
 آینده تعلیم و تربیت 

 

 آقای مهرمحمدی:

  مبا نام و یاد خدا آغاز می کن

 

 ترسیم آینده آموزش و پرورش

آینده آموزش و پرورش  ، این است که می خواهممه اپيش بينی کردبرای طرح این نشست عنوان بحثی که 

صورت خواهد  اتفاق افتادهسال گذشته  100 ایران طی  چه که در آنبه  . این ارزیابی با توجهرا ترسيم کنم

 های برطرف نشدنی و چالش های پایدار و ماندگاری که گریبان آموزش و پرورشی گرفتار . همچنينگرفت

نيز در این  ( مربوط به بعد از پيروزی انقالب می شود که بخشی از آن)  گرفته سال گذشته 100در این  را

ها را پشت سر بگذاریم؟ چرا نتوانسته  نتوانسته ایم این چالشتلقی که چرا ؛ بر اساس این ارزیابی خواهد آمد

 این دردها را درمان کنيم و این ناکارآمدی ها را عالج کنيم؟  ایم

 فقر کیفیت و فقر عدالت

یکی  :ها را همواره در دو چيز می بينيم البته اساس ناکارآمدی ها و دردها و چالش ایده ای رسيده ام.من به 

 فقر عدالت. دیگری کيفيت و  فقر

ی از این تله آموزش و پرورش را یمه انتوانست عدالت را چاره کنيم. همچنين فقر فقر کيفيت و ایم ما نتوانسته

 . بدهيم نجات ی نابرابریبی کيفيتی و تله

ر سرطانی که پيکرة آموزش و بليّه و عارضه و این دو تومواین دو  از می رسد اگر قرار باشد در آینده به نظر

جز فراگرفته است، عبور کنيم و سالمت را به پيکرة آموزش و پرورش برگردانيم، چاره ای  کامال پرورش ما را 

از  باید همچنيننداریم. ایران پایه گذاری کنيم  را در در آموزش و پرورش نهضت ملّی کردن مدارساین که 

که گفتمان های چرا ؛ بدیل تحول در آموزش و پرورش نام ببریم نهضت ملی کردن مدارس به عنوان گفتمان

ما را از این چرخة فقر کيفيت نتوانسته اند تأسفانه –- از انقالبپس چه پيش از انقالب و چه  - تحولی دیگر

 و فقر عدالت خارج کنند.

 نهضت ملّی کردن مدارس

 نهضت ملی کردن مدارس چيست؟ منظور از ؛مطلب نياز به توضيح دارداین  

 دو نوع مدرسه را بيشتر نمی شناسيم؛ مدارس دولتی و مدارس خصوصی. معموال ما 

یک شکل باید  -ستکه ملی کردن مدارس ا-ان بدیل تحول در گونه شناسی مدارس برای تبيين تز و گفتم

یف کنيم و به رسميت بشناسيم. تعر دیگر و گونة دیگری از مدارس را در کنار این دو گانه دولتی و خصوصی 

ر است مدارس بهت ،مدارس از نوع ملّی است. برای آیندة بهتر آموزش و پرورش -به تعبير من  - ،آن گونة سوم

ملّی کردن  باید که ملّی شد. اما این بار و یا هر بخش دیگری از اقتصاد درست مانند نفت را ملّی اعالم بکنيم؛



آن و افزایش  تر شدنهر چه کارآمدشاهد  وارد کنيم تا نهاد اجتماعی مهم و مؤثر اینبه و در عمل  را در واقع

گفتمان " راه نجات آموزش و پرورش از چرخة بی عدالتی و بی کيفيتی را در رواج من . باشيم بهره وری آن

 پيشنهادی را دارم.چنين برای آیندة آموزش و پرورش م و می بين " ملی کردن مدارس

 ارس یعنی چه؟ی کردن مدملّ

تبيين  بایددولتی و خصوصی دیگر که در کنار دو گونة شناخته شده  است گونة سومی از مدارسمدارس ملی 

 شود.

 گفت هم بتوان شاید به تعبيریالبته  است. نه دولتی و نه خصوصی ،ستاچه مراد  مدارس ملی براساس آن

 خصوصی است. به اعتباری دولتی و به اعتبار دیگری  و هم خصوصی است؛ زمان هم دولتی

امکان مشارکت اساسی و اظهار وجود  ست که ما بایددرسه به عنوان یک نهاد ملّی این اکليد فهم پدیده م

در صحنة مدرسه داری را  حضور مردم به روی قفل درهای بسته مردم در آموزش و پرورش را فراهم کنيم و

 باز کنيم.

مشارکت برای عرضة  به رویعرصه را  با تأسيس مدرسه که اول این امکان پذیر است: دو شکلبه این امر  

 و تربيتی یهای کالن آموزش با رعایت موازین و سياست باید البته ، کهباز کنيم خدمات آموزشی و تربيتی

در واقع عينيت بخشيدن به مدرسه  به روی حضور مردم است.. این یک جنبة باز کردن قفل درهای بسته بگيرد

که زمينه را برای مشارکت هرچه گسترده تر در عرضة خدمات آموزشی و  آن است به عنوان یک نهاد ملی

های  موازین و سياستدر این مساله  فراهم کنيم؛ که البته صالح ذی ربيتی با تأسيس مدرسه توسط افرادت

 باید رعایت شود. و تربيتی کشور یکالن آموزش

توسط مردم با  ،بهره برداری از خدمات آموزشی و تربيتیبرای که ما وجه دوم آن است وجه دوم آن چيست؟ 

که  صورت بگيرد با استفاده از منابع دولتی این بهره برداری باید البته. عرصه را باز کنيم تشخيصبا تدبير و 

 در سنين تحصيل است. حق هر خانواده دارای فرزند 

 تا ما قفل این بستر را باز کنيمکه  این است ملی کردن مدرسه به عنوان یک نهاد اجتماعیغرض از  بنابراین

این مشارکت  .جدی و اظهار وجود مردمی را در صحنه مدرسه در ارتباط با نهاد مدرسه فراهم کنيم مشارکت

تربيتی و دوم دادن حق  یعنی عرضه خدمات آموزشی ومدرسه تأسيس  اتفاق می افتد: اول در دو بُعد مردمی

از  بنابراین مردم .از عرصه گسترده خدمات آموزشیوالدین برای بهره برداری به مردم انتخاب و حق تشخيص 

و هر یک از خانواده هایی که  بهره مند می شوند بودجه ای که دولت به آموزش و پرورش اختصاص می دهد

 ند داشت.خواهاین بودجه ازتحصيل دارند سهمی در حال فرزند 

  مدارس ملی در عمل چگونه شکل می گیرند؟

 به آن ها اتفاق می افتد. انتخاببا توزیع منابع دولتی بين آحاد مردم و دادن حق شکل گيری مدارس ملی 

