه ظرفیت است. این امر جز با سطوح عالی یادگیري و جریان

. 1یادگیري الزم است در چهار سطح دیده شود: آید. امر به دست نمی» ساختن دانش«ملی
. 4.سطح کالن نهادها و 3، »فضاها و اجتماعات یادگیري«. سطح میانی2سطح خرد فردي، 

وسیستم) متعامل با اجتماع جهانی. از سوي (اک سطح بسیار کالن ساختارهاي ملی و زیستبوم
اي است که معموال با یکی از شتهبلکه پسا ر اي وپژوهی حوزه مطالعاتی میان رشتهدیگر آینده

-3تأویلی(هرمنوتیک)،  -2پیش بینی(پوزیتیوستی)،   -1شود: چهار رویکرد عمده دنبال می
  گرایی (پراگماتیستی). ساختن-4وپساساختارگرا و انتقادي، 

در فوق، از شناسی امر یادگیري در ایران در چهار سطح یادشده ، ضمن مسألهدر این مقاله
) استفاده CLA ی الیه به الیه عنایت اهللا (روش پژوهی به روش تحلیل علّتقادي آیندهرویکرد ان

یادگیري در ینده چهار سناریو براي آدلفی و پنل خبره،  گیري از ابزارهايمی شود و ضمن بهره
  شود. ارائه می GBNایران  با تکنیک 

  
  .یادگیري، آینده پژوهیساختارها، زیستبوم یادگیري، اجتماعات واژگان کلیدي: 
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  نگري و بازاندیشی در آموزش فیزیک ایرانآینده
  سعداله نصیري قیداريدکتر 

  استاد دانشگاه شهید بهشتی و سرپرست کمیسیون ملی یونسکو
nasiri@iasbs.ac.ir  

  
لمین عالی توسط مرحوم دکتر محمود عطور رسمی در دارالمکه تدریس فیزیک به 1307از سال 

-هاي چشمگیري در سایه تالش اساتید، دانشجویان و سیاستموفقیت، حسابی آغاز شده است
دست آمده است. لذا در ابتدا الزم است تأکید کنیم گذاران علمی کشور در این حوزه از علوم به

اعتنایی به ماندگار و بی مهري به اینگونه زحماتر مطالب زیر به معنی نفی و یا بیکه ذک
گسترش کمی و کیفی آن نیست و صرفاً براي شناخت وضعیت موجود و رسیدن به وضعیت 

هاي تدریس، تهیه زیرساخت ةگزینش دانشجو، شیو ةمطلوب است. براي اینکار باید در نحو
به  هاي مربوطنامهالزم، بازنگري در سرفصل دروس، ارزیابی تحصیلی، اصالح قوانین و آیین

  ارتقاء اساتید و غیره راهکارهاي مقتضی اندیشیده شود. 
مندي یک به دلیل اهمیت ندادن به عالقهگزینش دانشجو براي رشته فیز ةدر حال حاضر شیو

و تحمیلی بودن انتخاب این رشته معیوب است. دانشجو با هدف مشخص و بر اساس ظرفیت و 
فیزیک نباید این سؤال مطرح ۀ تقاضی ورود به رشتکند. براي ماستعداد این رشته را انتخاب نمی

  شوم؟اي قبول میباشد که با این رتبه من در چه رشته
توجه به  ،حتی در اغلب موارد .تفاوت نکرده است 1307نحوه تدریس اساتید خیلی با سال 

سال پیش افت کرده است. فضاي  90پرسشگري و نشاط علمی نسبت به  ۀآزمایشگاه و روحی
بین دانشجو و استاد، رفع اشکال و حل تمرین و صرف وقت کافی و ارتباط مستمر گفتگو 

آموزش استاد با دانشجو، حضور کافی دانشجو در آزمایشگاه به دلیل ماهیت دروس فیزیک در 
وضعیت مناسبی نیست. دانشجو نباید به درس فیزیک به عنوان تکلیف نگاه کند و پس از انجام 

