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 مقدمه  -5-5

يكي از نیازهای اساسي و حقوق مسلّم کودکان، نوجوانان، جوانان، و حتي میانساالن و بزرگساالن، 

اطلبوا العلم من المهد الي »ی پیامبر اکرم )ص(  نیاز به آموزش و پرورش در دوران حیات است. فرموده

کسب دانش کنید از گهواره تا گور، اهمیت و ضرورت برخورداری از اين موهبت الهي را نشان «: اللحد

 ر از شعارهای مهم محافل علمي و تربیتي جهان است. متهد. امروزه نیز آموزش مداوم و مسد مي

ي دهد که در گذشته به خاطر ساده بودن ارتباطات انساني و ی تاريخ آموزش و پرورش نشان م مطالعه

ها صورت  ی خانواده ی میراث اجتماعي و فرهنگي، آموزش و پرورش به وسیله ناچیز بودن مجموعه

گرفته و بیشتر شكل غیرآگاهانه داشته است. امروزه نظام آموزش و پرورش بنابر ضرورت تغییرات  مي

سازمانهای ی فناوری و پیشرفتهای صنعتي، يكي از  های بشری، توسعه اجتماعي، گسترش علوم و تجربه

ی اجتماعي، فرهنگي و  شود که با رشد و توسعه کشوری محسوب ميپیچیده و بزرگ اجتماعي هر 

ی ابتدايي به حالتي پیچیده درآمده  اقتصادی پیوندی ناگسستني دارد. همچنین به تدريج از حالت ساده

های آموزش و پرورش امری فراگیر و جهاني شده است، به حدی که  سازمان است؛ طوری که گرايش به

دانند که نظام آموزش و پرورش آن  ی وظايفي مي های مهم رشد هر جامعه را وسعت دامنه يكي از شاخص

های بالنده،   های مستعد به انسان سو تبديل کردن انسان به عهده گرفته است. ثمربخشي اين نظام از يک

ی نیازهای نیروی انساني جامعه در  يافته است و از سوی ديگر تاًمین کنندهتعادل و رشدسالم، م

دی است. نظر به چنین اهمیتي است که در عصر کنوني های متفاوت فرهنگي، اجتماعي و اقتصا بخش

 يافته تا در حال توسعه، بر اين باورند که آموزش و پرورش: ی کشورهای جهان، از توسعه همه

 ت چون حق حیات، و در شمار حق دادني است و نه گرفتني.ـ حق اس
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تر شود، ضرورت وجود آن افزايش  ـ با زيست انسان پیوند خورده است و هرچه زندگي پیچیده

 يابد.  مي

 شود.  گذاری بلندمدت است که سود آن در سراسر عمر پديدار مي ـ نوعي سرمايه

هم آوردنِ آن به صورت مناسبِ آن برای همگان ـ بايد در سراسر حیات آدمي داده شود و در فرا

 کوتاهي نشود. 

يافته و همكاری  های نظام گذاری بیشتر، برنامه گیر و پردامنه است که سرمايه ـ امری پیچیده، وقت

  (.4911طلبد )طوسي،  هادهای گوناگون جامعه را مين

از کوچک و بزرگ، قدرتمند های جهاني  ی دولت نظر به چنین اهمیتي است که در عصر کنوني، همه

و ناتوان و صنعتي تا در حال توسعه، پرداختن به آموزش و پرورش مردم خود را در شمار وظايف اساسي 

های اساسي و  دانند و برای همگاني، سراسری و حتي اجباری کردن آن تعهدات سنگیني در قانون مي

ی جاری و عمراني کشور را به اين  و بودجه گنجانند و درصد زيادی از تولید ناخالص ملي بنیادی خود مي

 دهند. امر مهم اختصاص مي

 بیان مسأله -5-2

شود که توجه به آن تأثیر شگرفي بر رشد،  ترين نهادهايي محسوب مي آموزش و پرورش يكي از مهم

 گذارد، به ديگر سخن آموزش و پرورش به عنوان پايه و اساس تمامي تحوالت توسعه و پیشرفت جامعه مي

ای برخوردار است  العاده اجتماعي و نقطه آغاز فرهنگي، اجتماعي و اقتصادی جوامع، از اهمیت و ارزش فوق

گیر، توسعه و تحول اجتماعي ناممكن است  و بدون برخورداری از آموزش و پرورش صحیح و همه

يرا توزيع نابرابر های آن در کشور مهم است، ز (. آگاهي از میزان نابرابری آموزش و ريشه4919)طلوعي، 

(. از جمله مطالباتي که ذيل 4،2007های رفاهي بسیاری برای جامعه دارد )ايرنه های آموزشي زيان فرصت

 ها و امكانات آن  اعضای جامعه به فرصت گردد لزوم دسترسي برابر همه   عدالت اجتماعي بر آن تأکید مي

                                                
Eirene.1 
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جايگاه مهم و بنیاديني را به خود اختصاص داده  های آموزشي، باشد که در اين بین توزيع برابر فرصت مي

(. نهاد 4919گذارند )کچويان و آقاپور،  ای است که مردم، همواره بر لزوم استقرارش صحّه مي و مقوله

ی افراد  های برابر آموزشي برای همه ای مسئول ايجاد امكانات و فرصت آموزش و پرورش در هر جامعه

ام، دولت موظف  (.  همچنین در اصل سي4919وند،  و قومیت است )ظهره کشور فارغ از جنس، نژاد، طبقه

شده تا وسايل آموزش و پرورش رايگان را برای همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد. دولت نیز 

مدارس را به حاشیه شهرها و دورترين نقاط کشور برد و شكاف آموزشي شهر وروستا و زن و مرد کاهش 

های آموزشي، ابزار و سازوکاری است که موجب  (. برابری فرصت4915کرد )ابوالحسیني،  چشمگیری پیدا

  سازد. های خالق شده و امكان پرورش قابلیت را برای همه به طور مساوی فراهم مي شكوفا شدن انديشه

ها بدون درنظر گرفتن سابقه  ( معتقد است که ايجاد امكان آموزش رايگان برای بچه4559) 4کلمن

های قومي مختلف از ضروريات برابری  خانوادگي، نژادی و نیز جنس و طبقات اجتماعي و نیز گروه

ای  ها و مردم به طور فزاينده (. بسیاری از کشورها، دولت4911باشد )دهقان،  های آموزشي مي فرصت