در این صورت  حق انتخاب دارند که وجود دارد آن هاگزینه های مختلفی که پيش روی  والدین نسبت به

 تربيتی توسط والدین اتفاق می افتد.ت آموزشی و اخرید خدم



حق دارند   آن ها می دهد؛حق خرید خدمت آموزشی و تربيتی  به والدین، حق انتخاب و در واقع مدرسة ملّی

 چگونه بهره مند شوند. است اختصاص دادهبه آموزش و پرورش منابعی که دولت نسبت به  تصميم بگيرند

با استانداردهای جهانی تطبيق پيدا کند و خيلی  که این منابع کافی نيست و باید این درباره ی بحثالبته )

 (جای خود محفوظ است.در بشود،  انجام چه که هست بيش از آن

و  gmpاز دولت و از بودجه عمومی دولت یا از ه ی مدرسه ی ملی آن است که  هر ميزانی که بنابراین اید

 ناخالص، صرف آموزش و پرورش می شود، والدین نسبت به بهره مندی از آن حق انتخاب داشته باشند.توليد 

 -آن مواجه هستيم که در حال حاضر با-محوری  همنابع دولتی از عرض در ارتباط با تخصيصبه عبارت دیگر ما 

چرا که در توزیع منابع  ،است چرخش ساده اما بسيار مهماین  ؛ایجاد می کنيم را چرخشی ،به تقاضا محوری

 ها تخصيص پيدا می کند.به آن خانواده ها دولتی، سهم 

باید  دارند تحصيل که فرزندان در حال ییتوزیع منابع دولتی بين خانواده ها در ایده ملی کردن مدارس، البته

در توزیع منابع دولتی بين خانواده  پيشنهاد می کنم یعنی تر باشد؛ شود که به عدالت نزدیکبه گونه ای انجام 

یک سياست تبعيض مثبت را رعایت کنيم. به این معنا که منابع دولتی آموزش و پرورش در خدمت  ها،

 محروميت زدایی و کاهش شکاف طبقاتی و بی عدالتی هم قرار بگيرد. 

درصد در تأمين هزینة پایة تحصيل از محل اعتبارات دولتی  150تا حداکثر  50مثالً یک نوسان بين حداقل 

که متعلق به خانواده های دهک  . یعنی برای مناطق مرفه، دانش آموزانیرا در نظر بگيریم ش و پرورشآموز

 دانش آموزانبرای  لیکنيم ورا تأمين  آن ها درصد هزینه پایه تحصيلی 50، های باالی اقتصادی هستند

نظامی را  فراهم کنيم و بایدها را  متعلق به دهک های پایين و مناطق محروم حتی بيشتر از هزینه پایه آن

 حتی بلکه را استفاده کنند؛ اعتبار آموزشی و تربيتی که در اختيارشان قرار می دهيم طراحی کنيم تا بتوانند

 اعتبار هم از آن اصطالح فوق برنامه یا غنی سازی محيط یادگيری در منزلبرای هزینه برنامه های به  بتوانند

 .استفاده کنند

را به وجود  درصد 150و  درصد 50یک طيف بين این تبعيض مثبت در توزیع منابع دولتی بين خانواده ها، 

یق این شکل از طر توانيم ازما می  بنابراین توزیع بشود.عادالنه تر  می آورد که باعث می شود منابع دولتی

 تا حدودی جبران کنيم. را ستاز نابرابری و فقر عدالت آموزشی اشکاف طبقاتی که ناشی توزیع منابع دولتی، 

 

 ایجاد فضای رقابتی بین مدارس

خود ادامه خواهند داد. از آن جا  مدارس در یک فضای رقابتی به حيات این نکته را هم عرض کنم کهدر ادامه 

اختيار والدین است، والدین انتخاب گر هستند، و انتخاب می کنند که فرزندانشان را در کدام  اعتبارات درکه 

 .را انتخاب خواهند کرد ها سازگارتر است آن و سليقه سبک زندگی که با ؛ مدرسه ایثبت نام کنند مدرسه

ری از والدین بيشتداد تعخودش ادامه بدهد که بتواند نظر  مدرسه در صورتی می تواند به حيات بنابراین یک

 را به خودش جلب کند.



شی و تربيتی برنامه های آموز . همچنيناست ميزان جذابيت آن برنامه های یک مدرسه تعيين کنندهدر واقع 

داشته د که کدام مدرسه می تواند توسعه پيدا کند و قوام و دوام ندیگر تعيين می کنمدارس در رقابت با یک

 از صحنه حذف بشوند.  باید عدم اقبال والدین،به دليل  ارسکدام مد مشخص می شوددر این ميان و  .باشد

 ادامه بدهند.  می توانند به حيات و بقای خودپس مدارس در یک فضای رقابتی 

 

 برند سازی در مدارس

اگر ما برندهای مختلف مدرسه داری الجرم اتفاق می افتد. اشاره کنيم که در  به مساله برندسازی هم باید

ی که انتخاب والدین بی معنی می شود. تنوع و تکثر بحثو مدرسه را نداشته باشيم امکان جلب نظر والدین 

ن تنوع و تکثر بسيار که البته ای است متکی بر خالقيّت ها و نوآوری های مدارس اتفاق می افتد، در مدارس 

 برکت زا است.

نمونه های واقعی و یا فرضی این تنوع و تکثر را نام اگر  ،ميمی کن صحبت فوقتی از مدارس با برندهای مختل

چه پهنه ای از انتخاب  . همچنين واضح می شود کهدر این نمونه ها بهتر توضيح داده می شود انمنظورم ببریم

  وجود دارد که بتوانند انتخاب کنند.پيش روی والدین 

رس با تأکيد بر تربيت هنری، مدارس با تأکيد بر تربيت دینی، مثالً مدارس بازی محور، مدارس طبيعت، مدا

 ... .مدارس با تأکيد بر تفکر شهودی، مدارس با تأکيد بر ظرفيت کارآفرینی، مدارس با تأکيد بر تربيت بدنی و 

که به این صورت با جلوه های ویژه ای از  به وجود خواهد آمد انواع مدارسی هيچ نهایتی ندارد.این نمونه ها 

د و البته در یک فرآیند رقابتی حياتشان نفعاليت های آموزشی و تربيتی در جامعه امکان حيات پيدا می کن

یعنی داشتن مدارس با برندهای  -ادامه پيدا می کند و یا ادامه پيدا نمی کند. از نظر من چنين رخدادی 

 درسه محوری هم هست. ضمناً معرف حقيقت م - مختلف

 مدرسه محوری

مدرسه محوری  ها سال است در آموزش و پرورش ما مطرح است. که ده است ن تزیمدرسه محوری هما