بخشی از این آموزش باید با هدف ارتباط دادن درس با محیط پیرامون  بلکه ،آن کار تمام شود
ها نیست. بلکه بخش و زندگی روزمره باشد. فیزیک فقط حفظ کردن روابط و نظریات و فرضیه

  قابل توجهی از وقت دانشجو و استاد باید در آزمایشگاه و تحقیق عملی این قوانین بگذرد.
باید سرفصل دروس  ،سال پیش عمل کرد 90ان به شیوه تودر عصر پرشتاب توسعه علم نمی

هاي جدید در آن لحاظ گردد و اساتید در انتقال مفاهیم روزرسانی شود و یافتهصورت مداوم بهبه
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هاي جدید ها به مشارکت در آموزش با استفاده از فناوريو مطالب جدید به دانشجو و ترغیب آن
هاي نوین و اینترنت به وجه يزش تحت وب، استفاده از فناوراهتمام کنند. ابزار الکترونیکی، آمو

از دیگر لوازم مؤثر در آموزش و پژوهش است. البته باید مواظب بود اینترنت به  ،صحیح آن
ها و مقاالت نامهها، پایانابزاري براي سرقت علمی و کپی کردن نتایج کارهاي دیگران در طرح

زم براي حفاظت از مالکیت فکري و هدایت دانشجویان به تبدیل نگردد و ابزارهاي قانونی ال
  سمت رعایت آداب تحصیلی و آموزش و پژوهش فراهم شود.

انتظارات منطقی از مقاطع تحصیلی از دیگر مواردي است که باید مورد توجه قرار گیرد. دانشجو 
اي) و زش (پایهنباید در امور پژوهش متوهم بار آید انتظار از دانشجوي کارشناسی بیشتر آمو

تعمیق مفاهیم اصلی فیزیک و حداکثر تمرین پژوهش است. در مقطع کارشناسی ارشد عمده 
وقت دانشجو هنوز باید صرف آموزش و آشنایی تخصصی با گرایش خاصی از فیزیک شود و 
بخشی از وقت او نیز براي پژوهش در این گرایش صرف شود. در مقطع دکترا عمده وقت دانشجو 

دست آمده، سرعت و شتاب الزم هش گردد و در فرصت پسا دکترا با توان علمی بهصرف پژو
هاي پژوهشی و مشارکت در پروژه هايبراي تولید ایده و افزایش قابلیت پژوهشی و ارتباط با گروه

تواند در عرصه تخصصی کسب گردد. دانشجو نباید دچار این توهم شود که با دانش کم فیزیک می
  ارد شود و کاري بدیع در تراز تعریف شده انجام دهد.رقابت علمی و

داشتن برنامه و البته تبعیت از آن در خصوص توازن بین فیزیک نظري و حدود آن و فیزیک 
کاربردي از دیگر عواملی است که باعث شده است دچار نوعی افراط و تفریط شویم. گاهی آنقدر 

عنوان مدرس دانشگاه و التحصیالن فیزیک جز بهایم که فارغبه تولید فیزیک نظري پرداخته
اند و سپس همه هجوم احیاناً عضو هیأت علمی پژوهشی امکان اشتغال دیگري پیدا نکرده

اند که دلیل بیکاري و مشکل صنعت ما پرداختن به فیزیک نظري است و هر گونه پژوهش آورده
ده است و در مقابل صنعت آویزان و آموزش نظري مذموم و در توسعه علمی کشور بالاثر تلقی ش

از دالرهاي نفتی و وارداتی تبرئه شده است. در واقع باید یک نوع توازن بین بخش فیزیک نظري 
و فیزیک کاربردي در چارچوب یک برنامه کارشناسی وجود داشته باشد و یکی را فداي دیگري 

د در صنعت و بازار کار و کرنکرد. مگر روزي که پالنک نظریه مکانیک کوانتمی را تدوین می
شد؟ در حالیکه همین کشف در قرن بیستم اشتغال نیازي به مکانیک کوانتمی احساس می