یشتر به زندگي مرتبط ها در درآمد، سالمت و امید ب های نابرابر در آموزش به نابرابری اند که فرصت دريافته

(. 2005، 2چه که در درون کشورها واقعیت دارد در بین کشورها نیز واقعیت دارد )يونسكو است. و آن

شود منظور نابرابری فرصت بین دختران و پسران در  صحبت مي  هنگامي که از نابرابری يا برابری فرصت

برابری در دسترسي به امكانات آموزشي در بین های مذهبي يا نا برخورداری از آموزش، نابرابری بین اقلیت

(. اگر چه شناسايي بیشتر و بهتر ابعاد مسأله 4911باشد )گروه مشاوران يونسكو،  مناطق مختلف کشور مي

های بیشتری است، اما  نابرابری آموزشي بین قشرهای مختلف جامعه مستلزم انجام تحقیقات و بررسي

ه کرد اين است که فراهم آوردن شانس مساوی برای دستیابي همه توان بدان اشار چه به اجمال مي آن

 های آموزشي مطلوب  )نظیر شانس ورود به نظام آموزشي و مدرسه بهتر(،  آموزان جامعه به فرصت دانش

دسترسي به منابع موجود در نظام آموزشي )همانند معلم متخصص، فضا و تجهیزات آموزشي مناسب و 

د مطلوب آموزش( از جهات متعدد حائز اهمیت است. بنابراين در پژوهش حاضر نیز برخورداری از عملكر

                                                
1. Coleman 
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در استان دوم متوسطه آموزان  ی آموزشي در بین دانشها به دنبال اين سؤال هستیم که آيا برابری فرصت

 لرستان وجود دارد؟

 اهمیت و ضرورت پژوهش -5-9

تربیت نیاز دارد. اگر انسان از آموزش و در میان مخلوقات، آدمي تنها مخلوقي است که به تعلیم و 

تربیت صحیح محروم بماند، فرصت گرانبهايي را از دست داده است و به مقام انساني خويش نائل نخواهد 

آمد. در جامعه کنوني تنها بستر دسترسي به تكنولوژی، توسعه و پیشرفت بیشتر آموزش و پرورش 

اند که شرط اصلي توسعه اقتصادی، اجتماعي و  سیدهباشد. کلیه کشورهای جهان به اين نتیجه ر مي

فرهنگي، آموزش و پرورش است و به همین لحاظ توجه روزافزوني به آموزش و پرورش به عنوان شاخصي 

اند. در کشورهای جهان سوم نیز تالش چشمگیری برای  برای پیشرفت و توسعه اقتصادی معطوف داشته

گذاری نظام  ای برای بنیان خورد و انگیزه و تالش گسترده م ميدستیابي به آموزش و پرورش بهتر به چش

نظران بر اين باورند که با توجه به اهمیت و نقشي که  شود. صاحب آموزشي جامع و سودمند ديده مي

آموزش و پرورش در رشد، توسعه و عدالت اجتماعي دارد، بايست به صورتي فراگیر در دسترس همگان 

ترين مباحث در علوم اجتماعي و به خصوص  (. نابرابری اجتماعي يكي از مهم4971پور،  قرار گیرد )علي

پردازان را به خود مشغول داشته است اين  شناسي است که همواره ذهن نويسندگان و نظريه جامعه

اند اين پديده را به کمک مفاهیمي چون طبقه اجتماعي و قشربندی  پردازان کوشیده نويسندگان و نظريه

های تحقق عدالت اجتماعي تأمین  (. يكي از مؤثرترين راه4950تبیین کنند )اجتهادی،اجتماعي 

ی آحاد انساني حق  های يكسان برای دسترسي عموم افراد جامعه به آموزش و پرورش است و همه فرصت

های پیشرفت  دارند از آموزش و پرورش يكسان برخوردار گردند. در جهان کنوني يكي از شاخص

باشد. بر همین مبنا کشورها به خصوص     مندی از آن مي موزش و پرورش و چگونگي بهرهاجتماعي، آ

کشورهای در حال توسعه درصدد ايجاد فرصتهای برابر دسترسي همگان به آموزش و پرورش هستند 

ای که آموزش و پرورش به عنوان  (. در کشور ما نیز با توجه به نقش فراگیر و گسترده4914)عبدوس، 

تواند ايفا نمايد، تعمیم و بسط آموزش و پرورش عمومي به  ترين نهاد اجتماعي مي رين و حساست مهم
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تواند با  باشد، به ويژه که اين نهاد کارساز مي دورترين نقاط جامعه از جمله اهداف نظام آموزشي کشور مي

یم دهد. از اين رو، های اسالمي را در بین نسل جوان گسترش و تعم ايجاد تغییرات رفتاری مطلوب ارزش

های آموزشي برابر برای همگان  التعلیمان و فراهم کردن فرصت اهمیت زير پوشش قرار دادن تمامي الزم

(. پژوهش حاضر به بررسي برابری 4916باشد )سرخ،  )اعم از دختر يا پسر و شهری يا روستايي( روشن مي

ريق بررسي وضع موجود، شناخت نقاط قوت پردازد تا از ط های آموزشي در بین مناطق آموزشي مي فرصت

های آموزشي در بین مناطق آموزشي  و ضعف آن، آشكارسازی شكاف موجود و ارتقاء ايجاد برابری فرصت

های بلندمدت سازمان آموزش و پرورش گام  و به تبع آن افزايش در جهت میل به وضع مطلوب و آرمان

 برداشته شود.

