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  مقدمه
  

يونَنُّم سلَن اَ يك اَ لَ عل التَ وا قُ منُّم لَوا عاِ ي  ـ  كُسـالم ل اهللاُ م ب ـ  ي نُم ـ  ع ـ  يكم اَ لَ ديكم ن ه
  )17/حجرات(قين م صادِنتُن كُاليمان اِلِ

اند، بگو اسالم آوردنتان را بـر مـن منـت ننهيـد،            نهند كه اسالم آورده     بر تو منت مي   «
د كـه شـما را بـه ايمـان          نه  گوييد، بر شما منت مي      بلكه خداوند است كه اگر راست مي      

  .»هدايت كرده است
ـ هاي بسياركه بـه مـا عطـا كـرده اسـت      يك از نعمت آفريدگار بزرگ بر هيچ ـ و   ه  ب

در ايـن آيـه در برابـر        .  منتي بر ما ننهـاده اسـت       ـفرموده قرآن آنها را شماره نتوانيم كرد      
ود بر پيـامبر    كساني كه براي امنيت و گذران روزگار در ميان مسلمين به اسالم آوردن خ             

شـود منتـي نـدارد،      اسالمي كه با گفتن شهادتين حاصـل مـي     :فرمايد   مي ،نهادند  منت مي 
  . شما منت نهاده استرخداوند بر نعمت هدايت به ايمان، ب

 يكـي   ؛ چنانكه دانند  مي دانيم كه بعضي از دانشمندان، تربيت را عبارت از هدايت           مي
ن تعليم و تربيت، هدايت و تعلـيم و تربيـت           بسياري از متخصصي  «: نويسد  مي از استادان 

به سخن ديگر، تعليم و تربيت را همان هدايت فـرد           . كنند  را دو مفهوم مترادف تلقي مي     
 هـدايت را رسـالت اساسـي تعلـيم و تربيـت           ،اي از مربيـان     پاره. كنند  يا جامعه تلقي مي   

  ) 42ص، 1381شريعتمداري، علي (» .دارند محسوب مي
شـود از     تربيت منظم عبارت مـي    ... « : ري نيم قرن پيش نوشته است     م تربيتي ديگ  عالِ

پرورشكار آدمي نيست كه تحكـم روا دارد        ... هدايت و اداره جرياني ارتقايي و تكاملي        
  ) 30، ص 1330هوشيار، محمد باقر، (» بلكه نيرويي است رهنما... 

ن توجه نمايد و     لوازم آ   به حال اگر كسي به ايمان كه همان هدايت و تربيت است و           
  رابطـه ) 1: ( بداند كه ايمان در فرهنگ اسالمي مستلزم هدايت آدمي در ابعـاد چهارگانـه             

  رابطـه ) 4(انسان با مردم ديگر و جامعه          رابطه )3( انسان با خود      رابطه) 2(انسان با خدا    



٣ مقدمه

بينش و گيرد و در  مي بر انسان با طبيعت است و اين روابط تمام ابعاد وجود آدمي را در    
شود كـه واقعـاً نعمـت         آورد، متوجه مي    منش و كنش او دگرگوني مطلوب به وجود مي        

  .ايمان قابل منت نهادن است
 يادآوري است كه اين ايمان و هدايت و تربيت از آغاز آفرينش انسان مطرح               شايسته
  : و باالتر از اين نكته، اين رهنمود قرآني است كه بوده است

  )3-2/ اعلي . (ديه فَردذي قَلَّ اَي ووس فَقَلَذي خَلَّاَ
 يعنـي هـدايت     ؛»گيري كرد و هدايت نمود      خدايي كه آفريد و آراست و آنكه اندازه       «

رسد، هدايتي طبيعي است كـه بـه همـه موجـودات              در مسيري كه به هدف مطلوب مي      
ن كه جاي بحث آ   _خدايي در مورد آدم ابوالبشر، هم پس از فراموشي عهد        . رسيده است 
ـ    لَ ع تابفَ « جملهكه  بينيم    مي_اينجا نيست  در اهميـت   .  بـه كـار رفتـه اسـت        »دييـه و ه

تحقق گوهر آدمـي منـوط بـدان        «: اند   علمي گفته   هدايت و تربيت، متخصصان اين رشته     
بشر تنها با تعليم و تربيت آدم       . نوزاد آدمي هر چند آدمي زاده است، آدم نيست        ... است  

و اگـر از آن      ل تربيت صحيح واقع شود، فرشـته خـوي گـردد          چنانچه مشمو . تواند شد 
رود، بلكـه بـه اغلـب         اش به هـدر مـي       بهره بماند، نه تنها استعدادها و امكانات بالقوه         بي

شـكوهي،  (» كنـد    بهايم، بل فروتر از آن تنزل پيدا مي         رود و به مرتبه     احتمال به قهقرا مي   
  )3() 27ص، 1373

فنّـĤوري از راه    ... «: نويـسد   فتهاي امـروز بـشر مـي      فردريك ماير پس از بيـان پيـشر       
مسافرت از هر زمان ديگري آسـانتر گـشته و          . ته است فاتهاي تربيتي به ياري ما ش       برنامه

ممكن است روزي بيايد كه براي تحصيل در دبيرستان يا دانـشكده بـه شـش يـا هفـت               
تعصب و عدم   . ه است دبا وجود اين، مشكالت اساسي، فرقي نكر      . كشور مختلف برويم  

هنـوز شـكاف   ، 1سـوادند  كند، تقريباً نيمي از ساكنان جهان بـي        ما را تهديد مي    ،بردباري
يابد كه ممكن اسـت       عميقي بين دارا و ندار وجود دارد و جمعيت با سرعتي افزايش مي            

در عصري كه تفاهم و همكاري از هر زمان .  دچار دردسر شويم ، غذاي كافي   براي  تهيه  
مـاير،  (» رسد، بدگماني با قدرت وحشت آوري حـاكم اسـت           ر به نظر مي   ت   ديگري الزم 

 انقـالب . 1: كند  بعد او از سه راه چاره در حل مشكالت جهاني ياد مي            )4()9، ص   1372
                                                 

از خود و محـيط اطـراف خـود و عوامـل مخـرب شخـصيت و روح                  يا كم سوادند و درك درستي        . 1
 .انساني ندارند
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تمام انقالبيـون   «: گويد  با بررسي نتايج انقالبهاي فرانسه و روسيه مي       . تربيت .3 جنگ .2
  .»دانند  مجاز مي،ه آنان را به مقصود برساندعمال هر روشي كديد ماكياولي دارند و اِ

نويـسد در نتيجـه جنـگ در           مي ،آن در مورد جنگ با بيان اثر خالق و بعضاً سودمند         
برجا است   نوزدهم پا   اند و هنوز مشكالت مانند سده       بيستم ميليونها نفر كشته شده      سده

  .ناپذير است و جنگ اتمي هم كابوسي تصور
. افتـد   است كه به آرامي و به صورت سـير تكـاملي مـوثر مـي              و اما راه سوم، تربيت      

بشر را متوجه امكانـات خالقـه خـود         ] اما... [آورد      مدينه فاضله را به سرعت پديد نمي      
  ).10ص، همان. ( تربيت در واقع موثرترين حربه براي بقاء بشر است.كند مي

جتمـاعي آن    ا  مطالعه در تـاريخ آمـوزش و پـرورش مـا را متوجـه اهميـت فزاينـده                 
 ،توجه به كودك انساني، رشد او و تربيت پذيري وي و تكامـل علـوم تربيتـي                . نمايد  مي

 تا جايي كه به قول يكي از        ،م تربيت و قلمرو آن شده است      وسبب گسترش معني و مفه    
پـرورش از حـد آمـوزش و         از يكـسو آمـوزش و     «: دانشمندان علوم تربيتـي كـشورمان     

رود و از سوي ديگر از حد  خردسالي و كودكي فراتر مي يادگيري مفاهيم اساسي و عالم      
گيرد و به عنوان يكي از        تربيت عقلي و اخالقي درگذشته، كل شخصيت آدمي را فرا مي          
و بـاالخره يـك     » .گـردد   عناصر اصلي توسعه و پيشرفت اقتصادي و اجتماعي تلقي مـي          

صـلح و آزادي   پرورش صفات واالي انساني است كه ضامن       ،هدف مهم تعليم و تربيت    
  )5() 276-275، ص 1381كاردان، عليمحمد، . (هاي بشري است جامعه  در همه
 اسـتداللي اسـت كـه قرنهـا قبـل،           ، با ارزش كه نبايد از ذكر آن غفلت كـنم           اي نكته

او معتقد است همچنان .  نموده استغزالي، دانشمند بزرگ ايران زمين در اهميت تربيت
 و نبايد كسي را از آن محروم كرد، كسي هـم حـق   كه حق حيات، طبيعي و فطري است   

ـ  هييا اَ : او با استفاده از آيه شريفه     . ندارد آدمي را از حق تربيت محروم كند        ـ ذين آم ا الَّ وا نُ
تان   ايد خود و خانواده     اي كساني كه ايمان آورده     «)6/ تحريم  (م ناراً   يكُهلَم و اَ  كُسنفُوا اَ قُ

  .»را از آتش حفظ كنيد



٥ مقدمه

بر پدر و مـادر     ) از راه اعمال حق تربيت    (بازداشت فرزند از آتش آخرت      «: دگوي  مي
. »دهـد   واجبتر است از دور داشت او از آتش دنيا و اين مهم جز به تربيـت دسـت نمـي                   

غزالي به دنبال اين مبناي كلي، دوازده نكته پرارج در زمينه اهميت و ضرورت تعلـيم و                 
  :كند اه به بعضي از آنها، كفايت مياي كوت تربيت بيان كرده است كه اشاره

خداوند ابزار و شرايط الزم را براي تحقق حق تربيت، در كودك نهـاده اسـت و                  .1
  .آن سرشت تربيت پذير آدمي است

انسان براي پرستش آفريدگار خلق شده است؛ بنابراين تربيت نه تنها شـرط الزم               .2
 .اي از آن است پرستش كه خود گونه

شود، اما مالك انسان بـودن و ارزش وي اخـالق             ده نمي گرچه انسان، اخالقي زا    .3
اخالق شالوده دين است و دين را بايد آموزش داد و تربيت شرط الزم ايـن كـار                  . است
 .است

شرط رسيدن به سعادت اخروي، تزكيه و تكميل نفس است، تكميل نفـس جـز                .4
 شود، كسب فضيلت نيز حاصل شناخت فضيلت است در پناه كسب فضيلت حاصل نمي

 .و شناخت، پيامد تعليم و تربيت است

شـود و الزمـه تـالش در دنيـا            سعادت اخروي جز با تالش در دنيا فـراهم نمـي           .5
ها و شغلهاي گوناگون است و اين آشنايي بدون تعليم و             آشنايي با علوم و فنون و حرفه      

  )6() 118-117ص  / 1381رفيعي، بهروز، (آيد   تربيت به دست نمي

ـ شـرقي و غربـي   ـ   الهي، دانشمندان قديم و جديـد خالصه اين كه وحي  اهميـت،   
اند؛ اما صد افـسوس       اولويت و ضرورت تعليم و تربيت را به فرزندان آدم گوشزد نموده           

اگـر هـم امـروز در سراسـر جهـان           . انـد   كه انسانها چنان كه بايد به اين مهم قيام نكرده         
ليم و تربيتي جامع كه به تمـام        مدارس و دانشگاهها، صبح تا شام مشغول كار هستند، تع         

اي   نيازهاي بدني، رواني، اجتماعي و بويژه معنوي انسان پاسخ دهد، شايد در كمتر نقطه             
  .از جهان مورد توجه باشد

 در دانشگاه تهران رسماً آغاز به       1343 علوم تربيتي در سال       در ايران، اولين دانشكده   
 در دارالمعلمـين مـورد      1297 از سـال     البته مباحث مربوط به تعلـيم و تربيـت        . كار كرد 

توجه بوده است، اما تاسيس مركزي دانشگاهي كه به بررسي و پژوهش مـسائل تربيتـي                
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بـريم، در پـنج دانـشگاه در          در روزگاري كه ما به سـر مـي        . بپردازد به تاخير افتاده است    
و در  تهران و چندين دانشگاه در مراكز اسـتانها، دانـشكده علـوم تربيتـي برقـرار اسـت                   

استادان محترم در ايـن  . بسياري از دانشگاههاي كشور هم گروه علوم تربيتي وجود دارد      
اند كه البتـه صـبغه ترجمـه در           ها آثاري مهم در حوزه تعليم و تربيت نشر كرده           دانشكده

خوشبختانه پس از انقالب اسـالمي، بـويژه در ده سـال            . آنها بسيار قويتر از تأليف است     
م تربيتي در نهادهاي تازه تاسيس حوزه علميه قم هم مطرح گرديده            هاي علو   اخير بحث 

است و آثار تاليفي خوبي چه در زمينه تربيت و تعليم در فرهنگ اسالمي و چه در زمينه      
تـرين مركـز      در ايـن قـديم    _اعـم از ايرانـي و عـرب       _هاي انديشمندان مـسلمان     انديشه

  .پژوهشي كشور انتشار يافته است
هايي زياد     چه در زمينه نظريه پردازي و چه در ميدان عمل، كاستي           با اين همه، هنوز   

در تعليم و تربيت داريم كه اميدواريم با موقعيت خوبي كه از حيث توليد علم در كشور                 
به وجود آمده است و با حضور مدرسان جواني كه بعضي عـالوه بـر تـسلط بـه زبـان                      

ي هم مسلط هستند، شـاهد تحـولي        انگليسي، به زبان فرهنگ و علوم اسالمي، يعني عرب        
  .چشمگير در رفع كمبودها باشيم

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي با احساس ضرورت در زمينه نقد علمي             
و به روز كردن كتابهاي علوم انساني دانـشگاهها و هماهنـگ نمـودن آنهـا بـا فلـسفه و                     

ـ فرهنگ اسالمي هـاي گونـاگون اقتـصاد،     شـته  ايراني، از ده سال پيش استاداني را در ر 
تاريخ، جامعه شناسي، روان شناسي، زبان و ادبيات فارسي، زبان و ادبيات عربي، زبان و               
ادبيات انگليسي، علوم تربيتي، علوم سياسي، فلسفه، فقه و حقـوق و مـديريت گـردهم                

، )1384شـهريور  ( منت خداي را كه تاكنون. آورده و به اين امر مهم دعوت نموده است 
 متن مورد ارزشيابي دو     1200 متن درسي و كمك درسي احصاء شده،         5263 مجموع   از

سهم علـوم تربيتـي     .  متن به نظر نهايي رسيده است      760داور و دو بازبيني قرار گرفته و        
 آنها به     اثر دانشگاهي است كه اميدواريم هر چه زودتر همه         66از اين داوري و بازبيني،      



٧ مقدمه

  .نظر نهايي برسند
 كه بررسي اثري به پايان رسيد، نكاتي را كـه اسـتادان، شايـسته اصـالح                 پس از اين  

شود كه در تجديد چـاپ اصـالح          اند، با كمال احترام به مؤلف عاليقدر تقديم مي          دانسته
هـاي علـوم انـساني دسـت مـا را در              آرزو داريم كه تمام اسـتادان محتـرم رشـته         . گردد

تر بفـشارند و عـالوه بـر ارزشـيابي،        همكاري براي تحقق اين هدف علمي به گرمي بيش        
  .آمادگي خويش را براي تأليف كتابهاي دانشگاهي مناسب تر اعالم فرمايند

هـاي علمـي      گانه ياد شـده، برگـزاري همـايش         هاي گروههاي دوازده   يكي از فعاليت  
گروه علوم تربيتي با پيشنهاد استاد محترم جناب آقاي دكتر سيد علي اكبر حسيني              . است

 همايـشي   1384 شـهريور    24و23تصويب اعضاء محترم گـروه در روزهـاي         سروري و   
  را با شركت استادان محتـرم ايـن رشـته   » تحليل وتنظيم نظام علوم تربيتي« تحت عنوان  

 چكيده مقالـه رسـيده بـه دبيرخانـه          177از مجموع   . علمي در مشهد مقدس برگزار كرد     
ائه به صورت سخنراني انتخـاب و        مقاله جهت ار   22 مقاله پذيرفته و تعداد      46همايش،  

هايي خوب و مفيد هم بـين اسـتادان معـروف و كاركـشته و مدرسـان                   ارائه شد و بحث   
آنچه پيش روي داريـد مجموعـه مقـاالت ارائـه           . جوان در گرفت كه به غناي كار افزود       

شده به صورت سخنراني در اولين همايش تحليل و تنظيم نظام علوم تربيتي اسـت كـه                 
ان شاءاهللا به   . گيرد  مي بار داوري و ارزيابي، اكنون در اختيار عالقه مندان قرار         پس از دو    

 مقاله كه پذيرفته شده اند؛ ولـي در همـايش مجـال             23زودي مجلد دوم مقاالت، شامل      
  .ارائه آنها نبود، منتشر خواهد شد

ي  در خاتمه اوالً بايد از رياست محترم پژوهشگاه علوم انساني و مطالعـات فرهنگـ              
معنوي و مادي ايشان نبـود ايـن همـايش          هاي    جناب آقاي دكتر گلشني كه اگر حمايت      

برگزار نمي گرديد، تشكر نمايم و ثانياً سپاسگزاري نمايم از برادر ارجمند جناب آقـاي               
 85دكتر مظفر نامدار كه تالش ايشان سبب شد مجلد اول مقاالت اين همايش در سـال                 

 البته قدرداني از همه كساني كه مقاله ارسـال داشـتند،            .به دست خوانندگان محترم برسد    
به ويژه اعضاء محترم هيأت علمي دانشگاهها كه عـالوه بـر ارسـال مقـاالت در داوري                  

همچنـين از امـور مـالي       . بـر ايـن بنـده واجـب اسـت         انـد     مقاالت هم ما را ياري كرده     
ر گـروه علـوم     پژوهشگاه و همكاران محترمشان، از جناب آقاي محسن سـعادتمند دبيـ           
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تربيتي شوراي بررسي متون وكتب علوم انساني، آقاي حسين مقيسه و خانم آنيتا كماليها              
الزم به ذكر اسـت كـه ترتيـب         . نمايم  مي كارمندان دبيرخانه شوراي بررسي متون تشكر     

  .مقاالت الفبايي و براساس نام خانوادگي نويسندگان است
  .ق تر بدارد  خداوند همه را در راه انجام وظيفه موف

  عنـايات خــدا هيچيم هيچ بي  اين همه گفتيم ليك اندر بسيج 
  

  رئيس گروه علوم تربيتي شوراي بررسي متون وكتب علوم انساني
  و دبير همايش

  سيد كاظم اكرمي
  

  اعضاء كميته علمي و داوران همايش

  نور دانشگاه پيام  دكتر ابراهيم زاده، عيسي. 1
  دانشگاه تربيت معلم  كاظم دكتر اكرمي، سيد. 2
  دانشگاه عالمه طباطبايي  فر، مرتضي دكتر امين. 3
  دانشگاه تربيت مدرس  دكتر ايماني، محسن. 4
  دانشگاه تهران  دكتر بازرگان، عباس. 5
  دانشگاه تربيت معلم  دكتر بهرنگي، محمدرضا. 6
  دانشگاه تهران  دكتر باقري، خسرو. 7
  گاه شهيد چمران اهوازدانش  جعفر سرشت، محمد دكتر پاك. 8
  دانشگاه شهيد بهشتي  حسن دكتر پرداختچي، محمد. 9

  دانشگاه شيراز  دكتر جهاني، جعفر. 10
  دانشگاه شيراز  اكبر علي دكتر حسيني، سيد. 11



٩ مقدمه

  دانشگاه كرمان  حسين دكتر حسيني، سيد. 12
  دانشگاه تربيت مدرس  دكتر حاضري، عليمحمد. 13
  دانشگاه تربيت معلم  ، غالمرضانژاد حسين دكتر حاجي. 14
  دانشگاه شيراز  نژاد، مرتضي دكتر خسرو. 15
  دانشگاه كرمان  نسب، عباسعلي دكتر رستمي. 16
  دانشگاه تربيت معلم  پور، حسن دكتر رستگار. 17
  دانشگاه تعليم و تربيت  دكتر شرفي، محمدرضا. 18
  دانشگاه عالمه طباطبايي  دكتر شعباني، حسن. 19
  دانشگاه عالمه طباطبايي  آبادي، عبداهللا تر شفيعدك. 20
  پژوهشكده تعليم و تربيت  دكتر صافي، احمد. 21
  دانشگاه كرمان  رضا دكتر علوي، حميد. 22
  دانشگاه تربيت معلم  دكتر عطاران، محمد. 23
  دانشگاه تربيت معلم دكتر عسگريان، مصطفي. 24
  دانشگاه تربيت مدرس  دكتر فردانش، هاشم. 25
  دانشگاه شهيد بهشتي    واجارگاه، كوروش دكتر فتحي. 26
  دانشگاه تهران      دكتر كاردان، عليمحمد. 27
  دانشگاه تربيت معلم     دكتر كديور، پروين. 28
  دانشگاه تربيت معلم      دكتر كيامنش، عليرضا. 29
  دانشگاه تهران        دكتر گويا، زهرا. 30
  دانشگاه شهيد بهشتي    بادي، حسينآ دكتر لطف. 31
  دانشگاه تربيت مدرس    محمدي، محمود دكتر مهر. 32
  دانشگاه شيراز     دكتر مزيدي، محمد. 33
  دانشگاه كرمان    اهللا پور، نعمت دكتر موسي. 34
  دانشگاه تربيت معلم      پور، بهرام دكتر محسن. 35
  دانشگاه تهران    كمالي، سيد محمد دكتر مير. 36
  دانشگاه تهران    علي دكتر ميرزابيگي، محمد. 37
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  طباطبايي دانشگاه عالمه      دكتر ملكي، حسن. 38
  دانشگاه تربيت معلم      نژاد، شكوه دكترنوابي. 39
  دانشگاه عالمه طباطبايي      دكتر نيكنامي، مصطفي. 40
  دانشگاه تربيت معلم  عبدالحسين زاده، مير دكتر نقيب. 41
  

                             
  
  

  اعضاء كميته اجرائي همايش
  نور دانشگاه پيام  زاده، عيسي دكتر ابراهيم. 1
  دانشگاه تربيت معلم  كاظم دكتر اكرمي، سيد. 2
  دانشگاه تربيت مدرس  دكتر ايماني، محسن. 3
  دانشگاه شيراز  دكتر جهاني، جعفر. 4
  دانشگاه شيراز  علي اكبر دكتر حسيني، سيد. 5
  دانشگاه كرمان  حسين  حسيني، سيددكتر. 6
  دانشگاه شيراز  دكتر خسرونژاد، مرتضي. 7
  دانشگاه كرمان  نسب، عباسعلي دكتر رستمي. 8
  فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه  دكتر قربانزاده، قربانعلي. 9

  دانشگاه تربيت معلم  سعادتمند، محسن. 10
  فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه  مقيسه، حسين. 11
  فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه  كماليها، آنيتا. 12



  
  
  
  
  
  

سير تحول برنامه درسي و ضرورت نگرش راهبردي به آن در عصر تحوالت 
  فناوري اطالعات و ارتباطات

  1ناهيد آزاد منش
  چكيده 

 تغييـر داده     چهره زندگي بـشر را     ICT(2(تحوالت سريع فناوري اطالعات و ارتباطات       
علمـي  هـاي     حـوزه . آيـد   مـي   پديد ICTاي تازه از پيشرفت در قلمرو         هر روزه جنبه  . است

. آيند مختلف مترصد شناخت اين ره آوردها بوده، در صدد تطبيق خود با فضاي سايبر بر مي
گيرد  در قلمرو بسيار مهم علوم تربيتي نيز اين پيشرفتها با اشتياق خاصي مورد توجه قرار مي   

برنامه درسي، بـر    هاي    در اين مقاله تالش شده است تا ضمن مروري بر سير تكوين نظريه            .
اين واقعيت تأكيد شود كه تحوالت نوين علمي و توسعه فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات،                 

برنامه درسي و گام برداشتن به سوي رويكردهايي تازه را اجتناب ناپذير هاي  بازنگري نظريه
بازنگري حتمي به كارگيري فنون و روشهاي برنامـه ريـزي راهبـردي             در اين   . ساخته است 

  . براي اطمينان يافتن از توجه به همه عوامل ذي مدخل توصيه شده است
، رويكرد حل مـشكل، رويكـرد نظـام         )ICT(فناوري اطالعات و ارتباطات   : واژگان كليدي 

، برنامـه درسـي آينـده       مند، مهندسي برنامه ريزي درسي، آموزش مجازي، انقـالب انفورماتيـك          
  محور

                                                 
    كارشناس ارشد علوم تربيتي.1

2. Information and Communication Technology 
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  مقدمه

در ايـن ميـان    .كنيم كه همه چيز به سرعت در حال تغيير است           مي در جهاني زندگي  
فنـاوري  . گـذرد   مـي  نزديك به سه دهـه از انقـالب انفورماتيـك و پيامـدهاي بـديع آن               

هـر روز كـه     . چهـره زنـدگي بـشر را تغييـر داده اسـت           ) ICT(اطالعات و ارتباطـات     
شـود و سـاير       آشـكار مـي    ICTه تازه اي از پيشرفتهاي بـشر در قلمـرو           گذرد، وجو  مي

دسـت  . آينـد  علمي در صدد اسـتفاده از ايـن ره آوردهـا بـر مـي          هاي    و منظومه ها    حوزه
. كننـد  اندركاران آموزش نيز با عالقه و حساسيت ويژه اي ايـن پيـشرفتها را دنبـال مـي                 

 دارد و ايـن رهبـران آموزشـي در          وجوه مختلف فنĤّوري، چالشهايي تـازه را بـه همـراه          
خود را براي مقابله با اين چالشها و مواجـه شـدن بـا              هاي    جامعه هستند كه بايد توانايي    

نظامهاي آموزشي و درسـي در تمـام سـطوح در دريـايي از              . اين پيشرفتها افزايش دهند   
تغييرات غرق خواهند شد؛ پس وجود چشم اندازي قوي، شفاف، منظم و مرتب، نقشي              

  .وري در تمام طرحهاي مبتني بر فنĤّوريهاي نوين داردمح
در اين ميان رشته برنامه ريزي درسي به دليل ظرفيتهاي فراواني كه براي اسـتفاده از                

مربـوط بايـد مترصـد آگـاهي از         هـاي     قابليتهاي اين فناوري دارد، بيش از سـاير حـوزه         
سـؤال  . زشي و درسي باشد   آموهاي     براي پيشبرد و بهبود برنامه     ICTفرصتهاي ناشي از    

بسيار مهمي كه در اين ميان مطرح است اين است كه برنامه ريزان درسي اصوالً بـا چـه    
رويكردي مواجـه خواهنـد بـود و چگونـه قـادر هـستند از تحـول برنامـه و محتـواي                      

درسي به تناسب پيشرفتهاي سريع در قلمرو فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات              هاي    برنامه
  مطمئن شوند؟

  

  برنامه درسيهاي  ير تطور نظريهس

هـاي   شـويم كـه نظريـه     مـي با مروري بر آثار و منابع منسجم حوزه برنامه درسي متوجه          
متعددي در اين خصوص ارائه شده و حتي بلوغ نظريه اي به حدي بوده است كه منجر                 

ا تمـامي ايـن رويكردهـ     . يا متاتئوريهايي در برنامه درسي شده اسـت       ها    به ارائه فرانظريه  



  
  
  

١٣ ... درسي و ضرورت نگرش راهبردي  سير تحول برنامه

آنچه بر اين رويكردها اثر گذارده، مركب از فرايندهاي         . اند متأثر از متغيرهاي متعدد بوده    
يادگيري، ديدگاههاي ايـدئولوژيك، فرهنـگ، اقتـصاد، سياسـت و           هاي    اجتماعي، نظريه 
  ).1379ميلر، (غيره بوده است

 پديـد  در واقع برنامه ريزي درسي كه به عنوان حوزه اي تخصصي در اوايل قرن بيـستم       
 رسـميت نـسبي   1»بوبيـت « با انتشار اولين كتاب برنامه درسي نوشته  1918آمد، در سال    

نظري را پي ريزي كرد كه مشوق سـاير محققـين در            هاي    اثر بوبيت نخستين پايه   . يافت
گرچه بوبيت تحت تأثير اصول مديريت علمي عصر خود قرار          . قلمرو برنامه درسي بود   

روشـهاي  . ار بردن اين اصول در امر برنامه درسي بوده است         گرفته بود، او در صدد به ك      
بوبيت براي آن زمان بسيار پيچيده بود و شباهت صدها هدف و فعاليـت بـه ماشـين يـا       

  .كارخانه موجب انتقاد از كارهايش شد

 بــا همكــاري بوبيــت در دانــشگاه شــيكاگو بــه رهيــافتي تركيبــي مركــب از 2تــايلر
 كـه بـر فعاليـت       4»پيـشرفت گرايـي   «مطمع نظر داشـت و      را  ها     كه هدف  3»رفتارگرايي«

ايــن اولــين گــام در تكامــل برنامــه درســي . يادگيرنــده تأكيــد داشــت، دســت يافتنــد
  ).20، ص 1373ارنشتاين و هانكينس، (بود

گام نخست پس از مدتي دچار تحول گشت و زماني كه به مدرسه به عنوان نظـامي                 
 مديريتي گـسترش بيـشتري پيـدا كـرد و بـه             سازماني و هاي    اجتماعي توجه شد، نظريه   

طرفـداران ايـن نظريـه عالقـه منـد بـه تغييـر و               . سازماني توجه بيشتري شد   هاي    فرايند
برنامه درسي در زمينه سـاختار اداره مدرسـه بيـشتر           هاي    نوآوري بودند، ولي به نوآوري    

يـن امـر   آنهـا بـه ا  ) 23همان، ص . (كردند تا روشها، موضوعات و مواد درسي      مي توجه
 كردند كـه چگونـه متخصـصان برنامـه درسـي، مـشاوران و مـديران اجرايـي                   مي توجه
مديران و مشاوران نظريه پرداز نبودند، بلكه به عنـوان    . توانند فرايندها را تسهيل كنند     مي

. شـد   مـي  از طريق مديران بـه معلمـان ابـالغ        ها    رويه. گرفتند  مي منبع، مورد استفاده قرار   

                                                 
1. Bobbit 
2. Tyler 
3. Behaviorism 
4. Progressism 
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د مزبور درجهت دپارتماني كـردن، تخصـصي شـدن و تثبيـت رويكـرد               بنابراين، رويكر 
  )25همان، ص . (موضوع محوري بود

مـديريتي و   هـاي     مدت زيادي نگذشت كه به جاي توجه به موضوع از منظر نظريـه            
سازماني از ديدگاه ساختاري به موضوع توجه شد و برنامه درسي در چهـارچوب يـك                

بـه  . بر خود گرفت  » مهندسي برنامه ريزي درسي   «نام  نظام يا سيستم، سازمان داده شد و        
طور كلي اين رويكرد در برنامه درسي متأثر از نظريه سيستمها بود كه به وسيله جامعـه                 

  )25همان، ص . ( مطرح گرديده بود1960 و 1950هاي  شناسان در دهه
در همـين زمـان برنامـه    . مطـرح كـرد  1اولين نظريه سيستم برنامه درسي را بوشـامپ      

 گرفت و سؤاالتي كه درباره برنامه درسي        مي رسي از ديدگاهي كالن مورد بررسي قرار      د
شد به جاي آن كه فقط با موضوعات درسي خاص يا كالسهاي ويژه مـرتبط باشـد،                  مي

وي به نقاط مشترك نظـام برنامـه درسـي،          . به تمام مدرسه يا ساختار مدرسه وابسته بود       
  )1382طالب زاده و فتحي، . (ي خاص كردنظام آموزشي و نظام ارزشيابي توجه

 بـه شـدت     1950 تا   1930هاي    در دهه » رويكرد علمي «از طرفي همراه با اين تحوالت،       
مطرح شده بود و اين رويكرد باعث گسترش مرزهاي برنامه درسي به روشـهاي گونـاگون                

  .آموزش، يادگيري، تدريس، مشاوره و راهنمايي، ارزشيابي و روشهاي اداري گرديد
 از شكوه و عظمت رويكرد علمي كاسته شد و برنامـه درسـي              1950اما پس از دهه     

رويكرد علمي، فني و انعطاف ناپـذير  . پرداختها  متوجه روشهاي كيفي شد و به كيفيت  
. تلقي شد و به سيماي اجتماعي و فردي، فرهنگي و طبيعـي برنامـه درسـي توجـه شـد        

 اساس نظريات خود كه مبتني بر روانـشناسي         تدريجاً پيشرفت گرايان و انسان گرايان بر      
كودك بـود بـه نيازهـا و عاليـق كـودك توجـه كردنـد و بـه آزادي بـراي يـادگيري و                         

در واقع هدف اين    . دستاوردهاي فردي، خودشكوفايي، استقالل و عزت نفس توجه شد        
 شـدند؛ يعنـي پـس از    2رويكردها متوجه فعاليتهايي بود كه منجر به رويكرد حل مـسئله  

وره سيستمها دوره جديدي بر مبناي حل مـشكل ايجـاد شـد كـه در آن هـدف، حـل                     د
  .مشكل و يادگيريِ يادگيري بود

                                                 
1. Beauchamp 
2. Problem Solving 



  
  
  

١٥ ... درسي و ضرورت نگرش راهبردي  سير تحول برنامه

هـا   در اين ميان نظريه پردازان برنامه درسي كتب بسياري نگاشتند كه حاكي از سليقه           
و نگاه خاص هر يك از آنان به موضوعات و مسائل مربوط به برنامه درسي بـود و هـر                    

  .دي خاصي را از نظريات برنامه درسي ارائه نمودنديك طبقه بن
 طبقه بندي خود را بر طيفي قرار داد كه از رويكرد رفتـارگرايي شـروع    ) 1374(ميلر  

 ديسيپليني، اجتماعي، رشدگرا، شناختي، انسان گرايانه و        _شد و با رويكرد موضوعي     مي
  .رسيد  ميباالخره ماوراي فردي راجرز به پايان

دش ولـنس در كتـاب خـود طبقـه بنـدي خاصـي را ارائـه كردنـد و                    آيزنر و شـاگر   
ديدگاههايي را كه در واقع ازهـم دور و متـضاد و معـارض بـا يكـديگر بـود در قـالبي                       

عقـل گرايـي   «شد، سـپس    مي شروع1»رشد شناختي«از ها  اين نظريه. منسجم قرار دادند  
ـ     مي  مطرح 3»خودشكوفايي« و پس از آن ديدگاه       2»آكادميك بـاز  «االخره ديـدگاه    شد و ب

  ).127-113، ص 1381مهرمحمدي، (گرفت   مي مورد بررسي قرار4»سازي اجتماعي
آيزنر طبقه بندي ديگري را نيز از رويكردهاي برنامه درسي مطـرح كـرد كـه شـامل                  

 كه ريشه در آموزش مذهبي داشت شروع كـرد   5»جزميت مذهبي «او از   . شش نظريه بود  
ناميد كه از عقالنيت و خردورزي سـخن        » ن گرايي عقالني  انسا«و دومين ايدئولوژي را     

بود كه هم بر محيط و هـم        » پيشرفت گرايي «سومين رويكرد از نظر او      . آورد  مي به ميان 
سـؤال  . ناميـد » رويكردهاي انتقادي «چهارمين رويكرد را    . بر تفكر و تجربه تأكيد داشت     

كـساني اسـت؟ او در پنجمـين    اصلي آنها اين بود كه برنامه درسي در خدمت منافع چه      
آنان به يادگيري نحوه زندگي كودك توجه داشتند  . را قرار داد  » نومفهوم گرايان «رويكرد  

  ). 169-130همان، ص (كردند  مي  فرض6»برآمدني«و بنابر اين عمالً برنامه درسي را 
  

                                                 
1 .Cognitive Development 
2. Academic Rationalism 
3. Self Actualization 
4. Social Reconstruction 
5. Religious Orthodoxy 
6. Emergent Curriculum 
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  ضرورت توجه به رويكردي راهبردي و استراتژيك: آينده و تغييرات

كنيم كه بـين دو       مي كند كه ما در جامعه اي زندگي        مي  اذعان 1995  در سال  1نيزبيت
هايش بر اطالعات استوار     عصري كه صنعت رهبر بود و عصري كه پايه        . عصر قرار دارد  

چرچيـل هـم    . داريم  مي ما در اين عصر يعني عصر اطالعات نخستين گامها را بر          . است
ــوري   ــه امپراط ــود ك ــه ب ــاي  گفت ــوري ه ــده، امپراط ــاي آين ــود   ه ــد ب ــر خواهن                            تفك

)Ornstien & Hunkins, 2004, p. 382.(  
چهار سال است كه جهان وارد قرن بيست و يكم ميالدي شده، اما تغييري جدي در                

رسـد    مـي  به نظر . زمينه برنامه درسي و برنامه ريزي درسي بوضوح قابل مشاهده نيست          
ت عمـده سياسـي و اجتمـاعي و از همـه مهمتـر              برنامه ريزي درسي خود را بـا تحـوال        

نزديك بـه ربـع قـرن       . انقالب انفورماتيك آنچنان كه بايد و شايد هماهنگ نكرده است         
 مطرح شده، آموزش ابعادي وسيع تر يافته و مباحثي چون           ICT و   ITاست كه مباحث    

اگرچـه تغييـر خـود ريـشه در رويكردهـاي           . آموزش مجازي به شدت رايج شده است      
ابقه اي چون رويكردهاي موضوعي دارد، بهتر است بـراي ايـن كـه برنامـه درسـي،                  باس

مبتني بر مجموعه واقعيات موجود و تحوالت آينده باشد از رويكردي راهبردي استفاده             
رويكردي جديد و راهبردي كه در عين نگرش به جزئيات، به نگرش به كل بيشتر              . شود
 بوده به مراتب بيشتر شـده، مـسائل گـسترش           امروز تنوعي كه در گذشته    . كند  مي توجه

امروزه مباحث زيادتر و جديدتري مطرح شده، بحث از         . يافته و جوامع رشد كرده است     
اقليت ها، تمدن، دو زبانه شدن، جنسيت، جهاني شدن يـا بـومي مانـدن و نظـاير آن در          

  .برنامه ريزي درسي مطرح گرديده است
ش روي ما را با اتكـا بـه دنيـاي اطالعـات و              رويكرد جديد بايد بتواند چالشهاي پي     

هم به اصرار قدرتهاي سياسي در مورد جهاني سازي فكر كنيم           . ارتباطات از ميان بردارد   
بايد تهديدهاي مختلفي كه براي پديده برنامـه ريـزي          . و هم به حقوق فردي توجه كنيم      

ئق آمدن بر ايـن     كند شناسايي كرده و در رويكرد جديد براي فا          مي درسي مخاطره ايجاد  
  .تهديدها راه حل هايي جستجو كنيم

                                                 
1. Naisbitt 



  
  
  

١٧ ... درسي و ضرورت نگرش راهبردي  سير تحول برنامه

دنياي جديد اطالعاتي باعث عـدم اعتمـاد        هاي    و پيچيدگي ها    تغيير سريع، دگرگوني  
 به آينده و تا حدودي ترس و اضطراب و دل نگرانيهاي فرهنگـي، اخالقـي و اجتمـاعي          

همراه با آن روابـط     مسلماً اگر قرار باشد اطالعات و ارتباطات ما بيشتر شود و            . شود مي
انساني تضعيف گردد و بر تهديـدات جديـدي چـون جـرم و جـرائم، تقلبـات جديـد                    

و بي بند و باريها افزوده شود، به عقيده ويليام ها    اي، رمزگشايي  اي، سرقتهاي رايانه   رايانه
شـود و فنـاوري       مـي  اطالق» جامعه بدون جايگاه  «ناك به سمتي خواهيم رفت كه به آن         

توان با در دست داشتن اهداف        ايشي بدون آرامش تدارك خواهد ديد؛ اما مي       براي ما آس  
مشخص از يكسو و راههاي مقابله با تهديدات اين فناوري از سوي ديگر، برنامه درسي               

  .اي را تدوين كرد جديد و رويكرد تازه
اي است كه پس از تعيـين رسـالت يـا             رويكرد راهبردي داراي فرايندي چند مرحله     

در . كنـد   مي  اصلي كه هدف غايي است اقدام به تدوين اهداف كيفي يا بنيادي            مأموريت
اين فرايند با مطالعه شرايط محيطي بـه قـصد يـافتن فرصـتها و تهديـدهاي موجـود در           

تـوان اهـداف     ميمحيط و بررسي عملكردها به قصد يافتن نقاط قوت و ضعف موجود،           
لعـات محيطـي، تـدوين و راهبردهـا و          كمي را با عنايت به اهداف بنيـادي و نتـايج مطا           

  . سياستهايي براي دستيابي به اين اهداف تدوين كرد
توان گفت رويكرد راهبردي جديد در عـصر تغييـرات پرشـتاب،              مي در اين صورت  

  :كند از جمله  مينيازهاي جديدي  را مطرح
روند حركت از تدريس به يادگيري كه در آن دانش آموز در كانون توجـه اسـت،                  -
به و كار تجربي در صدر اولويت هاست و دانش آموزان از طريق منـابع اطالعـاتي                  تجر

  .پردازند  ميمختلف از جمله اينترنت به يادگيري
گذر از يادگيري انفرادي به سوي يادگيري مشاركتي كه در آن كار گروهي مطـرح                -

 .خواهد بود

رش فكري كـه در آن بـر پـرو        هاي    حركت از دانش موضوعي به سمت شايستگي       -
ضروري براي يادگيري مستقل، پرورش مهارت حل مسأله و آشـنايي بـا             هاي    شايستگي

 .برقراري ارتباط و تعامل تأكيد شده استهاي  شيوه

تأكيد بر تلفيق موضوعات به جاي موضوعات مجزا كه در آنها دانشها و مهارتهاي               -



  
  
  
 »يش تحليل و تنظيم نظام علوم تربيتياولين هما«

 
18

 .كند  ميشود و يادگيري مسأله محور را تسهيل  ميمختلف تلفيق

 .اي معلمان و تدوين روشهاي جديد آموزش قبل و ضمن خدمت حرفهتوسعه  -

و ها  آمادگي رهبران حركتهاي نوين آموزشي براي هدايت تفكر، احساسات، انرژي     -
 .موكلين خود، يعني جامعه، در جهت پيشبرد نظامهاي نوين آموزشيهاي  توانايي

 .ر همزمانجديد آموزش براي استفاده از چند رسانه به طوهاي  طراحي شيوه -

بندي موضوعات مهم، آماده سازي جوانان و به كارگيري          آموزش همگاني، اولويت   -
 .تمامي منابع موجود و استفاده از آموزشهاي رايانه اي در اين زمينه ها

و قابليتها و همه آنچه به پيشبرد ما در مسيرهاي صحيح كمـك             ها    شناخت توانايي  -
 .خواهد كرد

اهبر، خلّاق، كار آفـرين، نـوآور، كارآمـد و آمـاده            تربيت دانش آموختگاني خود ر     -
 .براي اشتغال و پذيرش مسئوليت

  

  برنامه درسي در عصر انقالب انفورماتيك 

اصوال پرسش اساسي كه متفكران و سياست گذاران و نظريه پردازان عرصه تعليم و              
 تربيت بيش از هر چيز بايد همت خود را صرف يـافتن پاسـخ بـراي آن كننـد دو چيـز                     

فناوري اطالعات به عنوان يك پديده تمدني طالب چه نـوع تعلـيم و تربيتـي                ) 1: است
براي تحقق اهداف تعليم و تربيت از فناوري اطالعات و ارتباطات در حكـم        ) 2است و   

  .توان كرد  مييك ابزار چه استفاده هايي
 ICT به   در واقع اولين سؤال نگاهي غير ابزاري و دومين سؤال نگاهي كامالً ابزاري            

 به عنوان منبع اطالعاتي در دستيابي به اهداف و بار ديگـر بـه               ICTيعني يك بار    . دارد
  )1383مهرمحمدي، .(عنوان ابزار تحقق هدفهاست

شوند؛   مي در امر آموزش پيش بيني سبكها و روشهاي نوظهور از نظر تاريخي مهم تلقي             
تاب گرفتن تغيير در مدارس باشـد       توان قبل از اين كه تهديدي براي ش         مي زيرا براين اساس  

آمـوزش در امـر     . توان ضبط و ربطشان كرد      مي با آشكار كردن آنها در پشت درهاي مدرسه       
كند، اصوالً نسبت به فنĤّوري بدبين است و قبل از   ميزندگي كودكان محافظه كارانه برخورد



  
  
  

١٩ ... درسي و ضرورت نگرش راهبردي  سير تحول برنامه

جمـع و جـور     اين كه تكنولوژي مشكلي را برايش ايجاد كند سعي در تطبيق خـود بـا آن،                 
  )Loveless, 2001! (كردن آن و يا در نهايت خاموش كردن آن دارد

تغييراتي كه موج وسيع فناوري اطالعات و ارتباطات آورده است، ديگر امكان ضبط             
و ربط در پشت درهاي مدرسه ندارد؛ زيرا در زندگي اجتمـاعي و اقتـصادي مـا ريـشه                   

 تعـاريف و    ICTدر واقـع    . ه اسـت  دوانده و باعث شتاب تغييرات در آموزش نيـز شـد          
تجربيات تعليم و تربيت را بر حسب مفـاهيمي چـون زمـان، مكـان، توانـايي و هـدف                    

  )Loveless, 2001. (كشد  ميتدريس به چالش
 همانند كاتاليزوري است كه عوامل مؤثر بر تعلـيم و تربيـت را    ICTگوييم    مي وقتي

 ا تا منابع و كارهـاي روزمـره را شـامل          دهد؛ يعني از عقايد و رفتاره       مي تحت تأثير قرار  
شود، پس بايد ديدگاهي كه سؤال اول را مطمح نظر قـرار دهـد، داشـت يعنـي ايـن                     مي

 بر تمامي عوامل تعليم و تربيت دارد، نگاه ICTامكان وجود دارد كه بتوان با تأثيري كه     
  .جديدي به اين عوامل بياندازيم

اطالعاتي، آموزش ديدن يا تحصيل كردن اصوالً اين سؤال مطرح است كه در جامعه      
به چه معني است و نقش معلم چيست؟ امروز در جوامع يادگيري، معلم و يادگيرندگان               

 در فرهنـگ، تعلـيم و       ICTو نفوذ   ) Mortimore,1999(كنند  مي مشتركاً دانش را بنا   
نـش  تربيت و برنامه درسي متنوعي را از ادراكات نسبت به معلمـين، يادگيرنـدگان و دا               

موضوعي و  هاي    از طرف ديگر بيان و درك راههاي شناخت هم در حوزه          . كند  مي ايجاد
 توسط يادگيرندگان و معلمـين همچنـان در   ICTهم بين موضوعي در نتيجه استفاده از        

  )Loveless, 2001. (حال تغيير است
  

  درسي آينده محورهاي  برنامه

از كـاركردي آموزشـي، مـدني و        فناوري اطالعات و ارتباطات بيشتر در جهت حمايت         
ما نـسبت بـه آمـوزش شـهرونداني كـه قـادر بـه               . تواند نقشهاي اساسي ايفا كند      مي انساني

شايد بتـوان گفـت ايـن مـسأله بـا تأكيـد بـر               . مشاركت كامل در جامعه اي آزادند مسئوليم      
 تعليم و تربيت انتقادي و تأكيد آنان بر آمـوزش دانـش آمـوزاني اسـت كـه هـم                   هاي    نظريه
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ــورد     ــه برخ ــود فعاالن ــگ خ ــا فرهن ــم ب ــد و ه ــدگاني منتقدن ــشاركت كنن ــيم ــد  م   . كنن
)Loveless, 2001.(  

در جهت توليد مفاهيم     ICTبتوانند از استعداد بالقوه   ها    در واقع در صورتي كه معلم     
جديد و تشويق دانش آموزان به پرسش كردن در زمينه كـاركرد فنّـĤوري در فرهنـگ و                  

ه كنند و نقش دانش آموز بـه عنـوان سـازنده دانـش نقـشي              ساخت دانش خاص استفاد   
درسي پـوچ و پنهـان      هاي    توان گفت شايد بتوان از دام برنامه        مي كليدي محسوب شود،  

 بازنگري ICTو نيستهاي برنامه درسي را در سايه تحوالت فناوري   ها    گريخت و هست  
  ) 1383, مهرمحمدي.(كرد

بايـد  .  نيازهاي اطالعاتي جامعه رهسپار كـرد درسي را به طرفهاي  بايد بتوان برنامه 
نسبت به مهارتها و روشها چه از نظر فنّي و چه از نظر رفتاري قبل از اين كه به كـاربرد                 

بدون درنظر گرفتن چنين مهمـي      . اي داشت  مؤثر آنها توجه شود، جهت گيري هشيارانه      
امروزه با انفجار   . دهد  مي اي از كارهاي روزمره و تكراري را انجام        يك فرد تنها مجموعه   

دانش و بسط و گستردگي آن ضرورتي براي به خاطر سپاري و يادگيري به شكل سابق                
يادگيري چگونگي يافتن اطالعات، يادگيري مستقل در اين زمينه كه افـراد            . وجود ندارد 

خود درباره موضوعات به تفكر بپردازند، مشكالت را تجزيه و تحليل كننـد، بـه همـراه                
بايد بين تئوري و عمل، .  ضرورتي اجتناب ناپذير است  ICT مشاركتي در عصر   يادگيري

بين آموزش تخصصي و عمومي، بين تحقيق و به كار گيري موضوعات كه در طراحـي                
. درسي و مهارت آموزي مورد توجهند، تناسـب و تـوازن برقـرار شـود              هاي    مؤثر برنامه 

تواند در اين سه عبـارت خالصـه    مي شايد با چنين زمينه هايي بتوان گفت برنامه درسي   
  : شود

اطالعـات در  هـاي     حوزه هايي كه با فلـسفه در ارتبـاط اسـت؛ هماننـد پايـه               :دانش
  .جامعه، دانش محيطي و زمينه اي و دانش مديريت

 اجزاي مربوط به ارتباطات، مهارتهاي بين فردي، مهارتهاي فني مثل برنامـه             :مهارت
  .اي اطالعاتيدر پايگاهه ريزي و مديريت جستجو

 كننـد   مـي   هم شامل ابزارهاي كميت گرا و هم ابزارهايي كه تجزيـه و تحليـل              :ابزار
تجزيه و تحليل سيستم، روشهاي تحقيـق، منطـق، ابزارهـاي كتـاب شناسـي و              (شود   مي



  
  
  

٢١ ... درسي و ضرورت نگرش راهبردي  سير تحول برنامه

  )UNESCO,1998...) (سازماني، خالصه كردن، فهرست كردن موضوعات و 
اس تحـوالت رخ داده در زمينـه فنـاوري     در نتيجه برنامه درسي آينده محور بـر اسـ         

  : تواند شامل اين موارد باشد  مياطالعات و ارتباطات
  العمر باشد ادگيري ماداميهدف آن چگونگي يادگرفتن و  .1
 باشدها  هدف آن استقالل عقالني و ايجاد انعطاف در برنامه .2

 برنامه درسي بايد به سوي انفرادي شدن يا يادگيري مستقل حركت كند .3

 ن توجه به زيبايي شناسي و تربيت هنري باشدهدف آ .4

برنامه درسي فراگير محور و سؤال محور باشـد و بـراي پرسـيدن ارزش زيـادي       .5
 قائل شود

 هدف برنامه درسي تفكر نقّاد و خالق و تقويت قابليتهاي برتر تفكر باشد .6

برنامه درسي بايد به سـوي يـادگيري مـشاركتي و درنتيجـه پـرورش قابليتهـاي                  .7
  و اجتماعي حركت كندشهروندي

 هدف آن بايد توليد و ساخت دانش چه براي يادگيرنده و چه معلم باشد .8

 برنامه درسي بايد به سوي تحقق سواد اطالعاتي حركت كند .9

 هـم تعامـل بـين انـسان و طبيعـت و محـيط               ICTهدف آن بايد هم استفاده از      . 10
 )1383, هرمحمديم(توامان باشد و هم به ضرورت تعامالت چهره به چهره تأكيد كند

دانـد كـه      مـي   مناسـب  2درسي آينـده محـور    هاي     شش حوزه را براي برنامه     1كافمن
  :عبارتند از

  دسترسي آسان به اطالعات .1
 تفكر روشن .2

 برقراري ارتباط مؤثر .3

 درك محيط پيرامون انسانها .4

 درك فردي و اجتماعي .5

 فردي هاي  تقويت شايستگي .6

                                                 
   ).A. S. C. D(ريزي درسي آمريكا  يكي از متخصصين مؤسسه نظارت و برنامه. 1

2. Future-Based Curriculum 
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شـود    مـي  ه براي برنامه درسي پيشنهاد    با توجه با مباحث مطرح شده، راهبرد هايي ك        
  :عبارتند از

  .درسي با تغييرات فناوري اطالعات منطبق شودهاي   برنامه-
 .درسي شودهاي   محور كارها و فرايند برنامهICT استفاده از -

 . استفاده از نرم افزارهاي كمكي در سرلوحه كارها قرار گيرد-

  .اركرد، برنامه ريزي شود حداقل تجهيزات رايانه اي براي حداكثر ك-
تربيت معلم در متن كارها قرار گيرد و به كيفيت معلمين توجه شود نـه               هاي     دوره -

 .كميت آنها

 . استفاده شود1 از مديريت مدرسه محور-

ريزان درسي گـامي مثبـت در        اگر چنين شود شايد بتوان گفت برنامه درسي و برنامه         
  .شته اندجهت انتقال سازنده به هزاره جديد بردا

  به سوي نظريه اي نوين در برنامه درسي: نتيجه
اخير بويژه در قلمرو فناوريهـاي نـوين و         هاي    توسعه روزافزون دانش بشري در دهه     

تـوان   از جمله آنها فناوري اطالعات و ارتباطات به اندازه اي گسترده بوده است كه نمي              
در اين مقاله تالش شد     . نگاشتدانش بشري را ناديده ا    هاي    آثار وسيع آن بر ساير حوزه     

تا ضمن مروري بر سير تكوين نظريات برنامه درسي، اين واقعيت مورد اشاره و تأكيـد                
قرار گيرد كه تحوالت نوين علمي و توسعه فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات، بـازنگري                 

برنامه درسي و گام برداشتن به سوي رويكردهـايي تـازه را اجتنـاب ناپـذير                هاي    نظريه
در اين بازنگري حتمي به كارگيري فنون و روشهاي برنامه ريزي راهبردي      . ته است ساخ

  .براي اطمينان يافتن از توجه به همه عوامل ذي مدخل توصيه شده است
در . يك نظريه بايد بسيار هوشمندانه باشد يا زمينه هايي را بـراي تجربـه مهيـا كنـد                 

اطات بين عوامل دروني برنامه درسـي و        برنامه درسي جديد نيازمند نظريه هستيم تا ارتب       
پيچيده بيرون را كشف كنيم و پيوستگي مجدد برنامه درسـي و ارتبـاطش بـا                هاي    پديده

گيرد، هم    مي برنامه درسي هم به وسيله نيروهاي جامعه شكل       . جامعه را تشخيص دهيم   

                                                 
1. School-Based Management 



  
  
  

٢٣ ... درسي و ضرورت نگرش راهبردي  سير تحول برنامه

. دهـد  مي بينند، شكل  ميجامعه را با دانش، گرايشها و مهارتهاي توده مردمي كه آموزش    
پس در جامعه اطالعاتي و در عصر فناوري اطالعات و ارتباطات نيز براي حل معـضل                

 در درجه اول بـه نظريـه پـردازي در         ICTپيچيده آموزش، برنامه درسي و ارتباط آن با         
نظريه پردازان بايد تفكر و فرضيه سازي كنند؛ زيرا فنĤّوريهـا        . برنامه درسي نيازمند است   

شوند و نظريه به مـا        مي رهاي بسيار مهم قرن بيست و يكم محسوب       جزء عوامل و متغي   
درسـي  هاي    كند تا به مهمترين سؤاالتمان در زمينه پيشرفتهاي فناوري و برنامه            مي كمك

  )Stark, Lowther, 1995. (جوابگو باشيم
براي رسيدن به تعليم و تربيتي همراه با تحوالت جديد نياز داريم تـا بـه نقـشي كـه      

محيطهاي يادگيري و تعـامالت بـين يادگيرنـدگان و         ,  باورها، دانش موضوعي   فرهنگ و 
ــويم    ــوردار شـ ــوب برخـ ــوقعيتي خـ ــا از مـ ــيم تـ ــه كنـ ــد را توجـ ــين دارنـ    .معلمـ

)Loveless, 2001(  
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  :در آينه پست مدرنيسم» علوم تربيتي«ه خودنگري ب
  بازبيني آرزوهاي بزرگ

  1                                                             دكتر محمد رضا آهنچيان
  چكيده

دهد پست مدرنيسم گفتمان غالـب زمـان          شواهدي زياد در دست است كه نشان مي       
درت غلبه بر واقعيت هراس انگيز حركت شتابان بـه          آشنايي با اين رويكرد، بر ق     . ماست

افزايد و بـا گـشودن چـشم     سوي تغييرات همه جانبه از جمله در آموزش و پرورش مي      
كند تا بـا فروتنـي،        اندازي انتقادي به ويژه در مباحث حوزه شناختي به مربيان كمك مي           

انـش و عمـل     ادعاي قطعي پنداري، فراگيرندگي، همه جانبه نگـري، درسـتي و دقـت د             
هـا و مطالعـات    نظريـه  توانـد بـه بازانديـشي در    اين امر مي. تربيتي خود را فرو بگذارند

انجـام شـد   » علـوم تربيتـي  «اي كه به ويژه از نيمه دوم سدة بيست، تحت عنوان            گسترده
نظـران بـه نـام      صـاحب  ـ  حاضر به استناد بررسي منابع دست اول مربـي  مقاله. بينجامد

در . دهـد   بي اين رويكرد را از علوم تربيتي و دستاوردهاي آن ارائه مي           پست مدرن، ارزيا  
اين راه كوشش به عمل آمده است تا بدون جانبداري از هر يك از دو رويكرد مـدرن و                   

هاي سـطحي   انگيز فراهم شود تا رها از دام اي براي طرح نكات چالش مدرن، زمينه  پست
گيري موضوعات در فرصـتهاي بعـدي         پيآميز، فرصتي براي      هاي شتاب   نگري و داوري  

  .وجود داشته باشد
   علوم تربيتي، پست مدرنيسم، مدرنيسم، آموزش و پرورش:ها كليد واژه

                                                 
 شناسي دانشگاه فردوسي لمي دانشكده علوم تربيتي و روانعضو هيأت ع.  1
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  مقدمه
، هـر چنـد     1علوم تربيتي به عنوان رشته اي علمي، تـاريخي چنـدان طـوالني نـدارد              

 ايـن   2.گـردد    مي هاي بسيار دور باز     هاي آن به گذشته     ها و نظريه    بسياري از مفاهيم، سازه   
هـاي   توان يكي از محصوالت علمي سدة بيست دانست كه تحوالت انديشه  را مي  3رشته

شناسي از يك سو و روآوري گسترده مردم به نهادهـاي آموزشـي               جامعه شناسي و روان   
مجموعـه معـارفي كـه      «پس علوم تربيتي بـه عنـوان        . از سوي ديگر بر اهميت آن افزود      

ميـاالره،  (» كنـد   تحول وضعيات و وقايع تربيتي را مطالعه مـي        شرايط وجود و كاركرد و      
تقريباً بر سر اين ادعا كه سده       . 4تواند از پيامدهاي مدرنيسم به شمار آيد        ، مي )32،  1370

؛ 2001،  5گـرن . هاي مدرنيته است، اتفاق نظر وجود دارد        ترين نشانه   بيست، عرصه اصلي  
در مطالعـات خـود ايـن ادعـا را تأييـد             1996،  7؛ و كـاهون   1999،  6اشلي و اورنـشتاين   

به هر حال علوم تربيتي مانند سـاير دسـتاوردهاي علمـي مـدرن در بـستري از      . اند  كرده
تحوالت فكري و تغييرات اجتماعي، اقتصادي و سياسي شكل گرفـت و مراحـل رشـد                

همزمان با شكل گيري و گسترش رويكرد پـست مـدرن در دو             . خود را پشت سرگذارد   
                                                 

) در فرانسه (هاي دانشگاهي      ورود آن را به عرصه رشته      (Mialarete)برخي انديشمندان چون مياالره     .  1
دار   هـاي جهـت      تولد علوم تربيتي را بـه تـالش        (Cochran)اي ديگر چون كوكران       ، و پاره  1967به سال   

 1916به سال » دموكراسي و آموزش و پرورش«تم، به ويژه پس از انتشار كتاب    ديويي در اوايل قرن بيس    
محمد كاردان زمـان پديـد آمـدن و تنظـيم و              علي). 23،  2001؛ كوكران،   1370مياالره،  (دانند    مربوط مي 

  ).1، 1380(داند  تدوين اين علم جوان را در حدود يك قرن مي
استوار اسـت كـه كوشـش در راه         » گونه پرورش دادن بشر   چ«چون بنيادهاي اساسي علوم تربيتي بر       .  2

 .آن، جزو نخستين آثار تمدني بشر است
3 . discipline 

شود نيز تقريباً همگـي از محـصوالت سـده            هاي علمي وابسته به علوم تربيتي خوانده مي         آنچه رشته .  4
وزش و پـرورش، اقتـصاد   توان جامعه شناسـي آمـ   بيست، به ويژه نيمه دوم آن است كه از جمله آنها مي          

شناسـي تربيتـي و تكنولـوژي         آموزش و پرورش، مديريت آموزشي، آموزش و پـرورش تطبيقـي، روان           
  .آموزشي را نام برد

5  .  P. Geren 
6  .  D. Ashley, and D. Orenstein 
7  .  L. Cahoon 
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 سده بيست، اين رشته هم چون ساير دسـتاوردهاي مدرنيـسم، بازانديـشي و              دهه پاياني 
هايي از آنچه پست مدرنيسم براي علوم تربيتي در نظر            مايه  نقد شد و عالوه بر آن دست      

در فرصت و   . هاي ويژه اين رويكرد وارد ادبيات اين رشته گرديد          گرفت به عنوان جلوه   
گيرد، تالش خواهد شد تا بـا مـرور         ر نظر مي  گسترة محدودي كه اين مقاله براي خود د       

ها و انتظارات مدرنيسم      هاي تربيتي پست مدرن و به اتكاء آن، برداشت          ترين آموزه   اصلي
در » علوم تربيتي «از علوم تربيتي بررسي شود، ارزيابي و نقد پست مدرنيسم درباره آثار             

از ايـن مـورد توجـه       سدة بيست مرور شود و نگاه پست مدرن به مطالعات تربيتي پس             
  1.قرار گيرد

  
  علوم تربيتي و مدرنيسم

حتي اگر رنسانس را نقطه شروع مدرنيسم بدانيم، تا آن گاه كه انديشه روشنگري در               
هاي جـدي از بـروز تغييـرات     توان نشانه  به رهبري كانت دچار تحول شد، نمي    18سدة  

بـا وجـود    . ردهـاي آن مـشاهده كـ        هـا و برنامـه      اساسي در آمـوزش و پـرورش، هـدف        
فضاي فكـري و روال  «ها روي داده بود     هايي كه به طور پراكنده در برخي علم         دگرگوني

چنـان كـه    ). 97،  1376نقيـب زاده،    (» آموزشي هـم چنـان قـرون وسـطايي مانـده بـود            
ها همه چيـز مخـالف پيـشرفت علـم اسـت؛ زيـرا                در مدرسه «: گويد  فرانسيس بيكن مي  

اند كه انديشيدن به هر چيزي بيرون از روال عادي             يافته ها چنان ترتيب    ها و تمرين    درس
  ).97-8همان، (» كنند را بس دشوار مي

، آموزش و پـرورش را در عمـل         18 تا   16هاي     مربيان سده  _هر چند آراي فيلسوف   
هـاي نظـري آن را بـه          هاي تازه رفته رفته زيرسـاخت       دچار تغييرات نكرد، ورود انديشه    

ها و جوامع نوشونده و نوطلب سازگار باشد، شكل           ظارات انسان نحوي كه با نيازها و انت     
نهادهاي آموزشي كه در بيشتر مـوارد كوچـك و داراي كاركردهـاي نـامنظم و                . بخشيد

اي قد برافرازد كه بـا شـرايط          اتفاقي بود، نقد شد و زمينه مساعدي پيش آمد تا علم تازه           
  .تازه فكري و عملي سازگار باشد

                                                 
ون ژان فرانـسوا  نظـران نـاموري چـ    هاي مطرح شده در اينجا متأثر از ديدگاه صاحب    بسياري از يافته  .  1

 (Carr) و ويلفردكـار  (Usher and Edwards)، اشر و ادواردز (Rorty)، ريچارد رورتي (Lyotard)ليوتار 
  .است
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ترين اقدامات و آثار مدرنيتـه بـه          هاي آموزشي يكي از جدي      ازمانتبديل نهادها به س   
نقش » علم تربيت «آيد كه در تغيير معناي آموزش و فرد تربيت شده و پيرو آن                شمار مي 

در نتيجه اين حركت تدريجي در آموزش و پـرورش و حركـت شـتابان               . اساسي داشت 
يسم فرصت يافـت تـا بـه        گسترش علوم اجتماعي و روان شناختي در سدة نوزده، مدرن         

كمك علم تربيت براي جـايگزيني عقـل بـه جـاي خرافـه، تعـصب، كژانديـشي و نيـز                 
   1.گسترش دانش عيني، حقيقت مطلق و قوانين كلي تالش كند

:  تئـوري و عمـل تربيتـي ريـشه در سـنت مدرنيـسم دارد               2به عقيده اشـر و ادواردز     
غلـب مايـل اسـت تـا     آموزش و پرورش فرزنـد وظيفـه شـناس روشـنگري اسـت و ا              «

بر ). 24،  1994(» مفروضات برگرفته از انديشة روشنگري را بدون سؤال و انتقاد بپذيرد          
هاي روشنگري درباره عقـل       اي است كه ايده آل      گيري، تربيت وسيله نقليه     پايه اين نتيجه  

. رسد  نقّاد، آزادي فردي انسان گرايانه و پيشرفت نيك خواهانه به كمك آن به مقصد مي              
هـايي كـه در       وم تربيتي دستيار اصلي مدرنيسم است تا بتواند براي دستيابي به هـدف            عل

ها عبارتند از     اين هدف . هايي برسد   طول سده بيست در راه آن سخت كوشيد به كاميابي         
  ):80، 2000آوالز، (

  برابري و كيفيت  -
 محتواي مناسب برنامه درسي -

 الس درستمركز يادگيري بر نتايج مورد انتظار معلم در ك -

 هاي آموزشي اصالح شده و دقيق ارزيابي -

 تمركز سازماني -

 

                                                 
 149، 1998 نقل شده از برتون و كاسـتيكاس،       (Harvey)اين برداشت، برگرفته از نظر ديويد هاروي        .  1

  .است
2 . Usher and Edwards 
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  علوم تربيتي و امكان پاسخگويي به انتظارات مدرنيسم
هـاي آن   هايي گوناگون دارد؛ اما درباره نقطـه اشـتراك آمـوزه         سيماي مدرنيسم جلوه  

تـوان انتظـارات    هـا اسـت كـه مـي      به اتكاي همـين آمـوزه  1.شود اختالف كمي ديده مي 
  :مهمترين اين انتظارات عبارتند از. رنيسم از علوم تربيتي را استنباط كردمد

آل كه كمتـرين آثـار ناخواسـته يـا            طراحي و اجراي يك نظام آموزشي ايده       .1
  .پيامدهاي نامطلوب را داشته باشد

استفاده از علوم گوناگون اما مرتبط كه امكان شـناخت كودكـان را بـه منظـور                  .2
 .تر يادگيري ارتقا بخشد بيني هر چه دقيق  آنها و پيش تعيين يك مسير رشد براي

كمك به تأمين هر چه بيشتر خواست مصرف كنندگان آموزش مبني بـر ايجـاد         .3
 .تر آموزشي برابر براي استفاده از خدمات هر چه كيفيهاي  فرصت

منبع دانشي و مواد يادگيري در گام نخست و         هاي    ترين جايگزين   يافتن مناسب  .4
حي و اجراي يك برنامه آموزش مناسـب بـراي تـضمين هـر چـه بيـشتر        پس از آن طرا   
 .آموزان يادگيري دانش

تالش براي حفظ و يافتن موقعيتي مناسب براي معلم در يك سـاخت سلـسله                .5
 .مراتبي آموزش

هاي تربيتي بايد به تناسب و سازگاري معلم با تحوالتي كه             ها و نظريه     پژوهش .6
دهد كمك كنند و معلم بايد بـا مراقبـت            ديدتر روي مي  هاي ج   درپي و در نتيجه يافته      پي

آموزان را به سوي نتايج مورد انتظـار در محيطـي             اي خود، دانش    هاي حرفه   از صالحيت 
 .دهي شده است هدايت كند كه به دقت سازمان

هاي منطقي براي حجيم و متراكم سـاختن و نيـز يكپارچـه سـازي                 ارائه توجيه  .7
 2.هاي غالب تربيتي يا مستندات پژوهشي نظريههاي آموزشي بر محور  برنامه

                                                 
قطعي انگاري عقـل انـساني چـون تنهـا و برتـرين          ) 1: داند از   ها را عبارت مي    آن (Criveller)كريولر  .  1

) 3كنـد،     آزادسازي فرد از هر محدوديتي كه آزادي و برتري هويتش را تهديد مي            ) 2سوژه دانش است،    
ناسيوناليسم و تمركز بخشي بـه قـدرت        ) 4مخالف با كليسا و سنت چون دشمنان اصلي آزادسازي اند،           

  ).2، 1999(اعتماد نامحدود به علم، توسعه اقتصادي، فني و صنعت گرايي ) 5 اقتصادي، و →
هـاي   ها، مدارس، مناطق آموزشي، سازمان كالس. كند استانداردسازي هم در همين رابطه معنا پيدا مي    .  2

المللي آموزشي در همين راستا وظايفي بر عهده دارند؛ براي مثال يونسكو نقطه عطف تـالش               ملي و بين  
 .المللي است هاي يكپارچه بين درنيسم براي اعمال برنامهم
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كمك به شكل گيري فرديت و آزادسازي فرد از قيدهاي ذهني و عقيـدتي كـه                 .8
در اينجـا علـوم    . مدرنيسم قبالً جزمي و تعصب آميز بودن آن را شناسـايي كـرده اسـت              

ضـرورت حفـظ و     «هاي آموزشـي بتواننـد در پـارادوكس           تربيتي بايد كمك كند تا نظام     
هاي يكه    پرورش درون مايه  «از يك سو و     » ش آموزش برابر و يكپارچه براي همه      گستر

 .از سوي ديگر آشتي ايجاد كند» هر فرد

هاي ساير علـوم      هاي ورودي علوم تربيتي به سوي يافته        باز بودن دائمي دريچه    .9
مرتبط و در مقابل، زمينه سازي براي رشد و تكامل هر چـه بيـشتر علـوم گونـاگون در                    

 .يجاد شدة تربيتيبستر ا

هاي مدرنيسم به انسانها براي داشتن يك زنـدگي خـوب،             تضمين تحقق وعده   . 10
 .حفظ آزادي، مراعات حقوق اساسي، برپايي عدالت و مانند اينها

  
  پست مدرنيسم چيست؟

 از يك سـو     1.هايي زياد وجود دارد     بر سر تاريخچه و مفهوم پست مدرنيسم اختالف       
دهد و از سـوي       ها را نمي    ويكرد اجازة گريز از اين اختالف     ويژگيهاي انتقادپذيري اين ر   

 كـه از هـر فـرد بـه عنـوان يـك منبـع دانـش         _ديگر توجه آن بـه صـداهاي گونـاگون      
هـاي مطالعـاتي و       شود كه تجربه     باعث سرگرداني ذهني اغلب كساني مي      _شود  صادرمي

  .گرفته استپذير مدرنيستي شكل  هاي ايستا و قاعده پژوهشگري آنان براساس سازه
اينكه پست مدرنيسم چيست واقعاً روشن نيست و از نگـاه آن ضـرورتي نيـز بـراي             

                                                 
كريولر، سرآغاز انديشه پست مـدرن  : ها و آخرين آنها تقريباً يك قرن فاصله است بين نخستين نشانه .  1

 خاستگاه (Dupre)داند، داپره   مي(J. Walkins) به رهبري جاين والكينز 1880را در حوزه هنر و به سال 
 سرچشمه آن را در     (Delanty)كند، دالنتي      شناسايي مي  19 به بنيان گذاري نيچه در قرن        آن را در فلسفه   

از سـوي ديگـر بـسياري    . دانـد   در پايان سده نـوزده مـي      (Toyanbee)علوم سياسي به رهبري تواين بي       
شـرايط  « پـس از چـاپ كتـاب    1979ترين اقدام را در زمينه پست مدرنيسم به سال    نظران جدي   صاحب
  .1382آهنچيان، : براي اطالع بيشتر مراجعه شود به. گيرند فرانسواليوتار در نظر مي» درنپست م
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پـست مدرنيـسم    . روشن ساختن مفهوم يا ارائه تعريفي كامل و همه پسند وجود نـدارد            
ها است كـه طيـف آن از بعـد كـامالً زيباشـناختي                اي از ايده    عبارت از مجموعة پراكنده   

  .يابد عاد ارزشي و شناختي ادامه ميشود و تا اب فرهنگ آغاز مي
نظر تعريفي بـراي پـست مدرنيـسم وجـود            با تأييد اين نظر كه به اندازه هر صاحب        
  تر است  اي از تعاريف نزديك دارد، نمونة زير به برداشت ميانگين پردازنده

گيـر در     هـاي غالـب و همـه        هاي بزرگ و پارادايم     حركتي براي دور شدن از روايت     «
  ).238، 1999دايموند و مولن، (  »هستي شناسي، معرفت شناسي و روش شناسيهاي  زمينه

  دربـاره پـست مدرنيـسم،      2 و بدبينانـه   1بينانـه   هاي خـوش    با كنار هم گذاشتن ديدگاه    
توان مهمترين جنبه اثرگذار آن را در نگاه انتقادي و گاه تند آن به مباني، اقـدامات و                    مي

بـريم   رد حاكم بر شرايطي كه ما در آن به سـر مـي      دستاوردهاي مدرنيسم به عنوان رويك    
هـاي كليـدي آن در نگـاه ارزيابانـه بـه علـوم                در همين بستر، توجه به پنداشت     . دانست

  ):13، 1999ويلسون، (تربيتي مؤثر است 
  .سازند ها مي دانش را افراد و گروه .1
 . چند منظري است3واقعيت .2

 .ما دارد ريشه در زندگي روزمره و روابط اجتماعي 4حقيقت .3

 .تفسير كنندة اين متن است» تفكر«زندگي يك متن و  .4

 .پذير نيستند  و ارزش از هم جدايي5امر واقع .5

 6.هاي بشري ريشه در ارزشها دارند علوم و بقيه فعاليت .6
                                                 

منـدي،    راه نجات فكر از خطاهاي شناختي ناشي از قاعـده         «براي مثال توجه به پست مدرنيسم چون        .  1
 ،1993اسـميت،   (» تـرين وضـع ارتبـاطي       محصول رسيدن انسان به پيـشرفته     «يا  » پذيري  عليت و قطعيت  

161.(  
پست مدرنيسم واقعاً جرياني جديد، اصيل، خالص و ناب نيست؛ در حالي كه تظاهر به شورش بر                  «.  2

پـست  «: يـا ). 325،  1379احمـد،   (» پـردازد   كند، در واقع بـه بـسط و گـسترش آن مـي              عليه مرنيسم مي  
» كند  را فلج مي  ويروسي است كه انديشه، سياست و عمل پيشرفت         ... مدرنيسم راهي است به ناكجاآباد،      

  ).196، 1997كول، هيل، ريكوفسكي، (
3 . reality 
4 . truth 
5 . fact 

گريز ) 1: داند از  ويژگي اصلي آن را عبارت مي3هاي ديگري هم هست، مثل اين ديدگاه  كه            ديدگاه.  6
جه بـه  تو) 3خارج كردن فاعل شناسايي و دكارتي از نقطه مركزي شناخت، و     ) 2گرايي،    از كليت و كلي   

  ).1375، 70باقري، (زبان به عنوان جايگزين عقل 
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  علوم تربيتي و آموزش و پرورش در سده بيست

 هدف  .ترين و فراگيرترين مراكز آموزشي شد       در قرن بيست مدرسه تبديل به رسمي      
هـاي   كوشـش . اصلي اين مراكز كمك به يادگيري كودكان در محيطي كـامالً پربـار بـود             

هـايي كـه بـه        ها و مطالعات گوناگون، همه جنبـه        جدي به عمل آمد تا از طريق پژوهش       
گـذارد شناسـايي و كنتـرل شـود؛          نحوي بر پيامد اصلي مدرسه يعني يـادگيري اثـر مـي           

ت آمد حجم انبوهي از دانش را پديد آورد و در قالب            هايي كه به اين ترتيب به دس        يافته
اي بـه نـام       هاي گوناگون رشته    بخشيد، تبديل به شاخه     نظام منطقي كه مدرنيسم بدان مي     

  .علوم تربيتي شد
تالش به عمل آمد كه اين رشته مستقل معرفي شود و ارزش و اهميت آن در بهبـود                  

هاي گاه درست و گاه غيـر         نشانه.  برسد فرايندهاي درون و بيرون از آموزشگاه به اثبات       
هـاي   واقعي عرضه گرديد تـا بـر مبنـاي فايـده بخـشي ورود علـوم تربيتـي بـه جريـان          

داري اسـتوار بـود،       هاي سـرمايه    آموزشگاهي، در نظام فكري كه تا حد زيادي بر داوري         
عاتي هاي صنعتي، اطال    تحوالتي كه در نتيجه انقالب    . آن ارائه دهد  » بودن«توجيهي براي   

و فناوري در نيمه دوم سدة بيست روي داد به ظرافت با آنچـه آمـوزش و پـرورش بـه                     
اي در آن روي داده       هاي تازه   خورد تا نشان دهد كه چه پيشرفت        آورد پيوند مي    دست مي 

هاي چشمگير، غرور انديـشمندان و مربيـاني بـود كـه              يكي از نتايج اين پيشرفت    . است
» يك سره علمي  «طراحي و اجراي يك نظام آموزشگاهي       توان از طريق      مدعي شدند مي  

بـه  . نوعان خود انتظار دارد جامه عمـل پوشـاند          به همه آنچه انسان از تربيت خود و هم        
گيري كـرد عبارتنـد از        هاي اصلي كه آموزش و پرورش مدرن پي         نظر ويلفرد كار هدف   

  ):57-7، 1995كار، (
  رد جهل و خرافه به كمك پرورش عقلي .1
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  براي تحقق رشد شخصي1هاي خود فرمان ژهساخت سو .2

 اي آرماني پرورش عقل و خرد جمعي براي ساختن جامعه .3

 .هاي بشر به سوي رفاه و خوشبختي همگامي با پيشرفت .4

بيني نشده،    درپي و دست نيافتن به انتظارات و پيامدهاي پيش          آزمايش و خطاهاي پي   
ـ    كردنـد   كـه گمـان مـي    ودباعث بروز نوعي سرخوردگي و حتي نااميـدي در كـساني ب

آل تربيتي را به نحـوي پيـاده كننـد كـه      توانند نظام ايده سرانجام تا پايان عصر ماشين مي  
موفقيت آنها بيشتر در مقايسه با شـرايط قبلـي تأييـد    . داراي كمترين آثار ناخواسته باشد  

هاي يك نظام مطلوب آموزشي چنان كه تعيـين شـده بـود        شد در حالي كه با ويژگي       مي
  .فاصله داشت

هاي آموزشي، امري طبيعي و پـذيرفتني بـه           هر چند امروز خطاپذيري يا ناكامي نظام      
شد كه انسان و به ويژه        رسد، فراموش نكنيم كه در آستانه سده بيست گمان نمي           نظر مي 

انسان غربي سرانجام پس از يك صد سال كوشش نتواند نظام يا حتي مدرسه اي خوب                
  .را معرفي كند

هاي چند دهه     ترين چالش   ه همين دليل باشد كه موضوع تربيت يكي از اصلي         شايد ب 
آيد و به همين ترتيـب، علـوم تربيتـي در معـرض ايـن                  به شمار مي   2پاياني قرن گذشته  

چالش بزرگ قرار دارد كه آيا توانسته است به تحقق انتظارات كمكي كنـد يـا كمـي از                   
  ر ناخواسته تربيت بكاهد؟ترديدها و نگراني جوامع و مردم نسبت به آثا

  
  علوم تربيتي و پست مدرنيسم

نظران و مربيان زيادي بـه پـست مدرنيـسم واكـنش نـشان                در سالهاي اخير، صاحب   
 به رغـم اينكـه      3.اند؛ اما اين استقبال در ميان فالسفه تعليم وتربيت بيشتر بوده است             داده

و بـه ويـژه معرفـت       پست مدرنيسم فقط نهضتي فلسفي نيـست، شـايد آثـار زيربنـايي              
اي كه به علم و دانـش و واقعيـت و حقيقـت دارد، عامـل ايـن                    شناختي آن با نگاه ويژه    

                                                 
1 . autonomous 

شايد بتوان عده كمي را يافت كه مثالً به اقتصاد مشغولند، اما امروز هر كـسي را كـه          «: گويد  فارل مي .  2
 ).65، 2002فارل، (» خواهد درباره آموزش و پرورش كاري انجام دهد بنگري، مي

  ).2000بك، (كند  نيز تأييد مي» (Clive Beck) بك كاليو«اين ادعا را .  3
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  .توجه بوده باشد
آيا «در درجه نخست علوم تربيتي در رابطه با پست مدرنيسم با طرح اين پرسش كه                

برخي . شود  دچار چالش مي  » كند وجود دارد؟    علم بدان صورت كه مدرنيسم معرفي مي      
هاي گوناگون را معادل       طلوع پست مدرنيسم در شاخه     1يشمندان چون جرالد هولتون   اند

از نگاه پست مدرن، علم و فلسفه، كليدي نظـري بـراي گـشودن              . دانند   مي 2»پايان علم «
هـاي زبـاني شـكل        اي از بـازي     از نظر ليوتار، دانش در شـبكه      . باشند  هاي عمل نمي      قفل
نيـست  » هاي ممكنة موجود در يـك زبـان         اره گفته مجموعة پ «گيرد و چيزي بيش از        مي

بـه  . به آن دليل كه گفتگو هميشه هست، دانش پايان ناپذير اسـت           ) 178،  1380ليوتار،  (
نظران چون ليوتار، علم بيش از آنكه ناشي از اجـراي يـك               اي صاحب   عالوه به نظر پاره   

 3.ات سياسي است  ها و اقتضائ    فرايند عقلي در شرايط كنترل شده باشد، محصول گرايش        
 ارايـه  4هاي زباني   هاي قدرت سياسي به برخي بازي       به عبارت ديگر مشروعيتي كه شبكه     

بـه نظـر    . بخـشد   دهند، به آن توجيه علمي بودن مـي         اي متخصص مي    شده از سوي عده   
دلـي گـوري،   (هـاي زبـاني اسـت        هاي عقالني نيز كامالً ساخته بازي       ليوتار حتي انديشه  

تـوان قاعـده كلـي        ه به دليل ويژه بودن هر رخداد يا هر چيز، نمي          در حالي ك  ) 1،  2000
به اين ترتيب تا حـدودي      . براي آن تعريف كرد و براي تأييد، بر آن مهر علمي بودن زد            

 5هاي تربيتي خـود مرجـع       تئوري: شود  تكليف علوم تربيتي به عنوان يك علم روشن مي        
ي قبلي ما به عنوان يك مربي وابـسته         ها  هستند؛ يعني كامالً به گستره و چگونگي تجربه       

اعالم اين نتيجه به معناي ناممكن بودن دسترسي به علمـي اسـت كـه بتوانـد بـا                   . است
تعميم پذيري در شرايط مشابه وضع توليد آن، در ميـداني بـه نـام آمـوزش و پـرورش                    

                                                 
1  .  J. Golton 
2  .  End of Science 

  .اند  نيز با ليوتار هم عقيده1993 (Hlynka)، و هلينكا 1998 (Call)كساني چون كال .  3
4  .  language game 
5  .  self - refrence 
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  .كارآمد و اثرگذار باشد
  

  :دارد ترديدهايي كه پست مدرنيسم روا مي
برخـي  . كند  اي مفاهيم اساسي مرتبط با علوم تربيتي شك مي           پاره پست مدرنيسم در  

  :ترند عبارتند از از آنها كه مهم
  .كند  ايجاد مي1وجود واقعيت دنياي اجتماعي ما خارج از جرياني كه گفتمان -
 وجود حقيقت مطلق و امكان استفاده از تفكر فني در كشف آن -

ـ      - ه صـورت منحـصر و جداسـازي    امكان استفاده از عقل و قواي وابسته بدان، ب
 شده از رابطه و گفتگو براي شناخت واقعيت

 شناسي استاندارد درعلوم اجتماعي و به تبع آن علوم تربيتي روش -

 هاي سياسي و فرهنگي آن  مستقل بودن علوم  از زيرساخت -

  
  !گذر علوم تربيتي از دباغ خانه پست مدرنيسم

به راستي اگـر در     . نيسم افتاده است  گذر پوست علوم تربيتي به دباغ خانه پست مدر        
تـوان از ايـن فرصـت كميـاب بازانديـشي             راه اعتدال كوششي به عمل آيد، چگونه مـي        

  اي به سود تعليم و تربيت برنگرفت؟ انتقادي گذشت و از آن بهره
  

  :اول ـ مقدمات تربيت
براساس مدرنيسم دانش توسط افراد خاصي بـه عنـوان مرجـع توليـد              : دانش .1
از نگاه پـست مدرنيـسم دانـش سـاختي          . موالً روش توليد آن عقالني است     مع. شود  مي

  .شود اجتماعي دارد يعني در نتيجه گفتگو و توسط طرفين رابطه آفريده مي
تـوان    براساس مدرنيسم، خود ايستا و ذاتي است پس مـي         : انسان و طبيعت او    .2

ا نـه، واقعيتـي     طبيعت انساني، خواه شناسايي شـود يـ       . هاي عيني شناخت    آن را با روش   
از نگاه پست مدرنيـسم انـسان فاقـد يـك خـود             ). 178،  1383آهنچيان،  (اساسي است   

هويت انسان  . هاي اجتماعي هستند    حقيقي يا جوهر دروني است، در عوض آنها ساخت        
                                                 

1  .  dialouge 
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داستاني است كه توسط خود او در حال نوشته شدن است و نگارش آن با مـرگ پايـان                   
 1.يك اختراع معاصر است» انسان«). 137، 1381 ليوتار، :آهنچيان، به نقل از(يابد  مي

مدرنيسم با امكان شناخت تحت شرايط تأييد شده تجربـي و           : امكان شناخت  .3
 .كند موافق است با بيشترين اندازه عينيت كه كار تعميم پذيري را آسان مي

از منظر پست مدرنيسم شناخت متن، با مراجعه نزديك به زمينه ممكن است، يعنـي               
ناخت به عنوان يك پديدة وابسته به زمينه و معمـوالً بـه صـورت اجتمـاعي صـورت                  ش
  .گيرد مي

مدرنيستها معتقدند كه علم عبـارت اسـت از آفـرينش مجموعـه دقيـق،               : علم .4
هاي دنيـا براسـاس       گيرد كه واقعيت    علم فرايندي را دربرمي   . جهاني و قابل كاربرد دانش    

  . شود آن كشف مي
  .ها درباره دنيا است اي از روايت علم عبارت از مجموعهبراساس پست مدرنيسم 

براساس مدرنيسم مراجع مشروعي، براي يافتن ارزشها وجود دارد كه          : ارزش .5
توان از امور واقـع   ارزشها را مي. كنند طرفانه ارزشها را معرفي و عرضه مي        به صورت بي  

  .مهمترين ارزشها عقالنيت و پيشرفت است. جدا كرد
مدرنيسم هر فرد براساس زمينه فرهنگي خود به صورت كامالً شخصي           از نظر پست    

سازد كه الزاماً در شرايط ديگـر يـا بـراي ديگـران پـذيرفتني                 ارزشهايي را براي خود مي    
گـوني و     شوند عبارتنـد از كوشـش در راه گونـه           هايي كه بيشتر مطرح مي      نيست؛ ارزش 

  .تنوع، شكيبايي در برابر نظر ديگران و شهود
هاي   هاي تمدني و تاريخي، فرهنگ      به استناد مدرنيسم، براساس زمينه    : گفرهن .6

  .ها وجود دارد سازي آن هنگام رودررويي فرهنگ اند و امكان جهاني برتر شكل گرفته
هاي مختلـف     ارزش فرهنگ . از منظر پست مدرنيسم هيچ فرهنگ غالبي وجود ندارد        

                                                 
 .تعبيري است كه فوكو به كار برده است.  1
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پـست  . كننـد   هميت برابر را معرفـي مـي      هايي با ا    با هم برابر نيست؛ اما هر كدام واقعيت       
  .مدرنيسم با جهاني سازي فرهنگي مخالف است

هـاي    براساس مدرنيسم، انديشة هر عصر، تغيير محض ديـدگاه        : تاريخ انديشه  .7
 1تر شـده    پيش از خودش نيست بلكه در آن پيشرفتي صورت گرفته است، يعني درست            

  .است
كند، ولي مطـابق بـا شـيوه        رفت نمي مدرنيسم تفكر به طور تاريخي پيش       از نگاه پست  
  .شود اش عوض مي لحظه تاريخي

هاي كلي و معيني از رفتارهاي وابسته         ها معتقدند كه جلوه     مدرنيست: جنسيت .8
: دانـد   هاي اجتماعي را يك ساخت مـي        مدرنيسم همه نقش    پست. به جنسيت وجود دارد   

  .جنسيت هم يك نقش اجتماعي است
رنيسم دانش رفتـار انـساني در حـال پيـشرفت           به نظر مد  : دانش رفتار انساني   .9

شناســي و ســاير علــوم مــرتبط  اســت و روزي ممكــن اســت كامــل شــود، يعنــي روان
 .هاي فراگير و كلي هستند اي از واقعيت مجموعه

شناسـي و علـوم وابـسته بـدان، نظـامي از گفتگوهـاي                مدرنيـسم روان    از نظر پـست   
تـوان   ي كه اساساً با يكديگر متفاوتند مـي هاي  رفتار انساني را به صورت    . غيرمطلق هستند 

  .شناخت
براساس مدرنيسم، اجتماع به بقاي انسان و ادامه حيـات او           : روابط اجتماعي  . 10

كند؛ شرط اين كار، ورود افراد براساس قواعد مشخص شده به شبكه بزرگـي                كمك مي 
  .از روابط اجتماعي است

 مـستقيم بـا مفـاهيم زبـان و          مدرنيسم، مفهوم اجتماع و روابط به شكل        از نگاه پست  
بـر ايـن    . هاي زباني اسـت     راه درك روابط اجتماعي شناخت بازي     . گفتمان آميخته است  

  .اساس روابط اجتماعي فاقد قواعد از پيش تعيين شده است
  

  2:ب ـ عمل تربيت
                                                 

1  .  more true 
هاي مربيان مدرن و پست مدرن مبتنـي اسـت، بـراي كـسب            در اين قسمت، بحث بر مقايسه ديدگاه      .  2

 .1381آهنچيان، : اطالعات بيشتر مراجعه شود به
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شـود و     دانش بيرون از مديران آموزشي توليد مي      : مدرنيسم) محتوا(منبع دانش    .1
 1.گان مقتدر دانش آزاد هستندمربيان انتقال دهند

شـود و مربيـان       هـاي آموزشـي سـاخته مـي         دانش در درون موقعيت   : مدرنيسم  پست
  .كنندگان و ياران سازنده اين دانش هستند تسهيل
هـاي    فرهنـگ . آموزان بايد فرهنگ را بشناسند      دانش: آموزش فرهنگي مدرنيسم   .2

هـاي مختلـف در    مـوزان فرهنـگ  آ دانش. توانند حامي يا مانع يادگيري باشند  مختلف مي 
در غير اين صورت امكان انتقـال دانـش وجـود           . پايان بايد زبان مشتركي با هم بگشايند      

  . ندارد
كشي و غلبه فرهنگي خواهد شـد؛         ايجاد فرهنگ واحد، منجر به بهره     : مدرنيسم  پست

هاي مدرسه    اقليت. زيرا پيش فرض فرهنگ واحد، پذيرش برتر بودن يك فرهنگ است          
  . مبتني بر اروپا محوري مبارزه كنند2پذيري بايد كمك كرد تا بتوانند با فرهنگرا 

عقيده نيز همچون دانش شامل اظهار نظر درباره        : آموزش ايدئولوژيك مدرنيسم   .3
آموزان بايد به سوي عقيـده درسـت          دانش. تواند درست يا غلط باشد      دنيا است؛ پس مي   

  .هدايت شوند
گفتمـاني بـا    هـاي     هـا داراي سـاختار      ون ساير دانـش   عقيده نيز همچ  : مدرنيسم  پست

توانند از ميان عقايد گونـاگون سياسـي، مـذهبي و       ساخت اجتماعي است؛ پس مردم مي     
  .فرهنگي دست به انتخاب بزنند

آل   تواند الگـويي از يـك انـسان ايـده           نظام تربيتي مي  : فرد تربيت شده مدرنيسم    .4
  .اند يت، خودفرماني و آزادي با اهميتهايي چون فرد در اين الگو ارزش. ارايه دهد
آل   تواند رونوشت يا الگـويي از يـك انـسان ايـده             نظام آموزشي نمي  : مدرنيسم  پست

هـاي زنـدگي روز بـه روز     ارائه دهد تا ساير افراد براساس آن تربيت شوند، چون طـرح  
                                                 

1  .  unbiased 
2  .  enculturation 
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نـدگي،  هاي بسيار زياد سـبك ز       شوند و انسان بايد از ميان گزينه        دچار تازگي و تكثر مي    
تر اسـت برگزينـد؛ پـس امكـان معرفـي         اش مناسب   آن را كه با توجه به شرايط شخصي       

  1.الگويي براي انسان خوب تربيت شده وجود ندارد
براساس مطالعه شرايط گوناگون تجربيات بـشري و بـه         : اصول تربيت مدرنيسم   .5

كه البته بـا    تواند داراي اصولي مشخص باشد        هاي علمي، تعليم و تربيت مي       اعتماد يافته 
  .هاي علمي، تغييرپذير است توجه به تجمع تجربيات تازه يا افزايش ميزان يافته

توان اصول روشـن و دقيقـي بـراي            نمي 2از نظر مربيان پست مدرن    : پست مدرنيسم 
  .تربيت انسان در نظر گرفت و آموزش و پرورش را براساس آن بنياد نهاد

آل يـا جامعـه تمـدني         نسان ايـده  براساس تصويري كه ا   : هدف تربيت مدرنيسم   .6
  .هاي تربيت را در سطوح گوناگون دربردارندگي تعيين كرد توان هدف دهد مي نشان مي
مدرنيسم، امكان تنظيم و پيشنهاد هيچ هدفي براي تربيت و كمال انسان وجـود                پست

  .ندارد
توان گرايش آموزش و پرورش مدرن را بـه           در مجموع مي  : فردگرايي مدرنيسم  .7

  .سازي غالب دانست ديت و فرديسوي فر
مدرنيـسم در آمـوزش و        تـوان گـرايش اصـلي پـست         در مجموع مي  : مدرنيسم  پست

پرورش را اجتماع گرايـي دانـست؛ هـر چنـد ايـن رويكـرد مخـالف هرگونـه انديـشه                     
  .دهد گرايانه است و اجتماع را نيز به طور مطلق مركز قرار نمي اساس
ذار در شكل گيري جامعة مدرن طبقه، نژاد        سه عامل اثرگ  : ها در مدرنيسم    اقليت .8

بـه همـين ترتيـب در آمـوزش و پـرورش بـا پـذيرش قطعـي چنـين                    . و جنسيت است  
تنظيم برنامه آموزشي   . ها در نظر گرفت     هايي، بايد آموزش متناسب براي اقليت       مرزبندي

  .ها حقوق شهروندي را حفظ خواهد كرد و درسي متناسب براي همه گروه
مدرن كامالً محـو و كـم         هاي اجتماعي در يك جامعه پست       رزبنديم: مدرنيسم  پست

                                                 
ل توقـف   به عبارت ديگر به دلي    . مدرنيسم به اكنون و لحظه است       شايد دليل اين امر توجه زياد پست      .  1

  .توان تصوري از انسان دلخواه ارائه داد نمي» اكنون«در 
تواند خود    مدرنيسم مكتب يا ايدئولوژي نيست و دكترين مشخصي ندارد، پس كسي نمي             چون پست .  2

هـا، بـر      اند نيز در مـصاحبه      صاحب نظراني كه به پست مدرن شهره شده       . را يك پست مدرن معرفي كند     
اسـتفاده  » مربيان پـست مـدرن    «پس در اينجا براي تلخيص كالم از اصطالح         . ندا  اين نكته پافشاري كرده   

 .شود مي
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هاي فردي در آموزش نيز خود به خود تنوع الزم            افزايش ميزان دخالت  . رنگ شده است  
  .هاي مختلف را به برنامه خواهد بخشيد و متناسب با گروه

  ذهني يا قواي عقالنيهاي  توانايي: عامل اصلي يادگيري مدرنيسم .9
  شهودي كه تعامل در پيدايش آن نقش اساسي دارد: مدرنيسم پست

هاي علمي براي حل مـسائل و         سازماني عقالني كه از روش    : مدرسه مدرنيسم  . 10
هـاي   اين سـازمان بـراي تحقـق هـدف    . كند آموزان استفاده مي  رفع موانع يادگيري دانش   

 از  هاي خود را بر پايه اصول قطعـي و دقيـق متـأثر              آموزشي از پيش تعيين شده، فعاليت     
  .كند علوم تربيتي طراحي و اجرا مي

مدرن، تصور آن چـون       اي در شرايط پست     ترين تصوير مدرسه    روشن: مدرنيسم  پست
توان در حد مفهـومي سـاختاري متـشكل از            چنين اجتماعي را نمي   . است» اجتماع«يك  
 هاي اجتماعي، يا در حد يك مكان تقليل داد؛ بلكه هميشه بر سر بود و نبود خـود                  رابطه

هاي متفاوت همة عناصر انساني خود ساخته         كند و آرام و آرام از طريق رابطه         مذاكره مي 
  .شود مي

هـاي    دروس دانشگاهي در هر يك از رشـته       : برنامه درسي دانشگاهي مدرنيسم    . 11
ها در گذر زمـان       محتواي اين رشته  . هاي مشخص و ثابتي است      تحصيلي داراي سرفصل  

گيـرد كـه     و برخي وجوه زندگي و دنيا را در برمـي اند  و به صورت تاريخي شكل گرفته     
اي دروس امكـان واگـذاري اختيـار انتخـاب            در پـاره  . امكان چشم پوشي از آن نيـست      

  .پودمان يادگيري به دانشجويان وجود ندارد
هـاي دانـشگاهي وجـود        هيچ مصوبه و رهنمود دقيقي دربـاره رشـته        : مدرنيسم  پست

كه آنها مجازند فقط بر اسـاس ترتيبـات ويـژه دنيـا و              توان به فراگيران گفت       ندارد؛ نمي 
  1.موضوعات، آن را مطالعه كنند

                                                 
معلم، تكنولوژي آموزشي، مديريت و رهبـري آموزشـي، ارزشـيابي و            : عالوه بر اينها مفاهيمي چون    .  1

آموزان و موارد مشابه قابل طرح است كه در اينجا امكان توجه بـه همـة آنهـا                    هاي دانش   سنجش آموخته 
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  گيري  بحث و نتيجه

هر چند اعالم مرگ مدرنيسم به همـراه دسـتاوردهاي گونـاگون آن از جملـه علـوم                 
خام و نپخته است، به هر حـال ايـن رشـته را در              » علوم تربيتي «مختلف و در اين مقاله      

دهـد و بازانديـشي در خـود از ماهيـت و حكمـت آن                 مي سي قرار معرض سؤاالت اسا  
از سـوي ديگـر ژرفنـا و        . خوانـد   گرفته تا فرايندهاي آموزشي و عمليات اجرايي فرامـي        

دار   هاي تربيتي آن چنان در علوم تربيتي ريشه         گسترة راهبردهاي سنتي براي تحقق هدف     
  . شود مجاز شمرده نمياست كه كنار گذاشتن و حتي گاهي سوال كردن دربارة آن 
هـا و     روز بـر ميـزان پـژوهش        در شرايط تضادآميزي كه به وجود آمده اسـت روزبـه          

شـايد يكـي از داليـل    . شـود  مدرن افزوده مي  مطالعات مربوط به تربيت در شرايط پست      
مدرنيسم، سبكي از آموزش و پرورش در نظر          اصلي آن است كه در سالهاي اخير، پست       

هـاي   هـاي تربيتـي، بـه بحـث دربـاره روش      بك چون ساير تئوري اين س . شود  گرفته مي 
پژوهش تربيتي، تربيت معلم، فرايند يادگيري، محتـواي دانـش و مـواردي چـون اينهـا                 

ممكن است پست مدرنها مدعي شوند كه با طرح چنين چالشهايي فقط قصد             . پردازد  مي
اهـد ارزش   خو  گويـد كـه بـا كـار خـود فقـط مـي                مي 1بليك. شوخي و سرگرمي دارند   

 2از سـوي ديگـر ويـت      ). 43،  2000(مدرنيسم را براي فلسفه تربيت ارزيابي كنـد           پست
دانـد و معتقـد اسـت كـه بـا دقـت بيـشتر در چنـين                    آراي پست مدرنها را افراطي مـي      

زنـيم    هايي شايد به اين نتيجه برسيم كه با دست خود تيشه به ريشة خود مـي                 روي  زياده
  )!3، 1999ريكوفسكي، (

اندركار علوم تربيتي با هر نگاه مثبت يا منفي كه بـه              وان يك متخصص يا دست    به عن 
مدرنيسم و آثار آن در آموزش بنگريم، راه قطعي و روشـني بـراي اثبـات ادعـا در                     پست

مدرنيـسم وجـود دارد كـه گـاهي بـا هـم             در واقـع تعـداد زيـادي پـست        . دست نداريم 
 شرايط كنوني را به عنوان      3ن چون گيدنز  توا  هاي اساسي دارند، به عالوه هنوز مي        تفاوت

                                                                                                                   
 . عالقمندان به منابع معرفي شده مقاله مراجعه نمايند. يستن

1  .  Blake 
2 . Waite 
3 . Gidens 
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با همـة اينهـا، نكـات       .  به حساب آورد   1»مدرنيته پاياني «چهره اي جديد از مدرنيسم، يا       
  :تواند براي مرتبطين به علوم تربيتي حامل نكات قابل تاملي باشد زير مي

هـاي خـود در       هيچ راه دقيقي وجود ندارد كه با توسل به آن بتوان آخرين يافته             .1
   2.هاي تربيتي را در عمل به كار گرفت ظريهن

نظريه بايـد   . هاي عمل نيستند    علم و فلسفه، كليدي نظريه اي براي گشودن قفل         .2
بـه  . هاي واقعي داشته باشد تا با ارزش به حساب آيد           عميقاً و از اساس، ريشه در تجربه      

لـي سـخن     كـاري يـا عم      تر، اگر آن قدر مجهز نيستيم كـه بتـوانيم دربـاره             سخن روشن 
بايـد تـا جـاي      . اي حـرف بـزنيم      بگوييم، پس آن قدر هم مجهز نيستيم كه دربارة نظريه         
شـدن بـا      ترين اقدام براي شريك     ممكن عمل را به نظريه نزديك كرد، اين كار اثر بخش          

در . باشـد  ترين مسئوليت متخصصان اين رشـته مـي         علوم تربيتي است كه در واقع اصلي      
تواند ادعا كند كه متخصص نظريه است در          مدرن كسي نمي    علوم تربيتي به روايت پست    

تواند   از سوي ديگر يك مربي هم نمي      . آورد  حالي كه از عمل تعليم و تربيت سر در نمي         
   3دانــد مــدعي شــود كــه در تربيــت كــردن خبــره اســت در حــالي كــه نظريــه را نمــي 

 ).31، 2000بك، (

يي اسـت كـه معلـم،       هـا   مهمترين هدف علوم تربيتـي پاسـخ دادن بـه پرسـش           « .3
آموز و ساير عناصر مرتبط به تعليم و تربيت بـراي يـك يـادگيري خـوب مطـرح                     دانش
هاي بدست آمده تا پايان سدة بيـست نـشان            تجربه). 126،  1977هادگينسون،  (» كنند  مي

هاي عقلـي   هاي اساسي آموزش و پرورش پاسخ      داد كه تصور علمي كه بتواند به پرسش       

                                                 
1 . Late modernity 

تغييـرات  ). 25،  1994. (»اي وجـود نـدارد      هـيچ گفتمـان تربيتـي يكـه       «: گويند  اشر و ادواردز نيز مي    .  2
 .اعالم اين نتيجه مؤثر استمدرن، در  اي از عدم قطعيت در لحظه پست درپي به عنوان جنبه پي
براين اساس متخصصان علوم تربيتي بايد بتوانند در آموزش و پـرورش تـصوير مثبتـي از خـود بـه                     .  3

گيرنـد و   عنوان افرادي دانشمند و حساس كه قدرت كار كردن با ديگران را دارند، از آنها چيزي ياد مـي              
  .ندبا جامعه و محيط خود در تعامل نزديك هستند ارائه  ده
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ايـم كـه در آن        بـاري رسـيده     ما حاال به وضع تأسف    «؛  »كار«ه قول   ب. بدهد، دوامي ندارد  
شود،  سؤاالت بنيادي درباره آموزش و پرورش و مطالعات تربيتي نه فقط پاسخ داده نمي  

 ).312، 1997(» بلكه حتي قابل پرسش نيز نيست

فاعـل  «بنياد علوم تربيتي براساس اين پنداشت دوران روشنگري استوار شد كه             .4
هـاي    ، به همين دليل در پژوهش     »ز دنياي عيني كه بايد شناخته شود جدا است         ا 1»شناسا

شـد و بـه       تربيتي موضوع يادگيري به عنوان امري مستقل از يادگيرنده در نظر گرفته مي            
ها و شرايط او بـا موضـوع          اجبار براي دستيابي به نتايج بهتر، انطباق يادگيرنده و ويژگي         

تـوان تفـسيرهاي پيـشيني سـوژه      اما آيا واقعـاً مـي  . فتگر يادگيري محور توجه قرار مي   
گيـرد   شناسا را كه در يك طرحواره ذهني يا مفهومي به عنوان بخشي از متن صورت مي         

 ناديده گرفت؟

مـدرن    علوم تربيتي مانند ساير علوم اجتماعي با ايـن بـاور چـالش آميـز پـست                 .5
ز هـم معتقدنـد تحقيقـات       مدرنيسم آنها كه هنـو      از نظر پست  «: گويد  روبرو است كه مي   
  تواند سواي تاريخ، ايدئولوژي و سنت صورت بگيرد، دچـار تـوهمي             عقلي تا حدي مي   

 ).315، 1997كار، (» هستند كه اكنون ورشكسته، ورافتاده و منسوخ شده است

بر اين اساس، همه مفاهيم تربيتي داراي خاسـتگاهي هـستند كـه از لحـاظ تـاريخي           
نامة شخصي هر فرد، داستاني       اريخ اين مفاهيم، مثل زندگي    اقتضايي يا مشروط است و ت     

توجهي به ايـن موضـوع باعـث پيـدا شـدن انتظـارات                بي. كند  است كه يكسره تغيير مي    
 .ناپذير از آثار استفاده از علوم تربيتي شده است پايان
نقش مطالعات تربيتي امروز توليد دانش جديد نيست، بلكه درگيري در نـوعي              .6

 مالحظه ماهيت مجـزا     2.لكتيكي درباره اصول بنيادي تعليم و تربيت است       پرسشگري ديا 
 اشكال مدرن مطالعات تربيتي، نشاني از بـضاعت آن بـراي قبـول ايـن           3و پاره پاره شدة   
در همين رابطه، شاخه شـاخه شـدن علـوم تربيتـي            ). 325،  1997كار،  (مسئوليت ندارد   

                                                 
1  .  Knowing subject 

مدرن خـالص شـدن از        استاد علوم تربيتي بودن در عصر پست      «: گويد  ويلفردكار در همين رابطه مي    .  2
هاي خود    طلبي    توانستند در چهارچوب آن جاه      دست قطعيتي است كه استادان تعليم و تربيت گذشته مي         

كه اكنون بيهوده و غيرواقعـي شـده اسـت را           مند كنند، يا آرزوهاي آزادسازي دوران روشنگري          را قاعده 
 ).314، 1997(تداوم بخشند 

3 . Fragmented 
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، تصويري از يك كل از هم پاشيده        براي تمركز دقيق بر روي يكي از موضوعات مرتبط        
نظران بـراي ارتبـاط بخـشي         اي صاحب   دهد كه به رغم كوشش مربيان و پاره         را ارائه مي  

ايـن وضـع، شـايد      . منطقي به ويژه در حين عمل تربيتي به نتـايج مـورد انتظـار نرسـيد               
 هاي سخت افزارانه    نگر علوم مدرن است كه بيشتر ريشه در قابليت          محصول فلسفه ويژه  

 . دارد1»علوم سخت«
تربيتي مدرن براي حـل برخـي پـارادوكس         هاي    به رغم همة كوششي كه نظريه      .7

براي نمونه تالش زيادي به     . نماها از خود نشان دادند به نتيجه قابل قبولي دست نيافتند          
هـا در راه      زمـان بـر تفـاوت       اي كه متضمن تأكيـد هـم        منظور يافتن راهي به سوي برنامه     

آميز   راگيران از يك سو و تقويت روح همكاري و همزيستي مسالمت          شكوفايي فرديت ف  
به كمك يادگيري اجتماعي از سوي ديگر باشد به عمل آمد، اما مـوفقيتي چـشمگير بـه                 

چگونـه حـضور در ميـان       «هـا نـشان نـداد كـه           به سخن ديگر اين كوشش    . دست نيامد 
هـاي    يافتـه ) 822،  1997كالگـانو،   (» زنـد؟   آمـوز لطمـه نمـي       ديگران، به فرد بودن دانش    

: بـراي مثـال  (زننـد   پژوهشي بسيار زيادي در دست است كه بر اين نقص مهر تأييد مـي   
 ).2003؛ گيلسپي، 1999، وي لن، 1990هارگريوز، 

، كارايي، تضمين كننده مهارتهـا و       2تربيت آزاد و رها شده از اصل فايده بخشي         .8
هاي خيال پردازانه از      انس و انگاشت  بندي و مرزبندي، توافق و تج       هاي پاياني، رده    دانش
 آموزش و پرورش . پردازي و مجادالت عقلي نيست ، نيازمند اين همه نظزيه 3شهر نيك

  4.مدرن نياز به آشتي دوباره با طبيعت دارد

                                                 
1 . hard sciences 
2 . performativity 
3  .  Utopia 

طبيعـت  «): 4، 1993هلينكـا،  (گويد   فيلسوف اوكرايني مي(Skoroda, 1722)دو قرن پيش اسكورودا .  4
پشت ياد بـدهي      تواني به الك    زش پريدن بدهي، ولي نمي    تواني به يك اردك، آمو      مي. معلم حقيقي است  

نيـازي نيـست بـه      ! تواني به عقاب بياموزي كه در برابر خورشيد بازي كند، ولي به جغد نـه                مي. كه بپرد 
تـو فقـط بايـد از او،        . درخت سيب بياموزي كه سيب بدهد؛ طبيعت قبالً اين كار را به او آموخته اسـت               

ها و بزها مخافظت كني و دورش را حفـاظ بكـشي، تـو                 برابر طمع خوك   وقتي كه هنوز نهالي است در     
تواني راه  بايد درخت را هرس كني و به اندازه كافي آبش بدهي، در كار طبيعت مداخله نكن، اما اگر مي                  

  .»دار آن را هموار كن و آن را پاكيزه نگه
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  نسبت روان شناسي با تعليم و تربيت
                                                              

  1علي اصغر احمدي
  چكيده

در نظـر   . تعليم و تربيت براي وصول به اهداف خود ناگزير از شناخت متربي اسـت             
ين زمينـه، بـه     نمايد كه علم روان شناسي بتواند نياز تعليم و تربيت را در ا              مي اول چنين 

روان شناسي در حال حاضر به داليلي چند نمـي توانـد چنـين              . طور كامل مرتفع نمايد   
نقشي را برعهده داشته باشد؛ اوال روان شناسي فاقد يك نظام نظري جامع و قابل قبـول                 

وجـود رويكردهـاي گونـاگون و گـاه متـضاد، چـون             . براي تمامي روان شناسان اسـت     
شناختي، زيست شناختي و پديدار شناختي كه بعضاً در تـضاد           رفتارگرايي، روان كاوي،    

ثانياً بـه تبـع فقـدان نظـام     . با يكديگرند، امكان اين وحدت نظر را از ميان برداشته است     
 از آن جملـه   . نظري واحد، روان شناسي با مـشكالتي گـسترده تـر مواجـه شـده اسـت                

ي بـه فرهنـگ در آن اشـاره         شخصي و وابستگ  هاي    توان به باز بودن راه اعمال سليقه       مي
گونـاگون،  هاي  كرد؛ تا جايي كه حتي رويكردهاي كالن روان شناسي نيز در آن با سليقه    

تا جايي پيش رفته  كه روان شناسـي را محلـي       ها    اعمال سليقه .  شود  مي حذف يا اضافه  
آمريكايي ساخته است و آن را به شدت فرهنـگ بـسته سـاخته              هاي    براي اعمال ديدگاه  

  . است

                                                 
   تهران دانشگاه استاديار.1
 



  
  
  
 »يش تحليل و تنظيم نظام علوم تربيتياولين هما«

 
52

به دنبال اين مشكل، در داخل ايران نيز روان شناسـي بيـشتر بـه ظـاهري از علـم و                     
پژوهشي، راه به جايي كـه بتوانـد مـشكالت تعلـيم و             هاي    پژوهش متكي شده و تالش    

  . تربيت را برطرف كند، نيافته است
بر اساس آن چه گفتيم، روان شناسي نمي تواند به عنوان دانشي قابل اتكا نياز تعليم                

براي پاسخ گويي به اين نياز، نظـام تعلـيم و           .  تربيت به شناخت متربي را برطرف كند       و
تربيت ناگزير از داشتن يك نظام جامع انسان شناختي است كه بـر اسـاس آن بتوانـد از                   

در حال حاضـر    . علوم انساني به ويژه روان شناسي دست به گزينش بزند         هاي    ميان يافته 
شـود كـه نظـام      مـي پيـشنهاد . فلسفي و تجربي وجود دارد  سه نظام انسان شناسي ديني،      

تعليم و تربيت ايران از ميان دو نظام انسان شناسي ديني و فلسفي، نظامي انسان شناسي                
را به عنوان نظريه برگزيده، براي شناخت متربي با اتكا به آن، از ميان ساير علوم انساني                 

  .      د نياز خود بزنداز آن جمله روان شناسي، دست به گزينش مواد مور
  

  نسبت روان شناسي و تعليم و تربيت
وجود رابـطه بين روان شناســي و تعلـيم وتربيـت در نگـــاه اول، امـري مـسلم و                  

هـاي    تعليم و تربيت در تـدوين مبـاني، اصـول، اهـداف و روش         . شود  مي قطــعي تلقي 
رسد كـه روان شناسـي در         مي همچنين به نظر  . خود، نيـازمند به علم روان شناسي است      

تواند كمك شاياني بـه تعلـيم و تربيـت داشـته              مي معرفي موضوع تربيت، يعني كودك،    
توانــد    مـي  چيست كـه  » روان شناسي «با اين پيش فرض، سوال اين است كه اين          . باشد

چنـين خـدمتي را به تعليم و تربيت ارائـه كنـد؟ آيا روان شناسي، علمي مسلم و قطعي                
آن به عنـوان اصـول وضـع شـده در           هاي    شخص و بالمنازع است كه يافته     با حدودي م  

روان شناسي هنوز به درجه اي از قطعيـت و          ! تعليم و تربيت به كار گرفته شود؟ و يا نه         
جامعيت نرسيده است كه بتواند نياز تعليم و تربيت را بـراي شـناخت متربـي پاسـخگو                  

  باشد؟ 



٥٣ شناسي با تعليم و تربيت نسبت روان

 عـالم تعلـيم و تربيـت پرسـيد كـه وقتـي            توان از يك      مي با طرح چنين سوال هايي    
روان شناسي استناد كند، به چه منبع يـا منـابعي رجـوع خواهـد               هاي    خواهد به يافته   مي

هـاي   معيني را براي برگزيـدن يافتـه  هاي   كرد؟ آيا علماي تعليم و تربيت، مالك يا مالك        
نـد ايـن    ناب روان شناسي در اختيار دارند؟ اگـر چنـين مـالك هـايي را در اختيـار دار                  

  چيست؟ها  مالك
ما در اين مقاله به دنبال آنيم تا درباره سنديت و اعتبار علم روان شناسي بـه عنـوان                   

بـه ايـن منظـور روان شناسـي را در           . علمي قابل اتكا براي تعليم و تربيت بحـث كنـيم          
  :كنيم  ميمحورهاي زير تحليل

  مباني نظري علم روان شناسي . 1
   شناسي فرهنگ نابسته بودن روان. 2
  آماري مربوط  هاي  كمي سازي و روش. 3
  
   مباني نظري علم روان شناسي- 1

مباني نظري علم روان شناسي چيست؟ يا به عبـارت ديگـر موضـوع روان شناسـي                 
علم تجربـي قابـل     هاي    توان با تعيين، تعريف و تحديد آن، آن را با روش            مي چيست كه 

صل و اساس، به  شـيوه تجربـي پـژوهش           مطالعه دانست؟ آيا موضوع روان شناسي در ا       
پذير هست يا نه؟ و نيز سوال ديگر اين است كه حاصـل پـژوهش هـايي كـه بـر روي                      

گيرد، با چه نظام نظري به يكـديگر پيونـد خـورده و در                مي موضوع روان شناسي انجام   
  سازد؟  ميمجموع يك نظام علمي واحد را

  :با طرح اين سواالت ما بايد مشخص كنيم كه
  وضوع روان شناسي چيست؟م. 1
  نظام نظري حاكم بر ساختار رواني انسان كدام است؟    . 2

در پاسخ به پرسش اول، هر آن كس كه كمترين مطالعه در روان شناسي داشته باشد                
است و رفتار نيز قابـل مطالعـه تجربـي          » رفتار«خواهد گفت موضوع علم روان شناسي       

علمـي نيـز قابـل      هـاي     ربي است و بـا روش     از اين رو روان شناسي يك علم تج       . است
  . مطالعه است
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اين استنباط آغازين موجب شده بود تا چندين دهـه روان شناسـي بـه عنـوان علـم                   
موجود در روان شناسي هاي    مطالعه رفتار معرفي شود؛ ولي اين تعريف با برخي از رويه          

روان شناسـي بـا     در تعارض بود، به گونه اي كه برخي از مولفين براي انطباق موضـوع               
» رفتـار و فراينـدهاي ذهنـي      «تمامي رويكردهاي موجود در روان شناسي موضوع آن را          

اضافه كردن فرايندهاي ذهني به اين منظور       ) 1366اتكينسون و همكاران،    (معرفي كردند 
صورت گرفت كه روان شناسي را با تعدادي از رويكردهاي روان شناسي تطابق پذيرتر               

  .      3 و ديدگاه پديدار شناختي2، روان شناسي شناختي1ان تحليلگريكند؛ از جمله با رو
با اضافه شدن اين عبارت به رفتار، موضـوع روان شناسـي از شـفافيت كـافي بـراي       

روان شناسـي در اسـتمرار      . ايجاد وحدت نظر در ميـان روان شناسـان برخـوردار نـشد            
تا حد تباين و    ها    ه بين آن  شد ك   مي تاريخي خود هنوز به حيطه هايي تقسيم      هاي    حركت

اتكينـسون و اتكينـسون و هيلگـارد كـه خـود از اولـين               . تناقض، اختالف وجود داشت   
كساني بودند كه فرايندهاي ذهني را در موضوع روان شناسي وارد كردند، رويكردهـاي              

آنان رويكردهاي رايج در روان     . موجود در روان شناسي را به پنج دسته تقسيم كرده اند          
ــاوي و   شناســي ــناختي، روانك ــاري، ش ــناختي، رفت ــست ش ــاي زي ــامل رويكرده  را ش

اين پنج رويكرد نه تنها در تعريف دقيق موضـوع روان شناسـي      . دانند  مي پديدارشناختي
خـود در راسـتاي سـوال       هاي    با يكديگر اختالف دارند كه مهمتر از آن در جهت گيري          

ن نيز با يكديگر اختالفي بنيادي تـر     دوم ما يعني نظام نظري حاكم بر ساختار رواني انسا         
در اصل اين پنج رويكرد، انعكاس اختالف نظر روان شناسـان در حيطـه هـر دو                 . دارند

  .  سوال است
اين رويكردها بعضاً در بين خود چنان تبـايني دارنـد كـه شـايد نتـوان هـيچ فـصل                     

                                                 
1  - Psychoanalytic Approach  
2  - Cognitive Psychology 
3  - Phenomenological Approach  



٥٥ شناسي با تعليم و تربيت نسبت روان

 را بـه شـكل   خـود هـا   پيدا كرد؛ جزاين كه طرفداران هر يك از آن  ها    مشتركي را بين آن   
به عبـارت ديگـر تنهـا وجـه         . خالص روان شناس دانسته و سايرين را غافل از موضوع         

  . بودن، آن هم در حد يك اسم است و ال غير» روان شناس«اشتراك آنان 
در جايي كه رويكرد روان تحليلگري بر روي مفاهيم عمقي، پنهان و غير محسوسي              

شده و موضـوع خـود را بـا تاكيـد بـر همـين       كه در ناهشيار آدمي جريان دارد، متمركز   
داند، رويكردي چون رفتار گرايي موضوع روان شناسـي را در             مي مفاهيم، روان شناختي  

 به عنوان سردمدار حركت     1اسكينر. كند  مي رفتار كامال محسوس و آشكار آدمي خالصه      
ان چيـز   زير پوست انـس    «:دارد كه   مي رفتارگرايي در روان شناسي در قرن گذشته اعالم       

  . »زيادي براي مطالعه وجود ندارد
اين دو رويكرد علي رغم فقدان فصل مشترك موضوعي، در يك مفهوم با يك ديگر               

در اين مورد نيز بايـد  . وحدت نظر دارند و آن اعتقاد به جبر رواني در مورد انسان است           
سـت كـه    گفت كه اعتقاد به اين جبر، يك يافته علمي نيست، بلكه يك ديدگاه فلسفي ا              

بينان گذاران اين دو رويكرد، اين ديدگاه فلسفي خود را به روان شناسي نسبت داده اند؛           
كه اين خود يك خطاي علمي اسـت؛ زيـرا جبـر يـا اختيـار موضـوعي نيـست كـه بـا                        

در عـالم حـس و   . تجربي پوزيتويستي و پراگماتيستي قابل اثبات يا رد باشـد     هاي    روش
يـك عـالِم    .  عدم وجود يـك رابطـه علّـي را نـشان داد            توان وجود يا    مي تجربه حداكثر 

تجربي نمي تواند تمام هستي را به تجربه حسي بگيرد و از آن جبر يا اختيـار را بيـرون                    
  . بكشد

علي رغم اين، اين دو رويكرد در مسأله جبر رواني، البته از دو منظر كامال متفـاوت                 
يدايش موج سومي در روان شناسي      همين اتفاق نظر، موجب پ    . با يك ديگر متفق القولند    

شده است به نام موج انسان گرايي، كه اين مـوج در نظـر هيلگـارد بـا عنـوان رويكـرد                   
افـرادي  هـاي   اين موج كه در روان شناسي با ديـدگاه        . پديدارشناختي، معرفي شده است   

دو هـاي     چون مزلو و راجرز آغاز شده است، عمدتاً به عنوان عصياني بـر تنـگ نظـري                
ايـن رويكـرد در قـدم اول بـر         . شـود   مـي  د روان تحليل گري و رفتارگرايي تلقي      رويكر

شورد و در قدم بعد به تقليـل گرايـي آن دو در حـد تنـزل       مي جبرگرايي اين دو ديدگاه   
                                                 

1  - B. F. Skinner  
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. تازد  مي انسان به عنوان يك موش بزرگ آزمايشگاهي و يا تحليل او به عنوان يك بيمار              
  : گويد كه  ميمزلو در اين باره

 

«The study of the crippled, stunted, immature and unhealthy 

specimens can yield only a crippled psychology.» 
) 180،ص1970مزلو،  (   

تواند يك روان شناسـي       مي لنگ، كوتوله، نارس و بيمار، تنها     هاي    مطالعه انسان «
  ».لنگ را توليد كند

شكل وجود دارد كـه اگـر رفتـار در ايـن            در مورد رويكرد زيست شناختي نيز اين م       
 رويكرد با مباني ساختاري آن بررسي شود، چنين رفتاري در حيطه زيست شناسي قـرار              

در اين صورت اگر پديده هايي چون حافظه، هوش         . گيرد، نه در حيطه روان شناسي      مي
بيولوژيـك آن تحليـل شـوند، در زمـره سـاير      هـاي   روانـي بـا پايـه   هاي   و انواع بيماري  

اگر حافظه به طور كامل بـا زيـر بناهـاي عـصب             . گيرند  مي موجود زنده قرار  هاي    كنش
موجـود زنـده از قبيـل    هـاي   شناختي قابل توضيح است، كنشي است مشابه ساير كـنش  

؛ در صـورتي كـه      ...سوخت و ساز بدن، جذب و دفع مواد زائد، سـازگاري و انطبـاق و              
يست شناختي و در عين حال روان شـناختي         مطالعه چنين رفتارهايي با توجه به مباني ز       

مطمح نظر است كه خود يك رويكرد مستقل به شمار نمي آيد، بلكه يك مطالعـه ميـان                  
بـر ايـن    . علمـي رواج دارد   هاي    رشته اي است كه چنين مطالعه اي در بسياري از رشته          

اساس رويكرد زيست شناختي در روان شناسي رويكردي روان شناختي به شـمار نمـي               
  . د، بلكه اين گونه مطالعات ماهيت ميان رشته اي دارندآي

با اين حال كه رويكرد شـناختي در روان شناسـي از نـشيب و فرازهـاي گونـاگوني              
. برخوردار بوده، ليكن سعي كرده است به يكي از موضوعات مهم روان شناسي بپـردازد             

 جه است، لكن تالشاين رويكرد پذيرفته است كه با پديده هايي دروني و غير عيني موا         



٥٧ شناسي با تعليم و تربيت نسبت روان

اگر بپـذيريم كـه     ) 1375گالور و برونينگ،    .(عيني مطالعه كند  هاي    كند آن را با روش     مي
چنين كاري امكان پذير است، در مقابل نيز نمي توانيم بپذيريم كه رويكرد شناختي تمام     

گـسترده اي در پـيش رو دارد كـه          هـاي     روان شناسي هنـوز حيطـه     . روان شناسي است  
  . نيستها  تي قادر به بررسي آنرويكرد شناخ

 تا به اين جا، به فرض مسلم دانستن وجود اين پنج رويكـرد، يـك نكتـه مـشخص                  
شود و آن اين كه روان شناسي تا كنون نه توانسته موضوع خود را بـه روشـي قابـل                     مي

قبول تعريف و تحديد كند ونه به يك ساختار رواني واحد براي انـسجام بخـشيدن بـه                  
اگر اصطالح رفتار و يا روان شناسي را در مورد هر يك از  . راكنده خود برسد  پهاي    يافته

كنـيم نـه مـشترك        مـي  بريم، تنها از يك مشترك لفظي اسـتفاده         مي اين رويكردها به كار   
  . معنايي

 تـوان پرسـيد كـه تعلـيم و تربيـت بـراي شـناخت متربـي خـود                    مي با اين توصيف  
مقيـد بمانـد؟ آيـا شـناخت خـود را از روان             خواهد به كدام يك از ايـن رويكردهـا           مي

آورد؟ و يا نه تبديل به يك رفتارگراي ارتدكس شده و شـناخت               مي تحليلگري به دست  
آورد؟ يـا نـه رويكردهـاي ديگـر را            مي كند، به دست    مي خود را تنها از آن چه مشاهده      

  كند؟  ميانتخاب
 راهـي ميانـه در پـيش      شايد در پاسخ به چنين سوالي ديدگاه كساني را بپذيريم كـه             

يعني بنا )  1366اتكينسون، اتكينسون و هيلگارد،.(گيرند و آن التقاطي انديشيدن است     مي
در جـايي  . به نياز و سليقه، در هر جا، يافتـه يـا ديـدگاهي را مـورد توجـه قـرار دهـيم                     

در جـايي بـراي تحليـل رفتـار         . رفتارگرايانه بينديشيم و در جايي نيز روان تحليلگرانـه        
ان رويكرد شناختي و در جايي ديگـر بـه رويكردهـاي زيـست شـناختي و پديـدار                   انس

هـاي    اول آن كه يافتـه    . چنين كاري به دو صورت قابل تصور است       . شناختي استناد كنيم  
دوم اين كـه    . را برروي هم ريخته و مجموع آن را روان شناسي بناميم          ها    تمامي رويكرد 

  . اس آن دست به انتخاب بزنيميك نظام نظري جامع طراحي كرده و بر اس
مسلم است كه چنين كاري، بدون وجود يك زيربناي منـسجم نظـري امكـان پـذير                 
نخواهد بود؛ وتركيب بال مركب يافته ها،  تنها از عهده كساني برمـي آيـد كـه در عـالم                     
علم عالمانه نمي انديشند، بلكه چون خريـداراني هـستند كـه وارد فروشـگاه بـزرگ و                  
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 دارنـد و پـول آن را        مـي  آيد، بر   مي و هر آن چه را به نظرشان خوش       اند    هرنگارنگي شد 
اين گونه افراد، در نهايت دل خوش از تفريح و تفرج، با انباني از متاع هايي                . پردازند مي

يـك  . گردنـد   مي را حتي نمي دانند براي چه خريده اند، به خانه باز          ها    كه بسياري از آن   
او براي التقاطي عمل كردن نيز نيازمند نظريه اسـت و هنـوز             عالِم نمي تواند چنين كند،      

موجود را سامان داده، وحـدت      هاي    در عالم روان شناسي آن نظريه اي كه تمامي نظريه         
  . ببخشد به ميدان نيامده است

ولي بايد گفت كه مشكل روان شناسي تنها اين نيست كه با پـنج رويكـرد متـضاد و              
ه آشفتگي موجود در روان شناسي گـسترده تـر از ايـن             غير قابل جمع مواجه است، بلك     

اجازه دهيد اين موضوع را ذيل محور دوم يعني فرهنگ نابسته بودن روان شناسي . است
  .               بررسي كنيم

  فرهنگ نابسته بودن روان شناسي. 2
 گوييم، در بطن آن سخن از نابسته بودن آن به فرهنگ به ميان              مي وقتي سخن از علم   

  تواند نابسته به فرهنگ باقي بماند؟   ميسوال اين است كه آيا روان شناسي. آوريم مي
كـه مهمتـرين آن، عـدم وجـود         _دهد كه بـه داليلـي چنـد         مي شواهدي متعدد نشان  

