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  قابلیت رویکرد با پرورش ایران و درآموزش گذاریمشیخط الگوی طراحی

 قلی پور اهلل رحمت

 استاد مدیریت دولتی دانشگاه تهران 

 علی اصغر فانی

 دانشیار مدیریت دولتی دانشگاه تربیت مدرس

 7فاطمه دلبری راغب 

 دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تهران

 مجتبی امیری

 دانشیار مدیریت دولتی دانشگاه تهران

 محمود مهر محمدی

 تربیت مدرس دانشگاه ریزی درسی و آموزشیاستاد برنامه

 (13/5/97تاریخ پذیرش:  - 31/2/97)تاریخ دریافت: 

 چکیده 
 .دداننم  رویکردها و هاآنگفتم بردارنده و در دولت کاررسم  از فراتر را  گذارمشی  خط ،تفسیرر   طرفداران رویکرد

 تعاملر عاملرت است. نقشمختار و دارا   موجود  انسیان   (انسیان توسیه    گفتمان جدید«)سی   آمارترا»قابلرت  در رویکرد
شود ک  م   انسان  چند گان  و بالقوه هاوموجب شکوفای  قابلرت یایدم پرورش فهلرت  و آموزش  ها  توسط نظامانسیان 

 و آموزش   درانسانچند گان    هاقابلرت عدم شکوفای  تحقرق ای  مسیلل   شیود. لذا م در نظام آموزشی  کشیور مشیاهده ن   
 با پژوهش، کرف  و اسییت. روش  قابلرت با رویکرد  گذارمشیی خط برا  الگوی  ب  دسییتراب  اصییل  پرورش ایران و هدف

ستلزم ب  م قابلرت، رویکرد با  گذارمش خط ک  دهدم  نشان هایافت . است گلرزر ( بنراد )رویکرد داده استراتژ  از اسیتفاده 
اسییت . در ای  الگو، تیل  نظام  هامشیی خطمحتو   عنوانرویکرد قابلرت ب   با عناصییر  گذارمشیی خطکار گرر  الگو  

، نهادها  مدن  و هاو قوا  س  گان ، خانواده ا هک  با نهادها  فراقواسیت    شیورا  عال  آموزش و پرورش  گذارمشی  خط
ب   هانآدیل و تب هاتحقق بخشییردن ب  توسییه  قابلرتبرا  مورد نراز،   هاآزاد  ب  توج  تهامل دارد و با  بخش خصییوصیی 

 .کندم درچارچوب فرهنگ و نظام ارزش  فهالرت  هاکارکرد

. انسانپرورش، رویکرد قابلرت، عاملرت  و گذار ، آموزشمش خط واژگان کلیدی:

                                                           
  Email: f.ragheb@ut.ac.ir نویسنده مسئول -1

mailto:f.ragheb@ut.ac.ir%20Fatemeh%20ragheb
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 مقدمه

 شورک توسه  و رشد برا  را زمرن  افراد، استهداد و هوش از گرفت  بهره با پرورش و آموزش
 رستم کاشان  و) آیدان در هم  جوامع ب  شمار م گذارمش از مسائل مهم خط کند وم  فراهم
 آغاز از ک  آن با دهدم  نشان درکشور پرورش و آموزش موجود وضهرت بررس  (.2931 پور،
خاستگاه  در هنوز  گذارمش خط نظر از متاسفان  اما گذرد،م  هاسال نهاد ای  گرر  شکل
 هبر ر مهظم مقام اتتأکردشود. م  انیام سنت  شروه ب  هاگذار مش خط و دارد قرار ابتدای 
 فرهنگ  و کر ف نخبگان وظرف  بر تأکرد نرز و پرورش و آموزش بنرادی  تحول سند تدوی  برا 
،اهمرت تغرررات ( 2۱/۱/۱۸)2اساس  تحول ای  کردن مدیریت برا  دانشگاه و حوزه و جامه 
 پرورش و   آموزشهامش خط دهد.م   آموزش و پرورش کشور را نشان هامش خطبنرادی  

 1آموزش  است. رویکرد قابلرتنظام  غالب گفتمان دهنده جهت گررند ک م  نشات ی هاارزش از
ر د اساس  تحول تواند مبنا م   انسان توسه  نظریات بر حاکم جدید گفتمان ب  عنوان

 و سو یک از  انسانتوسه   بنابرای  تغرررپارادایم .باشد پرورش و آموزش  ها گذارمش خط
همچنر  دیگر و  سو  کشور از پرورش و آموزش نظام  هامش خطدر بازنگر  ضرورت
  هامش خطدر توسه   هاآخری  محصول نظری  عنوان ب   انسان  هاقابلرت گرفت  نادیده

 درآوردن فهل ب  قوه از چگون »اصل  ای  پژوهش یهن  مسلل آموزش و پرورش کشور، 
 را شکل داده است. « پرورش و آموزش در قابلرت رویکرد اساس بر استهدادها  چند گان  افراد

 مطالعات حوزه آموزش و پرورش از منظر رویکرد قابلیت 

  آموزش و هامش خطدهد ک  م مطالهات خارج  در زمرن  آموزش و پرورش نشان 
  آموزش و پرورش است. ط  س  ده  گذشت  ها  غالب در نظامهاآناز گفتم اثرپرورش مت

دگرا بوده است. قوانر  پرام -  آموزش و پرورش تحت تسلط گفتمان فایده گرا هامش خط
راه حل در جهت رفع مشکالت مهم آموزش  شکست  ارائ برآمده از ای  پارادایم غالباً در 

دهد ک  مشکالت کسر  بودج  م  داخل  نرز نشان مطالهات. (Glassman,2011)اند خورده
  هاهزین ب  منظور تامر  بودج  وزارت آموزش و پرورش  % 33سهم ( و 2931)مهرمحمد ،

( موجب غلب  گفتمان مهرشت محور و مانع تحقق اهداف کرف  آموزش و 2931)فان  ،پرسنل  
  میلس وضع نامطلوب نهاد آموزش پرورش را در دو هامرکز پژوهش پرورش شده است.
مشکالت  2911درسال  9149019در گزارش شماره .دهدسال نشان م  21گزارش با فاصل  

                                                           
 برانات در دیدار دانشگاهران سمنان -2

2  - Capability approach   
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ودند از : فقدان توج  کاف  ب  نقش آموزش و پرورش در موجود آموزش و پرورش عبارت ب
سطح جامه  بهنوان عامل بررون ، محتو  درس  نامناسب با نرازها  یادگررندگان در سطح 

شود،کم توجه  ب  پرورش و عالیق دانش آموزان، م جامه  ک  منیر ب  عدم پرورش خالقرت 
شارکت مردم در امر آموزش و پرورش و بر ورود دانش آموزان فقط ب  دانشگاه، عدم م تأکرد

 وابست  بودن ب  بودج  دولت  و غفلت از امر پرورش و آماده ساز  دانش آموزان برا  آینده.
نرز  2930سال20۸11  میلس در گزارش شماره هاسال مرکز پژوهش21پس از گذشت 