بیشترین تأثیر را در توسعه فناوري داشته است و یا نظریه نسبیت خاص و عام انیشتین پس از 
با معیار  هاگونه نظریهگذشت بیش از یکصد سال چقدر کاربرد داشته است؟ آیا جایگاه این
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شود؟ در واقع فیزیک نظري و کاربردي هر کدام در جایگاه زایی و کارآفرینی سنجیده میاشتغال
خودش مهم هستند و نباید یکی را مذموم و دیگري را ممدوح دانست. اگر بیش از حد مقرر به 

  ماند.یکی از آنها پرداخته شود سر دیگري بدون کاله می
درستی پرداخته فناوري و توسعه علم است و باید به ابعاد مختلف آن به ۀعلوم پایه موتور محرک 

شود و یک ترکیب و طیف متناسبی از نیروهاي انسانی براي زمان حال و آینده تربیت شود. در 
هاي کاردان و ماهر، کارشناسان و مدیران با سواد و آموزش دیده، این طیف بایستی تکنسین
آموزي را هاي کارورزي و مهارتي دانشگاهی و همچنین دورههاکارشناسان ارشد که دوره

گذرانده باشند و متخصصینی که به دانش و مهارت فنی در سطوح باال آشنایی کامل دارند 
هاي صنعت، حضور داشته باشند و در رفع نیازهاي مختلف و شناخته شده کشور در حوزه

کنند. در این صورت آموزش کنکوري،  همچنین در مرزهاي دانش فعالیتخدمات، کشاورزي و 
طالب و مشتري نخواهد داشت. البته باید توجه داشت که این  خودگرا و بی کیفیت خودبهمدرك

ها زیر ساختباید اتفاق بیافتد که ضمن داشتن امکانات و هایی ها در دانشگاهها و پژوهشآموزش
-ریت افرادي که دانشگاه را از سیاستاي که شرح آن گذشت، تحت مدیگونه و اساتید مجرب، به

خودش هم سیاست زده نباشد و یا روي از یک گروه یا جناح خاص دور بدارد و و دنباله زدگی
و رقابت علمی سالم جاي  ساالريهاي سیاسی نباشد اداره شود. در این صورت شایستهگماشته جریان

  اهد گرفت.سیاسی بی حاصل و مخرب را خوهاي تبعیضات ناروا و رقابت
المللی نیز در پیشرفت در پایان باید توجه داشت که تسلط دانشجو به یک زبان علمی و بین 

هاي خود به دیگران نقش مهمی دارد. اینکه تفهیم یافته هاي دیگران و فهم یافته  علمی او و
ه نوبل هند در تولید فیزیک جدید سهم قابل توجهی دارند و برندگان جایز و کشورهاي پاکستان

ها به فهمیدن جدیدترین یافته ها به زبان انگلیسی و تواند تسلط آناند یک دلیلش میداشته
استعداد و ضریب هوشی دانشجویان ما مشکل ندارد. به قول  ،به عبارت دیگر .زبان اصلی باشد

رونی، بزرگی هنوز در کشور ما کودکانی هستند که بالقوه ابن سینا، محمدبن زکریا، فارابی، بی
ها را شکوفا کنند و بستر الزم را فراهم سعدي، حافظ و... هستند ولی باغبانانی باید این غنچه

  نمایند.
  

  .آموزش فیزیک، فیزیک نظري، فیزیک کاربردي، آینده نگري واژگان کلیدي:
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 هاها و فرصتآینده  آموزش: چالش مدیریت
  محدثه محب حسینیدکتر 

  ملی یونسکورئیس بخش آموزش کمیسیون 
mohebhosseini@irunesco.org  

  
اي از تناقض و اخیر، سطوح چندگانهۀناوري دهرشد شتابان تحوالت اقتصادي، اجتماعی و ف

ها، تناسب، شی قرار داده است. محور اصلی بحثهاي آموزپیچیدگی را پیش روي مدیریت  نظام
اقتصادي، اجتماعی و فناوري است. همه ما بر  ةها با شرایط پیچیدام و انطباق این نظامانسج

اقتصادي  ۀاین باوریم که آموزش باید در خدمت توسعه پایدار باشد، پاسخگو به نیازهاي توسع
هاي پذیر که به اصول اخالقی و معنوي و ارزشباشد و افرادي توانمند و مسئولیتو اجتماعی 