هـاي     راه اعمـال ديـدگاه     _وحدت نظر در مورد مباني نظري علـم روان شناسـي اسـت            
تـي بـه ميـان كـشيدن مـسائل و           شخصي و وابـسته بـه فرهنـگ در تبيـين، تفـسير و ح              

ايـن  . موضوعات و رويكردهاي گوناگون به روان شناسي كامالً بـاز بـاقي مانـده اسـت               
ميدان باز اجازه داده است ساليق شخصي و ملي و فرهنگـي، بـه اشـكال گونـاگون در                   

مـسدود نبـودن راه نفـوذ ايـن سـاليق، روان شناسـي را از                . روان شناسي نفوذ پيدا كند    
فرهنگ وابـستگي   . ه بودن خارج كرده و آن را فرهنگ وابسته ساخته است          فرهنگ نابست 

و از آن جايي كـه      .  شخصي پيش برده است   هاي    روان شناسي آن را تا حد اعمال سليقه       
امروزه سهم عمده توليد و گسترش علم بر عهده اياالت متحده آمريكا است، لـذا بـيش                 

  .       ناسي مشهودتر و ملموس تر استاز هر جاي ديگر سهم فرهنگ آمريكايي در روان ش



٥٩ شناسي با تعليم و تربيت نسبت روان

دانيم، روان شناسي تجربي به معناي امروزين آن، مانند بسياري از علـوم       مي چنان كه 
براي همگان تاريخ آغاز روان شناسي تجربي با آغاز به          . تجربي ديگر در اروپا متولد شد     

بـسياري از   .  تطـابق يافتـه اسـت      1879كار آزمايشگاه وونت در اليپزيك آلمان در سال         
هاي    كه آن نيز در اصل بر يافته       _رويكردهاي مطرح در روان شناسي، به جز رفتارگرايي       

  .  در اروپا شكل گرفته است_شرطي كالسيك پاولف روسي استوار بوده است
به رغم چنين آغازي، در حال حاضـر مهـد تحقيقـات و گـسترش روان شناسـي در            

با شعله ور شدن جنگ جهاني دوم، بسياري از         . تاياالت متحده آمريكا استقرار يافته اس     
مختلف از جمله روان شناسي، از اروپـا مهـاجرت كـرده و بـه               هاي    دانشمندان در حيطه  

افرادي چون كهلر، كافكا، اريكسون، هورناي و بـسياري از روان شناسـان             . آمريكا رفتند 
نگ از يك سو    ج. مطرح آن روزگار جالي وطن كرده و در آمريكا رحل اقامت افكندند           

و مهاجرت اين دانشمندان از سوي ديگر، موجب رونق گرفتن تحقيقات و مطالعات در              
در واقع هيتلر با آتش جنگي كه افروخـت بـه   . گوناگون در اياالت متحده شد    هاي    زمينه

آمريكا را به لحاظ رشد علمي و اقتـصادي         . خدمت بزرگي كرد  ها    آمريكا و صهيونيست  
بتوانند در سـايه مظلـوم      ها    گر جهان را آماده كرد تا صهيونيست      ياري كرد و از سوي دي     

  . خود، كشور فلسطين را اشغال كرده و براي خود كشوري مستقل فراهم كنندهاي  نمايي
مركزيت يافتن آمريكا به عنوان مهد تحقيقات، آموزش و انتشار منابع مختلـف روان              

خـود  هـاي     ت القاء ديدگاه  شناسي، موجب شده است كه آمريكاييان فرصت خوبي، جه        
تحقيقاتي و مطالعاتي به طور عمـده بـه آمريكـا           هاي    امروزه همه راه  . در اين زمينه بيابند   

مرجـع مهمـي جهـت ارجـاع هـر          ) APA(انجمن آمريكايي روان شناسي   . شود  مي ختم
بسياري از كساني كه رونـد كنـوني   . نظري در جهت تعيين صحت و سقم آن شده است    

گويند كه گويي از وحي سخن بـه    مي سخنAPAذيرفته اند، چنان از  روان شناسي را پ   
  . آورند  ميميان

بهتر است با بازگشت به رويكردهاي روان شناسي، نشان دهيم كه آمريكاييان ديدگاه  
كنند، بدون اين كه جايي وجود داشـته باشـد كـه در مـورد                 مي خود را بر جهان تحميل    
اين نكته دسـت كـم در كـشورهاي در حـال            . ظر كند اظهار ن ها    درستي و يا نادرستي آن    

  . توسعه با وضعيت اسف باري مواجه است



  
  
  
 »يش تحليل و تنظيم نظام علوم تربيتياولين هما«

 
60

گفتيم در كتاب زمينه روان شناسي هيلگارد، از زماني كه شخص هيلگارد نيـز جـزء                
سه نويسنده اصلي اين كتاب بود، رويكردهاي موجود در روان شناسي به پـنج رويكـرد      

در كشورمان كسي اين پنج رويكـرد را بـه چـالش        ديده نشده است كه     . تقسيم شده بود  
اينك كتاب ديگري با هزينـه و كيفيـت بـسياري بـاال در              . بكشد و آن را زير سوال ببرد      

نويسنده اين  . »1زمينه روان شناسي سانتراك   «ايران ترجمه و به چاپ رسيده است به نام          
رويكردهـا انجـام    دهد كه دستكاري مورد نظر خود را در اين            مي كتاب نيز به خود حق    
انديشد، رويكردهاي موجود در روان شناسي را بـه گونـه اي              مي داده، آن گونه كه خود    

  )1383سانتراك، .(ديگر ارائه كند
شود، سـانتراك رويكردهـاي موجـود در          مي چنان كه در جدول شماره يك مشاهده      

 رويكـرد،   در اين تقسيم بندي، تنها دو     . روان شناسي را به شش گروه تقسيم كرده است        
با رويكردهاي موجود در زمينـه روان شناسـي هيلگـارد، يعنـي دو رويكـرد رفتـاري و                   

هيلگارد تفاوت و در مواردي     هاي    چهار رويكرد ديگر با رويكرد    . شناختي مطابقت دارد  
كـه متـرجم    ( سانتراك به جاي رويكرد روان كاوي رويكرد روان پويشي        . نيز تباين دارد  

را به كار برده است؛ كه البتـه جـامعتر از روان            ) رجمه كرده است  آن را به روان پويايي ت     
شـود؛ ولـي از يـك طـرف رويكـرد             مـي  تحليلگري يا روان كاوي است و شامل آن نيز        

پديدار شناختي را حذف كرده و اساساً رويكرد انسان گرايانه را در روان شناسي ناديـده    
فرهنگـي و   _ويكـرد اجتمـاعي   گرفته و از سوي ديگر دو رويكرد ابداعي خود، يعنـي ر           

افـزودن ايـن دو رويكـرد و        . رويكرد روان شناسي تكاملي را به آن اضافه كـرده اسـت           
حذف رويكرد پديدارشناختي از مجموعه رويكردهاي روان شناسـي هيلگـارد، نـشانگر             

بـا  . اين است كه حتي در مفهوم رويكرد نيز اتفاق نظري در روان شناسي وجـود نـدارد                
دهد، هر گونه جهـت گيـري خـرد و            مي نده در مورد اين دو رويكرد     توضيحي كه نويس  

                                                 
1  - Santrock  
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كالني را با هم يكي گرفته و به سليقه خود تعدادي را انتخاب كـرده و تعـدادي را نيـز                     
  . كند  ميخذف

 مقايسه رويكردهاي موجود در روان شناسي از دو منظر مختلف . 1جدول شماره 

 سي سانتراكزمينه روان شنا زمينه روان شناسي هيلگارد

1  رويكرد علوم عصبي رفتاري رويكرد زيست شناختي

Biological 

Approach  

1

Behavioral Neuroscience 

Approach  
2 رويكرد رفتاري رويكرد رفتاري

 

BehavioralApproach   

2

Behavioral Approach 

3 رويكرد شناختيرويكرد شناختي              
Cognitive 

Approach  

3
Cognitive Approach  

             رويكـرد روان پويـايي   رويكرد روان كاوي       
    

4

Psychoanalytic 

Approach                   

4

Psychodynamic 

Approach   
5 رويكرد اجتماعي فرهنگي    رويكرد پديدار شناختي
 Phenomenological 

Approach  

5
Sociocultural Approach  

- رويكرد روان شناسي تكاملي ــــــــ
  

6
Evolutionary Psychology 

Approach   
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شود كه آيـا روان شناسـي در          مي با توجه به آن چه در باال شاهديم اين سوال مطرح          
 تواند رويكردهاي كالن آن را چنين جابه  مياساس چنان آشفته است كه هر نويسنده اي  

  جا كند و اتفاقي نيز در آن نيفتد؟ 
چنين اقدامي دست كم بر اين نكته كه روان شناسي در نگاه كالن خود فاقد انسجام                

جالب و مفيد اسـت،     هاي    روان شناسي مملو از يافته    . كند  مي نظري است، تاكيد بيشتري   
 ات مرتبط در حد همان يافته و يا حداكثر در حد مجموعه تحقيق          ها    لكن تمامي اين يافته   

 به قول سانتراك كه   . تواند معنادار باشد، نه در حد يك دانش منسجم و وحدت يافته            مي
ــد مــي ــر از اخــتالف نظــر اســت  « گوي ــشان دادم روان شناســي پ ــه ن   » همــان طــور ك

  ) 68، ص 1383سانتراك، (
اين نكته كه هر مؤلفي در روان شناسي بتواند رويكردهاي كالن آن را جا به جا كند،        

دليلي بر وابسته بودن روان شناسي بر يك فرهنگ، آن هم وابسته بودن به فرهنـگ                خود  
  .    اين وابستگي داليل متعدد ديگري نيز دارد. آمريكايي است

مثال ها،  . ترجمه شده وجود دارد   هاي    رد پاي فرهنگ آمريكايي در بسياري از كتاب       
دن با مسائل و مشكالت     مواجه ش هاي    مسائل و مشكالت مطرح شده، راه حل ها، شيوه        
ريــز و درشــتي از هــاي  معرفــي چهــره. و بــسياري از عناصــر ديگــر آمريكــايي اســت

آمريكايي از قبيل تايگر وودز؛ آنا ماري آپا نوويچ؛ لورا كارستنسن؛ روبرتا            هاي    شخصيت
تنها نمونه اي از دادن رنگ و لعاب ) 59 – 50همان، ص ( فلدمن؛ رادني هاموند و غيره  

طرح مسائل شاد و نادري كه به هيچ وجه براي جامعـه            . به روان شناسي است   آمريكايي  
آمريكـايي در   هاي    اي چون ايران موضوعيت نداشته، شيوه ديگري است از القاء ديدگاه          

عبارت زير در كتاب فوق الذكر بـه اشـكال گونـاگون و بـه كـرّات آمـده              . روان شناسي 
اور رايج شده كه خوردن پودر آلت تناسلي        براي مثال امروزه در سراسر دنيا اين ب       «:است

اين باور آن قـدر رايـج شـده كـه قاچـاق             . دهد  مي ببر نر، توان جنسي مردان را افزايش      
مردانـي كـه    . در معرض خطر انقراض باب شده است      هاي    وحشي و ديگر گونه   هاي    ببر
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، پس  گويند ببرها زندگي جنسي خيلي خوبي دارند        مي چنين اعتقادي دارند، به خودشان    
نويسنده هر چند با    . »را بخورم زندگي جنسي من بهتر خواهد شد       ها    اگر اندام جنسي آن   

كنـد كـه      مـي  دهد، فكري را مطرح     مي آوردن اين مثال، تفكر انتقادي را مورد بحث قرار        
  . ربطي به روان شناسي علمي ندارد، بلكه موضوع و مسأله اي است براي جامعه خودش

ان شناسي در قالب موضوعات گوناگون مواضـع سياسـي          علي رغم ظاهر علمي، رو    
روان هـاي     به هنگام اشغال سفارت آمريكا در ايران كتاب       . شود  مي آمريكا به ميان كشيده   

آمريكايي را به عنوان شاهد     هاي    گفتند، گروگان   مي شناسي وقتي در مورد استرس سخن     
آمريكـا را در  هـاي   وسياسـت گوناگون مواضـع  هاي   امروزه به بهانه  . كردند  مي مثال ارائه 

هرگز نـشاني   ها    در اين كتاب  . كنند  مي  سپتامبر منتقل  11تصاوير و موضوعات مربوط به      
در قالـب  . كنند، به چشم نمي خـورد   مياز استرس و يا ظلمي كه دشمنان آمريكا تحمل    

روان هـاي     در كتاب . شود  مي به ظاهر علم، اين فرهنگ و فكر آمريكايي است كه ترويج          
  . زند  ميسي موجود، فرهنگ آمريكايي موجشنا

نظري قوي، به شـكل گـسترده       هاي    خالصه آن كه، روان شناسي به علت فقدان پايه        
اي به دست ساليق آمريكاييان سپرده شده است و تاسف بار تر اين كه به دليـل فقـدان                   

 فرهنگـي، از سـنديت علمـي،      هاي    همين پايگاه نظري در كشورهايي چون ايران، سليقه       
  .       تمييز داده نمي شود

    
  آماري مربوط     هاي  كمي سازي و روش. 3

گوناگوني از پژوهش   هاي    در ميان رويكردهاي مختلف روان شناسي، ما شاهد روش        
برخي از رويكردها، چون رفتارگرايي و رويكرد زيستي، مطالعات آزمايـشگاهي           . هستيم

 ديگر با طرح نظريه در روان شناسـي بـه   را مبناي تحقيقات خويش قرار داده و از سوي 
پردازند و رويكردهايي چون روان كاوي و يا روان پويـشي        مي مخالفت ضمني يا آشكار   

روان شناسـي شـناختي، همچـون ديـدگاه نظـري پيـاژه، از              هـاي     و نيز برخـي از نحلـه      
در . كننـد   مـي  باليني و مطالعات فردي جهت انجام تحقيقات خويش اسـتفاده         هاي    شيوه

مختلـف نيـز رواج يافتـه       هـاي     باليني استفاده از پرسشنامه و آزمون     هاي    رخي از روش  ب
كه در مبناي خود، بدون نياز به       اند    به گونه اي طراحي شده    ها    هريك از اين روش   . است
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شوند و همين بصيرت روان       مي پيچيده، منجر به بصيرتي روان شناختي     هاي    كمي سازي 
  .  محققان را ماندگار و قابل استفاده كرده استاينهاي  شناختي است كه يافته

بسياري از نامداران حيطه روان شناسي چون فرويد، يونگ، پياژه، اريكسون و حتـي              
هـاي    و يافته ها    افرادي چون اسكينر، بدون اين كه به اعداد و ارقام متوسل شوند، ديدگاه            

. جهانيان عرضـه كـرده انـد      علمي به   هاي    را به عنوان يافته   ها    خود را گزارش كرده و آن     
براي كساني كه با روان شناسي آشـنايي دارنـد، يـك بـصيرت و فهـم روان                  ها    اين يافته 

  . شناختي را به ارمغان آورده است
در كنار اين دسته از تحقيقات، تحقيقات ديگري نيز شكل گرفته كه با كمي سازي و                

در ساده ترين اين تحقيقات ارائـه       . آماري، نتايج خود را گسترش داده اند      هاي    ارائه داده 
ساده توصيفي از قبيل فراواني و درصد  و يـا ميـانگين مـورد توجـه بـوده          هاي    شاخص

آماري پيچيده، به كـار رفتـه اسـت؛ از جملـه كتـل و               هاي    در تحقيقاتي نيز روش   . است
آيزنك روش تحليل عاملي را براي رسيدن به عوامل تشكيل دهنده شخـصيت بـه كـار                 

  .   دگرفته ان
تفاوت استفاده از آمار و ارقام در تحقيقات روان شناختي، ناشي از طبيعت متغيرها و     

هيچ كس نمي تواند ادعا كند كه آمار        .  گيرد  مي روش هايي است كه هر محقق در پيش       
خود هاي    همان گونه كه برخي از محققين، داده      . و ارقام جزء الينفك روان شناسي است      

كنند، محققيني نيـز وجـود دارنـد كـه بـراي          مي عددي گزارش هاي    را در قالب شاخص   
باليني و برخـي    هاي    چنان كه  روش   . خود نيازي به اين كار نمي بينند      هاي    گزارش يافته 

هـاي    آزمايشگاهي، بدون توسل بـه اعـداد و ارقـام و يـا اسـتفاده از روش                هاي    از روش 
رسند كه تا كنـون روان شناسـي را         بها    به مجموعه اي از يافته    اند    آماري پيچيده، توانسته  

  .   حفظ كرده و گسترش داده اند
آمـاري  هـاي     روان شناسـي و روش    هاي    اين نكته داللت بر آن نمي كند كه بين يافته         

كنـد كـه تـا چـه حـد روان             مـي  تباين يا تناقض وجود دارد، بلكه باب اين سوال را باز          
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هـاي    ارت ديگـر آيـا گـسترش روش       شناسي احتياج به اعداد و ارقام و آمار دارد؟ به عب          
 آماري در مطالعات علمي روان شناسـي، بـه ويـژه تحقيقـاتي كـه در كـشور مـا انجـام                     

گيرد، حاصل طبيعت روان شناسي است يا اين كه امري عارضي و ثانوي، اين گونـه                 مي
 آماري را در مطالعات وتحقيقات روان شناسي رايج كرده است؟  هاي  روش

در قالـب عـدد و رقـم و سـپس       هـا     ي سازي و ريخـتن پديـده      دانيم كم   مي چنان كه 
آماري، در هرگام مستلزم حذف و دست كاري بخـشي          هاي    و روش ها    استفاده از فرمول  

در اولين قدم وقتي بـه پديـده اي روان شـناختي، عـدد              . از خصوصيات آن پديده است    
تـي در   ايـن واقعيـت ح    . شـود   مي شود، بسياري از خصوصيات آن حذف       مي نسبت داده 
شما . روان شناختي هاي    فيزيكي و عيني صادق است، چه رسد به پديده        هاي    مورد پديده 

اگر تعدادي سيب را به نوعي در قالب عدد و رقم گزارش كنيـد، نـاگزير خواهيـد بـود                    
را در قالـب تعـداد گـزارش    هـا    را ناديده بگيريد؛ مثال اگر آن     ها    آنهاي    برخي از ويژگي  

 بزرگي و كوچكي، سنگيني و سبكي يا كيفيـت، رنـگ و طعـم               كنيد، ويژگي هايي چون   
را در قالب وزن گـزارش كنيـد، تعـدادي    ها  همين طور اگر آن. را ناديده گرفته ايد  ها    آن

هاي   چنين اتفاقي به طريق اولي در مورد پديده       . ديگر از خصوصيات را ناديده گرفته ايد      
وقتي ما توانـايي بـسيار پيچيـده و         . دپيوند  مي روان شناختي بيشتر و گسترده تر به وقوع       

ريزيم و آن را به صورت يك عـدد           مي كيفي و چند بعدي به نام هوش را در قالب عدد          
كـسي  . كنيم، در اين عدد بسياري از خصوصيات را ناديـده گرفتـه ايـم               مي خام گزارش 

آن  در يك آزمون هوشي نشانگر تـشابه كامـل           45نمي تواند ادعا كند مثالً دو نمره خام         
به عبارت ديگر نسبت دادن عدد به يك پديـده، در بطـن             . دو فرد از لحاظ هوشي باشد     

 .خود ناديده گرفتن تعدادي از خصوصيات را در بر دارد

آماري برداشته شـود،    هاي    پس با نسبت دادن عدد، هر گامي كه در گزارش شاخص          
 رايجتـرين   ميـانگين، يكـي از    . كنـد   مـي  در جاي خود، تعدادي از خصوصيات را حذف       

شـود،    مـي در گزارش عدد دست كم فرديت يك پديده حفظ   . آماري است هاي    شاخص
در گـزارش ميـانگين، يـك       . شود  مي در حالي كه در گزارش ميانگين، فرديت نيز حذف        

به همين ترتيب واريانس وانحراف معيـار، حاصـل         . شود  مي گروه، با يك نمره توصيف    
ير عمليات آمـاري نيـز بـه سـهم خـود نـوعي              سا. حذف ميانگين از تمامي داده هاست     
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  .  دهد  مياوليه انجامهاي  دستكاري در داده
هـاي    ، توزيع هايي هستند كه مبناي بررسـي تعـداد زيـادي از داده             t و   Zهايتوزيع  
، پهن تـر از     t يك توزيع متقارن و بهنجار است و توزيع          Zتوزيع  . گيرند  مي آماري قرار 

اگر از مـوارد اسـتفاده از ايـن دو توزيـع، در مـورد                . است، لكن آن نيز متقارن      Zتوزيع  
پديده هايي كه از نظر ماهيت غير نرمال هستند، بگذريم، استفاده از اين دو توزيع اغلب                

استفاده از اين   . باشند  مي رود كه متقارن نبوده، داراي كجي       مي در مورد داده هايي به كار     
را بـه   هـا     بودن و يا كـشيده بـودن داده       گونه توزيع ها، دست كم حذف كجي و يا پهن           

آماري، به نوبـه خـود      هاي    چنين مشكلي در مورد استفاده از هر يك از مدل         . دنبال دارد 
  .   وجود دارد

تـالش بـسيار كـرده      ها    هر چند آماردانان براي به حداقل رساندن اين گونه نارسايي         
 در حقيقـت هـر گـام        .اند، نمي توان از بسياري از اين گونه مشكالت جلـوگيري كـرد            

وقتـي  . آماري، مستلزم پرده انداختن بر روي تعدادي از خصوصيات يـك پديـده اسـت         
دهد، ولـي وقتـي     ميشود، نوعي شناخت به انسان   مي يك پديده به شكل كيفي توصيف     

. كنـد   مـي  شود، شناختي ديگر به انسان منتقـل        مي آماري توصيف هاي    در قالب شاخص  
اري به اصل پديده نزديكتر هستند، شناخت روشن تري بـه           آمهاي    البته هر قدر شاخص   

پيچيده تري گزارش هاي  دهند تا اين كه از آن به تدريج دور شده و با شاخص     مي انسان
چنان كه شاخص هايي چون درصد و يا ميانگين بصيرت بيشتري را در شـناخت          . شوند

   .كنند تا انحراف معيار  مياصل پديده، منتقل
در اصـل  . روان شناختي، عميق تر از اين حد استهاي    ازي پديده مشكل در كمي س   

متغيرهاي . گردد  مي كمي سازي و انجام عمليات آماري، به تعريف و تفكيك متغيرها بر           
بـا سـاير متغيرهـا      هـا     بايد تعريف شده، تفكيك شوند و رابطه آن         مي روان شناختي ابتدا  

 تعيين متغير مستقل و وابسته انجام     آزمايشي، براي   هاي    مشخص شود؛ كاري كه در مدل     
در چنين مدلي تا وقتي متغيري تفكيك نشود، نمي توان رابطـه آن را بـا متغيـر         . گيرد مي



٦٧ شناسي با تعليم و تربيت نسبت روان

اگر مفاهيمي چون هوش، حافظه، هـشياري، ناهـشياري،         . ديگري تعيين و مشخص كرد    
وجدان، من، فـرامن، خـود كنترلـي، افـسردگي، تـوهم، اسـناد بيرونـي، اسـناد درونـي،                 

ودگي، نوروزگرايي، سايكوزگرايي و هر مفهوم ديگري به دقت تعريـف نـشود و از               گش
  . ساير متغيرها متمايز نگردد، گام بعدي را در تحقيق نمي توان برداشت

. گام بعدي در تحقيق، داشتن ابزاري است كـه بتوانـد متغيـر مـورد نظـر را بـسنجد                   
.  كـه بـراي آن طراحـي شـده ام          سنجم  مي ابزاري كه بتواند ادعا كند من همان چيزي را        

تحقيـق در   هـاي     به همگـي ايـن نكـات در روش        .  كافي برخوردار باشد   1يعني از روايي  
روان شناسي توجه كافي شده اسـت، لـيكن علـي رغـم ايـن واقعيـت تحقيقـات روان                    

  . شناختي، به ويژه در جوامع در حال توسعه چون ايران وضعيت تاسف باري دارد
 تحقيقات روان شناختي، به ويژه در سـطح دانـشگاه هـا، در              اكثريت قريب به اتفاق   

. رسـد   مي كارشناسي ارشد و دكتري، تقريباً با يك شكل واحد به انجام          هاي    قالب رساله 
سنتي در اين كار رواج پيدا كرده كه بر اساس آن، دانشجو با مشورت استاد يك يا چند                  

كند   مي خذ شده است را  انتخاب     پرسشنامه و آزمون، كه بيشتر اوقات از مĤخذي غربي ا         
دانشجو به اين طريق خيال خود      . گيرد  مي و براي سنجش متغيرهاي مورد مطالعه به كار       
بعـد از ايـن كـار، معمـول شـده      . كند  ميرا از تفكيك و تعريف و شكار متغيرها راحت       

طي حاصل از اجراي چنين ابزارهايي، در يك يا چند قالب آمار استنبا           هاي    است كه يافته  
هاي   استفاده از آزمون  . بپردازندها     به تحليل آن   spssريخته و با ذكر استفاده از نرم افزار         

t   و F         خواهد   مي دانشجويي كه . شود  مي  از ساده ترين روش هايي است كه به كارگرفته
هـاي    علمي بودن تحقيق خويش را بيشتر از سايرين به اثبـات برسـاند بـه سـراغ روش                 

استفاده از تحليل واريـانس يـك راهـه و چنـد راهـه، تحليـل             . رود  مي پيچيده تر آماري  
پيچيده آماري، رسـالتي اسـت كـه در انجـام هـر             هاي    عاملي، تحليل مميز و ساير روش     

نتايج حاصل از تحليل هايي ايـن چنينـي بـا           . پژوهش روان شناختي عدول ناپذير است     
شـود و بـه     مـي ارائـه يك افتخار علمي در جلسه دفاع و ساير جلسات گزارش تحقيـق            

  . گردد  ميعنوان يك دستاورد علمي عرضه
به راستي سوال اين است كـه چـه اتفـاقي افتـاده اسـت كـه علـم روان شناسـي در                       

                                                 
1  - Validity  
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كشورهايي مانند كشور ما، ديگر نمي تواند آن گونه كه افـرادي چـون فرويـد، يونـگ،                  
خـود را   هـاي     ، يافتـه  كردنـد   مـي  خود را گزارش  هاي    پياژه، اريكسون و امثال آنان، يافته     

ساده تر آماري چون هاي  گزارش كند؟ چه چيز پيش آمده كه ديگر نمي توان با شاخص
ميانگين و يا درصد، نتايج يك تحقيق را بيـان كـرد؟  چـه الزامـي پـيش آمـده كـه بـه                         

پيچيده آماري را اجتناب ناپذير ساخته؟ چه شده است كه تا مقالـه             هاي    كارگيري روش 
پيچيده آماري استفاده نكـرده     هاي     چند جدول آماري نباشد و از روش       اي داراي يك يا   

باشد، مقاله پژوهشي به شمار نيامده و به چاپ نمي رسد؟ چه اتفاقي افتاده كـه وزارت                 
علــوم، تحقيقــات و فنــاوري، تــا چنــين مقــاالتي را در مجلــه اي نبينــد، بــه آن امتيــاز  

  پژوهشي نمي دهد؟ _علمي
ي خاصي پيش نيامده است، فقط مفهوم ِ معنا و بصيرت علمي و بايد بگوييم كه اتفاق 

صورتي به ظاهر پيچيده    . روان شناختي، جاي خود را به يك صورت ظاهري داده است          
هزار تحقيقي كه در كـشور مـا بـه ايـن صـورت انجـام                . و در باطن به شدت بي محتوا      

 زمينه نفوذ اجتمـاعي      را در  1گرفته نتوانسته است جاي يك تحقيق مانند تحقيق ميلگرام        
 "درصـد "، كه در هر دو تنها يك عدد در قالـب            3 را در زمينه همرنگي    2و يا تحقيق اش   

 كنـد و    مـي  ميلگرام در تحقيق خـود تنهـا يـك عـدد را گـزارش             . بيان شده است بگيرد   
تحت نفوذ آزمايشگر اند   درصد شركت كنندگان در آزمايش، حاضر شده65گويد كه  مي
 درصـد  74كنـد كـه     مـي اَش نيز گـزارش . ا بر يادگيرنده وارد كنند ولت شوك ر   450تا  

  . در مسأله همرنگي حداقل يك بار با جمع موافقت كرده اندها  آزمودني
در عالم روان شناسي ابراز وجود كنند و        اند    چنين تحقيقاتي به همين سادگي توانسته     

روان هـاي      پـژوهش  ولي چرا اين همـه    . درسي روان شناسي در آورند    هاي    سر از كتاب  

                                                 
1 - Milgram  
2  - Salomon Asch  
3  - Conformity  



٦٩ شناسي با تعليم و تربيت نسبت روان

كوچك تـرين تغييـر در      اند    پيچيده، نتوانسته هاي    شناختي در كشور ما با اين همه روش       
  بينش روان شناختي كسي ايجاد كند؟ 

در كشور ما بدون توجه به معناي حقيقي علم و بـصيرت علمـي              . جواب ساده است  
كه محتوا به طـور     و ظواهر پژوهشي غلبه يافته      ها    در حيطه روان شناسي، آن چنان قالب      

روان شناسي در كشور ما تالش كرده است مسائل بسيار پـيش            . كامل قرباني شده است   
  .        بسيار پيچيده حل نكندهاي  پا افتاده را با روش

خالصه آن كه روان شناسي با اين وضعيت كه در سطح جهـان و سـطح كـشور مـا                    
اد، نياز تعليم و تربيت كشور را بـه         دارد، نمي تواند به عنوان يك علم جامع و قابل اعتم          

اتكا به روان شناسي به اين منظور اتكايي نامعقول         . شناخت كودك و نوجوان تامين كند     
  . بايد چاره اي ديگر انديشيد. است
  

  پيشنهاد  
روان شناسي با اختالف نظرهاي عميقي كه در سطح نظريه دارد و نيـز عـدم وجـود           

التي در زمينه بـصيرت روان شـناختي در داخـل           يك نظام جامع و همچنين وجود مشك      
براي رفـع ايـن   . كشور، نمي تواند تكيه گاهي مطمئن و جامع براي شناخت متربي باشد          

نـاگزيريم نظـام انـسان شـناختي        ) تأمين ديدگاهي جامع براي شـناخت متربـي       (مشكل  
اد روان  مـورد اعتمـ   هـاي     فلسفي يا ديني را برگزيده و در قالب آن نظام، از ميـان يافتـه              

نظام انسان شناسي به مـا      . علوم انساني دست به گزينش بزنيم     هاي    شناسي و ساير رشته   
هـاي   كند و همين نظام، ما را در نحوه گـزينش يافتـه     مي در تامين ديدگاهي جامع كمك    

  . روان شناختي نيز ياري خواهد كرد
عليم و تربيـت،    تربيتي همه مربيان و متفكران ت     هاي    چنين پيشنهادي، در بطن ديدگاه    

هر متفكري نظام انسان شناختي خاص خـود        . چه به تصريح و چه به تلويح نهفته است        
را در ذهن داشته، بر اساس آن دست به گزينش مطالب از منـابع مختلـف از آن جملـه                    

زند؛ براي مثال اگر به اظهارات يك مربي در مورد كودك توجـه دقيـق                 مي روان شناسي 
يم كه او در ميان نظرات دانشمندان روان شناسي دسـت بـه يـك               بر  مي داشته باشيم، پي  

آورد، مفـاهيمي     مـي  فرويد به ميان  هاي    براي مثال وقتي سخن از ديدگاه     . زند  مي گزينش
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پذيرد، ليكن مطالبي چون عقده اديپ يـا    ميچون خودآگاه و ناخودآگاه و يا سركوبي را       
ين گونه گزينش گري خود مبتنـي       ا. كند  مي جنسي انسان به محارمش را رد     هاي    گرايش

اين ديدگاه يـك ديـدگاه انـسان    . بر وجود نوعي ديدگاه نظري در پس ذهن انسان است 
  حال سخن اين است كه اين ديدگاه چه ماهيتي دارد؟. شناختي است

  :شود  ميرايج از انسان شناسي، سه نوع انسان شناسي مطرحهاي  درتقسيم بندي
  انسان شناسي ديني   .1
  اسي فلسفي انسان شن .2
  انسان شناسي تجربي  .3

 شـود، بـه چـشم     مـي  نقـل 1اين تقسيم بندي در مطلبي كـه در زيـر از مـاكس شـلر            
بـر ايـن    . دهنـد   مـي  اين سه ديدگاه در بطن خود نوعي ناسـازگاري را نـشان           . خورد مي

  : ناسازگاري و بي اعتنايي به يكديگر در همين مطلب تاكيد شد
شناسيم، انسان اين قـدر بـراي         مي ر كه ما آن را    هيچ وقت در عرصه تاريخ، آن طو      « 

امروزه انسان شناسي علمي، انسان شناسي فلـسفي و         . خود مسأله نبوده كه امروز هست     
با اين  . انسان شناسي متكي به الهيات، نسبت به يكديگر و متقابل يكسره بي اعتنا هستند             

وم تخصصي كه پيوسته    عالوه بر اين، عل   . وصف، تصور و تلقي واحدي از انسان نداريم       
تعدادشان رو به افزايش است و با مسائل انسان سر و كار دارند، بيشتر پنهـان گـر ذات                   

  )1373به نقل از كاسيرر، ( »انسان در پرده حجابند تا روشنگر آن 
 را به سه شاخه تقسيم    ،  شود  مي  كه گاه مردم شناسي نيز ترجمه      2انسان شناسي علمي  

  كنند  مي
     3فرهنگي .1

                                                 
1  - Max Scheler   
2  - Anthropology 
3  - Cultural 



٧١ شناسي با تعليم و تربيت نسبت روان

       1كيفيزي .2
    2اجتماعي .3

اينك تعليم و تربيت كشور ناگزير از انتخاب يك يا تركيبي از اين سـه نظـام انـسان            
انسان شناسي علمي خود با مسائل ساير علوم انساني مانند روان شناسـي             . شناسي است 
متفكران تعليم و تربيت خود در اين شاخه از علم، ناگزير از انتخاب گري              . مواجه است 

  . هستند
آن چـه   . از ميان دو نظام انسان شناسي فلسفي و ديني، بايـد دسـت بـه انتخـاب زد                 

آيد، بسياري از متفكـران تربيتـي جامعـه از هـردو نظـام بـراي تـامين                    مي امروزه به نظر  
نظام انسان شناسي حاكم بر اذهان برخـي از  . گيرند  مينيازهاي انسان شناختي خود بهره   
  .    دگاه استمتفكران نظامي مركب از هردو دي

اگر بخواهيم براي انسان شناسي مورد نياز تعليم و تربيت كشور چاره انديشي كنيم،              
رسد بـراي     مي به نظر . علي القاعده بايد فرهنگ حاكم بر جامعه را مطمح نظر قرار دهيم           

فرهنگ ايراني، استفاده از ديدگاه انسان شناختي اسالمي بر هر نظام انسان شناختي ديگر              
در حال حاضر نيز روان شناسان و عالمان تعليم و تربيت كه براي جامعـه               .  دارد اولويت

  .  سودمند واقع شوند با اتكا به همين ديدگاه انسان شناختي بوده استاند  خود توانسته

                                                 
1  - Physical 
2  - Social  
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 1375 ،دانشگاهي شرنمركز تهران، ، خرازي

     1377، تهران، سمت،انسان از ديدگاه اسالماحمد، ، واعظي .8

  
  
  



  
  
  
  
  
  

  ضرورت به كارگيري فلسفة تربيت اسالمي در علوم تربيتي
  1دكتر سيد كاظم اكرمي

  
  چكيده 

ر مـا   و تربيت معلـم در كـشو      » دارالمعلمين«نزديك به يك قرن است كه از تأسيس         
هـاي   هاي گوناگون علوم تربيتي در دانشگاه    گذرد و بيش از چهل سال است كه رشته          مي

نگاهي كوتاه بـه كتابهـاي مختلـف علـوم تربيتـي و سرفـصلهاي            . شود  ايران تدريس مي  
ها، مباني فلـسفي و       دهد كه مباني فلسفي اين نوشته       دروس مربوط به اين علوم نشان مي      

سـتثناي چنـد كتـاب، اكثريـت آنهـا ارتبـاطي بـا سـابقة                فكري دنياي غرب است و به ا      
  . ايراني ندارند_درخشان فرهنگ وتمدن اسالمي

فلسفه فرآورده تالش فكري انديشمندان هر قوم است و اديان، از جمله اسالم پيـام               
اما مگر فلسفه جز پرسش از بنياد       . الهي است كه از طريق پيامبران به انسان رسيده است         

 رسيدن به علم، ارزشها، خرد انـسان        امكانآدمي در كسب دانش،     فهم  يي  هستي، از توانا  
  باشد؟  ها پرسش اساسي ديگر مي و ده

توان به دين عرضه كرد و پاسخهاي آنها را از محتواي پيام الهـي          ها را مي    اين پرسش 
  .دريافت نمود

 در كتـاب  2نويسنده اين نوشتار سعي كرده است براسـاس مـدلي كـه آرنولـد گريـز               
طرح نموده است، پاسـخ پرسـشهاي فلـسفي تربيـت را از             » فلسفه تربيتي شما چيست   «

                                                 
  تربيت معلم تهرانعضو هيات علمي دانشگاه.  1

2  - Arnold A Griese 
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بر پايه استنباط عقلي بزرگاني چـون حـضرت         ) ع(قرآن كريم و سخنان ائمه معصومين       
  .عالمه طباطبايي و شهيد مطهري به دست آورد و تنظيم نمايد) ره(امام خميني 

 طبيعت، شناخت و خـود انـسان بـر          ديدگاه دانشمندان علوم تربيتي در زمينة هستي،      
خـواهيم موقعيـت علمـي        مـا كـه مـي     . تاثير بـسزايي دارد   . آورند  آثاري كه به وجود مي    

كنيم   اي مستقل و متناسب با زماني كه در آن زندگي مي            مستقلي داشته باشيم، بايد فلسفه    
است كـه  به وجود آوريم و در پرتو آن علوم تربيتي را بازنگري نماييم بنابراين ضروري        

  . ايراني با نگاهي نو به علوم بنگريم_با توجه به فرهنگ اسالمي
  

  مقدمه
  كرد آنچه خود داشت ز بيگانه تمنا مي  كرد       سالها دل طلب جام جم از ما مي

حقيقت اين است كه با ورود قدرت استعمار اروپايي به شرق و دنياي اسالم عمومـاً     
 كوشش دشمنان ملت ايران بر ايـن شـد           صاً همه و برپايي دوران پهلوي در ايران، خصو      

كه تعداد انـدكي از آنـان پيـشرفت صـنعتي آن روز             (كه با گسستن پيوند نسل نوساخته       
ايرانـي، مـا را از تـوان انديـشه          _با ميراث غني فرهنگ اسالمي    ) اروپا را هم ديده بودند    

هاي مانند    ا و ملت  كردن و خودباوري دور كره به قول زنده ياد دكتر شريعتي با تحقير م             
ما، مردم بويژه افراد با استعداد و برگزيده را براي پناه بردن به آنان و بزرگ ديدن ديـدن              
آنها آماده سازند، به باور ما القا كنند كه همه چيز آنها برتر از ما است و ما براي رسـيدن      

  .هـــا و راه و رســـم زنـــدگي آنـــان را بپـــذيريم بـــه زنـــدگي بهتـــر بايـــد انديـــشه
  )  30-35: ،1375يعتي،شر(

البته اين نكته هم بايد يادآوري شود كه خالصه شدن فكر و كار علمـي دانـشمندان                 
 تودة   حوزوي به فقه واصول و ناآگاهي اكثر روحانيوني كه در شهرها و روستاها انديشه             

ساختند از تاريخ و پيشرفتهاي علمي و فلسفي چهـار قـرن اول اسـالم و                  مسلمان را مي  
ها را به سوي      داد تحصيلكرده   سياري از آنان با هر چه اندكي بوي نوگرايي مي         مخالفت ب 



٧٥ گيري فلسفة تربيت اسالمي در علوم تربيتي ضرورت به كار

افراد اندكي كه صاحب فكر بوده بـه پيـشرفته كـشور عالقـه              . داد  غرب باوري سوق مي   
ديدند مثالً مردم تبريز به تحريك بعضي عالمـان دينـي دبـستاني را كـه                  داشتند وقتي مي  

قاسـمي  ( پا نموده بود هشت بار خراب كردند      مرحوم ميرزا حسن رشديه در آن شهر بر       
راهي جز دوري از فرهنگ خـودي و پنـاه بـردن بـه فرهنـگ                )) 188-214: 1377پويا،  

خبري از تاريخ درخـشان تمـدن و فرهنـگ            اين اوضاع و احوال و بي     . يافتند  بيگانه نمي 
ن ايـن  زاده بـه سـرود   اسالمي بود كه شاعر آزادي خواه عشقي را تحت تاثير افكار تقـي           

  .شعر واداشت  كه بگويد
  شود ايران زمين به سان اروپا نمي  ايراني ار به سان اروپائيان نشد 

هركس خاطرات بعضي از رجال آن دوره مانند حاج سياح را بخوانـد بـه آن مـردم                  
ايـن دو عامـل     . دهد كه قانون، پيشرفت و زندگي خوب را در جاي ديگر ببينند             حق مي 

ا و توان و آگاهي دشمن سبب شد كه ما به جاي توجـه بـه                بزرگ يعني ضعف دروني م    
  .ميراث غني فرهنگي خود ميراث فرهنگي بيگانه را تمنا كنيم

 كه مـشاوران آمريكـايي دولـت محمـد          1328اين نكته را هم بايد افزود كه در سال          
رضا پهلوي به مطالعه وضـع تعلـيم و تربيـت و فلـسفة آن پرداختنـد ضـعف سـازمان                     

ن را در فلسفه تعليم و تربيت دانسته و براي بهبود وضـع پيـشنهاد نمودنـد                 فرهنگي ايرا 
در ايران دنبـال    ) يعني آمريكا   (كراسي مغرب زمين    وفلسفة تعليم و تربيتي متناسب با دم      

هـاي كـشور دانـشگاه       متاسفانه در نيم قرن اخير كه در اكثر استان        ) 1340طوسي،  . (شود
شناسـي    هـاي علـوم تربيتـي و روان         تاد و در دانـشكده    راه اف ) و اكنون غير دولتي   (دولتي  

فلسفة آموزش و پرورش تدريس شد به علت اين كه اكثر استادان و مدرسان اين درس                
هاي تعليم و تربيت غربي آشنا بوده و هستند و كمتر با زبـان عربـي و فرهنـگ                     با فلسفه 

ها در     نيازهاي دانشگاه  ها هم استادان فلسفه از      اسالمي تماس  داشته و دارند و در حوزه        
آگـاهي  ... ) مانند فلسفة علم، فلسفه تاريخ، فلـسفه حقـوق و           (هاي مضاف     زمينه فلسفه 
استادان اندك حوزه و دانشگاه را كه از اين كـه گفتـه مـستثنا هـستند كنـار         (كمي دارند   

 1.تدوين نكرده ايم   اسالمي آموزش و پرورش       تاكنون كتابي در زمينه فلسفه    ) گذاريم  مي

                                                 
مرحوم دكتر شريعتي كتابي كوچك به نام فلسفه تعليم و تربيت دارد كه متاسفانه چند صـفحه آخـر                   .  1

 .آن متناسب با عنوان كتاب است
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تـوان از آثـار شـهيد مطهـري كـه       مباحث فلسفه تربيت را به خـوبي مـي    مقداري از البته  
ولي مـا در همـه   . حاصل برداشت آن دانشمند از قرآن و كالم معصوم است استفاده كرد   

آقاي دكتر خسرو باقري به خواستة شادروان . علوم تربيتي نياز به فلسفه ويژه خود داريم
ريزي وزارت آمـوزش و       ن وقت سازمان پژوهش و برنامه     مهندس جعفر عالقمندان معاو   

پژوهشي براي دستيابي به فلسفه آمـوزش و پـرورش جمهـوري            «اثري باعنوان   پرورش  
بحـث ضـرورت بـه      هـا     كه اينجانب با توجه بـه آن نوشـته        . اند  را نگاشته » اسالمي ايران 

  .ام كارگيري آن را مطرح كرده
د داليل به كارگيري فلسفة آموزش و پرورش رس از اين مقدمه كه بگذريم به نظر مي       

  :در جامعه ما عبارتند از
ايراني كه مورد اعتراف بيگانگـان نيـز        _داشتن ميراث ارزشمند فرهنگ اسالمي     .1
  هست
 جامعيت فلسفة تربيتي اسالم .2

 هاي تربيتي غرب هاي فلسفه رفع كمبودها و كاستي .3

 استقالل فرهنگيحفظ  .4

  علوم تربيتي  فلسفه تربيتي اسالم بردادنتأثير .5

  
  علوم تربيتي 

اگر آموزش و پرورش را ايجاد زمينه براي يادگيري و تغيير مطلوب آگاهانه و ارادي              
رفتار انساني بدانيم، مجموعه دانشهايي كه در اين زمينه به پژوهش وبررسي پرداختـه و               

 اكنـون بـه     ايـن دانـشها   . نامنـد   مي نهند علوم تربيتي    آوردهايي را در اختيار نهاده و مي        ره
فلسفة آموزش و پـرورش،     : اند كه برخي از آنها عبارتند از         رشتة علمي رسيده   20حدود  
شناسـي آمـوزش و پـرورش، مـديريت           شناسي تربيتي، راهنمايي و مشاوره، جامعه       روان

ريزي آموزشي، برنامه ريزي درسي، فنـون تـدريس، فنـاوري آموزشـي،               آموزشي، برنامه 



٧٧ گيري فلسفة تربيت اسالمي در علوم تربيتي ضرورت به كار

ويژه مباني مورد قبول در ماهيت انـسان، كمـال مطلـوب او،              ب ارزشيابي آموزشي، فلسفه  
هاي فلسفي برنامه درسي هـستند،  خالصـه مجموعـاً             ايدئولوژيها يا ديدگاهها كه نظريه    

بنابراين جا دارد كه بطور اجمال  فلـسفه      . فرهنگ هر قوم در علوم تربيتي اثر ويژه دارند        
علـوم  هـاي      كوتاه در بعـضي بخـش      تربيتي اسالم را روشن كنيم و سپس اثر آن رابطور         

  .تربيتي با توجه به اينكه نبايد مقاله به صورت كتاب درآيد بيان نمائيم
  فلسفه آموزش و پرورش يعني چه؟
هاي زيادي شده است كه به بعضي از آنها اشاره            از فلسفة آموزش و پرورش تعريف     

ت كه آمـوزش و     درصدد اس ... فلسفة آموزش و پرورش     «گويد    مي1جي اف نلر  : شود  مي
پرورش را در تماميت خـود ادراك كنـد و آن را بواسـطه مفـاهيمي كلـي كـه مـا را در                        

: 1971نلر،  . (»انتخاب هدفها و سياستهاي تربيتي راهبر خواهند بود تعبير و تفسير نمايند           
202-201(  

 با تفاوت نهادن بين فيلسوفاني كه بـه مـسائل كلـي ماننـد ماهيـت                 2هرست و وايت  
 دارند و آنها كه به مالكهاي حقيقت و متـدولوژي شـكلهاي ويـژه فكـر در                  جهان توجه 

پردازند، فلسفه آموزش و پـرورش را از          علم، تاريخ، اخالق، رياضي، هنر و سياست مي       
  ) 37-38: 1991هرست، (» پردازد دانند كه به حل مسائل تربيتي مي نوع دوم مي

فة بـه كـار گرفتـه شـده در          فلسفة آموزش و پـرورش فلـس      «نويسد    آرنولد گريز مي  
  )28: 1981گريز، (هاي گوناگون تعليم و تربيت است  جنبه

نلر و گريز و جمع معتنابهي از آگاهان به فلسفة آمـوزش و پـرورش ايـن فلـسفة را          
  حول سه محور 

  متافيزيك كه شامل هستي شناسي و جهان شناسي است -1
 شناخت شناسي -2

 ارزش شناسي -3

هاي گونـاگون طـرح شـده         ها كه در فلسفه     ين زمينه مطرح كرده و پرسشهايي را در ا      
، 3گرايـي   هـاي چهارگانـه معـروف يعنـي ايـده           است، بيـان نمـوده و پاسـخهاي فلـسفه         

                                                 
1 . George F.Rneller 
2 . Paul H Hirst & Patricia white 

ين واژه را به زبـان خـود ترجمـه نكـرده و بـه همـين                 ها هم ا    نويسد اروپايي   دكتر محمود هومن مي   .  3
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هاي تربيتي آنها را      گرايي را در مورد آنها آورده و داللت         گرايي و هستي    گرايي، عمل   واقع
ي فلسفة اسالمي آمـوزش  اند، ما نيز اين روش را برگزيده و بعداً پاسخها     يادآوري نموده 

  .ها خواهيم آورد و پرورش در اين زمينه
هـاي فلـسفي      البته در نيمه دوم قرن بيستم فلسفة آموزش و پرورش از حيطه مكتب            

معروف فراتر رفت و مباني سياسي اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي نظامهاي آموزشي و              
: 1382پاك سرشـت،    . (فترابطة آنها با آموزش و پرورش مورد توجه متفكران قرار گر          

احتماالً به همين دليل بعضي از دانشمندان، فلسفة آموزش و پرورش را شامل برنامه              ) 1
درسي، فهميدن، تلقين كردن، عقل گرايي و بعضي مسائل آموزشي خاص كرده و سپس              

رابين بارد،  (اند    از اهداف آموزش و پرورش و زندگي خوب و نظام ارزشي بحث نموده            
شايد بتوان بـه صـورتي كوتـاه گفـت فلـسفة آمـوزش و               ) 63-95: 1376ز،  رونالد وود 

پرورش پس از طرح پرسشهاي بنيادي و جاودانه آدمي در زمينه هستي و انسان و كمال                
  .گويد ها، برنامه درسي و شيوه آموزش سخن مي ها، اصل او، از هدفها، برنامه

  
   فلسفه اسالمي آموزش و پرورش-1

ركيب فلسفه اسالمي آموزش و پرورش متناقض به نظر آيـد؛           در نگاه نخست شايد ت    
دين و فلسفه عقلي هر كـدام مجـري و مبنـاي            «زيرا به قول مرحوم استاد جالل همايي        

جداگانه دارد، فلسفه زاييده فكر و عقل بشري است امـا مـذهب مولـود وحـي و الهـام                    
  )154: 1378به نقل حكيمي، (» ... آسماني 

  :تواند دو گونه تفسير شود كيب مياما منظور از اين تر
افكار و آراء فيلسوفان مسلمان در زمينه مسائل تربيتي كه خوشبختانه امروز در       ) الف

  .زبان فارسي هم چند كتاب در اين مورد هست

                                                                                                                   
  ).328 ص 1تاريخ فلسفه، ج (اند  صورت بكار برده



٧٩ گيري فلسفة تربيت اسالمي در علوم تربيتي ضرورت به كار

گرفتن چهارچوب وشيوه بحث فيلسوفان تربيتي دنياي امـروز و بيـان محتـواي              ) ب
  .قرآني و حديثي در مورد آنها

بـويژه از   (گيـريم     زبان قوم را به كار مي     . شتار تفسير دوم مورد توجه است     در اين نو  
. اما محتوا مربوط به وحي الهي و كالم معصوم اسـت ) كنيم  ميمدل آرنولد گريز استفاده   

آنكـه    شايد اِشكال شود كه درك كالم خدا و سخن معصوم هم امري بشري اسـت، بـي                
ين تفكرات محض بشري و تفكر در فهم        گوئيم فرق است ب     مي منكر اين مطلب بشويم،   

  .كالم الهي و اصل دانستن آن
. 1هاي آمـوزش و پـرورش حـول محورهـاي سـه گانـه                 قبالً گفته شد بيشتر فلسفه    

هـايي را مطـرح نمـوده و          ارزش شناسـي پرسـش    . 3شـناخت شناسـي و      . 2متافيزيك    
اينـك بـا    . اند  ها گرفته هاي گوناگون را بيان داشته و نتايجي تربيتي از آن           هاي فلسفه   پاسخ

توان از قرآن كريم و سخن معصوم دربـاره آنهـا             ها، پاسخهايي را كه مي      طرح آن پرسش  
  .داريم گرفت بيان مي

   واقعيت چيست؟1-1
پرسش بنيادي متافيزيك اين است كه واقعيت چيست؟ اين پرسش به ايـن نحـو در                

  : قرآن كريم مطرح نيست اما از محتواي آياتي مانند
  )62/زمر(خالِقُ كُلِّ شَيءٍ و هو علي كُلِ شَيءٍ وكيل اهللا 

  و آيه . خداوند آفريدگار همه چيز است و او بر همه چيزي نگهبان است
  )88/قصص(كُلُّ شَيءٍ هالِك اِلّا وجهه 

  .همه چيز فناپذير است مگر ذات او
.  اسـت  تـوان اسـتنباط كـرد كـه هـستي واقعـي از آن خـدا                  و آيات بسيار ديگر مي    

بالفاصله بايد اين نكته را اضـافه كـرد كـه از ديـدگاه قـرآن كـريم، آسـمان و زمـين و                        
موجودات ديگر و انسان واقعيت دارند؛ اما واقعيتي كه هستي خود را از خـداي جهـان                 

  : براساس آموزش قرآني اند، آفرين گرفته
  )53/فصلت(»  اَنَّه الحقسنُريهِم آياتَنا في االفاق و في اَنفُسِهِم حتّي يتَبينَ«
زود است كه آيات خود را در بيرون و در دلشان به ايشان بنمايانيم تا آنكه بر آنـان                   «

. ، همه موجودات جهان و انسان آيـت و نـشانه او هـستند             »آشكار شود كه او حق است     
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شود كه  واقعيت هستي از منظـر قـرآن كـريم منحـصر در عـالم محـسوسات                     مي اضافه
تر از محسوسات دانـسته و از آن بـه عنـوان               قرآن هستي را بسيار با عظمت      نيست، بلكه 

  .عالم غيب ياد كرده است
   عالم غيب و شهادت يا جهان محسوس و نامحسوس2-1

  :خوانيم در چند آيه از قرآن كريم مي
»و الرَحمنُ الرحيمو الشَّهادهِ ه الغَيب 22/حشر(» عالِم(  
  »اي رحمان و مهربانداناي پنهان و پيدا اوست خد«

  :خوانيم در وصف پروا پيشگان در آغاز قرآن مي
» ومِنونَ بِالغَيبتقين الذين يلِلم ديفيه ه يبالر 2-3/بقره(»الم ذلِك الكِتاب(  
راهنماي پرهيزكـاران   ) كه(الف، الم، ميم اين كتاب است كه شك در آن روا نيست             «

  .»داست، همان كساني كه به غيب ايمان دارن
شود كه از منظر قرآن، عالم هستي، اعم          از اين دو آيه اين نكته به صراحت معلوم مي         

يادآوري اين نكته الزم است كه بـه قـول اسـتاد مطهـري            . از عالم غيب و شهادت است     
مورد قبول همه انسانها است، آنچه دراين آيـه مـورد ايمـان اهـل        » غيب نسبي «ايمان به   

مطهـري،  . (است؛ مانند ايمان به ذات پاك آفريـدگار       » مطلقغيب  «اسالم است، ايمان به     
عالم شهادت يا عالم مشهود، عـالم محـسوس اسـت و عـالم غيـب                ) 150-137: 1385

تـوان    مـي ) ع(دنياي نامحسوس است كه وسعت و عظمت آن رااز اين كالم امام شـشم               
  :فهميد
و ما الكُرسي عِند العـرشِ      ما السموات و االرض عِند الكُرسي كِحلقَه خاتَمٍ في فَاله           «

يعني آسمانها و زمين در برابر كرسي همانند حلقه انگشتري در وسط            «. »كِحلقَه في فَاله  
» اي اسـت در ميانـه يـك بيابـان     يك بيابان است و كرسي هم در برابر عرش چون حلقه     

  )2-3: 2ج: 1353به نقل مكارم شيرازي، (
لم اجسام در مقابل عالم ما بعد الطبيعه هيچ قدر          تمام عا «): ره(به فرموده امام خميني     



٨١ گيري فلسفة تربيت اسالمي در علوم تربيتي ضرورت به كار

ــد     ــشر نگنجـ ــر بـ ــه در فكـ ــت كـ ــوالمي اسـ ــا عـ ــدارد و در آنجـ ــسوس نـ   »محـ
  )74: 1376امام خميني،  (

و منحصر دانستن هستي در دايره تنگ محسوسات        » طبيعت گرايي «قرآن آدمي را از     
  فرمايد و ماديات رهانيده و در نقد حس گرايان مي

  )7/روم(اً مِن الحيوه الدنيا و هم عن االخره هم غافِلون يعلَمون ظاهر«
  .»دانند و ايشان از آخرت غافلند فقط ظاهري از زندگاني دنيا را مي«
   غايتمندي هستي3-1

  :فرمايد  ميداند و غايت نمي قرآن كريم آفرينش و هستي را بيهوده و بي
لواَردنا اَن نَتَخِذَ لَهواً ال تَخَذناه مِـن لَـدنا   ما خلقنا السماءِ و االرضِ و ما بينَهما لعِبين    «

  )17-16انبياء (» ان كُنا فاعلين
خواستيم كـه بازيچـه       ما آسمانها و زمين و مابين آنها را به بازيچه نيافريديم اگر مي            «

  .»گرفتيم بگيريم آنرا از نزد خويش مي
: فرمايـد   را خداوند مي  اين آيه بيانگر اين است كه خلقت بازيچه و بيهوده نيست؛ زي           

ماننـد  (اگر فرضاً هم هدف سرگرمي بود، جاداشت خداونـد سـرگرمي مناسـب خـود                «
آيه ديگري كه مكمـل آيـه گذشـته         . پس هستي غايتي دارد   . »بيافريند) موجودات مجرد 
  : است اين است

  )115/مومنون(» اَفحسِبتُم اَنَّما خَلقَناكُم عبثاً و اِنَّكم اِلَينا التُرجعون«
ايـم و شـما بـه نـزد مـا بـاز گردانـده                 ايد كه شما را بيهوده آفريـده        آيا شما پنداشته  «
  »شويد؟ نمي

انـسان بـراي   . انـد   مجموعه خلقت و آفرينش، به ويژه انسان براي هدفي آفريده شده          
 دنيا آزمايشگاه و در نتيجـه پرورشـگاه مـا اسـت،             قرب و لقاء الهي آفريده شده است و       

  هذيب نفوس و تكامل استپرورشگاهي براي ت
  )6/انشقاق(» يا ايها االنسان اِنَّك كادِح الي ربك كدحاً فَمالقيه«
و به لقـاي    ) اي  و رنج برده  (اي    هان اي انسان تو در راه پروردگارت سخت كوشيده        «

  .»اونايل خواهي شد
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  موجودات جهان غيب
   روح4-1

اين واژه در كتاب خدا     . ته است در آيات زيادي به كار رف     » روح«در قرآن كريم واژه     
منحصراً در مورد انسان و يا حيوان به كار نرفته است؛ در آيه زير بطـور مطلـق بـه كـار              

  رفته است
» يساَلونَك عن الروح قِـل الـروح مِـن امـر ربـي و مـا اوتيـتُم مِـن العلـمِ اال قلـيال                        «

  )85/اسري(
ر پروردگارم است و شما را از       ام) عالم(پرسند بگو روح از       پيوسته از تو از روح مي     «

  .»اند علم جز اندكي نداده
» ايجـاد «كه فرمان   » كُن«خدا دانسته است، امر در آياتي با كلمه         » امر«پس روح را از     

ايجادي كه مستقيم منتسب بـه خـداي        . بخشيدن است يكسان به كار رفته است        و هستي 
ـ            شناختي نـدارد، بلكـه جنبـه       تعالي است نه علل ظاهري؛ يعني واژه روح تنها جنبه روان

  .جهانشناختي دارد
عالمه طباطبايي پس از دقت و تحقيق در كاربردهاي اين كلمه در قرآن به نتايج زير                

  رسيده است
  باشد موجود مي» كُن«روح از عالم امر است كه با امر  -1
 با مالئكه همراه بوده و در بسياري از كارها مالزم با آنها است -2

 واسطه در وحي است -3

 اي است براي تاييد پيامبران يلهوس -4

 حقيقتي است كه موجوديت و حيات انسان وابسته به اوست -5

  )63-87: 1362به  نقل ربيعي،(اي است براي تاييد انسان مومن  وسيله -6

   فرشتگان 5-1
دانند كه در مجموعه فرهنگ اسالمي از  آگاهان به قرآن كريم و سخنان معصومين مي       



٨٣ گيري فلسفة تربيت اسالمي در علوم تربيتي ضرورت به كار

بسيار ياد شده اسـت و در       ) مربوط به عالم غيب   ( ناديدني   فرشتگان به عنوان موجودات   
  :آيه زير ايمان به آنها در كنار ايمان به خدا قرار گرفته است

» امن الرسولُ بِما اَُنزل اليه مِن ربه و المومنونُ كلُّ امنَ باهللا و مالئكته و كُتُبـهِ و رسـلهِ             «
  )285/بقره(

زل كرده است ايمان آورده است و مومنـان هـم           پيامبر به آنچه پروردگارش بر او نا      «
عالمـه  . »انـد  همگي بـه خداونـد و فرشـتگانش و كتابهـايش و پيـامبرانش ايمـان آورده           

هايي بين او و عالم      مالئكه موجوداتي هستند مخلوق خدا و واسطه      «: نويسد  طباطبايي مي 
  )212-213: همان(» ... مشهود، موكل بر عالم تكوين و تشريع 

شوند و    از فرمان الهي سرپيچي نكرده در بندگي خدا خالصند و خسته نمي           فرشتگان  
  :كارهاي آنها در عالم خلقت عبارتست از. مراتب و مقامات گوناگون دارند

  تدبير امور عالم  -1
 نزول وحي بر انبياء -2

 حفاظت پيامبران از خطا -3

 حفاظت از انسانها -4

 دوستي با اولياء خدا در دنيا و آخرت -5

 نهاقبض ارواح انسا -6

   شيطان6-1
واژه شيطان به معني خبيث و پست است و به هر موجود سـركش و زيـان بخـشي                   

از «: علي عليه السالم فرموده اسـت . شود اعم از انس و جن و جنبندگان ديگر اطالق مي    
قسمت سوراخ شده و طرف دسـتگيره ظـرف آب نخوريـد؛ زيـرا شـيطان بـر روي آن                    

 )1-13: 7ج: 1353به نقل مكـارم شـيرازي،        (»نشيند  دستگيره و قسمت سوراخ شده مي     
  .كه منظور از شيطان احتماآلميكروب و ياموجودات ناديدني زيان آور است 

و ) انسانهاي گمراه كننده  (مهمترين نكاتي كه در باب اين موجود كه به صورت پيدا            
ز زند بايد گفت، اين است كه برابر آيه هفـدهم سـوره اعـراف ا                پنهان به آدمي لطمه مي    

ايـن چهـار    . جوانب گوناگون، پس، پيش، راست و چپ، آدمي را احاطه نمـوده اسـت             
به اين صورت معقول تفسير نموده است كه گـاهي شـيطان امـر              ) ع(جنبه را امام پنجم     
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دهد، گاهي آدمي را به جمع اموال و ندادن حقوق  واجـب بـا                 آخرت را سبك جلوه مي    
ماني با زينت دادن گمراهـي، و وقتـي بـا غلبـه             دارد، ز   مي ترس از فقر آينده فرزندان وا     

از جملـه كارهـاي ديگـر او ترسـاندن از فقـر و              . شـود   شهوات، سبب دوري از حق مي     
هاي مالي است و باالخره از راه قمار و شراب بين انسانها              لغزاندن آدمي در سوء استفاده    

  .نمايد دشمني ايجاد مي
  

  جهان شهادت
   تدريجي بودن خلقت7-1

كات در مورد جهان طبيعت كه موجودات آن محسوس هـستند، تـدريجي             يكي از ن  
قرآن . داند  قرآن كريم خلقت آسمانها و زمين را در شش دوره مي          . بودن خلقت آنهاست  

روز در قرآن گاهي هزار سال و       . فرمايد آسمانها و زمين را در شش روز خلق كرديم           مي
عالوه امام پنجم فرموده است شـش       به  . اي پنجاه هزار سال به حساب آمده است         در آيه 

  .روز يعني شش وقت و عبارت ديگر شش دوره
   ديگرگوني در طبيعت8-1

  :  علي عليه السالم در تفسير آيه
  )29/رحمن(» يسئله من فِي السموات و االرض كُلُّ يومٍ هو في شان«
 شـان   كند او هر روز در      هر آنكس كه در آسمانها و زمين است از او درخواست مي           «

ميـرد و     ستايش مخصوص خداوندي است كه هرگز نمـي       «فرموده است   . »و كاري است  
اي   پذيرد؛ زيرا هر روز در شان و كاري است و چيـز تـازه               شگفتيهاي خلقتش پايان نمي   

  )139: 23همان، ج(» آفريند كه هرگز نبوده است مي
   نظم در جهان طبيعت9-1

  :طبيعي مطرح شده استدر آيات زيادي نظم و حساب داشتن موجودات 
  )5/رحمن(» الشَمس و القمرُ بِحسبان«



٨٥ گيري فلسفة تربيت اسالمي در علوم تربيتي ضرورت به كار

  »خورشيد و ماه حسابي معين دارند«
دد الـسِنينَ و                    « نـازلَ لِتعلمـوا عـم رهو القمرَ نوراً و قَـد ضياء عل الشَمسهو الذي ج

  )5/يونس(» الحساب ما خلق اهللا ذلك اال بالحقِّ يفَصلِ االيات لِقومٍ يعلمون
و ماه را تابـان كـرده و بـراي آن           ) منبع نور ( كسي است كه خورشيد را روشن و         او«

را بدانيـد خداونـد ايـن را جـز بحـق            ) كارها(منزلگاههايي قرارداد تا شمار سالها      ) ماه(
قرآن بـه طـور     . »دارد  نيافريدهاست و براي اهل معرفت آيات خود را به روشني بيان مي           

  :كلي فرموده است
  )49/قمر(» ناه بقدرانا كل شي خلق«

  ما هر چيزي را به اندازه آفريديم
   پيوستگي و ارتباط موجودات10-1

  از نظر قرآن دو نظام در پيوستگي موجودات عوالم غيب و شهود حاكم است
  طولي: الف
  عرضي: ب

منظور از نظام طولي ارتباطي است كه موجودات از نظر هستي و ايجاد با آفريـدگار                
  .دارند) فرشتگان(ب يا موجودات عالم غي

  )5نازعات (» فَالمدبرات اَمراً« أٌٌٌٌٌٌٌٌٌْْ  إذا أراد اللّه       اذا اراداهللا شيءان يقول له كن فيكون
در بحـث روح هـم      . »كه تدبيركنندگان امر الهي هـستند     ) فرشتگاني(سوگند به آنها    «

  .شود وح ايجاد ميگفته شد كه از عالم امر است يعني حيات به امر الهي بوسيله ر
منظور از عالم عرضي ارتباطي است كه بين موجودات طبيعي از جهت اثرگـذاري و               

  :اثرپذيري يا به بيان فلسفي علت و معلولي اِعدادي وجود دارد
  )22/بقره(»و اَنزلَ مِن السماء ماء فاخرج بهِ مِن الثمراتِ رزقاً لَكُم«
  »هايي برآورد تا روزي شما باشد و از آسمان آبي فرستاد پس به سبب آن ميوه«
  )11/رعد(» ان اهللا ال يغير ما بقومٍ حتي يغيروا ما بِانفُسِهِم«
  »دهد مگر آنكه خود را تغيير دهند خداوند وضع قومي را تغيير نمي«

در آيه اول رويش گياه به آب مربوط گرديده است و در اين آيه تحوالت اجتمـاعي                 
عالمه طباطبـايي در تفـسير الميـزان    . ارادي مردم شده استوابسته به تحوالت فكري و      
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و در پايـان    » قـرآن قـانون عليـت مـادي را قبـول دارد           «بحث مفصلي دارد تحت عنوان      
هر زمان سببي با جميع شرايط الزمه موجـود گـردد و مـانعي هـم در ميـان                   «نويسد    مي

ــدا مـــي   ــود پيـ ــالم وجـ ــداي عـ ــه اذن خـ ــول و مـــسبب آن بـ ــد نباشـــد معلـ   »كنـ
  )91: 1: 1364طباطبائي، (

شويم محور بحث اساسي قـرآن در زمينـه هـستي شناسـي بحـث                 مجدداً يادآور مي  
  .هستي بخش موجودات، يعني خداي تبارك و تعالي است

در . نمايـد   الزم مي ) ع(در هستي شناسي اشارتي كوتاه به اندكي از كلمات امام علي            
  »ارنه و غيرُ كلِّ شيءٍ البمزايِلهمع كلِّ شيءٍ البمق«: وصف خداوند فرموده است

يعني خداوند با هر چيز است البته نه با قرين بودن و غير هر چيز است نه بـا جـدا                     «
او بدون ممازجت درون اشياء است و بدون مباينت خـارج           «: و باز فرموده است   . »بودن

 از  شود چيزي فوق اواست و پيش       برتر از هر چيزي است؛ پس گفته نمي       . از اشياء است  
شود كه او را پيش و مقابلي است، داخل در چيزها اسـت   هر چيزي است پس گفته نمي 

نه مانند دخول چيزي در چيز ديگر و خارج از اشياء است نه بدانگونه كه چيزي از چيز                  
  )32: نهج البالغه. (»ديگر جدا باشد

اين توصيف از هـستي بخـش وصـفي اسـت فراگيـر كـه بـه حـدود هـيچ يـك از                        
هاي مقيد شـمول      اين شمول نسبت به هستي    . شود   محدود و جزيي مقيد نمي     هاي  هستي

بلكه بقول بعـضي از     ) آنطور كه حاجي سبزواري در منظومه گفته است       (مفهومي نيست   
اي كه با حضور خود هـستي موجـودات را تـامين              است يعني كلي  » كلي سِعي «متفكران  

  )19. (كند بدون آنكه به رنگ آنها درآيد مي
  اي تربيتي هستي شناسي در فلسفه اسالمي تعليم و تربيت پيامده

با توجه به آنچه گفته شد، اولين پيامد تربيتي اين بينش اين است كه آدمـي                 -1
و نشانه  » آيت«ها و رازهاي آنها را        كند همه موجودات محسوس و شگفتي       را متوجه مي  

تـر آنهـا را       تعبير دقيق خداي تعالي دانسته، موجودات را نيازمند هست كننده بداند و به            



٨٧ گيري فلسفة تربيت اسالمي در علوم تربيتي ضرورت به كار

توان بر نقص علم جديد كه به قـول جـي           بشناسند، به اين طريق مي    » فقر وجودي «عين  
  ) 20: 1379به نقل نصر، (غلبه كند » كند از اشياء هستي زدايي مي«مارتين 

داند  كسي كه به اين فلسفه و بهتر است بگوئيم وحي الهي معتقد است و مي        -2
 فردي و جمعي و اقتصادي و سياسـي همـواره خـود را              هستي هدفمند است در زندگي    

 .كند مسئول دانسته و هدف و جهت را فراموش نمي

آنكه مسير حيات را تا ابديت از راه وحـي دريافتـه اسـت هرگـز از تعـالي                    -3
 .كند روحي و معنوي خويش غفلت نمي

جود ايراني، و _اثر تربيتي و انسان سازي اين بينش در تاريخ تمدن و فرهنگ اسالمي            
بزرگاني چون بـوعلي فـارابي، خيـام، خواجـه نـصير، شـيخ بهـايي، مالصـدرا، عالمـه                    

طالقاني، مهندس بازرگـان،    ... طباطبايي، امام خميني، شهيد مطهري، شهيد بهشتي، آيت ا        
دكتر سحابي، دكتر شريعتي و عالمه حكيمي و صدها نمونه ديگـري اسـت كـه افتخـار                  

  .بشريت هستند
  شناخت شناسي: ب

هــايي را كــه تحــت عنــوان  از نويــسندگان كتابهــاي فلــسفة تربيتــي پرســشيكــي 
  :داند شود، عبارت از اينها مي شناسي مطرح مي شناخت

  توانيم بدانيم؟ امكان شناخت معتبر وجود دارد؟ آيا مي -1
 شود؟ توانيم بدانيم؟ چگونه امكان دانستن فراهم مي چگونه مي -2

 )184: 1383گريز، (بهترين راه دانستن كدام است؟  -3

» علم آموزي«در پاسخ پرسش نخست بايد گفت قرآن كريم سرآغاز خلقت انسان را 
  :فرمايد او دانسته مي

  )38/  بقره(»و علَّم آدم االَسماء كُلَّها «
  .»به آدم همه اسماء را آموخت] خداوند[و «

» عـد موتِهـا   فانظُر الي آثارِ رحمت اهللا كَيف يحيي االَرض ب        «: به عالوه در آياتي مانند    
  )50/روم(

  .»كند به آثار رحمت الهي بنگر، چگونه زمين را پس از مردنش زنده مي«
  )20/عنكبوت(» قُل سيروا فِي االرضِ فانظروا كَيف بدأَ الخلق«يا 
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بـه سـؤال    . »بگو در زمين بگرديد، پس بنگريد چگونه آفرينش را آغاز كرده است؟           «
  .اول پاسخ مثبت داده است

  : از قرآن شناسان، اين كتاب از راهبه قول يكي
  هاي طبيعي و اجتماعي تشويق به مطالعه پديده: الف
  از راه سرزنش كاهالن در انديشه وتأمل در مخلوقات : ب
  از راه بزرگداشت عالمان: ج
  از راه سرزنش تقليد نابخردانه: د
 افراد آدمـي  ها پيروي كنند، از راه سرزنش آنان كه بدون شناخت و تحقيق از گفته:    ه

  ).216: 1379جوادي آملي، (را به آموختن، دانا شدن و فهميدن تشويق كرده است 
وقتي معلوم شد كسب علم معتبر از ديدگاه قرآن براي انسان ممكـن اسـت، اكنـون                  

  آيد؟ بايد به اين پرسش پاسخ دادكه علم و شناخت چگونه و از چه راهي به دست مي
  
   مشاهده-1

واهللا اَخرجكُم مِن بطون اُمهاتِكم ال تعلمون شيئاً و جعلَ لَكُم السمع «: فرمايد قرآن مي
  ).79/نمل(» و االَبصار و الَافئِده لعلكم تشكرون

هاي مادرانتان بيرون آورد، در حالي كه شـما هـيچ             اوست خدايي كه شما رااز شكم     «
  .»ايد سپاسگزاري كنيدها قرار داد ش ها و دل دانستيد و براي شما گوش و چشم چيز نمي

اما آيه بالفاصـله بـا      . براساس اين آيه اولين وسيله علم آموزي شنيدن و ديدن است          
نمايد و تعمـيم      كند، تجريد مي    عقل وتفكر را كه تجزيه و تركيب مي       » اَفئِده«كاربرد واژة   

  .افزايد كند، نيز به مشاهده كردن مي دهد، استنباط نموده و استدالل مي مي
ه السالم هم آنجا كه از خلقت طاووس و نزديكـي نـر و مـاده ايـن حيـوان                    علي علي 

خواهد از ذهن اعراب خرافه زدايي كند، مردم را به مشاهده حـسي   گويد و مي سخن مي 
  :فرمايد  ميكند و  ميدعوت



٨٩ گيري فلسفة تربيت اسالمي در علوم تربيتي ضرورت به كار

  .»اِحيلُك مِن ذلك علي معاينه الكَمن اُحيلُ علي ضَعيفِ اسناده« 
دهم نه مانند كسي      حواله مي ) ديدن و مشاهده كردن   (نه  من ترا در اين مورد به معاي      «

  ).312: نهج البالغه(» دهد كه به سند ضعيف ارجاع مي
  
    آزمايش و تجربه2-1

  :فرمايد مي) ع(امام علي 
  »التجربه علم مستَانَف«
  ).135: 1363به نقل حكيمي، (» آيد از تجربه دانشي تازه به دست مي«

در كنار تربيت شاگردان    ) ع(اه تجربه است كه امام صادق       و با توجه به يادگيري از ر      
دان را نيز كه درستي روشـهاي او در تحقيقـات             فقيه و متكلم خود، جابربن حيان شيمي      

ايـن مطلـب مـورد      ). 1379مـصاحب،   (شيميايي بسيار جالب است پرورش داده اسـت         
مطراز ارسـطو در منطـق      كه جابر را در كيميا ه     » برتلو«: اعتراف دانشمندان اروپايي مانند   

  ).117: 1379حكيمي، (داند، هم هست مي
الزم است پيشقدمي دانشمندان مسلمان را در به كارگيري روش تجربي از زبـان دو               

  .دانشمند اروپايي در اينجا ياد نمائيم
راجربيكن و  : كند كه گفته است     نقل مي » بريفولت«اقبال الهوري از دانشمندي به نام       

...  از لحاظ داخل كردن روش تجربي در علم، حق هيچ ادعايي ندارند       همنام متاخر وي،  
گيـري و گـسترش       هاي جديـد پـژوهش و مـشاهده و انـدازه            روح تحقيق تازه و روش    

  )149: 1346اقبال الهوري، (» .توسط مسلمانان به اروپا راه يافت... رياضيات 
ه باكوفون و نه لئونـارد  نه راجر بيكن و ن«: نويسد خانم زيگريد هونكه آلماني هم مي     

پيش از آنـان علـم فيزيـك        . گذار علم تجربي نيستند     داوينچي و نه گاليله، هيچكدام پايه     
  ).192: 1360هونكه، (» گذاري شده است تجربي وسيلة دانشمندان اسالمي پايه

  
    عقل3-1

پشت سر  «: نويسد   سوره  نمل كه قبالً ترجمه شد مي        79استاد مطهري در تفسير آيه      
گفتـه  » حِجـر «و يـا    » لـب «كند كه در اصطالح قرآن به آن          واس، آن چيزي را ذكر مي     ح
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اي كـه تجزيـه و    كند؛ يعني همـان قـوه     را ذكر مي  » دل«بعد از چشم و گوش      ... شود    مي
در قرآن كريم چهل و هشت آيه ما را بـه           . كند  دهد، تجريد مي    كند، تعميم مي    تركيب مي 

: 1377مطهري، (» كردن ترغيب و تشويق كرده است» كرتف«كردن و هفده آيه به     » تعقل«
  ).355-356: 13ج

شما اگر كتاب الهي را تفحص كامل نموده، در آياتش        «: گويد  عالمه طباطبايي هم مي   
دقت فرمائيد، خواهيد ديد، شايد بيش از سيصد آيه هست كه مردم را به تفكر و تذكر و 

ا براي اثبات حقي و يا از بين بـردن بـاطلي            تعقل دعوت نموده و يا به پيامبر استداللي ر        
حتي در يك آيه نيز بندگان خود را امر نفرموده كه نفهميده به قرآن و يا هر                 ... آموزد    مي

  ).267: 5ج: 1346 طباطبائي،(» .چيزي كه از جانب او است ايمان آورند
  
    الهام4-1

از علمي الهام شده ) ع(ها و از جمله مادر موسي  قرآن كريم در مورد بعضي از انسان
در مورد افرادي كه خودخواهي     ) ع(امام علي   . برد  نيز نام مي  ) با به كار بردن واژه وحي     (

نوري سخت رخشان براي او جهيد و راه را براي او روشن كـرد              «: فرمايد  اند مي   را كشته 
  .كه كنايه از الهام به افراد انساني دارد). 446: نهج البالغه(

  
    وحي5-1

بع شناخت حقايق در فرهنگ اسالمي وحي است كه به صـورت مـتن قـرآن                يك من 
  :ها است كريم در اختيار همة انسان

كَما ارسلناكم فيكُم رسوالً مِنكم يتلوا عليكم آياتنا و يـزكيكُم و يعلمكُـم الكتـاب و              «
  ).51/بقره(» الحكمه و يعلمكم مالم تكونوا تعلمون

 فرستادم كه آيات مـا را بـه شـما بخوانـد و              هم چنانكه رسولي از شما به ميان شما       «
دانـستيد بـه    شما را پاكيزه كند و كتاب و حكمت به شما بياموزد و چيزهايي را كه نمـي              



٩١ گيري فلسفة تربيت اسالمي در علوم تربيتي ضرورت به كار

كه منظور مطالبي است كه از طريق وحي در اختيار انسانها قرار داده شده     . »شما ياد دهد  
  .  است

 همه باز اسـت، تجربـة       يادآوري اين نكته مفيد است كه راه حس و مشاهده بر روي           
دانند، راه عقل بر روي خردورزان، راه الهام بر روي            علمي را آشنايان به روش علمي مي      

  .هاي مطهر و راه وحي فقط  در برابر پيامبران اولوا العزم باز است معدودي از روح
  :شناسي پيامدهاي تربيتي شناخت

هده، تجربـه و تعقـل      توجه به تأكيد دين اسالم بر استفاده از روش علمي مشا           -1
  .علميهاي  دهنده يافته و تعميم  كنندهبه معني جمع

 .توجه به پرورش عقل و تفكر در راه شناخت حقايق عالم -2

توجه به صفاي روح  و تلطيف آن در حل مشكالت علمي و شناخت واقعيتها                -3
 .از طريق الهام

 عنايت به اين كه حقايق عالم منحصر در محـسوسات نيـست و بايـد حقـايق                 -4
 .غيرمحسوس و غيبي هستي را از راه قرآن آموخت

 .توان هم عالم علوم تجربي بود و هم دين داشت عنايت به اين نكته كه مي -5

  ارزش شناسي: ج
ارزش عبارت است از رابطة ميان انـسان        «: نويسد  دكتر شريعتي مي  در تعريف ارزش    

اي برتـر از   گيـزه كـه در آن ان » حالـت «و يا يـك   » عمل«يك  » رفتار«يك  » پديده«و يك   
تـوان   مي» رابطة قدسي«مطرح است و از اين رو است كه آن را نوعي        » Utilite» «سود«

ايـن تعريـف بـه      ). 49: 1357شـريعتي،   (» حرمت و پرستش عجـين اسـت      «ناميد كه با    
تر از تعريف بعضي از نويسندگان كتابهـاي فلـسفه تربيـت ماننـد آرنولـد             مراتب عالمانه 

  .گريز و بروباخر است
تـوانيم اعمـال ارزشـي، يعنـي درسـت و             اكنون پرسش فلسفي اين است كه آيا مـي        

  :نادرست اخالقي و زيبايي را بشناسيم؟ يك پاسخ قرآن اين است
  )8-7/شمس (» و نفسٍ و ماسويها فالهما فُجورها و تقويها«
 را  و سوگند به نفس آدمي و آن كه آن را سامان داد، آن گاه نافرماني و پروا داريش                 «

  .»يعني كار خير و شر و تقوا و فجور به انسان الهام شده است. به او الهام كرد
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  )10/بلد(» و هديناه النَجدين«
  .»و او را به خير و شرش هدايت كرديم«

پس وجدان و الهام دروني خاستگاه درون ذاتي ارزشها اسـت؛ يعنـي آدمـي پـس از            
پاسخ ديگر را هم از بسياري از       . كند  مي طي مراحلي از رشد به خوبي و بدي توجه پيدا         

: مثالً پيامبر فرموده است. توان آموخت آيات قرآن كريم و هم از سخنان پيامبر و ائمه مي
بر شما باد توجه و پايبندي به مكارم اخالق؛ زيرا خداونـد مـرا بـه آن مبعـوث نمـوده                     «

خشش اسـت   است و از مكارم اخالق گذشت آدمي از كسي است كه بر او ستم كرده، ب               
» بر آن كه او را محروم نموده و پيونـد بـا كـسي اسـت كـه از او رابطـه را قطـع كـرده                          

اين كالم و آنچه همانند آن است خاستگاه برون         ) 149: 3ج: 1382محمدي ري شهري،  (
يعني ما به عنوان انسان در فطرت مجهز به دريافت اجمـالي نيـك و               . ذاتي ارزشها است  

  .آموزيم  را هم از راه يادگيري ميبد هستيم و ارزشهاي تفصيلي
در مورد شناخت زيبايي شايد آيه صريحي در قـرآن نيـابيم، امـا آيـاتي كـه تلويحـاً                    

انّا زينـا   « : مثالً آيه . دانند كم نيستند    هاي محسوس و معقول را ممكن مي        شناخت زيبايي 
  )6/صافات(» السماء الدنيا بزينه الكواكب

  .»تارگان آراستيمما آسمان دنيا را با زينت س«
خود را برگيريد   هاي    به هنگام رفتن به مسجد زينت     . فرمايد  مي و همچنين آيه اي كه    
خدا زيباست و زبايي رادوست : فرمايد  ميو همچنين حديثي كه. و خود راآراسته سازيد

  .دارد
هـاي     توجه به زيبايي   .نمايد  مي قولعمآدمي را متوجه زيبايي محسوس و       مجموعاكه  

به عنوان نمونه در دعاي سحر خداونـد را      .  معنوي در دعاها بيشتر مطرح است      معقول و 
خوانيم و از مجموع آنچه در مورد زيبايي آسمانها در قرآن آمده              به زيباترين زيبائيش مي   

  .توان استنباط كرد توجه به زيبايي هم امري درون ذاتي است  مياست،
  شناسي پيامدهاي تربيتي ارزش



٩٣ گيري فلسفة تربيت اسالمي در علوم تربيتي ضرورت به كار

   خداجو و دادخواه و ضد ستم يادگيرندگانبيدار كردن فطرت -1
توجه دادن به ايـن نكتـه فطـري كـه سـعدي از مطالـب اخالقـي روايـات و                      -2
 .هاي معصومين گرفته است آموزه

  تو هم از من به ياد دار اين پند    ن شنيـدم زيـر پير دانشمند مـ
  نيز بـــر نفس ديـگـري مـپسند    آنچه بر نفس خويش نپـسندي 

ل جـوان بـه نكـات اخالقـي قـرآن كـريم و آنچـه معـصومان                  آگاه كردن نـس    -3
 اند فرموده

 توجه دادن دانش آموزان به پژوهش در زندگي انسانهاي اخالقي -4

 تحريك حس زيبايي دوستي يادگيرندگان -5

 تشويق به درك زيباييهاي معقول -6

 تشويق يادگيرندگان به خالقيت هنري -7

هـاي تربيتـي، در        فلـسفه  پس به نحوي كوتاه معلوم شد كه در مـورد نكـات اصـلي             
مسلمانان عرب زبـان از حـدود سـي         . فرهنگ اسالمي مطالب قابل توجه بسياري داريم      

دانـم    اند و تا آنجا كه بنـده مـي          سال پيش به تدوين فلسفه تربيت اسالمي همت گماشته        
التـومي  . (يك استاد ليبيايي نخستين كسي است كه با ايـن عنـوان كتـاب نوشـته اسـت                 

نكتة اساسي اين نوشتار اين است كه استادان فلسفة آموزش و پرورش            ) 1968الشيباني،  
هاي گوناگون آموزش و پرورش، اگر چه در حد چند جلسه             بايد در كنار مباحث فلسفه    

  .از اين فلسفة خودي هم ياد كنند
  
   جامعيت فلسفة تربيتي اسالم-2

في و تعليم و تربيـت      اگر به تعليم و تربيت اديان يهودي و مسيحي قرون ميانه از طر            
دنياي جديد از سوي ديگر نگاه كنيم، مالحظه خواهيم كرد، در تربيت قـديم اروپائيـان،               
توجه به حيات دروني و معنوي و كيفيت، بيش ازحيات جسماني و مسائل كمـي بـوده                 

ها، از ديد دانشمندي آگـاه بـه تخصـصي شـدن              تربيت جديد هم با همه پيشرفت     . است
هـاي صـنعتي كنـوني،      حت تأثير علم گرايي افراطي حاكم بر جامعه       گاه سبب شده كه ت    «

روشهاي كمي بر روشهاي كيفي و تخصص بر جامع نگري و ژرف بينـي يعنـي فلـسفه                  
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خبري از كار يكديگر قـرار داده         اين وضع متخصصان علوم تربيتي را در بي       . غالب شود 
انديشي را فـداي      هدفو نظام آموزش و پرورش غربي را از جهان بيني واحد محروم و              

  ).276: 1381كاردان، .) (وسيله ساخته است
نگـري ابعـاد گونـاگون        در فلسفه تربيتي اسالم هم هدف روشن است، هم با جـامع           

زيستي، رواني، اجتماعي، معنوي، اقتصادي، سياسي، دنيايي، آخرتـي، فـردي و جمعـي              
، خـدا مـردم و طبيعـت،        اين ابعاد در روابط چهارگانه انسان با خود       . مالحظه شده است  

  )40: 1376بهشتي و ديگران، . (حتي گاهي به صورت دقيق و خرد آمده است
  هاي فلسفه تربيتي غرب  رفع كمبودها و كاستي-3

هـاي    هاي معروف تربيتي غـرب، پـس از شكـست كليـسا و رهـايي دسـتگاه                  فلسفه
گذشته فلـسفة   در آغاز قرن    ،  در آمريكا . آموزشي از فلسفة مسيحيت شروع به رشد كرد       

پراگمانيسم كه فرآورده  انديشه متفكران آمريكا بود، بـه وسـيله جـان ديـويي در برابـر                   
او به اين دو فلسفه به عنوان اين كه سهمي          . آليسم و رئاليسم قرار گرفت      هاي ايده   فلسفه

هاي ياد شده هـم سـاكت ننشـسته،           طرفداران فلسفه . از آزمايش و تجربه ندارند، تاخت     
... و  » آمـال تربيـت   «و  » چهار فلسفة تربيتي و عمل آنها در تربيت و دين         «مانند  كتابهايي  
هـاي جديـدي را       بعد فلسفة اگزيستانسياليسم از اروپا به آمريكا آمد و بحـث          . را نوشتند 
ها و نـشر افكـار        ها هم با بينش ويژة خود به نقد همة اين فلسفه            ماركسيست. برانگيخت

ها بازاري داغ بـه وجـود آمـد و كتابهـا و                نقد اين فلسفه   در طرفداري و  . خود پرداختند 
  .مقاالت زيادي نگاشته شد

گويد در وراي ظاهر اين اختالفات عامل اصلي جـدالها،            ناگفته نماند كه بروباخر مي    
ها خادم رويكردهـا و اجتماعـات سياسـي     اين فلسفه. تحوالت سياسي و اقتصادي است 

ها به قدري باال گرفت كه فردي بـه نـام             اين نزاع ) 36: 1998به نقل الكيالني،    . (بوده اند 



٩٥ گيري فلسفة تربيت اسالمي در علوم تربيتي ضرورت به كار

 پنج معيار به نام مقياس فلسفة تربيتي براي رفع بحران منتشر كـرد، امـا                1جورج كونتس 
هـاي    فلـسفه « انجمن ملي تربيت در آمريكا  كتابي با عنوان           1954در سال   . اي نداد   نتيجه

كار به جـايي    . م چنان ادامه يافت   براي حل مشكالت نشر داد، اما بحران ه       » نو و تربيت  
رسيده است كه نوميدي برخاسته از مباحث فلسفة تربيتي سبب شده است كه نهادهـاي               
تربيتي، جايگاه جرم و مواد مخدر و مسائل جنسي شده است و چيـزي بـه نـام تربيـت                    

از آمريكـا  % 33 پديد آمده است كه تحت ايـن نـام حـدود    Home Educationخانه 
  ).55: همان(يابند  ه پرورش ميها در خان يي

و باالخره پيامدهاي ناشي از گرايش افراطي به آمـوزش مجـازي و فنـاوري مـشكل       
نگـاه  . ديگري است كه به سرعت اكثر دانـش آمـوزان جهـان را در بـر خواهـد گرفـت             

ماشيني و ابزاري به انسان، جداسازي انسان از طبيعت، كاهش انسان به بعد شناختي پايه 
و غفلت از ابعاد معنوي و روحاني و عاطفي و اخالقي او به بيگانه              ) عناي مغز به م (ذهن  

ــدايي  ــسان از فطــرت خ ــدن ان ــات اســت   ش ــات و ارتباط ــاوري اطالع ــه فن   .اش نتيج
  ).88: 1383شمشيري،  (

گيـر مـردم آمريكـا  اسـت، اصـوالً بعـضي از                غير از اين مشكالت كه بيشتر گريبان      
ژاك . داننـد   يت جديد را داراي كمبودهاي اساسـي مـي        انديشمندان مجموعه تعليم و ترب    

مارتين فيلسوف و عالم تربيتي فرانسوي انتقادهاي زيـر را متوجـه آمـوزش و پـرورش                 
  :داند جديد مي

  .مبالغه در ارزش دادن به ابزارهاي آموزشي و كم توجهي به هدفها -1
 .برخورد علمي محض با انسان -2

 .تفاوت ننهادن ميان تربيت حيوان و انسان -3

 .توجه بيش از حد به اجتماعي كردن انسان و رها كردن فرديت او -4

 ).61-91: 1358مارتين، (مبالغه نمودن در باب عقل و تخصص  -5

ولفگانگ برزينكا كه يكي از دانشمندان تربيتي آلمـان اسـت، ضـمن انتقادهـايي بـر                 
نكتة اساسي در همين جـا اسـت؛ نـه طبيعـت، نـه              «: نويسد  آموزش وپرورش امروز مي   

توانند انسان را آنچنان حمايت كننـد كـه بتوانـد بـر               اجتماع و نه فرهنگ، هيچكدام نمي     
                                                 

1 . George counts 
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هر نوع ايمان و تقواي دنيوي حداقل در برابر سـه واقعيتـي             ... زندگي خود مسلط شود     
  :كه ادوارد اشپرانگر بر آنها تأكيد كرده است آسيب پذير خواهند بود

اگـر ايـن درسـت باشـد، در ايـن           . نيادر برابر مرگ، نوميدي و احساس غربت در د        
صورت هر نوع تربيتي كه تالش نكند تا جوانان را براي رويـارويي بـا ايـن واقعيتهـاي                   

  ).167-168: 1371برزينكا، (» .اجتناب ناپذير مجهز كند هرگز به كمال نخواهد رسيد
آموزش و پـرورش نهـادي اسـت كـه هـدف آن در              «: نويسد  و باالخره جان ميلر مي    

ها و    مروزي نه تنها فرهنگسازي و خدمت به نظام جهاني نيست، بلكه مهار انسان            جهان ا 
دانيم روند آموزش   روح ماده پرستي است و همانطور كه مي         سوق دادن آنها به نيروي بي     

و پرورش از دوره دبستان تا فارغ التحصيلي در جهت ويران سازي روح دانش آمـوزان                
  ).1-17: 1380ميلر، (» .باشد مي

هـا را     توانـد ايـن كاسـتي       سفة تربيت اسالمي با توجه به چند بعدي بـودن آن مـي            فل
جبران كند؛ زيرا در اين فرهنگ الهي، بعد معنوي و روحي، بعد عاطفي و اخالقي، بعـد                 
اجتماعي و سياسي، بعد زيستن و دنيايي همه و همه در تلفيقي هماهنـگ و زيبـا مـورد                 

ه تمـام كارهـاي علمـي و پژوهـشي و اجتمـاعي و              در اين فلسف  . اند  مالحظه قرار گرفته  
فلـسفة  . شـوند   دنيايي اگر به قصد قربت خداوندي انجام گيرند، عبـادت محـسوب مـي             

تربيتي اسالم اگر به عمل درآيد، از آنجا كه هم به پرسشهاي فلسفي انسان پاسـخ گفتـه                  
طفي انـسان و  دهد، ثانياً بـه ابعـاد معنـوي و عـا          است؛ اوالً ما را از سردرگمي نجات مي       

هاي علمـي زيـست شناسـي و روانـشناسي و             نيازهاي او توجه دارد، ثالثاً عالوه بر يافته       
شناسي به روح و فطرت و انسانيت انسان عنايت ويژه دارد و در برابر نوميـدي و                   جامعه

مرگ، پاسخ روشني دارد و مرگ را براي انسان مؤمن درستكار چون كندن لباس كثيـف               
داند، رابعاً هم به زندگي انساني و خوب و لذتهاي مـشروع دنيـا                و مي و پوشيدن لباس ن   

  .ارج نهاده در عين حال از دنياپرستي و مادي گرايي او را دور كرده است
  



٩٧ گيري فلسفة تربيت اسالمي در علوم تربيتي ضرورت به كار

   استقالل فرهنگي-4
روزگاري كه مسأله جهاني شدن به صورت امروز مطرح نبود، مرحوم دكتر شريعتي             

استعمار . ازي عصر ما استعمار فرهنگي است     يكي از بزرگترين عوامل بيگانه س     «: نوشت
شـود؛ ولـي آنچـه بـيش از همـه             هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي نمايان مـي         در چهره 

  ).شريعتي(» ... ويرانگر است چهره فرهنگي و به عبارت بهتر، ضد فرهنگي آن است 
هاي تربيتي در چهـار فلـسفه معـروف محـدود       هاي ما فلسفه    وقتي سالها در دانشگاه   

آورد كه نشان دهد كـه فرزنـدان بـوعلي و             شود و كسي كمترين تالشي به عمل نمي         مي
تواننـد از فلـسفة تربيتـي خـود      شيخ اشراق و نصير الدين طوسي و صدراي شيرازي مي 

سخن بگويند، ذهنيت دانشجوي جوان ايراني به سوي ديگران معطـوف شـده و تـصور                
البتـه  (مله آموزش و پرورش فلسفه دارنـد        كند اين ديگرانند كه براي هر چيز و از ج           مي

اين نكته را نبايد انكار كرد كه فيلسوفان ما در گذشته اگر چه تحت عنوان فلسفه تعلـيم       
اند، اما بعضي كتابي ويژه و بسياري ضمن مطالب فلسفي در باب              و تربيت كتابي ننوشته   

در زمينه تعلـيم و     هاي به كمال رسيدن او نكات قابل توجهي           انسان و سعادت وي و راه     
 ايرانـي   _اما وقتي فلسفه آموزش و پـرورش اسـالمي        ). 1381رفيعي،  ) (اند  تربيت آورده 

. شود كه ما داراي مباني فلسفي ويژه هستيم تدوين و تدريس شود نسل جوان متوجه مي
بـريم؛ روزگـاري كـه نلـسون كـال            فراموش نكنيم ما در روزگار جهاني شدن به سر مي         

: كنند   در دانشگاه تورنتو كانادا و افراد مانند او هدف زير را دنبال مي             جانشين مك لوهان  
شود جهان به طـور كامـل مثـل           سرانجام قدرت اينترنت به اين معنا است كه باعث مي         «

ما به عنـوان معلـم دانـشگاه، بـا          ). 361: 1381صفايي،(» .آمريكا ئيان فكر كند و بنويسد     
اهي و براي فرزندان اين مـرز و بـوم بايـد روح             توجه به مسئوليت اجتماعي و از سر آگ       

پايـان  ) ره(سخن را با كالم امـام خمينـي         . استقالل فكري و فرهنگي را زنده نگه داريم       
اين وابستگي فكري، وابستگي عقلي، وابستگي مغزي به خارج         «: برم كه فرموده است     مي

ود نيايـد و فرهنـگ   تا اين ملت بـه خـ  ... ها و ملت ما است   هاي ملت   منشأ اكثر بدبختي  
شود اصـالح   خودش را پيدا نكند و توجه به اينكه فرهنگي دارد، فرهنگي غني دارد نمي       

  ).116: 1371حاضري، عليخاني، (» شود
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   تأثير فلسفه تربيت اسالمي بر علوم تربيتي-6
همانطور كه قبالً گفته شد در اكثر كشورهاي جهان و از جمله ميهن خود مـا سـالها                  

هــاي چهارگانـه تعلــيم و تربيـت و اخيـراً فلــسفه تحليلـي و نــوگرايي و      اسـت فلـسفه  
هـا، مخـصوصاً علـم زدگـي يـا دنيـاگرايي              ايـن فلـسفه   . شـود   فرانوگرايي تـدريس مـي    

دانـشگاهي و دانـشگاهي مـا را          هاي درسي پـيش     به صورتي پنهان، برنامه   ) سكوالريسم(
  .متأثر ساخته است

ها را خيره كرده است كـه          هم چنان چشم   پيشرفت روزافزون علوم تجربي و فناوري     
نداي انتقادي و خيرخواهانه بعضي متفكران دلسوز در جهان پرغوغاي انفجار اطالعات            

  .رسد كمتر به گوش مي
اگـر  . ما امروز نياز داريم كه نور فلسفه اسالمي تربيت بر سر همه علوم، افكنده شود              

هـاي    ي سازماندهي شـود كـه پديـده       هاي درسي ما، بويژه در علوم تجربي به نحو          برنامه
نگريـسته  » آيـات الهـي   «هستي و پيچيدگي و شكوه آنها، به طور غير مستقيم، به عنوان             

تر و مردم     دوست  پذيرتر، ميهن   تر، دلسوزتر، مسئوليت    شود، قطعاً فارغ التحصيالني مؤمن    
  .گراتر خواهيم داشت

بـواالعلي مـودودي، متفكـر و       ها بيش از نيم قرن پيش وسيله ا         اين نياز براي دانشگاه   
انديشمند مسلمان پاكستاني در ايراداتي كه بـر دانـشگاه عليگـره هنـد وارد كـره اسـت                   

  :گويد او مي. مالحظه شده است
موقع آن است كه مسلمانان از نظام قديمي و كهنه آمـوزش و نيـز از نظـام جديـد                    «
 خودشان بنـا كننـد      گيري سكوالر رهايي يابند و يك نظام جداگانة آموزشي براي           جهت

كه سرشت آن تا آنجا كه ممكن است جديد باشد، بهترين اسـتفاده را از علـوم و فنـون                    
جديد بكنند؛ ولي جهت گيـري اسـالمي آن رقيـق نـشده باشـد، ايـن طـرح را آنهـايي                      

توانند اجرا و پياده كنند كه نه تنها وقوف كامل به اسالم دارند، بلكه مجهز به ايمان و             مي
  ).146: 1377به نقل گلشني، (» سخ هستنداعتقاد را
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با تصويب  » منشور اسالمي شدن مراكز آموزشي    «اين روزها كه در كشور ما بحث از         
شوراي عالي انقالب فرهنگي، پس از سالها مطرح اسـت، ضـرورت بكـارگيري فلـسفه                

  .نمايد تعليم و تربيت اسالمي به صورت عالمانه بيشتر از هر زمان الزم مي
تر مناسب است نظر يكي از دانشمندان آگاه بر وضع بحراني              و توجه عميق   براي تنبه 

  :گويد او مي. دنياي اواخر قرن بيستم نيز نقل شود
درست است كه علم في نفسه امري مشروع اسـت، امـا نقـش و عملكـرد و شـيوة                «

انطباق و كاربرد آن، به خاطر فقدان صورت باالتري از معرفت كه بتـوان علـم را درون                  
ن جاي داد و نيز تخريب ارزش قدسي و معنوي طبيعت به صورت امـري نامـشروع و                  آ

براي اصالح اين وضع، معرفت متافيزيكي طبيعت بايـد از          . حتي خطرناك درآمده است   
  )3: 1379نصر، (» نو احياء شده و ماهيت قدسي طبيعت دوباره بدان بازگردانده شود

كار علمـي دانـشمندان علـوم تربيتـي         پس اگر اين فلسفه، درست فهميده شود و در          
 برنامه درسي، مـشاوره و راهنمـايي، روان شناسـي تربيتـي،             در. كشور مورد توجه باشد   

 اسـتفاده    از آن  جامعه شناسي آموزش و پرورش، مديريت آموزشـي، فنـاوري آموزشـي           
به نحوي كوتاه با بيان يكي دو مثال تأثير اين فلسفه را در آنچـه كـه گفتـيم                   . شدخواهد

  .وشن خواهيم كردر
برنامة درسي ما در علوم طبيعي بـا طـرح سـؤاالتي در مـورد پيچيـدگي و عظمـت                    

تواند دانش آموز و دانـشجوي مـا را بـه سـمت               بودن آنها مي  » آيه«خلقت موجودات و    
  .الهي شدن سوق دهد

، در علوم انساني اگر اين فلسفه پايه مطالعات قرار گيرد و در جامعه شناسي اقتـصاد               
بااين ديد بـه مـسائل نگـاه شـود نتـايج            ... حقوق و روانسناسي تربيتي و      ،  سياسيعلوم  

  .ديگري حاصل خواهد شد 
در مشاوره و راهنمايي ديدگاههاي گوناگوني در مورد انسان هست كه بعضي از آنها        

شناسـي اسـالم، بـا     ديدگاههاي تجربي و برخي ديدگاههاي فلسفي است، ديدگاه انـسان     
زدا و وسواس برافكن در اين مورد كمك زيـادي بـه انـسان                طرابنكات تجويزي و اض   

در زمينـه   _اگر تربيت را تكامل شخصيت بگيريم     _شناسي تربيتي   در روان . تواند بكند   مي
نكات بسيار زيـادي    ... تفكر، تفكر انتقادي، عقالنيت نوري، عقالنيت ابزاري ومعيشي و          
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  .توانيم از اين فلسفه بياوريم مي
  

  :پيشنهادها
هاي چهارگانه معروف تربيتي فلسفه تربيـت اسـالمي نيـز در              ر كنار فلسفه  د .1

  .ها تدريس شود دانشگاه
در برنامه درسي فلسفه تربيت اسالمي مبناي كار قرار بگيرد؛ يعني در همـه               .2

درسها بويژه علوم طبيعي بيان مطالب و پرسشها بايـد بـه شـكلي باشـد كـه پيچيـدگي،                
صورت غير مستقيم وارد انديشه و نگرش دانش آموزان  ها ب   بودن پديده » آيت«عظمت و   

 .شود

هاي علمي، با بيان اينكه فرهنـگ اسـالمي           كار علمي يعني مشاهده و تجربه      .3
البته بايد توجه دادكه اين نظام تربيتي عقل        . روشها بوده است همراه گردد    ... آغازگر اين   

داند و معارف الهـي        نمي و همه حقايق را با تحقيق علمي و استدالل عقلي قابل شناخت           
 .را بايد از كتاب خدا آموخت

در كتابها بايد علم و معنويت و اخالق بصورتي زيبا، هنرمندانه و قانع كننده               .4
 .مورد توجه باشد

در مشاوره و راهنمايي بايد بحث قابـل تـوجهي در مـورد سـالمت روان و                  .5
 .دينداري در كتابها اضافه شود

شناسـي يـادگيري اسـت، بايـد بحـث            راً روان در روان شناسي تربيتي كه اكث      .6
 .تربيت عقل و اخالق و كماالت معنوي اضافه گردد

در جامعه شناسي آموزش و پرورش به مسائل تربيتي فرهنگـي و اجتمـاعي             .7
ها، به عنوان عامل سقوط و عذاب آنها يا نعمت و رفاه و امنيـت از ديـدگاه قرآنـي                      امت

 .توجه شود

در مـديريت   ) علـيهم الـسالم   (ه رسول و ائمه     ديدگاه قرآن و حديث و سير      .8
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عامل اثربخـشي تربيتـي ائمـه در رفتـار تربيتـي آنهـا و سـاختن                 . مورد توجه قرار گيرد   
 .انسانهاي بزرگ و شجاع، مورد بحث واقع شود

هاي بكار گرفته شده مانند شيوه        در فنون آموزش، روش قرآن كريم و شيوه        .9
م، شيوه طـرح مـسأله و پرسـش و پاسـخ، آورده             يادگيرنده محور امام صادق عليه السال     

 .شود

آوري مطـرح اسـت،       شناسـي در فـن      از آنجا كه ديدگاههاي فلسفي و معرفـت        . 10
فلسفه تربيتي اسالم بايد مورد توجه استادان و نويسندگان كتابهاي فنĤّوري آموزشي قرار 

 .گيرد

بـه  در تاريخ آموزش و پرورش كنكاش بيشتري در مورد كار پيامبر و ائمـه                . 11
 .             عمل آيد و در دسترس دانشجويان قرار گيرد

  لذات الحقوالسالم علي من يخدم الحق 
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  اخالق غمخواري در فرايند تعليم و تربيت
  1سن ايمانيدكتر مح

  
  چكيده

   آدم اعضاي يك پيكرند       كه در آفرينش ز يك گوهرند بني
 استاد كرسي تعليم و تربيت در دانشگاه اسـتنفورد  (Nell Noddings)نل نادينگز 

او بر تسري بخـشيدن بـه فرهنـگ و اخـالق غمخـواري در فـضاهاي آموزشـي                   . است
باشـد،    هـاي وي مـي      ي بر آثار و انديشه    در اين مقاله كه مبتن    . تأكيدي فراوان داشته است   

تالش شده است بخشي از آرا و نظريه هاي وي بيـان شـود تـا خواننـدگان محتـرم تـا                      
حدودي با اهميت روابط غمخوارانه در تعليم و تربيت از ديدگاه نادينگز آشـنا گردنـد،                

ز اهميـت   گرايي دنياي غرب قطعـاً ا       البته توجه به نظريه هاي او در فرهنگ مبتني بر فرد          
 فرصـت   (Individualism)بيشتري برخوردار خواهد بود؛ چراكه نگـرش فردگرايـي          

گونـه كـه    دهد تا در غـم و انديـشه ديگـران باشـد و آن         كمتري در اختيار آدمي قرار مي     
شايسته است به آنها اهميت بدهد؛ اما اين امر در فرهنگ شرقي و به ويژه در اديان الهي                  

هـاي    م از اهميت درخور توجهي برخـوردار اسـت و آمـوزه           و خاصه در دين مبين اسال     
ديني ما از غناي بيشتري در اين مقوالت برخوردار است كـه طـرح مـستند مباحـث آن                   
نيازمند به مقاالت و مباحث ديگري است كه بايد به گونه دقيق و عميق بـدان پرداختـه                  

  .شود

                                                 
  يار دانشگاه تربيت مدرس  استاد-1
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پـردازيم؛ زيـرا وي    ي ميدر اين مقاله به طرح ديدگاه نادينگز درباره ماهيت غمخوار  
او بـه كـار     . هاي تربيتي است    بر اين باور است كه روابط غمخوارانه مبنايي براي فعاليت         

دانـد و      غمخواري آنها نمي    كنند، نشانه   مي واداشتن شاگردان را توسط معلماني كه اجبار      
  شـاگردان   هاي آموزشي ترغيب كننده     معتقد است كه وجود روابط غمخوارانه در محيط       

توانند غمخـواري معلمـان را درك         گيري است و در چنين حالتي واقعاً آنها مي          به امر ياد  
هـاي    گيري پروژه   نمايند و با توجه بيشتر به آنها و داشتن جديت در انجام تكاليف و پي              

دهند و    هاي مناسبي نشان      هاي آنان واكنش    خود به صورتي مشتاقانه در مقابل غمخواري      
هاي سنجش ميزان غمخـواري معلـم كـافي نيـست، بلكـه               ال در تست  صرفاً اخذ نمره با   

  .هاي مناسب شاگردان نيز بايد مؤيد آن باشد العمل عكس
در اين مقاله نخست به تأثير اخالق غمخواري در فرايند تعليم و تربيـت پرداختـه و                 

نظـران مبـادرت      آنگاه به تعريف غمخـواري از ديـدگاه برخـي از فيلـسوفان و صـاحب               
 معلم غمخوار پرداخته و بعد بخشي از مباحـث را            ايم، سپس به بيان نقش سازنده      نموده

همچنين به علل عـدم     . ايم  به ذكر بعضي از خصوصيات معلمان غمخوار اختصاص داده        
 غمخوارانه در تعليم و تربيـت   گيري از ديدگاه رابطه     تمايل برخي از معلمان به عدم بهره      

تـوجهي بـه    آمـدهاي بـي   د پـيش گفتـه بـه ذكـر پـي      عالوه بر مـوار   . پرداخته شده است  
» اوقـات سـخت   «غمخواري در تعليم و تربيت توجه شده و به بيان مصاديقي از كتـاب               

اي   ويتگنـشتاين كـه بـه دليـل نبـود رابطـه           » هـاي سـه بـرادر       خودكشي«چارلز ديكنز و    
أكيـد  غمخوارانه صورت گرفته، اشاره شده است و بر آثار مثبت اين روابط غمخوارانه ت             

  .به عمل آمده است
گرايـي،   اي، گفتگو، فـرد   غمخواري، روابط غمخوارانه، ديدگاه رابطه  :كلمات كليدي 

  تعليم و تربيت
  

  مقدمه
نظران و محققان اخالق غمخوارانه تقريباً به عنوان       بر اساس ديدگاه برخي از صاحب     

يدگاه نل نـادينگز و     در اين مقاله از د    . شود  اي معاصر در تعليم و تربيت قلمداد مي         حوزه
هايي كه در تعليم و تربيت ظهـور           و رويارويي   ديگر مؤلفين ماهيت ارتباطات غمخوارانه    
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 خـود در   آورانـه  نادينگز در كـار فلـسفي نـو    . شود  مي نمايد، مطالعه و بررسي     و بروز مي  
توضيح اين نظريه، محققين ديگر را رهبري كرده است تا در اين زمينـه بـه پرسـشگري                  

نـادينگز همچنـين روابـط      .  وي، آن را نيز توسـعه بخـشند         زند و ضمن تأييد نظريه    بپردا
او معتقد اسـت كـه   . گيرد غمخوارانه را به عنوان مبنايي براي فعاليتهاي تربيتي درنظر مي         

  .معلمان مؤثر بايد توانمندي به كارگيري اخالق غمخوارانه را در تدريس داشته باشند
  

  (Caring)تعريف غمخواري 
مارتين . اند ها و توصيفاتي را ارائه داده      يلسوفان گوناگوني در مورد غمخواري، تبيين     ف

فيلسوف آلماني، غمخواري را بـه   (1962 – 1926) (Martin Hidegger)هايدگر 
ميلتـون  .  توصـيف كـرد   (Very Being of Life) »واقعيـت وجـود زنـدگي   «عنـوان  
شـود كـه غمخـوار بـودن بـراي         متذكر مي(1971) (Milton Mayeroff)مايرآف 

. ديگران به معناي اين است كه بـه آنهـا كمـك كنـيم كـه از خودشـان مراقبـت نماينـد                      
 (1996)   (Gordon, Benner, and Noddings)گــوردون و بنــر و نــادينگز 

كننـد كـه باعـث        اي تعريف مي    هاي رابطه   اي از عملكرد    غمخواري را به عنوان مجموعه    
رداني، رشد، تحـول، محافظـت كـردن، توانمنـد سـاختن و             پرورش متقابل شناخت، قد   

كنـد كـه    ايـن تعريـف تأكيـد مـي    . شـوند   انـساني مـي    پيشبرد فرهنگ و امكانات جامعه    
  .يابد غمخواري در درون روابط تحقق مي

  
   معلم در روابط غمخوارانه نقش سازنده

ظر گرفته  نادينگز معتقد است كه گاه توان غمخواري معلم به عنوان پيش فرض در ن             
و به » تمام معلمان غمخوار هستند«شود كه  شود و در بعضي از اوقات چنين گفته مي        مي

آورنـد؛ امـا ايـن ادعـا بـه             معلمي روي مـي     خاطر غمخوار بودن است كه مردم به حرفه       
شناسـيم كـه       ما معلمـاني را مـي       همه. صورت عام و فراگير از حقيقت برخوردار نيست       

ند، اين گونه انسانها هرگز نبايد در كـسوت معلمـي و تـدريس              ا  تفاوت بوده   خشن و بي  
 _كننـد   اما حتي براي اكثريت معلماني كه به صورت يك فضيلت غمخواري مـي            . باشند

دهند و بـراي     دارند كه به شاگردان خود اهميت مي        يعني به اين ترتيب كه آنان اذعان مي       
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كننـد و گـاه        اتخاذ نمـي    حالت غمخوارانه را   _نمايند  تدريس خودشان سخت تالش مي    
به اين معناست كه آنها بـه صـورت آگاهانـه بـه دنبـال               » دهند  معلمان اهميت مي   « جمله

اهداف خاصي براي شاگردانشان هستند و آنها اغلب از طريق مجبور ساختن شـاگردان              
به اين گونه معلمان بايد به خـاطر        . كوشند تا آن اهداف را محقق نمايند        خود، سخت مي  

در معناي فضيلتي كلمه، توجه شود؛ اما همين معلمان ممكـن            (Caring)»دادناهميت  «
نادينگز به ايـن دليـل بـر        . است از ايجاد روابط غمخوارانه و توام با اعتماد ناتوان باشند          

هـاي فعلـي تربيـت معلـم و          نمايد كه معتقد است كه برنامـه        اخالق غمخواري تأكيد مي   
خالق غمخواري و تأثير آن را بر فراينـد تربيتـي مطـرح             اي، غالباً ا    هاي رشد حرفه    برنامه
دارند كـه در مـورد شـاگردان خـود            سازند؛ در حالي كه بسياري از معلمان ابراز مي          نمي

نماينـد، حـال آنكـه از           غمخوار هستند و توجه خاصي به تربيت بدني آنان معطوف مـي           
  . درك واقعي غمخواري غافل هستند

  
  يي در تعليم و تربيتروابط غمخوارانه و رويارو
نظام تربيتي باشد؛ لـذا     » قلب«كند كه غمخواري بايد در         نادينگز بر اين امر تأكيد مي     

سازد كه بـه       آن ما را مجبور مي     (Relational)نويسد كه غمخواري از نوع ارتباطي         مي
صرفاً كافي نيـست كـه فـرد ادعـاي معلمـي را بـشنود كـه ادعـاي                   . رابطه توجه نماييم  

دهـد كـه مـورد        كند، بلكه بايد بررسي كرد كه آيا شـاگرد تـشخيص مـي               مي غمخواري
غمخواري قرار گرفته است؟ آيا در ذهن شاگرد، آن معلم خاص به عنوان فرد غمخـوار                

تـوانيم    گـزينيم، نمـي     شود؟ وقتي كه ما غمخواري از نوع ارتباطي آن را بر مي             قلمداد مي 
باهي است كـه بـسياري از محققـين دچـار آن            صرفاً به معلم نظر داشته باشيم و اين اشت        

كند تا چه حد معلمان، بعـضي         گيري مي   كنند كه اندازه    آنها ابزاري را طراحي مي    . هستند
 بـاال در     كـسب نمـره   . دهند  از رفتارهاي قابل مشاهده را در رابطه با غمخواري نشان مي          

 غمخـوار اسـت، امـا       شـود كـه آن معلـم        گيري به اين عنوان پذيرفته مي       اين ابزار اندازه  
  .شاگردان ممكن است كه با اين امر موافق نباشند

. كننـد   بعضي اوقات شاگردان از روي اكراه تا حدي غمخـواري معلـم را قبـول مـي                
گيري اخـذ      بااليي در مقياس اندازه      كه نمره  _شاگردي ممكن است كه در مورد آن معلم       
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كنـد كـه     و ما را وادار مـي »او سر سخت است« با قدري تحسين بگويد كه      _كرده است 
ها غالباً آنچـه را كـه بـه آنهـا گفتـه               شاگردان در اين گونه موقعيت    . سخت تالش بكنيم  

 واقعـي    شـود، عالقـه     دهند؛ اما آنها به آنچه كه برايـشان تـدريس مـي             شود، انجام مي    مي
ي كـه از    دهند، در حـال     آنها صرفاً در اثر اجبار معلم به فعاليتهاي درسي ادامه مي          . ندارند

آيـد از مطالعـات فـرار         شوند و هرگاه كه فرصتي پيش مـي         طريق معلم به جلو رانده مي     
شـوند كـه غمخـواري كـردن          در چنين حالتي شاگردان به اين دريافت نائل مي        . كنند  مي

 را بـا كـار   (Good teaching)معلم را با اجبار، برابر تلقي كنند و نيز تدريس خـوب  
 معلم يكسان بدانند؛ لذا آنها از روي احساس گناه، معلـم            سخت و كنترل كردن از سوي     
كننـد كـه واقعـاً خودشـان مـورد       دهنـد، امـا حـس نمـي     خود را غمخوار تشخيص مـي    

  .اند غمخواري قرار گرفته
بـسياري از مطالعــات در سـالهاي اخيــر، مـدارس و كالســهاي درس را ايـن گونــه     

 اهميـت  _ بـه درس شـاگردان   _ كـه كننـد   مياند كه در آنها معلمان اظهار  توصيف كرده 
هـيچ كـس    «كنند كـه      كنند، اما شاگردان باز هم غرولند مي        دهند و سخت كوشش مي      مي

  1.»دهد اهميت نمي
انستيتو براي ، 1996در   (Van Galen) و ون گيلن(AEake Rich)ايكر ريك 

ــيم و تربيــت در حــال تحــول در   ــز، 2000 در (Lyman)اليمــن ، 1992تعل وال  ولن
(Valenzuela)   كنند كه محققيني كـه چنـين مدارسـي را مطالعـه              اظهار مي  1996 در 

برخـي  . نظـر داشـته باشـند     » هـا   موقعيت«و  » دانش آموزان «و  » معلمان«كنند، بايد به     مي
خواهنـد غمخـواري      تربيت كردن به قدري بد است كه معلماني كه مـي          » شرايط«اوقات  

توانند به روابطـي كـه    ي قرار بگيرند، نميخواهند مورد غمخوار    كنند و شاگرداني كه مي    
پـس آنگـاه بايـد      . ناميم، شكل بدهند    مي »روابط غمخوارانه «ما به صورت صحيح آن را       

كاري انجام شود كه شرايط را عوض بكند؛ يعني آيـا ايـن طـور نيـست كـه معلمـان و                      
ماد  برانگيـز    اي غمخوارانه و اعت     شاگردان نياز به زمان بيشتري دارند تا با يكديگر رابطه         

برقرار كنند؟ و آيا نبايد كالسهاي درس كـوچكتر باشـد و نفـرات كمتـري را در درون                   
خود جـاي بدهـد؟ آيـا نبايـد فـشارهاي ناشـي از گـرفتن آزمونهـاي اسـتاندارد شـده                      

                                                 
1. Nobody cares. 
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(Standardized testing)          كـاهش يابـد تـا معلـم و شـاگردان بتواننـد بـا يكـديگر
تـر جـستجو نماينـد؟ آيـا ايـن طـور         صورتي عميق طرفين را به موضوعات مورد عالقه 

آمـوزان معطـوف بـشود؟ طراحـي يـك       نيست كه بايد توجه بيشتري بـه عاليـق دانـش       
كه بر مبنـاي عاليـق شـاگرد شـكل      (Rigorous Curriculum)درسي دشوار  برنامه

بخش و چـالش برانگيـز اسـت؛ امـا             تربيتي رضايت   رود، يك وظيفه    گرفته و به پيش مي    
ايـن تحليـل    .  به زمان و تشويق بيشتري نياز دارند تا بدين منـوال عمـل نماينـد               معلمان
 از غمخـواري، سـهمي از بـازي را كـه هـر              (Phenomenological)شناسـانه     پديدار

  :كند دهد مشخص مي  انجام مي شركت كننده
اين توجه كه نادينگز    . باشد   اهل توجه كردن مي    (Carer)نخست آنكه فرد غمخوار     

) 1984نـادينگز،   (نامـد     مـي  در غمخـواري كـردن     (Engrossment)وجه تام   آن را ت  
حالت پذيرش دارد و با داشتن توجه تام، شخص آنچه را فرد مـورد غمخـواري حـس                  

توجه تـام از نـوع تشخيـصي        . كند  كند و سعي در بيان آن دارد، به خوبي دريافت مي            مي
(Diagnostic)          آل از قبـل     يـك ايـده     نيست كه شخص مورد غمخـواري را در مقابـل

تعيين شده، سنجش و ارزيابي كند؛ بلكه فـرد غمخـوار را نـسبت بـه ايجـاد جابجـايي                    
: نويـسد  نـادينگز مـي  . نمايـد   پذيرا مـي (Motivational displacement)انگيزشي 

اي من در جهت پاسخگويي به نيازهـا و    نمايم، انرژي انگيزه    وقتي كه من غمخواري مي    «
كند، البته اين بدان معنا نيست كه         د غمخواري شروع به حركت مي     هاي فرد مور    خواسته

خواهد، تأييد كنم و نه به ايـن معناسـت كـه     مي) شاگرد(من همواره آنچه را كه ديگري   
اي از ارزشهاي بهتر هدايت نمايم، بلكـه          كنم او را به سوي مجموعه       من هرگز سعي نمي   

ود هستند در نظر بگيرم و تا جـايي كـه           هايي را كه واقعاً موج      بايد احساسات و خواسته   
دهند، به صورت مثبت نسبت به آنها پاسخگو باشم، دوم    هايم اجازه مي    ارزشها و توانايي  

 غمخوارانه فردي كه مورد غمخواري است، غمخـواري را تـشخيص          آنكه در يك رابطه   
محبـت و   دهد؛ مثالً نوزاد در پاسـخ بـه           دهد و با روشي قابل مشاهده بدان پاسخ مي          مي

شاگرد هم ممكـن اسـت كـه غمخـواري          . لولد  زند و مي    غمخواري مادر خود لبخند مي    
تر تاييد     خود به صورتي مطمئن     معلم خويش را از طريق كالمي و يا با ادامه دادن پروژه           

تواند تشخيص بدهد كه نشانه دريافت   مي(Respective teacher)معلم پذيرا . نمايد
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هاي مناسـب وي ابـراز        العمل  ز طريق جلب توجه و عكس     غمخواري او توسط شاگرد ا    
بدون وجود پاسخي تاييد كننده از طـرف فـردي كـه مـورد غمخـواري قـرار                  . گردد  مي
بـه  . توانيم يك مواجهه يا ارتباط را ارتباط غمخوارانـه نامگـذاري كنـيم              گيرد، ما نمي    مي

بايـد اخـالق    منظور كسب آگاهي معلمان و ايفـاي نقـش غمخوارانـه بـه طـور دقيـق،                  
غمخواري به دانش محتوايي تبديل بشود و به عنـوان بخـشي از برنامـه درسـي تربيـت         

  .» كارشناسي مطرح بشود معلم در دوره
  

  چرا براي بسياري از مربيان استفاده از ديدگاه رابطه غمخوارانه مشكل است؟
شود؛ زيرا  اي پذيرفته     براي برخي از متفكران آمريكايي دشوار است كه ديدگاه رابطه         

نمايـد و در ايـن سـنت           تاكيد بسياري مي   (Individualism)سنت غربي بر فردگرايي   
شـوند    هاي فردي در نظر گرفته مـي        ها به عنوان دارايي     تقريباً به صورت غريزي فضيلت    

 Character)سـازي  يك فرايند سرسـخت شخـصيت   طريق  از  دشواري  صورت  كه به 

building)   ديويي جان. اند  به دست آمده (Dewey)     كند و مـا را        اين ديدگاه را رد مي
هـاي    آ در مـورد توانمنـدي       هـايي كـار     انطبـاق «ها را به عنوان       كند كه فضيلت    تشويق مي 

نـادينگز  ). 16ص  ،  1930ديويي،(» .شخصي در تعامل با نيروهاي محيط در نظر بگيريم        
ت ديـويي را گـسترش      پردازان غمخواري اين بـصير      نمايد كه نظريه    بر اين امر تاكيد مي    

دهند و بر نقش طرفهاي مقابل ما در تعامل به عنوان يك عامل محوري در رابطـه بـا              مي
ما وابـستگي متقابـل اخالقـي را تـشخيص          . نمايند   محيط تأكيد مي    دهنده  نيروهاي شكل 

توانم باشم، تا حدود زيادي به اين بستگي دارد       اينكه من چقدر خوب يا بد مي      . دهيم  مي
اذعان داشتن به وابستگي متقابل، به اين معناسـت         . نماييد  چگونه با من رفتار مي    كه شما   

اينكه خود را براي كمال اخالقي ديگري       : گويد  كنيم كه مي    كه اين ادعاي كانت را رد مي      
   1.مسئول بدانيم، امري متناقض است

تي را بپذيريم، كنند كه ما يقيناً بايد چنين مسئولي        پردازان غمخواري تاكيد مي     اما نظريه 
بايـد تـشخيص    . البته بدون آنكه بخواهيم ارزشهاي خود را بر ديگـران تحميـل نمـاييم             

اي كـه آنهـا رفتـار         بدهيم كه رفتار ما با ديگران ممكن است به طوري عميـق بـر نحـوه               
                                                 

1 . It is contradictory to make our ourselves responsible for another's moral perfection. 
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تواند از مسئوليت داشتن در قبال اعمال         خواهند كرد، مؤثر باشد؛ اگرچه هيچ فردي نمي       
تواند از مسئوليت خـود در        اي كه او را ساخته است، نمي           همچنين جامعه  خود فرار كند؛  

  .ساختن وي به طريقي كه شكل گرفته است گريزان باشد
اي را از سـوي بعـضي         دليل ديگري كـه پـذيرفتن ديـدگاه رابطـه         : نويسد  نادينگز مي 

انـد    ه شـده  ها تعليم داد     فرهنگ  سازد، اين است كه مردم تقريباً در همه         مربيان مشكل مي  
بخشي از وظيفه ما بـه عنـوان معلـم ايـن اسـت كـه                . 1»داند  معلم بهتر مي  «كه باور كنند    

اي از دانايـان    و عالوه بر آن از دانش خود براي وارد ساختن جوانـان در جامعـه            2بدانيم
 ما ايـن     همه. قابل ترديد است    تا حدي اين ديدگاه به وضوح درست و غير        . استفاده كنيم 

كنيم؛ امـا جهـان در حـال حاضـر در حـد بـسيار        ه صورت دقيق احساس مي   وظيفه را ب  
توانيم منطقاً يك الگـوي تربيـت شـده را            وسيعي پيچيده شده است به طوري كه ما نمي        

هاي تربيت شـده بـه عنـوان گـنج تلقـي               آنچه را كه ما در مورد انسان       3.توصيف نماييم 
ز افـراد تربيـت شـده ديگـر بـسيار           كنيم، ممكن است كه از دانش مورد عالقه يا نيـا            مي

توانيم مطمئن باشـيم   بنابراين ما نمي. توان همه را همانند دانست     متفاوت باشد و لذا نمي    
ها و مفاهيم اوليه و در عـين حـال بـسيار              البته فراتر از يك مجموعه كوچك از مهارت       (

اگردي به دانـشي    هر ش . چه چيزهايي را نياز دارند كه بايد آنها را بدانند         » همه«كه  ) مهم
آموز بدان نيازمند است با مطـالبي         فراتر از مسائل آغازين نياز دارد و آنچه كه يك دانش          

معلماني كه به شـاگردان اهميـت       . آموزي ديگر بدان احتياج دارد متفاوت است        كه دانش 
كنند كـه دانـش و نگرشـهايي     كنند و به آنها كمك مي  دهند، به سخنان آنان گوش مي       مي

 دستيابي به اهدافشان الزم است به دست آورند و نه صرفاً دانـش و نگرشـهاي                 كه براي 

                                                 
1 . Teacher Knows best. 
2 . To Know 

وجـود  . انـد   خالف ديدگاه نادينگز، الگوهايي بـراي تربيـت معرفـي شـده             هاي گوناگون بر    در فرهنگ . 5
آورد   نمايد و عالوه بر آن براي آنان باوري پديد مـي            الگوها جهت حركت مربي و متربي را مشخص مي        

تواند   باشد و يا اينكه متربي مي       نظر ميسر مي      هاي الگوي مورد     يافتن به بخشي از ويژگي      كه امكان دست  
نظر نزديك نمايد و اساساً يكي از روشهاي تربيتي روش            تا حدي تالش كند كه خود را به الگوي مورد           

چنان كـه خـداي تعـالي پيـامبر         . الگويي است و اين روش به ويژه در اديان الهي مورد تأكيد بوده است             
كند تا همگان بكوشند رفتـار و صـفات خـويش را تـا                نيكو معرفي مي  اي    را به عنوان اسوه   ) ص(اسالم  

