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مقدمه
بسم اهلل الرحمن الرحیم
«اگر دانشگاه اصالح شود ،کشور اصالح می شود».
امام خمینی(ره)

بروکراسی پژوهشی و آموزشی ،تحت سیطرهی نظم صنعتی گسترش یافته و نتایج آن در نوشتهها و گفتههای انتقادی امروز،
معموالً در قالب بحران دانشگاه و یا اتهام ناکارآمدی به دانشگاه ،تکرار میشود .با این همه ضرورت توسعهی دانشگاه یعنی افزایش
کمّی و ارتقاء کیفیت آن چندان مورد تردید واقع نشده و چارهجویی برای معضالت دانشگاه ،توسط سیاستگذاران ،برنامهریزان و
حتی نظریهپردازان دنبال میشود .به نظر میرسد خطرناکترین نقطهی بحران دانشگاه ،فائق آمدن بر فاصلهی میان «اصالت» و
«ارتباط» است .یعنی همان زمینهی خطرخیزی که هر فرد در زندگی اجتماعی خود ناگزیر تجربه میکند .برای دانشگاه امروزی
حفظ هویت اصیلی که آن را بهعنوان «دانشگاه» از دولت ،بازار ،خانواده و غیره متمایز میسازد در عین ارتباط با این نهادها فراتر از
مسائل اجرایی است و با مبانی فلسفهی تعلیم و تربیت درگیر میباشد؛ زیرا حفظ هویت دانشگاه به آزادی دانشگاه از نظم جهان
صنعتی وابسته است و بقای دانشگاه در گرو مشارکت در نظم جهان صنعتی است .از این رو توسعه و پیشرفت دانشگاه بنا بر تعریف
ما از آزادی و معرفت و درکی که از جهان اجتماعی خود داریم ،تغییر میکند و سیاستگذاری و برنامهریزی برای دانشگاه مستلزم
تأمالت فلسفی دربارهی ماهیت جامعه و خصلتهای انسان است .چه اینکه اغلب فیلسوفان مشهور در تبیین تحوالت دانشگاه ،به
شرایط انسانشناختی ،نظیر امکانهای ما برای معرفت و آزادی اشاره میکنند .برای مثال ،هایدگر در تبیین آزادی آکادمیک به این
نکته اشاره میکند که صورت اصیل آزادی انسان ،قانونگذاری برای خود و رهایی از دغدغهی گزافگی خواستههاست (هایدگر،
 .)4931وی بنابر این تبیین ،اظهار میکند که دانشگاه الزم است با درگیر شدن در ذات دانش ،برای قانونگذاری روحانی توسعه
یابد تا بتواند شکلدهندهی نیروهای وجود انسانی در قالب یک جهان روحانی باشد و گروههای تخصصی بهتر است در سرزمین این
قانونگذاری روحانی شکل بگیرند و مانع گمگشتگی آموزش های تخصصی در امور کهنه و نمایشی بشوند .اساتید و دانشجویان
بدانند که دستیابی به ذات اصیل دانش مستلزم مرتبهای از جدیّت ،مسئولیتپذیری و شکیباییِ واالست که مسائلی چون پیروی از
روش های جاری در برابر آن چندان اهمیت ندارند (هایدگر .)4931 ،همچنین گادامر تأکید میکند« ،آزادی» که جدال برای آن
سرنوشت بشر را رقم میزند ،ارزش بنیادیِ دانشگاه است چون به ما اجازه میدهد به زندگی نظری رو کنیم درحالیکه آموزش
عمومی پیگیری نظم سایهها در غار افالطونی را یاد میدهد و برای سازگاری و انطباق با کل ،آموزش و پاداش میدهد .البته آزادی
از نظر گادامر باید به مثابه یک وظیفه دیده شود ،و نه یک هدیه (گادامر .)4931 ،بنابر این از منظر فلسفی پرسش این است که
دانشگاه در چنین موقعیتی چیست ،یا چه میتواند باشد؟ آیا تخصصی شدن فزایندهی علم و گسیختگیهای روزافزون در دانشگاه،
بیگانگی رشتههای تخصصی از یکدیگر ،بیگانگی ایدهها از واقعیتها و بیگانگی دانشگاهیان (استادان ،دانشجویان و دیوانساالران) به
زوال دانشگاه میانجامد یا هنوز امکانهای مثبتی نیز وجود دارد؟ سیستم های بوروکراتیک علم و فناوری بر اوضاع تسلط دارند ،با

این حال وظیفهی آکادمیک ما و اساساً رسالت انسانی دانشگاهیان چیست ،هضم شدن و یا تغییر دادن شرایط؟ آیا میتوان هم-
چنان دانشگاه را پیشقراولِ پیشرفت دانست و یا اینکه دانشگاه انسان و علم را همچنان تحریف میکند؟
دبیر همایش علمی
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پژوهشکدهی مطالعات بنیادین علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی
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سازمان بسیج اساتید دانشگاه شهید بهشتی
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شورای عالی انقالب فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

-

پژوهشکدهی سیاستپژوهی و مطالعات راهبردی حکمت
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انجمن علمی آموزش و توسعهی منابع انسانی

فهرست مطالب
عنوان

نویسنده

پردیسهای خودگردان از منظر نظریهی توسعه اجتماعی

محمود ابوالقاسمی
رسول غفاری

تحلیل محتوای شعار «دانشگاه کارآفرین» در افق هستیشناسی اسالمی؛ در تکاپو برای
یافتن چارچوب مفهومی مسألهی امکان یا امتناع دانشگاه اسالمی

احسان ابراهیمی

بررسی اخالق پژوهش در آموزش عالی

زهره اسمعیلی
جهانگیر قمری

اصول و مبانی اخالق پژوهش در نظام آموزش عالی کشور
ضرورت توجه به استانداردهای اخالقی پژوهش در آموزش عالی

زهره اسمعیلی
فرزاد پرهوده
گه شین اله ویسی
فؤاد فاتحی

تأملی بر آزادی علمی و استقالل دانشگاهی در آموزش عالی؛ ارائهی راهکارهای تقویت
آن در دانشگاههای دولتی ایران

محمد اسدی
امجد کاظمی
عبدا ...رحیمی
هایده احمدی

مبانی اخالق تدریس در آموزش عالی و راهبردهای مبتنی بر آن

فاطمه ایرانمنش

الزامات بهرهبرداری از دانش در جهت دستیابی به عدالت در آموزش عالی

شراره ایل بیگی

راهبردها و راهکارهای تولید علم با تأکید بر توسعهی اجتماعات علمی

فرنوش اعالمی
شیرزاد رضوی زاده

نقش آموزش عالی در افزایش سواد عمومی

سمیه آرین

صفحه

عنوان
استلزامهایی از نظریه پیچیدگی برای تربیت معلمان علوم

بررسی ماهیت انقالب آموزش عالی پهلوی دوم (دههی چهل شمسی)

نویسنده
پروین بازقندی
سعید ضرغامی همراه
یحیی قائدی
علیرضا محمودنیا

محمد حسین بادامچی
مهدی کفایی

سنجش نگرش استادان و دانشجویان رشتهی فیزیک نسبت به ماهیت علم

سعیده باقری
شهین ایروانی

شبح بیجان نولیبرالیسم در کالبد آموزش عالی ایران :نقدی بر نگرش کاالیی به دانش
و گفتمان یادگیری

خسرو باقری

تبیین مبانی فلسفی یادگیری خواندن در برنامه درسی دانشگاه بر اساس دیدگاه
کریستوفر وینچ و نقد آن

خسرو باقری نوعپرست
سمیرا حیدری

بررسی چالشها و فرصت های فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش عالی و نسبت آن
با فلسفه

حسنعلی بختیار
نصرآبادی
زهرا نادری
کمال نصرتی هشی

تبیین و نقد طرح آموزش زبانهای غیررسمی در آموزش عالی بر بنیاد رویکرد

رمضان برخورداری

پساساختارگرایی
رهیافتهایی برای برنامهریزی آموزش عالی در عصر جهانیشدن

سوررئالهای آموزش عالی ایران و راهبردهای برونرفت از آن
تحلیل مفهوم آزادی در "آزادی آکادمیک"

توسعهی پایدار در بستر آموزش عالی

مریم بناهان
فاطمه یزدانی منش
احمد بنی اسدی
سمیه پاپی
سید جالل هاشمی
عباس پور سلیم
کاظم منافی شرف آباد
اسماعیل جعفری

صفحه

عنوان
پیشبایستهای بینالمللی شدن مؤسسات آموزش عالی

نویسنده
عباس پورسلیم
محبوبه عارفی

بررسی جایگاه دیالکتیک به مثابه ایدهای برای دانشگاه و روشی برای تدریس در نظام
آموزش عالی

فلسفهی برنامهی درسی آموزش عالی بر مبنای نگرش انتقادی

بررسی جایگاه و ضرورت بهکارگیری مدیریت دانش درآموزش عالی

نصیبه تاری
یحیی قائدی
سیده فاطمه موسوی نیا
فرزانه تاری
نصیبه تاری
رضا محمدی چابکی
سعید ضرغامی
فرزانه تاری
فرزانه تاری
هاجر عقیلی

ساختارزدایی در برنامهی درسی

کبری غالمعلی تبار
فیروزجایی
مهدی خبازی کناری

تربیت معلم و فلسفهی تدریس

محمود تلخابی

دانشگاه کارآفرین؛ ماهیت ،ویژگیها و اهداف با تمرکز بر مدل مفهومی

معصومه جعفری
عباس پورسلیم
کاظم منافی شرف آباد

روح دانشگاهی و نقش عوامل کلیدی در شکلگیری آن در دانشگاه

معصومه جعفری
حمید عبدی
سیده صدیقه عسگری

پیشبایستهای بینالمللی شدن مؤسسات آموزش عالی

عباس پورسلیم
محبوبه عارفی

صفحه

عنوان
تبیین مبانی معرفتشناختی رویکرد یادگیری مادامالعمر در برنامه درسی دانشگاه
بر اساس دیدگاه آلفرد نورث وایتهد
بومیسازی یا بینالمللیسازی؟ راهبردهایی نوین بر چالشهای جهانی شدن آموزش
عالی

نویسنده
سمیرا حیدری
فاطمه زیبا کالم مفرد
سارا حنیفه زاده،
محسن ایمانی

تطبیق استعاره راه بر «دانشگاه»؛ پرسش از هستی «دانشگاه اسالمی»

بابک حمیدیا

تعریف و گونهشناسی دانشگاههای دینی با رویکرد سیستمی به دانشگاه

بابک حمیدیا
محمدامین تولی

بررسی آسیب های مهاجرت مغزها و پیامد آن در نظام آموزش عالی (با تأکید بر مدل
سه شاخکی)

صفدر حسینی راد

بررسی نقش آموزش عالی در تحقق آرمانشهر اسالمی

صفدر حسینی راد

ب ررسی جایگاه فرهنگ در آموزش عالی از منظر پساساختارگرایی

رضا حق ویردی،
رسول کوکبی خرسند

نقد و بررسی تعلیم و تربیت گفتارمحور در آموزش عالی با توجه به اندیشههای دریدا

مهدی خبازی کناری
محمد آسور
سید احمد واری
اسفندیار خواجه کولکی

اخالق پژوهش در آموزش عالی
واسازی در آموزش عالی

استقالل دانشگاهی ،آزادی علمی :مدیریت در عصر پساساختارگرایی
بررسی نخبه و نخبه گرایی از منظر اسالم و غرب

فلسفهی تضمین کیفیت در نظامهای آموزش عالی

مهدی خبازی
سید احمد واردی
محمد آسور
محمد خادمی کُله لو
مجید خاری آرانی
زهرا علی اکبرزاده آرانی
اباصلت خراسانی
کورش فتحی واجارگاه

فلسفهی مدیریت منابع انسانی در دانشگاهها

اباصلت خراسانی

صفحه

یک تحصیلکردهی دانشگاهی کیست؟

عنوان
اخالق تدریس درآموزش عالی

رضوان دیناروند
سید منصور مرعشی
پروانه ولوی

نویسنده
فرهاد درخشنده
سید منصور م رعشی
مریم حیدری

آموزش عالی؛ مجالی برای تجلی معنا و فرزانگی
دانشگاه ایرانی و مناقشهی هویتی-کارکردی
تحلیلی بر کارکردهای مثبت و منفی فناوری در رشد آموزش عالی
تحلیل جامعهشناختی نقش آموزش عالی درتحوالت فرهنگی

پرهام درگاهی ،آزاده
صاحلی کرمانی
غالمرضا ذاکرصالحی
ساجده السادات رضوی زاده

علی رضائیان
فریبا الواری

بررسی مؤلفههای اخالق تدریس در آموزش عالی با تأکید بر دیدگاه فیض کاشانی

تبارشناسی و تطبیق نقش فلسفهی مسلط بر منزلت اجتماعی در تعیین جایگاه
اندیشمندان و متخصصان در جامعه از دیدگاه اسالمی و غربی

اکبر رهنما
حمید احمدی هدایت
مصطفی کریمی
اکبر رهنما
مصطفی کریمی
حمید احمدی هدایت

«تجربهی شخصی» در نظام آموزش عالی

ملیحه رجائی
طاهره جاویدی کالته
جعفرآبادی

تبیین مالحظات اخالقی در فرایند پژوهش

شیرزاد رضوی زاده
رضا قنبری

مسائل و نگرانیهای خصوصیسازی آموزش عالی کشور

مهدی سبحانی نژاد
علی کشاورززاده

صفحه

تبیین ابعاد و مؤلفههای تربیت دینی در آموزش عالی بهمنظور تربیت انسان مطلوب
اسالمی

فلسفهی خصوصیسازی در آموزش عالی ایران ،شرایط ،دالیل ،ضرورتها،
راهکارها و موانع آن با بهرهگیری از مالحظات بینالمللی

عنوان
بررسی ماهیت و جایگاه آرمان اجتماعی عدالت آموزشی در اسناد باالدستی آموزش
عالی در ایران

بررسی نظریهی کنش ارتباطی هابرماس و داللتهای آن در آموزش عالی ایران

مهدی سبحانی نژاد
نجمه احمدآبادی آرانی
آزاد محمدی
مهدی سبحانی نژاد
علی کشاورززاده

نویسنده
علی ستاری
فاطمه یزدانی منش
عباس فرازی
علی ستاری
فاطمه یزدانی منش
عباس فرازی

شناسایی و بررسی ایدهی فلسفی دانشگاه همبولتی
تبیین ضرورت رویکرد موازی به دو رهیافت سازمانی و منابع انسانی در ترویج اخالق

میثم سفیدخوش
سکینه سلمان ماهینی

در آموزش عالی در پرتو مورد پژوهی رسالهنویسی
تحلیل انتقادی گفتمان مهندسی فرهنگی درآموزش عالی ایران و پیامدهای تربیتی آن

سید مهدی سجادی
الهام زارع

دانشگاه در آیینهی تاریخ یا جغرافیا :تحلیل انتقادی سیاستگذاری در نظام آموزش
عالی ایران در سه دههی گذشته

سید مهدی سجادی

تبیین نقش آموزش عالی در توسعهی آرمانشهر اسالمی

عزیز سواری
سید جالل هاشمی

آموزش عالی از منظر نومعتزلیان معاصر جهان عرب

عزیز سواری
علی سکینی
عبدالرحمان منصوری

تبارشناسی نخستین دانشگاههای دینی در جهان اسالم (الزیتونه ،القرویین ،األزهر)

عزیزسواری

صفحه

قاسم خالدی نژاد
عبدالحسین مویلحی
آیندهی آموزش عالی :دانشگاههای نسل چهارم

حسین باغگلی،
بختیار شعبانی ورکی

آسیبشناسی دورههای آموزش عالی کشور

غالمرضا شمس

بررسی اخالق پژوهش در آموزش عالی ایران

مهدی شاملو

بررسی مطلوبیت در مدلها و نسلهای آموزش عالی و دانشگاه

امیر شهسواری
جمیله علم الهدی

عنوان
مطالعات میان رشتهای در آموزش عالی

نویسنده
حکیمه السادات شریف زاده

فاطمه اسماعیلی
مریــم سهرابـی
اخالق تدریس در آموزش عالی

حکیمه السادات شریف زاده

عزیزه محمدی
نسبت آموزش عمومی و آموزش عالی

بابک شمشیری
زهره همایون
ماهمنیر ایرانپور

مقایسهی میزان تأثیر مؤلفه های اخالقی در تدریس اساتید از دیدگاه دو گروه از
دانشجویان دانشگاه کوثر بجنورد

اعظم شریفی
محبوبه عارفی

آموزش عالی از منظر لیبرالیسم و نئولیبرالیسم

عباس شکاری
خدیجه موسای آرانی

تبیین و تطبیق ارکان آموزشی در حوزهی علمیه و دانشگاه

عاطفه شیرمحمدی

تبیین اخالق حرفهای اساتید و دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت با روش پدیدارشناسی

عاطفه شیرمحمدی

تبیین فلسفی خصوصیات آموزش عالی و نسبت آن با تربیت رسمی و عمومی در
جامعهی اسالمی معاصر بر اساس فلسفهی تربیت در جمهوری اسالمی ایران

علیرضا صادق زاده قمصری

صفحه

تبیین و بررسی آراء رونالد بارنت دربارهی رسالت و اهداف آموزش عالی بر اساس
فلسفهی تعلیم و تربیت اسالمی

علیرضا صادق زاده قمصری

سید مهدی سجادی
اصغر نقدی

آموزش عالی و تحقق آرمان خویشاوندی حرفهای

مجید صادقی
سپیده گلیجانی مقدم

الگوی مطلوب رشد فرهیختگی و تعالی اخالقی دانشجویان بر مبنای سخنان امام علی
علیه السالم

سید علیرضا صفوی
سعید بهشتی

گفتمان فلسفی-معرفتی مأموریتهای فرهنگی آموزش عالی در ایران و چالشهای
رویاروی آن

حجت صفارحیدری

تبیین و نقد تولید علم در نظام هترودوکسیکال به مثابه پارادایم بدیل تولید علم در
نظام ارتدوکسیکال در جمهوری اسالمی ایران

سیده پروین صائمین

پساساختار گرایی و تولید علم در آموزش عالی :نقش نیازهای روانی اساسی

سید مهدی سجادی
بهشته صفرپور
شهداد عبداللهی

بررسی فلسفه و روش آموزش در آموزش عالی از دیدگاه انتقادی پائولو فریره

بهشته صفربور
بابک شمشیری

عنوان
آموزش عالی فرا مرزی و لزوم توجه به شایستگی چابکی فرهنگی

نویسنده
ابراهیم صالحی عمران
میترا تیموری

گونهشناسی تلفیق علوم مالی و علوم اسالمی در دانشگاههای برتر دنیا

محمد امین صلواتیان
مهدی کریمی

تبیین مفهوم معرفتشناختی سکوت و داللتهای روششناختی آن در تولید علم

پروین صمدی
مریم بناهان
بهاره میرزاپور

صفحه

نظریهی اسالمی تعلیم و تربیت و نفی دوگانهانگاری کاذب در مفهوم تربیت حمید طریفی حسینی
عمومی/تخصصی

سیدمقداد حسینیسیرجانی

رقیه محمدی ازندریانی
تبیین جایگاه معرفت شهودی و باور عرفانی در تربیت انسان فرهیخته ابنسینا

علی صحبتلو

استلزامات و پیشنیازهای نظریهپردازی در علوم اسالمی در آموزش عالی

معصومه صمدی

فلسفهی فناوری آموزشی در فرهنگ و آموزش عالی

معصومه قدمیاری،
رکسانا رشیدپور

تحلیل و بازخوانی نقش «عمل تدریس» در آموزشهای مجازی

سعید ضرغامی

تبیین داللتهای تربیتی اندیشههای فوکو بهعنوان فیلسوفی پساساختارگرا برای

سارا طوسیان

آموزش عالی ایران
تبیین فلسفی مفهوم دانشگاه اسالمی در ایران

سارا طوسیان
فائزه وحدانی

«جنسیت ،فلسفه و دانشگاه»
دانشگاه معنوی و داللتهای آن در تحقق رسالتهای آموزش عالی قرن بیستویکم

جمیله علم الهدی
حمید عبدی
محمد رضا نیلی
سید ابراهیم میرشاه جعفری

معرفتشناسی مدیریت دانش

فریبا عدلی

جهانی شدن و آموزش عالی

زهرا علی اکبری

عنوان
تحلیلی بر امکان و سازواری مفهوم دانشگاه اسالمی

نویسنده
رضا علی نوروزی
محمد خاقانی اصفهانی

صفحه

مریم خاقانی اصفهانی
بررسی علل فرار مغزها و مهاجرت نخبگان ایرانی به خارج از کشور و ارائهی راهکارها

