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فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،10-001،)2(01 ،پیاپی ،81بهار0831

شاپا2111-6167 :

محمدی ،فردین؛ نوغانی دختبهمنی ،محسن؛ کرمانی ،مهدی؛ و خالقپناه ،کمال ( .)7931میدان آموزش بهمثابه وابستهه
کارکردی غیرقابل اعهنا :مورد مطالعه ،تحلیل جایگاه میدان آموزش ایران در میدان قدرت .فصلنامه مطالعات میانرشتهای در
علوم انسانی.17-771 ،)2(71 ،

 نویسندگان  /دسهرسی به مهن کامل مقاله براساس قوانین کریهیو کامانز

آزاد است) .

(

میدان آموزش بهمثابه وابسته کارکردی غیرقابل اعتنا :مورد
مطالعه ،تحلیل جایگاه میدان آموزش ایران در میدان قدرت
فردین محمّدی ،1محسن نوغانی دختبهمنی ،2مهدی کرمانی ،3کمال خالقپناه

چکیده

دریافت6031/30/30 :

4

پذیرش6031/61/16 :

مقاله حاضر درصدد تبیین این مسئله است که میدان آموزش در میدان قدرت از چه جایگتایی برختوردار
است؟ چارچوب مفهومی مقاله براساس نظریات بوردیو تدوین گردید .بهمنظور گردآوری و تحلیل دادهیتا
از روش تحلیل اسنادی و تحلیل موضوعی اسهفاده شتده استت .جامعته متورد مطالعته در روش استنادی
عبارت بود از اسناد فرادسهی که با اسهفاده از نمونهگیری یدفمند ،استناد توستعه و بودجته بتهعنوان نمونته
انهخاب شدند .در روش تحلیل موضوعی ،با اسهفاده از نمونهگیری یدفمند و معیار اشباع نظری با 97نفتر
و تکنیت یتای
از معلمان مصاحبه شد؛ سپس دادهیای گردآوریشتده بتا استهفاده از نتر افتزاز
کدگذاری باز و محوری موردتحلیل قرار گرفهند .نهایج نشان داد که بهرغم وابسهگی مالی میدان آموزش بته
میدان قدرت ،بهلحاظ ایداف میدانی تحت سیطره آن قرار دارد .البهه بهلحاظ مالی در ستالیتای اخیتر از
سوی میدان قدرت تا حدی نیز مورد طرد و بیاعهنایی واقع شده است .این امتر بدانمعناستت کته میتدان
آموزش نزد میدان قدرت «وابسهه کارکردی غیرقابل اعهنا» است .این امتر موجتش شتده استت کته میتدان
آموزش از کارکرد تخصصی خود فاصله گرفهه و با چالشیای مهعتددی مواجته شتود .بتهطورکلی ،نهتایج
بهدست آمده حاکی از آن است که میدان آموزش نزد این میدان قدرت از جایگاه واالیی برخوردار نیست.
کلیدواژهها :میدان آموزش ،میدان قدرت ،وابسهه کارکردی بیاعهنا ،بوردیو
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 .1دانشجوی دکهری جامعهشناسی اقهصادی و توستعه ،گتروه جامعتهشناستی ،دانشتکده ادبیتات و علتو انستانی ،دانشتگاه
فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.


.2دانشیار جامعهشناسی ،گروه جامعهشناسی ،دانشکده ادبیات و علتو انستانی ،دانشتگاه فردوستی مشتهد ،مشتهد ،ایتران
(نویسنده مسئول).



 .3اسهادیار جامعهشناسی ،گروه جامعهشناسی ،دانشکده ادبیات و علو انسانی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.


 .4اسهادیار جامعهشناسی ،گروه جامعهشناسی ،دانشکده علو اجهماعی ،دانشگاه کردسهان ،کردسهان ،ایران.



مقدمه

در ایران در اوایل قرن چهاردیم شمسی ،نخسهین گا در راسهای دستهیابی بته توستعه بتا تتدوین
برنامهیای نوین برداشهه شد و با توجه به نقش آموزشوپرورش در این حوزه ،ایمیت خاصتی بته
آن داده شد؛ بهطوریکه ،در برنامه عمرانی اول (سال  )7921توسعه آموزشیتای فنیوحرفتهای،
در برنامه عمرانی دو (سال  )7991تعلیمتات فنیوحرفتهای و در برنامته عمرانتی ستو ()7967
برنامه آموزشی موردتوجه ویژه قرار گرفت و فعالیتیای آموزشی در پرتتو انبتباو و قواعتد یت
برنامه درازمدت اجرا شد (آقازاده .)23-92 ،7912 ،بعد از پیروزی انقالب استالمی ،در قتانون
اساسی جمهوری اسالمی ،برنامهیای پنج ٔ
ساله توستعه و استناد رایبتردی بته آمتوزشوپرورش و
نقش آن در توسعه تأکیتد و از آن بهمثابته یکتی از مهمتترین زیرستاختیای تعتالی و پیشترفت
یمهجانبه کشور و ابزار جدی برای ارتقای سرمایه انسانی شایسهه کشور در عرصهیتای مخهلت
یاد شد (شورای عالی انقالب فرینگی .)5 ،7931 ،یمچنین در زمینته نظتا آموزشتی کشتور و
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مشکالت آن مطالعات گسهردهای آغاز گردید و در باب ایداف و ساخهار آموزشوپرورش و حتل
مشکالت آن در راسهای دسهیابی به توسعه ،طرحیای اصالحی مهعددی انجا گرفت .اما امتروزه
بهرغم تالشیای گسهرده ،تغییرات و اصالحات انجا شده ،آموزشوپرورش در ایران بتا چتالش
یای عمدهای روبهرو شده است .یمین امر موجش شد تا نهواند به ایداف موردنظر خود دستت
یابد و از کارایی و اثربخشی مطلوب در جامعه برخوردار گردد (کمالی و ختاوری.)717 ،7937 ،
با توجه به مطالبی که گفهه شد ،مسئله اصلی مقاله آن است که علیرغم تتالشیتا و اصتالحات
انجا شده ،دلیل ناکارآمدی میدان آموزش در ایران چیست؟

پیر بوردیو1بر این باور است که تحلیل کارآمدی میدانیای اجهماعی 2مسهلز بررسی سته

سطح رابطه میدان با میدان قدرت ،ساخهار میدان و عادتواره عامالن اجهمتاعی استت .البهته
وی برای سطح اول جایگاه خاصی قائل است و وضعیت سایر سطوح میدان را مهأثر از آن متی
داند .بر اساس رویکرد بوردیو ،میدانیای اجهماعی ینگامی میتوانند کارکرد تخصصی ختود
را بهخوبی ایفا نمایند که عالوه بر آنکه باید از ویژگییای درونمیدانی مناستش ماننتد عتادت
واره نهادی ،منطق میدان ،سرمایه مورد منازعه و یماینگی میتدان تولیتد و مصترف برختوردار
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

باشند ،باید نسبت بته میتدان قتدرت نیتز دارای استهقالل نستبی باشتند و از جایگتاه مناستبی
برخوردار باشند (بوردیو .)11-11 ،7911 ،در چنین شرایطی است که میدانیتای اجهمتاعی
ازجمله میدان آموزش میتوانند کارکرد تخصصی خود را ایفا نمایند .منظور از میتدان قتدرت،
قدرت سیاسی و دولت است ،اگرچه نهادیا و میدانیتای میتانجی دیگتری نیتز وجتود دارنتد

(گرنفل .)922 ،7913 ،1حال با توجه به این موضوع و با توجه به ناکارآمتدی میتدان آمتوزش
ایران در نقش آفرینی در توسعه ،مسئله اساسی مقاله آن است که رابطته بتین میتدان آمتوزش و
میدان قدرت در ایران چگونه است؟ و میتدان آمتوزش نتزد میتدان قتدرت ،از چته جایگتایی
برخوردار است؟ در این تحقیق سعی بر آن است که با اسهفاده از رویکرد نظری و روششناسی
بوردیو مسئله تحقیق مورد بررسی قرار گیرد .تحلیل رابطته میتدان آمتوزش و میتدان قتدرت از
جمله موضوعات بینارشهه ای است ،زیرا از ی سو ،مورد توجه علو تربیهی استت و از ستوی
دیگر ،مورد توجه علو سیاستی ،جامعتهشناستی ،جامعتهشناستی سیاستی و جامعتهشناستی
آموزشوپرورش است.
چارچوب مفهومی

یکی از وجوه تمایز پژویشیای کمی و کیفی در شیوه بهکتارگیری و استهفاده آنیتا از مفتاییم
نظری است؛ بدینمعناکه ،تحقیقات کمی بیشهر بر پایه آزمون فرضتیات برگرفهته از چتارچوب
نظری یدایت میشوند ،اما در پژویش کیفی از نظریه بهشیوه یدایهی در جهتت صتورتبندی
مفاییم اصلی و سؤاالت پژویش بهره گرفهه میشود (قادرزاده ،محمتدی و محمتدی،7931 ،
 .)72براین اساس ،پژویش حاضر بر نظریه و مفاییم نظری پیر بوردیو از قبیتل میتدان ،میتدان
قدرت ،اسهقالل نسبی مبهنی است که در زیر بدانپرداخهه میشود:
از دیدگاه بوردیو ،میدان ،فبا یا پهنه اجهماعی محدودی است که قتوانین و منطتق ختا
خود را دارد و عامالن اجهماعی که در این میدانیا جایگاهیتای خاصتی را تصترف کتردهانتد،
بایسهی این قوانین را فرا گرفهه و پذیرفهه باشند ،زیرا یر میدان درصورتی میتواند کتار کنتد کته
عامالن اجهماعی حاضر باشند از لحتاظ اجهمتاعی بتهعنوان کنشتگران مستئول در آن میتدان
فعالیت کنند (بوردیو66 ،7911 ،؛ و  .)31 ،7915میدانیا ممکن است نهادیا یا مؤسستات

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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مادی ،اجهماعی و نمادین مثل دانشگاه ،بهداشت ،ورزش و متذیش باشتند کته فعالیتتیتای

اجهماعی در آن اتفاق میافهد (لسرد ،کونهادریپولس و بولین.)7352 ،2171 ،1

بوردیو بر این باور است در جامعه میدانیای مهعددی وجود دارد و یر فردی در آن واحتد،
عبو میدانیای بسیاری است و در یر میدانی جایگاه مهفتاوتی دارد (گرنفتل.)799 ،7913 ،
یرکدا از میدانیا با کاالیای خاصی (با منتافع و سترمایه ختا

(کلوت )617 ،2113 ،2و منافع ،ایداف و قوانین خا

ختود) تعریت متیشتوند

خود را دارند (پیربابایی و سلطانزاده،

 .)11 ،7936مهمترین میدانیای اجهماعی عبارتاند از :میدان قدرت ،میدان اقهصاد ،میدان
آموزش و میدان ینر (گرنفل .)799 ،7913 ،از نظر بوردیو ،میتدانیتای مخهلت موجتود در
جامعه ،در حال تأثیرگذاری مهقابتل بتر یکتدیگر یستهند و در حقیقتت بتین آنیتا نیتز نتوعی
کشمکش وجود دارد (پیربابایی و سلطانزاده .)11 ،7936 ،او معهقد استت میتدان قتدرت از
سایر میدانیا ایمیت بیشتهری دارد .از دیتدگاه بوردیتو (« )12 ،7915میتدان قتدرت میتدان
فصلنامه علمیـپژوهشی
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نیرویای پنهان و بالقوهای است که با یر ذرهای که خطر ورود به آن را بپذیرد ،فشار اعمال متی
کند» .میدان قدرت با توجه به حجم و ترکیش سرمایه زیتادی کته دارد ،بتر ستایر میتدانیتای
اجهماعی اعمال سلطه میکند .البهه این اعمال سلطه نسبی است .یعنی بر برخی از میتدانیتا
سلطه بیشهر و برخی سلطه کمهری دارد .یمچنین برخی از میدانیا در درون میتدان قتدرت از
جایگاه واالتر یا پایینتر برخوردارند .البهه جایگاه میدانیا نیز نستبی استت .یعنتی نستبت بته
میدانیای مخهل  ،مهفاوت است (بوردیو12 ،7915 ،؛ و .)11 ،7931
گفهنیاست از دیدگاه بوردیو عالوهبر آن که یر میدانی کارکردی دارد ،مکانیستمیتایی نیتز
وجود دارند که بر کارکرد میدان تأثیرگذار بوده و یا کارکرد آن را تعیین میکنند که این مکانیستم

