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 رسالت مدرسه از ديدگاه شهروندان تهراني

*دكتر داود معنوي پور

و مردان:چكيده و بررسي ديدگاه زنان بااين پژوهش با هدف بررسي ديدگاه شهروندان تهراني به رسالت مدرسه

آن تحصيالت مختلف نسبت شد به آن. انجام و دانشجامعه آماري آموزان شهر تهران در تمامي استادان، دانشجويان

و با استفاده از روش نمونه 494حجم نمونه مورد نياز. بود 1386سال تحصيلي  اي گيري تصادفي چند مرحله نفر بود

جم. پور بود ابزار پژوهش نگرش سنج رسالت مدرسه معنوي. انتخاب شد آنو ها آوري دادهعپس از و تحليل ها تجزيه

با نتايج نشان داد، ديدگاه با افراد و اقتصادي رسالت مدرسه سطوح تحصيلي مختلف در عامل فردي، اجتماعي، سياسي

و اخالقي با يكديگر تفاوت ندارند و مردان نسبت. يكديگر تفاوت معنادار آماري دارد اما در عامل ديني ديدگاه زنان

.مدرسه به غير از بعد سياسي در تمامي ابعاد تفاوت معنادار داشتند به رسالت

و مردان، نگرش به مدرسه، شهروندان تهرانيرسالت مدرسه:هاي كليدي واژه ، ديدگاه زنان

 مقدمه
و بررسي درباره بندي جهان به دوره تقسيم و صنعتي موجب سهولت بحث هاي پيش صنعتي

و پرورش مي . اي دارند ها با يكديگر تفاوت قابل مالحظها از اين لحاظ اين دورهشود، زير آموزش

و پرورش(در جوامع پيش صنعتي، پرورش كه) آموزش تنها در دسترس افراد معدودي قرار داشت

و پول كافي براي آن داشتند سواد آموزي نيز در اين).1376،ترجمه صبوري،1،1990گيدنز( وقت

و حرفه آموزي از دوران هيچ گونه مزاياي اجت و اقتصادي در پي نداشت زيرا كار كردن ماعي

و پرداختن به حرفه آنان  و از بودن در كنار والدين لذا كسي. گرفتمي انجامهمان دوران كودكي

و حتي سواد آموزي را تا حدي مانع دستيابي به رفاه از آموزش رسمي چندان استقبال نمي كرد

در قرون وسطي«گويد مي2تا بدان جا قابل درك است كه ايليچ اين امر. دانستند اقتصادي مي
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و حتي گدايي معادل بود پس سواد).59،ص1359ترجمه شيخاوندي،(» دانشمند شدن با فقير شدن

شد بلكه فرد داوطلب آن بايد خود را براي مواجه شدن با آموزي نه تنها امتيازي محسوب نمي

و با انگيزه دستآنها.كرد مشكالت بسيار آماده مي و مذهبي يابي به توانايي خواندن متون مقدس

و هزينه مي بهره و به همين دليل اغلب گيري از آن براي تعالي خود به صرف وقت  پرداختند

و مدرسه. سوادان در آن دوران رهبران مذهبي بودند با اي در دوران پيش صنعتي آموزش رسمي

و سود اما در پي صنعتي شدن جوامع، آموزش رسمي. در پي نداشت بخشي براي افراد پيامد فوري

شدو مدرسه و شغل گسترش اداره.اي دستخوش تحول بزرگي و ها هاي دولتي نياز به سواد آموزي

اي از تعالي اخالقيو هدف آموزش مدرسهاي را براي يافتن شغل افزايش داد آموزش مدرسه

و امرار معاش تغيير يافتي ادارهبه يافتن شغل براي كمك به بوروكراس انسان و1گالووي( ها

و اي كه پاره به گونه).2،1992ادوارد اي از وظايف اجتماعي بدون كسب مهارت در نوشتن

مدرسه را آيين) 1353، ترجمه وزيري، 1968(ايليچ ). 1381عالقه بند،(ممكن شد خواندن نا

و مي افسانه ساز جامعه صنعتي معرفي مي اي الزم است تا انسان به آموزش مدرسهگويد كند

تمامي اين مسائل گسترش روزافزون آموزش. صورت فردي سودمند براي جامعه تبديل شود

ب مدرسه و رسمي را و پرورش را به يك حوزه عمده سرمايه گذاريه اي و آموزش دنبال داشت

و حكومت توسط دولت جه). 4،1987و بالي3راميرز(ها تبديل كرد ها ان صنعتي امروز در

و بديهي است كه حتي تصور  برخوردار بودن از تحصيالت رسمي يك ضرورت اجتناب ناپذير

و غير قابل قبول تلقي مي آموزش.) 5،2007كورن(شود مدرسه نرفتن يك كودك امري عجيب

و هاي انديشمندان بوده است، چه از زماني كه امري اشر ها از مهم ترين دغدغهو پرورش انسان افي