قاسم نوروزی
مریم نادری

فناوری جدید (تلفن همراه هوشمند) بهعنوان فرصت برای آموزش عالی

امیر نوری زاده
فهیمه نظام االسالمی

آموزش عالی نئولیبرالی و تضمین کیفیت

بهناز عاجلو
معصومه راستگو

تحلیلِ فلسفیِ برنامهدرسی دانشگاه

سیده صدیقه عسگری
حمید عبدی
اسماعیل جعفری

دانشگاه به مثابه جامعهی علمی خودآیین و آزاد

محمد عبدالهپور چناری

پیوند نامیمون پوزیتیویسم با آموزش عالی :فروکاست اخالق در دانشگاهها

فهم مدارا در اجتماع علمی علوم اجتماعی

سید رمضان عقیلی
فریبا موسوی
آرمین عرب
ابوتراب طالبی

پردیسهای خودگردان از منظر نظریهی توسعه اجتماعی

رسول غفاری

عوامل مؤثر بر تصمیمگیری دانشآموزان دبیرستان به ادامهی تحصیل در دانشگاه

رسول غفاری
میثم قاسمی

ارزیابی و مقایسهی عوامل تأثیرگذار بر موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاههای
دولتی ،آزاد و پیامنور

نقش خودتنظیمی اسالمی در تحقق رسالت برنامهریزی آموزش عالی

کورش فتحی واجارگاه

اباصلت خراسانی
اعظم مالمحمدی
سمیه دانشمندی
کورش فتحی واجارگاه

اسماعیل جعفری
پست پست مدرنیسم و آموزش عالی
رویکرد عملی مدیریت دانش در مؤسسات آموزش عالی

محسن فرمهینی فراهانی
محمد فالح

عنوان

نویسنده

نقش اخالق عالی انسانی و کنترل و نظارت ،در بهبود اخالق پژوهشی تحقیقات
دانشگاهی

محیا قادری
طیبه صادقی
عبدالرحیم کشاورز
براتعلی منفردی راز

آزادی آکادمیک با رویکردی اسالمی

محمد ابراه یم قادری مقدم

محمد فتحعلیخانی
محمود نوذری
فلسفه حکمرانی خوب در مؤسسات آموزش عالی و ارائهی الگوی مطلوب حکمرانی
برای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ایران
معرفتشناسی اسالمی و داللتهای آن در عرصهی اهداف برنامه درسی آموزش عالی

واکاوی تأثیر اندیشه های نئولیبرال بر اهداف ،فرآیندها و اجزاء دانشگاه

محمد قهرمانی
داریوش مهری
سوسن کشاور ز
شیرین رشیدی
نجمه احمدآبادی آرانی
محمد قهرمانی
مهدی وفایی زاده

نگاهی پسامدرنیستی به آموزش عالی از دیدگاه فوکو و دریدا

رکسانا رشیدپور
سهیال غالمی هره دشتی

فلسفهی مدیریت آموزش عالی

حمیدرضا کمالی اردکانی
علیمحمد اخوت

استقالل سازمانی و آزادی علمی :عنصری تأ ثیرگذار در برآورده کردن انتظارات جامعه
اسالمی از دانشگاه

نسرین کریمی زاده
فرشته اشکان

مدیران دانشگاهها چگونه میاندیشند؟ تحلیلی کیفی بر هفت نیروی مؤثر بر تفکر
مدیران

زهرا کریمیان
محمود ابوالقاسمی
زهرا صباغیان
محمد حسن پرداختچی

بررسی سهم عرصههای دانشپژوهی از فعالیتهای اعضای هیأت علمی در چهار حوزه
رشتهای علوم پزشکی ،علوم انسانی ،علوم پایه و علوم فنی و مهندسی

زهرا کریمیان
محمود ابوالقاسمی
زهرا صباغیان

صفحه

محمد حسن پرداختچی

عنوان

نویسنده

تحلیل عوامل مؤثر بر ایجاد و رشد مدرکگرایی در جامعهی ایران از منظر اساتید علوم
تربیتی دانشگاههای تهران و همدان

علی اصغرکریمی
مصطفی کریمی

غیاب گفتوگومندی در آموزش عالی

میثم کوه گرد
امین ایزدپناه
امید کریمزاده

بررسی رابطهی اخالق و آموزش :یک دیدگاه فلسفی
آموزش معماری به مثابه تجربهی گذار از مرزهای فرهنگی-جغرافیایی

ناهید گیل امیررود
امیرحسین صیاد

درآمدی بر فرایند ،چرایی و راهبردهای تجاریسازی دانش در آموزش عالی ایران:

بیژن گرایلی

ابزاری اثربخش برای پاسخگویی نظام آموزش عالی کشور

کاظم فتح تبار
فیروزج ایی
مهدی قنبرنیا

تلفیق و جهتگیری بینرشتهای :ضرورتی فلسفی در برنامه درسی آموزش عالی

ایوب گرشاسبی
مرتضی بازدار قمچی قیه
علیرضا آوری

داللتهای رویکرد علمشناختی پوپر و کوهن در سیاستگذاریهای علمی و آموزشی

فاطمه گیتی پسند
عزیز نجف پور آقابیگلو

لزوم تبعیت سیاستگذاری و برنامهریزی آموزش عالی در ایران از فلسفه و اهدافی
روشن
بینالمللی شدن آموزش عالی؛ رویکردها ،الزامات و راهبردها

انسان فرهیخته؛ رهآورد دانشگاه متعالی

فاطمه گیتی پسند
عزیز نجف پور آقابیگلو
هدی السادات محسنی
شرمین موالیی
ابراهیم مزاری
کاظم فتح تبار
فیروزجائی

صفحه

کبری خباره
ضرورت بازگشت به پاییدیا در عصر جهانی شدن آموزش عالی

محمد حسن میرزامحمدی

بررسی تربیت دینی از منظر امام خمینی(ره) (مبانی ،اصول ،روشهای تربیتی) برای
تغییر آموزش عالی

محمد حسن میرزا محمدی

ضرورت بازگشت به پایدیا در عصر جهانی شدن آموزش عالی
عنوان
فلسفه فناوری و توسعه فناوریهای جدید در آموزش عالی
بررسی تربیت اخالقی از منظر امام سجاد (ع) (مبانی ،اصول ،روش های تربیتی )
بررسی نقش آموزش عمومی و آموزش عالی در رشد فرهیختگی و تعالی اخالقی

سید ضیاالدین موسوی
محمد حسن میرزا محمدی

نویسنده
محمد منصورنژاد
سیدضیاالدین موسوی
محدثه مرادی پور
فاطمه نظری رودبالی
منصور مرعشی
گوهر خسروزاده
قادر پیروتی اقدم
فرخنده دیسناد

نقش کیفیت برنامه درسی آموزش عالی در تحقق حیات طیبه

اخالق تدریس در آموزش عالی
تحلیل فلسفی بین المللی ساختن آموزش عالی ایران

سید منصور مرعشی
فرخنده دیسناد
نگین ناصری
محمدرضا نعمتی
معصومه نهاوندی

نقش آموزش عالی در توسعه ی فرهنگی جوامع

فاطمه نظری رودبالی
قادر پیروتی اقدم
طاهر پیروتی اقدم

عزیر نجف پورآقابیگلو
تطورات معنا و الگوی پیشرفت علم :بررسی تطبیقی رویکرد پوزیتیویستی ،ابطال
فاطمه گیتی پسند
گراایی ،کوهن و فایرابند
بررسی تاثیر نقش فلسفه و تفکر انتقادی در نظام آموزش عالی

مریم نجفی مقدم نژاد
رحمت اله خوارزمی
رحیم آبادی

صفحه

فهیمه آرین
تجارب زیسته متخصصان ازتأثیرگذاری نظریه انتقادی تعلیم و تربیت بر برنامه های
درسی دانشگاهی
بررسی آرای رونالد بارنت در رسالت و اهداف آموزش عالی

حسن نجفی ،اکبر رهنما
اصغر نقدی
علیرضا صادق زاده قمصری

سید مهدی سجادی
رسالت و اهداف آموزش عالی بر اساس فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی

اصغر نقدی
علیرضا صادق زاده قمصری

سید مهدی سجادی

عنوان
مطالعه تحلیلی آزادی علمی در نظام آموزش عالی
جایگاه سه وجهی "بنیاد – محوری"  " ،ابزار -محوری"  " ،هدف – محوری"

نویسنده
سید مهدی معافی مدنی
سکینه سلمان ماهینی

اخالق در هویت یابی و تعالی آموزش عالی
تعلیم و تربیت انتقادی و آموزش عالی؛ گذر از پستمدرنیسم انتقادی به فلسفهی پسا
انتقادی
نولیبرالیسم و خیزش "پاسخگویی" در دانشگاه؛ تأملی بر تلقی دانشگاه به عنوان نهاد
شبه بازار
آزادی علمی :رهیافتی فلسفی

حمداله محمدی
احسان اکرادی
حمداله محمدی
فاطمه زیبا کالم
کامران محمدخانی
سمانه محمدخانی

آموزش عالی از منظر مکتب فلسفی اصالت وجود (اگزیستانسیالیسم)؛ جایگاه و
مصادیق کاربردی آن در مدیریت آموزش عالی

کامران محمدخانی
انور شاهمحمدی
محمد اسدی

صفحه

فلسفه آموزش عالی :ماهیت و قلمرو

رضا محمدی چابکی

دین و معنویت در آموزش عالی :استلزاماتی برای اسالمیسازی دانشگاه

رضا محمدی چابکی
سیده زهره جوادی

مدیریت دانش و مؤسسات آموزش عالی؛ ضرورت ،نقش ها و کارکردها

کاظم منافی شرف آباد،
اسماعیل جعفری
عباس پورسلیم

بررسی تطبیقی عناصر برنامه درسی از دیدگاه ایده آلیسم ،رئالیسم ،پرگماتیسم و
اسالم با تأکید بر بومی سازی برنامه های درسی
مطالعه کجرفتاری علمی در ایران :توسعه یک تبیین اقتصادی

فریده گودرزی
خدایار سلیمانی
آرش موسوی،
کیوان الستی

تبیین جایگاه ونقش اخالق حرفه ای تدریس در آموزش عالی

نقش فلسفهی آموزش عالی در تربیت انسان فرهیخته از منظر پست مدرنیسم

احمد میرگل

سید حسین نجاتی موسوی

جعفر چراغیان
حکمت روح ،علم جسم تبیین نسبت میان گزارههای حکمی و علمی در تمدن اسالم

سعید نریمان
مسعود طوسی

منازعه بنیادین در گرایش های فلسفی پوزیتویسم ،تفسیری و انتقادی و بازتاب آن بر
آموزش علوم انسانی در دانشگاه های ایران

عنوان
بررسی تحلیلی اسناد باالدستی نظام آموزش عالی به منظور استنتاج سیاست های

مهدی نجف زاده
مریم سیدی

نویسنده
فاطمه وجدانی

توسعه اخالقی در دانشگاه ها
بررسی تطبیقی تاثیر جهانی شدن بر نظام آموزشی ایران و مالزی

فائزه وحدانی

صفحه

بررسی فازی نقش استاد با تکیه بر مفهوم ردپا از منظر دریدا

سید احمد واردی
مهدی خبازی

فلسفه ای د ر حمایت از پُرنویسی در تولید علم :بُعد تصاحبِ معنا در نظریه تفسیر پل
ریکور

سید جالل هاشمی

کاوشی درباره سرقت علمی در آموزش های آنالین :مطالعه ای پدیدارشناختی در
اخالق پژوهش

سید جالل هاشمی
فرهاد درخشنده
مریم حیدری

پدیدارشناسی اخالق تدریس در آموزش عالی مجازی از دیدگاه دانشجویان این
آموزشها

سیدجالل هاشمی،
فردوس قالوند،
محمدقالوند
آنیتا همایون فرد

مروری بر آثار و پیامدهای توده ای شدن آموزش عالی در ایران
بررسی ساخت شکنانه کاربرد فناوری در دانشگاه ها
پدیدارنگاری تجربهزیسته دانشجویان از نسبت رتبه وجودی اساتید با رتبه دانشگاهی
آن ها؛ مطالعه موردی :تجربه زیسته دانشجویان تحصیالت تکمیلی در حوزه علوم
تربیتی

مهدی یوسفی
مراد یاری دهنوی
نعمیه شفیعی
فاطمه ابراهیمی شاهآبادی

تصمیمگیری مبتنی بر فلسفه در طراحی و اجرای برنامههای درسی
نقش دانشگاه در تولید معرفت علمی و ارزیابی آن

غالمرضا یادگارزاده
ابوتراب یغمائی

پردیسهای خودگردان از منظر نظریهی توسعه اجتماعی
محمود ابوالقاسمی

1

رسول غفاری
چکیده:
هدف این مقاله بررسی گسترش پردیسهای خودگردان دانشگاهی (پردیس شماره  )2از منظر نظریهی توسعه اجتماعی است .در
مقالهی حاضر این مسأله مورد بحث قرار میگیرد که گسترش پردیسها چگونه با نظریهی توسعهی اجتماعی قرابت دارد و نگاه
منتقدان و موافقان در رابطه با مؤلفههای بین پردیس خودگردان و نظریهی توسعه اجتماعی با توجه به اسناد انجام شده چیست؟
بدیهی است هیچ نهادی نمیتواند همانند نهادهای آموزش و پرورش و آموزش عالی در فراهم آوردن لوازم توسعه اجتماعی ایفای
نقش کند .این تحقیق بهروش اسنادی انجام شده است و به یکی از پرسشهای مطرح در فلسفهی آموزش عالی اشاره دارد که
«آموزش عالی باید در خدمت چه کسانی باشد؟» .آموزش عالی بهعنوان یک زیرنهاد از نهادهای جامعه است که دارای قدرت
ارزشگذاری در شرایط آزادی علمی-پژوهشی و آموزش مستقل در مواجهه با نهادهای سیاسی و نظارتی میباشد .آیا نگاه مالکانه و
دستوری از باال به پایین خاستگاه گسترش پردیسهای خودگردان در دانشگاههای دولتی است؛ یا این سیاستگذاری متناسب با
شرایط روز و تحوالت جمعیتی متقاضی همگام با توسعهی علم و فناوری صورت گرفته است؟ در تحقیق حاضر ابعاد جمعیتی،
توزیع برابر سرزمینی ،قومی ،جنسیتی و فکری-عقیدتی پردیسهای خودگردان دانشگاهی نسبت به شمول کافی موردنظر نظریهی
توسعهی اجتماعی تشریح شده است.
واژگان کلیدی :پردیس خودگردان دانشگاهی ،نظریهی توسعه اجتماعی

 .دانشیار دانشگاه شهید بهشتی 1

تحلیل محتوای شعار «دانشگاه کارآفرین» در افق هستیشناسی اسالمی؛
در تکاپو برای یافتن چارچوب مفهومی مسألهی امکان یا امتناع دانشگاه اسالمی

احسان ابراهیمی

چکیده:
پیروزی انقالب اسالمی در سال  75و استقرار نظام جمهوری اسالمی در ایران سبب شد تا عالوه بـر شـکلگیـری فصـلی جدیـد در
مناسبات سیاسی حاکم بر منطقه و جهان ،مسائل جدیدی در عرصهی اندیشه نیز رخ بنماید .مسائلی کـه نوعـاً و بـهطـور کلـی ،بـه
هویت دینی دولت نوبنیاد ایرانی مربوطاند و از کیفیت ظهور منویات ارزشی آن در عالم مـدرن پرسـش مـیکننـد؛ ایـنکـه چگونـه
می توان مطلوبات عمیقاً بنیادگرایانهی اسالمی را در مواجهه با اقتضائات دنیای امروز ،در هیأت یک نظام سیاسی و اجتماعی پیشـرو
سامان داد و به یک معنا ،چگونه می توان یک نظم قدسی را در حضور یک نظم عرفی فراگیـر ،جـایگزین نمـود .پاسـخ تفصـیلی بـه
چنین مسألهی فراگیری ،مستلزم ارائهی توضیحی موجه برای مواجههی مورد اشاره در الیه ها ،سطوح و خردهنظامهای مختلف یـک
نظام فرادست اجتماعی و سیاسی است (که ما آن را نظام هادی میخوانیم) .بدون تردید ،نهاد علم ،یکی از تعیـینکننـدهتـرین ایـن
خردهنظامها و چه بسا ،بنیادی ترین آنها باشد؛ چه آنکه هر نظام هادی ،نیازمند محتوا ،و به یک معنا نرمافزاری اسـت کـه تمامیـت
هویتی آن نظام را معین و معنادار سازد .به عالوه ،استمرار حیات ،متوقف بر بازتولید محتوای مطلوب است؛ پس نظام هادی ناگزیر از
سامان دادن نهادی اجتماعی جهت «آموزش» علم است .اینجاست که دانشگاه بهعنوان ساختار مدرن آمـوزش و تولیـد علـم ،مـورد
نظر قرار گرفته و مسأله صورت روشنتری به خود میگیرد؛ اینکه آیا میتوان دانشگاه را ،احیاناً با اصالح و ترمیم ،در خدمت آرمـان
غیرمدرن دینی درآورد و به یک معنا ،آیا دانشگاه اسالمی ترکیبی معنـادار و ممکـن اسـت؟ مـروری بـر آراء موافقـانِ امکـان چنـان
ترکیبی نشان میدهد بهطور کلی ،دو دسته پاسخ برای سؤال ما مطرح است؛ دستهی نخست را پاسخهـایی تشـکیل مـیدهنـد کـه
دانشگاه اسالمی را ترکیبی از نوع ظرف و مظروف پنداشته و محتوا را از ساختار بهقدر کافی مستقل قلمداد کردهاند و لـذا ،دانشـگاه
را به نوعی فرصتی دانسته اند که غرب برای انتقال و بازتولید میراث هویتی نظام دینبنیـاد ایرانـی ،پـیش پـای آن نهـادهاسـت؛ امّـا
دستهی دوم ،به بیان های گوناگون ،امکان ترکیب مورد نظر را با ارجاع به امکان تطبیق مفهوم و نهاد علم در دو سنت غرب و اسالم،
پذیرفتهاند.

در سالهای اخیر ،از حرکت جریان دانشگاهی کشورمان به سمت «دانشگاه کارآفرین» سخن به میان آمدهاست .در حالی کـه نسـل
اوّل دانشگاه آموزشمحور و نسل دوم پژوهشمحور معرفی می شـود ،مسـئوالن آمـوزش عـالی از نسـل سـوم دانشـگاه بـا محوریـت
کارآفرینی یاد میکنند که تازهترین نسخه در هدفگذاری آموزش عالی ایران تلقی میشود .مقالهی حاضر تالش خواهد کـرد تـا بـا
تحلیل مفهوم دانشگاه کارآفرین بهعنوان شعار فرادست در سیاست گذاری آموزش عالی ،مراتب ناسازگاری و تعارض این رویکرد را با
مبانی هستیشناسانه در سنّت اندیشهی (فلسفی) اسالمی نشان داده و رویکردها در سیاستگذاری آموزش عالی را در بستر مسـأله-
ی کالن مطرح شده در بند قبل ،مورد ارزیابی قرار دهد .در ادامه و با تکیه بر زمینههـای تاریخمنـد چنـین اشـتباهاتی در عرصـهی
سیاست گذاری علم و فناوری ،با مرور دستهی دوم از پاسخهای مطرح شده در مواجهه با مسألهی امکـان دانشـگاه اسـالمی (کـه در
انتهای بند پیشین مورد اشاره قرار گرفت) ،نکاتی در قالب نقدوارههایی بر کلیّت این پاسخها مطرح شده و از ایـن مـاجرا ،چـارچوبی
مفهومی برای مسألهی امکان یا امتناع مفهوم دانشگاه اسالمی پیشنهاد شده است .بر این اساس ،نقطـهی بحرانـی مسـأله کـه آن را
چالش ساز کرده ،عدم امکان تطبیق ناپختهی عقل در معنای مدرن آن (و انقسام آن به عقل نظـری و عملـی) بـر حکمـت در سـنّت
اسالمی (و تقسیم آن به حکمت نظری و عملی) است که بهعنوان نتیجهای از نقدها و ارزیابیها ،مورد تأکید قرار خواهد گرفت.

واژگان کلیدی :دانشگاه کارآفرین ،دانشگاه اسالمی ،علم دینی ،عقل عملی ،حکمت عملی

بررسی اخالق پژوهش در آموزش عالی
زهره اسمعیلی

2

جهانگیر قمری
چکیده:

آموزش عالی و نظام دانشگاهی هر کشور بهعنوان بزرگترین و مهمترین پایگاه و مؤسسه جهت انجـام پـژوهش و تحقیـق شـناخته
شده است .اخالق ،رکن و اساس انجام پژوهش در آموزش عالی است و یک پژوهشگر باید ایـن بنیـان را ارج نهـد تـا از ایـن جهـت
آسیبی به جامعه وارد نشود .هدف این مقاله که به کمک مطالعهی کتابخانهای و بررسی کتب و مقاالت مرتبط تدوین شده ،بررسـی
اخالق پژوهش در آموزش عالی کشور است ،تا بتوان با واکـاوی ارکـان و پایـههـای اخـالق پـژوهش ،مسـیر درسـتی را پـیش روی
پژوهشگران قرار داد .رعایت اخالق پژوهش تضمینکنندهی سالمت فرایند یاددهی-یادگیری در آموزش عالی است و موجب افزایش
تعهد پاسخگویی اساتید نسبت به نیازهای دانشجویان و جامعه میشود .در پژوهش جاری ،به دو مفهوم اخالق و پژوهش ،و شناخت
و بررسی چیستی و تعامل بین آنها در نظام آموزش عالی پرداخته شده است .همچنین با توجه به مؤلفههایی نظیر ماهیت مسـألهی
تحقیق ،مکان پژوهش ،روش تحقیق و شرکتکنندگان ،میتوان خاستگاه مسائل اخالقی در پژوهش را مورد بررسی قرار داد .نتیجـه
آنکه ،پایبندی به مسئولیتهای اخالقی در سطح پژوهشگران محتاج اصـول اخالقـی پـژوهش اسـت ،امـا در سـطح مؤسسـه هـای
پژوهشی ،باید فراتر از اصول اخالقی به مرامنامهی چندوجهی و کامل اخالقِ سازمانی دست یافت.