ور در توسه  کش پنج برنام  تأکردلررغم عکند: م مشکالت آموزش و پرورش را ای  گون  بران 
هبود مدیریت  ، بانسانتوسه  کم ، ارتقا  کرف ، سوادآموز  بزرگساالن، ارتقا  کرفرت نررو  

  هاهنوز چالش ،م   مردهامنابع، افزایش سهم اعتبارات، مشارکت مردم ، توسه  مشارکت
، فقدان نظام آموزش  پژوهش محور، کسر  ا  مهم  از جمل  فقدان تفکر راهبرد  و برنام

  و مولد ب  نظام آموزش ، نارسای ا   ، فقدان نگاه سرمایانسانمداوم بودج ، کم توجه  ب  منابع 
سبت ندر پوشش جمهرت بازمانده از تحصرل و نرخ برسواد ، سهم پایر  اعتبارات غررپرسنل  

دهدک  تقریبا با گذشت دو م گزارش نشان مقایس  ای  دو  .وجود دارد .پرسنل  و...بودج  ب  
 در نهاد هاانسان  یافت  است و پرورش ترده  مشکالت ن  تنها حل نشده بلک  دامن  وسرع

 آموزش و پرورش محقق نشده است.

 اسناد باال دستی آموزش و پرورش در رابطه با رویکرد قابلیت

  آموزش و پرورش نشان گذارمش خطبررس  اسناد باالدست  و مصوبات نهادها  موثر در 
دهد، بندها  چهار، پنج، هشت، یازده، سرزده، شانزده، هریده، برست و دو، برست و س ، م 

  مدون در سند تحول بنرادی  آموزش و پرورش هابرست و چهار و س  و نرز برانر  ارزش
ب   اه گذارمش خط  است ک  باید مبنا  انسان  هاهمگ  ناظر بر ضرورت توسه  قابلرت

بنابرای  در ای  راستا هدف اصل  .  3  اساس  نظام آموزش و پرورش باشدهاعنوان جهت گرر 
  در آموزش و پرورش با رویکرد قابلرت است و اهداف گذارمش خطپژوهش طراح  الگو  

تبرر  منطق ،   الگوها  الگو، تهرر  چگونگ  روابط مؤلف هافرع  عبارتند از: دستراب  ب  مؤلف 
 ها و ارائ  الزامات اجرای  الگو.انتخاب مؤلف 

 

                                                           
برانات  21/41/2930اجرا  سند، / مقام مهظم رهبر   برنام  ششم توسه  مبن  بر مکلف شدن دولت ب  19بند الف ماده  2-

 .23/41/2931 در دیدار جمهى از مهلمان و فرهنگران سراسر کشور
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 مبانی نظری 

گذار  عموم  توسط وبر، فراهم شد و زمرن  را برا  ارتباط مران مش اییاد دانش خط زمرن 
سف  شناس ، تاریخ، فلها  اصل  علوم اجتماع  مانند اقتصاد، جامه علوم سراس  و دیگر رشت 

(. اما اغلب مهتقدندک  ای  حوزه مطالهات ، 29، ص29۱1کرد ) اشتریان، شناس  فراهم و قوم
گذار ، علم عمل عموم  است ک  برا  حفظ مش جدید و متهلق ب  یک قرن اخرر است. خط 

ی  خوب، مؤثر، مرتبط با هامش خطشود منافع عموم  ضرور  است ک  در ط  آن تالش م 
                                        اقتصاد  برا  شهروندان  اهداف از پرش تهرر  شده و دارا  صرف 

ها مش  عموم  عبارت از آن چرز  است ک  دولت(. خط29۸، ص 2931اتخاذ شود )قل  پور، 
ای  گون  تهاریف نگرش  (.Dye,2012,p3) ندهند انیامدهند یا  انیامگررند، م تصمرم 

  سراس  رایندفمش  پوزیتویست ، خطغرربا نگاه   است. در حال  ک  مش خطپوزیتویست  ب  
بسرار  از بازیگران و عوامل و اطالعات متنوع و برخ  اولویت تأثررک  تحت  و پرچرده است

 ها، پویای  قدرت، منابع موجود، منافع، عادات و سنتهاها مانند سراست، ایدئولوژ ، ارزش
پذیر  خطبا ای  نگرش باید عوامل  ک  امکان(.  ,p16 Ministry of Healths,2016) قرار دارد
نوان ع   ، صرفاً بگذارمش خطکند را نرز در نظر گرفت. در نتری  تهریف م ها را محدود مش 

 انگاران  و پوزیتویست  است. اقدام دولت ، ساده

 گذاری در آموزش و پرورش با رویکرد قابلیتشیمخط

  ها در رابط  با تواند ب  عنوان اقدامات دولت موپرورش رسم ،  ها  آموزشمش خط
                                                      ها  آموزش  و نحوه اداره، ساخت و ارائ  آموزششروه

ها  فرایندها ب  روابط و گذار مش اما خط(؛ Viennet& Pont 2017,P19)استنباط شود 
شود و مستلزم آن است محدود نم  هاآنگذار بر تأثرررسم  دولت و مدارس و مهلمان و قوانر  

. بهالوه آن ک  (Ozga.2000)ها  سراس ، اجتماع  و اقتصاد  درک شوند ک  در مت  و زمرن 
  آموزش و پرورش در بهتری  حالت، زمان  است ک  هامش خطدستراب  ب  اهداف و تحقق 

  خود را                                   هادست ب  دست هم داده و هر یک سهم مسلولرت ننفهاذ 
 نفهانذ رویکرد قابلرت برشتری  سهم را برا   (Yaro&others,2016) .دار شوندعهده

ها  ا  ک  چارچوبب  عنوان یک الگو  توسه  ای  رویکرد .گرردم آموزش و پرورش در نظر 
( و مفاهرم توسه ، Ibrahim, 2014کشرد، شکل گرفت )اندارد را ب  چالش م اقتصاد  است

  هابخش برا  انتخاب اثر  هافقر و رفاه را تغررر داد. در ای  رویکرد فقر یهن  نبود فرصت
خش ب اثر  هاتواند فرصتم از رفاه ماد  است. آموزش و پرورش ترارزشمند و مفهوم رفاه فرا
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ود شم از آموزش و پرورش پرشنهاد  ا  فرد را خلق کند. در ای  رویکرد گونو ارزشمند از دید 
 آورند را نرز داشت  باشندم ی  ک  ب  دست هاک  افراد توانای  کسب آگاه  نسبت ب  ارزش

(Vaughan& Walker, 2012.) شوند، م ی  ک  توسط رویکرد قابلرت ارتقا داده هاارزش
مناسب استفاده کند  ا هتواند آن را ب  شروم است و هر فرهنگ  مهنا دار جهان   ا  ب  گون

(Nussbaum, 2003.)  بر ارزش تفکر انتقاد ، توج  ب تأکردموفقرت بالقوه ای  رویکرد در  
همچنر ، (. Eikhayat ,2018) احترام گذاشت  ب  تنوع است   و هنرها  آزاد وانسانعلوم 
                                          دالیل ذات  و ابزار  مهم و پرورش در رویکرد قابلرت ب   آموزش
. کسب دانش ب  دلرل ذات  ارزشمند (Drèze and Sen, 2002; Unterhalter, 2003) است

                          دهد، است و داشت  دانش و دسترس  ب  آموزش  ک  ب  فرد امکان شکوفای  م 
                                                                         گرردا ارزش ذات  مورد بحث قرار م ب  عنوان یک قابلرت ب

(Alkire, 2002: 255–71; Nussbaum,2003; Robeyns, 2003: 79–80; Sen, 1999; Unterhalter, 2003). 