هاي فرآیندهایی که خارج از فضاي نظامیک احترام گذارند، تربیت کند. آیا با این دموکرات
  تحقق بخشد؟  هاي بنیادین خود راتوانند کارکردها میریان است، این نظامآموزشی در ج

در دهه پایانی قرن بیستم، ژاك دلورز چهار رکن را براي تحقق یک نظام آموزشی موثر و کارآمد 
العمر مطرح کرد. این ارکان شامل: یادگیري براي چگونه بر رویکرد فراگیر یادگیري مادام مبتنی

دانستن، یادگیري براي چگونه انجام دادن، یادگیري براي چگونه بودن، و یادگیري براي 
ها، و آموزشی، مهارتی، باورها و ارزش :همزیستی با یکدیگر است که بر اساس چهار زیر نظام

توان این هاي جدید جهانی، آیا هنوز میاند. با توجه به چارچوباجتماعی شکل گرفتهمناسبات 
هاي یک نظام آموزشی کارآمد تلقی کرد یا متغیرهاي جدیدي را باید در هپایۀ ارکان را به مثاب

  تحلیل در نظر گرفت؟
ت اي، تسهیالهگان خالق، معلمان حرفیک نظام آموزشی کارآمد و با کیفیت، مبتنی بر یادگیرند 

ها و مدیریت مشارکتی، احترام به فرهنگروز، هاي درسی بهمناسب و کافی یادگیري، برنامه
  باشد. م فرایندهاي آموزشی و یادگیري میجوامع محلی و پایش مداو

هاي آموزشی و ارائه راهکارهاي الزم براي نظام هاي اخیرهدف اصلی این مقاله، طرح چالش
آموزش است. پنج چالش که به عنوان محور اصلی، مورد تحلیل  ةر مدیریت آیندها دتوجه به آن

  قرار خواهند گرفت، عبارتند از : 
ولید محتواي آموزشی و گسترش ها و تها، افزایش دادهمدیریت یادگیري: رشد فناوري -1

تقال ان"یادگیري را پیچیده کرده است و نقش معلمان را از  هاي یادگیري، نظارت برمحیط

mailto:mohebhosseini@irunesco.org
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تغییر داده است. اکنون تغییر نگرشی از رویکرد  ،"گران یادگیريتسهیل"به  "گان دانشدهند
یري یادگیري سنتی که به فضاي کالس درس و نهادهاي آموزشی محدود شده بود به یادگ

یادگیرندگان  ةشود. از طرف دیگر، تحرك گستردپذیر مشاهده میپیچیده، متنوع، باز و انعطاف
شی در مورد چگونگی یادگیري و اندیهاي متنوع یادگیري، ضرورت بازدر کشورها و در محیط

  .  ها را مطرح کرده استگذاري آناعتبارسنجی و ارزش ها،بازشناخت صالحیت
: مفهوم کیفیت بسیار گسترده است و کیفیت محتواي آموزشی، فرآیندهاي بحران کیفیت  -2

کیفیت، آموزش موثر، آموزش با .گیردزشی و نتایج یادگیري را در بر میآمو یاددهی، فضاهاي
ارزیابی و پایش مداوم نتایج یادگیري شکل گرفته  مرتبط و مداوم است که بر اساس سنجش،

ها و دقت اطالعات توان روائی و اعتبار دادهرچوب جدید جهانی و ملی، چگونه میاست. در این چا
کنند، تضمین کرد؟ چگونه مداوم و در سطح گسترده دریافت میبه طور را که یادگیرندگان 

اي جهانی، اکنون فراتر هراي انطباق با چارچوبهاي آموزشی باید ارزیابی را مدیریت کرد؟ نظامب
هاي اي از مهارتکنند و بر ارزیابی سطوح گستردهاقدام می ،نتیجه محور یِهاي ملّ از چارچوب

اند. اما با المللی متمرکز شدهق با معیارها و استانداردهاي بینمطاب شناختیشناختی و غیر
که مطابق با برنامه درسی  هاي دیگري از جمله تناسب و تنوع تجارب آموزشی وچالش