 اهداف پژوهش -5-4

 کلیاهداف  -5-4-5

 های آموزشي در بین مناطق آموزشي استان لرستان تعیین وضعیت برابری فرصت

 اهداف جزیی -5-4-2

های آموزشي برابر در مقطع متوسطه دوم در بین مناطق  ـ تعیین وضعیت برخورداری از فرصت4

 آموزشي شهری و روستايي

 ـ تعیین وضعیت نسبت شاگرد به معلم در مناطق آموزشي استان لرستان2

 ـ تعیین وضعیت توزيع سرانه فضای آموزشي در بین مناطق آموزشي استان 9

 در بین مناطق آموزشي استان و ارتباطات ـ تعیین وضعیت توزيع سرانه امكانات فناوری اطالعات1

 سؤاالت پژوهش -5-1

 سؤال کلی -5-1-5

 است؟لرستان چگونه بین مناطق آموزشي استان  های آموزشي در وضعیت برابری فرصت
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 های( فرعی سؤال )سؤال -5-1-2

های آموزشي برابر در دوره متوسطه دوم در بین مناطق آموزشي شهری  ـ وضعیت برخورداری از فرصت4

 و روستايي استان لرستان به تفكیک دختر و پسر چگونه است؟

 ه است؟ـ وضعیت نسبت شاگرد به معلم در مناطق آموزشي استان لرستان در مقطع متوسطه دوم چگون 2

ـ وضعیت توزيع سرانه فضای آموزشي در بین مناطق آموزشي استان در مقطع متوسطه دوم چگونه 9

 است؟

ـ وضعیت توزيع سرانه امكانات فناوری اطالعات و ارتباطات در بین مناطق آموزشي استان لرستان در 1

 مقطع متوسطه دوم چگونه است؟

 تعاریف متغیرها -5-6

 تعاریف مفهومی -5-6-5

های آموزشي اين است که افرادی که استعداد  های آموزشي: مفهوم برابری فرصت رابری فرصتب

يكسان دارند در نظام آموزشي امكان مساوی برای رشد و موفقیت داشته باشند. بنابراين مفهوم برابری 

ی های آموزشي، با داشتن آموزشي با کیفیت مطلوب و مناسب معادل است و اين فرصت را برا فرصت

کند تا به دور از هرگونه فشار و محدوديت مالي، اجتماعي، سیاسي يا فرهنگي، خود را  همگان فراهم مي

 (. 4954برای مشارکت فعال و همه جانبه آماده سازند )روشن، 

شود که در آن حتي افرادی که از پايگاه ثروت برخوردار  فرصت مساوی: به موقعیتي اطالق مي

 (. 4916باشند )سرخ،  ماعي را با توسل به تحصیل دارا مينیستند، امكان تحرک اجت

 تعاریف عملیاتی -5-6-2

 های آموزشي است. آموزان هر منطقه آموزشي به دوره میزان دسترسي دانشبرابری: 

های آموزشي: منظور آن است که آيا به تناسب جمعیت هر منطقه، گروه سني، مربوطه  فرصت

 .مند شوند؟ و امكانات آموزشي عبارتند از مدرسه، کالس و معلم بهره اند از امكانات آموزشي توانسته
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منطقه آموزشي: محدوده ای از يک شهر يا استان و کشور که کلیه مدارس و مؤسسات وابسته به 

شود. آموزش و پرورش زير نظر اداره آموزش و پرورش آن بخش اداره مي

مجموع مساحت فضای آموزشي بر حسب متر سرانه فضای آموزشي: مقدار فضايي است که از نسبت 

 شود. آموزان حاصل مي مربع به تعداد دانش

آموزان به تعداد کل معلمان  به معلم: برای محاسبه نسبت شاگرد به معلم؛ تعداد دانش  نسبت شاگرد

 شود. در مناطق آموزشي مختلف تقسیم شده و نسبت مذکور محاسبه مي

آموزان به  سبه نسبت شاگرد به کالس درس؛ تعداد دانشنسبت شاگرد به کالس درس: برای محا

 شود. ها در مناطق مختلف آموزشي تقسیم شده و نسبت مذکور محاسبه مي تعداد کل کالس

آموزان  نسبت شاگرد به کالس هوشمند: برای محاسبه نسبت شاگرد به کالس هوشمند؛ تعداد دانش

زشي تقسیم شده و نسبت مذکور محاسبه های هوشمند در مناطق مختلف آمو به تعداد کل کالس

 شود. مي
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 فصل دوم:

 مبانی نظری پژوهش
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 مقدمه  -2-5

آموزش و پرورش برای باال بردن شانس زندگي برابر در جامعه ضروری است. در جهان کنوني يكي از 

ساس، کشورها مندی از آن است بر همین ا های پیشرفت اجتماعي، آموزش و پرورش و نحوه بهره شاخص

ی  برابر دسترسي همگان به نظام آموزشي با ها مخصوصاً کشورهای در حال توسعه در صدد ايجاد فرصت

های تحقق عدالت اجتماعي و کاهش نابرابری اجتماعي،  کیفیت باال هستند. چرا که يكي از مؤثرترين راه

های يكسان برای  های تحقق عدالت اجتماعي و کاهش نابرابری اجتماعي، برقراری فرصت برقراری راه

تواند فوائد زيادی داشته باشد، از  است. آموزش و پرورش ميدسترسي آحاد جامعه به آموزش و پرورش 

جمله: بازدهي اقتصادی بیشتر، باال بردن تحرک اجتماعي و کاهش نابرابری اجتماعي. بنابر اين، اين نهاد 

ای آموزش و پرورش را نهادی  از اين رو هر جامعه»تواند به بقاء و دوام جوامع کمک نمايد. اجتماعي مي

های جديدی را پرورش داده، بقا و دوام اجتماعي و  دهد تا از طريق آن بتواند نسل ن ميکرد و سازما

قانون اساسي، دولت موظف است تا  90(. بر اساس اصل 4951بند، )عالقه« فرهنگي خود را تضمین کند

 وسايل آموزش و پرورش رايگان را برای همه ملت تا پايان دوره متوسطه تحصیلي فراهم کند

گستری در آموزش به دغدغه عمومي بشر امروز تبديل شده است  (. از اين رو، مقوله عدالت4954)آتشک،

های جغرافیايي مختلف و در نتیجه پي بردن به  ها در چارچوب محدوده تعادلي ها و بي و شناخت نابرابری

متولیان  ها از وظايف گذاری در جهت رفع و کاهش نابرابری های موجود و سیاست اختالفات و تفاوت

 (.4917)حسیني، آيد توسعه مناطق به شمار مي
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 تاریخچه آموزش وپرورشـ 2ـ2

آموزش و پرورش فرايند ياد گرفتن دانش و مهارت و ياد دادن آن است. اين فرايند از پیدايش انسان 

ا شده است. ه تر شده و امروزه يكي از پايه های اساسي پیشرفت جامعه بر زمین آغاز شده، آرام آرام کامل

اند به طوری که شكوفايي تمدن  ای داشته ايرانیان در فرايند پیشرفت آموزش و پرورش، نقش شايسته

اسالمي تا حدود زيادی وامدار تالش آموزشگران ايراني است. سیر تاريخي آموزش و پرورش را مي توان به 

 شرح زير خالصه کرد:

سال قبل در  2209سال ق.م در فلسطین،  2900سال قبل از میالد در مصر باستان،  9000حدود

در کشور های از جمله ايران و هند دارای تمدني به  سال ق.م در يونان باستان. 2000چین باستان و 

قدمت چند هزار ساله هستند که به کار تعلیم و تربیت در طول ادوار مختلف اشتغال داشته اند )الماسي 

4971.) 