های خودش محوریت و عامليت داشته باشد و هر  در تعيين برنامه ها و فعاليتعبارت است از این که مدرسه 

حقيقت مدرسه محوری در این جا خودش  ربيتی بزند.اليت های آموزشی و تمدرسه ای رنگ خودش را به فع

 .را نشان می دهد

ابع منشور تعليم ت ،اشاره بکنم که مدارس در این تز پيشنهادی من به عنوان نهادی ملّی این به این مطلب البته

می  از وجه حاکميتی بر آنها تأکيد کنيم که بایدهای کلی  همان اصول و سياست و تربيت هستند؛ یعنی تابع

، و البته نظارت هم داشته باشيم که آن سياست ها و ها را از همه مدارس مطالبه کنيم باشند. پس باید آن

 واریانس و این برندهای مختلف در جمهوری اسالمی ایران عمل شود. پس اصول کلّی و منشور تعليم و تربيت

ر حال تمایزهای گيرند ولی به هجلوه های مختلف یک منشور هستند که شکل می در واقع های مختلف 

 دیگر دارند. معناداری هم با یک



یا یک شبکه از الگوی موجه مدیریت مدارس ملی هم هيئت امنایی است که سياست گذاری یک مدرسه 

 مدارس را می تواند برعهده بگيرد.

 

 آقای نخعی:

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

بسيار ز، مخصوصاً پيشکسوتان عرصه تعليم و تربيت و همانان عزیيبنده هم سالم عرض می کنم خدمت همه م

 خودم امکان گفتگو و صحبت را دارم.که در جمع اساتيد خوشحالم 

از دوستان عزیز دانشجو معلم خودم تقاضای برادرانه  نظرم هست را عرض کنم، مداز آن که بنده نکاتی که قبل 

ندارند، تقاضا  هم و فرصت تفصيليقی را می فرمایند در زمان کم، صحبت های دق اساتيددارم. از آن جا که ای 

ها و نقطه نظرهایی که مدنظرشان هست فعالً در گوشه  برچسبو به دقت گوش بدهند،  ابتدا می کنم که

بهره  انسان را درکردن در نقادی،  ذهنشان قرار بدهند و اگر نقدی به نظرشان می رسد بعداً بفرمایند. عجله

مخصوصاً پيشکسوتان  -دارم که نکات اساتيد تقاضا برادرانه  و عاجزانه می کند.محروم بردن از نظرات دیگران 

ها حضور و تجربه  نتيجه سال این اساتيد بزرگوار .دبه صورت جدی در نظر بگيریرا  – عرصه تعليم و تربيت

این گنجينه را به سعی کنيد ابتدا  می دهند؛ در یک فرصت کوتاه به شما ارائهدر عرصه تعليم و تربيت را 

 ست.باقی افرصت برای نقادی  هميشه چرا که درستی دریافت کنيد،

هایم  م؛ من نکته های سلبی حرفمی کن، از روش هگلی استفاده صحبت های خودم را جمع کنمکه  برای این

ند ه اتيد خودم در این زمينه ارائه دادتالش می کنم که از فرم و گفتگویی که اسا و گيرمرا بيشتر در نظر می 

 بلکه بتوانم با آن عناوین و مفاهيم نظریه مختار خودم را خدمت شما عرض کنم.تا استفاده کنم 

 

 عدم مطلوبیت وضع موجود آموزش و پرورش

ما وضعيت  فعلیکه وضعيت  اشتراک دارند و آن هم اینشناخت مسئله در یک نقطه همه اساتيد نسبت به 

 خوبی نيست. 

یا آن را کشور به حساب بياوریم و در تنها نهاد تعليم و تربيت  را نهاد آموزش و پرورشفرقی نمی کند که 

است و به درستی نمی هر حال این ماشين فرسوده  بهدر کشور مالحظه کنيم،  یکی از نهادهای تعليم و تربيت

 . حرکت کندکه ما انتظار داریم  تواند آن گونه

یا به قول آقای دکتر  و بی حال است، کنشگری ندارد؛ خسته ه وخمودنهاد تعليم و تربيت فعلی ما یک نهاد 

 حمدی دچار یک فقر کيفيتی شده است.مهرم

در یک نقطه مشترک  همگی ،مسئله این که در طرح حل کنيم. به نظر می آید این معضل را باید به گونه ای

 قرار گرفته ایم.

 



 تعلیم و تربیت امر اراده مردم در دادندخالت 

ما می خواهيم اشتراک نظر داریم و آن هم این که  نيز به نظر می آید همه دوستان و اساتيد از جهت دیگری

مشکالت را حل کنيم. از مقداری  تا بتوانيمکنيم در این ماجرا وارد  اراده های جمهور و اراده های مردمی را

تالش  تور و ابالغ و آیين نامه حل کنيم؛ بلکهتوسط حاکميت با دسو از موضع باال ما نمی خواهيم مسئله را 

ی او ایده یمت ه آموزشی کنيم. این یک نقطه عزتوسع بحثاراده های مردمی را وارد  به گونه ایمی کنيم 

 بسيار خوب است. 

ت و بيماری های تعليم و تربيتی وارد تغييرات و حل مشکال چرخه یدر ما هر چقدر که اختيارات جمهور را 

 .خواهيم بردرا باالتری  بسيارکنيم طبيعتاً بهره 

که  -عملی کنيم  نهضت سوادآموزیدر فرم  فرقی نمی کند که وارد کردن اراده ی مردم در تعليم و تربيت را

که آقای مهرمحمدی به  فرمی یا طبق و –می توانيم از آن نام ببریم  60به عنوان یکی از تجربيات موفق دهه 

 از آن گفتگو می کنند.  نهضت ملی کردن مدارس ایرانعنوان 

بيشتر ناظر به نکات و  ها این پرسشالبته که را باید طرح کنم واحد است چند پرسش  ما مسئله از آن جا که

و متعين  ایشان یک کالن پروژه جمع و جور فقطکه  چرا می شود؛مطرح  فرمایشات آقای دکتر مهرمحمدی

تغيير و تحول  باره یکالن پروژه ای که ایشان در به نظر می رسد اگر بتوانيم درباره ی را برای ما ارائه کردند.

ه از این گفتگو یک سنتز خوب برای طرح مختار ب بتوان کنيم شایدش و پرورش ارائه کرده اند گفتگو آموز

  .دست بياوریم

 

 مدرسه ملّیتبیین طرح 

ما  می کنم.تبيين  نظر ایشان را فرصت کوتاه یک درمساله،  برای حلـ با کسب اجازه از دکتر مهرمحمدی ـ 

حل مشکل عدالت آموزشی را  از جهت دیگر مشکل کيفيت بخشی وبه دنبال آن هستيم که از یک جهت 

فيت بخشی و از مشکل کي مجهولی پاسخ بدهيم که از یک طرف یعنی می خواهيم به یک معادله دو کنيم؛

 طرف دیگری مشکل فقر عدالتی حل بشود. 