واژگان کلیدی :اخالق ،پژوهش ،اخالق پژوهش ،آموزش عالی ،پژوهشگر.

 .عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور2

اصول و مبانی اخالق پژوهش در نظام آموزش عالی کشور
زهره اسمعیلی

3

فرزاد پرهوده

چکیده:

آموزش عالی بهعنوان نماد توسعه و تعالی در جوامع ،نقش بهسزایی در ارتقاء و پیشرفت جامعه دارد .برای آموزش عالی کارکردهایی
از قبیل آموزش ،پژوهش و توسعهی نیروی انسانی قائلاند که در این میان کارکرد پـژوهش از اهمیـت فزاینـدهای برخـوردار اسـت.
مدتهاست که بهطور جدّی به بحث پیرامون اخالق پژوهش در مجامع علمی و دانشگاهی پرداخته میشود تا با پیاده کـردن اصـول
و مبانی آن در سطح نظام آموزش عالی ،آسیبی به امر تحقیق و پژوهش وارد نشود؛ لذا هدف از انجام این پژوهش ،تجزیـه و تحلیـل
اصول و مبانی اخالق پژوهش در نظام آموز عالی کشور است .روش تحقیق در این مقاله بهصورت کتابخانهای میباشد و با مطالعـه و
تفسیر کتب و مقاالت پیشین در این زمینه ،به تشریح و تبیین مبانی و اصول نُهگانـهی منشـور اخالقـی پـژوهش اعـم از :حقیقـت
جویی؛ رعایت حقوق؛ مالکیت مادّی و معنوی؛ منافع ملی؛ رعایت انصاف و امانت؛ رازداری؛ احتـرام؛ تـرویج و برائـت ،پرداختـه شـده
است تا در پیشبرد اهداف اخالق پژوهش ،در پیکرهی نظام آموزش عالی کشور و جوامع دانشگاهی کوشش نماییم .در پایان تحقیـق
نیز راهکارهایی جهت بهبود و افزایش اخالق پژوهش در نزد محققان و همچنین مراکز تحقیقاتی و آموزش عالی کشور ارائه گردیده
است.
واژگان کلیدی :اخالق پژوهش ،آموزش عالی ،دانشگاه ،پژوهشگر.

 .عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور3

ضرورت توجه به استانداردهای اخالقی پژوهش در آموزش عالی
گه شین اله ویسی
فؤاد فاتحی
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5

چکیده:
آموزش عالی بهعنوان یک نهاد مهم و تأثیرگذار در هر جامعهای ،دارای سه کارکرد عمدهی «تولید دانش» (پژوهش)« ،انتقال
دانش» (آموزش) و «اشاعه و نشر دانش» (ارائهی خدمات) میباشد .در دنیای امروز با توجه به سرعت پیشرفت علم ،کارکرد
پژوهش در آموزش عالی اهمیت فزایندهای یافتهاست .مایر در بیان اهمیت کارکرد پژوهش در دانشگاهها اشاره میکند که «پژوهش
را نباید هیچگاه دستکم گرفت؛ بدون آن استادان در حاشیهی دانش باقی میمانند و دانشگاهها بهصورت مراکز فعالی برای تحقیق
درنمیآیند» .از آنجا که پژوهشگران در آموزش عالی با تولیدات علمی ،اختراعات و اکتشافات خود در محیط پیرامون دخل و تصرف
میکنند ،آشنایی آنها با اصول اخالقی در پژوهش ضروری بهنظر میرسد .در این راستا ،اخالق پژوهش ،که شاخهای از اخالق
حرفهای است ،سعی دارد به بررسی مسائل اخ القی در پژوهش بپردازد و در این زمینه ،به اصول اخالقیای اشاره دارد که پژوهش را
از ابتدا تا پایان و سپس در مراحل انتشار نتایج و پس از آن ،هدایت میکنند .پایبندی به اصول اخالقی در پژوهش ،هرچند بخشی
از روش علمی نیست ،امّا برای تولید پژوهشی مناسب ،بهدور از آسیبهای رایج در هر حوزهی پژوهشی ،اقدامی ضروری است .در
این بررسی سعی بر آن است که مؤلفهها و استانداردهای اخالقی در حوزهی پژوهش و باألخص پژوهش در آموزش عالی ،معرفی و
تبیین شود و چارچوب اخالقی مشخصی جهت هدایت پژوهشهای حوزهی آموزش عالی ارائه گردد.

واژگان کلیدی :اخالق ،پژوهش ،اخالق پژوهش ،آموزش عالی

 .4دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت
 .2دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت

تأملی بر آزادی علمی و استقالل دانشگاهی در آموزش عالی؛
ارائهی راهکارهای تقویت آن در دانشگاههای دولتی ایران

محمد اسدی
امجد کاظمی
عبدا ...رحیمی
هایده احمدی
چکیده:
هدف این مقاله مروری بر جایگاه آزادی علمی در نظام آموزش عـالی و ارائـهی راهکارهـایی بـرای تقویـت اسـتقالل دانشـگاهی در
دانشگاههای دولتی ایران به مثابهی اولین پایگاههای تولید و انتشار علم در کشور است .لذا ،رویکـرد نظـری و روش پـژوهش از نـوع
توصیفیـ تحلیلی است .انجمن جهانی خدمات دانشگاهی به تعریف بیانیهی لیما ( )2003به عنـوان یکـی از تعـاریف موردپـذیرش از
آزادی علمی در غرب ،اشاره می کند که بر اساس آن اعضای جامعهی علمی بهصورت فردی ،گروهی یا جمعی در پیگیری ،توسـعه و
انتقال دانش از طریق تحقیق ،تحصیل ،بحث ،مستندسازی ،تولید ،آفرینش ،تدریس؛ سـخنرانی و ماننـد آن آزاد هسـتند .شـالودهی
آزادی علمی برگرفته از آزادیهای فردی و مدنی است که بعدها به حوزهی آموزش عالی واردشده است .بـر اسـاس اطالعـات بانـک
جهانی ( )2000سرآغاز بهرهگیری از مفهوم آزادی علمی به دانشگاههای آلمان بازمیگردد که بر دو اصل «آزادی فلسـفهپـردازی» و
«آزادی تحقیق» تأکید داشتهاند .این مفهوم به تدریج در کنار اصول دیگری چون استخدام رسمی و استقالل دانشگاهها قرار گرفـت،
امّا کانون اصلی آن بر استقالل فکری اعضای هیأتعلمی و متخصصان دانشگاهی استوار بود .بهطور کلی ،انواع آزادی علمـی را مـی-
توان در پنج دسته تقسیمبندی کـرد؛ شـامل :آزادی آموزشـی؛ آزادی پژوهشـی؛ آزادی سـازمانی؛ آزادی فرهنگـی-اخالقـی و آزادی
فکری .استقالل دانشگاهی را هم در سه بُعدِ «بنیادی یا ذاتی ،رویهای یا نظامنامهای و سازمانی» تقسیمبندی کردهاند؛ امّـا برحسـب
ادبیات پژوهشی ،استقالل دانشگاهی از چهار مؤلفه تشکیلشده است .4 :استقالل مالی (استقالل در تأمین درآمـدها و منـابع مـالی،
استقالل در مصرف و هزینه کردن منابع مالی)؛  .2خودگردانی مدیریتی(استقالل در تعریـف اهـداف و سیاسـتهـا ،آزادی عمـل در
توسعه یا کاهش تشکیالت و پستهای سازمانی ،استقالل در استخدام و ارتقاء و تعیین شرایط کارکارکنـان و اعضـای هیـأتعلمـی،

آزادی عمل در تعیین معیارهای جذب و گزینش دانشجو و )...؛  .9استقالل علمی(حق استخدام دائمی ،حق تصدّی و امنیت شـغلی،
آزادی بیان و نقد ،پژوهش بدون ممیزی ،آزادی در انتشار نتایج پژوهشها ،آزادی در مقام تـدریس ،آزادی در تشـکیل انجمـنهـای
حرفهای و صنفی)؛ و  .1استقالل در ارتباطات بینالمللی (عضویت در مجامع و اتحادیههای بینالمللی ،استقالل در ارتباط با شـوراها
و مراکز عالی ،صنایع و دستگاههای اجرایی در سطح ملی) .نظام آموزش عالی ایران در هرکدام از دورههای تاریخ معاصر با چالشهـا
و فراز و نشیبهایی در زمینهی آزادی علمی برخورد کرده است .به روایت فراستخواه ( )4953در اوایل انقـالب ،منازعـات سیاسـی-
ایدئولوژیک منتهی به انقالب فرهنگی موجب استقرار الگویی متمرکز برای مدیریت و برنامهریزی آموزش عالی کشـور شـد .بـا ایـن
وجود ،بحث خودمختاری دانشگاه ها در ایران بر اساس بند الف از مادهی  13برنامهی چهارم توسعهی کشور مطرح شده است .برخی
کارشناسان با توجه به اهمیت مسأله ،تحول جدید را بهمثابهی ایجاد یک دولت محلی در دانشگاهها معرفی کردهاند که برحسب آن،
یک واحد مدیریتی میتواند در زمینهی قوانین استخدامی و مدیریت مالی خود بهصورت خودمختار عمل کند .مهـمتـرین دسـتاورد
مقالهی جاری ارائهی راهکارهای عملیاتی و پیشنهاداتی کاربردی با الهام از فلسفه تجویزی در جهت توسـعهی آزادیهـای علمـی و
استقالل دانشگاهی در سطح نظام آموزش عالی و دانشگاههای دولتی کشور است.

واژگان کلیدی :آموزش عالی ،آزادی علمی (آکادمیک) ،استقالل دانشگاهی ،دانشگاههای ایران ،مدیریت و برنامهریزی دانشگاهی

مبانی اخالق تدریس در آموزش عالی و راهبردهای مبتنی بر آن
فاطمه ایرانمنش
بیان مسأله

وجود اخالق در آموزش عالی باعث تعالی و بالندگی نظام آموزش عالی کشور میشود .اصوالً هر جامعهای برای ادامهی حیات خود
و تبیین این امر که چه چیزی در زندگی معنیدار است و مردم باید تحت سیطرهی چه هنجارهای اخالقیای باشند ،به برنامهای
اصولی و پاسخی منطقی نیاز دارد (عطاران .)4932،بر همین اساس ،متفکرین بهطور مداوم ،توجه زیادی به درک خصوصیات
اخالقی مهم در زندگی و نقش نهادهای تعلیم و تربیت در بهبود آنها کردهاند (سرایدهر .)4333.6ارزشهای اخالقی در کل زندگی
افراد ،نفوذ دارند ،بهطوری که میتوان گفت مقاصد ،محتوا و روششناسی تربیت بر مبنای آنها بیان میشود (حاجی ده آبادی،
 .)4953از اینرو ،یکی از هدفهای فرهنگی عمدهی جمهوری اسالمی ،اعتالی اخالقی جامعه و حرکت دادن آن به سوی اخالق
اسالمی است .این هدف فرهنگی که از همان ابتدا مورد اهتمام مسؤوالن کشور بوده ،با ابزارها و روشهای گوناگونی دنبال شده
است (عالمی .)4935 ،در این میان مطرح کردن اخالق معلمی نیز ،بهصورت ذکر آدابی که معلم موظف به رعایت آنهاست ،تا
حدودی مورد توجه واقع شده است از جمله انتظارات عمدهای که از یک نظام آموشی وجود دارد ،تربیت اخالقی است؛ انتظاری که
در طول حیات انسان ،همواره بر دوش او احساس شده است.
یکی از اهداف پیامبران در بعد اخالقی تأکید بر پایبندی بر ارزشهای متعالی و متصف شدن افراد به فضائل اخالقی و دوری از
رذائل اخالقی بوده است (امینی4932،؛ داودی)4932،؛ زیرا اعتالء و سعادت انسانها درگرو پایبندی و آراستگی به اخالق الهی
است و این امر در سایهی تربیت اخالقی میسر خواهد شد .به همین دلیل تربیت اخالقی باید در رأس همهی برنامههای تربیتی ،به-
خصوص آموزش عالی قرارگیرد و معلم بهعنوان الگو ،متصف به اخالق نیکو گردد .دانش اخالق ،به بیان اوصاف ارزشی افعال و
صفات اختیاری اختصاص دارد (عالم زاده نوری و مرادی.)4933 ،
تربیت از ریشهی «رَبَوَ» به معنای رشد یافتن و شکوفایی استعدادهای جسمانی ،عقالنی ،اجتماعی ،عاطفی ،اخالقی و دینی انسان
است (علوی .)4931،از مهمترین ابعاد وجودی انسان که میبایست تحت تربیت قرار گیرد ،بعد اخالقی است .بررسی مجموعهای از
اظهارات علمای اخالق در اسالم حاکی از آن است که واژهی اخالق از مشتقات خلق است و اشاره به امری نفسانی و راسخ در نفس
دارد که موجب میشود افعال به آسانی از انسان صادر شود .یعنی خلق ،صفت کیفیت درونی و ثابت انسان است و بهراحتی از بین
نمیرود (حاجی ده آبادی .)4953 ،فرد باید چنان تربیت شود که در هر شرایطی قادر به کنترل هیجانات و خواستههای درونی
خویش بوده و رفتارهایی منطبق با اصول شرعی و عقلی از خود صادر کند .بالفعل شدن استعدادهای آدمی در بعد روحی و معنوی
و تثبیت صفات مثبت و اعمال شایسته بهصورت متعادل ،تربیت اخالقی را محقق میگرداند (حسین زاده وتقی زاده )4930،و یکی
از مهمترین زیرمجموعههای تربیت در روند تحقق کمال اکتسابی متربیان و روند تدریس معلمان میباشد.

-Sridhar
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علوی ( ،4931ص )24معتقد است :تدریس یک فرایند هدفدار ،متشکل از اجزای متعامل معلم و شاگرد است که بهمنظور تسهیل
یادگیری و تغییر رفتار شاگرد صورت میگیرد .بهعبارتی بخش قابل توجه و مهمی از فرایند تعلیم و تربیت قلمداد میشود که عالوه
بر نیاز به مهارت در اجرای روشهای مناسب ،نیازمند مالحظات اخالقی خاصّ حرفهی تدریس است .به تصویر کشیدن جنبههای
اخالقی حرفهای خاص ،از سایر ابعاد حرفهای موجود در آن ،به نظام آموزشی بهویژه معلمان در رعایت آن موارد و داشتن تدریس
اخالقی کمک میکند (بیرونی کاشانی و باقری.)4931 ،
مجموعه مالحظات اخالقی که مـعلم باید به آنها توجه داشته ب اشد و تدریس خود را در قالب آنها تنظیم کند ،اخـالق تدریس یا به
صورت جـامعتر ،اخـالق معلمی-گفته میشود .بهطور کلی اخالق در تدریس شاخهای از اخالق در آموزش عالی است که مشخص-
کنندهی مسؤولیتهای حرفهای یک استاد در تدریس و آموزش است و یکی از ابعاد تأثیرگذار در نهادینه کردن رویکردهای اخالقی
در رفتار حرفهای دانشجویان و خود استادان بهشمار میرود .بهمنظورتسهیل رفتار مطلوب در دانشجویان ،استفاده از راهبردها و
روشهای مفید ضروری است تا تربیت اخالقی را در آنها نهادینه سازد.
بهطور کلی ،با جمعبندی تعاریف موجود در زمینهی اخالق ،آنطور که نقیب زاده (  ) 4953مطرح کرده است ،میتوان گفت آنگاه
که آدمی از بایدها و نبایدهایی که بیشتر بهصورت «روا و ناروا» و «پسندیده و ناپسندیده» عرضه میشوند ،فراتر برود و به
بازشناسی نیک از بد برسد و این شناختِ ارزش نیک ،او را به کردار شایسته برانگیزد ،به قلمرو اخالق رسیده و در راه انسان شدن
گام نهاده است .با بهکارگیری راهبردهای مفید اخالقی در امر تدریس میتوان جامعهای سالم و صالح تربیت کرد.

روش پژوهش

این پژوهش از نوع نظری و تئوریک است که با هدف دستیابی به منابع دست اول مانند قرآن و احادیث و روایات ائمه معصومین
(ع) وکتابهای معتبر از روش توصیفی در مورد مبانی و شیوههای پرورش اخالق انسان در آموزش عالی انجام شده است .این
تحقیق میتواند از نوع کاربردی باشد و ابراز و روش جمعآوری اطالعات عمدتاً بهصورت فیشنویسی و یادداشتبرداری از طریق
رجوع مستقیم به منابع اصیل صورت گرفته است.

هدف

این پژوهش با هدف بررسی مؤلفههای اخالقی در تدریس صورت گرفته است .فلسفهی اخالق در صدد تعیین معیارهایی است که
به ارزیابی ارزشها و داوری در مورد خوبی و بدی یا صواب و خطا در حوزهی کردارهای آدمی میپردازد .در فلسفه اخالق اسالمی،
مبانی ،اصول و معیارهای داوری ،از فرضها و آموزههای موجود در متون تربیت اخالقی مطرح میشود ،از این رو ابتدا به تبیین،
تعریف و مفهومپردازی اخالق تدریس و اخالق معلمی پرداخته و سپس در ادامه به مبانی اخالقی تدریس اشاره میشود و سرانجام

راهبردها و روشهایی در این مورد ارائه میگردد .هدف اصلی پژوهش بهعبارتی کاربردی کردن اخالق در تدریس در آموزش عالی
میباشد.
.
یافتههای پژوهش

فلسفهی اخالق در صدد تعیین معیارهایی است که به ارزیابی ارزشها و داوری در مورد خوبی و بدی یا صواب و خطا در حوزهی
کردارهای آدمی میپردازد .تحقیقات انجام شده مبیّن آن است که در فلسفه اخالق اسالمی ،مبانی ،اصول و معیارهای داوری ،از
فرضها و آموزههای موجود در متون اسالمی وام گرفته شده است؛ از جمله :اخالق مبنای فطری دارد؛ اخالق بر نیازهای درونی
استوار است؛ اخالق دارای بعد عقالنی است؛ اخالق مالزم با آزادی است؛ عدالت در اخالق ،جایگاه محوری دارد؛ اخالق بر عامل
بودن انسان استوار است .بهمنظور هدایت صحیح در پرورش اخالق متربیان ،مربی باید نکاتی را رعایت کند که برخی از آنها عبارتند
از :نرمی و لطافت درگفتار؛ توجه به قوّتها و پوشاندن ضعفهای دیگران؛ برخورد مناسب با قدرت درک و فهم مخاطب؛ معاشرت و
همنشینی با نیکان .سپس بهمنظور کاربردی کردن مبانی به روشهای سازندهی اخالق اشاره شده است از جملهی این روشها:
الگویی؛ امرونهی؛ تلقین؛ صمت و خردورزی؛ داستانگویی و تمثیل؛ که باتوجه به منابع اصیل قرآن و احادیث و روایات ائمه
معصومین(ع) و منابع تربیتی و اخالقی استخراج شده است تا فراروی اساتید و دانشجویان محترم قرار گیرد.

واژگان کلیدی :اخالق تدریس ،اخالق معلمی ،ارزش اخالقی ،مبانی ،روشها

الزامات بهره برداری از دانش در جهت دستیابی به عدالت در آموزش عالی

شراره ایل بیگی
چکیده :
یکی از رسالتهای نظام برنامهریزی آموزشی هر کشور ،برقراری توازن بین تقاضای اجتماعی برای آموزش و ایجاد فرصت دستیابی
یکسان به سطح مطلوب آموزشی است که بهعنوان بخشی از عدالت اجتماعی بهشمار میآید .نیاز جامعهی امروز به ارتقاء عدالت
اجتماعی و ایجاد بستر فرهنگی مناسب برای تحقق آن در زمینههای علمی ،میتواند از طریق آموزش عدالتمحور محقق گردد.
توسعهی اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و صنعتی بهشدت وابسته به توسعهی آموزش عالی و افزایش دسترسی به آن است .این مقاله
با هدف شناسایی وضعیت کنونی کشور در دستیابی به آموزش عالی ،ضمن مرور بر ادبیات تحقیق در ایران و کشورهای دیگر و
ارائهی برداشتهای مختلف از عدالت آموزشی ،جنبههای مختلف تفاوتهای جنسیتی ،طبقاتی و جغرافیایی را مورد بررسی قرار
میدهد و با مروری بر روند ایجاد فرصتهای همگانی برای دستیابی به آموزش عالی ،الزامات بهرهبرداری از دانش را بهصورت
الزامات خودخوانی دانشجویان ،خودراهبری و خودمدیریتی آنان بهعنوان روشهای اثربخشی آموزش مجازی در دستیابی به آموزش
عالی به منظور ارتقاء عدالت اجتماعی مطرح میسازد.