و مدرسه و چه اكنون كه برخورداري از تحصيالت رسمي اي مختص طبقات باالي اجتماعي بوده

و بديهي است  بنابراين از گذشته تاكنون يكي از ). 1381 عالقه بند،(يك ضرورت اجتناب ناپذير

و پرورش درباره پرسش در دوران.) 7،2003هاف(است»6رسالت مدرسه«هاي كليدي در آموزش

 شد انجام مي خاص گروهي هاي فعاليت در صنعتي پرورش توسط خانواده يا مشاركتو پيش داييابت

و صنعتي شدن ). 1381عالقه بند،(كردو هدف خاصي را دنبال نمي اما با گسترش شهرنشيني

و پرورش رسمي با هدف رفع نيازه و رفته اي انسان در دنياي جديد شكل گرفتجوامع، آموزش

1- Galloway    2- Edward  
 

3- Ramirz     4- Boli  
 

5- Randall Curren    6- school mission  
 

7- Hoffe 



133 رسالت مدرسه از ديدگاه شهروندان تهراني

و پرورش قرار گرفترفته اين مسئو ا. ليت به عهده مدرسه، به عنوان نهاد رسمي آموزش ين حال

»رسالت مدرسه چيست؟«: پرسش مطرح است كه

ار در مورد رسالت هاي آشك اما وجود تفاوت. در نگاه نخست شايد پاسخ آن بديهي به نظر برسد

. پرسش است هاي پاسخ به اين انديشمندان مختلف بيانگر دشواري مدرسه ميان آراي

و تامل در رسالت ها در ساليان دهد كه علي رغم وجود اين انديشه هاي فوق نشان مي اندكي دقت

و نظام و ها توجه كرده هاي آموزش رسمي صرفاً به برخي از اين رسالت طوالني، گويي مدارس اند

ت آن چه بيشتر از بقيه رسالت. اند به مابقي آنها چندان توجهي نكرده ميها جلب كند، تأثير وجه

هاي دهي به رسالت ها نقش بارزتري در شكل ها بر مدارس است، يعني ايدئولوژي ايدئولوژي

و نظريه اند تا مكتب مدارس داشته و اقتصادي كمترين تعداد علي. ها ها رغم اين كه در بعد سياسي

ي آموزش رسمي بيشتر ها رسد كه نظام ها براي مدرسه در نظر گرفته شده است، به نظر مي رسالت

كنند كه براي اند تا ساير ابعاد، زيرا اغلب والدين به فرزندانشان توصيه مي تحت تأثير آنها بوده

و توجه خاصي به  داشتن شغل مناسب بايد در مدرسه موفق شوند، يا اغلب سياستمداران حساسيت

و تالش مي و محتواي آموزشي آن دارند، و اولياي مدارس، كنند با همسو كردن مع مدارس لمان

و سياست مي.)1،1997كوپر( نهادينه كنند آموزان هاي خود را در دانش باورها دهد اين تحليل نشان

عاد آن چگونه امري بديهي شده هاي مدرسه يا نپرداختن به برخي از اب گمي در رسالتكه سر در

ا ،كه حتي فكر كردن درباره آن هم چندان مهم به نظر نمياست و غلب دانشمندان به جاي رسد

و مطالعه ساير عوامل كه نسبت به اين مسئله داراي اهميت كمتري  تأمل در اين مسائل به بررسي

چگونگي چيدمان،ش انگيزه تحصيلي، كاهعوامل مؤثر بر افت تحصيلي:همانند پردازند، مي هستند

يش احتمالي موفقيت در هاي افزا، بررسي راهها، تأثير رنگ كالس بر يادگيري صندلي در كالس

و آموزش در برخي مدارسكنكور، كم بودن كي ، پايين بودن كيفيت آموزش در فيت تدريس

و درشت ديگري كه در مقابل ها برخي دانشگاه و هزاران مسئله ريز ، معتبر بودن فالن دانشگاه

