نشست علمي – تخصصي توسعه وآموزش وپرورش
(آموزش وپرورش وسرمايه انساني)
سخنران :دكتر سيد ضياء هاشمي
(عضوموسسه مطالعات وتحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران)

ا ين نشست به همت انجمن جامعه شناسي آموزش و پرورش در تاريخ چهارشنبه 09/8/11
ساعت  11الي  11در ساختمان مركزي دانشگاه عالمه طباطبايي با سخن راني آقاي دكتر ضيا
هاشمي برگزار شد .
شرحي مختصر بر آن
رويكرد مثبت گرا  :در اين رويكرد آموزش و پرورش اهرم كنترل جامعه بشري است  .انسان
ها را آماده مي كند  .تعامالت ميان افراد را به سمت انسجام مي كشاند  .ابزاري است براي
پرورش يك بزرگ سال آرماني  . Ideal Adaltانسان هايي كه خالقيت بيشتري دارند و با
عقالنيت بيشتري تالش مي كنند و مسئوليت پذيرتر و تحمل پذيرترند همه محصول آموزش و
پرورش موفق مي باشند  .آموزش و پرورش موفق نيروي انساني توانا و متخصص تربيت مي
كند  .او مي تواند ارتشي توليد كند كه در مسير تغييرات سازنده حركت كند و جلوي هزينه
هاي پيش بيني شده و نشده ي جامعه را بگيرد  .چنين آموزش و پرورشي كار بقيه سازمان ها
و نهادها را كم مي كند درنتيجه هزينه هاي بهداشتي كم تري بر جامعه تحميل مي شود  .نقش
نهادهاي نظارتي كم تر مي شود  .مولد سرمايه ي اقتصادي خواهد بود ! افراد يك جامعه را
زماني مي توان سرمايه دار تر تلقي كرد كه سرمايه اجتماعي و آموزش و پرورش موفق تري
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داشته باشند  .و بالعكس جامعه اي كه آموزش و پرورش توانمند ندارد نتيجه و بازده را كاهش
خواهد داد !
در پيش فرض تحرك رقابتي  ،چون منابع مطلوب محدود است درنتيجه افراد با يكديگر رقابت
مي كنند تا سهم خود را از مزايا افزايش دهند  .انسان ها در مقام رقابت براي چيزي تالش مي
كنند كه پاد اش بيشتر داشته باشد پس اگر جامعه را هدايت كنيم به سمت افزايش سرمايه
انساني بايد امكان رقابت را فراهم كنيم  .و براي اين رقابت بايد آموزش بهتري داد تا نتايج
بهتري گرفته شود و آموزش و پرورش  ،محرك و بستر حركت و عامل اين جريان است .
جوامعي سرافرازترند كه آموزش و پرورش موفق تري دارند  .به ميزاني كه آموزش و پرورش
رشد يافته تر باشد  ،اعضا از توانايي باالتري برخوردارند و درنتيجه گردان و لشكر سرافرازتري
خواهند بود  .تكاوران موفق تري خواهند بود  ،و پزشكان متبحرتري خواهند شد  .اين افراد
اگر پرورش هم ببينند جامعه در سطح كالن رشد خواهد يافت  .آموزش و پرورش موفق
تعارضات را از بين مي برد و مانع از تحليل نيرو مي شود  .جامعه را به سوي افق هاي بهتر
حركت مي دهد  .انتظام ايجاد مي كند  .تخريبي كار نمي كند  .هم سويي ايجاد مي كند .
فرصت هاي جديد بوجود مي آورد و افراد را از اين فرصت ها بهره مند مي سازد  .سرمايه و
آگاهي را به نسل جديد و سپس تمام جامعه انتقال مي دهد يعني ارزش هاي جامعه را القا و
نهادينه مي كند و ...
رويكرد انتقادي  :اين نگاه معتقد است آموزش و پرورش ابزاري است براي تحميل ايدئولوژي
مسلط بر نسل جديد و بازتوليد وضع موجود  .يعني طبقه ي حاكم ارزش هاي خود را از طريق
آموزش و پرورش به جامعه انتقال مي دهد  .در اين جا آموزش و پرورش در خدمت قدرت
قرار مي گيرد و ابزار سركوب است ولي نه به صورت آشكار بلكه در شكلي پنهان  ،براي
استمرا ارزش هاي طبقه ي حاكم تالش مي كند .
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تعريف سرمايه اجتماعي  :مجموعه توانمندي ها و قابليت هايي است كه در اعضاي يك جامعه
شكل مي گيرد .
وجود يك پزشك خوب  ،معلم موفق  ،پليس مسئول  ،شهروند آگاه و  ...همگي سرمايه هايي
هستند كه يك آموزش و پرورش خوب آن را عرضه مي كند  .و بالعكس جامعه ي فقير و كم
سرمايه جامعه اي است كه آموزش و پرورش ضعيفي دارد و براي اصالح آن بايد يك سرمايه
گزاري بلند مدت كرد .
برخالف حوزه هاي اقتصادي و مالياتي كه خيلي زود بازده خود را نشان مي دهند  ،آموزش و
پرورش ديربازده است پس سرمايه اي را كه صرف آموزش و پرورش مي شود نبايد مصرفي
تلقي كرد گرچه دير بازده است اما بازده بيشتر و ماندگارتري خواهد داشت و در محاسبه ي
عقالني هزينه -فايده بايد به دنبال افق هاي باال تر بود  .پس توسعه اقتصادي و افزاُيش سرانه ي
ملي ريشه در آموزش و پرورش دارد .حتي ايجاد عدالت و برابري راهش را از طريق آموزش و
پرورش پيدا خواهد كرد .
نتيجه آن كه براي ايجاد خودباوري و كارآفريني و توليد بهترين سرمايه هاي انساني بايد
سياست گزارا ن باور به تقويت سرمايه هاي آموزشي پيدا كنند  .در برنامه هاي درسي بايد
بازنگري صورت گيرد و باور به سمت تقويت هويت ملي افزايش يابد و باالخره از اين طريق
اجتماع ملي ايجاد خواهد شد و همدلي روح برتر جامعه خواهد گشت !
تهيه و تنظيم  :فرشته انصاري
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