 . دو عالم نزديك نمايند گردد به خواجه آنجا كه ميسر مي
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ها بايد آنهـا را       يقيناً مواردي وجود دارد كه بچه     .  درسي از قبل تدوين شده را       يك برنامه 
اي به يادگيري آن مواد درسي نداشته باشـند، البتـه حتـي در                ياد بگيرند، حتي اگر عالقه    

 بـه مـا     (Buber)رويم، آن چنان كه مارتين بوبر         طانه پيش مي  اينجا نيز به صورتي محتا    
 _ در مـورد دانـش انتخـاب شـده         _را) شاگرد(» دريافت كننده «كند كه معلم،      توصيه مي 
اي كه توام با دخالت است به دريافت          كند، وقتي كه او اين انتخاب را با اشاره          متضرر مي 

سـپرده شـده    ) معلـم ( را كه به او      )شاگرد(دخالت، روح كسي    . كند  مي كننده آن تحميل  
نمايد، اما تأثيري پنهان كـه از صـداقت و            است، به دو بخش مطيع و طغيانگر تقسيم مي        

ــارچگي او  ــده مــي  ناشــي مــي) معلــم(يكپ   » .باشــد شــود، داراي نيــروي يكپارچــه كنن
  )90ص ، 1965بوبر، (

 نه فقط بـه     (Integrity)كنند كه اين يكپارچگي       پردازان غمخواري اضافه مي     نظريه
 تعلـق  (Teacher – in – relation)» معلـم در رابطـه  «معلم به عنوان فرد، بلكـه بـه   

كنـد كـه روابـط        آنها بر اين باورند كـه معلـم غمخـوار در درجـه اول سـعي مـي                 . دارد
 نـوعي از يكپـارچگي را آشـكار     غمخوارانه را برقرار سازد و حفظ نمايد و اين روابـط،         

دهنـد،     آنچه معلم و شاگرد در رابطه با يكـديگر انجـام مـي               همه نمايد كه خود براي     مي
  .آورد بنياني را پديد مي

اي باشد كه در آن يك فرد غمخوار       اگر روابط غمخوارانه بين معلم و شاگرد به گونه        
 در حدي متعهد به ديدگاه خود اسـت كـه در مـورد اينكـه     (Virtuous carer)اصيل 

يد چگونه باشد و چه كارهايي را بايد انجام بدهد،          ويژگيهاي شخص مورد غمخواري با    
چنين حالتي بيانگر آن اسـت كـه او غالبـاً داراي يكپـارچگي     . دارد نظري قطعي ابراز مي   

آوري به خوانندگان مفيد باشد كه تـا چـه حـد      تواند براي ياد    باشد، بلكه اين امر مي      نمي
؛ يعني اگر غمخواري معلم     غمخواري به عنوان يك فضيلت، بد به كار گرفته شده است          
 خاصـي شـكل بدهـد تـا      نسبت به شاگرد خود به نحوي باشد كه بخواهد او را به گونه   

رساند  هايي معين را انجام بدهد، اين امر شاگرد را به وحدت شخصيت نمي         شاگرد رفتار 
اي از اظهار غمخواري به صورت نامطلوب است؛ در حالي كه معلم غمخوار بـا                 و نشانه 

  .كند هايش غمخواري مي متناسب با حاالت و نيازهر كس 
 Hard)» اوقـات سـخت  « عنوان تحت (Charls Dickens)كتاب چارلز ديكنز  در
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time) گرايند  توماس گرد(Tomas Gradgrind)_     معلمي خيالي بـود كـه بـه يـك 
 دختـر   _پرداخت   مي 2 تبديل شد و صرفاً به تدريس واقعيت محور        1» عام خشك   كليشه«

 محـروم   4 يا فرو رفتن در خيالبـافي      3را از خيالپردازي   (Louisa)ودش لوئيزا محبوب خ 
! اي و يا خيالپردازانه موجود باشد    براي لوئيزا نبايد داستانهاي افسانه    : گويد  نمايد و مي    مي

 خيال و كامالً به دور از عواطف و احـساسات خـودش              بدين ترتيب دختر او بدون قوه     
ورزيد، اما از نـوع فـضيلت    به دختر خويش عشق مي) ايندگردگر(معلم او  . كند  رشد مي 
اي غمخوارانه برقـرار   توانست رابطه داد، اما نمي او به دختر خويش اهميت مي . محور آن 

  .كند، تا موقعي كه ديگر بسيار دير شده بود
دار    فيلسوف شهير لودويگ ويتگنشتاين را در يك موقعيـت واقعـي جريحـه              خانواده

ريد؛ سه تـن از بـرادران او خودكـشي كردنـد؛ زيـرا از اينكـه بـه پـدر         شدن در نظر بگي 
هاي خـود را بفهماننـد، نـاتوان          ديكتاتور و بدون انعطاف خود بتوانند آرزوها و خواسته        

داشت كه اگرچه به محبت نياز دارد ولـي تـوان محبـت               ويتگنشتاين هم ابراز مي   . بودند
  .كردن به ديگري را ندارد

توان در مورد اين سه فاجعه، پدر را  نمي: نويسد  اين دو ماجرا مي  نادينگز پس از نقل   
توان او را به كلي مبرا دانست و همچنين           به تنهايي مسئول دانست؛ اما از طرفي هم نمي        

گرايي منزوي و اطاعت سلسله  اي را هم كه از شرايطي حمايت كرده است كه فرد جامعه
 هم پـدر واقعگـرا در داسـتان         _هر دو پدر  .  نمود توان تبرئه   كند، نمي   مراتبي را ايجاد مي   

دادنـد،     به فرزندانشان اهميت مـي     _چارلز ديكنز و هم پدر ويتگنشتاين كه منعطف نبود        
اندازي كه هر يك از آنها در ذهن خـود داشـت،              اما اهميت دادن آنها به فرزند از چشم         

نجام بدهند و آنها توان     شد كه فرزندانشان بايد چگونه باشند و چه كاري بايد ا            ناشي مي 
 5»غمخواري در رابطه  «آن را نداشتند كه عشق مبتني بر توجه را ابراز نمايند كه آن الزمه             

  .است
                                                 

1 . Universal stereotype of rigid 
2 . Facts- only teaching 
3 . Wondering 
4 . Fantasy 
5 . Caring – as - relation 
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پذيري يك معلم غمخوار در غمخـواري بـراي           نتيجه آنكه از منظر نادينگز مسئوليت     
شـود كـه رمـز ارتقـاي اخـالق       او همچنين متـذكر مـي  . شاگردانش مهمترين نكته است   

گونه كه هستند درك كند و آنـان          ارانه اين است كه معلم بايد شاگردان خود را آن         غمخو
عالوه بر اينها معلمين غمخوار بيـشتر       . آوردن نيازهاي خود ياري نمايد      را در رابطه با بر    

 تـأمين آمـال      درگير توجه به آرزوهاي شاگردان خود هستند به جـاي آنكـه در انديـشه              
  .خويش باشند

  
  انه به عنوان مبناي فعاليت تربيتيروابط غمخوار

منظـور مـن ايـن نيـست كـه          : نويـسد   نادينگز ضمن تأكيد بر روابط غمخوارانه مـي       
شود كه در تربيت بـه دنبـال    برقراري روابط غمخوارانه باعث رسيدن به تمام اهدافي مي   

كنـد؛   هاي تربيتي موفق فراهم مي تحقق آنها هستيم؛ اما اين روابط مبنايي را براي فعاليت        
كنيم و    دهيم، اعتماد آنها را جلب مي       نخست آنكه وقتي به سخنان شاگردانمان گوش مي       

رود كـه شـاگردان       در يك رابطه مستمر مركب از غمخواري و اعتماد، بيشتر احتمال مي           
ديگر آنها به تالشهاي ما به عنوان مداخله نگاه         . آنچه ما قصد تعليم آن را داريم، بپذيرند       

كننـد كـه از       بلكه آن را بيشتر به عنوان كاري مبتني بر همكاري تلقي مـي            نخواهند كرد،   
ثانياً همچنان كه ما شاگردانمان را در       . خيزد  اي غمخوارانه برمي      صداقت موجود در رابطه   

هاي آنها، عـادات كـاري آنـان و      خواسته گيريم، در چنين حالتي درباره      گفتگو به كار مي   
هاي مهمي را از      ما ايده . گيريم  هاي ايشان مطالبي را فرا مي       نيز در مورد عاليق و استعداد     

كنيم، نظـم     آوريم؛ در مورد اينكه چگونه به درسهايي كه ارائه مي           طريق آنها به دست مي    
ريزي نمـاييم، سـرانجام       و سامان بخشيم و بدين ترتيب براي پيشرفت فردي آنان برنامه          

آوريم و تـشخيص   ن خود را به دست مي همچنان كه ما دانش مربوط به نيازهاي شاگردا       
شـود، چقـدر      دهيم كه نسبت به حجم محتوايي كه از طريق برنامه استاندارد ارائه مي              مي

كنـيم كـه توانمنـدي        بيشتر ارائه محتوا براي آنان الزم است، در عين حال انگيزه پيدا مي            
  .خود را فزوني بخشيم

 گفت كه غمخواري بر توانمنـدي       توان  آمدي، مي   درباره مورد آخر يعني موضوع كار     
منظور اين است كه معلمـين در روابـط غمخوارانـه مرتبـاً تحـت فـشار                 . كند  داللت مي 
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 غمخوارانـه، معلـم را وادار        هستند كه توانمندي بيشتري را به دست آورند؛ يعني رابطـه          
  رابطـه . كند تا توانايي خويش را بـاالتر ببـرد تـا اينكـه بتوانـد بهتـر خـدمت نمايـد                      مي

اي براي شروع و چهارچوب حمايتي مستمر، ضروري اسـت،            غمخوارانه به عنوان نقطه   
بـسياري از والـدين     . آمد به خودي خود كافي نيست       اما براي تضمين كردن تدريس كار     

سازند؛ اما با اين حال از تدريس به آنها در            اي با فرزندانشان برقرار مي      روابط غمخوارانه 
چنين والـديني داراي دانـش      . ه دانستن آن دارند، ناتوان هستند     موضوعاتي كه آنها نياز ب    

  .باشند نياز نمي مورد 
معلمين بايد موضوع درسي را به خوبي بدانند، اما توجه به اين امر به تنهـايي كـافي               

شويم كه عاليق آنها بـه        دهيم، متوجه مي    در حالي كه ما به شاگردانمان گوش مي       . نيست
نه تنها عاليق فـردي آنهـا گونـاگون اسـت، بلكـه             . باشد  مياي متفاوت     صورت گسترده 

شـود نيـز متعـدد و بـسيار           موضوعاتي كه بر آنها باالجبار از طريق مدرسه تحميـل مـي           
در جايگاه و نقش معلم، ما بايد به شاگردانمان كمك كنيم كه آنها بتواننـد ايـن   . باشد  مي

دار   ريقي كه بـراي آنهـا معنـي       عاليق و موضوعات را با همديگر جمع كنند؛ آن هم به ط           
معلمين رياضيات بايد قادر باشند كه از فلسفه، بيـوگرافي، تـاريخ،            : باشد؛ به عنوان مثال   

معلمين در انجـام    . هاي معاصر استفاده كنند     افسانه، شعر، علوم، هنر و موسيقي و رخداد       
ن مطالعـات   كنند كه ارتباطاتي را بـي       اين كار به صورت كارآمد به شاگردانشان كمك مي        

  .مدرسه و سواالت بزرگ اگزيستانسياليستي برقرار سازند
 دانـش فرهنگـي شـاگردان        شود كه بـر ذخيـره       اين گونه تدريس همچنين باعث مي     

 چقـدر   (Incidental)كنـيم كـه يـادگيري جـانبي           ما گاهي فراموش مـي    . افزوده شود 
گيـري     يـاد    كـه همـه    كنـد   پذيري ادعا نمـي     هيچ مربي مسئوليت  . تواند قدرتمند باشد    مي

ارزشمند ممكن است به صورت جانبي به دست آيد؛ امـا بـسياري از آنچـه مـا از ايـن                     
شـود، در مقابـل مـواد         آوريم تقريبـاً بيـشتر در وجودمـا دائمـي مـي             طريق به دست مي   

ريزي شـده     شود و در كار برنامه      ريزي شده انتقال داده مي      اي كه به صورت برنامه      درسي
آورند اين است     ها بدست مي    سعادت بزرگي كه بچه   . شود  مي  آزموده در كالسهاي درس  

كه آنها مشاركت كنندگاني هستند كه در يك مكالمه مستمر بـا بزرگـساالن غمخـوار و                 
. كننـد   ها مسائل مهم و جالبي را كسب مي         در اين مكالمات بچه   . نمايند  مطلع شركت مي  
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اننـد شـاگردان را بـه ايـن گونـه           تو  انـد مـي     معلمان چون والديني كه خوب تربيت شده      
  .مكالمات دعوت كنند
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 گيري نتيجه

نويسد قبالً به فيلسوف بزرگ ويتگنشتاين در رابطه با والديني كه به نظـر                نادينگز مي 
دادنـد، ولـي در عـين حـال        رسد كه به فرزندانشان در معناي فضيلتي آن اهميت مـي            مي

نادينگز چنين مطرح   . ، اشاره كردم  خوردند   غمخوارانه شكست مي    شدت در ايجاد رابطه   
دادم، يـك   كند كه اگر من يك بار ديگر در كالس درس، رياضي دبيرستان درس مـي                مي

 شش روز از     او و آدولف هيتلر به فاصله     . گفتم  داستان ديگر نيز در مورد ويتگنشتاين مي      
يگر وارد  با همد(Lins Astria) به دنيا آمدند و در لينز آستريا 1889يكديگر در سال 

هيچ يك از ايـن دو نفـر قـادر بـه ايجـاد و شـكل دادن بـه روابـط                      . يك دبستان شدند  
 نفـرت بـود و       آميز با ثبات نبودند؛ ولي چگونه است كه يكي از آنها تحت سلطه              محبت

هـاي نـوع بـشر        ديگري وجودش داراي ترحم و قلب رئوف در مورد دردها و شـكنجه            
انـدازد در      جـذاب بـه راه      توانـد مكالمـه اي      كه مـي  هايي است     اين از نوع داستان   . است
هايي متعدد راهگشا باشد؛ بر مبناي اينكه شاگردان چگونه پاسخگو باشند و معلـم      جهت

  .هاي اميدوار كننده آماده باشد تا چه حد براي پيگيري سرنخ
ها بخشي از يك برنامه درسـي مـنظم           توانيم نتيجه بگيريم كه اين گونه داستان        آيا مي 

  ها امتحان شوند؟ اميدوارم كه      اشد؟ آيا شاگردان بايد در مورد جزئيات اين گونه داستان         ب
 و (Free gifts)عنـوان هـداياي آزاد     بـه   قبيل بايد اين  از  هايي   داستان !طور نباشد اين 

آنچه از معلمان غمخواري كه حاضر هستند كـه دانـش           . ارائه شوند » توقع خاص «بدون  
شـود،     خود را از يادگيري با ديگران در ميان بگذارنـد، فراگرفتـه مـي              خود و لذت بردن   

گذار است؛ به خاطر اينكه به صـورتي          غالباً به صورت جانبي است و صريحاً بسيار تأثير        
كنـيم كـه بـا افـق ديـد محـدودي بـر                ما در عصري زندگي مـي     . شود  آزاد ارائه داده مي   

كند و عـالوه بـر آن بـر           ود تمركز مي  مشخص نمودن اينكه چه چيزي بايد ياد گرفته ش        
شود؛ به خاطر آنكه اطمينان حاصل شود كه موضـوع درسـي              امتحان كردن نيز تاكيد مي    
براي ارائه هداياي آزاد در حين تـدريس بايـد فـضا و زمـان               . يقيناً ياد گرفته شده است    

ي بااليي در   مناسبي موجود باشد؛ اما توجه كنيد كه دادن اين گونه هدايا نيازمند توانمند            
آنها بايد بر ذخاير بزرگي از علوم و امور فرهنگي مسلط باشـند و عـالوه                . معلمان است 

بر آن از تواني هنرمندانه نيز برخوردار باشند تا بتوانند از آن ذخـاير بـه خـوبي اسـتفاده                  
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خورنـد، بكـار بـردن بهتـرين      آنجا كه علم و هنر با هم پيونـد مـي  «: گويد  پياژه مي . كنند
يعني معلمي به معناي عالم بودن . »ترين كارهاست، مانند معلمي و جراحي      ا دشوار روشه

 (Eisner)صرف نيست، بلكه بايد در كنار آن به هنر تدريس نيز مجهز بود و لذا آيزنر                 
 The art of)كه از صاحبنظران و منتقدان برنامه درسي است سـخن از هنـر تـدريس    

teaching)    ادينگز ضمن تأكيد بر ضرورت فراگيـري علـم و          نل ن .  به ميان آورده است
بر كسب و بروز حالت غمخوارانه از سوي معلـم نيـز بـسيار تاكيـد                ... فرهنگ و هنر و     
   زيـرا   اسـت   برخـوردار     زيـادي     نويسد كه روابط غمخوارانه از اهميت         نموده است و مي   

نمايـد؛ چـرا كـه      فراهم مـي (Moral education)تربيت اخالقي   را براي  مبنا بهترين 
دهند كه چگونه غمخواري كنند و بـه عـالوه            معلمان به شاگردان خود الگويي نشان مي      

نمايند، بر عملكرد آنها در غمخواري         زندگي اخالقي مشغول مي     آنها را به گفتگو درباره    
تربيـت  . كنند  براي خودشان تاييد مي   » خود«كنند و آنها را در تحقق بهترين          مديريت مي 

 كه از ديـدگاه نـادينگز در حـال حاضـر در آمريكـا       (Character education)منش 
هـاي   بسيار مورد توجه است، سعي بر آن دارد كه فضائل اخالقـي را از طريـق آمـوزش         

 دروني كند، امـا آنگـاه مربيـان بـا مـشكل ارزشـيابي       (Direct instruction)مستقيم 
تـوانيم   سـت كـه مـا چگونـه مـي     يعني سوال آنـان ايـن ا      . شوند  هايشان مواجه مي    تالش

اند يا نه؟ در حالي كـه معلمـاني كـه بـر               ها كسب شده    ارزشيابي كنيم كه آيا اين فضيلت     
ارزشـيابي آنهـا    . كنند، دائم با شاگردانشان ارتباط دارند       اساس ديدگاه غمخوارانه كار مي    

 ايـن معلمـان   . بيشتر در راستاي الگويي همچون الگوي ارزشـيابي والـدين آنـان اسـت             
 شاگردان و گوش دادن به سخنان آنها و كار كردن و زندگي كردن با                غمخوار با مشاهده  

باشند، واجد تصوير واضح عقالني  آنان در مورد اينكه چگونه شاگردان در حال رشد مي      
توانيم به شاگردان خود       موارد وجود ندارد و ما نمي       البته هيچ ضمانتي در همه    . شوند  مي

بخشيم و مسلم است كه شكل دادن  كه به ظروف سفالين شكل مي آن گونه شكل بدهيم     
(shaping)                را نبايد مساوي با تربيت دانست؛ اما بايد دانست كه ايجاد و حفظ روابـط 

توان به تربيـت      دهد كه در درون آن مي       غمخوارانه چهارچوب سالمي در اختيار قرار مي      
  .اخالقي مبادرت نمود

ه تربيت كردن از طريق غمخواري، نياز به امتحان كـردن           توان اذعان نمود ك     نهايتاً مي 
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تقريباً هيچ كس نيـاز بـه مقـداري از امتحـان كـردن را انكـار                 . دهد  رسمي را كاهش مي   
بـه هـر   . كند، حتي اگر صرفاً نياز به امتحان گرفتن به خاطر اهداف تشخيصي باشـد      نمي

مدتاً غيـر ضـروري تلقـي       چنان كه نياز به ارزشيابي رسمي در تربيت اخالقي ع           حال هم 
شود، به همين منوال نيز تقاضاي روزگار معاصر براي امتحان كردن استاندارد بايد به                مي

 حتـي بـراي     _هاي دوران اخير بر امتحـان كـردن هرچـه بيـشتر             پافشاري. حداقل برسد 
وقتي كه  . باشد  اي نتيجه جدايي و فقدان اعتماد مي         به صورت گسترده   _هاي كوچك   بچه

شناسـند و معلمـان هـم بـه برقـراري روابـط                معلمان فرزندان خـويش را نمـي       والدين،
بينـي اسـت كـه دسـتور بـراي            اند، پـس قابـل پـيش        غمخوارانه با شاگردانشان نپرداخته   

اگر هيچ بزرگسالي وقت نداشته     . شنيده خواهد شد   (Accountability)» پاسخگويي«
  زيابي قابل استناد و حمايت كننـده       زمان مشتركي كه ار    _اي سپري كند،      باشد كه با بچه   

 آنگاه اجتماع براي يافتن راهي آسان و مؤثر براي ارزيابي اقـدام   _دهد  در اختيار قرار مي   
خواهد كرد و آن هم امتحان و امتحان و باز هم امتحان گرفتن در طي سـالهاي متمـادي             

تاقانه و لـذت    آنگاه در پرتو امتحانات متعدد ترس و رقابت، جايگزين انتظار مـش           . است
اگرچه ممكن است از طريق اين گونه روشها دريـابيم كـه            . شود  مشترك در يادگيري مي   

هاي خاصي را كه به صورت دقيق مشخص شـده            ها بعضي از مهارتها و واقعيت       آيا بچه 
اند، ما هرگز تصويري كامل از اينكه هر كودك           ياد گرفته ) الاقل به صورت موقت   (است  

زي را ياد گرفته است و چگونه بـر هـدايايي كـه در اختيـارش                منحصر به فردي چه چي    
  پـس آنچـه كـه در ايـن تعامـل روزانـه            . آوريـم   ايم افزوده است، به دست نمي       قرار داده 

تر است از آنچه از نتايج اين گونه امتحانات حاصل            گيريم، بسي عميق    غمخوارانه ياد مي  
اهب روابط غمخوارانه بايد دسـت      شود؛ لذا به منظور برخورداري هرچه بيشتر از مو          مي

به دست همديگر بدهيم و نـسبت بـه تـسري هرچـه بيـشتر آن در فـضاهاي آموزشـي                     
  .مجدانه تالش نماييم
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  هاي ضرورت طراحي و استقرار ساختار ارزيابي كيفيت رشته
  علوم تربيتي كشور

  1دكتر عباس بازرگان
  چكيده

در مـدت  . گـذرد  از تاسيس اولين دانشكده علوم تربيتي كشور حدود چهل سال مـي   
هــا در  آن ايــن چهــار دهــه، تعــداد گروههــاي آموزشــي علــوم تربيتــي و دانــشجويان  

بنـابراين  . هاي مشابه افزايش يافتـه اسـت        دولتي بيش از رشته   هاي دولتي و غير       دانشگاه
ها با نيازهـاي      هاي علوم تربيتي و رابطه آن       كيفيت رشته «هاي اساسي اين است كه        سؤال

هاي آموزشي علوم تربيتـي را        توان كيفيت گروه    از چه طريق مي   «،  »جامعه چگونه است؟  
ها، الزم است ابتدا انتظارات       ين سؤال براي پاسخ دادن به ا    » به طور مستمر ارتقا بخشيد؟    

هـا در نظـام آمـوزش عـالي           هاي آموزشي علوم تربيتي آشكار شـود و نقـش آن            از گروه 
سپس سازوكار ارزيابي و اعتبارسـنجي نظـام علـوم تربيتـي كـشور              . كشور آشكار گردد  

  .طراحي و استقرار يابد
نظـام آموزشـي كـشور      در اين مقاله، ابتدا به نقـش تعيـين كننـده علـوم تربيتـي در                 

هـاي مـديريتي،      ، بـه عنـوان هـدايت كننـده كوشـش          )آموزش رسمي و آموزش مداوم    (
هـاي   ريزي و پشتيباني اشاره خواهد شد، سپس ساز و كار مطلوب ارزيـابي رشـته      برنامه

اي مركب از افـراد       در اين راستا، ضرورت تشكيل كميته     . علوم تربيتي تحليل خواهد شد    
عالقه نسبت به بهبود كيفيت نظام علوم تربيتي براي آشكار كـردن    نفع و ذي    ربط، ذي   ذي

همچنين درباره مراحل طراحي و استقرار ساختار       . هدفهاي اين نظام پيشنهاد خواهد شد     
 .ارزيابي ايكينت اين نظام بحث خواهد شد

                                                 
 استاد دانشگاه تهران.  1
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  مقدمه. 1
ه او صرفاً چيـزي اسـت كـ       . تواند انسان شود    آدمي فقط به ياري تعليم و تربيت مي       «

بر اين اساس، توسعه پايدار كـشورها بـه         ). 1960كانت،  (» سازد  تعليم و تربيت از او مي     
توسعه تعليم و تربيت آنها بستگي دارد؛ از اين رو است كـه تعلـيم و تربيـت از جملـه                     

تـوان از     انجام درست ايـن وظيفـه را مـي        . رود  دشوارترين وظايف كشورها به شمار مي     
انـسان  » «انسان چه بايد بشود؟   «: ي به شرح زير تسهيل كرد     طريق پاسخ دادن به سؤالهاي    

هـاي هـر جامعـه چـه      انـسان «، )1372ترجمـه شـكوهي،   / كانـت (» تواند بـشود    چه مي 
يابي به آنچه كه انسان بايد بشود         توانمندي فرد و جامعه در دست     «،  »خواهند بشوند؟   مي

  .بيت توجه شده استبراي پاسخ دادن به اين سؤالها، به دانش تعليم و تر» چيست؟
هر چند عمل تعليم و تربيت به قدمت تاريخ جوامـع انـساني وجـود داشـته اسـت،                   

بيداري نـسبت   «دانش تعليم و تربيت به طور مدون در سده گذشته گسترش يافته است              
در اين قرن رشد دانـش      . به اهميت و پيچيدگي تعليم و تربيت، در قرن بيستم ظاهر شد           

ميـاالره  (» چنان بود كه آن را در صف علوم ديگر قرار داد          ) ربيتيعلوم ت (تعليم و تربيت    
  ). 121ص : 1370ترجمه كاردان، / 

در قرن بيست و يكم، گذار جوامع از وضعيت موجود به جامعه اطالعاتي و جامعـه                
در ايـن قـرن يـادگيري فـردي و يـادگيري            . محور مورد توجه قرار گرفته است     _دانايي

 منظـور   1محـور _به عنوان كليد ورود به جامعـه دانـايي        ) گيرندهسازمانهاي ياد (سازماني  
اي براي    شود؛ از اين رو است كه به آموزش مداوم و يادگيري مداوم به عنوان وسيله                مي

  ). 2004، 2سونداراراج(شود   ميدستيابي به توسعه پايدار توجه
اضـر  از طرف ديگر برنامه درسي بايد چنان متحول شود كه به ضـرورتهاي قـرن ح                

                                                 
1 . Knowledge – based society 
2 . Soundararaj 
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ابعــاد ايــن گونــه تحولهــا و ). 2001، 1كــارنرو(توجــه كنــد و بــا آنهــا هماهنــگ شــود 
مند نتيجـه مطلـوب       ها آن چنان گسترده است كه جز از طريق كوششهاي نظام            هماهنگي

حاصل نخواهد شد؛ بنابراين ضرورت توجه كل نگر نسبت به فعاليتهاي تعليم و تربيت              
نگري از طريق توجه به نظام علوم تربيتي امكان پذير اين كل . در ايران انكارناپذير است

  .باشد مي
شـده اسـت      مـي  به عمل تعلـيم و تربيـت در  ايـران از دوران باسـتان توجـه ويـژه                  

اين عمل بر پايه پرورش معنوي و اصول تعاليم اجتمـاعي و فلـسفيِ              ). 1350حكمت،  (
 حوزه دانش تعلـيم و      حاكم بر جهان بيني خاص هر دوره تاريخي استوار بوده است؛ اما           

در ايران ابتدا با حوزه فلسفه تحت عنوان فلسفه و علوم تربيتـي و              ) علوم تربيتي (تربيت  
شناسي و علـوم تربيتـي، در دانـشكده ادبيـات و علـوم انـساني        سپس تحت عنوان روان  

، به عنوان يـك حـوزه علمـي مـستقل،           1344دانشگاه تهران، همراه بود، سپس در سال        
اين دانشكده در ابتدا به تربيت معلـم        . نشكده علوم تربيتي استقالل يافت    تحت عنوان دا  

پس از آن بـه تـدريج تربيـت كارشناسـان حـوزه             . كرد  مي وآموزش مسائل تربيتي توجه   
هـاي    در دهـه  . تعليم و تربيت و پژوهش در مسائل تربيتي در اولويـت قـرار داده اسـت               

سـيس دانـشكده علـوم تربيتـي در         هـاي ديگـر بـه تا         به تدريج دانـشگاه    1360 و   1350
  .شهرستانها همت گماشتند
شناسـي و گـروه آموزشـي آن در            با ادغـام رشـته روان      1370دانشگاه تهران در دهه     

دانشكده علوم تربيتي و تغيير نام اين دانشكده به دانشكده روان شناسي و علوم تربيتـي،         
 مجدد كرد و بـر اهميـت آن   اي توجه اي ميان رشته به حوزه علوم تربيتي به عنوان حوزه   

  .در بخش علوم اجتماعي و رفتاري تاكيد نمود
 بـسيار   1370 و   1360هاي    هاي علوم تربيتي در ايران در دهه        تعداد دانشجويان رشته  

گسترش يافته است، به ويژه تاسـيس واحـدهاي دانـشگاه آزاد اسـالمي در شهرسـتانها                 
در سـطح كارشناسـي و كارشناسـي        موجب گرديد كه دانشجويان علوم تربيتي نـه تنهـا           

 1382-83به طوري كه در سال      . ارشد بلكه در سطح دكتري تخصصي نيز افزايش يابند        
از اين تعداد نزديك بـه      .  نفر بالغ گرديد   45000تعداد دانشجويان علوم تربيتي به حدود       

                                                 
1 . Carnero 
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 نفر در واحـدهاي دانـشگاه       13000دانشگاه دولتي و نزديك به      ) 30( نفر در سي   39500
هـاي    بقيـه آنـان در دوره     . انـد   اد اسالمي در سطح كارشناسي مـشغول تحـصيل بـوده          آز

ريزي آمـوزش   موسسه پژوهش و برنامه(اند    تحصيالت تكميلي به تحصيل اشتغال داشته     
  ).1382 و 1381عالي، 

در ميـان   . توان بيش از بيست رشته دانـشگاهي برشـمرد          براي حوزه علوم تربيتي مي    
آموزشي از باالترين تعداد دانشجو برخوردار است؛ براي مثال، در          ها، مديريت     اين رشته 

 دانـشجو در دوره كارشناسـي مـديريت و          34000 نزديـك بـه      1382-83سال تحصيلي   
 نفـر در واحـدهاي دانـشگاه آزاد         9342هـاي دولتـي و        ريزي آموزشي در دانشگاه     برنامه

ريـزي آمـوزش عـالي،        موسسه پـژوهش و برنامـه     (اند    اسالمي به تحصيل اشتغال داشته    
-82دانشجويان كارشناسي ارشد و دوره دكتـري مـديريت آموزشـي در سـال               ). 1384
 63 نفـر و   941هـاي دولتـي و         نفر در دانشگاه   29 نفر و    400 به ترتيب نزديك به      1381

شـود تعـداد دنـشجويان        همان طور كه مالحظه مي    . اند  نفر در دانشگاه آزاد اسالمي بوده     
 تكميلي دانشگاه آزاد اسالمي در مديريت آموزشـي چنـدين برابـر             هاي تحصيالت   دوره

  .ها در دانشگاههاي دولتي است دانشجويان همين دوره
تـا  «هر چند تعداد دانشجويان علوم تربيتي افزايش يافته است، سوال اين اسـت كـه                

هاي علوم تربيتي كـشور از مطلوبيـت          چه اندازه عملكرد گروههاي آموزشي و دانشكده      
ها تا چه اندازه تواناييهاي فردي را هماهنـگ بـا توسـعه               اين رشته «و  » ردار است؟ برخو

براي پاسخ دادن به ايـن سـوال   » دهند؟ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور پرورش مي    
در . الزم است ساختار ارزيابي كيفيت نظام علوم تربيتي طراحي شود و بـه اجـرا درآيـد               

شود و سـاز وكـار        ره كيفيت در علوم تربيتي عرضه مي      اين مقاله به اختصار تعريفي دربا     
  .شود  ميهاي علوم تربيتي بحث مناسب براي ارزيابي كيفيت رشته

  
  كيفيت در علوم تربيتي و ارزيابي آن. 2
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مـصرف كننـده،    (هاي گوناگون از نظـر افـراد مختلـف            توان تعريف   براي كيفيت مي  
  .عرضه كرد... ) اي و  هيأت علمي، متخصصان حرفه

به نظر آنان، كيفيت عبـارت از  . از اين جمله، تعريف كيفيت از نظر متخصصان است      
مجموع ويژگيها و خصوصيات يك فرآورده يا خدمت است كه نمايانگر توانايي آن در              «

موسـسه تحقيقـات و اسـتاندارد       . (»هاي بيان شده و يا اشاره شده باشد         برآوردن خواسته 
  ).1383 صنعتي ايران، به نقل از بازرگان،

براساس اين تعريف، به منظور ارزيابي كيفيت نظام علوم تربيتي، ابتدا بايد مـشخص              
هايي از نظام علوم تربيتي كشور وجود دارد، پس از آن به توصيف             »خواسته«كرد كه چه    

  .ها پرداخت»خواسته«توان و ويژگيهاي اين نظام در برآوردن اين 
 نظام علوم تربيتـي وجـود دارد، الزم اسـت           هايي كه از    به منظور پي بردن به خواسته     

عالقـه، اسـناد و مـدارك موجـود دربـاره             نفع و ذي    ربط، ذي   ضمن بررسي نظر افراد ذي    
. هاي آموزشي رسمي و غير رسـمي تحليـل شـود            سياستهاي كالن توسعه كشور و نظام     

  .دهد اين امر مبنايي براي قضاوت درباره كيفيت نظام علوم تربيتي به دست مي
تـوان    طرف ديگر، بايد توجه داشت كه ارزيابي كيفيت نظام علـوم تربيتـي را مـي               از  

پاسـخگو كـردن    ) ب(بهبودي بخشيدن به كيفيت نظام      ) الف: (براي دو منظور انجام داد    
در رويكـرد  . شـود   مـي براي نيل به اين دو منظور از دو رويكرد متفـاوت اسـتفاده         . نظام

دانشجو آغاز كرد و ضمن توجه بـه  سـاير عوامـل     توان از پذيرش      ارزيابي را مي  ) الف(
پيامـدهاي آن را قـضاوت نمـود، سـپس          ،  )درونداد، فرايند و برونداد   (نظام علوم تربيتي    

، )ب(در رويكـرد    . پيشنهادهاي اصالحي براي بهبود نظام در جهت مطلوب عرضه كرد         
) تعيين شدهاستانداردهاي از قبل (ميزان تطابق وضعيت موجود نظام با وضعيت مطلوب       

هـا،    هدف اين رويكرد تعيين صالحيت و مطلوبيـت رشـته         . گيرد  مورد قضاوت قرار مي   
  .هاي علوم تربيتي است ها، گروهها و دانشكده برنامه

به هرحال استفاده از رويكردهاي ياد شده در صورتي به طور مؤثر امكان پذير است               
شـي علـوم تربيتـي كـشور،        كه ساختار مناسب ارزيابي دروني و بروني گروههـاي آموز         

  ).121-120، ص 1383بازرگان، (طراحي و استقرار يافته باشد 
  ارزيابي دروني و بروني در نظام علوم تربيتي. 3
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ارزيابي دروني، فراينـدي اسـت مـشاركتي كـه اعـضاي هيـأت علمـي هـر يـك از                     
يـت  نـسبت بـه كيف    » خود در آيينـه ديـدن     «كوشند تا از طريق       مي هاي علوم تربيتي    گروه

ريـزي    فعاليتهاي گروه خود قضاوت كنند و چگونگي بهبود بخشيدن بـه آنهـا را برنامـه               
اين امر مستلزم آن است كـه هـدفهاي آموزشـي، پژوهـشي و عرضـه خـدمات                  . نمايند

هر چند هـدفهاي كلـي يـك گـروه آموزشـي را             . تخصصي گروه آموزشي آشكار باشد    
يـا اساسـنامه مربـوط بـه تاسـيس گـروه         نامـه     توان در اسناد و مدارك، از جمله آيين         مي

براي ارزيابي دروني بايد هـدفهاي يـاد شـده را بـه طـور انـدازه پـذير                   . آموزشي، يافت 
توليد دانـش در علـوم      ) الف: (هاي زير را آشكار كنند      اين هدفها بايد جنبه   . تصريح كرد 

 در تربيتي براي حل مسائل تعليم و تربيت كشور و نيـز در راسـتاي توسـعه ايـن علـوم               
تربيت نيروي انساني متخـصص بـراي پاسـخگويي بـه نيازهـاي             ) ب(المللي؛    سطح بين 

هاي آموزش  نيروي انساني جهت توسعه كشور، به ويژه توسعه نظامهاي آموزشي و نظام 
عرضــه خــدمات ) ج(مــداوم در ســازمانهاي دولتــي، غيــر دولتــي و نهادهــاي مردمــي؛ 

عرضـه انتقادهـاي اجتمـاعي      ) د(وندان؛ و   اي براي كمك به يادگيري مداوم شهر        مشاوره
  .ريزي و چگونگي توسعه فعاليتهاي آموزشي درباره سياستگذاري، برنامه

 براي هدفگذاري گروههاي آموزشي به منظور ارزيابي دروني جهت بهبود كيفيـت،            
بازرگـان و   (هاي درخور توجهي در ايران به دست آمده اسـت             در ده سال گذشته تجربه    

هـا   با استفاده از اين تجربه). 1382؛ بازرگان،   1382؛ بازرگان و حسيني،     1379همكاران،  
هاي آموزشي علوم تربيتي را در قالب سياستهاي كـالن            توان فرايند هدفگذاري گروه     مي

  .توسعه يك دانشگاه به عمل آورد
عالوه بر آن، اجـراي يـك طـرح پژوهـشي در ارزيـابي درونـي گـروه مـديريت و                     

، ابعاد جديدي در ارزيابي درونـي       1383شي در دانشگاه تهران در سال       ريزي آموز   برنامه
نتايج اين طرح در دست تهيه اسـت و گـزارش           . دهد  هاي آموزشي را به دست مي       گروه

  . انتشار خواهد يافت1384آن تا نيمه 
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ريزي كـرد   توان چنان برنامه را مي) 118، ص 1383بازرگان، (مراحل ارزيابي دروني   
هـا و     ركت اعضاي هيأت علمي در فرايند تعيـين عوامـل ارزيـابي، مـالك             كه امكان مشا  

براساس پژوهشهاي قبلي، يك مجموعه مالك متـشكل        . نشانگرهاي ارزيابي فراهم شود   
بـر ايـن   .  مالك دروندادي، فرايندي و بروندادي شناسـايي شـده اسـت   25از نزديك به   

ي درونـي الزم اسـت      بـراي ارزيـاب   . اساس نشانگرهاي مناسب تعريـف گرديـده اسـت        
هاي آماري هيأت علمي، دانشجو، دانش آموختـه،        هاي مربوط به نشانگرها از جامعه       داده

كارفرمايان و مديران گروههاي مورد ارزيـابي قـرار گيـرد و تحليـل شـود تـا وضـعيت          
  .موجود و مطلوب گروهها آشكار گردد، سپس گزارش ارزيابي دروني تنظيم شود

 در دانشگاههاي وابسته به وزارت علـوم، تحقيقـات و           1379ارزيابي دروني از سال     
از اين طريق،   . فناوري با حمايت اجرايي سازمان سنجش آموزش كشور آغاز شده است          

هاي مختلف تمايل خود را به ارزيابي درونـي ابـراز          گروه آموزشي از رشته    300بيش از   
صفهان، شهيد باهنر كرمـان و      هاي ا   هاي علوم تربيتي در دانشگاه      همچنين گروه . اند  داشته

. انـد   شهيد چمران اهواز به انجام ارزيابي دروني پرداخته و گـزارش آن را عرضـه كـرده                
گزارش ارزيابي دروني در گروههاي علوم تربيتي ياد شده حاكي از آن است كه فراينـد                

  .ارزيابي بر كيفيت گروههاي ياد شده تاثير مثبت داشته است
.  ارزيابي دروني بايد به انجام ارزيـابي برونـي پرداخـت    شك نيست كه پس از انجام     

تـشكيل شـود تـا امـور        » كميته كشوري ارزيابي علـوم تربيتـي      « براي اين امر الزم است    
بدين جهت است كه طراحي و استقرار ساختار ارزيـابي كيفيـت            . مربوط را هدايت كند   

  .نظام علوم تربيتي ضرورت دارد
  
  تار ارزيابي كيفيت نظام علوم تربيتيمراحل طراحي و استقرار ساخ. 4

ايـن تجربـه بـا      .  آغازشد 1375تجربه آموزش عالي ايران در ارزيابي دروني از سال          
 پژوهش در ارزيابي دروني گروههاي آموزشـي در دانـشگاههاي           _انجام يك طرح پيش   

براساس تجربه به دسـت آمـده       ). 1379بازرگان و همكاران،    (علوم پزشكي به عمل آمد      
المللي، براي استقرار ساختار ارزيـابي كيفيـت نظـام علـوم تربيتـي،                طح ملي و بين   در س 
  ):154، ص 1382بازرگان، (توان شش مرحله زير را  مطرح كرد  مي
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  انديشيدن درباره كيفيت  .1
 كسب تجربه اوليه در ارزيابي كيفيت  .2

 الگوپردازي درباره ارزيابي كيفيت  .3

 اشاعه فرهنگ ارزيابي و ايجاد دلبستگي .4

 ساختارسازي .5

 .استقرار ساختار ارزيابي كيفيت .6

توان گفت گامهاي     هاي كسب شده در ارزيابي دروني در ايران، مي          با توجه به تجربه   
برداشته شده، طي مراحل اول تا سوم را ميسر كرده است؛ اما براي انجام مراحل چهـارم        

از ايـن جملـه   . ينان يافتريزي پرداخت تا بتوان از انجام آنها اطم    تا ششم، بايد به برنامه    
  .است اشاعه فرهنگ ارزيابي و ايجاد دلبستگي

هاي تشكيل دهنده آن      براي اشاعه فرهنگ ارزيابي در نظام علوم تربيتي بايد به مؤلفه          
 فعاليتهاي علوم تربيتي    چشم انداز ) الف: (ها شامل موارد زير است      اين مولفه . توجه كرد 

عاليتها، توسعه پايدار نظام آموزشي ايران را بـه بـار           بايد همگرا باشد، به طوري كه اين ف       
 در نظام علوم تربيتي بايد به طور همگاني در مركـز توجـه              مسئوليت پذيري ) ب(آورد؛  
طـور فعـال    همچنين همه اعضاي هيأت علمي در بهبود كيفيت اين نظام بـه             ) ج(باشد؛  

ـ            مشاركت هـا بـه طـور        شكده نمايند؛ نه آن كه مديران گروههاي آموزشي و رؤسـاي دان
انجام ارزيابي درونـي و ارزيـابي برونـي بـه           ) د(سلسله مراتبي به انجام وظيفه بپردازند؛       

فعاليتهـاي آموزشـي و     )    ه( منظـور شـود؛      بـازخورد عنوان يك ساز و كار فراهم آورنده        
 و از ديدگاه سيـستمي      نگر   كل پژوهشي و عرضه خدمات تخصصي علوم تربيتي به طور        

تاكيد فرايند ارزيابي بر شـفافيت امـور و         ) و(مورد توجه قرار گيرد؛     ) يتينظام علوم ترب  (
 باشد، نه آن كه صـرفاً بـه عنـوان همگـامي بـا               كيفيت  بهبود بازنمايي واقعيت آنها براي   

 در سـازمانهاي صـنعتي مـورد        TRM و   ISOرويدادهاي زودگذري همچـون كـاربرد       
جهت انجام امور در نظام     ) ز(ود؛  توجه موقت قرار گرفته و سپس به فراموشي سپرده ش         
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ريـزي اسـتراتژيك يـك         و آينده نگر باشد، به طوري كه با برنامه          فراكنشي علوم تربيتي، 
نقش نظام علوم تربيتي جهت آموزش و يادگيري مداوم در جامعه بـه منظـور پـرورش                  

ت شهروند آگاه و مسئوليت پذير به طور مطلوب ترسيم گردد و در دستيابي به آن اقداما             
مردم ساالرانه و ساختار سازماني نظام علوم تربيتي بايد ) ح(الزم مشخص شود؛ باالخره   

 باشد، به طوري كه معلمان، مديران، والدين، يادگيرندگان و به طور كلي افـراد               پاسخگو
عالقه، بهبود كيفيت اين نظام را با بهبود كيفيت زنـدگي خـود در                نفع و ذي    ربط، ذي   ذي

هاي فوق باعث خواهد شد كه دلبـستگي الزم بـراي             رعايت مولفه . نديك راستا تلقي كن   
  .بهبود كيفيت نظام علوم تربيتي فراهم شود

شك نيست كه پس از اطمينان يافتن از اشاعه فرهنـگ ارزيـابي و ايجـاد دلبـستگي                  
الزم، ساختار ارزيابي نظام علوم تربيتي از زيربناي مناسب برخـوردار خواهـد گرديـد و            

  .يدار استقرار خواهد يافتبه طور پا
  
  گيري نتيجه. 5

گسترش فناوريهاي اطالعات و ارتباطات و اهميت يافتن يادگيري فردي و سازماني            
به عنوان عامل كليدي در توسعه كشورها، اهميت علوم تربيتي را بيش از گذشته آشكار               

كيفيـت ايـن   استقرار نظام علوم تربيتي و طراحي و اجراي ساختار ارزيابي . ساخته است 
تواند در ارتقاي كيفيت فعاليتهاي علمي و اجرايي كشور نقـش بـسزايي داشـته          نظام، مي 

تواند در افزايش ظرفيـت توسـعه انـساني و ارتقـاء توانمنـدي           باشد، به ويژه اين امر مي     
  .شغلي و كارآفريني دانش آموختگان دانشگاهي مؤثر باشد

هـا در      تعداد دانشجويان اين رشـته     هاي علوم تربيتي و      طرف ديگر گسترش رشته    زا
هاي مختلف كشور، تركيبي از دانش آموختگان به وجود آورده است كـه شـايد                 دانشگاه

براي انـسجام بخـشيدن بـه       . عملكرد مطلوب براي آنان در بازار كار در پي نداشته باشد          
زيـابي  روند آينده كيفيت بروندادها و پيامدهاي نظام علوم تربيتـي، اسـتقرار سـاختار ار              

در اولين قدم براي اسـتقرار      . اي برخوردار است    كيفيت نظام علوم تربيتي از اهميت ويژه      
را تـشكيل   » هاي علوم تربيتـي     ارزيابي كيفيت رشته  « توان كميته كشوري    اين ساختار مي  

  .سپس مراحل بعدي را براي استقرار ساختار ياد شده طي نمود. داد
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ن يافتن از كـاركرد مطلـوب سـاختار ارزيـابي آن            استقرار نظام علوم تربيتي و اطمينا     
در اين راسـتا امكـان      . تواند مطلوبيت فعاليتهاي تعليم و تربيت كشور را تضمين كند           مي

حركت از رويكردهاي سنتي آموزش به رويكردهاي جديد فراهم خواهد شد و كيفيـت              
  .خواهد شدفعاليتهاي آموزش و يادگيري همگام با پيشرفتهاي جهاني، ارتقا بخشيده 
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  پردازي در علوم تربيتي انديشي و نظريه پردازي، باز تامالتي در باز
  سخنراني آقاي دكتر خسرو باقري

  
 است كه بـراي بهبـود كيفيـت نظـام علـوم             دانيد محور بحث ما، آن      مي همانطور كه 

از . راهكـاري مناسـب بيـابيم     ،  تي از طريق تحليل و بررسي عوامـل مـوثر و دخيـل            يترب
مطرح شد، غربي بودن نظـام علـوم تربيتـي در           ها    مهمترين مواردي كه در اكثر سخنراني     

نكته دانم اين     مي من پيش از هر چيز الزم     . كشورمان و ضرورت تخريب و احياء آن بود       
علـوم  هاي    غربي به ويژه نظريه   هاي    را متذكر شوم كه ما همواره در نقد و بررسي نظريه          

ايم، يـا بـي       دو قطبي عمل كرده   اند    تربيتي كه افرادي همچون ديوئي يا پياژه عرضه كرده        
چون و چرا آنها را پذيرفته و ستايش كرده ايم و يا بدون توجيه و علتي خـاص، آنهـارا                    

نشويم، ابتدا بايـد بپـذيريم كـه        ها    راي آنكه دچار اين گونه افراط و تفريط       ب. ايم  رد كرده 
علـوم  «آميزش فرهنگ و افكار در عصر حاضر، اجتناب ناپذير است ؛ مثال همين عنوان               

 Educational«كه محور همايش اسـت، برگرفتـه از معـادل غربـي آن يعنـي     » تربيتي

sciences «است.  
شـود،    مـي ري كه امروزه با عنوان جهان شدن شناخته   اين فرايند تبادل فرهنگي و فك     

حقيقتي است كه هر چند منتقداني چون دكتر لطف آبادي آن را مضّر و نادرست بدانند،                
گذارد، زيرا جهاني شدن نه تنها يك پروژه بلكه يـك             مي خواه ناخواه بر فرهنگ ما تأثير     

پرهيز از عملكرد دو قطبي،     با توجه به آنچه ذكر شد، نخستين گام در          . پروسه نيز هست  
هـاي   روي آوري به نقد منصفانه و رعايت اخالق پژوهشي اسـت؛ مـثال در نقـد نظريـه               

 كند كودك بر مبناي ساختار ذهني خـودش، خـدارا درك            مي تربيتي پياژه آنجا كه عنوان    
كند، از ديد منطق علمي، شايسته نيست كه به صرف آنكه اسالم در اين زمينه نظـري                  مي
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وي دارد، بر نظريه او خط بطالن بكشيم، بلكـه بـراي نقـد منـصفانه و رعايـت                   مخالف  
اخالق پژوهشي بايد درنظر داشته باشيم كه پياژه يك روان شـناس اسـت و از ديـدگاه                  

  .گويد  ميفرهنگ غرب سخن
 حقيقت آن است كه ناآگاهي از اصـول داوري منـصفانه موجـب گـشته فعاليتهـاي                 

مهمترين عامل در ايـن ناكـامي، خـط         . چندان به بار ننشيند   علمي ما در سالهاي گذشته،      
علمي مشخص بوده است؛ مثالً در مراجعه با جهاني شدن آنگـاه كـه در               _مشي فرهنگي 

آوريم و در مقابل،      مي شويم، سخن از بومي گرايي به ميان        مي معرض تأثر از غرب واقع    
كنيم، يا در بحث      مي اييدوقتي كه مستعد تاثير گذاري بر غرب هستيم، جهاني شدن را ت           

بي آنكه به مباني فكري خاص خودمان توجه داشـته          ،  تقابل مدرنيسم و پست مدرنيستم    
  .گيريم  ميباشيم، يكي را براي نفي ديگري به كار

نوبت آن است كه مرحله     ،  نقد و اخالق پژوهش   هاي    پس از ذكر نكاتي درباره شيوه     
: پيش از هرچيز بايد ازخودمان بپرسـيم      . دبعدي يعني اقدام به نظريه پردازي بررسي شو       

  .چگونه استها  نظريه چيست، فرايند آن كدام است و نسبت ما با نظريه
براي پاسخ به اين پرسش ها، توجه به چند نكته ضـروري اسـت؛ مـساله اول آنكـه                   
راهكار صافي قرار دادن دين و فكر خودمان براي جذب قسمتهاي خـوب يـك نظريـه                 

بد آن، عملي سودمند نيـست، زيـرا يـك نظريـه، يـك              هاي     قسمت غربي و دور ريختن   
شود؛ دوم   ميارگانيزم است و هر جزء كه از آن جدا شود، موجب اختالل در باقي اعضا              

اسالمي هاي    به عنوان روش و قالب براي اهداف و غايت        ها    آنكه نظريه استفاده از نظريه    
بايـد  . وجـود دارد  هـا      ارگانيزم نظريـه   نيز، كارآيي ندارد؛ چرا كه اينجا نيز مساله وحدت        
  شوند   ميزادهها  پذيرفت كه روشها خنثي نيستند و در دامان نظريه

غربي را نه تجزيه كنيم و نه دور بيندازيم، بلكه همانگونه كـه             هاي    به نظر من، نظريه   
  هستند مطرحشان كنيم، پس از آنكه به خـوبي فهميـده شـدند، بـه نقـد آنهـا بپـردازيم،              

و برخوردهاي يك بعـدي رعايـت نمـي شـود و در             ها    اي به واسطه سانسور نظريه     نكته
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  .در واقع حمله به دشمن فرضي بوده استها  نتيجه نقدهاي ما بر اين نظريه
مـا بـراي نظريـه    . شـود   مـي بارعايت اين جوانب، زمينه براي نظريه پـردازي فـراهم         

مان را مـشخص كنـيم، مواضـع     پردازي بايد از بنياد خودمان شروع كنيم، يعني فرضـهاي         
انسان شناسي خود را معلوم كنيم و از كاستن علم به ايدئولوژي و دين پرهيز كنيم، زيرا                 

هاي   علمي در بستر سلسله پيش فرض     هاي    نظريه. علم، دين نيست، دين نيز علم نيست      
آيند وهمان گونه كه بسياري از صـاحب نظـران            مي فلسفي متافيزيكي و فرهنگي بوجود    

ان كرده اند، دين در اين مورد، زمينه اي حاصل خيز و الهام بخش است و فردي كه                  عنو
نهـد و     مـي  كند، آن را بـه آزمـون        مي اهل دانش تجربي است در دامن آن، فرضيه سازي        

  .آورد  مينتايجي بدست
هـر فـرد،    هـاي     از آسمان در دامن انسان نمي افتد، بلكه زير بنـاي فرضـيه            ها    فرضيه

تعليم و تربيت دانشي تجربـي اسـت و تنهـا بخـشهايي از آن كـه بـه                   . اويندهاي    فرض
براي آنكه بتوانيم تباين علوم تجربي و دينـي         . شوند، غير تجربي است     مي اهداف مربوط 

را به تناسب و هم پوشاني تبديل كنيم، بايد مشخص كنيم كه آنچه در اسالم راجـع بـه                   
باز پردازي يعني . متناسب استها   فرضانسان بيان شده با چه بازپردازي براي اين پيش       

آيد، بايد حد و حدود تجربي و غير تجربـي آن             مي آنكه وقتي بحث و نظريه اي به ميان       
كند، صرف ايـن كـه        مي مشخص گردد، مثال وقتي آقاي مطهري، مساله فطرت را مطرح         

انيم، موضوع به دو مقوله نفس و روح تقسيم شود و در نهايت، انسان را نفس يا روح بد
 تنها با بازپردازي است كه يك فرض به نقطه و پله پرش به نظريـه تبـديل                . كافي نيست 

  .شود مي
تـوان بـه نظريـه پـردازي          مـي  پس از رعايت اصل باز پردازي و بازانديـشي، آنگـاه          

نظريه پـردازي بـر دو اصـل تكيـه دارد، يكـي پـيش فرضـها كـه در انديـشه                      . پرداخت
هستند كه ما به واسطه كاستن آنها به دين،         ها    ري فرضيه پوزيتويست مغفول مانده و ديگ    

توانـد زمينـي حاصـل        مي بايد بپذيريم كه دين، فرضيه نيست اما      . از آنها غافل مانده ايم    
آن ميتوانـد   هـاي     فرضيه به دانشمند تعلـق دارد و زمينـه        . خيز براي فرضيه پردازي باشد    

يم و تربيـت و علـوم انـسانها در          مشكل تعلـ  . انديشه، فرهنگ، فلسفه يا حتي دين باشد      
و روشـن نبـودن مرزهاسـت و لـزوم تعيـين            ها    دنياي آشفته معاصر، آميختگي اين زمينه     
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  از مهمترين مقدمات نظريه پردازي است ها  مرزها حق مباحث و زمينه
پس از جدايي و تشخيص مرزها، بايد در دامن هيورسـتيك هـا، بـا پـرورش پـيش                   

ام نمود، سپس به سراغ جهان خارج رفت؛ چرا كـه دغدغـه             به توليد فرضيه اقد   ها    فرض
دانش تجربي آن است كه چراهايي در ارتباط با جهان خارج به دست آورد وبه آزمـون                 

  .بدين ترتيب شايد بتوانيم دورنمايي از يك كل نگري به دست آوريم. نهد
نگـي  فرههـاي     پايان سخن آنكه، ما به دنبال ساخت نظامي علمي بر مبنـاي انديـشه             

خودمان هستيم و انتظار داريم بنيانهاي نوپاي علمي ما مانند يـك ارگـانيزم عمـل كنـد،                  
يعني همه اعضا و اندام آن به واسطه يك روح با هم ارتباط داشته باشند و يـك كـل را                     
تشكيل دهند، اما از منظر آسيب شناسي بايد گفت كه كل گرايي و كل نگري، علي رغم                 

منجـر گـردد؛ زيـرا هرگـاه        » اقتـدار گرايـي     « خطري با عنوان     تواند به   مي همه محاسن، 
يابد، بنابراين ما بايـد       مي چيزي، مفرد و يگانه شود، خود به خود به سوي استبداد سوق           

هـاي    و انديشه ها    پس از طرح يك نظريه كالن به صورت پارايم بايد راه راه براي نظريه             
  .ديگر باز بگذرانيم

ي در حيطه اسالم، يك نظريـه و يـاحتي يـك فرانظريـه              به نظر من براي علوم انسان     
گوناگون استقبال شـود، البتـه توجـه داشـته          هاي    واحد، لزومي ندارد بلكه بايد از نظريه      

  .باشيم كه اين كثرت گرايي با معناي معادل آن اشتباه نشود

داريم كـه كثـرت گرايـي يكـي از آن         ) Taboo(در فرهنگمان مجموعه اي از تابوها     
بايد آن  ،   داروي مفيدي است   _به معناي درستش  _گر معتقديم كه كثرت گرايي    ا. هاست

را براي مطلق نگري و اقتدارگرايي به كار بريم و در مقابل، بايد متوجه ايـن پيامـد نيـز                    
تواند به گسست و عـدم يكپـارچگي بيانجامـد، مـشكلي كـه                مي باشيم كه كثرت گرايي   

  .والسالم.  تعليم و تربيت امروز ما بدان مبتالست



  
  
  
  
  
  

  يادگيري بر مداريادگيري بر مدار//رويكرد سيستماتيك به تحول درمنظومه ياددهيرويكرد سيستماتيك به تحول درمنظومه ياددهي
  افزايش شناختافزايش شناخت

  11دكتر محمد رضا بهرنگيدكتر محمد رضا بهرنگي
  

يـادگيري هـستيم كـه در ضـمن افـزايش شـناخت             يـادگيري هـستيم كـه در ضـمن افـزايش شـناخت             / / ما در پي الگويي براي ياد دهي      ما در پي الگويي براي ياد دهي      
آدميان، آنها را به وحدت در شناخت حقايق و در نهايت خداوند متعال برساند و كثرت                آدميان، آنها را به وحدت در شناخت حقايق و در نهايت خداوند متعال برساند و كثرت                

ــزار ايــن تعــالي قــرار دهــد ننوت در اســتعدادهاي گوناگونــشاوت در اســتعدادهاي گوناگونــشاتفــاتفــا ــزار ايــن تعــالي قــرار دهــد  را اب ــا الگوهــاي . .  را اب ــا الگوهــاي ب ب
توان استادان و دانشجويان با استعدادهاي گوناگون را بـه شـناخت            توان استادان و دانشجويان با استعدادهاي گوناگون را بـه شـناخت               مي  مي يادگيرييادگيري//ياددهيياددهي

  . . كامل مفاهيم و وحدت در شناخت رساندكامل مفاهيم و وحدت در شناخت رساند
  

  مقدمه
كالن نگري به آموزش براساس تحليل وضع موجود و طراحي وضع مطلوب تعلـيم              

تربيت در مراكز آموزشي، نياز به تحول به سوي افزايش شناخت و اسـتقرار منظومـه                و  
از . سـازد   يـادگيري را آشـكار مـي      /تعليم و تربيـت نـوين و متـوازن بـر مـدار يـاددهي              

هاي اين نگرش، تحول در سه سطح مديريتي نهادي، مياني و فني مراكز آموزشي      قسمت
هر يك از اين سطوح، زير ساختار منظومه        . است كه بايد به طور هماهنگ طراحي شود       

ايـن كـالن نگـري      . دهد  نوين تعليم و تربيت محسوب شده و به نگرش كالن شكل مي           
در ايـن بحـث بـه وظـايف     . دهد هاي راهبردي در تعليم و تربيت ميدان مي نيز، به بحث 

                                                 

  استاد دانشگاه تربيت معلماستاد دانشگاه تربيت معلم..11
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، )در فراسـوي كـالن    (آموزش مدرسان مراكز تربيـت معلـم در دانـشگاه تربيـت معلـم               
و ) در سـطح كـالن    (ف آموزش معلمان سـطوح مختلـف در مراكـز تربيـت معلـم             وظاي

از آنجـا كـه     . شـود   توجـه مـي   ) در سطح خـرد   (آموزش به شاگردان در كالسهاي درس     
فرصت بيان مطالب در اين همايش كافي نيست به ناچار به بيان محور تحول با اشارات                

 طالب با پرهيز از مجامله اشـاره علمي مهاي  طور مختصر به بنيان   شود، به     كلي بسنده مي  
از ديگر نكات   . شود  تر ديگر، مؤيدات علمي مطالب مطرح مي        شود و در مقاله مفصل     مي

مورد تأكيد به طور خالصه سازمان دانش، سازمان شـناخت، سـازمان پـشتيبان افـزايش                
شناخت بر محور الگوهاي تدريس و نقش دانشگاه تربيت معلم در ايـن رويكـرد نظـام                 

باز نيـز از  هاي    حقوقي و حقيقي و ساختار    هاي    ولي ساختار . ه تعليم و تربيت است    مند ب 
. طـور مختـصر توصـيف خواهـد شـد           علمي و پشتيباني محسوب شده كه به        هاي    بنيان

باشـد،      سرانجام بر تحول كه بهبود يادگيري دانشجويان است و هدف تعليم و تربيت مي             
  .ه داراي مستندات و مشوقات اسالمي استنكات اساسي در اين مقال. شود تأكيد مي

  
  رويكرد نظام مند علمي به توسعه نظام علوم تربيتي

هـاي بـشري اسـت كـه بـا مطالعـات              اين نگرش نقطه عطفي در تاريخ سير انديـشه        
نوشـته فردريـك    » اصـول مـديريت علمـي در صـنايع        « توان آن را در كتاب      مي تاريخي

 زير از نكات معروف و بارز اين نگرش و بيـان            نمودهاي. وينسلو تيلور ريشه يابي كرد    
  ).82، ص1382بهرنگي، (كاربرد آن در آموزش است 

تقسيم به واحد كار و تعريف عيني زمـاني و حركتـي آن واحـد؛ بـه طـور مثـال                      .1
هـاي    هاي تشكيل دهنده آن مفهوم بر حسب هدف         تحليل مفهوم كلي ونشان دادن مؤلفه     

خاطب تعريـف شـده، رفتـار مـورد انتظـار از او،             هر هدف رفتاري مركب از م     . رفتاري
هاي ايجاد شده براي بروز آن رفتـار و سـرانجام ارزيـابي رفتـار بـراي                   شرايط و فرصت  

هاي تعليم و تربيت به ويژه روانشناسي رفتاري اين چهار نمود             در كتاب . بازخورد است 
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ات كه هر حـرف برگرفتـه از حـروف اول كلمـ            D,C,B,Aهدف رفتاري را باحروف     
كه هـر   » مرشد«هاي تعليم و تربيت ايران با كلمه           و دركتاب  1انگليسي چهار مؤلفه است   

حرف آن برگرفته از حروف اول كلمات مخاطب، رفتار، شرايط، و درجه درستي پاسـخ               
 .شود است، مشخص مي

ريـزان آموزشـي و درسـي از     ها و جدايي وظـايف برنامـه   تبعيت معلمان از برنامه  .2
علمان مجري محتواي تعيين شده كتابها و ناظر بـر تغييـرات رفتـاري              م. وظايف معلمان 

 .سازد  كتابهاي راهنماي معلمان، اين وظيفه را آسان مي. باشند  ميشاگردان بر طبق آن

. علمي ساختن نحوه گزينش، آموزش، كارآموزي و رشد و توسعه منـابع انـساني              .3
ايـن  . كنـد     ا كنترل و تنظيم ميكدهاي معيني در مرز مراكز آموزشي، ورود و خروج آن ر   

طور مثال در گذشته معلمان با تحـصيالت          شوند؛ به   مي كدها بر حسب زمان دچار تغيير     
قديم و امروز بر حسب مقـررات اسـتخدامي جديـد بـا مـدرك حـداقل ليـسانس وارد                    

در گزينش آنها نيز از آزمونهـاي برخاسـته از نتـايج تحقيقـات بـراي                . شوند  مي آموزش
 . شود ناسب شخصيتي آنان با كار و محيط كاري استفاده ميتعيين ت

برقراري روابط نزديك ميان مديران و معلمان براي اطمينان به اين كـه كـار طبـق        .4
طور مثال نظارت كلينيكي موجب افزايش اطمينان بـه           اصول علمي مدون انجام گيرد؛ به     

 .شود مي) اثربخشي(در جهت درست) كارآيي(انجام درست كارها

  
    ي آموزشيي آموزشيهاها   سازمان سازمان يا رسمي يا رسميحقوقيحقوقي  ساختارساختار

گرچه نكات فوق از تطبيق اصول مديريت علمي با آمـوزش بـه دسـت آمـده، ايـن                   
ـ     رويكرد نظام منـد     خط نظام بخش     آغازعطف و   اولين نقطه   نكات    هتفكـرات علمـي ب
 نياز به   ،در دنياي پس از انقالب صنعتي و دوران توليد انبوه         . هاي آموزشي است    سازمان

روز   كه به افـزايش توليـد، بهـره وري و پيامـدهاي تغييـرات آن               ه است سازمانهايي بود 
حسابخواهي، رفتار خردمندانه مدلل و منطقي، اطمينان از انجام كارهاي          . پاسخگو باشند 

علمي در سازمانها قوت      به ضرورت تفكر   ،ها  درست و درست كاركردن و كاهش هزينه      
هـاي روابـط رسـمي، قواعـد، قـوانين و       ا بـا شناسـه  ساختار حقوقي سازمانه.  بخشد  مي

                                                 
1 - Audience, Behavior, Condition, and  Degree 
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و  مقررات در تحقق هدف رسمي با رعايت سه اصل عمده تقسيم كار، تخصيص وظيفه             
 كتاب اصول مديريت علمي فريـدريك       نكات مذكور برگرفته از   . يابد  مي هماهنگي نمود 

اب ، كتـ  )1908( نـري فـايول   ، رساله مديريت صنعتي و عمـومي هِ       )1911(وينسلو تيلور 
و كتـاب رفتـار اداري از هربـرت سـيمون           ) 1956(پيتر بلو از  بوروكراسي در اجتماع نو     

هـاي     شناسـه  طور مشترك،   و به   اند   كه همگي به زبان فارسي ترجمه شده      است  ) 1943(
 .دهند  آموزشي را نشان ميسازمان رسمي

ه دو موجود پيچيده و شگفت انگيز در ارتباط بـا هـم در طـول سـد                (آدم و سازمان    
در سـطح   .  اند به سرعت بر اطالعات بشري و تمـدن انـساني بيفزاينـد              توانسته) گذشته
 وظيفه آموزش، سامان دهي به توسعه و نظم محتوا، شناخت اسـتاد و دانـشجو و                 1كالن

هـدف، اجـرا و بـرآوردن ايـن         ) كالس درس (2يادگيري است و در سطح خُرد     /ياد دهي 
راهبردي و نظام مند از مديريت كالس درس در         بنابراين انتظار   . وظيفه در تدريس است   

اين نظام، متناسب ساختن سطح پيچيدگي محيط يادگيري با پيچيدگي شناخت دانـشجو         
پيوستگي بين تحليلهاي كالن و خُرد، بستري مناسب بـراي          . براي يادگيري معنادار است   

، هماهنگي اهداف و روابط رسمي، مـديريت و رهبـري، پـژوهش، سـاختار و سـازمان                
فضاي آموزشي، روشـها و فنـون تـدريس، فنّـĤوري اطالعـات و ارتباطـات، وسـايل و                   

  . آورد  ميباشد، فراهم  تجهيزات آموزشي و هيأت علمي كه محورهاي اين همايش مي
  

  ساخت دانش، ساخت شناخت و يادگيري معنا دارساخت دانش، ساخت شناخت و يادگيري معنا دار
خت يـادگيري، سـا   /ساماندهي به محتوا و به دنبال آن بهبود كيفيت روشهاي ياددهي          

شناخت استادان، ساخت شناخت شاگردان و سرانجام ايجاد يادگيري معنادار با توجه به             
  ..توضيحات زير اثري مشخص و مورد تأييد علمي و عملي دارد

                                                 
1. macro 
2.micro 
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   ساخت دانش ساخت دانشتنظيم
  :بر طبق اصل تنظيم ساخت دانش، كتاب دانشگاهي بايد داراي مشخصات زير باشد

ن فصلها، هدفهاي كلي درس را تـشكيل         عنوان كتاب، عناوين بخشها و عناوي      _الف
  .دهند مي

  :ها به شرح زير است مراتب چيدمان اين هدف
بزرگتـرين  باشـد؛ بنـابراين،          كتـاب مـي    هدف كلي عنوان كتاب كه معرف مفهوم       . 1
 .، يادگيري مطالب  كتاب استهدف

شود، بطور مشخص     مي عناوين بخشهاي آن كه از تحليل هدف كلي كتاب تعيين          . 2
باشـد؛ بنـابراين،        فقي با يكديگر قرار داشته و در مجموع بيانگر آن هدف مي           در ارتباط ا  

 ، يادگيري مطالب بخشهاي كتاب است؛ هدف بزرگتر

آيد و بطور مـشخص در        مي فصلهاي هر بخش كه از تحليل هدف بخش بدست         . 3
 .، يادگيري مطالب هر فصل استهدف بزرگبنابراين، . باشند  ميارتباط افقي با يكديگر

شود استاد و دانشجو زمينـه اي كلـي دربـاره كتـاب و                ه به اين مطالب سبب مي     توج
توان مطالب هر فصل را به بخشها و كل كتـاب     مي با اين زمينه  . مطالب آن بدست آورند   

توانند به سوي معنادار كردن يـادگيري     فراگيران با اين زمينه كلي بهتر مي      . مرتبط ساخت 
ند ارتباط مطالب هر فصل را با فصلها و بخشهاي ديگر كتاب            توان      قدم بردارند و بهتر مي    

  . دريابند
 عنوان قسمتها، زير قسمتها و نكات اساسي و مفهومي هر فـصل نيـز هـدفهاي                 _ب

 :شود چيدمان اين موارد به ترتيب زير مشخص مي. جزيي محتواي آن فصل است

قي بـا يكـديگر     قسمتهاي زير فصلها كه بايد از تحليل هدف فصل و در ارتباط اف             . 1
 .، يادگيري قسمتهاي فصلها استبزرگترين هدف جزييمشخص شده باشند؛ بنابراين، 

هاي هر فصل نيز بايد از تحليل بزرگترين هدفهاي جزيي باالتر، كـسب             تزير قسم  . 2
 .، يادگيري مطالب زير قسمتهاي فصل استهدف جزيي بزرگتربنابراين، . شده باشد

ري، مربوط به يادگيري نكات كليدي مربـوط         يا هدفهاي رفتا   هدف جزيي نهايي   . 3
. عبارات اين نكات كليدي بايد با هم مفهومي معنـادار بـسازند           . به هر زير قسمت است    

اين . هدفهاي جزيي يا رفتاري به عنوان آخرين مرحله از نظام برنامه ريزي درسي است             
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بـه  و  آورد  توان گردآوري كرد، دسته بندي نمود، به شكل كارت در           مي نكات كليدي را  
صورت ابزار استفاده از الگوهاي تدريس از جمله الگوهاي همكارانه، كاوشـگري،            

بنابراين، اولين گام براي    .  قرار داد  دريافت مفهوم، استقرايي و حل مسائل در يادگيري       
تعداد كمـي از كتابهـاي آموزشـي       .   ساخت دانش است   مآموزش موفق، اطمينان از تنظي    
 دانش هستند و بايد يا به اين شـكل بهبـود يابنـد و يـا از                  واجد چنين نظمي در ساخت    
به اين صورت اصالحي اساسي در محتواي كتابهاي درسي         . صحنه آموزش حذف شوند   

  . يابد  ميضرورت
  

  هاي يك كتاب ها و زيرقسمت ، قسمت ها ها، فصل مورد كاربردي چيدمان بخش
جـويس و ديگـران،     (دريساي از كتاب دانشگاهي به نـام الگوهـاي تـ            در زير، نمونه  

اين كتاب  . شود   اصل رويكرد نظام مند به تنظيم ساخت دانش بررسي مي          قبر طب ) 2004
« مطـابق بخـش   . براي سه واحد درس روشها و فنون تدريس در نظر گرفته شده اسـت             

  : اصل تنظيم ساخت دانشاز» الف
  

   هدفهاي كلي _الف
  .ي يادگيري استيادگيري الگوهاي تدريس يا الگوها، بزرگترين هدف .1
كتاب الگوهـاي تـدريس،     ( يادگيري مطالب بخشهاي كتاب است     ،هدف بزرگتر  .2

بخش اول چارچوب نظري، بخـش دوم خـانواده الگوهـاي پـردازش             . شش بخش دارد  
اطالعات، بخش سوم خـانواده الگوهـاي اجتمـاعي، بخـش چهـارم خـانواده الگوهـاي             

تاري و بخش ششم تركيب الگوها    انفرادي، بخش پنجم خانواده الگوهاي ساختارهاي رف      
  ) .است
كتاب الگوهاي تدريس ويرايش . ( يادگيري مطالب هر فصل است،هدف بزرگ .3
 فصل دارد؛ بخش اول دو فصل، بخش دوم هفت فصل، بخش سـوم              21 در جمع    2004
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دو فصل، بخش چهارم دو فصل، بخش پنجم سه فـصل و بـاالخره بخـش شـشم پـنج                    
 .اب، عنوانهاي بخشها و فصلها آمده است، عنوان كلي كت1در جدول). فصل

هاي درون فصلي،     اهداف جزيي قسمت   اصل تنظيم ساخت دانش      »ب«مطابق بخش   
  . است9موارد زير مربوط به فصل 

  
 هدفهاي جزيي _ب

بـا  . هـا اسـت     ، يادگيري مطالب قسمتهاي درون فـصل      بزرگترين هدف جزيي   .1
 كتاب مذكور داري عناوين مـشترك       لهاي هر فص                                 توان گفت قسمت    مي قدري مسامحه 

 :           زير است

  موقعيت_الف

   جهت گيري الگو شامل فرضها و مقاصد _ ب
   الگوي تدريس -ج
   كاربرد  - د
  .  اثرات آموزشي و پرورشي- ه
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  ششمبخش 

  پنجمبخش 
  چهارمبخش 

  سوم بخش
  دومبخش 

بخش 
  اول

ها   تفاوت ــردي، ي  ه تنوع و برنام  فــ   درسي

  رفتاريسيستمهاي الگوهـــاي خانواده 

  انفراديه الگوهاي  خانواد

ــا  الگوهايخانواده    ت پردازياطالع

ــانواده  ــاي خ   اجتماعيالگوهــ
موازين 

  داوري

هاي   سبك   1717فصل فصل   يادگيري

يــادگير ــد يـــادگيري يادگيري از  ي  فــصل   ورزيدگيدر حــ 14  

ــر تــدري ــصل   مستقيمس غيـ ف 12  

ــاران  ــصل   در يادگيرييـ ــصل فـ فـ
1010  

ري يادگي ــتقرايتفكر اس   3فصل   ي

شــروع 
كاوشگري 

  1فصل

  18فصل   عدالت
ــستقيمآموزش    15فصل  مــ

ــصل   خودمثبــت از مفــــاهيم توسعه  ف 13  

ــصل   ها ارزشبررســي  ــصل فـ فـ
1111  

ــت    4فصل   مفاهيمدرياف

راههــاي
ي چنـــد 
درســاخت 
دانـــــش 

  2فصل
  19فصل   سوادآموزيمـــــــسأله يورش به  

يــادگيريــادگير
ي از شبيه   ي از شبيه   

فــصل فــصل   سازهاسازها
1616  

ــي و كاوشــگر ــدگي ي علم   6فصل   كاوشگريآمـــوزي در ورزيـ
ــاد  ــاد ايچــ ايچــ
  2020فصل فصل   برنامه درسيبرنامه درسي

  7فصل   سپارييــــــاد 
ــگر ــگركاوش كاوش

  2121فصل فصل   يي

  
  8فصل   پردازيبديعــــه 

  

  

  9 فصل  مطالباز عرضــــه يادگيري 

  



         ...يادگيري / رويكرد سيستماتيك به تحول در منظومه ياددهي           

 

149

  
 بـر حـسب بخـشها و        2004  طرح اجمالي مطالب كتاب الگوهاي تدريس      .1جدول  
  فصلهاي آن

  
هدفهاي جزيي بر اساس عناوين      

 د در مطالب فصلموجو

تعـــــداد 
 صفحات

)دقيقه(زمان 

 10 2 موقعيت 1

 40 8 جهت الگو 2

 20 4 الگوي تدريس 3

 5 1 كاربرد 4

 5 1 اثرات آموزشي و پرورشي 5

 كتـاب   9 كاربرد الگوي سامانده در توزيع بودجه زماني و محتـوايي فـصل            .2جدول  
، 9ترين هدفهاي جزيي فـصل    عالوه بر بيان عناوين بزرگ     2 در جدول    .الگوهاي تدريس 

تعداد صفحات و زمان محدود تدريس آنها بر اساس كل كتاب و جلـسات تـدريس در                 
  . زير قسمتهاي هدفهاي جزيي  بيان  شده است3در جدول . دوره آموزشي آمده است

، يادگيري مطالب زير هر قسمت است، بـه طـور مثـال در              هدف جزيي بزرگتر   .2
مراحـل، سـاختار اجتمـاعي، اصـول        ) قـسمت ج  ( زير قسمت الگوي تدريس      3جدول  

 .واكنش و ساختار حامي آمده است

، يـادگيري مطالـب ريزتـر در زيـر هـر      هدف جزيي نهايي يا هدفهاي رفتاري      .3
سرانجام هدف رفتاري به عنوان واحد عيني در سطح عملكردي آمـوزش            . قسمت است 

در كاربرد الگـوي    . شود كه در برگيرنده نكات اساسي هر درس است          كالسي، مطرح مي  
كاوشگري علمي و يا حل مسأله گردآوري نكات اساسي و نمايش هر يك در كارتهـاي              
مستقل براي اجتناب از روشهاي سنتي و سخنراني، ضرورت دارد و مـسير حركـت بـه                 
سوي استفاده از الگوهاي تدريس مانند الگوي ياران در يادگيري، استقرايي، كاوشـگري             

تـوان دانـشجويان را بـراي      مـي بـا اسـتفاده از آنهـا      . سازد    ر مي و دريافت مفهوم را هموا    
تـوان از دانـشجويان      مـي  .گردآوري، دسته بندي و فرضيه سازي از مطالب هدايت كـرد          
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هاي اطالعات از جمله اينترنت و يا منـابع ديگـر اطـالع               از شبكه ها    براي گردآوري داده  
 .رساني كمك خواست

وانندگان اين كتـاب و نيـز نظـم شـناخت آنـان،             نگارنده براي كمك به يادسپاري خ     
بـا  .  آن زده اسـت    2004دست به برخي تصحيحات موافق با مطالب فـوق در ويـرايش             

توان نتيجه گرفت كه كتاب الگوهاي تدريس به عنوان           مي توجه به اين اصالحات اكنون    
توانـد    مـي كتاب دانشگاهي واجد نظم دانشي يا ساخت منظم دانـش محتـوايي اسـت و         

اگر مجموع دروسي كه يـك      . لگويي براي تنظيم محتوا و تدريس دروس مختلف باشد        ا
سازند بدين ترتيب در جهت هـدف آن رشـته هماهنـگ شـوند و                 مي رشته تحصيلي را  
ها با هم هماهنگ شوند، آنگـاه      هاي گروه   ها با توجه به مجموعه هدف       سرانجام دانشكده 

تـوان در هـر گـروه         مـي  در حقيقت . ددانشگاه واجد نظم محتوايي و منسجم خواهد ش       
 نـشانگر   1جـدول .  ترسيم نمـود   3 و   2،  1آموزشي براي هر درس جداولي مانند جدول        

) محتــواي( نــشانگر زمــان و صــفحات2بخــشها و فــصلهاي كتــاب يــا درس، جــدول 
هـر  .  نشانگر سازمان و ساختار محتـوايي آن فـصل اسـت   3موضوعهاي فصل و جدول   

با ايجاد اين گونه جداول براي همه دروس، نظم دانشي قابـل            تواند    مي گروه دانشگاهي 
تواند بـر اسـاس توافـق بـين       ميگروه. رؤيت براي همه اعضاي هيأت علمي پديد آورد  

استادان به اين سؤال كه آيا همه مطالب دروس، دانش الزم براي ايجـاد سـاخت مـنظم                  
ه آيا نبايـد اسـتادان بـا        شناخت دانشجويان در رشته اصلي را فراهم كند؟ و اين سؤال ك           

توجه به بخشها، فصلها و قسمتهاي درس خود به حذف مواد تكراري و افزودن نكـات                
  . ؟ پاسخ دهدداستحكام بخش ساخت شناخت دانشجويان، همت بگمارن

دانـشگاه  . رسـاند   مي پيدايش اين هماهنگي معناي واقعي دانشگاه را به تمام معنا           
تواند به تغييرات روز پاسخگو باشد،  تحـوالت    مي جامبرخوردار از اين هماهنگي و انس     

روز را بررسي كند و شكلهاي تحصيلي آن را در جاي مشخص نظام خـود يـا سـاخت                   
اين نظام پيام توسـعه مـنظم و        . ددانش مربوط به هر دانشكده، هر گروه و هر درس بياب          
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ن،  دانـشجويان،     تكليـف  اسـتادا    . قابل كنترل و پاسخگو به تحوالت روز را در بـر دارد           
هاي مـرتبط بـا اهـداف دانـشگاه در      ارزشيابي،  تدريس، فعاليتهاي پژوهشي و استراتژي    

. سـازد     اي تمام نما روشن مـي       هدايت رفتارها به سوي توليدات و خدمات را چون آيينه         
اي  توانند مدرسان مراكز آموزشي در سازمانهاي حرفه            فارغ التحصيالن اين دانشگاه مي    

  .به آموزش آنها با رويكرد نظام مند نظم بخشندشوند و 
    

  ساخت شناخت استادساخت شناخت استاد
پس از ساماندهي به دانش يا محتواي برنامه درسي و مديريت سازمانهاي آموزشـي،              
نياز به بررسي چگونگي پردازش اطالعات يا محتواي منظم برنامه درسي در ذهن استاد              

اهميت ساماندهي بـه مقـدار بـسيار    ضمن نشان دادن ) 1980(ديويد آزوبل  . رسد  فرا مي 
گويـد بعـضي      وي مـي  . كنـد   اطالعات، معني دار و مؤثر بودن انتقال اطالعات، تأكيد مي         

وي بـا  . توانند هادي استادان در وظيفه انتقال دانش بسيار به شاگردان باشـند    ها مي   نظريه
شيدن بـه    به كمك استحكام بخـ     هارائه الگوي عرضه مطالب به شيوه پيش سازمان دهند        

كند به نحوي آموزش دهنـد    مي  شاگردان آمده و به استادان توصيه      1هاي  ساخت شناخت 
برسند كه بدانند از يك رشته چه دانـشي،         ) 2فراشناخت(تا شاگردان به ساخت شناختي      

به عقيـده   . اند  چه مقدار و تا چه اندازه سامان يافته در ساخت شناخت خود كسب كرده             
 3 فرد عامل اصلي و تعيين كننده ميزان يادگيري معني دار          آزوبل ساخت شناخت موجود   

قبل از آن كه بتوان عرضـه  . مطالب جديد و مقدار دريافت و نگهداري آن در ذهن است  
بـه  . مطالب جديد را مؤثر ساخت، بايد بر پايداري و روشني دانش قبلي شاگردان افزود             

العات را بـراي آنـان      اين طريق تحكيم ساخت شناخت شاگردان، كسب و نگهداري اط         
گويد ذهن، يـك سـاختار پـردازش اطالعـات و ذخيـره سـاز                 مي آزوبل. سازد    آسان مي 

ذهـن  . تواند با ساختار مفهومي يك رشته تحصيلي مقايـسه شـود            مي اطالعات است كه  
هـاي    همچون دانش رشته  (سلسله مراتبي و سازمان يافته است       هاي    اي از نظريه    مجموعه

اي بـراي ذخيـره آن       ري براي اطالعات و مطالب و چون گنجينه       ،  كه چون بست    )علوم
                                                 

1.cognitive structures  
2.meta-cognition  
3 . meaningful learning 
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تواند در هنگام تـدوين طـرح درس،          مي استاد. )45-44، ص 2000آزوبل،  (كند    مي عمل
قسمتهايي (داند،    مي برنامه درسي شامل ساخت منظم را به قسمتهايي كه دانشجو از قبل           

حين تدريس را دارنـد زيـرا       كه براي شروع تدريس مناسب بوده و قابليت معناداري در           
و قـسمتهايي كـه در پيكـره        ) توانند به مفاهيم موجود در ذهن دانشجو متصل گردند              مي

ساخت دانش وجود دارد، ولي براي يادگيري شاگردان زود است و هنوز قابليت معنادار              
  .شدن را نيافته و فاقد بستر مناسب در ساخت شناخت دانشجو است، تقسيم كند

  
  عني دار به شيوه تناسب پيچيدگي ساخت دانش با ساخت شناخت عني دار به شيوه تناسب پيچيدگي ساخت دانش با ساخت شناخت يادگيري ميادگيري م

يـادگيري بايـد   /با توجه به سطح خُرد در الگوي مورد نظر،  در هر فعاليت ياد دهـي            
سـازد      اصول زير كه برگرفته از سرشت آدميان اسـت و يـادگيري را امـري طبيعـي مـي                  

  .رعايت شود
د را از بدو تولد در خـود دارد         انديشد و اين استعدا     مي انسان در ذات خود علمي     .1

تواند جهان اطراف خود را در بدو تولـد بـه مـادر و غيـر آن                   مي طفل. گيرد  مي و به كار  
تواند در فروشگاه بزرگ، قسمتهاي مربوط بـه اسـباب        مي يا كودك سه ساله   . تقسيم كند 

هاي تـدريس   بازي يا خوراكيها را خود بشناسد؛ بنابراين استاد با استفاده از خانواده الگو            
تابـا،  (از جملـه الگوهـاي تـدريس اسـتقرايي        ) دوم  ، بخش 1-جدول(پردازش اطالعات   

ــوم)1966 ــت مفه ــر، (، درياف ــي)1967برون ــگري علم ــوكمن، (، كاوش ــاد )1964س ، ي
 ه، پيش سازمان دهنـد    )1961گوردون،  (، بديعه پردازي  )1981پرسلي و ديگران،    (سپاري

 عقـل رشـد يابنـده و يـادگيري نحـوه            براي آمادگي سـاخت شـناخت،     ) 1980آزوبل،  (
به دانشجويان در ساخت منظم ذهـن از مطالـب رشـته تحـصيلي و               ) 1952پياژه،  (تفكر

  .بناي زمينه علمي آنان كمك كند
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 كتاب الگوهاي تـدريس و تعـداد صـفحات           كتاب الگوهاي تـدريس و تعـداد صـفحات          99سازمان قسمتهاي زير فصل     سازمان قسمتهاي زير فصل     . . 11شكل  شكل  
    ) ) 20042004بهرنگي، بهرنگي، ((مربوط به آن مربوط به آن 

جمعي در سرشت آدميان است و در واقع انسان را از ساير موجودات يادگيري  .2
، بخـش   1جدول(سازد؛ بنابراين استاد با استفاده از خانواده الگوهاي اجتماعي              متمايز مي 

. كنـد   مـي  دانشجويان را براي مـشاركت در افـزايش شـناخت جمعـي راهنمـايي             ) سوم
حـص دو نفـره تـا گروهـي و كـل            الگوهاي اين خانواده شامل ياران در يـادگيري از تف         

جيمـز  ،  2004چـسلر و فـاكس،      (هـا   ، بررسي ارزش   )2004جانسون و هلوبك،    (كالس  

   حمتواي درس حمتواي درسههسامان دهندسامان دهند

  ٢٠٠۴٢٠٠۴ آتاب الگوهاي تدريس آتاب الگوهاي تدريس٩٩فصلفصل

268268251251

اثرات آموزشي و

 پرورشي

 ٢۶۶-٢۶٨-ص

 کاربرد

 ٢۶۶ص 

 الگوي تدريس

 ٢۶١ص 

 منونه تدريس

  جهت الگوجهت الگو

 ٢۵٣ص 

هدف ها و فرض ها

يادگريي  معنا 

 دار

يادگريي فعال 

 ت مفهومدرياف

 ساخت شناخت/ ساخت دانش

٢۵٢-٨۵۵  

 مراحل

 سيستم  اجتماعي

 اصول  واکنش

براي برنامه سيستم حامي

 درسي

 براي تدريس
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  .باشد  مي) 1971، ديويد هانت، 1995شيور، 
انسان داراي استعدادي پيچيده است كه از بدو تولد با خود دارد و در صورتي                .3

برخالف ساير موجودات   انسان  . شود  كه شرايط محيطي برايش مناسب باشد، شكوفا مي       
تواند شرايط محيطـي را تغييـر دهـد و شـرايط مناسـب بـراي شـكوفايي ايـن                      مي زنده

ــاي         ــانواده الگوه ــتفاده از خ ــا اس ــتاد ب ــابراين، اس ــازد، بن ــراهم س ــتعدادها را ف اس
و ) 1982كـارل راجـرز،     (از جمله تدريس غيرمـستقيم      ) ، بخش چهارم  1جدول(انفرادي

تواند به دانشجويان در شـناخت        مي )1990يويد هاپكينز،   د(رشد خويشتن انگاري مثبت   
 .استعدادها و موانع راه شكوفايي آن كمك كند

براي شكوفايي استعدادها نياز به تمرين و       . شود  انسان به مدد تربيت، انسان مي      .4
توانـد بـا اسـتفاده از خـانواده           مـي  اسـتاد . كسب مهارتهاي رفتار براساس شناخت است     

كـارول،  (چون يادگيري تـسلط يـاب       ) ، بخش پنجم  1جدول(تاري  الگوهاي تدريس رف  
اسـميت،  (، يادگيري با استفاده از شـبيه سـازها        )1981بروفي،  (، آموزش مستقيم    )1971
، و الگوهاي ديگر، ساخت شناخت دانـشجويان را بـا تكـاليف معـين اسـتحكام                 )1966
 .بخشد

موضوع   ( و ساخت دانشبدين ترتيب با محور قرار دادن رويكرد نظام مند در محتوا     
ساماندهي به امور دانشگاه در پشتيباني از ساخت شـناخت و بهبـود             ساماندهي به امور دانشگاه در پشتيباني از ساخت شـناخت و بهبـود             توان     مي  مي   )اين مقاله 

 را در ابعاد اجتماعي، عقلي، خويشتن آگاهي و رفتـاري           ن انسا يادگيرييادگيري//كيفيت ياد دهي  كيفيت ياد دهي  
  . به كمال رساند

 

  آموزشيآموزشيهاي هاي      سازمان سازمان يا غير رسمي يا غير رسمييي حقيق حقيقساختارساختارتنظيم تنظيم 
ظم آفريني به امور دانشگاهي استفاده از اين شـيوه كـار بـراي ايجـاد                گام بعدي در ن   

ايجـاد چنـين همـاهنگي      . هـا اسـت     ها و دانـشكده      اعضاي گروه  نارتباطات هماهنگ بي  
مـديران  . مستلزم پديد آوردن جو دانشگاهي و روابـط تقويـت كننـده همكـاري اسـت               
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 حرفه اي شـدن در اسـتفاده        ها براي ايجاد چنين جو تحصيلي نياز به         ها و دانشكده    گروه
  .از اصول و فنون نظارت و راهنمايي كلينيكي و رفتار و روابط انساني دارند

حقوقي با پـذيرش    رويكرد نظام مند    ش در نظام ساختار     خمنقطه عطف و يا       
ـ     ،شـود    كه هر فرد كه بـه سـازمان وارد مـي           شداين ايده آغاز     قـوه  ه   داراي امكانـات ب

ـ    توجه به   .  تأثير و تأثر است    مداخله در امور سازمان و     قـوه ناشـي از     ه  اين امكانـات ب
تعامالت فرد در دنياي خارج از سازمان در خانواده، مكان زندگي، فرهنگ، هنجارهـا،              
مذهب و اخالقيات حاكم بر فضاي زندگي و باالخره صفات مـوروثي و اسـتعدادهاي            

 هـوارد گـاردنر،      اثـر  »عـد هـوش   هفت ب « بررسي كتاب   .  ، ضرور ت دارد   گوناگون او 
 اثـر   »كار و ماهيت انسان   «، كتاب   )1954( اثر ابراهام مازلو   »انگيزش و شخصيت  «كتاب  

الگوي مناسب كـردن سـطح مفهـومي، همـاهنگي          «، مقاله   )1966(فريدريك هرزبرگ   
حرفـه  «و  ) 1970( اثـر ديويـد هانـت      »يادگيرنده با رويكردهـاي آموزشـي     هاي    ويژگي
براي افزايش بينش حرفـه اي      اند    ان فارسي ترجمه شده   كه به زب    اثرجان هالند  »مناسب

در اين بعد و شناخت بيشتر تناسب پيچيدگي سازمان و پيچيدگي فرد در برخـورد بـا                 
  .  مفيد است،امورمختلف

هـا    هاي راهبردي است و موفقيت برنامه       تدريس، آخرين مرحله و دنباله برنامه ريزي      
بـراي تحقـق ايـن تحـول در         . يابد  مي عنادر سطح فراسوي كالن و كالن در اين سطح م         

تـوان روابـط      مـي  .يادگيري به حمايت جو و محيط دانشگاهي نياز است        /كيفيت ياددهي 
 بـا   2 و مربيگـري همتـا     1انساني مناسب را براساس كار تيمي به صـورت مـشاوره همتـا            

بـا  تـوان     مـي  و نيـز  .  برقرار ساخت  3استفاده از اصول و فنون نظارت تعليماتي  كلينيكي        
هاي سازمان و مديريت دانشگاهي زمينـه ادراك دانـشگاهي مـديران را               استفاده از نظريه  

دهي بـه امـور دانـشگاه بـر اسـاس             باز كردن اينگونه مطالب در حوزه نظم        . افزايش داد 
  .شود برنامه درسي منظم مهم است و بر ضرورت آن تأكيد مي

  
  هاي يكپارچگي امور تعليم و تربيت  نشانه

                                                 
1.peer consultant  
2.peer coaching   
3.clinical supervision   
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رتبط به اهميت و نحوه تنظيم ساخت دانش و اجراي آن در دانـشگاه بيـان                مطالب م 
آيد كه چه اصولي شاخص قبول دانش جديـد، اصـالح و           مي اكنون اين سؤال پيش   . شد

براي تنظيم اين اصـول تالشـهاي بخردانـه اي ضـرورت            . نوسازي تعليم و تربيت است    
 ايـن تـالش در فهرسـت زيـر        تعدادي از اصول، منابع  و صاحبنظران هدايت گـر           . دارد
  :آيد مي

شــرودر، ( و همكــارانش)  4، ص 1970هانــت، ب(از بيانــات ديويــد هانــت   
تـوان اصـول زيـر را         مـي  درباره نظامهاي مفهومي،  ) 1967،  1961درايور و استروفورت    

  :براي انتخاب دانش مرتبط در دانشگاه استنتاج كرد
يف تحـصيلي و روابـط      يف تحـصيلي و روابـط      دانشگاه بايد  بتواند بـا توجـه بـه جهـت دهـي تكـال               دانشگاه بايد  بتواند بـا توجـه بـه جهـت دهـي تكـال                 ••

  . . دانشگاهي بين استادان و دانشجويان چشم اندازي متعادل برقرار ساخته و حفظ كنددانشگاهي بين استادان و دانشجويان چشم اندازي متعادل برقرار ساخته و حفظ كند
دانشگاه بايد بتواند ساختها و باورهاي جديد، يا نظام اعتقادي كه براي تطبيـق              دانشگاه بايد بتواند ساختها و باورهاي جديد، يا نظام اعتقادي كه براي تطبيـق                ••

  ..با موقعيتهاي در حال تغيير و اطالعات جديد ضروري است به وجود آوردبا موقعيتهاي در حال تغيير و اطالعات جديد ضروري است به وجود آورد
مفهوم خود درباره قواعد و قراردادها حاكم بر خود و         مفهوم خود درباره قواعد و قراردادها حاكم بر خود و         تواند بر طبق    تواند بر طبق       مي  مي دانشگاهدانشگاه  ••

هاي جريان كار و نزديك شدن به مسائل انتزاعي بـا ديگـران             هاي جريان كار و نزديك شدن به مسائل انتزاعي بـا ديگـران                 براي روشن ساختن برنامه   براي روشن ساختن برنامه   
  ..به مصالحه بنشيندبه مصالحه بنشيند

  

  محيط كارمحيط كار

  : : براي اجراي اصول فوق نياز به محيط كاري است كهبراي اجراي اصول فوق نياز به محيط كاري است كه
  ؛؛تجديد روابط بين افراد را تقويت كندتجديد روابط بين افراد را تقويت كند  ••

 كه هر عضو گروه بايد در جهت هدف دانشگاه و حفـظ خـود          بر تكاليفي تأكيد كند   
 ،اگر محيط در اين نقطه بسيار محافظـه گرانـه باشـد            (در ميان ساير اعضا به عهده گيرد      

 ؛)ممكن است منجر به توقف رشد شود

تواند در محيط همبسته،      مي ، سازگاري و تطبيق پذيري    دارا بودن چنين دانشگاهي با    
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  . كندعملطالعات پيچيده به بهترين نحو جهت يافته از دانش و ا
 

 ، بـه تحـول قـوام      نظـام منـد   هاي عمده كه به فلـسفه رويكـرد           برخي از نظريه  
  :بخشند مي

فيليـپ اسـميت در كتـاب ذهنيـت         هاي    به شرح بر گرفته از نظريه     » ذهنيت فلسفي «
در ابعـاد جامعيـت، تعمـق و        ) 67-102، ص 1383اسميت، به نقل از بهرنگـي،       (فلسفي  

  طاف پذيريانع
به نظر مؤلف نيز اين     ).  1954(به شرح برگرفته از نظريه ابراهام مازلو      » تحقق خود  «

رفتار . تواند شكوفا شود    مي سطح نياز در ذات انسان به طور ازلي نهفته شده و با تربيت            
متأثر از فلسفه خلقت، ارتباط درونـي بـا اسـتعدادها و كـشف محركـات درونـي بـراي             

 بـه   _و استقالل خويشتن و هدايت امور بر اساس اين هـدفهاي عـالي            ها    هدايت انگيزه 
 نكته مورد نظر براي اعتالي كيفيـت        _جاي متوقف ماندن براي پاسخ به نيازهاي بيروني       

  .آموزش است
مفيـد  ) 1983 و   1981( مطابق با نظريه اخالقي كهلبرك     »جهت يابي اخالقي جهاني   «

  .ي و ذاتي براي رفتار خود بينديشنددر كمك به دانشجويان تا به معيارهاي درون
ژان پياژه در كمك بـه دانـشجويان        » عقل رشد يابنده  «مطابق نظريه   عمليات رسمي    

  . در طي مراحل رشد عقلي و توانايي استفاده از مطالب انتزاعي و عيني
 جان ديويي به عادت ورزي به حل مسأله با اين اعتقـاد كـه آدمـي بايـد                   تفكرعلمي

هاي حل آنها را جـستجو        ود را در زمينه علمي و تجربي، خود بيابد، راه         بتواند مسائل خ  
 انجام فرضـيه  هاي مقبول آن را كه بهترين است انتخاب نمايد و سر        كند و از بين فرضيه    

اهم را به اجرا گذارد و از نتايج حاصل از ارزيابي براي بهبود روش و ذخاير تجربي در                  
  .دحل مسائل پيچيده تر، استفاده نماي

رئـيس دانـشگاه ييـل و پـدر مكتـب           رئـيس دانـشگاه ييـل و پـدر مكتـب           ((نـارد هـاچين     نـارد هـاچين       هاي مي هاي مي     اصول برگرفته از نظريه   اصول برگرفته از نظريه   
پشتيبان آراء مؤلف از تنظيم ساخت دانش و ساخت شناخت استادان و            پشتيبان آراء مؤلف از تنظيم ساخت دانش و ساخت شناخت استادان و            ) ) 11جاودان گرايي جاودان گرايي 

بـا  بـا  . . دانشجويان به عنوان محور اساسي تحول دانشگاه به سوي يكپـارچگي امـور اسـت              دانشجويان به عنوان محور اساسي تحول دانشگاه به سوي يكپـارچگي امـور اسـت              
                                                 

1.perennialist  
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 كـه هنـوز اصـول و روانـشناسي           كـه هنـوز اصـول و روانـشناسي          19331933 سال    سال   خود را در  خود را در  هاي  هاي      توجه به اين كه وي نظريه     توجه به اين كه وي نظريه     
  ..يادگيري وجود نداشته، بيان داشته استيادگيري وجود نداشته، بيان داشته است

 نكاتي ديگر براي استحكام علمي بخـشيدن و نـشان دادن اهميـت سـاخت دانـش                  نكاتي ديگر براي استحكام علمي بخـشيدن و نـشان دادن اهميـت سـاخت دانـش                 
حـوزه  حـوزه  . . نوشته راقم اين سطور است    نوشته راقم اين سطور است    » » انتظار از دانشگاه  انتظار از دانشگاه  ««وجود دارد كه برگرفته از كتاب       وجود دارد كه برگرفته از كتاب       

  ::كندكند   مي ميا چنين بيانا چنين بيانو قلمرو كوششهاي دانشگاه در انجام وظايف رو قلمرو كوششهاي دانشگاه در انجام وظايف ر
  رشد و تعالي دانشرشد و تعالي دانش  ..11

پيوند علوم و در خدمت اهداف نيك كـشاندن نتـايج علـوم و معنـاي انـساني                  پيوند علوم و در خدمت اهداف نيك كـشاندن نتـايج علـوم و معنـاي انـساني                    ..22
  يافتن علوم در رفع نيازهاي صحيحيافتن علوم در رفع نيازهاي صحيح

  كمك به انجام پژوهشهاكمك به انجام پژوهشها  ..33

  رشد فردي و انساني؛ رشد و بهبود روشهاي انجام امور در جامعه رشد فردي و انساني؛ رشد و بهبود روشهاي انجام امور در جامعه   ..44

  ها و مشاغلها و مشاغل  ا حرفها حرفهرشد حرفه اي و كمك به انجام خدمات در ارتباط برشد حرفه اي و كمك به انجام خدمات در ارتباط ب  ..55

  كمكهاي فكري در تعيين خط مشيها و برنامه ريزيهاكمكهاي فكري در تعيين خط مشيها و برنامه ريزيها  ..66

  تربيت مدرس جهت انجام وظايف فوقتربيت مدرس جهت انجام وظايف فوق  ..77

  ::هاي مبتني بر مطالب اين كتاب به شرح زير استهاي مبتني بر مطالب اين كتاب به شرح زير است  برخي از مطالب و توصيهبرخي از مطالب و توصيه
اجازه ندهيد شغل گرايي و پي آمد آن مدرك گرايي كه دانـشگاه را بـه سـوي                  اجازه ندهيد شغل گرايي و پي آمد آن مدرك گرايي كه دانـشگاه را بـه سـوي                    ••

دهد و تـسلط بـر بازارهـاي اقتـصادي را  اولويـت         دهد و تـسلط بـر بازارهـاي اقتـصادي را  اولويـت              مي  مي وابستگي به بازار و اشتغال سوق     وابستگي به بازار و اشتغال سوق     
  . . بخشد به دانشگاه جهت دهدبخشد به دانشگاه جهت دهد  ميمي

در نتيجـه   در نتيجـه   . . گـذارد گـذارد    مـي   مـي  آگاه باشيد كه شغل گرايي بر همه عناصر دانشگاه تـأثير          آگاه باشيد كه شغل گرايي بر همه عناصر دانشگاه تـأثير            ••
ارزشيابي وقتـي   ارزشيابي وقتـي   . . يابند كه داراي كاربرد عملي و مصاديق شغلي باشند        يابند كه داراي كاربرد عملي و مصاديق شغلي باشند           مي  مي مطالبي اهميت مطالبي اهميت 

ي صورت گيرد، اسـتاد وقتـي شايـسته اسـت كـه             ي صورت گيرد، اسـتاد وقتـي شايـسته اسـت كـه             كند كه بر مبناي عمل    كند كه بر مبناي عمل       مي  مي منطقي جلوه منطقي جلوه 
قواعد بازي و كار را بداند و به فنون و مهارتهاي عملي در ارتباط بـا شـغل مـورد نظـر                      قواعد بازي و كار را بداند و به فنون و مهارتهاي عملي در ارتباط بـا شـغل مـورد نظـر                      

محتواي دروس او بايد بر اساس تجـارب عملـي تـدوين يابـد بـه           محتواي دروس او بايد بر اساس تجـارب عملـي تـدوين يابـد بـه           . . دانشجو مجهز باشد  دانشجو مجهز باشد  
لهاي لهاي روش تدريسي خوب است كه با مثا      روش تدريسي خوب است كه با مثا      . . نحوي كه قابل استفاده دانشجو در عمل باشد       نحوي كه قابل استفاده دانشجو در عمل باشد       
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عملي سر و كار داشته باشد و عينيات را نشان دهد، دانشجويان حقوق با مطالب درسي                عملي سر و كار داشته باشد و عينيات را نشان دهد، دانشجويان حقوق با مطالب درسي                
كه در ارتباط با كاربرد حقوق در موارد دادگـاهي باشـد، دانـشجويان تربيـت معلـم بـا                    كه در ارتباط با كاربرد حقوق در موارد دادگـاهي باشـد، دانـشجويان تربيـت معلـم بـا                    

هاي هاي   مطالب مورد استفاده در تدريس دروس خاص در كالس و دانشجوي پزشكي با راهمطالب مورد استفاده در تدريس دروس خاص در كالس و دانشجوي پزشكي با راه
دهند كه انگيزه براي آمدن به دانـشگاه        دهند كه انگيزه براي آمدن به دانـشگاه            اين موارد نشان مي   اين موارد نشان مي   . . عملي درمان بيمار كار دارند    عملي درمان بيمار كار دارند    

براي ايـن دانـشجويان     براي ايـن دانـشجويان     . . كسب مهارتها و احراز مشاغل وكالت، دبيري و يا پزشكي است          كسب مهارتها و احراز مشاغل وكالت، دبيري و يا پزشكي است          
كاربرد مهم است و نه زحمت سر در آوردن از چون و چراي مطالب؛ اما در هر يـك از                 كاربرد مهم است و نه زحمت سر در آوردن از چون و چراي مطالب؛ اما در هر يـك از                 

ه آنها پرداخت؛ مـثالً در      ه آنها پرداخت؛ مـثالً در      اين مشاغل آن قدر دوز و كلك وجود دارد كه نمي توان به هم             اين مشاغل آن قدر دوز و كلك وجود دارد كه نمي توان به هم             
علوم تربيتي به تعداد معلمان در طول زندگي كاري هر كدام فنـون و مهارتهـاي عملـي                  علوم تربيتي به تعداد معلمان در طول زندگي كاري هر كدام فنـون و مهارتهـاي عملـي                  

در امور بازرگـاني و تجـارتي آن قـدر دوز و كلـك وجـود دارد و مطالـب              در امور بازرگـاني و تجـارتي آن قـدر دوز و كلـك وجـود دارد و مطالـب              . . وجود دارد وجود دارد 
گيرد كه دوره چهارساله كارشناسي و حتي كارشناسـي         گيرد كه دوره چهارساله كارشناسي و حتي كارشناسـي            مي  مي پيوسته و غير پيوسته را در بر      پيوسته و غير پيوسته را در بر      

  ..دكتري نمي تواند از پس انتقال آنها به دانشجويان بر آيددكتري نمي تواند از پس انتقال آنها به دانشجويان بر آيدارشد و ارشد و 
فنّـĤوري دانـشگاه را     فنّـĤوري دانـشگاه را     . . كندكند   مي  مي  در اينصورت دانشگاه مسائل روز را مسائل خود        در اينصورت دانشگاه مسائل روز را مسائل خود         ••

، كجـا  ، كجـا  »»كـي  كـي  « « دانشگاه نمي داند بهدانشگاه نمي داند به. . كندكند   مي  مي و بي هدفي  و بي هدفي  » » گم گشتگي گم گشتگي ««دچار سردرگمي و    دچار سردرگمي و    
هـا و  هـا و    رد و اگـر حرفـه  رد و اگـر حرفـه  خـو خـو    مـي  مـي دانشگاه زير امواج شغل گرايي غوطه    دانشگاه زير امواج شغل گرايي غوطه    . . تعلق دارد تعلق دارد » » چهچه««و  و  

گيـرد و اگـر نيازهـا و خـدمات بـر            گيـرد و اگـر نيازهـا و خـدمات بـر               مي  مي مشاغل، قوي باشند در كنترل و اختيار آنها قرار        مشاغل، قوي باشند در كنترل و اختيار آنها قرار        
  ..آورندآورند   مي ميدانشگاه فشار آورند، آن را تحت كنترل و جهت دهي خود دردانشگاه فشار آورند، آن را تحت كنترل و جهت دهي خود در

هاي حقـوق،   هاي حقـوق،       با توجه به محور ساخت دانش براي ساماندهي به دانشگاه، رشته          با توجه به محور ساخت دانش براي ساماندهي به دانشگاه، رشته            ••
. . ها به بررسـي مجـدد نيازمنـد هـستند         ها به بررسـي مجـدد نيازمنـد هـستند              ساير رشته   ساير رشته  پزشكي، فني و مهندسي، كشاورزي و     پزشكي، فني و مهندسي، كشاورزي و     

بررسي امور دانشگاهي بايد با اهميت تر، پيچيده تر و پيشرفته تر از امـور حرفـه اي، و                   بررسي امور دانشگاهي بايد با اهميت تر، پيچيده تر و پيشرفته تر از امـور حرفـه اي، و                   
شرايط كاري پزشـك، معلـم،   شرايط كاري پزشـك، معلـم،   . . امور حرفه اي نيز باالتر از امور شغلي در نظر گرفته شود         امور حرفه اي نيز باالتر از امور شغلي در نظر گرفته شود         

بـا افـراد حرفـه اي       بـا افـراد حرفـه اي       هـاي ديگـر     هـاي ديگـر         قاضي، مهندس و استاد در رياضي و كشاورزي و رشته         قاضي، مهندس و استاد در رياضي و كشاورزي و رشته         
آنها در خدمت انجام وظايف دانشگاهي و استخدام دانشگاه در شـرايط            آنها در خدمت انجام وظايف دانشگاهي و استخدام دانشگاه در شـرايط            . . ديگر فرق دارد  ديگر فرق دارد  
نحوه ارتباط با دانشجويان، كالس داري و تدريس، ارتباط بـا           نحوه ارتباط با دانشجويان، كالس داري و تدريس، ارتباط بـا           . . گيرندگيرند   مي  مي ويژه كاري قرار  ويژه كاري قرار  

تعداد دانشجوياني كه بايد با وي در ارتباط باشند، جو كاري و امكانات، داشتن فرصـت          تعداد دانشجوياني كه بايد با وي در ارتباط باشند، جو كاري و امكانات، داشتن فرصـت          
براي مطالعه و آمادگي براي پاسخگويي به سؤاالت دانشجويان، ارزشيابي و مقابله            براي مطالعه و آمادگي براي پاسخگويي به سؤاالت دانشجويان، ارزشيابي و مقابله            كافي  كافي  

ها و مراكز علمي، نوع وظيفه آنها       ها و مراكز علمي، نوع وظيفه آنها           علمي و آموزشي با دانشجويان و ارتباط با كتاب خانه         علمي و آموزشي با دانشجويان و ارتباط با كتاب خانه         
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استادان بايـد سـاخت     استادان بايـد سـاخت     . . سازدسازد        را نسبت به كساني كه تعلقات حرفه اي دارند، متفاوت مي          را نسبت به كساني كه تعلقات حرفه اي دارند، متفاوت مي          
نبايد دانشگاه خود را نبايد دانشگاه خود را . . اي را در ذهن دانشجويان رشد دهند اي را در ذهن دانشجويان رشد دهند شناخت و مباني تعقل حرفه      شناخت و مباني تعقل حرفه      

كند و  كند و     مي  مي در انجام سه وظيفه شغلي، حرفه اي و دانشگاهي چنان غرق كند كه نداند چه              در انجام سه وظيفه شغلي، حرفه اي و دانشگاهي چنان غرق كند كه نداند چه              
دانشگاه نبايد به جاي گام برداشتن در جهت اهداف خود،          دانشگاه نبايد به جاي گام برداشتن در جهت اهداف خود،          . . دارددارد   مي  مي در چه جهتي گام بر    در چه جهتي گام بر    

  ..اي كنداي كندآنها را فراموش كند و يا فداي اهداف شغلي و حرفه آنها را فراموش كند و يا فداي اهداف شغلي و حرفه 
مراد اين نيست كه دانشگاه بايد بي توجه به نيازها بـه راهـي رود كـه ارضـاي        مراد اين نيست كه دانشگاه بايد بي توجه به نيازها بـه راهـي رود كـه ارضـاي          ••

بلكه تعقل و تفكر بدون تجربه صورت نمي گيـرد          بلكه تعقل و تفكر بدون تجربه صورت نمي گيـرد          . . تعقل و تفكر صرف را در نظر گيرد       تعقل و تفكر صرف را در نظر گيرد       
و براي تفكر و تعقل به تجربه نياز است و براي حصول به تفكر و تعقل عالي تـر، نيـاز                     و براي تفكر و تعقل به تجربه نياز است و براي حصول به تفكر و تعقل عالي تـر، نيـاز                     

 رفع نيازها است، ولي هر نيازي بـه حـدي از تعقـل     رفع نيازها است، ولي هر نيازي بـه حـدي از تعقـل    به عمل است و اين عمل در جهت   به عمل است و اين عمل در جهت   
نيازهاي شغلي ساده ترند و با اعمال تكراري و مهارتها و فنـون سـاده تـر بـر                   نيازهاي شغلي ساده ترند و با اعمال تكراري و مهارتها و فنـون سـاده تـر بـر                   . . نياز دارد نياز دارد 
توانند ايـن نيازهـا را برطـرف سـازند؛ در حـالي كـه               توانند ايـن نيازهـا را برطـرف سـازند؛ در حـالي كـه                           رايانه و رباتها مي   رايانه و رباتها مي   . . شوندشوند   مي  مي طرفطرف

ني نظـري و تفكـر بيـشتري    ني نظـري و تفكـر بيـشتري    نيازهاي پيچيده و مشكل تر، احتياج به شناخت اصول و مبا   نيازهاي پيچيده و مشكل تر، احتياج به شناخت اصول و مبا   
نبايد اين نيازها را در سطح باالتر تحصيلي با نيازهايي كه اتكا بـه تعقـل و تـدبر                   نبايد اين نيازها را در سطح باالتر تحصيلي با نيازهايي كه اتكا بـه تعقـل و تـدبر                   . . دارنددارند

هـاي دانـشگاهي بـه علـم، پـژوهش و           هـاي دانـشگاهي بـه علـم، پـژوهش و               ندارند اشتباه كرد؛ به اين مفهوم كه همـه رشـته          ندارند اشتباه كرد؛ به اين مفهوم كه همـه رشـته          
جستجوي حقايق و اصول بنيادي و ارتباط با مراكز قوي علمي و دانشگاهي و حرفه اي                جستجوي حقايق و اصول بنيادي و ارتباط با مراكز قوي علمي و دانشگاهي و حرفه اي                

  . . ي آشنايي و شناخت موارد پيشرفت در رشته دانشگاهي خود نياز دارندي آشنايي و شناخت موارد پيشرفت در رشته دانشگاهي خود نياز دارندبرابرا

مسلماً اين توجه به علم و دانش در پاسـخگويي بـه نـوعي از نيـاز اسـت كـه                 مسلماً اين توجه به علم و دانش در پاسـخگويي بـه نـوعي از نيـاز اسـت كـه                   ••
هـا و مـشاغل     هـا و مـشاغل         توسط پزشكان، وكيالن، بازرگانـان، كـشاورزان، معلمـان و سـاير حرفـه             توسط پزشكان، وكيالن، بازرگانـان، كـشاورزان، معلمـان و سـاير حرفـه             

 پـژوهش و     پـژوهش و    شود و سپس به واسـطه ارتبـاط صـحيح سـاخت دانـش،             شود و سپس به واسـطه ارتبـاط صـحيح سـاخت دانـش،                 تشخيص داده مي  تشخيص داده مي  
  ها و مشاغل انتقال   ها و مشاغل انتقال       نيازهاي حرفه اي وارد محتواي دانش و تدريس شده، به درون حرفه           نيازهاي حرفه اي وارد محتواي دانش و تدريس شده، به درون حرفه           

يابد و در عمل در پاسخ به نيازهاي ارباب رجوع  به كار گرفتـه شـده و از ارزيـابي                     يابد و در عمل در پاسخ به نيازهاي ارباب رجوع  به كار گرفتـه شـده و از ارزيـابي                       ميمي
  . . يابديابد   مي ميحاصل كار، محتواي دانش و آموزش آن تقويت و بهبودحاصل كار، محتواي دانش و آموزش آن تقويت و بهبود

ي مناسبي براي آموزش نمي دانيم، بايـد        ي مناسبي براي آموزش نمي دانيم، بايـد        ها و مشاغل را جا    ها و مشاغل را جا        اگر سازمانها، حرفه  اگر سازمانها، حرفه    ••
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تمهيداتي انديشيد تا سازمانهاي خدماتي به وجود آيند كه واسط بين دانـشگاه و حرفـه                تمهيداتي انديشيد تا سازمانهاي خدماتي به وجود آيند كه واسط بين دانـشگاه و حرفـه                
مختصات اين مراكـز  مختصات اين مراكـز  . . ها و مشاغل نيز به وجود آيند ها و مشاغل نيز به وجود آيند     باشند و مؤسسات واسط  بين حرفه      باشند و مؤسسات واسط  بين حرفه      
نكه در امور و    نكه در امور و    با دانشگاه است تا بدون اي     با دانشگاه است تا بدون اي     ) ) نه پيوسته نه پيوسته ((و مؤسسات، داشتن ارتباط وابسته      و مؤسسات، داشتن ارتباط وابسته      

وظايف و اهداف اصلي دانشگاه ايجاد تزاحم و تداخل وظايف نماينـد و مـانع رشـد و                  وظايف و اهداف اصلي دانشگاه ايجاد تزاحم و تداخل وظايف نماينـد و مـانع رشـد و                  
حصول اهداف دانشگاه گردند بتوانند از امكانات دانشگاهي از قبيل توانايي برنامه ريزي         حصول اهداف دانشگاه گردند بتوانند از امكانات دانشگاهي از قبيل توانايي برنامه ريزي         
آموزشي، تعيين محتوا، تربيت مدرس و نظارت و كنترل بر كيفيت آموزشـي بهـره منـد                 آموزشي، تعيين محتوا، تربيت مدرس و نظارت و كنترل بر كيفيت آموزشـي بهـره منـد                 

  . . گردندگردند

ايجاد اينگونه مراكز به علـت افـزايش سـازمانها امكـان پـذير نيـست،                ايجاد اينگونه مراكز به علـت افـزايش سـازمانها امكـان پـذير نيـست،                چنانچه  چنانچه    ••
در در . . ها و سازمانهاي ذيربط محـول گـردد       ها و سازمانهاي ذيربط محـول گـردد           شود امور اجرايي آنان به وزارتخانه     شود امور اجرايي آنان به وزارتخانه         پيشنهاد مي پيشنهاد مي 

اينصورت وظايف توليد دانش و نظم دهي به آن و اختراع و ابتكار، خالقيت، تحقيـق و                 اينصورت وظايف توليد دانش و نظم دهي به آن و اختراع و ابتكار، خالقيت، تحقيـق و                 
 با وظايف كاربردي كـه جنبـه مـصرف           با وظايف كاربردي كـه جنبـه مـصرف          پژوهش و غيره  كه اختصاص به دانشگاه دارند        پژوهش و غيره  كه اختصاص به دانشگاه دارند        

» » مراكـز آموزشـي   مراكـز آموزشـي   ««تـوان   تـوان      مـي   مـي  بطور مثال بطور مثال . . گردندگردند   مي  مي هاي دانشگاهي دارند، متمايز   هاي دانشگاهي دارند، متمايز       فرآوردهفرآورده
تربيت دبير و آموزگار را به وجود آورد كـه از لحـاظ برنامـه ريـزي و تربيـت مربـي و                       تربيت دبير و آموزگار را به وجود آورد كـه از لحـاظ برنامـه ريـزي و تربيـت مربـي و                       
مدرس، تهيه محتوا و رشد كيفيت آموزشي زير نظارت دانـشگاه تربيـت معلـم ولـي از                  مدرس، تهيه محتوا و رشد كيفيت آموزشي زير نظارت دانـشگاه تربيـت معلـم ولـي از                  

، گزينش، استخدام و حفظ پرسنل در اختيار وزارت آموزش و پـرورش             ، گزينش، استخدام و حفظ پرسنل در اختيار وزارت آموزش و پـرورش             »»اجرايياجرايي««لحاظ  لحاظ  
هر جا كه علوم تربيتي دانشگاهي مفهوم اصلي خود را از دست داده و بـه علـت                   هر جا كه علوم تربيتي دانشگاهي مفهوم اصلي خود را از دست داده و بـه علـت                   . . باشدباشد

اين فرود كيفيت دانشگاهي را از دست داده و بـه انحـراف كـشانده شـده نيـاز وزارت                    اين فرود كيفيت دانشگاهي را از دست داده و بـه انحـراف كـشانده شـده نيـاز وزارت                    
بر ضرورت وجودي و يا حجيت آنـان غالـب          بر ضرورت وجودي و يا حجيت آنـان غالـب          آموزش و پرورش به آموزگاران و دبيران        آموزش و پرورش به آموزگاران و دبيران        

در اين صـورت    در اين صـورت    . . گرديده و شغل گرايي موجود در خود را بدرون دانشگاه كشانده است           گرديده و شغل گرايي موجود در خود را بدرون دانشگاه كشانده است           
  ..حرفه معلمي از منبع تفكر و تدبر بريده شده استحرفه معلمي از منبع تفكر و تدبر بريده شده است

توان با مشاركت دانـشگاه درون حرفـه برقـرار كـرد و           توان با مشاركت دانـشگاه درون حرفـه برقـرار كـرد و              مي  مي آموزش حرفه اي را   آموزش حرفه اي را     ••
توان آموخت؛ اما بدون توجه به شناخت توان آموخت؛ اما بدون توجه به شناخت    مي مياهاهآموزش اصولي و بنيادي را فقط در دانشگآموزش اصولي و بنيادي را فقط در دانشگ

حدود و قلمرو و تنـوع وظـايف، حرفـه و دانـشگاه و ادغـام آنهـا در يـك وزارتخانـه                       حدود و قلمرو و تنـوع وظـايف، حرفـه و دانـشگاه و ادغـام آنهـا در يـك وزارتخانـه                       
بنابراين براي حل ايـن مـشكالت كـافي         بنابراين براي حل ايـن مـشكالت كـافي         موجبات جلوگيري از رشد را فراهم كرده ايم؛         موجبات جلوگيري از رشد را فراهم كرده ايم؛         

هـاي  هـاي      است كه رابطه و جاي هـر مطلـب مـورد نيـاز در پيكـره دانـشي دروس و رشـته                     است كه رابطه و جاي هـر مطلـب مـورد نيـاز در پيكـره دانـشي دروس و رشـته                     
صيلي مشخص شود تا دانشگاه بتواند خـود را ضـمن حفـظ نظـم درونـي در برابـر                    صيلي مشخص شود تا دانشگاه بتواند خـود را ضـمن حفـظ نظـم درونـي در برابـر                    تحتح



  
  
  
 »يش تحليل و تنظيم نظام علوم تربيتياولين هما«

 

 

162

    ..تهاجم انتظارات گوناگون شغلي و بيروني، محافظت نمايدتهاجم انتظارات گوناگون شغلي و بيروني، محافظت نمايد
كـه پديـده جـاري    » شكست سيـستمها «توان در برابر   ميرسد با اين طرح   مي به نظر 

مكـن اسـت    پديده اي كه نياز به مطالعـه و درك دارد و م           . جهان علم شده است ايستاد    
بـه  ) 1999(مـا بـه گفتـه ژوزف مـورفي        . براي هميشه آموزش و پرورش را تغيير دهـد        

داربست نويني نياز داريم تا با آن بتوانيم آموزش و پرورش خود را در اين سـده نـوين                   
تغيير اساسي و برگشت ناپذيري در معناي اصالح برنامه درسـي رخ داده و مـا                . بسازيم

ما بتدريج مفهومي را در دنياي يـادگيري از         .  آموزش هستيم  اكنون در دوره خطير تطبيق    
كنيم كه يادگيري در آن وقفـه پـذير نيـست و هميـشه و همـه جـا                     مي نوع جديد درك  

  .اطالعات در دسترس ما قرار دارد
  

  خالصه و نتيجه گيري
ياددهي و يادگيري در كالس درس دنبالـه رويكـرد نظـام منـد و راهبـردي توسـعه                   

چيزي كه تا كنون مورد غفلت قرار گرفته، نبود نظم دانشي           .  تربيت است  كيفيت تعليم و  
اسـتفاده از چهـار     . هاي مناسب آموزش در كالس درس است        در كتابهاي درسي و شيوه    

خانواده الگوهاي تدريس يعني خانواده الگوهاي اجتماعي، خانواده الگوهـاي پـردازش            
لگوهاي رفتـاري، راه اعـتالي شـناخت        اطالعات، خانواده الگوهاي انفرادي و خانواده ا      

در اين الگوها به سرشت انـسان توجـه         . كند  مي دانشجويان و رسيدن به كمال را هموار      
شده است و با فراهم آوردن دانش منظم در محيط يادگيري و تناسـب آن بـا پيچيـدگي                   

 و علمـي راه را بـراي        هشناختي دانشجويان و رعايت اصول يادگيري جمعي، كاوشگران       
اين الگوها با مطلـوب دانـستن كثـرت         . سازد    وفايي استعدادهاي شاگردان هموار مي    شك

استعدادها، كالس را به سوي وحدت بخـشيدن بـه شـناخت دانـشجويان و اسـتادان از                  
  .كنند  ميحقايق، هدايت

آنچه مسلم است نبايد با عمل زدگي و توجه صـرف آمـوزش بـه عمـل و كـاربرد،                    
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الزمه استقالل و مبـارزه اقتـصادي، فرهنگـي، سياسـي،           موجبات توقف رشد دانشي كه      
بـدون  . برد، فراهم آورد    مي نظامي و اجتماعي است و كشور را به سوي خودكفايي پيش          

رويكرد نظام مند به تحول و تغييرهر چنـد ممكـن اسـت در كوتـاه مـدت پاسـخگوي                    
ـ             » نيازهاي آني « ده و از   بود، در دراز مدت صاحب برخي مهارتها و دانـشهاي عقـب مان

فيليـپ  . آورنـد   مـي  را فراهم » وابستگي مجدد «رده خارج خواهيم بود كه خود موجبات        
آموزش معلمان را به مهمتـرين نقطـه بريـدن از          » بحران تعليم و تربيت   «كومبز در كتاب    

به نظر نويسنده اين مقاله آمـوزش  . داند  ميي گذشته براي تحول  ها  دورهاي باطل ارزش  
مدرسان نقطه مهم تر و كليدي تر ايجاد تحول و گريز از دورهـاي              استادان براي تربيت    

  :باطل است؛ بنابراين ساخت دانش و محتواي علمي دانشگاه بايد چنان صورت گيرد كه
براي دانشجويان حتي اگر به مشاغل مـورد نظـر و مقـصود خـود نايـل نياينـد                    .1

  .سودمند باشد
 .براي شغل نگران و غير شغل نگران مفيد باشد .2

 دور از مطالبي باشد كه كاركرد آنها كوتاه مدت استبه  .3

 . بخشد مطالبي را در برنامه داشته باشد كه نياز آينده به آنان اولويت مي .4

به مطالبي كه در گذشته و حال، مـوارد اسـتفاده داشـته و در آينـده نيـز مـورد                      .5
 .استفاده خواهد بود توجه شود

ي حقايق مستمر و هميشه پـا برجـا         مسلماً جذب و درك و فهم اصول، مباني و مباد         
سازد تا در هر شرايط، قدرت حـل مـشكالت و پاسـخ بـه نيازهـا را                      انسان را مجهز مي   

با ايـن رويكـرد     . هاي غير قابل پيش بيني برهاند       داشته باشد و او را از خطرات و مهلكه        
تصوير روشني از ارتباط بين حرفه و شـغل و دانـشگاه بـه مفهـوم سـاخت دانـشي آن                     

طور مثال دانشگاه تربيت معلم با هدف تنظيم ساخت دانش براي بيش              خص شود؛ به  مش
مركـز  105 موضوع درسي در وزارت آموزش و پرورش و نيـز دروس بـيش از                800از  

تربيت معلم و آموزش مدرسان آن مراكز براي ياددهي و يادگيري به دبيـران و معلمـان                 
م با داشتن محتوا و مدرسـان آمـوزش      مراكز تربيت معل  . شود  مقاطع تحصيلي مسئول مي   

دهند و بـه ايـن        ديده، مسئوليت خود را در قبال آموزش معلمان و دبيران بهتر انجام مي            
صورت تأكيد فراوان بر كاربرد عملي باعث جلوگيري از رشد حرفه آموزشـي نـشده و                
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ي پاسخ صرف به نياز و در نتيجه كاهش كيفيت نيروي انـسان           » دور باطل «حرفه در ورطه  
 .و مهارتها و دانشها و سرانجام مناسب نبودن پاسخ به نياز فرونخواهد افتاد

تـوان بـه      مـي  با روشن شدن ساخت دانش و ساخت شناخت استادان بر اسـاس آن،            
از وجود مشاهير علمي كه موجب شهرت آنهـا شـده           . دانشگاه فضيلت پرور اميد بست    

دانـشگاه  .  مركـز توجـه قـرار داد   بهره مند شود و آنها را در ساخت دانش و شناخت در    
بدون داشتن برنامه نه تنها نمي تواند از اين مشاهير استفاده كند، بلكه موجبات لطمه به                 

  .نمايد  ميحيثيت علمي اين بزرگان و مشاهير علم و ادب را فراهم
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برنامه تربيت اخالقي، حفظ، بازسازي و بازآفريني سنت رسالت اصلي «
  »تعليم و تربيت

  1يدكتر جعفر جهان
  :چكيده

و ويژگيهاي مناسب بـراي بهتـر زيـستن از جملـه       ها    تربيت اخالقي و پرورش منش    
 تعليم و تربيت در همه زمانها و مكانها به دنبال تحقق آن بودههاي  اهدافي است كه نظام