(یرد .)911 ،2179 ،3کارکرد میدان متیتوانتد در راستهای ایتداف
یا بایسهی مشخص گردد ِ
میدان قدرت یعنی بازتولید باشد یا یر کارکرد دیگری (بوردیتو.)56 ،53 ،15 ،757 ،7931 ،
بنابراین ،یکی از اشکال تأثیرگذاری میدان قدرت بر سایر میدانیا به شکل کارکردی است کته
این امر وابسهه به اسهقالل نسبی میدان و جایگاه آن در میدان قدرت است.
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

بهرغم آنکه میدانیا از میدان قدرت تأثیر میپذیرند ،دارای خودآیینی و استهقالل نستبی 1نیتز
یسهند (بوردیو )11-11 ،7911 ،و این یکی از پارامهریتای اصتلی یتر میتدان استت (یتیس و
تودور .)711 ،2111 ،2اصطالح «اسهقالل میتدان »3بدانمعناستت کته میتدان بهوستیله روش

یایی ،ارزشیا و نشانهیای موفقیت خود را تولید میکنتد ،امتا «ذات یتا طبیعتت نستبی مفهتو
میدان» بدینمعناست که این ارزشیا تنها ارزشیای شتکلدینده میتدان نیستهند ،بلکته میتدان
قدرت (و در گایی مواقع میدان اقهصاد) نیز در شکلدیی آن نقش ایفا میکند که این نقش در یر
میدانی به شکل خاصی ایفا میشود .دراینراسها ،بوردیو معهقد است یر میدانی اشتکال نیترو یتا
قدرتی که از سوی میدانیای دیگر به آن وارد شده است را منحرف میکند یتا متیشتکند .میتزان
اسهقالل میدان ،شاخص شکست یا انحراف است (کلوت .)312 ،2175 ،بهطورکلی ،اسهقالل
نسبی میدان بهرغم آنکه مهبمن نوعی وابسهگی نسبی استت (بوردیتو ،)6-2 ،7917 ،بتهمعنای
توانایی و قابلیهی است که یر میدان در جریان تحول و تکامل خود بهدست میآورد تا به کم آن
بهواند خود را از نفوذ نیرویای بیگانه مصون داشهه و نظتا ارزیتابی ختود را در برابتر میتدانیتای
مجاور یا معارض حفظ کند و از آنیا مسهقل شود (اسدی.)13 ،7913 ،
پیشینه تجربی

تحقیقاتی که در حوزه جامعهشناسی آموزشوپرورش به مطالعه تعامتل فبتایای اجهمتاعی و
میدان آموزشی پرداخههاند بسیارند ،اما تعداد آنیایی که بهطور مشخص رابطه میدان آموزش و
میدان قدرت را بهمثابه پدیدهای اجهماعی بررسی کرده باشند ،خیلیکم است .در اینجا به چند
مورد از پژویشیایی که قرابت موضوعی و مفهومیتنظری با مقاله حاضر دارند اشاره میشود.
د
د
نهایج تحقیقات خارجی از جملته ادیتا و اوموفونمتان ،)2111( 4رشتید و مخهتار،)2172( 5

موریچو و چینجاچ ،)2179( 6میهیکو ،المو و منگسیهو )2176( 7و احمتد ،رحمتان ،ختان و

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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اکبرخان )2176( 1نشان داد که یکی از مهمترین چالشیایی که نظا آموزشتی در کشتوریای
در حال توسعه (نیجریه ،پاکسهان و اتیوپی ،کنیا) بتا آن روبتهرو استت ،چتالش متالی استت.
بهطوریکه ،تخصیص بودجه و سرمایه از سوی دولت به این بخش بستیار کتم استت و بترای
رشد نظا آموزشی و رفع نیازیای آن برای ایجاد تغییر در کشور کافی نیست و این امر منجر به
مشکالت عمدهای در فرایند آموزشوپرورش شده است.
در تحقیقات داخلی ،عالوهبر چالش مالی (سرکارآرانی ،)7912 ،رابطته میتدان قتدرت و
آموزش از جنبهیای دیگری نیز موردبررسی قرار گرفهه است .بهطوریکته رضتایی ( )7911در
تحقیقی بتا استهفاده از روش متوردپژویی (از نتوع مطالعته متوردی ابتزاری) کارآمتدی نظتا
آموزشوپرورش را بهلحاظ انهقال پیا یای ایدئولوژی به دانشآمتوزان موردبررستی قترار داد.
نهایج حاکی از آن بود که نظا آموزشوپرورش بهرغم آنکه بهمثابه دسهگایی ایتدئولوژی در
نظر گرفهه شده است ،در شکلدیی ذینیت دانشآموزان مطابق با ایداف طبقه حاکم ناکارآمد
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است و عوامل این ناکارآمدی ،عد جدیت مسائل پرورشی در مدارس و ناسازهیای گفهمتانی
بین خانواده و حکومت است .در تحقیقی دیگر ،ساعی ،قاراخانی و مؤمنی ( )7937با اسهفاده
از روش تلفیقی تأثیر رویکرد دولتیا بر سیاست آموزش در ایران را مورد بررسی قترار دادنتد.
نهایج نشان داد که سیاست آموزش در دو دبعد درونداد قانونی و یزینهیتای اجهمتاعی در بتازه
زمانی موردبررسی ،تابعی از رویکرد دولتیا نبوده است و نوسان اندکی با یکدیگر داشههانتد.
محمدی ( )7939نیز در تحقیقی چگونگی شکلگیری مدرسه در ایران را با اسهفاده از رویکرد
تبارشناسی موردبررسی قرار داد .نهایج تحقیق بیانگر آن بود که در ٔ
دوره قاجار تربیت جدیتدی
در دولت و ملت منهشر شد .با انهشار تربیت جدید در دولت و ملت قاجار ،بهتدریج نیرویای
جدیدی سر برآوردند که روابط قدرت و آرایش نیرویای سیاسیتاجهماعی را در ایتران تغییتر دادنتد.
در پی این مناسبات نیرویتا ،نهادیتای جدیتدی برپتا شتدند ،فنتون جدیتدی تولیتد شتدند و
کرداریای اجهماعی جدیدی در جامعه ایرانی شکل گرفت .پیدایش مدرسه یکی از پیامتدیای
انهشار تربیت جدید در ایران بوده است .نهایج تحقیق حبیتشپتور گهتابی ( )7939در راستهای
تحلیل نظا آموزشی بیانگر آن است که حکومتمندی حاکم بر سیاستت آموزشتی در ایتران
حکومتمندی نومحافظهکار است که با ایدهیای مسلطی یمچون بازگشت به گذشهه ،حفظ و
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

تثبیت نظم ،توجه به ارزشیا ،یژمونی دولت و تمرکزگرایی مشخص میشتود .نهتایج تحقیتق
ایروانی ( )7939نیز بر این امر داللت دارد که نظا آموزشی ایران از آغاز تا به امروز مبهنی بر
سه مؤلفه تقلیدگرایی ،دینمداری و اقهدارگرایی (بهمثابه مؤلفهیای بنیادی) است و تعامتل ایتن
مؤلفهیا موجش شکلگیری سه مؤلفه عارضی در نظا آموزشی شده استت کته عبارتانتد از:
تمرکزگرایی ،کمیتگرایی و صورتگرایی که برایند تمامی آنیا روح حاکم بتر نظتا آموزشتی
ایران است و تمامی ایداف و برنامهیای پیشنهادی موردنظر آن را دگرگون میسازد.
عالوه بر تحقیقات تجربی گرویی از اندیشمندان حوزه تعلیم و تربیت و علو اجهماعی در
زمینه ناکارآمدی میدان آموزش و چالشیای آن عقاید مهفاوتی دارند .از جمله حاجی یاشمی
( )7911معهقتتد استتت کتته نظتتا آموزشتتی ایتران در مستتیر دستتهیابی بتته توستتعه دارای آفتتات
مهدولوژی آموزشی است و یمین امر موجش شتده استت کته نظتا آموزشتی نهوانتد نقتش
کارآمدی در توسعه داشهه باشد .مهمترین این آفات عبارتانتداز :عتد وجود یتدف و یتدف
گذاری در تعلیمات ،روش ،نگرش و برنامهیای نامناسش حاکم بر امر آموزش؛ عتد انطبتاق
مهون درسی با نیازیا ،مهارتیا و واقعیتیای جامعه؛ تنزیل کیفتی ستطح آمتوزش بهواستطه
توجه بته جنبتهیتای متادیگرایانته؛ تأکیتد زیتاد بتر آمتوزش و عد توجته بته دبعتد پرورشتی؛
کلیشهایکردن و یکسانسازی ذینی و فکری دانشآموزان.
سریعالقلم ( )7916در راسهای تحلیل چالشیای نظا آموزشی بر این امر تأکید دارد کته
یکی از مشکالت نظا آموزشی ایران «عد توجه به طبع بشر» است .او معهقد است کته مهتم
ترین چالش و بحران امروزی جامعه ایران بحران شخصیهی و پرورشتی استت .بته عقیتده او،
تربیت باید با واقعیات نسبی و طبیعی بشر سنخیت داشهه باشد ،امتا مهأستفانه در برنامتهیتای
تربیهی بعد از انقالب به طبع بشر توجه نشده است .در نظا آموزشی ایران مهون زیادی آموزش
داده میشود که حجم آن باید کایش داده شود و بهجای آن بته مهتارتیتای زنتدگی ،تربیتت
انسان و مسائل اجهماعی توجه شود و دانشآموزان طوری تربیتت شتوند کته دارای شخصتیت
مسهقل و محکم باشند و در آینده بهوانند زندگی خود را اداره کنند.
نظری ( )7937در راسهای تحلیل چالشیای نظا آموزشی ،ویژگییای آمتوزشوپرورش
ایران را که زمینهیای ناکارآمدی در مسیر توسعه را فرایم نمودهاند ،به یفت متورد دستههبنتدی
کرده است که عبارتانداز )7 :تأکید بر شخصاتکایی؛  )2توجه به تکرار و تقلید؛  )9توجه به
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گذشههگرایی؛  )6تأکید بر کمیگرایی؛  )5معطوف به انتزوا و ذینیتت نادرستت بته دنیتا؛ )1
معطوف به چارچوبیای ثابت؛ و  )1ضع اقهصادی و معیشهی معلمان.
مرور تحقیقات تجربی حاکی از آن است که میدان آموزش بهلحاظ مالی جایگتاه مناستبی
در میدان قدرت ندارد و بهلحاظ سیاست آموزشی نیز تحت سیطره میدان قدرت قرار دارد .البهه
تحقیقات مذکور بیشهر ت دبعدی یستهند و ستایر جنبتهیتا ازجملته تتاریی میتدان ،تجتارب
آموزشی معلمان و اسناد فرادسهی مانند اسناد توسعه را مورد بررستی قترار نتدادهانتد .بررستی
مجادالت نظری نیز بیانگر سیاستیای آموزشی غلط و عد توجه به دبعد پرورشی بهویژه ابعاد
شخصیهی و انهقادی آن در نظا آموزشی ایران است .البهه این مجادالت مبهنی بر آرا و نظریات
اندیشمندان مذکور است نه مبهنی بر روش و دادهیای پژویشی .در ایتن تحقیتق ستعی بتر آن
است که با اسهفاده از رویکرد نظری و روششناسی بوردیو ،تحلیلی دقیق ،علمی و چندجانبته
از رابطه میدان آموزش و میدان قدرت در اسناد فرادسهی ،تجارب آموزشی معلمتان و در طتول
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تاریی میدان آموزش مورد بررسی قرار گیرد.
روش

در دبعد روششناسی ،بوردیو به تبع بینش تلفیقی خود از روشیای چندگانه کمی و کیفی ،علت
کاوانه و معناکاوانه اسهفاده میکند و از بهرهگیری از روشیای مخهل در تحقیق دفاع مینماید.