آن خدماتی که حاکميت به صورت حاکميتی در عرصه  از حاکميت کمک می گيریم. مساله برای پاسخ به این

اختيار و انتخاب  قدرتاین  آموزش و پرورش ارائه می دهد را وارد بستر اجتماعی و مردمی می کنيم و به مردم

 بين برندهایی که در عرصه آموزش و پرورش ارائه می شود انتخاب کنند.  از تارا می دهيم 

 کمی به حرکت بيفتد. این اتفاق باعث می شود که ماشين فرسوده و خسته تعليم و تربيت 

با  ب برندهای مختلف به وجود بياورند. در نتيجه توانند در انتخارا می  مردم حق انتخاب خود در این صورت

کيفيت بخشی هم الجرم اتفاق  ،کالن به وجود می آیدبخش برندهای عرضه کننده آموزش در  رقابتی که بين

 و خصوصی به یک گانة سومی  ما را از دوگانه دولتی - به نظر ایشان - خواهد افتاد. این کالن پروژه ای بود که

 کرد. رهنمون  ملّیبه نام 



 نيروی انسانی را می تواند حل کند، ومشکل  به عنوان مثال ،برطرف کندمشکالتی را می تواند  ،این راه حل

يروی انسانی را انتظار داشته باشيم که مشکل ن از حاکميت و دانشگاه فرهنگيان و دیگران دیگر نيازی نيست

ه یک توسعه جدی و و ما می توانيم ب خواهد شدحل  به خودی خودمشکل بودجه هم  همچنين ند.نکحل 

 . دست پيدا کنيمليم و تربيت در عرصه تع پایدار

مهم ترین و کارآمدترین  ، قوی ترین به عنوان در این ده سال اخير کالن پروژه ای است که به نظر من این طرح،

 کالن پروژه تحول در عرصه تعليم و تربيت ارائه شده است. 

 

 سوال از نظریه ی مدرسه ملّیچند طرح 

 م و سعی کنم که با پاسخ به آنها بحث را پيش ببرم. بپرسچند پرسش را از این نظریه در گام اول باید 

 

 انحصار در عرصه ی تعلیم و تربیت

 وجود ری انحصار دولتیاقدم عرصهدر این  علت اصلی خستگی و رکود در عرصه تعليم و تربيت این است که

کيفيت بخشی  ، از طرفیی رقابت با او وجود ندارددارد و رقيبی براوجود انحصار دولتی  از آن جایی که دارد.

 د. نوجود می آیه ب – بودجه مثل نيروی انسانی و -از مشکالت و تله ها  بسياری از طرف دیگر افت می کند و

و به نوعی این انحصار را از بين ببریم  ه اختيار مردم در انتخاب برندهای مختلف،با رجوع بما می خواهيم 

 رقابت ایجاد می کنيم. 

تنوع بخشی بتواند مشکل انحصار را حل کند، در کوتاه مدت این نظریه می رسد که به نظر  مشکل این جاست

مدت مبتال به یک انحصار بزرگتر  امّا در دراز ؛و برندهای مختلفی برای عرضه در اجتماع ایجاد کند ایجاد کند

 خواهد شد.

خود به خود به سمت وحدت بخشی و ایجاد یک انحصار بزرگتر  ،ع های گستردهمنطق بازار بعد از ایجاد تنو

 برند اصلی بازارو آن برند،  دیگر را می خرند به یک برند واحد می رسندیک ،. یعنی برندهاپيش خواهد رفت

ک انحصار ز آن مجدداً با یبعد ا اما ما را حل می کند مشکلسال  6الی  5این، هرچند برند سازی بنابر. می شود

ال از وال از کيفيت بخشی، سئوما دوباره تکرار خواهد شد؛ سهای  والبزرگتر مواجه خواهيم شد و همه س

 والهای دیگر. عدالت اجتماعی و بسياری از س

خواهد با یک مشکل دیگر هم مواجه ما را انحصار بزرگی که بعداً اتفاق خواهد افتاد الجرم، آن که  ضمن این

می شود. یعنی مطالبه دخالت در امر سياسی  هم و آن این است که این انحصار تبدیل به یک امر سياسی کرد

شما نمی توانيد جلوی این مطالبه را بگيرد. به نظر می رسد نظارت دولت و نهادهای  و را هم خواهد داشت،

 اقتصادی نتوانسته اندنظرات  تا کنون دولت ها در هيچ کدام ازگویا  نيز مسئله را حل نمی کند؛حاکميتی 

نظارت دولت بر آموزش و پرورش  ،اگر امکان نظارت دولت بود از طرف دیگریجلوی این انحصار را بگيرند. 

 . در حالی  که خالف آن را شاهدیم برای ما کيفيت بخشی و عدالت آموزشی را به ارمغان می آورد



و ،  بی کيفيتی، بی عدالتی ما با مسائلی از قبيلآینده، در  با به وجود آمدن آن انحصار بزرگ به همين خاطر

امر سياسی را هم خواهد  این انحصار بزرگ، تقاضای که عالوه بر این ؛مردن خالقيّت ها مواجه خواهيم بود

 اآلن انحصار امر سياسی نداریم. در حالی که کرد 

دیگر امکان  انحصار بزرگ به وجود آمد،. اگر سال تغيير می کنند 4سال به  4 در بازه ی زمانی ها دولت

هيچ  به عنوان مالک این برند،من  می گوید: آموزش ، چرا که مالک آن برندهم نداریم را تحول امر سياسی

ست. دهم. این نکته اول از اشکال من ابخواهم آن را پس  اآلن که از دولت نگرفته ام را برندی  

 

 تحول بر اساس الگوی توسعه

جواب بدهد این است که هر تحولی در عرصه تعليم و تربيت باید  آن را ه بایداین کالن نظری سوال بعدی که

یا عرصه آموزش و پرورش و  در تغيير و تحولدرباره باشد. اگر کسی نظریه ای  ای وابسته به الگوی توسعه

چه الگوی  شما:  که این است می پرسم اواولين پرسش اصلی که بنده از هر امر دیگری در کشور آورد 

تغيير ایجاد بکنيد؟  منمی خواهيد برای ظر گرفته اید که بر اساس آن الگو توسعه ای را در ن  

  ( .بود مطرح آقای دکتر بطحایی به صورت تعليم و تربيت مطالبدر  این نکته شاید) 

برای  را تربيت و و چه سطحی از تعليم شما چه انسان مگرکه  بپرسيمبه عبارت دیگر می توانيم این گونه 

  ایجاد کنيد؟این تحول را می خواهيد  بر اساس آن مطلوب می دانيد که انسان

ست که باید بپرسيم. یک پرسش اساسی ا این  

این رقابت انتخاب  که به مردم حق انتخاب بدهيم تا در و این هابرند يناین رقابت ب تصور بنده این است که

مسئله رقابت بر سر سود  ،را خود به خود تابع الگویی است که اصلی ترین کنش انسان در جامعه ،بکنند

 اقتصادی می داند. 