بررسي پيشينه تاريخي تعليم و تربيت گواه آن است كـه جهـت گيـري اخالقـي در                . اند
احبنظران و كارورزان تعليم و تربيت بـوده اسـت؛ امـا توافـق              همه ادوار، مورد توجه ص    

مهم تعلـيم  هاي  چنداني درباره محتوا و روش آموزش وجود ندارد و اين يكي از چالش            
بسياري از صاحب نظران معتقدنـد محـور اصـلي نظـام تربيـت      . و تربيت عصر ما است  

 همگرا هنگـامي كـه      بالفاصله بعد از اين موضع گيري     . دهد  مي اخالقي را سنت تشكيل   
بحث از محتواي برنامه اخالقي، روشهاي آموزش و چگـونگي ارزشـيابي از مهارتهـا و                

  . يابد  ميآيد، واگرايي قابل مالحظه و در خور توجهي نمود  ميهنجارهاي اخالقي پيش
در خط مقدم جبهه اخالق گرايان، گروهي قرار دارند كه اصطالحاً آنها را سنت گرا               

)Traditionalists( باور اصلي اين متفكران اين است كه وظيفه اصلي تعليم          . نامند  مي
و تربيت، انتقال ميراث گذشتگان به نسل جوان جامعه و هنجار پذير كـردن آنهـا بـراي                  

  . زندگي مطلوب است
و اقدامات تربيتي   ها    تكيه بر سنت به عنوان منبع قدرت بالمنازعِ تعيين كننده فعاليت          

                                                 
   عضو هيأت علمي دانشگاه شيراز.1

 



  
  
  
 »يش تحليل و تنظيم نظام علوم تربيتياولين هما«

 

 

168

  . ود، چالش برانگيز و قابل بحث استدر ماهيت و سرشت خ
عده اي ديگر از صاحب نظـران معتقدنـد رسـالت اصـلي دسـتگاه تعلـيم و تربيـت                  
بازسازي و بازآفريني سنت و دگرگـوني مجموعـه تجـارب آميختـه بـا سـنت و ايجـاد                    

ايـن برداشـت كـه      . جديد سنت است  هاي    مناسب براي بروز و ظهور شكل     هاي    فرصت
بـه عنـوان بـديل قدرتمنـد سـنت       ) Progressivists(گرايـان   معرف ديدگاه پيشرفت    

  . گرايي است از اوايل قرن بيستم با كارهاي ديويي آغاز شد و هنوز ادامه دارد
اين برداشـت، تعلـيم و   . در كنار اين دو برداشت متضاد، برداشت تركيبي وجود دارد   

آن سنت، اما رئـوس آن را       كند كه گرانيگاه و مركز ثقل         مي تربيت را به مثابه مثلثي تلقي     
  . داند  ميحفظ، بازسازي و بازانديشي سنت

   
  مقدمه. 1

انسان براي بهتر زيستن و تدارك زندگي معنادار و با كيفيت نياز به طراحي و اجراي           
بـه همـين    . انـساني دارد  هـاي     و ويژگي ها    يك برنامه تربيت اخالقي براي پرورش منش      

مة زمانهـا و مكانهـا در جـستجوي يـافتن مـضامين             تعليم و تربيت در ه    هاي    دليل نظام 
  . خود بوده اندهاي  اخالقي و گنجاندن آنها در برنامه

بررسي پيشينه تاريخي تعليم و تربيت گواه آن است كه اهداف اخالقي هميشه و در               
آمـوزش و   هـاي     همه جا، نقش مؤثر خـود را در سـازماندهي محتـوا و انتخـاب شـيوه                

تـوان بـه اسـتناد شـواهد فـراوان            مـي  اين مطلـب را   . كرده است  روشهاي ارزشيابي ايفا  
  ).1995هيينز، (پژوهشي تأييد كرد 

جدي مواجـه اسـت، زيـرا       هاي    تهيه و تدارك برنامه تربيت اخالقي عموماً با چالش        
داراي باورهاي متفاوت نسبت به ميـزان تـأثير سـنت در            ها    تهيه گنندگان اين نوع برنامه    

 و تاكيدهاي متفاوت در ميزان حفظ سنت به عنـوان مقـصد اصـلي               تغيير رفتار فراگيران  
تـا آنجـا    . تعليم و تربيت و يا بازسازي و بازآفريني آن در موقعيت نظام آموزشي هستند             
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كه هدف از تربيت اخالقي، شناخت و آگاهي از سنت و انتقال آن بـه فراگيـران جـوان                   
 تعليم و تربيـت وجـود دارد،        است، همگرايي قابل توجهي ميان صاحب نظران و مربيان        

اما از مرحله انتخاب و سازماندهي محتوا و اينكه چه مضامين و برداشت هـا، الگوهـا و            
 روشهايي در برنامه تربيت اخالقي گنجانده شود، اختالف نظر بين انديـشمندان آشـكار             

  .شود مي
قرار ) TRADITIONALISTS(درخط مقدم جبهه اخالق گرايان، سنت گرايان        

باور اصلي اين گروه اين است كه وظيفه اصلي تعليم و تربيـت، حفـظ و انتقـال                  . دارند
ميراث گذشتگان به نسل جوان جامعه و هنجار پذير كردن آنها براي زنـدگي مبتنـي بـر                  

تربيتـي  هـاي     بنا بر اعتقاد اين گروه سنت منبع بالمنازع الهام بخـش برنامـه            . سنت است 
از منظـري ديگـر    )PROGRESSIVISM(شرو انديشمندان تعليم و تربيت پي. است

مـساعد  هاي    آنان وظيفه اين دستگاه را توسعه زمينه      . نگرند  مي به دستگاه تعليم و تربيت    
براي بازسازي و باز آفريني سنت و دگرگوني در مجموعه تجـارب بـه دسـت آمـده از                   

  )1991ليپمن، . (دانند  ميگذشته
شـوند و     مـي  د سنت گرايان محـسوب    با اين برداشت، پيشرفت گرايان بديل قدرتمن      

نظري و عملي بين اين دو مكتب منجر به پيدايش الگوها و روشهاي تربيتي              هاي    چالش
  . مؤثر شده است

تـوان بـه برداشـتي تركيبـي و آمـوزه اي جـامع                مـي  در كنار اين دو برداشت متضاد     
ـ             . انديشيد ازآفريني سـنت   در اين نگاه، تعليم و تربيت فرايند انتقال، حفظ، بازسـازي و ب

گردد كه در جريان آن فراگيران براي دريافت معنا و تفسير آن به مـشاركت در                  مي تلقي
كنند و بدين ترتيب سنت       مي پردازند و آن را بازسازي و بازآفريني        مي درك و فهم سنت   

ايـن  . شـود   مـي  و درك درست آن، گرانيگاه و مركز ثقل فرايند تعليم و تربيـت معرفـي              
) 1991برونـر،    (IQاست كه نقطه آغاز رسمي آن به انتشار كتاب وراي           همان ديدگاهي   

  . گردد  ميبر
هدف از نگارش مقاله حاضر، معرفي اين الگو، بررسي مفروضات بنيـادي، اهـداف،              

بنابراين در ايـن مقالـه بـه        . اجرايي آن در برنامه تربيت اخالقي است      هاي    روشها و نظام  
  : شود  ميچند نكته اساسي توجه
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هـاي     فرايند ساخت و توسعه هر گونه هويت فردي و اجتماعي، ريـشه در سـنت               .1
محيطـي  _عميق و كهنسال بشري دارد كه ضمن تـأثير از شـرايط و ويژگيهـاي زيـست                

آيـد و     مـي  ملـي، قـومي و نـژادي در       هـاي     مناطق مختلف جغرافيايي به صورت سـنت      
ايـن سـنتها و پـرورش    نظامهاي آموزشي موظفند ضمن آشنا نمودن فراگيران جـوان بـا           

جوانان براي شناخت فرايندهاي اكتشافي و پژوهشي و عبور دادن          هاي    ظرفيتها و قابليت  
  . از فيلترهاي تحقيق به بازسازي و بازآفريني آنها بپردازندها  سنت
ــي    . 2 ــل گراي ــر ك ــه حاض ــل    )(Holiticروش مقال ــل تقلي ــه در مقاب ــت ك  اس
پايه روش كل گرايي اخالق، مقوله اي كلي        بر  . گيرد  مي قرار) Reductionism(گرايي

توان آن را به دو صورت        مي گردد كه   مي شناخته شده بشري تلقي   هاي    و مستقل از رشته   
اخالقي بر طبق برنامه هدف دار، پودماني       هاي    اول آموزش و تربيت ويژگي    . آموزش داد 

يم سـنتي   اكتـشافي در آمـوزش مفـاه      هـاي     و برنامه ريزي شده، دوم به كارگيري شـيوه        
معارف بشري است؛ زيرا برداشت كل گرايانه به عنـوان روش برنامـه             هاي    دروس رشته 

تربيت اخالقي با جلوگيري از هر گونه گسست فرهنگي و انقطـاع زمـاني و مكـاني بـه        
پردازد كه در آن سنت، نقـش محـوري در            مي نوعي هويت سازي اصيل فردي و جمعي      

اكتـشافي بـه حفـظ، بازسـازي و         هـاي     راه بـا شـيوه    برنامه اخالقي دارد و اين محتوا هم      
  . گردد  ميبازآفريني سنت منجر

ارتقاء سطح نظام فرهنگي و اخالقي يعني مشروعيت بخشيدن به بسط حاكميـت             . 3
نظام اخالقي در گرو به كارگيري روشهاي انتقادي و خالق است كه در مقاله حاضر بـه                 

  . آنها توجه شده است
يز ساختن و مـرز بنـدي دقيـق بـا سـنت گرايـي و پيـشرفت              در تالش براي متما   . 4

گرايي، به آموزه تركيبي به عنوان مبنا و در ادامه به اهداف، محتـوا، روشـها و نظامهـاي                   
  . شود  ميارزشيابي اخالقي اين ديدگاه استناد
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   پيشينة تاريخي-2

ب اخالق به عنوان محتواي اصلي تعليم و تربيت در طول تاريخ توجـه همـه صـاح                
بـا ايـن همـه توجـه بـه برنامـه       . نظران اين قلمرو مطالعاتي را به خود جلب كرده است      

تربيت اخالقي به صورتي قابل اجرا با الهام از مفروضات ديدگاه تعليم وتربيت خـالق،               
  . مربوط به چند دهه گذشته است

صـاحب  كه با انتشار آثار ديويي قوام يافت، در آثار    ) اكتشافي(تعليم و تربيت خالق     
، ريچـارد   )1995(، مك پـك     )1980(، سيگل   )1990(، برونر   )1991(نظراني مثل ليپمن    

اين نوع تعليم و تربيت بر مفروضات ذيل        . به كمال رسيد  ) 1995(و دوبونو   ) 1990(پل  
  . استوار است

تعليم و تربيت فرايند مشاركت اجتماع جستجوگر در پيدا كـردن و حـل مـسائل                . 1
  .استزندگي فردي و جمعي 

  .شناخت ما از جهان همواره مبهم، متغير و نموي است. 2
منطقي و به هـم پيوسـته       هاي    معارف بشري يك كل تجزيه ناپذير و داراي شبكه        . 3
  .است
معلم و مربي جايز الخطا و تغيير پذير است، زيرا محتوي نظام هستي، متغير و رو                . 4

  .به توسعه است
هاي عقالني و اخالقي از طريق فهم، تحليـل         هدف اساسي تربيت، پرورش توانايي    . 5

  .و تركيب است
» الگـوي تفكـر تـأملي     « با تكيه بر مفروضات فـوق        1990ماتيو ليپمن در اوايل دهه      

)reflective thinking ( را ارائه داد و با الگوي تعليم و تربيت سنت گرايان مخالفت
  .  كرد

ر كنجكاو و فعالند، اما كـم كـم         ليپمن نشان داد كودكان در بدو ورود به مدرسه بسيا         
كند و به طور غالب به موجـوداتي مطيـع، وابـسته و از نظـر                  مي اين حالت در آنها تنزل    
  . شوند  مياخالقي منفعل تبديل

كودك در بدو ورود به مدرسه، دنياي پـر از معمـاي        : گويد  مي او درباره اين موضوع   
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 سـازمان يافتـه شـده، از ايـن منظـر      كند، اكنون محيط زندگي او كامالً  ميكودكي را رها  
شود و همين امر او را از نظر اخالقـي محافظـه              مي كوك با نظم و قانون و مقررات آشنا       

  . كند  ميكار
به نظر ليپمن توجه به تعليم و تربيت به عنوان فرايند پژوهش و تبديل كالس درس                

يش بيني، قابليـت  به اجتماع پژوهشي، پرورش قوه ابتكار، خالقيت، قوه تحمل، قدرت پ  
فرضيه سازي، توانمندي در حـل مـسأله، مـداراي اجتمـاعي، صـبر و بردبـاري تحمـل                   

  .آورد  ميتضادها را به بار
باور ليپمن، ديويي و صاحب نظران تعلـيم و تربيـت اخالقـي آن اسـت كـه معـادل                    
سازي كالس درس با اجتماع پژوهشي، عالوه بر باال بردن قـدرت تحمـل ابهـام، سـعه                  

ر برخورد با ديگران، توسـعه هيجانـات و گـسترش رفتارهـاي جـذاب و لـذت                  صدر د 
  . شود  ميبخش، به نظام مندي رفتارهاي اخالقي و عقالني منجر

  
  معرفي الگوي تربيت اخالقي. 3

بسياري از صاحب نظران تعليم و تربيت اعتقاد دارند الگوي تربيت اخالقـي فـراهم               
فه اجتماعي يا نظام اخالقي و ارزشي حاكم بـر          آمده در نظامهاي آموزشي، ريشه در فلس      

 ايـن مطلـب را    . آن نظامها دارد و بين اين دو مقوله، رابطه علت و معلولي برقرار اسـت              
   .توان در قالب نمودار به صورت ذيل نشان داد مي

  
 

 

  
 فلسفه اخالقي حاكم بر جامعـه، نظـام ارزشـها و            ،  همان طور كه از نمودار پيداست     

اين ارزشها به صورت هنجارهـا وارد فـضاهاي رفتـاري         . كند  مي  نبايدها را فراهم   بايد و 

فلسفه اخالقي 
 حاكم بر جامعه

نظام تعليم و 
 تربيت

   دستگاه رسمي
 تعليم و تربيت

 الگوي  خالقي
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عقل و خرد فردي 
 و جمعي

الگوي
 اخالقي

شـود، در مرحلـه بعـد بـه صـورت             مـي  حاكم بر جامعه و الگوها و نهادهاي اجتمـاعي        
گيرنـد و در انتهـا        مـي  تربيتي مدارس جاي  هاي    مجموعه اي از قواعد اخالقي در برنامه      
  .دهد  مييت اخالقي را تشكيلمجموعه اي از اين برنامه ها، الگوي ترب

آنچه در اين نمودار آشكار است، استفاده از سنت در مقام عاملي ممتاز و مقـدم بـر                  
اين تأكيد كه با فرايند تعميم دادن همراه اسـت          . هر مقوله آموزشي در همه زمينه هاست      

ا اين ديدگاه ب. با جهت گيري سنت گرايان و با آثار و پيامدهاي خاص خود همراه است             
جدي از جمله ركود، عدم خالقيت و تعارض بـين نيازهـا و سـنت مواجـه                 هاي    چالش
  . است

كه قبالً به عنوان همتاي الگوي سنت گرايـي         ) پيشرفت گرايي (الگوي تحول گرايي    
معرفي شد، بر اين باور بنيادي متكي است كه دگرگوني مجموعـه تجـارب و بازسـازي                 

تـوان در نمـودار زيـر     اين باور را مـي . بيت استآنها، وظيفه و رسالت اصلي تعليم و تر     
  .نشان داد

 

 

  
مضمون اصلي قابل استنباط از نمودار فوق، اين است كه عقل فردي و جمعي منبـع                

ايـن فلـسفه كـه ناشـي از         . اصلي ارزشها و سازنده فلسفه حاكم بر نظام اجتماعي است         
وي اخالقي جامعه و به تبع آن       خرد جمعي است تعيين كننده ساختار و شاكله اصلي الگ         

الگوي اخالقي بـه عنـوان يـك نظريـه،          . الگوي رفتار اخالقي فراگيران در مدارس است      
راهنماي عمل و رفتار فراگيران است و آنها با به كار گيري مضامين آن بـه دگرگـوني و                   

  . پردازند  ميبازسازي و تبديل آنها به خرد جمعي
اله حاضر است به تعليم و تربيت به عنوان فراينـد           در الگوي تركيبي كه مورد نظر مق      

توان در نمـودار زيـر        مي اين مطلب را  . شود  مي حفظ، بازسازي و بازآفريني سنت توجه     
  . نشان داد

  
  

فلسفه حاكم 
 بر جامعه

رفتار 
 اخالقي
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با توجه به اين نمودار، منبع اصلي تشكيل دهنـده الگـوي اخالقـي، عقـل فـردي و                   
اين منابع به دو صورت تعاملي      . اجتماعي است  هاي  جمعي در رابطه اي تعاملي با سنت      

سـنتهاي حفـظ    . كند  مي گذارد و قمستهايي مهم از آن را حفظ         مي و واحد بر سنتها تأثير    
شود و از طرف ديگر بعضي از سنتها كـه نيـاز بـه                مي شده مستقيماً وارد الگوي اخالقي    

مرحلـه  . شوند  مي گوشوند و به شكل جديد وارد ساختار ال         مي بازسازي دارند، بازنگري  
و ابـداع روشـهاي     ها    سوم شكل گيري الگوي اخالقي به باز آفريني سنت و خلق سنت           

خلق شده بي واسطه به الگوي تربيت       هاي    سنت. گردد  مي جديد بر هاي    نگرشها و دانش    
نتيجه هر سه فراينـد حفـظ، بازسـازي و          . دهد  مي شود و آن را توسعه      مي اخالقي منتقل 

ها، تشكيل الگوي تربيت اخالقي اسـت كـه هـدايت كننـده و سـازمان                بازآفريني سنت   
رسد در اين فراينـد پـنج نكتـه اساسـي قابـل               مي دهنده رفتارهاي اخالقي است، به نظر     

  . بحث باشد
  

   پيش فرضها-الف
اگـر  . توان گفت هر گونه رفتار اخالقي ريشه در نگرش اخالقي دارد            مي بدون شك 

يند مشاركت فراگيران در اكتـشاف امـور و درك واقعيتهـا از    بپذيريم تعليم و تربيت، فرا    
رسيم كه هدف پـرورش اخالقـي، ارتقـاء           مي طريق تفسير و فهم آنها است، به اين نكته        

سطح قوه فهم و توسعه قوه تحليل و استنباط و آماده كردن فراگيران براي رشد توانـايي               
ايـن دو پـيش فـرض سـاخت         با تكيه بـر     . باشد  مي تركيب كه همان قوه خالقيت است     

  . گيرد برنامه اخالقي شكل مي

عقل و خرد
فردي و 
 جمعي

فلسفه حاكم
 بر جامعه

الگوي
 اخالقي

رفتار 
 اخالقي

حفظ 
 سنتها

عقل و خرد 
 فردي و جمعي

سنتهاي 
 اجتماعي



         ...آفريني  برنامه تربيت اخالقي، حفظ ، بازسازي و باز«          

 

175

برنامه تربيت اخالقي تركيب گرا با محور قرار دادن سنتها در كانون شناخت، فراينـد     
مختلف آن شامل   هاي    كند كه بخش    مي دانش را به صورت شبكه اي در هم تنيده فرض         

گونـه فاصـله اي     گيرد كـه هيچ     مي بر يك پيوستار قرار   ) مختلف دانش بشري  هاي    رشته
با توجه به اين برداشت است كه مفاهيم درس علـوم و رياضـي و   . بين آنها وجود ندارد  

شوند و ارتباط تنگاتنگ آنها، برنامه تربيت اخالقـي           مي علوم اجتماعي با يكديگر مرتبط    
گاو عمو حسين   « توان آموزش داد كه در درس         مي آورد؛ مثالً به كودكان     مي را به وجود  

 كند، پيوستگي و همبستگي طبيعت و انـسان اتفـاق           مي امي كه گاو از مريم دفاع     و هنگ » 
افتد و اين همان مفهوم جمع و ضرب در رياضي يا چرخة حيات يعني تبديل آب به                  مي

  . ابر و باران در درس علوم و يا تشكيل تيم در زمين ورزش است
پيوندهاي عمودي و   پيش فرض ديگر الگوي تركيبي، استفاده از روش كل گرا يعني            

با اين نگاه تاريخي به مراحـل شـكل         . افقي برقرار كردن ميان اجزاء مختلف سنت است       
اما عرصه نگاه، محدود به تاريخ      . شود  مي سنت توجه هاي    گيري و بررسي فراز و نشيب     

جديد سنتهاي قومي، نـژادي     هاي    نيست و فراخناي گسترده تر جغرافيا و پيدايش شكل        
  . گيرد  ميدر برو غيره را نيز 

  
   اهداف-ب

. گيـرد   مـي  با توجه به پيش فرضهاي گفته شده، اهداف برنامه تربيت اخالقي شـكل            
 بـراي تحقـق آنهـا بـه وجـود         هـا     هدفها نقاط مطلوب و مورد انتظاري هستند كه برنامه        

تربيت اخالقي، وسايل و ابزارهايي هستند كه نيل بـه          هاي    به عبارتي بهتر برنامه   . آيند مي
  .بخشد  ميسازد و به آنها نمود عيني و رفتاري  ميفها را ممكنهد

حفظ سـنتها، بازسـازي     : شود  مي در الگوي تركيبي اخالقي به سه هدف عمده توجه        
سنتها و بازآفريني؛ سنتها هدف اول متضمن هويت بخشي به تاريخ و فرهنگ و تربيـت                

در اين جا يادآوري    . ستاخالقي نسل جوان جامعه با توجه به ميراث كهنسال فرهنگي ا          
اين نكته خالي از فايده نيست كه گفته شود انتقال ميـراث فرهنگـي فقـط بـه تـاريخ و                     

فيزيـك، شـيمي و رياضـي را        هـاي     دانش آموزي كـه نظريـه     . جغرافيا محدود نمي شود   
هـا   پردازد، در حقيقت به ميراث فرهنگي اين رشته        مي بررسي و مقايسه كرده، به استنتاج     
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 است؛ اما اگر حفظ ميراث با توجه به شرايط، نيازهـا و اقتـضائات محيطـي                 توجه كرده 
با توجه بـه آزمايـشها بـا شـرايط داخلـي و خـارجي جوامـع                 ها    صورت نگيرد و سنت   

همچنين است توسـعه    . شود  مي مطابقت پيدا نكند، به رفتارهاي اخالقي غير منتظره بدل        
 و روشهاي داوري و انتقـادي بـروز       ميراث فرهنگي كه از طريق به كارگيري قوه خالق          

دانش آموزي كـه بـا حفـظ امانـت،          . گردد  كند و نيروي محركه رفتارهاي اخالقي مي       مي
آورد در حقيقـت بـه        كند و از آن نتايج جديد بـه دسـت مـي             مي نظريه تحول را بررسي   

  . بازسازي سنت پرداخته است
  
   محتوا-ج

 و قواعـدي كـه بـه وسـيله آنهـا            محتوا عبارت است از كليه مفاهيم، اصول، روشـها        
به عبارتي بهتـر محتـوا حلقـه واسـط ميـان            . كنند  مي فراگيران براي تحقق اهداف تالش    

محتوا . محتوا منبع تشكيل دهنده نگرشها، ارزشها و رفتارها است. اهداف و روشها است
ت؛ امـا  قرار دارد، منتقل كننده ميراث فرهنگي اسها    و نوشته ها    تا آنجا كه در قالب كتاب     
شود و به   ميعملي، دستكاريهاي  كالس و قلمرو فعاليت  هاي    به محض ورود به عرصه    

  . گردد  ميرفتار تبديل
تـوان مـشاهده      مـي  تفاوت اصلي محتوا را به صورت ساختار و رفتار در فرمول زير           

  . كرد
  رفتار) = ساختار(ها  سنت) + تفكر انتقادي+ تفكر خالق(مديريت تفكر 
 به شكل ساختار بـا مـديريت تفكـر در هـم    ها   گردد سنت   مي مالحظههمان طور كه    

  . دهد  ميآميزد و رفتار را تشكيل مي
و نگرشها با استفاده از قوه خالقيت و توانايي انتقاد          ها    مديريت تفكر، هدايت انديشه   

شـود و     مي در اجزا و اركان آن تحقيق     . كند  مي را مطالعه ها    با تفكر خالق، ساختار سنت    
گيرد و قسمت هايي از ساختار سـنت    ميو گمانهاي خردمندانه درباره آنها شكل    حدس  
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  . شود  ميگردد و بقيه اصالح  ميآيد، حفظ  ميكه از بوته آزمايش سربلند بيرون
  بازسازي
   سنت ها

  تفكر  
   خالق

  ها سنت  
  )ساختارها( 

  
آميزد و مرحلـه      مي با مديريت تفكر به شكل انتقادي در هم       ها    فرايند بازسازي سنت  

  .پيوندد  ميو محتواي جديد بوقوعها  بازآفريني سنت
بازآفريني 

  سنت
 

  تفكرانتقادي
ــازِ  ي بازسـ

  سنت ها
  تفكر 

  خالق
  سنتها

  
توان در مورد مفهوم مداراي اجتمـاعي بـه كـار             مي به عنوان نمونه فرمولهاي فوق را     

  . گرفت
ــق  خلــ
جلوه هـايي   
ــداراي  از مـ

  اجتماعي

ــيم   تعمــ
اراي مـــد

  اجتماعي

ــازي   بازسـ
ــداراي  مــ

  اجتماعي

 
روشهاي 
  پژوهش

ــداراي   م
اجتماعي 

  )سنت(

  
   روش    -د

 محتواي برنامه تربيت اخالقـي از طريـق روش بـه ذهـن و رفتـار فراگيـران منتقـل                   
روش تدبيري است كه معلم يا منبع اطالعات به وسيله آن مفاهيم، فرد ذهنيات              . شود مي

تربيـت اخالقـي متفـاوت و       هـاي     روش. كنـد   مي ا به افراد منتقل   تاريخي و جغرافيايي ر   
روش انتقـالي،   . شـود   مـي  متعددند كه از ميان آنها به دو روش انتقالي و اكتشافي اشـاره            

بر طبـق ايـن روش افـراد مطـابق          . قديمي ترين و رايج ترين شيوه تربيت اخالقي است        
. شوند  ميتربيتها  و عرفها   وشتهمراجع صالحيت دار و استفاده از كتاب ها، ن        ها    نظريه

  . در روش انتقالي محتوا مقدم بر روش و فراگير بوده، از جايگاهي ممتاز برخوردار است
هـاي   معلم حامل دانـش . شود؛ معلم و فراگير   مي از ديدگاه انتقالي دو موقعيت تصور     

. نتها استاخالقي و ميراث دار گذشتگان و دانش آموز مطيع، فرمانبر و دريافت كننده س            
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  . به كارگيري اين روش همان فرايند انتقال ميراث فرهنگي است
فراگير، محتـوا و معلـم بـه      . در روش اكتشافي وضع به گونه اي كامالً متفاوت است         

عنوان اركان اصلي برنامه تربيت اخالقي در يك تبادل نظر زنده، پـيش برنـده و توسـعه     
  . دهنده ميراث فرهنگي هستند

و درگير ساختن فراگيران در فرايندهاي پژوهشي و توسعه عقالنيـت،           خلق اين فضا    
در ايـن روش،    . روش اكتـشافي اسـت    هـاي     خالقيت و توانايي انتقاد از جملـه ويژگـي        

شود و از طريق پژوهش   ميمفاهيم اخالقي داراي ابعاد عقالني، اجتماعي و عاطفي تلقي
  . كند  مياين ابعاد رشد

فراينـد  . روش اكتشافي و روش حل مسأله را بررسي كـرد         در اينجا بايد تفاوت مهم      
پژوهش در پيـدا كـردن      هاي    اكتشاف از دو جزء به هم پيوسته طرح مسأله كه با فعاليت           

  . شود  ميمسأله و حل مسأله كه با فرايند پژوهش ارتباط نزديك دارد، تشكيل
 رونـي صـورت   باثبات د هاي    در قالب سازه  ها    در فرايند طرح مسأله، ادراك موقعيت     

شـوند و چـارچوب مفهـومي رفتـار           مـي  از طريق تجربـي آزمـوده     ها    اين سازه . گيرد مي
چارچوب مفهومي انتزاعي در فرايند حـل مـسأله، شـكل           . آورند  مي اخالقي را به وجود   

گيرد و پس از عبور از فرايند پـژوهش بـه الگـوي رفتـار اخالقـي                   مي پژوهشي به خود  
  . شود  ميتبديل
  

   اجرا-هـ 
رنامه تربيت اخالقي با تشكيل اجتماعات پژوهشي و آموزش در كالس به صـورت       ب

در اين مرحله معلم يا مربي با انتخـاب مفـاهيم           . گيرد  مي پژوهش، جنبه اجرايي به خود    
فراگيـران ايـن مفـاهيم را بـه         . كنـد   را آغـاز مـي    ها    اخالقي و ارائه آن به كالس، فعاليت      

منطقي و هدايت شـده بـه سـمت         هاي    طريق بررسي آورند و از      مي درها    صورت فرضيه 
در جريـان ايـن بررسـي هـا، تحمـل           . كننـد   مـي  حركـت هـا     تأييد، رد يا اصالح فرضيه    
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مـشاركتي، تـشكيل گروههـاي كـاري، بـه دسـت            هاي    رقيب، آموختن شيوه  هاي    فرضيه
گـردد اجتمـاع پژوهـشي بـه عرصـه            مـي  گرفتن رهبري جريانهاي فكري و غيره، باعث      

 آمـوزش اخـالق از طريـق پـژوهش    . اخالقـي تبـديل شـود    هاي    دالت انديشه واقعي مبا 
  . تواند از طريق مباحث درون دروس و يا به صورت مستقل انجام شود مي

  
   نتيجه گيري-4

بررسي و تحليل نظامهاي آموزشي در طول تاريخ نشان دهنده آن است كـه تعقيـب                
ي تحقق اين هدف از جمله فلـسفه        سازمان يافته برا  هاي    اهداف اخالقي و تدارك برنامه    

  .وجودي و توجيه كننده حيات نظامهاي آموزشي است
متفاوت، طراحي و   هاي    مختلف و با انگيزه   هاي    تربيت اخالقي به صورت   هاي    برنامه

بسيار رايج اين برنامه ها، تهيه و تدارك مجموعه اي از          هاي    يكي از شكل  . گردد  مي اجرا
آموزشي و تحت تأثير قرار دادن فراگيـران        هاي     محيط گذشته و اجراي آن در    هاي    سنت

از طريق انتقال ميراث فرهنگي است؛ بر طبق اين ديدگاه سنتي، هدف از نظـام تعلـيم و                  
تربيت، انتقال ميراث گذشتگان و پرورش قواي ذهني دانش آمـوزان بـر اسـاس ميـراث         

ز برنامـه   شـكل ديگـري ا    . معـارف بـشري اسـت     هـاي     موجود در خزانة محتوايي رشته    
اخالقي وجود دارد كه در آن ارزش سنجي و توسعه ميراث فرهنگي از جايگاهي خاص   

محتواي اين برنامه نه فقط شامل ميراث گذشتگان بلكه خرد جمعـي و             . برخوردار است 
شود  كه خزانـه محتـوايي         مي آنان را نيز شامل   هاي    مشاركت فراگيران و حاصل آموخته    

آنچه در مقاله حاضر عنوان شد، تالشي بـود         . بخشيده است اين برنامه را توسعه خاصي      
براي تركيب دو ديدگاه ياد شده، البته اين تالش نه به معناي التقاط ايـن دو الگـو بلكـه                    

  باشد   ميفرايندي كه هدف آن ارائه الگويي مستقل است،
 در الگوي تركيبي به فرايند اكتشاف، پرورش قوه فهم، تحليل و تركيب، منظومـه اي              

اين پيش فرضها منجـر  . شود  ميبودن شبكه دانش و پرورش قوه خالقيت و انتقاد توجه    
به توسعه اهداف برنامه تربيت اخالقي يعني پرورش و هدايت تفكر اخالقـي خـالق و                

  . گردد  ميانتقادي
محتواي برنامه تربيت اخالقي ارائه شده در اين مقاله بر دو محور سنت و مـديريت                
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اين دو محور در جريان آموزش و بر اساس فرايند اكتشافي به كالس             . تفكر متكي است  
  . يابد  ميشود و از اين طريق رفتار فراگيران تغيير  مييادگيري هدايتهاي  درس و محيط

  منابع
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  دو رويداد پندآموز در حوزه ارزشيابي و عملكرد تحصيلي
   1دكتر سيد علي اكبر حسيني

  چكيده
  بررسـي  شناسي از لحاظ مفهـومي در قلمـرو فلـسفه نظـري             دو واژه ارزش و ارزش    

شوند؛ اما مفاهيمي چون ارزيابي، ارزشيابي و يا ارزشگذاري، واژگاني تربيتي هـستند              مي
اگـر نظـام يـا    . كه در مجموعه نظام آموزشي، جايگاهي بس رفيع و تعيين كننـده دارنـد             

عناصر تربيتي را در هدف، برنامه، آموزش، يادگيري، ارزشـيابي و حـسابرسي تلخـيص               
انـد، در ايـن كـه         صر ارزشيابي و حسابرسي در مرتبه نهايي آمده       كنيم، هر چند كه دو عن     

توان بـه     نقشي بسيار تعيين كننده در تحقق آرمانهاي تربيتي دارند، كمترين ترديدي نمي           
  .خود راه داد

كنيم؛ يكي در حوزه ارزيابي معلم از متعلم          در اين مقاله از دو رويداد پندآموز ياد مي        
 فارغ التحصيل متوسطه به رئيس سازمان سنجش آموزش         اي از يك    است و ديگري نامه   

  .كشور است و در نهايت دو يادآوري از نويسنده در ترجيح عملكرد متوسطه بر كنكور
  

  چگونگي ارزيابي معلم از متعلم
يكي از همكاران از من خواست كه به عنوان داور در يك حل اختالف ايفـاء نقـش                  

م كه در يك سؤال امتحـان او بـر آن اسـت بـه               از محتواي مكالمه تلفني حدس زد     . كنم
مـتن سـؤال    . دانـد   دانشجويي نمره صفر بدهد و دانشجو خود را مستحق تمام نمره مـي            

توان ارتفاع يك ساختمان بلند را، بـا اسـتفاده از يـك               نشان دهيد چگونه مي   «: چنين بود 
                                                 

   عضو هيات علمي دانشگاه شيراز.1
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بنـدم و      مـي  فشارسنج را به يك نخ    «: و جواب چنين بود   » دستگاه فشارسنج، تعيين نمود   
پس از آن كه دسـتگاه بـه سـطح    . كنم آن را از باالي بام ساختمان به طرف زمين رها مي          

گيرم، طول نـخ مـساوي اسـت بـا      كشم و طول نخ را اندازه مي  زمين رسيد آن را باال مي     
  »!ارتفاع ساختمان

صله من جواب را كامل يافتم و فكر كردم كه او استحقاق تمام نمره را دارد؛ اما بالفا                
اي   بدين انديشه رسيدم كه نمره دانشجو بايد نماينده نوعي اطالع و يا دانش او از رشـته                

باشد كه در آن تحصيل كرده است و اين جواب هـر چنـد درسـت اسـت، از اطـالع و                      
دانش وي در رشته فيزيك نشاني ندارد و در نتيجه براي كساني كه مدارك تحـصيلي او                 

  .ه خواهد بودكنند، گمراه كنند را بررسي مي
اي داده شود تا مجدداً بـه   به همكارم پيشنهاد كردم كه به دانشجو فرصتي شش دقيقه       

 دقيقـه اول    5در  . پيـشنهاد مـورد توافـق او و دانـشجو قـرار گرفـت             . سؤال پاسخ گويد  
دانشجو هيچ كوشش ملموسي از جانب خود نشان نداد، لذا به او گفـتم كـه اگـر قـصد          

دانشجو جواب داد كه چندين     . ند؛ زيرا وقت من محدود است     پاسخگويي ندارد اعالم ك   
مـن از بـي     . انديـشد   هـا مـي   »بهتـرين «جواب يا راه حل براي مسأله دارد، اما به يكي از            

صبري عذر خواستم و دانشجو در همان يك دقيقه باقيمانده، پاسخ را نوشت و تحويـل                  
 تكيه به ديـوار، فـشارسنج را   روم و با  پشت بام ساختمان مي   «: جواب سؤال اين بود   . داد

) كرونـومتر (سـنج     كنم و زمان سقوط آن را با يك دسـتگاه زمـان             از باال به پائين رها مي     
ATSTو سـپس بـا اسـتفاده از معادلـه           . نمايم  يادداشت مي 

2
1

 طـول سـاختمان را      =
  .»كنم محاسبه مي

يافتيم و نمره كامـل را بـه او         با بررسي جواب و مشاوره با همكار، آن را قانع كننده            
  .داديم

مـن چنـدين    «: به هنگام مراجعت از دفتر همكار به ياد سـخن او افتـادم كـه گفـت                
از او خواستم كـه     » انديشم  ها مي   حل براي مسأله دارم؛ اما به يكي از بهترين          جواب يا راه  
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ضـوع،  او ضـمن اسـتقبال از مو      . ها نيز توضيح دهد     در صورت تمايل درباره ديگر پاسخ     
  :ها را به شرح زير برشمرد ديگر پاسخ

كنم و بـا      گيري مي   در يك روز آفتابي طول ساية فشارسنج و ساختمان را اندازه           .1
 . آورم يك تناسب ساده ارتفاع ساختمان را به دست مي

  .روش ديگر را بفرماييد! آفرين: گفتم
اهيد اين يك روش اساسي است كه شما استاد عزيز نيز آن را خيلي دوست خو               .2
رويد و با قرار دادن فشارسنج        هاي ساختمان باال مي     در اين شيوه شما از همه پله      ! داشت

بـه هنگـام پـايين      . كنيد  گذاري مي   روي ديوار، آن را با مداد و يا هر وسيله ديگر عالمت           
حاصـل ضـرب    . كنيـد   شمريد و در طول دستگاه فشارسنج ضرب مي         آمدن عاليم را مي   

 .اختمانمساوي است با ارتفاع س

اما اگر به دنبال يك روش كامالً دقيق و عقالني باشيد بهتر است با بستن نخـي                  .3
به دستگاه فشارسنج آن را به صورت يك اهرم و يا پاندول درآوريد و شـتاب جاذبـه و                   

به طور كلي و اصـولي تفـاوت   . را در سطح زمين و پشت بام محاسبه كنيد      » g«يا مقدار   
 .ختمان را به شما خواهد دادبين اين دو عدد، ارتفاع سا

و باالخره دانشجو به من گفت اگر شما در حل مسأله مـرا در محـدوده دانـش                   .4
هاي فراواني در ذهن دارم كه راه حل زير يكي  فيزيك محدود نفرماييد من راهها و شيوه 

كنم و با كمـال   در طبقه همكف يا زيرزمين به نگهبان ساختمان مراجعه مي      : از آنها است  
بنده اين دستگاه فشارسنج را خدمت جنابعالي به عنـوان هديـه،     : گويم  ه ايشان مي  ادب ب 

 !كنم مشروط به آن كه به من بفرماييد كه ارتفاع اين ساختمان چند متر است تقديم مي

در هر صورت چه اين داستان واقعي و چه طنز باشد، نكته و يا پيام آن كامالً روشن                  
  .سخ مبهم به دنبال دارداست و آن اين كه پرسش مبهم، پا

  
  نامه يك فارغ التحصيل متوسطه به رئيس سازمان سنجش

ضمن سالم و عرض ارادت و آرزوي توفيق الهي براي جنابعـالي و همـه همكـاران                 
  گرامي

 با برگزاري مسابقات ورودي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي در سال جـاري،             
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بر خود الزم دانستم تـا مطـالبي را در          » ينفذكر فان الذكري تنفع المؤمن    «به مضمون آيه    
  .ارتباط با وظايف مهم و بنيادي سازمان سنجش آموزش كشور به اطالع برسانم

هاي متعـددي اسـت، در ايـن          هر چند سازمان سنجش آموزش كشور داراي رسالت       
ميان دو وظيفه يا مسئوليت از اهميت بسيار بااليي برخـوردار اسـت كـه يكـي دقـت و                    

ر مباني نظري محتـواي مـسابقات ورودي و ديگـري دقـت و ريزبينـي در                 نگري د   ژرف
  .اجراي آنها است

اينجانــب دربــاره وظيفــه اول بحــث چنــداني نــدارم و نظــرات خــود را، براســاس  
 كه از ترديد و دودلي دربـاره كنكـور خبـر    _ سال گذشته20هاي انجام شده در    پژوهش

هاي عملي و اجرايي      يفه دوم، يعني جنبه   دغدغه اصلي من، وظ   . ام   اعالم نموده  _دهند  مي
مسابقات ورودي است كه چيزي جـز ايجـاد شـرايط مـساوي بـراي همـه داوطلبـان و                 
كوشش در كاهش و حتي حذف و از ميان برداشتن همه عوامل مخل و مـزاحم بيرونـي      

  .باشد نمي
با اعتراف به اين كه انجام وظيفه و يا تحقـق هـدف اول كـاري مـشكل، پيچيـده و                     

نمايد، در مـورد      گير است و گاه نيز مسائلي خواسته يا ناخواسته رخ نموده و يا مي               انزم
توان شرايط مساوي     ريزي مي   وظيفه دوم چنين نيست و روشن است كه با دقت و برنامه           

جاي تأسـف اسـت كـه، علـي رغـم امكـان             . و عادالنه براي همه داوطلبان فراهم نمود      
هاي امتحاني نه تنها حداقل شرايط مناسـب           حوزه وصول به قله اين هدف، در برخي از       

نيز وجود ندارد، بلكه داوطلبان در حلقة عوامل مخل و مـزاحم محـصورند و بـا چـشم           
باشند؛ بـه عنـوان نمونـه      هاي مداوم چندساله خويش مي      خود شاهد بر باد رفتن كوشش     

ر سال جـاري    توجه جنابعالي را به گزارش داوطلبي كه در اين شرايط نامساعد در كنكو            
  :كنم  جلب مي_ام  و من اصالحات اندكي را در آن انجام داده_به رقابت پرداخته است

ايـن  . بـود ) مدرسـه فاطميـه   (حوزه امتحانيم در يكي از مدارس جنوب شهر شيراز          «
مدرسه مجاور دو خيابان است كه يكي از آنها خيابان پـر ترافيـك و محـل آمـد و شـد                      
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 صـبح جلـو مدرسـه رسـيدم و تـا            6حدود سـاعت    . ستوسايل نقليه سنگين و سبك ا     
هـاي ممتـد و        كه درِ مدرسه باز شـد، انـواع و اقـسام صـداها، از بـوق                7حدود ساعت   

ها تا سوت پاسـبان كالنتـري روبـه رو را شـنيدم و بـا اضـطراب و                     گوشخراش كاميون 
و صـدا   توان در اين جو آكنده از هياهو و پر سـر              پرسيدم چگونه مي    نگراني از خود مي   

  تمركز حواس داشت و به پس دادن درسها نشست؟
با ورود به محوطه مدرسه، اين نگراني جـاي خـود را بـه نگرانـي بزرگتـر داد و آن                     

ايـن نگرانـي و     . ها در فـضاي بـاز مدرسـه بـود           مشاهدة رديف شدن تعدادي از صندلي     
  .ا ديدماضطراب هنگامي به اوج رسيد كه شمارة خود را بر روي يكي از اين صندليه

نيـز  _ كه بيشتر مادران بودند    _از سوي ديگر با باز شدن درِ مدرسه، والدين داوطلبان         
وارد محوطه شده بودند و از اين كه آيا صندلي فرزند آنان در فضاي باز و يـا در درون                    

من كـه   . كردند  رفتند و جستجو مي     ها است با نگراني به اين طرف و آن طرف مي            كالس
الهي «: گفتند ي صندلي خود ايستاده بودم، از چند مادر شنيدم كه مي       زده در يك قدم     بهت
از ته دل آرزو كردم كه اي كاش توفيق اين شـكرگزاري            . »بچه من در سالن است    ! شكر

چند دفعه تصميم گرفتم كه به قول استاد سـخن، سـعدي            ! نصيب مادر من نيز شده بود     
ابقه نـابرابر صـرف نظـر كـنم؛ امـا           و از اين مـس    » عطايش را به لقايش ببخشم    «گرانمايه  

ا       . دار خود نشستم    مقاومت كردم و بر روي صندلي شماره       اي كاش صندليم سالم بود امـ
هاي آن در چنان وضـعي بودنـد كـه بـا يـك       نبود؛ زيرا دسته آن خميده و لق بود و پايه    
  . شدم حركت ساده به راست و چپ متمايل مي

ه سعي در دلداري دادن به فرزنـدان خـود           هنوز تعدادي از مادران ك     8حدود ساعت   
داشتند، در محوطة مدرسه بودند و البته پس از ترك محوطه اغلب در كنـار جـوي آب                  
روان پشت در مدرسه اطراف كردند و صداي اختالط و درد دل آنان با يكـديگر و گـاه                   

  .اظهار عدم رضايت از اين وضع نيز، مزيد بر صداها شده بود
يقه از شروع اولين آزمون نگذشـته بـود كـه عنكبـوتي بـر روي                 دق 10هنوز كمتر از    

ام افتاد و من كه بالفاصله توصيه آقـاي دكتـر پوركـاظمي را دربـاره دقـت در                     پاسخنامه
نظافت پاسخنامه شنيده بودم با مهارت هر چه تمـامتر كوشـش كـردم تـا بـا احتـراز از                     

اين تنهـا حادثـه يـا       .  نشدم نشناس، شر او را دفع كنم كه موفق         نيازردن اين حشره وقت   
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عامل مزاحمي نبود كه به دليل آن كه در فضاي باز بودم به وقوع پيوست، بلكه باد نسبتاً                  
  تند آن روز صبح و صداي جيرجير پرندگان نيز مزيد بر علّت شد

 ساعت تابش آفتاب را تحمل كرده بودم و عرق          3 بود و من حدود      11ساعت تقريباً   
با اين وصف از تالش باز نمانده بودم كه ناگهان سركار خـانم        . ريخت  از سر و رويم مي    

كارتهاي ورود به جلسه امتحـان را از جلـو سـينه بـاز            «: مراقب با صداي بلند اعالم كرد     
من به تصور اين كه اين كار بايـد در آخـرين لحظـه و از طريـق                  . »كنيد و تحويل دهيد   

كـه اعتـراض ايـشان را بـه دنبـال            تعللي   _بلندگو صورت گيرد، كمي در آن تعلل كردم       
 در اين حال به ياد سفارش آقاي دكتر پوركاظمي افتادم كـه در شـب پـيش بـا                    _داشت

كـردم كـه اي كـاش ايـن           كرد و آرزو مي     حالتي پدرانه داوطلبان را دعوت به آرامش مي       
  . سفارش شامل عوامل اجرايي نيز شده بود
ؤال بزرگ در ذهنم بود و آن ايـن         كردم يك س    هنگامي كه حوزه امتحانيم را ترك مي      

آيا مقايسه افرادي همچون من كه در تمام طول اين مسابقه به اصطالح بزرگ علمي               : كه
در جدال و ستيز دائم با عوامل مخل و مزاحم بودند بـا افـرادي كـه نـه تنهـا در چنـين                   

 يك شرايطي نبودند بلكه از تسهيالت خاصي نيز برخوردار بودند، عدالت است؟ آيا اين  
هاي درس   جواب نماند؛ زيرا جواب را با استفاده از آموخته          نبرد نابرابر نيست؟ سؤالم بي    

  .»، مصداقي روشن از استفهام انكاري يافتم ادبيات فارسي
با توجه به مطالب فوق و براساس محتواي گزارش اين داوطلب واقعي و نه فرضي،               

  :اجازه فرماييد چند نكته زير را يادآوري كنم
رش اين داوطلب فرياد يك فرد و يا يك اسـتثنا نيـست، بلكـه فريـاد همـه                   گزا .1

هاي امتحـاني     داوطلباني است كه در گذشته و حال از حضور شرايط نامساوي در حوزه            
اي   برند كه الزم است در جهت خواستة به حق آنان كه به عنـوان وظيفـه                 رنج برده و مي   

هـايي اسـتوار و       كنـد، گـام     ني مي مهم بر دوش سازمان سنجش آموزش كشور نيز سنگي        
  .حساب شده برداشت
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به همان شيوه كه روش و نحوة تعيين رشته داوطلب را سازمان سنجش اعـالم                .2
شود، الزم است اين روش و يـا سياسـت            مي كند و داوطلب به طور كامل از آن آگاه          مي

 شـايعات   در مورد تعيين مكان و يا محل آزمايش داوطلب نيز اعمال گردد تا از آن همه               
 .نادرستي كه در اين باب وجود دارد، جلوگيري شود

هـاي    هاي امتحاني دانشگاه شيراز به پسران و سـالن          در دو سه سال اخير، سالن      .3
هاي  با توجه بدين كه حوزه. امتحاني آموزش و پرورش به دختران اختصاص يافته است

هـاي    جهزتـر از حـوزه    اي م   امتحاني دانشگاه شيراز، حداقل از برخي جهـات، تـا انـدازه           
باشند، اين فكـر بـه شـدت در ميـان داوطلبـان دختـر و                  امتحاني آموزش و پرورش مي    

هاي آنان قوت گرفته است كه سياست جمهوري اسالمي ايـران، بـر انـزوا و يـا                   خانواده
هاي حيات اجتماعي به طرق غير مـستقيم اسـت و مـسأله               كنار گذاشتن بانوان از صحنه    

هـا   چرا اين حوزه! دانند هدي بر اين مدعا و يا مظهري بارز از آن مي        فوق را به عنوان شا    
به تناوب به استفاده هر يك از اين دو گروه اختـصاص نيابـد؟ و چـرا بـا دورنگـري و                      

 ريزبيني از رشد چنين اتهاماتي ناروا جلوگيري نكنيم؟

اجراي مسابقات ورودي دانشگاهها در فضاي باز هيچ توجيـه منطقـي نـدارد و                .4
زمان سنجش بايد از نمايندگان تام االختيار خود بخواهد كه تحت هيچ شـرايطي تـن           سا

نبايد انديشيد بلكـه    » سرانه«در اين موارد به هزينه و كاهش و افزايش          . بدين كار ندهند  
 ... عدالت اصل است و حاكميت از آن اوست 

 
  دو يادآوري

رد تحصيلي داوطلبـان    بيني عملك   تحصيالت متوسطه يكي از بهترين ضوابط در پيش       
اي محكــم از تحقيقــات و  ورود بـه آمــوزش عــالي اسـت و ايــن مــدعا داراي پـشتوانه   

اول آنكه  : با اين وصف به دو نكته بايد توجه كرد        . هاي داخلي و خارجي است      پژوهش
. درست است كه تحصيالت متوسطه يكي از بهترين ضوابط است اما تنها ضابطه نيست             

اره شد در ميان عوامل شناختي، پس از عامل متوسطه، اسـتعداد و             همان گونه كه قبالً اش    
هوش تحصيلي، عاملي بس مهم و با ارزش در اين مسأله است و در ايـن ميـان عوامـل             

بـه عنـوان    » انتظـار موفقيـت   «و  » خودپنداري مثبت تحـصيلي   «غير شناختي از دو عامل      
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عني است كه در گزينش دانـشجو       اين بيان بدين م   . شود  ها نام برده مي     بيني  پيش» بهترين«
بـر محققـان و اسـتادان دانـشگاهها و مؤسـسات            . اين عوامل بايد مطمح نظر قرار گيرد      

آموزش عالي و نيز مسئوالن سازمان سـنجش آمـوزش كـشور اسـت كـه بـه تحقيـق و             
پژوهش پيرامون اين عوامل همـت گمارنـد و راه را بـراي اسـتفاده عملـي و عينـي در                     

ود به آموزش عالي هموار نمايند و دوم آنكه در مـسأله اسـتفاده از               گزينش داوطلبان ور  
مقطع متوسطه، مشكالت و مسائلي خـاص وجـود دارد كـه بايـد بـه آنهـا پرداخـت و                     

در ادامه به برخي از اين      . هاي مناسب را از طريق تحقيق و پژوهش به دست آورد            پاسخ
ان و دانشجويان علوم تربيتـي      شود و به اميد آنكه مورد عنايت محقق         مشكالت اشاره مي  

ه مِـسك و فـي ذلـك فَليتنـافِس           « زنـم كـه     قرار گيرند بر اين مقال مهر ختـام مـي          خِتامـ
  !»المتنافِسون

ميانگين، رتبه كالسي و يا رتبـه درصـدي،         : هاي عددي موجود، چون     از مقياس  .1
 كدام يك ضابطه بهتري خواهد بود؟

م يك عامل پيش بين بهتري خواهد       از دو معدل كتبي و معدل كل دبيرستان كدا         .2
 بود؟

هاي ديگر نيـز بايـد        آيا معدل سال آخر دبيرستان كافي است و يا از معدل سال            .3
 ؟ ...استفاده كرد؟ در صورت اخير چند سال؟ تمام دوران متوسطه؟ دوره راهنمايي؟ و

بيني عملكرد دانشگاه، برخـي از دروس بـر برخـي ديگـر رجحـان                 آيا در پيش   .4
 ؟...  دروس رياضي، زبان فارسي، امال، انشاء و دارند؛ مثالً

بينـي عملكـرد      هاي تحصيلي دوره متوسـطه در پـيش         در سال ها    آيا نوسان نمره   .5
 دانشگاه مؤثر است؟

عـواملي متعـدد و از      » مولـود «هاي مختلف، كـه       دبيرستانها    آيا تفاوت در نمره    .6
 آورد؟ ميآموزان است، تغييري به وجود  جمله سطح دانش دبيران و دانش

دبيرستاني قرار گيرد در ايـن صـورت   هاي  اگر گزينش دانشگاهي بر مبناي نمره  .7
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 آيا نحوه ارزيابي يا نمره دادن معلمان و دبيرستان، متأثر از آن خواهد بود؟

) پـسر و دختـر  (بيني عملكرد دانـشگاه بـين هـر يـك از دو جـنس           آيا در پيش   .8
 تفاوتي وجود دارد؟

 ي در اين مسأله چيست؟نقش وضع اقتصادي ـ اجتماع .9

هاي مختلف دانشگاهي تفـاوتي وجـود دارد، بـدين معنـي كـه                آيا در بين رشته    . 10
 ها بيشتر و در برخي ديگر كمتر است؟ بيني متوسط در برخي رشته قدرت پيش

 تواند منشأ تفاوت باشد؟ آيا بومي بودن يا نبودن مي . 11

 سود جست؟توان  دبيرستاني مي» هاي نامه توصيه«آيا از ارزيابي يا  . 12

هاي مختلف دانشگاهي، وضع روحي و جـسمي متفـاوتي را بطلبنـد،               اگر رشته  . 13
 ها سود جست؟ هاي دبيرستاني آنان در زمينه كشف اين ويژگي توان از پرونده آيا مي

اي   آيا توانايي در نويسندگي و بيـان مكنونـات در قالـب مقالـه اي صـد كلمـه                   . 14
 اي از ضوابط باشد؟  تواند ضابطه مي
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 گون آموزش آنمباني نظري تفكر نقّاد و بررسي رويكردهاي گونا

  1دكتر مژگان رشتچي
  2 فرزانه شهرتاش                                                                    

  
  چكيده

 1980 و   1970هـاي     به دنبال كوشش هايي كه براي تعريف و پرورش تفكر در سال           
وزش تفكـر    رو به كاهش گذاشت، دوباره مسأله آم       1990هاي    آغاز شد و كم كم از سال      
هـاي     حيات تازه اي يافت و نهضت تفكر نقّـاد و شـيوه            2000به دانش آموزان در سال      

جديـد قـرار    هـاي     ضمن خدمت و مدارس، موضـوع پـژوهش       هاي    آموزش آن در دوره   
  .گرفت

  اين  علت . اتفاق نظر ندارند   نقّاد تفكر    مورد بسياري از متخصصان تعليم و تربيت در      
 نقّـاد،  تعريفي دقيق و با مقبوليت عـام از تفكـر              ارائه لي و ،استتفكر   اين    ماهيت  در امر

قـادر نخواهنـد     ريزان درسي و مواد آموزشي       برنامه  و  معلمان ، بدون آن  وضروري است   
   :زيرابود در فرايند آموزش و ارزيابي به يادگيرندگان خود كمك كنند؛ 

 .هاي مهم تفكر است  مهارتاز نقّادتفكر  •

تواننـد   آمـوزان نمـي   دانـش   ارائـه نـشود،    نقّادقيق از تفكر    تا زماني كه تعريفي د     •
 . در اين زمينه بياموزندمسائل الزم را

آمـوزان    تواننـد بـه دانـش        مي زمانيريزان درسي و مواد آموزشي        معلمان، برنامه  •

                                                 
 دانشگاه آزاد اسالمي. 1
 دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب درسي. 2
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  . متفكر و منتقد باشند،كمك كنند كه خود
نايي تفكر نقّـاد در     نظر به اين كه يكي از اهداف اساسي تعليم و تربيت، پرورش توا            

موجود از تفكر نقّاد هاي    يادگيرندگان است، اين مقاله در نظر دارد شاخص ترين ديدگاه         
اميد است پژوهشگران و متخصصان     . و رويكردهاي گوناگون آموزش آن را بررسي كند       

تعليم و تربيت بتوانند با بهره گيري از موضوعات مطرح شده در اين مقاله، براي بـومي                 
  .موزش تفكر نقّاد در كشور اسالمي ايران گامي مؤثر بردارندسازي آ

 

  :مقدمه
متخصصان . تفكر نقّاد موضوعي مهم و سازنده در تعليم و تربيت دنياي امروز است            

هـدف از آمـوزش     . دهند  مي تعليم و تربيت عالقه زيادي به آموزش تفكر از خود نشان          
تفكـر در دانـش آمـوزان    هـاي    د مهـارت  گوناگون پيشبرد و بهبو   هاي    تفكر نقّاد در رشته   

تواننـد    مـي  از طريق تفكر نقّاد، دانش آموزان     . است تا بتوانند زندگي بهتري داشته باشند      
تفكـر نقّـاد هـدفي اسـت كـه در      . مسئول تفكر و متعاقب آن مسئول زندگي خود باشند    

نـسبت بـه    براي پرورش تفكر نقّاد، دانش آموزان و معلمان بايد          . عمل ارزشي واال دارد   
بـه  . اطراف خود احساس تعهد كننـد و بـه تأمـل بپردازنـد            هاي    زندگي خويش و انسان   

  . بايد در حوزه تفكر نقّاد به فعاليت بپردازندها  عبارت ديگر آن
  

  پيش زمينه تاريخي
هـاي    و ديـدگاه  ها    بنيان فكري تفكر نقّاد به قدمت ريشه لغوي آن است و به آموزش            

عميق، مردم را متوجه    هاي    وي با روش پرسش   . گردد  مي باز سال پيش    2500سقراط در   
كرد كه نمي توانند ادعاها و باورهاي خود را در مـورد علـم از نظـر منطقـي                     مي اين امر 

معاني مغلوط، شواهد ناكافي يا باورهاي متناقض معمـوالً تحـت فـن بيـان               . توجيه كنند 
ـ         . شد  مي پوچ و تو خالي پنهان      ود كـه بـر اسـاس آن فـرد         سـقراط پايـه گـذار مكتبـي ب
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بايست قبل از پذيرش هر گونه عقيده يا باور، سؤال هـايي عميـق را كـه در ژرفـاي                     مي
بـراي سـقراط جـست و جـوي شـواهد، بررسـي            . داد  مي كرد، پاسخ   مي تفكرش رسوخ 

و فرضيات، تجزيه و تحليـل مفـاهيم بنيـاني و يـافتن كاربردهـاي اعمـال و                  ها    استدالل
هاي   روش پرسش وي كه يكي از معروفترين روش       . هميتي زياد بود  سخنان افراد داراي ا   

معروف است كه طـي آن پاسـخ يـك          » پرسشگري سقراطي «آموزش تفكر نقّاد است به      
بـا ايـن    . شود كه قبالً توسط معلم تعيين نشده اسـت          مي ديگر منتهي هاي    سؤال به سؤال  

او برنامـه   . ورزد مـي  روش سقراط بر ضرورت شفافيت و انسجام منطقي در تفكر تأكيد          
كار تفكر نقّاد را پايه ريزي كرد كه عبـارت بـود از زيـر سـؤال بـردن عميـق باورهـا و                        

از آن هـايي كـه      انـد     تعبيرهاي معمول و تمايز دقيق ميان باورهايي كه مستدل و منطقـي           
  .عقالني براي تضمين آنچه باور داريم، هستندهاي  فاقد شواهد كافي يا بنيان

 با تفكر نقّاد افالطون، ارسطو و شكّاكيون يونـاني دنبـال شـد كـه                روش كار سقراط  
رسـند، تفـاوت      مـي  همگي بر اين نظر تأكيد داشتند كه چيزها اغلب با آنچه كه به نظـر              

دارند و فقط ذهني آموزش ديده آمادگي دارد تا از طريق نگاه كردن بـه ظـاهر اشـيا بـه                     
، نياز به تفكر نظام مند و يافتن كاربردهاي         از اين سنت يونان باستان    . پي ببرد ها    باطن آن 

وسيع و عميق آن پديدار گشت؛ چرا كه فقط تفكري كه جامع، مـستدل و پاسـخ گـوي                   
  .تواند ما را فراتر از ظواهر ببرد  مينظرهاي مخالف است،

متفكريني ماننـد تومـاس   هاي    در قرون وسطي، تفكر نقّاد نظام مند در آثار و آموزش          
نقّـاد  هاي    وي براي اين كه نشان دهد شيوه تفكرش داراي ويژگي         . فت تجلي يا  1آكيناس

از جمله بيان نظام مند، توجه و پاسخ گويي به تمام انتقادات اصـولي نـسبت بـه نظريـه              
 هــايش اســت ايــن امــور را مرحلــه اي ضــروري در پيــشبرد و تــدوين نظريــه هــايش

  .دانست مي
محققان در اروپا دربـاره مـسائلي       تعدادي كثير از    ) 16و  15قرون  (در عصر رنسانس    

چون مذهب، هنر، جامعه، طبيعت انسان، قانون و آزادي به تفكر نقّاد پرداختند و به اين                
زنـدگي انـسان، نيازمنـد جـست و جـوي           هاي    فرضيه رسيدند كه بي شك اغلب حيطه      

                                                 
1 . Thomas Aquinas 
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 3 و مـور   2، اراسموس 1توان به محققاني چون كولت      مي در اين ميان  . تحليلي و نقد است   
 دومين مرجع تفكـر نقّـاد را كـه          4در فرانسه، دكارت  .  اهل انگلستان بودند اشاره كرد     كه
او عقيده داشت كه بـراي راهنمـايي ذهـن          . نام داشت تأليف كرد   » 5قوانين راهبرد ذهن  «

روش خاص وي در تفكر نقّاد بر اساس اصل شك و           . بايد نظامي خاص را تدوين نمود     
قيده بود كه هر بخشي از تفكر بايد مـورد پرسـش و    دكارت بر اين ع   . ترديد اصولي بود  

 18 و   17طاليه جنبش تفكر نقّـاد در قـرون         . شك و ترديد قرار گيرد و محك زده شود        
 بتوانند نقطـه نظـرات خـود را ابـراز           6ميالدي ادامه يافت تا شخصيت هايي مانند نيوتن       

 نقد كرد و تفكـر نقّـاد        نيوتن ديدگاه هايي را كه درباره جهان مورد قبول عام بود،          . كنند
  .  را ادامه داد9 و كپلر8، گاليله7اشخاص برجسته اي مانند كوپرنيك

 بـه حيطـه     11 و اسپنسر  10در قرن نوزدهم تفكر نقّاد باز هم گسترش يافت و با كومته           
در قرن بيستم، درك ما از قدرت و طبيعـت تفكـر            . زندگي اجتماعي انسان نيز وارد شد     

 كتـابي منتـشر     12، ويليام سـامر   1906در سال   . ي يافته است  نقّاد صورت بندي روشن تر    
ساخت كه در آن به مطالعه بنياد جامعه شناسي و انسان شناسي پرداخته است و به طور                 
مستند نشان داده است كه در حالي كه ذهن انسان تمايل به تفكـر جامعـه محـور دارد،                   

او . ورزنـد   مـي  اعي اصـرار  مدارس بر ايفاي نقش غير نقّادانه در تعلـيم و تربيـت اجتمـ             
                                                 

1. Colet 
2 .Erasmus 
3 .More  
4 .Descartes  
5 .RULES FOR THE DIRECTION OF THE MIND 
6 .Sir Isaac Newton 
7 .Copernicus 
8 .Galileo 
9 .Kepler 
10. Comte  
11 .Spencer   
12 .William Sumner, Folkways 
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  .ضرورت تفكر نقّاد را در زندگي و آموزش و پرورش تشخيص داد
توان چنين نتيجه گيري كرد كه بسياري از متفكران در ابعـاد مختلـف                مي در مجموع 

 تفكر انساني و 2 بنيان گذار عمل گرايي1جان ديويي. به پيشبرد تفكر نقّاد كمك كرده اند      
. ر در اهداف، آمال و مقاصد انسان را روشن ساخته اسـت           به خصوص زمينه وجود تفك    

 نه تنها به اهميت مفاهيم در تفكر انسان پرداخته است، بلكه بـه   3لودويگ ويتگن اشتاين  
تفكر انـسان نيـز   هاي  و محدوديتها  ضرورت تجزيه و تحليل مفاهيم و ارزيابي توانايي      

خـود محـوري و جامعـه محـوري          تمايالت تفكر انسان را به       4پياژه. اشاره نموده است  
شود انسان بتواند در چنـدين        مي نمايان ساخته و ضرورت رشد تفكر نقّاد را كه موجب         

 بـه طـور كلـي     . برسد، آشكار كرده است   » درك آگاهانه «موضع استدالل كند و به سطح       
گوناگون هريك به نوعي به رشد و پيشبرد        هاي    توان چنين نتيجه گيري كرد كه رشته       مي

مـشترك بـين    هـاي     قّاد كمك كرده اند؛ اما مهم ايـن اسـت كـه بتـوانيم موضـوع               تفكر ن 
تواننـد كارسـاز باشـند،        مـي  گوناگون را كه براي دستيابي به اهداف آموزشـي        هاي    رشته

  . به نحو احسن استفاده كنيمها  تشخيص داده، از آن
  

  ماهيت تفكر نقّاد
تاري مهـم در ارزيـابي و       سـاخ ) 1956 (5طبقه بندي سطوح باالي تفكـر بلـوم       مباني  

توانـد در كـالس درس        مـي  استفاده درست از انواع و سطوح مختلف تفكـر اسـت كـه            
كند و معتقد است كه دانـش         مي بلوم تفكر را به شش فرايند، تقسيم بندي       . استفاده شود 

آموزان بايد در سطحي از سطوح فكري تبحر حاصل كنند تـا بتواننـد بـه سـطح بعـدي          
توانند دانشي را ارزيابي كنند كه آن را درك كنند، به             مي ن فقط وقتي  دانش آموزا . برسند

آموزشي كه تعليم و تربيت تفكـر نقّـاد را          هاي    دوره. كار بندند يا تجزيه و تحليل نمايند      
گيرند و قبل از اين كـه دانـش           مي گيرند، مباني طبقه بندي بلوم را در نظر         مي به خدمت 

                                                 
1 .John Dewey 
2 .pragmatic 
3 .Ludwig Wittgenstein  
4 .Piaget 
5 .Bloom’s Taxonomy of Higher Thinking 



  
  
  
 »يش تحليل و تنظيم نظام علوم تربيتياولين هما«

 

 

198

تمـرين  هـا     باالي تفكر بپردازند بـه آن     هاي     مشكل فرايند  آموزان بتوانند به انجام تكاليف    
هـاي شـناختي      پـژوهش البتـه،   . دهنـد   مي تفكر نقّاد هاي    هايي در سطح پايين تر مهارت     

 باالتر لزومـاً    سطوحهاي مربوط به تفكر        ماهيت تفكر، نشان داده است كه فعاليت        درباره
آموزان كم سن هنگامي كه در  ش براي مثال، دان  نمي شوند؛  به سطوح باالي رشد محدود    

 ،پردازنـد   يا فراتر از اطالعات داستان به تخيل مي        كنند  گشايي مي    كلمات را رمز   ،خواندن
شش فرايند تفكر كه بلـوم طبقـه        . اند  حلّ مسأله درگير شده     در واقع در رفتارهاي پيچيده    

  : بندي كرده است، به شرح زير هستند
ست كـه در مـورد آن اطالعـاتي داشـته           دانستن چيزي به معناي اين ا     : دانش •

تواند چيزي را بداند بدون اين كه آن را بفهمـد             مي شخص. باشيد يا موضوعي را بدانيد    
. يا بتواند از آن مطلب در زمينه اي ديگر كه در سطح باالتري قرار دارد، اسـتفاده نمايـد                  

بارت است از در واقع دانش ع   . امور است ) بازخواني و بازشناسي  (دانش شامل يادآوري    
تكرار پاسخ هايي كه قبالً در موقعيت يادگيري، تمرين و آموخته شده اند؛ بـراي مثـال،                 

 است بدون اين كه هـيچ ايـده   E = mC2ممكن است شخص بداند كه نظريه نسبيت 
 .اي از معناي حقيقي اين تساوي داشته باشد

نظور اطالعات به معناي درك م    /  درك يك حقيقت يا موضوع     :فهميدن/ درك •
و مقصود آن است؛ فهميدن به پاسخ هايي بيش تر از آنچه قبالً تمرين و آموختـه شـده                   

از ترجمـه يـا برگـردان، تفـسير و تعبيـر،      اند  اضافي عبارتهاي   اين پاسخ . اند، نياز دارد  
 Eو تفاوت ها؛ براي مثال، ممكن است درك كنيم كه ها  خالصه كردن و كشف شباهت

= mC2است  . 

امور انتزاعـي، قواعـد و قـوانين،        (به كارگيري اطالعات  :  كار بستن  به/ كاربرد •
بـه عبـارت ديگـر،      . يعني يـافتن كـاربرد عملـي بـراي آن         ) و روش ها  ها    اصول، انديشه 
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تواند داشته باشد يا دانستن آن در         مي  چه كاربردي  1دانستن اين كه نظريه نسبيت انيشتن     
 . كند  ميفهم چه مطالب ديگري به ما كمك

تجزيه كردن يعني تقسيم اطالعات به مجموع اجزاي تـشكيل          : تحليل/ هتجزي •
كننـد؛ مـثالً اگـر        مـي  دهنده آن و فهميدن اين كه چگونه آن اجزا در كنار يك ديگر كار             

نظريه انيشتن را در نظر بگيريم، قبل از اين كه بتوانيم دقيقـاً بفهمـيم چگونـه و در چـه                     
رژي، جرم و سرعت نور را بفهميم و درك كنيم          كند، بايد ان    مي شرايطي اين نظريه عمل   

 .گيرند  ميچگونه در كنار يك ديگر قرار

تركيب كردن يعني اطالعات خود را با اطالعات ديگـر          : تفكر خالق / تركيب •
تركيـب  . ارتباط دادن يا توانايي چينش عناصر و اجزا براي ايجاد الگو يا سـاختاري نـو               

آفرينندگي يا خالقيت بـه كـار بـرده انـد؛ بـراي             نامي است كه بلوم و همكاران او براي         
 بفهميم؟ها  توانيم ارتباط نظريه نسبيت را با ديگر نظريه  ميمثال، چگونه

ارزيابي كردن يعني توانايي قـضاوت يـا داوري كمـي يـا             : تفكر نقّاد / ارزيابي •
يـا بـد؟   انـد   آيا اطالعـات مربـوط خـوب   . معينهاي  كيفي درباره امور با توجه به مالك 

آن و  هـاي     را در مـورد نظريـه نـسبيت، كـاربرد         ها    يا نه؟ ممكن است اين سؤال     اند    دقيق
به عالوه ارزيـابي يعنـي در مـورد خـوبي يـا بـدي چيـزي                 . مسائلي از اين قبيل بپرسيم    

آيا نظريه نسبيت نظريه اي خوب است؟ آيـا كاربردهـايش هـم خـوب               : قضاوت كردن 
 . است؟ و سؤال هايي از اين دست

در طبقـه   ) 2001، كراتـول و همكـاران،       2آندرسـون (چند نفر از مربيان تربيت      اخيراً  
تجديد نظر كرده و طبقه بنـدي تـازه         » طبقه بندي بلوم  «بندي حوزه شناختي معروف به      

در طبقـه   .  بـه وجـود آورده انـد        طبقه بندي براي يادگيري، آموزش و سنجش       اي به نام  
هـاي    طبقه بندي .  فرايند شناختي وجود دارد    بندي تازه حوزه شناختي، بعد دانشي و بعد       

سلسله مراتبي، يعني از عيني بـه انتزاعـي و از سـاده بـه پيچيـده                  هر دو بعد به صورت    
  ).2003، 3آلن پين(اند  تنظيم شده

                                                 
1 .Einstein’s theory of relativity 
2 .Anderson 
3 .David Allen Payne 
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ــوزش و ســنجش    )1956(طبقه بندي بلوم  ــادگيري، آم ــراي ي ــدي ب ــه بن طبق

  )2001(آندرسن و كراتول 
  دانش. 1 
  فهميدن. 2 

  
  
  به كار بستن. 3 
  تجزيه/ تحليل. 4 

  
  تفكر خالق/ تركيب. 5 

  
  تفكر نقّاد/ ارزيابي. 6 

/  بازخواني -تشخيص/ بازشناسي(به ياد آوردن     .1
 )بازيابي

تغيير بيان، معنـا كـردن،      «تفسير كردن   (فهميدن   .2
، طبقـه بنـدي   »توضـيح دادن «، مثال آوردن  »ترجمه كردن 

، »وردنبـه صـورت چكيـده درآ      «كردن، خالصـه كـردن      
 )استنباط كردن، مقايسه كردن، تبيين كردن

 )اجرا كردن، استفاده كردن(به كاربستن  .3

تمييز يا تـشخيص دادن، سـازمان      (تحليل كردن    .4
 )»واسازي«دادن، نسبت دادن 

ــابي .5 ــردن  / ارزي ــيابي ك ــردن  (ارزش ــي ك وارس
 )»قضاوت كردن«، نقد كردن »آزمودن«

توليــد كــردن، فرضــيه (خلــق كــردن /آفريــدن  .6
ــاخ ــزي )تنس ــرح ري ــشي«، ط ــشه ك ــد آوردن »نق ، پدي

  )»ساختن«
 اسـت در حـالي كـه در طبقـه بنـدي      تفكر خالق مقدم بر نقّـاد     در طبقه بندي بلوم،     

 _رسد ايـن امـر در فراينـد يـاددهي           مي  است و به نظر    تفكر نقّاد مقدم بر خالق    جديد،  
و تحليـل   درسـي   هـاي     آموزشـي، تـدوين برنامـه     هـاي     يادگيري مانند انتخـاب فعاليـت     

  .يادگيري و سنجش نتايجِ اين دو مهارت تأثير بسزايي داشته باشدهاي  هدف
يافتن اشتباهات يا نكات منفي در تفكر نيـست، بلكـه تفكـري             » نقّاد«منظور از واژه    
 و حقـايق همـراه  هـا   كند و تفكر و عمل را با ارزيـابي     مي را ارزيابي ها    است كه استدالل  
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داند كه به طور اصولي       مي  نقّاد را تفكري هدف مند و دقيق        تفكر 2ريچارد پل . 1سازد مي
كند، تفكـري     مي تفكر نقّاد، همان گونه كه وي به آن اشاره        . دهد  مي تفكر انسان را شكل   

است جامع، داراي نظم و ترتيب كه بر معيارهـاي فكـري اسـتوار و در نتيجـه مـستدل                    
  . است

ون در اين نوع تفكر، متفكر بـا آگـاهي      تفكر نقّاد از ساير انواع تفكر متمايز است؛ چ        
كند و سـعي      مي از ماهيت نظام مند تفكر كيفي به طور مداوم نحوه تفكر خود را وارسي             

تفكـر نقّـاد ماننـد هـر نـوع نظـام ديگـر، متـشكل از دسـته اي            . در بهبود كيفي آن دارد    
 همـه اجـزا از جملـه عناصـر، اصـول، معيارهـا و             . و اجزاي تـصادفي نيـست     ها    ويژگي
تواند به صورت مؤثر نه تنها        مي دهند كه   مي آن، شبكه فعال كاملي را تشكيل     هاي    ارزش

  .3علمي بلكه در آموزش ابعاد گوناگون زندگي نيز مؤثر باشدهاي  در آموزش
سـازد بـا پـذيرش ماهرانـه       مـي تفكر نقّاد شيوه اي از تفكر اسـت كـه فـرد را قـادر            

فكري بر آن ها، شيوه تفكـر خـود را بهبـود            ساختارهاي ذاتي تفكر و تحميل معيارهاي       
توان چنين نتيجه گيـري كـرد كـه تفكـر نقّـاد، تفكـري درسـت و                    مي در نتيجه . 4بخشد

به عبارت ديگر، تفكر نقّاد تفكري معقول، تـأملي،         . هدفش شناخت جهان پيرامون است    
مسئول و ماهرانه است كه هدفش شناخت و تصميم گيـري در مـورد عقايـد و اعمـالي              

كنـد،    مـي شخصي كه نقّادانه فكر. عمل كردها  را باور داشت يا به آن ها    ست كه بايد آن   ا
مناسب مطرح كند، به شكل منطقي استدالل كند و به نتـايج قابـل              هاي    قادر است سؤال  

تواند   مي تفكر نقّاد، تفكري متعالي است كه از طريق آن فرد         . اطمينان و موثق دست يابد    
 مناسب انجام دهد و به جامعه اي كه در آن زنـدگي           هاي    ارزيابيمسئوالنه قضاوت كند،    

توانـد بـه      مـي  معتقد است تفكـر نقّـاد     ) 1933(ديويي  . شاياني بنمايد هاي    كند كمك  مي
صورتي فعال، پايا و دقيق هر اعتقاد يا دانشي را در چارچوب خود مورد بررسـي قـرار                  

  .شود، بپردازد  ميدهد و به نتايجي كه به آن منتهي

                                                 
1. Paul et al., 1995 
2 .Paul (1993)  

  همان. 3
4 .Paul et al., 1993 in Fisher, 2001 
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است يا بـه عبـارت ديگـر        » تفكري كاربردي «معتقد است تفكر نقّاد     ) 2003 (1ليپمن
از ايـن رو،    . است و در نتيجه سعي دارد تا محصولي پرورش دهـد          » تفكر درباره تفكر  «

محصول تفكـر   . تفكر نقّاد سعي دارد با استفاده از دانش تغييراتي عقالني به همراه آورد            
و در بيش تـرين حـد خـود عمـل كـردن بـه آن                ها    اوتنقّاد در كم ترين حد خود، قض      

 بايد اضافه كرد تفكر نقّاد نوعي تفكر است كه عمل قـضاوت را آسـان              . قضاوت هاست 
تكيـه دارد؛ دوم    هـا     اول اين كه بـر مـالك      : سازد؛ زيرا داراي سه خصيصه مهم است       مي

ساس وقوع ح هاي    خود تصحيح گر است؛ و خصيصه سوم اين است كه نسبت به زمينه            
كند كـه بـر       مي در نتيجه، نوعي تفكري قابل اتكا است و از همان قوانيني استفاده           . است

را ارزيابي كرد؛ در نتيجه، تفكر نقّـاد بـر          ها    توان قضاوت كرد و قضاوت     ها مي   اساس آن 
. مالك هايي تكيه دارد كه در انجام عمل قضاوت به عنوان قانون يا اصل قبول شده انـد                 

نبايد ضرورتاً مورد قبول عامه باشند، بايد حتمـاً در          ها     نظر داشت مالك   اگر چه، بايد در   
به عـالوه، چـون تفكـر       . ميان متخصصان از مقبوليت و احترامي خاص برخوردار باشند        

تفكـر نقّـاد   . خـود را بيابـد  هاي  و كمبودها  تواند ضعف  مينقّاد تفكر درباره تفكر است،   
 به فرد حساس بوده، مخالف هـر گونـه كليـشه            منحصرهاي    و نمونه ها    نسبت به ويژگي  

  . آورد  ميسازي است كه با خود تفكر متعصبانه را به همراه
تفكر نقّاد نوعي بي همتا از تفكر هدف مند است كه در آن شخص به طور اصولي و    

برد؛ به همين علت تفكـر        مي فكري را به كار   هاي    طبق عادت در تفكر، معيارها و مالك      
گيـرد و     مـي  است به عهده  ها    ت ساختار تفكر را كه شامل فرضيات و نظريه        نقّاد، مسئولي 

آن را با توجه به معيارهايي مانند ربط، صحت، دقت، شفافيت، عمق، وسعت و كفايـت                
  . كند  ميتفكر متعالي نمي تواند وجود داشته باشد، راهنماييها  كه بدون آن

گوناگون آموزش و سنجش    اي  ه  اين تحقيق در مورد جنبه    ( 2در گزارش تحقيق دلفي   
                                                 

1. Lipman 
2 .Delphi research report (1990) 
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تفكـر  ) تفكر نقّاد است و با تعامل چهل و شش متخصص تفكر نقّاد، انجام شـده اسـت            
متخصصان اين تحقيق به اتفاق آرا      .  است 1نقّاد خوب شامل بعد مهارتي و بعد تمايالتي       

دهند كـه     مي شناختي، جوهره اصلي تفكر نقّاد را تشكيل      هاي    نظر دادند كه شش مهارت    
  :آمده استها  آنهاي  جدول زير به همراه زير مهارتدر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ــناختي تفكــر     ــارت ش مه

  نقّاد خوب
  شناختي تفكر نقّادهاي  زير مهارت

  طبقه بندي، شفاف سازي معنا  تفسير 1
بررسي ايده ها، شناسايي استدالل ها، تحليل         تحليل 2

  استدالل ها
  اسنجش ادعاها، سنجش استدالل ه  ارزيابي 3
ديگر، نتيجـه   هاي    كاوش شواهد، حدس راه     استنتاج 4

  گيري
  بيان نتايج، توجيه روندها، ارائه استدالل ها  توضيح 5
  خود آزموني، خود تصحيحي  خود نظمي 6

                                                 
1 .dispositional 
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 داشتن مهارت به معناي توانايي اجراي مناسب آن در زمان مناسب، و همچنين دارا              

اگرچه هـر تفكـر     .  از آن در مواقع الزم است      بودن درجه اي از تبحر و تمايل به استفاده        
ارزش مند تفكر نقّاد نيست؛ ولي تفكر نقّاد متعلق به خانواده سطوح باالي تفكر است و                
. در كنار انواع اشكال ديگر مانند حل مسأله، تـصميم گيـري و تفكـر خـالق قـرار دارد                   

خـش بررسـي    روابط  پيچيده ميان اشكال سطوح باالي تفكر هنوز به نحوي رضـايت ب             
  .نشده است

شناختي را درست به كار بريم، بايد بـا ميـل           هاي    چنانچه بخواهيم هريك از مهارت    
گروه تحقيق، تمايالت عاطفي در متفكران خوب را عمـدتاً در دو            . شناختي همراه باشد  

 : كند  ميزمينه دسته بندي

 :رويكرد كلي به حيات و زندگي .1

 بي شمارهاي  كنجكاوي درباره موضوع 

 ل به آگاهي و به روز داشتن اطالعاتمي 

 اعتماد به نفس در توانايي استدالل 

 تمايل به مرور و بررسي مجدد و صادقانه نظرها 

 فكر باز داشتن نسبت به تنوع نظرها 

 ؛...احتياط در قضاوت يا تغيير آن و  

  

 :و مشكالت خاصها  رويكرد به موضوع ها، سؤال .2

 بيان شفاف نظر يا سؤال •

 م كارهاي پيچيده نظم در انجا •

  انتخاب و به كارگيري معقول مالك ها •

 ... دلسوزي در تمركز روي مسأله درست و  •
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  متفكر نقّادهاي  ويژگي
به عبارت ديگر شخصي كـه  . واژه نقّاد بر خود مختاري فكري متفكر نقّاد تأكيد دارد        

؛ بلكه قادر است اسـتدالل      )1995پل،  (كند نتايج را بدون نقد نمي پذيرد          مي نقّادانه فكر 
قوي را از استدالل ضعيف تشخيص دهد و براي انجام اين كار به نحو احـسن بايـد از                   

و هـا     توانـد اسـتدالل     مي متفكر نقّاد . مشخص و قابل يادگيري استفاده نمايد     هاي    مهارت
هـاي    شواهد را تحليل و ارزيابي كند، فرضيات را واضح ساخته و ارزيابي كند، اسـتنتاج              

منطقي را رد كنـد، از بهتـرين و كامـل تـرين شـواهد موجـود                 هاي    غير موجه يا جهش   
استفاده نمايد، تمايزهاي مناسب قائل شـود، مطالـب را شـفاف توضـيح دهـد و از بـي                    

دانـد و     مي ظاهري را تطبيق دهد و بين آنچه      هاي    انسجامي و تناقض دوري كند، تناقض     
) 1987 (1نيكرســون.  قائــل شــودآنچــه در مــورد حقيقــت آن مــشكوك اســت تفــاوت

رفتـاري،  هـاي     متفكر نقّاد را از نظر دانش، توانايي، طرز برخورد و عـادت           هاي    مشخصه
  :او معتقد است متفكر نقّاد. كند  ميتوصيف
 .كند  مياز شواهد ماهرانه و كامل استفاده •

 .كند  ميرا مختصر و مربوط بيانها  دهد و آن  ميافكارش را سامان •
                                                 

1. Nickerson 
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بـي  هـاي    ي كه از نظـر منطقـي داراي ارزش هـستند را از اسـتنتاج              استنتاج هاي  •
 .دهد  ميارزش تشخيص

را هـا     در صورت عدم وجود شواهد كافي براي تأييـد يـك تـصميم، قـضاوت               •
 .گذارد  ميمعوق

 .دهد  ميتفاوت ميان استدالل كردن و معقول جلوه دادن را تشخيص •

 .پيش بيني كنداحتمالي اعمال متفاوت را هاي  كند پي آمد  ميسعي •

 .كند  ميدرجات متفاوت اعتقاد را درك •

 .شود  ميو تمثيل هايي را كه ظاهراً يك سان نيستند، متوجهها  شباهت •

 .مي تواند به طور مستقل ياد بگيرد و هميشه به اين كار عالقه دارد •

آمـوزش  ها    مي تواند راهكارهاي حلّ مسأله را در غير از حيطه هايي كه در آن              •
 .ه كار ببردديده است ب

مي تواند با استفاده از همان راهكارهايي كه بـراي حـل مـسائل داراي قاعـده                  •
 . آموخته است مسائل بي قاعده را حل كند

مي تواند مطالب نامربوط يك مباحثه لفظي را كنار گذاشته و مطالب اصـلي و                •
 .عمده ي آن را بيان نمايد

كنـد هـم      مـي  هد و سعي  د  مي به رسم عادت نظرهاي خود را مورد سؤال قرار         •
را هـا     مهم هستند بفهمد و هم كاربردهاي آن نظريه       ها    فرضيه هايي را كه براي آن نظريه      

 .درك كند

 .به تفاوت ميان اعتبار يك باور و شدت اعتقاد به آن حساس است •

نسبت به اين واقعيت كه درك اشخاص هميشه محـدود اسـت، كـامالً واقـف                 •
مورد افرادي كه داراي نگرش بدون كندوكاوند، بـيش تـر           داند كه اين امر در        مي بوده و 
 .كند  ميصدق

دهـد، بـه احتمـال وجـود تعـصب در             مي خطا پذيري عقايد خود را تشخيص      •
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داند كه اين خطر هميشه وجود دارد كـه شـواهد را بـه                مي عقايد خويش آگاهي دارد و    
 شخصي خود سنگين تر سازدهاي  نفع سليقه

مناسـب بپرسـد، اطالعـات مربـوط        هاي    تواند سؤال   مي كند  مي فردي كه نقّادانه فكر   
جمع آوري كند و بر اساس اين اطالعات منطقي استدالل كند و در مورد اين جهان بـه                  

 چنان كه قبالً گفته شد، تفكر نقّـاد ايـن توانـايي را بـه افـراد                . نتايج قابل اطميناني برسد   
را ها    دهد قضاوت كرده، آن اتفاق      مي دهد كه در مورد اتفاق هايي كه پيرامونشان رخ         مي

ارزيابي كنند و براي بهبود زندگيشان تـصميمات مـسئوالنه اي اتخـاذ كننـد؛ در نتيجـه،            
كنند، درباره باورهاي سنتي بـه        مي متفكرين نقّاد در جست و جوي مشكالت اند، سؤال        

د بـراي   فكـر كننـ   هـا     پردازند و به جاي اين كه از ديگران بخواهند تا براي آن             مي چالش
  . كنند  ميخودشان فكر

معتقد است تفكر نقّاد بر فرايند هايي عقالني و هوشيارانه استوار اسـت             ) 1995(پل  
شود و    مي او ميان تفكر بي هدف و هدف مند تمايز قائل         . كه قابل آموزش و هدايت اند     

 مـا   سرگردان است؛ پيتزا  ها    دارد كه تفكر بي هدف در جريان بي انتهاي تداعي           مي اظهار
برد و محله كودكي      مي اندازد و رستوران ما را به محله كودكي مان          مي را به ياد رستوران   

ايـن  . ...اندازنـد    ميآن دورانهاي  يادآور دوستان ما است و دوستانمان ما را به ياد بازي       
نوع تفكر به آموزش نيازي ندارد؛ ولي تفكر هدف مند كه شامل حلّ مسأله، اسـتدالل و                 

  . ت، كاري بسيار مشكل و كامالً نيازمند آموزش استفهميدن اس
كند نيرو و حركت آن در سطحي پايين قرار دارد            مي هنگامي كه ذهن بي هدف فكر     

. و بيش تر به كاهلي و كندي تمايل دارد و البته نتيجه چنين تفكري نيز بي فايـده اسـت            
آيد، ذهن بايد بـراي    ميبه طور كلي، هنگامي كه تفكر براي اجراي تكليفي به چالش در           

خواهد به دست آورد، بيافريند، يـا    ميفكري آماده باشد تا بتواند به آنچه كه     هاي    فعاليت
براي خلق محصوالت فكري، كارهاي فكري زيادي بايـد انجـام داد و البتـه               . بيان نمايد 

 هـاي  بايد در نظر داشت كارهاي فكري به معيارهاي خردمندانه نيـاز دارد؛ لـذا، فعاليـت      
  . توانند به طور تصنعي از يكديگر جدا شوند  ميخالق و نقّاد درهم تنيده و فقط

در بيانيه اجماعي دلفي درباره تفكر نقّاد و متفكر نقّاد خوب آمده است كه تفكر نقّاد                
 نظم است كه حاصل آن عالوه بر تفسير، تجزيه، ارزيابي و            _هدف مند و قضاوتي خود    
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فهوم سازي، روش شناسي، مالك شناسـي و زمينـه هـايي            استنتاج، به توضيح شواهد، م    
تفكر نقّاد ابزار الزم كندوكاو     . استوار است ها    گردد كه آن قضاوت خاص بر آن        مي منجر

است، نيرويي آزاد كننده در آموزش و پرورش و سرچشمه زنـدگي فـردي و اجتمـاعي                 
اني فراگيـر و    اگرچه تفكر نقّاد مترادف تفكر خوب نيست، يك پديده انس         . شخص است 

متفكر نقّاد آرماني فردي است كنجكـاو، مطلـع، اهـل اسـتدالل،             . خود اصالح گر است   
شخصي، هاي  روشنفكر، انعطاف پذير، منصف در ارزيابي، صادق در مواجهه با سوگيري

مـورد بحـث، مـنظم در       هـاي     محتاط در قضاوت، آماده تجديد نظر، شفاف در موضـوع         
يافتن اطالعات مرتبط، منطقـي در انتخـاب مـالك          موضوعات پيچيده، سخت كوش در      

ها، متمركز در كند وكاو و ثابت قدم در يافتن نتايجي كه به اندازه خود موضـوع دقيـق                    
در نتيجـه، تربيـت متفكـرين نقّـاد         . دهد  مي اند، البته تا جايي كه شرايط كند وكاو اجازه        

هـاي   ورش مهـارت خوب يعني حركت به سوي اين آرمان كه مبتني است بر تركيب پـر  
آورنـد و اسـاس       مـي  مفيـدي را بـه وجـود      هـاي     تفكر نقّاد و تمايالتي كه پيوسته بينش      

شايان ذكر است كه افـرادي را كـه         . كنند  مي اجتماعي مردم ساالر و عقالني را پي ريزي       
در مهارت تفكر نقّاد، تخصص دارند اما نمي توانند به طور مناسب از آن استفاده نمايند،  

  .  متفكر نقّاد خوب ناميدنمي توان
  

  رويكردهاي گوناگون براي آموزش تفكر در برنامه درسي
  : كه عبارتند از1سه رويكرد عمده در آموزش تفكر وجود دارد

تفكـر از طريـق نـوعي خـاص از          هـاي     آمـوزش مهـارت   : 2رويكرد چارچوبي  .1
 .درسي مانند علوم اجتماعي يا علوم فيزيكيهاي  رويارويي و درك موضوع

                                                 
 بعضي آن را به چهار رويكرد تقسيم كرده اند، در اين حالت رويكرد سوم كـه خـود شـامل رويكـرد              .1

  .شود  ميشود به دو گروه مجزا تفكيك  مي نيز (philosophical approach)فلسفي
2.  framework approach 



         هاي گوناگون آموزش آن نظري تفكر نقّاد و بررسي رويكردمباني           

 

209

كاربردي و  هاي    آموزش تفكر در يا در رابطه با يكي از مهارت         : 1كرد القايي روي .2
تحقيق به صورت تمرين تأمـل      هاي    قابل انتقال گسترده مانند خواندن، نوشتن يا مهارت       

 . در نحوه حلّ مسائل

آمـوزش تفكـر نقّـاد بـه صـورت          : 2)شامل رويكرد فلسفي  (رويكرد تفكر نقّاد     .3
.  استفاده از تكاليف يا بازي هايي كه زمينه اي خاص ندارنـد            فعاليتي انتزاعي و مستقل و    

 .شود  ميچنانچه رويكرد فلسفي باشد اين كار از طريق برنامه فلسفه براي كودكان اجرا

زيادي در خصوص نكات مثبت هر يـك از سـه رويكـرد فـوق در ميـان                  هاي    بحث
  . 3محققاق در گرفته است

  رسيتفكر در موضوعي د:  رويكرد چارچوبي-1
اين رويكرد ممكن است در دانش آموزان ايجاد انگيزه نمايد و براي آنان قابـل فهـم    

تفكـر در  هـاي   اول آنكه يادگيري و به كارگيري مهارت. باشد؛ اما دو مسأله مطرح است     
درسي منوط به تسلط بر دانش آن موضـوع اسـت و ايـن خـود                هاي    هر يك از موضوع   

درگير شدن با تمرين هايي اسـت كـه الزمـه           شامل درك اصول روش شناسي و توانش        
تفكر پرورش  هاي    دوم  آنكه آيا مهارت    . مستدل در آن زمينه خاص هستند     هاي    قضاوت

 تعمـيم هـا     درسي و موقعيـت   هاي    يافته در چنين موقعيتي خود به خود به ساير موضوع         
  يابند يا خير؟ مي

عت و عمـق بـه      تفكـر نقّـاد و خـالق از نظـر محتـوا، وسـ              معتقد اسـت كـه       4مايرز
هـاي گونـاگون شـكل     انـد و در موضـوعات مختلـف بـه راه         موضوعات درسي وابـسته   

هـايي متفـاوت    گيرند؛ براي مثال، تفكر نقّاد در آموزش هنر شامل مفـاهيم و توانـايي            مي
يـا در مطالعـات اجتمـاعي اسـت؛ از ايـن رو،       نسبت به تفكر نقّاد در آموزش رياضيات      

مختلف توسعه يابد؛  هاي    عات درسي گوناگون بايد به شيوه     تفكر نقّاد و خالق در موضو     
را در هـا     بنابراين معلمان همه دروس بايد آموزش تفكر نقّاد و خالق را ياد بگيرند و آن              

دانـش آمـوزان نيـز پـيش از ايـن كـه بتواننـد               . رويكردهاي آموزشي خود به كار گيرند     
                                                 

1. infusion approach 
2 .critical thinking approach (including philosophical approach) 
3 .Powell, 1987; Nickerson, 1988; Nisbet and Davies, 1990 
4 .Meyers 1986 
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 بايـد واژه هـا، مفـاهيم و         چارچوبي براي تفكـر نقّـاد و خـالق در هـر رشـته بـسازند،               
فقط در اين صـورت اسـت كـه تجـسس،           . اصلي آن رشته را خوب بياموزند     هاي    روش

تفكـر نقّـاد و خـالق در محـيط     هـاي   مهارت. شود  ميپرسش و تجزيه و تحليل شروع    
  .يابد  ميبحث و تبادل فكري و حلّ مسأله به بهترين وضع توسعه

) ه رشد شناخت از طريق آموزش علوم      سرعت بخشيدن ب   (CASE1اشاره به برنامه    
ايـن برنامـه بـراي بـاال بـردن تفكـر علمـي در               . مثالي خوب براي ايـن رويكـرد اسـت        

 درس نمونه براي جاي گرفتن بـه طـور          30در اين برنامه    . طراحي شده بود  ها    دبيرستان
ارزيابي دانش آمـوزان، شـامل      . پراكنده در ميان دروس عادي علوم طرح ريزي شده بود         

ليف استداللي پياژه در پيش آزمـون، پـس آزمـون و پـي گيـري و همچنـين نحـوه                     تكا
تكاليف پياژه اي، يادگيري كلي دانش آموزان را البته         . عملكرد در امتحانات كشوري بود    

 كـه  2البته تحقيق ديگري نيز در اين زمينه انجام شده اسـت    . داد  مي با اختالف زياد نشان   
وم اجتماعي و روان شناسي به دانش آمـوزان آمـوزش           از طريق دروسي مانند تاريخ، عل     

  . داده شد تا متفكرين تواناتري باشند
  
  انتقالي هاي  تفكر مانند ساير مهارت:  رويكرد القايي-2

متخصصين گزارش دلفي معتقدند كه تفكر نقّاد، دانشي يـك پارچـه نيـست كـه بـه              
. آموزش داده شـود   صورت يك يا چند موضوع درسي در كنار ساير دروس در مدارس             

زنـدگي و يـادگيري     هاي    معتقدند تفكر نقّاد مانند خواندن و نوشتن، در همه زمينه         ها    آن
هـاي   توان آن را مانند خواندن و نوشـتن در تلفيـق بـا رشـته              مي كاربرد دارد؛ از اين رو،    

درسي كه محتوايي خاص دارند يا در برنامه هايي كه بر اساس وقايع روزمره به پرورش 
  . پردازند، پرورش داد  مير نقّادتفك

                                                 
1. CASE (Cognitive Acceleration through Science Education) -1994 
2. Perkins and Grotzer (1997)   
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يا پاي بند به    اند    قابل انتقال هاي    تفكر، مهارت هاي    اگرچه در اين مورد كه آيا مهارت      
 1براي مثـال گِلَـسِر    . حوزه محتوايي خاصي هستند، اختالف نظر وجود دارد       هاي    ويژگي

ديمي و غير   به درستي نظريه دوم اعتقاد دارد و معتقد است ديدگاه اول بر اساس مدل ق              
 و همكارانش بر    2از سوي ديگر، كوهن   . شناختي انسان استوار است   هاي    مفيد از فعاليت  

مرتبط هاي    تواند متعاقباً به توانايي تفكر نقّاد در زمينه         مي اين باورند كه تبحر در موضوع     
هاي  كنند كه تأكيد بدون برنامه بر مهارت  ميبه طور كلي، محققان چنين بيان    . منجر شود 

هـا    تفكر، پرورش و اسـتفاده از آن      هاي    تفكر، تاثير چنداني ندارد؛ ولي تمركز بر مهارت       
در اين رويكرد بايـد  . شود  ميدر مدت طوالني، موجب به وجود آمدن تفكري كارآمدتر     

درسـي تأكيـد    هـاي     بر پرسشگري، خواندن، نوشتن و گوش دادن نقّـاد در همـه برنامـه             
  . 3شود

قيقشان، نوع شناسـي كـاملي از پرسـشگري كـه معلمـان              و همكارانش در تح    4رتس
تفكر شاگردانشان در هر درس استفاده نمايند، ارائـه داده          هاي    بتوانند براي ارتقاي سبك   

در مـدارس   ها    به نظر آن  . فقدان تأكيد بر تفكر در مدارس را به نقد كشيده اند          ها    آن. اند
كاوشـگري،  / شود ولي كند وكـاو     مي امتياز داده ها    به حفظ كردن، تكليف منزل و تمرين      

  .شوند  ميتأمل و در نظر گرفتن پيشنهادهاي گوناگون، ناديده گرفته
مستندي براي آموزش راهبرد شناختي در زمينه تفكـر         هاي     شيوه 5پرسلي و ولوشين   

پايه در مدارس ابتدايي كاربرد     هاي    كه براي مجموعه اي از مهارت     اند    نقّاد گزارش كرده  
پـرورش  «: بـراي خـود فكـر كـردن       تـوان     مـي  مله ديگر كتاب در اين زمينه     از ج . دارند

خواندن، نوشـتن و فكـر       و   6)1987(فيلد    مي  اثر »تفكر نقّاد از طريق نوشتن    هاي    مهارت
  . را نام برد7 اثر روزنبرگ»نقّادهاي  پيوند: كردن

                                                 
1. Glaser (1984) 
2 .Kuhn (1988)  
3 .Paul, 1993; Glaser, 1984; Keating 1988 
4 .Raths,1967 
5 .Pressley and Woloshyn (1995)  
6 .Mayfield’s (1987) Thinking for Yourself: Developing Critical thinking Skills through 
Writing 
7 .Rosenberg’s (1989) Reading, Writing and Thinking: Critical Connections. 
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  اشـاره  گونـاگون هـاي      به مباحثي در آموزش تفكر نقّاد براي انتقال به حيطه          1هالپرن
او مـدلي  . كنـد   مـي كند و بر آن است كه آموزشگاه، يادگيري را به محل كـار تبـديل           مي

اولـين قـسمت    . كند  مي تفكر پيشنهاد هاي    چهار قسمتي براي ياددهي و يادگيري مهارت      
هـاي    اين مدل بخش رغبت است كـه يادگيرنـدگان را بـراي تـالش در جهـت چـالش                  

تفكـر  هـاي     رن يادگيرندگان عالوه بر آموزش مهارت     به نظر هالپ  . سازد  مي شناختي آماده 
و شيوه هايي براي وارسي مستمر و       ها    به كارآموزي هايي خاص براي تعميم آن مهارت       

  . در آينده نيز نياز دارندها  ارزيابي كيفيت و كارآيي به كارگيري آن
  
  تفكر نقّاد به صورت فعاليتي انتزاعي : رويكرد تفكر نقّاد. 3 

 سـعي دارد بـا اسـتفاده از گفـت و گـوي              3»فلسفه بـراي كودكـان    «طريق   از   2ليپمن
سقراطي و ديگر اَشكال مباحثه بـا هـدف تـشديد تحليـل و تعريـف مفهـومي، قـدرت                    

در ايـن روش دانـش آمـوزان هـر          . استدالل و قضاوت اخالقي كودكان را قـوي سـازد         
معلمـان  . كنند ي م موضوعي را كه عالقه دارند در بحث مطرح و راجع به آن گفت و گو              

ليـپمن و   . دارنـد   مـي  را به فكر كردن و اسـتدالل كـردن وا         ها    نيز با طرح سؤال هايي آن     
همكارانش بر اين اساس كه تفكر سطوح باال با پرورش كنجكاوي ذاتي كودكان دربـاره               

شود، برنامـه اي را در مـدارس ابتـدايي، راهنمـايي و               مي طبيعت و مسائل اخالقي آغاز    
كـه  انـد     ليپمن و همكارانش مواد آموزشي متعددي تهيه كرده       . ريزي كردند متوسطه پايه   

بر برانگيختن حس تعجب و شـگفت زدگـي كودكـان تأكيـد دارد و بـر همـين اسـاس                   
  . دهد  ميپرورشها  حل مسأله و كشف تحليلي را در آنهاي  مهارت

كالسـون و   عالوه بر ليپمن و همكارانش، مطالعات ديگري نيز محققاني مانند ليم، ني           

                                                 
1 .Diane Halpern (1998) 
2 .Mathew Lipman (1984) 
3 .philosophy for children (P4C) 
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درسـي  هـاي     دهد دانش آموزان عالوه بر موضوع       مي كه نشان اند     انجام داده  1همكارانش
فردي و ميان فردي نيز موفقيت هـايي كـسب كـرده            هاي    متداول، در استدالل و مهارت    

  . اند
برنامـه او بـه نـام       .  درباره تفكر جانبي نيـز اشـاره كـرد         2مي توان به تحقيق دو بونو     

تفكـر و هـدف آن ايجـاد انگيـزه در           هـاي      درس آموزش مهارت   60 مشتمل بر    3كورت
به عالوه اين برنامـه اهـداف ديگـري نيـز دارد كـه              . دانش آموزان سنين گوناگون است    

خالق براي مـسائل داخـل و       هاي    عبارت است از پرورش توانايي تفكر و يافتن راه حل         
همچنين سعي دارد به    اين برنامه   . خارج از كالس، بهبود كيفيت و كميت نگارش خالق        

دانش آموزان آموزش دهد تا خود را متفكري فعال بدانند و در نتيجه تـصوير بهتـري از     
دروس . خود ترسيم نموده، به توانايي خود در كـسب موفقيـت اطمينـان داشـته باشـند                

مذكور براي دانش آموزان دوازده ساله و باالتر و براي دراز مدت طراحي شده است؛ اما 
 داشت كه شواهد محكمي مبني بر موفقيت مستمر اين برنامه به خصوص در              بايد توجه 

  .انتقال اين دروس به برنامه درسي در دست نيست
رويكردهايي را بـراي منطـق و نگـارش اسـتداللي طـرح             ) 1995(پل و همكارانش    

تحليلي براي بحث در مورد مسائل روز و رشد سطوح          هاي    كه بر مهارت  اند    ريزي كرده 
  . گوناگون تأكيد داردهاي  فكر در رشتهباالي ت

بسياري از تربيـت    . تفكرِ صِرف وجود دارد   هاي    به هر حال توجه به آموزش مهارت      
كه براي تشويق افراد به تفكر نقّاد يا سطوح باالي تفكـر بايـد از               اند    كاران بر اين عقيده   

شند يـا بـه حـلّ       روزمره نزديك با  هاي    تكاليفي استفاده شود كه تا حد ممكن به فعاليت        
درگيـر  هـا     مسائل و كاوش هايي بپردازند كه كودكان و جوانان در دنيـاي واقعـي بـا آن                

 اشاره كرد كه معتقد اسـت يـادگيري و          4توان به رزنيك    مي از جمله اين محققان   . هستند
خود را  هاي    يابد كه به دانش آموزان فرصت داده شود تا يادگرفته           مي تفكر وقتي افزايش  

يابـد    مـي  ضمناً بايد توجه داشت يادگيري وقتي افزايش      .  واقعي به كار گيرند    در تكاليف 
                                                 

1 .Lim, 1995; Niklasson et al. 1996 
2 .De Bono (1990) 
3 .Cort 
4 .Resnick (1987) 
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قبلي دانش آموز بنا شود و به يادگيرندگان فرصت دهد تا           هاي    كه بر پايه دانش و تجربه     
  . دانند با اطالعات جديدي كه بايد ياد بگيرند، ارتباط دهند  ميآنچه

تفكر بيش تـر مبتنـي بـر        هاي    ارتگوناگون آموزش مه  هاي    اگر چه بحث بر سر راه     
بحـث برانگيـزي را در ايـن    هـاي     نظريه است تا واقعيت و هر گـروه مباحـث و نظريـه            

مركـز تحقيـق   « در 1خصوص مطرح نموده است، گروهي از محققان به سرپرستي كندال 
 سعي بـر آن  3 واقع در كلورادو2»براي تعليم و تربيت و آموزش در قاره آمريكاي شمالي     

تفكر و استدالل ميان رشـته اي ارائـه         هاي    كه نظرگاهي مبتني بر وجود مهارت     د  ان  داشته
عمـومي تفكـر و اسـتدالل       هاي    سعي كردند منبعي را براي استخراج مهارت      ها    آن. دهند

گوناگون هاي    براي انجام اين كار، تعداد بي شماري از متخصصان در رشته          . معرفي كنند 
.  شدند تا اسناد معيار شده مورد نظر را تهيه نماينـد           در كل اياالت متحده آمريكا انتخاب     

گوناگون مانند  هاي    عمومي تفكر و استدالل را در موضوع      هاي    هدف اين بود كه مهارت    
علوم، رياضيات، علـوم اجتمـاعي، جغرافـي، تـاريخ، تربيـت بـدني و تعليمـات مـدني                   

 4 مشخص شـد   در نتيجه اين تحقيق، شش مهارت كلي تفكر و استدالل         . مشخص نمايند 
  :كه عبارتند از

  و تفاوت هاها  تشخيص شباهت .1
 حلّ مسأله و رفع اِشكال .2

 مباحثه .3

 تصميم گيري .4

 آزمون فرضيه .5

                                                 
1 .Kendal (2000) 
2 .Mid-continent Research for Education and Learning (McREL) 
3 .Colorado 
4 .Kendal and Marzano, 2000  
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  استفاده از منطق و استدالل  .6
   

  آموزش و سنجش تفكر نقّاد
تفكر نقّاد يك توانايي ذاتي نيست بلكه قابل يادگيري است و بايد آموزش داده شود               

تواند نحوه عيني     مي  معتقد است شخص   1فاسيون.  نمي آموزند  و اغلب افراد هرگز آن را     
تواند گنجينه فرايندها و مالك هـايي را كـه در             مي تر و منطقي تر فكر كردن را بياموزد؛       

  .گيرند، گسترش دهد  ميگوناگون تفكر و كند وكاو انسان مورد استفاده قرارهاي  زمينه
اني دوره ديـده و داراي معلومـات،        براي آموزش تفكر نقّاد به كودكان، وجود معلمـ        

تدريس تفكر نقّـاد    . الزم را انتقال دهند   هاي    ضروري است تا بتوانند اطالعات و مهارت      
آن را در   هـاي     وقتي مؤثر است كه معلم تمايالت تفكر نقّاد و استفاده مناسب از مهارت            

  .هر بخش از آموزش، الگوسازي كند
اولـين فرضـيه آن اسـت كـه     . هم استوار است به طور كلي، تفكر نقّاد بر دو فرضيه م        

فرضيه دوم بر اين ايده تكيه دارد كـه هـر    . گذارد  مي كيفيت تفكر بر كيفيت زندگي تأثير     
تواند همواره كيفيت تفكر خود را بهبود بخشد؛ بنابراين، آموزش تفكر نقّـاد بـه                 مي كس

كمك ها    بود زندگي آن  تواند به بهبود تفكر دانش آموزان و در نتيجه به           مي دانش آموزان 
تفكر نقّاد بايد بخشي از برنامه درسي مدارس باشـد؛ چـون هرگـز نمـي توانـد از                   . كند

تفكـر نقّـاد شـامل      ). 1993پـل،   (خودكار و غير تأملي فرا گرفته شود        هاي    طريق فرايند 
تواننـد فـرا      مـي  گوناگونهاي    كلي و قابل انتقال است كه در زمينه       هاي    دسته اي مهارت  

  .2شوندگرفته 
آموزشي در اكثر مؤسسات آموزشي در سراسر جهان معتقد         هاي    اگرچه اغلب تمرين  

كه هيچ مناسبتي با اذهـان و افـراد         اند    به نظريه تعليمي در دانش، يادگيري و سواد علمي        
پس از يك دوره مقدماتي كه دانش آموزان در معرض خوانـدن،            ). 1995پل  (نقّاد ندارد   

كـم و بـيش فنـي       هـاي     گيرند، آموزش در مدارس به حيطـه       ي م نوشتن و رياضيات قرار   
شود كه هر يك واژگان فني بسيار و محتوايي وسيع يـا احكـام هماننـد دارد؛                   مي تقسيم

                                                 
1 Facione, 1990 
2 Morgan,2004 
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 معلمـان سـخنراني   . كننـد   مـي  خاص را حفظ و تكرار    هاي    دانش آموزان جزئيات حيطه   
ر علمي دانش آمـوزان     روزانه و غي  هاي    تجربه. دهند  مي كنند و به شاگردانشان تمرين     مي

دانـش آمـوزان    هـاي     شود، زمان كمي براي برانگيزاندن سـؤال        مي با دروس كم تر تلفيق    
 شود، در كالس درس به جاي يادگيري مشاركتي بر يادگيري پذيرشـي تأكيـد              مي صرف

شود يا در متون   ميمعموالً دانش آموزان به شك درباره آنچه در كالس تدريس. شود مي
آراء شخصي يا فلسفه زندگي دانـش آمـوزان         . شود، تشويق نمي شوند     مي درسي نوشته 

اين اسـت كـه     ها    گردند، قانون در كالس     مي معموالً نامربوط به آموزش و پرورش تلقي      
معلمان حرف بزنند و شاگردان گوش بدهند، احتمـال آن كـه دانـش آمـوزان از طريـق                   

قط تعـداد معـدودي از معلمـان        گفت و گو يا مناظره استدالل كنند اندك است و البته ف           
مهارت تحليل چنين استدالل هايي را دارند، دانـش بـه عنـوان احكـام و نظريـه هـايي                    

فرارشته اي كامالً اثبات شده اند، هيچ بحثـي  هاي  شود كه با نظريه    مي فرارشته اي تصور  
در خــصوص ماهيــت تعــصب يــا ســوگيري نمــي شــود، هــيچ صــحبتي در خــصوص 

 از اينكه ذهن منظم و خود راهبر چيست و الزمـه تفكـر خـود                فراشناخت وجود ندارد،  
راهبر كدام است هيچ سخني به ميان نمي آيد، از دانش آموز توقعي وجود دارد كه طـي                  

فراگيري كه عمدتاً از طريق حفظ كـردن مطالـب و اجـراي قـراردادي عملكـرد                 ها    سال
  . هاست، فردي با سواد علمي و تحصيل كرده شود

مشخصات تدريسي را مبتني بر پايه نظريـه آمـوزش تعليمـي دانـش،              اين توصيفات   
برنامه ريزان و معلمان درسي بايد تفاوت هايي را        . كند  مي يادگيري و سواد علمي ترسيم    

كه بين دو شيوه متفاوت آموزش وجود دارد به خوبي درك كنند؛ به عبارت ديگر، بـين                 
ان، والدين و برنامه ريزان درسي حـك  شيوه اي كه عميقاً در قلب و مغز اكثر تربيت كار      

شده است و ساختاري كه اساس تحقيقات كنوني را براي نظريه در حال گـسترش نقّـاد      
  . دهد، تمايز قائل شوند  ميشكل

 نظريه نقّاد در مورد دانش، يادگيري و سواد علمي، شـامل ايجـاد انگيـزه در دانـش                  
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س است چون با توجه بـه ايـن   آموزان براي جمع آوري، تحليل و سنجش محتواي درو       
بايد به . »چگونه فكر كنند نه اين كه به چه فكر كنند     «نظريه بايد به دانش آموزان ياد داد        

دانش آموزان فرصت داد تا به عنوان بخشي از فرايند يادگيري با تفكر عميق راه خود را                 
سـي بايـد    كالهاي    به عالوه، فعاليت  . به سوي دانش و جست وجوي توجيه آن بپردازند        

و مسائلي باشند كه براي يافتن راه حلّـشان از بحـث و كـشف اسـتفاده         ها    شامل پرسش 
پربار را در   هاي    و مسائل بخردانه را الگوسازي كنند و بحث       ها    معلمان بايد پرسش  . شود

شاگردان بايد ايـده خـود را ارائـه دهنـد و ايـده هـايي را كـه در                    . كالس تسهيل نمايند  
. و داليل خود را مطـرح سـازند  ها  ه شده است بررسي كرده و مثالدرسي ارائهاي   كتاب

بخردانـه در  هـاي     همچنين، بايد به دانش آموزان آموخت كه هنگامي كه معلمـان سـؤال            
معلمـان بايـد از دانـش آمـوزان         . كنند، نقّادانه به آن گـوش فـرا دهنـد           مي كالس مطرح 

 به زبان خـود بيـان كننـد و مطالـب            راها    توضيح دهند، ايده  اند    بخواهند آنچه را خوانده   
بايد به خاطر داشت توانايي دانش آموزان در بيان مطالب به           . نوشتاري را ارزيابي نمايند   

است؛ از اين رو، معلمـان بايـد        ها    زبان خود و با ذكر مثال، نشان دهنده دانش و فهم آن           
پرسـشگري  دانـش آمـوزان بايـد بـه      . فرصت چنين فعاليت هايي را به شاگردان بدهنـد        

تشويق شوند؛ چرا كه بايد توجه داشت آن دسته از دانش آموزان كه سؤال نمي پرسـند،         
 يادگيري در كالس هايي كه شاگردان آن، كـم صـحبت  . مطالب درسي را ياد نمي گيرند   

معلمان بايد از شاگردان بخواهند دانش خـود        . كنند در حدي بسيار ضعيف قرار دارد       مي
هـاي    دانش آموزان بايد وقـايع و موقعيـت       . ا به هم ارتباط دهند    گوناگون ر هاي    در زمينه 

ديگر به كـار    هاي    مشابه را با هم مقايسه كنند، مثال بزنند و مفاهيم جديد را در موقعيت             
دانش آموزان نيازمند فرصت هـايي هـستند تـا آراء خـود را هـر چنـد اشـتباه و                     . ببرند

ان نيز متعاقباً بايـد كنجكـاوي خـود را    معلم. مغرضانه در محيطي دور از ترس بيان كنند 
در مورد چگونگي نگاه دانش آموزان به اشيا و سـاختار فكـري آنـان پـرورش دهنـد و                    

معلمان بايد فرصت هايي را در كالس فراهم آورنـد تـا            . علت آن را از خود سؤال كنند      
گوناگون هاي   دانند به ساير يادگيرندگان بياموزند و آنچه به راه          مي دانش آموزان آنچه را   

بايد به دانـش آمـوزان      . متعدد سايرين، بيان كنند   هاي    در پاسخ گويي به سؤال    اند    فهميده
معلمـان  . خويش را تصحيح كننـد هاي    فرصت داده شود تا اشتباهات خود و هم كالسي        
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درسـي  هاي  بايد به طور مداوم اين فرصت را به شاگردان بدهند تا قبل از خواندن كتاب    
  . را درباره آن موضوع پيدا كنندخود هاي  ايده

آموزشي ما به ترغيب تفكر نقّـاد در ميـان دانـش          هاي    به طور كلي، بايد گفت محيط     
هـاي    آموزان و تشويق معلمان به اينكه تفكـر نقّـاد را جزئـي از برنامـه درسـي و روش                   

 در توانـد   مـي الزم به ذكر است تفكر نقّـاد    . تدريس خود در نظر بگيرند، نياز مبرم دارند       
تحقيقـي و   هـاي     كالسي ماننـد سـخنراني هـا، تكـاليف منـزل، پـروژه            هاي    همه فعاليت 

اگرچه، مدرس بايد براي آموزش تفكر نقّاد، تـالش و نيـروي            . امتحانات جلوه گر شود   
آيـد بـسيار      مـي  بيش تري در كالس صرف كند، نتايجي كه براي دانش آموزان به دست            

  ذكر كرد كـه تفكـر نقّـاد و يـادگيري وقتـي روي              بايد اين نكته را نيز    . ارزش مند است  
اين نكته را بايد پذيرفت     . را درك كنند  ها    و تجربه ها    دهد كه معلمان ارزش تنوع ايده      مي

   1.بايد تغيير يابد» فقط يك پاسخ درست«كه در كالس ها، ذهنيتِ 
 جمله آموزشي ازهاي  چنانچه حداقل انتظارات مهارتي تفكر نقّاد براي هريك از پايه

امكان ارتقاء پايه، فارغ التحصيلي از مقاطع راهنمايي و متوسـطه و ورود بـه دانـشگاه و                  
هـا    توان براي سنجش و ارزيابي ايـن مهـارت          مي پذيرش كارشناسي ارشد روشن گردد،    

تدوين راهبردهاي سنجش روا و پايا براي تفكر نقّاد دانش آموزان اصوالً بـا              . اقدام نمود 
ايـن  . دانـش آمـوزان در تنـاقض اسـت        هاي    دانشي يا ساير توانايي    هاي  سنجش توانايي 

باشـد بلكـه بايـد جـواب        » پاسخ درسـت  «راهبردها نبايد به سادگي بر مبناي رسيدن به         
  .درست را از طريق تفكر نقّاد خوب به دست آورد

براي ارزيابي ميزان قبولي راهبردها يا ابزارهاي سنجش تفكر نقّاد، بايد روايي محتوا،        
بايد به طـور مرتـب و       ها    اين سنجش . روايي ساخت، پايايي و انصاف را در نظر گرفت        
از انـواع ابزارهـاي سـنجش بـراي آن          . به هدف سنجش تشخيصي و پاياني انجام شـود        

  .جنبه هايي از تفكر نقّاد كه مورد نظر است، استفاده شود

                                                 
1. Banks, 1988  
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  :آميزند بايدافرادي كه سعي دارند تفكر نقّاد را با نظام آموزش و پرورش در
كنند، راهنمـا قـرار       مي مفهوم كلي آنچه از مشخصات متفكر نقّاد خوب استنباط         •
 .دهند

 .كارآموزي معلمان را تسليم دانشگاه تربيت معلم كنند •

اين امر بايد در مورد مدرسـان تربيـت معلـم نيـز             . تفكر نقّاد را الگوسازي كنند     •
ژه آموزش تفكر نقّاد هم مدرسـين و        به وي ها    صادق باشد؛ بدين معنا كه در همه آموزش       

 .هم راهبران تربيت مدرس بايد تفكر نقّاد را الگو سازي كنند

 به جاي حفظ كردن طوطي وار، اعتماد دانش آمـوزان را بـه قـدرت اسـتدالل                  •
 .خويش افزايش دهند

ديگر و دقت الزم در فكـر       هاي    دانش آموزان را به داشتن فكر باز، توجه به راه          •
 .رايط و موضوع درسي مجهز كنندبا توجه به ش

تفكـر نقّـاد بـه      هـاي     بايد اين موضوع را در نظر بگيرند كه بعضي از جنبه          ها    آن •
و در راهبردهاي سنجش آموزشـي  اند  ويژه آن دسته از مشخصه هايي كه در بعد مهارتي     

آن گيرند، نبايد مفهوم تفكر نقّاد را بد جلوه دهد يا آموزش              مي بيش تر مورد توجه قرار    
  . 1را كامالً ناقص سازد

                                                 
1 .Facione, 1990 
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  ترين ركن قلمرو علوم تربيتي فرهنگ، بنيادي

  1بابك شمشيري
  

  چكيده 
تـرين     حاضر در صدد است رابطه علوم تربيتي و فرهنگ را بـه عنـوان بنيـادي                 مقاله

.  تبيين نمايـد  توان براي مطالعات مربوط به اين حوزه در نظر گرفت،           پيش فرضي كه مي   
: شـود   به منظور دستيابي به اين هدف، نوشتار حاضر با يك پرسـش اساسـي آغـاز مـي                 

سازد؛ چـرا   فرهنگ و علوم تربيتي را آشكار مي پرسشي كه پاسخگويي به آن، نوع رابطه
 عمل از توفيق چنداني برخوردار        نظر و چه در حيطه      علوم تربيتي در ايران چه در حوزه      

عبارت ديگر، در قلمرو علوم تربيتي هم در سطح نظريه پـردازي، توليـد     نبوده است؟ به    
هاي اين علوم     ها و يافته    قابل توجهي صورت نگرفته است و هم در سطح كاربرد، نظريه          

  .اند چندان منشأ اثر نبوده
بـراي  . انتقادي استفاده شده اسـت    _براي پاسخگويي به اين پرسش از روش تحليلي       

هاي بنيادي علوم نوين غربي از جمله علوم تربيتي، تجزيـه             مفروضهاين منظور، در ابتدا     
در مجموع با توجه به تحليلهاي به عمـل         . و تحليل شده و سپس نقد و بررسي شده اند         

  گيرد كه علوم تربيتي بيش از آن كه كشف قانونمنـديها و ارائـه        آمده، اين مقاله نتيجه مي    
ها و ديدگاههاي      نظريه  رهنگي و سپس ارائه    ف  اصولي قطعي و جهان شمول باشد، مطالعه      

كند كـه بايـد بـه          حاضر پيشنهاد مي    گيري، مقاله   مطابق با اين نتيجه   . متناسب با آن است   
                                                 

 استاديار دانشگاه شيراز.  1
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ها و الگوهاي غربي از منظـر روشـي نگريـست؛ بـه تعبيـر ديگـر، ايـن          ها، نظريه   ديدگاه
زش تبيينـي داشـته     ها بيش از آن كه براي متخصص و محقق ايراني ار            ديدگاهها و نظريه  

  .باشد، بايد روشهايي را براي مطالعه در اختيار او قرار دهد
  

  مقدمه 

داننـد كـه ايـن        تمام كساني كه به نوعي با علوم تربيتي سر و كار دارند به خوبي مي              
حوزه با دو قلمرو مرتبط به هم يعني نظر و عمل سروكار دارد؛ به تعبير ديگر، آنچـه در                   

  هـاي علمـي، در درجـه    افتد، به مانند ساير رشـته   تربيتي اتفاق مي   هاي علوم   قلمرو رشته 
ها، اقدام كردن به عمـل        پردازي و سپس با توجه به اين نظريه         اول عبارت است از نظريه    

هـاي واقعـي تربيتـي رخ     تربيتي يعني آنچه كه در رابطـه بـا تعلـيم و تربيـت در محـيط           
گيرد و يا     در كالس درس در پيش مي     دهد، است؛ براي مثال روش تدريسي كه معلم           مي

گيرد و بـسياري مثالهـاي مـشابه، همگـي             كتاب درسي صورت مي     تالشي كه براي تهيه   
  .باشند شود، مي  ميافتد و عمل تربيتي ناميده  عمل اتفاق مي هايي از آنچه در حوزه نمونه

نظـران     نظر با عمل و چگونگي اين ارتباط ميان صاحب           ارتباط حوزه   هر چند درباره  
رسـد كـه شـرايط        و متخصصان، بحثهاي فراواني وجود دارد، در مجمـوع بـه نظـر مـي              

بـدين  . مطلوب آن است كه عمل تربيتي برگرفته از يك نظريه و يا تلفيقي از آنها باشـد                
 خواهند بود كه به موازات يكديگر و در ارتباط با هم پيش              ترتيب نظر و عمل دو حوزه     

تواند به توفيق نـسبتاً قابـل          كه علوم تربيتي در جامعه مي      در اين صورت است   . روند  مي
  .قبولي دست يابد

 كوتاه، اين سؤال مطرح است كه وضعيت در ايران چگونـه             اكنون پس از اين مقدمه    
است؟ به ديگر سخن، آيا علوم تربيتي در ايران بـه موفقيـت قابـل قبـولي دسـت يافتـه                     

موثق به اين سؤال، مستلزم طراحي تحقيقاتي        پاسخي قابل اعتماد و       است؟ هر چند ارائه   
آيد كه علي رغم تالشهاي بسياري كه در طول           باشد، اجماالً به نظر مي      وسيع و عميق مي   
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اندركاران بخشهاي مختلف تعليم و تربيت انجـام داده و موفقيتهـاي              ساليان دراز، دست    
. قابل قبول بحـث كـرد     توان از موفقيتي      نسبي و جزئي نيز به دست آورده اند، هنوز نمي         

هاي علوم تربيتي و همچنين بخشهاي        تمامي كساني كه به صورتهاي مختلف با دانشكده       
مختلف نظام آموزش و پرورش سروكار دارند، كامالً موافقند كه تـا رسـيدن بـه چنـين                  

همچنان كه گفته شد، پاسخگويي به اين سؤال        . موفقيتي راه بسيار درازي در پيش است      
هايي وسيع و عميق است، اما اگر به پژوهشهايي متفرقه كه كم و بيش در               مستلزم پژوهش 

رابطه با اين سؤال هستند، رجوع شود، منفي بودن پاسخ اين پرسـش آشـكارتر خواهـد                 
، انجـام داده    1382 تربيـت معلـم در سـال          شد؛ براي مثال تحقيقي كه نگارنده در حوزه       

  يگر كه ابراهيمي و نگارنده دربـاره      و يا تحقيقي د   ) رجوع شود 1382به شمشيري، (است  
به ابراهيمي و شمـشيري،     (ميزان موفقيت و اثربخشي مشاورين دبيرستانهاي شهر تهران         

هاي ديگر كه چون در ارتباط مستقيم بـا           انجام دادند و بسياري نمونه    ) رجوع شود 1382
. كنـد  مي گردد، مطلب را روشن  باشند از ذكر آنها خودداري مي       موضوع مقاله حاضر نمي   

ريـزي درسـي بـا         انجمن برنامـه    ، همايش ساالنه  1383از سوي ديگر در اسفند ماه سال        
در طـول ايـن     . ريزي درسي در ايران تـشكيل شـد          برنامه  موضوع بررسي وضعيت رشته   

هايي كه ارائه شدند هر يك به نوعي به مشكالت اين رشته و               همايش تقريباً غالب مقاله   
 چكيـده مقـاالت همـايش        مجموعه(آن اشاره داشتند    هاي    كاميبه طور غير مستقيم به نا     

  ).1383انجمن، 
 نظر و چه در      آيد كه چرا علوم تربيتي در ايران چه در حوزه           حال اين سؤال پيش مي    

 عمل از توفيق چنداني برخوردار نبوده است؟ به عبارت ديگـر، در قلمـرو علـوم                  حيطه
بل توجهي صـورت نگرفتـه اسـت و هـم در            پردازي توليد قا    تربيتي هم در سطح نظريه    

اند،  هاي اين علوم چندان منشاء اثر نبوده ها، ديدگاهها و يافته سطح كاربرد و عمل، نظريه 
  چرا؟
  

  روش مطالعه

در .  گرفـت   توان از روشهاي پژوهشي ميداني بهره       براي پاسخگويي به اين سؤال مي     
دم موفقيـت علـوم تربيتـي در        نتيجه اين گونه روشها، برخي از متغيرهاي دخيـل در عـ           
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متغيرهاي سياسي مثـل نقـش مـسئولين حكومـت و دولـت،             . ايران، آشكار خواهند شد   
هايي بارز    متغيرهاي اقتصادي مثل بودجه و امكانات مالي و ساير متغيرهاي مشابه، نمونه           

 باشـند؛  بيني هم مـي  نتايجي كه اتفاقا قابل پيش. از نتايج اين گونه تحقيقات ميداني است   
هاي دقيق و عميـق را   يابي اما بايد دقت كرد كه اين روشها بنا بر ماهيتشان، توانايي ريشه    

بـه همـين دليـل بـراي        . كننـد   ندارند و تنها به متغيرهاي ظاهري و سـطحي بـسنده مـي            
پاسخگويي به اين سؤال بنيادي بايد از روشي بنيادي بهره گرفت؛ چرا كه ايـن پرسـش                 