واژگان کلیدی :عدالت ،الزامات بهرهبرداری از دانش ،خودخوانی ،خودراهبری ،خودمدیریتی

راهبردها و راهکارهای تولید علم با تأکید بر توسعهی اجتماعات علمی

فرنوش اعالمی
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شیرزاد رضوی زاده
چکیده:
بررسی سیاستها و برنامههای توسعهی کشورهای توسعهیافته گویای این واقعیت است که این کشورها به اهمیت و جایگاه علم و
فناوری واقف بوده و این دو را محور توسعهی اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی خود تلقی کردهاند .انجام هرگونه فعالیت
علمی و پژوهشی نیازمند انتشار و به اشتراکگذاری اطالعات ،نتایج ،روشها ،تولیدات و فرایندهای تازه است .مراکز و مؤسسههای
پژوهشی مختلف میتوانند با همکاریهای علمی و پژوهشی توان و کارایی خود را چندین برابر افزایش دهند و از تجربیات یکدیگر
استفاده کنند .هدف اصلی این پژوهش شناسایی راهبردها و راهکارهای تولید علم با تکیه بر توسعهی اجتماعات علمی میباشد .در
این پژوهش ،روش گردآوری اطالعات مطالعات کتابخانهای میباشد ،همچنین ابزار گردآوری اطالعات فیشبرداری بوده است .لذا
در تحقیق حاضر بهمنظور شناسایی شرایط الزم برای رشد و توسعهی علمی کشور در ابعاد راهبردی ،آموزشی ،ارتباطی ،فرهنگی،
اجتماعی ،سازمانی و مدیریتی و مادی ،عمدتاً به مسائل ،شرایط و ملزومات تولید علم که به نظام دانشگاهی و آموزش عالی مربوط
میشود توجه شده است .مسأله از زوایای مختلف جامعهشناختی مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج پژوهش حاکی از آن است که
بین مراکز علمی و پژوهشی همکاری جدّی وجود ندارد و این همکاریها در حد بسیار محدود دیده می شود .در این عدم همکاری،
دالیل و زمینههای متعددی وجود دارد که بخشی از آن به ضعف فرهنگ کار جمعی باز میگردد .میتوان گفت تعامالت و ارتباطات
در جامعهی علمی ایران ،چه بهصورت فردی و چه بهصورت بینسازمانی ،ضعیف است و در حد مطلوب قرار ندارد.
واژگان کلیدی :تولید علم ،اجتماعات علمی ،دانشگاه و مراکز آموزش عالی

 .استادیار دانشگاه شهید بهشتی7

نقش آموزش عالی در افزایش سواد عمومی
سمیه آرین
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چکیده:
آموزش عالی در سالهای اخیر به مسألهای چالشبرانگیز در کشور تبدیل شده و بسیاری از ذهنهای دغدغهمند را درگیر خود
کرده است .به طور قطع و یقین ،تأثیر پیشرفت علم و تکنولوژی بر سیاست ،اقتصاد ،فرهنگ و سایر بخشهای جامعه بهخصوص در
سالهای اخیر بر هیچکس پوشیده نیست .دانشگاهها و مراکز علمی ،هستهی اصلی و ریشهی هر نظامی است و سایر بخشها به
شدت از آن متأثرند؛ بهطوری که میتوان گفت بخش عمدهای از پیشرفت ها و یا معضالت یک جامعه از نظام علمی آن برمیخیزد.
نقش آموزش عالی در افزایش سواد عمومی برای همگان آشکار و روشن است .این موضوع در کشور ما بهخصوص پس از انقالب و
فراگیر شدن دانشگاهها و روی آوردن جمعیّت جوان به سمت مراکز علمی ،چهرهی نمایانتری به خود گرفته است .مقالهی حاضر
در صدد است تا از طریق رویکردی فلسفی ،به بررسی وضعیت سواد عمومی در کشور پرداخته و ابعاد گوناگون آن را بهخصوص در
سالهای اخیر روشن نماید .در این راستا ابتدا به بررسی تحقیقات صورت گرفته در این زمینه و نظر کارشناسان و نویسندگان
مختلف پرداخته و سپس از طریق آمارها و دادههای موجود در کشور ،وضعیت فارغالتحصیالن مقطع کارشناسی (در فاصله زمانی
انقالب تا کنون) را تشریح خواهیم کرد .در این میان به روند تغییرات دانش و سواد عمومی زنان و مردان در یک رویکرد مقایسهای
نسبت به سابق می پردازیم و تالش خواهیم کرد با به دست دادن نگرشی نسبت به آینده کشور و نیز بیان نقاط ضعف و قوت کنونی
نظام آموزش عالی کشور ،پیشنهاداتی جهت بهبود عملکرد آموزش عالی کشور ارائه دهیم.
واژگان کلیدی :آموزش عالی ،سواد عمومی ،فارغالتحصیالن ،رویکرد فلسفی

 .دانشجوی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شهید بهشتی8

استلزامهایی از نظریهی پیچیدگی برای تربیت معلمان علوم
پروین بازقندی
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سعید ضرغامی همراه
یحیی قائدی

10

11

علیرضا محمودنیا
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چکیده:
آموزش علوم در دانشگاهها و کاستیهای آن یکی از مسائل مهمی است که امروزه هم در ایران و هم در سـطح بـینالمللـی مطـرح
است و مطالعات فراوانی در این قلمرو انجام شده اسـت (بـرای نمونـه :مینتـز و لئونـارد2001 ،49؛ ابـل و لـدرمن2005، 41؛ نیـاز، 47
2003؛ فرسر ،توبین و مک روبی .)2042 ،41گروهی از این پژوهشها ،فلسفه علم را مبنای واکاوی برخی مسألههای موجـود در ایـن
زمینه ،قرار دادهاند .در این راستا یکی از زمینههای تغییر و تحول در آموزش علوم در دانشگاهها را میتوان تحوالتی دانست که بـه-
ویژه در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم در دیدگاههای نظری و فلسفی دربارهی ماهیـت علـم و چگـونگی گسـترش آن
پدید آمده است .از جمله نظریههایی که تحتتأثیر این تحوالت در رابطه با چیستی علم و چگونگی شکلگیری و گسترش آن پدیـد
آمده است ،نظریهی پیچیدگی یا نظریهی سیستمهای پیچیده است .بعضی محققانِ حوزهی پیچیدگی بـر ایـن اعتقـاد هسـتند کـه
ریشههای این نظریه در فیزیک ،شیمی ،سایبرنتیک ،علوم اطالعات و نظریهی سیستمهاست که به قلمـرو علـوم اجتمـاعی نیـز وارد
شده است (برای مثال :دیویس و سومارا2001 ،؛ میسون2003 ،؛ هوکر .)2044 ،پیترز )2003(45نیز بـر ایـن اعتقـاد اسـت کـه ایـن
نظریه در حوزهی تعلیم و تربیت بهعنوان یکی از حوزههای علوم اجتماعی در سطوحی چون فهم سوبژکتیو ،پویاییهای میانفـردی،
تکامل فرهنگی و مانند آن نیز وارد شده است و زمینهی مطالعات فرا رشتهای را بهجای میانرشتهای یا چنـد رشـتهای ،رشـد داده-
است .در همین ارتباط برخی پژوهشگران با برگرفتن ویژگیهای فلسفی ترسیم شده از سـوی نظریـه پیچیـدگی بـرای زمینـههـا و
 .دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت خوارزمی9
 .دانشیار دانشگاه خوارزمی 10
 .دانشیار دانشگاه خوارزمی 11
 .استادیار دانشگاه خوارزمی12
13- Mintze & Leonard
7- Abell & Lederman
8- Niaz
9- Fraser, Tobin, & McRobbie
10- Peters

مفهومهای مختلف تعلیم و تربیت از جمله تحقیقات آموزشی ،مدیریت آموزشـی ،سیاسـتهـای آموزشـی ،کـالس درس ،تـدریس،
شناخت و یادگیری ،و برنامهی درسی رهنمودها و راهکارهایی ارائـه کـرده انـد (محمـدی ،4933 ،ص  .)42بـر ایـن اسـاس هـدف
پژوهش حاضر ،ترسیم استلزامهایی از نظریهی پیچیدگی برای تربیت معلمان علوم در آموزش عالی میباشد .از آنجا که روشهـای
پژوهش در قلمرو فلسفه و فلسفه تربیت گوناگوننـد (هیتینـگ ،)2007،43روش پـژوهش حاضـر بـا توجـه بـه هـدف آن تحلیلـی و
استنتاجی بوده است.
بر اساس یافتههای تحقیق حاضر ،نظریهی پیچیدگی یا نظریهی سیستمهای پیچیده در سه سطح ظاهر شده است :سـطح اول بـه-
عنوان نظریهای دربارهی طبیعت؛ سطح دوم بهعنوان نظریهای دربارهی علم؛ و سطح سوم بهعنوان نظریهای دربـارهی تربیـت؛ و ایـن
سه سطح میتواند در آموزش عالی استلزامهایی برای تربیت معلمین علوم داشته باشد .در سطح اول ویژگیهای نظریه سیستمهـای
پیچیده دربارهی طبیعت شامل ویژگی کل به جزء ،43تعامل غیرخطی ،20نوپدیدی ،24برگشتناپذیری ،22خودسـازمانی ،29انطبـاق،21
سلسله مراتبی ،27و انشعاب 21مطرح میشوند .بدین ترتیب بهنظر میرسد برنامههای درسی تربیت معلمان علوم در دانشگاههـا نیـز
باید منعکسکنندهی چنین ویژگیهایی دربارهی طبیعت باشند .در سطح دوم ،پیچیدگی بهعنوان نظریهای برای علـم ،مطـرح مـی-
شود .همچنان که دیویس و سومارا ( )2001نیز اشاره میکنند ،ریشههای نظریه پیچیدگی را باید در نظریههایی چـون «نظـامهـای
انطباقی پیچیده» در فیزیک« ،سیستمهای پویای غیر خطی» در ریاضی« ،ساختارهای پراکنده» در شـیمی« ،سیسـتمهـای خـود-
منظوم» در زیستشناسی و «سیستمهای پیچیده سازمانیافته» در قلمرو فنّاوری اطالعات جستجو کرد .مطابق با نظریه پیچیدگی
در این سطح ،نمیتوان در تبیین علمی ،روابط عناصر را به شیوههای پیشینی چون غیر تاریخی ،ثابت ،غیـر متنـی ،کارکردگرایانـه و
به دنبال آن تحلیلی و محافظهکارانه تبیین کرد .نظریه پیچیدگی بهعنوان نظریهای دربارهی علم ،مدلهای علـت و معلـولی سـاده،
18- Heyting
19- top-down character
20- non-linear interactions
21- emergence
22- irreversibility
23- self-organization
24- adaptation
25- hierarchy
26- bifurcation

قابلیت پیشبینی خطی ،25و رویکرد کاهشگرایانه ،23جزءنگر و تفکیکیـتحلیلی برای درک پدیدههـای علمـی را کنـار مـیگـذارد و
آن ها را با رویکردهای ارگانیک ،غیرخطی و کلگرا 23جایگزین میکند (موریسون ،2001 ، 90ص  .)4یکی از اشارههای نکات مـذکور،
توجه به دروس و موضوعهایی مانند فلسفهی ماهیت علم در برنامههای درسی تربیت معلم است .بدین ترتیب آشنایی معلمان علـوم
با ویژگیهای ماهوی علم و نگرستن به علم با نگرشی ارگانیک ،غیرخطی و کلگرا ،اهمیت مییابد .در سطح سوم ،نظریه پیچیـدگی
بهعنوان نظریهای تربیتی مطرح میشود و داللتها و اشارههایی را نیز در رویارویی با مشکالت و مسائل تربیتی مطرح میکند .بـرای
نمونه یانون )4337( 94بر مبنای نظریه پیچیدگی پیشنهاد میدهد که برنامهی درسی باید منعطـف ،92بـاز ،آشـوبی ،99نـاقطعی 91و
غیر قابل پیشبینی 97باشد و اختالف ،91اضطراب 95و مسألهداری را بپذیرند .معلمان علوم نیز باید تـوان آن را داشـته باشـند کـه از
سویی در ترسیم و طراحی چنین برنامه درسی سهیم باشند و از سوی دیگر در فرایند اجرای آن بستر و ظرفیت پذیرش و رویـارویی
با اختالف ،اضطراب و مسألهداری را در فراگیران و در فرایند مطالعهی رویدادهای طبیعی پرورش دهند.

واژگان کلیدی :نظریه پیچیدگی ،تربیت ،آموزش علم

27- linear predictability
28 - reductionist
29 - holistic
30 -Morrison
31 -Iannone
32 -flexible
33 -chaotic
34 -indefinite
35 -unpredictable
36 -tension
37 -anxiety
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چکیده:
«انقالب آموزشی» عنوان اصل دوازدهم از اصول اعالم شدهی انقالب سفید محمدرضا پهلوی است که بهموجب آن «انقالب آموزش
عالی» در کنفرانس رامسر در سال  4915با حضور شاه ،وزراء و برخی روشنفکرانِ همسو با رژیم کلید خورد .اگرچه انقالب آموزش
عالی ،عنوان طرحی است که کل تحوالت نرمافزاری در نظام آموزش عالی ایران را از آغاز انقالب سفید در  4914تا وقوع انقالب
اسالمی در  4975هدایت کرد ،اما متأسفانه هیچ مقاله ،کتاب یا سندی به زبان فارسی در معرفی ،بررسی و تحلیل ماهیت این پروژه
عظیم و ابعاد گستردهی آن وجود ندارد .تحقیق حاضر که اولین تحقیق در نوع خود است نشان میدهد که ماهیت اصلی انقالب
آموزش عالی دههی چهل شمسی ،تحول نظام علمی-آموزشی ایران از الگوی فرانسوی-روشنفکرانهی پهلوی پدر (دانشگاه تهران)
به الگوی امریکایی-تکنوکراتی مورد نیاز پهلوی پسر (دانشگاه سلطنتی آریامهر) بوده است که با مشارکت گسترده دانشگاههای
امریکایی (نظیر پنسیلوانیا ،ام.آی.تی ،هاروارد ،یوتا ،کالیفرنیا و غیره) در بازسازی نظام آموزش عالی ایران تحقق یافت .انقالب
آموزش عالی در سال  4915حاوی چرخشی بنیادین در فلسفهی آموزش عالی ایران است که تنها درون فلسفهی سیاسی-اجتماعی
رژیم پهلوی دوم بعد از کودتای  23مرداد که ما آن را «مدرنیزاسیون امریکایی» مینامیم ،معنا مییابد .این تحقیق از حیث بررسی
عینی یک نمونه برنامهریزی عملیاتی مبنا تا عمل در حلقههای زیر بسیار روشنگر است .4 :فلسفه سیاسی؛  .2الگوی اجتماعی
توسعه؛  .9فلسفه علم سیاسی؛  .1فلسفه آموزشی؛  .7سیاستگذاری آموزشی؛  .1مدیریت آموزشی .بهعالوه این مقاله از حیث
شناخت نظام آموزش عالی کنون ی ایران که متأسفانه میراث توسعهیافتهی رژیم پهلوی و تداوم همان فلسفهی آموزشی انقالب
سفید است دریچهای نو را به روی سیاستگذاران آموزشی جمهوری اسالمی میگشاید.

 .4دانشجوی دکتری جامعهشناسی فرهنگی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهی اسالمی؛ پژوهشگر اندیشکدهی راهبردی مهاجر دانشگاه
شریف
 .2دانشجوی دکتری پرتوپزشکی دانشگاه امیرکبیر ،پژوهشگر اندیشکدهی راهبردی مهاجر دانشگاه شریف

سنجش نگرش استادان و دانشجویان رشتهی فیزیک نسبت به ماهیت علم
سعیده باقری
شهین ایروانی
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چکیده:
فیلسوفان و اندیشمندان بسیاری تاکنون به مقولهی ماهیت علم در آموزش علوم پرداختهاند .با وجود آنکه جنبش پست مدرن با
انتقاد از واقعگرایی خام مستتر در رویکردهای مدرن ،توانسته است لرزههایی در این بنای مستحکم ایجاد کند ،به نظر میرسد عدم
ارائهی مدل مناسب برای ماهیت علم ،باعث شده است حاکمیت مدلهای اثبات گرایانه بر فضای آموزش علوم تداوم یابد .یکی از
رویکردهای مابعد اثباتگرا که توان مقابله با اثباتگرایی را داراست ،رویکرد هرمنوتیک است .کارهای گوناگونی برای بهرهگیری از
فلسفهی علم هرمنوتیک در آموزش علوم صورت گرفته است اما یکی از مشکالتی که نظام آموزشی ما با آن دست و پنجه نرم می-
کند ،اقتباسها و استفادههای پی در پی از دیدگاههای متنوع غر بی است که به سبب فاصله داشتن با مبانی فلسفی نظام آموزشی و
عدم تطابق با آن ،یا اصالً برای نظام آموزشی ما قابل استفاده نیستند و یا معلمان و دستاندرکاران را دچار آشفتگی و سردرگمی
میکنند (مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسالمی ایران ،4930 ،ص .)29.از این رو
ضروری است قبل از استفاده از هر دیدگاهی مبانی آن با مبانی مورد قبول در فلسفهی اسالمی سنجیده شود و در صورت لزوم بر
مبنای یکی از دیدگاههای موجود بازسازی شود .پیش از این در کارهای گوناگونی از نظریات عالمه طباطبایی استفاده شده است.
آبیار و همکاران ( )4932نقش پیشفرض در فهم را در دیدگاه های عالمه و گادامر با هم مقایسه کردهاند .بر اساس این پژوهش
عالمه ضمن ارائهی مالک برای پذیرفتن یا ردّ پیشفرضها ،بهطور ضمنی اجتنابناپذیر بودن وجود پیشفرض برای فهم را
پذیرفتهاند و این امر قابلیت مقایسهی بین این دو دیدگاه را فراهم میکند .بنابراین رویکرد ایشان بهعنوان مبنایی برای بازسازی
رویکرد هرمنوتیک در بارهی ماهیت علم به کار میرود.
از سوی دیگر ،در بحث هایی که امروزه در آموزش علوم مطرح است ،نگرش افراد از جمله معلمان نسبت به ماهیت علم از اهمیّت
باالیی برخوردار است؛ با این وجود مدل های متداول سنجش نگرش افراد نسبت به ماهیت علم بیش از آنکه بر مبنای فلسفیِ
خاصّی تکیه کنند ،برمبنای مؤلفه های مورد قبول فهم عامه برای ماهیت علم ،که به تصویب پروژهی اصالح آموزش علوم آمریکا
 .1عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

رسیدهاند ،طراحی میشوند (لدرمن و همکاران .)2002 ،این مؤلفهها عبارتند از این که دانش علمی تجربی و موقت است؛ نظریه بار
است؛ محصول استنتاج ،تصور و خالقیت انسان است و محاط در شرایط اجتماعی و فرهنگی است (همان) .این مؤلفهها از آنجا
مورد تأکیدند که نوع نگرش افراد به ویژه افرادی که با آموزش علم سر و کار دارند بسیار اهمیت دارد .زیرا سادهانگاری در این
زمینه میتواند باعث خاماندیشی در یادگیرندگان شود .عبدالخالق اشاره کرده است که دربارهی دیدگاههای دانشآموزان نسبت به
ماهیت علم کارهای زیادی صورت گرفته است اما دیدگاههای دانشجویان کمتر مورد بررسی قرار گرفته است .دالیل زیادی برای
لزوم چنین بررسیهایی وجود دارد ،از جمله اینکه ممکن است دانشجویان علوم شغلهایی را انتخاب کنند که نیازمند فهم ماهیت
علم باشد بهطور مثال تدریس علوم در دورهی دوازده سالهی تحصیلی نیازمند فهم ماهیت علم است .از سوی دیگر پژوهشها نشان
داده است که این فرض که دانشجویان بهسادگی و بهطور ضمنی از طریق درگیر شدن در فعالیتهای علمی دربارهی ماهیت علم
میآموزند ،بهلحاظ تجربی معتبر نیست (عبدالخالق .)2001 ،متسون و پارسونز اشاره کردهاند که با وجود تدریس رویکردهای
مبتنی بر سازهگرایی در دروس فلسفی دانشکدههای علوم ،ارائهی دروس در اکثر این دانشکدهها ،همچنان اثباتگرایانه و عینیت-
گرایانه است (متسون و پارسونز .)2002 ،عالوه بر این در دانشکده های علوم ،دانشجویان برای انجام کار پژوهشی در شاخهی
تخصصی خود آموزش دیدهاند اما از آن جا که انجام کار در مراکز پژوهشی تنها برای تعداد اندکی از دانشآموختگان امکانپذیر
خواهد بود ،بیشتر این افراد آموزه های خود را کاربردی و منطبق با زندگی روزمره نخواهند یافت و تعداد زیادی از این افراد در حالی
وارد تدریس این دروس میشوند که چنین نگرشی نسبت به ماهیت علم در ذهن آنها شکل گرفته است و بدون آنکه خود
ارتباطی با آن برقرار کرده باشند ،همین نگرش را به دانشآموزان خود منتقل خواهند کرد .به همین نسبت میتوان پیشبینی کرد
که نگرش استادان دانشکده های علوم پایه نسبت به ماهیت علم بر نگرش دانشجویان تأثیرگذار باشد .برای انجام این پژوهش ،با
توجه به محدودیتها و امکانهای موجود ،رشتهی فیزیک بهعنوان مطالعهی موردی انتخاب شده است ،به این ترتیب که نگرش
استادان و دانشجویان رشتهی فیزیک نسبت به ماهیت علم ،از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته به صورت فردی و گروهی،
مورد بررسی قرار گرفته و با هم مقایسه میشود.
واژگان کلیدی :ماهیت علم ،سنجش نگرش ،استادان فیزیک ،دانشجویان فیزیک
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خسرو باقری
چکیده:

اصطالح «نولیبرالیسم» بهرغم آن که در سالیان اخیر پرکاربرد شده ،مفهوم مشخص و روشنی ندارد و به معانی بسیار متفاوتی بهکار
میرود .چنانکه برخی از محققان اشاره کردهاند (از جمله ،فلو  ) 2041دامنهی کاربرد این اصطالح وسیع است و برخی از
کاربردهای آن چنان کلی و مبهم اند که تصور معینی از آن به دست نمیدهند .در نخستین کاربرد در مکتب فرایبورگ آلمان ،این
اصطالح حاکی از تجدید نظر در برخی از اصول لیبرالیسم کالسیک بود که عمدهترین آنها عبارت بودند از .4 :قائل شدن به نقش
بیشتر برای دولت در جهت کنترل کارتلها و تراست ها و  .2تأکید بر ارزشهای انسانی و اجتماعی ،در برابر رقابت جویی
خودمحور ،که منجر به رواج اصطالح «اقتصاد اجتماعی بازار» ( )social market economyگردید .در تحوالت بعدی ،بهویژه
در دههی  4330در شیلی دورهی پینوشه ،این مفهوم ،طنینی منفی یافت .اگر قرار بر این باشد که اصطالح "نولیبرالیسم" به نحو
معناداری در رابطه با لیبرالیسم کالسیک درک شود ،باید دید که در چه اموری نسبت به آن تجدید نظر شده است (بواس و گنس-
مورس  .)2003دو نکتهی عمدهی تجدید نظر عبارتند از .4 :تعمیم گفتمان بازار از عرصهی اقتصاد به عرصههای علمی ،فرهنگی و
اجتماعی؛  .2ارائه تصویری ایجابی از نقش دولت در جهت بسط دادن گفتمان مذکور.
تأثیر نولیبرالیسم در عرصههای علمی ،فرهنگی و اجتماعی ،منجر به ظهور گفتمانهای مشخصی گردید .یکی از این گفتمانها
حاکی از نگرش کاالیی به دانش است .بر این اساس ،تقسیم دانش به بنیادی و کاربردی ،جایگاهی نخواهد داشت و دانش بنیادی
بیمعنا خواهد بود و هر دانشی ،همچون هر کاالی دیگر ،در عرصهی کاربرد و داد و ستد قرار خواهد گرفت .دریدا ( )4339بر آن
است که دانش هایی که امروزه در دانشگاه ،بنیادی نامیده میشوند نیز در واقع کاربردی اند زیرا در خدمت اجرایی کردن ایدههای
حاکم بر دانشگاه قرار دارند.
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گفتمان دیگر در عرصهی تعلیم و تربیت ،گفتمان «یادگیری» است .شعارهایی همچون «مدرسه یادگیرنده» و «جامعه یادگیرنده»
بر اساس این گفتمان شکل گرفتهاند .در اینگونه شعارها ،متناسب با تأکید نولیبرالیسم بر «کارآفرین» دانستن هر فرد ،یادگیری
بهعنوان فعالیت خود فرد ،غلبه یافته و نقش معلم تحت الشعاع قرار گرفته است .این گفتمان ،مورد انتقادهای بسیاری بوده است .از
جمله ،آگامبن (2000؛  )2044مفهوم «جامعه یادگیرنده» را موضوع انتقاد خود قرار داد ه است .به نظر وی ،در چنین جامعهای،
توانش افراد تنها در جهت کنشهای استاندارد جامعه شکل میگیرد و الیهی عمیقتری از توانش آنها نادیده گرفته میشود و آن به
تعبیر وی« ،توانایی نتوانستن» است؛ به این معنا که فرد میتواند از تن دادن به کنشهای استاندارد طفره رود .ای ن نوع توانایی که
به نظر وی ،مهم ترین عالمت آزادی انسان است ،و امکان خالقیت آدمی در آن فراهمتر است ،در گفتمان یادگیری سرکوب میشود.
همچنین ،بینگم و بیستا ( )2040گفتمان یادگیری را خالف دمکراسی و مبتنی بر ابقای نابرابری افراد دانستهاند که بر اساس آن،
فاصله سلسله مراتبی میان استادان و دانشجویان ،حفظ و بازتولید میشود .دانشجویان با مشخّصهی فقدان و بیبهره بودن ،همواره
باید یاد بگیرند .سیمونز و ماسشالین ( )2003نیز با توسل به مفهوم «حاکمیت» فوکو ( )2003نشان دادهاند که نولیبرالیسم ،در
مقابل نقش سلبی مورد نظر لیبرالیسم کالسیک ،نقشی ایجابی به دولت داده است و به تعبیر فوکو ،نوعی «ارتوپدی اجتماعی» در
جهت رفع نقایص افراد برای آن قائل شده که در آن از «فناوریهای معطوف به خود» استفاده میشود.
مفاهیم اساسی نولیبرالیسم در فضای فکری جامعهی ما ،بهطور کلی ،و در فضای آموزش عالی نیز ،بهطور خاص ،رسوخ یافتهاند.
رواج مفاهیمی مانند «اقتصاد دانشبنیان» و «تبدیل علم به ثروت» در اسنا د رسمی کشور و فضای عمومی ،نشانههایی از این امر
محسوب میشوند (باقری  .)4934اما نکتهی قابل تأمل این است که چنین مفاهیم و ش عارهایی در جوامع پیشرفته سرمایهداری،
به نحو جدی مورد اعتقاد قرار گرفته و مصرّانه در عمل پیگیری میشوند ،در حالی که در آموزش عالی ایران ،این مفاهیم به نحو
صوری رواج یافته و همچون شبحی بیجان در کالبد آن استقرار یافتهاند .بهطور مثال ،در حالی که سرقت ادبی در کشورهای
پیشرفته ،بهعنوان راهی برای بسط پژوهشها ،به شدت تقبیح میشود و مورد کنترل قرار میگیرد ،در آموزش عالی ما رواج
گستردهای در نگارش پژوهشها ،مقاالت و پایاننامهها یافته است ،به طوری که به نوعی ناهنجاری هنجارشده بدل گشته است .این
بدان معناست که صورتگرایی بر فعالیتهای دانشگاهی ما حاکم است و در نتیجهی آن ،مفاهیم و شعارهای نولیبرال بهصورت
شبح بیجان تحقق مییابند .بهطور مثال« ،تبدیل علم به ثروت» بهصورت «تبدیل علمنما به ثروت» تحقق مییابد ،یعنی پژوهش-
های غیر اصیل و بلکه متقلبانه به ثروت تبدیل میشوند.

نقد گفتمان یادگیری در آموزش عالی ما از دو زاویه قابل پیگیری است .نخست ،این که یادگیریمحوری نیز به تبع سامان کلی
اندیشه نولیبرالیسم درجامعه ،شبح بیجانی است .در اکثر مواردی که به یادگیری و پژوهش ،بهعنوان کار دانشجو تأکید میشود،
مقصود اصلی ،شانه خالی کردن استاد از انجام وظایف خود (یعنی هدایت فعال کار دانشجو) است .زاویهی دوم در نقد گفتمان
یادگیری ،ناظر به مواردی است که در آنها یادگیری به نحو واقعی و نه صوری جریان دارد .در این حالت نیز گفتمان یادگیری قابل
انتقاد است ،اما این بار به سبب آن که یادگیری نمی تواند غنای مفهوم تعلیم و تربیت را نشان دهد .مفهوم غنی تعلیم و تربیت
متضمن رابطه تعاملی میان استاد و دانشجو است که در آن تحول ذهنی و شخصیتی فرد ،نه نتیجهی یادگیری خود ،بلکه حاصل
تعامل میان استاد و دانشجو است .فقر گفتمان یادگیری ،در مقیاس رابطهی تعاملی تعلیم و تربیت ،آشکار میگردد .
در مقالهی حاضر ،نولیبرالیسم بهعنوان یک رویکرد اقتصادی مورد بحث نیست؛ چه بسا تدابیری همچون آهنگ مالیم در کوچک
کردن دولت (در مقابل آهنگ تند لیبرالیسم کالسیک در این خصوص) به لحاظ اقتصادی ،تدابیر خردمندانهای نیز باشند؛ چنانکه
در اقتصاد آلمان پس از جنگ اثر چشمگیر خود را آشکار کردند .آنچه در این مقاله مورد انتقاد واقع میشود ،جنبههایی از
نولیبرالیسم است که میکوشد فرهنگ بازار را بر همهی بخشهای جامعه همچون علم و فرهنگ نیز بسط دهد .در جامعه ما این
انتقاد بهصورت مضاعف مطرح است زیرا خصیصهی قابل انتقاد مذکور ،در آموزش عالی ما به نحو صورتگرایانه و همچون کاریکاتور
مورد استفاده واقع میشود.
واژگان کلیدی :آموزش عالی ،نولیبرالیسم ،یادگیری ،دانش ،گفتمان ،نگرش کاالیی
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چکیده:
میزان مطالعه و گرایش به خواندن از مهمترین شاخصهای رشد و توسعه است .سازمان یونسکو در بسیاری از همایشهای خود
توسعهی اقتصادی را مرهون گسترش مطالعه ،نشر کتاب و برنامهریزی آموزشی میداند ( شعبانی و فاضل  ،4934،به نقل از :اشرفی
ریزی و کاظم پور .)4933 ،به بیانی دیگر  ،زمانی میتوان در زمینههای مختلف علمی و فرهنگی به نتایج نوین دست یافت که در
عرصههای مختلف آموزشی و از طریق مطالعهی ثمر بخ ش  ،توفیق قابل توجهی نصیب افراد ،بهویژه دانشجویان دانشگاهها گردد
(شعبانی و شفیع پور مطلق ،4932 ،به نقل از  :اشرفی ریزی و کاظم پور .)4933،
با آنکه خواندن از مهارتهای اساسی در نظام های آموزشی جهان از جمله دانشگاه محسوب میشود ولی تحقیقات اندکی در
زمینهی خ واندن در دانشگاه صورت گرفته است .در تحقیق حاضر مبانی فلسفی خواندن از دیدگاه وینچ مورد بررسی قرار خواهد
گرفت .بهطور کلی مؤلفههای برنامه درسی را میتوان بر اساس مبانی فلسفی ،روانشناختی و جامعهشناختی مورد تحلیل قرار داد.
در تحقیق حاضر مبانی فلسفی خواندن در دانشگاه مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
یکی از تحقیقاتی که از بُعد فلسفی در باب خواندن صورت گرفته است ،تحقیق اسکال ( )4335میباشد .او در کتابی با نام «قدرت
متنی» در مواجهه با متن سه نوع فعالیت را برای خواننده در نظر میگیرد که شامل« :خواندن از درون»« ،خواندن از فراز» و
«خواندن از موضع مخالف» است (اسکال ،4335،باقری .)4934،101،
تحقیق دیگر ،پژوهشی است که شبستری به انجام رسانیده است .او در کتاب «هرمنوتیک ،کتاب و سنت» تالش کرده است که در
فهم و تفسیر متون دینی که میتواند در خالل خواندن متن صورت گیرد  ،اصول دانش هرمنوتیک را بهکار بندد (شبستری،
.)4934
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وینچ مقالهای تحت عنوان «سه مفهو م حاصل از چگونگی دانستن و رابطهی آن با آموزش تخصصی و حرفهای» نگاشته است که بر
اساس این مقاله در تحقیق حاضر مفهوم خواندن واکاوی خواهد شد (وینچ .)2049 ،وینچ یکی از اندیشمندان تربیتی معاصر است و
در حال حاضر عضو دپارتمان تعلیم و تربیت دانشگاه کینگز انگلستان است .وی آثار زیادی دارد که اغلب به روش تحلیلی نوشته
است .از مهمترین آثار او میتوان به این موارد اشاره کرد  :فلسفهی یادگیری انسان؛ مفاهیم کلیدی در فلسفهی تعلیم و تربیت و
چندین اثر حول آموزش حرفهای .در تحقیق حاضر به نقد مبانی فلسفی خواندن از دیدگاه وینچ نیز خواهیم پرداخت .معیار نقد
برای نقد برونی ،نظریهی اسالمی عاملیت انسان که توسط باقری ( )4932مطرح شده است خواهد بود .بر اساس نظریهی عاملیت،
خواندن بهمنزلهی عمل است و دارای مبادی شناخت ،گرایش و اراده خواهد بود .در دیدگاه وینچ ابعادی از این مبادی مغفول است
که خألهای دیدگاه او مشخص خواهد شد.
پرسشهای تحقیق:
الف) چه تبیینی برای مبانی یادگیری خواندن بر اساس تحلیل وینچ از چگونگی دانستن میتوان ارائه داد؟
ب) نقد درونی یادگیری خواندن در چارچوب تحلیل وینچ چیست؟
ج) نقد برونی یادگیری خواندن در چارچوب تحلیل وینچ با توجه به معیار نقد نظریه اسالمی عاملیت انسان چیست؟
روش تحقیق
تحقیق حاضر از نوع تحقیقات بنیادی است و تحقیق بنیادی در صدد توسعهی دانستههای موجود در یک زمینه میباشد (سرمد و
دیگران .)4932،53 ،روش مورد استفاده در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است؛ زیرا از یک سو در پی توصیف و شناخت
دیدگاه کریستوفر وینچ در زمینهی تحلیل اصطالح فلسفی «دانستن چگونگی» و از سویی دیگر در پی استخراج مفاهیم اصلی در
باب خواندن در دورهی دانشگاه میباشد.
منابع گردآوری دادهها ،بهطور عمده  ،کتب و مقاالت وینچ و منابع مرتبط با مهارت خواندن با تأکید بر دورهی دانشگاه و کتب و
مقاالت در باب نظریهی اسالمی عاملیت انسان است .پس از مطالعهی منابع  ،به جمعآوری ،گزینش ،تلخیص و دستهبندی مطالب
اقدام شده است سپس مطالب در جهت دستیابی به پرسشهای پژوهش سازماندهی میشود .بخش اساسی و مهم مقالهی حاضر
تبیین واضحی از تفکر فلسفی نسبت به مفهوم «چگونه دانستن» از دیدگاه وینچ است و سپس به تبیین ارتباط مؤلفههای حاصل از

واکاوی و تحلیل مفهوم مذکور با مهارت خواندن در دانشگاه پرداخته شده است .در نهایت این تحقیق در صدد خواهد بود که با نقد
درونی به بررسی سازواری دیدگاه وینچ بپردازد و ارتباط و انسجام اجزاء دیدگاه مورد نظر را حول مسأله بررسی کند .سپس با نقد
برونی و در نظر گرفتن نظریهی عاملیت انسان بهعنوان معیار نقد ،خألهای دیدگاه وینچ در باب موضوع مذکور در نظر گرفته شود.
خالصهای از یافتههای تحقیق:
می توان گفت که وینچ در تحلیل چگونگی دانستن از طیف مهارت خارج نشده است و تحلیل او از نوع اشراقی است و مفاهیم به-
دست آمده از این تحلیل شعاعی از مهارت محسوب میشوند .در صورتی که میتوان دامنهی وسیعتری را برای خواندن در نظر
گرفت که با ابعاد گوناگون زندگی انسان ارتباط دارد .در نقد برونی نیز با توجه به معیار نقد نظریهی اسالمی ،عاملیت انسان سه
مبادی شناخت ،میل و اراده را می توان در نظر گرفت که از جمله خألهایی است که با توجه به این معیار نقد در دیدگاه وینچ
میتوان یافت .یکی از نقدهای وارد بر دیدگاه وینچ بر اساس نظریهی مذکور حصر عمل خواندن از دیدگاه وینچ در زندگی دنیوی
است .حال آنکه با توجه به مبادی شناختی نظریهی عاملیت ،خواندن میتواند به منزلهی عبادت خدا تلقی شود .دیگر آنکه از
دیدگاه وینچ باید تنظیمی مناسب در مورد مؤلفههای زمانی و مکانی خواندن صورت گیرد تا شخص با میل و رغبت مناسب به
خواندن بپردازد حال آنکه طبق نظریهی عاملیت ،اقدام به خواندن میتواند تقدم یابد تا به تدریج میل و رغبت ایجاد شود و به این
ترتیب مبادی دیگر عمل خواندن نیز تحکیم خواهد شد.
واژگان کلیدی :برنامه درسی ،مبانی فلسفی یادگیری ،یادگیری خواندن ،کریستوفر وینچ
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بررسی چالشها و فرصت های فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش عالی و نسبت آن با فلسفه
حسنعلی بختیار نصرآبادی
زهرا نادری
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کمال نصرتی هشی
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چکیده :
امروزه کاربرد فنّاوری اطالعات و ارتباطات 15یکی از مالکهای توسعهیافتگی جوامع بهحساب میآید و سعی بر آن است تا بهصورت
بهینه از ظرفیتهای آن در کلیهی زمینههای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،تربیتی ،فرهنگی و حتی اوقات فراغت استفاده شود .در
این مسیر دانشگاهها و نهادهای علمی از این روند بهدور نبوده و آموزش عالی بهعنوان یکی از مهمترین نهادهایی که در اعتالء و
توسعهی جامعه نقش اساسی ایفا میکند ،توانسته پیشاپیش تحوّالت جامعه حرکت کند و بهعنوان پرچمدار رشد علمی کشور سایر
ارکان جامعه را در مسیر صحیح حرکت دهد و در پی فراهم آوردن شرایطی باشد تا با استفاده از فاوا در راستای تحقّق اهداف
آموزشی و پژوهشی خود گام بردارد .از اینرو زمانیکه سعی بر آن است که از فاوا در محیطهای آموزشی ،بهخصوص آموزش عالی
استفاده شود ،باید فرصتها و چالش های کاربرد فاوا مورد بررسی قرار گیرد .زیرا مادامیکه از فرایندهای مربوط و دخیل در فاوا
غفلت شود ،و از وضعیت فعلی آن آگاهی الزم حاصل نشود نمیتوان گزینههای چندانی در هنگام کاربرد منطقی و شایستهی آن
بههمراه داشت .چراکه فاوا به دلیل بهرهمندی از ظرفیتهای رسانهای متنی ،تصویری و صوتی مخصوص به خود قادر است تعامالت
بین افراد را در عرصهی زمان و مکان توسعه دهد و فعالیتهای یاددهی-یادگیری را متحوّل سازد؛ پس باید با تفکر فلسفی و
سیاستهای مطابق با فلسفهی آموزش عالی و برنامهریزی دقیق ،از فاوا در آموزش عالی کشور نه بهعنوان یک مُد ،بلکه برای تربیت
نسلی نوآور و خالق که در دنیایی سرشار از تغییر و تحول زندگی میکند ،استفاده کرد .درحالیکه با وجود پژوهشهای فراوانی که
پیرامون فاوا صورت گرفته ،هنوز کاربرد فاوا در آموزش عالی از منظر فلسفی مورد بررسی قرار نگرفته است .از آنجایی که نوع نگاه
به فاوا در رویکردهای فلسفی گوناگون متفاوت است لذا با بررسی فلسفی فاوا طبق فلسفهی حاکم بر آموزش عالی کشور میتوان
خأل موجود را پُر کرد.
 .4عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
 .2دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهان
 .9دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهان
 .1از این پس برای رعایت اختصار در متن « فنّاوری اطالعات و ارتباطات» به شکل «فاوا» نوشته میشود.