و وجاهت كمتري است و پرداختن به آن داراي ارزش و هاي سرمايه. تعيين رسالت مدرسه انساني

مي25مادي كه هر ساله بيش از يك چهارم يا  دهند، درصد بودجه كشور را به خود اختصاص

و دانشگاه ساالري همچنان حاكم مطلق عرصه هاي پرورشي همچنان در روند مدرك ساالري

و آموزش رسمي هستند موجب مي اين رسالت. اند جامعه شود در نگاه ها كه مبناي نظري مدرسه

توانند رسالت مدرسه در كشور ما باشند، زيرا تناسبي بين آنها ساس كنيم كه تمامي آنها نمياول اح

 
1- Cooper 
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هاي اساسي يابيم، يا الاقل اين مسائل در زمره دغدغه نمي پرورش رسمي وجود دارد نظامدرچهبا آن

و. نيستند هايو وجود نظام... چاپ هزاران نسخه كتاب كمك آموزشي، حل المسائل، كنكور

و آموزشي موازي با مدرسه مانند آموزشگاه در كشور ما نشان مي دهد كه ... هاي كنكور، تقويتي

و با تمام قوا براي تحقق آن در تالشيم را يافته»رسالت اساسي مدرسه«گويا  از سوي ديگر! ايم

ي در هاي زندگ دهد كه نظام پرورشي قادر به ايجاد مهارت تحليل مسائل موجود در جامعه نشان مي

كه)1387( فرد صداقتي.نيست افراد تفاوتي اجتماعي در بين شهروندانبيدر پژوهش خود نشان داد

هاي مهم مدرسه تهراني بسيار باال است، اين در حالي است كه مسؤليت پذيري يكي از رسالت

و بزه كاري و اگر آمارهاي طالق حال.شدها را به آن اضافه كنيم عمق مسئله گوياتر خواهد است

 توجه باشند؟ توانند نسبت به اين وقايع بي هاي پرورشي مي آيا نظام

اساس بررسي نگرش شهروندان تهراني به رسالت مدرسه انجام شده است تا بر پژوهش با هدف اين

آن ميزان همسويي يا عدم همسويي نگرش آنان با مباني نظري مدرسه مشخص شود تا هم مباني 

و هم چشم اندازي از رسالت مدرسه براي نظام نظري رسالت مدرسه در بوته آزمايش قرار گيرد

.پرورشي ترسيم شود

 روش
.روش پژوهش حاضرازنوع زمينه يابي است

و روش نمونه گيريجامعه آمار  ي، نمونه
و دانـش آماري شـامل تمـامي اسـتادان،هعجام  تحصـيلي سـال آمـوزان شـهر تهـران در دانشـجويان

كه 87-1386 و مراكز پيش دانشگاهي شهر تهران به تحصيل يا تـدريس اشـتغال در دانشگاهبود ها

و در مجموع  .1نفر بودند 327593داشتند

ــپلم، كــارداني، كارشناســي، و مــردان داراي تحصــيالت دي ــان ــود از زن ــه پــژوهش عبــارت ب نمون

و دكتري كه در دانشگاه و مراكز پيش دانشـگاهي شـهر تهـران كارشناسي ارشد بـه تحصـيل يـا ها

و با استفاده از روش نمونه گيري تصـادفي چنـد مرحلـه  . اي انتخـاب شـدند تدريس اشتغال داشتند

و فناوري-1 و گروه پژوهش هاي آماري و پرورش شهر تهران و برنامه سازمان آموزش به نقل از گروه طرح

و برنامه ريزي آموزش عالي،  .1386اطالعات موسسه پژوهش
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ن ابتدا شهر تهران به پنج منطقه جغرافيايي شمال، جنوب، مونه گيري از مراكز پيش دانشگاهيبراي

و غرب تقسيم يـشد مركز، شرق و ك مركـزو از هر منطقه يك مركـز پـيش دانشـگاهي دخترانـه

نفري دانـش آمـوزان 64196و از جامعه گرديد دانشگاهي پسرانه به صورت تصادفي انتخاب پيش

شد98پيش دانشگاهي تعداد  .نفر به تفكيك رشته تحصيلي در نمونه پژوهش انتخاب

و مقطع تحصيلي، دانشگاه گيري از دانشگاه براي نمونه ها به صورت هاي شهر تهران بر اساس رشته

