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تبیین مطالبات مقام معظم رهبری از نظام آموزشوپرورش در گام اول انقالب
فرامرز محمدی پویا 
پذیرش نهایي1399/10/10 :

دریافت مقاله1399/08/28 :

چکیده
بیانیه گام دوم انقالب تجدید مطلعی خطاب به ملت ایران و بهویژه جوانان است که بههمثابهه مشوهو ب بهراب
دومین مرحله خودسازب ،جامعه پردازب و تمدن سازب خواهد بود .یکی از حوزههاب که نقش بسهاایی د تققه
اهداف گام دوم انقالب دا د ،حوزه آموزشوپرو ش است؛ چراکه از یکسهو ،بشهش مهمهی از ایهن اههداف هی
فرایشد تعلیم و تربیت حاصل می شود و از سوب دیگر ،بشوی از این اهداف ،توسط نیروب انسانی تربیهتیافتهه د
نظام آموزشی تقق مییابد؛ لذا براب تقق اهداف گام دوم انقالب باید به بهبهود نظهام آمهوزشوپهرو ش توجهه
خاصی کرد .براب بهبود نظام آموزشوپرو ش باید چالشهاب آن د گام اول انقالب بر سی تا د گام دوم مرتفه
شود و بستر تقق اهداف فوق ا فراهم آو د .جهت بر سی چالشهاب نظهام آمهوزشوپهرو ش د گهام اول ،بهه
مطالبات مقام معظم هبرب د مو د آموزشوپرو ش میپردازیم؛ چراکه مطالبات ایوان بهمثابهه چرایهی ،وشهشی-
بشش اذهان د مو د چالشهاب آموزشوپرو ش است .با این اوصاف ،هدف از پژوهش حاضهر ،تبیهین مطالبهات
مقام معظم هبرب از نظام آموزشوپرو ش د گام اول انقالب است .وش مو داستفاده ،وش اسشاد کاوب بوده و
بیانات ایوان د با ه آموزشوپرو ش با تأکید بر سالهاب پایهانی مشجهر بهه چههلسهالگی انقهالب ه بعهد از ابهال
سیاستهاب کلی ایجاد تقول د نظام آموزشوپرو ش کوو ه تقلیل شد .پس از تقلیل بیانات ،مطالبهات ایوهان
د قالب چها مقوله کالن یعشی سیاستگذا ب آموزشی ،معلم ،مقتواب آموزشی و فضاب آموزشی ،احصها گردیهد
که همین مطالبات میتواند سرلوحه حرکت نظام آموزشوپرو ش د گام دوم انقالب و تربیت دانشآمهوزان تهراز
جامعه اسالمی باشد.
کلیدواژهها :گام اول و دوم انقالب ،مطالبهات مقهام معظهم هبهرب ،نظهام آمهوزشوپهرو ش سهمی و ممهومی،
دانشآموز تراز جامعه اسالمی.

* استادیا  ،گروه ملوم تربیتی ،دانوکده ملوم انسانی ،دانوگاه بوملی سیشا ،همدان ،ایران
Muhammadipouya@basu.ac.ir
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مقدمه و بیان مسئله
مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقالب ،هفت توصیه مهم خطااب باه م ات انارا باهوناه
جوانا دارند که ابعاد انن توصیهها عبارتاند از :ع م و پهوهش ،معنونت و اخالق ،اقتصاد ،عدالت
و مبارز با فساد ،سبک زندگی ،عزت م ی ،روابط خارجی ،مرزبندی با دشمن و اساتقال و آزادی
(بیانیه گام دوم انقالب .)1397 ،با نک نگا ک ی متوجه میشونم که از دند انشا  ،مبانی الزم برای
دستنابی به اهدافِ پنها در انن توصیهها ،درگرو نظام آموزشوپرورش است؛ چراکه میفرمانند:
«دستگا آموزشوپرورش نکی از معدود دساتگا هاای درجاهناک در پیشارفت کشاور و نیازهاای
کشور است؛ دستگا آموزشوپرورش خی ی مهم است  ...ما نمیتاوانیم باه آماوزشوپارورش مثا
نک ادار معمولی در ردنف ادارات دنگر نگا کنایم؛ اننااا مسال هاش ،مسال ه وناه اسات .خاب،
آموزشوپرورش نک فرصتی در اختیار دارد که هیچ دستگا دنگاری انان فرصات را نادارد .انان
فرصت عبارت است از انن دوازد سالی که کودکا ما ،نوجوانا ماا در دور دبساتا و دبیرساتا
طی میکنند؛ انن در اختیار آموزشوپرورش اسات؛ در اختیاار هایچ دساتگا دنگاری ناک چناین
فرصت گرا بهانی وجود ندارد؛ انن فرصت ،بهترنن فرصت برای انتقا ارزشها و انتقا درست و
جامع آرما های انقالبی و م ی ما است؛ انن فرصت ،برای نهادننه کرد هونت م ی در کودکا ماا
و مردا و زنا آنند ما ،نک فرصت بینظیری است؛ انن در اختیار آماوزشوپارورش اسات .هام
اندنشه در انن دوازد سا شک میگیرد ،هام انگیاز شاک مایگیارد؛ جهات کرکات زنادگی ا
انگیز ها ،آرما ها جهتگیریها ا در وجود جوا ما و نوجوا ما ،در همین دوازد سا به برکات
کضور در کالسهای درس و شنید از مع مین و بود در محیط مدرسه شک میگیرد .ببینید انان
چقدر اهمیت دارد؛ نعنی آنند کشور مربوط به هماین دوازد ساا ج جواناا ماا اسات» (بیاناات در
دانشگا فرهنگیا  .)1397/02/19 ،از سوی دنگر در سند تحو بنیادنن آماوزشوپارورش ()1390
تصرنح شد است که نظام آموزشوپرورش برای تربیت دانشآموزج تاراز جامعاه اساالمی ،باناد باه
تربیت در ابعاد اعتقادی ،عبادی و اخالقی ،اجتماعی و سیاسی ،زنستی و بدنی ،اقتصادی و کرفهای،
زنبانیشناختی و هنری و ع می و فناورانه بپردازد و هما گونه که مالکظه میشود ،نائا آماد باه
اهداف انن ساکتهای تربیتی ،زمینهساز تحقق اهداف مستتر در توصیههای گام دوم انقالب است؛
ازاننرو پرداختن به نظام آموزشوپرورش و نهاد تع یم و تربیت در تحقق اهداف گام دوم انقاالب
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بسیار مهم و ضروری است.
انن در کالی است که بهزعم صاکبنظرا  ،نظام آموزشوپرورش آ چنا کاه باناد در تحقاق
اهداف خود موفق نبود ؛ چراکه برگرفته از الگوهای غربی بود است .رهبر معظام انقاالب در انان
زمینه میفرمانناد « :نظاام آموزشای کناونی برگرفتاه از نظاام آموزشای اروپاسات و همیاو ا اری
موز ای ،دستنخورد باقیماند و کهنه شد است ،درکالیکه الزم است نوساازی شاود» .انشاا ،
نوسازی نظام آموزشی به شیو تق یدی و رونونسی از دست غربایهاا را کااری غ اط برشامردند و
افزودند « :البته استفاد از تاربیات خوب است اما صاکبا فکر و اندنشه باند در قالب طار تحاو
آمااوزشوپاارورش ،نظااام نااونن آموزشاای را طراکاای و اجاارا کننااد» (بیانااات در دناادار مع مااا ،
)1395/02/13؛ «مااا در آمااوزشوپاارورش اکتیاااب بااه تحااو دارناام» (بیانااات در دناادار مع مااا ،
)1385/02/12؛ «آموزشوپرورش کنونی کشور ما ،ساختهوپرداخته فکر ما و برنامههای ما و ف سافه
ما نیست ،بنای کار بر آ ف سفه ای نبود که ما امروز دنبا آ هستیم ،تحو نک ک ماه اسات لکان
در پشت انن وجود لفظی ،در پشت انن ک مه ،نک دنیا کار نهفته است» (بیانات در دندار مسالوال
آموزشوپرورش)1386/05/03 ،؛ «بهترنن و برجستهترنن فکرها باند بنشینند برای آموزشوپرورش
طراکی کنند ،باند ف سفه آموزشوپرورش اساسی و واضح باشد و بر اساس انن ف سافه ،افاق آنناد
آموزشوپرورش کشور روشن باشد ،مع وم باشد ما دنبا چه هستیم و کاا میخواهیم بارونم و بار
اساس آ خطکشی بشود ،برنامهرنزی بشاود و را هاا مشاخ

بشاود .ماا باه انان اکتیااب دارنام،

آموزشوپرورش باند از روزمرگی بیرو بیاند .انن اساس کرف است» (بیاناات در دنادار مع ماا ،
 .)1385/02/12انشا همچنین میفرمانند« :آموزشوپرورش باند روزبهروز با اهداف کال و بسیار
مهمی که برای آ وجود دارد ،خود را بیشتر تطبیاق دهاد .نظاام آماوزشوپارورش باناد در هماین
جهت ،نک تحو اساسی پیدا کند  ...طراکا فکور و اندنشمند در زمینههای سازما دهی و شاک
داد به محیط های درسی و کالسهای درسی و محتوای آ ها و تربیت مع ماین و ترسایم خطاوط
مهم و روشن در ماموعه آموزشوپرورش باند کارهای تحو آمیز و مهم بکنند» (بیانات در دندار
مع ما  .)1386/02/12 ،با توجه به فرمانشات مقام معظم رهبری مشخ

شاد کاه انشاا  ،خواساتار

تحولی بنیادنن در نظام آموزشوپرورش بود اند و در گام او انقاالب از نظاام آماوزشوپارورش
مطالباتی داشتهاند؛ مطالباتی که در صورت برآورد شد  ،میتواند زمینهساز تحقق اهداف گام دوم
انقالب باشد ،ازاننرو پهوهش کاضر درصدد پاسخ به انان سااا اسات کاه مطالباات مقاام معظام
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رهبری از نظام آموزشوپرورش در گام او انقالب چیست؟