  اند.اي ملی شکل گرفته است، مواجه شدههچارچوب
پردازان آموزشی، تسلط نظریههاي اصلی نگرانه در آموزش: یکی از دغدغهتسلط رویکرد فن -3

هاي اطالعاتی و ارتباطی نگرانه در آموزش است که بر اساس رشد شتابان فناوريرویکرد فن
هاي ملی هاي خالق و پاسخگو تربیت کند، هویتایجاد شده است. آموزش موظف است انسان

و تنوع فرهنگی و شهروند جهانی را پرورش دهد، مفاهیم صلح، بردباري، احترام به حقوق بشر 
ها متحول، که بر اساس گسترش فناوري را به یادگیرندگان منتقل کند. در این فضاي پیچیده و

هاي آموزشی دگیري شکل گرفته است، چگونه نظامها بر فضاي آموزش و یاو تسلط ابزاري آن
  نگرانه را حفظ نمایند و ارتقا بخشند؟توانند رویکرد انسانمی
جهانی آموزش براي توسعه پایدار ملل متحد (  ۀده ۀ: تجربمالن آموزشیتغییر و تنوع عا -4

پایدار اقتصادي، اجتماعی و  ۀ)، نقش کلیدي آموزش را در تحقق اهداف توسع2014-2005
همگان آشکار ساخت و ثابت کرد بین متغیرهاي آموزشی و اقتصادي، اجتماعی  فرهنگی بر

. پایدار بدون هماهنگی بین بخشی امکان پذیر نیست ۀارتباط متقابلی وجود دارد و تحقق توسع
از طرف دیگر، آموزش براي اینکه بتواند کارکردهاي خود را تحقق بخشد، باید عامالن غیر 
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میم گیري، اجرا و ارزیابی آموزشی و غیر دولتی را نیز در سطوح ملی و جهانی در فرآیندهاي تص
تواند فقط در ، آموزش و یادگیري دیگر نمیاین اساس ي آموزشی مشارکت دهد. برهابرنامه

ا گرایانه رلی آموزش محصور باشد. این امر گرچه رویکرد کلچارچوب نهادها و وزارت هاي متو
گذاري، مدیریت هائی را نیز را براي سیاستبخشد، اما پیچیدگیهاي آموزشی تحقق میدر نظام

  هاي آموزشی ایجاد می کند. و پایش برنامه
اي  بارز جهان معاصر، گسترش فضاي مجازي است هگسترش فضاي مجازي: یکی از ویژگی -5

یکی همراه گسترش یافته است. که از طریق گسترش دسترسی به اینترنت و ابزارهاي الکترون
هان اکنون از اینترنت استفاده درصد از جمعیت ج 40دهد حدود المللی نشان میهاي بینداده
اي درصد از استفاده کنندگان از موبایل از کشوره 70اند، بیش از افزایشکنند که در حال می

به اینترنت اتصال پیدا  میلیارد نفر از جمعیت جهان 5، سال آینده 20جنوب هستند و طی 
یادگیرندگان را قادر به دسترسی به منابع آموزشی و تولید  کنند. گسترش فضاهاي مجازيمی

ساخته است. اما  امکان یادگیري در هر زمان و مکان را فراهم موزشی کرده وآمحتواي  ةگسترد
ها ایجاد کرده است که را نیز در مدیریت اطالعات و دادههائی ها، چالشعلیرغم این فرصت
کنند که پردازان شده است. برخی استدالل میهاي متفاوتی از طرف نظریهموجب طرح دیدگاه

باشد که شاید در آینده سازي آموزش میراي جهانییک راهبر و کاتالیزور بفضاي مجازي 
کنند که فضاهاي جدید گیري شود و برخی دیگر استدالل میجایگزین نظام آموزش و یاد

  . کنندمیوزشی و فرایند یادگیري ایجاد اي را براي نظام آممجازي، محیط و الگوي نوآورانه
 

  .کیفیت و ارزیابی، فضاي مجازينگري آموزش، مدیریت یادگیري، : آیندهکلیدي واژگان
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اندیشی در آموزش مهندسینگري و باز آینده   
  دکتر حسین معماریان