و از جامعه تصادفي نفر به تفكيك مقطع 368نفري دانشجويان شهر تهران تعداد 241061انتخاب،

نفر 494حجم نمونه مورد نياز در اين پژوهش بر اساس فرمول حجم نمونه.تحصيلي انتخاب شدند

. برآورد شد

 پژوهشابزار
ي آن ديدگاه مبناي نظر. است) 1386(»معنوي پور نگرش سنج رسالت مدرسه«ابزار پژوهش

و روان و شاخص در رويكردهاي فلسفي، جامعه شناسي، عرفاني شناسي انديشمندان بنيانگذار

روايي سازه آن بر اساس نتايج تحليل عاملي.است8560/0ضريب پايايي آن به روش آلفا. است

مي%59نشان داده است كه حدود  ناي. كند واريانس نگرش نسبت به رسالت مدرسه را تبيين

و اخالقي،5 اي، با سؤال در مقياس ليكرت پنج درجه54 مقياس داراي عامل فردي، ديني

و اقتصادي اجتماعي .درباره رسالت مدرسه است، سياسي

 ها يافته
و53نمونه پژوهش و در سطوح تحصيلي ديپلم تا دكتري بودند47درصد زن نتايج. درصد مرد

.و سطوح تحصيلي آنها به شرح زير استمقايسه رسالت مدرسه بين سطوح جنسيت 
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و مردان درباره رسالت مدرسهtآزمون:1جدول  براي مقايسه نمره زنان

انحراف ميانگين ابعاد جنسيت

 استاندارد

Fسطح

 معناداري

tدرجه

 آزادي

سطح

 معناداري

رسالت زن

 مدرسه

99/211 15408/0523/007/4499 000/0

59/14 54/206 مرد

001/0 85/803/0863/05/3499 105 بعد فردي زن

18/9 2/102 مرد

بعد ديني زن

و اخالقي

98/5314/629/1257/079/3499 000/0

79/5166/6 مرد

بعد زن

 اجتماعي

8/6069/5185/0667/015/3499 002/0

15/5999/5 مرد

بعد زن

 سياسي

48/3167/4293/0589/092/0499 356/0

88/3198/4 مرد

بعد زن

 اقتصادي

17/19445/3064/087/2499 004/0

18/186/3 مرد

. براي تمامي ابعاد رسالت مدرسه مجاز استt ها استفاده از آزمون با توجه به يكساني واريانس

آنو سطح07/4ها محاسبه شده در نمره كل آزمودنيtمقدار با000/0معناداري است، بنابراين

و مردان درباره رسالت مدرسه تفاوت معنادار آماري وجود 99 درصد اطمينان بين نمرات زنان

و ميانگين نمره زنان نسبت به مردان بيشتر است .دارد،

وtمقدار آن79/3اخالقي رسالت مدرسه محاسبه شده در بعد ديني 000/0و سطح معناداري

و99بنابراين با است، و مردان تفاوت معنادار آماري وجود دارد، درصد اطمينان بين نمرات زنان

.دانند زنان اهميت بعد ديني واخالقي رسالت مدرسه را نسبت به مردان بيشتر مي

آن15/3محاسبه شده در بعد اجتماعي رسالت مدرسهtمقدار است،002/0و سطح معناداري

و زنان درصد99بنابراين با  و مردان تفاوت معنادار آماري وجود دارد، اطمينان بين نمرات زنان

.دانند اهميت بعد اجتماعي رسالت مدرسه را نسبت به مردان بيشتر مي

آن92/0محاسبه شده در بعد سياسي رسالت مدرسهtمقدار است،356/0و سطح معناداري

و مردان تفاوت معنادار .آماري وجود ندارد بنابراين بين نمرات زنان
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آن87/2محاسبه شده در بعد اقتصادي رسالت مدرسهtمقدار است،004/0و سطح معناداري

و زنان99بنابراين با  و مردان تفاوت معنادار آماري وجود دارد، درصد اطمينان بين نمرات زنان

.دانند اهميت بعد اقتصادي رسالت مدرسه را نسبت به مردان بيشتر مي

و ابعاد رسالت مدرسه:2 جدول  خالصه تحليل واريانس براي سطح تحصيالت

سطح معناداريF ميانگين مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات منابع تغييرات