مبانی نظری
ارزشمندی تع یم و تربیت بهقدری است که خداوند متعا در قرآ کرنم از آ  ،بهعنوا دلیا
و واسطهای نام میبرد که فرزندا میتوانند برای والدنن ط ب مغفرت نمانند« :وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاا َ
الذ مِنَ الرکْمَةج وَ قُ رب ارْکَمْهُمَا کَمَا رَبیَانِی صَغِیرًا؛ و از روی مهربانی ،با های تواضاع خاونش
را برای آنا فرود آور و بگو پروردگارا! بر آنا رکمت فرست ،هماا گوناه کاه مارا در کاودکی
تربیت کردند» (اسراء .)24 ،انان موضاو ککانات از اهمیات و نقاش تع ایم و تربیات در پارورش
همهجانبه فرد دارد و ازهمینرو است که در سند تحو بنیادنن آموزشوپرورش ،شاش سااکَت ناا
بُعد برای تربیت در نظر گرفتاه شاد اسات کاه عباارتاناد از :سااکت تربیات اعتقاادی ،عباادی و
اخالقی ،ساکت تربیت اجتماعی و سیاسی ،ساکت تربیت زنستی و بادنی ،سااکت تربیات زنباانی-
شناختی و هنری ،ساکت تربیت اقتصادی و کرفهای و ساکت تربیت ع می و فناوری (ساند تحاو
بنیادنن ،1390 ،ص  .)299در رابطه با ساختار نظام تع یم و تربیت میتوا گفت که انن نظام شاام
دو بخش «رسمی» و «غیررسمی» است .بخش رسمی شام دو بخش نعنی «قب از ابتادانی تاا پاناا
متوسطه» و «دانشگاهی» است (نااممی .)246:1388 ،بخاش او  ،نظاام آماوزشوپارورش رسامی و
عمومی نام دارد کاه وزارت «آماوزشوپارورش» متاولی آ اسات (ساروش .)56-57:1386 ،مقاام
معظم رهبری در بیا اهمیت نهاد آموزشوپرورش میفرمانند« :کساسترنن و مهمترنن بخش ادار
کشور ،آموزشوپرورش است» (بیاناات در دنادار جمعای از مسالوال وزارت آماوزشوپارورش،
 .)1381/04/26ازآنااکه نهاد آموزشوپرورش ،اولین نهاد متولی تع یم و تربیت رسمی است ،بنیا
اساسی فرانند تع یم و تربیت را شک میدهد و نقش عمد ای در فرانند انسا سازی برای جامعاه را
دارد ،ازهمینرو نظام آموزشوپرورش به دلی جانگا محاوریاش در خاط مقادم جبهاه فرهنگای
قرار میگیرد (کیدری ،پاکسرشت ،صفانی مقادم .)138-139:1384 ،در هماین راساتا اسات کاه
مقام معظم رهبری میفرمانند« :سنگر مبارز با کفر و م م و استکبار جهانی و شیاطین سیاسی عاالم،
سنگر مدرسه و تع یم و تربیت و فرهنگ است» (بیانات در مراسام بیعات مع ماا و داناشآماوزا ،
.)1368/03/26
رهبری معظم در راستای اهمیت نظام آموزشوپرورش و ضرورت تحو در آ در اردنبهشات
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 ،1392سیاستهای ک ی «اناااد تحاو در نظاام آماوزشوپارورش کشاور» را اباال کردناد .انان
سیاستها که شام سیزد بند اص ی است و با اجرای آ  ،انتظار تحو در نظاام آماوزشوپارورش
برآورد میگردد عبارتاند از:
 .1تحو در نظام آموزش وپرورش مبتنی بر ف سفه تع یم و تربیت اسالمی جهات رساید باه
کیات طیبه (زندگی فردی و اجتماعی مط وب اسالمی)؛
 .2ارتقای جانگا آموزشوپرورش بهمثابه مهمترنن نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمانه
اجتماعی ،عهد دار اجرای سیاستهای مصوب و هدانت و نظارت بر آ (از مهدکودک
و پیشدبستانی تا دانشگا ) بهعنوا امر کاکمیتی با توسعه همکاری دستگا ها؛
 .3بهسازی و اعتالی منابع آموزش وپرورش بهعنوا محور تحاو در نظاام تع ایم و تربیات
کشور و بهبود مدنرنت منابع انسانی؛
 .4انااد تحو در نظام برنامهرنزی آموزشی و درسی؛
 .5اهتمام به تربیت و پرورش مبتنی بر ف سفه تع یم و تربیت اسالمی؛
 .6تحو در ساختار مالی ،اداری و نظام مدنرنتی؛
 .7بهینهسازی فضا ،زنرساختهای کالبدی و تاهیزات مدارس در مسیر تحقق اهداف نظاام
تع یم و تربیت اسالمی؛
 .8ارتقای نقش و اختیارات مدرسه در تحقق اهداف و مأمورنت هاای منادرب در بناد ناک
سیاست های ک ی و تقونت مناسبات صحیح و سازند آماوزش وپارورش باا خاانواد هاا،
رسانهها و جامعه؛
 .9تقونت آموزش وپرورش مناطق مرزی با تأکید بر توانمندسازی مع ماا و داناش آماوزا
انن مناطق؛
 .10تأمین بات مدنرنت در آموزشوپرورش با رونکرد ارزشای و انقالبای و دورنگاهداشاتن
محیط آموزشوپرورش از دستهبندیهای سیاسی؛
 .11هماهنگی و انسااام باین اهاداف ،سیاسات هاا ،برناماه هاا و محتاوای تع ایم و تربیات در
آموزشوپرورش ،آموزش عالی و سانر دستگا های مرتبط؛
 .12ارتقای جانگا آموزشوپرورش ازنظار شااخ

هاای کمای و کیفای در ساطح منطقاه و

جها بهمنظور تحقق اهداف سند چشمانداز بیستساله جمهوری اسالمی انرا و
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 .13استقرار نظام جامع رصد ،نظارت ،ارزنابی و تضمین کیفیت در نظام آموزشوپرورش.

پیشینه پژوهش
پیرامو موضو پهوهش کاضر ،پهوهشهای مرتبطی اناامنشد و بعضاً سخنرانیهانی از سوی
مسلولین آموزشوپرورش صورت گرفته که خالصه اهم انتظارات رهبری در دندار باا انشاا باود
است؛ اما پهوهشی که به تح ی مطالبات انشا از نظام آماوزشوپارورش طای چهاار دهاه انقاالب
اسالمی بپردازد ،اناام نشد است .بااننکا و بر اساس ارتباط با ک یدواژ های پهوهش ،میتوا به
پهوهشهای زنر اشار کرد:
محمدی پونا ( )1397در پهوهشی با عنوا «بررسای عم کارد انقاالب اساالمی در کاوز نظاام
آموزشوپرورش رسمی و عمومی» به بررسی وضاعیت کمای و کیفای نظاام آماوزشوپارورش در
چهااار دهااه از انقااالب اسااالمی پرداخاات .نافتااههااای پااهوهش کاااکی از آ بااود کااه نظااام
آموزشوپرورش طی چهار دهه انقالب اسالمی در بسیاری از شاخ

ها ،توسعهای چشمگیر داشاته

است؛ ازجم ه برابری جنسیتی در دسترسی به آموزش ،نرخ باسوادی زنا  ،نرخ باسوادی روستانیا ،
تأمین امکانات آموزشی ،پوشش تحصی ی دانشآموزا  ،نسبتِ مع م به دانشآموز ،اهمیت داد به
کتب درسیج اق یتهای مذهبی و  ،...اماا درعاینکاا بارای تحقاق ناافتن اهاداف متعاالی انقاالب،
آسیبهانی نیز مترتب بر عم کرد نظام آموزشوپرورش وجود دارد.
معاونت سیاسی صداوسیما ( )1396در پهوهش دنگری با عنوا «شاخ

نابی بیانات در دنادار

مع ما و فرهنگیا در چهار سا اخیر» به تح ی بیانات مقام معظم رهباری و گاردآوری شااخ

-

های دندگا های انشاا در دنادار باا مع ماا و فرهنگیاا در ساا هاای  93تاا  96پرداختاه اسات.
شاخ

هانی که در انن پهوهش اکصا شد عبارتاند از :توجه به معیشت مع ما  ،توجه باه تربیات

نس آنند  ،اجرای سند تحاو بنیاادنن ،تزرناق روکیاه شاادابی و جاوانی در مع ام ،طراکای نظاام
آموزشی نو و غیر تق یدی ،توسعه کمی و کیفی دانشگا فرهنگیا  ،پرهیز از نام و نشا هاای دورا
طاغوت ،ساختن جامعه اسالمی ،مقاب ه با دانشگا گرانی و . ...

روش پژوهش
پهوهش کاضر نک پهوهش کیفی از نو توصیفی ا تح ی ی و روش مورداستفاد  ،روش تح ی
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اسانادی اساات .جامعاه پااهوهش شاام بیانااات مقاام معظاام رهباری در گااام او انقاالب در مااورد
آموزشوپرورش بود که از انن میا  ،بیانات انشا در باز زمانی بعاد از اباال سیاساتهاای ک ای
انااد تحو در نظام آموزشوپرورش کشور (اردنبهشت  1392به بعد) بهعنوا نمونه پهوهش مورد
تح ی قرار گرفت؛ زنرا ابال سیاستهای ک ی انااد تحو در نظام آموزشوپرورش ،بهمثابه نقشه
راهی برای مسیر نظام تع یم و تربیت رسمی و عمومی قارار گرفات و مطالبااتِ پا ازآ  ،مصاداق
هشدارهانی برای کرکت صحیح در انن مسیر و تربیت دانشآموز تراز جامعه اسالمی است .پ

از

تح ی بیانات در مورد آموزشوپرورش ،به اکصاء واکدهای مرتبط با موضو پاهوهش پرداختاه و
در ادامه ،مفاهیم موجود در انن واکدها تبیین شد .درنهانت با دستهبندی مفاهیم ،موارد مرتبط ذنا
نک مقوله گنااند و مقوالت مرتبط هم ،ذن نک مقوله کال دستهبندی شدند.