در این راسها «چندانگارگی روششناخهی »1را نیز پیشنهاد کرد ( ِا ِورت و یمکاران.)61 ،2175 ،2
بر اساس روششناخهی مذکور ،رویکرد ساخهارگرایی تکوینی بهدلیل برخورداری از ویژگی رابطه

کیفی ذینگرایانه محدود نمیکند،
کمی عینگرایانه و روشیای ِ
گرایی ،خود را در روشیای ِ

بلکه به فراخور تحقیق از روشیای کمی و کیفی و ترکیبی از آن دو بهره میبرد (گریلر،7331 ،3

75؛ گرنفل و جیمز .)719 ،7331 ،4بدینترتیش ،بهلحاظ روششناسی ،بوردیو روشیای آماری
را با مشایده مسهقیم و تفسیر تعاملی ،گفهمانی و اسنادی ترکیش میکند (سالمون،2171 ،5

791؛ جمشیدییا ،کالنهری و نصرتی.)72 ،7936 ،

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

.
&

با توجه به مطالش مذکور ،جهت پاسی به مسئله تحقیتق از روشیتای تحقیتق استنادی و

تحلیل موضوعی 1اسهفاده شد .بهطوریکه رابطه میدان آموزش با میدان قدرت از طریق مراحل
«بررسی تاریی میدان آموزش»« ،جایگاه میدان آموزش در اسناد فرامیدانی» و «جایگاه میدان
آموزش در واقعیت و تجربه آموزشی عتامالن اجهمتاعی میتدان آمتوزش» متورد بررستی قترار
گرفت .در مرحله اول ،فرایند شکلگیری میدان آموزش در میدان اجهماعی در استناد تتاریخی
بررسی شد و به نقش میدان قدرت در شکلگیری و تغییر میتدان آمتوزش بتا استهفاده از روش
اسنادی پرداخهه شد .در مرحله دو  ،جایگاه میدان آموزش در اسناد رسمی میدان قدرت مورد
بررسی قرار گرفت .برای نیل به این یدف اسناد مالی ،سند تحول بنیتادین و استناد توستعه کته
مهمترین اسناد میدان قدرت یسهند با اسهفاده از نمونهگیری یدفمند بهعنوان نمونه انهختاب و
دادهیا از آنیا گردآوری و با اسهفاده از تکنی موضوعی تحلیل شد .در مرحلته ستو  ،تجربته
آموزشی معلمان درباره نقش میدان قدرت در میدان آموزش بررسی شد.
در این بخش یدف آن است که با تحلیل دادهیای تجربه آموزشی معلمان نشان داده شتود
که معلمان در دوران حبورشان در میدان آموزش ،رابطه با میدان قدرت را چگونه تجربه نموده
اند .میدان مورد مطالعه در این مرحله شامل معلمتان شتهر مشتهد بتود کته در موقعیتتیتای
مخهل و در مکانیای مخهل در این میدان مشغول به فعالیت بودند و از تجتارب آموزشتی
گسهردهای برخوردار بودند .در گردآوری داده از تکنی مصاحبه نیمهعمیق ،در انهخاب نمونته

یا نیز از روش نمونهگیری یدفمند و در تعیین حجم نمونه نیز از معیار اشباع نظتری 2استهفاده
شد .درنهایت ،با  97نفر از معلمان مصاحبه شتد و ستپس دادهیتای کیفتی گردآوریشتده بتا
اسهفاده از نر افزاز

3

مورد تحلیل قرار گرفت .برای تحلیل دادهیتا نیتز از تکنیت یتای

کدگذاری باز و محوری اسهفاده گردید؛ بهطوریکه در مرحله کدگذاری باز دادهیا بته بختش
یای مجزا خرد شدند و با دقت مورد بررسی قرار گرفهند و از جهت شبایتیا و تفتاوتیتا بتا

یکدیگر مقایسه شدند (اسهراوس و کوربین .)726 ،7937 ،4گفهنی است کدگذاری باز در این
تحقیق با توجه به نظریه اسهراوس و کوربین ( )7937در دو مرحله مفهو ستازی و مقولتهبنتدی
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

فصلنامه علمیـپژوهشی

03
میدان آموزش بهمثابه
وابسته کارکردی ...

انجا گردید .در مرحله مفهو سازی ،برای بخشبندی و تقطیتع دادهیتا از روش سطربهستطر
اسهفاده شد و به یرکدا از بخشیا با توجه به بار معنایی یا ایتده اصتلی موجتود در آن ستطر،
عناوین مفهومی اخهصا داده شد .در مرحله مقولهبندی نیز مفاییم بر استاس ویژگتییتای
د
مشهرک در ی مقوله قرار گرفهند .در مرحله کدگتذاری محتوری ،مقولتهیتا و زیرمقولتهیتای

بهدستآمده در سطح ویژگییا و ابعاد به یکدیگر مرتبط شدند (بیرکس و میلتز31 ،2177 ،1؛

کندال161 ،7333 ،2؛ والکر و مایری  .)2111 ،3درنهایت ،برای رسیدن بته معیتار قابلیتت
اعهماد ،از سه تکنی مهعارف بهره گرفهه شد:
 )7کنهرل یا اعهباریابی توسط اعبا :در این روش از مشارکتکنندگان خواسهه شد تتا یافهته
یای کلی را ارزیابی کرده و در مورد صحت آنیا نظر دیند.
 )2مقایسهیای تحلیل :در این روش به دادهیای خا رجوع گردید تا ساختبندی نظریه با
دادهیای خا مقایسه و ارزیابی گردد.
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 )9اسهفاده از تکنی ممیزی :4در این زمینه ،چند مهخصص در کار نظریه زمینهای ،بترای

مراحل کدگذاری ،مفهو سازی و اسهخراج مقوالت ،نظارت داشهند.
تجزیه و تحلیل دادهها

در این مرحله رابطه میدان آموزش با میدان قدرت در سه مرحلته متورد تجزیته و تحلیتل قترار
گرفت که نهایج آن به تفکی به شرح ذیل میباشد:
مرحله اول :تاریخ میدان آموزش در ایران

5

بررسی تاریی میدان آموزش حاکی از چند نکهه حائز ایمیت است که عبارتانداز:
الف) نقش میدان قدرت در شکلگیری و تغییرات میدان آموزش :محرز بودن نقش عبتاس
میرزا (شایزاده قاجاری) ،میرزا عیسی یا میرزا بزرگ (قائممقا اول) و میرزا ابولقاسم قائممقتا
در تالش برای گسهرش علو طبیعی از طریق ترجمه کهاب ،اعزا محصلین برای فراگیری علو

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 .5با توجه به حجم زیاد مطالش به دست آمده و با توجه به محدودیتیای نگارش مقاله به ویژه محدودیتیای تعداد واژگان،
در این بخش از بیان تفصیلی فرایند شکلگیری تاریی میدان آموزش در ایران خودداری گردید.

و تکنولوژی غرب به فرانسه و تأسیس مدرسه مسیونری در تبریز در آغاز روند نوسازی در ایران؛
نقش دولت در تبعی و تخریش متدارس غیردولهتی ماننتد مدرسته رشتدیه و تحتت ستلطه
درآوردن آنیا ،نقش مهم امیرکبیر (صدر اعظم ناصرالدینشتاه) در تأستیس دارالفنتون بهمثابته
نخسهین مدرسه مدرن ایران و نقش رضاشاه پهلوی در تأسیس و گستهرش متدارس و تأستیس
مراکتتز تربیتتت معلتتم؛ تأکیتتد حبتترت آیتتتاللتته خامنتتهای بتتر نیتتاز ضتتروری بتته تحتتول در
آموزشوپرورش در سال 7913؛ طرح و تدوین سند تحول بنیادین توسط شورای عالی انقالب
فرینگی در سال  7931در دوره دو ریاست جمهوری آقای احمدینژاد با الها گیری از استناد
فرادسهی (از جمله سند چشمانداز 21ساله کشور) و بهرهگیری از ارزشیای بنیادین آنیتا (از
قبیل تأکید بر فلسفه تعلیم و تربیت اسالمیتایرانی) و توجه به ایداف رایبردی نظا جمهوری
اسالمی بیانگر این واقعیت است که یکی از عوامل اصلی تشکیل و تغییر میدان آموزش دمدرن
در ایران ،میدان قدرت بوده است.
ب) رویکرد ابزارگرایانه میدان قدرت به میدن آموزش :تدوین برنامه نوستازی (کته یکتی از
مؤلفهیای آن نظا آموزشی مدرن بود) توسط حکومت قاجاریه در چارچوب برآوردن نیازیای
حکومت برای بقاء (و نه آنچه برای مصلحت عمومی جامعه)؛ تأسیس دارالفنون جهتت آمتاده
کردن شاگردانی با علو و معارف ختا

بترای ختدمات کشتوری و لشتکری؛ اصتالح نظتا

آموزشی در دوره پهلوی اول برای فرایم آوردن نیروی الز برای دیوانساالری دولهتی؛ آمتوزش
کارمندان دولت در ینرسهانیا در دوره پهلوی اول؛ تبدیلشدن نظتا آموزشتی بته دستهگایی
برای تربیت افراد مسهخد برای دولت در دوره پهلوی دو ؛ و تدوین سند تحول بنیادین توستط
شورای عالی انقالب فرینگی در سال  7931با یدف تحقتق ارزشیتا و آرمتانیتای مهعتالی
انقالب اسالمی در جهان از طریق تربیت انسان عتالم ،مهقتی ،آزاده و اخالقتی ،حتاکی از آن
است که یدف از شکلگیری میدان آموزش در ایران ،تربیت کارمند برای دیوانساالری دولهی و
تحقق آرمانیای میدان قدرت بوده و میباشد.
ج) وابستگی میدان آموزش به میدان قدرت :شکست برنامهیای اصالحی ستال  7966بته
علت مسائل اقهصادی و اجهماعی نظا آموزشی ،نبود ارتبتاو نزدیت بتین دنیتای تحصتیل و
دنیای کار و ضع سرمایهگذاری در توسعه مدارس جدید؛ شکستت طترح کتاد ( ) 7917بته
دالیلی چون کمبود اعهبارات مالی و ضع مشتارکت بختش خصوصتی؛ شکستت و اجترای
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ناقص «طرح کلیات نظا آموزشوپرورش» به دلیل فقدان منتابع متالی و نبتود ضتمانتیتای
اجرایی و قانونی؛ ناکتامی «اجترای طترح نظتا جدیتد آمتوزش مهوستطه بهصتورت نیمستال
واحدی» در دسهیابی به ایداف نهایی خویش به علت نبود ضمانتیای مالی و قانونی ،فقدان
یمکاری وزارتخانهیتا و ستازمانیتای دولهتی در فترایم آوردن تستهیالت مناستش بتهمنظور
مهارتآموزی دانشآموزان ،کمبود وسایل و اسباب کار و تجهیز مدارس مهوسطه به آزمایشگاه
یا ،کهابخانهیا و کارگاهیای کارآموزی و کمبود کهابیای درسی با محهتوای جدیتد؛ اشتارات
طرح مهندسی اصالحات آموزشتی (در ستال  )7917در نتاتوانی نظتا آموزشتی در تحقتق و
پیگیری ایداف بنیادین برگرفهه از قانون اساسی و مأموریتیا و رسالت اصلی خود بته دالیلتی
نظیر وجود ساخهار اداری مهمرکز ،محدودیت منابع مالی ،ناکارآمدی شورایای تصمیمگیرنده
در حلوفصل مسائل آموزشوپرورش و عد بتاور نهادینهشتده در مستئوالن ستطوح مخهلت
دولهی به تولیدیبودن بخش آموزشوپرورش بیانگر این واقعیتت استت کته میتدان آمتوزش و
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تحقق ایداف آن از جنبهیای مخهلفی بهویژه بهلحاظ مالی به میدان قدرت وابسهه است و ایتن
وابسهگی ضمن آن که موجش سیطره میدان قدرت بر آن شده است ،موجش ناکارآمدی میتدان
آموزش در دسهیابی به ایداف میدانی خود بهدلیل تخصیص ضعی امکانات و منابع متالی از
سوی میدان قدرت به میدان آموزش شده است.
د) سیطره میدان قدرت بر میدان آموزش :تشتکیل شتورای عتالی آمتوزشوپرورش توستط
شورای عالی انقالب ،حبور صاحشمنصبان دولهی در شورای عالی آموزشوپرورش بهعنوان
اعبای رسمی (مانند وزیر فرینگ و آموزش عالی ،وزیر جهاد کشتاورزی ،وزیتر بهداشتت و
درما ن و آموزش پزشکی ،ی نفر مجههد آشنا به مستائل تعلتیم و تربیتت بته معرفتی فقهتای
شورای نگهبان ،سه نفر مطلع از یر ی از رشههیای علمی و فنی و علو انسانی آموزش عالی
به انهخاب شورای معاونین وزارت و آموزش عالی ،ی نفر صاحشنظر در صنایع و معتادن بته
انهخاب شورای عالی صنایع و ی نفر صاحشنظر در امور کشتاورزی)؛ تتدوین «ستند ملتی
آمتتوزشوپرورش» زیرنظتتر شتتورای عتتالی آمتتوزشوپرورش ،مستتکوت مانتتدن «ستتند ملتتی
آموزشوپرورش» با روی کار آمدن دولت جدید؛ و تدوین سند تحول بنیادین در ستال 7931
توسط شورای عالی انقالب فرینگی بیتانگر ستیطره میتدان قتدرت بتر میتدان آمتوزش استت
(آقازاده7912 ،؛صفوی7919 ،؛ وکیلیان.)7916 ،