 ن باستانـ آموزش و پرورش در ایرا5ـ2ـ2

ی روحانیون زرتشتي )موبدان(، شاهزادگان و دولت مردان  در دوران هخامنشي، آموزش رسمي ويژه

بود. اما چون در آيین زردتشت آموزش و پرورش به مانند زندگي شمرده شده بود، مردم ايران به پیروی از 

ق و مهارت های سودمند را به نیک و کردار نیک، اخال  گفتار حكیمانه ی زرتشت، يعني پندار نیک، گفتار

ها جايگاه رسمي آموزش بودند و موبدان عالوه بر  فرزندان خود آموزش مي دادند. در آن زمان آتشكده

های اساسي سازمان آموزشي  دادند. از ويژگي ها مذهبي، پزشكي، رياضي و اخترشناسي نیز درس مي درس

کردند. برای تعیین و  ت به طبقات مختلف اعمال ميايران باستان، تفاوت در تعلیم و تربیتي بود که نسب

تشخیص اين تبعیض بايد از قشربندی تغییر ناپذير نظام طبقاتي آن دوران ياد کرد. بنابراين طبقات 

ای به طبقه ديگر  ناپذيری داشت و رفتن از طبقه  اجتماعي در ايران باستان، مرزهای مستحكم و نفوذ

ی  (. يكي از بارزترين مراکز علمي و آموزشي دوره4954)دراني،  شد امری نادر و استثنايي محسوب مي

ايران باستان که تا قرن سوم هجری به فعالیت خود، خصوصآً در دانش پزشكي ادامه داد، دانشگاه مشهور 

های عالي موجود در مرزهای ايران آن  جندی شاپور يا گندی شاپور است. اين دانشگاه در میان آموزشگاه
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ند آموزشگاه ديگر در مرزهای تاريخي ايران و امپراتوری روم، از شهرت و امتیاز بیشتری زمان و چ

برخوردار بوده است. اين دانشگاه در جنوب  غربي ايران )در شرق شوش يا جنوب شرق دزفول و شمال 

ين معروف ست که بر سر در ا آباد فعلي بنا شده است. ی شاه غربي شوشتر( واقع بود؛ جايي که دهكده

 (.4915)محموديان، «. دانش و فضیلت برتر از بازو و شمشیر است»دانشگاه چنین نوشته بود: 

 ـ آموزش و پرورش در دوره اسالمی2ـ2ـ2

ها بر سپاه ساساني، حكومت ساساني برچیده شد و آموزش و پرورش رسمي از  پس از پیروزی عرب

وزش اسالمي به جای شد. در آن دوره، آم انحصار طبقه ی ثروتمندان بیرون آمد و دوره جديدی آغاز

تشت مورد توجه قرارگرفت و آموزش قرآن و زبان عربي و اصول و فروع دين نو در مسجد آموزش آيین زر

ی کتاب های پهلوی که  رواج يافت. آرام آرام خط و زبان عربي جای خط و زبان پهلوی را گرفت و ترجمه

تمدن های گوناگون در گندی شاپور بود، به عربي ترجمه  حاوی دانش تولید شده و جمع آوری شده از

ها که پس از قرن سوم  شد. مسلمانان عالوه بر مسجد به ساختن مدرسه پرداختند. نمونه ی اين مدرسه

ها  هجری ساخته شد، در نیشابور، بلخ، هرات و بخارا تا قرن ها بعد داير بوده اند. تحصیل در آن مدرسه

شد. شايد بتوان گفت ايجاد مدارس نوين آموزش  ای نیز پرداخت مي یران کمک هزينهرايگان بود و به فراگ

و پرورش در دوره قاجاريه و با برقراری ارتباط سیاسي میان ايران و کشورهای اروپايي آغاز شد. نخستین 

مدارس به سبک نوين را مبلغان مذهبي فرانسوی در زمان محمدشاه قاجار احداث نمودند )دراني، 

4954.) 

 ـ کارکرد آموزش وپرورش در جامعه9ـ2

دهد که در گذشته به خاطر ساده بودن ارتباطات انساني  ی تاريخ آموزش و پرورش نشان مي مطالعه

ها صورت  ی خانواده ی میراث اجتماعي و فرهنگي، آموزش و پرورش به وسیله و ناچیز بودن مجموعه

امروزه نظام آموزش و پرورش بنابر ضرورت تغییرات داشته است. گرفته و بیشتر شكل غیرآگاهانه  يم

های  های صنعتي، يكي از سازمان ی فناوری و پیشرفت های بشری، توسعه اجتماعي، گسترش علوم و تجربه



13 

ی اجتماعي، فرهنگي و  شود که با رشد و توسعه پیچیده و بزرگ اجتماعي هر کشوری محسوب مي

وزش و پرورش در جهان کنوني وظايف و کارکردهای متعددی اقتصادی پیوندی ناگسستني دارد. نظام آم

رود. کارکردهای  ها و مقاصداجتماعي به شمار مي طور آشكار و نهان بر عهده دارد و ابزار تحقق هدف را به

گوی نیازهای معنوی و مادی آنان باشد و به  آن به حدی است که جوامع انتظار دارند اين سازمان پاسخ

ی فرهنگي، اجتماعي و اقتصادی  تحقق نیازهای فردی، اجتماعي و رشد و توسعه عنوان عاملي مهم،

 جامعه را ممكن کند. کارکردهای آشكارآموزش و پرورش متعددند؛ از جمله:

 ـ انتخاب و انتقال فرهنگ وتمدن بشری

 پذيری و اجتماعي کردن افراد ـ جامعه

 ـ پرورش و رشد شخصیت کودکان، نوجوانان و جوانان

های مولد، کارآمد  های کشاورزی، صنعتي و خدمات، انسان بیت وتأمین نیروی انساني جامعه در بخشـ تر