سؤال پژوهش
مطالبات مقام معظم رهبری از نظام آموزشوپرورش در گام او انقالب چیست؟

یافتهها
پهوهش کاضر درصدد پاسخ به انن ساا است که مقاام معظام رهباری چاه مطالبااتی از نظاام
آموزشوپرورش در گام او انقالب داشتهاند؛ ازهمینرو برای پاسخ به انن ساا به تح یا کیفای
بیانات انشا در زمینه آموزشوپرورش در گام او انقالب میپردازنم .با توجاه باه تح یا بیاناات
مقام معظم رهبری در مورد آموزشوپرورش ،نافتهها در جدو  1آمد است.
جدو  .1تبیین مطالبات مقام معظم رهبری از نظام آموزشوپرورش
مقوله

آدرس واکد

واکد

مفهوم

بند سوم سیاستهای

اعتالی منزلت اجتماعی مع ما و افزانش انگیز

ارتقای

ک ی انااد تحو در

آنا برای خدمت مط وب با اقدامات فرهنگی،

معیشت و

تکرنم

آموزشوپرورش

تب یغی ،خدمات و امکانات رفاهی و رفع مشکالت

منزلت

مع م

(ابالغی سا )92

مادی و معیشتی فرهنگیا .

مع ما

بیانات در دندار

خب ،گفتیم اخالص؛ انن خطاب به شما بود؛ [اماا

ارتقای

تکرنم

جمعى از مع ما و

معنانش انن نیست کاه کااال چاو جامعاه مع مای

معیشت و

مع م

مقوله کال

مع م

مع م
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آدرس واکد
فرهنگیا سراسر
کشور ()1394/02/16

سال  ،29دوره جدید ،شماره  ،52پاییز 1400

مفهوم

واکد
اخالص دارد و قناعت دارد ،پ

مسالوال کشاور

از مسااائ مااادی مع مااا غاف ا بماننااد؛ نااه ،بارهااا

مقوله

مقوله کال

منزلت
مع ما

گفتیم ،بارهای دنگر هم خواهیم گفت.
ومیفه مهم همه ما ا چاه انان کقیار ،چاه مسالولین
دولتای ،چاه ماادنرنتهاای متااوالی در بخاشهااای
مخت ف ا انن است کاه منزلات مع ام را در جامعاه
معرفی کنیم؛ انن کار نشد ؛ منزلت مع ام ،جانگاا
مع م ،آ جوری که انن کقیر باه آ اعتقااد دارم و
آ را ک

میکنم و لم

میکنم ،در جامعه جاا

نیفتاد  .مسل ه معیشت البته مهم است ا شکی نیست
اا اماا مسال ه منزلات مع ام ،اگار از مسال ه معیشاات
بیانات در دانشگا
فرهنگیا
()1397/02/19

مهم تر نباشد ،قطعاً کمتر نیست .انن [منزلات فقاط
با گفاتن هام کاصا نمایشاود؛ کااال [اگار بناد
بگونم «مع می نک چنین مقام واالنی است نا مقام
انبیا است» ،انن ذهنیت عمومی را در کشاور شاک
نمیدهد؛ با صِرف گفتن اناام نمایگیارد[ ،ب کاه
کار الزم دارد .باند جاا بیفتاد در ذهان جامعاه کاه
مع م ،نک مرجع است ،مع ام ناک شخصایت واال
است ،مع می نک کار مقدس است؛ انن را با کاار
هنری ،با نوشتن کتاب ،با ساختن فای م ،باا سااختن
شااعر ،بااا انااوا و اقسااام شاایو هااای تأ یرگااذاری،
بانستی برنامه رنزی کرد و انااام داد .تاا کااال انان
کارها نشد است.

بیانات در دندار
مع ما و فرهنگیا
سراسر کشور
()1393/02/17

بسااایارز از مشااااغ گونااااگو در کشاااور باااا
زرقوباارق ،بااا ج ااو گاارزهاااز گوناااگو وجااود

ارزشمندی

دارند که جانگا همه اننها از شأ تع ایم و کرفاه

جانگا

تع ایم بساایار پااانینتاار اساات؛ اناان را بانااد هماه مااا

مع می

بفهمیم و درک کنیم.

بیانات در دندار

وقتى از قو پیغمبر اکرم نق میشاود کاه فرماود:

ارزشمندی

تکرنم

مع ما و فرهنگیا

ت ُم َع مااً ،انان بااالترنن افتخاار اسات کاه
اِنما ُبعِثا ُ

جانگا

مع م

مع م

163/

تبیین مطالبات مقام معظم رهبری از نظام آموزش و پرورش در گام اول انقالب

آدرس واکد

واکد

مفهوم

سراسر کشور

پیغمبر خود را مع م میداند .سطح تع یم و محتواز

مع می

()1393/02/17

تع یم ،طبعاً نک سطح متفااوتى اسات اماا در رتباه

مقوله

عااالى و در رتبااههاااز امثااا ماهااا ،کقیقاات تع اایم
نکچیز است؛ انن مانه افتخار اسات .انان ،مط اب
ما است .ما میخواهیم با انن دندار نشا بدهیم کاه
براز مع م اکتارام قاائ یم ،تکارنم قاائ یم ،زنار باار
مناات مع ماایم؛ هاام بااراز خودمااا  ،هاام بااراز
فرزندانما و عزنزانما و کسانى کاه آنناد آ هاا
بااراز مااا مهاام اساات .هم اه مااردم در اناان جهاات
شرنک اناد؛ هماه زنار باار منات مع ماانیم .مط اب
اص ى ما انن است.
بند  3سیاستهای
ک ی انااد تحو در
آموزشوپرورش
(ابالغی سا )92

ارتقای کیفیت نظام تربیت مع ام و افازانش مساتمر
شانساتگیهااا و توانمنادیهااای ع مای ،کرفااهای و
تربیتاای فرهنگیااا  ،روزآمااد ساااختن برنامااههااای
درسی مراکز و دانشگا های تربیتمع م ،شیو هاای
ناددهی و نادگیری برای پرورش مع ما بااانگیز ،
کارآمد ،متدنن ،خالق و ا ربخش.
امروز ،مهمترنن نیاز آموزشوپرورش کشور مع ام

بیانات در دانشگا

است؛ مهمترنن نیااز ،مع ام اسات .انان دانشاگا و

فرهنگیا

دانشگا شهید رجانی و هر نقطهای که تربیتمع ام

()1397/02/19

بر آ صدق میکناد ،بانساتی هام کمااً ،هام کیفااً
توسعه پیدا کند.
لذا من اآل انناا تأکید میکنم ،دانشگا فرهنگیاا را

بیانات در دندار
مع ما و فرهنگیا
()1396/02/17

مسالولین جادی بگیرناد؛ دانشاگا فرهنگیاا را ا کاه
تولیدکننااد مع اام اساات ا جاادی بگیرنااد؛ هرچااه
میتوانناد بارای انان سارمانهگاذاری کنناد؛ باه ناک
لحاظ ،اهمیت انن دانشگا از همه دانشگا های دنگار
بیشتر است.

نظام
ارتقای

تربیت

سطح

مع م

دانشگا

تراز

فرهنگیا

انقالب
اسالمی

مقوله کال
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آدرس واکد
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مفهوم

واکد

مقوله

مقوله کال

انن دانشگا فرهنگیا ا نا به تعبیر قدنمى ،دانشاگا
بیانات در دندار

تربیت مع م ا دانشگا است ،لکان باا دانشاگا هااز

ارتقای

مع ما و فرهنگیا

معماااولى فااارق دارد .عاااالو بااار امتیاااازاتى کاااه

سطح

()1393/02/17

دانشااگا هاااز دنگاار دارنااد ،امتیاااز «تولیااد مع اام»

دانشگا

مخصوص انن دانشگا اسات؛ انان شارانطى دارد؛

فرهنگیا

به انن دانشگا خی ى باند اهمیت داد.
بند  5و  6سیاستهای
ک ی انااد تحو در
آموزشوپرورش
(ابالغی سا )92

بند  2و  3سیاستهای
ک ی انااد تحو در
آموزشوپرورش
(ابالغی سا )92

تربیاات و تااأمین نیااروی انسااانی توانمنااد و واجااد
شرانط برای تحقق اهاداف و برناماههاای تربیتای و
پرورشی.

تربیت
نیروی

نظام

بازنگری در شیو های جذب ،تربیت ،نگهداشات و

انسانی

تربیت

باااهکاااارگیری بهینا اه نیاااروی انساااانی موردنیااااز

توانمند

مع م

آموزشوپرورش و بسترسازی برای جذب مع ماا

تراز

کارآمد ،با شانستگی های الزم آموزشی ،تربیتای و

انقالب

اخالقی بعد از گذراند دور مهارتی.

اسالمی

نک مسل ه دنگر ،مسل ه دانشگا فرهنگیا است ...
دانشاااگا فرهنگیاااا خی ااای مهااام اسااات .هما اه
فرانندهانی که منتهی میشود به جذب مع م ،بارای
بیانات در دندار

تدرن

و برای تع یم و تربیات ،بانساتی ساالم و باا

مع ما و فرهنگیا

معیار اسالم و انقالب سناید بشود .اگار انان کاار

()1394/02/16

را کردنم ،نتیاه هما چیزی خواهد باود کاه شاما
میخواهید؛ هم مورد رضای خدا خواهد باود ،هام
برای آنند کشور ا هما طور کاه عار

کاردم اا

مولد نک نس باعظمت و امیدبخش خواهاد باود؛
اگر انن رعانتها نشود ،نه.

طراکی
نظام
ارزنابی
شانستگی
مع ما

مع م
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آدرس واکد

واکد
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مفهوم

مقوله

مقوله کال

آننااد کشااور ،آننااد دنیااای مااا ،بااه تااالش امااروز
آمااوزشوپاارورش وابسااته اساات؛ اناان کاامچیاازی
نیساات .مااا هاایچ دسااتگا دنگااری را ناادارنم کااه
انن قدر کاائز اهمیات باشاد .ب اه ،در دانشاگا هام
بیانات در دندار
مع ما و فرهنگیا
()1394/02/16

درس مااایخوانناااد ،در کاااوز ع میاااه هااام درس
مایخواننااد ،در محایطهااای اجتمااعی هاام تربیاات
میشوند اما نقش تأ یرگذار مع ام بای بادن اسات؛
نقشی که مع ام مایتواناد در ا رگاذاری فکاری و
روکیج انن مخاطبی که کودک امروز ماا و مارد و
ز آننااد مااا اسااات ،داشااته باشااد ااا در دورا

نقش
ک یدی
مع م در
راهبری
نظام
آموزشو
پرورش

مع م،
مرکز
تحوالت

مع م

آموزشی

کااودکی ،در دورا نوجااوانی تااا تمااام اناان دور
دوازد سا ا نظیر ندارد ،بیبدن است.
بیانات در دندار
مع ما و فرهنگیا
()1393/02/17

مع م
درس اخالق را با کتاب نمیشود منتق کرد ،بیش

بهعنوا

از کتاب و بیش از زبا  ،رفتار ما ر است.