بهطورکلی ،تاریی میدان آموزش بیانگر آن است که میتدان قتدرت نتهتنها در شتکلگیتری
میدان آموزش ،بلکه بر تحوالت آن نیز نقش داشهه و دارد .بهطوریکه با رویکترد ابزارگرایانته و
سودجویانه این میدان را دسهخوش تغییر و با تخصیص بودجه و تعیتین خطمشتی ایتن میتدان
به طور مسهقیم (سند تحول بنیادین) و غیرمسهقیم (از طریق نمایندگان ختود در شتورای عتالی
آموزشوپرورش) بر این میدان سیطره یافهه است.
مرحله دوم :تعیین جایگاه میدان آموزش در اسناد فرامیدانی

در این مرحله جایگاه میدان آموزش در اسناد رسمی میدان قدرت در سه مرحل ٔه الت ) تعیتین
جایگاه میدان آموزش در اسناد فرامیدانی ،ب) تعیین جایگتاه میتدان آمتوزش در ستند تحتول
بنیادین ،و ج) تعیین جایگاه میدان آموزش در اسناد مالی (بودجه) ،مورد بررسی قرار گرفت.
الف) در این مرحله ابهدا اسناد برنامهیای توسعه موردنظر بتهطور کامتل و دقیتق مطالعته
د
واقع شدند .،1سپس با توجه به محهوا و پیا درونی یر بند ،ماده ،یا تبصره ی کد مفهومی برای
آن بند یا ماده اخهصا داده شد .بهطورکلی ،در این مرحله  19مفهو اسهخراج شدند کته در
ً
قالش  5مقوله قرار گرفهند .با توجه به وجوه اشهراکی مقولهیای بهدست آمده ،مجددا کدبنتدی
شده و در  2مقوله عمده با عناوین «تأکید بر تحول مثبت در میدان آموزش» و «تأکید بر رابطه
آموزش و توسعه» قرار گرفهند.
جدول شماره ( .)0مقولههای تعیین جایگاه میدان آموزش در اسناد فرامیدانی
ردیف

مقوله

تعداد مفاهیم

7

تأکید بر اصالح و تحول مثبت نظا آموزشی

93

2

تأکید بر ارتقای وضعیت و منابع مالی نظا آموزشی

71

9

تأکید بر ارتقای صالحیتیای حرفهای معلمان

77

6

تأکید بر تربیت نیروی انسانی از طریق نظا آموزشی

1

5

تأکید بر آموزش بهمثابه توسعه

1

مقوله عمده

تأکید بر تحول مثبت در میدان
آموزش

تأکید بر رابطه آموزش و توسعه

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 .1با توجه به آن که اطالعات مندرج در اسناد بودجه و تحول بنیادین مهفاوت بود ،این استناد بته طتور مجتزا متورد بررستی قترار
گرفهند.
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مقوله عمده اول ،تأکید بر رابطه آموزش و توسعه

در برنامهیای توسعه میدان آموزش از جنبهیای مخهلفی و به دیدگاهیای مخهلفی موردتوجه قترار
گرفهه است .بهطوریکه میدان آموزش یم بهمثابه ابزار توسعه موردتوجه شده است و یتم بهمثابته
شاخص توسعه و خود توسعه .این مقوله عمده شامل دو مقوله میباشد که عبارتاند از:
 )0تأکید بر تربیت نیروی انسانی از طریق نظام آموزشی :یمانطور که اشاره شد ،در برنامه
یای توسعه نگاهیای مهفاوتی به میدان آموزش وجود دارد .بهطوریکه در برنامه توسعه دو بته
میدان آموزش بهمثابه ابزار دسهیابی به توسعه توجه شده است و سعی بر آن بتوده کته از طریتق
میدان آموزش زمینهیای دسهیابی به توسعه از جمله تربیت نیروی انسانی فرایم شتود .در ایتن
راسها ،سعی شد از طریق گسهرش آموزش ،ارتقای کیفی نظا آموزشی ،ایجاد نظا ارزشتیابی
صحیح ،افزایش اعهبارات ،بازنگری در سیسهم آموزشی و ایجتاد زمینته ارتقتای ستطح علمتی
معلمان نیروی انسانی موردنیاز توسعه تربیت شود .البهه این نگتاه بته برنامته توستعه محتدود
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نبوده ،بلکه در برنامه توسعه چهار نیز چنین نگایی به میدان آموزش وجود دارد:
تربیت نیروی انسانی موردنیاز از طریق بازنگری درسیستهم آموزشتی کشتور و
بتتهکارگیری اعهبتتارات در جهتتت افتتزایش بتتازدیی علمتتی و ارتقتتاء کیفیتتت
آموزشوپرورش (بند  ،79فصل پنجم ،برنامه توسعه دو ).
تربیت نیروی انسانی موردنیاز از طریق بهبتود شتاخصیتای کمتی و کیفتی و
افزایش درصد سهم اعهبارات بخشیای آموزشی و پرورشی ،فنی وحرفتهای و
آموزش عالی (بند  ،71فصل پنجم ،برنامه توسعه دو ).
اصالح نظا آموزشی کشور شامل :آموزشوپرورش ،آموزش فنی و حرفتهای،
آموزش عالی ،و کارآمد کردن آن برای تأمین منابع انسانی موردنیتاز در جهتت
تحقق ایداف چشمانداز (بند  ،71سیاستیای کلی ،برنامه توسعه چهار ).
 )2آموزش بهمثابه توسعه :مقوله حاضر بیانگر آن است که در برنامهیای توسعه دو  ،ستو
چهار و پنجم نگاهیای دیگری نیز به میدان آمتوزش وجتود دارد .بهطوریکته در برنامتهیتای
مذکور میدان آموزش نه بهعنوان ابزار دسهیابی به توسعه ،بلکه بهمثابه توسعه و شاخص در نظر
گرفهه شده است .این بدان معناست که در برنامهیای اخیر «آموزش برای آموزش» مورد توجته
واقع شده است .بنابراین ،یکی از ایداف برنامهیای توسعه یا یکی از شاخصیای توستعه کته

برنامهیای مذکور درصدد دسهیابی به آن یسهند ،توسعه میدان آموزش و ارتقای کمتی و کیفتی
آن است.
بهمنظور ارتقاء شاخص توسعه انسانی به سطح کشوریایی با توسعه انسانی باال
و یماینگی رشد شاخصیای آموزش ،بهداشتت و اشتهغال در کشتور ،ستند
رایبردی «ارتقاء سطح شاخص توسعه انسانی» پس از تصویش ییئت وزیتران
اجرا میشود (ماده  ،26برنامه توسعه پنجم).
تحول در نظا آموزشوپرورش با یتدف ارتقتاء کیفتی آن بتر استاس نیازیتا و
اولویتیای کشور در سه حوزه دانش ،مهارت و تربیت و نیز افزایش ستالمت
روحی و جسمی دانش آمتوزان ( بنتد  ، 1سیاستتیتای کلتی ،برنامته پتنجم
توسعه).
ییتای
تیتا و نتوآور 
اسهعدادیا ،تشتو یق خالقیت 

توجه به پرورش و شکوفایی
علمی ،تقو یت امر پژویش و باال بردن توان فناوری کشور (بنتد  ،27سیاستت
یای کلی ،برنامه توسعه سو ).
مقوله عمده دوم ،تأکید بر تحول مثبت در میدان آموزش

با توجه به نقش مهم میدان آموزش در توسعه (بهمثابه ابزار توسعه و بهمثابه شاخص توسعه) در
برنامهیای توسعه سعی شد زمینهیای نقشآفرینی این میدان نیز مورد توجه قرار گیرد .بتهیمین
دلیل ،در برنامهیای توسعه بر اصالح و تحول مثبت میدان آموزش در جنبهیای مخهل تأکید
شده است .این مقوله عمده شامل سه مقوله میباشد که عبارتاند از:
 )0تأکید بر ارتقای صالحیتهای حرفهای معلمان :صالحیت حرفهای معلمتان از جملته
مهمترین عامل مؤثر بر کارامدی میدان آموزش است .در برنامهیتای توستعه صتالحیتیتای
حرفهای معلمان مورد توجه قرار گرفهه است و بر افزایش سطح کارایی و ارتقتای مهتارتیتای
شغلی آنان بر اساس شاخصیای آموزشی و پرورشی تأکید شده است:
افزایش میزان بهرهوری نیروی انسانی ،بهبود کیفیتت آن و ایجتاد ارتبتاو میتان
پرداختیا و نهایج ارزشیابی از کار معلمان (خطمشی و سیاستیتای بختش
ایداف کیفی ،فصل آموزش ،برنامه توسعه دو ).
سنجش و ارتقاء صالحیتیتای حرفتهای نیتروی انستانی موجتود و موردنیتاز
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آموزشوپرورش بر اساس شاخصیای آموزشتی و پرورشتی (شتماره  ،1بنتد
ال  ،ماده  ،73برنامه پنجم توسعه).
اجرای دورهیای آموزشتی ضتمنخدمت مهناستش بتا مشتاغل متورد تصتدی
کارکنان بهمنظور افزایش سطح کارایی و ارتقای مهارتیای شتغلی آنتان (بنتد
ال  ،ماده  ،56برنامه توسعه چهار ).
 )2تأکید بر اصالح امـور آموزشـی و پرورشـی :در برنامتهیتای توستعه عتالوهبتر ارتقتای
صالحیت حرفهای معلمان به اصالح امور آموزشی و پرورشی ،که از مهمتترین ارکتان میتدان
آموزش یسهند ،اشاره شده است .مقوله حاضر بیانگر آن است که در برنامهیای توسعه بر امور
آموزشی و پرورشی مخهلفی از جمله بازنگری محهوای کهش درسی ،توسعه زمینهیای آموزشی
دانشآموزان ،تقویت بنیه علمتی دانتشآمتوزان ،ارتقتای جنبتهیتای فرینگتی رفهتار ،یتدایت
تحصیلی ،ارتقای انگیزه آموزشی دانشآموزان ،مطابقت تقتویم آموزشتی بتا شترایط اقلیمتی،
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تقویت ادبیات بومی و اصالح نظا ارزشیابی تأکید شده است:
اصالح نظا ارزشیابی پیشرفت تحصیلی با تأکید بر رویکترد ارزشتیابی بترای
تحقق فرایند یاددییتیادگیری در کلیه دورهیای تحصیلی و تحقتق کامتل ایتن
فرایند تا پایان برنامه (شماره  ،9بند ال  ،ماده  ،73برنامه پنجم توسعه).
اصالحات الز را در زمینه برنامهیای آموزشی و درسی و تعمیتق و بهبتود آمتوزش
ریاضی ،علو و زبان انگلیسی انجا دید (بند د ،ماده  ،52برنامه توسعه چهار )؛
اجباری کردن آموزش ابهدایی ،رفع تبعیض آموزشتی ،ایجتاد تتوازن و ارتقتای
سالمت دانشآموزان و نظا مشاوره از جمله برنامهیایی دیگتری استت کته در
برنامهیای توسعه در راسهای اصالح امور آموزشی و پرورشتی میتدان آمتوزش
مورد تأکید و توجه قرار گرفهه است.
وزارت آموزشوپرورش موظ است بهمنظور تبمین دسهرسی به فرصتیای
عادالنه آموزشی به تناستش جنستیت و نیتاز منتاطق بتهویژه در منتاطق کمهتر
توسعهیافهه و رفع محرومیت آموزشی ،نسبت به آموزش از راه دور و رسانهای و
تأمین یزینهیای تغذیه ،رفتوآمد ،بهداشت و سایر امتور مربتوو بته متدارس
شبانهروزی اقدا نماید (بند د ،ماده  ،73برنامه پنجم توسعه).