  رئیس کرسی یونسکو در آموزش مهندسی استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران و 
hossein.memarian@gmail.com  

  
هاي پر فراز و نشیبی را پشت سر گذارده ایران در طول چند دهه گذشته سالآموزش عالی 

سرعت افزایش یافت. در طی این است. در طول دهه هشتاد شمسی تعداد دانشجویان کشور به
بوده است. در همین مدت، رشد تعداد  %8/9مدت متوسط نرخ رشد سالیانه دانشجویان 

بوده است. حاصل این   %4/13ه راتب بیشتر و سالیانمدانشجویان در گروه فنی و مهندسی به
افزایش قابل توجه سهم دانشجویان مهندسی، در آموزش عالی کشور بوده است. بر طبق امر، 

سومین کشور  ،ایران پس از روسیه و آمریکا ،میالدي منتشر شده است 2015آماري که در سال 
 آموختگان مهندسی است.از نظر تعداد دانش

هاي اخیر از مانع کنکور، تعداد هاي اخیر، و با گذر تدریجی حباب جمعیتی دههدر سال
ویژه تدریج کاهش یافته است. روند کاهشی متقاضیان کنکور، بهمتقاضیان این آزمون به

تواند هشداري براي مراکز آموزش مهندسی کشور باشد. متقاضیان گروه فنی و مهندسی، می
رود هاي اخیر در چند دانشگاه خودنمایی کرده است، میر سالهاي خالی، که دپدیده صندلی

صورتی نشان دهد. در فردایی نه تدریج در دیگر مراکز آموزش عالی مهندسی نیز خود را بهتا به
تدریج امکان انتخاب بیشتري خواهند داشت. در چنین متقاضیان آموزش عالی به ، چندان دور

ها، جزو هاي ارایه شده و هزینه کمتر آن آموزششدو عامل کیفیت بهتر آموز ،شرایطی
  هایی خواهند بود که مورد توجه قرار خواهند گرفت.اولویت

آموزش مهندسی در سطح جهان، تحوالت زیادي را پشت سر گذارده  ،در یکی دو دهه گذشته
مراکز امروزه، هاي مشخصی براي یک آموزش مهندسی استاندارد پیشنهاد شده است. و مالك

نمایند که اي عرضه میگونههاي آموزشی خود را بهآموزش مهندسی پیشرو، برنامه
دست دهد. المللی بهآموختگانی توانا براي ورود به بازار کار مهندسی، در سطح ملی و بیندانش

گیرد. هاي آموزشی کشور، در اولویت قرار میدر چنین شرایطی است که ارتقاي کیفیت برنامه
هاي آموزشی و ارتقاي ها براي آگاهی از نقاط قوت و ضعف برنامهترین روشسترسیکی از در د

ها و استاندارهاي مورد توجه به مالك اکیفیت آن، گذر موفقیت از فرایند ارزشیابی است؛ که ب
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تدریج قبول جهانی، تدوین شده است. مراکز آموزش مهندسی که این فرصت را از دست دهند به
هاي خالی، و یا متقاضیان با پیشینه علمی ي، از جمله افزایش پدیده صندلیبا مشکالت متعدد

  تر، روبرو خواهند شد. ضعیف
  

  .: آموزش مهندسی،  آینده نگري، ارتقاي کیفیت، ارزشیابی، ایرانواژگان کلیدي
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روندهاي جاري در آموزش ویادگیري جهان وایران و آینده آموزش و یادگیري در 

  مجازي فضاي
  دکتر حسین ابراهیم آبادي 

  عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی 
  

هاي فرهنگی و بافت اجتماعی، چرخش و  گانهحوالت پنجتتحت تاثیر  ،آموزش در سطح جهانی
اي، جهان کار دگرگون شونده و مبتنی بر اقتصاد دانایی، هاي دانشی و میان رشتهدگرگونی

رویکردهاي جدید یادگیري و شتاب ناشی از فناوري هاي اطالعات و ارتباطات قرار نظریه ها و 
هاي اجتماعی، سه روند مهم فرایند گرفته است. در ایران عالوه بر وجوه فرهنگی و دگرگونی