الگوی
رفتاری

بند چهارم

روزآمد ساختن محتوای تع ایم و تربیات و تادونن

سیاستهای ک ی

برنامه درس م ای مبتنای بار ف سافه تع ایم و تربیات

انااد تحو در

اسالمی ،متناسب با نیازهای کشور و انطبااق محتاوا

آموزشوپرورش

با پیشرفتهای ع می و فناوری و اهتمام به تقونات

(ابالغی سا )92

فرهنگ و هونت اسالمی ا انرانی.

بیانات در دندار
مع ما و فرهنگیا
سراسر کشور
()1393/02/17

بازنمانی
ارزشهای
دننی و
فرهنگی در
کتابهای
درسی

نک مسل ه ،مسل ه متو درساى و کتاابهااز درساى

هونت

است؛ خی ى باند مراقبت کرد از کتاابهااز درساى؛

دننی

هم بانستى اتقا داشته باشاد ا کارف سسات در انان

ومی

کتابها مضر است؛ ناه اننکاه مفیاد نیسات ،زناا باار

امانتداری

اساات ا ـ[هاام کاارفهاااز انحرافااى ،چااه انحااراف

در کتب

سیاساااى ،چاااه انحاااراف دنناااى[ ،چاااه انحاااراف از

درسی

واقعیتها ،در انن کتابهاا مضار اسات .کساانى کاه
مسلولیت انن کاار را دارناد ،باناد درنهانات امانات و
درنهانت دقت مشغو انن کار باشند.

محتوای
آموزشی
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آدرس واکد
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مفهوم

واکد

مقوله

مقوله کال

 70ج د کتاب از اساناد الناه جاسوسای منتشرشاد
بیانات در دندار

است ،چرا هیچ نشانی از انن کتابها در مدارس و

دانشآموزا و

هاای مان

دشمن-

بصیرت

دانشاونا

است ،وزنر جدند هم در ج ساه هساتند .چارا انان

شناسی

آموزی

()1395/08/12

اسناد در کتابهای دانشآموزا نیست تاا جواناا

دانشگا ها نیست؟ انان نکای از اعتارا

بدانند و بفهمند در کشور چه گذشته است؟

کاال بعضیها ممکن است تعاب کنند کاه [مگار
آموزشوپرورش ما با نظام س طه بینالم ای مواجاه
است؛ ب ه .نظام س طه بینالم ی که امروز مظهارش
ککوماات آمرنکااا اساات ،ساارمانهدارهااای باازر
صهیونیسااتانااد و بعضاای از دولااتهااای مسااتکبر
دنگاار؛ اناانهااا نمانناادگا و نمادهااای نظااام سا طه
بیانات در دندار

بینالم ی هستند .انن نظام سا طه باینالم ای بارای

مع ما و فرهنگیا

م تها ا نهفقط م ت ما [ب که بارای هار م تای کاه

()1394/02/16

بتواند ا برناماه دارد؛ او هام مایخواهاد نسا ی کاه
آنند انن کشور را و انن کشورها را مایساازد ،باا
نک قوار ای و با نک شااک های تربیات بشاود کاه
برای او مفید باشد؛ نس ی در کشورها تربیات بشاود
کااه فکاار او را داشااته باشااد ،فرهنااگ او را داشااته
باشد ،نگا و سا یقه او را باه مساائ جهاانی داشاته
باشد.

نظام س طه می خواهد نسا آنناد کشاورها ،نسا ی
بیانات در دندار

باشند که فکر ،فرهنگ ،نگا و سا یقه ماوردنظر او

مع ما و فرهنگیا

را در مسااائ جهااانی داشاااته باشااند و درنهانااات

()1395/02/13

نخبگاااا  ،سیاساااتمااادارا و افااارادِ تأ یرگاااذار
هما گونه فکر و عم کنند که او تمان دارد.

محتوای

تالش نظام

آموزشی

س طه
جهانی
برای
تربیت
نس ی
مطابق با
افکار خود

مقاب ه با
تهاجم
فرهنگی
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انن را توجه داشته باشید ،گزارشهانی کاه باه مان
میرسد نشا میدهد که نک جرنانی ا انن را مان
«جرنا » اکساس میکنم ا در کشور سعی میکناد
آمااوزشوپاارورش را از چشاامهااا بیناادازد؛ ارزش
آموزش وپرورش را و اعتماد به آماوزشوپارورش
بیانات در دندار
مع ما و فرهنگیا
()1396/02/17

را در د هااا از بااین بباارد؛ مقاصاادی دارنااد .اناان
[جرنااا از بیاارو هاام هاادانت ماایشااود .کاااال
بعضاایهااا ل ا شااا ماایگیاارد؛ تااا مااا ماایگااونیم
دسااتهااای خااارجی ،ماایگوننااد شااما ماادام بااه
خااارجیهااا کم ااه ماایکنیااد! نااه ،مااا ضااعفهااای
خودمااا را ماایبیناایم؛ اگاار مااا قااوی باشاایم ،آ
خارجی هیچ غ طی نمیتواند بکند ،اما او از هماین

تالش نظام
س طه
جهانی
برای
تربیت
نس ی
مطابق با
افکار خود

ضاعفهااای ماا اساات کااه دارد اساتفاد ماایکنااد،
برنامه رنزی میکند ،نقشه میکشد ،نفوذ مایکناد؛

مقاب ه با

را های مستقیم را ک میکند ،معوب میکند.

تهاجم

انن اصرار بر ترون زبا انگ یسی در کشاور ماا ناک

فرهنگی

کار ناسالم است .ب ه ،زبا خارجی را باند ب د بود اماا
زبا خارجی که فقط انگ یسی نیست ،زباا ع ام کاه
فقط انگ یسی نیست  ...آقا جا ! در کشاورهای دنگار
به انن مسل ه توجه میکنند و ج وی نفوذ و دخالات و

بیانات در دندار
مع ما و فرهنگیا
()1394/02/16

توسااعه زبااا بیگانااه را ماایگیرنااد؛ مااا کاااال از پااا ،
کاتولیکتر شد انم! آمد انم میدا را باازکرد انام و
عالو بر اننکه انان زباا را کارد انام زباا ج خاارجی
انحصاری مدارسما  ،مدام دارنام مایآورنماش [در
مقاطع پانین؛ در دبستا ها و در مهدِکودکها! چارا؟
[ ...البته نمیگونم که فردا برونم زبا انگ یسی را در
مدارس تعطی کنیم؛ نه ،کرف من انن نیست؛ کارف
انن است که بدانیم چه کاار دارنام مایکنایم؛ بادانیم
طرف میخواهد چگونه نس ی در انن کشور پارورش
بیابد و با چه خصوصیاتی.

 .1نفوذ
زبا های
بیگانه
.2استحاله
کرد
فرهنگ
بومی

محتوای
آموزشی
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متأساافانه در برخاای مواقااع بااهجااای تاارون زبااا
فارسی ،زبا انگ یسی ترون میشود .انن موضاو
بیانات در دندار

به معنای مخالفت با نادگیری زبا خارجی نیسات؛

مع ما و فرهنگیا

ب که بحث اص ی ،ترون فرهنگ بیگانه در کشاور

()1395/02/13

و در میااا کودکااا  ،نوجوانااا و جوانااا اساات.
متأسفانه در کشور ما بارای مقاب اه باا انان موضاو
برنامااه خاصاای وجااود ناادارد و میاادا را باارای

 .1نفوذ
زبا های
بیگانه

مقاب ه با

.2استحاله

تهاجم

کرد

فرهنگی

فرهنگ
بومی

گسترش فرهنگ بیگانه باز گذاشتهانم . ...
 .1پیوند
بند  4-7سیاستهای
ک ی انااد تحو در
آموزشوپرورش
(ابالغی سا )92

بین مدرسه
تقونت آداب و مهارتهای زندگی و توانانی کا

و محیط

مسائ و عم باه آموختاههاا بارای بهباود زنادگی

زندگی

فردی و اجتماعی دانشآموزا .

 .2پیوند

بیانات در دانشگا

تع یم بر اساس ع م ناافع و ع مای کاه داناشآماوز

فرهنگیا

بتوانااد در زناادگی فااردی و اجتماااعی خااود از آ

()1397/02/19

استفاد کند و سرلوکه برنامهرنزیها قرارگیرد.

بین نظر و

محتوای

عم

آموزشی

ع م نافع

بند  2-4سیاستهای
ک ی انااد تحو در

و بهر گیری از روشهای ناددهی ،نادگیری متنو

آموزشوپرورش

و مط ااوب و انااااد تفکاار منطقاای و منسااام باارای

پرهیز از

(ابالغی سا )92

تح ی و بررسی موضوعی.

سیطر

بیانات در دندار

کودک ما فرابگیرد که فکر کناد اا فکار صاحیح،

مع ما و فرهنگیا

فکر منطقى ا و براز فکرکارد درسات راهنماانى

تفکر
محوری و

کافظه-

()1393/02/17

ک
مسل ه

توسعه فرهنگ تفکر ،تحقیق ،خالقیات و ناوآوری

بشود.

توانانی

محوری و
مدرک
گرانی
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نااک مساال ه دنگاار (اناان اساات) کااه دسااتگا هااای
تب یغی و رساانه م ای باناد باه کماک بیانناد .کتای
بیانات در دندار

گاهی پیشنهاد میشود که ناک شابکه صداوسایما

مع ما و فرهنگیا

مخصوص انن کار باشاد کاه بتواناد انان موضاو

()1394/02/16

(سند تحو بنیادنن آموزشوپرورش) را تبیین کند

بیانات در دندار
مع ما و فرهنگیا
()1395/02/13

 .1استفاد
از
توانمندیهای

و تفهاایم کنااد .اناان البتااه بسااتگی دارد بااه اننکااه

رسانه م ی

مساالولین آمااوزشوپاارورش بنشااینند بااا مساالولین

برای

رسانه

صداوسیما و آ ها هم همراهی کنند.