انسانی را باز توليد می کند که اصلی   ،در جامعه نظام تعليم و تربيت عمالً این اتفاق صورت بگيردوقتی 

این الگوی تحول، در سطح  باشد؛می ترین و بارزترین کنش اجتماعی اش رقابت بر سر سود اقتصادی 

  می کند. بازتوليد را اجتماعی چنين انسانی

نهاد تعليم و تربيت به عنوان یک کارخانه ی  جامعه را به سمتی می بریم که ،در این مدلما به عبارت دیگر 

در سود  کنش برای رقابت ل می دهد که اصلی ترین کنش راهایی را به ما تحوی مدام انسان توليد انسان،

به عنوان مبتال هستيم.  به این مساله قدری يشتر می داند. متاسفانه اگر همين اآلن نگاه کنيم می بينيم کهب

غالبا درگير مساله ی انتخاب رشته هستند  یدوازدهم یا در پایه های دیگر کالس در که دانش آموزانیمثال، 

تجربی، چون می خواهند دکتر بشوند و پول در آن  رشته دهمه می گوین چه رشته ای را انتخاب می کنند؟

 هست. 

 رشته که پول در آن به خاطر این عمران را انتخاب کنند سال پيش همه می خواستند رشته مهندسی چند

 ين انسانی را دائماًنچاین براساس رقابت بر سود بيشتر است. ما  کامالً ها انتخابهمان طور که ميبينيد بود. 

و این خودش یک مشکل عمده است. بازتوليد می کنيم عیدر عرصه اجتما  



دکتر بطحائی به  رائتاگر به ق ، انسان مطلوب و پایه ما است؟ين انسانیآیا چنسوال اصلی ما این است که 

این چنين  ن انسانی مطلوب است؟ اگرنظام کالن تعليم و تربيت ما این چني در ، آیااین پرسش پاسخ بدهيم

ت را معنا کنيم؟ يمی توانيم این مطلوب چگونه انسانی مطلوب است  

 

!زمان بر است ،تربیت  

ی است که حوصله امر زمان بر است؛ یاست که تربيت، امراشاره کنم این  به آن نکته بعدی که می خواهم

 کند حرکت می کند و نتيجه می دهد. آرام و بسيار، یعنی استآلمانی های ؟؟؟ تعبيربه  .می خواهد

بالمرّه کيفيت بخشی این رقابت  درست است که بازاری شدیم - اصطالحاً –ولی وقتی ما وارد عرصه رقابت  

 یی دارد.کيفيت بخشی سرعت باال چنين اما این -که ما اصالً منکر این نيستيم  - می کند

وال من این باشد، سباید سرعت در تحول داشته از دست ندهد  را یک برند وقتی می خواهد باال بماند و بازار

 سرعت ایجاد بشود؟با این  ، آیا می تواندبر است امر تربيت ذاتاً یک امر بطیء و زمان از آن جا کهکه  است

خی برای تربيت می توانيم پاس بکنيم، کنش اجتماعی محصور و محدود در امر رقابت بازارییک ما  آیا اگر

حاصل می شود و این واملی مثل ایثار، از خودگذشتگی و ... تربيت با ع داشته باشيم؟ یا این که باید بگویيم

 چنين منطق بازاری سازگار کند؟با خودش را نمی تواند عوامل اصوالً 

شاید بتواند آموزش را سر و سامان  طرحاست که این آن  وارد استومی که به این مبنا به نظر من اشکال س 

 داشت. بيت هيچ پاسخ درخوری نخواهدبرای تر اما بدهد،

 دو مدل تربیتی

 مهم است؛  بسيارکه برای من ای ين نکته چهارم

براساس آنچه که آقای دکتر بطحائی فرمودند ما نباید بگویيم که نظام تعليم و تربيت معادل آموزش و پرورش 

آموزش و پرورش یکی از نهادهای تربيت ساز و انسان ساز کشور ما است. شما ممکن است که بتوانيد  .است

ها را دائماً از این کارخانه فارغ  در یک روند رقابت بازاری و برندینگ تالش بکنيد و تعداد زیادی از انسان

که  ، متناسب با نهاد شيعی اسالمینهادهای تربيت ساز دیگریکه  باید توجه داشته باشيد اما التحصيل کنيد،

نهادهای نهادهایی مثل نهاد هيئت، نهاد اربعين و دیگر  داشته اند، هنوز هم وجود دارند؛ در تاریخ ما وجود

بازتوليد  انسان جدیدی را ،به یک نحوه ها هم آن باید توجه کنيم که ه دائماً در جامعه ما حضور دارند.مذهبی ک

اهل از خود گذشتگی و که چنين نهادهای مذهبی می سازند یک انسان ایثارمحور،  آن  انسانی رامی کنند. 

دو سنخ آدم وارد جامعه می شود؛ اگر دقت کنيد می بينيد که رقابت بازار است.  صحنه ی در اهل عدم ورود

ماندن در که از نهاد تعليم و تربيتی فارغ التحصيل می شود که ایدة اصلی اش برای  است انسانی یک سنخ

وارد و مذهبی او را است که نهادهای دینی  انسانی دیگری. و استسر برندهای مختلف بر  ، رقابت سنگينبازار

 بازار می کنند. 

گری از عهده شان بر می که جرقه بزنند کاری دی ، جز اینبرخورد کردنداین دو انسان وقتی در جامعه به هم 

چنين انسان  ی از این دست امکان تحقق بدهيم و همیها ل و مدلاین مدبه اگر بخواهيم بنابراین  آید؟



 ،را بسازند  انخودشمطلوب د انسان نبخواههم در کنارش نهادهای دینی  و سوداگری را وارد جامعه بکنيم

 دچار یک از هم گسيختگی اجتماعی در کالن خواهيم شد. عمالً 

جامعه در واقع کارکرد تربيت عمومی،  :فرمودند جدی است کهمطرح کردند  آقای رحيم پور ای که آن نکته

مشکل عدم کيفيت نهاد  که برای این نمی توانيمما به مسئله جامعه پردازی دقت کنيم.  باید پردازی است، ما

به سمت یک آنارشيزم  ، آن رارا حل بکنيمعدالت اجتماعی جامعه  به عنوان مثال مشکل یا آموزش و پرورش و

 هر دو ایجاد کنيم؛ چرا که حضور دارنددر جامعه  دو گيری ميان دو گونه تربيتی که هرو در ببریم اجتماعی

 در جامعه ميل به بقا دارند، و هر دو می خواهند نهادهای اجتماعی را به نفع خودشان مصادره کنند. گروه

 

 مهرمحمدی:آقای 

دقيقه می خواهم در واقع ناظر  ، خيلی بهره بردم. من در این پنجاز بحث هایی که مطرح شد خيلی متشکرم

الخره نخعی فرمودند که فالنی با آقای این نکته ای که جناباز به فرمایشات دوستان مطالبم را تنظيم بکنم. 