برنامهریزی برای تدوین برنامه آموزشی ارتقاء سالمت و شیوهیای زندگی سالم
(بند و ،ماده  ،52برنامه توسعه چهار ).
ضمن اشاره به موارد مذکور ،در برنامهیتای توستعه افتزایش امکانتات آموزشتی ،افتزایش
فبایای آموزشی و پرورشی و اسهفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات نیز در میتدان آمتوزش
مورد توجه واقع شده است و در برنامهیای مخهل توسعه بر اجراییشدن آن تأکید شده است:
وزارت آموزشوپرورش مجاز است تا سق ده درصد از اعهبارات عمرانی یتر
سال خود را صرف خرید زمین برای احداث فبتایای آموزشتی و پرورشتی و
ورزشی مناسش نماید (بند ج ،ماده  ،766برنامه توسعه سو ).
بهرهگیری از فناوری اطالعات در تدوین و اجرای برنامهیای آموزشی و درسی
کلیه سطوح و تجهیز مدارس کشور ،به امکانات رایانهای و شبکه اطالع رسانی
(بند ک ،ماده  ،52برنامه توسعه چهار ).
درنهایت ،در راسهای اصالح امور آموزشی و پرورشی به یمکاری سایر میدانیتا از جملته
میدان اقهصاد و صدا و سیما و میدانیای بینالمللی با میدان آموزش نیز تأکید شده است:
ستتازمان صتتدا و ستتیما موظتت استتت در راستتهای تتترویج ارزشیتتای
اسالمیتایرانی ،ارتقتاء ستطح فرینتگ عمتومی و مقابلته بتا ناینجتارییتای
فرینگی و اجهماعی ،تقویت و گسهرش برنامهیای آموزشی ،علمی و تربیهی در
شبکهیای مرتبط بهویژه برای دانشآموزان و دانشجویان در جهتت حمایتت از
تحول در نظا آموزشوپرورش و تقویت یویت ملی جوانان را در اولویت قرار
دید (بند و ،ماده  ،73برنامه پنجم توسعه).
 )9تأکید بر ارتقای وضعیت و منابع مالی نظام آموزشی :برنامهیای توسعه عالوهبر تأکیتد بتر
ارتقای صالحیت حرفهای معلمان و اصالح امور آموزشی و پرورشی در میدان آموزش به منتابع
مالی موردنیاز آنیا نیز توجه نموده است و از طریق ماده قانونیایی نیز به رایکاریای تأمین منابع
مالی میدان آموزش نیز اشاره کرده است و بر تأمین اعهبار این میدان تأکید نموده است:
اسهفاده بهینه از منابع دولهی و جذب منابع غیردولهی بهمنظور گسهرش کمتی و
کیفی آموزش(خطمشی و سیاستیای بخش ایداف کیفتی ،فصتل آمتوزش،
برنامه توسعه دو ).
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دولت موظ است بهمنظور افزایش بهرهوری از طریتق بهینهستازی در منتابع
انسانی و منابع مالی در وزارت آموزشوپرورش بتهنحوی اقتدا نمایتد کته در
طول برنامه سهم اعهبارات غیرپرسنلی به پرسنلی افتزایش یابتد (بنتد ب ،متاده
 ،73برنامه پنجم توسعه).
در برنامهیای توسعه ضمن تأکید بر تأمین منابع مالی میدان آموزش از بودجه ساالنه ،برای
کایش یزینهیای میدان آموزش یا افرایش درآمد آن به رایکاریا و سیاستیایی نیز اشاره شده
است .در این راسها ،میتوان به سیاستیایی مانند افزایش عوارض کتاال و ختدمات بتهمنظور
تجهیز منابع غیردولهی آموزشوپرورش ،تخصیص  91درصدی از درآمد بند الت (عتوارض
کاال و خدمات) و بند ب (عوارض کاالیای مصرفی وارداتی) ،امکان جایگزینی امتور حستنه
آموزشی به جای مالیات به آموزشوپرورش ،معافیت آموزشوپرورش از پرداختت عتوارض و
واریزی معادل درآمد اماکن آموزشی به آموزشوپرورش اشاره نمود .یمچنتین در متاده قتانون
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یایی به تأمین اعهبار برای نوسازی مدارس ،تأمین بخشی از یزینه ایابوذیتاب دانتشآمتوزان
روسهایی و تغذیه مدارس شبانهروزی اشاره و بر تأمین اعهبار آن تأکیتد شتده استت .یمچنتین
جهت تأمین معیشت فرینگیان و ارتقای وضعیت مالی آنیا در دوران بازنشسهگی ،بر تدابیری
مانند صندوق ذخیره فرینگیان ،تأسیس صتندوق ذخیتره فرینگیتان ،تسویهحستاب دولتت بتا
صندوق ذخیره ،تعهد مالی دولت به صندوق ذخیره فرینگیان تأکید شده است:
در دوران برنامتته ستتو  ،واحتتدیای آموزشتتی و پرورشتتی وابستتهه بتته وزارت
آمتتوزشوپرورش و یمچنتتین واحتتدیای آموزشتتی فنیوحرفتتهای از پرداختتت
یرگونه عوارض به شهرداری معاف یسهند (ماده  ،761برنامه توسعه سو )؛
کارکنان وزارت آمتوزشوپرورش کته عبتویت صتندوق ذخیتره فرینگیتان را
پذیرفههاند و یا خوایند پذیرفت باید مایانه درصدی از حقوق و مزایای خود را
(تا پنج درصد) به حساب صتندوق واریتز کننتد و دولتت نیتز موظت استت
یمهساله معادل سهم واریزی اعباء به صندوق ذخیره فرینگیان بهطورکامل در
ردی اعهباری خا

در بودجه سال مربوطته منظتور و پرداختت نمایتد (بنتد

ال  ،ماده  ،761برنامه توسعه سو ).
ب» در این مرحله ایداف کالن سند تحول بنیادین ،کته از ستوی شتورای عتالی انقتالب

فرینگی برای میدان آموزش با یدف تحول در این نظا تدوین شده است ،بهطورکامل و دقیتق

موردمطالعه ،مفهو بندی و مقولهبندی واقع شد .1در این مرحله 67 ،مفهو اسهخراج شدند که
ً
در قالش  9مقوله قرار گرفهند .با توجه به وجوه اشهراکی مقولهیای به دست آمده ،مجددا متورد
کدبندی واقع شدند و در ی مقوله عمده با عناوین «رویکرد دینی تمامیتخوایانه به آموزش»
قرار گرفهند.
مقوله عمده :رویکرد دینی تمامیتخواهانه به آموزش

مقوله مذکور بیان گر آن است که میدان قدرت با تدوین اسناد باالدسهی و تنظیم ایداف میتدان
آموزش درصدد تحقق ایداف خود است و در این راسها ،رویکرد تمامیتخوایانه اتخاذ نموده
است .این مقوله شامل سه مقوله کوچکهر است که عبارتاند از:
 )7تربیت دینی :سند تحول بنیادین با توجه به آن که از سوی شورای انقتالب فرینگتی (بته
مثابه یکی از زیرمیدانیای میدان قدرت) تدوین شده است ،بر محور ایتداف میتدان قتدرت
تنظیم گردیده و درصدد تربیت دینی دانشآموزان است.
تربیت انسانی موحد و مؤمن و معهقد به معاد و آشنا و مهعهد به مستئولیتیا و وظتای در
برابر خدا ،خود ،دیگران و طبیعت ،حقیقتجو و عاقل ،عتدالتخواه و صتلحجو ،ظلمستهیز،
جهادگر ،شجاع و ایثارگر و وطندوستت ،مهترورز ،جمتعگرا و جهانیانتدیش ،والیتمتدار و
منهظر و تالشگر در جهت تحقق حکومت عدل جهانی ،بتا اراده و امیتدوار ،خودبتاور و دارای
عزت نفس ،امانهدار ،دانا و توانا ،پاکدامن و با حیاء ،انهخابگر و آزادمنش ،مهعلق بته اختالق
اسالمی ،خالق و کارآفرین و مقهصد و مایر ،سالم و بانشاو ،قانونمتدار و نظمپتذیر و آمتاده
ورود به زندگی شایسهه فردی ،خانوادگی و اجهماعی براستاس نظتا معیتار استالمی (ایتداف
کالن ،سند تحول بنیادین).
 )2ایجاد جامعه دینی برتر :یکی دیگر از ایدافی که میتدان قتدرت درصتدد استت آن را از
طریق میدان آموزش برآورده است ،تشکیل جامعه دینی برتر است .بر اساس این یدف میتدان
قدرت درصدد تکوین تمدن اسالمیتایرانی ،مرد ساالری دینی ،تحقق جامعته جهتانی عتدل
مهدوی و کسش موقعیت نخست تربیهی در جهان اسال است.
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 .1در این مرحله جهت جلوگیری از اطناب مهن مقاله فقط ایداف کالن که یکی از مهمترین سطوح سند تحتول بنیتادین استت،
مورد بررسی قرار گرفت.
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ارتقای نقش نظا تعلیم و تربیت رسمی عمومی و خانواده در رشد و تعالی کشور ،بستط و
اعتتهالی فرینتتگ عمتتومی و زمینهستتازی ب ترای اقهتتدار و مرجعیتتت علمتتی و تکتتوین تمتتدن
اسالمیتایرانی در راسهای تحقق جامعه جهانی عدل مهتدوی بتا تأکیتد بتر تعمیتق معرفتت و
بصیرت دینی و سیاسی ،الهزا به ارزشیای اخالقی ،وفاداری به نظا جمهوری اسالمی ایران،
اعهقاد و الهزا عملی به اصل والیت مطلقه فقیه و مرد ساالری دینتی ،تحکتیم وحتدت ملتی،
تقویت روحیه علمی ،رعایت حقوق و مسئولیتیای اجهماعی ،ارتقتای آداب و آیتین زنتدگی
مهعالی ،بهداشهی و زیستمحیطی.
کسش موقعیت نخست تربیهی در منطقه و جهان اسال و ارتقای فزاینتده جایگتاه تعلتیم و
تربیهی ایران در سطح جهانی (ایداف کالن ،سند تحول بنیادین).
 )9ارتقای نظام آموزش :ارتقای نظا آموزشی به لحاظ نظا برنامهریزی ،عدالت آموزشتی
و تربیهی یکی دیگر از ایداف اساسی و کالن سند تحول بنیادین است .این امر بیانگر آن است
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که میدان قدرت ،عالوه بر جنبهیای دینی و حکومهی ،جنبه آموزشی میدان آموزش را نیز متورد
توجه قرار داده است.
گسهرش و تأمین یمهجانبه عدالت آموزشی و تربیهی.
بهسازی و تحول در نظا برنامهریزی آموزشی و درستی ،متالی و اداری و زیرستاختیای
کالبدی (ایداف کالن ،سند تحول بنیادین).
ج) در این مرحله اطالعات و دادهیای مندرج در اسناد بودجه ستالیتای ،7937 ،7931
 7939 ،7932و  7936موردبررسی و تحلیل قرار گرفهند که نهیجه آن اسهخراج مقوله «بودجه
تخصیصی کم به میدان آموزش» است.
مقوله بودجه تخصیصی کم به میدان آموزش

مقوله مذکور بیانگر آن است که بودجه وزارت آمتوزش وپرورش در ستال  7931برابتر بتا
 771171512میلیون ریال ،در سال  7937برابر با  ،769911577در سال  7932برابر با
 ،752671966در ستتال  7939برابتتر بتتا  732151111و در ستتال  7936برابتتر بتتا
 221965752است.