پیشبرد

می

سا گذشته هم درباار لازوم برناماهرنازی دقیاق و

اهداف

فرصتی

صحیح صداوسیما برای نس جوا مطالبی بیا شد

آموزشو

برای

اما متأسفانه عما نشاد اسات .صداوسایما باناد باا

پرورش

نظام

استفاد از افراد صاکب اندنشه و متخصا

 ،ناک

سرفص کاری ونه برای آموزشوپارورش داشاته
باشد ... .باند در رسانه م ی با شیو های هنرمنداناه و
کارشناسانه ،برنامه هانی برای اقنا فکری ،روکای،
دننی و ع می جوانا تهیه شود و برنامههای کنونی
در برخی شبکهها بههیچوجه با نیازها در انن زمیناه

 .2نقش

آموزشی

گفتما

فضای

سازی و

آموزشی

مطالبه
گری رسانه

همخوانی ندارند.
کسی مخالف استفاد از فضای ماازی نیست ب که
موضو اص ی انن است که در چنین عرصهای کاه
لغزشگا اسات باناد زمیناه اساتفاد صاحیح فاراهم
بیانات در دندار

شااود نااه آنکااه فضااای ماااازی ب اهصااورت رهااا و

مع ما و فرهنگیا

غیرقاب کنتر باشد ... .کسی به دنبا بساتن فضاای

()1395/02/13

ماازی نیست ،زنرا انن کار عاقالنه نیست ،اما چرا
هنگااامیکااه کشااورهای دنگاار باارای کفاماات از
فرهناااگ خاااود ،در اساااتفاد از فضاااای مااااازی
چارچوبهانی قرار میدهند ماا فضاای مااازی را
رها کرد انم؟

شناسانی
فرصتها
و
تهدندهای
تربیتی
فضای
ماازی

فضای
ماازی
فرصتی
برای
نظام
آموزشی
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باند بهینه ساازی فضاا ،زنرسااخت هاای کالبادی و
تاهیاازات ماادارس در مساایر تحقااق اهااداف نظااام
تع یم و تربیت اسالمی موردتوجه قرار گیرد.

مفهوم

مقوله

مقوله کال

فراهم
کرد
فضا و

بیانات در دندار

و انن نکته هام کاامالً نکتاه درساتى اسات؛ مسال ه

امکانات

اعضاز هیلتمدنر

مقاوم سازز مدارس؛ انن هم نک کار بسیار مهمى

الزم در

جامعه خیرنن مدرسه

است و کفظ انن مدارسى که سااخته مایشاود تاا

مدارس

ساز ()1393/02/15

فرسودگى زودهنگام به سرا اننها نیاند.
من شنیدم که توقع دوستا خیرننج مدرسهسااز انان

بیانات در دندار
اعضاز هیلتمدنر
جامعه خیرنن مدرسه
ساز ()1393/02/15

است که دستگا آموزشوپرورش همکارزهاانش
را افزانش بدهد .انن براز من مانه خوشحالى است
که اکساس کنم همکاارز وجاود دارد ... .کاار را
براز آ کسی که میخواهد کار خیرج مدرسهسازز
اناام بدهد ،تسهی کنناد ،او را تکارنم کنناد ،کاه

تکرنم و

ا شاءاهلل اناام بگیرد.

تسهی

مااا خااب مشااکالت مدرسااه و ماننااد اناانهااا زناااد
بیانات در دندار
اعضاز هیلتمدنر
جامعه خیرنن مدرسه
ساز ()1393/02/15

داشتیم .اوانا انقاالب ،مادارس ساه ناوبتی ،کتاى
چهار نوبتی در کشور وجاود داشات کاه بحماداهلل

عدالت

فضای

آموزشی

آموزشی

مشارکت
خیرنن
مدرسهساز

برطرف شد و کمکهاز مردم نقش بسیار زناادز
داشته است و انن کار باند ا شاءاهلل ادامه پیدا کند.
انن کار واب دارد ،انن کار کسنه است ،انن کاار
صدقه جارنه است.

بند دوازدهم
سیاستهای ک ی
انااد تحو در
آموزشوپرورش
(ابالغی سا )92

توجه به

ارتقااااای جانگااااا آمااااوزشوپاااارورش ازنظاااار
شاخ

های کمی و کیفی در سطح منطقه و جها

به منظور تحقق اهداف سند چشم اناداز بیسات سااله
جمهوری اسالمی انرا .

اسناد
باالدستی
م ی و منع
پیگیری
اهداف سند
2030

تحو
گرانی

سیاست
گذاری
آموزشی
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مسل ه »استقال » هم که من گفتم ،خی ی مهم است .کاال
همین مسل ه  2030ا انن قضیه سند  2030ا از همین قبی
است؛ انن مسل ه استقال است .کاال بعضایهاا مایآنناد
میگونند آقا ،ماثالً فار

کنایم ماا تحفاظ داد انام ناا

گفتهانم فال چیزش را قبو ندارنم؛ نه ،بحث سر اننها
نیست .فر

کنیم در انن سند ،هیچچیز واضح بینی هام

که مخالف با اسالم باشد وجود نداشته باشاد ا کاه البتاه

بیانات در دندار

وجاود دارد؛ آ هااانی کااه خیااا ماایکننااد مااا گاازارش

جمعی از دانشاونا

درست نگرفتاهانام؛ ناه ،گازارشهاای ماا گازارشهاای

()1396/03/17

درستی است ا کرف من انن اسات کاه نظاام آموزشای
کشور نباند بیرو کشور نوشاته بشاود؛ کارف مان انان
است .شما میگونید انن مثالً فر

کنید خاالف اساالم

ندارد؛ داشته باشد ناا نداشاته باشاد ،اننااا انارا اسات،
انناا جمهوری اسالمی است ،انناا نک م ت بزر اند.

توجه به

نظام آموزشی ما را چهار نفر در نونسکو نا سازما م ا

اسناد

ناا فاال جاا بنشاینند بنونساند؟ چارا؟ انان هماا مساال ه

باالدستی

استقال است .استقال ابعادش تا اننااها است.

م ی و منع

 ...مااااا نااااکچیاااازی راجااااع بااااه اناااان سااااند 2030

پیگیری

آموزش وپرورش گفتیم ،خب کرفهای گوناگونی هم

اهداف سند

اطرافش زد شد .انن مسل ه ،خی ی مسل ه مهمی است؛ ...

2030

ی ساازما م ا ا ساند
انن جزئای از ناک ساند باالدسات ج
توسعه پاندار ا است که نک بخش آ همین سند 2030

بیانات در دندار
جمعی از استادا ،
نخبگا و پهوهشگرا
دانشگا ها
()1396/03/31

مربوط به آموزشوپرورش است .درواقع آنیه اننها در
انن سند توسعه پاندار ا که ازجم اه انان ساند [ 2030در
آ هست ا طراکای دارناد مایکنناد و دساتانادرکار
هستند ،انن است که ناک منظوماه فکاری و فرهنگای و
عم ی برای همه دنیا دارناد جعا مایکنناد .انان را چاه
کسی میکند؟ دساتهاانی پشات ساازما م ا وجاود
دارد؛ نونسااکو انناااا نااک وساای ه اساات ،نااک ونتاارنن
اساات؛ دسااتهااانی نشسااتهانااد ،دارنااد باارای همااهچیااز
کشااورهای دنیااا و همااه م ااتهااا نااک منظومااه تولیااد
میکنند؛ ناک بخاش آ هام بخاش آماوزشوپارورش
است که همین سند  2030است.

تحو
گرانی

سیاست
گذاری
آموزشی
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خب انن غ ط است؛ انن غ ط است؛ اصاالً انان معیاوب
است؛ انن کرکات ،کرکات معیاوبی اسات .چارا؟ چاه
کسانی هستند اننهانی که دارناد ساند توساعه پانادار را
فراهم میکنند؟ چه کقای دارناد کاه درباار کشاورها،
دربار م تها ،دربار سنتهانشاا  ،درباار عقاندشاا ،
امهارنظر کنند که باند اننجوری کنید ،باناد آ جاوری
کنید؛ همه اننها هم «باند» است .اننکه مایگونناد الازام
نیست ،انان ساطحی نگاری اسات؛ نخیار ،درواقاع ،هماه
اننها الزام است و هرکدام از اننها که تحقق پیدا نکند،
بعد بهعنوا نک نقطه منفی بهکسااب خواهاد آماد کاه
«در فال جدو  ،تهِ جدو قرار میگیرند؛ فال امتیاز از
شما س ب میشود»! همه اننها اننجوری است؛ درواقاع

بیانات در دندار
جمعی از استادا ،
نخبگا و پهوهشگرا
دانشگا ها
()1396/03/31

همه اننها «باند» است ،ولو در ماهرش «باند» نباشد .چاه
لزومی دارد؟ سا گذشته بند رسماً ع ناً قاطعاً منع کردم
از اننکه انن کار اناام بگیرد؛ مسلولین آموزشوپرورش
استقبا کردناد ،دنباا کردناد؛ منتهاا بناد شانید ام در
بخشهای مخت فی ،اجزای ساند  2030دارد تحقاق پیادا
میکند؛ انن معنانش انن است که اختیار مهمترنن مسل ه
کشور در دست دنگرا باشد .غیرازانن محتوای  2030ا
که در آ البته مسائ انحرافی وجود دارد کاه تردنادی
در آ نیست ا کاه اگار هماه آ هام درسات باود ،معناا
نداشت که نک کشوری مث انرا  ،با انان فرهناگ ،باا
انن سابقه ،با انن نظام مقتدر و عزنز اسالمی ،برنامههاای
آمااوزشوپرورشاای خااود را و سااند آمااوزش خااود و
پرورش خود را از دنگرانی که نشساتهاناد و باا اغارا
گوناگو ا کاال نا اغرا

سیاسی نا اغارا

گونااگو

فاسد دنگر ا نکچیازی تهیاه کردناد ،از آ هاا بگیارد؛
چنین چیزی معنی ندارد .خدا خیرتا بدهد؛ خب راهش
انن است که هم نگیرند ،هم  2030را نپذنرناد؛ بهتارش
انن است!