را برای تحول و تغيير در آموزش و پرورش مطرح کرد، می خواهم شروع  یک کالن پروژه مشخص و معين

 خود را ارائه کنند. پروژه هایهمه دعوت کنم که کالن از بکنم و 

 

 تحولی که هیچ وقت اتفاق نیفتاد

به تعبير آقای  -تغييری که  چند سال دیگر باید منتظر آن تغيير بشویم؟ اتفاقاً همين است که ما نکته ی بنده

آن چند سال دیگر باید منتظر ما سال است منتظر تولدش هستيم،  200 وبه دنيا نيامده  هنوز - رحيم پور

ست که من فکر می کنم واقعاً نياز به کالن پروژه هایی داریم به همين خاطر ا م تا به دنيا بياید؟تغيير بشوی

 که بتواند یک آینده از نوع دیگر و از نوع بهتر و از نوع با کيفيت تری را به ما نوید بدهد. 

زیز و همچنين آقای چنين نقشی را ایفا کنند. جناب بطحائی ع نمی توانند بحث های نظری واقعاًمتأسفانه 

ی داریم و یکی از مشکالت ما نياز به یک ایدة نظری و فلسفی درست و دقيق ": رحيم پور اشاره می کنند که

فلسفه تربيتی دقيقی را ترسيم بکنيم و اگر شاهد تغيير و تحول نيستيم  هنوز نتوانسته ایم ست کهما این ا

  ".بر می گردد مان به فقدان این پایگاه فلسفی و پایگاه نظری اشکال

یعنی اگر بر این انگاره  شاهد تغيير باشيم؛و منتظر تغيير  ،در چنين انگاره ای من فکر می کنم ما نمی توانيم

نياز به یک مبنای نظری و تبيين دقيق فلسفی از فلسفه تربيت رسمی و عمومی داریم "  که پافشاری بکنيم

 200که به گونه ای نشود  ع تعليق به محال کردن تغيير است؛این یک نو " ا بتوانيم گام بعدی را برداریمت

سال است تغيير در آموزش و پرورش متولد نشده است و محقق نشده  400ند سال آینده هم باز عده ای بگوی

 است. 

 تعلیم و تربیت فکری سند تحول، منشور

خير، و آن مبانی نظری اهميّت ندارند؛ را عرض می کنم؟ به خاطر این نيست که مبانی فلسفی  مطلب چرا این

که ما انتظار  اما این يين مبانی نظری نمی رفتيم.اگر اهميت نداشتند در سند تحول به دنبال تب .اهميت دارند



فایی برسد که دیگر هيچ مناقشه داشته باشيم مبانی نظری ما به آن درجه از کمال و بلوغ و به آن درجه از شکو

تعليق به محال  -که  مناین را عرض می ک -ای درباره اش نباشد و اجماع مطلقی در جامعه ما شکل بگيرد 

ما باالخره در قالب سند تحول و مبانی که تأکيد می کنم  بر این مساله است. به همين خاطر است که من

درست است که نسبت به این فلسفه یم. ه ارا تبيين کردفلسفه تربيت رسمی و عمومی  ،نظری سند تحول

 .به عنوان یک مبنای نظری استفاده کنيم از آن می توانيم موقتاً اشکاالتی وارد است اما

دنبال کنيم، و هر هم های فلسفی و نظری را  بحث  به موازاتشباید البته  ندیشيم.حال باید به گام بعدی بيا

حال در ایجاد کنيم. یک اجماع نسبی وارد است،  نسبت به اشکاالتی که به این فلسفه تربيت کجا که توانستيم

باعث اتقان  در واقع های آن ها و اصالحيه تاشکاال این وارد است؛ به آن که اشکاالتی حاضر تبيين شده است

راهبر و راهنمای  منشور، آن در نتيجه وما می شود. منشور تعليم و تربيت رسمی و عمومی  هرچه بيشتر

 . شودمی  حرکت ما در نظام آموزشی

ما نياز به پس  –مين است که حرف اصلی من هم ه -اگر واقعاً مسئله این است که تغيير متولد نشده است 

کالن پروژه هایی داریم که این کالن پروژه ها را در تبيين مبانی نظری نمی توانيم خالصه کنيم. به هر ميزان 

مبنا و  آن را باید ،نسبی وجود دارد اجماع هم ن در دسترس ما هست و روی آننظری اآل که این مبانی

 جاد یک تغيير قرار بدهيم. دستمایه حرکت خودمان به سمت یک وضع تحولی و ای

از دستاوردهای  راه  باز است و ما هم بایدعرصه اندیشه و نظرورزی و نظریه پردازی  آن هم دربه موازات  البته

 .و پایه های نظری کار خودمان و آن منشور تربيتی خودمان را اصالح کنيم آن همواره استقبال و استفاده کنيم

من در ملی کردن مدارس عرض کردم که این منشور تربيتی محوریت دارد، یعنی در بحث ملی کردن مدارس 

و تربيت اسالمی کامالً توجه  به ابعاد فلسفه تعليم -مطرح کردم  نظر خودم به عنوان کالن پروژه موردکه  –

 ی مختلفبرندها ،قرار بگيردو راهنمای عمل مان  شوداین منشور به درستی تبيين  اگر هو فکر می کنم ک دارم

 . خواهند بودتشعشعاتی متفاوت از همين منشور 

 ر مشخص کرده باشيم. دوگانة انسان سوداگر و انسان ایثارگر را در منشو باید تکليف بنابراین

از م، در واقع يبحث می کنها  اگر از واریانس ، همچنينميمی کن بحث برندهای مختلفو  از رقابت اگرما 

 ست. آن هم منشور تعليم تربيت اسالمی او م يبحث می کنیا تشعشعات یک منشور ها  واریانت

ترویج  مدرسه داری و تعليم و تربيت کثرت در عين وحدت و یا وحدت در عين کثرت را در امر ما حتماً باید