 (.4954های فني )آموزش و پرورش ايران در صد سال گذشته،  و واجد مهارت

 ـ آموزش وپرورش و توسعه4ـ2

رنامه ريزی از پايان جنگ جهاني به اين سو توسعه به عنوان يكي از مهم ترين مسائل در محافل ب

غالب کشورها به بازنگری وضعیت خود در اين خصوص  4550کشورها مطرح بوده، به نحوی که در دهه 

(. توسعه را فرايند تحول بنیادين باورهای فرهنگي، نهادهای اجتماعي و 4915پرداختند)سرورو همكاران 

ها و  اء کمي وکیفي قابلیتسیاسي و اقتصادی به منظور خلق و متناسب شدن با ظرفیت های جديد و ارتق

ای، بیش و پیش از همه،  توانايي های انساني، آموزشي، اقتصادی و... دانسته اند که نیل به چنین مرتبه

مستلزم تحول فرهنگي و ارزشي جوامع مي باشد. مطالعات و تجربیات بین المللي، جملگي مبین و مؤيد 

ماً بايد از بستر نیروی انساني بگذرد و پیش شرط توفیق، اين نكته است که توسعه پايدار و همه جانبه، الزا

تثبیت و تدوام هرگونه توسعه و تحولي، سرمايه گذاری در نیروی انساني به منزله رکن و هسته اصلي و 

محوری آن مي باشد. و جامعه زماني مي تواند به اهداف خود دست يابد که از طريق توسعه انساني مسیر 

 گیری از الگوهای هايي چند و با بهره ه از شاخصای مرتبط با امر توسعه با استفادهادهخود را هموار کند. ن
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(. نقش 4،4550يافتگي اقتصادی، اجتماعي کشورها پرداختند )توادور خاص مبادرت به تعیین درجه توسعه

نیافته  عهيافته و توس نیروی انساني در توسعه از جمله بديهیاتي است که الاقل در کشورهای کمتر توسعه

ها به جای اينكه در حاشیه توسعه باشند  اند و هم وسیله. انسان ها هم هدف کم انگاشته شده و انسان دست

پروفسورفردريک »ها بگذرد بايد هدف و موضوع اصلي توسعه قرار گیرند.  و توسعه از باالی سر آن

ها را تشكیل  اساس ثروت ملتهای انساني،  از دانشگاه پرينستون، معتقد است که نیروی« 2هاربیسون

ها را متراکم  اند که سرمايه ها عوامل فعالي ای ترند، انسان دهند و سرمايه و منابع طبیعي عوامل حاشیه مي

آورند و راهبرد  وجود مي کنند، سازمان اجتماعي، اقتصادی را به برداری مي سازند، از منابع طبیعي بهره مي

برداری نكنند  ها دانش خود را توسعه ندهند و از آن بهره اگر انساناند. وی معتقد است که  توسعه ملي

(. پس نقطه پیوند آموزش و پرورش و توسعه، 4952پور،  توانايي توسعه را نخواهند داشت )کاشاني و رستم

انسان است. موضوع توسعه، انسان است. محور توسعه، انسان است و عامل توسعه هم انسان و هدف 

ن است. انساني که هم موضوع و محور، عامل و هدف، توسعه است، و هم محصول نظام توسعه هم، انسا

آموزش و پرورش يا به عبارتي بهتر نظام تعلیم و تربیت است. از اين جهت پیوند آموزش و پرورش و 

 (.4911اکبری و همكاران،  توسعه پیوند تنگاتنگي است. در حقیقت آموزش عامل توسعه است )علي

 وزش و پرورش و توسعه اقتصادیـ آم5ـ4ـ2

آموزش و پرورش فعالیتي مداوم، جامع برای رشد و تكامل انسان و غنای فرهنگ و تعالي جامعه 

تعريف شده است و همواره کارکرد و عملكرد آن مورد بحث انديشمندان قرار گرفته است. مطالعات 

اند نشانگر آن است که بین رشد  داده کشور انجام 22( که در مورد 4564) 9و الوين 1ادينگ، 9سونیلسون

اقتصادی و توسعه آموزش و پرورش، همبستگي و رابطه مستقیمي وجود دارد. يكي ديگر از مطالعات 

کشور جهان بوده است که نتايج حاصله نشانگر آن  79( در 4561تطبیقي، تحقیق هاربیسون و مايرز )

                                                
Theodore.1 

Frederick Harbison.2 
3.SoNilsson

4.Edyng 
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ي کارآمد و متخصص نیاز دارد که از طريق آموزش است که رشد و توسعه اقتصادی به منابع نیروی انسان

در  4515گردد. سلو در تحقیقات خود در آمريكا  و پرورش بخصوص در مدارس و دانشگاهها تأمین مي

 (.4912درصد ازدياد بازده سرانه، معلول پیشرفت دانش و تكنولوژی است )عالقه بند، 19/9يافت که 

ه اقتصاددانان بوده است و دانشمنداني چون آدام اسمیت اهمیت آموزش و پرورش از قديم مورد توج

،جان استوارت میل و کارل مارکس به اهمیت و نقش تولیدی آموزش از طريق افزايش بازدهي نیروی کار 

گذاری در آموزش و پرورش را با  اند، آلفرد مارشال يكي ديگر از پیشكسوتان اقتصاد، سرمايه اشاره کرده

داند. در نظريه های اقتصادی قديم، آموزش و پرورش به عنوان  ها مي ری در انسانگذا ترين سرمايه ارزش

شده و نقش آن در تولید اقتصادی، فقط از نظر تأثیر در نیروی کار )عامل  يک کاالی مصرفي محسوب مي

( ، در بررسي های خود به اين نتیجه رسیده است که 4561) 4شولترز. است کارگر( قابل توجیه بوده

بهره، هم کاالی مصرفي است و هم  بهره است و هم دير زش و پرورش از نظر بهره اقتصادی، هم زودآمو

شود و تنها موجبات  سرمايه. اگر آموزش و پرورش مصرفي باشد موجب پااليش ذوق و استعداد افراد مي

از بین برود  خرسندی آنها را فراهم مي کند. اگر اين رضايت در زمان حال تولید شود و با گذشت زمان

گذاری محسوب شود منجر به افزايش تولید و شكوفايي  مصرفي است. اگر آموزش و پرورش سرمايه

بايست گسترش يابد. اگر با افزايش مهارت موجبات افزايش  شود، پس در هر شرايطي مي استعدادها مي

به هرحال امروزه حجم (. 4911آيد )فیوضات،  درآمد افراد را فراهم آورد، سرمايه گذاری به حساب مي

سرمايه گذاری در آموزش و پرورش رشد قابل توجهي داشته است و نرخ رشد سرمايه انساني بیش از نرخ 

گذاری در اين امر نه تنها توسط دولت بلكه توسط  و مادی است. حتي امروزه سرمايه رشد سرمايه فیزيكي

کسب درآمد بیشتر، آثار مثبت تشخصي و وری، افزايش قدرت   خانواده به داليلي نظیر افزايش بهره

 اجتماعي و...، از افزايش چشمگیری برخوردار است.