توجه به
اسناد
باالدستی
م ی و منع
پیگیری
اهداف سند
2030

تحو
گرانی

سیاست
گذاری
آموزشی

تبیین مطالبات مقام معظم رهبری از نظام آموزش و پرورش در گام اول انقالب

واکد

آدرس واکد
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مفهوم

مقوله

مقوله کال

تحو در نظام آماوزش وپارورش مبتنای بار ف سافه
تع یم و تربیت اسالمی جهت رسید به کیات طیبه
(زناادگی فااردی و اجتماااعی مط ااوب اسااالمی) و
رشااد و شااکوفانی اسااتعدادهای فطااری و ارتقااای
بند او سیاستهای

کیفی در کوز های بینش ،دانش ،مهاارت ،تربیات

ک ی انااد تحو در

و سالمت روکی و جسمی دانش آموزا  ،با تأکیاد

نظام آموزشوپرورش

بر رنشهکن کرد بیساوادی و تربیات انساا هاای

(ابالغی سا )92

مااامن ،پرهیزکااار ،متخ ااق بااه اخااالق اسااالمی،
ب ندهمت ،امیدوار ،خیرخوا  ،بانشاط ،کقیقتجاو،

توجه به
اسناد
باالدستی
م ی و منع
پیگیری
اهداف سند
2030

آزادمنش ،مسلولیتپذنر ،قانو گرا ،عدالتخاوا ،
خردورز ،خالق ،وطندوست ،م مستیز ،جمعگرا،
خودباور و انثارگر.
تحو
گرانی
نااااک نکتاا اه دنگاااار اناااان اساااات کااااه بدناا اه
آموزش وپرورش کشور با انان ساند آشانا بشاوند؛
مطالبات انن سند را بدانند که چیست .مع مای کاه
بیانات در دندار
مع ما و فرهنگیا
()1394/02/16

در فال مقطع دبستا نا دبیرستا تدرن
بدانااد کااه اناان تحااو بنیااادنن از شااخ
خواسته است .مدنر و رئای

میکناد،
او چااه

دبساتا ناا دبیرساتا

بداند که ومیفه او و تک یف او در قبا دانش آماوز
بر اساس انن سند چیست .مطالباات انان ساند باناد
مشخ

بشود ،بانستی برنامه رنزی کرد برای اننکه

مااا مطالبااات سااند را در سااطح وساایع و گسااترد
آموزشوپرورش تفهیم کنیم ،بحث کنیم.

گفتما
سازیج سند
تحو ج
بنیادنن

سیاست
گذاری
آموزشی
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مقوله

مقوله کال

آ طوری کاه باه بناد گازارششاد  ،اغ اب بدناه
آموزش وپرورش از انن سند [فقط نامی شنید اند،
نمیدانند انن سند [چیسات ؛ انان ساند را باه نحاو
بیانات در دانشگا
فرهنگیا
()1397/02/19

مناسبی معرفی کنیاد ،آشانا بشاوند ،ساند را ببینناد،

گفتما

بخوانند ،بدانند؛ خود انن ،کمک خواهاد کارد باه

سازیج سند

اننکه انن [سند تحقق پیدا بکند ،چو تحقاق ساند

تحو ج

بدو کمک بدنه آموزشوپرورش ممکان نیسات.

بنیادنن

آ کسانی ،آ جمعی که بانستی سند را عمالً پیاد
کنند و محقق بکنند ،بدنه آموزشوپرورش هستند؛
آ ها را آشنا کنید.
انن سند تحولی هم کاه خوشابختانه دو ا ساه ساا
پاایش فااراهم شااد و ابااال شااد و باار اساااس آ
برنامهرنزی شد ،ازنظر کارشناسا زباد و برجساته

تحو

آموزش وپارورش ،ناک ساند خاوبی اسات ،ساند

گرانی

متینی است؛ آ هانی که اه انن کارند ،خبر انان
کارند ،انن سند را تأنید میکنند؛ مایگونناد ساند
تحو بنیادنن که با سااعتهاا کاار ،باا زماا هاای
بیانات در دندار
مع ما و فرهنگیا
()1394/02/16

طوالنی و با تالش فراهم شد اسات ،هماه کماک
کرد اند که انن سند بحماداهلل فاراهم شاد و اباال
شااااد ،اناااان را کارشااااناسهااااا و خباااار هااااای
آموزش وپرورش تأنید میکنند و مایگونناد ساند
بسیار متقن و مهمی است .پ

انن سند باند اعماا

بشود .البته از انن جور چیزها ،منتظر نتان زودبازد
نباند بود ،اننها چیزهاانی نیسات کاه مارف ناک
سا و دو سا و پان ساا نتااناش مااهر بشاود؛
اننها چیزهانی است که صبر و کوص ه الزم دارد،
کار الزم دارد ،کار مستمر الزم دارد.

عم یاتی
کرد سند
تحو
بنیادنن

سیاست
گذاری
آموزشی

تبیین مطالبات مقام معظم رهبری از نظام آموزش و پرورش در گام اول انقالب

واکد

آدرس واکد

175/

مفهوم

مقوله

مقوله کال

نک مسل ه مهم دنگر ،انن مسل ه سند تحو اسات.
خب ،دوستا و مسلولین مارب و باسابقه نشستند،
بیانات در دندار
مع ما و فرهنگیا
()1396/02/17

زکمت کشایدند ،ساند تحاو را درسات کردناد؛

عم یاتی

خی ی خوب ،ابال هم شد .شرو شد که عم یااتی

کرد سند

تحو

بشود ولی تا کاال پن شش سا هم گذشاته[ ،اماا

تحو

گرانی

نشد ؛ چرا؟ تا کِی باند نشست تا انن نظامنامههاانی

بنیادنن

که گفته میشود ذن سند تحاو باناد تحقاق پیادا
کند ،تنظیم بشود؟ انن کار باند زود اناام بگیرد.
بیانات در دندار
مع ما و فرهنگیا
()1393/02/17

آموزش وپرورش بزر

تارنن ماموعاه ککاومتى

در نظام جمهورز اسالمى است.
خب کااال [اننکاه مسال ه آماوزشوپارورش طباق
قااانو اساساای و آ چنااا کااه انسااا درساات فکاار
می کناد مایفهماد ،ناک مسال ه کااکمیتی اسات،
معنانش انن نیسات کاه کتمااً هماه باارَش باناد بار
دوش دولاات باشااد؛ لکاان دولاات بانااد در مساال ه

بیانات در دندار

آمااوزشوپاارورش نقااشآفرنناای کنااد .اننکااه مااا

مع ما و فرهنگیا

مدارس دولتی را مدام تبدن کنیم باه غیرانتفااعی،

()1395/02/13

مع وم نیست خی ی انننک کار پخته درستی باشد؛
کاال اسمش مدارس غیرانتفاعی است؛ اما بعضی از
اننها مدارس انتفاعی است ،نه غیرانتفااعی؛ باا آ
شااهرنههااای کااذانی کااه شاانید ام از بعضاایهااا
می گیرناد .ساطح مادارس دولتای را بااال ببارنم تاا

 .1پرهیز از
خصوصی
سازی
آموزشو
پرورش
 .2نظارت
بر مدارس
غیردولتی

سیاست
کاکمیتی

گذاری

بود

آموزشی

آموزشو
پرورش

 .3ارتقای
مدارس
دولتی

رغبت خانواد ها به انن مدارس بیشتر بشود.
نگهداشتن

بند دهم سیاستهای
ک ی انااد تحو در
آموزشوپرورش
(ابالغی سا )92

دورنگاااهداشاااتن محااایط آماااوزشوپااارورش از
جنا بندیهای سیاسی.

آموزشوپر
ورش از
مسائ
سیاسی

فراجناکی
بود
آموزشو
پرورش
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بیانات در دندار

داشااتن نگااا هاااز جرنااانى و سیاسااى و کزبااى و

مع ما و فرهنگیا

جناکى و انن چیزها ،براز آماوزشوپارورش سَام

()1393/02/17

است.
 ...مع م بنابرانن بسیار مهم است .ازانناا اسات کاه

نگهداشتن

داشااتم بااه

آموزشوپر

بنااد همیشااه از سااا هااا پاایش اعتاارا
بیانات در دندار
مع ما و فرهنگیا
()1396/02/17

مفهوم

کسانی که جامعه مع مین را در زمیناههاای سیاسای
مث نک ابزار میخواهند باهکاار ببرناد؛ انان جفاا
است .انن ما امروز نیست؛ ما سا هاای دهاه 60

ورش از
مسائ
سیاسی

[است ؛ بعضی از انن کارها میکردند .شاأ مع ام

آموزشو
پرورش

نکقُ دوقُ قرارداد و با آ بازی کرد.

مع ما و فرهنگیا
()1393/02/17

انن دستگا سرنوشاتسااز ،مساتقیم و غیرمساتقیم
باد هاا می یاو نفار از ماردم ارتبااط دارد؛ بناابرانن
ماادنرا و نیروهااای سااطو کااال آ بانااد دارای
ونهگیهای خاصی باشند.

فراجناکی
بود

اننها است؛ نمیشود انان المااس قیمتای را وسای ه

بیانات در دندار

مقوله

سیاست
شانسته-

گذاری

ساالری در

آموزشی

انتصابها

مهندسی فرهنگی و موضاو تحاو و نوساازی در
نظام آموزشی و ع می کشور اعم از آموزش عاالی
بیانات در ککم آغاز
دور جدند شورای
عالی انقالب فرهنگی
()1393/07/26

مقوله کال

و آموزشوپرورش و نیز تحو در ع وم انسانی که
در دور های گذشته نیز مورد تأکید بود  ،هناوز باه

تحو در

سراناام مط وب نرسید است .به تعونق افتاد انان

ع وم

امااور خسااارت بزرگاای متوجااه انقااالب اسااالمی

انسانی

خواهد کرد ،لذا باند انن امور جدیتر گرفتاهشاد
و بااا نااک بااازنگری و برنامااهرناازی جدنااد طاای
مدتزما معقو و ممکن به سراناام خود برسد.

اکیای
ع وم
انسانی
اسالمی

تبیین مطالبات مقام معظم رهبری از نظام آموزش و پرورش در گام اول انقالب

واکد

آدرس واکد

طبااق گاازارشهااا 12 ،هاازار نااو شااغ در جامعااه

177/

مفهوم
 .1توسعه

مقوله

وجااود دارد امااا آنااا بانااد همااه دانااشآمااوزا

آموزشهای

طراکی

بیانات در دندار

بااستعدادهای گوناگو  ،مسیر واکاد و نکساانی را

فنی و

برنامه

مع ما و فرهنگیا

در تحصیالت خود طی کنند؟  ...باند اساتعدادهای

کرفهای

جامع

()1395/02/13

دانااشآمااوزا شناسااانی و پاارورش داد شااوند تااا

 .2توجه به

هدانت

استعدادهای پارورش نافتاه بتوانناد منشاأ ابتکاار در

کارآفرننی

تحصی ی

مشاغ و کرفههای گوناگو شوند.