 خوب و عادل باید یک جامه ها اهمرت دارد. از نظر ابزار ، تحصرل برا  توسه  سایر قابلرت
ب  سو  عملکردها  خاص خوددار   هاآنها  مردم را توسه  دهد اما از هدایت اجبار  قابلرت
 کند.

 پیشینه پژوهش

های  بپردازند ک  ادبرات  وجود ندارد کند ب  حوزهگلرزر ب  دانشیویان توصر  م 
(Glaser,1998,p: 73در ای  پژوهش نرز مستقرما در رابط .) با عنوان تحقرق، پرشرن  مشاهده  
 ، رویکرد قابلرت، آموزش و پرورش و انسانشود اما دررابط  با اجزا  آن یهن  توسه  م ن

شده است. مطاله  ای  پرشرن   انیامی  ها ، هر کدام ب  طور جداگان  پژوهشگذارمش خطنرز
 فزایش  دیگر سبب اهابرا  روش  کردن محدوده پژوهش ضرور  است. مطالهة ادبرات حوزه

(. بنابر Glaser,1998,p:35شود )م ساز  و کدگذار  نظر  حساسرت نظر  محقق در مفهوم
ها  مرتبط مورد مطاله  و ای  در ای  پژوهش برا  شناخت برشتر حوزه مورد مطاله  ،پژوهش

 نقد و بررس  قرار گرفت  است.

 پرشرن  پژوهش -2جدول شماره 

اصل  مسلل  زمان پژوهشگر عنوان هایافت    

نگر   آموزش باز

فراگرر: برابر  آموزش   

 ب  عنوان قابلرت برابر 

 1420 تریزا

باز اندیش  در زمرن  آموزش همگان  در 

ب  عنوان  "برابر  آموزش "پرتو ارزش

یا فرصتها  اصل  برا   "برابر  قابلرت "

   آموزش .هادستراب  ب  عملکرد

تیدید نظر سرستم آموزش  ن  تنها در 

، بلک  عناصر برنام  مش خطزمرن  

  تدریس و هادرس  و استراتژ 

 یادگرر .
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آیا آموزش و پرورش 

آماده تغررر پارادایم 

است؟ مورد  برا  

 رویکرد قابلرت.

 1422 گلسم 
  حاکم بر هاعدم کارای  پاردایم

 آموزش و پرورش

جایگزی  رویکرد قابلرت آمارتراس  

  هامناسر  برا  خروج از شکست

 آموزش  است.

رویکرد قابلرت و 

 آموزش و پرورش

آنترهالتر،  

 وان ، واکر
1441 

   خاص  از هاارزیاب  حوزه

  اجتماع ، مانند آموزش هامش خط

 و پرورش  با رویکرد قابلرت
 

افزایش عملکرد و تحقق اهداف 

 آموزش و پرورش با رویکرد قابلرت.

آموزش و پرورش و 

: هارویکرد قابلرت  

  هاآموزش مهارت

زندگ  ب  عنوان پل   ب  

  انسان  هاقابلرت

راجا ک، 

هافم ، 

 باخش 

1449 

آموزش باید ن  تنها باید ب  نرازها  

  جامه  بلک  ب  نرازها  انسانمنابع 

 هاآنتوسه  و اشتراق افراد، توانای  

برا  اندیشردن و استدالل کردن، 

ویت عزت نفس )احترام ب  خود( تق

و همچنر  احترام ب  دیگران، ب  

ردن و برا  آینده اندیشآینده

ریز  کردن بپردازدبرنام   

بهتری  راه ای  است ک  "س "ب  عقرده 

ا  از حقوق بشر را ب  عنوان میموع 

مطالبات اخالق  دانست ک  نباید با حقوق 

قانون  وضع شده شناسای  شود. اشخاص و 

را هاآنامع باید برا  طلب حقوق خود جو

های  ک  از طریق آن درخواست بشناسند، راه

احترام گذاشت  شود و  هاآنکنند تا ب  حقوق 

ابزار  برا  قدرت بخشردن ب  مطالبات 

خود را در اخترار داشت  باشند. ای  موضوع 

ها و مفاهرم آموزش  فرایندبا کرفرت محتوا، 

شود د  اشخاص م ک  منیر ب  اییاد توانمن

 مرتبط است.

رویکرد قابلرت :بررس  

 نظر 
 144۸ رابرنز،اینگرید

 رتأثربررس  نظر  رویکرد قابلرت و  

  نظر  و مفهوم  ک  هاآن بر جنب 

."نوسبام"و "س "ب  وسرل   

رویکرد قابلرت چهارچوب هنیار  وسره  

برا  ارزیاب  رفاه فرد ، ترتربات اجتماع  

و پرشنهادها در مورد  هامش خطو طراح  

و  ا    بر  رشتهاتغرررات جامه ،ویژگ 

  جمه  و ابهاد چند گان  هابر جنب  تأکرد

رفاه است.  ای  رویکرد تفاوت بر  ابزار و 

  اساس  هااهداف آزاد  و آزاد 

  ب  دست ها( و نتایج )کارکردها)قابلرت

کند.م آمده( را  مشخص   

س  مدل آموزش و 

 پرورش

و  هاحقوق، توانای 

  انسانسرمای  

 1449 رابرنز

تحلرل س  رویکرداصل  ب  آموزش و 

پرورش، با توج  ویژه ب  مسایل جنسرت ، 

ها  مش خطساز تواند زمرن ک  م 

پردازد. ای  س  مدل آموزش  باشد م 

 ، انسانآموزش عبارتند از تلور  سرمای  

 مباحث حقوق  و رویکرد قابلرت.