 م.يکن

 از بین بردن انحصار دولتی و خصوصی

م این حرف بنده همکردند،  انحصار دولتی اشاره به که نخعی اشاره کردند و این آقای آن نکاتی را که جناب

زمان هم از بين برود؛ یعنی انحصار خصوصی هم باید همچنين و ،از بين برود است که انحصار دولتی باید

 از بين برود.  انحصار دولتی و خصوصی باید

صد ساله یککه در طول تاریخ به دليل آن مدارس دولتی در این کالن پروژه ای که من خدمتتا ن عرض کردم، 

 .کنار گذاشته می شوند به حکم قانونتوانسته اند پاسخگوی جامعه باشند، آموزش و پرورش رسمی ن



 اما مدارس خصوصی چگونه کنار گذاشته می شوند؟ 

مدارس خصوصی در به کيفيّت مورد انتظار جامعه، تقاضا برای  -از نوع ملّی  -با افزایش پاسخگویی مدارس 

ی مدارس خصوصی که یک بين می رود. با از ميان رفتن تقاضا،از  ند تدریجی و در یک فرآیند طبيعی،یک فرآی

در آن فرآیندی که آقای نخعی  از عوامل تشدید شکاف طبقاتی در جامعه هستند از بين می روند. بنابراین

مدارس ملی باز هم به نهادهایی که در جهت  ،در اثر شکل گيری انحصارهای جدید اگر قرار باشد اشاره کردند،

 .کارکردهایی از خود بروز می دهند آن،این مدارس برای مقابله با  ،هستند تبدیل بشوندشکاف طبقاتی ایجاد 

شود که این انحصارهای در نظر گرفته  چاره اندیشی بشود و راهکارهایی برای آن مسئله باید این برای البته

 .رض بشود شکل نگيرد. متشکرمض غد و نقنما را از اهداف دور کن بخواهند بزرگ به آن صورتی که

 

 :آقای نخعی

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 آینده پژوهی در عرصه تعلیم و تربیت

در حوزه تعليم و تربيت و آینده آموزش و پرورش سخنی بگوید و نظریه  بخواهد شخصیاین حرف که تا 

 واهم بگویممی خبنده . بسيار غلط است کنيد و همان را اجرا شود ما سند تحول داریم،پردازی کند، به او گفته 

  منافاتی با هم ندارند. که این دو هيچ

 باره یدر این همه تنوع نظرات یِد تحول و چرائاجرایی نشدن سن یِصورم این است که گفتگوی ميان چرائت

بزرگترهای تن از به عنوان دو  -گفتگویی است که بين آقای دکتر بطحائی و آقای دکتر مهرمحمدی  ،سند تحول

 باید حل بشود. - اجرا در حوزه سند و در حوزه ،عرصه تعليم و تربيت

ای پيش روی آینده آموزش و پرورش است؛ ه افق و آینده پژوهشی ،موضوع جلسهتصور بنده این بود که اما 

هر گونه گفتگویی " طرح این سخن که لذا نباید با که فکر کنم از این بحث فاصله گرفتيم و دنبالش نرفتيم. 

 آینده پژوهیجلوی این  " خروج از اجرایی کردن سند است یادر مورد آینده آموزش و پرورش خروج از سند 

 را بگيریم. 

یعنی  شدن آن، اآلن در مورد فرم اجرایی ،دی که در نگارش سند نقش اساسی داشته انخود آقای مهرمحمد

  –. ایست که ایشان مطرح کردند کالن پروژه که همان -آینده آموزش و پرورش ایده دارند  فرم تحول

 تحقق سند تحول باید باز باشد. در جهت  راه برای ایجاد کالن پروژه های اصلی که دهد نشان می امر این

 ایشان ه ام.دریافت نکردپرسيدم را  هایی که از آقای دکتر مهرمحمدی پرسش پاسخ که من هنوز نکته دوم این

 .به ما نداند اما راهی معقول برای از بردن انحصار خصوصی ،انحصار دولتی را از بين بردند

 

 انحالل در جریان جهانی سازی آموزش و پرورش

نکاتی را که آقای رحيم پور درباره ی انحالل در جریان جهانی سازی آموزش و پرورش فرمودند  اگر بخواهم

را احساس می کنيم. انحالل در جریان بين المللی آموزش  بسيار جدی یخطر باید بگویم که ما ،ادامه بدهم



 ایجاد یک انحصار بين المللی کامالً محتمل است. این در ادامه، است و ی بسيار جدیای ما خطرو پرورش بر

نداشته باشيم عمالً سنگری  لهکنيم؟ اگر ما پاسخی برای این مسئ می توانيم حل گونهرا چ انحصار بين المللی

نهادهای بين به بازی را  به نام دولت را برای مقاومت در مقابل جریان جهانی می شکنيم و به سرعت زمين

 . ه استهنوز هم پاسخ داده نشد والمی دهيم. این ستحویل لمللی مثل یونسکو ا

 

 انسان سوداگر و انسان مطلوب دوگانه

سوال داده نشد.  یپاسخ قای مهرمحمدی همان پایه، در نظریه آانس بحث ناظر بهاین که متاسفانه  بعدی والس

است.  یانسان پایه ای که الجرم از درون این کالن پروژه بيرون می آید انسان سوداگر و انسان بازار این بود که

متولد خواهد  ی الجرمانسانهيم. اینچنين ند یعبور کنيم و به آن پاسخبی تفاوت نمی توانيم از این نتيجه ما 

اش که تمام ایده  انسانی ارس می بينيم؛ها را در مد از این نمونه انسانبسياری  ،اخيردر این چند ساله  شد.

رقابت  گرِانسان سودا اینباال باشد.  ی اشدریافتکه سرانه حقوق برود به دنبال شغلی این است: برای آینده 

خودش را توليد  های انسان هم نهادهای مذهبی دیگر، وارد بازار می شود. از طرف جو، در حال حاضر به کرات

. این توليد می شود در این کشور انسان شهادت طلبد. از این نهاد ها انسان ایثارگر، انسان مجاهد و نمی کن

برای این پرسش هم پاسخ درخوری دریافت  با هم زندگی کنند؟می خواهند  دو گونه انسان در آینده چطور

 نکردم. 