في است به همين دليل، پاسـخگويي بـه آن نيازمنـد تحليلـي              اساساً از نوع سواالت فلس    
براي اين منظور بايد تحليل را از سر منشأ پيش فرضهاي علوم تربيتـي              . باشد  فلسفي مي 

در گام بعدي بـا رويكـردي    . آغاز كرد و سپس نتايج آن را در ايران بحث و بررسي كرد            
 نظـر و عمـل در         را در حيطـه    انتقادي مجدداً به سراغ پيش فرضها رفت و نارسايي آنها         

در نهايت به بررسي پيش فرضهاي نـويني كـه در حيطـه             . اي مثل ايران نشان داد      جامعه
  . ايران پرداخته شود با جامعهها  اند و همچنين چگونگي تطابق آن علوم مطرح شده

  
  خاستگاه پيش فرضهاي علوم تربيتي: مدرنيسم

شناسي و    اييم، متوجه خواهيم شد كه روان      علوم تربيتي رجوع نم     اگر به معنا و حيطه    
در واقـع   ) 1367شريعتمداري،  ( علوم تربيتي جديد هستند     جامعه شناسي از اركان عمده    

  شناسي بـه توسـعه   رسد كه نه تنها رشد و گسترش علم جامعه شناسي و روان  به نظر مي  
كـه تعلـيم و   انـد   اند، بلكه تا حدود زيادي موجب شـده      علوم تربيتي كمكي فراوان كرده    

 نـوين غربـي قـدم       1 علـوم   تربيت نيز از شكل نظري و فلسفي خارج شـده، بـه عرصـه             
  .بگذارد

هاي تربيتي به ديدگاهها و آثار پـستالوزي، كالپـارد و بـه ويـژه      اگر در تاريخ انديشه  

                                                 
1  .  Science 
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  شناسـي بـه حـوزه       هربارت، نظري بيفكنيم، متوجه تأثير فراوان و نفوذ عميق علـم روان           
هـاي    تمايل شـديد بـراي وارد كـردن يافتـه         ). 1376شاتو،  ( خواهيم شد    تعليم و تربيت  

اندركاران تعليم و     شناسي و جامعه شناسي نشأت گرفته از عالقه مندي وافر دست              روان
به تعبيـر ديگـر     . هاي تربيتي خويش بوده است      تربيت براي علمي كردن فعاليتها و نظريه      

، تحت تأثير علم    19جدهم و به ويژه در قرن       در آن زمان يعني از اواخر نيمه دوم قرن ه         
شناسـي راه خـود را از         گرايي شديد حاكم بر جامعه، ابتدا جامعه شناسي و سـپس روان           

فلسفه جدا نموده و خود را به عنوان علم مستقل همچون علوم طبيعي و تجربي معرفي                
  كه از گردونه سپس تعليم و تربيت نيز براي آن        ). 20-21: 1370شولتز و شولتز،    (كردند  

شناسي و به ويـژه روان شناسـي          عقب نماند، سعي كرد با توسل به جامعه       » علمي شدن «
هـا و دسـتاوردهاي مختلـف آن، علمـي            چه به لحاظ روش شناسي و چه به لحاظ يافته         

  .بودن خود را تضمين نمايد
 اين رويداد يعني علمي شدن تعليم و تربيت و در نتيجه ظهور علوم تربيتي همچـون              

وم نوين، تحت تاثير جريان مدرنيتـه و جنبـشهاي مربـوط بـه آن اتفـاق افتـاد؛                   ساير عل 
جنبشهايي مانند جنبش اصالح ديني و پروتستانيسم، رنسانس فلسفي متاثر از فرانـسيس             
بيكن و خصوصاً رنه دكارت، رنسانس علمي، انقالب صنعتي و باالخره ظهور ليبراليسم             

  . زمين سياست و اقتصاد مغرب در صحنه
شود، علوم نوين غربي، اعم از طبيعي و انساني در جريان رشد              چنان كه مالحظه مي   

بـه  .  حيات نهادند   و نمو مدرنيته و فضاي فكري حاكم بر آن يعني مدرنيسم پا به عرصه             
باشـند؛ از اينـرو    هاي بنيادين خود را وامدار مدرنيـسم مـي   همين خاطر، همگي مفروضه  
 حاكم بر علوم تربيتـي، لزومـاً بايـد بـه سـراغ مدرنيـسم و              براي شناخت پيش فرضهاي   

  .هاي حاكم بر آن رفت مفروضه
  

  هاي بنيادين مدرنيسم مفروضه
  اومانيسم يا انسان محوري . 1

هاي حاكميت سنت و حجيت آن به شدت متزلزل شـد             با آغاز عصر روشنگري، پايه    
ر بـراي شناسـايي حقيقـت و نيـز      معتب  انساني به عنوان تنها تجربه     و معيار عقل و تجربه    
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 تعيـين    هاي هـستي و اشـيا و بـه عـالوه تنهـا وسـيله                پديده) خوبي يا بدي  (ارزشمندي  
بـدين ترتيـب در     . سرنوشت و حاكميـت انـسان در جهـان هـستي، جـايگزين آن شـد               

در حقيقـت انـسان در مركـز     . كنـد   هاي مدرنيسم، انسان جايگاهي مهم پيـدا مـي          انديشه
هـا را تعيـين كـرده،         همانا اين انسان است كه صحت و سقم پديده        . دگير  هستي قرار مي  

زنـد    نمايد و سرنوشت خويش را به دسـت خـود رقـم مـي               خوبي و بدي را معرفي مي     
  ).18 :1378گنون، (

  
   تغيير موضوع و محور ديدگاههاي فلسفي-2

 فلـسفه نيـز ديگـر        متعاقب وقوع انقالب در جايگاه انسان در جهان هـستي، مـسأله           
شناخت حقيقت محض نيست، بلكه آن چيزي اسـت كـه عقـل انـساني آن را واقعيـت                   

به تعبير ديگر، واقعيت چيزي نيست جز همان كـه عقـل            ). 83: 1374احمدي،  (داند    مي
 حاكميـت و محوريـت       دوره. تواند آن را بشناسد؛ از اينرو با ظهور مدرنيـسم           انساني مي 

» معرفـت شناسـي   « خود را به موضـوعات       يابد و جاي    پايان مي » شناسي  هستي«مباحث  
  .باشد هاي فلسفي مي دهد؛ چرا كه ديگر انسان و خرد اوست كه محور انديشه مي

  
   عقالنيت يا خردباوري-3

مدرنيسم، توسل به اصول و معيارهاي مسلم، قطعي و    » عقالنيت«از جمله ويژگيهاي    
 و معيارهـا، نـشات      پذيرند؛ چرا كـه اينگونـه اصـول         كلي است كه هيچگونه خللي نمي     

اي انعكاس واقعيتهـاي جهـان        گرفته از وهميات و تخيالت انسانها نيستند، بلكه به گونه         
باشند؛ به تعبير ديگر اصول و معيارهاي حاكم بر عقالنيت انسان چيزي جز قانونهاي                مي

در واقع خرد مدرنيته، خردي است كه تنها به خـويش و اصـول              . حاكم بر جهان نيست   
ــ ــه شـ ــي  پذيرفتـ ــرار مـ ــار قـ ــالك و معيـ ــه دارد و آن را مـ ــود توجـ ــد ده خـ   .دهـ

  ).8: 1377محموديان،  (
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چنان كه روشن شد، با ظهور جنبشهاي مدرنيته و نيز حاكميـت ديـدگاهها و تفكـر                 
بــه همــين دليــل . مدرنيــستي، علــوم نــوين غربــي از جملــه علــوم تربيتــي، پديــد آمــد

ايـن  . اند  ن علوم نقش اول را داشته     هاي مدرنيسم در شكل گيري مباني نظري اي         مفروضه
انـد كـه      اي را بـراي علـوم تربيتـي بـه ارمغـان آورده              ها پيامدهاي نظري عمـده      مفروضه
  .ترين آنها به شرح زير است عمده
  
  اصالت روش علمي در تعليم و تربيت . 1

هاي فلـسفي مدرنيـسم       در دوران مدرنيته، مكتب پوزيتيويسم به عنوان يكي از جلوه         
 اول قرن بيستم، رشد و گسترش بـسيار زيـادي بـه              ظهور كرد و تا اواخر نيمه     در غرب   

، بر روش علمي يـا  »تحقيق پذيري«اين مكتب بنا بر اصل     . ويژه در محافل علمي داشت    
گرايانـه    ايـن ديـدگاه تجربـه     ). 52: 1376الكوسـت،   (كنـد   مـي  همان روش تجربي تأكيد   

شناسـي و نيـز تعلـيم و تربيـت،             روان پوزيتيويستي با سرعت به قلمرو جامعه شناسـي،       
شود كه آموزش و پرورش و پژوهشهاي   اي كه هدف، آن مي      كند به گونه    سرايت پيدا مي  

  .تربيتي براساس روشهاي علمي و تجربي شكل گيرند
  
  تعليم و تربيت سكوالر. 2

از جمله پيامدهاي ديدگاه اومانيستي و عقل باوري دوران مدرنيته، خارج شدن ديـن          
هاي ديني از قلمرو جمعي و محصور كردن آن در قلمرو فردي بوده اسـت؛ بـه                   ارهو گز 

هاي ديني هيچ نقشي در كشف حقيقـت و تبيـين             عبارت ديگر، از منظر مدرنيسم، گزاره     
هـاي آن     توانند به درك انسان از هستي و پديـده          هاي جهان هستي نداشته، لذا نمي       پديده

ها و به تعبيري حاكيمت وي بر جهان          سان بر پديده  كمك نمايند و در نتيجه در كنترل ان       
 مدرن دخالتي ندارد     باشند؛ بنابراين دين در تعيين سرنوشت جامعه        نيز كامالً بي تاثير مي    

  . فردي براي انسان دوران مدرن ايفا نمايد تواند نقشي عاطفي آن هم در حيطه و تنها مي
 هرگونه تعاليم ديني و مذهبي باشد       به همين سياق، تعليم و تربيت علمي بايد مبرا از         

جداسازي دين از عرصه تعلـيم و تربيـت، ريـشه در            ). 1379هرست، به نقل از باقري،      (
 مدرنيتـه مثـل هيـوم، اگوسـت كنـت و جـان               ها و ديدگاههاي انديـشمندان دوره       نظريه
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. ندهدف هيوم اين بود كه فلسفه و تربيت را از تاريكي و ابهام برها             . استوارت ميل دارد  
. او بر اين باور بود كه تربيت و فلسفه بايد از تمام اصول ماوراء الطبيعي رهايي پيدا كند                 

بـه  . از ديگر پيشروان جدايي تربيت ديني از تعليم و تربيت رسمي، اگوست كنت اسـت         
تواند تنهـا بـا تربيـت         نظر وي دوران مذهب سپري شده است و به همين خاطر بشر مي            

استوارت ميل نيز كه از بنتام و كنت بسيار تأثير پذيرفته بود، بـر              جان  . علمي زندگي كند  
  ).412-413: 1374ماير، (ورزيد  جدايي تربيت از دين تاكيد مي

  
   علوم تربيتي در حوزه1قطعي نگري، كشف قوانين و فراروايتهاي كالن. 3

ي هـا    تبيـين   از ديگر پيامدهاي آشكار مدرنيسم، گرايش علوم نوين غربـي بـه ارائـه             
به عالوه، ايـن علـوم درصـدد        . هاي جهان هستي بوده است      قطعي و يقيني درباره پديده    

برآمدند تا قوانين حاكم بر جهان را كشف نمايند؛ قوانيني ثابت، جهـان شـمول و طبعـاً                  
بدين معني كه اين    . يقيني كه خرد انساني، با توسل به روشهاي علمي كشف كرده است           

ارتباط با ذهن انساني موجود بوده و بنـابراين، كـار     ي و بي  قوانين همچون واقعيتهاي عين   
 اين نوع برداشت از علـم و   در نتيجه ). 59: 1376مولكي،  (باشد    ذهن تنها كشف آنها مي    

هـاي     فراروايتهـاي كـالن در حـوزه        توانايي آن، در اين دوره يعني مدرنيته، شاهد ارائـه         
  .مختلف علمي هستيم

 علوم طبيعي آغاز شد و       شد، چنين روندي ابتدا در عرصه     همچنان كه قبال نيز اشاره      
توان به تالشـهاي     علوم طبيعي، مي    در عرصه . سپس علوم انساني نيز از آن تاثير پذيرفت       

نيوتن، داروين و ديگراني اشاره كرد كه همگي به نوعي درصدد كشف قوانين حاكم بـر                
 روايتهاي كالن در خـصوص       رائهطبيعت بوده و در اين راه، با جرأت هر چه تمامتر به ا            

توان به رويكردهـا و       شناسي و علوم تربيتي نيز مي        روان  در حوزه . جهان هستي پرداختند  

                                                 
1  .  Meta-narrative 
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مكاتب گوناگوني اشاره كرد كه در اين دوران نضج گرفتند؛ براي مثال، كوشـش فرويـد              
 و   رشد شـناختي انـسان      در جهت تبيين ماهيت انسان، همچنين ديدگاههاي پياژه درباره        

الگوي حاكم بر آن و نيز تالشي كه نظريه پردازان گونـاگون در جهـت كـشف قـوانين                   
را انـد     بـه عمـل آورده    ) نظريه پردازاني همچون ثورندايك، اسكينر و بانـدورا       (يادگيري  

  .هاي حاكم بر آن تلقي كرد توان برآمده از جنبش فكري مدرنيسم و مفروضه مي
  
  علوم تربيتي ناوابسته به فرهنگ. 4

تعليم و تربيت نوين بر مبناي فرهنگ عقالني يعني فرهنگي كه حاصل خردورزي و              
اين فرهنـگ عقالنـي نيـز چيـزي نيـست جـز             . باشد، شكل گرفته است     محصول آن مي  

 رياضي و يا تحقيقـات تجربـي؛ در نتيجـه           _ها و برآيندهاي حاصل از تفكر منطقي        يافته
را ) فرهنگ عقالنـي  ( نوع ميراث فرهنگي     تعليم و تربيت تنها رسالت حفظ و انتقال اين        

داشته و در برابر ساير دستاوردهاي فرهنگي جوامع گونـاگون، سـكوت اختيـار نمـوده                
كامالً روشن است كـه ايـن فرهنـگ واحـد،           . كند  است و يا حتي آنها را طرد و نفي مي         

ني جهان شمول تلقي شود؛ چرا كه تنها مالك و معيار آن وابستگي به عقل و خرد انـسا                 
باشد؛ بـه همـين    است و در نتيجه از هرگونه ميراث فرهنگي جوامع گوناگون مستقل مي 

 مدرنيتـه مثـل اسپنـسر و هاكـسلي، تـا جـايي پـيش         خاطر، برخي از انديـشمندان دوره    
روند كه تنها علم و خرد را مالك فرهنگ دانسته و به تعبيري فرهنگ را از منظر علم                    مي

  ).169: 1375شفيلد، (نمايند  تعبير مي
  

  وضعيت علوم تربيتي در غرب

 علـوم    هاي مدرنيـسم و پيامـدهاي آنهـا بـراي حـوزه             اكنون پس از معرفي مفروضه    
تربيتي، جا دارد تا وضعيت اين علوم به لحاظ موفقيتها و دسـتاوردها بحـث و بررسـي                  

هـاي مدرنيـسم را پيـشگامان جنـبش           گرچه در طول چنـد دهـه اخيـر، مفروضـه          . شود
سم به باد انتقاد گرفته اند، بايد اذعان كرد كه علي رغـم انتقـادات مـذكور و                  مدرني  پست

هاي علوم نوين كه در جاي مناسب به پاره اي از آنها اشاره خواهـد شـد،                   برخي ناكامي 
باشـد،   اين علوم به طور عام و به ويژه علوم تربيتي كـه محـور بحـث ايـن نوشـتار مـي           
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بررسي .  بسيار چشمگير در دنياي غرب نايل شوند       توانستند به موفقيتها و دستاوردهايي    
تواند به روشن شـدن وجـوه تمـايز رونـد علـوم                خود مي   تحليلي داليل اين امر به نوبه     

تـرين داليـل ايـن        عمـده . تربيتي در مغرب زمين و كشورهايي مثل ايران، كمـك نمايـد           
  :موفقيت نسبتاً چشمگير در غرب به شرح زير است

هاي مختلف علمي مثل علوم تربيتـي         كه بالطبع بر حوزه   هاي مدرنيسم     مفروضه .1
نيز حاكميت دارند، ناشي از تحميل و جبر نبوده است، بلكه ماحصل تحـوالت درونـي                

 سير تحول    باشد؛ به تعبير ديگر، اين تحوالت وارداتي نبوده بلكه نتيجه           جوامع غربي مي  
هـاي     كـه در عرصـه     در واقع اين تحوالت و جنبـشهايي گونـاگون        . تاريخي غرب است  

ــه   ــه و مختاران   مختلــف در مغــرب زمــين پــيش آمــد، زمينــه را بــراي پــذيرش آگاهان
  .فرضهاي مدرنيسم آماده كرد پيش
هاي علمي گوناگون محدود نـشد،        هاي مدرنيسم تنها به حوزه      پذيرش مفروضه  .2

و بلكه ساير اركان و نهادهاي جوامع غربي مثل اقتصاد، تجارت، خانواده، دين، سياست              
 ابعاد جوامـع غربـي زيـر چتـر پـارادايمي        در حقيقت، همه  . حكومت را نيز در برگرفت    

مشترك و كالن تحت عنوان مدرنيسم گرد آمدند؛ پارادايمي كه نه تنها همگـي را جمـع                 
كرد، بلكه جهت واحدي به آنها بخشيد و همچنين نوعي هارموني و سـازگاري را بـين                 

 دين و   رابطه رض بنيادين سكوالريزم نه تنها در عرصهآنها ايجاد كرد؛ براي مثال، پيش ف  
 . سياست، اقتصاد و ساير ابعاد اجتماعي نيز قابل مشاهده است تربيت بلكه در حوزه

 رنسانس بـه بعـد       جنبشها و تحوالتي كه در سير تاريخي غرب به ويژه از دوره            .3
انـد؛ بـه      احدي ساخته  و  به وجود آمدند، همگي با هم در ارتباط بوده و به نوعي منظومه            

انـد، بـه طـوري كـه          هاي يك زنجير به هم گره خورده        زبان ديگر، همگي به مانند حلقه     
حادث شدن يك رويداد، ريشه در تحولي قبلي دارد و يا حداقل، تحوالت قبلي، شرايط               

شـود كـه نتـوان        اين ويژگي باعث مـي    . سازند  مي را براي پيش آمدن آن رويداد، مساعد      
 مدرنيته را به صورت جداگانه و مستقل از يكديگر تجزيـه و              حوالت دوره رويدادها و ت  
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براي نشان دادن اين گونه روابط علمي و يـا دسـت            . تحليل كرده و از آنها نتيجه گرفت      
هاي تحليلي ماكس وبر،      توان به بررسي    كم كمك كننده به رخداد تحوالت گوناگون، مي       
وي در يكـي از     . رن بيـستم اشـاره كـرد      جامعه شناس آلماني قـرن نـوزدهم و اوايـل قـ           

بـه تبيـين    » داري  اخـالق پروتـستان و روح سـرمايه       «مشهورترين آثار خود تحت عنوان      
او .  مدرنيتـه پرداختـه اسـت    مناسبات ميان حيات ديني و اجتماعي و اقتـصادي در دوره   

 _گيرد كه ميان باورهاي ديني و اخالقي پروتـستاني و رشـد حيـات اقتـصادي           نتيجه مي 
 ).رجوع شود1371به وبر، (عقالني بورژوايي، قرابت سببي وجود دارد 

هاي علم نوين غربي، فرهنگ ناوابسته بـوده و تنهـا             علي رغم اين ادعا كه يافته      .4
است و به همين خاطر جهان شـمول تلقـي          ) فرهنگ عقالني (متكي به عقالنيت صرف     

رآمده از فرهنگ غربي هستند     يابيم كه در اصل اين علوم ب        شود، با دقت و تأمل درمي       مي
هاي متعلق بـه آنهـا بـا تـاثير از سـير تـاريخ فرهنـگ غـرب،                     چرا كه ديدگاهها و نظريه    

تحوالت و رويدادهاي مربوط به آن سرزمين و به طور كل وضعيت و شرايط بومي آنجا 
از .  حيات گذاشته، به رشد خود ادامه دادند يا به تعبير دقيقتر، فرهنگ غربي، پا به عرصه     

 تحقيقاتي است كه درون همين جوامـع و بـالطبع            هاي اين علوم نتيجه     سوي ديگر، يافته  
توان نتيجـه گرفـت كـه در ايـن            اند؛ بنابراين مي    در همان بستر فرهنگ غربي انجام شده      

هاي پژوهشي آنها در غالب موارد با ويژگيهاي فرهنگي غـرب سـنخيت               ها و يافته    نظريه
شود اين فرهنگ چيزي نيست جز        ي از فرهنگ عقالني بحث مي     تام دارد؛ از اين رو وقت     

 .همان فرهنگ غربي كه ريشه در تاريخ تحوالت همان جا دارد

اي است كه از چشم صاحب نظران منتقد مدرنيسم در غرب نيـز پوشـيده                 اين نتيجه 
اي تحليلـي بـه       طي مقالـه  ) 176-178: 1996 (2 و جونز  1براي مثال، كولبي  . نمانده است 

گويند كـه     آنان مي . اند   اروپا محوري اشاره نموده     اي از ويژگيهاي مدرنيسم در زمينه       پاره
از نظر فرهنگي، دانش مدرنيستي دانشي است كه حاصل كـار انـسان غربـي اروپـايي و                  
سفيدپوست است و دانش و فرهنگ ديگران از نظر مدرنيستها عوامانه و خرافـي تلقـي                 

افزايند مدرنيستها بدين وسيله دستاوردها و         در ادامه مي   آنان. شود  شده، به كنار نهاده مي    

                                                 
1  .  Coulby 
2  .  Jones 



  
  
  
 »يش تحليل و تنظيم نظام علوم تربيتياولين هما«

 

 

236

دانشهاي علمي و فرهنگـي و دانـشگاهي تعـدادي معـدود از كـشورها را بـه رسـميت                    
شناسند و دستاوردهاي علمي و فرهنگي ديگـر مردمـان را ناديـده انگاشـته، تحقيـر                   مي
  .كنند مي

شهاي مربوط بـه علـوم      با توجه به توضيحات فوق، علل موفقيت نسبتاً چشمگير تال         
از آنجـا كـه زادگـاه ايـن     . شـود   نظر و عمل در مغرب زمين، روشن مي     تربيتي در حيطه  

علوم، دنياي غرب بوده است و بالطبع به دليل هماهنگي و انطباقش بـا بـستر و شـرايط                   
   محيطي آن خطه، ضمن رشد و بالندگي نسبتاً بااليي كه داشته است، در حيطه             _فرهنگي
درت بسيار زيادي در توليد تبيينهاي متناسب با همان فرهنگ غربي، برخـوردار             نظر از ق  

  .اند گرديد؛ چرا كه اين گونه تبيينها برآمده از همان بستر فرهنگ غربي بوده
  

  وضعيت علوم تربيتي در ايران
رسـد كـه      مـي  پس از تشريح وضعيت نسبي علوم تربيتـي در غـرب، نوبـت بـه آن               

بـه همـين منظـور، ايـران بـه          . ع ديگر بررسي و تحليل شود     وضعيت اين علوم در جوام    
  .شود  مياي از كشورهاي غير اروپايي انتخاب شده و بحث عنوان نمونه

 گـسترش     بيستم ميالدي در نتيجـه      در اواخر قرن نوزده و به خصوص از اوايل سده         
ت مغرب  روابط ايران با جوامع غربي و همچنين شيفتگي ايرانيان در برابر رشد و پيشرف             

هاي گوناگون، تمايلي فراوان براي وارد كردن علم و فنĤّوري غربـي بـه                زمين در عرصه  
 اين تمايل، تالشهاي فراوان نيـز از دلـسوزان و روشـنفكران              در نتيجه . ايران پديدار شد  
  تاسـيس دارالفنـون در دوره     . مندي از علوم نـوين غربـي انجـام دادنـد            ايراني براي بهره  
 هجري شمسي يعني در عـصر       1313ين تاسيس دانشگاه تهران در سال       قاجاريه و همچن  

بدين ترتيب علوم نوين غربـي بـا پـيش    . هاي بارز اين تالشها است    پهلوي اول از نمونه   
الملـل    تجـارت بـين   فرضهاي مدرنيستي خود، همچون كاالهايي صـادراتي وارد عرصـه      

و بـه آنهـا وارد شـدند؛ امـا          شده، مرزهاي ديگر كشورها از جمله ايـران را درنورديـده            
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همچنان كه در ابتداي اين نوشتار گفته شد، اين علوم نوين غربي به ويژه علـوم تربيتـي                  
 عمل    نظريه پردازي و چه در حيطه       كه محور اصلي بحث اين مقاله است، چه در عرصه         

تـرين داليـل ايـن عـدم          برخي از مهمترين و زيربنـايي     . توفيقي چشمگير بدست نياورد   
  : توان چنين برشمرد يت را ميموفق
همان طور كه ديديم پيدايش و رشد و گسترش علوم نوين در غرب، همگـام بـا                 . 1

به عالوه پيش فرضهاي حـاكم بـر        . تغيير و تحوالت در ابعاد گوناگون جوامع غربي بود        
هاي حاكم بر ساير اركان جامعه قرار نداشـت، بلكـه كـل               آن، در تعارض با پيش فرض     

ايـن در   . رفـت   تحوالت جامعه، تحت لواي پيش فرضهاي واحـد پـيش مـي           تغييرات و   
هاي علوم انساني از جمله علوم تربيتي         حالي است كه علوم گوناگون به خصوص رشته       

فرضهاي كامالً مدرنيستي غربي خود در تقابـل و حتـي تعـارض بـا سـاير ابعـاد                با پيش 
هاي سكوالريستي غـرب      فروضهتعارض م . گيرند   ايران قرار گرفته و مي      فرهنگي جامعه 

هـاي بـارز ايـن      هاي ديني در ايران از نمونه       مدرن با رويكردهاي متمايل به دين و آموزه       
ــت  ــات اس ــه تعارض ــنش از    . گون ــوع واك ــوالً دو ن ــاتي معم ــين تعارض ــر چن در براب

اندركاران بدو توجـه      اندركاران تعليم و تربيت سر زده است؛ در حالت اول، دست            دست
هـاي   ها و يافتـه     زم نسبت به اين نوع تعارضات سعي در به كارگيري نظريه          و هشياري ال  

شـد، و يـا وضـعيت را بـدتر            علمي غرب داشتند كه در عمل يا با شكست مواجـه مـي            
كرد؛ بدين معني كه اين نوع تعارضات بنيـادين بـه نوبـه خـود مـشكالت و مـسائل                      مي

حالت را بـا مثـالي آشـكار سـازيم،          اگر بخواهيم اين    . آوردند  تري را به وجود مي      بغرنج
مناسبت نخواهد بود كه به مشكل بحران هويتي در ايران به ويژه نـسل جـوان اشـاره                    بي

ممكن است اين سؤال پيش آيد كه بحران هويتي انسان جوان چه ارتباطي با علوم               . كنيم
يابيم كه در پـيش آمـدن و رشـد ايـن بحـران، علـوم                  غربي دارد؟ با نگاهي عميق درمي     

توان   اند؛ براي مثال مي     تاثير نبوده   شناسي و علوم تربيتي هم بي       انساني غربي به ويژه روان    
همـان طـور كـه      . به دانش مشاوره و نقش آن در آموزش و پرورش ايـران اشـاره كـرد               

هاي حاكم بر اين علم از قبيل نگاه سكوالريستي           ترين مفروضه   دانيم بعضي از اساسي     مي
 به تضعيف برخي ارزشها و هنجارهاي اخالقي و مذهبي كه افراد            و نيز ليبراليستي منجر   

جامعه به طور سنتي پايبند آنها هستند، شده است؛ در نتيجـه بـراي آنهـا بـه خـصوص                    
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جوانان حالت تعارض پيش آمده، متعاقب آن هويت دينـي كـه اتفاقـاً بخـش مهمـي از                   
نهـد و بـدين ترتيـب         مـي  دهد رو به تزلـزل      هويت فردي و اجتماعي آنها را تشكيل مي       

توان در مـسائل      ي بارز اين تعارض هويتي را مي        نمونه. آيد  نوعي بحران هويتي پيش مي    
مربوط به ارتباط با جنس مخالف در سنين نوجواني و جواني پـيش از ازدواج مـشاهده                 

يعني ارتباطي كه به طور سنتي از نظر هنجارهاي ديني و اجتماعي ناروا تلقي شده،               . كرد
  .اي غربي امري عادي و طبيعي است  نظر رويكردهاي مشاورهاما از

هاي علمي غربي     ها و يافته    اندركاران تعارض و تقابل بين نظريه       در حالت دوم، دست   
كننـد كـه در ايـن         مي با ارزشها، هنجارها و به طور كلي سنت جامعه را به روشني درك            

هـاي    هـا و يافتـه      ارگيري نظريه آنها در برابر به ك      صورت هم، مقاومت و مخالفت آگاهانه     
دهد كه اين امر به نوبه خود باعث ناكامي و شكـست ديـدگاهها و    علمي غربي روي مي   

  .گردد هاي علمي غربي مي نظريه
هاي مربوط به تربيت جنـسي اشـاره كـرد كـه              ها و يافته    توان به نظريه    براي مثال مي  

برابر آن، كامالً مسكوت مانده تاكنون در آموزش و پرورش به دليل مقاومتهاي شديد در         
  .باشد است؛ چرا كه با باورهاي سنتي جامعه در تضاد مي

به طور كلي در غرب مدرن، تالش محققين، انديشمندان و دانشمندان به ويژه در              . 2
بيني و در نتيجه      حوزه علوم انساني از جمله علوم تربيتي در جهت توصيف، تبيين، پيش           

هر چند غالب اين انديـشمندان      .  به مدرنيته بوده است    حل مشكالت و معضالت مربوط    
اند كه در راستاي كشف قوانين و واقعيتهاي جهان شمول كـه              و محققين بدين باور بوده    

ها و الگوهـاي   دارند، تعمق در نظريه     و مكان است، گام برمي    ) تاريخ(بسي فراتر از زمان     
توان بـه     نمايد؛ براي مثال مي     اييد مي گيري فوق، يعني وابستگي به مدرنيته را ت         آنها نتيجه 

 اوديپ و نقش و اهميت آن در شكل   جنسي و به ويژه عقده  فرويد در باب غريزه  نظريه
دهي شخصيت انسان اشاره كرد كه به زعم خود او توصيف ماهيـت انـساني اسـت؛ در                  
حالي كه پژوهشهاي بعدي در جوامع ديگر خصوصاً جوامع ابتـدايي و يـا غيـر غربـي،                  
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هـاي فرويـد بيـشتر        در واقع به زعم نگارنده، تبيـين      . نقصان اين تبيين را آشكار ساختند     
مربوط است به شرايطي كه اروپاي آن روزگار به لحاظ صـنعتي، اقتـصادي و اجتمـاعي            

 تـاريخي   _ سـير جبـري     همان طور كه تحليلهاي مـاركس نيـز دربـاره         . ودبا آن درگير ب   
جوامع و شرح ويژگيهاي آنها در هر مرحله، چيزي نبود جز توصيف وضعيت اروپا كـه                
ماركس با علمي خواندن اين تحليل، سعي در تعميم آن به تمامي دنيا داشت و بـه تبـع                   

هاي مختلفي مواجه شدند كه اوج آنهـا         عمل نيز دنيا با بحران      اين گونه تحليلها در عرصه    
  .توان مشاهده كرد  جنگ سرد مي را در دو قطبي شدن جهان و دوره

هاي علمـي غربـي غالبـاً در     ها و يافته شود، نظريه  بنابراين همان گونه كه مالحظه مي     
در اصـل ايـن     .  غرب اسـت    پاسخ به شرايط و وضعيت و معضالت خاص همان منطقه         

از ايـن رو بـين      . اسـت   ا برآمده از مشكالت و مسائل خودشان بوده         ه  ديدگاهها و نظريه  
توان   اين نوع سنخيت و مطابقت را مي      . شود  مسأله و راه حل نوعي سنخيت مشاهده مي       

دانـيم    همان طور كه مي   . در سير تحولي دانش راهنمايي و مشاوره در غرب بررسي كرد          
؛ چـرا كـه در شـرايط اقتـصادي و            شغلي آغـاز شـد      راهنمايي و مشاوره ابتدا از مشاوره     

چنـين ضـرورتي درك     ) اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم      (اجتماعي آن روز غرب     
كـرد و     مي زيرا غرب به شدت مسير صنعتي شدن را طي        ) 10-11: 1383قاضي،(شد    مي

  .زد  ميداري نيز به اين روند دامن نظام سرمايه
امعي همچون ايران وارد شدند در حـالي        اي علوم انساني غربي به جو       با چنين پيشينه  

كه اساس مسائل و نيازمنديهاي اين جوامع از نوع و جنسي ديگـر بـود؛ در نتيجـه ايـن                    
بيني و حـل مـشكالت و         علوم نتوانستند آنچنان كه بايد و شايد به توصيف، تبيين، پيش          

مدي، عينك مسائل بومي بپردازند؛ چرا كه انديشمندان و محققين بومي ناآگاهانه و غيرع        
غربيها را به چشم زده و زير چتر همان پارادايم حاكم غربـي يعنـي مدرنيـسم، حركـت                   

نتيجه آن شد كه متخصصان بومي بـيش از آن كـه بتواننـد مـسائل و مـشكالت                   . كردند  
شـايد بـه همـين دليـل        . هاي مسائل غربي تبديل شدند      داخلي را حل كنند به حل كننده      

قات تربيتي انجام شده در ايران و شـرايط واقعـي جامعـه،             باشد كه بين بسياري از تحقي     
اي كه باعث شده نتايج اين گونه پژوهشها نه در      فاصله.  اي بسيار زياد وجود دارد      فاصله
  . عمل از كارآمدي و ثمربخشي الزم برخوردار باشند  نظر و نه در حيطه عرصه
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 موجـب گـشته كـه        خـود   به عالوه جامعه را از پشت عينك غربي ديـدن، بـه نوبـه             
متخصصان ايراني ناآهاگانه دست به ابداع مسأله و نيـاز سـازي زده، متعاقـب آن نتيجـه               
گيريها و تفسيرهايي را كه بعضا هيچگونه تطابقي با شرايط واقعي جامعـه نـدارد، ارائـه                 

روند كه سعي در تحميل ايـن گونـه           نمايند و بدتر آن كه برخي نيز تا به حدي پيش مي           
آيد اين امر، در ايجاد فاصله بين اهل نظر و            به نظر مي  .  تفسيرهاي خود دارند   برداشتها و 

تـر،    بـه عبـارت روشـن     .  تعليم و تربيت نقشي برجسته داشته باشـد         اهل عمل در عرصه   
هاي عملـي آمـوزش و پـرورش اشـتغال            غالب مجريان و كساني كه به نوعي در صحنه        

ن ندارنـد و غالبـاً بـر ايـن باورنـد كـه              دارند، نگرشي چندان مثبت نسبت به دانـشگاهيا       
 آموزش و پرورش ايران     اند شناختي عميق و صحيح درباره       دانشگاهيان در عمل نتوانسته   

هـا و     اينگونـه بـدبيني   . آيد  به دست آورند، در نتيجه هيچ كمكي هم از دست آنها برنمي           
ارس و  هاي علـوم تربيتـي بـا مـد           دانشكده  نگرشهاي منفي موجب شده است كه فاصله      

  .روز بيشتر شود ساير بخشهاي آموزش و پرورش روزبه
انـد، بـه كـارگيري        همان طور كه بسياري از متفكران ايراني به خوبي درك كـرده           . 3
و يـا بـه   » بـومي كـردن  «هاي غربي در شرايط فرهنگي و اجتماعي ايران، مـستلزم         نظريه

اهيم منـدرج در    هـا اسـت؛ بـدين معنـي كـه مفـ             آن نظريـه  » خودي كردن «عبارت ديگر   
هاي علمي مهمان، طي فرايند خودي شدن دستخوش نوعي تغيير و تحول شود و                نظريه

بـه  . يابـد   هاي فرهنگي قلمرو ميزبان تعبير شده، معناي خاص خود را ب            براساس تجربه 
ذكـاوتي قراگوزلـو،    (شـود     هاي ميزبـان بازآفريـده        عبارت ديگر مفاهيم در قلمرو تجربه     

 طي ساليان گذشته نـه تنهـا تـالش چنـداني در جهـت بـازآفريني و                  ؛ اما در  )47: 1378
هاي علوم تربيتي غربي صورت نگرفت، بلكه نظريه پردازي مـستقل             خودي كردن نظريه  

اي ايـن امـر را بايـد در محـصور و محـدود       يكي از علتهاي ريشه . نيز به وقوع نپيوست   
ا كـه چنـين شـرايط و        هاي حاكم غربي، جستجو كـرد؛ چـر         بودن در چارچوب پارادايم   

هـاي جديـد سـلب        فضايي فرصت هرگونه اقدامي را در جهـت خلـق و ابـداع نظريـه              
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 خروج از پارادايم را بـه خـود نـداده،     در اين وضعيت، متخصص ايراني اجازه     . نمايد  مي
داند، كامالً طبيعي خواهد بود كه بـه فراينـد خـودي              چون خود را مقيد به پارادايمها مي      

يابـد؛ از آن رو كـه    وقعي ننهد؛ زيرا نياز و ضرورتي در ايـن كـار نمـي    كردن هم چندان    
هـاي فرهنگـي و بـاور بـه تـاثير آنهـا               بومي كردن به دليل اعتبار قائل شدن براي مؤلفـه         

هـاي    هـا و يافتـه      اين در حالي اسـت كـه از منظـر مدرنيـستي، نظريـه             . گيرد  صورت مي 
 واقعيتهـاي    مستقل بوده و نشان دهنـده     هاي آن كامالً      تحقيقات علمي از فرهنگ و مولفه     

  .عيني هستند
  

  داليل موفقيت علوم تربيتي در غرب و عدم توفيق آن در ايران
همان طور كه مالحظه شد، تمـامي مطالـب و توضـيحات فـوق، حكايـت از عـدم                   

تأمل و دقت در داليل بحث شده، توجيه اين . موفقيت نسبي علوم تربيتي در ايران دارند 
 آن بحـث شـد،       عنصري كه بسيار درباره   . سازد  دم آن در ايران را آشكار مي      موفقيت و ع  
هرگاه صحبت از تاريخ، شـرايط تـاريخي، اجتمـاعي، اقتـصادي، ارزشـها،              . فرهنگ بود 

كنـد؛ يعنـي عـاملي كـه          شود، مفهوم فرهنگ به ذهن خطور مي        آداب، رسوم و سنتها مي    
  در واقع رابطـه . باشد  از يكديگر ميهاي تاريخي جوامع  باعث تمايز جوامع و حتي دوره     

بين علم و پژوهش علمي با فرهنگ، موضوعي است كه در دوران مدرنيته مغفول مانـده       
هاي مدرنيسم نه تنهـا اثـري از آن نيـست، بلكـه هرگونـه                 و به همين خاطر در مفروضه     

مدرن  ستتنها در دورهي اخير است كه اين انديشمندان پ . شود  مي ارتباط ميان آنها انكار   
يكـي از   » فرهنـگ وابـستگي علـم     «به حـدي كـه      . از اين مؤلفه حمايت جدي كرده اند      

مدرنيسم تلقي شده، هر يك از نامـداران ايـن رويكـرد بـه                هاي زيربنايي پست      مفروضه
 علـوم انـساني      البته تاكيد بر فرهنگ وابستگي علم در حوزه       . اند  نوعي آن را مطرح كرده    

 امروزه در بحثهاي معرفت شناسي و روش شناسي مربوط به           به همين دليل  . بيشتر است 
 علم، تمائل به تمايز قايل شدن بين علوم تجربي و انساني، بيش از پيش مـشاهده                  فلسفه

نكته ايـن اسـت كـه       «: گويد   چنين مي  1در همين راستا، كالينز   ). 1378چالمرز،  (شود    مي
د، فرهنـگ او و مهـارت و        دانـشمن . تـوان از حامـل آن جـدا كـرد           واحد معرفت را نمي   

                                                 
1  .  Collins 
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  ).138: 1974كالينز، (» اش جزء جدايي ناپذير موضوع شناسايي است توانايي
بنابراين در تعليم و تربيت پست مدرنيستي برخالف مدرنيـسم كـه مـروج فرهنـگ                
غربي به عنوان يگانه فرهنگ عقالني و منطقي است، كثرت گرايي فرهنگي كه متـضمن               

مدرنيـسم بـر ايـن        در واقع پست  . زشي است، حاكميت دارد   برابري فرهنگها به لحاظ ار    
اگر انـسان را    . كند   فرهنگي خويش معنا پيدا مي     _باور است كه انسان در بستر اجتماعي      

. شـويم  از بستر خود جدا سازيم، در آن صورت اسير قطبهاي متضاد، جهاني و فردي مي   
 فرهنگـي آنهـا اسـت       _راه خروج از اين بن بست، مطالعه و بررسي در بستر اجتمـاعي            

به همين دليل است كه در چند دهه اخيـر، شـاهد رشـد روزافـزون            ). 64: 1380كوال،  (
 ايـن    دامنـه ). 231-237: 1378،  جانـسون (ايـم     مطالعات فرهنگي و بين فرهنگـي بـوده       

اي   گرايش در علوم تربيتي به حدي بوده است كه امروزه شاهد رشد و شكوفايي رشـته               
در ايـن   ). 2004 و بـنكس،     2بنكس( هستيم   1» تربيت چند فرهنگي   تعليم و «تحت عنوان   

 تفاوتهاي فرهنگي بين ملتها و قوميتهاي گوناگون نژادي، دينـي و حتـي               رشته به مطالعه  
  .شود جنسيتي پرداخته مي

اكنون اگر علوم انساني از جمله علوم تربيتـي را فرهنـگ وابـسته دانـسته، آن را بـه                    
هاي زيربنايي اين علوم تلقـي نمـاييم،    كي از مهمترين مفروضهعنوان مهمترين يا الاقل ي 

 خـود مـا را بـه سـوي           اين امر نيز به نوبه    . الجرم بايد كثرت فرهنگي را نيز پذيرا باشيم       
 اعم از فرهنگي و حتي معرفت شناسي و بدنبال آن كثرت روش شناسي              _3گرايي  كثرت
مني داللت بر نسبيت دارد و      به عالوه كثرت گرايي به صورت ض      . دهد   سوق مي  _علمي

. هـاي كـالن و جهـان شـمول اسـت            نسبيت هم حاكي از عدم قطعيت و نيز نفي تعميم         
. باشـد   مدرنيسم مـي  هاي بنيادي پست پذيرش اين موارد در اصل پذيرش ديگر مفروضه    

                                                 
1  .  Multicultural education 
2  .  Banks 
3   .  Pluralism 
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. باشند  هايي كه به اعتباري همچون يك منظومه در ارتباط مستقيم با يكديگر مي              مفروضه
اسالمي _ها در چارچوب فرهنگ ايراني       پذيرش اين مفروضه     است در نتيجه   حال ممكن 

هـاي دينـي، قطعـي، يقينـي،          آيـد آمـوزه     تناقضي اساسي پيش بيايد؛ چرا كه به نظر مـي         
در ايـن صـورت، كثـرت گرايـي و بـاور بـه         . پذير و باالخره جهان شمول باشـند        تعميم

  رهنگ ديني جمع خواهد شد؟نسبيت چگونه با مطلق نگري و اصول مسلم و قطعي ف
هر چند رفع شبهات مربوط به اين تناقض، نياز به مجال بيشتر و در نتيجه نوشتاري                

باشد؛ نخست آن كـه خـود فـرض اوليـه يعنـي          اي نكات مفيد مي     مستقل دارد، ذكر پاره   
اگر به تاريخ . هاي ديني، جاي شك و ترديد دارد      ها و آموزه    ثبات و قطعيت تمامي گزاره    

بريم؛ يعني هـر يـك از         ن الهي رجوع كنيم به خوبي به تفاوتهاي صوري آنها پي مي           اديا
ايـن در حـالي اسـت كـه     . باشند آنها داراي احكام، دستورات و شرعيت خاص خود مي     

همگي الهي بوده و از جانب خدا نازل شده و تنها يك هدف و غايـت واحـد و نهـايي                     
ه در صورت قطعـي و مطلـق فـرض كـردن     گردد ك اكنون اين سؤال مطرح مي  . اند  داشته
تـوان اسـتنباط كـرد كـه          اند؟ آيا نمي    هاي ديني، چرا اديان با يكديگر تفاوت داشته         آموزه

 وضـعيت    تفاوت اديان در تفاوتهاي فرهنگي، شرايط و بستر اجتمـاعي و نيـز مالحظـه              
 پويـا   هاي تاريخي و به طور كلي كثرت فرهنگي ريشه دارد؟ دوم آن كه مفهوم فقه                دوره

اگـر  . در فرهنگ شيعه، خود داللت بر نسبيت و در نتيجـه نـوعي پـذيرش كثـرت دارد                 
هاي اسالمي از ثبات و قطعيت برخوردار بودند ديگر بـه فقـه پويـا نيـازي                   تمامي آموزه 

خود اين مفهوم داللت بر اين دارد كه در شرايط فرهنگـي متفـاوت كـه ناشـي از                   . نبود
نگي هر دوره زماني است، نيـاز بـه اسـتفتائات جديـد             ضرورتهاي اجتماعي و بستر فره    

 موكد شده كه فرد از فقيهي تقليد نمايد كـه            دانيم كه توصيه    باشد؛ به همين خاطر مي      مي
  .حتي االمكان در قيد حيات بوده و به شرايط زماني و مكاني كامالً اشراف داشته باشد

ـ             سوم آن كه مي    ي متفـاوتي بـه نگـارش       دانيم در طـول تـاريخ اسـالم، تفاسـير قرآن
بـسياري از ايـن تفاوتهـا نيـز ناشـي از       . اند كه هر كدام با ديگري تفاوتهايي دارد         درآمده
اين روند يعنـي نگـارش تفـسير    .  زماني و تاريخي است كه تفسير به آن تعلق دارد    دوره

  مختلف نه تنها منفور و مذموم تلقي نشده است، بلكه به تعابير مختلـف تأكيـد                 در ازمنه 
آيد هر چه تفسير بايد بتواند با شرايط زمـاني و اجتمـاعي               چرا كه به نظر مي    . شده است 
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اين گوناگوني تفاسـير و صـحه گذاشـتن بـر آن،            .  مورد نظر هماهنگي داشته باشد      دوره
  .باشد خود به نوعي پذيرش نسبيت و كثرت مي

م تربيتـي    باالخره، چهارم آن كه اصوالً هـدف اصـلي علـوم انـساني از جملـه علـو                 
شناخت، توصيف، تبيين و باالخره كنترل واقعيتهاي مرتبط با بستر اجتماعي، فرهنگي و             

 است؛ به همـين علـت راه علـوم انـساني تـا حـدي زيـاد از ديـن و                       تاريخي هر جامعه  
هـاي دينـي بـيش از آن كـه معطـوف بـه                در واقع گـزاره   . گردد  هاي ديني جدا مي     آموزه

 باشند، قصد تبيين و توصيف عالم روحاني و معنويت را           شناختهاي فرهنگي و اجتماعي   
 معرفت شناسي متفـاوت      دارند؛ به همين خاطر به باور نگارنده، علم و دين به دو حوزه            

هاي ديني نيـز      هاي معرفتي مانع از آن نيست كه در آموزه          البته جدايي حوزه  . تعلق دارند 
هـا نيـز تـا حـدودي          ن گونه آمـوزه   به شناختهاي اجتماعي و تاريخي اشاره نشود؛ اما اي        

 حجـرات، اشـاره      ، سـوره  13  توان به آيه    داللت بر نسبيت و كثرت دارند؛ براي مثال مي        
بنابراين بـه   . نمايد  كرد كه هدف از خلقت اقوام گوناگون را شناخت يكديگر معرفي مي           

 آيد برحسب گوناگوني اقوام و شـرايط فرهنگـي آنهـا شـناختهاي متفـاوتي نيـز                  نظر مي 
حاصل خواهد شد كه اين تفاوت در شناخت، خود دال بـر پـذيرش نـسبيت و كثـرت                   

البته بايد خاطر نشان كرد كه اصل و فطرت معنوي انسان، واحد و ثابت بـوده،                . باشد  مي
لذا ثبات و قطعيت بر آن حكم فرماست؛ اما اين اصل تعلق به عالم معنـوي و روحـاني                   

پس دو نوع معرفـت را بايـد از هـم تفكيـك             . ردداشته و به فرهنگ و اجتماع ربطي ندا       
كرد؛ نخست معرفتي كه موضوع آن عالم معنا يا به تعبير عارفان، عالم ملكوت و الهوت     
است و دوم معرفتي كه موضـوع آن، تعلـق بـه عـالم ناسـوت يـا عـالم محـسوسات و                       

از جملـه  از اين نظر همچنان كه قبال نيز اشاره شد، موضوع علوم انساني          . جسماني دارد 
علوم تربيتي تا حد زيادي اموري اسـت كـه متعلـق بـه عـالم محـسوسات و جـسماني                     

  .باشد مي
بدين ترتيب و با جمع بندي داليل فوق، نگارنده براي خروجي مطمئن از بن بـست            
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هاي رويكـرد عرفـان اسـالمي يعنـي وحـدت در              تناقض نسبيت و قطعيت، به مفروضه     
ورد؛ بدين معني كه بنا بر ديدگاههاي عرفاني،        آ  كثرت و كثرت در عين وحدت روي مي       

ي مختلف را بايد از هم تشخيص دهيم؛ نخست سپهر وحدت است كه بـر آن                  دو حوزه 
 هستي محض است، در حالي  مطلق بودن، قطعيت و ثبات حكم فرماست؛ چرا كه حوزه     

 نـسبيت و عـدم قطعيـت اسـت؛ زيـرا محـدوده               كه ديگري يعني سپهر كثـرت، حـوزه       
ت و عالم مادي بوده، به همين دليل فقر وجودي از ويژگيهاي بـارز آن اسـت،                 محسوسا

با پذيرش اين پيش فـرض، جمـع   . گردد اي كه موجب نسبيت و كثرت مي   همان ويژگي 
در ايـن   ). 275: 1383شمـشيري،   (باشـد     مدرنيسم امكان پذير مـي      بين مدرنيسم و پست   

توان آن را     ثرت، متعلق است و مي     ك  صورت، فرهنگ و تكثر فرهنگي نيز به همين حوزه        
  .بنيادي براي علوم تربيتي تلقي كرد

  
  گيري جمع بندي و نتيجه

توان به اين نتيجه دست يافت كـه علـوم            در مجموع، با توجه به تحليلهاي فوق، مي       
 اصـولي قطعـي و جهـان شـمول باشـد،          تربيتي بيش از آن كه كشف قانونمنديها و ارائه        

ايـن  . هـا و ديـدگاههاي متناسـب بـا آن اسـت              نظريـه   ارائـه  فرهنگـي و سـپس        مطالعه
غربي بـراي جـوامعي همچـون       هاي    ارزشي ديدگاهها و پژوهشي     گيري، دال بر بي     نتيجه

تـوان    هـا از دو منظـر مـي         ها و يافته    ايران نيست، بلكه بدين معني است كه به اين نظريه         
ا و الگوها بيش از آن كـه        ه  نگريست؛ نخست، از باب روشي، يعني اين ديدگاهها، نظريه        

براي متخصص و محقق ايراني ارزش تبييني داشته باشند، بايد روشهايي براي مطالعه در    
بـه عبـارت    . باشـد   اختيار ايشان قرار دهد و البته اين به معناي محدوديت در روش نمي            

 پـردازان و     شناسي تنها محدود و منحصر به روشهايي كه نظريـه           تر، مبحث روش    روشن
باشد، بلكه بنا به همان نسبيت و عدم قطعيت حـاكم   اند، نمي قين غربي به كار گرفته    محق

بر علوم تربيتي، امكان خلق، ابداع و يا حداقل، انتخاب و چگونگي به كارگيري روشـها                
اي است كه فايرابندـ فيلسوف علم معاصرـ         اين نكته . در فرهنگهاي گوناگون وجود دارد    

  )128: 1375فايرابند(رده است نيز آن را بحث و بررسي ك
ها و الگوهاي غربي زماني از ارزش توصيفي و تبييني برخوردار خواهنـد           دوم، نظريه 
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شد كه با توجه به شناخت عميق فرهنگ خودي يا به تعبيري فرهنگ ميزبـان، عمليـات                 
در اين صورت، امكـان جـذب       .  آنها انجام شود    سازي درباره   خودي شدن يا همان بومي    

 ميزبـان    اجتماعي جامعـه  _هاي مهمان و وارداتي در بستر فرهنگي        ين گونه نظريه  مثبت ا 
سـازي، محـصولي كـه بـه           فرايند بومي   البته كامالً روشن است كه در نتيجه      . وجود دارد 
 اصلي يا همـان جـنس وارداتـي اول خواهـد             آيد، تفاوتهاي آشكاري با نسخه      دست مي 

 مثبـت و     لقي نمي شود، بلكه بـر عكـس، جنبـه         داشت؛ اما اين تفاوتها، نقص و كمبود ت       
  .قوت آنها به حساب خواهد آمد

  
  پيشنهادهاي كاربردي

پيش از آن كه نكته يا نكاتي به عنوان پيشنهاد عملي، مطرح گردد، بايد متـذكر شـد                  
 نخست، منوط و مـشروط بـه تغييـر           كه تحقق هر نوع پيشنهادي در اين زمينه در درجه         

تا زمـاني   .  علمي تعليم و تربيت ايران است       و در مجموع جامعه   نگرش اساتيد، محققين    
ها و ديدگاهها و حتـي روشـهاي پژوهـشي             علمي تعليم و تربيت ايران، نظريه       كه جامعه 

غربي و مالك و معيارهاي آنان را همچون حقايقي مسلم و خدشه ناپذير تلقي كرده، در           
شگاههاي تعليم و تربيـت و بـه تبـع          هاي علوم تربيتي و نيز پژوه       نتيجه رسالت دانشگاه  

 اول حفظ و حراست از آنها و سپس تقليد           آنها كل نظام تعليم و تربيت كشور، در درجه        
چون و چراي آنهـا بـه دانـشجويان اسـت، اميـد بـه هـر         صرف و به دنبال آن، انتقال بي   

توان   تغييري به نوميدي بدل خواهد شد؛ اما اگر چنين تغيير نگرشي رخ دهد، آن گاه مي               
مقاله حاضر با . پيشنهادهايي را براي بهبود وضعيت علوم تربيتي در ايران، مطرح ساخت        

نمايد؛ نخست، تاكيـد      گيري به دست آمده، دو پيشنهاد عمده را مطرح مي           توجه به نتيجه  
هاي درسي علـوم تربيتـي،      هاي درسي رشته    بر پرورش تفكر تحليلي و انتقادي در برنامه       

هاي تعليم وتربيت كشور      ها كه در واقع سرمايه      نش آموختگان اين رشته   اي كه دا    به گونه 
آيند، تنها مقلد صرف نبوده بلكه با اتكا به توانمنـديهاي خـود بتواننـد بـه               به حساب مي  
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فرهنگـي خـودي    _تجزيه و تحليل و سپس نقد علم غربي و همچنين شرايط اجتمـاعي            
روشـن اسـت كـه اگـر چنـين      . ي باشندساز بپردازند و در نتيجه قادر به گزينش و بومي        

هـا، ديـدگاهها و       پرورش يافتگاني به اين مرحله برسند، قادر به خلق و آفـرينش نظريـه             
  .الگوهاي خودي هم خواهند شد؛ به تعبير ديگر تفكر خالق آنها شكوفا خواهد شد

دوم، به دنبال پيشنهاد اول، گنجاندن دروسي مرتبط با شناخت عميق فرهنگ و بستر              
هاي علوم تربيتـي،      يخي و اجتماعي بومي در تمامي مقاطع تحصيلي دانشگاهي رشته         تار

در واقع دانش آموختگان تعليم و تربيت در مقاطع مختلف تنها بـا             . يابد  ضرورت تام مي  
هاي علوم نوين غربي و البته غالبـاً تنهـا            ها، ديدگاها، روشها و يافته      اي از نظريه    مجموعه

به صورت تخصصي و بدون در نظر گرفتن درهم تنيـدگي  (بيتي  علوم تر در همان حوزه  
، آشنا شده و به همين خاطر به تـدريج بـا فرهنـگ خـودي و واقعيتهـاي                   )علوم انساني 

اين وضعيت درباره تمامي    . شوند  اجتماعي و تاريخي مربوط به جامعه خويش بيگانه مي        
 مثـال مـوردي خـوب بـه         هاي علوم تربيتي مصداق دارد كه در اينجا به عنوان يك            رشته
 مشاوره و راهنمـايي در مقـاطع كارشناسـي، كارشناسـي ارشـد و دكتـري اشـاره                    رشته
شود؛ با وجود ارتباط بسيار زياد و تنگاتنگ بين كـار مـشاوره و وضـعيت فرهنگـي                    مي

 عمـل و كـاربرد       جامعه كه در عمل به ميزان موفقيت يا عدم موفقيت مشاور در عرصـه             
 درسي ايـن رشـته در تمـامي مقـاطع، كمتـرين رد پـايي از                  برنامهمنجر خواهد شد، در     

در ايـن ميـان     . شود  موضوعات مرتبط با شناختهاي فرهنگي و اجتماعي خودي ديده مي         
مثل تـاريخ اسـالم،     (در دوره كارشناسي تنها چند درس كلي مربوط به آشنايي با اسالم             

شناسـي از ديـدگاه       روانو همچنـين دو درس تحـت عنـوان          ) متون اسالمي و نظاير آن    
دانشمندان اسالمي به ارزش دو واحد و نيز نهاد خانواده در اسالم و ايران به ارزش سـه       
واحد وجود دارد كه اوالً اين دروس در كنار واحدهاي متنـوع برآمـده از علـوم تربيتـي        

و لذا هم از نظر اساتيد و هـم از نظـر دانـشجويان، ارزش و اهميـت                  اند    غربي درحاشيه 
 هـدف   در ثاني، محتواي اين دروس نيز چنگي به دل نزده و تامين كننده. داني ندارند چن

بدين ترتيب لزوم بازنگري جدي در دروس علوم تربيتـي          . باشد  مورد نظر اين مقاله نمي    
  .شود هاي گوناگون احساس مي و محتواي آنها در رشته
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  1علوم تربيتيهاي  يند پژوهشآدر فراسالمي  اخالق  جايگاه
  2فريدون شريفيان
  3دكتر احمدرضا نصر
  4دكتر سيد احمد احمدي

  
  چكيده 

و    اخـالق      بحـث  ،  در علوم تربيتـي     پژوهش   در عرصة    مهم   از مسائل    ترديد يكي    بي
   كه  واقعيت  اين  به  و با اذعان  موضوع   اهميت   به   با عنايت  . آن است    به   پرداختن  ضرورت
   طـرح    حاضر با هدف    ، مقاله    است  پرداختهن   بحث   اين   به  طور خاص ه   ب   اي قاله م  تاكنون

  .  استدر حوزه پژوهش در علوم تربيتي نوشته شده   آن و تبيينجايگاه اخالق اسالمي 
   قـسمت    در پنج   ، مطالب    منطقي   توالي   و رعايت  انسجام مقاله  منظور     راستا به   در اين 

  مفهـوم  و    اسـالم    اخـالق در     جايگـاه  در مـورد     مقـدماتي   ي بحثـ   ابتدا .تنظيم شده است  
 و    اصـول   ، نقـش     در ادامـه   . بيان شده اسـت     ، حقايق   كشف   و منابع    از پژوهش   مختصري
 و    پـژوهش    انجـام    مـذكور در     اصول  جايگاه،   آغاز پژوهش    در مراحل    اخالقي  معيارهاي
 در  . است   شده   داده  ها توضيح   دادهارائه   و    لب مطا   آوري   از جمع    و تأثير آنها پس     اهميت
  .  است  ذكر گرديده هايي پيشنهاد ، ضمن بحث و نتيجه گيريپايان

                                                 
از آقاي دكتر سيد ابراهيم ميرشاه جعفري استاديار گروه علوم تربيتي دانـشگاه اصـفهان كـه مقالـه را                    . 1

 .نماييم  ميمطالعه و پيشنهادهاي ارزشمندي ارائه نمودند، سپاسگزاري
 كارشناس ارشد برنامه ريزي آموزشي .2
 دانشيار گروه علوم تربيتي دانشگاه اصفهان. 3
 دانشيار گروه مشاوره دانشگاه اصفهان. 4
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  .پژوهش، علوم تربيتي،  اخالق:كليديهاي  واژه
    مقدمه
 انـسانها     را بـه     و معنـوي     مـادي    در امور مختلـف     تأمل تفكر و      كه   است   ديني  اسالم
   اسـالم  ديـن    در     كـرد كـه      اشاره   نكته   اين   به  توان   شاهد مي    عنوان  به  است؛   نموده  توصيه
  در عـين  .   اسـت    آگاهانـه    و پـذيرش    ، تفحص    تحقيق   به  منوط  دين،   اصول   پذيرش  حتي
 را گوشزد نموده      انسان   آگاهيها و شناختهاي     محدوديت ، مجيد   قرآن   از آيات    برخي  حال

   و تالش    گوناگون  هاي   در پديده    تعمق   انسانها به    دعوت  برايبه صورت ابزاري      آن را  و
 در   متعـال  خداونـد .  معرفي كرده است    بيشتر و كاملتر     و آگاهي    شناخت   به   رسيدن  براي
  جز مقداري   ؛ از علم  لّا قَليالً  اِ لْمِنَ العِ و ما اوتيتُم مِ   «: فرمايد   مي 85   اسراء آية    مباركه  سورة

 انسانها را بر      تمامي   گويا و صريحي    تا عبار  چنين. » به شما داده نشده است      بسيار اندك 
    دانـسته   نمايند و بـه   و جستجو را در خود ايجاد يا تقويت    پژوهش  دارد تا روحية     مي  آن

  . خود اكتفا نكنند اندك
  .تپـذير اسـ      امكان   مختلف   از راههايي    مسائل   و شناسايي    و كشف    حقايق   به  رسيدن
  ،وحـي .   اسـت  علمـي  ، اجتهـاد و روش    ، منطـق    ، شهود يا الهام     وحي   اين راهها  مهمترين
  ، شهود بابي     لكن ، پذير نيست    امكان   معمولي   انسانهاي   براي   آن   به   توسل   كه   است  طريقي
  و   از فالسـفه     بـسياري   چـه  انـسانها امكـان پـذير اسـت،           بـراي حصول بـه آن        كه  است

 نيز  منطق. اند  يافته  آگاهي   و بدان    برده   پي   مهمي   يا نكتة    حقيقت   به   ناگاه   به   كه  دانشمندان
   بهـره    عقالني   از قواعد و اصول      مسائل   و حل    حقيقت   به   رسيدن   در راه    كه   است  روشي

ايتـاً  نه.  اسـت دينـي      و قواعد از منابع      احكام   استخراج  گيرد و اجتهاد ناظر بر توانايي       مي
  بـر    امـور مختلـف    درباره   و پژوهش    مسائل  بررسيبراي     كه   است  اي  ، شيوه    علمي  روش

  خليلـي  (  اسـت    مبتنـي   ، فرضـيه    آزمـون   و   اطّالعـات   ، گـردآوري     مـسأله   بيان  ،تشخيص
   آيـا در اسـالم       كـه    اسـت   گـردد آن     مـي    مطرح  زمينه   در اين    كه  سؤالي). 1375،    شوريني
 بـا    شـك   بـي ؟   وجـود دارد     پـژوهش    در انجـام    گيري   بهره براي   روشني  اخالقي  داللتهاي



 هاي علوم تربيتي                 جايگاه اخالق اسالمي در فرآيند پژوهش

 

253

 ؛  يافـت    دسـت    و معيارهـايي     اصـول    چنـين    به  توان   مي   اسالمي   مختلف   منابع   به  مراجعه
  .شود  مي  منبعث  آن  غالباً از بستر اخالق و ويژگيهاي  كه اصولي

   مـورد توجـه      و مكتبـي     بينـي    در هر جهان    ن آ   به   وابسته   اخالق و معيارهاي    در واقع 
،  بايـد گفـت      واژه   اين  در توضيح .   است   تبلور پيدا نموده    ، مختلف  هاي   و در عرصه   بوده

.   اشيا است    و صوري    ظاهري   شكل   خَلق  و  است   دروني   شكل   و خُلق    خُلق  اخالق جمع 
  شـود و بـه    مي  اخالق ناميده ، است  در انسان  كه   و باطني    روحي   و صفات   غرايز، ملكات 

 ،   كنـي   مهـدوي (گوينـد      اخـالق مـي    ،گردد   مي   ناشي   خُلقيات   از اين    كه   و رفتاري   اعمال
   اسـت    از اهميت    درجه   بدان   اسالم   در مكتب   اخالقي   اخالق و ارزشهاي    جايگاه). 1374

   مكـارم    تكميـل    بـراي    االَخْـالق؛ مـن    ممكارِ  ممِتثْت الَُِ انَّمابعِ«: دنفرماي   مي   پيامبر اكرم   كه
   از حائري    نقل   به 187  ، ص 11  ، ج    الوسايل  مستدرك(»   شدم   برانگيخته  ]جامعه[  اخالقي
 و   ، فرهنگـي    ، اجتمـاعي     اقتصادي  هاي   در جنبه    اخالقي  مكارم). 216  ، ص 1373،    تهراني
 آنهـا     اعتقـاد بـه      ميـزان    بر حسب    تأثيرگذاري  و   نقش   اين   البته . دارند   انسانها نقش   علمي

دارد    مـي    را بر آن   فرد ، آن   به   و پايبندي    اخالقي   اصول   رعايت  در حقيقت .   است  متفاوت
  ، اسـت   را تأييد كرده  آن  صحت ، و وجدان  و ايمان  دارد   بر عهده    كه  اي   وظيفه   انجام  تا به 
  ).1368،  قائمي(يد  ننما  ديگري  و مراقبت  نظارت نياز به   احساس  زمينه  و در اين دبپرداز

   بـا هـدف      مختلـف    روشـهاي    بـه  و  مند اسـت   نظام   فعاليتي  ، ديگر پژوهش   از سوي 
   منظور پاسـخگويي     و به    معرفتي   مختلف هاي   در حوزه    آن   مباني   و تقويت    علم  گسترش

هـاي     حـوزه  .پـذيرد    مـي    انجام  ، است  رح مط   علمي   مختلف  هاي   در رشته    كه  هايي سؤال  به
مرتبط با علوم تربيتي نيز با پـژوهش علمـي قرابـت نزديكـي دارد و پاسـخ بـسياري از                     
 سوالهايي كه در اين قلمرو مطرح است با اتكا به روشـهاي مختلـف پژوهـشي حاصـل                 

نقطه ارتباط و حلقه اتصال اخالق و پژوهش در اخالقي بودن ماهيت پـژوهش          . شود مي
در جوامع پيشرفته اي كه پژوهش به عنوان اصل رشـد و پيـشرفت علمـي،                . فته است نه

جايگاه شايسته اي كسب نموده است به تدريج معيارهاي اخالقي پژوهش شكل گرفتـه             
است؛ به عنوان نمونه در اين كشورها، مقررات دولتي، اصول اخالقي انجمنهـاي حرفـه               

هاي سازماني كه وظيفه بررسي پژوهشها را       اي و قواعد اخالقي اعالم شده از سوي هيأت        
بر عهده دارند از جمله راهكارهاي مناسب بـراي تـضمين رعايـت اصـول اخالقـي در                  



  
  
  
 »يش تحليل و تنظيم نظام علوم تربيتياولين هما«

 

 

254

اين در حالي اسـت كـه در جوامـع        ). 1382 و گال،    2، بورگ 1گال(فرآيند پژوهش است    
اسالمي كه اخالق بر باورهاي ارزشمند ديني استوار اسـت، فعاليـت چنـداني در زمينـه                 

   آن اسـت    مقالـه    هدف ,  مقدمه   با ذكر اين   .قش اخالق در پژوهش صورت نگرفته است      ن
  .  در علوم تربيتي تبيين كنديند پژوهشآ در فر اسالمي را اخالق  جايگاه  كه

  
    پژوهش  اوليه  در مراحل  اخالقي  معيارهاي  نقش.1 

   ميدان   به   اخالقي  ارهاي معي ،گيرد   مي   پژوهش   انجام   به   پژوهشگر تصميم   كه از زماني 
 از    فـارغ   اي   مرحلـه    در هـيچ    يند پژوهش آ فر ، روشنتر   عبارت   به ؛شود   او وارد مي    فعاليت

 از    معيارها در برخـي      حضور و بروز اين      است   هر چند ممكن    ، نيست   اخالقي  معيارهاي
 در   قـي  اخال   اصـول    پژوهـشگر و رعايـت      ويژگيهـاي .  قويتر و محسوستر باشـد      مراحل
  :شود  مي  داده  توضيح  قسمت  در اين  كه  است  از مواردي يابي مسأله
  
   پژوهشگر.1-1 

 تـا    اخالقـي   اصـول   به  توجه  ميزان  و است  پژوهش  انجام  اصلي يقيناً پژوهشگر ركن  
خواهـد     مـي    كه   تالشگري  محقّق «: دارد   بستگي  او   نگرش   و نوع    شخصيت   به  زيادي حد
 او از     طلـب    حقيقـت    و جـان     دل   كند، بشناسد و ظرف    دا پي   راه   و واقعيت    حق  ستانة آ  به

 را در خود پيـدا كنـد و     معنوي  بايد ارزشهاي، گردد  سيراب   و معارف    علوم   زالل  چشمة
   را بيـاموزد و هـم        تحقيق   و روشهاي    ابزار، فنون   ، هم    نفس   و تربيت   در مسير خودسازي  

  ، ص 1366،    دشتي(»  بخشد   خود تحقّق    طلب   حقيقت   و دل    را در جان    نوي مع  معيارهاي
   آن   صـحيح    و تأكيد بـر انجـام        پژوهش   مراحل   به   توجه  رف صِ   كه   است   اين مهم  ). 192
   و معنـوي     اخالقـي    موازين   رعايت   دارد تا پژوهشگر خود را به        و ضرورت    نيست  كافي

                                                 
1 - Gall 
2 - Borg 
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   رعايت   پژوهشگر به    شخص  كه  در صورتي  . كند   ملزم  ژوهش پ   انجام   مختلف  در مراحل 
 در    اصـول    ايـن    بـه    توجـه    فرهنـگ    اميـدوار بـود كـه       توان   مي ، معيارها متعهد باشد    اين

  . شود  نهادينه  پژوهشي فعاليتهاي
   پايبنـد باشـد، مـالك        آن   پژوهـشگر بايـد بـه        كـه    مهمي  از اصول    راستا يكي   در اين 
 در    اسـت    پژوهـشگر موظـف     ، اخالقـي    لحـاظ    بـه    معنا كه   بدين؛    است تن داش  تخصص

 . را دارا باشد     حوزه   در آن    فعاليت   براي   الزم   دانش   بپردازد كه    پژوهش   انجام   به  اي  حيطه
   كـسي   مـردم  ؛ ارزشـمندترين  هنيـ  قَدراً منْ تَـرَك مااليع     سِااَعظَم النّ  «:) ص( پيامبر   گفتة  به
 پژوهـشگر    كـه  در صورتي ). 1 ، ج   ه  الحيا( » نپردازد  ، نيست   او مربوط    به   آنچه   به   كه  ستا

  آشـنايي و     تخـصص    در آن    وارد شـود كـه      هـايي    حيطه   نشمارد و به     را محترم    اصل  اين
: انـد   فرمـوده   را بيان آن)  ع( جواد    امام  شود كه    مي   وضعيتي  وجود آمدن ه   ب  ندارد، موجب 

»مِ ملي نْ عفْسِ لْمٍِعِ غَيرِ ' لَ عاكْثَر مِ   ي لِ دصا يكـاري    انجـام    بـه    آگـاهي    بدون   كه  ؛ كسي   حم   
   نقل   البحار، به   هسفين(»  خواهد بود    آن   مطلوب   بيشتر از نتايج     ناگوار آن   بپردازد پيامدهاي 

   اصـل   بـه  توجهي  بي اميمون ن  نتايج يل دل  دقيقاً به ). 131  ، ص 1375،     مازندراني  از شفيعي 
 نموده و     او منوط    تخصص   فرد را به    ، ارزش با صراحت )  ع (  علي   امام   كه   است  تخصص

»   اوسـت   تخـصص   بـه   هـر فـردي   نُه؛ ارزشيحسِ يٍ مامرِ اِ كُلِّهقيم «:اند كه  داشته اذعان
    ).876  ، ص البالغه نهج(

  
    پژوهش  موضوع -2-1 

پردازد بـسيار      مي   فعاليت   به   پژوهشگر در آن     كه  اي   و حيطه    پژوهش  ضوع مو  انتخاب
ـ   يند پژوهش آ فر   كل  شود كه    مي   از آنجا ناشي     اهميت   و اين    است  مهم   طـور مـستقيم   ه   ب

   كه  ويژگيهايي. شود   مي   انتخاب   پژوهش   براي   كه   است  اي   مسأله   و نوع    تأثير عنوان   تحت
   بـه    كـه    از مـواردي    ، لكـن     ذكر كرد بسيار اسـت       پژوهشي   مناسب  وضوع م   براي  توان  مي

   مـالك    و همچنـين     موضـوع    بودن   بديع   به  توان   دارد، مي    بيشتري   ارتباط   مقاله   اين  بحث
   دانـشها و معـارف       و نـو بـودن       تـازگي    با    در رابطه )  ع (  علي  امام.  كرد   اشاره  مفيد بودن 

   به   خود را با توجه      اَالبدانُ؛ جان   لُّكِماتَلُّ كَ تَكِه  كْم الحِ حوا اَنْفُسكُم ببديعِ  رو«: فرمايند  مي
» شـود   مـي   خـسته   تـن   چـون   هـم   زيرا جان؛ دهيد  آسايش  و جالب  تازه  حكيمانه  نكات
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 را گوشـزد      دانـش    مفيـد بـودن      لـزوم    ديگـري   در سـخن  ). 83  ، ص 1  ، ج    كافي  اصول(
 'لْـمٍ ال عِ بِ و ال ينتَفَـع  ينْفَـع 'لْمٍ ال عِ في خَيرَ' نَفَع و اَعلَم انَّه ال ' ما لِ القَو نَّ خَيرَ فَاِ «:دكنن  مي
   نداشـته    سـودي    كـه   دانـشي       سود برساند و بـدان       كه   است   آن   گفته  ه؛ بهترين قُّ تَعلُّم يحِ

ـ    سـودي   ، نيست   شايسته   آن  تن آموخ   كه   و از علمي     نيست   در آن    خيري ،باشد   دسـت ه   ب
 و    بـا دقـت      كـه    اسـت    بر پژوهـشگران    ، وصف  با اين ). 112  ، ص 1  ، ج هالحيا( »آيد  نمي
   كننـد كـه      حاصـل    خـود بپردازنـد و اطمينـان         پژوهـشي    موضوع   انتخاب   به   ويژه  توجه

  . را دارا باشد  شده  گفته  آنها مالكهاي موضوع
  
    پژوهش  انجام  در حين  اخالقي هاي معيار  نقش -2

 وارد  ، ســر گذاشــت  را پــشت  پــژوهش  مقــدماتي  پژوهــشگر مراحــل  از آنكــه پــس
   در مرحلـة     اخالقي   موازين  نقش. پردازد   مي   پژوهش   انجام   عمالً به   شود كه    مي  اي  مرحله
 پژوهـشگر  ا؛ زيـر   اسـت    مقـدماتي   تـر از مراحـل       بسيار قويتر و ملمـوس      ، پژوهش  انجام

 پژوهـشگر     كه   است   از پژوهش    مرحله  اينكند و در      برقرار مي افراد   با     تنگاتنگ  ارتباطي
 را    مـوازين    اين   اعتقاد خود به     و ميزان  دهد   را نشان    اخالقي   اصول   به   پايبندي  قادر است 
،    از مـشورت    گيري  ، بهره   ، پرهيز از تجسس     كنندگان    با شركت    ارتباط  چگونگي. بيازمايد
   معيارهـاي    از جملـه     امانتـداري    اصل   به   پژوهشگر و توجه     پذيري   و مسئوليت   رازداري
  .شود  مي  بحث  قسمت  در اين  كه است  پژوهش  اجراي  به  مربوط اخالقي

  
   شـركت    براي   آنان   تمايل   به   و احترام    كنندگان   با شركت    صميمانه   ارتباط . 1-2 

    در پژوهش
 خـود پـا     با ميل  هستند كه  افرادي، دارند  مشاركت  يند پژوهش آ در فر    كه  كثر كساني ا
  ، پژوهــشي هــاي  فعاليــت  در اغلــب  اينكــه انــد، ضــمن  نهــاده  فعاليــت  ايــن  عرصــة بــه

 ايجـاد    نكتـه   ايـن   بـه  با توجـه . كنند   نمي   نيز كسب    خاصي   مادي   منفعت  كنندگان  شركت
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   علي  امام  گفتة ربنا ب.   است   ضروري   كنندگان   با شركت   رويي   با گشاده    و توأم  نيك  رابطة
، 19  ، ص 1  ، ج   غـررالحكم (»   اسـت    نيكـي    نخـستين    رويـي   ر؛ گشاده شرُ اَولُ الب  البِ «:) ع(

 يـا     رسـنده  ، رفتار  اَنٍّ اَوكاد؛ نرم  اَصاب متَ «: فرمايند   ديگر مي   و باز در سخني   ) 521  سخن
   كـه    ديگـر، فـردي      عبـارت    بـه  .)1336  ، سخن 46   ص همان،(»   است   رسيدن   به  زديكن

  . است   را هموار نموده  هدف  به  رسيدن خوشرفتار باشد راه
   پژوهشگر را نيز نبايد فرامـوش        اعتمادسازي   كليدي  ، نقش    صميمانه   بر ارتباط   عالوه

 افـراد    همكـاري   در جلـب   را داراسـت   ايجاد جـو اطمينـان     قدرت   كه  پژوهشگري. كرد
: فرمودنـد )  ص (  راسـتا پيـامبر اكـرم       در اين . تر خواهد بود   ، بسيار موفق     كننده  مشاركت

»تَجــاَلساِالي مــو ــ قَ ــالَاَ بِالّ »  نتوانــد كــرد  اعتمــاد مجالــست  جــز بــه  گروهــي ؛ هــيچهِمانَ
منْ ظَـنَّ بـك     «: فرمايند  نيز مي )  ع ( اميرالمؤمنين). 2519  ، سخن 525  ، ص   هالفصاح  نهج(

 دراً فَص؛ آنكه  قُخَيبـا وي      كن   خود حفظ    به   را نسبت   پندارد، گمانش    مي   تو را نيك     ظَنَّه ،  
  ، ص 2  ، ج   غـررالحكم (» رود   مي   مردم   از ميان    اطمينان   اگر رفتي    مرو كه    نيكي   راه  جز به 
  ).115   ص،1374،   اردستاني  از صادقي ، نقل632

   كـه    اسـت    بـر ايـن      شد، اصل    در ابتدا بيان     كه   فوق، همانگونه    نكات   به   توجه  ضمن
 در    بنـابراين  كننـد؛   مـي    با پژوهشگر اقـدام      همكاري   خاطر به    با رضايت   كنندگان  شركت
   فعاليـت    را با اصـرار و اجبـار بـه           آنان   افراد، پژوهشگر مجاز نيست      تمايل   عدم  صورت

 افـراد بـسيار       اختيـار و آزادي      اصـل    بـه    اسـالم    در دين   از آنجا كه  .  وارد سازد   وهشيپژ
 و از مجبـور       گـذارده    احتـرام   اين اصـل     تا به   ، بر پژوهشگر است     است   شده   داده  اهميت
   بـر قـبح    عـالوه . كنـد   خودداري ، نيستند   در پژوهش    شركت   حاضر به    كه   افرادي  نمودن
   انگيـزة  ،شـوند    مي  يند پژوهش آ وارد فر    اجباري   صورت   به   كه  ، افرادي   عمل   اين  اخالقي

  در صـورتيكه  . گذارنـد   مي  تأثير   پژوهش  نتايجبر   و     نخواهند داشت    فعاليت   را براي   الزم
   با پژوهشگر حاضر شوند، مـسئوليت     همكاري   خاطر به    و با طيب     تمايل   از روي   افرادي
رٌّ    «:) ع(  علـي    امام   فرمودة   به . آنها خواهد بود    وجه مت   سنگيني  اخالقي اَلمـسئولُ حـ  تـيح ' 

؛ تا زماني  عِي341  ، سـخن  988  ، ص   البالغه  نهج(»   آزاد است   ، است   نداده   قولي   فرد   كه  د (
   .است   تعهد خود مسئول  داد در قبال  همكاري  وعدةوقتياما 

  كننـدگان    شـركت    تمايل   بردن   يا از بين    د انگيزه  در ايجا    كه   عواملي   مهمترين يكي از 
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   پژوهـشگر در برقـراري       كـه    اسـت   اي   مكاتبه   شيوة ، تأثير دارد    با پژوهش   همكاريبراي  
 زيـر    دو محور  به  توان   مي   اصل   اين  در راستاي . گيرد   كار مي    به   كنندگان  با شركت   ارتباط
  : كرد اشاره

   بودن   و مناسب    مطلب   غناي ، باشد   داشته   كافي   توجه  د بدان  پژوهشگر باي    كه  اي نكته
   نحوي  به  كه   افرادي   و تمام    در پژوهش   كنندگان   با شركت    مكاتبه   براي   كه   است  محتوايي

 و   اهميتدرباره)  ع (  علي امام. گيرد  كار مي ه  اند، ب    شده   فراخوانده   با پژوهش    همكاري  به
تابك اَبلَـغُ مـا ينطـقُ عنْـك؛         ك و كِ  ك تَرجمانُ عقْلِ  رسولُ«: اند   فرموده   نامه   محتواي  نقش

 تـو     از جانـب     كـه    اسـت   اي   وسيله   بهترين  ات   و نامه   توست  عقل   تو بازگو كنندة    نمايندة
   ).307  ، سخنهمان(» گويد  مي سخن

   شـناختي    زيبايي   اصول   به  وجه، ت    مكاتبات   براي   و جامع    دقيق   محتواي  تهيه   بر    عالوه
   وااليـي   شـود نيـز از اهميـت         مـي    افـراد ارسـال      بـراي    كـه   اي   نامه   ظاهري  و مشخصات 

،    در نگـارش     سـليقه    و اعمـال     دقت   رعايت   چون   مواردي   رابطه  در اين .  برخوردار است 
   مهمـي   زيبا از نكـات   از طرحهاي گيري ، و بهره ، كادربندي  زيبا و مناسب  از خط   استفاده
  عبدالّلـه    به  خطاب)  ع (  از اميرالمؤمنين   در سخني .  در نظر بگيرد    پژوهشگر بايد    كه  است

ينَ الـسطورِ     جك و فَرِّ   قَلَمِ هلْفجِلْ  ق دواتَك و اطِ   اِل « : است   آمده   رافع  ابي   ابن   قـرْمِ    بـ طْ  و
 را    سـر قلـم      بگذار، شـكاف     ليقه  ؛ در دواتت  طِّ اَلْخَ هِبصباحك اجدر   لِ'نَّ ذ  فاِ بينَ الحروفِ 

 كـار    ، زيـرا ايـن       يكديگر بچسبان    را به    بگذار و حروف     سطرها فاصله   ، ميان    كن  طوالني
  هـاي    شـيوه   هر چند امروزه  ). 321  ، سخن 979  ، ص همان(»   بهتر است    خط   زيبايي  براي

 موجود   افزارهاي   و نرم    رايانه   و نقش    يافته   با گذشته   ياري بس   تفاوت   نگاري   و نامه   مكاتبه
   به   و مكاني    در هر زمان     كه   است   جهانشمول  ، اصلي    و تناسب    زيبايي  ،است  انكار ناپذير   

  .شود  متبلور مي  خاصي  و شكل صورت
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   افراد  شخصي  حريم  و ورود به پرهيز از تجسس.  2-2
   با حدود مجـاز بـراي        در رابطه    كه   است  ، ابهامي    پژوهش   در  اخالقي   از  مسائل    يكي
 بـا     همـواره   كننده  پژوهشگر و افراد شركت   .  وجود دارد    پژوهشي   فعاليت   و انجام   بررسي

  تـا   افـراد    شخـصي    حـريم    و ورود به     حد و مرز تجسس     اند كه    مواجه   اساسي   سؤال  اين
 ، كـرد    اسـتنباط   تـوان    مـي    اسـالم    از ديـن    برخاسته   اخالقي   از معيارهاي   ؟ آنچه   كجاست
)  ع( صـادق     امـام .  اسـت   حـريم   ايـن    حفظ   افراد و تأكيد بر لزوم       شخصي   حريم  اهميت

 و   رفيـق    بـي    كـه    مكن   كاوش   مردم  ؛ از درون    الصديق بِ   النّاس فَتَبغي  شِالتَفَتِّ«: فرمايند  مي
). 481  ، ص 1372،     از دلشاد تهراني     نقل  ، به 652  ، ص 2  ، ج   كافي(»  خواهي ماند   دوست

بوا ياايهاَ الَّذينَ امنُوا اجتَنِ «:  است  آمده نا مؤمن  به  خطاب12   آيه ، حجرات  مباركه در سورة
 در   پندارها  از   از بسياري    ايمان   اهل  ؛ اي ...ثْم و التَجسسوا   اِ  ننَّ بعض الظَّ  كَثيراً منَ الْظَنّ اِ   

   درونـي    و از حـال      اسـت  گنـاه  و پندارها      ظن  از   برخي  همانا ، كنيد   يكديگر اجتناب   حق
  .».... نكنيد تجسس

 و    پيگيـري    معنـاي    به   تجسس   كلمة   كه  است  گفته   آيه   در تفسير اين     طباطبايي  عالمه
 تـا    د كنـ   گيـري  آنها را پي   فرد بماند و      پنهان خواهند  مي   مردم   كه  است   در اموري   تفحص

 در شـرّ      تجـسس    كـه    تفـاوت   دهد بـا ايـن       معنا را مي     همين   تحسس   كلمه .دخبردار شو 
   از مفـسرين    بعـضي    جهـت    همين   به .رود  كار مي ه   در خير ب    شود و تحسس     مي  استعمال

   كـه  برنياييد  مقام  را نگيريد و در اين  مسلمانان  عيوب  دنبال  : است اين   آيه  اند معناي   گفته
، 18  ، ج   تفـسيرالميزان (»  د سـازي    بماند فـاش    خواهند پوشيده    مي   صاحبانش   را كه   اموري
   ديگـران    شخـصي    حـريم    بـه    اجازه   كسب   نبايد بدون    ديگر، انسان    عبارت  به). 512  ص

  ، نيـست   مطرح  يا فقهي حقوقياي    در اينجا صرفاً مسأله    كه   داشت  بايد توجه . وارد شود 
   بـاالتر از محـدودة       جايگاهي كه   است   مطرح   و اخالقي   ، اجتماعي    انساني   اي  مسأله  كهبل

 ضرورتاً بايد از      كه   است   اشخاص   و حيثيت    با آبرو، آزادي     دارد و در رابطه     حقوق مدني 
  ).1374،   كني مهدوي( باشد   مصون تعرض
  
    و رايزني  از مشورت گيري  بهره. 3-2

   كـه    با افـرادي     و مشورت    خود را از راهنمايي      هيچگاه   و مؤمن   صپژوهشگر متخص 
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 و   از افـراد مـشورت    برخي. بيند  نياز نمي    بي ، دارند   و دانش   او مهارت    پژوهشي  در حيطة 
 از    اسـتفاده  در صـورتي كـه    كنند     تفسير مي    فعاليت   در انجام    ضعف   را نشانة   نظرخواهي

   جايگـاه   در تبيين .   پژوهشگر است    و اخالق متعالي    علمي   روح  دهنده  نشان   ديگران آراء
ستَبد «: فرمايند مي)  ع( صادق   امام ، و پرهيز از خودرأيي     و نظرخواهي   مشورت ـ رَ بِاَلْمـ   هايِ

   ايـستاده    سـقوط    پرتگاههاي   بر لب    هميشه   خودرأي  ؛ انسان لَلِ الزَّ ضِ مداحِ ' موقُوف علي 
 مـنِ  «: اند كـه   گذارده  صحه  نكته نيز بر اين  )  ع (  علي  امام). 725  ، ص 2  ، ج هالحيا(»  است

   هالك ، كند   خودرايي  ؛ هر كه  'ها عقُولِ   في 'ركَها'لَ شا 'جاور الرِّ 'ك و منْ شا    هلَ  هيِراَاستَبد بِ 
ــا مردمــان گــردد و هــر كــه مــي ــان  كنــد در عقــل  رايزنــي  ب   »شــده اســت   شــريك  آن

  ).311  ، ص1  ، جهمان (
 تاكيـد    و پرهيـز از خـودرأيي    شور و نظرخـواهي   بر ضرورت  ديني  در متون   اينكه با
 تأكيد شـده شود نيز   مي  واقع  مشورت   طرف   كه   و تعهد فردي     خواهي  نيكبر  ،    است  شده
 از   كـه   كسي  به نسبتستَشارك؛ منْ اِنْصح لِاِ«: فرمودند)  ع (  علي  امام  رابطه  در اين ؛ است

  بايـد توجـه   ). 322   ص ،1 ج   ،همـان (»   و درستگو بـاش     خواهد نيكخواه    مي  تو مشورت 
 پژوهشگر و     و متوجه    است   متقابل   بر شور و نظرخواهي      حاكم   اخالقي   اصول   كه  داشت

  .شوند  مي  واقع  مشورت  طرف  كه  است تمام افرادي
  
   پژوهشگر ريپذي  و مسئوليت  رازداري. 4-2

»  رازداري «  واژة  كـرّات   حضور دارند به  پژوهشي  هاي   در فعاليت    نحوي   به   كه  افرادي
   مقولـه    ايـن    بـه    توجه   ضرورت .ورزند   تأكيد مي    آن   به   توجه  اند و غالباً بر لزوم      را شنيده 
   ويـژه    و بـه    امـع  جو   با توسعه    كه توجه شود    نكته   اين  به  گردد كه    بيشتر آشكار مي    زماني

در    مقوله اين   به  نسبت حساسيت ، اخالقي انگيز  چالش  و مسائل ها موضوع  دامنة گسترش
  اصل. يابد   مي   افزايش   پژوهشي   در فعاليتهاي   كنندگان  خصوصاً شركت  ،   افراد مختلف   بين

   توجـه    ضرورت بر)  ص(   و پيامبراكرم    قرار گرفته    مورد توجه    اسالمي   در متون   رازداري
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ـ     حدثَ الرَّجلُ بحديثٍ   'اذا «:اند  ، فرموده    مثال   براي  فرموده اند؛   تاكيد  نه آ ب ي  ثُم الْتَفَت فَهِ
»   اسـت    شـما امانـت    نـزد    سخن  آناز بين شما رفت،      و     گفت   سخني   مردي  ؛ وقتي هنَ'اَما
ـ 'س باالَمالِ'اَلْمجا«: مايندفر  ديگر مي  و باز در جاي   ) 197  ، سخن 38  ، ص   هالفصاح  نهج(  هِنَ

   و فـاش   است  امانت  در مجالس  و محرمانه  خصوصي ؛ مطالبهنَ' اَخيك خيا رِّسِ ء'فْشاو اِ 
 و    از عبـدوس     نقـل   ، بـه  79  ، ص 77  بحاراالنوار، ج (» است   خيانت   راز برادرت   ساختن
  ).44  ، ص1374،   اشتهاردي محمدي
   مخفـي    بـه   آزمودنيها مايل    آنچه   از اشاعة    است  اخالقاً موظف  پژوهشگر     آنكه  ضمن

 خـود    پژوهشي  فعاليت  جانبة  همه  بايد مسئوليت  و  كند   هستند، خودداري    آن   داشتن  نگه
به عبارت ديگر، پژوهشگر، مسئول اصلي فعاليت پژوهشي است؛ لذا بايـد  . را نيز بپذيرد  

ه رعايت حقـوق شـركت كننـدگان در ايـن فرآينـد      در قبال تمامي ابعاد پژوهش، به ويژ    
ـ اِ«: فرمايند مي)  ع( صادق   امام. پاسخگو باشد  ملِ ح كفـسِ نَلْ نَفْـسل   فَـاِ  ك تَفْعـ نْ لَـم   لَـم 

   و اگـر از انجـام        بگيـري    بايد بـر دوش      را خودت    خويش  لك غَيرُك؛ بار مسئوليت   يحمِ
 از  ، نقـل    نجعفريـا (»  نخواهد كـرد     تو را حمل    وليت مسئ   ديگري  ، كني   خالي   شانه  وظيفه
 در    كـه    افرادي  در مقابل    كند     پژوهشگر بايد قبول     وصف  با اين ). 12  ، ص    تربيت  حديث

بايـد   و   اسـت  پاسـخگو    ، هـستند    آن   تأثير نتايج    حضور دارند و يا تحت      يند پژوهش آفر
  . خود را بپذيرد  اعمال مسئوليت

  
    ديگران  از مطالب گيري  و بهره  از منابع  در استفاده  امانتداري  اصل  به  توجه. 5-2

   يا ايجاد يـك      در تأليف    نحوي   به   كه   افرادي   و تمام   ، مترجمان    حقوق مؤلفان   رعايت
قرار  نظر   مطمح را     پژوهشگر متعهد بايد آن      كه   است  اند از مواردي     داشته   نقش  اثر علمي 

   مـستلزم   ، و پـژوهش    ، گـردآوري    ، ترجمـه     از تأليف    اثر، اعم   يجاد يك  ا  از آنجا كه  . دهد
   رعايـت    لـزوم  ست او   علمي   فعاليتهاي   فرد در عرصة     يك   بسيار و سند كوشش     زحمات

)  ع (  علـي   امام.  دارد   بسيار اهميت    مطالب   منبع   به   قولها و اشاره    در نقل »  امانتداري « اصل
   اسـت    امانتداري   ايمان  ؛ برترين   هنَ'قِ الْخيا 'اَقْبح اَالخْال ه و   ن'يمانِ اَلْاما 'اَفْضَلُ اال «: فرمودند
  پيـامبراكرم ). 408  ، ص 1  ، ج   هالحكمـ   ميـزان (»   است  ورزي   خيانت ، اخالق  ترين  و زشت 

   كـه   سي لَـه؛ كـ    هنَ' اَما 'منْ ال نَ لِ ' ايما 'ال«: فرمايند   مي   امانتداري   اهميت مورد در    هم)  ص(
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   پژوهـشگر موظـف     ، وصـف   با اين ). 410  ص ،1  ، ج همان(»  ندارد   ايمان ،امانتدار نباشد 
عـالوه بـر آن،     .  را بنمايد    امانتداري   رعايت   ديگران   و منابع    مطالب   كليت   به   نسبت  است
در . كـرد    نابجـا اسـتفاده    هـاي   و تـصرف     دخـل  با را     ديگران   علمي   فعاليتهاي  نتايجنبايد  
 'هـا 'دا و اَ  'هـا ' فَوعا  لَتي'ع مقا مِ س مرءإ اللَّهرَنَص «:  كه  است  آمده)  ص ( اكرم   از رسول   سخني

   كـه    را همانگونـه     و آن  شـنيد را  م   سخن   را كه    انساني ايد فرم   ياري وند؛ خدا 'عها سمِ 'كَما
در بـا اينكـه     ). 276  ص،  1363،     از افتخـارزاده    نقـل (» كـرد    منتقل   ديگران   به   بود شنيده
 از   گيـري    در بهـره     امانتـداري    رعايـت    بـه    چنـداني    توجه  ، از نظر قانون    از جوامع   برخي

   احترام   اصل   اين   به   است  پژوهشگر موظف ،  پذيرد   نمي   انجام   ديگران   علمي  دستاوردهاي
  . نمايد  و حقوق افراد را رعايت گذارده
  
  ها  داده ارائه و  مطالب آوري  از جمع  پس  اخالقي  معيارهاي  نقش.3

 همـان . شـوند   مـي  بحث و بررسـي   ها    يافته معموالً   ،  آن   و اتمام    پژوهش   از انجام   پس
  ، ايـن     است   بسيار مهم    پژوهش   و انجام    مقدماتي   در مراحل    اخالقي   اصول   نقش   كه  گونه
 در    كـه    افـرادي   . برخـوردار اسـت      رفيعـي   نيز از جايگـاه     ها    يافته   در نقد و ارزيابي     نقش

،    قـضاوت    اخالقـي    و معيارهـاي     اصول  توانند با اتكا به      مي ،گيرند   قرار مي    داوري  موضع
در .  نماينـد    دوري   نقـد و ارزيـابي       تهديد كنندة    باشند و از عوامل      داشته   منصفانه  داوري

   تقويت   در جهت    و كوشش   ب، پرهيز از تعص     ، انتقاد صحيح     منصفانه  ، داوري    قسمت  اين
  .شود  ميبررسي   پژوهش  مؤثر در نقد و ارزشيابي  عوامل  عنوان  به  انتقادپذيري روحية
  
    شتابزده  و پرهيز از قضاوت  در داوري  انصاف. 1-3 

 از    در هـر مقطعـي       كـه    است   هر فرد موظف    و  دارد   مختلفي   مراتب   انصاف   به  توجه
،    مـورد انـصاف      و مهمتـرين    بـاالترين .  نمايـد  پايبنـد  انصاف   رعايت  ، خود را به     زندگي
  يكـي ) ع( صـادق    امام  فرمودة به). 1374،   كني  مهدوي (  است   داوري   در مقام    آن  رعايت
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   و انـصاف     عدل  ، رعايت    نموده   واجب   خود  خداوند بر بندگان     كه  اموري  ترين  از سخت 
   با او رفتار كنند، او هم        دارد ديگران    دوست  طور كه  ايد آن  و ب    است   خود و ديگران    ميان

  ).1368،   از قائمي نقل( رفتار نمايد  آنگونه
   تبـديل   و دوسـتي   ارتبـاط   را بـه   مخالفت  كه  روست  از آن  در داوري  انصاف  اهميت

  ،ف؛ دادگـري  ' االئـتال  بف و يوجِ  'ف يرْفَع الخال  'االنْصا«: فرمودند)  ع (  علي   امام ،كند  مي
، 64  ، ص 1  ، ج   غـررالحكم (» آورد   بـار مـي      به  برد و پيوند و الفت       مي   را از ميان    مخالفت
   و قـضاوت     داوري   در مقـام     كـه    افـرادي    اسـت    شايـسته  ، توصيف  با اين ). 1681  سخن
دلُ   «: كـه  باشـند    ) ع (  علـي    امـام    سخن  اينمصداق  گيرند     قرار مي   پژوهشيهاي    يافته اَعـ
  ، انصاف  قدرت  داشتن  در عين  كه  است  كسي   مردم  ترين  ؛ عادل هنْصف عنْ قَو   منْ اَ  النّاسِ
   بـه   كـه   بـر ايـن     عـالوه ؛ لـذا، ايـن افـراد        )3502  ، ص 7  ، ج   هالحكم  ميزان(»  باشد  داشته

   نيز التفـاتي    داوري در     عنصر انصاف    به  بايد  دارند   توجه   پژوهش   و فني    علمي  معيارهاي
 را همـوار    منصفانه  داوري  يك تواند راه  مي  كه  عواملي يقيناً از جمله.  باشند  داشته  خاص

اَلعجولُ مخطي و    «:) ع(  علي   امام   گفتة ربنا ب .   در اظهار نظر است     كند، پرهيز از شتابزدگي   
  شـود هـر چنـد بـه          مـي    شتابكار دچـار اشـتباه      نْ هلَك؛ آدم   مصيب و اِ   'انينْ ملَك، المتَ  اِ

   هـالك   خورد، اگرچـه     مي   هدف   به   كار كند تيرش     با آرامش    كه   برسد، اما كسي    مطلوب
  ).3484  ، ص7  ، جهمان(» شود

  
    انتقاد صحيح.2-3 

. پردازند   مي  پژوهشيهاي     يافته   داوري   به   كه   است   افرادي   بيشتر متوجه   انتقاد صحيح 
   شـناخته    خوبي   مورد انتقاد را به      منتقد، مطلب    كه   است   آن   انتقاد صحيح    شرايط  اوليناز  

 و   ، داوران    بـر ايـن     عـالوه ). ]تـا   بـي [،    فلـسفي ( را تذكر دهد       آن   و آگاهي   باشد و با علم   
ـ  . ورزنـد   خـودداري   جدال  نقد و انتقاد به    نمودن   پژوهشگر بايد از تبديل     شخص   ر بنـا ب
ـ  هلُ الْعقْد  و يحلِّ  َ  ه الْقَديم هد الصداقَ راء يفْسِ اَلْمِ «:) ع (  هادي   امام  دةفرمو  ' و اَقَـلُّ مـا     ه الْوثيقَ
ـ   اَنْ يكونَ فيه    فيه غالَبالْمغـا   هالْم ـ ' و لَبـبا   هَاس ـ  بِ' اُس آميـز،     خـصومت   ؛ بحثهـاي  هِِالقَطيع

   ضـرر ايـن     ، كمتـرين  شـكند   را مي    محكم   پيوندهاي برد و    مي   را از ميان     كهن  دوستيهاي
 تفوق و     كند و بر وي      غلبه  خواهد بر ديگري     مي   از دو طرف     هريك   كه   است  ها آن   بحث
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  ، ص 17  بحـاراالنوار، ج  (»   اسـت    و پراكندگي    جدايي   اصلي   خود ماية    يابد و اين    برتري
  نيز افـراد را از جـدل      )  ص ( پيامبراكرم). 398 و   397  ، ص ]تا  بي[،     از فلسفي    نقل   به 216

»  آميـز مكـن      جـدال    بحـث   ك؛ بـا بـرادرت    'اَخـا  رِ'تُمـا 'ال«: انـد    و فرمـوده    بر حذر داشته  
  ).70  ، ص1374،   از اصفهاني ، نقل49  ، ص العقول تحف(

   تـصور برخـي      برخالف   كه   است   آن قرار گيرد    بايد مورد توجه     كه   ديگري   مهم  نكتة
  ، انتقـاد صـحيح      بلكـه  ،  نيـست    ضـعف    نقاط   برشمردن   معناي  افراد، نقد و انتقاد صرفاً به     

   كـه   تـر اسـت      صحيح   اخالقي   لحاظ از  حتي.  است  اثر   يك   و منفي    مثبت   نكات   به  اشاره  
  كم   هيچ   را بي    ضعف   نقاط   از آن    و پس   داي نم   اثر اشاره    مثبت   نكات  فرد داور در ابتدا به    

  . رساند  فرد پژوهشگر ياري  به  آن  متذكر شود و در اصالح و كاستي
  
     انتقادپذيري  روحيه  در تقويت  سعي و بيجا  از تعصب  دوري.3-3 

   بـه    نـسبت   ورزي   دامنگيـر پژوهـشگر شـود، تعـصب          است   ممكن   كه   از آفاتي   يكي
   را كه  و نتايجي  داده  را انجام  آنچه  معنا كه  بدين؛ است  از آن  حاصل هاي  و يافته  پژوهش

   تنها بـا مبـاني       نه   نكته  اين.  آورد   حساب   ناپذير به    و خدشه   ، مطلق   است    آورده  دسته  ب
 راستا    در اين  . نيست   پذيرش   از منظر اخالق پژوهش نيز قابل        بلكه   ناسازگار است   علمي

مـنْ  ِ    ن'االيمـا رِبـَق   د خَلَع   قَ لَه فَ  تُعصِباَو  منْ تَعصب   «: اند  فرموده)  ص(  محمد  حضرت
 ، تأييـد كنـد      را در مورد خـويش       ديگران   دهد يا تعصب     خرج   به   تعصب   كه  ؛ كسي   هعنُقِ

  ،1377،   از شــريعتمداري  نقــل بــه(»   اســت نمــوده خــود بــاز   را از گــردن  ايمــان رشــتة
  ).199   ص
؛ چنانكه مطهـري معتقـد       دارد   نيز مغايرت    علمي   بيجا با روح     ديگر، تعصب   سوي از
  ، روح   تعـصبي    بـي    و طبعـاً روح     غرضي   بي  ، روح   جويي   حقيقت   روح   علمي  روح«: است
  در صورتي  .)53 و 52  ص،  1378،    مطهري (» از غرور است     خالي   از جمود و روح     خالي
   را در خود فراهم     ادپذيري انتق   را از خود دور كند، زمينه        غيرمنطقي   پژوهشگر تعصب   كه
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ـ  وتِذا ع د بعبدٍ خَيراً اِ   'ذا اَرا انَّ اللّه اِ  «: فرمودند)  ع (  هادي  امام،   است  نموده   لَ؛ هرگـاه  ب قَبِ
  ، ج   هالحيـا (» پـذيرد    مي ، شود   انتقاد واقع    طرف   وي   خير بخواهد، چون    اي   بنده  خدا براي 

 از   كـه   اسـت   آن   بزرگان   در سخنان   ر انتقادپذيري  تأكيد ب    مهم   از علل   يكي). 331  ، ص 1
   اسـت    انتقـاد از مـردم       طلـب    و حتّـي    ، انتقادپـذيري     و اصـالح     سازندگي   راههاي  جمله

  اي   مرحلـه    كنـد بـه      را در خود فـراهم       انتقادپذيري  اگر پژوهشگر زمينة  ). 1368،    قائمي(
 و مـنْ    'منْ ذَم نَفْسه اَصـلَحها     «:اند  وير كرده تص چنين    را  آن)  ع (  اميرالمؤمنين  رسد كه   مي

  ذَب هنَفْس حدهامخودستايي   و هركس    كرده   از خود انتقاد كند خود را اصالح        ؛ هر كس  'ح   
). 374  ، ص 1374،     كنـي    از مهـدوي     نقل  غرر، به    شرح(»  است    كرده   را تباه    خويش ،كند

   كننـدگان    قضاوت   و صحيح    منطقي   تنها انتقادات    برسد نه    مرحله   اين   به   كه  پژوهشگري
  .كند  مي  آنها اقدام  رفع پردازد و به  كار خود مي  اشكاالت  بيان  خود به  بلكه،پذيرد را مي
  
  بحث و نتيجه گيري 

   بـه  تـوان   مي، شد  بيان  پژوهش  در مراحل  آن  اخالق و نقش  پيرامون  آنچه   به  با توجه 
   پـژوهش   در   و فنـي     علمـي    اصـول    رعايـت    كـه    انـدازه    همان   به  برد كه    پي   واقعيت  اين

  اجرا و پس  ،    مقدماتي  نيز در مراحل        و معنوي    اخالقي   معيارهاي   به  ، توجه    است  ضروري
   از منظـر تعـاليم      شـود كـه      بيـشتر آشـكار مـي        زماني   ويژه   به  لزوم  اين.  استالزم    از آن 
 و   اسـالم   دين  توجه رغم  علي.  شود   نگريسته   پژوهش   اخالقي   مباحث   به  ساز اسالم  انسان
 و    مطلـوب    كـه    صـورتي    ما بـه     در جامعه    پژوهش   اخالقي   معيارهاي  ،   آن   اخالقي  تعاليم

  ، انجـام     از جوامـع     در بـسياري     كـه   سـت  ا در حالي اين  . رعايت نمي شود     است  شايسته
   وجـود نقيـصة    بـه   بـا اذعـان  . است  اخالقي  بسيار دقيق  اصول رعايت با   مالزم  ،پژوهش

 به طور عام و پژوهشهاي       را  يند پژوهش آ فر   كه   اخالقي   و معيارهاي    اصول   به  توجهي  كم
 تـأثير     تحـت    و ناشـناخته     شده   شناخته  هاي   از شيوه    در بسياري  تربيتي را به طور خاص    

   و معيارهـاي     كاربرد اصـول     گسترش  جهت  تدابير مؤثري  تا دارد    دهد، ضرورت   قرار مي 
   چنـين   همـوار شـدن     منظـور   بـه   ،   راسـتا   در اين .  شود   انديشيده   در امر پژوهش    اخالقي
  :شود  مي ارائه  پيشنهادهاي زير بستري
 دارنـد، بايـد       توجـه    پـژوهش   اي   و حرفـه     علمي   معيارهاي   به   آنكه   ضمن   محققان .1
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 ، يند پـژوهش  آ بر فر    حاكم   اخالقي   معيارها و اصول   رعايت  را به ز پيشنهاد خود     ا  بخشي
  . دهند اختصاص

   رعايـت    خـود را بـه     ،ارتباطند  در   پژوهشي   با فعاليتهاي    كه   و افرادي    پژوهشگران .2
 مـذكور     اصول رعايت و     نموده  يند ملزم آ فر   اين   انجام   در طي    اخالقي   و معيارهاي   اصول

  . نمايند خود نهادينه ا در ر
   بـا جايگـاه      اثـر در رابطـه       نگـارش    به   و تشويق    مقاله  ، فراخوان   ها همايش   از طريق  .3

  . يابد  گسترش  در جامعه  اصول  اين  به  توجه ، فرهنگ يند پژوهشآاخالق در فر
 در   كننـدگان    از حقوق شـركت      حفاظت در   قانوني   مقررات  وجود خأل    به   با توجه  .4

   قانونگذار جهت    نهادهاي  و  تحقيقاتي  ، مؤسسات    دارد تا پژوهشگران    ، ضرورت   پژوهش
  . نمايند  اقدام  قوانيني  چنين تدوين

 در    تـوجهي    قابـل    كوشـش    اخالق و پـژوهش      بين   ارتباط   در تبيين    اينكه   به  با توجه 
تـر     و جـدي     گـسترده    طرح   براي  ، سرآغازي    مقاله   اين  ، اميد است     نگرفته   ما انجام   جامعه
  . آيد  حساب  به  تربيتييها پژوهش  مختلف هاي  در حوزه  مفهوم اين
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  زشي و بهبودي انهايي براي دگرگوني شيوة آمو پيشنهاد
  سخنراني دكتر علي شريعتمداري

  
كنم مهمترين مشكل جامعه ما و اصوالً جامعـه انـساني، مـشكل تربيتـي                 مي من فكر 

شود در جامعه اي همچون جامعه ما كه پشتوانه فكري و عقالني              مي آنچه موجب . است
ورد احـساسي   تربيتي مواجه باشيم، برخ   هاي    بزرگي براي تعليم و تربيت دارد، با مشكل       

يعنـي  » من العقـل لَـه ال ديـن لَـه         «: فرمايد  مي با دين است، حال آنكه براي نمونه پيامبر       
كند تا زندگي دين را بهتر درك         مي محور دينداري تعقل است؛ زيرا عقل به انسان كمك        

كند تدين امري ذوقي واحساسي است، بـسيار          مي اين پيام براي جامعه ما كه گمان      . كند
  . تكارگشاس

شود كـه مقولـه تربيـت را جـدي نگيـريم و        مي اين برخورد احساسي با دين، باعث     
 تعريفي روشن از آن در ذهن نداشته باشيم، مثال اگر شاگردي از استاد كه مـدعي اسـت                 

اينجاست » خواهيد مرا تربيت كنيد؟       مي شما چگونه « خواهد او را تربيت كند، بپرسد      مي
از مهمترين داليل اين ابهـام،      . ر روشني از تربيت ندارد    شود كه تصو    مي كه استاد متوجه  

يكي آن است كه عادت كرده ايم برخي عبارات و جمالت خوب و كليشه اي را تكـرار       
كنيم و از پژوهش و علم و تربيت دم بزنيم، غافل از اين كـه صـرف تكـرار شـعارهاي                     

  .اخالقي كارآمد نيست
انسان داده اسـت چـه نقـشي در زنـدگي     بايد از خومان بپرسيم عقلي كه خداوند به    

دانيم؟ واقعيت آن است كه همانگونه كه         مي آيا مفهوم عقالني عمل كردن را     . انسان دارد 
مفهوم تربيت براي ما مبهم است، مفهوم عقالني عمل كردن هم براي ما روشن نيـست؛                

 گونه اي زيرا هيچ كس در جامعه ما جوياي آن نيست كه بداند چه كسي بايد افراد را به  
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بار آورد كه دچار انحراف نشوند، نيز چه كسي بايد نحوه فكر كردن و به كـار انـداختن             
در عين حال، انتظار داريم كه در جامعه، افراد عاقل و خردمند    . عقل را به ديگرا ياد دهد     

باشند و ارزش علم را بدانند و به تحقيق بپردازند؛ حال آنكه حتـي اسـتادان نيـز هنـوز                    
  .ني از تحقيق ندارندتصور روش

بنابر آنچه ذكر شد، عالوه بر دانستن و ترويج تعاليم تربيتي، بايد شيوه عملي نمودن               
اول از همـه،    . براي اين منظور توجه به چند نكته ضروري اسـت         . آنها را نيز فرا بگيريم    

ضرورت توجه به ايـن امـر، آن        هاي    از مصداق . آنكه بايد تربيت معلم را مهم تلقي كنيم       
است كه در كشور ما بسياري از دانشجويان حتي دانشجويان مقطع دكتري، هنوز شـيوه               

  .درست كاربرد زبان و نوشتار را نمي دانند 
 معلـم بـا     830000جايي كه   ،  از نظر من اين نقش متوجه معلمان ماست نه شاگردان         

 يـا   آيا يك معلم ديـپلم    . مدرك زير ليسانس در آموزش و پرورش مشغول به كار هستند          
  .فوق ديپلم پشتوانه علمي كافي براي تدريس و تعليم دارد

توضيح بيشتر آنكه ما    . »نخوانده مالييم «مساله ديگر، آن است كه ما همه به اصطالح          
ابتدا بايد وضعيت و جايگاه علمي خودمان را روشن كنيم، به عبارت ديگر، سطح علمي              

ارزيـابي  . در به پيـشرفت نخـواهيم بـود       قا،  را ارزيابي كنيم، زيرا بدون اين عمل      ها    رشته
دهد كـه از وضـعيت و جايگـاه           مي دانشگاهي در كشورمان نشان   هاي    سطح علمي رشته  

 مطلوبي برخوردار نيستم، اينجاست كه ضـرورت دگرگـوني در شـيوه آمـوزش معلـوم               
 با اين توجيه كه سالها سابقه كـار دارنـد،  » نخوانده مال«شود ؛ اما استادان به اصطالح   مي

  .حاضر به پذيرش تغيير شيوه نيستند
پيشنهاد من براي دگرگوني شيوه آموزشي و بهبودي آن، به كار گيري شـيوه تـدوين            
مراحل آموزشي است، شيوه اي كه به ما آموزد به حرفهاي منطقي گوش بدهيم، منطقي               
، حرف بزنيم، قدر علم را بدانيم، روح علمي داشته باشيم و عالمانـه اظهـار نظـر نكنـيم                  

حال آنكه هيچكدام از اين اصول در مراكز آموزشي ما مطرح نمي شـود، بـا ايـن همـه                    
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  .انتظار داريم افراد، محقق، منطقي و خوش فكر باشند
تربيـت  «از مهمترين علل اين نارسايي ها، همان كم اهميتي و بي توجهي نسبت بـه                

 كه سازمان آمـوزش  است كه البته مسائل اقتصادي و مالي نيز دخيل هستند، چنان      » معلم
شـود بـي      مي و پرورش به دليل كمبود بودجه مجبور به استخدام معلمان حق التدريسي           

تربيتي آنان تاييد شده باشد، از سوي ديگر بـسياري از           _آنكه صالحيت و رسالت علمي    
 8تغيير كند، زيرا اين دانشگاه بيش از        » تربيت معلم «استادان اصرار دارند كه نام دانشگاه       

  .ست كه ديگر معلم تربيت نمي كندسال ا
براي رفع مشكالت ياد شده در جلسه شوراي عالي انقالب فرهنگي با حضور آقاي              
خاتمي، وزير علوم، نماينده سازمان برنامه و بودجه، نماينـده آمـوزش عـالي و نماينـده                 

  .آموزش و پرورش، عنوان شد كه آموزش و پرورش چند مشكل اساسي دارد
   تربيت معلم-1
   تأليف كتاب درسي-2
   تدوين برنامه درسي-3
   تحقيقات تربيتي-4

مسائلي كه همگي مربوط به دانشگاه هستند و آموزش و پرورش به تنهايي قـادر بـه         
وزارت آمـوزش عـالي بـر       . انجام آنها نيست و الزم است كه اين دو از هم جدا نباشـند             

. كنـد   مـي ورش كمـك روند تربيت معلم و تأليف كتب درسي به وزارت آمـوزش و پـر          
گروههاي تخصصي بايد بر كتابهاي منتشر شده نظارت كنند كه آيا متناسب بـا توانـايي                
فرد در ابتدايي، راهنمايي و يا دبيرستان هست و آيا استعداد شـاگردان را در تناسـب بـا                   

  مواد درسي لحاظ كرده اند؟
يـري كنـيم،    و مـشكالت اخالقـي جامعـه را پـي گ          ها    انحرافهاي    اگر امروزه ريشه  

شويم كه ريشه بسياري از ايـن معـضالت، در تربيـت نادرسـت كودكـان بـه                    مي متوجه
واسطه ناكارايي معلمان آنان بوده است؛ از اين رو الزم است كه معلم ابتدايي، در رشـته                 

در . تخصصي اش حداقل مدرك ليسانس داشته باشد و اصول تعليم و تربيـت را بدانـد               
 استاد دانشگاه نيز بايد روانشناسي تربيتي بداند، بـا تعلـيم و             مراتب و سطوح باالتر، يك    

تربيت اسالمي آشنا باشد، اصول آموزش را فرا گرفته باشـد و ارتبـاط ميـان آمـوزش و                   
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  .پژوهش را بداند
كنم كه رسيدگي به وضـعيت تربيـت در جامعـه مـا يعنـي                 مي در پايان باز هم تاكيد    

وشش براي تربيت عقالني و گـسترش آن در         تربيت را يك رشته علمي تلقي كردن و ك        
.بـا آروزي توفيـق    . اين مهم با پشتوانه غني دينـي و فرهنگـي مـا شـدني اسـت               . جامعه
  



  
  
  
  
  
  

  برنامه ريزي تربيت معلم
  )هاي شغلي، محورهاي برنامه ريزي و برنامه آموزشي صالحيت( 

  1دكتر مصطفي عسگريان
  چكيده

  .امه ريزي تربيت معلم تدوين شده استمقاله حاضر به منظور بررسي نحوة برن
  : در اين راستا مواردي به قرار ذيل بيان شده است

هاي شغلي معلم در دو بعد قبل از تربيت و پس از تربيت تشريح                نخست، صالحيت 
هاي جسمي، رواني و برانگيختگي بيان شـده اسـت و             شده است؛ در بعد اول صالحيت     

هـاي علمـي،      ي، صـالحيت تفكـري، صـالحيت      در بعد دوم صالحيت اجتماعي، فرهنگ     
هـاي    آيـي   پژوهشي، مديريت كالسي، تدريس و مشاركت معلم در جلسات و گـرد هـم             

  .تربيتي تشريح شده است
هاي آموزشي مراكز تربيت معلم با ذكر محورهايي براي           برنامه،  متعاقب دو مورد باال   

ي برنامـه ريـزي،     برنامه ريزي، توضيح داده شده است، سپس مقالـه برحـسب محورهـا            
  :محتواي برنامه را طي موارد زير بيان كرده است

  آموزش براي تربيت فلسفي -
 آموزش براي تربيت روانشناختي -

 آموزش براي تربيت اجتماعي -

 آموزش براي مدرسي و آموزگاري -

 آموزش براي تنظيم برنامه و طرح درس -
                                                 

 استاد دانشگاه تربيت معلم تهران.  1
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 آموزش براي بهره گيري از فنĤّوري آموزشي -

 زمان آموزش و پرورشآموزش براي شناخت سا -

هـاي   آيـي  آموزش براي ايجاد همبستگي با همكـاران و مـشاركت در گـرد هـم              -
 تربيتي 

 آموزش براي ارزشيابي از يادگيري دانش آموز -

 تربيت علمي وكارورزي -

هاي آموزش    در نهايت مقاله با ارائه پيشنهادهايي، يادآور شده است كه تغيير در نظام            
  .يير در نظام آموزشي تربيت معلم استو پرورش به نوعي نيازمند تغ

  
  مقدمه

آمـوز    رابطه اي جديد كه به مرور بر اثر تغييرات زندگي اجتماعي بين معلم و دانـش               
كند، كه در برنامة خود براي انتخاب         آيد، مؤسسات تربيت معلم را ملزم مي        به وجود مي  

ادي و سياسي جامعـه     و تربيت معلم تغييراتي شايسته، منطبق با نيازهاي اجتماعي، اقتص         
  )1380عسگريان، . (اعمال كنند

معلم به عنوان نيروي انساني نه در وزارت آموزش و پرورش، بلكه در كـل جامعـه                 
مطرح است؛ زيرا در جريان تربيت رسمي وظيفه دارد فراگيرندگان را به تقويـت قـواي                

د تحـت   ذهني و باروري استعدادهاي ذاتي هدايت كنـد تـا در سـايه ايـن هـدايت، فـر                  
گيـري   آموزش با رشد كردن در ابعاد انساني، اجتماعي و شغلي، براي خوديابي، تـصميم  

نظر به اينكه آمـوزش و پـرورش رسـمي، آگاهانـه بـه              . و حل مسائل زندگي قادر شود     
اهميـت وظيفـه و رسـالت آن را        » مربـي «پردازد؛ بنابراين نقش معلم به عنوان         تربيت مي 

  .لم را بيان كندروشن ساخته، ضرورت تربيت مع
هر سازمان از چهار عامل چون سرمايه، فنĤّوري، نيروي انساني و مـديريت تـشكيل               

نيروي انساني به لحاظ به كارگيري سرمايه، فنĤّوري و كـاربرد دادن بـه اعمـال                . شود  مي
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به بيان ديگر اگر منابع سازماني با صحت عملكرد . مديريت، اساس تشكيل سازمانهاست
وري   تواند ضمن تحقق اهداف خـود، بـه بهـره           تركيب نشود، سازمان نمي   نيروي انساني   

وري ممكـن بـه وسـيله         تركيب منابع سازماني درمفهوم ايجاد حـداكثر بهـره        . دست يابد 
نقش آفريني نيروي انساني كه مستلزم آماده سازي او بـراي  انجـام     . نيروي انساني است  

هـاي شـغلي را بـراي انجـام           حيتكند كه او چه صال      وظايف سازماني است، روشن مي    
گـرايش،  : هـايي چـون     وظايف بايد دارا باشد و تا چه حدي از خـصوصيات و ويژگـي             

  استعداد، سالمتي جسمي و فكري و تعهد به كار بايد برخوردار باشد؟
توجه به موارد بيان شده، موجبات توجه به كارآيي كمي و كيفـي نيـروي انـساني را              

 طه ضرورت آمـاده سـازي آن را قبـل از ورود بـه شـغل الزم                در اين راب  . آورد  فراهم مي 
  .شود با توجه به آنچه بيان شد، ضرورت تربيت معلم روشن مي. گردد مي

ريزي اين تربيت به قرار ذيل بررسـي          در مقاله حاضر سعي شده است، جريان برنامه       
  :شود
  هاي شغلي معلم صالحيت -
 تعيين نيازها -

 انتخاب داوطلبان شغل معلمي -

 هاي آموزشي مراكز تربيت معلم مهبرنا -

 

  هاي شغلي معلم صالحيت
براي تربيت معلم ضروري است كه اول شرايط احـراز معلمـي در مقـاطع مختلـف                 

هاي شـغلي، نيازمنـد بـه         تعيين صالحيت . هاي شغلي تعيين شود     تحت عنوان صالحيت  
 انجـام  هايي كـه معلـم بـراي        در اين راستا، شغل معلمي به صالحيت      . تجزيه شغل است  

شود چـه   شود تا معلوم گردد، فردي كه در اين رسته وارد مي       وظيفه نياز دارد، تجزيه مي    
  .هايي را بايد دارا باشد ويژگي

هـاي شـغلي    كند، صـالحيت  با توجه به نقشي كه معلم از طريق شغل معلمي ايفا مي        
  :كنيم معلمي را به شرح ذيل بيان مي

  هاي قبل از تربيت صالحيت: الف
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  هاي پس از تربيت حيتصال: ب
  

  هاي قبل از تربيت صالحيت: الف
ضـرورت دارد كـه داوطلـب شـغل معلمـي، از            : هاي جسمي و روانـي      صالحيت .1

مكمل سالمت بدني، آراستگي ظـاهري و       . سالمت جسمي به طور كامل برخوردار باشد      
انـي  هـاي رو    در بعد رواني، عاري بودن معلم از عقده       . سالمتي بيان از نظر گفتاري است     

سنجش شخصيت معلم بـه منظـور   . باشد هاي رواني دارد مي    هايي چون بيماري    كه نشانه 
هـاي روانـي معلـم        آگاهي از انسجام شخصيت و نداشتن تزلزل در آن، جزء صـالحيت           

 .است

ضـرورت دارد كـه داوطلـب شـغل معلمـي داراي            : هـاي برانگيختگـي     صالحيت .2
رايش، او را بـه ورود بـه جرگـة    انگيزش شغلي باشد تا انگيـزش براسـاس عالقـه و گـ        

 .آموزشگران به عنوان مربي سوق دهد

  
  هاي پس از تربيت صالحيت: ب

هاي شغلي را جهـت ايفـاي          معلم پس از طي دورة تربيت معلم صالحيت        _دانشجو
هـاي شـغلي معلـم را كـه از            ابعاد صالحيت . كند تا شاغل شود     نقش آموزگاري پيدا مي   

  :كنيم شود به شرح زير بيان مي علم ايجاد ميطريق آموزش در مراكز تربيت م
 فرهنگي و برنامه تربيت معلم، معلم آينده را بـه شـناخت             _صالحيت اجتماعي  .1

  .فلسفه اجتماعي در راستاي تبيين ارزشهاي فرهنگي ـ اجتماعي توانا سازد
هاي تفكري و برنامه تربيت معلم، معلم آينـده را آزاد انـديش، داراي                صالحيت .2

گر وقايع علمي و اجتماعي بار آورد تا قادر به ايجاد زمينه براي هموار                تحليلاستقالل و   
 .ها در اجرا آموز باشد نه القا كننده انديشه كردن راه انديشيدن دانش

الزم است كه معلم آينـده بـر مـاده درسـي كـه تـدريس                : هاي علمي   صالحيت .3
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صص در آن ماده درسـي      به بيان ديگر به حد تخ     . خواهد نمود از نظر علمي مسلط باشد      
هاي   مكمل اين امر، توانايي معلم جهت ايجاد ارتباط و تشخيص روابط بين رشته            . برسد

آيد و از تك نگـري كـه          مي از اين طريق وحدت در علم، به عمل       . مختلف علمي است  
 )1384عسگريان، .(شود محدود كردن فرد در تنگراهي از عمل است، ممانعت مي

اي خاص كه در آن تبحر        م آينده براي آموزش رشته    معل: هاي تدريس   صالحيت .4
پيدا نموده است، نياز به صالحيت ارائه و ايجاد تغييرات رفتاري در زمينه مـواد خـاص                 

 :در اين راستا الزم است. آموز دارد درسي در دانش

 . يادگيري را داشته باشد_توانايي طراحي جريان ياددهي -

الس را براسـاس شـرايط كالسـي        هـاي مـديريت كـ       توانايي به كارگيري روش    -
 .داشته باشد

 .هاي مختلف تدريس را بشناسد شيوه -

توان ابداع تدريس را برحسب موقعيت كالس درس كـه برحـسب ويژگيهـاي               -
 .آيد، دارا باشد دانش آموزان از نظر سني، هوشي و استعدادي به وجود مي

 .شدتوان برنامه ريزي، تنظيم و سازماندهي محتواي درسي را داشته با -

 .قادر به ارزشيابي يادگيري در جريان آموزش و پس از پايان آموزش باشد -

كنـد كـه معلـم در     يادگيري و ايجاد شناخت ايجاب مي : هاي پژوهش   صالحيت .5
ريزي درسـي و رفـع نيازهـاي اجتمـاعي از             جريان دانش روز دربارة مواد درسي، برنامه      

 :م آيندهدر اين رابطه الزم است معل. طريق آموزش رسمي باشد

اي  تا ره توشه. هاي پژوهش در آموزش و علوم تربيتي و اجتماعي را بداند         شيوه -
 )1368كاالن و ديگران، . (براي ايفاي نقش در ساحت تربيتي خود به دست آورد

شـود،    وظيفه معلم در تدريس و آموزش خالصه نمـي        : هاي مشاركت   صالحيت .6
آموزان، بـراي     اد رابطه با اولياء دانش    كند كه درمديريت مدرسه و ايج       شغل او ايجاب مي   
در اين خـصوص الزم     . گر درشكل پذيري در مدرسه، مشاركت كند        رفع عوامل مداخله  
 : است معلم آينده

به شناخت نظام آموزشي به طور عام و شناخت سازمان و رسـالت مدرسـه بـه                  -
 .طور خاص دست يابد
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 .محيط اجتماعي كه مدرسه در آن قرار دارد را بشناسد -

هاي مذكور، معلم آينده را براي مشاركت مفيد در شـوراهاي          رسيدن به شناخت   -
 .مدرسه و اولياء مربيان، قادر سازد

 

  نيازسنجي
ي بـه معلـم                پس از مشخص شدن صالحيت     هاي معلمـي، الزم اسـت نيازهـاي كمـ

تحقـق  . در اين خصوص الزم است تعداد افراد الزم التعليم معلوم گـردد           . مشخص شود 
 سال و توجـه بـه گـسترش        6به تعيين رشد جمعيت، دريافت آمار جمعيت زير         اين امر   

بدينگونه تعداد معلم مورد نياز از نظر كمي مـشخص          . سازمان در ابعاد مختلف نياز دارد     
  .شود مي

ريـزي    پس از گذر از مراحل گفته شده، با توجه به دو متغير كيفـي و كمـي، برنامـه                  
ريـزي تـأمين نيـروي انـساني       ذكر است كه در برنامـه     الزم به . شود  تربيت معلم آغاز مي   

ريـزي    هاي شـغلي نيـز برنامـه        واجب است كه براي افراد شاغل داراي ضعف صالحيت        
تا به مرور با تربيت معلم فراگيـر، تربيـت معلـم            . هاي شغلي به عمل آيد      تكميل ويژگي 

 و پـرورش    جديد االستخدام و تربيت تكميلي براي معلم شاغل نيروي انساني آمـوزش           
هاي تربيت معلم به مراكز آموزش عـالي كـه      همچنين ضروري است برنامه   . تدارك شود 

تا مراكز تربيت معلم با اشراف به امر        .  شود  در امر تعليم و تربيت تخصص دارند، سپرده       
  .تربيت معلم بتوانند نيازهاي آموزش و پرورش را به حق برآورده كنند

  
   آموزش و پرورشانتخاب داوطلب شغل معلمي براي

به لحاظ تحقق هدفهاي سازمانهاي آموزشي به وسيله معلم، اهميت انتخاب داوطلب     
در اين خصوص الزم اسـت توجـه بـر          . واجد شرايط از اهميتي خاص برخوردار است      

براي ايـن   . هاي شرايط احراز آنها قرار گيرد       هاي شغلي داوطلبان در صدر مالك       انگيزش



         ريزي تربيت معلم برنامه          

 