  پرچرده است زیرا هم انسانرویکرد سرمای  

اقتصاد  و هم ابزارانگاران  است. رویکرد 

ها  چند وجه  ها در مدلحقوق و قابلرت

توانند و جامع وجود داشت  و بنابرای  م 

اقتصاد  غررها  حقرق  و برا  نقش

آموزش در نظر گرفت  شوند. باید هدف 

آموزش  در جهت  مش خطحقرق  و ذات  

ها  افراد باشد.توسه  قابلرت  

 

نگاه آمارتیا سن به 

مقوله آموزش و 

سنجش آن با 

 رویکردهای متعارف

محمودی، 

 وحید 

 یگانلی، ندا

293۸ 

بررس  اهمرت آموزش در 

حقوق؛   ؛ انسان :سرمایة هارویکرد

  .انسانقابلرت 

تحلرل نگاه س  رویکرد ب  آموزش، نشان 

داده م  شود ک  رویکرد قابلرت با نگاه چند 

سوی  و فراگرر خود، رویکردها  پرشر  را 

کارکردها  نظام  انیامکامل کرده است. سر

آموزش در رویکرد قابلرت و نگاه ویژة ای  

شده است. رویکرد ب  امر آموزش تبرر   

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1241761/%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c%d8%a7-%d8%b3%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%82%d9%88%d9%84%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%b4-%d8%a2%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1241761/%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c%d8%a7-%d8%b3%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%82%d9%88%d9%84%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%b4-%d8%a2%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1241761/%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c%d8%a7-%d8%b3%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%82%d9%88%d9%84%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%b4-%d8%a2%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1241761/%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c%d8%a7-%d8%b3%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%82%d9%88%d9%84%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%b4-%d8%a2%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/149183/%d9%88%d8%ad%db%8c%d8%af_%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/149183/%d9%88%d8%ad%db%8c%d8%af_%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/435790/%d9%86%d8%af%d8%a7_%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86%d9%84%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/435790/%d9%86%d8%af%d8%a7_%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86%d9%84%db%8c
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تحلرل و نقد نظر  و 

شناخت  اسناد روش

تحول بنرادی  

وپرورش آموزش

 جمهور  اسالم  ایران

مرزوق  

 اهللرحمت 

عقرل  رضا 

مهرورز 

 محبوب 

293۸ 

تحلرل و شناسای  رویکردها  

شناخت ، مفهوم شناخت  و روش

ساختار  حاکم بر اسناد تحول 

وپرورش بنرادی  سرستم آموزش

 ایران.

گان  تحول بنرادی  شامل س  مفهوم اسناد س 

دهنده: مفهوم شناخت ،  سازمان

شناخت  و ساختار  برنام  درس  مل  روش

ها یافت  .باشندوس  مضمون پای  م با س 

نشان داد ک  اسناد تحول بنرادی  )یهن  مبان  

نظر  سند تحول، سند تحول و برنام  

 خت ،درس  مل (، از نظر انسیام مفهوم شنا

شناخت  و ساختار  فاقد ارتباط و روش

 .سنخرت مضامرن  هستند

بررس  شاخص توسه  

در  (HDI)  انسان

ایران و کشورها  

 منتخب

محمد 

علرخان  و 

 همکاران

2932 

بررس  تطبرق  شاخص توسه  

  در کشورها  کویت، امارات انسان

متحده عرب ، بحری ، ارمنستان، 

سوری ، ترکر ، لبنان، آذرباییان، 

 پاکستان و ایران

، ط  12۱/4سال گذشت   11کشور ایران ط  

ارتقا پردا  44۱9/4، 1444-1441ها  سال

، 144۱-1443کرده است و نرز ط  یک سال 

رسرده  1۱1/4افزایش داشت  و ب   44۸/4

است. در میموع ایران نسبت ب  سایر 

کشورها  منطق  تالش کمتر  برا  بهبود 

مبذول داشت  است.  خود انسانتوسه    

مبان  نظر  تحول 

بنرادی  در نظام تهلرم 

وتربرت رسم  عموم  

 جمهور  اسالم  ایران

 کارگروه

 نتایج تلفرق

 مطالهات

2934 

 با بنرادی  تحول نظر  بنران تدوی 

 انقالب فرهنگ  عال  شورا  تایرد

 ،هاسراستگذار  تمام مبنا  ک  باید

ول  تح اسناد تولرد و هاریز  برنام 

 رسم  تربرت و تهلرم نظام در

 باشد. عموم 

،اثر ای   وتکمرل بازبرن  محصول 

تلفرق"پژوهش  نهای  گزارش  

 سند نظر  طرح مطالهات  هایافت 

"پرورش و آموزش مل   

 تلفرق کارگروه اعضا  توسط ک  است

مطالهات نظر  با پشتربان   نتایج

دبررخانة شورا  عال  آموزش 

-29۱1  هاوپرورش در ط  سال

شده است. انیام 29۱3  

مطالهات بنراد  و 

تحلرل  کالن برا  

  هاتدوی  سراست

کل  در بخش نظام 

آموزش و پرورش 

 کشور

عل  اصغر 

 فان 
29۱۱ 

چگونگ  اییاد تحول در نظام 

آموزش و پرورش کشور و دستراب  

ها  کل  آموزش و ب  سراست

 پرورش

ها  کل  آموزش و پرورش سراست

ها  کل  اسالم  ایران؛ سراستجمهور  

ها  ای  پژوهش؛ منتج از یافت 

بند  ازجمعحاصلها وسراستاهداف

فکر ؛ بارش)باروشازخبرگانگروه نظرات

ها  کل  پرشنهاد  )منتج از تلفرق سراست

 بخش اول و دوم(

 روش تحقیق

ها، دارا  ماهرت کرف  بوده و با استراتژ  نظری  داده بنراد آور  دادهای  تحقرق از جهت گرد
  استراتژ  داده بنراد، استدالل استقرای  است. نظری  داده بنراد با هاشده است. از ویژگ  انیام
گرر  کل  دارد ک  منتسب ب  بانران اولر  آن شود، اما دو جهتم  انیام  متفاوت  هاروش

خش روش ب تری مهم ت اصل  مران رویکرد گلرزر و استراوس ب گلرزر است. تفاو استراوس و
یده داند. او هم   باز فرایندگذار  را کد فرایندشود. گلرزر م   مربوط گذارکد فرایندیهن  

 ,Glaser)دهد ها یار  م ند ک  محقق را در امر تحلرل دادهکم خانواده کدگذار  مهرف  
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در مقابل استراوس و کوربر  در مقدمات تحقرق کرف  از مدل پارادایم  جهت تحلرل  (.1978
گلرزررا برانگرخت؛ ب  اعتقاد او ای  روش  گویند. استفاده از ای  مدل، اعتراضم سخ   هاداده

شود. از دیدگاه او م  هاشده و مانع ظهور و آشکارشدن تلور  از داده هاموجب فشار بر داده
 ؤالسکنند، باید بدون هرچگون  م ک  مسرر صحرح روش تلور  داده بنراد را ط   محققان 

گذرد، م مواج  شده و با ذهن  باز در صدد پ  بردن ب  آنچ  در موقهرت  هامشخص با داده
آشکار  هاباشند. هرگون  فهم در خصوص موضوع مورد مطاله  در صورت  مستقرماً از داده

در ای  (. Glaser, 1992)ز تلوریک پرشر  ب  استقبال موضوع برود گردد ک  محقق فارغ ام 
ا   مقدمات  جهت شناسای  مسلل  بهاو محقق، مصاحب  تحقرق ازروش گلرزراستفاده شده است