هایی مواجه ساخته است.  نخست، افول نقش وکارکرد کالس آموزش ویادگیري را با چالش
رویکردها و الگوهاي  ةعی براي تدریس و یادگیري. دوم، سیطردرس سنتی به عنوان اجتما

معیوب استفاده از فضاي مجازي و سیستم ها و ابزارهاي  ۀسنتی آموزش و یادگیري. سوم، چرخ
اي و شکل نگرفتن اجتماعات به ویژه در تولید ناچیز محتواي چند رسانهاي که چند رسانه

دست کم در  1شکاف دیجیتال  ةونه اي که مخاطردهد. به گیادگیري مجازي خود را نشان می
  دانش، آموزش و یادگیري در حال شکل گرفتن است. ةحوز

آموزش آنالین در جهان کنونی که سرشت آن اطالعات و معرفت است، به سه دلیل  اهمیت   
کنند و با نگرش یکی، ورود فراگیرانی که درفضاي دیجیتال رشد می :بیشتري پیدا کرده است

شوند. دیگري، پیوند رو به گسترش فناوري هاي رفتار غیرسنتی وارد مدرسه و دانشگاه میو 
اطالعات و ارتباطات با همه ابعاد زندگی و شرایط شغلی آینده و اینکه بخش مهمی از یادگیري 

  هاي اجتماعی رخ می دهد. شبکه ماشین و اجتماعی در تعامل میان انسان و
ـــاس ـــور بی چون و چراي روندهاي جار ،بر این اس ـــانگر اهمیت نقش و حض ي جهانی نش

ــاختن و پرورش دانش و مهارتالین بههاي آنآموزش ــطح آموزش عالی در س هاي ویژه در س
عالی یادگیرندگان براي زندگی در فضاي پر شتاب فرهنگی و فناورانه آینده است.  اکنون امید 

یادگیري غنی و مبتنی بر ومی جاد محیط  چالش ای یترود  که همواره مورد اقع ندگی  هاي ز
صاحب ست با همگرایی رویکردهاي جدید یادگیري و نظران در دههانتقاد  شته بوده ا هاي گذ

ـــکلفناوري ـــط هاي اطالعاتی، زمینه هاي ش ـــاختن دانش توس ـــارکت براي س گیري مش



نگري در نظام آموزش و یادگیري ایرانکنفرانس ملی بازاندیشی و آینده _________   _________ 
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با درس و درك و فهم واقعی از مواد و باط  ـــی را فراهم م یادگیرندگان، ارت  یمحتواي درس
                                                                                       کند. 

 "هاي مبتنی بر وب طریق اینترنت و فناوري هاي ازترکیب کالس ســنتی با آموزش"در ایران 
ـــت. در این  در این چهارچوب و یک راه حل راهبردي براي عقب نیفتادن از غافلۀ جهانی اس

 یادگیري الکترونیکی و اله، عالوه بر مروري بر دانش و تجارب جهانی در زمینه آموزش ومق
ـــور، الگوي کالس نقد و ـــی در کش یادگیري  "و  14هاي دوگانهارزیابی عملکرد نهادهاي آموزش

ته " 15ترکیبی یاف با  مات آن همراه  ـــالالزا ته در س جام گرف قات ان به هایی از تحقی هاي اخیر، 
شتر با  لیت براي عنوان یک قاب ستگی بی افزایش کارآمدي نظام آموزش و یادگیري ایران و پیو

  شود.  بازار در حال تغییر کار پیشنهاد می
  

دگیري آموزش و یادگیري، روندهاي جاري و آینده در آموزش و یادگیري، یا واژگان کلیدي:
  .الکترونیکی، یادگیري ترکیبی

 
  
 

   

                                                             
1 4. Digital divide 
٢ . Hybrid classes 

٣. Blended Learning 



نگري در نظام آموزش و یادگیري ایرانکنفرانس ملی بازاندیشی و آینده _________   _________ 
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 دراسنادتحولی آموزشی ملی و بین المللی بررسی تطبیقی نگاه آینده نگرانه
  باستانی پورمقدم مهشید    