در این نوشتار چالشها و فرصتهای فاوا در آموزش عالی در ابعاد شناختی ،اجتماعی-فرهنگی ،عاطفی-هیجانی و اخالقی بررسی
شده و مشخص شده است که با اعمال نگاه فلسفی به فاوا و تنظیم کارکردهای فاوا در فلسفه و خط مشیهای تعریف شدهی
آموزش عالی ،میتوان با تقویت و استفادهی بهینه از فرصتها و چارهاندیشی و کنترل چالشها ،آموزش عالی را در هرچه بهتر
استفاده کردن از فاوا یاری رساند .بهگونهای که فرصتها بهعنوان نقاط عطف در اختیار دستاندرکاران و برنامهریزان آموزش عالی
قرار گیرد و مسائلی که آموزش عالی را در استفاده از فاوا به چالش میکشد به حداقل برسد و برنامهای تدوین شود که تکرار
اشتباهات گذشته در آن جایی نداشته و خألها و کمبودهای گذشته از میان رفته باشد .بدین ترتیب نسبت فاوا با فلسفهی آموزش
عالی معلوم میگردد.
سؤاالت پژوهش
هدف از این نوشتار پاسخ دادن به سؤاالت ذیل با بهرهگیری از رویکرد کیفی و با روش توصیفی-تحلیلی میباشد:
 .4فرصتهایی که با استفاده از فاوا برای آموزش عالی بهوجود میآید کدام است؟
 .2کاربرد فاوا در آموزش عالی چه چالشهایی را ایجاد میکند؟
 .9آیا بین کاربرد فاوا در آموزش عالی و فلسفهی آن رابطهای وجود دارد؟
 .1آیا فلسفهی حاکم بر آموزش عالی میتواند پیشنهاداتی را در استفادهی بهینه از فاوا در آموزش عالی ارائه نماید؟

واژهگان کلیدی :فنّاوری اطالعات و ارتباطات ،آموزش عالی ،چالشها و فرصتها ،فلسفه

منابع:
افخمی عقدا ،محمد؛ کمالی زارچ ،محمود؛ شکوه راوه ،نادره ( .) 4934بررسی تأثیر فناوری اطالعات بر فرایند تعلیم و تربیت از
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تبیین و نقد طرح آموزش زبانهای غیررسمی در آموزش عالی بر بنیاد رویکرد پساساختارگرایی
رمضان برخورداری
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چکیده
یکی از مهمترین دشواریهای سیاستگذاری در جوامع چندفرهنگی در قلمرو آموزش عالی ،منوط به اتخاذ راهبردهای مربوط به
زبان میشود .منظور از راهبردهای زبان ،نحوهی برخورد با تنوع زبانی است ،که خود حاکی از تنوع فرهنگی میباشد .بر اساس اصل
پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوّبهی «4973زبان و خطّ رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است .اسناد و
مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای
گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است( ».قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،اصل پانزدهم) با
توجه به این که در نصّ قانون اساسی بر توجه به زبان های غیر رسمی تأکید شده است و در سال جاری بهعنوان نخستین بار در
کشور پس از انقالب ،قرار است در یکی از دانشگاههای کشور در رشتهی زبان و ادبیات کردی دانشجو پذیرش شود ،مطالعهی ابعاد
مختلف چنین اقدامی ضروری به نظر میرسد .یکی از رویکردهای فلسفی که دستاوردهای مهمی در عرصهی پژوهشهای مربوط به
تعلیم و تربیت بهمعنای عام و فلسفهی تعلیم و تربیت داشته است رویکرد پساساختارگرایی 49است .رویکرد پساساختارگرایی
محوریت زبان را به مثابهی عاملی فراگیر برای فعالیت انسانی و فرهنگی برجسته میسازد و بر ویژگی خود فهمی 50و خودبنیان-
فکنیِ 51گفتمان تأکید دارد .به این طریق از طبیعی بودن انظباطها پرسش میکند و تأکید میکند که انظباطها ،حاصل صورت-
بندی تاریخی هستند(.پیترز و بوربولس )2001 ،از آنجا که رویکرد پساساختارگرایی تأکید و توجه ویژهای به زبان دارد و در
عرصهی فلسفهی تعلیم و تربیت نویسندگان سرشناسی چون پیترز ،بوربولس ،مارشال ،اولسون و غیره نظریهپردازی کردهاند،
شایسته به نظر میرسد که از دستاوردها و بصیرتهایی که این رویکرد پژوهشی برای عرصهی مسائل تعلیم و تربیت بهمعنای عام و
آموزش عالی بهمعنای خاص می تواند داشته باشد بهره جست و به اتّخاذ تدابیر مناسبتر در مورد موضوع زبان و طرح آن در
آموزش عالی یاری رساند .مسأله و هدفی که در مقالهی حاضر به آن پرداخته میشود این است که آیا بر اساس چارچوب نقد
پساساختارگرایی ،طرح آموزش رشتههایی که غیر از زبان رسمی است میتواند نقشی در تقویت فرهنگها و زبانهای غیررسمی
داشته باشد؟ و پس از روشن شدن سؤال نخست ،مالحظات پساساختارگرایی مربوط به زبان در آموزش عالی شامل چه عناصر و
عواملی میشود؟ در مقالهی حاضر رویکرد پژوهشی ،متناسب با ادبیات نظری مقاله یعنی پساساختارگرایی خواهد بود.
واژگان کلیدی :زبان ،آموزش عالی ،پساساختارگرایی ،بنیانفکنی ،تفاوت ،دیگری
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.Post-structuralism
.self-undermining
51
.self-deconstructing
50

 .4استادیار دانشگاه خوارزمی

رهیافتهایی برای برنامهریزی آموزش عالی در عصر جهانیشدن
مریم بناهان
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فاطمه یزدانی منش
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چکیده:
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ،بهعنوان شاخصتر ین نهاد علمی ،موتور محرکه و مغز متفکر جامعه بوده و سکاندار حرکت به
سمت توسعهی پایدار هستند .این مؤسسات ،سازمانهای پیچیدهای هستند که با ویژگیهای منحصربهفرد خود ،از سایر سازمانها
متمایز میشوند .درشرایط پیچیده و پویای جهانیشدن ،برنامهریزی صحیح و بهموقع ،نقشی اساسی و ارزشی-راهبردی در کیفیت
تصمیمگیری و موفقیت دانشگاهها برای بهسازی و توسعهی پویای خود و درنتیجه تضمین اثربخشی و سالمت سازمانی آنها دارد.
جهانیشدن بهعنوان بارزترین پدیدهی عصر حاضر ،تمامی زوایای جوامع بشری را با شدت و ضعفی متفاوت درگیر نموده است ،امّا
تأثیر تحوالت ناشی از آن بر نظام آموزشی بهطور عام و نظام آموزش عالی و برنامهریزی دانشگاهی بهطور خاص ،بهجهت جایگاه
استراتژیک آن حائز اهمیت دوچندان است .هدف مطالعهی حاضر ،تبیین ویژگیهای سازمان دانشگاه و چگونگی فرایند برنامهریزی
آن متناسب با شرایط جهانیشدن و بررسی پیامدهای آن در برنامهریزی آموزش عالی است .این تحقیق در دو بخش بهروش
توصیفی-تحلیلی انجام شده است .ابتدا ،پس از تبیین ماهیت دانشگاه بهعنوان یک سیستم پیچیده ،ویژگیهای فرایند برنامهریزی
متناسب با این سیستم توصیف گردیده ،سپس ،به تحلیل مؤلفههای مرتبط با پدیدهی جهانیشدن پرداخته و درنهایت ،تحوّالت و
تأثیرات ناشی از پدیدهی جهانیشدن در نظام آموزش عالی و چالشهای آن موردبحث قرارگرفته و رهیافتهایی برای برنامهریزی
آموزش عالی در عصر جهانیشدن ارائه شده است.
واژگان کلیدی :آموزش عالی ،ماهیت دانشگاه ،برنامهریزی ،جهانیشدن ،رهیافتها

 .4عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا (س)
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد رشتهی تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

سوررئالهای آموزش عالی ایران و راهبردهای برونرفت از آن
احمد بنی اسدی
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چکیده:
جایگاه آموزش عالی و دانشگاه از هر منظری که نگریسته شود جایگاهی رفیع و بیبدیل است .چنین موقعیتی است که ایجاب می-
کند آن را از زوایای گوناگون مورد واکاوی قرار دهیم .همچنان که عدهای گفتهاند برخی از ویژگیهای پژوهش فلسفی نقد وضع
موجود است؛ پژوهش حاضر از اینرو فلسفی است .در این راستا سعی شده با روشی نوین به خروجی و پیامدهای نظام آموزش عالی
نگریسته شود .به نظر میرسد در نظام آموزش عالی ایران برنامهریزی به هر ترتیب صورت میگیرد و هزینههای این برنامهریزی نیز
کموبیش تأمین میشود و زمان و نیروی انسانی فراوانی بهکار گرفته میشود؛ اما خروجی نهایی با اهداف اولیه سر ناسازگاری داشته
و یا کامالً متناقض با آن است .در پیشبرد این تحقیق از رویکردی نوین بهره گرفته شده که مبتنی بر مبانی سوررئالیسم در هنر و
ادبیات است؛ که البته چنین رویهای در پژوهشهای تربیتی سابقه دارد؛ چنانکه خاستگاه پستمدرنیسم نیز ابتدا هنر بود .اما در
تبیین بیشتر این رویکرد -که البته نباید از آن انتظار روشی منسجم همچون روشهای رایج در کمّیگرایی را داشت -میتوان گفت:
«سوررئالیسم ،فراواقعیت نیست ،قیام علیه واقعیت است ...تصویر سوررئال اشارتگر به چیزی نیست ،قلمرو گرهخوردگی تناقض-
هاست که در آن مرز میان آمیزش و گسست روشن نیست ...سوررئالیسم ،عصیان علیه واقعیت است( ».فتوحی .)4937 ،همچنان
که در بیانیهی سوررئالیسم نیز آمده است :هدف سوررئالیسم ،در آغاز عصر مدرن ،بیدار ساختن انسان با دیدی تازه به اشیاء و
جهان بود ،این کار از طریق برآشفتن ذهن و شگفتآفرینی و دیدار با مجهول امکانپذیر است و مایهی حیرت میشود( .بیانیهی
سوررئالیسم بورتن به نقل از فتوحی .)4937 ،این رویکرد توانایی آن را به پژوهشگر میدهد که یا تصویر آرمانی خود را بسیار
متفاوت از واقعیت موجود ترسیم کند و از این طریق همگان را به دیدن نقصانها و کاستیهای وضع موجود دعوت کند و یا تصویر
طنزگونهای از واقعیت ارائه دهد که با باورهای رایج همخوانی ندارد و میتواند گونهی دیگری از توجه را رقم زند .به نظر میرسد
رویکرد پژوهش حاضر به گونهی دوم نزدیکتر است و چه بسا بتوان آن را «سوررئالیسم منفی» نامید .در اینجا سعی بر آن بوده
با ا ستفاده از برداشت از سورئالیسم بهعنوان یک سبک پژوهش به آموزش عالی نگریسته شود و از دل این نگرش ناسازواریها و
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کاستیهای موجود نشان داده شود .به عبارت دیگر تالش شده با نگاه به خروجی و پیآمد نظام آموزش عالی نشان داده شود که
نوع بکارگیری سیاستگذاری ها و یا فلسفه و بنیاد آموزش عالی چه نواقصی دارد.
آموزش عالی ایران با رویهای که در پیش گرفته است ،دانسته و یا نادانسته ،به شیوههایی دست یازیـده کـه فرجـام آن خلـق نتـایج
سوررئالیستی است ،که با اهداف اولیهی یک نظام آموزشی در تضاد قرار دارد .الزم است به اختصار به مواردی اشاره شود؛ بـهعنـوان
نمونه کشاورزی ،صنعتی پایدار است و از عوامل خودکفایی یک کشور محسوب میشود .بـالطبع نظـام آمـوزش عـالی بـا توجـه بـه
صنعتی شدن و روی کار آمدن فنّاوریهای نوین ،وظیفه دارد دانشآموختگانی تربیت کند که در این عرصهی مهم وارد کـار شـده و
در این راستا فعالیت کنند؛ حال آنکه آموزش عالی ما در همین زمینه ،بسیاری دانش آموختهی بیکار دارد و این در حالی اسـت کـه
کشور در هیچ یک از محصوالت اساسی در حوزهی کشاورزی ،نظیر گندم بهعنوان یک کاالی اساسی ،خودکفـا نیسـت .در عرصـهی
پژوهشگری نیز هدف آن است که با توجه به ساختارهای رایج آموزش عالی محقّقانی خودساخته و مستقل تربیت شـوند ،کـه بـارز-
ترین عرصه برای این مورد پایاننامهنویسی است .ظاهراً پایاننامه چیزیست که خود دانشـجو موظـف بـه نوشـتن آن اسـت امّـا در
سطوح گوناگون و زیرین نظام آموزشی ما پذیرفته شده است که دیگری هم میتواند به جای او پایاننامه بنویسد و حتی بـه همـین
هم اکتفا نشده و بهصورت کامالً شبکهای و آشکارا پایاننامهفروشی در پایتخت و سایر شهرها رواج پیدا کـرده اسـت .در ایـن راسـتا
ثبات سیاستگذاری و استقالل دانشگاهی دو راهبرد عمدهی پژوهش حاضر برای برونرفت از وضعیت کنونی است .البتـه رفـع ایـن
موارد باید با چاشنی عدم شتابزدگی در پیادهسازی همراه شود.
بهمنظور تحول در این نظام ،الزم است آموزش عالی ادامهی تربیت بـهمعنـای عـام و بخشـی از آن نگریسـته شـود از ایـنرو ثبـات
سیاست گذاری در این حوزه از اهمّ موارد است که تاکنون مورد غفلت واقع شده است .در وضعیت کنـونی آمـوزش عـالی عـالوه بـر
وابستگی شدید به تغییر دولت ها ،در خود دولتها نیز بهطور قابلمالحظهای به دیدگاه وزیر و گروه همراه او وابسته است؛ چـه بسـا
در یک دورهی ریاست جمهوری ،با تغییر چند وزیر در همان دوره سیاستهای این وزراتخانه نیز به طرز مشـهودی تغییـر اساسـی
کند .حال آنکه اگر محیط تربیتی است و هدایت با اسناد باالدستی چون سند چشمانداز بیسـت سـاله و نظیـر آن اسـت ،حـداقل در
برخی از برنامههای کالن نمی توان انتظار تغییرات مداوم و مخالف با یکدیگر را داشت .در این راستا گفتنی است رویههای اینچنـین
بیش از آن که آموزش عالی و دانشگاه را محلی باثبات جلوه دهد تصویری از آن ارائه میکند که بیشازحد با تعاریف رایج و عملکـرد
مطلوب دانشگاه های روز دنیا ناهمخوان است .برخالف این رویهی متغیر و سیّال ،آنچه الزم است استقالل یـا آزادی دانشـگاههـا بـر
اساس محیط جغرافیایی و بومیای است که در آن واقعشدهاند؛ چیزی که اگرچه سالهاست در برنامهریزیها و سیاستگذاریهـای

آموزش عالی حرف از آن بوده اما همواره به دالیل نامعلوم و موهوم به سـرانجام نرسـیده اسـت .حـالآنکـه پهنـاوری ایـران گـواه از
نیازهای متفاوت علمی ،صنعتی و کشاورزی دارد اما خروجی دانشگاهها با نیاز این شهرها و استانها الزاماً همخوانی ندارد.

واژگان کلیدی :آموزش عالی ایران ،دانشگاه ،استقالل دانشگاه ،سوررئالیسم

تحلیل مفهوم آزادی در «آزادی آکادمیک»
سمیه پاپی
سید جالل هاشمی
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چکیده :
آزادی در زبان فارسی با واژگانی از قبیل اختیار ،حرّیت ،قدرت عمل و قدرت انتخاب آمده (دهخدا )4955،و مترادف با واژهی عربی
«الحرّیّه» و واژههای انگلیسی« »Freedom,Libertyاست و از جمله معانی شایع آن «عدم وجود موانع برای تحقق آرزوهای
انسان» و شایعتر از آن «عدم وجود منع و جلوگیری» است .در فرهنگهای لغت انگلیسی ،آزادی 71با مفهوم مقابل آن تعریف شده
و در مقابل انقیاد و سرکوبگری سیاسی ،زندان و یا بردهداری قرار دارد (دایره المعارف بریتانیکا .)2003،75امروزه ،دنیای علم به-
صورت غیر قابل کنترلی در حال پیشرفت و تحول است .با این سرعت شتابان علم ،فضایی متغیر و در حال رشد ایجاد شده که در
نتیجه ی آن ،علوم در هر لحظه و در پی نقد و بررسی تحقیق مجدد ،دگرگون میشوند و در چنین فضایی است که علوم با نقد و
نقادی رابطهای مناسب پیدا میکنند (داوری اردکانی .)299 :4931 ،در چنین شرایطی با نوعی دیگر از آزادی با نام آزادی علمی
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یا آزادی آکادمیک مواجه میشویم ،که عبارت است از حق دانشمندان در پیگیری طرحهای پژوهشی خود ،تدریس و انتشار بدون
کنترل یا اعمال محدودیت از جانب مؤسسههایی که این دانشمندان در آنجا مشغول به کارند (دایرهالمعارف کلمبیا ،نقل از گزارش
بانک جهانی ،39 :2000،ترجمه :باقریان و فاضلی .)4935 ،همچنین بهمعنای آزادی آموزشی ،بحث در مورد دانش بدون محدودیت
و دخالت مقامات دولتی است (دایرهالمعارف آمریکن هریتیج .)2049 ،به عبارت دیگر ،منظور از آزادی علمی آن است که فضای
علمی و آزاد برای نقادی مباحث مختلف علمی ایجاد شود و بررسی ،تصحیح ،تکامل ،انتقال و کاربست درست و بدون غرضورزی-
های غیرعلمی و صرفاً در جهت کشف حقیقت دانش ،حاصل و بهصورت مداوم تکرار گردد (فراستخواه .)2 :4939،از دید
گروف )4333(73آزادی علمی به معنای آن است که اعضای جامعهی علمی میبایست در فعالیتها و کنشهای علمی خود مستقل
باشند و نباید هیچگونه فشاری از جانب سازمانهای سیاسی ،مذهبی و مسلکی بر آنها تحمیل شود .کانون اصلی مفهوم آزادی
آکادمیک بر استقالل فکری جامعه علمی کشور استوار است (گزارش بانک جهانی ،39 :2000،ترجمه باقریان و فاضلی .)4935،در
 .4عضو هیأت علمی دانشگاه چمران اهواز
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Liberty
Britanica Dictionary
3.
Academic Freedom
4
.Groof
2.