و اشتغا

مقوله کال

خب ،من ناک ک ماه درباار انان دساتگا عار
بکنم و آ انن است ا بارهاا هام انان را گفتاهانام،
بااازهم تکاارار ماایکناایم ا کااه باارای ن اک چن این
بیانات در دندار
جمعى از مع ما و
فرهنگیا سراسر
کشور ()1394/02/16

دسااتگاهی هرچااه مااا هزننااه کناایم ،هزننااه نیساات،
ساارمانهگااذاری اساات؛ بااه اناان چشاام بااه اقتصاااد
آمااااوزشوپاااارورش نگااااا کناااایم .اقتصاااااد
آموزشوپرورش مث اقتصاد هیچ دستگا دنگاری
نیست؛ انناا شاما هرچاه خارب مایکنیاد ،درواقاع
دارنااد ساارمانهگااذاری ماایکنیااد؛ اناان آ جم اه

رونکرد
سرمانهای
به
آموزشو

سیاست

پرورش

گذاری
آموزشی

اساسی و اص ی است که بناد توقاع دارم مسالوال
کشور ،مسلوال دولتی و مردم ما به انن نکته توجه

مدنرنت

کنند.

منابع
مالی

بیانات در دندار
مع ما و فرهنگیا
()1393/02/17

بیانات در دندار
مع ما و فرهنگیا
()1393/02/17

هرقدر در آموزشوپرورش هزننه و سرمانهگذاری
شود ،نسبت به دستگا های دنگار ،نتیااه مضااعف

تأمین

خواهد داشت چراکه انن دساتگا  ،رنشاه و مبناای

منابع مالی

همه پیشرفتهای کا و آنند کشور است.

پو خرب کرد براز آماوزشوپارورش و توساعه
منااابع مااالى آمااوزشوپاارورش ،نکااى از کارهاااز

تخصی

اساسى است که امیدوارنم مسلولین دولتاى باه انان

منابع مالی

نکته توجه کنند.
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واکد

مفهوم

مقوله

مقوله کال

مسل ه معاونت پرورشی که بند در دور های قب و
همچنین در انن دور  ،روی انن مسل ه تکیه کردم،
بیانات در دانشگا
فرهنگیا
()1397/02/19

تأکید کردم؛ باند جدی بگیرند انن مسل ه را .خاب
وزناار محتاارم ،باااانگیز و بانشاااط و آماااد بااهکااار
هسااتند؛ اناان کااار را بانااد جاادی بگیرنااد .مساال ه
معاونت پرورشی در خود آموزشوپرورش ،بسایار
اماار مهماای اساات؛ پاارورش خی اای مهاام اساات و
را های پرورش هم را های ع می مهمی است.

نک مسل ه هم مسل ه پارورش و معاونات پرورشاى
اساات .کوتاااهىهااانى شااد ،بااىتااوجهى شااد؛ اناان
بیانات در دندار

معاونت در نک دور از تعطیا شاد ،بازآوردناد،

مع ما و فرهنگیا

باز بردند .معاونت پرورشى ا ماموعهاز که همات

()1393/02/17

آ عبارت باشد از پرداختن به مسال ه پارورش کاه

کمرنگ

توجه به

شد

معاونت

سیاست

پرورش در

پرورشی

گذاری

نظام

و

آموزشی

آموزشی

فرهنگی

هما جنبه هاز فکرز و معنوز و انقالبى و رفتارز
و اخالقى است ا مهم است؛ هام در ساطح وزارت
هم در سطو پانینتر.

با توجه نافتههای جدو  ،1میتوا مطالبات مقام معظم رهبری از نظام آموزشوپارورش را در
قالب شک ذن و شام مقوالت کال  ،مقوالت خرد و مفاهیم خالصه کرد:
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شک  .1مطالبات مقام معظم رهبری از نظام آموزشوپرورش در گام او انقالب

نتیجهگیری و پیشنهادها
هدف از بیانات مقام معظم رهبری در کاوز آماوزشوپارورش ،هادانت نظاام تع ایم و تربیات
رسمی و عمومی در مسیر تحقق دانشآموزج تراز جامعه اسالمی است .ازآنااکه تحقق انان هادف،
زمینهساز تحقق اهداف گام دوم انقالب است؛ لذا بارای نائا آماد باه اهاداف گاام دوم باناد باه
ارتقای وضعیت نظام آموزشوپرورش پرداخت و برای انن امر ،ابتدا باناد چاالشهاای موجاود در
نظام آموزشوپرورش شناسانی و مرتفع گردند .نکی از چالشهای موجود ،مغفو ماند نقش مع م
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بهعنوا عنصر اص ی تحو در نظام آموزشوپرورش است« .نقاش و تاأ یر مع ام در شاک گیاری
شخصیت فردی و اجتماعی کودکا و نوجوانا  ،فراتر از تأ یر والدنن ،رسانهها ،مسائ اجتماعی
و کتی عوام ورا تی اخالقی و معنوی است .مع م با نقش برجسته خود میتواناد انساانی ماامن،
باانگیز  ،صبور ،امیدوار به آنند  ،پیگیر منافع عمومی ،عالقهمند برای رساید باه ق اههاای کماا
فردی و اجتماعی ،مبتکر ،متفکر و اه تحقیق و پهوهش تربیت کند» (بیانات در دندار با مع ماا ،
 .)1392/02/12مع م ماری تحو در نظام آموزشی بود و برای نائا آماد باه انان تحاو  ،باناد
همهجانبه از مع م کمانت کرد .در همین راستا ،ارتقای صالکیتهای مع می ،کفظ شأ و منزلات
مع م و تأمین معیشت او از شروط انن کمانت است ،ازهمینرو دانشگا فرهنگیاا و تربیات دبیار،
بهعنوا متولیا رسمی تربیتمع م در کشور درنظر گرفته شد اند؛ اما متأسفانه آ طاور کاه باناد از
کمانتهای الزم برخوردار نبود و تعداد خروجی های انن دو نهاد آموزشی با تعداد نیروی انساانی
موردنیاز وزارت آموزشوپرورش فاص ه زنادی دارد ،بهطوریکه وزارت آماوزشوپارورش بارای
مرتفع ساختن انن فاص ه ،نا دست به داما ماد  28اساسنامه دانشاگا فرهنگیاا مایشاود ا تاأمین
بخشی از نیازهای خاص آموزشوپارورش در رشاتههاانی کاه امکاا توساعه آ از طرناق «واکاد
دانشااگاهی» وجااود ناادارد ،مطااابق بااا ضااوابط و مقااررات وزارت آمااوزشوپاارورش و از میااا
دانشآموختگا سانر دانشگا ها و ماسسات آموزش عالی و پهوهشی سراسر کشاور و کاوز هاای
ع میه ،با شرط گذراند کداق دور نکساله مهارتآموزی در دانشگا فرهنگیا بالمانع اسات ا
نا از طرنق بهکارگیری نیروهای قراردادی و شرکتی ،انن فاص ه را پر مایکناد .در ماورد مااد ،28
چنانیه کیفیت مرک ه گزننش و نیز دور نکساله مهارتآموزی مدنظر قرار گیرد ،را ک خاوبی
برای تأمین نیروی انسانی باکیفیت آموزشوپرورش است؛ اما در مورداستفاد از نیروهای قراردادی
و شرکتی ،ازآنااکه معموالً آموزشهای الزم به انن افراد داد نمیشود و نیز کقالزکمه پانینی هم
به انشا پرداخت میشود ،نهتنها صالکیتهای مع می در نظام آموزشی تق ی مینابد ب کاه نیاروی
بهکارگرفته شد از وضعیت معیشتی خود ناراضای باود و هماین امار باه کااهش رضاانت شاغ ی و
درنهانت کاهش کیفیت نظام آموزشی میاناامد؛ لذا باناد طرکای منساام و اساسای بارای تاأمین
نیروی انسانی باکیفیت ارائه گردد .مسل ه منزلت و معیشات مع ماا هماوار نکای از دغدغاههاای
دولتها و کشورهای مخت ف بود است .بهعنوا مثا وزارت آموزشوپرورش چاین ،برناماههاای
تشونقی ازجم ه ارتقای سرنعتر در سیستم اداری ،مرخصی تحصی ی با کقوق برای مع ما منااطق
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محروم روستانی و همینین انتخاب و جانز بهترنن مع م سا را در دستور کار خود دارد (سیشو،
 .)2020در کشور ما نیز موضو نظام رتبهبندی مع ما ا هرچند غیرمنسام ا در کا پیگیری است.
انن موضو باألخ

پ

از تصونب سند تحو بنیادنن آموزشوپرورش و ابال سیاستهای ک ی

انااد تحو در نظام آموزشوپرورش (بر اساس بند  3-7نعنی «استقرار نظام پرداختها بار اسااس
تخص

 ،شانستگیها و عم کرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبهبندی کرفهای مع ما » و همینین بناد 13

نعنی «استقرار نظام جامع رصد ،نظارت ،ارزنابی و تضمین کیفیت در نظام آماوزشوپارورش») باه-
صورت رسمی از سا  1392مدنظر دولت و ما