 انیام  و خبرگان رویکرد قابلرت گذارمش خطخبرگان آموزش و پرورش و خبرگان حوزه 
در نظام آموزش و پرورش رسرده   گذارمش خط داده است و تا حد  ب  فهم وضع موجود

آور  اطالعات و ا نمون  گرر  نظر ، اقدام ب  جمعسپس وارد مرحل  اصل  شده و ب .است
-موده است.جدول زیر مشخصات مصاحب نفر( ن 2۸  نرم  ساختار یافت  ) هامصاحب  انیام

 دهد:م شوندگان را نشان 

 شوندگان پژوهشها  مصاحب ویژگ  -1جدول شماره 

 تحصرالت رشت  تحصرل  سمت ردیف
 حوزه فهالرت

 دانشگاه  اجرای 

 * * دکتر  اقتصاد  علم  دانشگاهعضو هرلت 2

1 
 علم  دانشگاهعضو هرلت

 )وزیر اسبق آموزش و پرورش(

مدیریت منابع 

  و رفتار انسان

  سازمان

 * * دکتر 

 آموزش و پرورش دبرر کل شورا  عال  9
مدیریت و 

 ریز برنام 

 فرهنگ 

 * * دکتر 

0 
دبررکل ریز ، نظارت و ارزشراب  مهاون برنام 

 شورا  عال  آموزش و پرورش

دکتر  

 درس  ریز برنام 
  * دکتر 

 سرپرست پژوهشگاه مطالهات آموزش و پرورش ۸
برنام  ریز  

 درس  و آموزش 
 * * دکتر 

 * * دکتر  مدیریت 2آیسسکوا ِ ریرس دفتر منطق  1

1 
خدمات و رفاه  ریز برنام مدیر کل سایق  

 دانشیوی  دانشگاه فرهنگران
 * * دکتر  مدیریت

                                                           
 Islamic Educational Scientific and Cultural Organization )( سازمان اسالم ، آموزش ، علم  و فرهنگ  )ISESCO آیسسکو) -2
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 تحصرالت رشت  تحصرل  سمت ردیف
 حوزه فهالرت

 دانشگاه  اجرای 

۱ 
 رسان  و روابط عموم رئرس مرکز اطالع

 وزارت آموزش و پرورش 

فلسف  تهلرم و 

 تربرت
 * * دکتر 

 * * دکتر  اقتصاد علم  دانشگاهعضو هرلت 3

  * کارشناس  کارشناس نویسندگان صدا  مهلمعضو شورا   24

22 
مهاون رسان  مرکز اطالع رسان  و روابط عموم  

 وزارت آموزش و پرورش
 علوم سراس 

دانشیو  

 دکتر 
*  

 علم  دانشگاهعضو هرلت 21
فلسف  تهلرم و 

 تربرت
 * * دکتر 

 * * دکتر  مدیریت علم  دانشگاهعضو هرلت 29

 مدیریت دانشگاه فرهنگران مدیرکل امور فرهنگ  20
کارشناس  

 ارشد
*  

 ریز  آموزش عال دانشرار مؤسس  پژوهش و برنام  2۸
  توسه ریز برنام 

 آموزش عال  
 *  دکتر 

کدگذار  واقه )جوهر ( شامل .شودم پس از اتمام اولر  مصاحب ، فرایند کدگذار  آغاز 
  گذارنظر  است. جدول زیر انواع کد دو مرحل  کدگذار  باز، کدگذار  انتخاب  وکدگذار 
 دهد:م   در ای  پژوهش را نشان گذارو مقایس  در رهرافت گلرزر و استراوس  و مراحل کد

   در رهرافت گلرزر  )ظاهر شونده(گذارمقایس  مراحل کد -9جدول شماره 

  و رهرافت استراوس  )نظاممند(
  در گذارمراحل کد

 رهرافت استراوس 
   در پژوهش حاضرگذارمراحل کد   در رهرافت گلرزر گذارمراحل کد

کدگذار  واقه   )تک   کدگذار  باز

دست  ، هاتک  کردن داده

بتد  و طبق  بند  

 ها (کردن داده

کدگذار  

 باز
  و استخراج نشان هانوشت  سطر ب  سطر مت  مصاحب 

 کدگذار  محور 
کدگذار  

 انتخاب 

واستخراج مفاهرم )مقول  محور  و دغدغ   هامرور نشان 

 اصل  مشارکت کنندگان(

   بهد  بر اساس ظهور مفاهرمهاهدایت جمع آور  داده

 گذار  نظر کد کدگذار  انتخاب 
از طریق کدها  نظر ، مفاهرم را ب  یکدیگر ارتباط مردهرم. با 

، با کدها  هاو یادداشت ها، تحلرل هامقایسة مفاهرم و مقول 

 (.23۱1، 233۱، 144۸پرشنهاد  )گلرزر 
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 شود، مصاحب  با روش سطر ب  سطر تحلرل شده و منیرک  در جدول مشاهده م طور همان
ها )واقه ( را ظاهر ها نرز نشان ها( شده است. بررس  گوی ها )شکست  دادهکردن گوی ب  جدا
منزل  رهنمون  بوده است برا  گرر  نظر  شده و ب  موجب نمون  هااست. اییاد نشان  کرده

ی  تمرکزشود. در ای  پژوهش، بر اساس دغدغ  ها  بهد  رو  چ  موضوعهاآن ک  در مصاحب 
مشارکت کننده اول در حوزه رویکرد قابلرت )کشف پرورش استهدادها  چند گان (  2اصل 

اصل   دغدغ  ازمشارکت کننده بهد  انتخاب شد. با توج  ب  نظری  گلرزر ب  هنگام کدگذار  ب
شود. دغدغ  ها هدایت م آور  دادهشود و بر اساس آن جمعکنندگان شناسای  م مشارکت

اصل  و مشترک مشارکت کنندگان درط  پژوهش ب  عنوان مقول  محور  مهرف  شده است . با 
 تا زمان  ک  محقق ب  شودم  انیامکدگذار  باز وکدگذار  انتخاب   فرایندهر مصاحب   انیام

 هاداده ب  بهد 3ای  پژوهش از مصاحب   نشود. در و داده و طبق  جدید اییاد ها برسداشباع داده
مقول  اصل   20 مقول  فرع  و 9۸مفهوم، 31نشان  ، 111گوی   1۱2شدند. در میموع  تکرار 

 ها استخراج شد.از مصاحب 
 مفهوم        مقول نشان                   ده است: گوی   شگذارلب زیر کد  در قاگذارروند کد

 رویکر گلرزر ا  از جدول کدگذار  با نمون -0جدول شماره 
  گوی  نشان  مفهوم ول 

 

 

 

 

 

 عاملرت
 

 

 

 

 

 

عاملرت در 

سطح نهاد و 
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 بردبرا  م ب  جلو  انسانحرکت توسه  را 
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 کند م محور از دیدگاه نهاد  عبور  انساندیدمان 

 .بسازند هاانسانچون نهادها را باید 
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 تواند ک  ظرفرت نهاد  متصلب و م  انسان