                                                
sholtrz1. 
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 ـ آموزش وپرورش و توسعه اجتماعی2ـ4ـ2

به بعد آموزش و پرورش به عنوان بستری مناسب برای نیل به توسعه و ايجاد تغییر و  4590از دهه 

زان اجتماعي و تربیتي، آموزش و پرورش را به ري شود و اقتصاددانان و برنامه تحول در جامعه مطرح مي

نند؛از جمله ک عنوان رمز کلید توسعه و تغییر اجتماعي پذيرفته و در اين زمینه داليل زيادی را مطرح مي

نیافته عامل نهايي برای نوسازی و صنعتي  شود آموزش و پرورش برای کشورهای توسعه که گفته مي اين

ی آموزش و پرورش عمومي برای همه افراد يک جامعه به عنوان  له، ارائهشدن است و با توجه به اين مسأ

ی توسعه  دهنده ريزان توسعه مطرح مي شود و عواملي را به عنوان عوامل پايه و نیرو هدف عمده برنامه

باشد؛ اين عوامل عبارتند  مي ها آموزش و پرورش کند که از میان اين عوامل يكي از آن مطرح مي

پرورش، تندرستي و تغذيه، محیط زيست سالم، اشتغال. مهم اين است که اين عوامل با آموزش و از:

ی اين عوامل در توسعه دارند، آموزش و  رغم اهمیتي که همه يكديگر پیوند و وابستگي متقابل دارند علي

ی در جهت دهد. امروزه از آموزش و پرورش به عنوان معیار پرورش بنیان و پايه اولیه توسعه را تشكیل مي

(. در اعالمیه 4911غفاری، شود )ازکیا و  ی جوامع استفاده مي گیری پیشرفت و توسعه ارزيابي و اندازه

های توسعه اجتماعي تأکید شده  کنفرانس توسعه اجتماعي کوپنهاگ بر دو عامل به عنوان پیش زمینه

جامعه و دوم، حضور همه  های است: اول، دموکراسي، حكومت و اداره مسئوالنه و روشن در کلیه بخش

افراد جامعه در فرآيند توسعه. در اين اعالمیه آمده است که مردم هسته مرکزی توسعه مداوم را تشكیل 

دهند و توسعه اجتماعي و اقتصادی مستمر بدون مشارکت همه  دهند و توسعه مداوم را تشكیل مي مي

عنوان اساس تكامل فردی و اجتماعي که (. آموزش و پرورش به 4916مردم تأمین نخواهد شد )رضايي، 

های خاص خود را در کنار محتوای کلي هماهنگ  بايد برنامه نیاز توسعه و ترقي محسوب مي شود مي پیش

 با جغرافیای خاص بومي انطباق دهد و از آن در جهت رشد خود و جامعه در جهان استفاده نمايد.

 ـ آموزش و پرورش و توسعه فرهنگی9ـ4ـ2

ر در عصر حاضر، بیش از هر دوره ديگر، با پديده فرهنگ نسبت دارد. فرهنگ هر ملتي زندگي بش

نشانه هويت و استقالل اوست. کسب و حفظ استقالل فرهنگي و فكری، نشانه حیات و قدرت يک جامعه 
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است و ويراني و انهدام يک فرهنگ، ويراني يک ملت است. حضرت امام خمیني )ره( نیز به عنوان معمار 

اند، به طوری  رگ انقالب اسالمي ايران، همواره  برا همیت و ضرورت توسعه فرهنگ تأکید فراوان داشتهبز

که اين تأکید تنها بیان ارشادی و شعارگونه نبوده است، بلكه به تناسب شرايط مكاني و زماني توانسته 

 ش و پرورش؛(. آموز4915 نیا، نتباربائي و حسی ،زادههای آن را نیز تبیین کنند )جبار بودند اصول و مؤلفه

آيد، يعني همان علمي است که توسط  های فرهنگ هر جامعه، به شمار مي ترين و بارزترين جلو ه شاخص

شود و هدف آن پیدا کردن و  های پیشین بر آنان که هنوز آماده زندگي اجتماعي نیستند اعمال مي نسل

نگي در يک فرد است که جامعه به طور کل با محیط پروراندن آن دسته از حاالت جسماني، اخالقي و فره

(. 4954کند، از او توقع دارد )کلجاهي به نقل از رئیس پور و فرقاني،  خاص که وی در آن زندگي مي

شود. تعريف ژيرار  ای همه جانبه مطرح مي گیری توسعه ساز شكل عنوان زمینه توسعه فرهنگي به

ايجاد شرايط و امكانات مادی و معنوی »ی اين مفهوم است: يكي از تعاريف قابل توجه برا 4آگوستین

ها، آمادگي برای تحول،  منظور شناخت جايگاه آنان، افزايش علم و دانش انسان مناسب برای افراد جامعه به

پذيری، نظم و انضباظ، بهبود روابط اجتماعي و انساني،  پیشرفت و پذيرش اصول کلي توسعه مانند قانون

(. آموزش و پرورش 4972)زرين قلم،« های علمي، اخالقي و معنوی برای همه افراد جامعه يافزايش تواناي

گر فرهنگي پويا باشد، چنین فرهنگي آداب و رسوم گذشته يعني میراث فرهنگي کورکورانه  بايد ايجاد

نپذيرفته، بلكه به تحلیل آن پرداخته و آن را با محک دانش و منطق مي سنجد. استقالل فكری و 

 (.4917خالقیت فرهنگي را تشويق نموده و همواره در دستیابي به دانش صحیح در تكاپو است )دارايي، 