507/1186/0 5622/340 111/1703 رسالت مدرسه

775/2017/0 5486/225 428/1127 بعد فردي

و اخالقي 5173/72747/1122/0 866/360 بعد ديني

5875/66954/2012/0 376/334 بعد سياسي

093/7000/0 5275/230 376/1151 بعد اجتماعي

5128/34330/2042/0 638/170 بعد اقتصادي

درصد اطمينان نگرش افراد95با017/0و سطح معناداري)78/2(محاسبه شدهFبا توجه به مقدار

فردي رسالت مدرسه با يكديگر تفاوت معنادار آماري داراي سطوح تحصيلي مختلف در بعد

و كارشناسي دربارهاآزمون تعقيبي توكي نشان داد كه بين نظر افراد دار. دارد ي تحصيالت ديپلم

و افراد داراين تفاوت معنادار آماري وجود دارددرصد اطمينا95بعد فردي رسالت مدرسه با

ميه را مهمتحصيالت كارشناسي بعد فردي رسالت مدرس .دانند تر از افراد داراي تحصيالت ديپلم

دانند با نگرش افراد داراي بنابراين بين ديدگاه دانشمنداني كه بعد فردي رسالت مدرسه را مهم مي

.تحصيالت كارشناسي همسويي وجود دارد

شFبا توجه به مقدار  نگرش افراد داراي سطوح122/0و سطح معناداري)75/1(ده محاسبه

و اخالقي رسالت مدرسه با يكديگر تفاوت معنادار آماري ندارند . تحصيلي مختلف در بعد ديني

و اخالقي رسالت مدرسه را مهم مي دانند با نگرش بنابراين بين ديدگاه دانشمنداني كه بعد ديني

.كل افراد جامعه همسويي وجود دارد

درصد اطمينان نگرش افراد99با000/0و سطح معناداري)1/7(محاسبه شدهFبا توجه به مقدار

داراي سطوح تحصيلي مختلف در بعد اجتماعي رسالت مدرسه با يكديگر تفاوت معنادار آماري 

و كارشناسيباآزمون تعقيبي توكي نشان داد كه بين نظر افراد. دارد تحصيالت ديپلم با كارداني

و افرادن تفاوت معنادار آماري وجود دارددرصد اطمينا99درباره بعد اجتماعي رسالت مدرسه با 

و تر از افراد داراي كارشناسي بعد اجتماعي رسالت مدرسه را مهمداراي تحصيالت كارداني
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بنابراين بين ديدگاه دانشمنداني كه بعد اجتماعي رسالت مدرسه را مهم. دانند تحصيالت ديپلم مي

.و كارشناسي همسويي وجود دارددانند با نگرش افراد داراي تحصيالت كارداني مي

درصد اطمينان نگرش افراد95با012/0و سطح معناداري)95/2(محاسبه شدهFبا توجه به مقدار

داراي سطوح تحصيلي مختلف در بعد سياسي رسالت مدرسه با يكديگر تفاوت معنادار آماري 

وي تحصياآزمون تعقيبي توكي نشان داد كه بين نظر افراد دار. دارد الت كارشناسي ارشد با ديپلم

ن تفاوت معنادار آماري درصد اطمينا95دكتري تخصصي درباره بعد سياسي رسالت مدرسه با

تر از افرادو افراد داراي تحصيالت كارشناسي ارشد بعد سياسي رسالت مدرسه را مهم وجود دارد،

و دكتري تخصصي مي دي. دانند داراي تحصيالت ديپلم كه بعد سياسي دگاه دانشمندانيبنابراين بين

دانند با نگرش افراد داراي تحصيالت كارشناسي ارشد همسويي وجود رسالت مدرسه را مهم مي

.دارد

درصد اطمينان نگرش افراد95با042/0و سطح معناداري)33/2(محاسبه شدهFبا توجه به مقدار

با يكديگر تفاوت معنادار آماري داراي سطوح تحصيلي مختلف در بعد اقتصادي رسالت مدرسه 

واآزمون تعقيبي توكي نشان داد كه بين نظر افراد دار. دارد ي تحصيالت ديپلم با كارشناسي ارشد

درصد اطمينان تفاوت95و99دكتري تخصصي درباره بعد اقتصادي رسالت مدرسه به ترتيب با

و افراد داراي تحصيالت ديپلم بع ازد اقتصادي رسالت مدرسه را مهممعنادار آماري وجود دارد، تر

و دكتري تخصصي مي افراد داراي تحصيالت. دانند افراد داراي تحصيالت كارشناسي ارشد

و كارشناسي با  تر از افراد داراي درصد اطمينان بعد اقتصادي رسالت مدرسه را مهم95كارداني