قرار گرفت و هدف آ ارتقاای کیفیات مناابع

انسانی است .البته در انن مسیر باند به ارتقاای منزلات و معیشات مع ماا هام دسات ناباد ،هرچناد
متأسفانه هنوز با تحقق اهداف مدنظر ،فاص ه زنادی دارد.
دنگر چالش موجودِ پیشج روی نظام آموزشوپرورش ،محتاوای آموزشای اسات .محتاوا مانناد
تیغی دولبه است که از نکسو میتواند به بازنمانی فرهنگ و ارزشهای اسالمی پرداخته و هونات
مستق دننی و م ی را پرورش دهد و از سوی دنگر میتواند با تالش نظام سا طه جهاانی ،زمیناهای
برای نفوذ و تس ط بیگانگا و تربیت نس ی مطابق با افکار انشا باشد .در همین راستا باند به سامت
تفکرمحوری و پرهیز از سیطر کافظه محوری در محتوای آموزشی کرکات کارد .گذشاته از انان
موضو  ،در عصر کاضر با توسعه آموزش ماازی ،الجرم بخشی از محتوای درسی از طرنق شبکه-
ها و سامانههای ماازی به دانشآموزا ارائه میشود و دانشآماوزا طبیعتااً وارد فضاانی باه اسام
فضای ماازی میشوند .آنا صِرف کضور در انن فضا ،عالو بر محتوای درسی ،امکا دسترسای
به انوا و اقسام محتواهای تربیتی و غیرتربیتی را هم خواهند داشت که میتواند آسیبهای خااص
خود را داشته باشد؛ بنابرانن نظام آموزشی باند رونکردی فرصت زا و تهدند زدا به انن فضا داشاته
باشد تا بتواند ضمن استفاد از فرصتهای فضای ماازی و دراما ماند از تهدندات آ  ،در جهت
نی به اهداف تع یم و تربیت از آ بهر ببرد.
چالش دنگر ،عدالت آموزشی و دسترسی متعاد به امکانات است که بیتوجهی به آ مصداق
نفی عدالت و بروز فساد است .با اننکه کشور در گام او انقاالب ،دساتاوردهای خی ای خاوبی در
کوز امکانات و تاهیزات آموزشی داشته است ،ازجم ه پن برابر شد تعداد مادارس اساتا هاای
محروم (اکداث  4مدرسه و  28کالس درس در هرروز از عمر گاام او انقاالب) (محمادی پوناا،
)216-217:1397؛ اما مبحث دسترسی به امکانات آموزشی در عصر کاضر که آموزش مااازی در
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مدارس و دانشگا ها الزامی شد است ،بسیار جای تأم دارد .در باز زمانی فع ای ،بحاث آماوزش
ماازی بهعنوا توفیقی اجباری سر از همه مراکز آموزشی دنیا درآورد است؛ لذا طبق اصو سوم
و سیام قانو اساسی مبنی بر فراهم آورد شرانط و امکانات الزم برای تحصی رانگا همه افاراد
جامعه تا پانا دور متوسطه ،باند امکانات آموزش ماازی برای همه دانشآموزا فاراهم باشاد تاا
بتوا از کداق الزامات عدالت آموزشی در عصر کاضر صحبت کرد .انن در کالی است که طباق
آمارهای رسمی وزارت آموزشوپرورش ،هنوز تعاداد زناادی از داناشآماوزا باه ع ات نداشاتن
امکانات اولیه آموزشی ،نمیتوانند از سامانه آموزش ماازی وزارت آموزشوپرورش نعنی «سامانه
شاد» استفاد کنند .انن عدم دسترسی و استفاد باألخ

در عصری که عصار فنااوری اطالعاات و

ارتباطات لقب گرفته است ،لزوم توجه جدی به عدالت آموزشای در کاوز امکاناات و تاهیازات
آموزشی را گوشزد میکند.
در بُعد سیاستگذاریج آموزشی نکی از اصو اساسی ،کاکمیتی بود آموزشوپرورش اسات.
کاکمیتی بود آموزشوپرورش به معنای قطع نَد مشارکت عمومی در نظام آموزشی نیسات ،ب کاه
اتفاقاً شام استفاد نظاممند از مشارکت همه عوام سهیم و ما ر در جرنا تربیات اسات .در ساند
تحو بنیادنن آموزشوپرورش آمد است که «نظام تربیت رسمی و عمومی برای تحقاق رساالت و
کارکردهای خود از مشارکت همه عوام سهیم و ما ر در جرنا تربیت بهر مند مایشاود؛ اماا در
انن میا  ،بهطورک ی بر چهار رکن و عام مهم و اساسی اتکا دارد که عبارتاند از :دولت اساالمی
(کاکمیاات) ،1خااانواد  ،رسااانه و نهادهااا و سااازما هااای غیردولتاای کااه انان چهااار رکاان ،نقااش
تکمی کنند و متعاد کنند نکدنگر را دارند» (سند تحو بنیادنن آماوزشوپارورش.)342:1390 ،
پ

هما گونه که مالکظه میشود ،استفاد از مشارکت عمومی بهعنوا نک مرفیت باالقو بارای

ارتقای نظام آموزشوپرورش درنظرگرفتهشد ؛ اما تفسیر آ به خصوصیسازیج آماوزشوپارورش
امری ناصواب محسوب میشود و در تضاد با کااکمیتی باود نظاام آموزشای اسات .تفسایری کاه
کوچکترنن آسیب آ منار به پولی شد آموزشوپرورش و انااد نابرابری در دسترسی افراد باه
آموزشج باکیفیت شد و ضمن نقض اصو سوم و سیام قانو اساسی ،الجارم باه چرخاه بازتولیاد

 .1مشظو از حاکمیت د ایشجا همه نهادها و سازمانهاب مربوط به نظام سیاسی حاکم ) (Governmentاست نه خصوصِ قهوه
مجریه یا دولت د اصطالح ایج ).(State
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اجتماعی بین خانواد های فقیر و غنی میاناامد.
با انن اوصاف میتوا گفات مرتفاع سااختن مطالباات از نظاام آماوزشوپارورش درگاام او
انقالب به ارتقای نظام آموزشی در گام دوم انقاالب خواهاد اناامیاد و باهتباع آ  ،شارانط تحقاق
اهداف گام دوم انقالب در همه ابعاد فراهم میشود.
درنهانت با توجه به نتان پهوهش ،پیشنهادهای پهوهشی ذن ارائه میگردد:
 تبیین جانگا نظام آموزشوپرورش در تحقق اهداف گام دوم انقالب؛ آسیبشناسی اجرای سند تحو بنیادنن آموزشوپرورش؛ آسیبشناسی اجرای نظام رتبهبندی مع ما ؛ آسیبشناسی خصوصیسازی در نظامهای آموزشی دنیا و -طراکی الگوی مشارکت عمومی در نظام آموزشوپرورش.
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خالصة المقاالت باللغة العربیه

تبیین مطالبات السید القائد االعظم من نظام التعلیم في الخطوة األولى للثورة
فرامرز المحمدي بويا 
إن اعالن الخطوة الثانیة للثورة هو تجديد المعلومات الموجهة إلى األمة اإليرانیة وخاصة الشباب  ،التي ستکون
بمثابة منشور للمرحلة الثانیة من تهذيب النفس والتنشئة االجتماعیة والحضارة .مجال التعلیم و التربیه هو أحد المجاالت
التي تلعب دوراً هاماً في تحقیق أهداف الخطوة الثانیة من الثورة .من ناحیة  ،يتم تحقیق جزء مهم من هذه األهداف
خالل عملیة التعلیم و التربیه ،ومن ناحیة أخرى  ،يتم تحقیق جزء من هذه األهداف من خالل الفئات البشرية المدربة في
النظام التعلیمي ؛ لذلك  ،من أجل تحقیق أهداف الخطوة الثانیة من الثورة  ،يجب إيالء اهتمام خاص لتحسین نظام
التعلیم .من أجل تحسین نظام التعلیم  ،يجب دراسة تحدياته في الخطوة األولى من الثورة حتى يتم حلها في الخطوة
الثانیة وتوفیر األساس لتحقیق األهداف المذكورة أعاله .من أجل دراسة تحديات نظام التعلیم في الخطوة األولى  ،سوف
نتناول مطالب السید القائد فیما يتعلق بنظام التعلیم و التربیه ؛ ألن مطالباته كمنارة تنیر العقول حول تحديات التعلیم .بهذه
األوصاف  ،فإن الغرض من هذه الدراسة هو شرح مطالبات السید القائد من نظام التعلیم و التربیه في الخطوة األولى
للثورة .كانت الطريقة المستخدمة هي طريقة التنقیب عن الوثائق وتم تحلیل تصريحاته حول التعلیم مع التركیز على
السنوات األخیرة التي سبقت الذكرى األربعین للثورة  -بعد إعالن السیاسات العامة لتغییر نظام التعلیم التربیه في الدولة.
بعد تحلیل البیانات  ،تم حصر مطالبهم في أربع فئات رئیسیة :صنع السیاسة التربوية  ،والمعلم  ،والمحتوى التربوي ،
والفضاء التعلیمي  ،و هي التي يمکن أن تکون عنوان نظام التعلیم و التربیه في الخطوة الثانیة من الثورة  ،وتدريب الطالب
على مستوى المجتمع اإلسالمي.

الکلمات الرئیسیة :الخطوتان األولى والثانیة للثورة  ،مطالبات السید القائد  ،نظام التعلیم و التربیه الرسمي والعامة
 ،طالب المستوى في المجتمع اإلسالمي.

 أستاذ مساعد  ،قسم العلوم التربوية  ،كلیة العلوم اإلنسانیة  ،جامعة ابو علي سینا  ،همدان  ،اإليران.
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Explaining the demands of the Supreme Leader from the
education system in the first step of the revolution
Faramarz Mohammadi Pouya 
The statement of the second step of the revolution is the renewal of information addressed to
the Iranian nation and especially to the youth, which will serve as a charter for the second stage of
self-construction, socialization and civilization. One of the areas that plays an important role in
achieving the goals of the second step of the revolution is the field of education, because on the one
hand an important part of these goals is achieved during the education process and on the other
hand, part of these goals are achieved by human resources. Educated is realized in the educational
system, therefore, in order to achieve the goals of the second step of the revolution, special
attention should be paid to the improvement of the education system. In order to improve the
education system, its challenges must be examined in the first step of the revolution in order to be
solved in the second step and provide the basis for the realization of the above goals. In order to
examine the challenges of the education system, in the first step, we will address the demands of
the Supreme Leader regarding education, because his demands, as a beacon, enlighten the minds
about the challenges of education. Therefore, the purpose of this study is to explain the demands of
the Supreme Leader from the education system in the first step of the revolution. The method used
is the method of document mining and his statements about education have been analyzed with the
emphasis on the last years leading up to the fortieth anniversary of the revolution after the
announcement of general policies to change the country's education system. After analyzing the
statements, their demands were counted in the form of four major categories: educational policy,
teacher, educational content, educational space.These demands can be the starting point for the
education system in the second step of the revolution and the training of students at the level of
Islamic society.
Keywords: The first and second steps of the revolution, the demands of the Supreme Leader,
the education system, the student at the level of the Islamic society.
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