279

ها و استعداد خاص فرد باشد كه عالقه به شـغل را تـصوير    منظور مالك سنجش، انگيزه  
در عامـل انگيـزش   . شود فـرد بـه نحـو احـسن ايفـاي نقـش كنـد                كند و موجب مي     مي

هـاي كـار تـصوير        ارزشهاي معنوي كار وجود دارد كه قبل از عوامل مربوط به موقعيت           
مايـد، پايگـاه    به علل گوناگون، شغلي كه نتواند تـسهيالت زنـدگي را فـراهم ن             . شود  مي

تر در اينگونه مـشاغل وارد        تري دارا است؛ بدين جهت داوطلبان ضعيف        اجتماعي پست 
كند كه براي جـذب داوطلبـان واجـد شـرايط، پايگـاه شـغلي                 پس ايجاب مي  . شوند  مي

معلمي به لحاظ امنيت شغلي كه در آن تامين زندگي بيشتر، مورد توجه است، در كانون                
سـپس از ميـان     . ترين واجدان شرايط، داوطلـب خـدمت شـوند        تا بيش . توجه قرار گيرد  

  : كند كه جامة عمل پوشيدن اين نظر ايجاب مي. بيشترين، بهترين انتخاب گردد
در ايـن   . اولويت آموزش رسمي نسبت به ساير شئون اجتماعي، جـدي تلقـي شـود             

ل شود و معلم از حقوق و دستمزد متعاد         گذاري تلقي مي    صورت آموزش رسمي سرمايه   
هـا   اين توجه موجبات جذب برانگيخته. شود دهد، برخوردار مي اي كه انجام مي    با وظيفه 

هاي شغلي معلم، سنجش سـالمت روانـي و           پس از سنجش انگيزش   . نمايد  را فراهم مي  
جسمي معلم اهميت دارد كه اين صالحيت، مكمل انگيزش، عالقه و گرايش معلـم بـه                

هاي داوطلبـان اصـالح بـه آگـاه سـاختن آنهـا، از                تعيين ويژگي . گيرد  اين شغل قرار مي   
گـردد؛ بـدين معنـي كـه داوطلبـان            شوند، تكميل مـي     خصوصيات سازماني كه وارد مي    

اي دارنـد و آن را        شـوند، چـه وظيفـه       شوند تا بدانند كجـا وارد مـي         راهنمايي شغلي مي  
  .چگونه بايد انجام بدهند

  
  هاي آموزشي براي تربيت معلم برنامه

هاي شغلي كـه      هاي الزم شغل، طبق صالحيت      ب داوطلبان داراي ويژگي   پس از جذ  
هاي شغلي در     به منظور ايجاد صالحيت   . شود  ريزي مي   بيان شد، براي تربيت معلم برنامه     

پذيري امر تربيت در فراگيرندگان، الزم است كه برحـسب محورهـاي              معلم آينده، شكل  
ريـزي    هاي آموزشي تربيت معلـم برنامـه        شود، دوره   ريزي تربيت معلم كه بيان مي       برنامه
  :شود
يعنـي آگـاهي از     (ايجاد شناخت در معلم آينده، در راستاي چـرا بايـد بيـاموزد               -
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 ) هدفهاي تربيتي به منظور تقويت درست انديشيدن، درست گفتن و درست به كار بردن

آمـوزد و يـاد       آموز كه مـي     ايجاد مهارت در معلم آينده به منظور شناسايي دانش         -
 .گيرد يم

ايجاد توانايي در معلم آينده در راستاي چه بايد بيـاموزد، آن را چگونـه تنظـيم                  -
براسـاس  ) هاي درسي، تدوين محتوا و سـازماندهي آنهـا          تهيه مواد و تدوين برنامه    (كند  

 هاي فردي آموز و در راستاي رشد توانايي نيازهاي دانش

 آموز ايجاد نگرش در معلم آينده جهت اجتماعي كردن دانش -

تواند بياموزد    ايجاد مهارت در معلم آينده به منظور دستيابي به اينكه چگونه مي            -
 ). آموز براي خودآموزي دستيابي به مهارت تدريس، ايجاد زمينه و هدايت دانش(

ايجاد شناخت در معلم آينده جهت رسـيدن بـه بلـوغ شـغلي؛ يعنـي اينكـه در                    -
 جويي كند ارهمواجه شدن با مسائل آموزشي ـ تربيتي خود چ

هــاي  ايجــاد توانــايي در معلــم آينــده بــراي ســنجش و انــدازه گيــري آموختــه -
 فراگيرندگان 

توجه به محورهاي برشمرده بر آن نـوع از تربيـت معلـم كـه صـرفاً معلـم را بـراي                 
كشد و ايفاي نقش معلم       گيرد، خط بطالن مي     مي تدريس محض در قالب مدرس به كار      

آمـوز در ابعـاد مختلـف ترسـيم      ترش شخـصيت دانـش  را معطوف به تربيت، جهت گس    
  .كند كه نحوة آموختن يا مهارت در تدريس جزو ابزار آن است مي

توان به شرح ذيل      براساس محورهايي كه بيان شد، آموزش مراكز تربيت معلم را مي          
  :ريزي نمود برنامه
  
  آموزش براي تربيت فلسفي. 1

از فلسفه و اصول تعليم و تربيت قرار        اين بخش از تربيت در راستاي ايجاد شناخت         
ها و تفكرات فلسفي كه در تعيين اهداف تربيـت و            از اين راه معلم آينده از انديشه      . دارد
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از طرفـي نظـر بـه كـاربرد         . شـود   هاي مناسب تدريس كار سازند، آگاه مـي         ايجاد روش 
ت، شود، ضـروري اسـ      فلسفه كه براي پاسخگويي به چراهايي كه عارض ذهن معلم مي          

گردد كه معلم آينده در تفكرات و علمكردهاي آموزشي دچار            تربيت فلسفي موجب مي   
. تضاد و تزلزل نشود، در نتيجه در امر آموزش براي يـادگيري، مهـارت بـه دسـت آورد                  

تواند به رشد و جهش فكري فراگيرنده كمك كنـد،            معلم ماهر در امر يادگيري، بهتر مي      
 رسمي را بـا شـناخت از اينكـه چـرا بايـد بيـاموزد،       در نتيجه اهداف تربيت در آموزش    

  .آگاهانه تحقق بخشد
  
  آموزش براي ايجاد مهارت روانشناختي. 2

اين بخـش از تربيـت معلـم بـه منظـور ايجـاد شـناخت در معلـم آينـده، در مـورد                        
هاي فـردي بـه لحـاظ هـوش و            خصوصيات دوران كودكي، نوجواني، جواني و تفاوت      

شود، محتواي اين برنامه، غايتي چون آگاهي معلـم از        ريزي مي   امهآموز برن   استعداد دانش 
 ). 1368هيلگـارد و ديگـران،  (آمـوز دارد     نحوة تكامل شخصيت و گسترش رواني دانش      

آموز با مساعد ساختن شرايط يادگيري  كند تا به رشد دانش    اين آگاهي به معلم كمك مي     
از آنجـا   . آموز كمك كند     به دانش  هاي سني، در ايجاد رغبت به يادگيري        براساس ويژگي 

آمـوز باشـد، بنـابراين توجـه          كه يادگيري عمومي بايد منتهي به رفتارهاي مطلوب دانش        
هـا و نيازهـاي       هاي فردي و محيط در برگيرنده متعلم به انضمام خواسته           مربي به توانايي  

در ،  در مراحل سني مختلف، تحـت شـرايط رشـد         . آن از اهميتي خاص برخوردار است     
به لحاظ اين دگرگـوني     . آيد  هاي جسمي، ذهني و رواني بوجود مي        فراگيرنده، دگرگوني 

آيد؛ بنابراين در امر تربيـت توجـه بـه نيازهـاي              تغييراتي در نيازهاي متعلم به وجود مي      
در اين راستا، شناخت متعلم با توجه بر نيازهاي او          . سني تحت تعليم، اهميتي ويژه دارد     

ي كه يكي را بر ديگري اولويتي نيـست؛ چـه عـدم بـرآورد نيـازي                 اهميت دارد؛ نيازهاي  
شود، بنابراين نيازها چه جسماني و چه رواني بايد شـناخته          هايي مي   موجبات رشد عقده  

تربيت روانشناختي معلم، به خصوص در زمينة رشـد و بلـوغ، او را در     . و بررسي شوند  
اي فراگيرنده از طريـق آمـوزش       آموز، براي مساعد سازي زمينة رفع نيازه        شناخت دانش 

  .كند رسمي، كمك مي
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  آموزش براي تربيت اجتماعي شدن و فرهنگ پذيري. 3

آمـوز بـراي اجتمـاع بـزرگ در راسـتاي       معلم بـه لحـاظ رسـالت در تربيـت دانـش         
هاي تربيتـي، نيـاز بـه         چنين آموزش . پذيري و اجتماعي شدن به تربيت نياز دارد         فرهنگ

 آينده از اجتماع مربوط آگاهي دهـد، او را بـا هـدفهاي غـايي                محتوايي دارد كه به معلم    
آموزش و پرورش و امري كه تعليمات رسمي بايـد اسـتعدادهاي فراگيرنـده را جهـت                 
زندگي اجتماعي حال و آينده بارور كند، آشنا سازد تا در سايه چنين تربيتي، معلم آينده                

يابد، تفهيم و تشريح وقايع كند، آموز را در بتواند هنر گوش كردن و گوش دادن به دانش
هـاي هـم نوعـان را بـشناسد و بـا درك ارزشـهاي                 از رسالت خود دفاع نمايد، اولويت     

  )1380عسگريان، (. فرهنگي بتواند قبول مسئوليت كند_اجتماعي
هاي عملي و نظري صورت  ضرورت دارد كه تربيت اجتماعي معلم از طريق آموزش

اط براي تبادل افكار بـين مدرسـان و دانـشجويان مراكـز             در بعد عملي، ايجاد ارتب    . گيرد
بدين گونه كه ارتباطات    . تربيت معلم براي ايجاد تفكر صحيح در معلم آينده مفيد است          

معلم سوال مطرح شـود، جهـت يـافتن پاسـخ           _شود تا براي دانشجو     تعاملي موجب مي  
ر اداره مراكـز     معلمان د  _از طرف ديگر مشاركت دادن دانشجو     . هدايت به پژوهش شود   

تربيت معلم، آنها را عمالً با مسائل زندگي جمعي آشنا ساخته به اجتمـاعي شـدن آنهـا                  
  .كند كمك مي

  :كند تا او قادر باشد در بعد نظري محتواي آموزشي به دانشجو معلم كمك مي
  .محيط زندگي خود را كشف كند و ارزشهاي فرهنگي را درك كند -
ماعي را كه بر اسـاس ارزشـهاي فرهنگـي بـه            هاي اجت   ارتباط موجود بين گروه    -

 .آيد، تحليل كند وجود مي

مسائل شـغلي معلمـي را از قبيـل علـل ضـعف همبـستگي صـنفي، چرايـي و                     -
 .چگونگي ايجاد شدن مسائل ناشي از محيط كار بداند

 .هاي اجتماعي معلم را تفهيم كند جايگاه و پايگاه -
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ي معلم، هنر آموختن، آزادمنشي     هاي عملي و نظري تربيت اجتماع       از تركيب آموزش  
  )1357عسگريان، .(و قضاوت صحيح، ايجاد شود

  
  آموزش براي مدرسي و آموزگاري. 4

كنـد؛ از ايـن رو        تدريس هر ماده درسي، روش تدريس خاص آن درس را طلب مي           
بـراي  . اي كه تدريس خواهد نمـود، بايـد مهـارت يابـد       معلم آينده در هنر آموختن ماده     

 روش تدريس ديكته كرد و او را در آموزش موفـق نمـود؛ ولـي آگـاهي                  توان  معلم نمي 
هاي مختلف تدريس، موجبات توفيق او  معلم از كليات روش تدريس و آشنايي با روش    

توانـد در طراحـي محتـواي آموزشـي كليـات را روش               اي از كلياتي كه مي      پاره. شود  مي
  :كنيم تدريس مفيد باشد ذكر مي

 در معلم آينده، توان ايجـاد روش تـدريس را بـه             آموزش كليات روش تدريس    -
هـاي    تواند از طريق شناخت روش      اين هدف مي  . وجود آورد كه خود مبتكر روش باشد      

  .تدريس حاصل شود
در معلم آينده مهارت ايجاد شود كه در طـول تـدريس فراگيرنـدگان را جهـت        -

 . خود يادگيري از طريق ايجاد تفكر راهبري كند

 .هيم شود در طول تدريس هدف را دنبال كندبه معلم آينده تف -

شود در معلم آينـده     هايي كه در حين تدريس حاصل مي        بيني موقعيت   توان پيش  -
 .به وجود آيد

هـاي فـردي فراگيرنـدگان در مقـاطع           معلم را به شناخت خصوصيات و تفاوت       -
 .تحصيلي، ماهر سازد

 
  آموزش براي تنظيم برنامه و طرح درس. 5

 معلم بايد به معلم آينده تفهيم كنـد كـه بـراي آمـوزش دادن يـك                  هاي تربيت   برنامه
مطلب، تنها دانستن آن مطلب كافي نيست، بلكه آموزش يا روش ساختن راه انديـشيدن               

در اين آمـوزش ضـرورت دارد كـه معلـم         . در مورد مطلب تدريس نيز بايد دانسته شود       
  .شدآينده، آمادگي پاسخگويي به چرايي آموزش خود را داشته با
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شـود؛    از جايي كه نقطه نظرات باال گفته از طريق تدريس مواد درسـي حاصـل مـي                
براي اين  . گيرد  ريزي و طراحي درسي، خارج از كالس درس صورت مي           بنابراين برنامه 

  :هاي ذيل است منظور معلم آينده نيازمند دستيابي به توانايي
  

  الف ـ مسلط شدن به مطالب درسي 

. به موادي كه در آينده تدريس خواهد نمود كامالً مسلط باشد          الزم است معلم آينده     
هاي دسـتيابي بـه منـابعي چـون اينترنـت، مؤسـسات پژوهـشي،          اين امر نيازمند توانايي   

نحوة استفاده از آنها به منظور تلفيق نظرات و استنتاج از آنها جهت غنـي               ،  ...كتابخانه و   
نـده قبـل از رفـتن بـه كـالس، تـوان             به گونه اي كه معلـم آي      . ساختن مادة درسي است   

. اي مربـوط بـه مـواد درسـي را دارا باشـد              آموزش و نيز پاسخگويي به سؤاالت حاشيه      
اي است كه معلم تـدريس آن را بـر عهـده              مكمل اين آموزش، بررسي كتب درسي ماده      

  .خواهد داشت
  

  ب ـ تعيين هدفهاي مواد درسي

فهاي درسي و تعقيب آنها، موجبات تعيين هد. هر ماده درسي هدف يا هدفهايي دارد
پيدايش كوشش بين معلم و فراگيرندگان براي تشريح مـسائل موجـود در مـادة درسـي                 

هـدفهاي  . شود، معموالً اين مسائل خصوصاً در تدريس دروس نظري، نامرئي هستند            مي
تواند براي طراحي برنامه كالسي  شود نمي كلي درس كه به وسيله برنامه ريزان تعيين مي    

درس كافي باشد؛ بنابراين الزم است هدف ماده درسي كه مخصوص هر درس است به               
وسيله معلم تعيين شود تا بدين طريق او ضمن آگاهي درباره آنچه كه از تدريس حاصل 

  .جوابي هم براي چرايي تدريس آن ماده درسي داشته باشد. شود مي
ايـن  .  آمـوزش ببينـد    پس الزم است براي تعيين هدفهاي مواد درسـي، معلـم آينـده            

  :آموزش بايد او را در تعيين هدفهاي سه گانه زير توانمند سازد
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  افزايش تفهيم محتواي برنامه درسي -
 گسترش استعدادهاي فراگيرنده از اجراي برنامه درسي -

 افزايش توان رشد طرز تفكر و تحليل در فراگيرنده  -

كه به صورت نهان و     تحقق اهداف مواد درسي در گرو تعيين هدفهاي رفتاري است           
هـاي    الزمة تعيـين هـدفهاي رفتـاري، آمـوزش تـشخيص حـوزه            . شود  آشكار مطرح مي  

شناختي، عاطفي و رواني حركتي است كه خود توجيـه يـادگيري و ايجـاد شـناخت را                  
  .كند  ميايجاب
  

  ج ـ تنظيم برنامه درسي

ه و طراحـي    هاي آموزشي تربيت معلم، بايد بـراي تنظـيم برنامـ            معلم از طريق برنامه   
درس كالس خود آمادگي پيدا كند؛ بدين معني كه او تشخيص دهد چه قـسمت و چـه                  
مقدار از برنامه واحد درسي را در يك ساعت تدريس كند؛ به عبارت ديگـر بـراي هـر                   
ساعت درسي به نسبت زماني كه در اختيار دارد، محتواي درس و كميت آن را مشخص        

ايـن عمـل نيازمنـد تـشخيص موقعيـت          . حـي كنـد   كند و درس خود را براي ارائه، طرا       
يادگيرندگان و ميزان آموزش محتوا براساس تقسيم كل ماده درسي بـه سـاعات رسـمي          

  )1377پژوهشكده تعليم و تربيت، .(شود، است كه كالس تشكيل مي
به موازات استفادة كمي از زمان، ضرورت دارد كه معلـم از سـاعات درس اسـتفادة                 

اي اين منظور الزم است برنامه آموزشي تربيـت معلـم، معلـم را بـه                بر. كيفي نيز بنمايد  
بدينگونه كه او بتواند از منـابع موجـودي كـه بـراي فـضاي               . رشد آگاهي علمي برساند   

  .آموزشي به وجود آمده است، استفادة منظم كند
  
  آوري آموزشي در كالس درس آموزش براي بهره گيري از فن. 6

رو استفاده مـنظم از منـابع موجـود بـا بـه كـار بـردن         رشد آگاهي علمي انسان در گ     
هاست كه با ايجاد حداكثر ممكـن  هـم آهنگـي              هاي اكتسابي و به كار بردن دانش        روش

استفاده معلـم   . شود  ميان فنون تعليم و تربيت، از اتالف منابع اقتصادي و مالي پرهيز مي            
  .كند هاي آموزشي به تحقق اين هدف كمك مي آوري از فن
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 قرن بيست و يكم بايد به فنـوني مجهـز شـود كـه آمـوزش بـا تغييـرات روز                      معلم
خصوصاً ازدحام روزافزون جمعيت زير پوشش آموزش رسمي        . افزونش به آن نياز دارد    

هـاي اجـراي    گيري از فنوني است كه هزينـه  برد، نيازمند بهره هاي آن را باال مي     كه هزينه 
 آموزشـي بـدون تغييـر در عملكـرد معلـم            تغييـرات در نظـام    . دهـد   برنامه را كاهش مي   

تواند راه توسعه در پيش گيرد و عالوه بر عدم تحقق اهداف خـود، نمـي توانـد در                     نمي
  .وري كه كارآمدي و اثربخشي را به همراه دارد، طي طريق نمايد مسير بهره

سازد تا    هاي تربيتي است كه معلم آينده را قادر مي          تربيت چنين معلمي نيازمند روش    
وري از آموزش رسمي در طول زندگي قادر  آموز او را جهت بهره ا ايجاد توان در دانش    ب

هـاي آموزشـي      كند كه فنĤوري آمـوزش وارد برنامـه         اين گونه آموزش ايجاب مي    . سازد
از طريق به كارگيري اينترنت، تلويزيون، فيلم، ويدئو و سـاير وسـايل    . تربيت معلم شود  

از طرفي غني سـاختن محتـواي درسـي بـه           . گردد مي صوتي و تصويري، آموزش بارور    
در وراي اينگونـه  . بخـشد  طريق سمعي و بصري نظام آموزش تربيت معلم را اعتبار مـي     

آوري   ها، مطالعات انفـرادي و مباحثـات گروهـي كـه در سـايه اسـتفاده از فـن                    آموزش
  .كند شود، تربيت معلم را تكميل مي آموزشي حاصل مي

  
   بلوغ شغليآموزش براي ايجاد. 7

  :اين آموزش شامل موارد ذيل است
  
  آموزش شناخت سازمان آموزش و پرورش. 7-1

معلـم آينـده    . گردد  در اين قسمت از آموزش، سازمان و مديريت آموزشي مطرح مي          
كه در سلك نيروي انـساني تعلـيم و تربيـت وارد سـازمان وسـيع آمـوزش و پـرورش                     

ي سـاير معلمـين منجـر بـه عملكـرد كارآمـد             شود، فعاليتش با جمع شدن با فعاليتها        مي
اين آموزش متضمن توجيـه سـاختار سـازمان آمـوزش و پـرورش و               . شود  مي اجتماعي
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هـاي سـتادي و       مديريت آموزشي است كه خود اختيارات، وظايف و مـسئوليت بخـش           
صفي سازمان و مقررات آموزشي را همراه با ايجـاد رابطـه بـين مدرسـه و جامعـه الزم               

  .دارد
  
   آموزش همبستگي با همكاران.7-2

تواند آنها را در انجـام وظـايف          همبستگي بين معلمان يك مؤسسة آموزشي بهتر مي       
هاي تقويت روحيه تعاون، از طريق تحليل سـاختار گـروه و              آموزش. تربيتي موفق سازد  

كنـد، در     اهميت گروهي كه بحث جامعه شناسي و روانشناسي اجتمـاعي را مطـرح مـي              
لم آينده جهت درك گروه، گروه پـذيري در نتيجـه همبـستگي گـروه و                آماده سازي مع  

  )Postic, 1986.(افتد همكاران مؤثر مي
  
  : آموزش ارزشيابي.8

آموز را از طريق سنجش و اندازه گيـري، ارزشـيابي             الزم است معلم، يادگيري دانش    
ري و  گيـ   براي دست يابي به اين مهم الزم است از طريق آموزش سنجش و انـدازه              . كند

  .هاي ارزشيابي، او را توانا ساخت روش
  
  تربيت عملي و كارآموزي. 9

 شـاگردي دارد، يكـي از مـوارد مهـم در     _تربيت عملي و كارآموزي كه جنبه اسـتاد     
براي اين ترتيب الزم است معلـم آينـده زيـر نظـر اسـتاد               . هاي تربيت معلم است     برنامه

ـ             ه تـدريس بپـردازد، اسـتاد نكـات         مجرب در امر آموزش قرار گرفته و در حـضور او ب
ضعف او را يادداشت كند، پس از پايان كالس موارد را بيان كنـد و تـذكرات اصـالحي     

در اين نوع تربيت، چگونگي به كارگيري تئـوري در عمـل، ارزشـيابي از               . الزم را بدهد  
آموز، آگاهي از اينكه چه موقع چه موردي در كـالس بايـد بيـان شـود، مـديريت                     دانش

آمـوزان     تدابير الزم براي بيداري حس خالقيت و ايجاد حس مسئوليت در دانش            كالس،
براي نيل به هدف بهتر است از تلويزيون مداربسته و تدريس معلم            . بايد مورد نظر باشد   

  )1377يونيسف، .(آينده در مدارس وابسته به مراكز تربيت استفاده شود
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  نتيجه گيري و پيشنهادها
هاي تربيت معلـم بايـد معلـم را بـراي سـازندگي و       شد، برنامهبا توجه به آنچه بيان  

آمـوز نـشان      در اين آمادگي، راهي را كه معلم بايد به دانش         . توسعه اجتماعي آماده سازد   
وري مطلوب از تربيت معلم با استفاده بهينه از زمـان         دهد لحاظ گردد تا بدين گونه بهره      

  . دست آيدآموز به هاي مصروف براي تربيت دانش و هزينه
. هاي ملتهاست، منوط به نوسازي آمـوزش اسـت          توسعه جوامع كه از عمده خواسته     

بنابراين هم عرض تغييـر     . ركن اعظم نوسازي، تغيير در نظام آموزشي تربيت معلم است         
هاي آموزش تربيت معلم نيز بايد تغيير يابد و مراكز تربيت معلم با               نظام آموزشي، برنامه  
  .هاي آموزشي قرار گيرد يرات در رأس نوآوري و ابداع در نظامپيشگامي در اين تغي

  :شود در راستاي اين تغييرات پيشنهاد مي
  .ريزي تربيت معلم قرار گيرد هدفها و موارد ذكر شده در اين مقاله اساس برنامه -
ها و اقدامات مربوط به پرداخـت   ها، سياست   براي جذب بهترين داوطلب، شيوه     -

 .كند، تدوين شود گي متعارف معلم را تأمين ميحقوق و مزايا كه زند

تا اينكـه معلـم بدانـد چـه رفتارهـايي           . نظام پاداش و تشويق عملي ايجاد شود       -
 .سازد ارزشمند است و موجبات ترقي او را در سازمان فراهم مي

هاي اقنـاع طبـع معلمـان تـدوين شـود؛ بـدين معنـي كـه در قبـال بـروز                        شيوه -
 .، از آنها آن طور كه شايسته است قدرداني شودهاي افزون بر وظايف فعاليت

هاي كاري و اجتماعي معلـم، رعايـت          مديران آموزشي قادر به كاهش گرفتاري      -
 .كننده اصول انصاف و عدل باشند و از تبعيض جلوگيري كنند

 .هاي ايجاد ارتباط دوسويه بين مديران بالفصل و معلمان تدوين گردد شيوه -

حمايـت شـود و در      » پايگـاه معلـم   « مقـام معلـم از       از نظر قانوني، متناسب بـا      -
 .نگهداري شأن او اقدام گردد
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  موزشي ـ آنگرشي بر پژوهش در نوآوريهاي نظام تربيتي
  1دكتر پوراندخت فاضليان

  چكيده
هـاي  در اي مقاله آشنايي اجمالي با آخرين دستاوردهاي پژوهـشي در زمينـة نوآوري             

گانة پژوهـشي در      معرفي سطوح سه  اول،  گردد،      آموزشي در سه بخش محوري ارائه مي      
العملهـاي جوامـع تخصـصي      سال گذشته، به همـراه عكـس  50آموزش و پرورش، طي     

  دوم،پردازان حاكم برتوليـد نوآوريهـاي آموزشـي نـسبت بـه آن،                    الخصوص نظريه   علي
زشي جهان به همراه معرفي اهداف پـنج سـالة   هاي توسعة نوآوريهاي آمو روشها و شيوه  
ويكم و نگاهي تحليلي به دو تحول عمدة آموزش و پرورش جهـاني در                اول قرن بيست  

اين زمينه همراه بـا سـيري اجمـالي بـر دو مفهـوم فنّـĤوري، فرهنـگ و تـأثير فنّـĤوري                       
ن  تأملي برنوآوريهـاي آموزشـي جهـان بـا تأكيـد بـر دو گـروه مـديرا                  سوم،برفرهنگ،  

گير و فراگيران، به همراه توجه به روشهاي ارائه شدة آموزش و پرورش جهـاني                 تصميم
در پايـان پيـشنهادهاي     . براي گذر از سنت به تحول در نظام آموزشـي و تربيتـي جهـان              

اي در تحليـل نوآوريهـاي آموزشـي سـطح ملّـي،           پژوهشي به منظور تقويت مفاهيم پايه     
  . گردد طرح مي

نظام تربيتي بتوانند به چنان مدل و الگويي دست يابند كـه كليـه              اميد است دلسوزان    
  . مسلمانان و ساير افراد جهان از آن بهره گيرند

  ...انشاءا

                                                 
 عضو هيات علمي دانشگاه تربيت معلم تهران. 1
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  مقدمه

با پيشرفت صنعت الكترونيك در سـطح جهـاني، براهميـت دسـتيابي آزاد افـراد بـه                  
 همـين   اجالس مقدماتي جامعـه اطالعـات جهـاني نيـز در          . اطالعات تأكيد بسياري شد   

، در شهر ژنو و اجالس جهاني مربوط به ميزباني كـشور تـونس در               2003راستا به سال    
ها ايجاد انگيزه براي كلية افـراد         محور اصلي اين كنفرانس   .  گردد    برگزار مي   2005سال  

براي دستيابي به دانش مشترك بشري است، با اين ادعا كه كليـة اسـتعدادهاي افـراد در                  
هـاي مطـرح      چالش. است و به بهبود كيفيت زندگي خواهد انجاميد       مسير توسعة پايدار    
حـال كـه    . ...دسـتيابي بـه آمـوزش دبـستاني و           فقر و گرسنگي، عدم    :شده نيز عبارتند از   

دستيابي يكسان به اطالعات وكاهش موانع سنتي در شمار اهداف اصـلي سـازمان ملـل                
ي، كارآفريني و غيـره بـين         به عنوان ابزاري قوي براي رشد اقتصاد        ICTمتحد است و    

تـوان در انجـام       كشورهاي توسعه يافته و در حال توسـعه گـسترش يافتـه اسـت، نمـي               
بـه ويـژه آن كـه    . هاي مبنايي نظـام تربيتـي متكـي بـر ديـن، تـأخير رواداشـت             پژوهش

المللي با رعايت نيازهاي كشورهاي در حال توسعه تـدوين نگرديـده              استانداردهاي بين 
وان هويت فرهنگي، زبان و مذهب را در بررسي نظام تربيتـي كـشور              ت  چگونه مي . است

  . ناديده گرفت
هـا   هاي متنوع رسـانه  سو كاربرد استانداردهاي جهاني توصيه شده و برمالكيت       از يك 

در .   مطمـح نظـر اسـت   ICTتأكيد گرديده است و از سوي ديگر به كارگيري يكـسان         
 كليه مراكز آموزشي مدارس،     2015ا سال   اهداف جامعه اطالعاتي چنين آمده است كه ت       

  ICTدانشگاهها، مراكز پژوهشي ـ تحقيقاتي، باتوجه به شـرايط و امكانـات بتواننـد از     
بـا توجـه بـه محتـواي دروس         (هاي جامعـه اطالعـاتي        البته توجه به چالش   . بهره گيرند 

چگونـه  حـال جمـع ايـن دو امـر          . نيز لحاظ شده است   )  ويژه در دبستان و دبيرستان      به
در راسـتاي   . گنجد  اي است كه در اين مقاله نمي        پذير است، خود موضوع جداگانه      امكان
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ريزي شده، فعاليتهـايي در سـوادآموزي الكترونيكـي           چگونگي دستيابي به اهداف برنامه    
آموزش تعليم و تربيت جهاني، تربيت معلمـان و تغييـر در محتـواي درسـي بـا            ،  جهاني

 در صـورتي     ).2002،  .س.اي.دبليـو، اس  ( انجام شده است     توجه به اهداف جهان مادي    
كه براي كشور ما چگونگي عملياتي كردن ارزشهاي ديني در سـطوح مختلـف تربيتـي،                

گيري از    انديشمندان و پژوهشگران نظام تربيتي كشور ما عالوه بر بهره         . مطمح نظر است  
يي آموزشي برمبناي اصـول     امكانات موجود، نيازمند تحليل و تعيين اولويتها و راهكارها        

هـاي محلـي، كليـت نظـام،          در تعيـين سياسـت    . باشـند   آموزش و پـرورش كـشور مـي       
  . دهي امور پژوهشي، مؤثر است يكپارچگي و هماهنگي آن در توسعة يكپارچه و سامان

، پـس از بررسـي جوانـب        )هاي موجود جهاني    با توجه به واقعيت   (در اين مقاله هم     
هاي دستيابي به نوآوريهاي پژوهشي و آموزشي مبتني برنظام           حل  موضوع، زمينة ارائه راه   

شود و اميد است بتوان بـا همـدلي، همفكـري و همكـاري بـه نتـايج           مي ارزشي، مطرح 
  .مطلوبي دست يافت

اي ارائه شده است كـه گـويي مـردم        نوآوريهاي آموزشي در ساختار جهاني، به گونه      
اند و بـا      وم مختلف از پيشرفت عقب مانده     جوامع متفاوت با زبان، مذهب و آداب و رس        

البته در  . باشند  توجه به معيارهاي موجود جهاني، حتي از اعتبار قانوني نيز برخودار نمي           
از آزادي بيــان و عقيــده ) UNHCHR(  كميــسيون حقــوق بــشر 42/2003قطعنامــه 

ق بشر، با    وين برارتقاء حقو   1993ها مانند اعالمية      حمايت شده است و در ساير اعالميه      
هاي تعليم و تربيت كشورهاي جهان تأكيد شده است و همگـي              و برنامه » دين«توجه به   

نـژادي،    نژادپرسـتي، تبعـيض   «همچون قطعنامه اجالس جهـاني دوربـان تحـت عنـوان،            
  )1380فاضليان، .(در شمار شواهد مكتوب است» هاي مربوط ستيزي و نابردباري بيگانه

بـا نگـاهي بـه آينـده و كـاربرد فنّـĤوري در       .  ايران مراكز پرورشي جمهوري اسالمي   
خواهنـد توانـست كـاربرد موفـق        ) ريزي و اجـرا     گذاري، برنامه   سياست(گانه    سطوح سه 

ICT           آموزان و سـاير        را هماهنگ با اهداف سياسي ملّي در راستاي توانمندسازي دانش
ايط ايجاد همـدلي،    بدين ترتيب شر  .  عالقمندان به آموزش، برنامه ريزي و عملي نمايند       

بـين مراكـز   (المللـي   همفكري و همكاري، خود به عنوان الگويي نه تنها ملّي بلكـه بـين           
شـكوفا خواهـد    ) كشورهاي اسالمي مانند سازمان كنفرانس اسالمي و ارگانهاي وابـسته         
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گردد كه ايـن      ويژه هنگامي كه با مروري بر آمار كشورهاي مسلمان، مشخص مي            به. شد
  درصـد توليـد ناخـالص جهـان را ايجـاد     5/4پنجم جمعيت دنيا، معادل  كشورها با يك    

ديگر اينكه در   . نمايند   درصد توليد ناخالص ملّي را صرف آموزش مي        6/4كنند، ولي    مي
 كـشور   5 كـشور اسـالمي، فقـط        50صادرات و واردات كشورهاي اسالمي از مجمـوع         

 5/6و واردات جهان معادل     صادر كننده مواد غذايي هستند و سهم آنان از كل صادرات            
تنظـيم سـاز و كارهـاي اجرايـي بـراي خـروج از ايـن وضـع در شـمار                     . درصد اسـت  

  )1997آدِر، . (ترين وظايف كارشناسان است اصلي
  

  پژوهش و نوآوريهاي آموزشي
اي ايـن   در راسـت  . در تحليل نظام تربيتي پرداختن به پيشينة موضوع ضـروري اسـت           

مهم، بررسي و مطالعة پژوهشهاي وابـسته بـه نوآوريهـاي آموزشـي، طـي پنجـاه سـال                   
  :توان در سه سطح زير جاي داد گذشته را مي

 بـراي توليـد     خـاص  به عنوان ابـزار، امكانـات و تجهيزاتـي         نوآوريهاي آموزشي    .1
ي از هـاي  هايي مشخص و معين، با لحاظ نمودن معيارها و شاخصه   محصوالت و فرآورده  

افزارهـاي    در اين سطح توجه مسئولين تعليم و تربيت، به ابـزار و نـرم             . پيش تعيين شده  
اسـتفاده معلمـان از اطالعـات، غالبـاً         . قديم و جديد به منظور تأمين بعد اقتصادي است        

 گاه معلمان   )1994بارون،   (. ترس از امكان جايگزيني ابزار زا هم به دنبال داشته و دارد           
هرسـت،  (انـد     آشنايي با نوآوريهاي آموزشي به مقابلـه بـا آن نيـز برخاسـته               به دليل عدم  

 »تحـول آموزشـي  «؛ اما برخي نيز از كاربرد رايانه، در خانه و مدرسه، بعنوان يك       )1996
چرا كه اين مهم عالوه بر دسترسي به منبع اطالعات آموزشـي، در توسـعة   . اند  ياد نموده 

هاي متنوع كاربرد اطالعات نيـز در آن لحـاظ            ه، شيوه  يادگيري مؤثر بود   _فرآيند ياددهي 
توان بركاربرد اين گونه از نوآوريهـاي         پس در ارتباط با معلم و فراگير مي       . گرديده است 

  .آموزشي تأكيد نمود



          آموزشي-آوريهاي نظام تربيتي  نگرشي بر پژوهش در نو         

  

295

نوآوريهاي آموزشي به معناي فنĤّوري طراحي و مهندسي تهيـه و توليـد محتـواي          . 2
انش كاربردي محـسوب گرديـده و دامنـة آن          درسي كه امروزه در شمار فنون عملي و د        

هاي  سازي فرصتهاي ارائه شيوه مهندسي طراحي براي آماده. تر از ديدگاه اول است      وسيع
 البتـه بـا ارائـه نظـام         )1997هـم،   (. پرورشي و حتي شغلي مطرح است      _نوين آموزشي 

اددهي ـ  هاي آموزشـي بـراي يـ    خاصي كه رايانه تنها يكي از عوامل فرآيند تهية نوآوري
تـوان در ايـن سـطح، مـشاهده           هاست، زمينه ايجاد تغييرات الزم را مي        يادگيري نوآوري 

  )1998كارستن، (. نمود
افزارهـاي تـابع        در تعليم و تربيت، نوآوريهاي آموزشي به منزلة ابزار توليـد نـرم              .3

ايـن سـطح، محـوري و       . نظري به علـوم كـاربردي اسـت         روش توليد معادالت از علوم    
 »تأثير« و   »دقت«،  »سرعت«ي است، زيرا در فضاهاي آموزشي، مقياسهايي همچون         اساس

به عالوه در سـاير ابعـاد فرهنگـي ـ     . يعني كارآمدي در راستاي ايجاد تغيير مطرح است
 و  »دقـت «،  »سـرعت «البتـه   . اجتماعي نيز تأثير گذارده، ازتنوع بيشتري برخوردار اسـت        

  .گردد تر در بخش كاربردي مطرح ميدر اوصاف نوآوريها نيز بيش »تأثير«
. اي به نقطه ديگر در فاصله زماني معـين اسـت            سرعت به معناي انتقال شيء از نقطه      

حال هرگاه سرعت به همراه تغيير مقياس به معناي انتقال شيء از يك نقطه به نقطة دوم             
تمييـز   منظور از دقت نيز همانـا     . مطرح باشد، اين مهم به صورت عيني قابل انجام است         

.  توان آن را به تأثيرگذاري هم معنا نمود          است و مي   دادن و تشخيص شيء از شيء ديگر      
كارآمدي در استفاده از نوآوريهاي آموزشي و       .به حداكثر رساندن تأثير نيز ضروري است      

تـوان موانـع را از ميـان          سازي نوآوريها با اهداف بـوده، مـي         يا توليد آنها همان هماهنگ    
تعمق در برخورد   . نها را به مقدورات و امكانات قابل استفاده تبديل نمود         برداشت و يا آ   

هـاي    در راستاي پديـده   . جامعه تعليم و تربيت با پيشرفتهاي نوين نيز از نظر دور نيست           
العملهاي برخي از كشورها را ياد نمـود كـه هـر يـك از                 توان عكس   فرامدرن معاصر مي  

  .استهايي خاص به شرح زير برخوردار  ويژگي
گروهي صرف استفاده از نوآوريهاي آموزشي و امكانات ارائه شدة جهان مـادي             .  4

  را در پـيش      »روش انزوايـي  «را محدود نموده، به داليل اجتماعي، اقتصادي و اخالقي،          
مهاتما گاندي، رهبر فقيد كشور هند به منظور تقويت توليدات بومي و محلـي              . اند  گرفته
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، »توليـد «هـدف او تقويـت      . بـه كـشورش جلـوگيري نمـود       از ورود توليدات خارجي     
فنĤّوري نوين آموزشي داخلي بود كه در جاي خود پسنديده اسـت؛            » كاربرد«و  » توزيع«

جامعه تعلـيم و تربيـت رخ ندهـد، آن          )  به حداكثر رسانيدن كارايي   (اما وقتي كارآمدي    
روش، كشور هند در سـال      درحال حاضر، با تغيير     البته  . گردد  جامعه محكوم به انزوا مي    

  .، پنج سال قبل از موعد پيش بيني شده به جامعه جهاني ملحق خواهد شد2015
ويـژه كـشورهاي داراي نظـام         گروهي از متخصصان تعليم و تربيت كـشورها، بـه         . 5

البته نكـات   .  اند  پذيرفته»  به طور كامل  «تربيتي اسالمي، نوآوريهاي آموزشي وارداتي را       
 مشكالتي نيز در نوآوري نهفته بوده، در شمار اقتضائات آن محـسوب             مثبت و مسائل و   

اين امر غالباً  با الگو قرار دادن نظام آموزشـي يـك كـشور پيـشرفتة صـنعتي،                   . گردد  مي
گـرا    در چنين وضعيتي كشور پذيرندة نوآوريهـاي آموزشـي، مـصرف          . تحقق يافته است  

نّـĤوري و نورآوريهـاي خريـداري     شده و هميشه در پي كسب اعتبار الزم براي هزينـة ف           
هاي تربيتي اين كشورها نيز، پس از آشنايي          متخصصان مراكز پژوهشي نظام   .  شده است 

يـا انتخـاب فنّـĤوري مناسـب        » گـزينش «بـه   » فنّـĤوري برتـر   «با نوآوريهاي آموزشـي و      
  .اند پرداخته

ز بـين  را ا» حق انتخـاب «اگر چه اين نگرش داراي ارتباط عمودي است، اما حداقل           
در واقـع انتخـاب   . نوآوريهاي برتر زمان، براي جامعة تعليم و تربيت حفظ نموده اسـت          

اصلي را  سازندگان انجام داده و كشورهاي پذيرنده تنهـا گـسترة گـزينش كـاربردي را                  
در چنين مواردي نيز منابع و امكانات اقتـصادي از اهميـت و         . اند  براي خود حفظ نموده   

تـرين سـطح حـضور در     اينگونه كشورها، داراي پـائين    . ار است اي برخورد   اولويت ويژه 
وري، بايـد     توليد نوآوريهاي آموزش هستند، حال آنكه براي دستيابي به الگوهـاي بهـره            

بتوان رفتارهاي معلم، ابزار و فراگير را مورد تحليل و بررسي كرد و با انتظارات مطابقت 
  .داد

ــه در امــور آموزشــي،   ــسياري از پژوهــشگران در راســتاي در آغــاز كــاربرد رايان ب
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نوآوريهاي آموزشي ازمواردي هم چون هزينة اقتـصادي، كمبـود نيـروي متخـصص در               
هـاي آموزشـي، بـازنگري دروس، تطـابق           رايـت برنامـه     هاي آموزشي، قانون كپي     برنامه

محتواي واردات با كتابهاي درسـي محلّـي، عـدم آشـنايي مـديران مراكـز آموزشـي بـا                    
چهار گـروه   ) Rogers(به نظر راجرز    ) 1970آلپرت و بيتزر،    . ( ياد نمودند  ...نوآوريها و 

       )1970راجرز، : (آيند به شرح زير از عمده توليد نوآوريهاي آموزشي برمي
  افزارها اول ـ سازندگان سخت

  دوم ـ ناشران كتابهاي درسي
  سوم ـ معلمان كارآزموده

  چهارم ـ شركتهاي خصوصي
هاي اطالعاتي محتواي     ي نمودن كاربردهاي مديريتي نيز ابتدا بانك      در راستاي عمليات  

سـن،  (نيازها، نيروي انساني، امكانات ابزاري، اطالعات مرتبط بـا فراگيـران    درسي، پيش 
بـه  ).  1997دنيس، (.نظر بود بندي اقتصادي مطمح  و باالخره بودجه.....)  نمره آزمون و

 كمتر به تحليل اهداف جامعه خود و ميزان تطابق          عبارتي نظام تربيتي كشور وارد كننده،     
     . آن با الگوهاي وارداتي پرداخته بود

مدارس رو به افزايش است؛ اما فقدان ارتباط ساختاري         هاي    در كشور ما تعداد رايانه    
در صـورت عـدم     . بين موضوع آموزش، معلمان و نتايج كـاربردي هنـوز پـا برجاسـت             

عت، فقط بخشي از عوامل آموزشـي تـورم يافتـه و بـه              رعايت هماهنگي در دقت و سر       
 علـوم و    كاربرد و   توزيع،  توليدحال آنكه در جامعه جهاني،      . گردد  زودي نيز منسوخ مي   

ريزان و معلمان ما نيز زماني كـه آنهـا را             برنامه.  نوآوريها با سرعت در حال انجام است      
  )1996 دالـو،   بكـس  (.واهند شـد  باور داشته باشيم، در برقراري اين ارتباط سالم سهيم خ         

حـال در صـورتي كـه       . توان يادگيري از طريق رايانه را نيز مهم برشمرد          بدين ترتيب مي  
خود مولد نوآوريها بوده، اما قدرت الزم بـراي نـشر آن را در اختيـار نداشـته باشـيم و                     

  . ايم ودهنتوانيم از مصاديق عيني از آن بهره گيريم، در برقراري نظام ارتباط، موفق نب
و ) مـشي   تعيـين خـط   (سـازي     ـ مسئولين آموزش و پرورش ديگر كشورها، تـصميم        

مراجع تعليم و تربيت به منظور      . اند  ها را مطمح نظر قرار داده       گيري تدوين برنامه    تصميم
» ارتباط جنـوب بـه شـمال      «دستيابي به آن دسته از نوآوريهاي آموزشي كه به تدريج به            
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و » توزيـع «،  »توليد«و در پي برقراري توازن ارتباطي در فرايند         منجر گردد، توجه نموده     
اند و عالقه مندان نيـز براسـاس          آمده  علوم و اطالعات با رعايت تعادل نسبي بر       » كاربرد«

در چنـين   .  هاي تفكر و نيازهـاي خـود، دسـت بـه انتخـاب خواهنـد زد                 سليقه و شيوه  
ـ . وضعيتي فقط مصرف كننده بودن معنايي ندارد       د فرامـوش نمـود كـه در صـورت          نباي

مـدت، از   اي، تعليم و تربيت كشورهاي در حـال توسـعه، در كوتـاه      انتخاب چنين برنامه  
اينترنتـي  هـاي     در اين سطح توجـه بـه قـرارداد        . نياز نخواهد بود    فنĤّوري برتر جهاني بي   

عوامـل دسـتيابي بـه نوآوريهـاي        «شايد پرسـيده شـود      )  2001الكحتاني،  ( .اهميت دارد 
چيست؟  اگر بتوان در توليد تعاريف حضور يافته، در ساختار جامعة تعليم و              » وزشيآم

  . آيد تربيت سهيم بود، به همان ميزان نيز در توليد نوآوريها مشاركت به وجود مي
تـوان تـأثير و       جامعه ما نيازمند آغازي بر پايه مباني فرهنگي خاص خود است و مي            

چگونه مباني ديني مـا     «با اين پرسش آغاز نمود كه       نقش دين در نوآوريهاي آموزشي را       
»  تواند عالوه بركاربرد در سطح ملّي، در خدمت جوامع انساني ديگر نيز قرار گيـرد؟                مي

هاي علميه دانـشگاهيان و تعامـل عقالنـي عامـة             هاي مناسب با همكاري حوزه      پژوهش
  .  طلبد ا مياي ر مردم به نتايج مطلوبي منجر خواهد شد كه خود بحث جداگانه

 پردازان پـس از جنـگ دوم جهـاني بـر             ايم؛ يعني نظريه    تاكنون مغلوب فنĤّوري بوده   
و بـرهمين اسـاس نيـز طراحـي         انـد     رفتار ملموس و قابل مشاهدة فراگير تأكيـد نمـوده         

 تأكيد بـر درك و عقـل در سـه           )1992بيشوزن،  (. نوآوريهاي درسي انجام پذيرفته است    
كتي و عاطفي به ناكارآمدي مباني فـوق، معطـوف گرديـده؛    حيطة شناختي، حسي ـ حر 

در .  زيرا از نسبت ارتباط اين سه در طراحي محتواي آموزشي، تحليلي ارائه نشده است             
اگرچـه هـدف    .  ايـم   حال حاضر نيز با نهضت فراشناختي و ساختارگرايي روبه رو شده          

ايم و با پشت نمودن       ي يافته رسد در اين فرايند، سير نزول       تكامل انساني است، به نظر مي     
  .غيرتوحيدي فراهم شده است»  سازي جهاني«به معيارها و الگوهاي مبنايي، زمينة 
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  اهداف نوآوريهاي آموزشي
ويكـم   جهان مادي مواردي را تحت عنوان مقاصد پنج ساله اول ورود به قرن بيـست      

ه نشانگر دغدغه خاطر و نگراني انديشمندان و متفكران    براي كلية جوامع مطرح نموده ك     
  :بوده و به شرح زير است جامعه تعليم و تربيت عصر حاضر نيز 

   2001براي سال .  1
بيان ضرورت تعيين مـالك و شاخـصي بـراي درك ارزشـهاي پذيرفتـه شـدة                  •

  انساني در علوم و فنĤّوري برتر
  ماعي با كاربرد اينترنتتحقيق در راستاي ايجاد هماهنگي ارزشهاي اجت •
  مشخص نمودن وجود يا فقدان هماهنگي بين اهداف و محتواي فنĤّوري •
هاي كاربرد ارزشهاي دروني و بيرونـي فـضاهاي فرهنگـي و              پژوهش در شيوه   •

  آموزشي 
  گيري ارزشها بررسي نقش متخصص فنĤّوري در شكل •
   2002براي سال .  2
اي انساني توسط تنگناها و مسائل      الشعاع قرار گرفتن ارزشه     بررسي ميزان تحت   •

  اقتصادي
گيـري    سازي و تصميم    هاي ذيربط در تصميم     گذاري وزارتخانه   وضعيت سرمايه  •

  براي مراكز فرهنگي و آموزشي
هاي ساليانة فنĤّوري تخصصي برارزشـهاي        پژوهش در زمينة ميزان تأثير بودجه      •

  فرهنگي جامعه
   2003براي سال .  3
اسب برقـراري ارتبـاط و همـاهنگي بـين سـه متغيـر            دستيابي به راهكارهاي من    •

  افزارهاي موجود آموزشي ارزشهاي فرهنگي، فراگيران و نرم
و » تعلـيم و تربيـت    «هاي دوگانه و متضاد از        بررسي عواقب حاصل از برداشت     •

  گيريهاي آموزشي و پژوهشي به هنگام تصميم»  ارزشهاي فرهنگي«
  به فنĤّوري پيشرفته و برترريزي براي تأمين نيازهاي آينده  برنامه •
دســتيابي بــه راه و روش چگــونگي پايدارســازي، دوام و اســتمرار ارزشــهاي   •
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 فرهنگي 

   2004براي سال . 4
بررسي و شناسايي عوامل مؤثر در توسعه يا محدود كنندة فنّـĤوري در جامعـه                •

  بشري
ــه • ــدة     برنام ــشخص كنن ــازمانهاي اصــلي م ــا و س ــين ارگانه ــراي تعي ــزي ب ري

  اي فنĤّوري براي كليه قشرهاي جوامع انسانيه محدوديت
  سازي فنĤّوري كالن در بهينه»  مديريت«هاي تعيين نقش  پژوهش در شيوه •
   2005 براي سال . 5
  بررسي الگوهاي مديريتي مورد نياز و توسعه آن •
سـازي آنـان بـا        ارائه روشهايي مناسب براي مديران ارشد جوامع در هماهنگ           •

  نظام تعليم و تربيت ارزشهاي موجود حاكم بر
  هاي جوامع گيري رسانه بررسي نقش مديران آينده در شكل •
  هاي ارزشي جوامع  تأثير تغيير و جابه جايي مديران ارشد برتحول برنامه •

 احتماالً شاهد احياي مجدد و فزاينـدة فرهنـگ و قـدرت             21هاي اوليه قرن      در سال 
اميـري،  . (ديگر خـواهيم بـــود    هاي غيربومي با غرب و يكـ        غيرغربي در برخورد تمدن   

. ها، افكار و رفتار انساني در جوامع بشري اسـت  توجه و تمركز اهداف برانگيزه   )  1375
ويكم هنوز مشكالت نه تنها حلّ نگرديده، بلكـه            سال از قرن بيست    4با گذشت بيش از     

كـز قابـل    لذا ارائة هنجار، نيازمنـد دسـتيابي بـه مر         . نمايد  تر از گذشته نيز رخ مي       پيچيده
  . اتكايي براي توسعة حضور كلية ابعاد انساني است

  
  تحوالت جهاني 

اين دو  . دو جريان اصلي جهاني موجب ايجاد تركيبي نوين از آموزش گرديده است           
يادگيري، _اصالت دادن به شرايط بيروني در فرآيند ياد دهي        . 1:  تحول عمده عبارتند از   
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هـاي آمـوزش و شـناخت         يت و تأثير آن درشـيوه     توجه به انقالب ارزشها، بروز معنو     . 2
لذا )  1997دفي،  (گيريهاي كاربردي در نظام آموزش        زمان و مكان از ضروريات تصميم     

هاي مناسب آموزشي دست يافته، قلوب فراگيـران را تـسخير             توان با تحقيق به شيوه      مي
ستيابي به اين مهم    آنچه تا به حال براي د     . نموده، اذهان آنان را آماده پذيرش حقايق كرد       

  : انجام شده، عبارتست از
هاي اجرايي جداگانه براي هر يك از         مشي، راهكار و دستورالعمل     تعيين خط  ■

ماقبـل و   «در اينصورت ارتباط هـر بنـد بـا قـسمتهاي            .  اهداف عالي آموزش و پرورش    
ص در بخشي خـا   » انتزاعي«توان از نوآوريهاي آموزشي       لحاظ نگرديده و تنها مي    » مابعد
توان انتظار رفتار مناسب از فراگير داشت؛ زيرا          در چنين وضعيتي نمي   . برداري نمود   بهره

او به خوبي به غايت انساني پي نمي برد و بيشتر بسوي بعـد اقتـصادي يعنـي افـزايش                    
اينكه عزّت و افتخار را در پيروي از فرهنگ ملّي          .   برخواهد آمد  _ از هر طريقي   _درآمد

ال اسـت؛ زيـرا جايگـاه و منزلـت ايـن مهـم در متـون درسـي و                    برشمارد، مـورد سـئو    
توان طرحي  در پاسخگويي به اين معضل مي.  نوآوريهاي آموزشي مربوطه روشن نيست  

و عاطفي هم رخ دهد و زمينة تفاهم و         بنا نهاد كه هم زمان با رشد جسمي، بلوغ فكري           
  . همدلي اجتماعي فراهم آيد

نوآوريهـاي  .  نظـام محتـواي درسـي      تدوين بينش و نگرش كلـي حـاكم بـر          ■
گيـرد؛ لـذا اولويـت        شـكل مـي   »  فنĤّوري برتر «آموزشي در غالب تأثير فرهنگ بومي بر        

بدين ترتيـب تأكيـد بـر       .  را نشان خواهد داد   » جهت«بندي مفاهيم درسي،      بندي و طبقه    
 در  افتد و با فرهنگ ملّي، دلباختگي فراگيـر         درون، گسسته از وضعيت بيروني اتفاق نمي      

 . گردد نظر و عمل، تقويت مي

توان اهداف كلي را در دروس محقق نمود؟ به نظـر             حال چگونه و با چه روشي مي      
هاي اجتماعي، بهتر است ابتدا       زمان با تدوين كتابهاي تعليمات ديني و بينش         رسد هم   مي

دو مفهوم فرهنگ و فنĤّوري به اختصار مطرح گردد، سـپس نتـايج آخـرين پژوهـشهاي                 
  . ارائه گردد... ني و چالشها در زمينة فنĤّوري، نوآوريهاي آموزشي وجها
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  فنĤّوري و فرهنگ
در اين قسمت با تعاريف دو واژة فنĤّوري و فرهنگ، به طور عام آشنا شده، عوامـل                 

 اثـر   گيرد و راهكارهاي كاهش اينگونه      مي تأثير گذار بر جهاني شدن نيز مطمح نظر قرار        
  . گردد پذيري پيشنهاد مي
   تعريف فنĤّوري

به معاني هدف، دانش، يك فعاليت، فرايند نظام تكنيكي در جامعه،   » فنĤّوري«از واژة   
روش منظم كاربرد علوم در صنايع و بازرگاني، اصول كـاربردي فراينـدهاي سـاخت و                

ك هنر، نظام كـاربرد دانـش از نظـر تـا            ساز توليد محصوالت، طراحي روشهاي ايجاد ي      
اين كلمة يوناني به معناي هنر يا مهـارت بـشري           . عمل در حلّ مسائل، تعبير شده است      

هم آورده شده كه شامل مطالعه ابزار،ساخت ابـزار و برخـورد مناسـب بـا محـصوالت                  
البته در كشورهاي در حال توسـعه از فنّـĤوري بـه معنـاي كليـة روشـها،                  . توليدي است 

ستگاهها، سازمانهاي اجتماعي و ابزار توليد بـشري بـه منظـور تقابـل بـا محـيط و بـه                     د
انجمن فنّـĤوري و ارتباطـات      . خدمت در آوردن عوامل انساني و محيطي ياد شده است         

فنّـĤوري آموزشـي   :  فنّـĤوري آموزشـي را چنـين بيـان كـرده اسـت         (AECT)آمريكا    
 كاربرد، مديريت و ارزشيابي فرآينـدها و        ،)توليد(عبارتست از نظر و عمل طراحي، تهيه        

مـك لوهـان نيـز فنّـĤوري را وسـيلة گـسترش             )  1997تي،  . سي. اي. اِ. (منابع يادگيري 
؛ زيرا شامل تجزيه و تحليل      »رسانه همان پيام است   «:  افزايد  حواس بشري برشمرده، مي   

برداشت .  ستگستردة ارتباط بين توسعة تاريخي فنĤّوري و توسعه فرهنگي كاربرد آن ا           
ديگـر  .  پـذير نيـست   ها امكان از جامعه و تغييرات فرهنگي آن بدون دانش كاربرد رسانه   

اين كه فنĤّوري در تقويت حواس انفرادي اثر داشته، كالم شـفاهي، حـروف نوشـتاري،                
به عبارتي فرهنگ نوشتاري، ما را بـا تـاريخ          .  همه در فرهنگ اثرگذار است    ... تصاوير و 

بـه همـين ترتيـب نيـز كلمـات الكترونيكـي،       . نمايـد  يهاي زمان آشنا مي زندگي و نوآور  
. تـر اسـت     فرهنگ خود را به همراه داشته و آثارش برامور اقتـصادي، تجـاري ملمـوس              
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راديو، تلفن، تلويزيون و صنايع آموزشي همه مورد استفاده بوده و از ماهواره به عنـوان                
  .  فنĤّوري برتر ياد شده است

  
  تعريف فرهنگ

پردازند، به فعاليتهاي انجام شدة  از فرهنگ به معناي آنچه مردم درباره آن به تفكر مي
صاحبان قدرت از اين حربة مؤثر بـه نـام       . انساني يا توليدات ساخت بشر ياد شده است       

 627 حوزه اصـلي و      76در تعريف فرهنگ تعداد     .  اند  برداري نموده   بهره»  فرهنگ برتر «
 كروبـر تعـداد     1952 معرفي شد و در سـال        1931زه فرعي در كشور بريتانيا به سال        حو

  .توان تعاريف را مالحظه نمود در جدول يك مي.   تعريف كاهش داد160تعاريف را به 
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  فرهنگ و ابعاد آن.  1جدول 
 »فرهنگ«حد و مرز تعاريف  تعاريف    بعاد         ا

توجــــه بــــه  •
 موضوع 

بنــدي اجتمــاعي، مــذهبي، طبقــهكليــة موضــوعات در 
 اقتصادي 

تأكيــد برابعــاد  •
 تاريخي

 ميراث اجتماعي شامل سنتهاي نسل به نسل

 افكار، ارزشها، آداب و قوانين زندگي افزارها نرم •

 عملكردها •
هـاي حـل مـسائل، تطـابق و پـذيرش محـيط و  شيوه

 زندگي اجتماعي

 ابعاد فكري •
تمايز كننـدهها و عادات آموخته شده و م        تفكرات، ايده 

 انسان از ديگر حيوانات

 كلية معاني مشترك در جامعة بشري ابعاد نمودي •

Source: Boldly H. From Cultural & Antropology, Tribes State 

& the Global System, Washington State, Univ. 1994. 

و بـه نظـر   گيـرد   بدين ترتيب فرهنگ، فرايندهاي ذهني، باورها و ارزشها را در برمي          
ا تنهـا در آن خالصـه                     نگارنده فرهنگ، از منظر موضوع  با ارتباطات سر و كار دارد، امـ

گردد؛ يعني مشخص كنندة نقش و چگونگي ارتباط انسان با جهـان درون و محـيط                  نمي
  . بيرون است

  
  تأثير فنĤّوري برفرهنگ

در توليد نوآوري نقش كمتري داشته و بيشتر        عوامل اقتصادي براي مراكزي كه        
اي برخـوردار اسـت؛ زيـرا بايـد بـراي كـاربرد               باشند، از اهميت ويـژه      مصرف كننده مي  
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چنين باور عمومي رايج شـده اسـت كـه فنّـĤوري            . اي متناسب بپردازند    نوآوريها، هزينه 
 را فـراهم    كشورهاي پيشرفته، حرف آخر را زده و ساير كشورها بايد زمينـة كـاربرد آن              

نمايند، حال آنكه جوانان و نوجوانان اگرچه قدرت توليد نوآوري ندارند، از آثار مرگبار              
فقدان درآمد كافي نيز افراد اينگونه جوامع را        .  باشند  اي نيز در امان نمي      هاي هسته   سالح

بـه عقيـدة آرنولـد    . برداري فرهنگي نوآوريها در حد متعادل محروم نموده اسـت          از بهره 
شتاين انسان مدرن در انتخاب وسايل خود به همان قدري داراي اختيار است كـه در                ون

در نتيجه، ارتباط صنعت    . سلطه از طريق فنĤّوري امري سراسري است      . انتخاب اهدافش 
البتـه  ) 1379ونـشتاين،   . (با آدمي در جوامع مدرن، برنسبت او با تكنيـك مبتنـي اسـت             

  .از عوامل مؤثر براينگونه اثرپذيري است» اطالع«و » ثروت«، »قدرت«تقسيم ناعادالنة 
نوآوريهاي آموزشي وارداتي نيز، بيانگر ارزشهاي فرهنگ مـادي اسـت و همـه                

محـسوب گرديـده و محـدوديتهايي در دسـتيابي بـه            » مدرنيتـه «ها در شـمار       اين رسانه 
 حال كه يك اليـه از غبـار فرهنـگ         . آموزش و خدمات جانبي آن به وجود آورده است        

مادي برنوآوريهاي آموزشي نشسته است، بايد به پاسخگويي بـه سـئواالت زيـر همـت                
  :گمارد
توان محتواي درسي مناسب كودكان، نوجوانان و جوانان را شناسايي            چگونه مي  •

  نمود؟
ها در نشر و گـسترش اطالعـات آموزشـي تـا چـه حـد                  سهم هر يك از رسانه     •

  است؟
   اساسي بنا شده است؟معيار صحت نوآوريهاي ارائه شده، برچه •
  آيا نوآوريهاي موجود آموزشي در ارتقاء سطح فرهنگ هم سهيم است؟ •
  در زندگي تحصيلي، خانوادگي و شغلي چيست؟ »  اطالعات«نقش  •
اصول و قواعد اخالقـي     )  در سطح ملّي  (دهي نوآوريهاي آموزشي      آيا در جهت   •

  و فرهنگي نيز لحاظ شده است؟
 به سود محرومين است يا به نفع صاحبان توسعة          آيا توسعه نوآوريهاي وارداتي    •

  نوآوريها؟
چرا با وجود نوآوريهاي آموزشـي، هنـوز درصـد بـسياري از جوامـع در حـال               •
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  توسعه بيسوادند؟
افزار آموزشي، با رعايت سه اصل قـصد          توان در جهان اسالم به توليد نرم        چگونه مي 

  پرداخت؟) ينيحركت ع(و عمل ) حركت ذهني(، تفكر )حركت قلبي(و نيت 
احساس محروميت فرهنگي يكي از عوامل تقويت انحراف است؛ طبـق پژوهـشهاي           

آموزان كشور آمريكا  با وجـود دسترسـي بـه امكانـات               از دانش %  3/65انجام شده تنها    
اند و درصد گروههاي جوان خيابـاني نيـز رو    آموزشي مناسب، به مواد مخدر معتاد شده   

بنـد و بـاري و        ا در كـشورهاي پيـشرفتة صـنعتي از بـي          آيـا نوآوريهـ   . به افزايش اسـت   
توجهي به ارزشها و ساختار خانواده كاسته يا مسائل فرهنگي، گسترش يافتـه اسـت؟             بي
  )13خليلي، شيوا، (

توان با شناسايي     ارتقاء فرهنگي دركشور ما، به مباني فرهنگ الهي نيازمند است و مي           
داري، زمينـه     يهاي آموزشـي جهـان سـرمايه      و توجه به آثار منفي حاكميت الگوي نوآور       

  : در اين راه به موارد زير نياز است.   ساز را فراهم آورد پرورش جوانان فرهنگ
  ها ـ  ارائه تعاريف واضح و مشخص از كليد واژه

  ـ  پذيرش اثرگذاري و اثرپذيري از درون به بيرون و بالعكس
موزشـي در زنـدگي فرهنگـي،       شناسي نتايج و آثـار نوآوريهـاي آ         ـ  بررسي و آسيب    

  آموزان اقتصادي و اجتماعي افراد به ويژه دانش
سازي نيز كساني كه به تعريف موضوعات پرداخته، قوانين و         بدين ترتيب در فرهنگ   

احكام آن را توصيف نموده و براساس احكام و معادالت توليـد شـده در صـحنة عينـي           
زنند؛ زيرا از اطالعات الزم، قدرت        ياند و حرف اول را م       آموزش و پرورش گام گذارده    

ساير نوآوريهاي آموزشي در صورتي قابل طرح در        . كافي و فنĤّوري مناسب برخوردارند    
اينگونه جوامع است كه حـدود اوليـه و انتهـايي ارتباطـات ارائـه شـده در نظـام الهـي                      

  . مشخص گرديده، متخصصان آنها را بفهمند و بكار گيرند
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  ر حاضرنوآوريهاي آموزشي عص
تـوانيم از     مـا چگونـه مـي     «افزايـد     ويلسون به تضاد جامعه امروزي اشاره نموده، مي       

دستاوردهاي نوين علمي لذّت ببريم، در حاليكه از مخاطرات آن نـسبت بـه طبيعـت و                 
هـا، از   آشكار است كه كـشورهاي اسـتقالل يافتـه، در نوآوري          . ورزيم  زندگي اجتناب مي  

تواند تصميمات نوين آموزشي را بـه         فنĤّوري مي . اند  لحاظ فنون به ديگر كشورها وابسته     
در اوايـل دهـة هـشتاد، فنّـĤوري در پاسـخگويي بـه نيازهـاي آموزشـي و                   . وجود آورد 

زيـرا آسـيب    . شكل گرفـت  » فنĤّوري ميانه «و يا   » فنĤّوري مناسب «فرهنگي، تحت عنوان    
اي بوجود آمد كه رد سلطة فنĤّوري برانـسان           تدريجاً  رابطه  . كمتري براي طبيعت داشت   

  )1996ويلسون، . (و طبيعت را در پي دارد
در تعليم و تربيت جهاني به كيفيت بـا توجـه بـه نوآوريهـاي فنّـي ماننـد فـضاهاي                     
يادگيري نيز پرداخته شده و مديران مراكز آموزش و پـرورش توجـه خـود را بـه ارائـه                    

عامة مردم هم بـراين باورنـد       .  اند  تر نموده   پژوهان، گسترده   دانشخدمات آموزشي براي    
وقتي منطقي است كه بـر يـادگيري و پيـشرفت تحـصيلي بـاالتر، در                » فنĤّوري برتر «كه  

هاي بسياري نيز در راستاي مقايسة روشـهاي          اگرچه پژوهش . مقايسه با گذشته، بينجامد   
داري  ه، در مجموع تفاوت مهم و معنيهاي رايانه اي انجام گرفت     سنتي آموزش با آموزش   

در واقـع توجـه   )  1995تيكتـون،  ( .در پيشرفت تحصيلي فراگيران به دست نيامده است       
هـا بـه منظـور        عالقه مندان به نوآوريهـاي آموزشـي در حيطـه مقايـسه كـاربرد رسـانه               

حتـي  اي در برابر رسـانة ديگـر و           با توجه به كاربرد رسانه    (وري علمي     گيري بهره   اندازه
بوده است و اين گونه برخورد پژوهشي نتيجه بخش نيست؛ چرا كـه             )  ها  اي  چند رسانه 

در فرضيه اوليه، يـادگيري بيـشتر و مـؤثرتر فقـط بـا اولويـت بخـشيدن بـه رسـانه يـا                        
بـدين ترتيـب رسـانه در       ) 1999الكي و ديگـران،     . (هايي خاص لحاظ شده است      رسانه

  . اند هاي بعدي در نظر گرفته شده ر ردهاولويت اول و نوع فراگير و محتوا د
  

  نوآوريها و مديران آموزشي
توان به اين نكته معطـوف        توجه مديران آموزشي و متخصصان تعليم و تربيت را مي         

گيريهاي خود، از اينگونه نتايج پژوهـشي، آگـاه شـوند و توجـه                نمود كه قبل از تصميم    
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، به خصوص در مواقعي كه نظام سنتي        »فنĤّوري ابزاري « كه به تداوم بودجه      داشته باشند 
نتايج اينگونه مطالعات را به صورت مقاله و يا         . انجامد، نيازي نيست     دهي مي   نيز به بهره  
در : توان در مجالت ويژه و يا انتشارات معتبر جهان، به خوبي مالحظـه نمـود                كتاب مي 

حال اين سـئوال بـاقي      . ياد شده است  » سازي  بهينه«وان منبع   كلية موارد از فنĤّوري به عن     
گيران مدارس به شدت در جذب بودجة قابل اطمينان براي خريـد              است كه چرا تصميم   

كوشند؟ آيا بهتر نيست پاسخ سئوال را از افراد تحت آمـوزش يـا بـه                  فنĤّوري ابزاري مي  
اي و يادگيري به موقع نيـز        عبارتي فراگيران هم جويا گرديد؟ مخاطب به آموزش حرفه        

رابـرت  . (اي برخـوردار اسـت   اهميت مي دهد، لذا نياز سنجي فراگيران از اهميت ويـژه          
آموزشي كه به برآورده شدن نيازهاي فردي و اجتماعي فراگير منتهي گـردد، بـا               ) 1996

ت پذير است؛ يعني با در نظر گرفتن موقعي     مورد نياز، انعطاف    توجه به نوع كار و فعاليت     
خانوادگي، امكانات دستيابي الكترونيكي بـه كتابخانـه و مـواد كمـك آموزشـي، تنظـيم                 

در صورت عدم توجه به اين مهم، مصرف زدگي اينگونه مؤسسات آموزشي،            .  گردد    مي
در آينده گسترش يافته، مراكز آموزشي و پرورشي حساسيت الزم نسبت به فراگير را از               

  ). 2000تارف، . (گردد يابي نيز متزلزل ميدست مي دهد و باالخره نظام ارزش
هـاي دانـشگاهي در    التحصيالن دبيرستاني، زمينة گسترش برنامـه    افزايش كميت فارغ  

دارندگان مدرك ديپلم، دوران دبيرستان را يا با روش         . سطح جهان را فراهم آورده است     
. يار آنان بوده اسـت    اند و يا نظام پيشرفتة فنĤّوري متناسب با نياز در اخت            سنتي طي نموده  

در آموزش عالي به ويـژه آمـوزش از راه دور، كـاربرد فنّـĤوري اطالعـاتي نيـز درحـال                
بدين ترتيب نظام آموزش عالي نيز نيازمند فضاي جديد و نيروي انساني          . گسترش است 
را نـسبت بـه نوآوريهـا و        ) معلـم، مـدير و فراگيـر      (اهميت رفتـار افـراد      . مناسب است 

  . توان ناديده انگاشت د نياز نيز نميهاي مور فناروري
تـر    هاي پژوهشي، هر نظام فرهنگي، كه براي رشـد و توسـعه مناسـب               براساس يافته 

در غيـراين صـورت رونـد       . گردد  تر و آسان تر مي      باشد، پيشرفت و توسعة آن نيز سريع      
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 تبديل» رفت  پس«توسعه نوآوريهاي آموزشي به تأخير افتاده، حتي ممكن است به روند            
توانـد سـريعتر، ارزانتـر و      در دهة هشتاد ميالدي چنين مطرح شد كه فنĤّوري مـي          . گردد
البته اينگونه نيست كه از بين راههاي آموزش سـنتي          . تر در يادگيري استفاده شود      راحت

از ايـن پـس بـا       ) 1383فاضليان،  . (بتوان يكي را برگزيد   ...  و نظام آموزش از راه دور و      
هـاي توسـعه يافتـة        ي انجام شده، فراگيـران بيـشتر داوطلـب مـدل          ها  بيني  توجه به پيش  
توان بـه     در اين راستا به منظور اقتدار نظام تربيتي مي        .  قيمت خواهند بود    آموزشي ارزان 

  :هاي مورد نياز زير اشاره نمود فعاليت
  تدوين اصول تعليم و تربيتي •
  تعيين سطوح تعليم و تربيتي •
  بررسي ابعاد تعليم و تربيتي •

گانـة فـوق، براسـاس جـدول           راستاي دستيابي به تعيين ابعاد و سطوح موارد سه         در
توان در سطح افقي ابعاد، سياست، فرهنگ و اقتصاد آموزش و پـرورش               ، مي )2(شماره  

و جهـاني آن  ) المللـي  بين(اي  درستون عمودي نيزسه سطح ملّي، منطقه     . را طراحي نمود  
  ). 2جدول، شماره . (شود ارائه مي

   ابعاد و سطوح مورد نياز در نوآوريهاي آموزشي. 2 جدول

)توزيع(فرهنگ )توليد(سياست سطوح   اهداف
     اقتصاد 

 )مصرف(

 اقتصاد ملّي فرهنگ ملّي سياست ملّي ملّي

 اي منطقه
سياست 

 اي منطقه

فرهنگ 
 اي منطقه

اي اقتصاد منطقه

 اقتصاد جهاني فرهنگ جهاني سياست جهاني جهاني

  
  : مورد نياز عبارتند ازاصول
 )الف

گـذاري مبنـايي آمـوزش و پـرورش، در            مشي سياسـت    دستيابي به اصول و خط     •
  سطح ملّي



  
  
  
 »يش تحليل و تنظيم نظام علوم تربيتياولين هما«

 

  

310

بـه  (اي    مشي آموزش و پـرورش منطقـه        ايجاد هماهنگي در تدوين اصول و خط       •
  با رعايت مباني ديني ) خصوص بين كشورهاي اسالمي

 گذاريها و اصول تدوين شده جهان شمول شدن سياست •

 )ب

يعني بايد بتوان اصـول     . در بخش فرهنگي، نشر و توزيع اطالعات در نظر است          •
  .اي و جهاني انتشار داد مرحلة قبل را در سطوح ملّي، منطقه

  )ج
پس از دستيابي به اصول مورد نياز و توزيع آنها، كاربرد توليدات مطرح است كه  •

رهاي اسالمي را در كـاربرد      تواند درسطح ملّي به اجرا در آيد و پس از آن كشو             ابتدا مي 
توليدات سهيم نمايد و نهايتاً به ارائه محصوالت يـا توليـدات در موضـوعات مختلـف                 

  .علوم تجربي و انساني در سطح جهاني اقدام نمود
  نوآوريهاي آموزشي و فراگيران

حـلّ     در يك نظام بـه راه      دستيابي به فنĤّوري در امور آموزشي و پرورشي، فقط          
هرگاه به نيازهاي فـردي و اجتمـاعي جـدا از يكـديگر             . گردد  واقعي يادگيري منجر نمي   

بـدين  . را ارائـه خواهـد داد     » انتقال دانـش  «پرداخته شود، مدل و الگوي ساختاري فقط        
توان در هر شرايطي بدون توجه به نيازهاي فراگير و اهداف اجتماعي از هـر    ترتيب نمي 

  )1998مريل، . (برداري نمود اي بهره هرسان
  :اند با بررسي فرصتهاي آموزشي، داالديوكس و همكارش چنين نقل كرده

آموزان عصر اطالعات بوده      التحصيالن مدارس امروزي، همان دانش      فارغ«
هاي الكترونيكـي شـرطي شـده و انتظـار            و فراگيران آينده نيز بيشتر با رسانه      

انه بتوانند به آخرين اطالعـات روز دسـت يابنـد،    براين است كه از طريق راي   
داالديوكس، ( ».برند  آميز بازار عرضه و تقاضا بسر مي        چرا كه در جهان رقابت    

  )1999اسكات، 
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هر فراگير پس از آموختن به دنبال جذب بازار كار شدن و درك عميـق موضـوعات         
گويي بـه اينگونـه     آموزش و پرورش نيز به معناي ايجاد امكاناتي در پاسخ         . علمي است 
ها، بيـشتر در بعـد        حال در چنين وضعيتي فرضيات مطالعات تطبيقي رسانه       . نيازها است 

ابزاري و به معناي وسيلة انتقال و نه پيشرفت، مطرح شده است؛ يعني در تعامل رسـانه                 
كرن كراس،  (تر شده و به يادگيري و تفكر نيز توجه شده است              با آموزش، نگرش وسيع   

ها در آمـوزش،       اي   عبارت ديگر تركيب متناسب از ابزار كمكي يا چند رسانه          به.  )1997
يادگيري و تفكر در نظر است، هر فنĤّوري مناسب تنها با شرايط واقعي يـادگيري، قابـل                 

حال براساس تصور از چگونگي     .  ها مطرح نيست    اي رسانه   توجه است و كاربرد مقايسه    
گيران به فضاي متناسب يادگيري هماهنگ بـا           تصميم ها،  استفادة معلم و فراگير از رسانه     

. انـد  آورده دار بوجـود   بازار كار و نياز فراگير سوق داده شـده و تغييراتـي مهـم و معنـي         
هاي حمايتي در اولويت دوم مورد استفاده است؛ به عنوان مثال كساني كه به طور                 رسانه

 مـسأله و تفكـر منطقـي پرداختـه، از           نمايند بيشتر به حل     برداري مي   مداوم از رايانه بهره   
هـاي گذشـته از كاغـذ و قلـم اسـتفاده              كنند كه نـسل     رايانه به همان صورتي استفاده مي     

فضاي يادگيري اعم از كالس، سايت رايانهي، تركيب كالس         .  )2001اِدلر،  (. نمودند  مي
ايـن  . و آموزش از راه دور همه در شمار تعامل و ارتباط محتوي، معلم و فراگيـر اسـت          

توان در مرحلة انتقال از نظام سنتي به نظام نـوين و در               متغيرها را با حساسيت بسيار مي     
   )1998متزل، (. هاي تربيتي مطالعه كرد نظر گرفتن ارزش

  
   از سنت به تحول

هاي هماهنگ بـا      اي  اكثر دروس تعليم و تربيت داراي چتر حمايتي شامل چند رسانه          
توان در مكان معيني به نام مدرسه يا از راه دور ارائه              دروس را مي  . كز آموزشي است  مرا

تنهـا  ) 1990گيـدنس،  . (هاي ارائه مستقيم دروس نيز رو به گـسترش اسـت       شبكه. نمود
تفاوت همان كاهش رفت وآمد به مدرسه بوده، ارزشيابي اينگونه دروس نيـز بـا هـدف             

ها براي دستيابي سريع فراگير به اطالعات مورد نيـاز،           ارائه استراتژيهاي مختلف و رسانه    
اُسـتونز،  (. توان به نتايج مثبتي درباره بازده فراگيران دست يافـت           شود؛  لذا مي     انجام مي 

 در چنين فضاهاي آموزشـي، تغييـرات محتـوايي موضـوع بـر يـاد گيرنـده اثـر                    )2001
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پرداخته و     به يادگيري و تفكر    ها  اي  گذارد؛ زيرا متناسب با موضوع از طريق چندرسانه         مي
در . شـود   نه تنها يادگيري تسهيل شده، بلكه به تحوالت فكري فراگير نيز پاسخ داده مي             

توان از روشهاي آمـوزش سـنتي فـرد بـه فـرد، معلّـم، كـالس، آمـوزش                     كليه موارد مي  
   )2002كلر، (. الكترونيكي و غيره در حد ضرورت بهره گرفت

 آموزش از راه دور، يكي از راههاي خدمات رساني بـه            هاي  توان گفت شيوه    پس مي 
  فراگير خود شيوه) 1997شرام، . (هاي سنتي به اين سو تمايل دارند        فراگير است وكالس  

تـري    آموزشي را انتخاب نموده، با توجه به هماهنگي رسانه و محتوا به يادگيري عميـق              
لـم و فراگيـران بـه كـار         هـاي مع    يابد و كالسهاي سنتي فقط براي گرد همايي         دست مي 

در اينجا همانند الگوهاي تجارت الكترونيكي، حرف اول همـان          ) 1999وايلد،  . (رود  مي
  فراگير به اينكـه دروس را        )1999هالورن،  (. دستيابي سريعتر به اطالعات رايانهي است     

انديشد، بلكه بيشتر بـه       اي و تحت نظارت چه معلمي دريافت نموده، نمي          از چه مدرسه  
هـا    آيد و اينگونه گذر، همان تقويـت آموختـه          ها برمي   تجوي كاربردي شدن آموخته   جس
  . است

متخصصاني كه در تعليم و تربيت به نوآوري فنّي مانند فـضاي يـادگيري از راه دور                 
تـر    پردازند، مديراني كه توجه خود را به هزينـة ارائـه خـدمات آموزشـي و گـسترده                   مي

الخره افراد جامعه همه براين باورند كه نوآوريها وقتـي          اند و با    نمودن آن معطوف نموده   
. منطقي است كه در مقايسه با گذشته، به يادگيري و پيشرفت تحصيلي باالتري بينجامـد              

  .هاي سنتي تغيير يافته است   برهمين اساس نيز شيوه)2000براين، (
اوم افزايش دسترسي به آموزش مد    :  عامل اصلي در تغيير كالسها عبارتست از        

انقـالب  «البتـه برخـي بـه عوامـل چهارگانـة           ) 2000وارد،   (.با كاربرد فنĤّوري اطالعات   
هـاي دسـتيابي بـه        شـيوه « و   »بودجـه «،  »طبقه متوسط «،  »تغيير در روشنفكري  «،  »ارتباطي
رسـاني بـه      در نهايت چنين عنوان گرديده است كه خـدمت        .  اند   نيز اشاره نموده   »محتوا

اي برخوردار بوده، بلكه با       منابع آموزشي نه تنها از اولويت ويژه      فراگير و مديريت مراكز     
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  . توجه به نيازهاي فراگير، قابل تغيير است
هرگاه نيازهاي فراگير اصل قرار گرفتـه و بـه تبـع آن نظـام تربيتـي و فـضاي                      

آموزشي تغيير يابد، آموزش مداوم تحقق يافته، عالوه بررضايت فراگير، كيفيت محتواي            
نقاط قـوت و  .  گردد ده نيز عامل سير صعودي و يا نزولي مؤسسات آموزشي مي     ارائه ش 

توان از ابعاد و زواياي مختلف فـردي، خـانوادگي و اجتمـاعي در سـطوح                  ضعف را مي  
. آميز را مشخص نمود گيري موفقيت جهاني بررسي كرد و موارد تصميم اي و ملّي، منطقه

امـل، يكـي فراگيـران و كيفيـت يـادگيري و              در يك ارزشيابي، دو ع      )1997اِسپرتنك،  (
. ديگري برداشت جامعه تعليم و تربيت از پيشرفت فراگيران و هزينـة آن مطـرح اسـت                

برخي از مؤسسات آموزشي فهرستي از بازار كار فراهم آورده، محتـواي الزم بـراي هـر       
فراگيـر نيـز در صـورت رضـايت خـاطر، هزينـة             .  دهند  مي  يك را به فراگيران آموزش      

هـا بـا مـدلهاي زيـر          تا كنون دستيابي به اينگونه آمـوزش      . نمايد  آموزشي را پرداخت مي   
  :انجام پذيرفته است

نام دانشجو شـامل دسـتيابي آسـان او بـه اطالعـات الزم                ثبت:  خدمات يكباره  .1
ها و غيره است و براي فراگير نيز محيطي           نيازهاي برنامه   گذاري پيش   درباره دروس، نمره  

  . آيد عامل اجتماعي فراهم ميدوستانه با ت
پـذير الكترونيكـي،    هاي انعطاف دستيابي به برنامه :  ها  سهولت دستيابي به برنامه    .2

هـا در رابطـه بـا محتـواي           تلويزيون مدار بسته و ساير خدمات، شامل تجهيـز كتابخانـه          
  .هاي تحصيلي دروس وصدور به موقع گواهينامه

دانشگاهي، قسمتهايي از درس را خود بسياري از استادان   : هاي انفرادي   آموزش .3
هـا،    اي  البته از طريق چندرسـانه    . گنجانند  اي به صورت آموزشي انفرادي مي       در مجموعه 

  .گردد پذيري برنامه هم رعايت مي كارهاي گروهي نيز انجام شده، زمان، مكان و انعطاف
آمـوزش اعـم از     :  كيفيت مـالي بـا توجـه بـه بهتـرين شـيوه ارائـه اطالعـات                 .4
تلويزيون مداربسته، مـاهواره، كـالس سـنتي و غيـره در     ، CD-ROM, Webبردكار

بررسي چنين وضعيتي در سطح     . اند  راستاي ارتقاء كيفي آموزش با يكديگر ممزوج شده       
 .ملّي نيز مورد توجه است
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  :گيري نتيجه
افزارهـا،    هـاي آموزشـي، اعـم از سـخت          در بررسي و تحليل نظام تربيتـي، نـوآوري        

توانند از كنـار      پژوهشگران نيز نمي  . اي دارند    و نيرو افزارها، همه جايگاه ويژه      افزارها  نرم
راهكارهاي آموزش و پرورش    . اين تحول عظيم به سادگي گذشته، آن را ناديده انگارند         

هـاي تربيتـي      ها، همه با توجه به نظريـه        هاي عملياتي نمودن نوآوري     ها و روش    و برنامه 
ا، به صورتي استاندارد براي كلية جوامع بـشري بـه صـورت          ارائه شده و سير تكامل آنه     

  . اي واحد پيچيده شده است نسخه
يعني در تحول آموزشي    (اگرچه مباني چنين الگوهايي داراي سير تكاملي مادي است        

اي كـه     ابتدا به كاربرد ابزاري، نوآوريها، سپس با گذشت زمان، برمحتـواي تعيـين شـده              
هـاي كـاربردي نيـز روانـه          مـدل ) د، تمركـز شـده اسـت      جهت خاصي را نيز داشته باش     

گير و تعيين كننـده راهكارهـا، در          مديران تصميم . بازارهاي تعليم و تربيت گرديده است     
هاي تربيتي در اين      و تحليل اند    كشور ما نيز بعضاً در پي تأمين هزينة اقتصادي ابزار بوده          

غدغة مصرفي شـدن وجـود داشـته        چرا كه د  . رنگي برخوردار بوده اند     زمينه از نقش كم   
  . است

حال كه موضوع تحليل نظام تربيتي مطرح است، معيارهاي جهان غيرتوحيدي، ما را             
كند، پـس بهتـر اسـت بـا توجـه بـه               به توسعة حضور در كلية ابعاد انساني هدايت نمي        

براسـاس دو   » فرهنـگ «و  » فنĤّوري«فنĤّوري برتر موجود و پس از شناخت دقيق مفاهيم          
ي غيرتوحيدي و توحيدي، الية غبار فرهنگ مادي را از نوآوريهـاي آموزشـي پـاك                مبنا

كرده، به تناسب نياز جوامع اسالمي، ميزان يا درجه وابـستگي بـه مـصرف محـصوالت                 
هـاي    ها و دستيابي به اصول مـشترك، زمينـه          همزمان نيز با تحليل   . ديگران را كاهش داد   

  . شرهاي جهان را فراهم نمودتوليد مورد نياز جهان اسالم و ساير ق
درگذر از سنت به تحول، پذيرش الگوهاي وارداتي مطمح نظر نيست، بلكه نيازمنـد              

هاي كاربرد نوآوريهاي متناسب با نيازهاي فردي و          پژوهش در مباني، ساختارها و روش     
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پس از دستيابي اولية پژوهشگران به ارزشهاي جهان اسـالم     . باشيم  اجتماعي فراگيران مي  
مند توليـدات فرهنگـي ـ تربيتـي      هاي قاعده ر ابعاد فردي و اجتماعي، زمينة ارائه روشد

  . گردد نيز فراهم مي
  

  : پيشنهاد
   مدل تقويت نوآوريهاي آموزشي در سطح ملّي

 حـال .  اصول حاكم بركتب درسي شوراي عالي آموزش و پرورش لحاظ شده است           
در صورتي كه گروهي از معلمان بسيج گردند و تمايـل بـه اعمـال مقاصـد آمـوزش و                    

. شوند پرورش در محدودة تخصص خود نمايند، به دليل نداشتن تكنيك، كمتر موفق مي       
البته اين روش، تنها راه رعايت الگوي ارتباطي با شوراي عالي است؛ چرا كه اين شـورا                 

، »بينـي   پـيش « داراي قـدرت     مهوري اسالمي ايـران،   انداز بيست سالة ج     چشمبا توجه به    
شوراي عالي با ساختاري كه بـه وجـود آورده          . در سطح ملّي است   » هدايت«و  » كنترل«

تهديـد بـه معنـاي معـين كـردن          . را نيز فـراهم آورده اسـت      » تشويق«و  » تهديد«امكان  
  .اختنتري را پرد مرزهاي فرهنگي و تشويق به معناي پاداش دادن يا بهاي اضافه

حال فرض نماييد كلية مسلمانان جهـان بخواهنـد بـا وحـدت يكپارچـه بـر دروس              
يابـد؛ زيـرا مبنـايي جـامع در ارتباطـات        فرزندان خود نظارت يابند، اين امر تحقق نمـي        

ها را به مرحلـه اجـرا در آورد، تـدوين             هاي تدوين شده، برنامه     المللي كه با شاخص     بين
هاي وارد    ها و ناراحتي    الملل، رنج   توانند در سطح بين     ينگرديده است و مسلمانان فقط م     

 و  »منطـق علـم   «پـس تـا زمـاني كـه توليـد           .  بر خود را متراكم نموده و منعكس نمايند       
تواننـد مـصونيت       آن را در دست ندارند، با وجود اتحـاد و يكپـارچگي، نمـي              »ساختار«

يعنـي تنـوع موضـوعي و       گردد كه ارتقاء سـطح اختيـار          مصونيت وقتي ايجاد مي   .  يابند
بـه عـالوه زمـان و مكـان را نيـز          . تعريف الزم براي توليد علم را در دست داشته باشند         

 يـا  »برتري زماني«.  توان بدون ارتباط با يكديگر در نوآوريهاي آموزشي لحاظ نمود        نمي
 نيز همان تبديل شدن     »برتري مكاني «ايجاد ساختار، به معناي مصونيت از خطر است و          

پـس در مرحلـة بعـد بـا تكامـل زمـاني و              . باشد  تها در جايگاههاي مناسب خود مي     منزل
توان به وحدت رويه در ارائه تعاريف و وحـدت يكپـارچگي احكـام علمـي          مكاني، مي 
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تـوان بـه برقـراري و ايجـاد همـاهنگي در تبـديل                سـپس مـي   . نظام تربيتي دست يافت   
توسـعة اختيـار نيـز انجـام پذيرفتـه،          با تكامل جامعه تربيتي،     . مقدورات تربيتي پرداخت  

وري عينـي     سازي در حد مباني پرداخت، آن را نشر داد و به سطح بهـره               توان به بهينه    مي
  . گردد بدين ترتيب عوامل مؤثر در تعيين معيارها معين مي. نزديك نمود

توان در سه سـطح توسـعه،         معيارهاي نوآوري آموزشي در آموزش و پرورش را مي        
.  با توجه به ابعاد سياست، فرهنگ و اقتصاد آموزش و پرورش تنظيم نمـود       كالن و خُرد  

ريزيها و سـطح خُـرد        سطح توسعه به معناي تصميم گيريها، سطح كالن به معناي برنامه          
  )3جدول . (نيز همان بخش كاربردي است

   ـ  معيارهاي نوآوريهاي آموزشي3جدول 

ــطوح  ســـــ
 ابعاد

  سياست
آمـــــــوزش و 

 پرورش

  گفرهن
آمـــــــوزش و 

 پرورش

  اقتصاد
آمـــــــوزش و 

 پرورش

 اقتصاد توسعه فرهنگ توسعه سياست توسعه توسعه

 اقتصاد كالن فرهنگ كالن سياست كالن كالن

 اقتصاد خُرد فرهنگ خُرد سياست خُرد خُرد

  
گردد در تدوين مباني آغازين نوآوريهاي آموزشي، گام اول           همانگونه كه مالحظه مي   

. م سياست توسعه تعلم و تربيت يـا بـه عبـارتي جهـت تكامـل الهـي                 عبارتست از تنظي  
آخرين گام هم تدوين معيارهاي اقتصاد خُـرد يـا بـه معنـايي اقتـصاد امـور اجرايـي و                     

بـدين ترتيـب    .  گردد  كاربردي است كه براساس معيارهاي حاصل ازگام اول تدوين مي         
هاي اجرايي     و نيز بر فعاليت    گردد كه تهيه و تدوين مباني، براصول كاربردي         مالحظه مي 

نظمـي    در صورت كم توجهي به نظم برقرار شده بـين سـطوح و ابعـاد، بـي                . تقدم دارد 



          آموزشي-آوريهاي نظام تربيتي  نگرشي بر پژوهش در نو         

  

317

  .گردد حاكم مي
آمـوزي در كـاربرد       هاي سطوح مختلف جامعـه دانـش        توان شاخص   از سويي نيز مي   

در اين شكل پاسخگويي بـه      . فنĤّوري و به نوآوريهاي آموزشي در شكل يك توجه كرد         
 دوم،پاسخگويي بـه نيازهـاي فـردي،    اول، ازها در سه قسمت مرتبط ارائه شده است؛      ني

 ايجاد تغيير در حـساسيتها و عالقـه   سوم،گسترش و توسعه حضور فراگير در اجتماع و       
  .منديهاي فراگير
  آموزي كاربرد نوآوري در جامعة دانش: شكل يك

1 2 3 
پاسخگويي به نياز 

 فردي
گسترش و توسعه 

  فراگير در جامعهحضور
تغيير در حساسيتهاي 

 فراگير و تكامل
تـــوجهي يـــا   بـــي •
توجهي بـه سرشـت و        كم

  فطرت انساني
  برقراري ارتباط ساده •
ــاي   • ــه نيازه ــه ب توج

  روحي
  ـ  زهد فردي

ــساسيت  ــ  ح ــاي  ـ ه
 فردي و اجتماعي

سـازي بـراي      زمينه •
  حضور فراگير در جامعه

پذيرش فراگيـر در     •
  جامعه 
حــضور اجتمــاعي  •

  فع نيازهاي فرديبراي ر
  حضور شجاعانه •
تالش در احياي حقوق     •

  قشر خاصي از فراگيران
ــي  • ــور بيرون ــد برام تأكي

 )ساختارگرايي(

تغييــــــــــر در  •
  حساسيتها

گيـــري از  بهـــره •
نيازهـــاي فـــردي جهـــت 
ــساسيتها در   ــضعيف حـ تـ

  آموزي جامعه دانش
  تهذيب اجتماعي •

  همدلي
  همزباني
  همكاري

  تغيير در نظام
  ـ  عالقمنديها

ينش و پـردازش    ـ  گـز   
  احتماالت

ـــ  قــدرت تجزيــه و   
  تحليل
 

  ـ  حضور انزوايي فراگير1
  آموزي ـ  حضور انفعالي جامعه دانش2
  ـ  اثرگذاري فراگير در توسعه3

بدين ترتيب زمينة دستيابي به نوآوريهاي آموزشي فراهم آمده و توليـدات نهـايي بـا        
  .دگرد برداري آماده مي توجه به جدول چهار، براي بهره
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   ـ  زيرساخت دستيابي به نوآوريهاي آموزشي4جدول 
 مصرف توزيع توليد  فرايند        مخاطب

توليد اجتماعي اجتماعي
  توزيع 

 اجتماعي
مصرف اجتماعي

 مصرف گروهيتوزيع گروهي توليد گروهي)گروهي(خانوادگي

 مصرف فردي توزيع فردي توليد فردي فردي

هـاي مـورد نيـاز و طراحـي اصـول       معيارهـا و شـاخص  در پايان پس از دستيابي به      
نوآوريهاي آموزشي براي سه    . براساس آن به طراحي برنامه اجرايي دست خواهيم يافت        

  .نمايد گروه از فراگيران در نظر گرفته شده، مراحل توليد، توزيع و مصرف را طي مي
ني و رسد بتـوان بـراي يـك نمونـه از موضـوعات درسـي از علـوم انـسا                به نظر مي  

ارائـه مـصاديق، مـا را در درك         . اي هم از علوم تجربي چنين فعاليتي را آغاز نمود           نمونه
بـدين ترتيـب    .  روش انجام كار و رعايت سلسله مراتب و اولويتهـا يـاري خواهـد داد              

در صورت  .  عامل كليدي در تدوين ساختارهاي نوين نوآوريهاي آموزشي، انگيزه است         
گـردد ارائـه نوآوريهـاي اطالعـاتي بـا            و مادي، مـشخص مـي     هاي الهي     توجه به انگيزه  

 كمتري در برخواهد داشت و همان پذيرش الگوهاي مادي كه بـا              زيربناي تجربي نتيجه  
در صورت احساس نياز به تغييـر در        .  كند  مباني غيرالهي تدوين شده است، را دنبال مي       

مانند سطوح آن و يا زمينه   (ن  فرعي آ هاي    آموزشي اعم از مبنايي و يا شاخه      هاي    نوآوري
 نسبت به تغيير مبنايي، در درجة اول بايد جهـت تغييـر توجـه                سازي براي ايجاد انگيزه   

  . هاي نوين بدون توجه به اين مهم پاسخگو نيست كرد، زيرا ارائه اطالعات ولو به شيوه
ام تربيتـي   تحليل نظ   كه در پي    توان چنين اظهار نمود       ، مي »چه بايد كرد؟  «در پاسخ به    

موجود جامعه، ما نيازمند آغازي برپاية مبـاني تعلـيم و تربيـت خـاص خـود هـستيم و                    
، روش مهندسـي    »نوآوريهاي آموزشـي  «. توان به ابعاد روبنايي و اساسي آن پرداخت         مي
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 اي نيز با توجه بـه ايـن مهـم بررسـي        افزارهاي چند رسانه    هاي توليد نرم    طراحي و شيوه  
ريزيها، لحاظ گرديـده      اهداف و غايات جامعة اسالمي در برنامه      در اين صورت    . شود مي

در مرحلـه بعـد، ايـن    . گردد و تأثير نقش دين در توليد نوآوريهاي آموزشي مشخص مي    
تواند عـالوه برمحـدودة ملّـي در خـدمت            سئوال مطرح است كه چگونه مباني ديني مي       

ه نوآوريهاي آموزشي زمينة ايـن   اقدام به نشر فصلنام   .  جوامع انساني ديگر نيز قرار گيرد     
مهمتر اينكـه برپـايي اولـين همـايش تحليـل و            . چنين فعاليتهايي را فراهم ساخته است     

اميد است نتايج اين همـايش      .  حصول چنين هدفي است     تنظيم نظام علوم تربيتي، زمينه    
هـاي بعـدي نيـز تـا          نظران قرار گيرد و در راستاي تكامل آن، همايش          در اختيار صاحب  

 . هاي ديني اقدام نمايند رحلة دستيابي كامل به طراحي نظام علوم تربيتي مبتني برآموزهم
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  فقدان نظريه پردازي تربيتي و تأثير آن بر نظام تربيتي
  

  1يحيي قائدي
  

  چكيده 
موضوع اين مقاله فقدان نظريه پردازي تربيتي و تأثير آن بر نظام تربيتي است؛ بـدين                
منظور بر نظام آموزشي و دانشگاهي و ساختارهاي تربيت دانشگاهي تأكيد بيشتري شده             

به بحث اصلي كه فقدان نظريه پـردازي تربيتـي اسـت، ابتـدا مفهـوم                براي ورود   . است
هـاي    نظريه به طور عام و نظريه پردازي به طور خاص مطرح شـده و سـپس ضـرورت                 

ناشـي از علـم بـودن تربيـت،         هـاي     ضـرورت . نظريه پردازي تربيتي بررسي شده اسـت      
 ضرورت ناشي آموزشي،هاي   ناشي از عمل نوسازي برنامه    هاي    جهالت تربيتي، ضرورت  

فقدان نظريه يا بـي     .از روند جهاني و ضرورت ناشي از عمل تربيت، تبيين گرديده است           
نظريه اي به عنوان مفهوم كليدي اين مقام توضيح داده شده است، پس داليل بي نظريـه            
اي در قالب فقدان فلسفه و فلسفه تربيتي، فقدان نظريه پـردازي براسـاس فلـسفه، جـو                  

آثـار بـي نظريـه اي بـر نظـام      . ا و روش آموزشي بيـان شـده اسـت    ضدنظريه اي، محتو  
و اعمال تربيتي، بر روش و اقدامات معلم و شـاگرد و            ها    آموزشي، بر اهداف و سياست    

در پايان به عنوان راهكار     .بر توليد دانش بررسي شده و روند نماي آن ترسيم شده است           
  . استو پيشنهاد، زمينه نظريه پردازي تربيتي بازكاوي شده

 
                                                 

  عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت معلم تهران. 1
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  مفهوم نظريه و نظريه تربيتي 
 توافق چنداني وجـود نـدارد، گرچـه در مـورد ضـرورت آن،               1درباره تعريف نظريه  
قابل مـشاهده يـا مـشاهده شـده     هاي  نظريه گاه در مورد پديده. توافق جدي وجود دارد  

در مفهوم كلي، قـضايايي هـستند كـه مطـابق           ها    نظريه«:چنانچه دالور معنقد است   . است
به بيان ديگر اين قـضايا مطـابق بـا قـانوني معـين و بـر اسـاس                 . عدي كامل شده اند   قوا
از اين قضايا به عنوان وسايلي بـراي        . قابل مشاهده به همديگر مربوط شده اند      هاي    داده

بـه عبـارت    ) 1374دالور،. (»شـود   مي قابل مشاهده استفاده  هاي    پيش بيني و تبيين پديده    
ايي كـه از راه مـشاهده يـا آزمـايش مـورد بـازبيني قـرار               ديگر فرضيه يا رشته فرضيه ه     

  ) 1374، دالور، 1380نلر، . (توان نظريه نام نهاد  ميرااند  گرفته
داليل غيرقابـل  . و امور غيرقابل مشاهده باشدها    ممكن است در مورد پديده    ها    نظريه

 يـا پـيش     مشاهده بودن آنها ممكن است متعدد باشد؛ اما در هر حال به تبيين، توصـيف              
نظريـه را چنـين   ) 1971 (2بيني اي در آن زمينه احتياج است؛ بـه همـين دليـل رينولـدز         

ايـن  . هر جمله يا بياني درباره حوادثي كه مـشاهده آنهـا ميـسر نيـست              «: كند  مي تعريف
جمله ممكن است از يك سو فرضيه اي ساده درباره وقوع يك متغير در شرايطي معـين             

  ) 1374به نقل از دالور . (»اند تبييني پيچيده باشدتو  ميباشد و از سوي ديگر
هـاي    انديشه منظم يا يك رشته انديـشه      «: نظريه را كمي ساده تر نيز تعريف كرده اند        

  ) 1380نلر،. (»مرتبط
اين نوع تعريف بيشتر براي معلوماتي مناسـب اسـت كـه كمتـر زمينـه آزمايـشي و                   

فلـسفي دو نـوع   هـاي   ند؛ نظيـر انديـشه  تجربي دارند و بيشتر داراي جنبه استداللي هست   
اند  شوند كه يا از تجربه و آزمايش حاصل شده  ميتعريف اول بيشتر به معلوماتي مربوط    

دانـيم    مـي  و يا مستعد آنند كه بعداً قابل آزمايش شوند؛ از اينرو گاهي نظريـه بـه آنچـه                 
                                                 

1 - Theory 
2 - Reynolds 
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نتهـي اقـدامي   شود؛ يعني بشر معلوماتي به طور پراكنده پديـد آورده اسـت، م              مي مربوط
 گاهي نظريه به زمينه جهالت بـشر مربـوط        . براي تركيب و با هم نگري آنها نگرده است        

 تبييني در مورد آنچه كه نمي داند پيدا كند و           1شود و بشر قصد دارد با نظريه پردازي        مي
كند تـا بـه دانـايي بيـشتر در مـورد              مي گاه نيز بشر زمينه دانايي و ناداني خود را تركيب         

  . اي خاص دست پيدا كندپديده
دو تعريـف   ) 1380 (3گوتك.  نيز از دسته بندي فوق مجزا نيستند       2تربيتيهاي    نظريه

  :كند  ميبراي نظريه تربيتي ارائه
عام كه عمليات موسسه اي همچون مدرسه يا موقعيتي         هاي    مجموعه اي از گزاره   . 1

ار انتزاعي و كلي هـستند؛      بسيها    اين گزاره . كنند  مي همچون تدريس و يادگيري را تبيين     
توان آنها را در خصوص موقعيـت هـايي متفـاوت يـا خاسـتگاههاي                 مي به گونه اي كه   

  . مستقيم آنها تعميم داد و اعمال كرد
نظريه به معني عقيده اي كه از راه كوشش براي تدوين الگوهاي قابـل تعمـيم از                 . 2

ظريه ممكن است خيلي وسيع     ن.گيرد  مي ، اطالعات و عملكردها نشأت    )واقعيات(داده ها 
و گسترده باشد يا از تعدادي فرضيه به هم پيوسـته كـه داراي ارتبـاط درونـي هـستند،                    

  .تشكيل شود
  

  تربيتيهاي  ضرورت نظريه
 مربوط به علم تربيت •

مربـوط  هاي    و واقعيت ها    موقعيت. هر علمي سعي دارد، قلمرو خود را مشخص كند        
تربيت در اذهان به قلمرو هنـر و    . را تشخيص دهد  را توضيح دهد و قوانين حاكم بر آن         

شود و ظاهراً اعمال روش علمي، مشاهده و اندازه گيـري و              مي آفرينش شخصي مربوط  
از اين رو گرچه  ؛)1370شكوهي،(رسد   ميتربيتي دشوار به نظر  هاي    آزمايش در موقعيت  

روش آن اتفـاق    هنوز درباره علم تربيت ترديد وجود دارد و درباره موضـوع، محتـوا و               
زيـادي در  هـاي    سال قبل تاكنون تـالش   300نظر وجود ندارد؛ اما در هر حال از حدود          

                                                 
1 - Theorizing 
2 - Educational Theory 
3 - Gutek, Graldlee 
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اين راه صورت گرفته است، روسو آرزوي چنين كاري را داشت و كانت نيـز آزمـايش                 
 معتقد   هنوز 1898 در سال    1گرچه كارديه . غيرممكن نمي دانست  در قلمرو تربيت را     

. دفي است و روش علمي به هيچ وجه درآن راه نيافته اسـت   بود كه تربيت فرآيندي تصا    
 بـا كتـاب     4 سـل لوريـه    1910در سـال     3 با كتاب علم تربيـت     2در آخر قرن نوزدهم، بن    
مطالعـه نحـوه   « و سپس دوركيم بـا تعريـف علـم تربيـت بـه      5واقعيات و قوانين تربيت 

ملـي و پـذيرش     پيدايش و طرز عمل نظامهاي تربيتي و خواندن آن به عنوان يك نظر ع             
اين تعريف توسط ديويي و خواندن نظريه عملي دوركيم به عنوان علم تربيت بـه دليـل                 
استفاده از روشهاي تحقيق مشابه و وجود يك سلسله اصول راهنما كه گرچه مـأخوذ از         

تواند اعمال هنر تربيتي را عاقالنـه تـر و هوشـمندانه تـر كنـد،          مي علوم و وابسته است،   
 تربيـت را يـك علـم        6پس از آن اشتاينر   . علمي كردن تربيت برداشته اند    گامهايي در راه    

. پنـدارد   مـي خطوط اساسي علم تربيت را ترسيم شده    ) 1915 (7خواند و الپي    مي مستقل
 اين خطوط هنوز مقبول واقـع نـشده بـود و برخـي عبـارت علـوم             1985گرچه تا سال    

اصـطالح علـوم تربيتـي پذيرفتـه        ) 2005(اما اكنون   . بردند  مي تربيتي را با احتياط به كار     
  .شده است

چـرا كـه تربيـت        اين پذيرش از يك سو مربوط به بين رشته اي بودن تربيت اسـت،             
. .. خطوط اصلي خود را از روان شناسي، فلسفه، جامعه شناسي، اقتصاد، برنامـه ريـزي،              

 و از سـوي ديگـر مرهـون       انـد     كند و آنها در اين مدت رشدي چـشمگير كـرده            مي اخذ
« : تالشهاي نظريه پردازان تربيتي است؛ چه هر علمي بايد داراي نظريه ويژه خود باشـد              

                                                 
1 - Compare,G 
2 -Bain,A 
3- Science of Education 
4 -Cellerier,L 
5 -Education Laws and Facts 
6 -Schetainer 
7 - Lapie ,P 
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و وجـود  هـا   گذارد كه قبالً در بيان طبقه اي از پديـده   مينظريه معموالً وقتي پا به ميدان 
. مجموعه اي از نظامها كه بصورت قانونهاي تجربي بيان كردني است، آشكار شده باشد             

نظامهـا و بـه گونـه اي كلـي بدسـت دادن شـناخت عميـق تـري از                    هدف نظريه تبيين    
مورد مطالعه است نظريه اين نظامهايي را كه در گذشته كـشف شـده اسـت،                هاي    پديده
هـومن،  . (»كنـد   مي كند و رويدادهاي آينده و گذشته را نيز پيشگويي و بررسي            مي تبيين
كنـد كـه آنهـا كـم و           مي خذتربيت دانش خود را از حوزه هايي ا        از آنجا كه علم   ) 1373

مثـل روان شناسـي،     (انـد     بيش مجموعه اي از قوانين تجربي را براي خود تدارك ديـده           
رسد كه اين قوانين تجربـي در ارتبـاط بـا             مي پس ضروري به نظر   . .) . جامعه شناسي و  

  .تازه اي پديدار گرددهاي  تربيت مجدداً تركيب و تأليف شوند و نظريه
بـه  ) يا متغيـر  (عالقه مند به مطالعه يك پديده       ) از جمله تربيت  و  (در عين حال علم     

طور جداگانه نيست و توجه آن معطوف بـه مطالعـه تـأثير مـشترك و كـنش متقابـل و                     
 را در بـر هـا   هدف علم، نظريه است كه بخشي وسـيع از واقعيـت    . همزمان عوامل است  

ع تر از تك واقعيتي كـه       گيرد و امكان تبيين و پيش بيني رويدادها را در سطحي وسي            مي
گـام نهـايي در روش علمـي بـه تبيـين            . آورد  مي به صورت قانون در آمده است، فراهم      

مهمتـرين وظيفـه هـر علـم،        « . شود كه در قلب نظريه جاي دارد        مي پديده هايي مربوط  
كه از طريق تلفيق چنـد      ) 1992 2، اشميت 1،1973كرلينجر(»تدوين و توسعه نظريه است    

تر دربـاره روابـط      تر و عام   تبط با يكديگر با كسب بينش و شناخت كلي        قانون علمي مر  
  .آيد  ميطبيعي پديدهاي  ميان رويدادها يا پديده

  
 جهالت تربيتي  •

مربوط بـه تبيـين و توصـيف نـاداني          ها    همانطور كه پيشتر گفته شد، برخي از نظريه       
است، در زمينه تربيتي    جهالت ما بيشتر از ناداني م     ها    ماست، گرچه هميشه در همه زمينه     

علوم هرچه بيشتر بين رشته اي باشند،       . رسد كه بشر جهالت بيشتري داراست       مي به نظر 
كند را نيز به   ميجهالتشان نيز بيشتر است؛ زيرا جهالت علومي كه از آن تغذيه     هاي    زمينه

                                                 
1. Kerlinger 
2.  Schimidt 
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از آنجا كه موضوع عمل تربيـت، انـسان اسـت و انـسان موجـودي             . دهد  مي خود انتقال 
پذيرد و به شدت غيرقابل پـيش بينـي اسـت،             مي الً متغير بوده، از امور مختلف تأثير      كام

. نظريه واقعاً ضروري است   «بسياري احتياج است؛ از اين رو       هاي    براي تبيين او به نظريه    
اگر قادر باشيم مشاهده را طبقه بندي و توصيف كنـيم، در ايـن صـورت آنچـه را بايـد                     

و هـا   رسد نظريه فقط به اين دليل وجـود دارد كـه توصـيف          ي م به نظر . بگوييم گفته ايم  
جهالـت  هـاي     بدين ترتيب نظريه شـامل كليـه زمينـه        . طبقه بنديها، كامل و كافي نيستند     

  ).1374دالور،.(است
  
 عامل تربيت •

در همه نظامهاي تربيتي، چه آنهايي كه معلم محور است و چه آنهايي كه معلمـان را        
معلمـان بـا    « گيرند،    مي نده، تسهيل كننده و يا ناظر، در نظر       در حكم راهنما، تحريك كن    

تـوان    مـي  چگونـه از معلمـان    . اوضاع و شرايط دشوار و پريشان كننده اي روبرو هستند         
تـوان نتـايج      مـي  توقع داشت كه عملـي منـسجم و هماهنـگ داشـته باشـند و چگونـه                

آنها تدوين شده باشد و يـا       آنان را ارزيابي نمود، بدون آنكه نظريه اي براي          هاي    فعاليت
خود توانسته باشند به تدوين نظريه اي اقدام كنند تا اجراي مقررات رسـمي را گوشـزد                 

در نظريه يادگيري مناسب براي تدريس، دو شرط الزم است؛ اول امور رفتـاري را    . كنند
يك كل در نظر بگيرد تا معلم آن را با امور مشاهده پذير در كالس درس ارتبـاط دهـد،             
دوم آن است كه نظريه يادگيري بايد رفتار انساني را دست كـم تـا حـدي تغييرپـذير و                    

  ).1371اسميت، .(تصحيح شدني تلقي كند
  
  آموزشي و توجه به ديدگاههاي معرفت شناختيهاي  نوسازي برنامه •

معرفت شناسي بخشي از فلسفه است كه بيشترين ارتباط با تربيت به ويـژه تـدريس     
 و نظام فلسفي و نيـز ديـدگاههاي فيلـسوفان، آشـكار           ها    با مرور نظريه  . و يادگيري دارد  
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شود كه ديدگاههايي تازه و جديد در زمينه معرفت شناسي به وجـود آمـده اسـت و                   مي
آموزشي ديدگاههاي معرفت شناختي نقش اساسي      هاي    در نوسازي برنامه  « : خواهد آمد 

بـراين  ) ئاليسم و حتي طبيعت گرايـي     ايدئاليسم، ر (ديدگاههاي فلسفه سنتي  . كنند  مي ايفا
و ) ذهني، عيني يا طبيعـي    (پيش فرض استوارند كه واقعيت، مستقل از انسان وجود دارد         

تواند اين واقعيت را درك كند؛ اما         مي انسان با كاربرد مكرر روش استداللي يا استقرايي،       
ت، شيوه نگرش علمي سنتي كه خصيصه بارز آن استقرا و اصـالت حـس و تجربـه اسـ                  

براساس ايـن نگـرش روش علمـي از مراحـل زيـر             . چربد  مي همچنان بر ساير نگرشها   
. 4فرضـيه   . 3تعميم و اسـتقراء     . 2مشاهده و تجربه    . 1: از قول بيكن  (تشكيل شده است  

جديدي در هاي   افق2 و كوهن1كارل پوپرهاي   نظريه. تأييد يا رد فرضيه   . 5كنترل فرضيه   
الگـوي  . ، كه بـا ديـدگاه سـنتي تفـاوت دارد          )1369يتزا،  مال(كنند    مي معرفت شناسي باز  

 پوپر بر اين انديشه استوار است كه مراحل تكوين معرفـت، مقطـع              3 قياسي _فرضيه اي 
روش علمـي او مراحـل زيـر را در بـر            . نيستند، بلكه معرفت موقت و نفي شدني است       

  :دارد
  وجود مسأله يا مشكل در نظريه علمي )1

 سازد  ميشكل را ممكننظريه جديد كه حل اين م )2

شوند و قابـل كنتـرل        مي طرحهاي پيشنهادي جديدي كه از نظريه جديد استنتاج        )3
 هستند

 كنترل پيشنهادها با شيوه آزمايش حذفي  )4

 رجحان دادن به يك نظريه از ميان ساير تئوريهاي جديد )5

شود كه از يكي بـه        مي از ديدگاه كوهن، پيشرفت علمي از سلسله الگوهايي تشكيل        
به نظر او دانشمند براي آن تحقيق نمي كند         . گيرد  مي ري پيشرفت و تغييري صورت    ديگ

شيوه كار دانشمند غالباً شبيه قطعات پازل يا شبيه بـه           . كه فرضيه اي را اثبات يا نفي كند       
گويد، وجود دارد، فقـط       مي داند كه راه حلي كه      مي دانشمند. بازي كلمات متقاطع است   

 آيد كه الگوي موجود و مورد استناد را نفي          مي حل هايي به دست   در موارد استثنايي راه     
                                                 

1 - K.R. Popper 
2 - T.S. Kwhn 
3 Hypothetic _Deductive 
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كند كه امور را در چارچوب الگوي ديگـر بـه             مي در اين صورت دانشمند سعي    . كند مي
اين ترتيب به ميـزان  . گونه اي ديگر در نظر بگيرد و در واقع نوعي تغيير شكل پديد آيد        

مختلف در چگونگي   هاي    رداشتاين ب . زيادي تحت نفوذ شخصي و انتظار محقق است       
آموزشـي بهتـر    هاي    براي آماده سازي برنامه   . آموزشي تأثير دارند  هاي    آماده سازي برنامه  

آن است كه از برداشت قديمي كه مبتني بر تجربه و استقرا اسـت صـرف نظـر شـود و                     
برداشت انتقادي و ديالتيكي پوپر درباره معرفت، مالك قرار گيرد و آن قـسمت از درك                

  .نسان را از دنيا كه نسبي است مطرح نمايدا
  
 نظريه به عنوان راهنماي عمل  •

كنند، اگرچـه اغلـب، رفتـار      ميحتي مردم عادي و معمولي نيز بر اساس نظريه عمل  
گويي انسان به گونه اي سرشته شده اسـت         . رسد  مي آنها پراكنده و ارزيابي نشده به نظر      

حتـي در برقـراري     . د دهد تا بتواند عمل كنـد      كه مجموعه اي از تصورات را به هم پيون        
چگونه است كه در    . ارتباطي ساده نيز نظريه اي در ذهن برقرار كننده ارتباط وجود دارد           

در عمل تربيتـي نيـز هـر كـدام از عـاملين             . عمل تربيتي چنين نظريه هايي وجود ندارد      
ت نظريه علمي و    خصوصياها    كنند، منتهي اين نظريه     مي تربيت بر اساس نظريه اي عمل     

كنند   ميفلسفي را ندارد؛ به همين دليل است كه مردم عادي معموالً با فرضيه هايي عمل          
دانـشمند  . كه ناهمخوان، ناسازگار و بررسي نشده است و يا حتي قابليت بررسي نـدارد             

پـس اگـر قـرار      . به كـار گيـرد    ها    كند فرآيند روش علمي را در ارتباط با نظريه          مي سعي
تربيتي ما خصوصيت علمي پيدا كند و تربيت به عنوان علـم قـرار گيـرد بـه                 است عمل   

نظريه هايي نياز داريم كه به صورت منطقي و مطابق با قواعدي خاص در كنار يكديگر                
  .قرار گرفته باشند

دانند، قسمتي   مياينكه از نتايج تحقيقات موجود استفاده نمي شود و آنها را بي فايده  
اين نتايج اگر به    .  است، كه نتايج آنها پراكنده و بعضاً ضد و نقيض اند           از آن به اين دليل    
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منشأهاي خود برگردند و يا در قالب نظريه هايي تدوين شوند كه نقـاط كـور و ضـد و             
  .را توضيح دهد، قابل استفاده خواهند بودها  نقيض
  
  روند جهاني  •

م و همـه تالشـمان      زنـي   مي گرچه هنوز در واپسين لحظات اقتصاد كج بيلي دست پا         
اين است كه به اقتصاد موج دومي كه نماد آن خط مونتاژ و كارخانه هاست برسـيم، بـا                   

 امـروزه كـه بـا فـروريختن موانـع           1موج ديگري مواجه هستيم كه بر مغز استوار اسـت         
قديمي، كل ساختار دانايي انسان در اثر تغيير به لرزه درآمده، تاريخ بـار ديگـر مـا را در           

بيشتري گرد نمي آوريم،    هاي    ما اكنون فقط واقعيت   . مت تعجب قرار داده است    برابر عال 
و تمام امور اقتصادي، توليد و توزيع دانايي و نمادهايي را كه  ها    بلكه با بازسازي شركت   
ايـن بـدين معنـا      . دهيم  مي روند، به طور كامل از نو سازمان        مي براي تبادل دانايي به كار    

مفاهيم را بـه شـيوه هـايي خيـره     . كنيم  ميه اي از دانايي ايجادتازهاي  است كه ما شبكه  
 دهيم، سلسله مراتب هايي حيـرت آور از اسـتدالل و اسـتنتاج              مي كننده به يكديگر ربط   

و هـا   تـازه، نظريـه  هـاي   نو و زبانهـا و رمزهـا و منطـق   هاي  سازيم و بر اساس فرض  مي
و افراد، بيشتر از هـر نـسلي در   ها  حكومت. كنيم  ميو تصويرهايي جديد ابداع  ها    فرضيه

را بـه شـيوه هـايي       هـا     اما مهم تر آن است كه داده      . مشغولندها    تاريخ، به گردآوري داده   
 بخشيم و به شـكل اطالعـات در         مي دهيم و انسجام    مي افزون بر گذشته به يكديگر ربط     

زرگتـر و   آوريم و مقادير معتنابهي از اطالعات را در چهارچوب الگوها و طرحهاي ب             مي
چنـين اوضـاعي بـه تربيتـي       ). 1380تـافلر،   (دهـيم     مي بزرگتري از دانايي روي هم قرار     

تربيت اگر بخواهد مغز بنياد باشد، بايد توانايي نظريه پـردازي و نيـز              . متفاوت نياز دارد  
ديگر بـا يـك يـا چنـد الگـو و نظريـه              . مختلف را پرورش دهد   هاي    پديد آوردن نظريه  

بايد به قدر   ها    الگوها و نظريه  . ر عظيمي از افراد ملت را پرورش داد       تربيتي نمي توان قش   
كافي تنوع و كليت داشته باشند تا بتواننـد نيازهـاي متعـدد و متنـوع افـراد را بـرآورده                     

  .سازند
  

                                                 
1 - Brain_Based 
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 مفهوم فقدان نظريه يا بي نظريه اي 

 با توجه به آنچه كه پيش تر گفته شد، ممكن است بيان چنين مفهومي نادرسـت بـه                 
كننـد؛ امـا در       مـي  همه عاملين تربيت مسلماً بـر اسـاس نظريـه هـايي عمـل             . نظر برسد 

هستند كـه پراكنـده ناهماهنـگ، مـبهم و          هاي    محدوده علوم تربيتي، منظور ما، آن نظريه      
بريم كه اكنـون در ايـران         مي ما از آن رو فقدان نظريه تربيتي را به كار         . ارزيابي نشده اند  

اي درباره عناصر تربيت وجود ندارد و يا حـداقل نويـسنده ايـن             هيچ نظريه منتشر شده     
اگرچه عده اي از دست اندركاران تعليم و تربيـت،  نظريـه        .مقاله بدان دست نيافته است    

مختلـف  هـاي     كه آن را مكتوب كنند و يا در همايش        اند    هايي دارند، فرصت آن را نيافته     
ي بيش نيستند، يعني گرچه به طور مجزا        از آن دفاع كنند و در برخي موارد نيز گفته هاي          

  .زيبا هستند، درقالب نظريه بيان نشده اند
. ممكن است گفته شود علم، جهاني است و در محدوده كشوري خاص نمي گنجـد              

گرچه اين گفته پذيرفتني است، دو نكته الزم به ذكر است اول آن كه تربيت ازعناصر و                 
يژگيهاي قـومي و ملـي و تـاريخي، ديـن و            علومي مانند فرهنگ و ارزشهاي فرهنگي، و      

پذيرد كه خـود بـومي هـستند؛ از ايـن رو              مي مذهب و شرايط اقتصادي و اجتماعي اثر      
تربيتي بايد تبيين و توصيف كننده شرايط ديني باشـند؛ مـثالً   هاي  حداقل برخي از نظريه  

تقابـل باشـد،   بايد توضيح دهند كه اگر قانون تجربي با بيان شرعي در     ها    برخي از نظريه  
  .چگونه بايد عمل كرد
هـاي    خواهيم تالش كنيم و خود را از وابستگي تـام بـه نظريـه               مي دوم اين كه آيا ما    

 تربيتي ديگران نجات دهيم؟صرف وابستگي به نظريه ديگران امري مـذموم نيـست، امـا              
سـت  بـه د  هـاي     دانيم كه مثالً هرچه ما در مورد نظريه رفتارگرايي تحقيق كنـيم، داده             مي

بازخواهد گشت؛ بنابراين در واقع جريان      ها    آمده از اين تحقيقات به سر منشأ اين نظريه        
) نظريـه پـرداز   (اطالعات مداوماً، نظير مواد خام اوليه به سوي كـشورهاي كارخانـه دار              

دوبـاره  ) با اعمال شرايط خود(سرازير خواهد شد و بعد آنها حداقل با ده برابر قيمت و       
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  .روختبه ما خواهند ف
  

  داليل بي نظريه اي 
گردد كه خود فاقد نظريه است و يا بر           مي اي بر  داليل بي نظريه اي به نظام آموزشي      

توان موارد زير را به عنوان عوامل         مي به طور مختصر  . اساس نظريه هايي بنا نشده است     
  :مؤثر دراين باره دانست

 فقدان فلسفه و فلسفه تربيتي  .1

ي داراي چهارچوبهاي متافيزيكي، معرفت شناسي و ارزش        هر كدام از نظامهاي فلسف    
شناختي هستند و به سؤاالتي در مورد ماهيت واقعيت، شناخت و ارزشها در ارتبـاط بـا                 

اين پاسخها خود بر نظام آموزشي      . دهند  مي انسان، جهان، جامعه و زندگي خوب، پاسخ      
مفهـومي و معنـوي بـراي       دهند؛ مثالً جهـان ثابـت         مي تأثير گذاشته، عناصر آن را شكل     

ايدئاليست ها، محور اكثر تفسيرهاي آنان در مورد انسانها، جهـان و شـناخت اسـت بـه                  
تربيتي است، آنها معتقدند كه انسان هاي  ويژه در مورد شناخت كه بنياد بسياري از نظريه

  همراه شـده   1تجربه كرده است و چون با ضربه تولد       ها    قبالً همه چيز را در دنياي نمونه      
بر آنند كه وظيفه آمـوزش و پـرورش         ها    نيز ايدآليست . است آنها را فراموش كرده است     

كمك به شاگردان در يادگيري آنهاست و به همين سبب است كه سقراط معتقـد اسـت                 
منبـع دانـش بيـرون از       ها    در مقابل، از نظر رئاليست    . جوشد  مي بصيرت حقيقي از درون   

از نظر  . تواند آنها را بهتر درك كند       مي ه كمك حواس  انسان قرار دارد و عقل آدمي تنها ب       
هـاي    و نه دانـش واقعيـت     ها    هيچ چيز ثابتي وجود ندارد، نه دانش نمونه       ها    پراگماتيست

تغيير، بنياد جهان شناسي، انسان شناسي و نيـز ارزشـهاي           . عيني، هيچ كدام ثابت نيستند    
 ).1382قائدي، . (پراگماتيستي است

هـاي   دهيم ؟ آيـا مفروضـات بنيـادي فلـسفه           مي  چنين سؤاالتي  ما چه پاسخ هايي به    
پذيريم؟ يا چهارچوب فلسفه جديدتر را؟ يا اصوال ًبه تفكر در مورد چنـين                مي سنتي را 

  )همان(سؤاالتي نپرداخته ايم؟ يا به پرسيدن چنين سؤاالتي احساس نياز نمي كنيم؟
  

                                                 
1 -Birth of shock 
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  فقدان نظريه پردازي بر اساس فلسفه. 2
 فوق بدين صورت به چالش كشيده شود كـه نظـام تربيتـي مـا بـر          ممكن است دليل  

اساس فلسفه اسالمي است و ما پاسخ هـايي رئاليـستي بـه سـؤاالتي در مـورد واقعيـت                    
گرچه دراين زمينـه    (دهيم و نظريه اي در مورد شناخت داريم           مي )انسان و خدا  ،  جهان(

ريم، بـراي داشـتن فلـسفه       حتي اگر اين پيش فرض را بپـذي       ). ترديد فراواني وجود دارد   
تربيتي كفايت نمي كند، ما به نظريه هايي در فلسفه تربيتـي كـه مبتنـي بـر چهـارچوب                    
فلسفه اسالمي باشد و عمليات مؤسساتي چون دانشگاه و مدرسه را تبيين كنـد و رفتـار                 

آيا ما نظريه يادگيري مبتنـي      . معلم و شاگرد و استاد و دانشجو را توضيح دهد، نيازمنديم          
  . .. ر فلسفه اسالمي داريم؟ آيا نظريه تدريس اسالمي داريم؟ وب

  
  جو ضد نظريه اي. 3

آيد؛ اول عدم آزادي و دوم عدم وجـود           مي جو ضد نظريه اي بر اثر دو ويژگي پديد        
فلسفه ورزي و نظريه پردازي به شـرايطي آزاد و بـاز احتيـاج دارد، ايـن               . نظريه پردازي 

. نيستند، بلكه بايد در ذهن فراگير و فراده بـه وجـود آيـد       شرايط صرفاً سياسي يا دولتي      
وقتي آموزگاران مدرسه و دانشگاه براي آموزندگان موجوديتي قائل نيستند، شرايط الزم            

مـسدودي داريـم كـه مـا را از          هـاي     ما خـود ذهـن    . رود  مي براي آزادي ذهني از دست    
  .دارد  ميهرگونه اظهارنظر تازه بر حذر

شـود، بـدين      مي ، به جو ضد نظريه اي منجر      )ود نظريه پردازي  عدم وج (حالت دوم   
صورت كه استادان و معلمان فاقد نظريـه در واقـع مقـدار معلومـات مكتـسب خـود را                  

در اين صورت آوردن نظريه تازه چيزي جزء استهزاء         . كنند  مي تلقيها    معادل كل دانسته  
  .گير خواهد بودمعلم خويش نخواهد بود و واكنش طبيعي معلم، استهزاء فرا
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 محتوا و روش آموزش. 4

تـوان يافـت كـه كتـاب آمـوزش            مي كمتر كتاب درسي آموزشگاهي و دانشگاهي را      
معلومات، معلومات را هاي    بديهي است كتاب  . باشد، بيشتر كتابها كتاب معلومات هستند     

 نمـي   داند كه   مي به قول سقراط فيلسوف كسي است كه      . دهند و نه نامعلومها را      مي ارائه
رود؛  ها مـي  داند كه نمي داند به دنبال آوردن نظريه هايي براي نادانسته          مي داند، كسي كه  

كتابهـاي درسـي مـا بـه        . دانيم پس چه نيازي به نظريه داريـم         مي دانيم كه   مي اما ما همه  
اين آخر معلومات است، تو اگر هنـر داري فقـط           «گويند    مي دانش آموزان و دانشجويان   

وقتـي كتـاب، كتـاب      . در اين صورت روش نيز آموزشي نخواهـد بـود         ! »وزاينها را بيام  
 .آموزشي نيست، بلكه كتاب معلومات است، روش نيز ارائه معلومات خواهد شد

  
  آثار بي نظريه اي

 )عالي و غيرعالي(بر نظام آموزشي  •

تربيتي تنها سيستم آموزشي علوم تربيتي را متأثر نمي كند، بلكه بـر     هاي    برخي نظريه 
تـوان در معنـاي وسـيع آن          مي گذارد؛ زيرا نظام آموزشي را نيز       مي كل نظام آموزشي اثر   
تربيتـي،  هـاي     تربيتـي بيـشتر سيـستم آمـوزش       هـاي     برخي نظريه . نظام تربيتي تلقي كرد   

بديهي است بي نظريه ايي يـا عـدم   . كند  ميعلوم تربيتي را متأثر هاي    و دانشكده ها    رشته
نظريـه هـايي    . كند  مي  اقدامات آموزشي نيز همه سطوح را متأثر       آگاهي نظريه پردازانه از   

كند و نظريه   مي كه مربوط به فلسفه تربيت و فلسفه علم است كل نظام آموزشي را متأثر             
تدريس و يادگيري به طور اخـص       هاي    هايي در مورد اجزاء و عناصر تربيتي مثل نظريه        

  .گذارد  ميعلوم تربيتي تأثيرهاي  بر دانشكده
مبتني است با نظريه هايي كـه   ) ذهني يا عيني  (ريه هايي كه بر وجود دانش پيشين        نظ

 بر وجود دانش پيشين صحه نمي گذارد به گونه هايي متفاوت، نظام آموزشـي را متـأثر                
در حالت اول، واقعيات مشخصي وجود دارند كه انسان، توانايي شناخت آنها را             . كند مي

ما در نظام آموزشي خـود چـه        . ازنده واقعيات است  دارد و در حالت دوم انسان خود س       
بدون تفكر، انجام اقـداماتي   هاي    وضعيتي را بايد در پيش بگيريم؟ بدتر از انتخاب نظريه         

است كه نه بر نظريه هايي پيشين يا موجود مبتني باشد و نه بر اساس نظريه اي جديـد؛                   
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ت كه مـشخص نيـست بـر        به عبارت ديگر نظام آموزشي ما مجموعه اي از اقداماتي اس          
گيـرد، تنهـا      مي اساس چه نظريه فلسفه تربيتي و چگونه تفسيري از فلسفه علم صورت           

  .رسد، ارائه تكه پاره هايي از دانش به دانش آموز و دانشجو است  ميآنچه كه به نظر
كـه بايـد    ها    اين دانشكده . علوم تربيتي نيز اوضاع بهتر از اين نيست       هاي    در دانشكده 

زشي را خط و ربط دهند، خود فاقد نظريه هستند و هيچ كدام داراي شخصيت               نظام آمو 
هـيچ تفـاوتي نـدارد كـه از چـه           . و هويت مستقل، تعريف شده و شناخته شده نيـستند         

علوم تربيتي بـه هـيچ      هاي    هيچكدام از دانشكده  ! دانشكده اي فارغ التحصيل شده باشي     
 دانشكده اي خاص وابـسته باشـد،   هيچ روش تدريس ويژه كه به     . چيزي مشهور نيستند  

  .. .. پديد نيامده است، هيچ نظريه اي درباره يادگيري، هيچ نظريه در مورد انسان و
  
 و اعمال تربيتيها  بر اهداف و سياست •

. گـذارد   مي تربيتي نيز تأثير  هاي    بي نظريه ايي در دو سطح فوق به اهداف و سياست          
دهنـد و وقتـي     مـي و اعمال تربيتي را جهت ها فلسفي اهداف، سياست هاي    اصوالً نظريه 

. كنـد   مينيز سرايت ها    در آن زمينه اغتشاش و سردرگمي وجود داشته باشد به اين زمينه           
شاهد چنين وضعيتي تأكيد بسيار بر ورود و خروج دروندادها و بروندادهاي يكسان بـه               
نظــام آمــوزش عــالي و آمــوزش و پــرورش از طريــق آزمونهــاي ورودي و خروجــي  

  .يكنواخت براي كل آدمها در كل كشور است
. ما چون نظريه هايي ويژه نداريم، هيچ نگران يكسان سازي و كاستن از تنوع نيستيم              

شود آزمون تحـصيالت تكميلـي بـه برخـي از دانـشگاهها               مي هنگامي كه تصميم گرفته   
 گرفتـه واگذار گردد، همانند بسياري از دانشگاههاي بزرگ دنيا، بـاز همـان آزمونهـايي               

از اين نكته غفلت شده اسـت كـه در دنيـا    . شد  ميشود كه در حالت سراسري گرفته   مي
گيرد بدان دليل است كه هر دانشگاهي داراي نظريه هايي ويـژه              مي اگر اين كار صورت   

  .كند  مياست و بر همان اساس دانشجو را گزينش
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  اثرات بي نظريه اي بر روش و اقدامات معلم و شاگرد  •

توان در روند فعاليت معلم و استاد بر دانـش آمـوزش و               مي ن اقدام تربيتي را   مهمتري
دانشجو مشاهده كرد و اين متأثر از نظريه هايي است كه معلم و استاد در زمينه تدريس                 

شود   مي آنچه مشاهده . اكنون نظريه اي ويژه بر اين روند حاكم نيست        . و يادگيري دارند  
 كه چون بر نظريه استوار نيست، نه فراگير و نه فراده            آموزش پاره اي از معلومات است     

به خوبي آن را درك نمي كنند و مدام اين سؤال وجود دارد كه آموختن اين مطالب بـه                   
ما حتي مقلدان خوبي هم نيستيم، نه شناخت خوبي داريـم و نـه رفتـار                . آيد  مي چه كار 

ي يا ذهني پيشين چه روشي دانيم در قالب نظريه وجود دانش عين  ميخوبي، نه به خوبي
پراگماتيستي مبتني بر دانش خلقي را بـه خـوبي          هاي    را بايد در پيش بگيريم و نه نظريه       

هـاي    تبيين كرده ايم؛ به همين دليل هم در كمتر دروس دانشگاهي تحليل و فهم نظريـه               
ن در ايـ  . گيرد تا چه رسد نقادي آنها و خلق نظريه هايي تازه            مي موجود اساس كار قرار   

شـوند،    مـي شوند و وقتي از تحصيل فـارغ        مي صورت عامالن تربيتي به روزمرگي دچار     
ادبيات تربيتي ما نيز ضد نظريه اي اسـت، حتـي همـين             . واقعاً از تحصيل فارغ شده اند     

  .خود نمونه اي از آن است» فارغ از تحصيل«عبارت 
  
 آثار بي نظريه اي بر توليد دانش  •

در حالـت بـي   . توان در تحقيقات، كتب و مقـاالت ديـد       مي نمودهاي توليد دانش را   
كتابهـا كپـي و گـردآوري و        . گيرنـد   مـي  نظريه اي، محصوالت حالت تكـرار بـه خـود         

شود بدون اينكه محقـق از        مي شوند و يك تحقيق بارها انجام       مي بازنويسي مطالب قبلي  
شد، نمـي دانـد در      نتايج تحقيقات قبلي اطالع داشته باشد و تازه اگر هم اطالع داشته با            

  .اين حالت چه كار بايد بكند
شايد تنها اثر برخي از تحقيقات انجام شده آن باشـد كـه در خـدمت نظريـه هـايي                    

بدون آنكه ما از چنين فرآيندي مطلع باشـيم و يـا خـود در               . موجود در دنيا قرار بگيريد    
  .دواري استقالب و براي چنين نظريه هايي اقدام كرده باشيم، البته اين تنها امي
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  نتيجه و پيشنهاد
 نظريه پردازيهاي  زمينه

 نظريـه پـردازي تربيتـي بـاز       هـاي     نظريه پردازي تربيتي هم بـه ضـرورت       هاي    زمينه
نظريه پردازي تربيتـي    هاي    ضرورت. تربيتيهاي    و نظريه ها    گردد و هم به انواع نظريه      مي

توان براي اين بحث استخراج نمود عبـارت         ي م پيش تر توضيح داده شد، اما آنچه از آن        
 :است از

از آنجا كه تربيـت     . گردد  مي  پردازش نظريه هايي كه به علم بودن تربيت مربوط         .1
گردد كه ممكن است جهاني نباشد و مربوط بـه شـرايط ارزشـي و                 مي از عناصري متأثر  
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هـاي    مينـه توانـد يكـي از ز       مي ملي يك كشور باشد، پديدآوردن نظريه هايي اختصاصي       
نظريه پردازي تربيتي باشد؛ مثـل تربيـت اسـالمي،تربيت ايراني،تربيـت دموكراتيـك بـر          

 .. .. اساس مردم ساالري ديني و

از . مناسب براي نظريـه پـردازي تربيتـي اسـت         هاي    جهالت تربيتي يكي از زمينه     .2
بيتـي  ما هميشه بيشتر از دانسته هايمـان اسـت، نظريـه پـردازي تر             هاي    آنجا كه نادانسته  

 .كمك بسيار مناسبي در اين زمينه است

معلم و شاگرد و ديگر دست اندركاران تعليم و تربيت بـه نظريـه هـايي احتيـاج                 .3
 .دارند تا بتوانند بر اساس آن عمل كنند

معرفـت  هـاي     تغيير و تحوالت پديد آمده در امور تربيتي و نيز پديد آمدن نظريه             .4
 .دازي تربيتي استشناسي جديد، زمينه ديگري براي نظريه پر

مختلف و متأثر شدن برنامه ريزي نشده فراگيـران         هاي    تحوالت جهاني در زمينه    .5
امروزه فراگيران مـا بـا پديـده اينترنـت و           . و فرادهان از آن، نيازمند نظريه پردازي است       

فرهنگي و مذهبي كه مـا بـا آن         هاي    با توجه به محدوديت   . جهاني شدن روبه رو هستند    
پديد آوردن نظريه هايي براي تبيـين و توصـيف ايـن شـرايط ضـروري                . مواجه هستيم 

 .است

را گسترش داد و    » زمينه نظريه پردازي تربيتي   « توان موضوع   مي از زاويه اي ديگر نيز    
  : شوند  ميبه دو زمينه مربوطها  در يك تقسيم بندي كلي، نظريه. آن انواع نظريه هاست

نظريه هـايي دربـاره آنچـه       . 2دانيم و     مي بيتنظريه هايي در مورد آنچه درباره تر      . 1
ايـن دو وظيفـه بـه دو حـوزه          « :كند  مي عنوان) 1371(درباره تربيت نمي دانيم، فوراستيه    

حوزه اول بيش از هر چيز مسأله تأليف و تركيب          . شود  مي جهالت كامالً متفاوت مربوط   
ضـوع دوم  مو. معارفي است كه تاكنون به دست آمده است و موضـوعي عقالنـي اسـت     

. مستلزم معارف جديدي است كه هنوز به دست نيامده است و بايد آنها را كـشف كـرد                 
  . »موضوع اخير نيز تأليفي و تركيبي است، منتهي در جهت عكس وظيفه اول

دانـيم    مـي  تربيتي عمال ًتركيبي است از هر دو زمينه؛ زيرا ما از آنچـه            هاي    البته نظريه 
يك نظريه ممكن است صرفاً توصيفي      . مي دانيم، تبيين كنيم   كنيم تا آنچه را ن      مي استفاده

دانيم، توصيف كرده است؛ اما يك نظريه تبييني يا پيش            مي باشد، دراين صورت آنچه را    
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كند تا آنچه را نمي دانـيم تبيـين و            مي دانيم استفاه   مي بيني كننده، معموالً از چيزهايي كه     
  .پيش بيني كند

، عكـس   1نظريـه بـه اشـتقاقي     ) 1380(اس نظر گوتـك     در تقسيم بندي ديگر، بر اس     
تـوان    مـي  بـر اسـاس دسـته بنـدي       . شـود   مـي   تقسيم بنـدي   3 و برخاسته از عمل    2العمل
  .مختلفي را براي نظريه پردازي جستجو كردهاي  زمينه
 تربيتي اغلب از حوزه اي بزرگتر، جامع تر و كـاملتر از تفكـر مـشتق               هاي    نظريه .1
براي . اليسم كه فلسفه تربيتي ايدئاليسم از آن مشتق شده است         شوند؛ نظير فلسفه ايدئ    مي

را مالك  ) غربي يا شرقي  (موجود  هاي    نظريه پردازي اشتقاقي در كشورمان يا بايد فلسفه       
و هـا     تربيتـي اسـتخراج كنـيم و يـا بايـد در درجـه اول فلـسفه                هاي    قرار دهيم و نظريه   

دو حـوزه  . تربيتي استخراج كنـيم  هاي    اختصاصي داشته باشيم و از آنها نظريه      هاي    نظريه
مناسب نظريه پردازي در اين زمينه براي مـا، يكـي نظريـه پـردازي بـر اسـاس فلـسلفه                

دوران .(اسالمي و ديگري نظريه پردازي تربيتي بر اساس فلسفه اجتماعي ايرانـي اسـت             
  )باستان
، عكس العملي، عكس العملهايي است در برابر موقعيتهـاي اجتمـاعي          هاي    نظريه .2

كـشور مـا    . سياسي و اقتـصادي و يـا بازتـابي اسـت در برابـر برخـي آرا و عملكردهـا                   
 سال گذشته طي كرده اسـت؛  100جريانهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي مختلفي را در   

و اند    اما جريانهاي تربيتي به هيچ رو متناسب با اين اوضاع يا در مقابل آن حركت نكرده               
در دوره كنـوني نيـز      .  وضـعيتي انفعـالي داشـته اسـت        نظريه پردازي حتي عمل تربيتي،    

تربيتي اصالح طلبانه، دموكراتيك،    هاي    جريانهايي با يكديگر در كشمكش هستند، نظريه      
محافظه گرانه، بنيادگرا يا اصول گرا نداريم و تالشـهايي انـدك در ايـن زمينـه صـورت               

                                                 
1 -Derivation 
2 - Reaction 
3 - Theory  arising from practice 



         پردازي تربيتي و تأثير آن بر نظام تربيتي فقدان نظريه         

  

343

پـرورش و   گرچه همه گروههاي مذكور بـه شـدت نـسبت بـه آمـوزش و                . گرفته است 
دهند، جز گفتـه هـايي پراكنـده كـه چـه بـسا هماننـد            مي آموزش عالي حساسيت نشان   

  .يكديگر است نظريه هايي دراين باره تدوين نكرده اند
 برخاسته از عمل كـه در آن نظريـه تربيتـي از اعمـال تربيتـي نـشأت                 هاي    نظريه .3
اينجا جايي است . استگيرد و زمينه بسيار متنوع و بكري براي نظريه پردازي تربيتي          مي

تواننـد فعاليـت نماينـد، معلمـان و اسـتادان             مي كه بسياري از معلمان و استادان توانمند      
آنهـا  انـد    بسياري وجود دارند كه تجارب متعددي در زمينه اي خاص دارند، اما نتوانسته            

عملي تدريس ارائه كنند و در خوشبينانه ترين حالـت بـه عنـوان              هاي    را در قالب نظريه   
تجربه اي پراكنده كه پس و پيشي ندارد ممكن است در مجله يا روزنامه اي درج شـده                  

روش تدريس و برخوردهاي معلم با شاگرد بهترين زمينه براي بـه نظـر درآوردن               . باشد
  .اعمال تربيتي است



  
  
  
 »يش تحليل و تنظيم نظام علوم تربيتياولين هما«

 

  

344

  منابع
 اسميت، فيليپ ژ، گوردون هولفيش، تفكر فلسفي روش تعليم و تربيت، ترجمه             .1

 1371ي، تهران، انتشارات سمت،علي شريعتمدار

تافلر، الوين وهايدي، به سوي تمدن جديد، ترجمه محمدرضا جعفـري، تهـران،              .2
 1380نشر علم، 

 مباني نظري و عملي پژوهش در علوم انساني و اجتمـاعي، تهـران،               دالور، علي،  .3
 1374 سمت،

شكوهي، غالمحسين، مباني و صول آموزش و پرورش، مشهد، انتشارات آسـتان             .4
 1370س رضوي، قد

فوراستيه، ژان، وضع و شـرايط روح علمـي، ترجمـه محمـدعلي كـاردان،تهران،          .5
 1371انتشارات دانشگاه تهران، 

سـخن سـمت،   : قائدي، يحيي، فلسفه ورزي درباره كتب اسالمي دانـشگاهي، در       .6
 1382  ،12شماره 

كوتك، جرالدال، مكاتب فلسفي و آراء تربيتي، ترجمه محمدجعفر پاك سرشت،            .7
 1380 سمت،  هران،ت

: آموزش علـوم، ترجمـه محمـدعلي اميـري، در         هاي    ماليتزا، ميرسه، تحول برنامه    .8
 1369تفكر درباره تحوالت آينده آموزش و پرورش، تهران، مدرسه، 

نلر، جي اف،  آشنايي با فلسفه آموزش و پـرورش، ترجمـه فريـدون بازرگـاني                  .9
 1380ديلمقاني، تهران، سمت، 

خت روش علمي درعلـوم رفتـاري، تهـران، نـشر پارسـا،             هومن، حيدرعلي، شنا   . 10
1373 

11. Kerlinger,F.N.(1973).Foundation of Behavioral Research. 

Newyork :Holt, Rinehartand Winston,INC   



         پردازي تربيتي و تأثير آن بر نظام تربيتي فقدان نظريه         

  

345

12. Schmidt,F.L.(1992).What do datal really mean? Friendly 

research , Meta Analysis, and Cumulative Knowledge in 

psychology. American Psychologist, 47, Nolo.    