منداني كه بعد اقتصادي رسالت بنابراين بين ديدگاه دانش. دانند تحصيالت كارشناسي ارشد مي

و كارشناسي همسويي مدرسه را مهم مي دانند با نگرش افراد داراي تحصيالت ديپلم، كارداني

.وجود دارد

و نتيجه گيري  بحث
هاي عرفاني، رويكردهاي هاي تربيتي، ديدگاه ها، نظريه هاي فلسفي، ايدئولوژي هر يك از مكتب

و روان شناسي با وجود برخي. هاي خاصي براي مدرسه قائل هستند رسالت مختلف جامعه شناسي

كه اگر قرار باشد هر مدرسه بر اساس. هاي قابل توجهي با هم دارند هاي ميان آن ها تفاوت شباهت

و ها نمودي عيني پيدا مي ها به پرورش انسان بپردازد، اين تفاوت از اين ديدگاهيكهر   كنند

و افراد جامعه براي رسالت. اهد داشتاي جز وحشت براي ما نخو نتيجه عدم توافق بين انديشمندان
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از. مدرسه امري قابل توجه است و و انكار نشدني است از يك سو مدرسه رفتن امري اجباري

و خانواده هاي گزافي براي دولت سوي ديگر هزينه ها دارد، در حالي كه رسالتي واحد براي آن ها

كهل مدرسه مبتني بر ايدئولوژي تك حزبي گرايي انسانبه طور مثا. مورد توافق نيست هايي مطيع

و وفاداري به او نياموخته جز كاري ، سرشت، ترجمه پاك1،1382گوتك( اند اطاعت كردن از پيشوا

و دامن زدن به اختالف، آرمان گرايي افالطون به پرورش فلز دروني انسان)2،1999سن هاي ها

و عقلبه گرايي ارسطو طبقاتي، واقع گرايي يابي به فضيلت اخالقي انسان، واقع دستو پرورش خرد

و حضور الهي در روح انسان، طبيعت گرايي خداباورانه آكويناس به پرورش تجربه عقالني سعادت

و طبيعي، عمل گرايي ديوئي به پرورش انسان خداناباور با  روسو به پرورش انسان در محيطي آزاد

و تج نسبت به خود آگاهي دارد انساني خداناباور كه شديداً بر پرورش3، سارترربهتكيه بر آزمايش

و پرورش روحيه همچنين، ليوتار دامن زدن به تفاوت). 4،1993گاتمن( كند توجه مي هاي فردي

و خالق به،)، ترجمه نوروزي1383 ليوتار،( نقاد هاي سنت اثرگذاري بر قدرتو رشد فرديت رورتي

مي...و) 1999، رورتي( جامعه يكهاي پرورش يافته در هر بنابراين انسان. دانند را رسالت مدرسه

با توجه به اهميت مدرسه در دنياي امروز. از اين مدارس تفاوت هاي فراواني با هم خواهند داشت

و خانوادهو هزينه ها دارد الزم است كه ديدگاه مصرف كنندگان يا هاي گزافي كه براي دولت

هاي افراد داراي يان اين نظام رسمي بررسي شود كه در اين پژوهش مشخص شد كه ديدگاهمشتر

تأ، قابلف در جامعه نسبت به رسالت مدرسهتحصيالت مخت افراد داراي تحصيالت.مل استل

به عبارت. دانند تر از افراد داراي تحصيالت ديپلم مي كارشناسي عامل فردي رسالت مدرسه را مهم

 دانند، اين در حالي است كه هاي مهم مدرسه نمي ديپلمه پرورش فردي را از رسالت ديگر افراد

و ها به عنوان محصوالت مدرسه وارد جامعه شده آن سال از زندگي خود را در اين نهاد12اند

و. اند سپري كرده»گران قيمت«اجتماعي  اما چرا پرورش فردي، كه از ديدگاه فالسفه، عرفا

ي آنهاي مدرسه است كي از مهمترين رسالتروانشناسان تري از اهميت ها در مرتبه پايين، براي

و محتواي آموزشي مدارس جستجو كرد، كه  قرار دارد؟ پاسخ اين پرسش را بايد در نحوه عملكرد

و براي تحقق آن تالش كرده اندتا چه اندازه به اين رسالت توجه كر همين وضعيت براي ابعاد. ده