امروزه يكي از مسائل اساسي کشورهای در حال توسعه اين است که آموزش و پرورش چگونه به نیاز 

ل و آرزوها، های عیني و فوری اقتصادی و اجتماعي پاسخگو باشد و در عین حال میراث فرهنگي را منتق

(. بنابراين آموزش و پرورش در کانون تعالي 4965عاليق و رفتارهای نوآور را توسعه دهد )يونسكو، 

فرهنگي  است، چه به مفهوم وسیله انتقال میراث فرهنگي از يک نسل به نسل ديگر و فرهنگ پذيری 

تي در مفهوم فراگرد تغییر، افراد جامعه، چه به مفهوم فراگرد رشد و تكامل انسان و تعالي جامعه و ح

                                                
1 .Augustin Girard 
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تكامل و غنای فرهنگي، همواره آموزش و پرورش در قلب تعالي فرهنگي جامعه جای دارد و جزء اساسي 

اين ترتیب، نقش آموزش و پرورش در توسعه فرهنگي با نقش آن در توسعه اقتصادی تفاوت  آن است به

را داشته و برای « وسیله »بلكه نقش خواهد داشت. در توسعه اقتصادی آموزش و پرورش هدف نیست، 

شود، در توسعه فرهنگي به مفهوم تعالي و غنای  ها و نیازهای ديگر به کار گرفته مي نیل به خواسته

گیرد  اجتماعي، آموزش و پرورش در فرهنگي که قصد تكامل آن را دارد، ادغام شده و در قلب آن جای مي

 (.4912شمار خواهد رفت )فیوضات،  های اساسي آن به ء هدفو ديگر نقش وسیله را نداشته، بلكه خود جز

 ـ آموزش و پرورش و توسعه سیاسی4ـ4ـ2

زمان مورد توجه بوده و بسیاری از  ارتباط نظام تربیتي با نظام و عناصر نهاد سیاسي، از دير

ای آموزشي و اند و پیوند تنگاتنگ نهاده ای اين دو بخش، اشاره کرده نظران به رابطه میان مقوله صاحب

های حكومت که بر زندگي توده مردم به  اند. بدون ترديد يكي از فعالیت قدرت را، مورد تأکید قرار داده

های جديد تأثیر فراوان دارد، گسترش نظام آموزش و پرورش است. به نوشته برخي  از مؤلفان:  ويژه نسل

رش سیاسي است. محققان نظام آموزش و پرورش يكي از کارگزاران مسئول در فراگرد پرو»

اند  های مثبتي بین آموزش و پرورش و آگاهي و مشارکت سیاسي مشاهده کرده و نتیجه گرفته همبستگي

که برخورداری از تحصیالت رسمي باالترين تأثیر را بر نگرش های سیاسي دارد و هیچ متغیر ديگری در 

(. نیروهای  4951)عالقه بند،« ه نیستتعیین نگرش های سیاسي، با متغیر آموزش و پرورش قابل مقايس

جديد برخواسته از فرايند آموزشي به دلیل برخورداری از سواد و آموزش، نسبت به مسائل اجتماعي و 

روند.  سیاسي حساس بوده و نیروی جديدی برای تحول و دگرگوني اجتماعي در جامعه به شمار مي

ی اجتماعي جديد حاصل نظام آموزش و پرورش نهادهای سیاسي به داليل زير به جلب مشارکت گروهها

 پردازند: مي

 ی سیاست و قدرت های جديد خواستار ورود به صحنه ـ تعديل فشار گروه

 ـ پديد آوردن دگرگوني در رويكردها و رفتار اعضای جامعه

 ـ کارآموزی اعضاء در نیل به قدرت سیاسي
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 اسيـ جذب نیروهای اجتماعي جديد بدون قرباني کردن نظام سی

ـ جايگزيني مصالح همگاني به جای مصالح فردی و تشخیص بهتر مصالح عمومي توسط نهادهای سیاسي 

 کارآمد

توان گفت، بین فرايند رشد و توسعه نظام آموزشي جامعه و رشد توسعه نظام سیاسي بنابراين مي

برخوردار باشد ولي داری وجود دارد. در صورتي که نظام آموزشي از رشد و توسعه مناسبي  رابطه معني

افتادگي سیاسي خواهد شد و ممكن است ای بازماند، نظام سیاسي دچار پس نظام سیاسي از چنین توسعه

 (.4911استواری و خشونت اجتماعي منجر گردد )علمي، دوام چنین وضعیتي به نا

 نابرابری در طول تاریخـ 1ـ2

های قديم، مايا، اينكا، و ازتک، در  روم در قارهمفهوم نابرابری در جوامع باستاني هند، ايران، يونان، 

های کنوني  اند وآثار آن به نسل ای استوار بوده های ديرين بر تشخیص و امتیازات طبقه قاره جديد از زمان

نیز رسیده است. هنوز هم در هند برهمنان از مقام واال و ناپاکان از مرتبي دون برخوردار هستند. پاکي 

و ايرانیان  شد. در کتب ديني هندويان )وداها( ها از معیارهای نجابت شمرده مي قرنخون و برتری روح، 

گیری  اقتصادی موضع-های اجتماعي و در تورات يهوديان و انجیل مسیحیان بارها در قبال نابرابری )اوستا(

شده است  اسرائیل نخستین قوم در خاورمیانه است که از هزاره دوم به بعد پیوسته مدعي شده است. بني

ها، اعراب ترکان  که قوم برگزيده يهود هستند و بر ديگر اقوام برتری دارند. ايرانیان، يونانیان، رومیان، ژرمن

گری خود را به عنوان غالب، برتر و مغلوبان را پست و حقیر  و مغوالن... به ترتیب و تسلسل تاريخ، سلطه

اند. در پي خیزش  تر از فاقدان زور پنداشته نسانمداری صاحبان زور خود را ا اند. در عهد زور شمرده

بورژوازی و در نتیجه شهرنشیني و انباشت ثروت در شهرها و توسعه صنعت و حرکت عامل زر و ثروت نیز 

زور اضافه شد گاهي عجین با آن و گاهي در کنار آن و مواضعي فراتر از آن قرارگرفت و به عنوان معیار  به

قي شد. ژان ژاک روسو به عنوان نخستین پیشگام در باره شالوده نابرابری میان برتری افراد و اقوام تل