جدول شماره ( .)2خالصه بودجه دستگاههای اصلی کشور از سال  0931الی (0931مبالغ به میلیون ریال)
نام وزارت

0931

0930

0932

0939

0931

اطالعات

1319211

71333111

79139211

71197511

29111172

کشور

1127367

79511521

76132711

77731351

76155611

امور خارجه

6967155

5196111

1512131

1913761

71651571

دادگسهری

111197

7191133

7711137

7271111

7675556

امور اقهصادی و دارایی

2366615

9517991

6661719

5321162

1719211

21171315

93135116

21313921

21161211

علو و تحقیقات

1511111

71125611

71615157

77557611

72661221

فرینگ و ارشاد اسالمی

5737111

1991561

1113763

1963931

1116211

221965752 732151111

دفاع و پشهیبانی نیرویای مسلح 97311113

آموزشوپرورش

771171512

769911577

752671966

ورزش و جوانان

9117129

6111232

6717279

9796961

5251126

بهداشت ،درمان و ...

71116171

71239133

21119311

91776691

57213321

نفت

7515511

7119111

7111171

7265111

7161516

نیرو

51991157

51231131

11261131

56312711

12196913

ارتباطات و فناوری

131693

9171222

2113739

2226536

9121215

جهاد کشاورزی

77516112

79111513

71511911

71757157

77617116

راه و شهرسازی

-

51677652

11611671

61519319

16515511

تعاون و ...

-

39915517

721566715

717931561 751111561

صنعت و ...

-

5131763

5565716

6123357

1915712

کار و امور اجهماعی

191171

-

-

-

-

مسکن و شهرسازی

1151671

-

-

-

-

صنایع و معادن

6611961

-

-

-

-

منبع :قانون بودجه سال  7939 ،7932 ،7937 ،7931و  7936کل کشور

این دادهیا بیانگر آن است که از میان دسهگاهیای دولهی آموزشوپرورش نستبت بته ستایر
دسهگاهیا از بودجه بیشهری برخوردار است ،اما ینگامی کته بودجته وزارتخانتهیتا بته نستبت
پرسنل آنیا مقایسه شود ،نهایج مهفاوت خواید بود؛ زیرا وزارت آمتوزشوپرورش دارای دارای
ی میلیونوسیصدیزار معلم و حدود سیزدهمیلیون دانشآموز است و از بزرگترین وزارتخانته
کشور بهشمار میآید .یمچنین تعداد مدارس و نواحی آموزشی وزارت آمتوزشوپروش بستیار
بیشهر از سایر وزارتخانهیاست .مقایسه بودجه براساس تعداد پرسنل وزارتخانهیتا بیتانگر ایتن
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واقعیت است که بودجته تخصیصتی وزارت آمتوزشوپرورش نستبت بته ستایر وزارتخانتهیتا
بسیارکم است .بهطوریکه بیشتهر از  35درصتد بودجته آمتوزشوپرورش بته حقتوق معلمتان
تخصیص داده میشود و کمهر از 5درصد بودجه برای تأمین اعهبار سرانه مدارس و سایر یزینه
یای آموزشی و پرورشی باقی میماند که بسیار ناچیز است .این امر موجتش شتده کته میتدان
آموزش در سالیای اخیر با کسری بودجه مواجه شتود .درصتورتیکه میتدان آمتوزش میتدانی
گسهرده است و دارای یزینهیای آموزشی ،پرورشی ،عمرانی و رفایی زیادی استت .بتهعالوه،
تحقق ایداف میدان آموزش نیز مسهلز بودجه زیادی در زمینهیای آموزشی و پرورشی استت.
مقایسه بودجه تخصیصی میدان آموزش ایران نسبت به سایر کشوریا نیز بیتانگر آن استت کته
میزان بودجه تخصیصی به میدان آموزش در ایران در سطح پایینی قرار دارد.
جدول شماره ( .)9بودجه وزارت آموزشوپرورش در کشورهای مختلف
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نام کشور
کل یزینه آموزشی بهعنوان
درصدی از

ایران

مراکش

تونس

عربستان

سوریه

6/1

5/1

1/1

1/1

6/3

1

اروپای غربی و
آمریکای شمالی
5/5

منبع :انصاری21 ،7939 ،

مرحله سوم :تعیین جایگاه میدان آموزش در میدان قدرت بر اساس تجربه آموزشی معلمان

دادهیای این مرحله بتر استاس تجتارب آموزشتی معلمتان گتردآوری شتده استت کته دارای
مشخصات زیر است:
جدول شماره ( .)1مشخصات جمعیتشناختی مشارکتکنندگان
مدرک تحصیلی

جنسیت
زن

مرد

کارشناسی

23/9

11/31

51

کارشناسی
ارشد
91/1

دکهری
9/9

دامنه سنی
21-52

میانگین

دامنه سابقه

میانگین

سنی

شغلی

سابقه شغلی

61/19

5-91

21/5

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 .1آمار مذکور مربوو به دوره ابهدایی در سال  2111میباشد.

تحلیل دادهیا در این مرحله حاکی از وجود  75مفهو است .مفاییم به دست آمده در پنج
مقوله که خود زیر مجموعهی دو مقوله عمتده بتا عنتاوین «زوال فراینتدی میتدان آمتوزش» و
«مشکالت میدان آموزش» یسهند ،مقولهبندی شدند.
جدول شماره ( .)5مقولههای جایگاه میدان آموزش در میدان قدرت بر اساس تجربه آموزشی معلمان
ردیف

مقوله

7

بی اعهنایی مالی به میدان آموزش

2

بیاعهنایی حرفهای به میدان آموزش

9

وابسهگی مالی-مدیریهی میدان آموزش به سوی میدان قدرت

6

تبعی شرایط آموزشی ناشی از کمبود بودجه

5

مشکالت اقهصادی میدان آموزش

مقوله عمده
زوال فرایندی میدان آموزش
مشکالت میدان آموزش

مقوله عمده اول :زوال فرایندی میدان آموزش

تجربه آموزشی عامالن اجهماعی میدان تولید آموزش بیانگر آن است که میدان آموزش بهلحاظ
مالی و مدیریهی به میدان قدرت وابسهه است و میدان آمتوزش منتابع متالی ختود را از طریتق
میدان قدرت تأمین میکند و میدان قدرت یر سال در بودجه ستاالنه ختود منتابع متالی بترای
میدان آموزش در نظر میگیرد .اما در سالیای اخیر میدان قدرت به میتدان آمتوزش عنایتت و
توجه کمهری داشهه و برای این میدان ایمیت چندانی قائل نیست .این امر موجش شتده استت
که بودجه ساالنه کمهری را نیز به این میدان تخصیص دید .این مقوله عمده شتامل سته مقولته
میباشد که عبارتاند از )7 :بیاعهنایی مالی به میدان آموزش؛  )2بیاعهنایی حرفهای به میدان
آموزش؛ و  )9وابسهگی مالیتمدیریهی میدان آموزش به سوی میدان قدرت.
 )0مقوله وابستگی مالیـمدیر یتی میدان آموزش به سوی میـدان قـدرت :تجربته آموزشتی
عامالن اجهماعی میدان تولید آموزش بیانگر آن است که میدان آموزش به میدان قدرت وابسهه
است .وابسهگی میدان آموزش به میدان قدرت دارای دو جنبه مالی و مدیریهی است .بتهلحاظ
مالی ،میدان آموزش برای تأمین یزینهیای پرسنلی و غیرپرسنلی خود به میدان قدرت وابستهه
است و میدان قدرت مسئولیت تأمیناعهبار یزینهیای میدان آموزش را برعهتده دارد .ایتن امتر
بدانمعناست که میدان آموزش دارای منبع درآمد مسهقلی نیست که از طریق آن بهوانتد اعهبتار
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الز برای رفع یزینهیای پرسنلی و غیرپرسنلی خود را تأمین نماید .بهیمین دلیل بهشتدت بته
میدان قدرت وابسهه است.
ً
مشکالت معلمی در بعد اقهصادی عمومتا مربتوو بته ختود دولتت و وزراتته،
مربوو به برنامهریزان کالن مملکهه .ببینید وقهی ما بودجته رو طبقتهبنتدی متی
کنیم میگیم وزرات دفاع اینقدر بودجه میگیره ،وزرات بهداشت اینقدر بودجه
میگیره ،صنایع اینقدر ،راهوترابری اینقدر ،به آمتوزشوپرورش کته متیرستیم
سعی میکنیم بودجه آموزشوپرورش را تا میتونیم تقلیل بتدییم چترا؟ چتون
نگاه به آموزشوپرورش یه نگاه مصرفیه .آقتا اینتا مصترفی یستهند و درآمتدزا
نیسهند .سایر وزارتخانهیتا درآمتدزا یستهند .چتون درآمتدزا یستهند بودجته و
اعهبارشون وقهی به خزانه دولهی میره برگشت میخوره ولی در آموزشوپرورش
در ابهدا نگاه نگاه درآمدزایی نبوده (مصاحبه شماره .)76
فصلنامه علمیـپژوهشی
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بدیتد ،بتدون

بودجه کافی نمیشه ستطح آمتوزشوپرورش رو ارتقتا داد بتهیمینختاطر ،از
مسئولین دولهی خوایشمند به مدرسه ،آموزشوپرورش و معلم توجه ویتژهای
داشهه باشند (مصاحبه شماره .)21
میدان آموزش نه تنها بهلحاظ مالی ،بلکه بهلحاظ متدیریهی نیتز بته میتدان قتدرت وابستهه
است .بهطوریکه با تغییر میدان قدرت مسئوالن اصلی میتدان آمتوزش نیتز تغییتر متیکننتد.
یمچنین میدان قدرت بر اساس ایداف کالن خود سیاستیای آموزشی میدان آموزش را نیتز
تعیین مینماید.
مهمترین کاری که باید انجا بشه اینه که خود حکومت و دولت بایتد نگتایی
دیگه داشهه باشند .اگه از یمین حاال یه برنامه خوبی داشهه باشند ممکنه بترای
 75 -71سال آینده بهخاطر اینکه مدارس بته ستمت ییئتامنتایی میترن و از
دانشآموز پول میگیرن ،ممکنه وضعیت معلمیا یم تغییتر کنته و بههتر بشته.
درصورتیکه بهش یه نظمی داده بشه (مصاحبه شماره .)71