 .محدود ضد توسه  و قالب  را بشکند
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  هاانسان نقش نهاد : :انسانها  نقش
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انواع حق در  حق و حقوق ذات  دارند ک  از هاانسان
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 P 1Q4 انساننگاه فهال ب   

 

                                                           
1- Main concern  
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 االت پژوهش(ظهور الگو )پاسخ به سؤ فرایند

ها  آن شده است )پاسخ ها منیر ب  ظهور الگو و مؤلف ها و استخراج مقول مصاحب  انیام
ت اقدام ب  شناسای  روابط مران   و رویکرد قابلرگذارمش خط  هااول(. بر اساس نظری  سؤال
سوم ( و  سؤالها ) پاسخ دوم(. تبر  منطق انتخاب مؤلف  سؤالشده است) پاسخ  هالف مؤ

درنهایت، الزامات ب  کارگرر  الگو تحت عنوان الزامات اقتصاد ، سراس ، فرهنگ  ، ساختار  
چهارم پژوهش( احصا شده است. پس از ترسرم شماترک الگو، اقدام  سؤال... )پاسخ  ، قانون  و

نفره ویک  ۸ای  کار در آغاز ظهور الگو، یک گروه کانون  انیامب  ارزیاب  آن شده است. برا  
نفره متشکل از خبرگان  21نفره و در هنگام ارائ  گزارش اولر  یک گروه کانون  9گروه کانون  

  و رویکرد قابلرت برگزار شد. پس از تیزی  و تحلرل اطالعات ب  دست گذار مشخطحوزه 
گرفت و الگو  نهای  ارائ  شد  انیام  کانون  و ارزیاب  الگو، اصالحات الزم هاآمده از گروه

  ک  در ادام  تشریح خواهد شد.
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 گذاری در آموزش و پرورش ایران مشیهای خطمؤلفه

 یانسانی هاتوسعه قابلیتبا رویکرد 

و پرورش    در آموزشگذارمش خط  هامؤلف » فرع  پژوهش ای  بود ک  سؤالنخستر  
  مدل ها مؤلفدهد ک  م   تحقرق نشان هایافت «   چرست؟انسانها  با رویکرد توسه  قابلرت

  گذارمش خطک  شامل دغدغ  اصل  و هدف  الیه اول )درونی(در س  الی  ظاهر شده است: 
  زیر است ک  ب  صورت هادر آموزش و پرورش با رویکرد قابلرت است؛ در بر دارنده مؤلف 

 کنند:م   عمل فرایند
 ای  مؤلف  در قالب نظام آموزش و پرورش اعم از دانش آموز و مهلم و مدرس  عاملیت:

ظاهر شده است ک  در   حاکم در آن ک  تهامالت  دو سوی  دارند، ها( و ارزش)محرط یادگرر 
 ای  مران فرد دانش آموز و آزاد  او از جایگاه  ویژه برخوردار است.

ها شامل قابلرت .  افراد ظاهر شده استهاای  مؤلف  در چارچوب شناسای  قابلرت قابلیت:
دهند و امکانات و احتماالت واقه  را ک  ارزش م  هاآن  شدن است ک  مردم واقهاً ب  هاآنامک
دایره ای  انتخاب نرز بسرار مهم است(. ب  عبارت کنند)شود تشریح م ک فرد باز م رو  یب  

 هاآنای    شکوفهاهستند ک  بایست  کشف و زمرن  ا ههمان استهدادها  بالقو هادیگر، قابلرت
  هفتگان  در برنام  عمران  سوم پرش از انقالب و هامهادل هدف ها. ای  قابلرتفراهم آید

 است ک  در سند تحول بنرادی  آموزش و پرورش آمده است. ا    تربرت  شش گانهاحتسا
 هاآند ک  گردم   چند گان  افراد آشکار هاای  مؤلف  در قالب فهلرت یافت  قابلرت کارکرد:

  هاتوان از آن ب  عنوان بودنم کند و م  هاآنرا قادر ب  داشت  زندگ  ارزشمند  و مورد ترجرح 
 افراد تهبرر کرد.

ای  مؤلف  در قالب خروج  مورد انتظار از آموزش و پرورش بر تحقق اهداف آن  نتایج:
  هاو مهارتم    عموهاهم ب  عنوان هدف و هم عامل توسه  و کسب توانمند  انسانیهن  

  دانش آموزان مبتن  بر خودآگاه ، هازندگ  از طریق شکوفای  استهدادها و بسط انتخاب
 خترار و انتخاب آزادان  داللت دارد. ا

خودآگاه، مختار و انتخابگر در توسه   انسانای  مؤلف  برانگر نقش مهنادار و مؤثر  پیامدها:
 . 2تواند در شکل فرد ، نهاد  و اجتماع  ظهور یابدم پایدار است ک  

                                                           
البت  باید توج  داشییت ک   اگر چ  کسییب قابلرت ها  فرد  تا حد زیاد  ب  شییرایط اجتماع  و نقش نهادها )رسییم  و   -2

از نهادگرای  نرز عبور م  کند و « اندیش  عدالت»در کتاب « سی  »(. اما 1۱3، ص 29۱۸غرررسیم  ( بسیتگ  دارد )محمود ،   
وان ت هاانساننهاد  اسیت ک  ب   ها  درونها و ظرفرتد؛ بلک  قابلرتمهتقد اسیت ک  صیرفا نهادها عامل تحول جامه  نرسیتن   

 (.39کند )محمود    امکان تحول نهاد  را فراهم م انسانها  دهد. درواقع قابلرتتغررر م 
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  در آموزش ذارگمش خط  تحقق اهداف هاالی  دوم الگو، شامل ابزارها و زمرن  الیه دوم:
نرز  جاای دستراب  ب  اهداف امکان پذیر نخواهد بود. در  هاآنو پرورش  است ک  بدون تحقق 

  سراس ، اجتماع  و اقتصاد  پرش شرط یا ابزار ها  آمارتراس  انواع آزاد هابر اساس اندیش 
 هاآن ک  یافت آیند. با توج  ب  م   در آموزش و پرورش ب  شمار گذارمش خطتحقق اهداف 

ی  مانند شفافرت و پاسخگوی  و تهامالت پویا و هابرآمده از ذهنرت نخبگ  است ویژگ 
، نهادها  مدن  و ها، قوا  س  گان ، خانوادها ه  با نهادها  فراقوگذارمش خطبخش نظام اثر

 بخش خصوص  بسرار ضرور  است.
  کشور است ک  در قالب شورا  عال  آموزش گذارمش خطای  الی  همان نظام  الیه سوم:

ده دارد. هم    را بر عهگذارمش خطو پرورش کشور و وزارت آموزش و پرورش وظرف  
گان ، ا ، قوا  س زش و پرورش شامل نهادها  فرا قوهگذار  آمومش نهادها  موثر در خط