حالی که اومانیسم ،خرد ورزی همگانی ،عقالنیت انتقادی ،کثرتپذیری ،نوجویی و بازاندیشی و مانند آن از مبانی مهم آزادی علمی
بهشمار میروند (فراستخواه)73 :4933،؛ مهم ترین خاستگاه و عامل توجه به آن وجود ساختارهای دموکراتیک است .مبنای نظری
دیگر ،لیبرالیسم10و نگرش آن به آزادی است (پاپی .)4939،هرچند که پویایی فعالیت های دانشگاه نیاز به جوّی آزاد و دموکراتیک
دارد ،بسیاری از اعضای جامعهی علمی در سطح جهان از آزادی علمی برخوردار نیستند .بهعنوان نمونه ،حسین )2040(14در
پژوهش خود نشان داد که استادان دانشگاه کالیفرنیا برای اظهارنظر دربارهی مسائلی پیرامون موضوع فلسطین-اسرائیل ،آزادی فکر
و بیان ندارند و نمیتوانند در این باره به تحقیق بپردازند و نتایج آن را آزادانه منتشر نمایند .بوالند )2009(12نیز معتقد است که
مداخالت سیاسی باعث تضعیف میزان آزادی علمی در ابعاد آزادی فکری و آزادی بیان شده است .با توجه به ماهیت فعالیتهای
آموزشی و پژوهشی دانشگاه در خلق ایده های نوین ،آزادی علمی امری کامالً ضروری است .با این حال در بسیاری از کشورهای
کمتر توسعه یافته به علت بسته بودن فضای سیاسی و اجتماعی ،مجالی برای اندیشهورزی و بیان آزادانهی افکار پدید نمیآید .به
عقیدهی آیزیا برلین 19جوهر آزادی در این است که ح ق داشته باشید مقاومت کنید؛ عامهپسند نباشید؛ به پای اعتقاد خود بایستید؛
زیرا آن اعتقادات را از آن خود میدانید (برلین .)451 :4935،هرچند وجود آزادی برای انسان بسیار حیاتی میباشد ولی آزادی
بدون محدودیت و بهطور مطلق ،نه امکانپذیر است و نه بایسته و با زندگی جمعی نیز تناسبی ندارد .نظریاتی مانند قرارداد
اجتماعی در غرب ،در راستای همین اندیشه ،بهصراحت بر عدم تحقق آزادی مطلق و لزوم وضع محدودیتهایی بر آزادی تأکید
داشته اند (حبیب نژاد .)4934،استاد مطهری نیز آزادی را نبود مانع و سد برای ترقی و تجلی فکر و عمل بشر میداند و آزادی را
«ایدهآل انسان» نمیداند بلکه آن را «شرط» مهم برای نیل به ایدهآلهای انسان بهشمار میآورد (مطهری .)4931،اگر آزادی
آکادمیک محترم شمرده شود و صورت پذیرد ،امکان طرح و تولید نظرات متنوع در علوم ،تحقّق بخشیدن و عملیاتی نمودن جنبش
نرمافزاری و تولید فکر و علم ،بسترسازی برای نواندیشی ،تعیین راههای درست و گاهی میانبُر برای رفع عقبماندگیها و ایجاد
محیط علمی شفاف برای جلوگیری از سوء استفاده از ساحت علم ،فراهم خواهد شد .در تعبیر آزادی آکادمیک ،معانی مفهوم آزادی
درخور اهمیت است که باید به آنها پرداخته شود.
سؤالها:
 .4آزادی و آزادی آکادمیک به چه معناست؟

1. Liberalism
2.Husain
3.Boland
4. Berlin,Isaiah

 .2منظور از مفهوم آزادی در آزادی آکادمیک چیست؟
 .9کارکرد مفهوم آزادی و شبکهی مفهومی آن در بافت آزادی آکادمیک چگونه است؟
روش تحقیق:
این پژوهش با رویکرد تحلیلی و روش تحلیل زبانی و مفهومی انجام شده است.
دستاوردها:
علم و دانش زمانی میتواند توسعه یابد و منشأ تحول جامعه و بهطور کلی بشریت قرار گیرد که در حوزههای علمورزی و خصوصاً
در دانشگاهها فضای آزادانهی نقد ،اندیشه و اظهارنظر فراهم باشد« .بدون آزادی علمی ،دانشگاهها قادر به انجام مهمترین فعالیت-
های خویش ،از جمله ایجاد تسهیالت و مکانی امن یا پناهگاهی برای عرضهی ایدههای نو و نیز عقاید غیرمعمول نیستند .آزادی
آکادمیک مفهومی مطلق نیست و دارای محدودیت ها و سلسله محاسبات است؛ آزادی علمی حق دانشگاهیان را در پاسخ به
پرسشهایی معین میکند که در زمینهی تخصصی آنان مطرح میشود و پیگیری واقعیتهایی که مالحظه میکنند» (گزارش بانک
جهانی ،39 :2000،ترجمه باقریان و فاضلی .)4935،باید توجه داشت که بحث از آزادی آکادمیک بهمعنای از بین رفتن نقش دولت
در دانشگاهها نیست بلکه واگذاری اختیارات برنامهریزی به دانشگاه ها و ایجاد فرصت برای رشد و بالندگی و تربیت دانشگاهیان
است .آزادی آکادمیک که معنایی جز آزاد بودن صاحبان نظر برای تحقیق و ایدهپردازی در چارچوب اصول و روشهای علمی ندارد
خود مقید به گزارههای آکادمیک بوده و متفاوت از نگاه های هنجارشکنانه نسبت به مقوله آزادی است .با نگرشی تحلیلی به مفهوم
آزادی در آزادی آکادمیک ،باید آن را در شبکهای مفهومی در نظر گرفت که از استقالل دانشپژوهی و علمورزی تا نبود و یا
نپذیرفتن هیچگونه فشار و عامل سلطهای از جانب سازمانهای غیر دانشگاهی را در بر میگیرد .مثالً از یکسو دولتی بودن و
وابستگی دانشگاه و استاد به دولت و درآمدهای نفتی ،عاملی برای منع آزادی و خودسانسوری و جانبداری غیر موجه یک پژوهشگر
تلقی میشود و از سوی دیگر دعوت به آزادی آکادمیک در واقع تشویق به آگاهی یافتن و نقد همهی ساختارهای مرتبط با دانش و
مدیریت جامعه است .آزادی علمی که باید کلیه ابعاد آن از غرضورزیهای غیرعلمی و دخالتهای نامعقول که مانع کار جامعهی
علمی میشود بهدور باشد دارای ابعادی است ،شامل:
 .1آزادی آموزشی :که بر اساس آن متخصصان در هر زمینه علمی در تدوین طرح درس ،استفاده از محتوا و منابع ،روش تدریس،
نوع و روش ارزشیابی و نظام نمرهدهی خود و در کل برای انتقال دانش خود آزادند.
 .2آزادی پژوهشی :که بر اساس آن متخصصان در هر زمینهی علمی آزادند تا به تنهایی یا با تعامل با سایر متخصصان ،به بررسی،
تصحیح ،تکامل ،انتقال و کاربرد دانش بپردازند.

 .3آزادی سازمانی :که بر اساس آن متخصصان در هر زمینهی علمی از طرف سازمانی که در آن مشغول به کار هستند ،برای
بررسی ،تصحیح ،تکامل ،انتقال و کاربرد دانش د ر مواردی همچون انتقاد کردن ،طرح مباحث علمی و تخصصی خود ،همکاری با
سایر استادان ،آزادند.
 .4آزادی فرهنگی-اخالقی :که در آن متخصصان در هر زمینهی علمی بتوانند در جنبههایی همچون نقد و بررسی افکار
صاحبنظران ،تبادل فکری و علمی ،بیان دیدگاههای فکری خود ،با سایر متخصصان در آن حوزه تعامل کنند.
واژگان کلیدی :آزادی ،آکادمیک ،آزادی آکادمیک
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چکیده:
توسعهی پایدار بهمعنای برآوردن نیازها و ارتقاء کیفیت زندگی نسل حاضر بدون به خطر افتادن موقعیت نسل آینده ،یکی از اهداف
مهم در برنامههای توسعه اقتصادی ،اجتماعیِ کشورهای مختلف و تابع عوامل متعدد اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و محیطی است.
یکی از عوامل اصلی در حل مسائل مربوط به توسعهی پایدار را میتوان نظام آموزش عالی دانست .آموزش عالی بهعنوان نیروی
محرّکهی توسعهی پایدار و حرکت به سوی جامعهی دانش بنیان ،دارای نقشی راهبردی و معرف نوع مهمی از سرمایهگذاری در
منابع انسانی است که با فراهم آوری و ارتقای دانش ،نگرش و مهارت مورد نیاز فراگیران ،به توسعهی پایدار جامعه کمک میکند .بر
این اساس ،مؤسسات آموزش عالی بهعنوان اصلیترین مراکز توسعهدهندهی شهروندان جهانی و حرفهای ،در مسیر دستیابی به
توسعهی پایدار مبتنی بر مالحظات جهانی شدن نقش حساسی را برعهده دارند .توانایی نظام آموزش عالی در توسعهی پایدار هر
جامعه منوط به پرورش شهروندان جهانی انعطافپذیر در مقابل تحوالت ،توانمند در یادگیری ،دارای دانش و مهارت در حیطههای
خاص ،آگاه از ویژگی ها و مسائل فرهنگی ،اجتماعی و محیط زیست و ارزشهای اخالقی و معنوی و دارای روحیهی مشارکتجویانه
و فعّال است .در این رابطه پیوند میان آموزش عالی و توسعهی پایدار همواره موضوعی بحثبرانگیز بوده است .از یکسو تصور می-
شود که وجود دانشگاهها برآورندهی نیازهای مادی و اقتصادی جامعهی پیشرو است .از سوی دیگر این پیشفرض وجود دارد که
دانشگاه ها صرفاً در خدمت منافع اقتصادی نیستند ،بلکه در تحوالت فکری ،ایدئولوژیک و غیرمادّی و در یک کالم توسعهی پایدار
نقشی محوری ایفا میکنند .توسعه محصول فرآیندی از تعامل بین اندیشههای نو و ایدههای تازه با آرمانها ،ساختار و نهادهای
قدیمی است که به نوسازی ساختارها و نهادهای گذشته میپردازد و دانشگاه بهعنوان مهمترین مرکز تولید دانش و اندیشههای نو،
نقش اساسی در جوامع درحالگذر به سوی توسعهیافتگی ایفا خواهد نمود لذا دانشگاه عاملی است که میتواند ،توانمندی انسان را
برای دستیابی به توسعهی پایدار ،ارتقاء بخشد .از اینرو ،نظام آموزش عالی در دستیابی به توسعه از جایگاه عظیمی برخوردار
 .4دانشجوی دکتری برنامهریزی درسی دانشگاه شهید بهشتی تهران
 .2دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه همدان
 .9دانشجوی دکتری برنامهریزی درسی دانشگاه شهید بهشتی تهران

است .مقالهی حاضر که به شیوهی توصیفی -تحلیلی نگاشته شده است ،درصدد تبیین جایگاه نظام آموزش عالی در توسعهی پایدار
جامعه میباشد .در این مقاله پس از تبیین مفهوم توسعه پایدار و دیدگاهها در خصوص آن و همچنین آموزش عالی و کارکردهای
متناسب با آن ،به بررسی جایگاه آموزش عالی در توسعهی پایدار جامعه پرداخته شده است.

واژگان کلیدی :آموزش عالی ،دانشگاه ،توسعهی پایدار ،جامعه
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چکیده:
در عصر کنونی ،مقولهی بینالمللی شدن برای مؤسسات آموزش عالی یک دلمشغولی محوری بهحساب میآید .این پدیده
دربردارندهی دو فرآیند گستردهی «بینالمللی شدن در داخل و بینالمللی شدن در خارج از کشور» ،در عمل میباشد .بینالمللی
شدن در درون مرزهای ملی ،معموالً شامل استراتژی ها و رویکردهای طراحی شده برای تزریق یک بعد بینالملل به تجربهی
پردیس داخلی (محوطهی دانشگاه) مانند :اضافه کردن دیدگاههای جهانی و تطبیقی در برنامهی درسی یا استخدام اساتید،
دانشجویان و محققان بینالمللی و اعمال نفوذ حضور آنها در پردیس (محوطهی دانشگاه) .بینالمللی کردن در خارج از مرزهای
ملی؛ فراخوانی یک مؤسسه برای پروژهی خود و سهام داران آن در جهان ،مثال کلیدی در این زمینه فرستادن دانشجویان برای
تحصیل در خارج از کشور ،تأسیس شعبههایی از پردیس های دانشگاهی در خارج از مرزهای یک کشور و یا مشارکت دادن دانشگاه
در طرحهای تحقیقاتی فرامؤسسهای میباشد .افزایش اهمیت این پدیده در آموزش عالی ،برگرفته از تفکر مؤسسات و دولتهای
ملی است که بر تغییر محیط آموزش عالی تأکید می کنند .در حقیقت با توجه به تغییرات اقتصادی ،سیاسی و فناوری ،محیط برای
آموزش عالی تغییر کرده است و این امر منجر به افزایش اهمیت و لزوم بینالمللی شدن برای مؤسسات آموزش عالی گشته است.
بینالمللی شدن آموزش عالی ،فرآیندی پویاست که به طور مستمر در حال تغییر شکل است .با توجه به تغییرات روزافزون همه-
جانبهی جهانی ،اهداف ،معانی و استراتژیهای بینالمللی مؤثر در بینالمللی شدن آموزش عالی نیز در حال تغییر است .مقالهی
حاضر به مواردی از جمله جهانی شدن ،جهانی شدن و آموزش عالی ،بین المللی شدن آموزش عالی ،زمینهها و ضرورتهای بین-
المللی شدن آموزش عالی ،پیامدهای بینالمللی شدن نظام آموزش عالی و چالشهای بینالمللی شدن نظام آموزش عالی پرداخته
است و در صدد تبیین زمینهها ،ضرورتها ،پیامدها و چالشهای بینالمللی شدن نظام آموزش عالی در عصر جهانی شدن میباشد.
روش پژوهش به شیوهی توصیفی-تحلیلی و با استناد به مطالعات کتابخانهای نگاشته شده است.
واژگان کلیدی :بینالمللی شدن ،نظام آموزش عالی ،جهانی شدن ،ضرورتها ،پیامدها و چالشها

 .4دانشجوی دکتری برنامهریزی درسی دانشگاه شهید بهشتی تهران
 .2دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تهران

بررسی جایگاه دیالکتیک به مثابه ایدهای برای دانشگاه و روشی برای تدریس درنظام آموزش عالی

نصیبه تاری ، 69یحیی قائدی،70
سید فاطمه موسوی نیا ،71فرزانه تاری
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چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه دیالکتیک به مثابه ایدهای برای دانشگاه و روشی برای تدریس در نظام آموزش عالی است .روش
مورد استفاده نیز توصیفی-تحلیلی است؛ که از رویکردهای پژوهش کیفی بهشمار میرود .در بررسی تاریخی ،دانشگاه به سه دورهی
مسیحیت ،دولت-ملت (مدرن) و جهانی شدن (اقتصادگرایی) تقسیم شده است .از اینرو برای اینکه بتوانیم موقعیت اکنون را
تعریف کنیم دانستن چهار ایدهی اصلی دربارهی دانشگاه ضرورت دارد این ایدهها از سال  4303به بعد مطرح شدهاند .عالوه بر این
چهار ایده ،دریدا یکی از نظریهپردازان پست مدرن ایدهای را از دانشگاه مطرح نمود با عنوان "دانشگاه بدون شرط" ،که برکنار از امر
و نهی ،خودمسئول و خودمختار است .اگر نظری به سیر تاریخی دانشگاه در ایران بیفکنیم مشاهده میکنیم که از ابتدای تشکیل
دانشگاه تا کنون ،همواره غلبهی سازمان اداری بر نیروی انسانی و عاملیت بوده است؛ یعنی ساختارها بیش از آنکه در خدمت
شکوفایی و بروز خالقیت ،ایجاد امنیت و آزادی بیان باشند در خدمت هدفها و آمال غایی نیروهای بیرون از نظام دانشگاهی بوده-
اند .لذا با اقتدا به ایدهی دریدا ،پژوهشگر این ادّعا را دارد که دیالکتیک میتواند هم بهعنوان ایدهای برای دانشگاه و هم روشی برای
تدریس در دانشگاه بهشمار رود و با توجه به این مهم میتوان به بازاندیشی نقش دانشگاه پرداخت نقشی که در آن تقویت
اجتماعات انسانی و زندگی بهتر برای تمام ابنای بشر در بنیاد ایده دانشگاه قرارگیرد چراکه نظام آموزش عالی از بزرگترین نظام-
های درون جامعه است که سرنوشت جامعه را در بلندمدت تعیین میکند .لذا هدف پژوهش حاضر جستوجوی پاسخ این پرسش
است :دیالکتیک چیست و چه جایگاهی درنظام آموزش عالی دارد؟
واژگان کلیدی :دیالکتیک ،روش تدریس ،نظام آموزش عالی

 .4دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی
 .دانشیار دانشگاه خوارزمی 70
 .دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی71
 .1دانشجوی ارشد برنامهریزی درسی دانشگاه شهید بهشتی

فلسفهی برنامهی درسیِ آموزش عالی برمبنای نگرش انتقادی
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چکیده :
برنامه درسی آموزش عالی آیینهی تمامنمای میزان پیشرفت و انعکاسی از پاسخگو بودن دانشگاهها به نیازهای در حال تغییر جامعه
است .با توجه به اهمیت برنامه درسی آموزش عالی در بین اندیشمندانی که به بررسی فلسفی برنامه درسی پرداختهاند نقش
فیلسوفان انتقادی برجستهتر است .لذا هدف پژوهش حاضر بررسی ماهیت برنامه درسیِ آموزش عالی و اشارههایی از منظر پداگوژی
انتقادی است .این پژوهش همچنین سعی در پاسخ به سؤاالت ذیل دارد:
 .4ماهیت برنامه درسی آموزش عالی از منظر پداگوژی انتقادی چیست؟
 .2اشارههای برنامه درسی آموزش عالی از منظر پداگوژی انتقادی چیست؟
روش مورد استفاده در این پژوهش تحلیل تطبیقی و قیاس عملی است .در دیدگاه انتقادی ،برنامه درسی مجموعهای از منویات
صاحبان قدرت و ثروت میباشد که با اتّکا بر ابزار و امکاناتی که در اختیار دارند میخواهند نسل جدید را در جهت حفظ منافع
اجتماعی-اقتصادی خود بهخدمت گیرند و ساختار و نظم اجتماعی را بهگونهای که جایگاه خودشان محفوظ بماند بازتولید کنند.
آنچه که مورد انتقاد است این است که ،بسیاری ازدانشگاهها بهجای تقویت توان تخیل اخالقی و ظرفیتهای انتقادی دانشجویان
بهدنبال تولید مدیران مالی بیمسئولیت ،دانشجویان سیاستزدایی شده و ایجاد شکلی از آموزش هستند که افرادی مطیع و از

 .4دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت خوارزمی
 .2استادیار دانشگاه شهید بهشتی
 .دانشیار دانشگاه خوارزمی75
 .دانشجوی کارشناسی ارشد برنامهریزی درسی دانشگاه شهید بهشتی 76

لحاظ فنّی آموزشدیده را تربیت کند .درحالیکه نگرش انتقادی تأکید دارد آرمان دانشگاه باید مکانی برای تفکر ،مکانی برای
درگیرشدن در مالحظات اندیشهورزانه و مکانی برای ایجاد گفتگو باشد؛ لذا بر اساس دیدگاه نظریهپردازان انتقادی برنامه درسی
دانشگاهها نه یک متن سرد و مکانیکی ،بلکه بستری است برای پرورش شهروندان منتقد ،آگاه ،متعهد و فعال برای اقدام و مشارکت
در بنای یک جامعهی دموکراتیک و این تعهد و اقدام نه فقط در سطح محلی و منطقهای ،بلکه در سطح جهانی نیز قابل تصور است.
پیداست که برنامه درسی بهعنوان قلب نظام آموزش عالی در راستای انجام این مهم نقش عمدهای دارد.
واژگان کلیدی :برنامه درسی ،نظریه انتقادی ،آموزش عالی

بررسی جایگاه و ضرورت بهکارگیری مدیریت دانش درآموزش عالی

فرزانه تاری
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هاجر عقیلی
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چکیده:
از یکسو ماهیت دانش با ورود به عصر اطالعات دستخوش تغییر و تحول شده و ساختار سلسلهمراتبی آن درهم شکسته است و از
سوی دیگر امروزه اقتصاد از عصر مزیت رقابتی بر مبنای اطالعات ،به عصر مزیت رقابتی بر مبنای خلق دانش در حال انتقال می-
باشد .جهان عصر دانشی را تجربه میکند که در آن دانش یک کاالی اساسی و یک دارایی راهبردی فرض میشود که میتواند به
سازمانها در حفظ توانایی رقابتی خود در یک محیط متالطم کمک نماید .در این راستا مدیریت دانش را میتوان بهعنوان یک
عامل کلیدی برای کسب منفعت ،پیشرفت و حفظ مزیت رقابتی بهشمار آورد .هرچند مدیریت دانش بهعنوان یک رویهی تجاری به
نظر میرسد ولی هر سازمانی باید راهبردهایی را تدوین نماید تا بتواند ارزشهای بالقوهی آن را کسب کند (اردکانی و کنجکاو
منفرد .)4930،دورنمای تاریخی از مدیریت دانش ،به این مطلب اشاره دارد که مدیریت دانش یک خواستهی قدیمی بوده است.
دانایی که شامل دانستن و دالیل دانستن است شاید هزار سال قبل بهوسیلهی فالسفهی غربی بهصورت مدوّن ایجاد شده است .
فالسفهی شرق نیز تقریباً بههمان میزان در تدوین دانایی مشارکت داشتهاند (انتظاری .)4937 ،مدیریت دانش مربوط به استفادهی
نظامدار و راهوار از دانش در سازمان و بهکارگیری آن در فعالیتها بهمنظور تحقق اهداف و رسالت سازمان است .هدف مدیریت
دانش ،جلوگیری از اشتباهات و اتّخاذ تمامی تصمیمات بر اساس دانش سازمان میباشد ( .)Milton, 2002لذا پژوهشگر در صدد
پاسخگویی به این پرسش است که جایگاه و ضرورت بهکارگیری مدیریت دانش در آموزش عالی چیست؟ این سؤال هدف اصلی
پژوهش مدیریت دانش درآموزش عالی است .روش مورد استفاده نیز توصیفی-تحلیلی است .
دستاوردهای پژوهش حاکی از آن است که استفاده از مدیریت دانش در آموزش عالی در عصر جهانیسازی به یک امر حیاتی تبدیل
شده است .انفجار دانش و انقالب نوین اطالعاتی گسترش روز افزون فنّاوریهای اطالعاتی از عوامل کلیدیای هستند که در راستای
انتقال به یک جامعهی مبتنی بر دانش نقش گستردهای دارند .امروزه افزایش قابلیتها و توان ارتقای مهارتهای آموزشی و
 .دانشجوی کارشناسی ارشد برنامهریزی درسی دانشگاه شهیدبهشتی77
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد برنامهریزی درسی دانشگاه شهیدبهشتی