  
  





  
  
  
  
  
  

  نقش علوم تربيتي در بازسازي نظام آموزش و پرورش ايران
  

  1دكتر عليمحمد كاردان
  مقدمه

اي از دانـشها يـا        به مجموعه » دانش آموزش و پرورش   «علوم تربيتي يا به تعبير بهتر       
 بـه قـول يكـي از دانـشمندان معاصـر مـشتمل بـر                شـود كـه     معارف انساني اطالق مـي    

هـاي    هايي است كه شرايط وجود و كاركرد، تحول موقعيـت و وقـايع يـا پديـده                  رشته«
 اين علوم در مغرب زمين و در جريان قرن بيستم           1.»كند  مي آموزش و پرورش را مطالعه    

بـا  و بر اثر سلسله عواملي مانند ناهمـاهنگي وضـع موجـود نظـام آمـوزش و پـرورش                    
نيازهاي ناشي از انقالب صنعتي و دگرگونيهاي سياسي و فرهنگي و نزديكـي بـا ديگـر                 

هـاي    شناسي و روان شناسي توسعه يافت و به رشته          علوم انساني يعني جامعه   هاي    شاخه
اين علوم كـه    . كند  تخصصي نسبتاً متعددي مبدل شد كه اينك از دوزاده رشته تجاوز مي           

ت و در ضمن مباحث فلسفي و اجتماعي و به صـورتي            تا قرن هجدهم جنبه نظري داش     
شد، در دوره معاصر جنبه كاربردي به خود گرفته و هدف اصلي خود               انتزاعي مطرح مي  

را بهبود كار نظام آموزش و پرورش و منطبق ساختن آن بـا نيازهـاي جديـد جامعـه و                    
معه غـرب بـه     ورود جا . ها و كاركردهاي اين نظام قرار داده است         شناخت بهتر موقعيت  

گـردد، علـوم      آوري اطالعـاتي مـشخص مـي        عصر انقالب صنعتي سوم كه با توسعة فن       
. اي افكنده است كه در اين مقاله مجال بحـث دربـارة آن نيـست                تربيتي را در مسير تازه    

توان يادآور شد كه مسائلي مانند آموزش به اصطالح مجازي يعني بيـرون               همين قدر مي  
                                                 

 استاد بازنشسته دانشگاه تهران. 1
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آوري اطالعــات در آمــوزش و پــرورش، از جملــه  وذ فــناز حــصار دانــشگاهها و نفــ
هاي علوم تربيتـي را بـه خـود مـشغول           موضوعاتي است كه فكر غالب دانشمندان رشته      

داشته است و يكي از وظايف ايشان اين است كه نظام آموزش و پرورش موجود را بـا                  
ادي و  حالي كه در كـشورهاي پيـشرفته، دگرگونيهـاي اقتـص          . شرايط جديد تطبيق دهند   

سياسي و فرهنگي جامعه را به سوي برگرداندن تعادل از دسـت رفتـه نظـام آمـوزش و                   
پرورش و بازسازي دائم آن و كوششهايي الزم مانند پژوهشهاي علمي در اجزاء نظـام و        

و نوآوري در سـاختار و كاركردهـاي آن رانـده اسـت، در              » علوم تربيتي «سرانجام رشد   
 جنگ جهاني اول به دنبال كشورهاي غربي، ناچار بـه           كشورهايي مانند كشور ما پس از     

صنعتي شدن و پذيرش كما بيش نظام سياسي و اداري جديد شده و ناگزير سعي كـرده                 
. نظام آموزش و پرورش خود را بـراي تربيـت نيـروي انـساني مـورد نيـاز آمـاده كننـد                     

تـصادي و   بدينسان نظام قديم سنتي آموزش و پرورش در روبه رو شدن بـا نيازهـاي اق               
سياسي جديد دچار تعارضهايي شده است كه رفـع آنهـا چـه در درون نظـام و چـه در                     
بيرون، مستلزم شناخت وضع موجود يعني تعارضهاي پديد آمده و آشنايي با روشـهايي              

كند و پيش از اين در كشورهاي         است كه پژوهش در زمينه آموزش و پرورش اقتضا مي         
  .ه استپيشرفته كشف گرديده و به كار رفت

فرا رسيدن عصر انفجار اطالعات و ظهور صورت جديد جهاني شده امور اقتصادي             
هاي اخير، بازسازي يا اصالح نظـام آمـوزش و پـرورش را               و سياسي و فرهنگي در دهه     

حياتي و اجتناب ناپذير ساخته است، به ويژه آنكه اين جوامع كـه بـه عـصر رقابـت بـا          
م اينك ناگزيرند عالوه بر رقابت اقتصادي و بـيش          اند، ه   كشورهاي پيشرفته كشيده شده   

آوري با كشورهاي پيشرفته به مـصاف         از آن از لحاظ نيروي انساني و توليد دانش و فن          
چاره جويي براي اين وضع به نوبه خود مستلزم شناخت وضع موجود            . و ستيز برخيزند  

 به آمـوزش    نظام آموزش و پرورش و رفع مشكالت كمي و كيفي آن است كه پرداختن             
و پژوهشهاي آموزشي و پرورشي، يعني توسل به علوم تربيتي و توسـعه ايـن علـوم را                  
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  .سازد ضروري مي
پس از ذكر اين مقدمه حال بايد ديد علوم تربيتي در كشور مـا چگونـه پديـد آمـده                    
است و در حال حاضر در رفع مـشكالت نظـام آمـوزش و پـرورش و اصـالح آن چـه          

اشد و يا از ديد متخصصان اين علوم چه راههايي را بايد در پيش           تواند داشته ب    نقشي مي 
  .گرفت كه طرحهاي ويژه بازسازي با توفيق همراه باشد

در ايران، از زمان تأسيس دارالمعلمين عالي و پي بردن جامعه به لزوم تربيت معلـم،                
 ماننـد   هاي معدودي   داده شد و شامل شاخه    » علوم«به اين رشته از معارف انساني عنوان        

شناسي تربيتي، اصول آموزش و پرورش، كليات روش تدريس و تاريخ آمـوزش و             روان
تنها پس از تأسيس دانشگاه تهران و بازگشت برخي         . بود) ايران و مغرب زمين   (پرورش  

شناسـي را گذرانـده       از جوانان كه بيشتر در امريكا دوره دكتـري علـوم تربيتـي يـا روان               
شناسي كـودك و فلـسفه آمـوزش و پـرورش بـه ايـن           د روان اي مانن   بودند، مباحث تازه  

اين وضع با اندك تغيير تا تأسيس نخستين دانشكده علـوم تربيتـي             . مجموعه افزوده شد  
  .گذرد، ادامه داشت در دانشگاه تهران كه اينك چهل سال از عمر آن مي

ديگـر،  هاي علوم تربيتي در دانشگاههاي        و با تأسيس دانشكده   ) 1343(از اين تاريخ    
 رفته رفته و به موازات رشد عمودي آموزش اين 2چنانكه در مقاله ديگر بيان شده است،
و كارشناسـي ارشـد     ) ليـسانس (هاي كارشناسـي      علوم در دانشگاه يعني دائر شدن دوره      

شناسـي تربيتـي و فلـسفه      هاي ايـن علـوم ماننـد روان         در برخي از زمينه   ) فوق ليسانس (
ختصاصي علوم ديگر مانند رياضيات و فيزيك و شـيمي          آموزش و پرورش و روشهاي ا     

و زبان انگليسي و سرانجام تأسيس دوره دكتري فلسفه و تاريخ آمـوزش و پـرورش در                 
هاي تخصصي ديگري موضوع تدريس قرار گرفت و به همراه اين             دانشگاه تهران، رشته  

اي از    شـمه تحوالتي كـه    . هاي جديد ترجمه يا تأليف شد       تحول تعدادي كتاب در رشته    
اي به خود گرفـت و اسـتادان ايـن            آن ذكر شد پس از وقوع انقالب اسالمي شتاب تازه         

رشته، تأليف و ترجمه كتابهايي در رشته تخصصي خود و تا حـدي در رشـته پـژوهش                  
  .تربيتي گسترش دادند

هاي نو كه پس از انقالب اسـالمي در دانـش آمـوزش و پـرورش بـه                    يكي از پديده  
هـاي ايـن دانـش و         هاي تكميلي در رشته     وسعه كمي يعني ايجاد دوره    خورد، ت   چشم مي 
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از نظر كيفيت نيـز تأسـيس       . هاست  افزايش تعداد هيات آموزشي و دانشجويان اين رشته       
هاي تكميلي، دانشجويان پيشرفته و استادانشان را به پژوهش در مـسائل گونـاگون                دوره

ارشد و دكتري، تهيه و تـدوين شـد كـه           نامه كارشناسي     ها پايان   برانگيخت و بدينسان ده   
  .كند اي را ايجاب مي بررسي كيفيت آنها مطالعه جداگانه

وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم نيز در جهت گسترش پـژوهش گامهـايي               
تـوان تأسـيس پژوهـشكده تعلـيم و تربيـت و سـپس                برداشتند كه از مهمترين آنها مـي      

كان استثنايي و توسعه پژوهش و نوآوريهـاي  هاي ديگر مانند پژوهشكده كود  پژوهشكده
ريـزي آمـوزش      آموزشي در وزارت آموزش و پرورش و نيز مؤسسه پـژوهش و برنامـه             

وزارت آموزش و پرورش، عالوه بر آنچه گفته شد بـا           . عالي در وزارت علوم را نام برد      
هاي آن در اسـتانهاي مهـم كـشور،           تشكيل شوراي تحقيقات آموزش و داير كردن شعبه       

هـاي علـوم      معلمان و اعضاء هيأت علمي ديگر خود را با همكـاري اسـتادان دانـشكده              
تربيتي محل به پژوهش در آموزش و پرورش تشويق كرد و اعتبارات نسبتاً مهمي بـراي   

. بينـي شـد     هاي اين نوع پژوهشها در بودجه وزارت آموزش و پرورش پيش            تأمين هزينه 
دهد مسئوالن رده بـاالي       اي بود كه نشان مي      ش تازه نتيجه اين اقدامات به راه افتادن جنب      

سازمانهاي آموزش و پرورش كشور به اهميت و ضرورت پژوهشهاي آموزشي و اطالع             
كه براي حل مسائلي كـه بـا آن         اند    هاي علوم تربيتي در جهان پي برده و دريافته          از يافته 

ادل نظـر مـديران در      ترين آن تبـ     دست به گريبانند، روشهاي معمول و قديم كه برجسته        
نخـست پـژوهش، سـپس      «كنند شعار   كميسيونها است، كافي نيست؛ از اين رو سعي مي        

را در همه مراحل اعم از تعيين اهداف جديد و سياستگذاري آمـوزش و              » اتخاذ تصميم 
يكـي از درسـهايي كـه از        . ريزي و تهيه ابزارهاي آموزش مانند كتاب به كار برنـد            برنامه

و پرورش به ويژه هنگامي كه تغيير كل نظـام آمـوزش و پـرورش               هاي آموزش     پژوهش
تـوان گرفـت شـناخت وضـع موجـود و نقـد و بررسـي طرحهـا و                     ضرورت دارد، مـي   

هاي گذشته و نيز آينده نگري بر پايه خط سير تحوالت اجتماعي و اقتصادي هر                 تصميم
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  .جامعه است
وزش و پـرورش كـشور در       ما نيز براي آن كه بدانيم در بازسازي يا اصالح نظام آمـ            

هـاي اصـالح      زمان حاضر چه بايد كرد، بهتر آن است كه ببينيم در گذشته نزديك، طرح             
با شكـست روبـه رو      _ يا از همه جهات    _يا تغيير تا چه حد موفق بوده و چرا از جهاتي          

اين كاري است كه مـا پـيش از آنكـه نقـش دسـتاوردهاي علـوم تربيتـي را در         . اند  شده
  .پردازيم آموزش و پرورش شرح دهيم، مختصراً به آن ميبازسازي نظام 

چنانكه اشاره شد، كشور ما حدود چهل سال است كه در نظام آمـوزش و پـرورش                 
خود با مشكالتي روبه رو است كه اكثراً از تعارض ميان نظام موجود و نظام مطلوب كه                

جامعـه بـا    . آيـد   مـي  به وجـود    شود    از نيازهاي جامعه در حال توسعه و تحول ناشي مي         
اصالحاتي كه متأسفانه بيشتر به نتيجه مطلوب نرسيده سعي كرده است اين مرحله برزخ        

اصالح يا بازسازي نظام آموزش و پرورش در اين برهه از زمان دوبار و بـا                . را طي كند  
نخستين آنها پيش از وقوع انقالب اسـالمي و  . تنظيم دو طرح و اجراي آنها آزمايش شد      

ريزي و اجرا شد و طرح ديگر پس از انقالب اسالمي و در                پي 1345-1350در سالهاي   
در هر دو طـرح دو اصـل اساسـي يعنـي            .  تهيه و به مرحله اجرا گذاشته شد       1360دهه  

همسو كردن برون داد نظام با نيازهاي حال و آينده كشور و اجراي عـدالت آمـوزش و                  
شـد،   كه اين دو طرح را رهنمون مي  هايي    پرورش در درون نظام در نظر بود؛ ولي فلسفه        

انديـشيد و     تفاوت ماهوي داشت؛ به اين معني كه طرح اول بيشتر به هدفهاي دنيوي مي             
برخي از طرحهاي اصالحي را كه در كشورهاي پيشرفته آن روز در حال اجـرا بـود بـه                   

 در  (LANGEVIN_WALLON)والـون   _ويژه طـرح معـروف بـه طـرح النـژون          
شـد بـا    شمرد و دومي كه پس از انقالب اسالمي تهيه و اجـرا        ميفرانسه را الگوي خود     

نوعي فلسفه اسالمي هماهنگ بود و بيشتر به هدف آموزش و پـرورش نظـر داشـت و                  
البته در اين مقاله مجـال آن نيـست كـه بـه     . كرد تقريباً تغيير ساختار را به جد دنبال نمي     

هاي مثبت و منفي آنها را دقيقاً          جنبه بيان جزئيات اين دو طرح و مقايسه آنها بپردازيم و         
نويسنده اين مقاله كه ناظر تهيه و اجراي طـرح اول و بـا مـشاركت كمتـر،                  . نشان دهيم 

آنكـه وارد بحـث در    توانـد بـي   شاهد چگونگي تهيه و اجراي طرح دوم بوده است، مـي   
. ستجزئيات دو طرح شود به جرأت بگويد كه هر دو طرح متأسفانه به نتيجه نرسيده ا               
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  :به نظر نويسنده اين شكست معلول عواملي است كه مهمترين آنها از اين قرار است
خـورد،    بـه چـشم مـي   1345 -1350نخستين عاملي كه در تهيه و اجراي طرح     .1

دستوري بودن و سياسي بودن آن بود؛ به عبارت ديگر، زمامداران وقت به جاي آنكه در                
تر در اين انديشه بودنـد كـه بـه انتقادهـاي            فكر اصالح نظام آموزش از درون باشند بيش       

المللي كه دولت ايران در آنها عضويت داشت پاسـخ داده، وانمـود كننـد كـه           مجامع بين 
ديدند كـه پـيش       كند و آنان الزم نمي      نظام آموزش و پرورش كشور راه تحول را طي مي         

ازنـد و   از طرحريزي اصالح نظام آموزش و پرورش، به مطالعه عيني وضع موجـود بپرد             
بيشتر مطالعه و مقايسه الگوهايي را كه در كشورهاي ديگر به كار رفتـه بـود در تهيـه و                    

در طرح تغيير نظـام آمـوزش و پـرورش پـس از انقـالب               . كردند  اجراي طرح لحاظ مي   
اسالمي نيز هر چند طراحان بازسازي واقعاً خواهان اصالح وضـع آمـوزش و پـرورش                

به گردآوري اطالعات دربارة گذشـته و حـال نظـام و            كشور بودند، در صدد نبودند كه       
تجزيه و تحليل آنها و از اين راه بـه كـشف علـل شكـست طـرح گذشـته تغييـر نظـام                        

كردنـد از     اي آرماني توجه داشتند و سـعي نمـي          بپردازند؛ به عبارت ديگر صرفاً به آينده      
اساساً مـا   . ندتاريخ آموزش و پرورش دست كم در پنجاه سال پيش از انقالب مدد بگير             

در بيشتر موارد، به جاي اينكه كارهاي گذشـتگان را ارزيـابي و منـصفانه انتقـاد كـرده،                   
هاي قوت و ضعف آن را بشناسيم، بدون علت شناسي ناكاميها در صدد حل مسأله                 جنبه
پنداريم كه نوآوري به معني ناديده گرفتن گذشته است؛ در حالي كه هيچ          آييم و مي    برمي

در حقيقت هر پديه نو، نـوعي تكميـل و تهـذيب            . كه از هيچ به دست آيد     نوعي نيست   
عـالمي نـو و آدمـي      «اند    افكار و اعمال كساني مانند ما است كه به قول حافظ مايل بوده            

  .پديد آورند» نو
عامل دوم شكست برخورد احساساتي و نه عقلي و تجربي با مسأله اي پيچيده               .2

رورش است؛ به عبارت ديگر، در طرح اول دسـت        و ظريف نظير تغيير نظام آموزش و پ       
اندركاران به جاي آنكه طرحي مبتني بر تجربـه و منطـق علمـي ارائـه دهنـد و شـرايط                     
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اجراي آن را فراهم آورند، به نحو انتزاعي يا به صورت تقليدي، اهداف كلي نظام آينـده    
 چـون در فرانـسه      مـثالً . كردند  ها را در سطوح مختلف آن تعيين مي         ريزي  و مبناي برنامه  

پس از جنگ جهاني دوم طرح بسيار منطقي و منسجمي تهيه شده و در دست اجرا بود،                 
آنكه اطالع كافي در مورد مـشكالت اجـراي ايـن طـرح در                روشنفكران و استادان ما بي    

خود فرانسه به دست آورند، مقتضيات تاريخي و فرهنگي جامعه ما را ناديده گرفتـه بـا                 
م كردن شرايط الزم از الگوي فرانسوي پيروي و اجراي طـرح را در             شتاب و بدون فراه   

راهنمـايي  «سراسر كشور آغاز كردند، در نتيجه فلسفه مترقي تبديل آموزش تحميلي بـه              
هنوز تحقق نيافته و تنها نامي از اين اصل مهم تربيتي بـر دوره  » تحصيلي و سپس شغلي   

 .نده استاول متوسطه يا مرحله آخر آموزش عمومي باقي ما

عامل ديگر شكست طرح، ناآگاهي كساني است كه به نحوي در سـازماندهي و               .3
اجراي مراحل مختلف بازسازي نظام آموزش و پرورش دخالت داشتند؛ به عبارت ديگر             

اي كه به فلسفه و  مديران مذكور با وجود حسن نيت و عالقه به حل مشكالت، در رشته 
گيرد مربوط باشد، تحصيل نكرده       كه انجام مي  اصول آموزش و پرورش و ارزيابي كاري        

 .بودند

اي بهـم     علت ديگر شكست طرح، غفلت از نظام آمـوزش در هيـأت مجموعـه              .4
كردند در يك مرحله يا سطح        پيوسته و كل مانند بود؛ به اين معني كه مجريان تصور مي           

است و  از آموزش و پرورش مثالً مرحله متوسطه و عالي، اصالحاتي به عمل آيد، كافي               
توان اصالح سطوح ديگر را به آينـده موكـول كـرد غافـل از اينكـه بازسـازي نظـام                       مي

آموزشي مستلزم آن است كه كار در دو جهت طولي و عرضي انجام گيـرد و اگـر قـرار                    
شد از يك مرحله كار آغاز شود، اصالحات بايد از باال يعني از مرحلـه آمـوزش عـالي                   

 زيـرا تـا دانـشگاه بـه ويـژه گروههـاي  آموزشـي يـا                  آغاز گردد نه از مرحلـه ابتـدايي؛       
هاي علوم تربيتي در مطالعات پيش و در حين اجـراي طـرح شـركت نكننـد و                    دانشكده

آموزش معلمان آينده و آگاه ساختن معلمان شاغل در سطح عالي صورت نگيـرد، نهـاد                
 .مسئول در اجراي طرح، موفق نخواهد شد

 افكار عمومي و عدم توجـه بـه آمـاده           عامل ديگر شكست طرح، ناديده گرفتن      .5
انـدركار آمـوزش و       ها و جلب موافقـت و مـشاركت گروههـاي دسـت             ساختن خانواده 
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 .پرورش در اجراي طرح بازسازي بوده است

آنچه تاكنون بيان شد عواملي است كه به نظر نويسنده و بنا بـر تجربـه و نيـز از راه                     
ك شامل همـه عوامـل و داليلـي كـه           شود و بي ش     رجوع به برخي از مĤخذ استنباط مي      

رو ساخته است نيـست   طرحهاي اصالح نظام آموزش و پرورش را با عدم موفقيت روبه     
هـا   تر و دقيقتـر بـه آن     و مطمئناً داليل ديگري نيز وجود دارد كه بايد از راه بررسي عيني            

ي آيد كه با رعايت چه اصول و شـرايط        در هر حال، سرانجام اين پرسش پيش مي       . رسيد
بايد به تغيير نظام آموزش و پرورش، در اوضاع و احوال كنوني دست زد؟ البته پاسخ به              
اين سوال مستلزم توجه به علل شكـست در اجـراي طرحهـاي گذشـته از يـك سـو و                     

اي روشـن و روشـي        شناخت وضع كنوني نظـام آمـوزش و پـرورش و داشـتن فلـسفه              
 بيـان ايـن فلـسفه بايـد ابعـاد      سنجيده در طراحي و اجراي بازسـازي نظـام اسـت و در    

المللي را در نظـر داشـت و           بومي و تجارب بين    _اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي   
بر اين اساس و براساس آنچه گفته شـد        . روشهاي فلسفي و علمي را همزمان به كار برد        

  :توان اصول و شرايط زيرا را در اين امر خطير يادآور شد مي
رين اصــل هــم باشــد، لــزوم مطالعــه علمــي نخــستين اصــل كــه شــايد مهمتــ .1

اين كار بايد با مشاركت مديران و معلمـان         . كمي و كيفي نظام كنوني است     هاي    نارسايي
در . نوانديش و نوآور درون نظام و پژوهشگران و متخصصان علوم تربيتي صورت گيرد            

ا توان به گفته دانـشمنداني كـه روشـهاي تغييـرات اجتمـاعي ر               اين صورت است كه مي    
  3.اند، به تغيير تجربي و عقالني و نه اجباري و تحميلي اميدوار بود مطالعه كرده

اي   اصل ديگر تهيه و اجراي طرح بازسازي چنانكه گفتـه شـد، تعيـين فلـسفه                .2
روشن و برشمردن اهداف و غاياتي است كه كل نظام در همه سطوح بايد براي نيل بـه                  

ن فرهنگ خود و با توجه بـه تحـوالت حـال و    توان از درو آنها اين اهداف را بايد و مي     
در اين كار البته بايـد      . آينده جامعه ايراني و به صورتي كه قابل اجرا باشد مشخص كرد           

در اين زمينه . شناسي كودكان و نوجوانان و آموزندگان به طور كلي توجه داشت           به روان 
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انـد كـه بيـان آنهـا          هانديشه وران بزرگ ما و مربيان معروف جهاني به مباديي دست يافت           
در هر حال همـانطور كـه يكـي از ايـشان گفتـه              . كند  نوشتن مقاله ديگري را ايجاب مي     

  است، بايد همواره افراد را براي دسترسـي بـه انـساني زيـستن، همزيـستي بـا ديگـران،          
يادگيري مدام، عمل كردن و تحقق كمال جويي كه در فطـرت آدمـي اسـت، راهنمـايي                  

معنـي   شـدن بـي  » التحـصيل  فارغ« و پرورش آينده از بعد شناختي، در نظام آموزش . كرد
اي قدم گذاشته است كه عصر انفجار اطالعـات ناميـده       است، زيرا عالم بشري به مرحله     

شود و فرد با افزايش سريع دانش روبه رو است و بايد بتواند در ميان انبوه اطالعاتي                   مي
كنـد، اطالعـات الزم را برگزينـد و           اران مي هاي گوناگون ذهنها را بمب      كه از طريق رسانه   

تـر    هاي خـود، غنـي      خود را به اصطالح نبازد و بتواند سرمايه دانش بشري را با نوآوري            
گيري نظام بازسازي شده در نظر داشت         البته در زمينه ارزشهايي كه بايد در هدف       . سازد

مـه حـال بايـد      توان گفت، ايـن اسـت كـه در ه           آنچه به اختصار مي   . گفتني بسيار است  
تربيت شخصيت از يك سو و تربيت اجتماعي به معني جامع كلمه و نيز تعالي بخشيدن                

 .به افراد از سوي ديگر، محور فلسفه آموزش و پرورش آينده باشد

اصل ديگر كه رعايت آن ضروري است، تلقي كردن نظام آموزش و پرورش بـه                .3
ير هر جزء آن، اجـزاء ديگـر را         اي با عناصر به هم پيوسته است كه تغي          صورت مجموعه 

عدم  رعايت اين اصل چنانكه در نقـد شـيوه اجـراي طرحهـاي گذشـته                 . سازد  مي متأثر
بـه عنـوان مثـال هرگـاه        . هاي كنوني را تـشديد خواهـد كـرد          يادآوري شد، ناهماهنگي  

بيني اصالح آموزش ابتدايي و عالي تغيير دهيم؛ از جملـه             آموزش متوسطه را بدون پيش    
ها و روشهاي آمـوزش در        يوه گزينش دانشجو در آموزش عالي يا تدوين برنامه        هرگاه ش 

دانشگاهها به صورت كنوني ادامه يابد، اين تغيير نه تنها به نتيجه مطلوب نخواهد رسيد،        
 .بلكه تعارضات موجود باقي خواهد ماند و رفع آنها دشوارتر خواهد شد

ح بازسـازي نظـام اسـت، در        اصل ديگري كه در واقع يكي از شرايط اجراي طر          .4
اين اصل بايد پيش از تهيه و اجراي طـرح و در حـين              . شود  جلب مشاركت خالصه مي   

اجرا و در درون نظام و بيرون آن رعايت گردد؛ به اين معني كه بايـد مـديريت متمركـز             
رفته رفته به سوي عدم تمركز سير كند و هدف اين باشد كه همـه كـارگزاران مـؤثر در                    

.  و در وهله اول هيأت آموزشي، در تهيه و اجراي طرح، شـركت داده شـوند                تغيير نظام 
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غرض از مشاركت بيروني آن است كه براي تعيين خط مشي آينـده و تـا آنجـا كـه بـه                      
تربيت نيروي انساني براي بازار كار مربوط است، سازمانهاي دولتي و خـصوصي ماننـد               

 بازرگاني در اين طـرح مـشاركت        وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت صنايع و اطاق         
داشته باشند و در آينده نيز بتوانند در ارزشيابي برآيندهاي اجراي طرح و نظارت بـر آن                 

هاي   فعاالنه شركت كنند و دانش آموختگان نظام را در كارهاي توليد و توزيع و فعاليت              
عنـوان  از سوي ديگر چـون مـردم بايـد بـه            . اقتصادي و اجتماعي ديگر به كار بگمارند      

هاي جديد را پذيرفته در اجراي آنها همكاري كنند،           كانونهاي خانوادگي، فلسفه و برنامه    
الزم است داليل تغيير نظام در موقع مقتضي و از راههاي گوناگون به اطالع آنان برسـد                 
و فايده و چگونگي اجراي طرح با توضيح كافي و مكرر همراه باشد و در همه موارد از                  

بديهي است كه فرايند آگاه سازي بايـد در وهلـه           . عه نظر خواسته شود   صاحبنظران جام 
بـه عـالوه در   . اول در مورد معلمان و مديران دستگاه آمـوزش و پـرورش انجـام گيـرد       

شود، فلسفه و داليل     خالل درسهاي نظري و عملي كه در مراكز تربيت معلم تدريس مي           
ـ         اصالحات پيش  ه آنهـا بـه معلمـان آينـده نيـز           بيني شده و راهكارهاي تحقق بخشيدن ب

 .آموخته شود

اصل ديگر، ارزشيابي مستمر طرح در حين اجرا است كه نخـست بايـد در يـك                  .5
نقطه از كشور كه حتي المقدور از لحاظ وضع اجتماعي و فرهنگي نمونه باشد، صورت               

تـوان مـشكالت اجـراي طـرح را بازشـناخت و بـا رفـع                  بر اثر اين ارزشيابي مـي     . گيرد
آنها، طرح را براي اجرا در  مـدارس و مراكـز آموزشـي سراسـر كـشور آمـاده        تدريجي  
 .ساخت

 

  نتيجه 
توان آنها را اصول اساسي تهيـه و          اصولي كه اشاره شد هر چندكامل نيست، لكن مي        

نتيجه كلي از آنچه گفتـه شـد        . اجراي طرحهاي بازسازي نظام آموزش و پرورش شمرد       
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صالح نظام آموزش و پرورش كـشور شـرط اساسـي    شايد اين باشد كه در بازسازي يا ا    
اين است كه پيش از دست زدن به هر اقدامي بايد به مطالعه و تحقيق در وضع حـال و                    
آينده نظام مذكور و در ارتباط با نهادهاي متحول ديگر جامعـه و الهـام از دسـتاوردهاي             

  .علوم تربيتي پرداخت و اين كار را آهسته و پيوسته پي گرفت
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آموزان ويت ديني و ملي دانشرمانهاي تعليم و تربيت و سنجش هآ
  شدننوجوان ايران در ارتباط با نگرش آنان به جهاني

 1آباديدكتر حسين لطف

  
  چكيدة 

 جانبـة كودكـان و نوجوانـان و جوانـان           يافته، تربيت همه  آموزش و پرورش توسعه     
ايران بر محور باورهاي ديني و هويت ايراني، دانايي و توانايي بـراي زنـدگي سـالم در                  

صر كنوني و تعامل سازنده با جهان معاصـر از جملـه اهـداف اساسـي نظـام تعلـيم و                 ع
شـدن و   از سوي ديگر شاهد هستيم كه در چند دهة اخيـر فرآينـد جهـاني              . تربيت است 
 امـريكن در گوشـه و كنـار         _سازي، با فراگير كردن فرهنگ خـاص آنگلـو        طرح جهاني 

كنـد و از ايـن      تر مـي  تر و تنگ  ، تنگ جهان، عرصه را بر فرهنگها و هويت مردمان ديگر        
طريق، عالوه بر ايجاد تزلزل در آرمانهاي تعليم و تربيتـي كـشورهاي مختلـف، چـالش                 

-اي را براي هويت مردمان، خاصه نوجوانان و جوانان، ايجاد مـي           سابقهشناختي بي روان

 چالشهاي اجتماعي و تربيتي و رواني مذكور موجب شـده اسـت كـه نوجوانـان و                . كند
ايـن مـسأله، نخبگـان و       . جوانان كشور ما نيز درجاتي از بحران هويت را تجربـه كننـد            

دهد كه هويت ديني و ملي نوجوانان و        انديشمندان ما را نيز در مقابل اين سؤال قرار مي         
سازي قرار گرفتـه اسـت و بـراي محافظـت و            جوانان ما تا چه اندازه در معرض جهاني       

هنگي و هويت ديني و ملي آنان چـه بايـد كـرد و كـدام                هاي تاريخي و فر   تقويت ريشه 

                                                 
 عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي . 1
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در پاسـخ بـه چنـين       . ديرين با نوآوريهاي معاصر را بايـد پـذيرفت        هاي    تركيب از سنت  
 با عنـوان    1383اي است كه در پژوهش ملي موضوع بحث اين مقاله، كه در سال              مسأله

شدن يران به جهانيدانشگاهي اآموزان دبيرستاني و پيش  بررسي تأثير نحوة نگرش دانش    «
ايـم  ايم، به اين نتيجـه رسـيده  اجرا كرده» و تأثير آن بر ارزشها و هويت ديني و ملي آنان   

سازي، عامل مهمي در بروز مشكالت هويت ديني        شدن و طرح جهاني   كه فرآيند جهاني  
دانشگاهي است و ايـن چـالش جهـاني بـا     آموز دبيرستاني و پيش  و ملي نوجوانان دانش   

سازي سـنتي، موجبـات     گيري هويت و تضعيف هويت    اختن چگونگي شكل  دگرگون س 
آموزان نوجوان، خاصه آن دسته كه برخورداري اقتصادي        بحران هويت را در ميان دانش     

سـازي در تقابـل بـا    در واقع، نظام جهـاني   . و فرهنگي بيشتري دارند، فراهم آورده است      
گي نگرش نوجوانان و جوانان     وحدت هويت ديني و ملي ايرانيان است و بررسي چگون         

سـازي حـائز اهميـت اساسـي اسـت و           شـدن و جهـاني    كشور نسبت به پديـدة جهـاني      
اي بين هويت ديني و هويت ملي آنان با نگرشي كه بـه             مخصوصاً بايد ديد كه چه رابطه     

با چنين هدفي است كه ما مقياسهاي نظام ارزشي، هويت          . شدن دارند وجود دارد   جهاني
آمـوزان نوجـوان    شدن را ساخته و در مورد دانـش       لي و نگرش به جهاني    ديني، هويت م  

روش پژوهـشي در ايـن طـرح، پيمايـشي و      . ايـم دانشگاهي اجرا كرده  دبيرستاني و پيش  
پـسر و    شامل تمـامي دانـش آمـوزان          اين تحقيق،   جامعة آماري  اي است و  مقايسه_علّي

 4292حجـم نمونـة تحقيـق،       دانشگاهي كشور است و     مقطع دبيرستاني و پيش   دختر در   
يعنـي  (شدن در اين تحقيق، سه نوع نگرش اصلي به پديدة جهاني. آموز بوده است  دانش

) پـذير جويانه، و نگرش منفعـل و تـسليم       نگرش فعال و منطقي، نگرش مخالف و مقابله       
دانشگاهي ما بـه      آموزان دبيرستاني و پيش   بررسي شده است تا ببينيم نحوة نگرش دانش       

گـذارد و نظـام       ، چه اثري بر نظام ارزشي و حيات ديني و ملـي آنـان مـي               »شدنجهاني«
در پايان نيز بـا توجـه بـه         . آموزش و پرورش ما چه واكنشي بايد در برابر آن نشان دهد           

هاي پژوهشي در پاسخ به سؤاالت تحقيق، پيشنهادهايي را براي آموزش و پرورش، يافته
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  .ايمائه كردهدانشگاهي اردبيرستانها و مراكز پيش
آموزان نوجوان، نظام ارزشـي، هويـت دينـي،         تعليم و تربيت، دانش   : واژگان كليدي 
  سازيشدن، جهانيهويت ملي، جهاني

  
  شناختي در هويت نوجوانان و جوانانشدن و چالش روانجهاني. 1

آرمانهاي تعليم و تربيت در ايـران اساسـاٌ برگرفتـه از تعـاليم اسـالمي و فرهنـگ و                    
هـم در قـانون   . ديني و ملي و مقتضيات زندگي اجتمـاعي و فرهنگـي مـا اسـت          هويت  

سـالة كـشور،    انـداز توسـعة بيـست       اساسي جمهوري اسالمي ايران و هم در سند چشم        
 جانبة كودكان و نوجوانان و جوانـان         يافته، تربيت همه   تحقق آموزش و پرورش توسعه    

نايي و توانايي بـراي زنـدگي سـالم در          ايران بر محور باورهاي ديني و هويت ايراني، دا        
. عصر كنوني و تعامل سازنده با جهان معاصر از جمله اهداف نظام تعليم و تربيت است               

از سوي ديگر شاهد هستيم كه در چند دهة اخير فرآيند و طرح جهاني شدن، با فراگيـر                  
امريكن در گوشه و كنار جهـان، عرصـه را بـر فرهنگهـاي              _كردن فرهنگ خاص آنگلو   

كنـد و از ايـن      تر مـي  تر و تنگ  ديگر و بر هويت مردمان متفاوت از فرهنگ مذكور تنگ         
طريق، عالوه بر ايجاد تزلزل در آرمانهاي تعليم و تربيتـي كـشورهاي مختلـف، چـالش                 

ادواردز و  (اي را براي هويت مردمان غيرغربي ايجاد كـرده اسـت            سابقهشناختي بي روان
اين ). 1383، استيگليتز،   2000 و   1999 و   1997لهارت،  ؛ و اينگ  2000؛ گرل،   2000آشر،  

يابي براي نوجوانان و جوانان كشورما، خاصه براي آنـان كـه متعلـق بـه                دشواري هويت 
-طبقات نسبتاً سنتي جامعه هستند، اما در مدرسه و دانشگاه با مظاهر گونـاگون جهـاني               

هـاي  غربـي و بـا رسـانه      شوند و يا در ارتباط و آشنايي با سبك زندگي           شدن مواجه مي  
  ).1381موالنا، (گروهي غربي هستند، بيشتر است 

 جاي جهان، منجر    سازي، جدا از اشاعة فرهنگ و سبك زندگي غربي در همه          جهاني
به نابرابريهاي اقتصادي بين كـشورهاي پيـشرفتة صـنعتي و كـشورهاي غيـر صـنعتي و                  

ي داخلي در كشورهاي مـذكور را       شود، درگيريها افزايش ناآرامي و منازعه ميان آنان مي      
افزايـد و تلفـات و خـسارات سـنگيني را بـر             زند، بر نا امنيهاي جهاني مـي      نيز دامن مي  

). 2001؛ و واتـرمن،     2000؛ تيرنـي،    2000هلد،  (كند   نيافته تحميل مي   كشورهاي توسعه 
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چنين است كه در بسياري از كشورهاي غيرپيـشرفته، بازسـازي هويـت و خودشناسـي                
سازي و تعيين مرز ميان خودي و بيگانـه، اهميـت روزافـزون             ن در رابطه با جهاني    جوانا

  ).2000؛ بوكووانسكي، 1999؛ هال، 1999براون، (كند پيدا مي
شناختي مذكور موجب شده است كه نوجوانان و جوانان         چالشهاي اجتماعي و روان   

طلبـي مـدرن   كشور ما نيز بر سر دوراهي انتخـاب بـين سـنن كهـن فرهنگـي و تجـدد                
در حالي كـه مـسألة اساسـي        . سرگردان شوند و درجاتي از بحران هويت را تجربه كنند         

فـردي و   يابي در بين نوجوانان غربي به هويت جنـسي، خـانوادگي، روابـط بـين              هويت
، گـروه بزرگـي از نوجوانـان و    )1993؛ راكـيچ،  2003ِبرك، (شود شغلي آنان مربوط مي 

موارد مذكور، با اين سؤال مواجه هـستند كـه چـه مقـدار از               جوانان كشور ما، عالوه بر      
داشت و تا چه انـدازه بايـد بـا تحـوالت جهـاني              سنن ديني و ملي را بايد محفوظ نگه         

دهـد  اين مسأله نخبگان و انديشمندان ما را نيز در مقابل اين سؤال قرار مـي              . همراه شد 
ازه در معرض تحول قرار گرفتـه       كه هويت ديني و ملي نوجوانان و جوانان ما تا چه اند           

هاي تاريخي و فرهنگـي و هويـت دينـي و ملـي           است و براي محافظت و تقويت ريشه      
آنان چه بايد كرد و كدام تركيب از سنن ديرين با نوآوريهاي معاصـر را بايـد پـذيرفت                    

  ).1381محمدي، گل(
م از  دهد كـه نزديـك بـه يـك سـو          نشان مي ) 1382آبادي،  لطف(مطالعات پيشين ما    

 سالة ايران در هويت ديني و ملي دچار مـشكل هـستند و              30 تا   15نوجوانان و جوانان    
-كه نيمي از كل نوجوانان و جوانان را تـشكيل مـي           (درك و فهم تعداد بيشتري از آنان        

در فهـم   . اي نيـست   جانبـه  از جوامع و فرهنگ غربي فهم پخته و رشديافته و همه          ) دهند
جوانان كـل كـشور،   بيش از نيمي از نوجوانان و  نيز  » سازي و جهاني  شدن جهاني«مسألة  

 مـسأله هاي مختلف اين     دانند كه جنبه   درستي نمي  دچار عدم انسجام فكري هستند و به        
كند  چيست، هريك از جوانب سياسي و اقتصادي و فرهنگي آن چه اهدافي را دنبال مي              

 ايـن   .آورد ان، بـه بـار مـي       كشورهاي مسلم   ساير برايكشور ما و     را براي    يو چه عواقب  
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اي كه چالش اساسي در عصر حاضـر اسـت،          سردرگمي و عدم انسجام فكري در مسأله      
  .رشدي هويت اجتماعي استحاكي از نوعي كم 

بررسـي تـأثير    « با عنوان    1383در پژوهش ملي موضوع بحث اين مقاله، كه در سال           
شدن و تأثير آن بر      به جهاني  دانشگاهي ايران آموزان دبيرستاني و پيش   نحوة نگرش دانش  

ايـم كـه فرآينـد      ايم، به اين نتيجـه رسـيده      اجرا كرده » ارزشها و هويت ديني و ملي آنان      
سازي، عامل مهمي در بروز مشكالت هويـت دينـي و ملـي             شدن و طرح جهاني   جهاني

دانشگاهي است و اين چالش جهاني با دگرگـون         آموز دبيرستاني و پيش   نوجوانان دانش 
سازي سـنتي، موجبـات بحـران      _گيري هويت و تضعيف هويت     چگونگي شكل  ساختن

آموزان نوجوان، خاصـه آن دسـته كـه برخـورداري اقتـصادي و          هويت را در ميان دانش    
هاي پژوهشي ما حاكي از آن اسـت كـه   يافته. فرهنگي بيشتري دارند، فراهم آورده است   

 دوستي واكنش   تقادات ديني و ايران   نوجوانان و جوانان ايران هر چند عموماً در زمينة اع         
دهند، در نمودهاي عملي و عيني هويت دينـي و        اي نشان مي  بسيار مثبت و اميدواركننده   

دوستي در جوهر خود بـه معنـاي كوشـش          ملي دچار ضعفهاي جدي هستند؛ مثالً ايران      
ناپذير براي خدمت به كشور و احساس مسؤوليت عميق و عملي در تعهـد بـه                خستگي

و قانون و عدالت و بهبود زندگي بهداشتي و اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي خـود             نظم  
و ساير مردم است؛ اما گروههاي وسيعي از نوجوانـان و جوانـان، كـه در جنبـة نظـري                    
داراي هويت محكم ديني و ملي هستند، در عمل گرفتار سـردرگمي و توقـف و تعليـق      

دوسـتي از خـود     تضيات حقيقـي ايـران    هويت هستند و تعهد عملي الزم را نسبت به مق         
اين ضعف تعهد و مسئوليت نسبت به مصالح عمومي و ملي در جـواني  . دهندنشان نمي 

و بزرگسالي نيز باقي است و نتيجة آن را در مناسـبات اجتمـاعي و اقتـصادي مـردم بـا                     
  .يكديگر شاهد هستيم

دن و نفـوذ فرهنـگ      شـ آيد كه مردم، در برخورد با مسألة جهاني       از مطالعات ما برمي   
. دهنـد غربي، هويت فرهنگي و ديني و ملي خود را دست كم به سه صورت بـروز مـي                 

اولين واكنش مردم آن است كه خود را به گذشتة تاريخي خـويش نزديكتـر كننـد و در                   
برابر نفوذ فرهنگ بيگانه مقاومت نمايند، واكنش ديگر آن است كه گروهي از مـردم بـه                 

كنند و در فكر آنند كه پديدة مسلط فرهنگي و اجتماعي كـدام             گذشتة خود توجهي نمي   
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توان آيندة خود را، در وراي فرهنگ سنتي و كهن، با مقتضيات جهان           است و چگونه مي   
معاصر و نوجويي ناشي از آن سازمان داد، در واكنش سوم، گروهي از مـردم در پـي آن                   

 عناصر مثبت و درسـت فرهنـگ و         آيند كه گذشته را به حال و آينده پيوند بزنند و          برمي
در ميان دولتمردان   . هاي تاريخي و ديني و ملي خود بنا كنند        تمدن معاصر را روي ريشه    

مـشابه ايـن واكنـشها را بـه صـورتهاي           . توان ديد و نخبگان نيز همين سه واكنش را مي       
ايم؛ مـثالً، انقـالب اسـالمي، كـه جـوهرة آن بازسـازي             مختلف در قرن اخير شاهد بوده     

هويت اسالمي مردم بود، در ربع قرن اخير در پي آن برآمد كه هويت ديني را در محور                  
اين كوشش به تدريج تحـوالتي پيـدا كـرد و اكنـون شـاهد آن                . هويت ايراني قرار دهد   

هستيم كه وحدت هويت ديني و ملي، به عنوان راه و رسـم اصـيل زنـدگي ايرانـي، در                    
بينـيم  بر چنين اساسي است كـه مـي       .  شده است  ميان گروههاي وسيعي از مردم پذيرفته     

سازي در تقابل با وحدت هويت ديني و ملي ايرانيان است و به همين دليـل      نظام جهاني 
. كنـد است كه هجوم فرهنگي خود را به شكلهاي مختلـف بـر كـشور مـا تحميـل مـي                   

 تخريب هويت ديني و ملي نوجوانان و جوانان به دست مهاجمين مذكور نيز بخـشي از               
  .كندايراني عمل مي_همين تقابل است و در مقابل فرهنگ اسالمي

كه فرهنگ كالسيك غيررسمي و غيرحكومتيِ چنـد هـزار           ايراني،   _فرهنگ اسالمي 
-اخـالق  ،ورزي خـرد نگري ديني و ملـي،      اصولي سالة ايراني است و مشخصة اصلي آن      

 بـا فاصـلة     اعصار متوالي  در, و هنر ايراني است   و عرفان    و اتّكاء به زبان و ادب        گرايي،
حيات و رشد تدريجي خـود ادامـه داده اسـت و             به, دولتهاهاي رسمي    معيني از خواسته  

ناخود آگاهِ جمعي روح ايراني و نيروي محركة پنهانِ روانيِ ايرانيـان نيـز بـوده اسـت و         
  . هست

اين فرهنگ كالسيك كه اساسـاً بـر راه و رسـم زنـدگي و زبـان و اخـالق ايرانـي،                      
ائمـة   و   )ص(مات ديني خاصه در قرآن كريم معـارف و سـنن زنـدگي پيـامبر اكـرم                محك

هـر جـا كـه الزم بـوده از          ,  و بر عرفان و انديشه و هنرايراني استوار اسـت          )ع(معصومين
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 گوناگون جان سالم به     هجومهايگري آشكار پرهيز كرده تا از طوفانهاي سهمگين          جلوه
در خـرد و عـشق و عرفـان و هـدايتگري            , هدر برد و هرجا كه موقعيت را مناسب ديـد         

مــردان و زنــان فرهيختــه و در كــشش و كوشــش غيرتمندانــة جوانــان خــويش نمــود 
 . آشكارتري يافته تا دوام و پويايي خود را شدت بخشد

همين فرهنگ صيقل خوردة كالسيك است كه سرّاالسـرار جـاودانگي و سـرافرازي              
مخصوصاً اگر مـورد توجـه      , تواند ي كه مي  ايران و ايراني است و همين است آن فرهنگ        

ساز براي جوانـان     همتا و زندگي   عنوان بديلي بي   به, جدي حاكميتهاي ملي نيز قرار گيرد     
 سر بر افرازد و بقا و رشد و پيشرفت ايـران            معاصر سازيفضاي هجوم جهاني  كشور در   

وانـان و جوانـان   هاي رشد و پـرورش نوج  درواقع اگر برنامه  . و ايرانيان را تضمين نمايد    
كشور بر زمينة اين فرهنگ طراحي و اجرا شود، حل مشكالت موجود نيز ميسر خواهد               

همين نگرش به هويت ملي و ديني اسـت         ). 47 تا   45، صفحات   1380آبادي،  لطف (شد
ساز اين مقاله در موضوع سنجش هويت ديني و ملي نوجوانان و جوانان             كه نظرية زمينه  

  . شدن استنان به مقولة جهانيايران و بررسي نگرش آ
  
  شدن و آموزش و پرورش جهاني-2

شدن از يك دهه پيش بر سر زبانها افتاده است در مباحث علوم انساني، مقولة جهاني  
با (و در ارتباط با تعليم و تربيت جوانان به خصوص پس از فروپاشي بلوك شرق سابق                 

عرض گفتگوي متخصصان قرار گرفته      در م  1)1997؛ و گرين،    1997آثار ادواردز و آشر،     
اي كه امروز بسياري از مـردم كمـابيش بـا آن آشـنا هـستند،                جهاني شدن، پديده  . است

هاي اقتصادي و فرهنگـي، در زنـدگي انـسانها          اي را، خاصه در زمينه    جانبهتغييرات همه 
م، اي بـه آن نگـاه كنـي   معناي اين پديده، بر حسب آنكه از چـه زاويـه          . ايجاد كرده است  

توانيم با مفاهيم اقتصادي، سياسـي و فرهنگـي بـه           اين پديده را مي   . متفاوت خواهد بود  
تـوان  شـدن را از دو ديـدگاه مـي        در مقولة فرهنگي، مسألة اصلي جهـاني      . بحث گذاريم 

گوينـد و هماننـدي     شـدن از آن سـخن مـي       ديدگاه مثبت كه طرفداران جهاني    : نگريست
دهند و ديدگاه مخالف كه حفـظ هويـت         ود قرار مي  فرهنگي جهاني را آرزو و آرمان خ      

توانيم از اين دو ديـدگاه بـا دو اصـطالح           ما مي . شماردفرهنگي مردمان را بسيار مهم مي     
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  .نام ببريم» سبك زندگي مبتني بر فرهنگ ملي«و » امريكن_سبك زندگي آنگلو«
- مي )21 تا   6، صفحات   2000 (1شدن، آن طور كه استرومكويست و مانكمن      جهاني

اي است كه جوانب گوناگون زندگي فرهنگي، اعـم از نگـرش جنـسيتي              نويسند، پديده 
، دانـش، آمـوزش رسـمي، آمـوزش عـالي، مطالعـات زنـان،               )فمينيسم و ماسكولينيسم  (

تغييراتـي را كـه     . سـازد   مـي  آموزش بزرگساالن و هويت و سبك زندگي مردم را متـأثر          
آورد، عميقـاً بـر     هنگي مردم به بـار مـي      جهاني شدن در زندگي اقتصادي و سياسي و فر        

اين تأثير هم در    . گذاردنيز تأثير مي  ) آموزانشامل دانش (آموزش و پرورش و عناصر آن       
تعريف آموزش و پرورش، هم در اينكه آموزش و پرورش در خدمت چه كساني قـرار                

-گيرد و هم در مورد چگونگي سنجش و ارزشيابي آموزش و پرورش مـشاهده مـي               مي

شـده، هـم در كـشورهاي       دهد كه آمـوزش و پـرورش جهـاني        تحقيقات نشان مي  . شود
پيشرفتة صنعتي و هم در كـشورهاي در حـال توسـعه، در خـدمت طبقـات اجتمـاعي،                   

ــي  ــرار م ــصادي و فرهنگــي خاصــي ق ــرد اقت ــارنوي، (گي ــاربولس، 2002 و 1999ك ؛ ب
  .1)2002؛ و راپرت، 2002؛ دان، 2001؛هنري، ريزوي، و تايلور، 2000
  
  شدن سنجش هويت ديني، هويت ملي، و نگرش به جهاني-3

با توجه به آنچه گفته شد، بررسي چگونگي نگرش نوجوانان و جوانان كشور نسبت          
سازي حائز اهميت اساسي است و مخصوصاً بايد ديد كه          شدن و جهاني  به پديدة جهاني  

شـدن دارنـد،    جهـاني اي بين هويت ديني و هويت ملي آنان با نگرشي كه بـه              چه رابطه 
با چنين هدفي است كه ما مقياسهاي نظام ارزشي، هويت ديني، هويت ملي             . وجود دارد 

-آموزان نوجوان دبيرسـتاني و پـيش      شدن را ساخته و در مورد دانش      و نگرش به جهاني   

 .ايمدانشگاهي اجرا كرده

ر نگرش  منظور ما از هويت ديني و ملي در اين تحقيق، خود اساسي و مستمرّ فرد د               
نگـرش  (و هويت ملـي     ) اعتقادات ديني، عملكرد ديني   (به عوامل و عناصر هويت ديني       
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سـرزمين مـشترك، تابعيـت دولتـي        هاي تـاريخي مـشترك،      ريشهمثبت و جانبدارانه به     
و برخـورد فعـال و      ) مشترك، دفاع از سرزمين، سنن فرهنگـي و ادب و زبـان مـشترك             

  .شدن استسازنده با مسألة  جهاني
-پذيري در مقابـل پديـدة جهـاني       اي نظري ما در اين پژوهش آن است كه تسليم         مبن

واكنـشهاي انفعـالي در     . آوردشدن موجبات تضعيف هويت ديني و ملـي را فـراهم مـي            
شود كه فرهنگ و هويت افراد و گروهها تـابع نظـام            شدن، باعث مي  مقابل پديدة جهاني  

هش آن است كه نوجوانـان و جوانـان         مبناي ديگر نظري در اين پژو     . سازي شود جهاني
تواند راه رشـد خـود را بـدون         توانند خود را از جهان جدا كنند و كشور ما نيز نمي           نمي

شـدن  به بيان ديگر، ما در واكنش به پديدة جهـاني         . توجه به واقعيتهاي جهاني دنبال كند     
يت خويش را   بايد چنان كنيم كه هم در تعامل با جهان كنوني باشيم و هم ارزشها و هو               

از چنين ديـدگاهي اسـت      . پاسداري و تقويت كنيم و بر جهان انساني اثر مثبت بگذاريم          
يعنـي نگـرش فعـال و       (شـدن   كه در تحقيق ما سه نوع نگرش اصلي به پديـدة جهـاني            

شـود    بررسي مي ) پذيرجويانه، و نگرش منفعل و تسليم     منطقي، نگرش مخالف و مقابله      
، چـه   »شدنجهاني«دانشگاهي ما به      آموزان دبيرستاني و پيش   تا ببينيم نحوة نگرش دانش    

گذارد و نظام آموزش و پـرورش مـا           اثري بر نظام ارزشي و حيات ديني و ملي آنان مي          
 .چه واكنشي بايد در برابر آن نشان دهد

شدن، ابزاري را كه در سال      به منظور شناخت هويت ديني و ملي و نگرش به جهاني          
صود ساخته و روي يك نمونة وسيع ملـي از نوجوانـان و جوانـان                براي همين مق   1381

 براي پژوهشي ديگر يك نمونة وسيع       1382سراسر ايران اجرا كرده بوديم، ابتدا در سال         
ديگر از افراد نوجوان تا سالخوردة هشت استان كشور به كار گرفته، سپس براي استفاده               

دانـشگاهي  وزان دبيرستاني و پـيش    آمبررسي تأثير نحوة نگرش دانش    «در طرح پژوهشي    
از آن بـا تجديـد   » شدن و تأثير آن بر ارزشها و هويت ديني و ملـي آنـان        ايران به جهاني  

 پـس از    ، تحقيق  نهايي  پايايي ابزار   روايي عاملي و   مطالعات تعيين . نظر نهايي بهره برديم   
گيـري  نـه از كـل كـشور كـه از طريـق نمو    ( نفري 4292 از يك نمونة هاآوري داده جمع
دانـشگاهي در اسـتانهاي تهـران و        اي و از دبيرستانهاي پسرانه و دخترانه و پـيش         خوشه

بـراي  ،  )مركزي و يزد و چهارمحال بختياري و خراسان و مازندران به دست آمـده بـود               
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 مقياسهاي هويت ديني، هويت ملي و نگـرش بـه جهـاني شـدن انجـام       خرده   مقياسها و 
روش  بـراي كـسب اطمينـان از روايـي سـازة مقيـاس،               عالوه بر تحليل عـاملي    . گرفت
براي تعيين ضـريب پايـايي   ) Cronbach Alpha از نوع( شدة محاسبة پايايي شناخته

هم براي مقياسهاي هويت ديني  روش مذكور،استفاده شد و ميانگين مقادير پايايي با    نيز  
. ق به دست آمـد   تحقي شدن و هم براي مقياس نظام ارزشي در       و ملي و نگرش به جهاني     

 مقياسـهاي مـورد     دهندة ميزان پايايي هـر يـك از مقياسـها و خـرده             نشان 2 و   1جدول  
 .مطالعه است

 مقياسهاي هويت ديني، هويـت ملـي و         مقادير پايايي براي مقياسها و خرده     .1جدول  
  جهاني شدن
 مقياسهاخرده  مقياسها

ــت هويــ
  ديني

81/0 

هويـــت
ــادي اعتقـــ

  ديني
88/0 

ــت هويـ
ــردي عملكـ

  ديني
83/0 

هويــــت
گيرانة سخت
  ديني

79/0 

هويــــت
انگارانـةسهل
  ديني

73/0 

هويـــــت 
  اخالقي
81/0 

ــت هويــ
  ملي

86/0  

  دوستيايران
84/0  

  هويت دفاع از سرزمين
88/0  

نگــــرش
بـــه جهـــاني

  شدن 
79/0  

  سازيپذيرش جهاني
76/0  

  شدنمقابله با جهاني
80/0  

-جهــــاني
نگـــــــري و 

  گراييايران
81/0  
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  ر پايايي براي كل مقياس و ده ارزش مورد مطالعه مقادي-2جدول 
 اجتماعي  سياسياقتصاديخانوادگي  فردي  ارزشها

  80/0  72/0  76/0  81/0  78/0  پايايي

  جهاني  ملي  ديني  علمي  هنري

  شدن

  كل 

  مقياس

91/0  88/0  92/0  94/0  77/0  83/0  

  
 ها و خـرده   ها نيـز، كـه بـراي تعيـين قابليـت سـؤاالت مقياسـ              در تحليل عاملي داده   

دسـت آمـده در      انجام شد و ضـريب بـه         KMOمقياسهاي مربوط استفاده شد، آزمون      
 >Pهمچنين آزمون كرويت بارتلـت در سـطح   . بخش بودسطحي باال و كامالً رضايت

هـاي  عالوه بر اين، در تحليل عـاملي مـورد بحـث از روش مؤلفـه          . دار بود  معنا 0001.
داقل همبستگي قابل قبول ميان هر ارزش و عامل          براي ح  0.50اصلي و بارهاي عاملي     

 مقياسهاي مربوط بـه     نتايج تحليل عاملي نشان داد كه خرده      .  شده، استفاده شد   استخراج
-و با استخراج مؤلفـه  (1دار با ارزش ويژة باالتر از هر مقياس به عنوان عوامل قوي معنا  

در ابـزار سنجـشي مـا       )  درصد اخـتالف كلـي     6/76 تا   4/68هاي اصلي با قدرت تبيين      
  .وجود دارد

شدن، حـاوي   پرسشنامة مقياس سنجش هويت ديني، هويت ملي و نگرش به جهاني          
 سـؤال  28، )شامل سه خرده مقياس(شدن  سؤال مربوط به جهاني   41 سؤال است كه     84

 سـؤال مربـوط بـه       15، و   )شامل چهار خرده مقيـاس    (مربوط به هويت ديني و اخالقي       
 45+90مقيـاس نظـام ارزشـي نيـز داراي          . اسـت ) و خرده مقيـاس   شامل د (هويت ملي   

هـاي گونـاگون    اي در نظام ارزشي شخص در حـوزه       پرسش براي سنجش ده مقولة پايه     
فردي، خانوادگي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي، هنري، علمـي و نظـري، دينـي، ملـي و                

  .جهاني است
، پـژوهش  در ايـن     .اي اسـت  مقايـسه _روش پژوهشي در اين طرح، پيمايشي و علّي       

شـباهتها، تفاوتهـاي    ويژگيهـا،    متوجـه    شـدن، تأثير چگونگي نگرش بـه جهـاني      بررسي  
-هاي اول و دوم و سوم دبيرسـتان و پـيش          آموزان پايه هويت ديني و ملي دانش    ارزشي،  
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اي متغيرها و عوامل واسـطه    ، نقش   همچنين. ستدانشگاهي و مقايسة مورد به مورد آنها      
تحصيلي يـا معـدل    پيشرفت  وضعيت  ة تحصيلي، پاية تحصيلي،     شامل سن، جنس، دور   (

 سـطح درآمـد و      آموز، سـطح سـواد،    شناختي دانش وضعيت روان دانش آموز،   هاي  نمره
اي در خانواده از قبيـل      نوع و حجم امكانات فرهنگي و رسانه      منزلت شغلي پدر و مادر،      

هـا و   ش بـه برنامـه    كتاب و ماهواره و اينترنت، نگـرش بـه مناسـبات خـانوادگي، نگـر              
 در )آمـوز كاركردهاي مدرسه، و نگرش به نهادهاي اجتماعي و فرهنگي پيرامـون دانـش     

 ، بررسـي شـده    شدن و نظام ارزشي و هويت دينـي و ملّـي           نگرش به جهاني   سازي  زمينه
 .است

مقطع دبيرستاني دختر در پسر و  شامل تمامي دانش آموزان      اين تحقيق  جامعة آماري 
از آنجا كـه پـژوهش مـا از نـوع پيمايـشي و بـر اسـاس                  .  كشور است  دانشگاهيو پيش 

اي است، با توجـه بـه متغيرهـاي اصـلي و حجـم               مقايسه -تحليلهاي همبستگي و علّي   
شـامل مراكـز    (دانشگاهي در شش اسـتان مـورد مطالعـه          آموزان دبيرستاني و پيش   دانش

 نفـر، در    1091 تهـران    ، عدة نمونـه در اسـتان      )استان و دو شهر غيرمركزي در هر استان       
 نفــر، در 577 نفــر، در يــزد 637 نفــر، در چهارمحــال و بختيــاري 626اســتان مركــزي 

-آموز دختر و پسر دبيرستاني و پيش  دانش 656 نفر و در خراسان رضوي       705مازندران  

انتخاب بزرگترين  «به اين ترتيب، و با توجه به رعايت قانون كلّي           . دانشگاهي تعيين شد  
در انتخاب ايـن نمونـه،   . آموز بوده است  دانش 4292، حجم نمونة تحقيق ما      »نمونة الزم 

) با جمعيتي تقريباً برابـر    (ابتدا تمام استانهاي كشور را از بابت جغرافيايي به شش منطقه            
تقسيم كرده، سپس به طريق تصادفي يك استان را از هر منطقه و در نهايت مدارسـي از                  

 .ايميدهمركز و دو شهر ديگر آنها برگز

 طور مـساوي از     المقدور به در هر يك از شهرهاي نمونه، بر حسب عدة نمونه، حتي          
ان آموز  دانش. گيري شده است  دانشگاهي پسرانه و دخترانه نمونه    دبيرستانها و مراكز پيش   

 و فقط مواردي را     گيري تصادفي ساده انتخاب      از طريق نمونه   دختر و پسر هر مدرسه را     
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 . ايماند، در محاسبات منظور كردهها به طور كامل پاسخ دادهشنامهكه به سؤاالت پرس

دانـشگاهي  آمـوزان دبيرسـتاني و پـيش      بررسي چگونگي نگرش دانش   « در پژوهش   
ايـم  در پي آن بوده   » شدن و تأثير آن بر ارزشها و هويت ديني و ملّي آنان           ايران به جهاني  

 :كه

دانـشگاهي ايـران را بـه پديـدة         پـيش آموزان دبيرستاني و    چگونگي نگرش دانش  . 1
  شدن بررسي كنيم؟جهاني
دانـشگاهي  آموزان نوجوان و جـوان دبيرسـتاني و پـيش         هويت ديني و ملّي دانش    . 2

  ايران چه وضعيتي دارد؟
بـه ايـن پديـده در       ) منفعل و مخالف و فعال    (معلوم كنيم كه نگرشهاي گوناگون      . 3

ي چه تأثيري بر نظام ارزشي و هويـت دينـي و            آموز ايران ميان نوجوانان و جوانان دانش    
  ملّي آنان دارد؟

 دانشگاهي ايران چه ويژگيهايي دارد؟آموزان دبيرستاني و پيشنظام ارزشي دانش. 4

-شـدن در ميـان دختـران و پـسران دبيرسـتاني و پـيش              تفاوت نگرش به جهـاني    . 5

  دانشگاهي ايران چيست؟
ـ    تفاوت نگرش به پديدة جهـاني     . 6 آمـوز  ين نوجوانـان و جوانـان دانـش       شـدن در ب

 اجتمـاعي كـدام     -دانشگاهي متعلق به گروههـاي گونـاگون اقتـصادي        دبيرستاني و پيش  
 است؟

آمـوزان نوجـوان و جـوان دبيرسـتاني و          هاي متفاوت فرهنگي در بين دانش     زمينه. 7
  سازي دارد؟دانشگاهي ايران چه نمودي در نگرش آنان به پديدة جهانيپيش
ساز نگرش منفعل و مخالف و فعـال نوجوانـان و           شناختي زمينه وامل روان كدام ع . 8

  شدن است؟دانشگاهي ايراني به پديدة جهانيآموز دبيرستاني و پيشجوانان دانش
  
  هاي پژوهشي يافته. 4

هاي پژوهشي حاصل از كاربرد مقياسهاي فوق       در اين بخش از مقاله، بخشي از يافته       
دانشگاهي استان تهران و شش اسـتان       موزان دبيرستاني و پيش   آ نفر دانش  4292در مورد   

ديگر در شمال و جنوب و شرق و غـرب و مركـز كـشور، در رابطـه بـا هـشت سـؤال             
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  .شودمذكور، ارائه مي
  شدندانشگاهي ايران به پديدة جهانيآموزان دبيرستاني و پيشنگرش دانش)الف
  .ايم ارائه كرده1ودار هاي پژوهشي مربوط به اين موضوع را در نميافته
-آموزان به پديدة جهانيدانش هاي انواع نگرشه نمودار ستوني ميانگين نمر    .1 شكل

  شدن
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
در اين نمودار نشان داده شده است كه اوالً نگـرش فعـال و مخـالف هـر دو گـروه                     

) 6مره  و حداكثر ن1در مقياسي با حداقل نمرة (دانشگاهيآموزان دبيرستاني و پيش دانش
بـر  (سـازي اسـت، ثانيـاً       در سطحي بسيار باالتر از نگرش منفعل آنان به پديـدة جهـاني            

آموزان دبيرسـتاني     توان گفت كه دانش    مي ) درصد 99با احتمال   اساس تحليلهاي آماري،    
آن ( و ثالثـاً     سـازي تمايـل دارنـد     دانشگاهي به پذيرش جهاني   آموزان پيش بيش از دانش  

تـوان گفـت كـه      مـي )  درصـد  9/99با احتمـال    دهد،  اري نشان مي  گونه كه تحليلهاي آم   
تر   فعالآموزان دبيرستاني، نگرشي     در مقايسه با دانش    ،دانشگاهي  آموزان مقطع پيش  دانش

 در عين حال، نگرش منفعل نزديك بـه ميـانگين          . دارند شدنتر به مسألة جهاني   و منطقي 
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و پـذيرش آن هـشداردهنده اسـت و         سـازي   آموزان نوجوان ايران به پديدة جهاني     دانش
هـاي  آموزاني كه چنـين نگرشـي دارنـد، برنامـه    بايد به خصوص براي آن دسته از دانش     

  .آموزشي مناسبي تدارك ديد
آمـوزان نوجـوان و جـوان دبيرسـتاني و          وضعيت هويت ديني و ملّي دانش     ) ب
  دانشگاهي ايرانپيش

هويـت اعتقـادي،    (دينـي   هـاي هويـت     دهـد كـه مؤلفـه      نـشان مـي    2نمودار شمارة   
دوسـتي و دفـاع از      شامل ايـران  (و هويت ملي    ) انگارانة ديني عملكردي، اخالقي و سهل   

  .دانشگاهي چه وضعيتي داردآموزان دبيرستاني و پيشدر ميان دانش) سرزمين
آمـوزان دبيرسـتاني و     اي هويت دانـش   هاي رتبه هنمرمقايسة   نمودار ستوني    .2 شكل

  دانشگاهيپيش
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 در هويـت اعتقـادي دينـي،        بينـيم كـه   ميهاي اين دو گروه     با توجه به ميانگين رتبه    
-دانـشگاهي بـيش از دانـش      آموزان پـيش   ميانگين دانش  ،دوستي و دفاع از سرزمين    ايران

 كـه پـيش بينـي        چنـان  _انگارانة دينـي  آموزان دبيرستاني است؛ اما در مورد هويت سهل       
آموزان هاي دانش   آموزان دبيرستاني بيش از ميانگين رتبه     نشهاي دا  ميانگين رتبه  _شد مي

دانـشگاهي، در   آمـوزان پـيش   ها بيانگر آن است كه دانش      اين يافته  .دانشگاهي است پيش
آموزان دبيرستاني، رشديافتگي بيشتري در هويت اعتقادي ديني، هويـت          مقايسه با دانش  
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انگارانـة  بـرعكس، هويـت سـهل   . دهنـد دوستي و هويت دفاع از سرزمين نشان مي     ايران
مسلماً اين  . دانشگاهي است آموزان پيش آموزان دبيرستاني نيرومندتر از دانش    ديني دانش 

تـوان نقـش عـواملي      آموزان مورد بحث نيز مربوط است، امـا نمـي         تفاوتها به سن دانش   
ــش    ــشتر دان ــمندي بي ــات و هوش ــصيلي و اطالع ــت تح ــون موفقي ــر، چ ــوزان ديگ آم

آموزان دبيرسـتاني بـه     از آنجا كه گروه وسيعي از دانش      .  را ناديده گرفت   دانشگاهي  پيش
شوند، جا دارد كه براي تربيت هويـت دينـي و ملـي آنـان               پاية تحصيلي باالتر وارد نمي    

هاي الزم تدوين شود و به مرحلة اجرا درآيد تا آنان نيز، همانند دانش آموزاني كه                برنامه
  .كنند، رشديافتگي بيشتري در هويت خود نشان دهنديدانشگاهي تحصيل مدر پاية پيش

  
شدن با نظـام    رابطة سه نوع نگرش منفعل و مخالف و فعال به پديدة جهاني           ) ج

  دانشگاهيآموزان دبيرستاني و پيشارزشي و هويت ديني و ملّي دانش
دهـد كـه اوالً بـين نگـرش منفعـل بـه             هاي پژوهشي ما نشان مي    در اين مورد، يافته   

سازي از يك سو و نگرش مخالف و فعال به آن از سوي ديگر همبـستگي منفـي                 نيجها
همچنين، نگرش مخالف و نگـرش فعـال        . وجود دارد ) -40/0 و   -50/0(بسيار نيرومند   

توان گفت كه نگرش منفعل      دارند؛ بنابراين، مي  ) 65/0(همبستگي مثبت و بسيار نيرومند      
گيرد؛ بـه بيـان ديگـر، نگـرش فعـال و            ر مي در مقابل دو نوع نگرش مخالف و فعال قرا        

جويانـه بـا آن نيـز       شدن عموماً همراه با نگرش مخالف و مقابله         منطقي به پديدة جهاني   
  .هست

هاي پژوهشي مربوط به اين سـؤال آن اسـت كـه نظـام ارزشـي و                نكتة دوم در يافته   
آمـوز  بينـي نـوع نگـرش نوجوانـان دانـش         هاي هويت، قدرت بااليي بـراي پـيش       مؤلفه

سه نـوع نگـرش منفعـل، مخـالف و          (شدن    دانشگاهي به پديدة جهاني   دبيرستاني و پيش  
بـيش از  ) يـا نگـرش منفعـل   (سازي دهد كه پذيرش جهاني  ها نشان مي  يافته. دارد) فعال

 در مورد دفاع    -59/0العاده نيرومند   با ضريب بتاي فوق   (همه متأثر از ضعف هويت ملي       
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، ضعف هويت ديني    )دوستي در ايران  -54/0بسيار نيرومند   از سرزمين و با ضريب بتاي       
بـا ضـريب بتـاي بـسيار        (انگارانة دينـي    ، هويت سهل  )-49/0با ضريب بسيار نيرومند     (

با ضـريب بتـاي     (و نيز متأثر از گرايش مثبت به ارزشهاي غربي و بيگانه            ) 40/0نيرومند  
 .است) 28/0

 جويانه با آن، بـرعكس       يا مقابله  شدن و نگرش مخالف   نگرش فعال به پديدة جهاني    
بـا  (دوسـتي   مورد قبل، اساساً ناشي از نيرومندي هويت دفاع از سرزمين و هويت ايران              

با ضـريب  (، قدرت هويت اعتقادي و عملكردي ديني   )44/0ضريب بتاي بسيار نيرومند     
. تاسـ ) 365/0با ضريب بتاي نيرومند     (و نيرومندي هويت اخالقي     ) 37/0بتاي نيرومند   

با ضريب  (انگارانة ديني   آموز كه دچار هويت سهل    برعكس، آن دسته از نوجوانان دانش     
بـا ضـريب بتـاي      (و گرايـشهاي غربـي و بيگانـة جهـاني           ) -475/0بتاي بسيار نيرومند    

سازي نشان  هستند، كمترين نگرش فعال و مخالف را به پديدة جهاني         ) -385/0نيرومند  
و ارزشـهاي   ) -205/0با ضريب بتاي    (ه ارزشهاي فردي    همچنين، نوجواناني ك  . دهندمي

دهنـد، كمتـر    را در اولويت ترجيحهاي خود قرار مـي       ) -18/0با ضريب بتاي    (اقتصادي  
سـازي  جويانه با پديـدة جهـاني     داراي نگرش فعال و منطقي يا نگرش مخالف و مقابله           

  .هستند
بيت هويت ديني و ملـي       ريزي تر  هاي فوق رهنمودهاي ارزشمندي براي برنامه     يافته

  .دهد آموزان در اختيار قرار ميو اجتماعي و جهاني دانش
  
  دانشگاهي ايرانآموزان دبيرستاني و پيشويژگيهاي نظام ارزشي دانش) د

شـود، از   نظام ارزشي، كه ارزشهاي ديني و ملي نيز بخش مهمي از آن را شـامل مـي                
دهندة رفتارهاي فرد است و به      ت  هاي شخصيت و نيروي محركه و جه      ترين اليه دروني

از آنجـا كـه     . آموزان نوجوان اهميت فـراوان دارد     همين دليل در چگونگي نگرش دانش     
جامعة ايراني و فرهنگ عمومي ما در مورد نظام ارزشـي و ترجيحهـا و شـدت ارزشـي                   

دهـد، جـا دارد كـه ببينـيم نظـام      اي نـشان مـي  العادهنوجوانان و جوانان، حساسيت فوق 
دانشگاهي به چه صورت اسـت و نيرومنـدي هـر    آموزان دبيرستاني و پيش  ي دانش ارزش

نمـودار زيـر، كـه ترتيـب و شـدت           . يك از ارزشهاي اين نوجوانان تا چه اندازه اسـت         
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-دهد، حاكي از واقعيتهـايي جالـب        آموز را نشان مي   ترجيحهاي ارزشي نوجوانان دانش   

  .تر بررسي شود توجه است و الزم است دقيق
آمـوزان دبيرسـتاني و     هاي نظام ارزشـي دانـش     ه نمودار ستوني ميانگين نمر    .3 لشك
 دانشگاهيپيش

  
  
  
  
  
  
  
  
 

تـرين     نشان داده شده است كـه از ميـان ده ارزش بررسـي شـده، مهـم                 3در نمودار   
دانشگاهي مـا، بـه ترتيـب اهميـت،         آموزان دبيرستاني و پيش   ارزشهاي مورد توجه دانش   

. 4ارزشــهاي اجتمــاعي، . 3ارزشــهاي خــانوادگي،  . 2هاي ملــي، ارزشــ. 1: عبارتنــد از
. 8ارزشـهاي اقتـصادي،   . 7ارزشـهاي فـردي،   . 6ارزشهاي علمـي،  . 5ارزشهاي مذهبي،  
جالـب توجـه    . ارزشهاي غربـي و جهـاني     . 10ارزشهاي سياسي، و    . 9ارزشهاي هنري،   

بـا ميـانگين    (وسـتي   دآموزان ايراني، ارزشهاي ملي و تمايالت ميهن        است كه براي دانش   
بـرعكس، اهميـت    . بيش از هر چيز اهميـت دارد      )  در طيفي از مقادير صفر تا يك       65/0

نكتـة  . كمتر از هر چيز ديگر اسـت      ) 34/0با ميانگين   (شدن  گرايش به سياستهاي جهاني   
با ميانگين  (دوستي، ارزشـهاي خانوادگي    مهم ديگر اين است كه، بالفاصله پس از ميهن        

دانشگاهي ما حائز بيـشترين     آموزان دبيرستاني و پيش   گيرد كه براي دانش     يقرار م ) 61/0
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آموزان ما كمتـرين اهميـت را،    از سوي ديگر، شاهد هستيم كه براي دانش       . اهميت است 
ارزشـهاي  . ، دارد)37/0بـا ميـانگين    (سازي، ارزشـهاي سياسـي        پس از ارزشهاي جهاني   

نيز مورد توجـه ايـن      ) 53/0با ميانگين   (ي  و ارزشهاي مذهب  ) 61/0با ميانگين   (اجتماعي  
 مـورد توجـه     51/0در مرتبة بعدي، ارزشهاي علمي است كه با ميانگين          . نوجوانان است 

  .گيرد دانشگاهي قرار ميآموزان دبيرستاني و پيشدانش
  
  
-شدن در ميان دختران و پسران دبيرسـتاني و پـيش        تفاوت نگرش به جهاني   ) هـ

  دانشگاهي ايران
آموزان براساس برخورد فعال،    دهد كه اوالً نگرش عموم دانش      ما نشان مي   بررسيهاي

سازي است؛ به طـوري كـه در مقيـاس مـورد            منطقي، مخالفت و مقابله با پديدة جهاني      
 و نمرة نگرش منفعـل      5نمرة نگرش فعال و مخالف نزديك به        ) 5/3با ميانگين   (مطالعه  

جلـوتر از  ) اما اندك( بابت به صورتي معنادار     است، ثانياً دختران از اين     3كمي بيشتر از    
  ).دهد اين وضعيت را نشان مي4شكل . (پسران هستند

آموزان پسر و دختر به     اي نگرش دانش  هاي رتبه هنمرمقايسة   نمودار ستوني    .4 شكل
 شدنپديدة جهاني

  
  
  
  
  
  
  
  
 

وان گفـت  تـ  مـي ، درصـد 99 با احتمـال  دهد كه،  نشان مي  4ها و نمودار شمارة     يافته
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 و نگـرش منفعـل   دهنـد سازي تمايل نشان مـي پسران بيش از دختران به پذيرش جهاني      
در ) نگرش مخـالف  (شدن  مقابله با جهاني  ، روحية   با همين ميزان احتمال   . بيشتري دارند 

 در مقايسه با پسران، نمرات بيشتري در        ،دخترانهمچنين،  . دختران بيش از پسران است    
  .اند به دست آورده)نگرش فعال (گراييي و ايراننگر مقياس جهانيخرده
آمـوز  شدن در بين نوجوانان و جوانـان دانـش  تفاوت نگرش به پديدة جهاني  ) و

   اجتماعي-دانشگاهي متعلق به گروههاي گوناگون اقتصادي دبيرستاني و پيش
اجتماعي، نگرش متفـاوتي بـه      _قاعدتاً انتظار داريم كه گروههاي گوناگون اقتصادي      

هاي پژوهشي مـا    يافته. شدن داشته باشند  هاي گوناگون و از جمله به پديدة جهاني       يدهپد
آمـوزان متعلـق بـه طبقـة        دانـش دهـد كـه       كند و نـشان مـي     نيز اين واقعيت را تأييد مي     

اجتمـاعي بـاال در     _آموزان متعلق به طبقـة اقتـصادي         اجتماعي پايين با دانش    _اقتصادي
بـا  .  دارنـد  001/0 تفاوتي معنادار در سطح      )سازيجهاني مقابله با    يعني(نگرش مخالف   

- گروه دانش   كه ، دريافتيم سازيمقابله با جهاني  نگرش  بررسي ميانگين اين دو گروه در       

 دارنـد؛ بـه     ،، نمرة باالتري در مقايسه با طبقة باال        اجتماعي _ اقتصادي آموزان طبقة پايين  
آمـوزان  در ميـان دانـش    ) مخـالف نگـرش   (سـازي    عبارت ديگر، روحية مقابله با جهاني     

آموزان متعلق دانشگاهي متعلق به طبقات پايين اقتصادي بيشتر از دانش     دبيرستاني و پيش  
  .به طبقات اقتصادي متوسط و باال است

 اجتماعي نشان داد كـه روحيـة   _تر گروههاي متعلق به طبقات اقتصادي  مطالعة دقيق 
 _آمـوزان طبقـة اقتـصادي       مـه در دانـش    بـيش از ه   ،   بـه ترتيـب    سازي، مقابله با جهاني  

 اجتمـاعي   _آموزان متعلق به طبقة اقتـصادي     دانشدر ميان   اجتماعي پايين، بعد بالفاصله     
انـد  در واقع گروه اول و دوم چون تفاوت معناداري با يكديگر نشان نـداده             (نسبتاً پايين   

آمـوزان  دانـش ن  در بـي  ، سـپس    )سازي، وضعيت تقريباً يكساني دارند    در مقابله با جهاني   
آمـوزان طبقـة    اجتماعي نسبتاً باال و در آخر، با مقداري فاصله، در دانش          _طبقة اقتصادي 

آموزان شود؛ به بيان ديگر، هر چه طبقة اقتصادي دانش        اجتماعي باال ديده مي   _اقتصادي  



         ...آموزان  آرمانهاي تعليم و تربيت و سنجش هويت ديني و ملي دانش         

  

379

سـازي از   شدن و تمايل كمتري به مقابله با جهـاني        باالتر است، تمايل بيشتري به جهاني     
  .دهند نشان ميخود

 

آمـوزان نوجـوان و جـوان       هاي متفاوت فرهنگي در بـين دانـش       تجلي زمينه ) ز
  سازيدانشگاهي ايران در نگرش آنان به پديدة جهاني دبيرستاني و پيش

آمـوزان  براي پاسخگويي به اين موضـوع و بـراي تعيـين وضـعيت فرهنگـي دانـش                
ي غيردرسي در خانـه و برخـورداري        نوجوان ايران، تحصيالت پدر و مادر، تعداد كتابها       

  .ايم گيري قرار دادهاز ساير امكانات فرهنگي را مبناي اندازه
آموزان متعلـق بـه طبقـة فرهنگـي پـايين و             دانش هاي پژوهشي ما نشان داد كه     يافته

 مقياسـهاي پـذيرش     آموزان متعلق بـه طبقـة بـاالي فرهنگـي در خـرده            متوسط با دانش  
 دوايـن تفاوتهـا در مـورد        .  تفاوتي معنـادار دارنـد     سازي جهاني سازي و مقابله با   جهاني

 و در مـورد گـروه متوسـط و     000/0مقياس در سطح    گروه پايين و باال در هر دو خرده         
نگـرش منفعـل   در كـه  با بررسي ميانگينهـا دريـافتيم    .  معنادار است  002/0باال در سطح    

هـاي  متعلـق بـه خـانواده     كـه    ( بـاالي فرهنگـي    ، گروههـاي  سـازي پذيرش جهاني يعني  
، در مقايـسه بـا گروههـاي متعلـق بـه            )تر و با امكانات فرهنگـي بيـشترند       تحصيلكرده  

اند، به ايـن معنـا كـه رونـد             نمرة باالتري كسب كرده    وضعيت فرهنگي پايين و متوسط،    
نگـرش مخـالف يعنـي    آموزان در همين گروه از دانش. اندسازي را بيشتر پذيرفته   جهاني

؛ ايـن بـدان معنـا     انـد   سازي، كمترين نمرة ميانگين را به دسـت آورده         با جهاني   مقابله در
هـاي  دانشگاهي متعلـق بـه خـانواده      آموزان دبيرستاني و پيش   است كه آن گروه از دانش     

تر بـه پديـدة     هم نگرش، منفعل  ) و از نظر اقتصادي نيز در طبقات باالتر       (تر  تحصيلكرده
  . دهندمتري به اين پديده نشان ميسازي دارند و هم مخالفت كجهاني

آموزان متعلق بـه طبقـة فرهنگـي پـايين، نـسبتاً      دانشتر نشان داد كه     بررسيهاي دقيق 
 نگـرش مخـالف يـا   آموزان متعلق به طبقة بـاالي فرهنگـي در    پايين و نسبتاً باال با دانش     

 و 001/0سـطح  اين تفاوت در مورد اول در   .  تفاوتي معنادار دارند   سازيمقابله با جهاني  
 طبقـة بـاالي فرهنگـي    ، معنادار است؛ به تعبيـر ديگـر      01/0در دو مورد بعدي در سطح       

  .داردسازي  مقابله با جهانينگرش مخالف و تمايل بهكمتر از ساير گروهها 
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ساز نگرش منفعل و مخالف و فعـال نوجوانـان و           شناختي زمينه عوامل روان ) ح
  شدندانشگاهي ايراني به پديدة جهانيآموز دبيرستاني و پيشجوانان دانش

نگرش (ساز هر يك از نگرشها      شناختي زمينه   براي بررسي اين موضوع، عوامل روان     
مقادير همبستگي ميان   . را جداگانه بررسي كرديم   ) منفعل، نگرش مخالف و نگرش فعال     

ري بـا   شناختي نشان داد كه نيروي زندگي، همبستگي منفي نيرومند و معنادا          عوامل روان 
اين مقـادير، بـه ترتيـب،       . اضطراب و افسردگي و پرخاشگري و روحية خالفكاري دارد        

دهد كـه نيـروي زنـدگي، حـاكي از           است و نشان مي    -45/0، و   -31/0،  -63/0،  -51/0
سالمت رواني و چهار متغير اضطراب و افسردگي و پرخاشگري و روحية خالفكـاري،              

-پذيرش جهـاني  (بستگي ميان نگرش منفعل     مقادير هم . حاكي از مشكالت رواني است    

شناختي نيز نـشان داد كـه ايـن نـوع نگـرش همبـستگي منفـي و          با عوامل روان  ) سازي
با سالمت رواني دارد و داراي همبستگي مثبت و معنادار با مـشكالت             ) -23/0(معنادار  
بيشترين مقدار همبستگي بين نگرش منفعـل     . است) -72/0با همبستگي متوسط    (رواني  

مشاهده شد، كه حاكي از انفعـال  ) 43/0با ضريب (سازي و روحية خالفكاري     به جهاني 
 خالفكـاري   ، بنابراين سازي است؛ و خود باختگي افراد خالفكار در مقابل تهاجم جهاني        

  . است) سازينگرش منفعل به جهاني (سازيزمينه سازي مؤثر براي پذيرش جهاني
 شناختي زمينه ساز نوع نگرش به پديـدة جهـاني           براي آنكه ببينيم كدام عوامل روان     

را متغيـر   ) نگرش منفعل (سازي   مقياس پذيرش جهاني   لة نخست، خرده  هدر و اند،    شده  
 شـناختي يعنـي      مقياسهاي مربـوط بـه عوامـل روان       مالك يا وابسته قرار داديم و خرده        

نـوان  نيروي زندگي، اضطراب، افـسردگي، پرخاشـگري و روحيـة خالفكـاري را بـه ع               
سـازي بـه كـار    متغيرهاي زمينه ساز يا مستقل براي زمينه سازش متغير پـذيرش جهـاني    

و ) مخـالف نگـرش   (سازي   هر بار متغيرهاي مقابله با جهاني      ،در دو مرحلة بعد   . گرفتيم
را بـه عنـوان متغيرهـاي مـالك يـا           ) نگرش منطقي يا فعـال    (گرايي    نگري و ايران  جهاني
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شناختي را به عنوان متغيرهـاي زمينـه          هاي مستقل عوامل روان   وابسته قرار داديم و متغير    
 تـأثير عوامـل     نـشان داد كـه    نتـايج ايـن تحليلهـا       . ساز وارد معادلـة رگرسـيون كـرديم       

توان با استفاده از متغيرهـاي      سازي را مي  شناختي بر نحوة برخورد با مسألة  جهاني         روان
  . خالفكاري تبيين كردنيروي زندگي، اضطراب، افسردگي، پرخاشگري و روحية

مغـاير بـا    ) -63/0بـا ضـريب     (هاي تحقيق، نيـروي زنـدگي       از آنجا كه، مطابق يافته    
مغـاير بـا روحيـة      ) -45/0بـا ضـريب     (مغاير بـا اضـطراب      ) 51/0با ضريب   (افسردگي  

و مغاير با پرخاشـگري اسـت، و از سـوي ديگـر شـاهد        ) -31/0با ضريب   (خالفكاري  
اضـطراب، افـسردگي، پرخاشـگري و روحيـة         (ت روانـي    هستيم كه چهار عامل مشكال    

توانيم اطمينـان  دار دارند، لذا ميهمبستگي دروني نيرومند و مستقيم و معني    ) خالفكاري
زمينـه  سـازي و سـالمت روانـي         پذيرش جهاني  زمينه ساز پيدا كنيم كه مشكالت رواني      

  .سازي است تمايل نداشتن به جهانيساز
، )سـازي يا مقابله با جهـاني    (ساز نگرش مخالفت    تي زمينه شناخدر مورد عوامل روان   

مطالعات ما نشان داد كه برخورداري از سالمت روانـي و نيـروي بيـشتر بـراي زنـدگي                   
سازي است؛ اما مـشكالت روانـي، بخـصوص            نگرش فعال و مقابله با جهاني      زمينه ساز 

زمينـه  سازي را   روحية خالفكاري، نگرش منفعل و پذيرش بيشتر طرح و فرآيند جهاني          
 .كند ميساز

براساس متغيرهاي ) گرايينگري و ايرانجهاني(زمينه ساز نگرش فعال درباره عوامل  
يعنـي  (ان از برقراري فرضهاي زيربنـايي رگرسـيون         نپس از حصول اطمي   ،  شناختي  روان

 در اينجا متغير وابـسته،    . ، روند رگرسيون گام به گام را اجرا كرديم        )نرمال و خطي بودن   
بـين آن را     متغيرهاي مستقل يـا پـيش      و بود   )يا نگرش فعال  (گرايي  نگري و ايران  جهاني

يعنـي نيـروي زنـدگي، اضـطراب،       (شـناختي     همان پنج متغيـر مربـوط بـه عوامـل روان          
هاي پژوهشي نشان داد  يافته.دادميتشكيل ) افسردگي، پرخاشگري و روحية خالفكاري

 نگـرش فعـال و منطقـي بـه پديـدة            زمينه سـاز  ي،  كه برخورداري بيشتر از نيروي زندگ     
برعكس، آن دسته از افراد كه روحيات خالفكـاري دارنـد، نگـرش             . سازي است جهاني

 .دهندسازي نشان ميفعال كمتري به جهاني

شود كه سالمت رواني و نيـروي زنـدگي، الزمـة            به روشني دريافت مي    از اين يافته  
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سازي است، اما مشكالت رواني، خاصـه روحيـة         نگرش فعال و منطقي به پديدة جهاني      
آمـوز  سازي در ميان نوجوانان دانش    خالفكاري، موجب نگرش منفعل و پذيرش جهاني      

 .شودمي

-دهد كه چگونگي نگرش نوجوانان دانشهاي پژوهشي فوق نشان ميمجموعة يافته

 آنـان   سازي بر نظام ارزشي و هويت دينـي و ملـي          آموز به پديدة جهاني شدن و جهاني      
گذارد و اگر بتوانيم نگرش فعال و منطقي به مسائل جهاني را در آنـان تقويـت                 تأثير مي 

.  دوستي و ارزشهاي متعالي نيز در آنان تقويت خواهد شد          كنيم، روحية دينداري و ايران    
شـدن و هويـت دينـي و ملـي و نظـام ارزشـي               در عين حال، نگرش به پديـدة جهـاني        

دانشگاهي داراي تأثير و تأثر متقابل بـا يكـديگر اسـت و             پيشآموزان دبيرستاني و      دانش
  .تقويت هر يك از دو سوي اين معادله، باعث تقويت طرف ديگر خواهد شد

  
-نتيجه و پيشنهادهايي براي آموزش و پـرورش، دبيرسـتانها، و مراكـز پـيش              . 5

  دانشگاهي
يم پيـشنهادهايي   توانهاي پژوهشي در پاسخ به هشت سؤال فوق، مي        با توجه به يافته   

  :دانشگاهي، به شرح زير ارائه كنيمرا براي آموزش و پرورش، دبيرستانها و مراكز پيش
آموزان نوجوان ايران نگرش فعال و منطقي و مخالف         با توجه به آنكه بيشتر دانش     . 1

-سازي دارند، فضاي كالسهاي درس دبيرسـتانها و مراكـز پـيش             نسبت به پديدة جهاني   

-كه گرفتار نگرش منفعل و موافق جهـاني       (آموزان    كمك به ساير دانش   دانشگاهي براي   

ــد ســازي ــه) ان ــراي آمــوزش  آمادگيهــاي الزم را دارد و چنانچــه برنام هــاي مناســب ب
سـازي ايجـاد كـرده و       پيچيدگيهاي وضعيت جهان معاصر و مخاطراتي كه پديدة جهاني        

ت نظر و نگـرش فعـال و   توان اميدوار بود كه وحدخواهد كرد طراحي و اجرا شود، مي  
سـازي،  شدن و جهاني  منطقي در نوجوانان و جوانان ما در زمينة برخورد با پديدة جهاني           

  .بسيار بيشتر و مؤثرتر شود
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ها و عملكردهاي مدرسـه،     يعني عامل خانواده، برنامه   (اي  از آنجا كه عوامل زمينه    . 2
آموزان نوجوان  اختي دانش شنساختار هويت ديني و ملي، نظام ارزشي و ويژگيهاي روان         

سـازي اسـت، آمـوزش و       شدن و جهاني  مؤثر بر نوع نگرش آنان به پديدة جهاني       ) ايران
ريزي و طراحي و اجراي آموزشـهاي الزم، در كنـار كمكهـاي             تواند با برنامه  پرورش مي 

ها به نيازهاي فكري و رفتـاري فرزنـدان،         جانبي براي تقويت روش پاسخگويي خانواده     
ها و عملكردهاي مؤثر و دقيـق بـراي   اثر كنوني خود را به برنامه اي محدود و كم     فعاليته

از آنجـا   . سازي تبديل كند  شدن و جهاني  آموز با پديدة جهاني   آشنا كردن نوجوانان دانش   
آموز، مدرسه تاكنون نتوانسته نقشي مهم در ايجـاد نگـرش             كه، به اعتقاد نوجوانان دانش    

هـاي مناسـبي    ايفا كند، براي جبران ايـن كمبـود بايـد برنامـه    شدنفعال به پديدة جهاني   
-نكتة ديگر اين است كه چون نگرش آن دسته از نوجوانان دانـش            . طراحي و اجرا شود   

-تر دارند به پديدة جهـاني     آموز كه هويت ديني و ملي نيرومندتر و نظام ارزشي پيشرفته          

شخيص و بهبودبخـشي وضـعيت      توانند با تـ   تر است، مدارس مي     تر و منطقي      شدن فعال 
هايي مساعد بـراي ايجـاد نگـرش        آموزان، زمينه هويت ديني و ملي و نظام ارزشي دانش       

. فـراهم كننـد   ) گرايـي نگـري و ايـران    يعني جهاني (شدن  فعال و منطقي به پديدة جهاني     
-باألخره، ايجاد شرايط بهتر در محيطهاي آموزشي براي بهبـود بهداشـت روانـي دانـش               

  .شدن خواهد بودز كمك مؤثري به تقويت گرايش فعال به پديدة جهانيآموزان ني
سازي در مقابل   پژوهشي ما نشان داد كه نگرش منفعل و پذيرش جهاني         هاي    يافته. 3

 جويانه بـا آن اسـت و ايـن نگرشـها            شدن و نگرش مقابله   نگرش فعال به پديدة جهاني    
آمـوزان نوجـوان ايـران دارد،       انشارتباط محكمي با نظام ارزشي و هويت ديني و ملي د          

آموزان ما نگرش فعال و منطقـي بـه مـسائل جهـاني داشـته               بنابراين اگر بخواهيم دانش   
از سوي ديگـر،    . باشند بايد نظام ارزشي و هويت ديني و ملي آنان را كامالً تقويت كنيم             

 ديني و   آموزد كه براي تقويت نظام ارزشي و هويت       ارتباط دوجانبة اين عوامل به ما مي      
شدن و گسترش نگـرش     آموزان نيز بايد به رشد نگرش فعال به پديدة جهاني         ملي دانش 

  .سازي كمك كرد جويانة آنان با پديدة جهانيمقابله
آموزان نوجوان به نگرش و رفتارهـاي آنـان جهـت           از آنجا كه نظام ارزشي دانش     . 4
گي، اجتمـاعي و مـذهبي در       دهد و با توجه به آنكه نيرومندي ارزشهاي ملي، خانواد         مي
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شدن بيـشترين تـأثير را داراسـت، جـا دارد كـه در              تقويت نگرش فعال به پديدة جهاني     
دانشگاهي و تقويت ارزشـهاي       آموزان دبيرستاني و پيش   زمينة سنجش نظام ارزشي دانش    

متأسـفانه شـاهد    . شدن، اقدامات الزم صورت گيرد    مؤثر بر نگرش فعال به پديدة جهاني      
 دبيرستانهاي ما كار تربيتي و رشد دادن شخـصيت و هويـت و نظـام ارزشـي                  هستيم كه 

هـا و   شده و منسجم و مشخص در دستور برنامـه        ريزيآموزان را به صورت برنامه      دانش
  .بايد به اين فقدان زيانبار توجه و براي رفع آن كوشش كرد. فعاليتهاي خود ندارند

مبني بر نگرش فعال نيرومنـدتر دختـران،        آمده  دستبا توجه به نتايج پژوهشي به       . 5
رسد كه كاركرد دبيرستانها و مراكـز  شدن به نظر ميدر مقايسه با پسران، به پديدة جهاني     

دانشگاهي دخترانه در اين مورد مؤثرتر بوده است؛ بنابراين الزم اسـت در مـدارس               پيش
  .شدن توجه بيشتري شودپسرانه به آموزش نگرش فعال به پديدة جهاني

آموزان متعلق بـه طبقـات   هاي پژوهشي ما، دانشبا توجه به آن كه بر حسب يافته   . 6
 اجتماعي باال بيش از طبقات مياني و پايين دچـار نگـرش منفعـل و پـذيرش            -اقتصادي
دانـشگاهي كـه نوجوانـان و       اند، ضروري است كه دبيرستانها و مراكز پيش         سازيجهاني

-كنند به آموزش مسائل جهاني و آگاه      نها تحصيل مي  جوانان طبقات باالتر اقتصادي در آ     

سازي حساسيت بيشتري نـشان    آموزان از مخاطرات ناشي از پذيرش جهاني      سازي دانش 
آموزان، به خصوص از آن جهت كه قاعدتاً به مدارج تحـصيلي            اين گروه از دانش   . دهند

ي مـساعدي   هـا رسند، ممكن است در مشاغل آتي خـود زمينـه         و شغلي باالتري نيز مي    
سازي نيز فراهم آورند و از اين طريق استقالل كشور و هويـت             براي نفوذ پديدة جهاني   

  .فرهنگي را نيز به مخاطره اندازند
آموزان متعلق به خانوادهايي كه سطح تحصيلي بـاالتر و امكانـات            در مورد دانش  . 7

انفعالي بيشتر اين   هاي پژوهشي حاكي از نگرش      فرهنگي بيشتر دارند، به دليل آنكه يافته      
دانشگاهي كه سازي است، الزم است دبيرستانها و مراكز پيش گروه در قبال پديدة جهاني    
كنند، حساسيت بيشتري در مـورد      آموزان در آنها تحصيل مي    تعداد بيشتري از اين دانش    
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شـدن نـشان دهنـد و از        آموزشهاي جهاني و تقويـت نگـرش فعـال بـه پديـدة جهـاني              
اين طريق ممكن است در آينده براي استقالل فرهنگي كشور پيش آيد،            مخاطراتي كه از    
  .جلوگيري كنند

شـناختي  هاي پژوهشي ما حاكي از تأثير قطعي عوامـل روان         با توجه به آنكه يافته    . 8
در نحوة برخورد بـا مـسألة        ) سالمت رواني و نيروي زندگي در مقابل مشكالت رواني        (

بـه  (دهـد كـه مـشكالت روانـي        ها نشان مي  ين يافته سازي است و از آنجا كه هم      جهاني
- نگرش منفعـل و پـذيرش جهـاني       زمينه ساز ) خصوص روحية خالفكاري و افسردگي    

ريزي سنجيده فـضاي    سازي است، ضروري است كه بر اساس بررسيهاي دقيق و برنامه          
دانـشگاهي از بـروز روحيـات خالفكـاري و           اجتماعي دبيرستانها و مراكز پـيش      -رواني

همچنين، از آنجا كه سالمت رواني و       . سردگي و ساير مشكالت رواني پيشگيري شود      اف
اسـت، بايـد   ) گرايـي نگـري و ايـران  يعني جهاني( نگرش فعال زمينه سازنيروي زندگي   

-تر آموزشي و ايجاد اميدواري و نيروي زندگي در ميـان دانـش              براي تأمين محيط سالم   

  .آموزان نوجوان كشور كوشش بيشتري شود
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  در جستجوي تدوين الگويي براي تهيه متون درسي علوم تربيتي بر مبناي
  ابع اسالميمن

  1پور دكتر بهرام محسن
  دمهمق

ا چيـزي   مـ از تدريس علوم تربيتي در مؤسسات آموزش عالي و دانشگاههاي كشور            
پـس از اينكـه نخـستين مؤسـسه         ) 417، ص 1354محبـوبي، .(گذرد  كمتر از يك قرن مي    

 متوسطه با نـام دارالمعلمـين عـالي و سـپس بـا               هآموزش عالي براي تربيت معلمان دور     
انشسراي عالي در تهران تأسيس شـد، از همـان سـالهاي آغـازين تأسـيس ايـن                  عنوان د 

مؤسسه، گذراندن دروسي در زمينه علوم تربيتي براي آن دسته از دانشجويان اين مركـز               
در خـصوص عنـاوين ايـن دروس و         ) 1.(كه داوطلب شغل معلمي بودند، الزامي گرديد      

  :ن اين دروس، چنين آمده استهاي دبيري به گذراند بودن دانشجويان رشته ملزم 
.  شـروع شـده اسـت   1311سراي عالي از اول مهرماه      تدريس علوم تربيتي در دانش    «

  محصليني كه در قسمت مخصوص علوم تربيتي داخل نشوند و يا مـواد آن را تحـصيل                
كرده و امتحان ندهند، به معلمي پذيرفته نخواهنـد شـد و از حيـث اسـتخدام، مـشمول                   

مواد قسمت علوم تربيتي به قرار ....  نخواهند بود1312م مصوب اسفند   قانون تربيت معل  
  :ذيل است

   ساعت در هفته2  النفس از لحاظ تربيت معرفه
   ساعت در هفته2  علم اجتماع از لحاظ تربيت

   ساعت در هفته2  فلسفه تربيت

                                                 
  دانشيار دانشگاه تربيت معلم. 1
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   ساعت در هفته2تاريخ تعلم و تربيت                 
   ساعت در هفته2وسطه             مباني تعليمات مت

   ساعت در هفته2اصول تعليم و تربيت               
مواد مذكور را ممكن است محصلين مستقالً در يكـسال و يـا در ظـرف سـه                  

  ، 1311صـديق،   . (سال به ضميمه مواد رشـته مخـصوص خـود تحـصيل نماينـد             
  )7ص 

به منظـور تهيـه و تـدوين متـوني بـراي            همگام با گنجاندن دروس مزبور تالشهايي       
دروس مذكور صورت گرفت و به تدريج جمعي از استاداني كه در دانشـسراي عـالي و          

كردند كتابهايي عمدتاً با استفاده از منابعي كه در دانشگاههاي            دانشگاه تهران تدريس مي   
ح زيـر    بـه شـر    هـا   عنوان برخي از اين كتاب    . شد، تهيه و تأليف كردند      غربي تدريس مي  

  :است
  .1317اكبر سياسي، چاپ  النفس يا روانشناسي از لحاظ تربيت، تأليف دكتر علي علم

  .1316 تأليف دكتر عيسي صديق اعلم، چاپ ،ر تعليم و تربيتختصتاريخ م
  .1314 تأليف دكتر عيسي صديق اعلم، چاپ ، در آموزش و پرورشننوي  روش

 تربيتـي تـأليف شـد كـه از آن جملـه       ديگر در حوزه علوم  يهاي بعد كتابهاي    در دهه 
 1335 چـاپ    ،توان به كتاب اصول آموزش و پرورش تأليف دكتر محمدباقر هوشيار            مي

 اشـاره كـرد     1335اهللا امير هوشمند چـاپ         تأليف دكتر فتح   ،و فلسفه آموزش و پرورش    
  ).20-24، صفحات 1378آرمند، (

تدريس ايـن دروس در     به موازات تدريس دروس علوم تربيتي در دانشسراي عالي،          
وابسته بـه وزارت    ) دانشسراهاي مقدماتي و كشاورزي   (مراكز تربيت معلم دوره ابتدايي      

نيـز متـداول گرديـد و بـراي دروس علـوم            ) وزارت فرهنگ سـابق   (آموزش و پرورش    
تربيتي در اين سطح نيز كتابهايي تهيه شد تا معلمان دوره ابتدايي نيز مانند دبيـران دوره                 

هاي اين رشته براي بهبـود فراينـد تعلـيم و          علوم تربيتي آشنا شوند و از يافته      متوسطه با   
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  .تربيت سود جويند
  

  هاي علوم تربيتي تأسيس دانشكده
گام ديگري كه در راه ورود هر چه بيشتر علوم تربيتي به برنامـه تحـصيلي آمـوزش                  

 تأسـيس    شهانديـ . هـاي علـوم تربيتـي بـود     عالي كشور ما برداشته شد، تأسيس دانشكده    
هاي علوم تربيتي را در ايران استاداني كه در اين زمينه تحصيل كرده بودنـد، در                دانشكده

ال ـاسي در سـ   ـشنـ    قوت بخشيدند و نخستين دانشكده علوم تربيتـي و روان          1340  ههد
و به اين سان علـوم      ) 1، ص   1382،  كاردان(د  ـذاري ش ـگاه تهران بنيانگ  ـ در دانش  1343

اي متـشكل از چنـد گـرايش، در سـطح كارشناسـي،               ان علمي ميان رشـته    تربيتي به عنو  
پـس از آن    . هويت خود را به عنوان يك رشته تخصصي دانشگاهي در ايران اعالم كـرد             

تهران به تدريج تعداد ديگري دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي در ساير دانشگاههاي             
در رشـته علـوم تربيتـي بـه         شهرستانها گشايش يافت كه مدرك تحصيلي كارشناسـي         و  

هايي در سطح كارشناسي ارشد        رشته 1350  در دهه . كردند  التحصيالن خود اعطا مي     فارغ
هـاي مـشاوره و     توان به رشته    هاي علوم تربيتي ايجاد شد كه از آن جمله مي           در دانشكده 

خ و   دكتري تـاري    متعاقب آن دوره  . راهنمايي و تاريخ و فلسفه تعليم و تربيت اشاره كرد         
فلسفه تعليم و تربيت در دانشكده علوم تربيتي دانشگاه تهران به وجود آمد و به تـدريج        

الزم بـه   . ها ايجـاد گرديـد      هايي ديگر در سطح كارشناسي ارشد در ديگر دانشكده          رشته
 نـاگزير دار بودند،     ذكر است استاداني كه مسئوليت تدريس دروس علوم تربيتي را عهده          

 به ترجمه و تأليف كتابهـايي دسـت يازيدنـد و در ايـن ميـان از                  براي تهيه متون درسي   
كتابهايي كه به زبانهاي انگليسي و فرانـسه در دسـترس بـود، بـه مقياسـي وسـيع سـود                     

  .جستند
  

  هاي درسي علوم تربيتي تجديد نظر در برنامه
ها، سـتاد انقـالب فرهنگـي     پس از پيروزي انقالب اسالمي و تعطيلي موقت دانشگاه        

اوايـل  در  شورايعالي انقالب فرهنگي    . تشكيل گرديد )  شورايعالي انقالب فرهنگي   بعداً(
 بـازنگري و    ،بـه منظـور بررسـي       ريـزي     ، نهادي را به نام شـورايعالي برنامـه        1364سال  
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ريزي، هفت گروه     شورايعالي برنامه . هاي تحصيلي دانشگاهي ايجاد نمود      تصويب برنامه 
  ريـزي علـوم انـساني و گـروه      ز ميان آنها گروه برنامـه     ريزي را به وجود آورد كه ا        برنامه

هـاي آموزشـي       مسئوليت بازنگري و تصويب برنامـه      ،ريزي تربيت معلم    هماهنگي برنامه 
هاي علوم تربيتي، دروس تربيتي خاص دانشجويان داوطلـب رشـته دبيـري و نيـز                  رشته

زش و پـرورش را     دروس تربيتي دوره كارداني مراكز تربيت معلم وابسته به وزارت آمو          
  ]).تا بي[نائيني، (دار بودند  عهده

 شد رسالت گروههاي مذكور، بازنگري دروس علوم تربيتي        اشارههمانطور كه پيشتر    
كوتـاه  . هايي به منظور جوابگويي به نيازهـاي جامعـه اسـالمي ايـران بـود        و ايجاد رشته  
هـاي وابـسته بـه آن،     ريزي و گروهها و كميته  حاصل كار شورايعالي برنامه،سخن آن كه 

ايجاد دروس جديد، تصويب سرفصلهاي دروس، معرفي منابع براي هـر درس و ابـالغ               
  .آنها به دفاتر ذيربط در وزارت علوم و نيز مؤسسات آموزش عالي و دانشگاهها بود

گيريهاي شورايعالي انقالب فرهنگي، حاكم گردانيدن تفكر اسالمي بـر            يكي از جهت  
هـاي علـوم انـساني         آن علوم تربيتي به عنوان يكي از زيرمجموعه        علوم انساني و به تبع    

 پژوهـشگاه بعـدها   (به عالوه، دو نهاد جديد به نام دفتر همكاري حوزه و دانـشگاه              . بود
بـه  ) سـمت (و سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها          ) حوزه و دانشگاه  

ستاي اهداف شـورايعالي انقـالب       تأسيس شد تا در را     1363 و   1361ترتيب در سالهاي    
فرهنگي و با در نظرگرفتن ديدگاه اسالمي در مباني و مسائل ايـن علـوم، منـابع درسـي            

  . الزم براي دروس علوم انساني از جمله علوم تربيتي، فراهم شود
 پژوهـشگاه اكنون با گذشت دو دهه از فعاليت دو نهاد مذكور يعني سازمان سمت و            

 تالشهاي چشمگير اين دو نهاد در خصوص تهيه منـابع درسـي             حوزه و دانشگاه، شاهد   
اين دو  با همكاري   خوشبختانه در اين مدت     . ايم  علوم انساني از جمله علوم تربيتي بوده      

نهاد كتابهاي ارزشمندي انتشار يافته است كه ذكر نام منابع درسي علـوم تربيتـي منتـشر                 
  ) 2. ( دو نهاد مندرج استها و گزارشهاي اين شده اين دو نهاد، در كارنامه
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اگر چه دو نهاد مذكور به همت استادان حوزه و دانشگاه در حد وسع و توان خـود                  
اند؛ با اين حال هنـوز راهـي          اند و گامهايي بلند برداشته       به عمل آورده    تالشهايي مجدانه 

ي هايي فراوان بايد فراهم آيد تا اين مسير به خـوب            بس طوالني در پيش است و ره توشه       
پيموده شود و رهپويان اين وادي به راه خود ادامه دهند؛ بنابراين همه ما انتظار داريم كه  

اي تخصصي چـون سـاير    علوم تربيتي بتواند در كشور ما از لحاظ نظري به عنوان حوزه     
هاي علوم انساني، مرزهاي خود را گسترش دهد و هويت خود را به عنوان دانشي                 رشته

  .ي بنمايانداي به خوب ميان رشته
در مقام عمل هم انتظار اينست كه بتواند فهم درستي از فراينـد تعلـيم و تربيـت بـه                    

هاي برگرفته از  هاي غربي خارج كند و به كمك يافته دست دهد، آن را از اتكا به انديشه      
ريـزان    تحقيق به كساني كه با عمل تربيتي سر و كـار دارنـد، از سياسـتگذاران و برنامـه                  

  .ها، مدد رساند ديران و معلمان و مشاوران مدارس و خانوادهگرفته تا م
ترديدي نيست كه توفيق در اين راه مستلزم تهيه منابع معتبـر و كتابهـاي درسـي بـا                   

يابي به الگويي است كـه راهنمـاي عمـل            كيفيت است و تهيه منابع معتبر در گرو دست        
 زير شايد بتواند زمينه را بـراي     به نظر نگارنده اتخاذ مواضعي به شرح      . مؤلفان قرار گيرد  

  .يابي به چنين الگويي فراهم سازد دست
  
  ها و آراء تربيتي نقد و ارزيابي علمي نظريه. 1

هـاي مختلـف علـوم تربيتـي كـه در             ها و ديدگاههايي كه در هر يك از رشـته           نظريه
يد شود، به ويژه ديدگاههاي نشأت گرفته از غرب با          كتابهاي درسي دانشگاهي مطرح مي    

هاي ارائه شده در متون       با نقد و ارزيابي علمي همراه باشد و نقات قوت و ضعف نظريه            
درسي بيان شود تا دانشجويان با ذهني نقاد مطالب را بررسي نمايند و تصور نكننـد كـه                

. چرا پـذيرفت چون و بي معتبر است و بايد آن را بدون    غرپردازان    نظريههاي     همه نظريه 
 پياژه در مورد رشد مفاهيم ذهني كودكان         ب به ذكر مثالي از نظريه     شدن مطل   براي روشن 

 پياژه در خصوص رشد مفاهيم ذهني         با الهام از نظريه    1960  هگلدمن در ده  . پردازيم  مي
، 12 تـا  11كودكان، دست به انجام تحقيقاتي زد و مدعي شد كه كودكان پيش از سـنين       