وقهی که بنا به مصلحتیا و ضرورتیا دولتیا این تصمیمات رو میگیترن،
بهخاطر این که تعداد مردودییا کایش پیدا کنه و پیشرفت علم آمارش پتایین
نیاد .خوب میان این کاریا رو میکنن که دانشآموزا یدایت بشن بترن ،نمتونن
(مصاحبه شماره .)72
 )2مقوله بیاعتنایی مالی به میدان آموزش :یمتانطور کته اشتاره گردیتد میتدان آمتوزش
بهلحاظ بودجه و اعهبار به میدان قدرت وابسهه است و بودجه موردنیاز مدارس ،حقوق پرسنل و
برنامهیای آموزشی و پرورشی را از طریق میدان قدرت تأمین میکند .تجربه آموزشی معلمتان
در سالیای اخیر بیانگر آن است که میدان قدرت بودجته غیتر پرستنلی نتاچیزی را بته سترانه
مدارس تخصیص داده است .بهطوریکه بودجه تخصیصی بترای تتأمین یزینتهیتای متدارس
کافی نیست .بودجه تخصیصی به میدان آموزش بهگونهای استت کته پاستیگوی برنامتهیتای
آموزشی و پرورشی مدارس نیست و اجرای برنامهیای مذکور در سالیای اخیر به علت کمبود
بودجه به حداقل رسیده است.
ً
بودجه براساس تعداد دانشآموزانی است که در مدرسه یسهند کته ایتن اصتال
کافی نیست خود وزیر آقای آشهیانی گفت بودجه مدارس در حتد صتفره .ایتن
کفاف ابهداییترین ملزومات مدرسه از قبیل گچ و ماژی و برگه امهحانی یتم
نمیکنه (مصاحبه شماره .)76
دولت به آموزش و پروش ایمیهی نمیده و بودجه کمی بهش اخهصتا

میتده

(مصاحبه شماره .)21
بودجه تخصیصی فقط پاسیگوی یزینهیای آب ،برق ،گاز و تلفن مدارس است و
حهی در برخی مواقع نیز پاسیگوی نیازیای مذکور نیز نیست .این شترایط موجتش
شده است که مدارس برای رفع نیازیای خود با مشکالت زیادی مواجه شوند.
درصورتیکه مدرسه با این یمه عظمهش ی یا دو میلیتون بودجته ستاالنه داره
درحالیکه این ،پول تلفن و آب و برق و گازش نمیشه .تا برسه اگه ساخهمانی
معیوب بشه بخوایم اصالحش کنیم (مصاحبه شماره .)71
سرانهای که به مدرسه اخهصا
ما نمیشه (مصاحبه شماره .)71

داده میشه یزینه قبضیای آب و برق و گتاز
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بودجه تخصیصی به میدان آموزش برای رفع یزینهیای پرسنلی و غیرپرسنلی نهتنها نتاچیز
است ،بلکه نامنظم نیز میباشد .بهعبارتدیگر ،بودجته تخصیصتی بترای تتأمین یزینتهیتای
غیرپرسنلی بهصورت نامنظم به حساب بتانکی متدارس واریتز متیشتود و یمتواره بتا تتأخیر
چندمایه واریز میگردد.
ً
معموال در ماه مشخصی این سرانه واریز نمیشه ،بیشهر در سه مایه اول واریتز
میشه (مصاحبه شماره .)71
ً
بحث اضافهکاری یم چندسالی است کته یتا اصتال وجتود نتدارد و یتا تعتداد
ً
ساعات آن ناچیز است و دیگر اینکه حقالزحمه آن را یا اصتال پرداختت نمتی
کنند و یا خیلی با تأخیر پرداخت میکنند (مصاحبه شماره .)23
بودجهای که برای تأمین یزینهیای پرسنلی میدان آموزش نیز در نظتر گرفهته شتده استت،
یمانند بودجه غیرپرسنلی پاسیگوی نیازیای معلمان نیست .در این راسها میتتوان بته حقتوق
فصلنامه علمیـپژوهشی
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معلمان اشاره کرد که برای تأمین یزینهیای مایانه آنیا کافی نیست.
ً
چون بچهیا بزرگ شدند و دانشجو یسهند و واقعا حقوق معلمی کته متن متی
گیر کفاف ده روز اول زندگی میکنه .خوب من مجبتور  21روز دیگتر رو از
ً
جای دیگه تأمین کنم ...واقعا اگه کسانی میخوان برای آموزشوپرورش تصمیم
بگیرند و کاری کنند ،باید بیان اوضاع اقهصادی معلمیا رو اصالح کنند .یعنی
معلمی که میاد ،باید بدونه که با حقوقی که متیگیتره ،متیتونته آختر بترج بتا
سوپری محلهشون تسویه حساب کنه .نه این که تا پونزدیم بترج پتولش تمتو
بشه و از پونزدیم دیگه روش نشه از جلوی اون سوپرمارکت رد بشه (مصتاحبه
شماره .)21
حقوقی که به ما میدن تا روز بیسهم کفاف میده (مصاحبه شماره .)9
 )9مقوله بیاعتنایی حرفهای به میدان آموزش :تجربه آموزشی عامالن اجهماعی میدان تولید
بیانگر آن است که میدان قدرت ایمیت چندان زیادی برای میدان آموزش و عامالن اجهمتاعی
آن قائل نیست و در سالیای اخیر این کایش ایمیت دو چندان شده استت .کتایش ایمیتت
میدان آموزش از سوی میدان قدرت دارای جنبهیای مهفاوتی است که عبارتاند از :تبعتیض و
عد نظرسنجی .جنبه تبعیض حاکی از آن است که حقوق دریافهی معلمان با حقتوق دریتافهی

سایر میدانیا مهفاوت است .بهطوریکه عتامالن اجهمتاعی ستایر میتدانیتا حقتوق بیشتهری
دریافت میکنند و از مزایا و پاداش بیشهری برخوردار یسهند و افزایش حقوق ستاالنه بیشتهری
نیز دریافت میکنند .درصورتیکه شرایط کاری آنیا برابر است و حهی شرایط کاری در میتدان
آموزش بهدلیل پراکندگی مناطق (مناطق روسهایی) ،طوالنیبودن مسافت و مخاطرهآمیز بتودن
مسیریای روسهایی ،کمبود امکانات رفایی و کمبتود امکانتات آموزشتی بستیار ستختتتر از
شرایط کاری سایر میدانیا است.
مهم ترین مشکل معلمی به نظر من یکیش یمین وضعیت حقوقیه که برای
من خیلی مهمته .حقتوقش نستبت بته شتغل یتای دیگته خیلتی مهفاوتته
(مصاحبه شماره .)79

ً
من کارمندیایی سراغ دار که میگن ما اصال اضافهکار نمیریتم نیستهیم ولتی
اتوماتوار برامون لیسهش رد میشه و سر برج یم با حقوق یمون برج میریزن
ولی معلمی که از برج  1رفهه سر کار و االن دیگه سال تمومته ،متیبینته ینتوز
حقوق اضافه کاریشو نگرفهه و خبری نیست .خوب آد یمتین تفتاوتیتا رو
میبینه ناراحت میشه( .مصاحبه شماره .)71
تجربه آموزشی عامالن اجهماعی میدان تولید بیانگر این واقعیت است که در سیاستیای
آموزشی که برای میدان آموزش اتخاذ میشود ،از آنیا بهمثابته مهتمتترین عتامالن اجهمتاعی
میدان تولید نظرخوایی نمیشود .درحالیکه مجری اصلی سیاستیای آموزشی آنیا یستهند
و بهدلیل حبور مسهقیم و طوالنی که در میتدان آمتوزش دارنتد ،شتناخت بههتر و بیشتهری از
شرایط این میدان دارند .یمچنتین کانتالیتایی بازتتاب مشتکالت سیاستتیتای آموزشتی و
مشکالت اجرایی آن بسیار ضعی است.
متتدیریای ردهبتتاال ییچوقتتت نیومدنتتد مشتتکالت مایتتا رو بررستتی کننتتد یتتا
نظرخوایی یا نظرسنجی کنند یا اگه بوده ایمیهی بهش ندادند ...متا تتو بحتث
تألی کهابیامون یم این مشکل رو داریم .مهأسفانه با یمکاریایی رشههیای
دیگه یم که رایزنی کرد به این نهیجه رسید که در بیشهر موارد کهابیتای متا
رو کسانی نوشهند که شغلشون تدریس نبوده و این باعث شده که تو بعبی از
موارد دلزدگی و سرخوردگی یم ایجاد بشه (مصاحبه شماره .)77
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مقوله عمده دوم :مشکالت میدان آموزش در رابطه با میدان قدرت

این مقوله بیانگر مشکالتی است که میدان آموزش و عامالن اجهماعی آن بهدلیل کایش جایگتاه
میدان آموزش در میدان قدرت با آن مواجه شدهانتد .جایگتاه ضتعی میتدان آمتوزش در میتدان
قدرت از ی سو ،موجش شده است که شرایط آموزشی میدان آموزش تقلیل یابد و سطح آموزش
کایش یابد و از سوی دیگر ،موجش شده است که عامالن اجهماعی میتدان تولیتد بتا مشتکالت
اقهصادی زیادی مواجه شوند .این مقوله عمده شامل دو مقوله میباشد که عبارتاند از :تبعی
شرایط آموزشی ناشی از کمبود بودجه و وفور مشکالت اقهصادی میدان آموزش.
جدول شماره ( .)6مفاهیم و مقولههای مشکالت اقتصادی میدان آموزش در رابطه با میدان قدرت
ردیف
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مفاهیم

مقوله عمده

مقوله

7

کایش سطح آموزش ناشی از کمبود بودجه

2

وضعیت نامناسش محیط آموزش ناشی از کمبود بودجه

آموزشی

9

مشکالت اقهصادی معلمان
مشکالت اقهصادی معلمان ناشی از کایش ایمیت میدان آموزش از
سوی میدان قدرت

مشکالت

5

مشکالت اقهصادی معلمان ناشی از سیاستیای مدیریهی اشهباه

1

مشکالت اقهصادی معلمان ناشی از نگاه مصرفگرایانه دولت

1

مشکالت اقهصادی معلمان ناشی از بودجه تخصیصی کم

6

تبعی شرایط
مشکالت میدان

اقهصادی میدان

آموزش در رابطه
با میدان قدرت

آموزش

 )0مقوله تضعیف شرایط آموزشی :کایش جایگاه میدان آموزش در میدان قدرت موجتش
ٔ
جمله ایتن مشتکالت کتایش
شده است که میدان آموزش با مشکالت زیادی مواجه شود .از
امکانات آموزشی است .عد تخصیص بودجه کافی به میدان آموزش از ستوی میتدان قتدرت
موجش شده است که سطح امکانات آموزشی میدان آموزش کایش یابتد و میتدان آمتوزش از
امکانات آموزشی الز و جدید برخوردار نباشد.
خودمتون رو داریتم.

ما یر سال تتو تهیته و تعمیتر مدرسته مشتکالت ختا
ً
کامپیوتریای مدرسه خیلی قدیمی یسهند .اصال جتذابیهی نتداره بترای دانتش

آموزیا و معلم نداره .وسایل آموزشی ما یم قدیمی یسهند و نهونسهیم کته اونتا
رو بهروز کنیم (مصاحبه شماره .)21

این کسری بودجه و نبود سرانه مدارس سبش کمبود امکانات در متدارس شتده
(مصاحبه شماره .)71
کایش سطح آموزش از دیگر مشکالتی است که میدان آموزش در ستالیتای اخیتر بتا آن
مواجه شده است .عد تخصیص بودجه کافی به میدان آموزش و کایش ایمیت میدان آموزش
و عامالن اجهماعی آن از سوی میدان قدرت موجش شده است کته ستطح آمتوزش در میتدان
آموزش کایش یابد.