و  از سوي ديگر بازخوردهايي كه افراد مدرسه. سياسي رسالت مدرسه نيز وجود دارداجتماعي

هاي اجتماعي از تعالي فردي زيرا دگرگوني ارزش. مل استكنند قابل تأ رفته از جامعه دريافت مي

 
1- Gerald L. Gutek     2- Amartya Sen 
 

3- Jean Paul Sartre     4- Amy Gutmann 
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و كسب آنها از منابع آسان و قدرت تر از مدرسه موجب بدبيني نسبت به مدرسهو اخالقي به ثروت

.شده است

و كارداني نسبت به ساير سطوح عامل اقتصادي رسالت مدرسه براي افراد داراي تحصيالت ديپلم

هاي مورد بررسي، درحالي كه رسالت اقتصادي مدرسه از ديدگاه. تحصيلي اهميت بيشتري دارد

مي. چندان اهميتي ندارد مدرسه را ابزاري براي رفع نيازهاي اقتصادي خوددرسد اين افرا به نظر

آنم و ادامه دادن تحصيالت خود، نگرش غلط و با گذشت زمان ازي پندارند ها نسبت به مدرسه

به قول ايليچ مدرسه گاو. شود هاي اجتماعي به صورت خودكار اصالح مي طريق كسب تجربه

و كسب درآمد در جامعه به عبور موفقيت آميز از  مقدسي شده است كه شرط اصلي يافتن شغل

.آن وابسته است

دهد كه مدرسه مجوزي نگرش مثبت زنان به ابعاد مختلف رسالت مدرسه نسبت به مردان، نشان مي

و اقتصادي شده استتماعيهاي مختلف اج براي ورود زنان به عرصه بر.، سياسي آنان با تكيه

و از ايجاد شرايط الزم براي ايفاي تحصيالت رسمي حضور بيشتري در جامعه پيدا كرده  اند

آنتا جاي. خرسندند» هاي مردانه نقش« زيرا. ها رنگ باخته استي كه رسالت مادرانه در نگاه اغلب

و مسائل مرتبط با زنان چندان پردهاي زن بودن در مدارس به ارزش و تنها، مادر بودن اخته نشده

و مسائلي از اين قبيل كه در نهضتپايگاه اجتماعي، شغل مي، درآمد شوند هاي زن ساالرانه مطرح

هاي اجتماعي به ها براي كسب اين ارزش مورد احترام نظام مدرسي بوده است، پس به ناچار آن

آ سوي نظام ازي كه مسئوالن نظامورده اند، تا جايهاي آموزش رسمي هجوم هاي آموزشي هر

.كنند چند گاهي نگراني خود را از افزايش نسبت زنان به مردان در مراكز آموزش عالي اعالم مي

توان نتيجه گرفت كه انتظارات افراد مختلف جامعه از مدرسه با از جمع بندي نتايج اين پژوهش مي

در. دهند متفاوت است آن چه امروزه مدارس انجام مي و غرق شدن آن ها روش محوري مدارس

و يادگيري، موجب غفلت از هدف كوران آزمايش روش . هاي اصلي شده است هاي موثر آموزش

و نيازهاي افراد از جمله اشكاالت ديگر مدارس فعلي است نگي بين آموزشعدم هماه به نظر. ها

هاي اصلي تا هم به رسالت. هاي خود هستند رسد مدارس نيازمند بازنگري جدي در رسالت مي

و هم انتظارات مخاطبان خود را برطرف سازند نه. خود بپردازند مدارس كشور ما در شرايط كنوني

م و نه تقاضاي مشتريان خود را برآورده كنند، قادرند بر حور مباني نظري مدرسه حركت كنند

عادتي سنتي است كه همانند سربازي بايد آن را گذراند، بي آنكه از آن توقع»مدرسه روي«گويي 

هاي كه بدون هياهو ريشه است مهلك بسيار اين نقطه براي نظام پرورش رسمي سمي. خاصي داشت
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و مولوي وار. كاندآن را خواهد خش و غزالي وار و ايليچ انديش در اين شرايط حركتي دريدا گونه

و تمجيد از  و بدون تعريف نياز داريم تا بن بست فعلي را با تغيير در رسالت مدرسه ايجاد كند

و خردورزي خدمتي درخور استعدادهاي امروزه در فضاي پرورشي وجود داردآنچه  ، با واقع بيني

و بوم نمايدنهفته دانش .آموزان اين مرز
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