 

 جهانی سازی تعلیم و تربیت

سال اخير اتفاقات و تحوالت در  100توجه کنيم که در  مسالهاین  هب هميشه باید و اما به عنوان نکته آخر،

کامالً وابسته به اتفاقات جهانی بوده است. ما از زمانی که نظام تعليم و  -حداقل در ایران  -آموزش و پرورش 

را از دوران پهلوی  و مدارس جدید عمومی و دولتیتربيت قبلی را از بين بردیم و نظام تعليم و تربيت رسمی 

 . یمه ابود به تصميمات بين المللی عمالً در این امر وابسته ،آوردیم اول به وجود

مطالعات  – همچنان که آقای رحيم پور به درستی اشاره کردند -اگر بخواهيم بر این اساس آینده پژوهی کنيم 

ه فضای کالبدی به تدریج کم می رفت ک ی خواهدبه سمت پيش روی ما افق که اجمالی به ما نشان می دهد

های زیست در فضای مجازی  ها و مهارت آموزش . در چنين فضاییشودشود و فضای مجازی جایگزین آن می 

برای اینچنين زیستی چه طرحی . ما خواهد شدهای زیست در فضای کالبدی  ها و مهارت جایگزین آموزش

قطعاً ساکت است، کالن نسبت به این فضا د تحول که سنما چه آمادگی برای این فضا خواهيم داشت؟  داریم؟

فرآیند تغيير حکمرانی به سمت حکمرانی  یا عمالً است و در این عرصه یا ساکت هم قای مهرمحمدیپروژه آ

 که ما اصالً می شود هبوط ما در عرصه مبهمی به نام زیست مجازیباعث تسهيل می کند و را  فضای مجازی

 نداریم.  آمادگی آن را به صورت ملی در حال حاضرحداقل برای آن آمادگی الزم را نداریم؛ 

 

 



 مقاومت ملّی در برابر پروژه های بین المللیطرح 

رم و یک پروژه خودم بگذا آقای دکتر مهرمحمدی بر روی طرح در قبال اسمرا  بنابراین اگر بخواهم اسمی 

باشيم، می نهضت ملی کردن مدارس ایران دنبال  به که بگویم این ه جای، من بهم در مورد آن بگویمجمله 

که باشيم. مقاومت در مقابل جریانی ی در برابر پروژه های بين المللی به دنبال مقاومت ملّگویم باید 

ایده کلی مقاومت فرهنگی و مقاومت نظام تعليم  ،. این مقاومت سازیدنبال می کنددر کالن  را مدرنيزاسيون

که به این عرصه برسيم من از اصل شوراهای قانون اساسی مدد می گيرم  ربيت را باید شکل بدهد. برای اینت

تا نتوانيم  می گویم: وارد کار شودر برای حل این مشکل معتقد هستم باید اختيار و اراده جمهو در حالی کهو 

اراده های جمهور را وارد این عرصه کنيم نمی توانيم طراحی درستی از عرصه تعليم و تربيت داشته باشيم. 

برای مشارکت  حلی هيچ صورت راه این در وشته ایم و باید همان اجرا بشود،بگویيم سندی را ن ما که این

 .رصه تعليم و تربيت ارائه نداده ایمماعی از جمله عمردمی و حضور جمهور در عرصه های مختلف اجت

می  برایان استریت می کنم.اشاره ای  از آقای برایان استریت سواد در نظریه و عملبه کتاب  سخنانم، در پایان

 در زیست بومی که  يکبه صورت اتومات دیدمرفتم،  چشمهبه نام  که دهاتیدر ، مآمد به مشهد گوید من

یک مال،  ؛ به این صورت که آن دهاتگرفته استکوچک و مقطعی شکل  یک نظام آموزشی زندگی می کنند،

یک نظام آموزشی آن دهات، در آنجا عمالً متناسب با زیست به این صورت دارد.  و یک شيخی یک مکتب

که  را داشته ایم ين چيزینچاین  ما در گذشته تاریخی خودمان .گرفته بودشکل  در آن زمان کوچک مقطعی

 . با نيازهای بومی خودمان انسان متناسب بازتوليد کنيم بتوانيم متناسب

انتهای اردبيل و تبریز، سيستان و بلوچستان تا  روستاهایاز مثالً  ،یکسان انگاری همهبا مدل اما در حال حاضر 

مفهوم  را هم به هم زده ایم و حتی عادتاً بر اساس مدل خود ما بازتوليد انسان باسواد می کرد که آن فرمی

 استانداردکه همه باید به این درجه از  تبدیل کرده ایم به امر ثابتی را مفهوم سوادما یم. ه اسواد را هم تغيير داد

 بگویيم.  به آن ها با سواد تعليم و تربيتی برسند تا و اشل

 برای  که ردخواهد ک فراهم برای حضور اراده ها و اختيارهای جمهور را به نظر من مشارکت اجتماعی بستری

بسيار موثر خواهد بود؛ طرح هایی که در سطح بين المللی  مقاومت ملی در مقابل طرح های بين المللیایجاد 

 .آورد خواهدروی به ما ای نه چندان دور در آینده 

 ی باشد که آقای رحيم پور فرمودند:توصيف آن جمله و گزاره ا که عرض کردم، را به نظر می رسد نکته پایانی

  ".ینده در مورد نهاد تعليم و تربيت رخ خواهد دادک وحدت بخشی پلتفرمی در آی"

باال در  ان بسياردارای طرفدار ی ایجاد می شود کههمچنان که اآلن بسته بندی فرهنگ توسط سلبریتی های

به همان  هيچ بُعدی ندارددر آینده مسئله تعليم و تربيت هم به همين سمت خواهد رفت.  ،هستند جامعه

در فضای سلبریتی ها برای آموزش هم  ،می شود و عرضه بسته بندیتوسط سلبریتی ها فرهنگ صورتی که 

عرضه را فيزیک علم در سطح جامعه باشد،  باالیی و طرفداران هارئکسی که دارای فالو مثالهمين اتفاق بيفتد. 

د. نبکنبتوانند فيزیک خودشان را عرضه معلم  یکی دو تا در این بين هم بکند و دیگران از او استفاده کنند و



می آید که بسترهای فضای مجازی هم ما را  یم و به نظربروپيش  ندارد که در آینده به این سمت بُعدی هيچ 

 می برد. پيش این وحدت بخشی جهانی سمت به

را حتماً خواهيم ما امکان مقاومت ملی در مقابل این جریان  ما مختوم است. سرنوشت که نمی گویمبنده البته 

نکنيم نه سند  اگر ما ایده ای برای جلوگيری از این ساختار نداشته باشيم و امکان مقاومت ملی را ایجاد .داشت

، و نه گزاره هایی مثل نهضت ملی آموزش و پرورش می تواند تاب می آورد تحول در مقابل این سيل دامنه دار

نه  این نهضت ها یعنی ند.تسهيل می کن آن اتفاق را هم بلکه ؛ نه تنها تاب نمی آورندتاب بياوردر مقابل آن د

عرصه تعليم در بين المللی  این اکراند داشت بلکه ننخواه بين المللی تنها مقاومت جدی در مقابل این عرصه

 .د کردنتسهيل خواه و تربيت را در بستر فضای مجازی

 