  مرتبط با آموزش هاگذار مش خش خصوص  و جامه  باید محوریت خطنهادها  مدن  و ب
ت  و رفگذار  آ. پ. پذیمش وج  ب  رویکرد قابلرت در نظام خطافراد را با تم  و پرورش رس

 ها نرز نظارت داشت  باشند. مش در نحوه تدوی  و اجرا  خط
ارزش  حاکم در جامه  است ک  از فرهنگ و نظام  اثرها  مذکور متتمام  الی  الیه چهارم:

  گذارمش تدوی ، اجرا و ارزیاب  خط فراینداز آن باید در تمام  مراحل و  ها  برخاست ارزش
 نظر باشد.مد

 هاروابط میان مؤلفه

  گذارمش خط  الگو  هامؤلف روابط مران » فرع  پژوهش ای  است ک   سؤالدومر  
دهد  منتایج پژوهش نشان «   چرست؟انسان  هادرآموزش و پرورش با رویکرد توسه  قابلرت

  در آموزش و پرورش با یکدیگر رابط  تهامل  با ابهاد گذارمش خط  الگو  هامؤلف ک  بر  
چند گان  وجود دارد. ای  تهامالت نظام مند حاک  از آن است ک  هم  اجزا  الگو عالوه بر آن 

 گذارأثررتپذیر نرز هستند و با توج  ب  ارتباط تنگاتنگ و تأثررگذارند از هم م  تأثررک  بر هم 
والت نهاد  توانند تحم   ک  انسانها  فهلرت یافت    نهاد  بر یکدیگر و  نقش قابلرتهامؤلف 

  در آموزش و پرورش ایران بایست  با رویکرد گذارمش خطسازند،  اثررا امکان پذیر و مت
شده مورد   شود ک  در الگو  ارائ انیام  نخبگ ، سرستم  و ترترب  هاترکرب ، متشکل از مدل
 توج  قرار گرفت  است. 
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 هاآنو روابط بین  هامنطق انتخاب مؤلفه

 هاآنها و رابط  مران انتخاب مؤلف منطق »فرع  سوم پژوهش یهن   سؤالدر پاسخ ب  
ها  مطالهات و یافت    در آموزش و پرورش وجود دارد(گذارمش خطگفتمان  ک  در پس )

فاوت با هم مت انسان  آموزش و پرورش بر اساس نوع نگاه ب  هاآنک  گفتم دهدتحقرق نشان م 
ند. کلسف  آموزش و پرورش نرز تغررر م ف انساننگاه ب  هستند، همچنر  بر اساس نوع 

   لرستها  ارزش  جوامع مختلف از ارائها و نظامنرز ب  دلرل توج  ب  فرهنگ« راس آمارت»
. اظهارات مصاحب  شوندگان و بررس  ادبرات رویکرد  پرهرز کرده است هاجهان شمول قابلرت

بنراد  در ای  رویکرد وج   ا  مؤلفو آزاد  او ب  عنوان  انسانقابلرت نشان دادک  محوریت 
اشتراک ای  رویکرد با فلسف  تهلرم و تربرت اسالم  است ک  در چارچوب نظام ارزش  کشور 

ن هدف تهلرم و تربرت در دو دیدگاه نرز برخاست  قابل استفاده است. وج  اشتراک آزاد  ب  عنوا
در فطرت است. بر اساس نتایج پژوهش، فلسف  وجود  و رسالت  هااز ضرورت بسط انتخاب

ی  شکوفا شده و برخوردار از آزاد  درون  و بررون  هاانساننهاد آموزش و پرورش، پرورش 
 است. 

  الزامات به کار گیری الگوی پژوهش

  مدون در وزارت هامش خطفرع  چهارم پژوهش یهن  الزامات اجرای   السؤدر پاسخ ب  
الزام   تریمهمدهنده آن است ک  ب  طور کل  نشان هاآموزش و پرورش با رویکرد قابلرت، یافت 

دادن آموزش و اراده سراس  برا  در اولویت قراراجرا  الگو در آموزش و پرورش ایران لزوم 
  برا  تحقق بخشردن ب  آن است و پس از آن الزامات ساختار ، پرورش و اییاد عزم مل

 سراس ، فرهنگ ، اجتماع  و اقتصاد  ک  در جهت ب  کار گرر  الگو ظاهر شده است.

 بحث

ان آموزش و پرورش گذارمش خطبراساس نتایج پژوهش، توج  ب  رویکرد قابلرت برا  
  نساناایران امر  اجتناب ناپذیر است. رویکرد قابلرت بهنوان آخری  محصول نظریات توسه  

  ها  ناخواست  توسه  )نابرابر هاراه حل برون رفت مشکالت ناش  از توسه  ناموزن و پرامد
دنرا  فهل    الزم برا  آمادگ  در هاآموزش ، فقر و محرومرت از آموزش، عدم وجود آموزش

کاربرد  در زندگ  روزمره( در آموزش و پرورش ایران است. نگرش آزاد  غرر  هاو آموزش
مران فرهنگ  توسط ای   ها  مران فرد  ومحور رویکرد قابلرت ب  توسه ، توجر  اختالف

بر مشارکت، ای  رویکرد را ب  چارچوب  گسترده و  تأکردبر عدالت اجتماع  و  تأکردرویکرد، 
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ان آموزش و پرورش تبدیل کرده است. نهاد آموزش و پرورش نرز ب  گذارمش خطبرا   معجا
و جوامع، همواره دغدغ   هاانسانعلت رابط  دوسوی  در دستراب  ب  اهداف توسه  و پرشرفت 

 ر کارگرب   سراست  زیر را در هاان بوده است. نتایج پژوهش توصر گذارمش خطاصل  
 دهد:م ر آموزش و پرورش کشور ایران ارائ  رویکرد قابلرت د

 ایران رویکرد قابلیت در آموزش و پرورش  کارگیریبه

 ی آزاده  هاانسانگیری پرورش با جهت

  بررون ( برا  عملرات  کردن هاها  سراس  و اقتصاد  و اجتماع )آزاد وجود آزاد 
اما نو آور  ای  پژوهش ب  رویکرد قابلرت در آموزش و پرورش ایران بسرار ضرور  است، 
ورش و پر مفهوم عنصرآزادگ  عنوان آنچ  ک  در رویکرد قابلرت آمارتراس  مغفول مانده است ،

ک  برنش و فهم و بصررت  ا ه  آزادهاانسان  آزاده است. زیرا وجود آزاد  بدون هاانسان
جهت چگونگ  بهره بردار  از آزاد  را داشت  باشند نامطلوب است. ای  مفهوم در قرآن و نهج 

کند. م  تراست؛ بنابرای  رویکرد آمارتراس  را کامل تأکردالبالغ  و سایر متون دین  کامال مورد 
نهاد آموزش و پرورش، سهم  بر روح آزادگ  در تأکرد  آزاده و هاانسانپرداخت  ب  پرورش 

ن   بویژه رویکرد قابلرت است. بهالوه آانسانتلوریک  ای  پژوهش در تکمرل نظریات توسه  
را  ساز  ک  منطبق بر تهلرم و تربرت اسالم  استم ، نوع  بوتأکردک  رویکرد قابلرت با ای  