کسری بودجه یم بر دبعد آموزش یم بر دبعد پرورشی تأثیر گتذاره ...ختوب متا
حداقل آموزش و حداقل مهارت آموزش داده میشه چون که تجهیزات آپتدیت
نیست ...فرض مثال شما دارید کامپیوتر تدریس میکنید دانشآموز مجبوره بتا

یمون مانیهوریای قدیمی کار کنه ،این سبش میشه که اونیتا خستهه بشتن...
فقط میتونم بگم که آموزش یست نه که نیست ولی اونجوری که بایتد باشته
نیست و این نیاز مبر به این داره که دولت حمایت کنه (مصاحبه شماره .)29
اگر آموزشوپرورش بخواد درست بشه ،ارتقا پیدا کنه و برگترده بته اون حالتت
قبلی ییچرایی ،ییچ چارهای بهجز این نیست که از نظر مادی بته قشتر معلتم
ً
واقعا نه در شعار ،بلکه در عمل برسند .ییچ چارهای جز این نداره .بهنظر من و
با توجه به تجربه 91سالها چارهای جز این نیست و تا وقهتی کته ایتن کتار رو
نکنند آموزشوپرورش ما نهتنها درجا خواید زد بلکه رو به انحطاو و پسترفت
خواید رفت (مصاحبه شماره .)72
 )2مقوله مشکالت اقتصادی میدان آموزش :مشکالت اقهصادی میدان آمتوزش در رابطته
با میدان قدرت نهتنها موجش کایش شرایط آموزشی و سطح آموزش شده است ،بلکه زنتدگی
عامالن اجهماعی میدان تولید آموزش را نیز دربرگرفهه است .تجربه آموزشی عامالن اجهماعی
میدان تولید آموزش بیانگر آن است که تخصیص بودجه ضعی بته میتدان آمتوزش و کتایش
ایمیت میدان آموزش از سوی میدان قدرت موجش شده است که حقوق دریافهی آنیا نه تنهتا
نسبت به عامالن اجهماعی سایر میدانیا کایش یابد ،بلکه موجش شده است که با مشتکالت
اقهصادی زیادی نیز مواجه شوند و نهوانند نیازیای زندگی روزمره را تأمین نمایند.
وقهی یمکار من بهعنوان یه دبیر با  21سال سابقه ،داره دو میلیون تومان حقوق

فصلنامه علمیـپژوهشی

633
میدان آموزش بهمثابه
وابسته کارکردی ...

میگیره ،زندگیش با این حقوق نمیچرخه و طبیعیه که میره سراغ شغل کاذب.
ً
کاریایی که در جامعه اصال در شأن دبیر نیست (مصاحبه شماره .)27
تخصیص بودجه کم بر مشکالت اقهصادی و منزلهی معلما و مدرسه اثر داشهه.
اینا یه چرخه یسهند معلمی که بهلحاظ اقهصادی تأمین بشه انگیتزهی بیشتهری
ً
داره تو کالس قطعا آرامش فکری بیشهری داره و وقهی آرامتش فکتری بیشتهری
داشهه باشه ،بههر میتونه روی معبالت اخالقی بچتهیتا زو کنته (مصتاحبه
شماره .)77
بحث و نتیجهگیری

تالش تحقیق حاضر بررسی جایگاه میدان آموزش در میدان قدرت بر استاس رویکترد نظتری
بوردیو بود .بر اساس این رویکرد ،جایگاه میدانیای اجهماعی با میدان قتدرت بتر وضتعیت،
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تحول و کارکرد میدانیای اجهماعی اثرگذار است .در این مقاله ،سعی شد که ایتن جایگتاه در
سطوح مخهل از جمله تاریی میدان ،اسناد فرادسهی و تجارب آموزشی معلمان موردبررستی
قرار گیرد .بررسی تاریی میدان آموزش بیانگر این واقعیتت استت کته یکتی از عوامتل اصتلی
تشکیل و تغییر میدان آموزش دمدرن در ایران ،میدان قدرت بوده است .میدان قدرت در یمتان
آغاز شکلگیری میدان آموزش با شناخت کارکرد آن ،این میدان را تحت سلطه خود درآورد و با
رویکرد ابزارگرایانه مانند تربیت کارمند برای دیوانساالری دولهی و تحقق آرمانیای خود ،بر آن
نظارت داشهه باشد .یمچنین با تخصیص بودجه به این میدان ،عتالوهبتر وابستههنمودن آن بته
خود ،بهلحاظ مالی و مدیریهی آن را در کنهرل خود قرار دید .این امر بدان معناست کته میتدان
قدرت از ی سو ،تأمینکننده منابع مالی میدان آموزش استت و از ستوی دیگتر ،تعیینکننتده
خطمشی آن .بنابراین ،میدان آموزش از ابهدا میدانی وابسهه بوده است و نه ی میدان مسهقل و
یمواره بهمثابه ابزار تحقق ایداف میدان قدرت به آن نگریسهه شده است.
این جایگاه نهتنها در آغاز شکلگیری میدان آموزش ،بلکه در فرایند تاریخی آن نیتز تتداو
یافهه است .بهطوریکه میدان قدرت بعد از پیروزی انقالب اسالمی در برنامهیای توسعه دو ،
سو  ،چهار و پنجم به میدان آموزش در برنامهیای مذکور بهلحاظ ابزاری و غیرابزاری توجه و
عنایت زیادی نموده است .میدان آموزش بهمثابه ابزار توسعه و بهمثابه شاخص توستعه و ختود

توسعه موردتوجه واقع شده است .البهه تعداد مادهیا و ایداف برنامهیای توسعه کته بته میتدان
آموزش و نقش آن در توسعه اشاره شده است ،نسبت به سایر میدانیا کتمرنتگتتر استت .بته
ً
یمین دلیل میتوان گفت که میدان قدرت در برنامهیای توسعه جایگتاه نستبها مهوستطی بترای
میدان آموزش قائل شده است .نگاه ابزارگرایانه میدان قدرت به میدان آموزش در اسناد آموزشی
بعد از انقالب نهتنها نگاه ابزارگرایانه خود را حفظ نموده ،بلکه جنبه تمامیتخوایانهای به خود
گرفهه است .سند تحول بنیادین که در سال  7931تدوین شده دربرگیرنده آن استت کته میتدان
قدرت با کنهرل میدان آموزش از طریق زیرمیدانیای خود (شتورای عتالی انقتالب فرینگتی)
ایداف این میدان را در راسهای تحقق ارزشیا و ایتداف ختود تنظتیم و تعیتین نمتوده استت.
ایتداف مبتین کتارکرد
ایداف مبین کارکرد اجهماعی نستبت بته
بهطوریکه در ایداف مذکور،
ِ
ِ

تخصصی برجسهگی بیشهری دارد .عالوهبر تداو و اسهمرار نگاه ابزارگرایانه میتدان قتدرت بته
میدان آموزش ،وابسهگی مالی این میدان به میدان قدرت نیز در فرایند تاریخی آن تتداو یافهته
است .البهه این وابسهگی با نوعی بیاعهنایی نیز یمراه بوده است؛ بهطوریکه در دیهیای اخیر

تحوالتی مانند بیکاری افراد تحصیلکرده و تأکید بر دسهیابی به ایدافی مانند توسعه دانشبنیان
و تربیت نیروی انسانی مهخصص توسط میدان دانشگاه (در برنامهیای توسعه چهار و پتنجم)
موجش شده است که میدان قدرت ایمیت چندان زیادی برای میدان آموزش قائتل نشتود و در
بودجه ساالنه اعهبار کمهتری بته آن اخهصتا

دیتد .در ایتن راستها ،استناد بودجته حتاکی از

تخصیص بودجه ضعی به میدان آموزش (به نسبت پرسنل) نسبت به سایر وزارتخانهیتا و در
مقایسه با سایر کشور در سالیای اخیر است .از بودجه تخصیصیافهه نیز بتیش از  35درصتد
به حقوق معلمان و کمهر از  5درصد به سرانه مدارس و سایر یزینهیتای آموزشتی و پرورشتی
تخصیص داده میشود.
این شرایط و وضعیت چیرگی ،وابسهگی مالیتمدیرتی و بیاعهنایی میتدان قتدرت بته میتدان
ً
آموزش در تجارب آموزشی معلمان نمود کامال برجسههای دارد .بهطوریکته معلمتان عتالوه بتر
وابسهگی مالی میدان آموزش به میدان قدرت ،تأکید دارند که سرانه مدارس بسیار اندک استت و
پاسیگوی برنامهیای آموزشی و پرورشی مدارس و یزینهیای جاری متدارس نیستت .یمچنتین
میدان قدرت ایمیت چندان زیادی برای میدان آموزش و عامالن اجهمتاعی آن قائتل نیستت و در
سالیتای اخیتر ایتن کتایش ایمیتت دوچنتدان شتده و جنبتهیتای مهفتاوتی از قبیتل تبعتیض
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اقهصادیتمنزلهی و عد نظرسنجی در اتخاذ سیاستیای آموزشی ،تألی کهتش درستی و ستایر
مسائل آموزشی یافهه است .در نهایت ،تنزل جایگاه میدان آموزش در میدان قدرت موجش شکل
گیری مشکالت عدیدهای در میدان آموزش (کایش سطح آموزش) و تجارب آموزشتی عتامالن
اجهماعی آن (مشکالت اقهصادی و منزلهی معلمان ،معاونان و مدیران) شده است.
بر این اساس ،میدان آموزش ،میدانی است که بهرغم آنکه بهلحاظ مالی به میتدان قتدرت
وابسهه است ،بهلحاظ ایداف میدانی تحت سیطره آن قرار دارد .این امر موجش سلطه رویکترد
دینی تمامیتخوایانه بر میدان آموزش و به حاشیه رفهن کارکردیتای تخصصتی و برجستهگی
کارکردیای اجهماعی (جامعهپذیری دینی دانشآموزان) آن شده استت .یمچنتین ایتن شترایط
موجش تمرکزگرایی شدیدی نیز شده است که نادیده گرفهه شدن معلمان در مهمتترین مستائل
آموزشی از جمله تألی و تدوین کهش درسی را بهدنبال داشهه است .در ضتمن ،در ستالیتای
اخیر میدان آموزش بهلحاظ مالی از سوی میدان قدرت تا حدی نیز متورد طترد و بتیاعهنتایی
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واقع شده است .یمه موارد ذکرشده بیانگر آن استت کته میتدان آمتوزش نتزد میتدان قتدرت،
ٔ
وابسهه کارکردی غیرقابل اعهنا» است و یمین امر موجش شده استت کته میتدان آمتوزش در
«
ایفای کارکرد تخصصی خود در دسهیابی به توسعه با چالشیای ناکارامتدی مواجته شتود .بته
عبارت دیگر ،سیطره دینی تمامیتخوایانه میدان قدرت بر میدان آموزش از ی سو ،بیاعهنایی
مالی و حرفه ای به میدان آموزش از سوی دیگر ،موجش گردیده که میدان آمتوزش نتزد میتدان
قدرت از جایگایی مهناقض برخوردار باشد .بهطوریکه بهلحاظ ایفای نقش در تحقق ایتداف
میدان قدرت (ایداف دینی) مورد توجه است ،اما بهلحاظ مالی و حرفهای تا حدودی طرد شده
است .این شرایط موجش شده است که میدان آموزش از کارکرد تخصصی خود فاصله گرفهه و
با چالشیای عدیدهای مواجه شود .نهایج مقاله حاضر مؤید تحقیقات تجربی حبیشپور گهابی
د
د
( ،)7939ایروانتتی ( ،)7939محمتتدی ( ،)7939ادیتتا و اوموفونمتتان ( ،)2111موریچتتو و
چینجاچ ( ،)2179رشید و مخهار ( ،)2172احمد و یمکاران ( )2176و میهیکتو و یمکتاران
( )2176میباشد ،زیرا تحقیقات مذکور از ی سو ،بیانگر نقش میدان قدرت در شکلگیری و
تغییر م یدان آموزش یسهند و از سوی دیگر ،بیانگر آن یسهند که کایش بودجته تخصیصتی از
سوی میدان قدرت به میدان آموزش موجش بروز مشکالت و ایجاد چتالشیتای ناکارآمتد در
میدان آموزش شده است.
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