ه درباره مفاهيم ديني مانند مفهوم خدا       چچنانقادر نيستند به صورت انتزاعي فكر كنند و         
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 مثالً خدا را در هيأت      ؛گيرد  نامطلوبي در ذهن آنها شكل مي     تصورات  با آنها بحث كنند،     
  .  كنند  مي تصورانسانيك 

هاي تحقيق گلدمن، به منظور جلوگيري از ايجاد مفـاهيم نادرسـت در               براساس يافته 
ستان كنار گذاشته شد؛ اما پژوهشگر ديگري       ذهن كودكان، آموزش ديني در مدارس انگل      

 تحقيقاتي در خصوص رشـد مفـاهيم دينـي كودكـان            1989در سال    يچوبه نام اليورا پتر   
ساز   به اين نتيجه رسيد كه اگر از كودكان بخواهد اشياء طبيعي و اشياء دست              و انجام داد 

هر يك از اشياء فكـر       منشأ    انسان را از هم تفكيك كنند، سپس از آنها بپرسند كه درباره           
كنند، اكثر پاسخها اين است كه اشياء طبيعي را خداونـد يـا نيرويـي ناشـناخته، سـاخته                   

د، تعداد خيلي اندكي از آنها يهنگامي كه پترويچ سئوالهاي بيشتري از كودكان پرس. است
برخـي از آنهـا     . را در ذهـن داشـتند     » مـرد «ا نيروي ناشناخته، تـصور يـك        ياز خداوند   
. شخصي بود كه جسم نداشت يا چيزي شـبيه هـوا يـا گـاز بـود                «ن از خداوند    تصورشا

شدن به جنبه انساني براي       اش با كودكان متوجه شد كه قايل        پترويچ همچنين در مصاحبه   
اين آموختن الزاماً آگاهانه نيست، بلكه      . شود  خدا، چيزي است كه به كودكان آموخته مي       

هايي كـه خـود دارنـد، كـسب      وند و يا استنباطشن چيزي است كه كودكان از ديگران مي     
ها    تحقيقات گلدمن را كه مبتني بر نظريه       فرضها و روشهاي   پترويچ    به اين سان   .كنند  مي

  )130-147، ص 1994واتسن، (. نقد كرد پياژه بود ايو كاره
در ايران نيز پژوهشگراني كه تحت تأثير نظريه رشد شـناختي پيـاژه و بـه تأسـي از                   

اند به تبيين ادراك ديني در كودكان بپردازند، همانند گلدمن دچار لغزش              دهگلدمن كوشي 
 1366ي در سال    ماند؛ به عنوان مثال، خاد      گيريهايشان دچار خطا شده     گرديده و در نتيجه   

با الهام از نظريه رشـد      » درك كودكان دبستاني از مفاهيم ديني     «در پژوهشي تحت عنوان     
 مفاهيم مذهبي در بين       انديشيدن درباره   ي تفكر و شيوه   شناختي پياژه، به بررسي چگونگ    

 ساله ايراني پرداخت و به نتـايجي دسـت يافـت كـه خـالي از اشـكال                   12 تا   6كودكان  
بردن به تصوراتي كـه كودكـان در ذهـن دارنـد، آن طـور كـه خـود                     او براي پي  . نيست
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تا تفـاوت   ست زد   د آزمودنيها    نويسد، به ايجاد يك فضاي ذهني واحد در مورد همه           مي
او براي ايجاد اين فضاي ذهني واحـد، تـصويري از           . استدالل كودكان را مشخص سازد    

 اينجـا كجاسـت؟ همـه       كرد و از آزمودنيها سئوال      دادشان   ن به كودكان )  خدا  خانه(كعبه  
 پرداخـت سپس به طرح سئواالتي ديگر      .  خدا   خانه :دادند و گفتند  كودكان پاسخ يكسان    

  :نويسد او در اين خصوص چنين مي.  پي ببرد» كودكاناستدالل«تا به 
 در اين قـسمت از پـژوهش،        .»بخش دوم سئواالت در زمينه خداشناسي، مكان خدا       «

كنـد اينجـا      مصاحبه كننده با اشاره به تصويري از خانة خـدا، از آزمودنيهـا سـئوال مـي                
كننـده     مـصاحبه  به دنبال اين پاسخ،   . كجاست؟ پاسخ همه كودكان يكسان بود، خانه خدا       

آيا خدا احتياج به خانه دارد؟ چرا؟ آيا خدا همه جـا            . كند  سئواالت ديگري را مطرح مي    
از آزمودنيها به سئوال آيا خدا احتياج به        % 5. باشد  هست؟ يا در جاهاي به خصوصي مي      

د و بقيه پاسخ منفي دادنـد؛ امـا پاسـخهاي منفـي يـا مثبـت                 نخانه دارد؟ پاسخ مثبت داد    
آنچـه مهـم اسـت،      . توانست گوياي طرز تفكر كودكان باشـد         اين سئوال نمي   كودكان به 

باشــد و بــراي دســتيابي بــه داليــل كودكــان،  بررســي داليــل ارائــه شــده كودكــان مــي
چرا احتياج به خانه    (كند چرا؟     كننده در ادامه پرسش اول از آزمودنيها سئوال مي          مصاحبه

  )103، ص 1370مي، خاد. (»دارد؟ يا چرا احتياج به خانه ندارد؟
  :كند گيري مي پژوهشگر در ادامه بحثهاي خود چنين نتيجه

باتوجه به ماهيت و هدف انجام اين تحقيق كه يك جنبة آن بررسي ميزان شـناخت                «
يا نحوة تفكر و انديشيدن كودكـان دبـستاني دربـارة خـدا بـود، بـا بررسـي چگـونگي                     

تفكـر كودكـان    : رسـد كـه      نظر مي   اين طور به   ه،پاسخگويي آنان به سئواالت مطرح شد     
شود و در مرحلة بعد از اين تـصور           گونه شروع مي    دربارة خدا از يك تصور كامالً انسان      

كنند؛ اما به علت اين كه تفكر  دهند و يا سلب مي فاصله گرفته، صفاتي به خدا نسبت مي
. »باشد، تـصوري مـادي از ايـن صـفات خواهنـد داشـت       مادي بر انديشة آنان حاكم مي   

  ).105همان، صفحه (
هاي تحقيق خادمي وارد است، اين است         اشكال و ايرادي كه به نظر نگارنده به يافته        

دست به ايجـاد يـك فـضاي ذهنـي          ) خانه خدا ( دادن تصويري از كعبه       كه وي با نشان   
دادن اين تصوير، ناخواسته مفهوم مكان         آزمودنيها زده است؛ يعني با نشان       واحد در همه  
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نوان امري مادي با خدا در ذهن كودكان مجاور ساخته و احتماالً در اثر ايجاد اين را به ع
. سـت گونه از خدا سوق داده ا       فضا، ناخواسته كودكان را به سوي تشكيل مفهومي انسان        

 خـدا، سـئواالتي ديگـر را مطـرح            خانـه   اگر پژوهشگر به جاي طرح سـئواالتي دربـاره        
، »اسـتدالل كننـد   «مـادي   امـور    تا در مورد خدا مانند       داشت  كودكان را وا نمي   و  كرد،    مي

 خدا در ذهـن آنهـا بـه         زا   گونه  تصوري انسان به واسطه تمسك به اين استداللها       احتماالً  
  .زد هاي ناصوابي دست نمي گيري  هم به نتيجه پژوهشگرد و خودمآ وجود نمي

 مفهـوم خـدا نـزد       اساساً ما بايد به جاي اينكه براي تبيين درك مفاهيم دينـي ماننـد             
هاي مبتني بر آراء وي استناد كنـيم، بهتـر            ها و يافته    كودكان، به نظريه رشد شناختي پياژه     

به نظرات متفكران مسلمان و منـابع اسـالمي رجـوع كنـيم و بـراي تبيـين چنـين                    است  
مسائلي از اين منابع مدد بگيريم؛ زيرا ديدگاه متفكران مسلمان متفـاوت از ديـدگاههاي               

خـصوص تـصور ذهنـي      بهاءالـديني در    ... ا  انند پياژه است؛ به عنوان مثال، آيت      كساني م 
  :گويد انسان از خداوند چنين مي

. ستني به صورت ذهني     ،معرفت حق . اهللا مثل صورت حاصل در ذهن نيست        معرفه«
معرفت خداوند بـا ادراكـات جزئـي بيـشتري حاصـل            . ادراك ذهني مخلوق ذهن است    

آن .  نورانيت عقليه و بصيرت ايمانيه ممكن است كـسب شـود           شود، بلكه به وسيله     نمي
صورت .  صرف»دانايي«نه .  است»دارايي» به معني خاص كه نوعي تحقق و »كسب«هم 

خـداي سـبحان منـزه از ايـن گونـه ادراك            . حاصله در ذهن، مخلوق نفس انساني است      
  ).7، ص 1376اله بهاءالديني،  مصاحبه با آيت(» .است

ها در حوزه علوم تربيتي در گذشته در كشور مـا             و ارزيابي علمي نظريه   متأسفانه نقد   
مرسوم نبوده است و مطالب همانگونه كه در كتابهـاي درسـي غربيـان مطـرح بـود، در                   

شد؛ به عنوان مثـال در كتابهـاي روانـشناسي تربيتـي آن               كتابهاي درسي ما هم مطرح مي     
هاي پاولوف و كـساني ديگـر كـه بـا           شدن با ذكر آزمايش     زمان، يادگيري به طريق شرطي    

 حيوانات به آزمايش پرداخته بودند، به تفصيل و بدون نقـادي و ارزيـابي علمـي بحـث                 
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شدن در انسان و حيوان تفـاوتي         شد كه يادگيري به شيوه شرطي         شد و چنين القا مي     مي
اسي از  در كتـاب روانـشن    . كنيم  براي تأييد اين ادعا به ذكر مثالي بسنده مي        . چندان ندارد 

  :شدن چنين آمده است ، دربارة يادگيري به شيوه شرطي1341لحاظ تربيت چاپ 
آزمايشهايي بسيار مخصوصاً با حيوانات مانند موش، مـاهي، گربـه، جوجـه تيغـي،               «

باري از آزمايشهايي كه شده است، قانونهايي چند بيرون  ... اند  ميمون و جز آن انجام داده     
ه پيش از اين در پرورش حافظـه و تـداعي معـاني و دقـت،     اند و آنها اصولي را ك       آورده

معروفترين اين قانونها منسوب به ثرندايك و مشتمل بـر سـه            . كنند  بيان گرديد تأييد مي   
  )321، ص 1341اسي، يس.(قانون اصلي و پنج قانون فرعي است

دن در حيوانـات بـه كتابهـاي روانـشناسي، از       ش   شرطي  شايد بتوان گفت ورود مقوله    
ر ثورندايك امريكـايي، بنيانگـذار روانـشناسي تربيتـي ناشـي شـده باشـد؛ زيـرا او                   تفك

ها انجام داد و اعـالم كـرد كـه مشخـصترين نـوع يـادگيري در                   آزمايشهايي زياد با گربه   
  )108، ص 1382كديور، . (حيوان و انسان، يادگيري از طريق كوشش و خطا است

هـاي ناشـي از آزمـايش بـا حيوانـات،             دانيم تمسك و استناد به يافتـه        در حاليكه مي  
 يادگيري در انسان نيست؛ چرا كه محيط زندگي انسان بـا شـرايطي كـه            زگشاي رمو   گره

بـه عـالوه يـادگيري در       . باشـد   شود، يكسان نمي    براي آزمايش روي حيوانات فراهم مي     
، سطوح عالي در آدمي مانند يادگيري مطالبي چون رياضي و نيز مفاهيم مجرد و انتزاعي              

 ،بنـابراين . باشـد   ري مكانيكي و يا رفتار غريزي در حيوانات از يـك سـنخ نمـي              يبا يادگ 
شـوند، نبايـد ماننـد كتابهـاي          كتابهايي كه امروزه در باب روانشناسي تربيتي تـأليف مـي          

خوشبختانه در برخـي از آثـار منتـشر شـده           . ها غفلت كنند    ي نظريه ملعپيشينيان از نقد    
ها توجه شده است كه ايـن سـنت بايـد در مـورد             زيابي نظريه سازمان سمت به نقد و ار     
  )3. (ساير آثار نيز مراعات شود

  
  پردازي با الهام از منابع اسالمي نظريه . 2

هاي مختلف علوم     ها و آرا در رشته      رجوع به منابع اسالمي به منظور استخراج نظريه       
تابهاي درسي بايـد بـيش از       ها و ديدگاهها در قالب متون و ك         تربيتي و تدوين اين نظريه    
گيري از منابع اسالمي و كاوش در آنهـا بـراي             متأسفانه بهره . پيش مورد توجه قرار گيرد    
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تدوين نظريه و تأليف كتابهاي درسي پيش از پيـروزي انقـالب اسـالمي چنـدان مـورد                  
شد و بر نظام آموزشـي مـا نيـز سـايه              آنچه بيشر در متون درسي مطرح مي      . عنايت نبود 

يكي از استادان علـوم تربيتـي در   . پردازان غربي بود ه بود، ديدگاه متفكران و نظريه    افكند
  :نويسد خصوص نفوذ آراء فلسفي غرب بر تعليم و تربيت ايران چنين مي

گفتني است كه در سي چهل سال گذشـته، فلـسفه ديـويي احتمـاالً پرنفـوذترين                   «
ت ايران اسالمي، تقريبـاً مـشابه نيمـه     تعليم و تربي  ... فلسفه غربي در كشور ما بوده است      

اول قرن بيستم اروپا و امريكا، عمدتاً تحت تأثير آرا و نظريات مكتبهاي تربيتي و مربيان                
اي جامع مبتنـي بـر جهـان بينـي و نظـام       بزرگ غربي و اسالمي است كه هنوز به فلسفه     

  )25، ص 1380پاك سرشت، . (»عقيدتي خويش دست نيافته است_ارزشي
 فطـرت،   هدانيم درگذشته از سوي متفكران مـسلمان آرا متقنـي دربـار             ليكه مي در حا 

ســاز  توانــد زمينــه  كــه مــيانــد  كــردهمطــرح  ...  روح، ادراك شــهودي و،اميــال، نفــس
 اينكه    اما متأسفانه پيشينيان به بهانه     .شناسي و روانشناسي باشد      انسان  پردازي درباره   نظريه

 تربيتي  درس روانشناسي  هستند، از طرح آنها در قالب        اين مباحث داراي ماهيتي فلسفي    
هر چنـد  . پنداشتند  مي و روانشناسي را علمي تجربي و مستقل از فلسفه        . كردند  پرهيز مي 

 ،هاي درسي علوم تربيتي پس از پيروزي انقـالب اسـالمي            كه در جريان بازنگري برنامه    
شناسـي از ديـدگاه        انـسان  گامهايي برداشته شد و مباحث مذكور در قالب دروسي مانند         

البالغه، تربيت در روايات      اسالم، تعليم و تربيت اسالمي، تربيت در قرآن، تربيت در نهج          
كـردن    جـايگزين پـردازي بـه منظـور      اخالق و تربيت مطرح گرديده اسـت؛ نظريـه        نيز  و  

لـي  هاي برگرفته از فرهنگ غرب نياز به راهكارهـاي عم           هاي مبتني بر اسالم با نظريه       نظريه
  مانند برگزاري همايش و تشكيل نشستهاي علمـي و جلـسات بحـث و گفتگـو و منـاظره                   

  )4. (دارد
در كالم معصومان و ديگـر منـابع اسـالمي، نكـاتي ژرف و عميـق وجـود دارد كـه                     

اگر با تدبر در ايـن نكـات انديـشيده          . كننده و مبين ويژگيهاي روان آدمي است        توصيف
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پردازي در حوزه روانشناسي و تعليم و تربيت          راي نظريه توان به رهنمودهايي ب     شود، مي 
 اخيـر در قلمـرو انگيـزش بـه عنـوان يكـي از                دست يافت؛ به عنوان مثال در چند دهه       

انگيـزش  «مطـرح كـرده اسـت بـه نـام نظريـه            كلند  اي را مك    مباحث روانشناسي، نظريه  
هايي از انگيـزش را       كه بعدها روانشناسان تربيتي آن را گسترش دادند كه جنبه         » پيشرفت

نظريه اهـداف پيـشرفت بـه       . آموزان براي پيشرفت، در برگرفته است       مانند اهداف دانش  
 رواشناسي تربيتي، به مطالعه و بررسي       اي از نظريه انگيزش در حوزه       عنوان زير مجموعه  

آمـوزان    گيـري هـدف را در ميـان دانـش           پرداخته و سه نوع جهـت     » گيري هدف   جهت«
اهـداف  ) اهداف تبحري يا اهداف تـسلطي ب      ) الف: ست كه عبارتند از   شناسايي كرده ا  

تحقيقــات روانــشناسان تربيتــي نــشان داده اســت . اهــداف عملكــردي)  و ج بيرونــي
گيري هدفي آنها از نوع اهداف تبحري است، به نفس يـادگيري،              آموزاني كه جهت    دانش

ه و امتيـازات    كسب مهارتهاي جديد و حـل مـسأله توجـه دارنـد و بـراي كـسب نمـر                  
  )گيري است كه به زعم ما برترين نوع جهت. (كنند اجتماعي تالش نمي

گيري هدفي آنها از نوع بيروني است؛ بـراي كـسب پـاداش،               آموزاني كه جهت    دانش
آمـوزاني كـه      دانـش . كنند  امتيازات ويژه يا اجتناب از تنبيه و به درد سر افتادن تالش مي            

كردي است، براي آنكه نزد همكالسيها، پدر و مادر و          گيري هدفي آنها از نوع عمل       جهت
  .زنند معلمان خود پرتالش و ساعي جلوه كنند، دست به فعاليت مي

 خود از عبادت خداوند كالمي دارد        اميرمؤمنان علي عليه السالم در خصوص انگيزه      
  :كه مضمونش چنين است

بـه خـاطر تـرس از       كـنم و نـه        خداوندا تو را نه به خاطر پاداش بهشت عبادت مي         «
  . »كنم چون سزاوار عبادت هستي بلكه تو را عبادت مي. عذاب جهنم

حال اگر كالم امام را با نظريه اهداف پيشرفت كنار هم قرار دهيم و صرفاً شباهتهاي                
توانيم حكم كنيم     صوري و ظاهري بين اين دو را مالك و مبناي قضاوت قرار دهيم، مي             

تواند الگويي   ميكند، رنگي از كالم امام را منعكس مي    گيري هدفي كه پرتو كم      كه جهت 
پردازي بر مبناي منابع اسالمي در حوزه روانشناسي و علوم تربيتي به شـمار                براي نظريه 

  .آيد
الزم به ذكر است با وجود اين كه امروزه در ميان انديـشمندان و متفكـران مـسلمان                  
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دازي در حوزه علوم انـساني بـر مبنـاي          پر  طيفي وسيع از افكار موافق و مخالف با نظريه        
پردازي بر مبناي دين، براي تأييـد   هاي ديني وجود دارد، طرفداران و حاميان نظريه       آموزه

 يابي به نظريه مبتنـي بـر منـابع      دهند و دست    ادعاهاي خود، استداللهايي محكم ارائه مي     
  :گويد ين مييكي از صاحبنظران در اين خصوص چن. دانند پذير مي ديني را امكان

ايـن  . تر نيست زيرا علم يكي بيش. برخي برآنند كه ما عالم ديني داريم نه علم ديني      «
در پاسـخ  . زند هاي فلسفي و ايدئولوژيكي خود به علم رنگ مي          عالم است كه با پشتوانه    

كه البته غيرمسبوق بـه نظريـه       (هاي تجربي را      هاي علمي صرفاً يافته     گوييم اگر كتاب    مي
هـاي دانـشمندان، كـه مـسبوق بـه مفروضـات              جدا از تعابير و تفاسير و تحليل      ) نيستند

توانستيم خـود علـم را    كردند، ما به  اعتباري مي   فلسفي و ايدئولوژيكي است، عرضه مي     
هـاي دينـي يـا سـكوالر را فقـط همـراه عـالم                 ها تلقي كنيم و صفت      فارغ از جهان بيني   

هـاي علمـي همـواره بـاري از           يافتـه ه  رضـ بياوريم؛ اما در مقام عمل چنـين نيـست و ع          
هاي مهـم كـه در علـوم نقـش            بعضي از ايده  .  فلسفي را به همراه دارد     -مفروضات ديني 

  )175ص  ،1377گلشني، . (»اند بيني ديني بوده اند، متأثر از جهان ساز داشته سرنوشت
بـراي  اساساً رجوع به منابع اسالمي به منظور دست يابي به مبناهاي فكري و فلسفي      

 مـادي گرايـي     ههاي مختلف علوم تربيتي مانع از سقوط تعليم و تربيـت بـه ورطـ                رشته
اي است كـه متفكـران        مادي گرا شدن تعليم و تربيت در جوامع اسالمي پديده         . گردد  مي

هـاي آن را      اند و آسيب    مسلمان در گوشه و كنار جهان زنگ خطر آن را به صدا درآورده            
 نكـه بـه همـت جمعـي از مـسلمانا           ال، آكادمي اسالمي كمبريج   اند؛ به عنوان مث     نمايانده

 ميالدي چهار   1982 تا سال    1977آسيايي تبار مقيم اروپا بنيانگذاري شده است، از سال          
به ترتيب در شهرهاي مكـه،       نشست علمي تحت عنوان كنفرانس جهاني تعليم و تربيت        

يدنظر در نظام تعلـيم و تربيـت        اسالم آباد، داكار و جاكارتا برگزار كرده و خواستار تجد         
 مادي گرايـي بـر       هايي جهت مقابله با سلطه      رسمي در كشورهاي اسالمي شده و توصيه      

  )   1985اشرف، . (تعليم و تربيت ارائه داده است
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هايي مـرتبط بـا        رجوع به منابع اسالمي به منظور استخراج آرا و نظريه          ،براين اساس 
دانشگاهيان و متفكران مـسلمان نهـاده شـده و          ه  هدتعليم و تربيت رسالتي است كه بر ع       
  )5 (.ناپذير است مسئوليتي است كه انجام آن اجتناب 

  
  كردن علم بومي. 3

  آوردن امكان اجراي تحقيقات در داخل كشور، نكتـه          كردن علم از طريق فراهم      بومي
حقيـق  بدون شك انجام ت   . علوم تربيتي بدان توجه شود      اي ديگر است كه بايد در حوزه      

آورد و از طريـق    شدن آن در داخل كشور فـراهم مـي     زمينه را براي توليد علم و نهادينه      
  .گردد  امكان تهيه و تأمين منابع درسي فراهم مي،هاي تحقيقاتي انتشار يافته
نخست آنكه ممكـن اسـت مـا بـا          . كردن علم را بايد از دو جنبه در نظر گرفت           بومي

هايي كـه آنهـا در حـوزه علـوم تربيتـي       خي از نظريه پردازان غربي در خصوص بر      نظريه
اند، اتفاق نظر داشته باشيم، ليكن در مـورد ابـزار تحقيـق بـا آنهـا اخـتالف                     مطرح كرده 

ديدگاه داشته باشيم و مدعي شويم كه ابزارها و آزمونهاي ساخته شده در غرب، متأثر از      
 ،بـدانيم؛ بـه عنـوان مثـال       عوامل فرهنگي است و خود را نيازمند تهيـه ابـزار و آزمـون               

تحقيقات نشان داده است كه آزمونهاي كولبرك در خـصوص سـنجش رشـد اخالقـي،                
 يم در اين مورد مـا نـاگزير      ) 72، ص   1380آبادي،    لطف. (داراي سوگيري فرهنگي است   

تالش خويش را بر روي ساختن ابزارهاي سنجش رشد اخالقـي بـا توجـه بـه شـرايط                  
ايم، دست  كز كنيم و با استفاده از ابزارهايي كه خود ساختهفرهنگي و اعتقادي خود متمر

ديگـر     جنبـه .كردن تحقيقـات مـدد رسـانيم    به انجام تحقيق بزنيم و به اين سان به بومي        
پردازان غربـي، از اسـاس        هاي مطرح شده نظريه     كردن علم اين است كه ما با نظريه         بومي

ني فكري و فلسفي خود، داراي اشـكال و         هاي آنها را از لحاظ مبا       موافق نباشيم و نظريه   
دكان در خردسالي وارد    وطبق نظريه پياژه ك   همانطور كه پيشتر يادآوري شد      . ايراد بدانيم 

ما نمي توانيم از آمـوزش مفـاهيم          اند؛ اما به استناد اين نظريه،         مرحله تفكر انتزاعي نشده   
ايـن خـصوص را بـه       ديني مانند مفهوم خدا به كودكان خودداري كنـيم و آمـوزش در              

م كه چون   ياي موافق نباشيم و مدعي شو       اگر، با چنين نظريه   . سالهاي بعد موكول سازيم   
در منابع ديني، تعليم مفاهيم ديني مانند مفهوم خدا در خردسالي نه تنها منع نشده بلكـه                 
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پردازي روي آوريم و پـس از         توصيه هم شده است؛ لذا ناگزيريم در اين مورد به نظريه          
ن نظريه درباره آموزش ديني به كودكان، به مـدد تحقيقـات درسـتي يـا نادرسـتي                  تدوي
  .هاي خودي را بررسي كنيم و نتايج تحقيقات را منتشر سازيم نظريه

 تحقيقات بـومي     هبراين اساس، براي آنكه بتوانيم به توليد علم دست بيابيم، بايد دامن           
قات خود را در منابع درسـي، متـداول         هاي تحقي   را گسترش دهيم و استناد به نتايج يافته       

. ها زمينه را براي تدوين منابع درسـي فـراهم كنـيم             آوري و انتشار يافته     سازيم و با جمع   
  ...انشاءا
  

  :پانوشتها
داننـد؛    ش مي . هـ 1297دكتر محبوبي اردكاني شروع تدريس علوم تربيتي را سال          . 1

بـه  (انـد      ذكر كرده  1311را سال   تاريخ تدريس علوم تربيتي     اعلم  ي صديق   يساما دكتر ع  
  ).       نقل از دكتر عليمحمد كاردان، دركتاب علوم تربيتي، ماهيت و قلمرو آن

به عنوان مثال رجوع شود بـه كارنامـه پژوهـشي پژوهـشكده حـوزه و دانـشگاه،                . 2
معاونت پژوهشي پژوهشكده حوزه و دانشگاه  قـم، تهيـه و تـدوين سـيدمحمد جـواد                  

  سـال،   چـاپ  پژوهـشكده حـوزه و دانـشگاه،         و نيز كارنامـه،      1379حسني، چاپ سال    
  .، تهيه و تدوين حسين محسني و محمد باوي1381
به عنوان مثال رجوع شود به دو جلـد كتـاب مكاتـب روانـشناسي و نقـد آن، از                    . 3

انتشارات دفتر همكاري حوزه و دانشگاه و سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انـساني               
  .1372 و جلد دوم چاپ سال 1369اول چاپ سال دانشگاه، جلد 

به عنـوان مثـال رجـوع شـود بـه گـزارش علمـي مـشاوره اسـالمي، نشـستها و                      . 4
ها، تهيه و تدوين دكتر علي نقـي فقيهـي، قـم، پژوهـشكده فرهنـگ و معـارف                     مصاحبه

  .1379اسالمي، و پژوهشكده حوزه و دانشگاه، سال 
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  هاي دكتري هاي وزارت علوم در زمينه توسعة دوره نقد سياست
  سخنراني دكتر مهر محمدي

  
شود به نقد سياسـتهاي جديـد وزارت علـوم،            مي مبحث اصلي اين سخنراني مربوط    

دانيم كه آيين نامه دوره   ميهمگي، دكتريهاي  تحقيقات و فناوري در زمينه توسعه دوره
  .ابالغ شده است، راً تجديد و به دانشگاههادكتري اخي

در اين آيين نامه وجود دارد  ) problematic(از نظر من دو نكته اساسي و مسأله زا        
كه با ابراز تأسف از عجوالنـه و غيـر كارشناسـانه بـودن آيـين نامـه جديـد، ضـرورت                      

ه موجب اين   كنم، زيرا به رغم هياهويي كه ب        مي بازنگري و واكنش نسبت به آن را اعالم       
و تشخص بخشي به وجهه علمي دانشگاهيان،       ها    آيين نامه در ارتباط با استقالل دانشگاه      

شود، در عمل شاهد برخوردهاي تجويزي و تكلمي هستيم كه در واقع   ميديده و شنيده
دانشگاه و دانشگاهيان را به بازي گرفته، روند و رويكردي ضد توسـعه علمـي دارد؛ در                 

بايد معين و استقرار بخش توسعه علمي باشـد، بـويژه دربـاره    ها  ين نامه حاليكه چنين آي  
انتظـارات  ،  دانشجويان و فارغ التحصيالن دوره دكتري كه از آنها در زمينه توسـعه علـم              

  .فراوان وجود دارد
 دانيد دوره دكتري را بـه دو دوره آمـوزش و دوره پـژوهش تقـسيم          مي همانگونه كه 

 تا  12 واحدي كه به دوره دكتري اختصاص داشت به          30ديد،  طبق آيين نامه ج   . كنند مي
تـوان كـاركرد و       مـي  سوال اينجاست كه با اين كاهش، آيـا       .  واحد كاهش يافته است    18

 نتيجه اي مطلوب از دوره آموزش، چشم داشت؟ بـراي يـافتن پاسـخ بـه ايـن پرسـش                   
، كـاركرد   5 مـاده    1توان به خود آيين نامه دكتري مراجعه كرد، آنجا كه طبق تبـصره               مي

 واحد دوره آموزش، تسلط بر مفاهيم نـوين هـر رشـته و تقويـت                18 تا   12مورد نظر از  
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 12آيا انتظار داشتن اين تسلط و تقويت از طريق اين             . علمي دانشجو معرفي شده است    
   واحد، واقع بينانه است؟18تا

وان در پـيش    تـ   مي نادرستهاي    از جمله تدابيري كه براي جلوگيري از برنامه ريزي        
در حـال   . گرفت، يكي آن است كه نظامهاي دانشگاهي جهان را نيز در نظر داشته باشيم             

و ) courseworkمتكي برروش   (حاضر در سطح جهاني، دو نظام دانشگاهي آمريكايي       
تـوانيم بـا بهـره گيـري از           مي ما. مطرح است ) coursewon(نظام دانشگاهي انگليسي    

زات جريان بومي گرايي در كشور خـود، نظـام دانـشگاهي            نقاط قوت اين نظامها به موا     
آمـوزش عـالي جهـان،      هاي    بهره گيري از سنتهاي موجود در نظام      . مطلوبي داشته باشيم  

در پذيرش چشم بسته يا رد موضع       ها    بايد عالمانه و سنجيده باشد و از افرادها و تفريط         
  .گيرانه آنها، خودداري كرد

ن جامع دوره دكتري است كه از ديد من بـا تـصويب             سوال و نكته دوم درباره آزمو     
آيين نامه جديد، كارآيي و جايگاه خود را از دست داده است؛ زيرا در آيين نامه جديد،                 

گذارده شده است، حال آنكه طبق آيـين نامـه          ها    برگزاري آزمون جامع بر عهده دانشگاه     
ين بود كه فرد پس از ملي       پيشين، آموزن جامع از اركان دوره آموزش بود و فلسفه آن، ا           

داد كه به بلوغي فكري رسيده و قدرت انديشه ورزي پيـدا              مي دوره آموزش، بايد نشان   
  .نموده است

شد، پذيرفتني نبود، حذف      مي ما اجرا هاي    گرچه آزمون جامع، آنگونه كه در دانشگاه      
 يا سست كردن جايگاه و پايگاه آن، به معناي حـذف هويـت وجـه مميـز دوره دكتـري                   

كارشناسـي و كارشناسـي     هـاي     است؛ زيرا از وجوه تمايز دوره دكتري نـسبت بـه دوره           
از ايـن آيـين نامـه اسـتقبال         ها    بسياري از دانشگاه  . ارشد، يكي همين آزمون جامع است     

يكـي از علـل ايـن گـرايش،         . و حتي به حذف آزمون جامع گرايش يافتـه انـد          اند    كرده
به اين معني كه به قسمت عملكرد متفاوت بـا          برداشت نادرست از عملكرد بومي است؛       

  .ديگران، سنت آكادميك جهاني را ناديده گرفته ايم
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از ديگر عوامل دخيل در شكل گيري چنين آيين نامه هايي، تقاضاي شديد اجتماعي              
اي زياد متقاضي ورود به دانشگاه هستند و از سوي ديگر روز بـه                است؛ از يك سو عده    

شـود و ظرفيـت نيـز در دوره           مـي  حصيالن دانـشگاهي افـزوده    روز بر جمعيت فارغ الت    
كنـد تـا بـا  كاسـتن           مي فشار تقاضاي اجتماعي مسئوالن را وادار     . دكتري، محدود است  

واحدها، واكنش نشان دهند؛ حال تا كجـا و بـه قيمتـي، تحـت تـاثير فـشار و تقاضـاي          
ه علمي، بگـذريم،  اجتماعي، بايد از اصول علمي و سياستگذاري صحيح در فرايند توسع     

  .جاي بحث و بررسي دارد
پـيش  . محور دوم بحث، نقد برنامه درسي در دوره دكتري برنامه ريزي درسي است            

هـاي    خواهيم نقد كنيم، مالك     مي از هر چيز، دو نكته بايد روشن شود؛ نخست آنكه اگر          
س و  و ايرادهـايي بـر درو     هـا     نقد ما چيست؟ دوم آنكه بر اساس اين نقدها، چه اشكال          

  برنامه اين رشته وارد است؟
سـال  20 تـا    15درباره سوال نخست، بايد گفت كه رشته برنامه ريـزي درسـي بـين               

به نظر من در اين مدت، هيچ اتفـاقي نيفتـاده اسـت،             . است كه در ايران داير شده است      
يعني اگر مالك را توليد علمي قرار دهـيم، فـارغ التحـصيالن دكتـري ايـن رشـته هـيچ                   

سـال،  20به گونه اي كه امروزه پس از گذشت نزديـك بـه             اند    ابداعي نداشته نوآوري و   
  .هيچ حرف تازه اي در اين زمينه براي عرض اندام در مجامع بين المللي نداريم

  .نكته ديگر كه در اين رشته دستخوش غفلت شده است، بعد عملي اين رشته است
انتقاد آميز درباره آمـوزش     برنامه ريزي درسي، رشته اي عملي است و وقتي مباحثي           

درسي مربوط است كـه رسـيدگي       هاي    چالش عمده به برنامه   ،  شود  مي و پرورش مطرح  
بر عهده برنامـه ريـرزي درسـي اسـت، اكنـون بايـد از خـود پرسـيد فـارغ                     ،  مراحل آن 

برنامـه درسـي اعـم از       هـاي     التحصيالن برنامه ريزي درسي در تغيير و تحول در حـوزه          
آموزش عالي، چه اندازه نقش داشته اند؟ پاسخ منفي است و علت            آموزش و پرورش يا     

آن را بايد در ضعف برنامه جستجو كرد؛ برنامه به گونه اي طراحي شده است كه دانش                 
آموختگانها نمي توانند حوزه برنامه درسي را از يك سو با موازين تـاريخي و فرهنگـي                 

سازند و كـارآيي الزم را بدسـت        خودي و از سوي ديگر با دستاوردهاي جهاني، منطبق          
  .نمي آورند
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از جمله پيامدهاي بي برنامه گي در رشته برنامه ريزي درسي، آن اسـت كـه برنامـه                  
 دوره دكتري برنامه ريزي درسي، فاقد هويت است، يعني كـسي كـه ايـن دوره را طـي                  

 برنامه درسي، فلـسفه تعلـيم و      هاي    كند معلوم نيست كه متخصص كدام يك از رشته         مي
اين درهم ريختگي، هويـت     . شود  مي تربيت، تعليم و تربيت اسالمي يا مديريت اسالمي       

  .كند  ميتخصصي و حرفه اي را از دانش آموخته اين رشته، سلب

پيشنهاد من آن است كه عالوه بر مطلع ساختن سياستگزاران از انتقادهـاي موجـود،               
، به طراحي برنامه درسـي دوره       اساسيهاي    در چهار چوب آيين نامه و با توجه به انتقاد         

  والسالم. دكتري بر اساس اصول و اهداف استوار اقدام كنيم



  
  

  
  
  
  
  
  

  نگاهي به برنامه درسي رشته علوم تربيتي با گرايش فنĤّوري آموزشي
  

  1محمدرضا نيلي احمدآبادي

  چكيده
نظـام  توسعه چهارم، بازنگري جامع و علمي در        هاي    با استقالل دانشگاهها در برنامه    

بازنگري نظام آموزش عالي داراي ابعـادي مختلـف اسـت    . آموزش عالي ضروري است   
در نيل به هدفهايشان و ميزان موفقيت آنها در رفـع           ها    كه مهمترين بعد آن، كارآيي رشته     

يكي از رشـته هـائي كـه در علـوم           . نيازهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جامعه است      
باشـد و در حـل معـضالت          مـي   داراي اهميتـي فـراوان      ،تربيتي عليرغم نوپا بودن نسبي    

در ايـن مقالـه بـه بررسـي         . تواند اثر گذار باشد، رشته فنĤّوري آموزشي است         مي جامعه
دروس اين رشته به تفكيك واحد نظري و عملي پرداخته و با توجه به اهميت كاربردي                

  .ه است سطح كيفي ارائه گرديدءي براي ارتقايبودن اين رشته، راهكارها
 واحد عملي، فنّـĤوري آموزشـي، آمـوزش عـالي، اسـتقالل دانـشگاه،               :كليد واژه ها  

  ايران بازنگري رشته، مشكالت آموزش عالي

   مقدمه
عالوه بر تربيت نيروي انساني كارآمد و متخصص بـراي حـل مـشكالت              ها    دانشگاه

ـ       يبخشهاي مختلف جامعه از طريق آموزش و پژوهش، وظـا          هـده  عه  في ديگـر را نيـز ب
                                                 

  طباطبائيعالمه دانشگاه يهيأت علم.1
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فرهنگي، روشهاي منسوخ در آموزش و هاي  آنها بايد به نقادي و بازانديشي سنت . دارند
 يارقوانين و اصول علمي اعم از علوم تجربي، پايه و انساني پرداخته و از سوي ديگر ب                

دانش كـه مـورد نيـاز جامعـه بـشري           هاي    جديد، با ايجاد زير شاخه    هاي    گسترش رشته 
توان گفت دانشگاهها عمده ترين نهادهاي توليد دانـش           مي اين بنابر ؛است، تالش نمايند  

  .آيند  ميدر جوامع بشري بحساب
خـصوص  بـه   هـا      علمي در بسياري از رشـته      يمتاسفانه در حال حاضر شاهد ركود     

آن در تكـرار محتـواي دروس از سـالهاي          هـاي     علوم انساني هستيم و نـشانه     هاي    رشته
 آنها و همسطح بودن محتوا در مقـاطع مختلـف           گذشته، تكيه بر متون خارجي و ترجمه      

نتيجه نظام دانشگاهي با باروري كم و ناكارآمد بودن فارغ التحصيالن      در. استتحصيلي  
روست و عمال زمينه براي تاسيس انديشه نو و گسترش علوم جديـد             ه  كار روب  در بازار 

  )1374رئوفي،  (.وجود ندارد
 آموزشي و ميـزان     تكنولوژيه درسي رشته    لف در اين مقاله درصدد است تا برنام       ؤم

انطباق آن با هدفهاي مصوب ستاد انقالب فرهنگي به تفكيـك دروس مختلـف در ايـن                
ي به حل مشكالت موجود در اين رشته        يو در نهايت با ارائه راهكارها     كند  رشته تحليل   
  .كمك نمايد

   دانشگاهيهاي  ضرورت بازنگري رشته
نظـام آمـوزش   .  به بحث طـوالني نيازمنـد اسـت     بررسي عوامل ايجاد مشكل مذكور    

توان علل آنرا به سه       مي عالي با مشكالتي متعدد مواجه است كه در يك طبقه بندي كلي           
اين طبقه بندي به ما ) 1372تقي پورظهير، . ( دسته دروني، بيروني و مختلط تقسيم نمود

طريـق در حـل      ايـن از  ،  كند تا بتوانيم علل و موقعيت موانع را تـشخيص داده            مي كمك
  . يميمشكالتي كه در محيط دروني نظام قابل حل است اقدام نما

ط خارج از   ي عواملي هستند كه ريشه آن به شرا       ،عوامل موثر بيروني  : عوامل بيروني  
 امكان رفـع    ،ط الزم محيطي مهيا نباشد    ي است و تا زماني كه شرا       وابسته سيستم آموزشي 



         نگاهي به برنامه درسي رشته علوم تربيتي با گرايش فناوري آموزشي         

 

411

ناهمـاهنگي نظـام آمـوزش و       : ن عوامل عبارتند از   نمونه اي از اي   . مشكالت وجود ندارد  
پرورش با نظام آموزش عالي، ناهماهنگي مصوبات ستاد انقالب فرهنگي يا شـورايعالي             

و وضـعيت نامناسـب اقتـصادي كـه از           برنامه ريزي وزارت علوم با مـصوبات مجلـس        
 .شود  ميمانعاشتغال فارغ التحصيالن دانشگاهي 

ريـشه  به موجـب آن،      عوامل دروني است كه      ،يرونيمقابل عوامل ب  : عوامل دروني  
مناسب احتمال موفقيـت    هاي    لذا با اتخاذ تصميم   ،   آموزش عالي نهفته   نظاممشكالت در   

نمونه اي از اين مشكالت عبارتند . مراتب بيشتر از مورد قبلي است    ه  در حل مشكالت ب   
ـ                  : از ژوهش در  مديريت ضعيف دانشگاه هـا، عـدم ارتبـاط بـين دو عنـصر آمـوزش و پ

مختلف، كهنه شدن منـابع و عـدم بـروز شـدن اطالعـات، توزيـع نامناسـب                  هاي    رشته
عنوان هيـأت   ه  اعتبارات در بخشهاي مختلف آموزش عالي، عدم جذب نيروهاي اليق ب          

 .و فضاهاي كالبدي مناسبها   نبود امكانات كافي براي كتابخانه وعلمي

 آن در محـيط خـارجي و       أنـش عوامل مختلط عواملي هـستند كـه م       : عوامل مختلط  
 ماننـد توزيـع نامتناسـب متقاضـيان تحـصيل در      ؛ آموزش عالي وجـود دارد   نظامداخلي  
 اسـتخدام در منـاطق    بـراي  ي، عـدم تمايـل اسـتادان      يعلت شرايط جغرافيا  ه  بها    دانشگاه

ي و گسستگي صنعت و دانشگاه، عدم تخصيص بودجه كافي و عدم بهره             يمحروم، جدا 
  .ن در دانشگاه هابرداري صحيح از آ

كنـد اولـين     مـي  تـالش 1383نظام آموزش عالي با مصوبه مجلس در نيمه دوم سال         
بـا  همگـام   از طريق هيأتهـاي امنـا       ها    قدم را براي حل مشكالت با اداره مستقل دانشگاه        

بـر ايـن اسـاس بايـد بـسياري از قـوانين آموزشـي،          . شروع برنامه توسعه چهارم بردارد    
صورت غير متمركـز تـدوين و بـه اجـرا           ه  ي با نظارت اين هيأت ب     پژوهشي و مالي ادار   

كه عبـارت از تـصويب      ها    درآيد و يكي از مشكالت جدي در مديريت گذشته دانشگاه         
ـ       ها    دستورالعملهاي يكسان و متحد الشكل براي كليه دانشگاه        ه در سراسر كـشور بـود، ب

  . تدريج مرتفع گردد
بايـد در اولويـت     هـا     ه در استقالل دانشگاه   رسد از جمله موارد ضروري ك       مي نظره  ب

با توجه به فلسفه ايجاد رشته، هدفهاي كلي و   ها     بازنگري رشته  : عبارتند از  اول قرارگيرد 
تدوين شده، ميزان كارآيي واحدهاي نظري و عملي، انطباق دروس       هاي    جزئي، سرفصل 
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قعي جامعه، ميزان   با هدفهاي رشته، ميزان اثربخشي و كارآيي دروس در رفع نيازهاي وا           
موفقيت رشته در پرورش نيروهاي كارآمـد و خـالق، سـهم دروس و رشـته تحـصيلي                  
مربوط در توليد علم به منظـور رفـع نيازهـاي كـشور، منطقـه و جهـان، ارتبـاط رشـته                      

كالن كشور، ميزان عالقه دانشجويان به تحصيل، ميـزان امكانـات           هاي    تحصيلي با برنامه  
موزشي، ميزان تفويض اختيار بـه اسـتادان بـراي اسـتقالل در          آزمايشگاهي و نيز كمك آ    

تدوين سرفصل دروس و همچنين ميزان به روز بودن اطالعات و منابع علمي براي هـر                
  . مستقل نياز دارديالبته هر يك از اين عناوين پژوهشي خود به  طرح. موضوع درسي

ن، جـذب هيـأت     توان در شـرايط گـزينش دانـشجويا         مي دنبال اين تحليل علمي   ه  ب
علمي شايسته، تخصيص فرصت مطالعاتي براي اسـتادان و تعيـين اولويتهـا، تخـصيص               
بودجه براي گسترش رشته و امكانات مربوط، ارتبـاط دانـشگاه بـا مراكـز آموزشـي در                  

  .  تصميم گرفت،خارج و بسياري مسائل ديگر دانشگاهي

  واحدهاي نظري و عملي در رشته تكنولوژي آموزشي
  

 عدم استفاده بهينه از آموزشهاي عملي در جنب آموزشـهاي           ،موجودهاي    ايينارساز  
 بـر ارتبـاط كالمـي و        عليرغم وجـود واحـدهاي عملـي، آمـوزش عمـدتاً          . نظري است 

آموزشـي و درسـي در      هاي     درحاليكه جهت گيري برنامه ريزي     ؛نوشتاري متمركز است  
اي نظري از تجارب مستقيم جاي آموزشهه  بايد ب،مهارتهاي عملي بوده راستاي افزايش

طريق است كه فارغ التحصيالن اين       از اين . فراگيران در موقعيتهاي مختلف استفاده شود     
بـه  هـا     با استفاده از آموخته   ،  ي و تحليل كرده   يتوانند مشكالت جامعه را شناسا      مي مراكز

  يادگيري تعميق و پايداري بيشتر   , توجه به اين عامل باعث تسريع     . حل آنها اقدام نمايند   
 ولـي   ؛البته ميزان عملي و نظري بودن دروس به ماهيت رشته نيز بـستگي دارد             . شود مي

گونه اي طراحي كرد كه دانشجو خود را        ه  توان تدريس را ب     مي نظريهاي    رشته حتي در 
ـ      ه  در ارتباط مستقيم با توليد دانش بيابد و ب         جـاي عـضو    ه  عنوان عضو فعال در كالس ب
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  .ف علوم و حفظ علوم عادت دارد، مشاركت جدي داشته باشدمنفعل كه فقط به مصر
بعد عملي در كنار بعد نظري آمـوزش         و   كند  مي ي كه ماهيت آن ايجاب    ياز رشته ها  

 زيرا هر جـا سـخن از ترجمـه و تبـديل علـوم               ؛داده شود، رشته فنĤّوري آموزشي است     
يد، در حقيقـت از     علوم نظري به علوم كاربردي و تجويزي به ميان آ         هاي    محض و يافته  

يا تبديل كشف روابـط     ها     به تبديل دانش از مرحله پديده      ؛ زيرا فنĤّوري بحث شده است   
. شـود   مـي   گفتـه  تكنولـوژي به دستورالعملها يا دانـش كـاربردي،        ها    موجود ميان پديده  

ـ             ،نظريه و كاربرد  ) 1382فردانش،  (  حـساب ه   دو بال پيـشرفت علمـي در هـر جامعـه ب
استخراج، و  » گوناگونهاي    مفاهيم، قوانين و نظريه    « به بحث درباره   علوم نظري . آيند مي

ـ     ،پردازد  مي جمع آوري و طبقه بندي آنان      صـورت كـاربردي بـراي حـل        ه   ولي الزامـا ب
يادگيري بـه صـورت نظـري در    هاي  عنوان مثال نظريهه ب؛ كار نمي آيده  مسائل روزانه ب  

نها در فراگيـران در سـطحي ديگـر          ولي كاربردي كردن آ    ،كند  مي خاص بحث هاي    زمينه
ي اسـت كـه بـراي حـل مـسائل        ي آموزشي اصول و راهبردها    تكنولوژي. گردد  مي مطرح

 از دو جـزء مهـم سـخت افـزاري           تكنولوژي. رود  مي كاره  آموزشي در سطح كاربردي ب    
. شامل ابزار و نرم افزاري شامل روشها و دستورالعملها و راهبردها تـشكيل شـده اسـت                

 به حـل مـسائل آموزشـي در         نظام مند وزشي در مفهوم پيشرفته آن نگرش        آم تكنولوژي
  . سه مرحله طراحي، اجرا و ارزشيابي است

دهـد كـه در گذشـته، محتـواي           مـي   آموزشي در كشور ما نشان     تكنولوژيتاريخچه  
فنĤّوري آموزشي اغلب بر بعد سخت افزاري تاكيد داشته و ابعاد ديگر مورد غفلت قرار               

ي  آموزشي و ب   تكنولوژياهد اين مدعا سرفصل دروس دانشگاهي، كتب        ش. گرفته است 
  .استفاده ماندن سخت افزارها در مراكز آموزشي است

ضرورت ديگر توسعه رشـته تكنولـوژي آموزشـي در مقـاطع كارشناسـي و بـاالتر،                 
انفجار دانش، تقاضاي بيش از . باشد  ميشرايط روز و پيشرفت سريع علوم در سطح دنيا        

ي بـه   يه براي فراگيري علوم مختلف، كمبود نيروي انساني ماهر براي پاسخگو          حد جامع 
اين تقاضا، كمبود فضا و امكانات مـالي و مـادي بـراي اداره مراكـز آموزشـي، توسـعه                    

مختلف زندگي مانند آمـوزش و      هاي    وري اطالعات و ارتباطات و نفوذ آن در عرصه        Ĥفنّ
شناسي يادگيري، مبـارزه بـا بـي سـوادي بـه            روانهاي    تاثير آن در كاربردي كردن نظريه     
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معناي عام، تاكيد قانون اساسي بر اجباري، رايگان و همگاني بودن آمـوزش عمـومي و                
نظـري در حـل   هاي  ي، استفاده از يافتهينيز رايگان بودن آموزش عالي تا سرحد خودكفا      

هاي ي محـوري كـه در هـدف    يمسائل تعليم و تربيت و شكل گيري جامعه بر اساس دانـا           
برنامه بيست ساله توسعه طراحي شده، از عواملي است كه ضرورت پـرداختن بـه ايـن                 

  .نمايد  ميرشته را دوچندان

  بررسي رشته تكنولوژي آموزشي از نظر ستاد انقالب فرهنگي
  

در مقدمه مشخـصات كلـي دوره كارشناسـي علـوم تربيتـي در گـرايش تكنولـوژي               
شورايعالي برنامـه  : (شرح ذيل آمده است  ه  ته ب آموزشي و مهمترين دالئل براي ايجاد رش      

  )ريزي وزارت فرهنگ و آموزش عالي
نياز مردم به تحصيل و لزوم كسب حداقل دانش براي همگان و مقابله با كـاهش         

   افزايش جمعيت فراگيرانه واسطهكيفيت تدريس ب
عدم توجه به خصوصيات فردي شاگردان و بدنبال آن عـدم موفقيـت در دروس             
  ش سنتيدر آموز

 طراحي، اجرا و ارزشيابي كـل       نظام مند و مهارتهاي علمي كه شامل روش       ها    آگاهي
فرآيند تدريس و يادگيري بر مبناي هدفهاي بخصوص و براساس پژوهش در يـادگيري              
و ارتباط انساني و بكارگيري تركيبي از منابع انساني و مادي براي ايجاد يادگيري عميـق        

  .نام دارد فنĤّوري آموزشي، و پايدار
 اين اصل داللت دارد كه براي اصالح آموزش، طراحي نظـام منـد  و                براين تعريف   

  .  استفاده ماهرانه و عقالني ازمواد و وسائل آموزشي شرط الزم است
ي با وسـيله    ي نگرش سنتي به تكنولوژي آموزشي در قالب آشنا        ،در ادامه اين تعريف   

بهره گيري از علم برنامه ريزي آموزشي         بر عوض و تجهيزات مردود شناخته شده و در      
  .و طراحي دقيق مبتني برهدفهاي مشخص با توجه به امكانات تاكيد شده است
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سـت كـه تـدوين هـدفهاي مـشخص در طراحـي              ا نقد كلي بر اين هدفگـذاري آن      
و  آموزشي با بعضي از تئوريهاي پيـشرفته يـادگيري ماننـد تئوريهـاي شـناخت گرايـان                

 دانند،  مي گيري را برآيندي از تعامل فرد يا جامعه با موضوع علمي          كه ياد  ساختن گرايان 
و معتقـدان    لذا نوعي تفاوت ديدگاه بين معتقدان به طراحي آموزشـي         ؛  در تعارض است  

به تئوريهاي مذكور درباره ماهيت يادگيري و اصول تدريس و كاربرد وسـائل آموزشـي               
تواند كارآيي الزم را داشـته       ها مي   آيا تكنولوژي آموزشي در اين عرصه     . شود  مي مشاهده

  ؟ستباشد؟ و درصورت پاسخ مثبت جايگاه آن در اين هدفگذاري كجا
  

  هدف از تشكيل دوره تكنولوژي آموزشي از نظر ستاد انقالب فرهنگي
  

  آموزشي و درسيهاي  بهبود كيفيت برنامه 
  افزايش پيشرفت تحصيلي فراگيران 
وزش و بهره گيري از امكانات انـساني        بهبود كيفيت تدريس معلمان از طريق آم       
  و مادي

تامين نيروهاي متخصص جهت اداره مراكز مواد آموزشي و ارائه مشاوره بـراي              
 بصري _توسعه مراكز سمعي

 تربيت متخصصان مبتكر جهت اداره كالسها 

  بصري_ي جهت توسعه و برنامه ريزي امور سمعييارائه راهنما 

  آموزشيهاي  تامين تكنولوژيست 

  تحقيق روش 
 با توجه   كارشناسيدر اين قسمت عناوين درسي رشته تكنولوژي آموزشي در مقطع           

 و سپس تحليلي در رابطه با هدفهاي كلـي           شده  مشخص ،به تعداد واحد نظري و عملي     
جـداول پيوسـت بـدين منظـور تنظـيم          . دوره و سرفصل اين دروس بعمل آمـده اسـت         

  .گرديده است
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 تخصصي نظري و عملـي و سـاعات تـدريس در            مقايسه تعداد واحدهاي  . 1جدول  
  مقطع كارشناسي رشته تكنولوژي آموزشي

  
  جمع  عملي  نظري  
 ساعت  واحد ساعت واحد ساعت واحد  

  935  45  340  10  595  35 فراواني
  %100 %100  %36  %22  %64  %78  درصد

  



         نگاهي به برنامه درسي رشته علوم تربيتي با گرايش فناوري آموزشي         

 

417

دروس تخصصي رشته تكنولوژي آموزشي در مقطع كارشناسي با تاكيد بر           : 2جدول  
  هاي نظري و عملي در اهداف و سرفصل دروسهدف

 عملي نظري  
  ناختيشبعد

 در هدفها

   بعد
  برديكار

 در هدفها

 بعد
  كاربردي
 در 

 رفصلهاس

ــابي نظامهــاي  ارزي
 كوچك آموزشي

2  0 1 1 0 

اصول برنامه ريزي   
 درسي و تحليل محتوا

2 0 1 1 1 
ــي  ــول طراحـ اصـ

 پيامهاي آموزشي
2 0 1 0 1 

ــي  ــول طراحـ اصـ
 ي آموزشينظامها

2 0 1 1 1 
 1 1 1 1 2 اصول عكاسي

انتخــــاب بهــــره 
برداري و ارزيابي مواد    

 آموزشي
2 0 1 0 0 

ــز   ــي مراكـ طراحـ
 يادگيري

2 1 1 1 1 
ــا روش  آمــوزش ب

 مبتني بر سيستمها
2 0 1 1 0 

 0 1 1 0 2 آموزش برنامه اي
برنامه ريزي درسي 

 ابتدايي
2 0  1 1 

برنامه ريزي درسي 
 متوسطه

2 0 1 1 1 
تئوريها و روشهاي   

ي هـا     كاربرد در رسانه  
  جمعي
 

2 0 1 0 0 
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توليد برنامـه هـاي     
 تلويزيوني

1 1 1 1 1 
ــاي  توليـــد فيلمهـ

 آموزشي
2 1 1 1 1 

توليـــــد مـــــواد 
 آموزشي

1 1 1 1 1 
ــون   ــو تلويزي رادي

 آموزشي
1 1 1 1 1 

 0 0 1 0 2 زبان تخصصي
ســمينار در برنامــه 
ــي و   ــزي درســ ريــ

 آموزشي
2 0  1 1 

 1 1 0 2 0 كار عملي فردي
 1 1 0 2 0 كارعملي گروهي

مبــــاني ارتبــــاط 
 انساني

2 0 1 0 0 
 14 16 19 10 35 جمع

  
  تحليل داده ها

  
كـل واحـدها بـه واحـد        % 78آيد، نزديك به      مي دسته  همانطور كه از جدول يك ب     

ابر ساعت  بر اگر هر ساعت عملي را دو     . يابد  مي به واحد عملي اختصاص   % 22نظري و   
  سـاعت در 17نظري بدانيم و اگر مجموع ساعات هر ترم را با يك واحد نظري معـادل                

ته تكنولـوژي   شـ از مجمـوع سـاعات دروس اختـصاصي ر        % 64بگيـريم، بنـابراين      نظر
 به تعبير ديگر از نظـر       ؛گيرد  مي به واحد عملي تعلق   % 36آموزشي به واحدهاي نظري و      
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 از وقت دروس اختصاصي دانشجويان بايد بـراي         ستاد انقالب فرهنگي حدود يك سوم     
  . نظر گرفته شود كارهاي عملي در

غير از كار عملي    ه  دهد كه در هدفهاي كلي تمام دروس ب         مي جدول شماره دو نشان   
 اشـاره گرديـده      نيـز   سطح آگـاهي دانـشجويان     ءفردي و گروهي حيطه شناختي و ارتقا      

ـ            . است ه گونـه اي بـه كـاربردي بـودن          از سوي ديگر در هـدف گـذاري اكثـر دروس ب
توليـد،  ، ي ماننـد آمـاده كـردن   ياين تاكيـد در قالـب واژه هـا       . آموزشها توجه شده است   

در بررسي حيطه هدفها در سرفـصل      . شود  مي مشخص ...  و كاربرد، ايجاد مهارت جهت   
ي حيطـه هـدف و رفتـار        يبه تنهـا  ها     تذكر اين نكته ضروري است كه سر فصل        ،دروس

برنامـه اي كـردن تـدريس       «ا تعيين نمي كند و در بسياري از مواقع ماننـد            مورد انتظار ر  
آموزش  « در درس  »روشهاي گوناگون تدريس  « يا   »آموزش برنامه اي  « در درس    »كالس

 ،بنابراين مولف براي عملياتي كردن تحقيق     . جنبه خنثي دارد  » با روش مبتني بر سيستمها    
 را از مــصاديق »نقــد و بررســي« و »ژهپــرو«، »واحــد عملــي«ي ماننــد يكــاربرد واژه هــا

  .  فعاليتهاي عملي دانسته است
كنيـد در بعـضي از دروس نـوعي           مـي  همانطور كه در جـدول شـماره دو مـشاهده         

ناهمخواني بين هدف كلي درس و سرفـصل وجـود دارد كـه الزم اسـت در بـازنگري                   
، »شـي ارزيـابي نظامهـاي كوچـك آموز      «در سـه درس     . دروس به آن توجه بيشتر شـود      

 بعد كاربردي در هدف كلـي    »آموزش برنامه اي  « و   »آموزش با روش مبتني بر سيستمها     «
حاليكه در سرفصل اشـاره اي بـه آن نـشده اسـت و عكـس ايـن         در،درس وجود دارد  

  . موضوع در درس اصول طراحي پيامهاي آموزشي وجود دارد

ار با تجهيـزات و      ك ،رسد، مالك براي واحد عملي      مي نظره  ست كه ب   ا نكته ديگر آن  
هـاي    نمونه آن در دروسي مانند اصـول عكاسـي، توليـد برنامـه            . باشد  مي وسائل پيچيده 

بـه  . تلويزيوني، توليد فيلمهاي آموزشي و توليد راديو و تلويزيون آموزشي وجـود دارد            
كالس درس بـا كارهـاي عملـي دانـشجويان و           طي آن،   عكس دروسي مانند سمينار كه      

 زيرا بـا سـخت      ؛حساب نيامده است  ه  شود جزء دروس عملي ب      مي رهي استاد ادا  يراهنما
الزم بذكر است دو درس پروژه فردي و گروهي نيز بعلـت            . افزار خاصي سروكار ندارد   
  . ندارد ارزيابي دقيق در اين پژوهش قابليتنداشتن سرفصل مشخص 
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  مشكالت رشته تكنولوژي آموزشي
ـ         مـشكالت ذيـل    ،  ه ارائـه دروس عملـي     عليرغم توجه زياد ستاد انقالب فرهنگـي ب

  :دهد  ميتنگناهاي اصلي رشته تكنولوژي آموزشي را نشان
بصري يا   _كمبود امكانات و فضاي آزمايشگاهي و حساس بودن تجهيزات سمعي          

 مـانع   ،مختلف براي اسـتفاده از ايـن امكانـات        هاي    رايانه اي و ازدحام دانشجويان دوره     
  . دهاي عملي استبزرگي براي دستيابي به اهداف واح

اگر افزايش مهارت عملي در بعد نرم افزاري فنĤّوري آموزشي از اهداف اصلي اين               
توانـد    مـي  ظـاهر نظـري اسـت ولـي       ه  توان به واحدهائي اشاره كرد كه ب        مي رشته باشد، 

آموزش مبتني بـر روش     «را در درس     نمونه اي از آن   . حساب آيد ه  بعنوان واحد عملي ب   
 هميـشه بـه     ،تخصيص واحدهاي عملي به ايـن گونـه از دروس         . دتوان دي   مي »سيستمي

 ولي دانشجو را بـا ديـد سيـستمي بـراي حـل مـسائل                ،امكانات آزمايشگاهي نياز ندارد   
 .سازد  ميصورت كاربردي آمادهه آموزشي ب

ي كامل با نحوه كاربرد اين وسائل در  ي عدم وجود متخصصين علوم تربيتي كه آشنا       
شود دانشجويان نتوانند با متخصصين اين فـن          مي ، باعث  باشند  داشته حد كارشناس فني  

ـ . ي و تلويزيوني رقابت نمايند   يراديوهاي    در توليد برنامه   دسـت كـساني   ه لذا بازار كار ب
ه خواهد افتاد كه عليرغم فقدان اطالعات الزم در زمينه مسائل آموزشي ساليان طوالني ب             

هـاي    دربـسياري از دانـشكده    . اركرده انـد  عنوان متخصص در توليد برنامه تلويزيوني كـ       
د كنـ   مي  كارشناس ديگر تدريس   را يك استاد و واحد عملي       راعلوم تربيتي واحد نظري     

  .كه اين باعث نوعي عدم هماهنگي بين نظر و عمل خواهد شد
 دروس عملي به نسبت دروس نظري از اهميت كمتـري نـزد دانـشجويان                معموالً 

 در يك فـن در دنيـاي كنـوني بـا وضـعيت نامناسـب                 درحاليكه مهارت  ،برخوردارست
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سـفانه گـاهي ايـن معـضل     أمت. ي بـا مباحـث نظـري نيـست    ياشتغال، كمتر از حد آشـنا    
 . گريبانگير استادان دانشگاه نيز شده و دروس كارورزي بصورت جدي برگزار نمي شود

 آموزشـي   تكنولـوژي از نكات مهم ديگري كه در تعيين دروس رشـته كارشناسـي              
.  دارد، ضـرورت آشـنائي دانـشجويان بـا روش تحقيـق در علـوم تربيتـي اسـت                   وجود

يست حـل   تكنولوژهمانگونه كه در مفهوم پيشرفته فنĤّوري اشاره شد، وظيفه اصلي يك            
  .صورت نظام مند  استه مسائل آموزشي ب

دنبـال آن، عـدم    ه  عوامل متعددي باعث دور ماندن دانشجويان از امر مهم تحقيق و ب           
كمبود پژوهشگر كارآمـد، آمـوزش ضـعيف و    . باشند  ميدر حل مسائل آموزشي  توانائي  

غيركاربردي بودن تحقيقات در نظام آموزش و پرورش و در آموزش عالي، كم انگيزگي              
استادان به انجام تحقيق و عالقه بيشتر آنان به انجام تدريس، عدم وجود جو و فرهنـگ                 

بـراي تحقيـق، كمبـود امكانـات        مناسب براي پژوهش، عدم تخصيص بودجـه مناسـب          
 از مـشكالت     اينترنـت   كامپيوتري متصل به شبكه     تحقيق مانند كتابخانه مجهز يا سايت     

دهـد درحاليكـه در     ميآمار نشان.  روش تحقيق استبامهم در آشنا ساختن دانشجويان      
 دالر اسـت، در ايـران   1250 دالر و در آلمان     1300ژاپن بودجه تحقيقاتي هر نفر معادل       

 2 تـا    4 بودجـه تحقيقـات معـادل        ،در كشورهاي پيشرفته  . دالر است / 4ين رقم معادل    ا
. اسـت / 53 درحاليكه در ايران اين ميزان معادل        ؛درصد كل توليد ناخالص ملي آنهاست     

 بـا ارائـه دروس الزم دانـشجويان را          بايـد عليرغم اين مـشكالت     ) 1383ناصري فرد،   ( 
 مهارت عملي آنـان را بـا انجـام كارهـاي            ،ا نموده بيشتر با تحقيق و روشهاي آماري آشن      

  . عملي ارتقا بخشيم
  

  ي براي افزايش كارآيي تكنولوژي آموزشيهايپيشنهاد
  

ـ               ارائـه دروس    ربا توجه به ماهيت رشته تكنولوژي آموزشي و كاربردي بودن آن، ب
  .همراه با واحدهاي عملي تاكيد بيشتري گردد

ستمي در حل مـسائل آموزشـي و نـه صـرفا            تاكيد واحد عملي بر ايجاد نگرش سي       
 بررسيگونه اي كه دانشجويان با مراجعه به سازمانها به          ه   ب ،استفاده از سخت افزار باشد    
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را تشخيص دهند    آنان بايد مشكالت را بشناسند، عوامل آن      . مشكالت آموزشي بپردازند  
يري از افـزايش    بـراي جلـوگ   . و با ارائه راه حلهاي مناسب بهترين راه حل را پيدا كننـد            

 شود دروسي را كه تـا       مي واحدها مازاد بر سقف مصوب ستاد انقالب فرهنگي، پيشنهاد        
حدي مشابه يكديگرند در هم ادغام و بجاي آنهـا از واحـد عملـي بـراي سـاير دروس                    

 راديـو   :توانند در هم ادغام شـوند، عبارتنـد از          مي نمونه اي از دروسي كه    . استفاده گردد 
  .تلويزيونيهاي  ، توليد فيلمهاي آموزشي، توليد برنامهتلويزيون آموزشي

ي دانشجويان با فناوري اطالعات و ارتباطات و تـاثير آن           يبا توجه به ضرورت آشنا     
  .در نظامهاي آموزشي مجازي، تعداد واحدهاي عملي اين درس افزايش يابد

استادان رشـته فنّـĤوري آموزشـي حتـي در دروس نظـري، بـه انجـام كـار عملـي                      
ضرورت ايـن مهـم در كـاربردي        . صورت فردي يا گروهي اهتمام ورزند     ه  انشجويان ب د

  .بودن رشته فنĤّوري آموزشي است
باشند خودشـان نيـز بـه         مي حتي االمكان استاداني كه متولي تدريس نظري دروس        

  .تدريس عملي اشتغال داشته باشند
خـود ارزيـابي     بـه    »ارزيـابي درون گروهـي    «گروه آموزشي از طريق انجام پـروژه         

 بر كيفيت آموزش نظارت داشـته       پرداخته و با نظرخواهي از دانشجويان و استادان دائماً        
، مصاحبه با دانشجويان فارغ التحصيل، پيگيري وضع اشتغال آنهـا در بـازار كـار               . باشند

بررسي علل موفقيت يا عدم موفقيـت آنـان در بـازار، تحقيـق دربـاره وضـعيت رشـته                    
اعم از دانشگاههاي داخل و يا خارج از كشور و          ها    ر ساير دانشگاه  تكنولوژي آموزشي د  

تالش مدير گروه و اعضاي گروه براي انجام ارزشيابي دروني و بروني، زمينـه را بـراي                 
  . نمايد  ميبهبود وضع رشته ايجاد

آموزشـي و  هـاي   در محتواهاي درسي بر روشـهاي آمـوزش و پـرورش در رسـانه      
 فيلمبـرداري و توليـد    فنـون در حـال حاضـر      . شتري شـود  جمعـي تاكيـد بيـ     هاي    رسانه
روش تدريس معلـم در     به   در حاليكه    ،شود  مي ي و تلويزيوني تدريس   يراديوهاي    برنامه
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با توجه به نـاهمگوني مخـاطبين در        . توجهي نمي شود  مقابل دوربين تلويزيون يا راديو      
توان يـك     مي ؟ چگونه تواند آموزش موثر داشته باشد      مي جمعي چگونه استاد  هاي    رسانه

صـورت  ه  نرم افزار آموزشي ساخت كه در آن خالقيت كاربران شكوفا شده و آموزش ب             
انفرادي با توجه به ويژگيهاي شناختي، روانـي و شخـصيتي مخـاطبين طراحـي گـردد؟                 

ي بايد داشته باشد و تدريس در ايـن         يآموزش از راه دور و آموزش مجازي چه ويژگيها        
كـه  هـستند   اي از سـواالتي   موارد، پـاره با تدريس سنتي دارد؟ اين    موقعيتها چه تفاوتي    

  .استادان اين رشته بايد به آن بپردازند
  

    منابع
 ،فـصلنامه پـژوهش و برنامـه ريـزي در آمـورش عـالي             ،  تقي پور ظهير، علـي     .1

  1372، 3مسلسل
  1374 ، 10 مسلسل،فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آمورش عالي، رئوفي، محمد .2
 1383، سمت، تهران، آموزشيتكنولوژيمباني نظري ، نش، هاشمفردا .3

  1383 ، نشريه مديريت علمي،ناصري فرد، محمد .4
  .وزارت فرهنگ و آموزش عالي، شورايعالي برنامه ريزي آموزشي، بي تا .5
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  :تحليلي از
  ل بنيادي در نظام آموزش و پرورشئمسا

  
  1مقدمدكتر سيد شمس الدين هاشمي 

  
 

   چكيده

 ؛ اساسي در هر جامعه توسعه يافته يا در حال توسعه است           يآموزش و پرورش نهاد   
اين امراز چشم اندازهاي بسياري از نظام گوناگون و اشكال و كاركردهاي توصيف شده              

 اسـت؛ در    شـده متفاوت مطالعه   هاي    آموزش و پرورش در بسياري از جوامع و فرهنگ        
 اصلي اجتماعي شدن، ابـزار تحـرك اجتمـاعي و وسـيله             واقع آموزش و پرورش عامل    

شـود؛ از ايـن رو بـا توجـه بـه هـر يـك از ايـن                     مي تغيير اجتماعي در هر جامعه تلقي     
  .شود  ميكاركردها برخي مسائل اساسي و بنيادي در آموزش و پرورش بحث

، مسائل تناسب يـا ارتبـاط       شود  مي  كاركرد اجتماعي شدن بحث    رهاي كه دربا   مسأله
 مسأله در زمينه كاركرد تحرك اجتماعي، تساوي يـا برابـري      اين ر نظام آموزشي است؛   د

 ،شود  مي و مسأله اي كه به كاركرد تغيير اجتماعي مربوط         در نظام آموزش پرورش است    
  .خالقيت يا ابتكار است

                                                 
  دانشگاه اراك  هيات علمي گروه علوم تربيتيعضو. 1
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توصيفي سه كاركرد اساسي و مـسائل        _ تحليلي يدر مقاله حاضر بر اساس رويكرد     
عالوه بر اين مسائل، مسأله . شود  ميطرح در نظام آموزش و پرورش م     مربوط به هر يك   

 در ادامه به    شود؛  مي كارآيي در نظام آموزش و پرورش در ارتباط با مسائل مزبور تحليل           
شـود و در نهايـت بـه جمـع       مـي ارائه چشم اندازي از آموزش و پرورش و آينده اشاره 

  .دي اقدام گرديده استبندي و نتيجه گيري از تحليل اين مسائل بنيا
 ضمن آنكـه گـستره آمـوزش و پـرورش را بـه              ،تحليل اين مسائل بنيادي و اساسي     

، با تاكيد بر نظام آمـوزش و پـرورش جامعـه مـا صـورت                داردنظر  در  مفهوم وسيع آن    
ي اين مسائل در مبحث حاضر تالشي در جهت تشخيص          سگرفته است و اميد آنكه برر     
  .كالت اساسي موجود در نظام آموزشي كشور باشدشمو حل پاره اي از مسائل و 

 ، تناسـب يـا ارتبـاط      ، نظام آموزش و پـرورش     ، مسائل بنيادي  ،تحليل: كليد واژه ها  
   آينده، آموزش و پرورش،كارآيي،  خالقيت يا ابتكار،تساوي يا برابري

 

  مقدمه
  در يك جامعه توسعه    2 يكي از مهم ترين نهادهاي اجتماعي      1نظام آموزش و پرورش   

 نقش اساسي بر    ،يافته يا در حال توسعه است كه در تحقق اهداف و انتظارات اجتماعي            
عهده دارد؛ مطالعه آموزش و پرورش در جوامع گوناگون، اهميت و ضرورت اين نهـاد               

سـازد؛ ايـن     مـي اساسي اجتماعي را در رشد فردي و تحقق انتظارات اجتمـاعي روشـن          
معه متحول يا در حال تحول، موجـب رشـد           در هر جا    را رويكرد كه آموزش و پرورش    

و مردم را در كشورهاي مختلف جهان       ها     همواره دولت  كند  مي معرفيفرد و رفاه جامعه     
به انجام اقدامات اساسي براي توسعه و بهبود نظـام آمـوزش و پـرورش خـود ترغيـب                   

رشد و توسعه فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتـصادي همـواره از اساسـي              . نموده است 
                                                 

1 .Educational System 
2 . Social Institutions 
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موزش و پرورش به شمار  آمده است؛ تحقق اين          آنظام  هاي    موريتأيا م ها    رين رسالت ت
 بنيـادي را در نظـام       1 دامنـه وسـيعي از كاركردهـاي       ،انتظارات و انجام اين رسـالت هـا       

ين و تعيين اهميت،    ي به گونه اي كه تب     ،آموزش و پرورش هر جامعه مطرح ساخته است       
 ايـن   .يـن كاركردهـا امـري دشـوار و پيچيـده اسـت            اعتبار و ميزان كارآيي هر يـك از ا        

نظام آموزش و پرورش جامعـه قـرار        هاي     تحت تاثير اهداف يا آرمان     كاركردها كه غالباً  
تـشخيص   در نتيجـه     شـود و    مي روه  دارد در عرصه عمل با مسائل اساسي و بنيادي روب         

  .سازد  ميكاركردهاي واقعي آموزش و پرورش را با دشواري و ابهام مواجه
 با توجه به دامنه وسيع اين كاركردها و نتايج مختلف آن در نظام آموزش و پرورش                
برخي از مسائل بنيادي و اساسي در آموزش و پرورش هر جامعه وجود دارد كه ضـمن                 

؛ سـازد   مـي  تـاثر ماثر گذاري بـر ايـن كاركردهـا، كارآمـدي هـر نظـام آموزشـي را نيـز                    
 از جمله   4و تغيير اجتماعي   3، تحرك اجتماعي  2اي مانند جامعه پذيري    كاركردهاي عمده 

، تـساوي يـا     5كاركردهايي هستند كه هر يك منشأ مسائل بنيادي نظير تناسب يا ارتبـاط            
  .روند  مي به شماردر نظام آموزش و پرورش 7 و خالقيت يا ابتكار6برابري

 در مبحث حاضر ضمن تحليل هر يك از ايـن مـسائل بنيـادي بـا تاكيـد بـر نظـام                      
گـردد و بـا       مي ش و پرورش جامعه ما، به مسأله كارآيي در نظام آموزشي نيز اشاره            آموز

زي از گستره نظـام آمـوزش و پـرورش          انگاهي به آموزش و پرورش و آينده، چشم اند        
  .شود  ميدر ادامه به نتيجه گيري از مباحث پرداخته. گردد  ميكشور ارائه

  
  شمسأله تناسب يا ارتباط در نظام آموزش و پرور

، جامعه پـذيري يـا اجتمـاعي        ييكي از مهم ترين انتظارات اجتماعي از نظام آموزش        
و الگوهـاي  هـا    ارزش ها، گرايش  ءشدن افراد جامعه است؛ اجتماعي شدن به معناي القا        

                                                 
1- Functions  
2 - Socialization 
3 - Social Mobility 
4 - Social Change 

 
5 - Relevance 
6 - Equality 
7 - Creativity 
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رفتاري مناسبي است كه در هر جامعه به عنوان يكـي از كاركردهـاي اساسـي در نظـام                   
هـاي     خانواده در تربيـت افـراد و ايجـاد گـرايش           اگر چه .  نظر قرار دارد   مطمح يآموزش

 نقـش اساسـي بـر       ،اساسي در رشد و توسعه شخصيت كودكان در دوران اوليه زنـدگي           
 به معناي عام و مدرسـه بـه مفهـوم خـاص بـا فـراهم كـردن                   ي نظام آموزش  ،عهده دارد 

ي عميـق   تاثير گذار  1تربيتي الزم براي برخورد  فرد با دنياي فراسوي خانواده         هاي    زمينه
مدرسه در توسعه و تحكيم تجـارب فـردي و اجتمـاعي         . تر و وسيع تر را بر عهده دارد       

واكنش مناسب در فـرد نـسبت بـه محـيط،           هاي    كسب شده در خانواده، چگونگي شيوه     
مورد قبول جامعه و    هاي    تربيت افراد به عنوان عضوي از گروه همساالن، پذيرش ارزش         

 اثرات عميق و همـه جانبـه        ؛گوناگونهاي    فعاليترشد نيروي قضاوت درست در انجام       
؛ از اين رو همواره از آمـوزش و         )2002ياداو،( خود را در زندگي افراد نشان داده است         

را نـسبت بـه     افـراد    كه گـرايش هـا، باورهـا و بيـنش            چنين توقعي وجود دارد   پرورش  
ب را در آنان    مناسهاي    و نگرش ها     جامعه تقويت كند و دانش، مهارت      مقبولهاي    ارزش

همـان،  (بـه وجـود آورد    شغلي يا حرفه اي مورد نياز جامعـه         هاي    براي احراز شايستگي  
  ).307ص

هـاي    مسأله تناسب يا ارتباط در نظام آموزش و پرورش يكي از مهـم تـرين چـالش                
بنيادي در عرصه وسيع كاركردهاي اجتماعي آموزش و پرورش به ويژه كاركرد جامعـه              

عمده در ارزيـابي بـازده يـك نظـام آموزشـي،            هاي    كي از روش   ي پذيري است؛ معموالً  
راگيران به عنـوان   فمختلف نظام آموزشي در زندگي      هاي    لفهؤم 2بررسي ميزان سودمندي  
تناسب يا ارتباط در نظام آموزش و پرورش به معناي آن اسـت             . عضوي از جامعه است   

الزم هاي    مهارت و گرايش  مختلف آن تا چه اندزاه دانش،       هاي    كه نظام آموزشي و مؤلفه    
شغلي يا حرفه اي به گونه اي مؤثر  و مناسـب در اختيـار               هاي    را براي احراز شايستگي   

                                                 
1 - Extra Familial 
2 - Usefulness 
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 بدون ترديـد ميـزان سـودمندي نظـام آموزشـي در ارائـه               .دهد  مي دانش آموختگان قرار  
 زيرا عواملي گونـاگون در      ؛الزم به افراد در جوامع مختلف يكسان نيست       هاي    شايستگي

اگر نظام آموزشي يك جامعه     . ودمندي نظام آموزشي و كارآيي آن دخالت دارند       ميزان س 
بتواند به گونه اي مؤثر به افراد در سطوح مختلف تحصيلي در دسـت يـابي بـه دانـش،                    

مورد انتظار كمك كنـد و نيازهـاي اساسـي جامعـه را بـه نيـروي                 هاي    مهارت و نگرش  
هـاي    توان گفـت كـه اوالً مؤلفـه         مي ورتانساني ماهر و كاردان برآورده سازد در اين ص        

 نظـام   نظام آموزشي با نيازهاي جامعه و بازاركار تناسب، هماهنگي و ارتباط دارد و ثانياً             
و انتظارات اجتمـاعي جامعـه و انجـام رسـالت و      ها     در برآوردن اهداف، آرمان    يآموزش
دستيابي ممكن است نظام آموزشي در      . موفق عمل كرده است   صورت  ت خود به    يمامور

در راسـتاي محتـواي     هـا      اما تحقق ايـن هـدف      ،به اهداف و تحقق انتظارات موفق باشد      
واقعي نظام آموزشي نباشد و در عمل تنها به اعطاي گواهينامه يـا مـدرك تحـصيلي بـه                   

در اين صورت، اين گواهينامه يا مـدرك در واقـع ارائـه             . دانش آموختگان محدود شود   
در نظـام آموزشـي تهيـه        .شـود   مـي  ار كار در جامعه تلقي    مجوزي براي ورود فرد به باز     

محتواي واقعي كه انتظارات اجتماعي را به صورت جامع پاسخ دهد و نيازهاي اساسـي               
 از مسائل اساسي در هر جامعه اسـت؛ مـسأله اساسـي     بگيردنظر  ر  و عمومي جامعه را د    

سودمند و قابل اعتماد     به گونه اي      بتواند اين است كه محتواي واقعي نظام آموزشي بايد       
ايـن محتـوا بايـد      .  پاسخ گويد  دارد،نظر  در  به تمامي نيازها و ضرورت هايي كه جامعه         

آموزشي و پرورشي تناسب و ارتبـاط       هاي    بين مؤلفه هايي چون زمان، سرمايه و فعاليت       
 همـاهنگي يـا تناسـب       ي برقرار ،در عرصه عمل  ، هر چند    منطقي و مطلوب برقرار نمايد    

 موازنـه بـين اهـداف و محتـواي واقعـي نظـام              مناهمـاهنگي و عـد    . ار است بسيار دشو 
دهد و آن چه را نظـام       مي  يا تصنعي جلوه   1آموزشي، كارآيي نظام آموزشي را غير واقعي      

  در واقع ممكن   ،آموزشي به عنوان محتوا، برنامه و روش كار به فراگيران ارائه داده است            
موجـب  و يـا     باشـد    3التر از سـطح شايـستگي     و يا با   2 پائين تر از سطح شايستگي     است

                                                 
1  .  Spurious 

2 .Under – qualified 
 
3. Over – qualified  



  
  
  
 »يش تحليل و تنظيم نظام علوم تربيتياولين هما«

 

 

430

 معـين    اي   بـراي احـراز شـغل يـا حرفـه           1نامناسـب و نـامرتبط    هـاي     ايجاد شايـستگي  
  ).308همان،ص (شود

درسـي،  هـاي    ارزش محتوايي نظام آمـوزش و پـرورش در ارتبـاط بـا كتـاب             اصوالً
نظـام  محتـواي واقعـي     . شـود   مـي  چگونگي تدريس معلمان و عواملي مانند آن ارزيابي       

 آن نظـام ارتبـاط تنگاتنـگ دارد؛ زيـرا نظـام         2آموزشي همواره با رسـالت يـا ماموريـت        
 ناهماهنگي يا عدم تناسـب ميـان        .آموزشي و رسالت آن از همديگر قابل تفكيك نيست        

آموزشـي  هـاي     ول خط مـشي هـا، قـوانين و رويـه          ل مع نظام آموزشي و رسالت آن غالباً     
ناسـب بـودن پيـام و    ت به عنـوان مثـال م   ؛ نظام است  نامناسب و غير مرتبط با محتواي آن      

درسي و نحوه عملكرد نامناسب معلمان در انتقال يا تفهيم ايـن پيـام              هاي    محتواي كتاب 
  .يا محتوا در ايجاد اين ناهماهنگي عاملي مؤثر است

مـسائل  منـشأ    ،ناهماهنگي و عدم ارتباط ميان محتواي نظام آموزشـي و رسـالت آن            
 است كه اين مسائل در مجموع به دو گروه يا مقولـه اصـلي تقـسيم               اساسي و عمده اي     

فـردي دانـش    هـاي     يـا شايـستگي   هـا     گروه اول مسائلي كه به نقش صالحيت      : شوند مي
 و گروه دوم مسائلي كه به آرمان ها، انتظـارات    شوند  مي آموختگان نظام آموزشي مربوط   
در نظـام    سـب يـا ارتبـاط     در ايـن صـورت مـسأله تنا       . و نيازهاي اجتماعي بستگي دارد    

 وفــردي هـاي    نامناسـب يــا نـامربوط بـودن شايـستگي    لآمـوزش و پـرورش بـه شـك    
 نيـروي   تيـ باين ناهماهنگي در نهايت بـه تر      . اجتماعي ظاهر خواهد شد   هاي    صالحيت

اگر چـه گـاهي ناهمـاهنگي       . انساني ناكارآمد و زائد در نظام اجتماعي منجر خواهد شد         
نيازهاي اجتماعي ممكن است نظـام آموزشـي را در ايفـاي            فردي و   هاي    ميان صالحيت 

عادي و معمول خـود بـا مـسأله يـا مـشكل مواجـه نـسازد و                  هاي    وظايف يا مسئوليت  
مورد نيـاز  هاي  فراگيران در روند آموزش و پرورش بدون مانع به كسب دانش و مهارت  

                                                 
1 - Unrelatedly- qualified 
2 - Message 
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 با محتـواي واقعـي       از آنجا كه فراگيران به گونه اي نامناسب و نامربوط          ،مبادرت نمايند 
و در واقع در    اند    جامعه آموزش ديده   آموزش و پرورش و ناهماهنگ با نيازهاي اساسي       

 ايـن نـوع     بـوده انـد،   ييد نظام آموزشـي     أپي كسب گواهينامه يا مدرك تحصيلي مورد ت       
اي يا طوطي    آموزش به توسعه نوعي آموزش رسمي و يادگيري دروس به شيوه حافظه           

  ).همان(اساسي اجتماعي تحقق نخواهد يافتهاي  دفشود و ه  ميوار منجر
برنامه ريزان آموزشي و درسي در جامعه ما بايد ضمن توجـه بـه مـسأله ارتبـاط يـا                   

الزم   راهكارهاي  به تناسب ميان محتواي واقعي نظام آموزشي با نيازهاي اساسي جامعه،         
ي و نيـز همـاهنگي      نظام آموزش هاي    را براي ايجاد هماهنگي مؤثر  و مناسب ميان مؤلفه         
تحليلـي  هـاي     ؛ استفاده از روش   كنندبين محتوا با احتياجات اساسي جامعه توجه جدي         

هـاي    فراگيـران، كتـاب   ،  در مورد هر يك از  اجزاي نظام آموزشي مانند معلمان، مديران           
آموزشـي و   هاي    درسي، وسايل و تجهيزات آموزشي، فضاهاي آموزشي، بودجه و هزينه         

 مـؤثر و    ي زمينه را براي استقرار نظام آموزش      ،نظام آموزش و پرورش   ساير عناصر اصلي    
 بـا جامعـه و    كارآمـد، نظـامي اسـت كـه اوالً        ي زيرا نظام آموزش   ؛سازد  مي كارآمد فراهم 

و ثانيا نظامي است كه بين تمامي   دارد   تعامل و ارتباط مستقيم      ،نيازهاي اساسي اجتماعي  
  . يا ارتباط منطقي برقرار استو اجزا و عناصر آن نوعي تناسبها  مؤلفه
  

  مسأله برابري يا تساوي در نظام آموزش و پرورش
در جامعه توسعه يافته و يا در حال توسعه، آموزش و پرورش مهم ترين ابزار بـراي                 

آموزشـي در جهـان نقـش    هـاي    نظـام ،اخيـر هـاي   در دهه . ايجاد تحرك اجتماعي است   
 در  .سته و كارآمد جامعـه نـشان داده انـد         اساسي و مؤثر  خود را در تربيت اعضاي شاي         

 رشد نرخ بيكـاري در ميـان        ،حال حاضر در كشورهاي توسعه يافته و يا در حال توسعه          
افراد تحصيل كرده ضمن ناكارآمد نشان دادن نظام آموزشي، مبين آن است كه بين بازده               

جـود  اجتماعي آن جامعه تناسب و ارتباط منطقـي و        _نظام آموزشي و وضعيت اقتصادي    
تحصيلي افـراد بـا     هاي    ارتباط منطقي ميان سطح تحصيالت، نوع آموزش و رشته         .ندارد

اجتماعي جامعه از مهم تـرين عوامـل در ارزيـابي ميـزان             _موقعيت و نيازهاي اقتصادي   
بر اين اساس همـواره بـين نظـام آمـوزش و            . شود  مي كارآمدي نظام آموزشي محسوب   
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 وسيع   اي  متقابل وجود دارد و اين تعامل گستره       پرورش و جامعه نوعي تعامل و ارتباط      
آمـوزش و  . از انتظارات متقابل ميان آموزش و پرورش و جامعه را ايجـاد نمـوده اسـت         

 كانون توسعه در جامعه است و نقش محوري در تقويـت اهـداف و انتظـارات         ،پرورش
عهـده  جامعه و معنا بخشيدن به اين اهداف را بـراي رويـارويي بـا مـسائل اساسـي بـر        

؛ از طرفي انتظارات اجتمـاعي نيـز نظـام آموزشـي و سـاختار،               )2003،  رائو و دات  (دارد
در نتيجه، توسعه نيازهاي اساسـي      . كند  مي تاثرمتشكيالت و كاركردهاي آن را به شدت        

نظام آموزشي موجب گرايش روز افزون افراد به استفاده از مزاياي           هاي    جامعه و توانايي  
 مـسأله  ،امعه توسعه يافته يا در حال توسعه شده است و اين امـر نظام آموزشي در هر ج    

آموزشي و پرورش ايجـاد نمـوده       هاي    آموزشي را در نظام   هاي    برابري يا تساوي فرصت   
  .است

 تحوالت ،اخير در بسياري از كشورها به ويژه كشورهاي در حال توسعه        هاي    در دهه 
 رشـد چـشمگير مراكـز       .اسـت  رخ داده آموزشـي   هـاي     در كميت و كيفيت نظام    اساسي  

و شرايط الزم را براي جذب بـسياري        ها     زمينه ،آموزشي به ويژه در سطح آموزش عالي      
از جوانان  و عالقه مندان به بهره مندي از مزاياي نظام آموزشي فراهم ساخته است؛ بـا                  

آموزشـي و ناهمـاهنگي در ايجـاد        هـاي     اين حال در ايـن جوامـع هنـوز هـم نـابرابري            
براي قشر و طبقات مختلف اجتماعي وجـود دارد؛ قـشرهاي و            برابر  موزشي  فرصتهاي آ 

ـ طبقات مختلف اجتماعي كم درآمد با بهره مندي از تحـصيالت در سـطوح                ايين تـر،   پ
بر عكس  . توانايي و حتي تمايل استفاده از فرصتهاي آموزشي در سطوح باالتر را ندارند            

هــاي   داراي موقعيــتغالبــاًنــد ا آنهــايي كــه بــه ســطوح بــاالتر تحــصيلي دســت يافتــه
بهتـر،  نيز هستند و از طرفي موقعيـت اقتـصادي و اجتمـاعي             بهتري  اجتماعي  _اقتصادي

زمينه را براي بهره مندي آنان از مزاياي نظام آموزشي در سـطوح بـاالتر فـراهم نمـوده                   
  .است

اگر آموزش و پرورش به عنوان مهم ترين ابزار بـراي تحـرك اجتمـاعي در جامعـه                  
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الزم را بـراي    هـاي     موزشـي وظيفـه دارد زمينـه      آ در اين صـورت نظـام        ب شود، محسو
ين تـر   ي افراد در جامعـه فـراهم سـازد؛ يعنـي افـراد در موقعيتهـاي پـا                 1عمودي_تحرك

آموزشـي و بـه كمـك اسـتعدادها و     هـاي   د با حمايـت نظـام  ناقتصادي و اجتماعي بتوان 
ايـن هـدف زمـاني    . امعه ارتقا يابند باالتر در جيخود به موقعيت و جايگاههاي   توانايي
 راآموزشي و توزيع عادالنه امكانات آموزشـي        -يابد كه ارزش فرصتهاي برابر        مي تحقق

آمـوزش و   هاي    و برنامه ها    برنامه ريزان و تدوين كنندگان و مجريان طرح        اران،ذسياستگ
 يمـام و زمينه براي دست يابي همگان به مزايـاي نظـام آموزشـي در ت              بپذيرند  پرورش  

در صورتي كه محدوديت منابع و امكانات آموزشي مانع از          . فراهم آيد ها    سطوح و دوره  
اسـتفاده همگــان از مزايـاي نظــام آموزشــي بـه ويــژه در ســطوح بـاالتر باشــد، مــالك     

تواند مالك اصـلي بـراي بهـره منـدي       ميويژه افرادهاي    علمي يا توانايي  هاي    شايستگي
ها   البته اين مالك يا معيار در ارزيابي شايستگي       . زشي باشد برابر آمو هاي    افراد از فرصت  

هـاي    علمي يا فردي نيز بايد تعريف شده و روشن باشد تا محـدوديت            هاي    تيو صالح 
ديگري را براي توسعه فرصتهاي برابر آموزشي در جامعه به وجود نيـاورد؛ بـه عبـارت                 

آموزشي نبايد مانعي بـراي بهـره       هاي    مين هزينه أديگر عدم توانايي افراد با استعداد در ت       
مندي آنان از مزاياي نظام آموزشي باشد و از طرفي توانايي افراد كم اسـتعداد در تـامين           

آموزشي مجوزي براي استفاده آنـان از مزايـاي نظـام آموزشـي بـه ويـژه در                  هاي    هزينه
  .سطوح باالتر محسوب نشود

رط الزم بـراي توسـعه       شـ  ،توسعه فرصـتهاي آموزشـي برابـر و عادالنـه در جامعـه            
اقتصادي و اجتماعي است و در صورتي كه نظام آموزشي از عهده ايـن مهـم بـر نيايـد                    
نقش اصلي خود را در ايجاد و توسعه تحرك اجتماعي از دست داده است و زمينه براي      

يكي از مهـم تـرين عوامـل         . ايجاد شكاف يا فاصله طبقاتي در جامعه فراهم خواهد شد         
سـنگين آموزشـي    هاي    آموزشي، صرف هزينه  هاي    دي در ايجاد نابرابري   ساختاري و بنيا  

در صورتي كـه    . تر است باالبراي بهره مندي از مزاياي نظام آموزشي به ويژه در سطوح            
مناسـبي  هاي    نظام آموزش و پرورش با تدابير الزم و برنامه ريزي اصولي بتواند حمايت            

                                                 
1 - Vertical Mobility/ Upward/ Mobility 
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 نقـش اساسـي خـود را در         ،به عمـل آورد   از افراد مستعد و شايسته براي ادامه تحصيل         
 توسـعه  ،توسعه فرصـتهاي برابـر آموزشـي ايفـا نمـوده اسـت و در غيـر ايـن صـورت             

 آثار و پيامدهاي منفي مختلف      بروزموقعيتهاي نابرابر و ناعادالنه آموزشي زمينه را براي         
  .در جامعه فراهم خواهد ساخت

ز آمـوزش ابتـدايي و حتـي         بهـره منـدي ا     ، از كشورهاي در حال توسعه     يدر بسيار 
تحـصيلي مزبـور     اين اقدام دستيابي همگـان را در سـطوح            ظاهراً .متوسطه رايگان است  

 يبدون موانع اقتصادي امكان پذير ساخته است؛ اما نياز اين كـشورها بـه نيـروي انـسان                 
ماهر و متخصص در سطوح باالتر و محدوديت در ارائه امكانات آموزشي و پژوهشي و               

تر، تـداوم و توسـعه      بـاال در سـطوح     سـنگين بـراي ادامـه تحـصيل       هـاي     وجود هزينـه  
از ايـن رو عوامـل      . آموزشي را با مـشكالت اساسـي مواجـه نمـوده اسـت            هاي    فرصت

هاي    روند توسعه فرصت   ،از سوي ديگر   1فرهنگي_اقتصادي از يكسو و عوامل اجتماعي     
 هنوز هم در بسياري از .برابر آموزشي را در اين جوامع با موانع جدي روبرو كرده است          

جوامع استفاده از  امكانات نظام آموزشي و مزاياي آن تـابع ويژگـي هـايي ماننـد سـن،              
جنس، نژاد، ميزان درآمد، طبقه اجتماعي و ساير عوامل تجويز شده است؛ اين امر منـشأ      

 اجتماعي و فرهنگـي اسـت و        ،اقتصاديهاي    آموزشي و در نهايت نابرابري    هاي    نابرابري
آمـوزش و   . جهاني براي مواجهه با اين نابرابري است      هاي    زم ارائه تدابير و راه حل     مستل

پرورش براي همه بدون مشاركت جدي و فعاالنه تمـامي اعـضاي جامعـه و همكـاري                 
  ). 83، ص2003رائو ودات، (بين المللي امكان پذير نخواهد بودهاي  مؤثر  انجمن

 بـه   1980زيده يونسكو كـه از سـال        گروه بين المللي تفكر به عنوان گروه برگ         
 درباره گسترش آموزش    ،بررسي تحول گذشته و آينده آموزش و پرورش پرداخته است         

و پرورش معتقد است كه مردم حق برخورداري از آموزش و پرورش را كه امـروزه در                 
                                                 

1 - Socio – Cultural factors 
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 به مفهوم برخورداري از آمـوزش بـا كيفيـت مطلـوب             ،سراسر جهان شناخته شده است    
 برخورداري يكسان همگان از آموزش و پرورش يعني اينكه هر كـس در              .كنند  مي تلقي

بـدون شـك مفهـوم برخـورداري        . داخل نظام آموزشي امكان توفيق يكسان داشته باشد       
  ).83، ص1368يونسكو، (آينده تحول خواهد يافتهاي  در سالاز آموزش يكسان 

 گـسترده  يام هـاي و اقدها   تالش،اخيرهاي   در نظام آموزشي ما به ويژه در سال         
 توسـعه  .براي ايجاد و توسعه مراكز آموزشي به ويژه آموزش عالي صورت گرفته اسـت             

كمي در نظام آموزشي ما صبغه بيشتري نسبت به توسعه كيفي دارد و همين مسأله منشأ                
ايجاد مسائل اساسي در ارزيابي كـارآيي نظـام آمـوزش و پـرورش بـه ويـژه در سـطح                     

 توسعه مراكز آموزشي متعـدد و متنـوع در سـطوح عـالي و          .آموزش عالي گرديده است   
پائين تر، وجود معيارهاي متفاوت و متـضاد بـراي بهـره منـدي از مزايـاي ايـن مراكـز                     
آموزشي، كارآيي متفاوت دانش آموختگان مراكز آموزشي به ويژه آموزش عـالي، عـدم              

 و بازاركـار،    تحـصيلي بـا نيازهـاي اساسـي جامعـه         هاي    هماهنگي يا تناسب ميان رشته    
گرايش به اكتساب گواهينامه يا مدارك تحصيلي به عنوان مجوزي براي ورود به جامعه              

تحصيلي، عدم همـاهنگي يـا      هاي    و بازار كار، كيفيت پايين آموزش در بسياري از رشته         
 اجتماعي و خدمات ارائه شده در مراكز آموزشي و مسائل        _تناسب ميان انتظارات فردي   

متضاد و متناقض از عملكـرد نظـام آمـوزش و           هاي    نها موجب ارزيابي  اساسي ديگر نه ت   
برابر آموزشي و توزيـع     هاي     در جامعه شده است، بلكه ايجاد و توسعه فرصت         پرورش  

نيز موجب شده   ها     اين چالش  .بنيادي مواجه ساخته است   هاي    با چالش عادالنه آن را نيز     
و هـا     در نظـام آموزشـي و تـالش       كمي بدست آمده    هاي    و پيشرفت ها    است كه موفقيت  

 تحـت   ،گسترده صورت گرفته در جهت پيشبرد اهـداف آمـوزش و پـرورش            هاي    اقدام
و هـا     ور قرار گيـرد و ميـزان كـارآيي نظـام آموزشـي مـا را بـا ارزيـابي                   بتاثير مسائل مز  

  .منفي مواجه سازدهاي  نگرش
 منفـي اسـت امـا       نابرابري در هر حوزه يا جنبه از جامعـه داراي نتـايج و پيامـدهاي              

نفي يا انكار فرصـتهاي     . زيانبار است نابرابري در نهاد آموزش و پرورش نتايج مهم تري          
ايجاد شده براي رشد فرد و رفاه جامعه از مهم ترين پيامدهاي منفي نـابرابري آموزشـي         

برابر آموزشي به ويژه در سطوح      هاي    همان گونه كه اشاره شد دستيابي به فرصت       . است
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در بازسـازي و اصـالح نظـام     1صيلي نيز به مشاركت، وحدت و وفاق جمعـي باالتر تح
نمي توان آموزش و پرورشي را تدارك ديد كه به فهـم            .  است وابسته آموزش و پرورش  

بين المللي منجر شـود امـا آمـوزش و پـرورش بـراي فهـم بـين المللـي را در جريـان                        
وان فراهم ساخت و ايـن دو       ت  مي عادي تربيتي در مدارس و مراكز آموزشي      هاي    فعاليت

تاكيد بر رشد و توسعه برخـي از        ) 2002واشيست ، (.امر كامال متفاوت از همديگر است     
معين در فراگيران براي هر نظـام آموزشـي يـك هـدف     هاي  مهارت ها، عاليق و نگرش 

هـاي    نتيجه اينكه نظام آموزشي ما براي برخورد با چـالش         ). 32همان، ص (اساسي است 
يش رو دارد بايد به تدوين معيارهاي منطقي تر براي ورود افراد به نظـام               اساسي كه در پ   

آموزشي به ويژه نظام آموزش عالي بپردازد و با اجراي دقيق اين معيارهـا در شناسـايي،                 
برابـر  هـاي     انتخاب و هدايت جوانـان بـراي ادامـه تحـصيل و برخـورداري از فرصـت                

و حـل   موانـع   ف سـاختن    ر را بـراي برطـ     مورد نياز جامعه، زمينه   هاي     در رشته  يآموزش
  .مسائل بنيادي در نظام آموزشي فراهم سازد

  
   و پرورشمسأله ابتكار يا خالقيت در نظام آموزش

 ؛يكي از اساسي ترين كاركردهاي اجتماعي آموزش و پرورش، تغيير اجتماعي است           
 3 اجتمـاعي   و تعامـل   2عيتغيير اجتماعي به مفهوم تغيير در الگوهاي ثابت سازمان اجتما         

؛ به عبارت ديگر تغيير اجتمـاعي، تغييـري مانـدگار در سـاختار         )1379عالقه بند، (است  
معموال ). 134همان، ص (اجتماعي و فرهنگ در قلمرو خاصي از زندگي اجتماعي است         

شـود ايـن      مي هنگامي كه از آموزش و پرورش به عنوان يك ابزار در جهت تغيير بحث             
موزشي دستورهاي از قبل تعيين شده براي تغيير در اختيار  شود كه نظام آ     مي گونه تصور 

                                                 
1 - Consensus 
2 - Social Organization 
3 - Social Interaction 
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دارد و فرد آموزش ديده بايد براساس اين دستورها فكر كند يـا عمـل نمايـد؛ امـا ايـن                     
؛ آمـوزش و    )316، ص 2002پـادوا،   (  پويا در نظام آموزش و پرورش  نيـست         يديدگاه

 اعـضاي   راتغييـر   تغيير و تحول شود كه ضـرورت ايـن           تواند منشأ   مي ش هنگامي رپرو
احساس جامعه  ساير قشرهاي    فراگيران و كاركنان و نيز       ,اصلي آن يعني معلمان، مديران    

براي اينكه آموزش و پرورش بتواند به عنوان يك عامل اساسي در تغيير اجتماعي              . كنند
 يكـي از ايـن راهكارهـا آن اسـت كـه نظـام               ؛عمل نمايد راهكارهاي زيادي وجود دارد     

 را در فراگيـران     1تربيتي توانايي فرآيندهاي تحقيـق    هاي    يد نظر در روش   آموزشي با تجد  
الزم را بـراي    هـاي     اساسي بپردازند و پاسخ   هاي    رشد دهد تا آنها بتوانند به طرح پرسش       

 بـين  2اساسـي هـاي    اين كـار موجـب مبادلـه ايـده        .مشاهدات و تجربيات خود پيدا كنند     
اي از قبـل تجـويز شـده در ايجـاد تغييـر             ش از دستوره  يشود و ب    مي فراگيران و معلمان  

 3 پويـا و فعـال     ي اغلب داراي مـاهيت    ،اساسيهاي    ايده. اجتماعي اثر بخش تر خواهد بود     
اگـر نظـام   . كننـد   ميتازه و بديع هدايتهاي  هستند و فراگيران را در جستجوي راه حل 

تكار و نوآوري   آموزشي قرار است عامل تغيير تلقي شود بايد بتوانند توانايي خالقيت، اب           
جديـد  هـاي   راه حل را در شاگردان تحريك نمايد و آنان را در طرح مسائل تازه و ارائه

  .ياري دهد
واژه خالقيت يا ابتكار در معاني و مفاهيم مختلف به كار رفته است؛ خالقيت از يك      

محيطي است؛  هاي    مؤثر  و مفيد نسبت به محرك      هاي    ي ارائه واكنش  يديد به مفهوم توانا   
و الگوهاي مربـوط    ها    به عبارت ديگر خالقيت يعني توانايي درك روابط يا كشف طرح          

ايجـاد و توسـعه ايـن توانـايي مـسلتزم           ). 317همان، ص   (ها    داده يا ايده  ،  به يك مفهوم  
در اين صورت فراگير توانـايي  . پويا و فعال در نظام آموزشي استهاي  استفاده از روش 

 محيط كسب هاي    گوناگون را در مورد محرك    هاي    پاسخ نابداع، نوآوري و فراهم ساخت    
و از طريق قضاوت    ها    فوري و مناسب به اين محرك     هاي    كند و با نشان دادن واكنش      مي

 خود را با تغييـرات ايجـاد شـده در محـيط فيزيكـي و اجتمـاعي                4قبل از وقوع يك امر    

                                                 
1 - Processes of Inquiry 
2 - Seminal Ideas 
3 - Dynamic 
4 - Pre – judgment 
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  .سازد  ميهماهنگ
گونـاگوني وجـود    هـاي     زشي راه ن در نظام آمو   دآبراي درك مفهوم خالقيت و كاربر     

شود كه ممكن است فـردي از    مي  تلقي 1دارد؛ گاه خالقيت به معناي يك موهبت طبيعي       
؛ بر اساس اين    )317همان،  (آن به طور ذاتي برخوردار باشد و فردي ديگر فاقد آن باشد           

 نخواهد بـود؛ زيـرا      مفهوم، نظام آموزش و پرورش ديگر قادر به انجام هيچگونه تغييري          
ين موهبت به گونه اي ذاتـي در برخـي از فراگيـران وجـود دارد و بنـابراين از طريـق                      ا

داند كه كـم و       مي رويكردي ديگر خالقيت را چيزي    . قابل دستيابي نخواهد بود   اكتسابي  
 اما رشد و پرورش آن وابسته به چگونگي تعامل ميان فـرد             ؛بيش در هر فرد وجود دارد     

بر اساس اين رويكرد نظام آمـوزش و پـرورش بـه            . اجتماعي اوست  _و محيط فيزيكي  
 نقش اساسي در پرورش يا اختالل در خالقيـت          ،عنوان يك عامل يا ابزار مؤثر اجتماعي      

يك سوال اساسي در اين زمينـه مطـرح اسـت و آن اينكـه چـه نـوع              . فرد بر عهده دارد   
آن  موجب تقويت خالقيت و چه نوعي موجـب اخـتالل در    شي احتماالً رآموزش و پرو  

است؟ پاسخ به اين سوال با هر درجه احتمال يا اطمينان كاري مشكل اسـت؛ برخـي از                  
و اطالعـات   هـا     صاحب نظران اعتقاد دارند آموزش و پرورشي كه بر انتقال محتوا، پيـام            

 مانع خالقيت و نوآوري است، به عكـس          احتماالً ،كند  مي بيش از فرآيند يادگيري تاكيد    
را كـانون    2پرسش گرايانه يـا مـسأله محـور       هاي     گرايش شي كه رآن نوع آموزش و پرو    

اصـلي توجـه    هـاي     يندهاي تحقيق و مبادله ايـده     آدهد و بر فر     مي خود قرار هاي    فعاليت
هاي   شود و آنان را براي جستجوي پاسخ        مي  موجب پرورش خالقيت در فراگيران     ،دارد

  .سازد  ميذهني خود آمادههاي  جديد و استفاده از ظرفيت
 نيست كه آموزش و پرورش با انتقال دانش و توليد دانش جديـد و مبادلـه                 يترديد

                                                 
1 - Natural gift 
2 - Problem – Centered 
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فردي كـه از دانـش و معلومـات جديـد و دسـتاوردهاي      .  ارتباط نزديك دارد   ،اطالعات
 نمي تواند منشأ خالقيت و ابتكار شـود و         ،گذشته آگاهي ندارد  هاي    فكري و علمي نسل   

درك روابـط پويـا و فعـال بـين          آمـوزش و پـرورش در       .  گردد موجب مبادله اطالعات  
مختلف دانش و فرايند اكتساب اين دانش توسط فراگيران و ايجـاد  هاي   يا بخش ها    جنبه

جديد در مبادله اطالعات نقـشي مـؤثر        هاي    و جستجوي راه حل   ها    توانايي رشد پرسش  
و اطالعـات و رشـد       ايجاد تعادل يـا تـوازن منطقـي بـين مبادلـه محتـوا             . بر عهده دارد  

  .نظام آموزشي پويا و كار آمد استهاي  ذهني از مهم ترين ويژگيهاي  مهارت
 كـه   رعايـت كنـد   با توجه به مباحث فوق نظام آموزشي ما بايد اين اصل را همواره              

ذهنـي  هاي    ايجاد تعادل و توازن منطقي ميان محتواي آموزش و پرورش و رشد مهارت            
كارآمدي نظام آموزشـي    هاي    كدر فراگيران در تمامي سطوح تحصيلي از مهم ترين مال         

  ايجاد اين تعادل ضمن اينكه زمينه رشد خالقيت و ابتكار را در فراگيـران فـراهم                .است
 زيرا همـان گونـه كـه        ؛آيد  مي  اساسي در تغيير اجتماعي نيز به شمار       يسازد، راهكار  مي

د ذهني به چگونگي انتقال دانـش و توليـ      هاي    اشاره شد تعادل بين محتوا و رشد مهارت       
آگاهي فراگير از دانش جديد و دستاوردهاي علمي گذشـته و         . دانش جديد بستگي دارد   
اصلي ايجاد و توسـعه خالقيـت و        هاي     قبلي و جديد زمينه    نشتالش براي مبادله اين دا    

ابتكار در آموزش و پرورش است؛ ابتكار و خالقيت نيز منشأ هر گونه تغيير و تحول در                
تغيير اجتماعي زمينه را براي تحـول در        .غيير اجتماعي است  گوناگون به ويژه ت   هاي    جنبه

سازد و اين تعامل منطقـي بـين آمـوزش و پـرورش و جامعـه،                  مي نظام آموزشي فراهم  
چنين نظـام  . پويايي و تحرك و كارآمدي نظام آموزشي و جامعه را تضمين خواهد نمود  

حفـظ  هـا     تمـامي زمينـه    منابع ذاتي و طبيعي جامعه را براي ايجاد نوآوري در            ،آموزشي
  .خواهدكرد

ش از ديدگاهي ديگر نيز قابل بررسي و تحليـل      رخالقيت يا ابتكار در آموزش و پرو      
 تغييراتـي   ؛ مفهوم تغيير در بطن واژه نوآوري نهفته است اما مترادف با آن نيـست              ؛است

معمـولي را در  هـاي   دهد و يا تمام آن چه سنت  ميكه در ساختارها و امور آموزشي رخ     
  لزوما به مفهوم نـو آوري بـدان سـان كـه نظريـه پـردازان آموزشـي درك       ،شكند  مي هم
 هر نـوآوري بايـد متـضمن قـصد و نيـت مـشخص،       .)1975 ژان توما، ( نيست   ،كنند مي
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ي شده روشن و حد الزمـي از پايـداري در هـدف و مقـصود بـراي ايجـاد                    سهدف برر 
غـرض از نـوآوري در نظـام    ؛ بنـابراين   )116همـان، ص    ( ژرف و مداوم باشـد     يپيشرفت

نو و يا به كار بردن ابزارهايي جديد        هاي     تغيير ظواهر مانند ساختمان    ،آموزش و پرورش  
نـو كـردن    ) 1381 كـاردان، (نيـست    جديد رايج شده است،   هاي    وريĤكه بر اثر ورود فنّ    

جديـد و يـادگيري   هاي  و مهارتها  ت بايد از جايي آغاز شود كه به آموزش دانش  سنخ
  ).14همان، ص( انجامد  مير و سريععميق ت
  

  1كارآيي نظام آموزش و پرورش
ه مسائل بنيادي هستند كه در مجمـوع و بـه           ل از جم  شدسه مسأله اساسي كه تحليل      

 هنگـامي كـه از      .شـوند   مـي  موازات يكديگر به كارآيي نظام آموزش و پرورش مربـوط         
عتبر براي ارزيابي ميزان    شود و مالك هايي م      مي كارآمدي نظام آموزشي بحث   يا  كارآيي  

 بدون ترديد مسائلي چون تناسـب يـا ارتبـاط، برابـري يـا               مطرح مي شوند،  اين كارآيي   
ي ارزيـابي كـارآيي نظـام آموزشـي بـه           ا معيارهاي مهمي بر   ،تساوي و خالقيت يا ابتكار    

  .روند  ميشمار
كار رفتـه   يا ابعاد گوناگوني به     ها    مفهوم كارآيي در نظام آموزش و پرورش در زمينه         
  :شود  مي؛ به برخي از اين مفاهيم به اختصار اشاره)2002ياداو ،( است
كارآيي نظام آموزشي به معناي تالش ملي و عزم همگاني در ارائه تدابير و راه                -1

 عمومي در جامعـه تعريـف       2رفاهي و غير رفاهي   هاي    كارهاي اساسي براي كليه فعاليت    
  ).300همان، ص( شده است

ك ديـده شـده و      ران تسهيالت آموزشـي تـدا     ز آموزشي به مي   كارآيي يك نظام   -2

                                                 
1 - Efficiency of Educational System 

 
2 - Welfare or Non – welfare Activities 



         مسائل بنيادي در نظام آموزش و پرورش: تحليلي از         

 

441

آموزشـي در   هـاي     ن تسهيالت به نسبت هزينـه     يدسترسي به ا  هاي    يا انواع راه  ها    صورت
  ).همان(شود  مينظر گرفته در آن نظام آموزشي گفته

 آن نظـام در تربيـت افـراد جامعـه و     1 كارآيي نظام آموزشي به برونداد واقعـي   -3
  ).همان(كند بستگي دارد  ميموزشي توليدمحصولي كه نظام آ

شود، تالش ملي و همگاني بـراي ارائـه تـدابير اساسـي،               مي همان گونه كه مالحظه   
آموزشـي،  هـاي     ميزان تسهيالت آموزشي فراهم شده توسط نظام آموزشي، ميزان هزينـه          

 از مهم ترين مفـاهيم در توجيـه معنـاي كارآمـدي يـا               يبرونداد و محصول نظام آموزش    
بر اساس اين مفاهيم و تعاريف حداكثر تسهيالت آموزشـي          . رآيي نظام آموزشي است   كا
 ته به حداكثر هزينه هايي است كه بيـشترين محـصول را در نظـام آموزشـي توليـد                  سواب
  اقتصادي به نظام آموزشـي و ميـزان كارآمـدي آن           ياگر چه اين رويكرد با ديد     . كند مي
زان كارآيي نظام آموزشي با معيارهاي اقتصادي        گوياي اين واقعيت است كه مي      ،نگرد مي

كميـت و كيفيـت تـسهيالت       .  در آموزش و پرورش ارتبـاط تنگاتنـگ و مـستقيم دارد           
 ارتبـاط   ،يك نظام با كميت و كيفيت محصول آن نظـام آموزشـي           ه در   آموزشي ارائه شد  

وزشـي،  تعداد دانش آموزان، معلمان، ميزان فضاها، وسايل و تجهيـزات آم          . مستقيم دارد 
 نيازهـاي  ,و اعتبارات آموزشي همـواره بـا چگـونگي اجـراي برنامـه هـا          ها    ميزان هزينه 

 تربيـت معلمـان      و   آمـوزش و پـرورش    هـاي     آموزشي، چگونگي محتوا، روش و برنامه     
  .ارتباط مستقيم دارد

بـا ديـدگاههاي    در اصـل    همان گونه كه اشاره شـد مفهـوم كـارآيي نظـام آمـوزش               
رورش مرتبط است و با توجه بـه بـازده حاصـل از يـك نظـام                 اقتصادي در آموزش و پ    

به عبارت ديگـر هـر قـدر ميـزان          . شود  مي آن محاسبه  2آموزشي در مقايسه با درون داد     
كارآيي نظام آموزشي بيشتر باشد به همان نسبت  بازده آن نسبت بـه درون داد آن نظـام          

آموزشي نيز كميـت و     اي  ه  منظور از بازده فعاليت   . )64، ص 1369يونسكو،  (بيشتر است 
برنامـه ريـزان آموزشـي    . دانش آموختگان در آن نظام آموزشي استهاي  كيفيت آموخته 

مـورد   1 و كـارآيي بيرونـي     3ميزان كارآيي نظام آموزشي را در ارتباط با كـارآيي درونـي           
                                                 

1. Actual Output 
2 . Input 
3. Internal Efficiency 
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كارآيي دروني نظـام آموزشـي بـه عوامـل درون نظـام             . دهند  مي سنجش و ارزيابي قرار   
بـه عنـوان    . رآيي بيروني آن به عوامل بيروني نظام آموزشي وابـسته اسـت           آموزشي و كا  

مثال افت تحصيلي موجب كاهش ميزان كارآيي نظام آموزشي است؛ يعني هر قدر افـت        
همان، ص ( ميزان كارآيي دروني آن نظام آموزشي كمتر خواهد بود،تحصيلي بيشتر باشد

اند سـ  دوره تحـصيلي را بـه پايـان بر         ،؛ اما اگر فراگيري در حداقل زمان تعيين شده        )65
.  به اين معنا نيست كه او آمادگي الزم را براي ورود به بازار كار پيـدا كـرده اسـت           لزوماً

 در ارتباط بـا  يكارآيي بيروني نظام آموزشي به ميزان مفيد بودن دوره تحصيلي و آموزش  
  .نيازهاي جامعه و بازاركار بستگي دارد

نظـام آموزشـي بـه ميـزان تـسهيالت آموزشـي و             به طور خالصه كارآيي يك        
در نظام آموزشي ما برنامه ريزان آموزشي بايد        . آموزشي آن نظام بستگي دارد    هاي    هزينه

اطالعات جامعي درباره كارآيي دروني و بيروني نظام داشته باشند و بر اساس ابزارهـاي     
دام كننـد و    مناسب تشخيص به محاسـبه و ارزيـابي ميـزان كـارآيي نظـام آموزشـي اقـ                 

مناسـب در   هـاي     اسـتفاده از شـاخص    . راهكارهاي اساسي را براي بهبود آن ارائه دهنـد        
 فرآيند برنامه ريزي آموزشي در تشخيص ميزان كارآيي نظام آموزشي نقشي مؤثر را ايفا             

درونداد نظام آموزشي شامل منابع انساني، منـابع كالبـدي و منـابع             هاي    شاخص. كند مي
برونداد نظام آموزش شامل دانش آموختگان مراكـز        هاي    است؛ شاخص مالي و نظاير آن     
 عــالوه بــر آن .و تخــصص فــارغ التحــصيالن و ماننــد آن اســت هــا  آموزشــي، رشــته

 فرآيند برنامه ريزي آموزشـي كـه كاركردهـاي نظـام آموزشـي را ارزيـابي               هاي    شاخص
 بـا شـرايط     مـرتبط هاي    همچنين شاخص .  است  نيز از اهميت خاصي برخوردار     كنند مي

سياسي، اجتماعي و اقتصادي جامعه نيز از عوامل مؤثر  در ارزيابي ميزان كـارآيي نظـام                 
  .رود  ميآموزش و پرورش به شمار

                                                                                                                   
1 - External Efficiency 
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   37آموزش و پرورش و آينده
 بايـد   شـد، با توجه به كاركردهاي اجتماعي آموزش و پرورش و مسائلي كه تحليـل              

ار هر جامعه در مواجهه با مـسائل آينـده   اذعان نمود كه آموزش و پرورش مهم ترين ابز      
 در حال تغيير بين المللي در جهـات سياسـي، اقتـصادي، اجتمـاعي،                فضاي دائماً  ؛است

نقش حساس آموزش و پـرورش را بـراي ترسـيم آينـده اي              ،  فرهنگي، علمي و فناوري   
آموزشي پيشرفته و موفـق در      هاي    بسياري از نظام  . سازد  مي روشن تر به خوبي مشخص    

ان در انتقال دانش و توليد دانش جديد و مبادله اطالعات علمي به ويـژه در قلمـرو                  جه
 امـا در زمينـه علـوم    ؛علوم تجربي و طبيعي به موفقيت هايي چشمگير دست يافتـه انـد           

 اين امر عالوه بر آنكـه  .انساني و توسعه آن به موازات ساير علوم چندان موفق نبوده اند   
آموزشـي و رويكردهـاي     هـاي     مربوط است به عملكرد نظام    ها    به ماهيت اين نوع دانش    

بين المللي نيز    اجتماعي در سطح     و نيز شرايط اقتصادي، سياسي و       ها    حاكم بر اين نظام   
ماهيت عيني علوم تجربي و طبيعي و ماهيت ذهني علوم انساني، عملكـرد             . وابسته است 

يجـاد تـوازن و تعـادل       مختلـف و ا   هاي    آموزش و پرورش را در توسعه دانش      هاي    نظام
داده تحت تـاثير قـرار      مختلف علمي به گونه اي متمايز و متفاوت         هاي    منطقي بين رشته  

 تحـت تـاثير     آمـوزش و پـرورش غالبـاً      هـاي     و روش هـا      از اين رو محتوا، برنامه     ؛است
ذهنـي در قلمـرو     هـاي      پژوهش و تجربي قرار گرفته و زمينه را براي          رويكردهاي عيني 
دانــشمندان و . ساني بــه ويــژه علــوم تربيتــي محــدودتر ســاخته اســتوســيع علــوم انــ

پژوهشگران حوزه علوم انساني به ويژه متفكران تعلـيم و تربيـت اگـر چـه بـه نتـايجي                 
و اند    گسترده در زمينه مسائل و موضوعات انساني و چگونگي تربيت انسان دست يافته            

در حل مـسائل    ،  راهم نموده اند  اخير ف هاي    موجبات توسعه اين علوم را به ويژه در دهه        
چـشمگيري دسـت    هـاي     و معضالت بنيادي در آموزش و پرورش جهاني بـه موفقيـت           

 با ايـن    ،اساسي مواجه است  هاي    هنوز هم آموزش و پرورش جهاني با بحران       . نيافته اند 
  .جهاني، آموزش و پرورش استهاي  حال مهم ترين ابزار براي برخورد با اين بحران

  زشي همواره در عرصه تحوالت كمي بـيش از تحـوالت كيفـي موفـق               آموهاي    نظام
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 اصـالح كيفـي     . تحول كيفي نيز بايد به موازات اصالحات كمي صورت پذيرد          .بوده اند 
در آموزش و پرورش رسمي زنجيره اي از تغييرات و تحوالت را در ساير اشكال نظـام                 

گوهاي رشد سـاختارهاي    وجود خواهد آورد كه به نوبه خود به ال        ه  آموزش و پرورش ب   
، 1370يونـسكو،   (تشكيالتي اعم از آموزش رسمي و غير رسمي تنـوع خواهـد بخـشيد             

 ياصالح كيفي در نظام آموزش و پرورش فرآيندي نيست كـه بتـوان بـا اقـدام                 ).16ص
عمـل  هـاي      آموزش و پرورش به علت ماهيت، مقاصد و شـيوه          .ضربتي آن را انجام داد    

  ).همان(گيرد  ميشكلها   آنبراساسدهد و   مي پاسخخود به نيازها و انتظارات
براي ايجاد تغييرات بنيادي در آموزش و پرورش و هماهنگي اين تغييرات بـا آينـده         

قـدرت تـاثيرات خـارجي و قـدرت         : متغير بايد به دو كانون مهم قدرت توجـه داشـت          
 دارد كـه    ديگر هم وجـود   هاي    اگر چه كانوني از قدرت    ؛  برنامه ريزي آموزشي   اصالح و 

   كنـد   مـي  همان تضادهاي درونـي اسـت و در جريـان بازسـازي نظـام آموزشـي ظهـور                 
. شـود   مي  تاثيرات خارجي، تاثيراتي هستند كه به خارج از جامعه مربوط          .)1978آدامز،  (

كس كننده تاثير   منعتواند    مي ،طور مشخص ه  در كشورهاي در حال توسعه اين تاثيرات ب       
 طريق آن فرهنگ و نيازهـاي اقتـصادي و سياسـي جامعـه              روابط استعماري باشد كه از    

 كـرد   مـي  اجتمـاعي و سياسـي جامعـه وابـسته را تعيـين           هاي    مسلط در گذشته، ويژگي   
اما تاثيرات اصالح و برنامه ريزي آموزشي به فرآيند برنامـه ريـزي آموزشـي و           ؛  )همان(

 از تـاثيرات    ؛گيـرد   مـي  چگونگي عملكرد آن وابسته است و معموال از دو منبـع نـشات            
 اصالح و برنامه ريزي آموزشـي در صـورتي          . خود آن جامعه    از خارجي ساير جوامع و   

مؤثر  و مناسب خواهد بود كه كاركردهاي اصالح و برنامه ريزي آموزشـي بـا نيازهـاي             
  ).82-83همان، ص(مربوط به بازسازي جامعه مطابقت داشته باشد

ان آموزشي چشم اندازي گـسترده تـر را          اگر برنامه ريز   ينتيجه اينكه در نظام آموزش    
 و با ديدي جامع تر به مسائل آمـوزش و پـرورش بنگرنـد ايـن                 داشته باشند براي آينده   

احتمال وجود دارد كه اوال بتوانند كارآمدترين و اثر بخش ترين راهبردها و راه كارها را                
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مـسائل و   براي كيفيت بخشي به نظام آموزش بـه كـار گيرنـد؛ ثانيـا خواهنـد توانـست                   
معضالت احتمالي موجود در مسير كارآمدي نظام آموزشـي را پـيش بينـي نمـوده و بـا                   

تحليلي در مـورد هـر يـك از اجـزاي نظـام             هاي    روش كاربرد   استفاده از آن راهبردها و    
  . زمينه را براي استقرار يك نظام آموزشي مؤثر  و كارآمد فراهم سازند،آموزشي خود

  
  خالصه و نتيجه گيري

   آموزش و پرورش در هر جامعه از مهم ترين و مؤثر ترين نهادهـاي اجتمـاعي                 نظام
آمـوزش و پـرورش بـراي تحقـق         . منظور رشد فـردي و پيـشرفت اجتمـاعي اسـت           به

گيـرد؛    مي انتظارات فردي و اجتماعي دامنه وسيعي از كاركردهاي اساسي خود را به كار            
ه پـذيري، تحـرك اجتمـاعي و         شامل جامعـ   ،برخي از عمده ترين كاركردهاي اجتماعي     

در نظام آموزش و پرورش هر مسأله از نوعي درگيري براي يافتن            . تغيير اجتماعي است  
برخي مسائل و موضوعات بنيادي كه      ). 22(آيد    مي مناسب ترين خط مشي مربوط پديد     

تربيتي در مواجهه با معضالت نظام      هاي    مشي در نتيجه دست يابي به مناسب ترين خط       
: آيد و تحت تاثير كاركردهاي اجتمـاعي مزبـور قـرار دارد عبارتنـد از                مي ديدآموزشي پ 

تساوي يا برابري و خالقيت يا ابتكار؛ تحليل هر يك از اين مـسائل و               ،  تناسب يا ارتباط  
دهد در ميزان     مي نوع عملكردي كه نظام آموزشي در مواجهه با اين مسائل از خود نشان            

 ارتباط و تناسب ميان اجزاء و عناصر اصـلي          .ستقيم دارد كارآيي آن نظام آموزشي تاثير م     
تشكيل دهنده نظام آموزشي، ايجاد و توسعه فرصتهاي برابر آموزشي براي افراد جامعه،              
ايجاد هماهنگي ميان انتقال، توليد و مبادله  دانش و اطالعات به منظور ظهور خالقيـت                

 جمله مسائل بنيادي و كيفي در نظام        و ابتكار در فراگيران و نوآوري در نظام آموزشي از         
تحليل اين مسائل   . شود  مي آموزش و پرورش از جمله نظام آموزشي جامعه ما محسوب         

ص و حل معضالت موجود در نظـام        ياساسي در تشخ  هاي    به منظور دستيابي به راه حل     
  زمينه را براي استقرار نظـام آموزشـي كارآمـد و مـؤثر  در جامعـه مـا فـراهم                     ،آموزشي

 به عوامل گوناگون بـستگي دارد و غالبـا          ياز آنجا كه كارآيي يك نظام آموزش      . سازد مي
 بنـابراين  ،مفهوم آن تحت تاثير رويكردهاي اقتصادي در آمـوزش و پـرورش قـرار دارد     

و اعتبـارات   هـا     برنامه ريزان آموزشي كشور بايـد ميـزان تـسهيالت آموزشـي و هزينـه              
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كارشناسـانه و بـه كـارگيري       هـاي     ش با بررسـي   اختصاص يافته به نظام آموزش و پرور      
. دنگيربنظر  ر  معتبر و تحليل درست عوامل مؤثر  در بازده نظام آموزشي د           هاي    شاخص

كارآيي واقعي نظام آموزشي به كارآيي دروني و كارآيي بيروني آن وابسته اسـت و بايـد          
  . شودمناسب سنجش و ارزيابي هاي  بر اسا س شاخص

. ترين ابزار جامعه بـراي مواجهـه بـا تحـوالت آينـده اسـت      آموزش و پرورش مهم     
و نتـايج   ها    رويكرد نظام آموزشي به گسترش علوم به ويژه علوم انساني و توجه به يافته             

 گامي مؤثر  در برخـورد   ،علوم تجربي و طبيعي   هاي    حاصل از اين علوم به موازات يافته      
  هدف مستلزم بـازنگري در محتـوا،      تحقق اين   . در آينده است   ايجاد مسائل  احتمالي      با  

نظام آمـوزش و پـرورش و تحليـل مـسائل بنيـادي،  محتـوايي و                 هاي    و برنامه ها    روش
  .اجرايي در آموزش و پرورش است
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