  المللی وزارت آموزش و پرورشهاي بینرییس گروه مبادالت و سازمان
Bastani_pm@yahoo.com  

 
تغییرات سریع عوامل روابط و تعامالت و  جهان معاصر و پیچیدگی ةبا توجه به تحوالت گسترد

ضرورت گذاران و مجریان در فرایند آموزش و پرورش توافق و تفاهم سیاست ،محیطی و سازمانی
زش و پرورش در جامعه به لحاظ زیرساختی و زیر از سویی جایگاه نهاد آمو .بیشتري یافته است

ي تربیتی و هاتنوع روش ،طبین (از اوان کودکی تا بزرگسالی)تعداد و سطح مخا ،بنایی بودن
آموزشی همواره بیش از پیش مورد توجه دولتمردان و جامعه قرارگرفته است و این امر سبب 

راستاي ارتقاي کیفیت آموزش  اندرکاران آموزش و پرورش تالش بیشتري درشده است که دست
ظهور مفاهیم نوین در  .ایدار و متوازن از خود نشان دهندجهت توسعه پ براي پیشرفت در

 فنون و علمی و آموزشی در جهان پرشتاب معاصر نیز ،اجتماعی ،هاي فرهنگیصهعر
کند که طلب می هایی راها و توانمنديامکانات و تجهیزات و ظرفیت آموزشی،هاي ِتکنیک

گذاران بیش از پیش بر توجه سیاست، از این رو .پاسخگوي نیازهاي جدید مخاطبین باشد
ي که یکی از معیارهاي مدنظر در اگونهبه است معطوف شدهافق آینده  رریزي دبرنامه

سمی و شناسی مطالعات نظري سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در نظام تربیت رشرو
اصالح و تحول  ،زله چارچوب نظري استوار براي نقدتواند به منعمومی جمهوري اسالمی که می

 ،نگرانهداشتن رویکردي آینده ،استفاده قرارگیرداساسی نظام تربیت رسمی و عمومی کشور مورد 
فناوري  هایی نظیرت روزافزون ملی و جهانی در عرصهو پویا در مواجهه با تحوال انهواقع بین
  .و سیاست عنوان شده استو فرهنگ  اقتصاد ،اطالعات

لمللی ابه منظور اجراي تعهدات بین الملل وزارت آموزش و پرورش در همین راستا ومرکز بین
هاي یانیهمحتواي متون ب مناسبی به منظور بررسی کارشناسانۀریزي نگرانه، برنامهبا نگاهی آینده

 ) و2030المللی آموزش (بیانیه اینچئون و چارچوب عمل آموزش هاي بیننهایی کنفرانس
ت تا سازي آن پرداخته اسملی (سند تحول بنیادین ) و بومی اسناد المللی باتطبیق اسناد بین

  .درك مشترك برسند ه تفاهم متقابل ونگرانه ببا نگاه آینده بتوانند مجریان اصلی مفاد این اسناد

mailto:Bastani_pm@yahoo.com


نگري در نظام آموزش و یادگیري ایرانکنفرانس ملی بازاندیشی و آینده _________   _________ 
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متن سند ملی تحول  و 2030 این مقاله درصدداست تا با مطالعه متن چارچوب عمل آموزش 
بررسی نحوه  آموزشی وهاي ملی مجریان برنامه گذاران و، با بررسی دیدگاه سیاستبنیادین

نحوه ارتقاي جایگاه علمی آموزشی  ،پویا محور واهداف عالی تربیت با نگرشی آیندهدستیابی به 
چارچوب فکري ، 2030المللی تا نیمه هاي بینعرصه در ) و1404ایران در سطح منطقه (تا

هاي تحول آفرین و دهی حرکتنیادهاي نظري مستحکمی براي سامانمنسجم و مبتنی بر ب
  .را ارائه نماید آینده نگر

  
چارچوب عمل  ،سند تحول بنیادین ،المللیتعهدات بین ،انیه اینچئونبی  :گان کلیديواژ

 .2030آموزش 
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