ماند که گروهي خود  کرد که اگر انسان ها در طبیعت با هم برابرند دلیلي نمي انسان ها چنین استدالل مي

ادگان را نجیب و شريف پندارند و بر گروه ديگری سروری کنند. حتي دولت ها بايد منتخب مردم و تابع آز
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باشند. اراده همگان متبور، مقاصد و اهداف مشترک و برابر اکثريت مردم است و ديگر کسي حق ندارد به 

 (.4979کاشي و ديگران،  گون سلطه و برتری خود را توجیه کند)مؤمن داليل گونه

 نابرابری اجتماعی -5ـ1ـ2

يزهای فردی از قبیل های عمومي و همیشگي جوامع انساني است. تما نابرابری يكي از جنبه

های اجتماعي از جمله متفاوت بودن شیوه  تفاوت  های ذاتي، انگیزشي و تمايالت گوناگون افراد و توانای

به صورتي نهادی  شود و ها و امتیازهايي که جامعه برای افراد قائل مي ها، پاداش زندگي، حقوق، فرصت

ويژه هنگامي که  ه واقعیتي آزاردهنده بوده است بهاند. نابرابری هموار آيند، موجب بروز نابرابری ميدر

گیرد )توسلي،  نابرابری با کاهش قدرت خريد مردم همراه باشد، کلیت نظام اجتماعي را به چالش مي

شناسي به  شناسان از آغاز پیدايش جامعه (. جامعه4915؛ به نقل از رباني، کالنتری و هاشمیان فر،4971

اند. بیشتر کساني که در جستجوی دنیای عادالنه هستند نابرابری را منبع  ادهمسئله نابرابری توجه نشان د

گردد.  پردازيم، نابرابری به صورتي پديدار مي شمارند. هر بار که ما با يكديگر به کنش مي عدالتي مي بي

های  . نابرابریکند بلكه غالباً اساس نابرابری است های فردی نه تنها ما را از يكديگر متمايز مي مثالً ويژگي

های اجتماعي را شیوه توزيع  ی نابرابری  انواعي دارد. برای نمونه، اگر بنیان و ريشه  اجتماعي در هر جامعه

گیرد. از سوی ديگر، اگر  ثروت ملي در میان افراد جامعه بدانیم، پديده نابرابری شكلي اقتصادی به خود مي

گیرد؛  جستجو کنیم، پديده نابرابری شكلي سیاسي به خود ميها  رابطه میان انسان  بنیان نابرابری را در

های ديگر را تحت  توانند گروه زيرا در اين شكل مسئله اين است که چگونه گروهي از افراد جامعه مي

رزوهای های و آ رغم آرمان علي (. به هر تقدير4954کامران،  خود قرار دهند )طهماسبي، میرزايي وکنترل 

شناختي  های جامعه شناختي و پژوهش خواه، اسناد تاريخي، مشاهدات مردمای برابره مكاتب و انديشه

ها و تمايز اجتماعي در روابط اجتماعي اعصار ديرين تا به امروز همواره کساني  داللت بر وجود نابرابری

اند و ژنده  ردهاند و ديگراني که حكم ب اند. جامه برتر را بر تن خويش برازنده يافته اند که حكم رانده بوده

اند. جامعه بدون قدرت سیاسي بدون سلسله  های کمتری را نه بر تن که جزيي از وجود خود کرده پاره
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کاشي، شیخاوندی،  شود )مؤمن های اجتماعي يافت نمي مراتب و بدون رابطه نابرابر میان افراد و گروه

 (.4979رضايي، 

 های نابرابری اجتماعی ـ بنیان6ـ2

تواند سیاسي، اقتصادی، فرهنگي  های نابرابر بین افراد اشاره دارد که مي اعي به موقعیتنابرابری اجتم

ای از محققان معتقدند که  تواند داشته باشد. عده های متعددی مي باشد. نابرابری اجتماعي، بنیان

کوشي است.  های ذاتي و انگیزه و تمايل به سخت های فردی در توانايي های اصلي نابرابری، تفاوت بنیان

هايي است که جامعه در رفتار و برخورد با  ديدگاه ديگر معتقد است نابرابری در اصل، مبتني بر تفاوت

هايي همچون طبقه اجتماعي، نژاد، قومیت،  گذاری مشخصه شود. علت اين فرق ها قائل مي افراد بین آن

ترين نوع نابرابری،  طبقه، اساسيجا که  اند. از آن جنسیت و دين است که به طريق اجتماعي تعريف شده

های مربوط به نابرابری  يعني تفاوت در میزان دسترسي مردم به ابزار مادی زندگي است؛ لذا در اکثر بحث

اجتماعي از اهمیت بسیاری برخوردار است. اما نابرابری اجتماعي ضرورتاً طبقاتي نیست. مثالً اختالف 

متخصص اين دو را در دو طبقه مختلف اجتماعي قرار دستمزد میان يک کارگر ساده و يک کارگر 

ای است که ريشه در ساختار زندگي اقتصادی داشته باشد و به عملكرد  دهد. نابرابری طبقاتي، نابرابری نمي

نهادهای اساسي اجتماعي و قانوني هر دوره تداوم يافته و تشديد   شود و از راه متفاوت اقتصادی مربوط مي

 شود. مي

های عمده نابرابری اجتماعي است. بسیاری از   چون طبقه، مفهومي مهم در نظريه هم قدرت نیز

ای به  شود که عده کنند که قدرت هنگامي نمايان مي تصديق مي"مارکس"پردازان تحت تاًثیر  نظريه

 "دلخواه قادر به کنترل شرايط اجتماعي باشند؛ بدون اينكه اهمیتي برای نظرات موافق و مخالف باشند.

معتقد بود بر اين باور بود که تا زماني که مالكیت خصوصي و تقسیم کار در جامعه وجود دارد، "مارکس

که سهم  "ماکس وبر"های اجتماعي و تقسیم جامعه به دارا و ندار نیز غیر قابل انكار است.  وجود نابرابری

ابرابری اجتماعي را امری ن "مارکس"گیری نظريات نابرابری اجتماعي دارد. برخالف  ای در شكل عمده

 بر اين باور بود که بعدهای  "وبر"داند که تنها بتوان در بعد اقتصادی تعريف نمود.  تر از آن مي پیچیده
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