 کشور ایران ط  خواهد کرد. در

 و پرورش ایران به منزله هنجاری نوینرویکرد قابلیت در آموزش  کارگیریبه 

گذار  در آموزش و پرورش بهد مش خطرویکرد قابلرت ب  عنوان چارچوب  کارگرر ب 
کند. ای  رویکرد بر ترجرحات ارزش  دانش م ان مهرف  گذارمش خطهنیار  جدید  را ب  

 ، برابر ،هابسط انتخابتمرکز دارد و اصول مشترک و هنیار  را مانند آزاد ،  هاآموزان و مهلم
د نگاه کند. ای  رویکرم  ارائ عدالت آموزش  و برابر  جنسرت  را بهنوان مبان  اصل  توسه  

دهد.   است، تغررر م انسانخود را از منظر ابزار  و رشد اقتصاد ، ب  غایت کار ک  همان توسه  
 دهد.م ار قر تأثرررا تحت  مش خط فرایندای  تغررر نگاه جهت و محتو  و 

رویکرد قهابلیهت در آموزش و پرورش ایران بها ههدک  اههکوفایی      کهارگیری بهه 

   استعدادها

کند. ای  م متفاوت تهریف  ا  رویکرد قابلرت مفاهرم فقرو رفاه را از منظر هنیار  ب  گون
گرایان  دهفای دهد و با فراتر رفت  از نگرشم   را مد نظر قرار انسانرویکرد، ابهاد گوناگون رفاه 
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کوفا  ، موجبات شانسانها  ها و قابلرتو تغررر نگاه ب  سو  آزاد  انسانو کاال محور نسب ب  
کند. بر اساس رویکرد قابلرت، فقر م و تحقق رسالت آموزش و پرورش را فراهم  انسانشدن 

 و مرزان در شکوفای  استهدادها. در ای  صورت ارزیاب  رفاه هایهن  نبودن آزاد  و فرصت
تواند م فقر،کرفرت زندگ  فرد  و قضاوت در مورد برابر  و عدالت و سطح توسه  جوامع ن

خش  باشد ک  باثر  هاصرفا بر مبنا  مرزان دسترس  ب  منابع باشد، بلک  باید بر اساس فرصت
  هاکنند و در نهایت فرصتم   خود انتخاب هامردم زندگ  خود را با درنظرداشت  ارزش

قه  باید برا  تمام  افراد برابر باشد. بنابرای  بکار گرر  رویکرد  قابلرت نرازمند شناخت وا
  خود است. ای  ضرورت مستقرما بر کارکرد آموزش و پرورش هاو توانای  هاافراد از ارزش

 گذارد.م  تأثرر  گذارمش خطکشور و تحقق اهداف و درنتری  بر 

 آموزش و پرورش ایران  کار گیری رویکرد قابلیت درهب

 انسانبا تکیه بر نقش عاملیت 

از مهدود رویکردهای  است ک  دانش  انسانبرنقش عامل بودن  تأکردرویکرد قابلرت با 
  در جهت دستراب  ب  توسه  گذارمش خطرا ن  تنها ب  عنوان هدف اصل   هاآموزان و مهلم

کند. ای  م   در آموزش و پرورش فرض گذارمش خطداند؛ بلک  بهنوان عامل مولد دانش م 
کند. وجود عنصر م ایفا  هامش خطدر مشارکت خالقان  آنان در تدوی   ا همفروض سهم عمد

  در رویکرد قابلرت باعث شده ای  رویکرد فراتر از رویکرد نهاد گرای  ب  نهاد انسانعاملرت 
. دهندم شکل  گذارتأثرر  عامل و هاانسانرا  هاآموزش و پرورش نگریست  و ادعا کند ک  نهاد

وجود دانش آموزان و مهلمر  عامل و فهال آموزش و پرورش را  ب  نهاد  توسه  یافت  تبدیل 
 ها و نقش عاملرت مردمآن بر آزاد  تأکردکند. بنابر ای  نقش )سهم( اصل  ای  رویکرد در م 

خاص  ب  طور انسانر نظر داشت  مفهوم عاملرت در دستراب  ب  توسه  ب  مثاب  آزاد  است.د
 دهد.م قرار  تأثرر  در آموزش و پرورش کشور را تحت گذارمش خط

   رویکرد قابلیت در آموزش و پرورش ایران با پذیرش تنوع فرهنگی کارگیریبه

تر ط و بس  را با شرایانسانها  بالقوه بر تنوع فرهنگ ، توانمند  تأکردرویکرد قابلرت با 
 اآنیکند. از م را اولویت بند   هاآنها  مشارکت  فراینددهد و از طریق م مورد نظر انطباق 

ها  هدفمند مش خطا  ب  تنوع بشر  دارد، موجب شکل گرر  ک   ای  رویکرد توج  ویژه
  ب  حاشر  رانده شده( هاو گروه نفعذ ها   )برا  کسب اطمرنان از لحاظ شدن هم  گروه

 است. در ای  راستا، ارائ  هامش خطخواهد شد. ای  امر مستلزم ترجم  رویکرد قابلرت ب  زبان 
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تواند م  هاآنو ترجرحات  هادر شناخت ارزش نفهانذ اطالعات شفاف و توانمند کردن 
 .  در آموزش و پرورش  ایران قرار دهدگذارمش خطرویکرد قابلرت را محور 

 های سیاستیتوصیه

با توج  ب  مشکالت مال  آموزش و پرورش، اصالح ساختار بودج  در آموزش و پرورش  -
شود بودج  ریز  و سران  و تأمر  منابع مورد نراز متناسب م کشور ایران ضرور  است. پرشنهاد 
 سراست پژوهش  قرار گررد. با رویکرد قابلرت، مورد مطاله  و

  اها و نرازها  منطق فرهنگ و نظام ارزش  و خرده فرهنگبا توج  ب   هاقابلرتک   آنیااز  -
هنگ  و ها، متناسب با تنوع فرشود لرست قابلرتم است، پرشنهاد با رویکرد آمایش  متفاوت 

ها  سنیش ست پژوهش  قرار گررد. همچنر  روشجغرافرای  کشور مورد مطاله  و سرا
 پرورش، در هم  مقاطع تحصرل   مورد مطاله  قرار گررد.  در آموزش و انسانها  قابلرت

  در آموزش و پرورش ایران با سایر انسانها  شود رشد و شکوفای  قابلرتپرشنهاد م  -
 یافت  مورد بررس  تطبرق  قرار گررد.ویژه کشورها  توسه  کشورها ب 

برا   هاآنها  نگ هماه فرهنگ  ونگ  انسیام نهادها  فرهنگ  و غررشود چگوپرشنهاد م  -
رویکرد قابلرت در آموزش و پرورش  کارگرر ب گذار  در آموزش و پرورش جهت مش خط

 مورد مطاله  قرار گررد.
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