پژوهشی از طریق بهرهگیری خردمندانه از فنّاوریهای نوین یک عامل اصلی در بقای مؤسسات آموزش عالی بهشمار میآید.
مدیریت دانش را میتوان فرایند انتقال اطالعات و سرمایهای فکری دانست که اطالعات مناسب را در زمان نیاز در اختیار افراد قرار
دهد .از اینرو مؤسسات آموزش عالی میتوانند بهواسطهی ایجاد و ذخیرهی مناسب دانش ،بهبود دسترسی به اطالعات ،ارزش-
گذاری دانش و افزایش فضاهای علمی ،از مدیریت دانش بهرمند گردند (منجم زاده .)4935،همچنین با توجه به نتایج بهدست آمده
در میزان تأثیر عناصر فناوری اطالعات ،ساختار سازمانی ،نیروی انسانی و فرهنگ سازمانی در توسعهی مدیریت دانش در دانشگاه-
ها ،با ذکر این نکته که تبدیل دانشگاه به یک سازمان یادگیرنده و پیادهسازی مدیریت دانش در آن بهصورت آنی امکانپذیر نیست،
بلکه به لحاظ محوریت فکر و ذهن انسان در ایجاد سازمان یادگیرنده ،ابتدا باید بسترها و آمادگیهای فرهنگی را ایجاد نموده و
افکار و اندیشههای مدیران ،اعضای هیأت علمی ،دانشجویان ،کارکنان و سایر عوامل دانشگاه را پویا نمود تا بتوان دانشگاه یادگیرنده
را دوام بخشید (افتخار زاده و محمدی .)4930 ،متأسفانه آشکار گردیده که این محیطهای آموزشی نتوانستهاند متناسب با انتظاری
که از آنها میرود در خصوص آموزش دانشجویان بهصورت منعطف و مناسب برای مدت زمان طوالنی مدیریت شده و درست و به-
موقع عمل نمایند .ساختار کالسهای درس در دانشگاهها ممکن است به انواع یادگیریای که درقرن بیستویکم نیاز است لطمه
وارد کند .امروزه سازمانها به کارکنانی نیاز دارند که بتوانند بهسرعت در روشهای جدید مشارکت نمایند ،بهطور مستقل اطالعات
را جستوجو و ارزیابی کنند و با رغبت دانش خود را به شیوهای که قابل درک است بهکار گیرند و با همکاران خود به اشتراک
بگذارند .این مسئولیت سازمانهای آموزشی بهویژه دانشگاههاست که فارغالتحصیالن را با چنین تواناییهای آماده کنند (قبادی و
امینی .)4939 ،بنابراین جامعهی دانشگاهی هنگامی میتواند بهطور مؤثر وظیفهی اصلی خود را انجام دهد که دانش را با یک روش
مناسب و صحیح استفاده و مدیریت نماید .به این معنا که از منافع و ارزشافزودهای که مدیریت دانش بههمراه میآورد آگاه بوده و
مجهز به حمایت کافی و مناسب ساختار اطالعاتی نیز باشد (آیتی و قرآنی سیرجانی .)4933 ،همچنین دانشگاه برای رسیدن به
هویت واقعی خود در جامعهی دانشمدار و داناییمحور ناگزیر به بهرمندی از مدیریت دانش بوده و از آنجا که دانشگاهها را میتوان
بهعنوان الگوهای اصلی سازمانهای دانشی برشمرد ،انتظار میرود که جوامع دانشگاهی روشهای مبتنی بر مدیریت دانش را به
گونهای جدید بهکار ببندند و به تولید ،اشتراک ،سازماندهی و استفادهی مؤثر از منابع اطالعاتی ،دانش و سرمایههای فکری دست
یابند .بدیهی است که موفقیت طرحهای مدیریت دانش در گرو تشریک مساعی اقشار مختلف دانشگاهی است و زمینهسازی برای
ایجاد ارتباط و شکلگیری گفتگوهای علمی میان تمام عوامل تربیتی در سطوح گوناگون و نشر و ترویج پژوهشهای تربیتی درمیان
آنها از جمله وظایفی است که بر عهدهی مدیران و دستاندرکاران آموزش عالی بوده است.
واژگان کلیدی :مدیریت دانش ،آموزش عالی ،عصر اطالعات

منابع:
اردکانی ،سعید وکنجکاو منفرد ،امیر رضا ( .)4930عوامل مور بر موفقیت استقرار مدیریت دانش در مؤسسات آموزش عالی .مطالعه
موردی یزد .فصلنامه علمی پژوهشی کاوش های مدیریت بازرگانی ،سال سوم،شماره 7
اردکانی ،سعید وکنجکاو منفرد ،امیر رضا ( .)4939تحلیلی بر وضعیت ابعاد مدیریت دانش در نهادهای آموزش عالی و بررسی
رابطهی آن با نوآوری ،فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت اموزشی ،سال پنجم ،شماره یک،صص409تا .420
افتخار زاده ،سید فرهاد و محمدی ،بتول ( .)4930ارائهی مدل مناسب برای ایجاد مدیریت دانش در مؤسسات آموزشی (آموزش
عالی).
آیتی ،م و قرآنی سیرجانی ،س( .)4933بهبود کیفیت برنامههای درسی با بهرهگیری از مدیریت دانش در آموزش عالی .دو فصلنامه
مطالعات برنامه درسی آموزش عالی .سال یک ،شماره .2
ربیعی ،علی و معالی ،مهناز( .)4934بررسی موانع زیر ساختی اعمال مدیریت دانش و ارائهی الگوی بهبود در مراکز آموزش عالی.
فصلنامهی علمی پژوهشی (سیاست علم وفناوری) ،سال پنجم ،شماره یک.
قبادی ،مرضیه و امینی ،محمد ( .)4939مدیریت دانش و آموزش عالی .کنفرانس بینالمللی توسعه و تعالی کسب و کار
منجم زاده ،زهره ( .)4933کاربرد مدیریت دانش در آموزش عالی .سال نوزدهم ،شماره .491-499
)Milton, N. (2002). Knowledge Managemen (KM). Bound Guidance Notes Series, (5

ساختارزدایی در برنامهی درسی
کبری غالمعلی تبار فیروزجایی
مهدی خبازی کناری
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چکیده:
ژاک دریدا از جمله فیلسوفانی است که تأثیری عمیق در حوزههای فلسفی و غیرفلسفی از جمله آموزش و پرورش گذاشته است.
شیوهی فلسفی دریدا ،ساختارزدایی است .جریان ساختارزدایی در مقابل سوژهگرایی و ذاتگرایی موضع گرفته است و بسیاری از
ساختارهای منسجم که به طریقی توانستند اجزاء و عن اصر را تحت انقیاد در بیاورند زیر سؤال برده است .بهعنوان مثال کالس
درس ،محتوا ،استاد و نمره بهعنوان یک ساختار مستحکم ،دانشجو و تواناییهای او را تحت کنترل خود درمیآورد (خبازی و بالو،
 .)4932ساختارزدایی تغییر جهت به سمت عناصری است که در دورهی مدرن به حاشیه رانده شدهاند .اساس تربیتی این روش،
تکثرگرایانه و مهم ترین عنصر در آن ،تقویت تفکر انتقادی است .نتیجه ساختار زدایی در آموزش عالی ،نوفهمی در برنامه درسی
آموزش عالی است و ویژگی این نوع برنامه درسی شامل موارد ذیل میشود:
 تفکر انتقادی :بررسی دقیق نشان میدهد که بسیاری از برنامهها حاوی پاسخ از قبل تعیین شده ،متدولوژی کوتهفکرانه و یادستورالعملهای سیاسی طراحی شده برای بهجوش آوردن ذهن فراگیران به جهانبینی فرهنگی مسلط و برتر در جامعه است
(باهمولر 4334 ،نقل از اسالتری) .نقش جدید آموزش عالی ،کمک به دانشجویان در تحلیل و بازنگری ساختار و قالب موجود در
فرهنگ و ریشهیابی بحران در آن است (ژیرو .)4333 ،تدریس یک معاملهی فنی برای انتقال اطالعات ،یا ارتقاء شغلی نیست بلکه
در عوض همانطور که هیوبنر اشاره کرده است یک فرایند خالقانه از یکپارچهسازی مجدد ،یادآوری و بههمآوری مجدد است (
هیوبنر.)4334 ،
واژگان کلیدی :ساختارزدایی ،برنامه درسی ،تفکر انتقادی

 .دانشیار دانشگاه مازندران79

 توجه به مطالعات فرهنگی :قرار گرفتن در باتالقی از تبعیض ،تعصّب و قضاوت نامعقول دربارهی نژاد ،اقلیتهای قومی،جنسیت و گرایشات جنسی باعث ایجاد احساس تنفر شده ،و واکنش ما را نسبت به افراد مختلف تحتتأثیر قرار میدهد .در مرکز
برنامه درسی ساختار زدایی شده ،تعهدی برای بررسی جدی موضوعات فرهنگی ،جنسی و هویتی وجود دارد (اگرتون.)2004 ،
 تأکید بر زبان :در روش ساختار زدایی ،زبان بسیار اهمیت دارد و نقش آن از حد ابزار فراتر میرود .در زمینهی معنا نیز ایناعتقاد وجود دارد که معنا وابسته به کلمات نیست بلکه وابسته به این است که چگونه ارتباطی میان کلمات برقرار میکنیم و چگونه
بافتی پدید میآوریم .واژگان زبان بسته به موقعیتی که در آن قرار میگیرند معانی مختلف پیدا میکنند .این واژگان ممکن است
ثابت باشند و در همهجا بهکار روند ،اما در هر بافت یا زمینهای که قرار میگیرند معانی متفاوتی پیدا خواهند کرد (باقری.)4957 ،
 ردّ فراروایتها :مکمل ساختارزدایی ،انتقاد کردن از دلیل ،تمامیت ،اصول کلی و روایتهای غیرنمادین است .لیوتار نظریههایروشنگرانهی کلیتگرا و فلسفهی فراگیر و یکپارچه را به چالش کشیده و نتیجه میگیرد که روایتهای بزرگ مدرن از خصوصیات
برجستهای مانند وابستگی ،حاشیه و تفاوت ،چشمپوشی میکنند .او گفتمانهای با افق چندگانه ،نقشِ بازیِ زبانی و سیاست خرد
وابسته به زمینه را پیشنهاد میکند (ژیرو .)4339 ،در حوزهی نظام آموزشی نیز برنامه درسی گرداگرد مدیریت علمی تیلور و
عقالنیت تایلری توسعه پیدا کرده است .روایت بزرگی به نام توجیه تایلری ،که باعث شده اکثر بخشهای آموزشی و مربیان چه
هوشیارانه و چه غیرهوشیارانه افکارشان را با این توجیه تطبیق دهند .بنابراین در شیوهی جدید ،مدل برنامهریزی درسی سنتی
وسیله-هدف سودگرایانه تایلر ،ساختارزدایی شده است ( اسالتری.)2001 ،
 اعتقاد به رویکردهای کثرتگرا( :نه سازش و نه توافق) گفتمان دو صدا که در عین حال میپذیرد ،مورد انتقاد قرار میگیرد.زیرا گذشته و آینده هم مقبول و هم گمراهکننده ،سازا و غیرسازا هستند.
قرار گرفتن انسان در کنار سایر عناصر حقیقت بهجای مرکزیت ،روابط مبتنی بر تعاون و همکاری در مقابل رقابت و اجبار ،توجه به
بینشهای اخالقی ،مذهبی و زیباییشناسانه در مقابل تأکید محض بر علوم طبیعی در پژوهشهای علمی از جمله نمونههای دیگر
ساختارزدایی در برنامه درسی آموزش عالی است.
روش تحقیق در مقاله از نوع تحلیلی-استنباطی میباشد و در آن به این مسأ له پرداخته شده که ساختارزدایی چه تغییراتی در
برنامه درسی آموزش عالی بهوجود آورده است؟ مطالعات انجام شده نشان میدهد که ساختارزدایی در بنیانها و عناصر آموزش
عالی از جمله اهداف ،اصول ،محتوای درسی ،عملکرد دانشجویان و شیوه ی ارزشیابی تأثیر گذاشته است اما به این معنا نیست که
تمام پروژه های مربوط به شیوه را بپذیریم بلکه خود این شیوه نیز مستلزم بررسی انتقادی است.

منابع
اسالتری ،پاتریک ( .)4939برنامهریزی در عصر پست مدرنیسم (ترجمهی صمد ایزدی ،مصطفی قادری ،فاطمه حسینی) .تهران:
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چکیده :
این مقاله به بررسی مسألهی تربیت معلم و فلسفهی تدریس میپردازد .تلقی از تربیت معلم به منزلهی مهارتآموزی ( Teacher
 ،)Trainingیا آمادگی در همهی ساحتهای تربیت برای پذیرفتن حرفهی معلمی ( ،)Teacher Educationموضوع چالش-
برانگیز نظامهای آموزش عالی دربارهی تربیت معلم است .در هر حال ،نظام تربیت معلم باید نقش معلمان در فرایند فلسفهورزی را
مشخص نماید .اگرچه در فرایند تربیت معلم دانشجو ،معلمان با فلسفه تربیت رسمی آشنا میشوند ،اما تصمیمات و اقدامات تربیتی
معلمان تحتتأثیر فلسفهی تدریس ( )Teaching Philosophyآنها قرار دارد .بنابراین ،نظام تربیت معلم باید روشن کند که
چگونه فلسفه تربیت رسمی را با فلسفهی شخصی معلمان (فلسفهی تدریس) پیوند خواهد زد .بدیهی است که در صورت تناقض
میان فلسفه تربیت رسمی و فلسفه تدریس ،اقدامات و شیوههای عمل معلمان بر مبنای فلسفهی شخصی آنها رقم خواهد خورد ،نه
فلسفه تربیت رسمی.
مؤلفههای اساسی فلسفه تدریس عبارتند از :مفهومسازی یادگیری ،مفهومسازی تدریس ،اهداف دانشآموزان ،شیوهی کاربست
فلسفه ،و برنامه توسعه حرفهای .در یک مطالعهی موردی از گروهی از معلمان ( 70نفر از مدارس غیردولتی جامعه اسالمی) خواسته
شد تا به توصیف فلسفه تدریس خود بپردازند ،نتایج این مطالعه در بخشی از مقاله مورد تحلیل قرار خواهد گرفت .در بخش دیگر
مقاله ،با توجه به اهمیت فلسفه تدریس در آماده کردن معلمان برای پذیرش مسئولیت حرفهای ،این پرسش مورد بررسی قرار می-
گیرد که چگونه میتوان با استفاده از نظریهی شناخت اجتماعی (توزیعی) فلسفهی شخصی (تدریس) معلمان را تحتتأثیر قرار داد.
بهطور کلی ،به نظر میرسد چنانچه نظام تربیت معلم بتواند در مسیر فلسفهورزی ،معلمان را سهیم سازد و در صورتبندی فلسفه
تدریس (تأمل درباره انگارههای اساسی تدریس) به آنان کمک نماید ،انسجام نظام تربیتی با کنشورزی فلسفی معلمان تقویت شده
و فرصتهای یادگیری مطلوبی برای دانشآموزان خلق خواهد شد.
واژهگان کلیدی :فلسفه تربیت رسمی ،تربیت معلم ،فلسفه تدریس ،شناخت اجتماعی

 .عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان 80

دانشگاه کارآفرین؛ ماهیت ،ویژگیها ،اهداف با تمرکز بر مدل مفهومی
معصومه جعفری
عباس پورسلیم

81
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کاظم منافی شرف آباد
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چکیده:
امروزه ،تک جادهی موجود برای رسیدن به توسعهی صنعتی و اقتصادی پایدار ،همانا پدیدهی «دانشگاه کارآفرین» است .هدف از
کارآفرینی در دانشگاه ها ،تربیت دانشجویانی است که قادر باشند پس از دانشآموختگی شغل جدیدی همراه با خالقیت و نوآوری
ایجاد کنند .دانشگاه به عنوان یک دستگاه اجتماعی باید آماده باشد که به ارزیابی و تحلیل منظقی وضع موجود جامعه بپردازد و
هدف هایی را برای حرکت آینده کشور ترسیم نماید و در واقع ،جامعهی دانشگاهی بهعنوان آگاهترین قشر جامعه باید قادر باشد
نقشهای برای توسعهی جامعه طراحی کند .بدینترتیب ،در شرایط رو به رشد نقش دانشگاهها در توسعهی جوامع ،این انتظار هست
که دانشگاهها در کنار پژوهش و آموزش باید وظیفهی دیگری را نیز بهعنوان محرکهای ابتکار و رشد اقتصادی هر منطقه به عهده
گیرند .عالوه بر این دولتها به منظور رشد اقتصادی و در پاسخگویی به بزرگترین چالشهای اقتصادی یعنی بهبود استانداردهای
زندگی ،اشتغال و افزایش درآمدهای ملی ،تالش میکنند .در این بین کارآفرینی را می توان از عوامل اصلی ایجاد ارزش اقتصادی و
ابزار کارآمدی برای کشور محسوب کرد بهطوری که امروزه کارآفرینی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به یکی
از اساسیترین کارکردها و فعالیتهای دانشگاهی تبدیل شده است .بنابراین دانشگاههای پویا در هزاره جدید ،دانشگاههای کارآفرین
بوده و میتوانند ارزشهای تخصصی و مدیریتی را تلفیق کنند.
مقالهی حاضر ،با هدف ارائهی مدل مفهومی توسعهی دانشگاه کارآفرین در نظام آموزش عالی ،به شیوهی توصیفی-تحلیلی و از نوع
مطالعات کتابخانهای نگاشته شده است .نتایج حاصله نشان میدهد :دگرگونیهای متنوع و پرشتاب جهان کنونی ،چالشها و
 .4دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد واحد شیراز
 .دانشجوی دکتری برنامهریزی درسی دانشگاه شهید بهشتی82
 .دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه همدان83

ضرورتهای نوینی را فراروی نظام های آموزش عالی قرار داده است .تطابق محصول تولیدی نظامهای آموزشی با نیازهای بازار کار یا
اثربخشی جامع نظامهای آموزش عالی از مباحث روبه رشد دورهی معاصر است .گرایش به تولید بروندادهایی کارآفرین ،خالق و
نوآور و بسط و گسترش مفاهیم کارآفرینی و توسعهی قابلیتهای کارآفرینی دانشآموختگان در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
از طریق ایجاد و استقرار دانشگاه کارآفرین از جمله رویکردهای نوین نظام های آموزش عالی است که سعی دارند به منظور برون-
رفت از چالشهای نیروی انسانی با کفایت و دستیابی به موفقیتهای جامعتر در عرصهی جهانی و توسعهی پایدار ،از این رهگذر
رویهی مؤثری را اتخاذ کرده و به کار گیرند .دانشگاه کارآفرین ،فعاالنه تالش میکند تا در زمینهی کسبوکارها به نوآوری بپردازد و
میکوشد تا در شکل دادن به آیندهی جامعه مثمرثمر باشد؛ بنابراین دانشگاهی نوآور ،ریسکپذیر و پرورشدهندهی رفتارهای
کارآفرینانه در جامعه است.
واژگان کلیدی :کارآفرینی ،دانشگاه کارآفرین ،نظام آموزش عالی ،مدل مفهومی

روح دانشگاهی و نقش عوامل کلیدی در شکلگیری آن در دانشگاه

معصومه جعفری
حمید عبدی

84
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سیده صدیقه عسگری

86

چکیده:
روح دانشگاه ،درکی از دانشگاه است که در بستر فضا و زمان شکل میگیرد .روح دانشگاه ،به انرژی و نوعی شور عشق در درون
دانشگاه اشاره مینماید که این انرژی و عشق بسته به جوّ دانشگاه ،از شدت و ضعف برخوردار است .اینکه جوّ ،همکارانهتر،
بروکراتیکتر و مدیریتیتر باشد بر روح دانشگاه تأثیرگذار است .یک دانشگاه ،حیات خود را از روح میگیرد ،زیرا روح هرگز بی
حرکت نیست و همواره به سوی جلو حرکت مینماید .ایدههای مناسب و برگزیده میتوانند جنبهی روحانی دانشگاه را با عشق
بیشتری همراه ساخته و به دانشگاه حیات بیشتری بدهند .در مقالهی حاضر به تبیین روح دانشگاه پرداخته شده و این روح در سه
بستر زمانی و تاریخیِ نخبهساالری ،همگانی ،و جهانی در آموزش عالی و فضای مختص به هرکدام مورد تحلیل قرار گرفته است .
عالوه بر این ،نقش عوامل اساسی در خلق روح دانشگاه مورد توجه قرار گرفته است که در این زمینه میتوان به رهبری دانشگاهها و
برنامه درسی ارائه شده در دانشگاه بهعنوان عواملی که از تأثیر بسزایی در شکلگیری و دمیدن روح به دانشگاه برخوردار است اشاره
نمود .با یک رهبری و برنامه درسی خوب ،یک دانشگاه میتواند روح جدیدی پیدا کرده و جایگزین روحی که ضعیف است گردد.
واژگان کلیدی :روح دانشگاه ،رهبری دانشگاهی ،برنامه درسی دانشگاهی

 .4دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه شیراز
 .2دانشجوی دکتری برنامهریزی درسی دانشگاه اصفهان
 .دانشجوی دکتری برنامهریزی درسی دانشگاه اصفهان86

تبیین مبانی معرفتشناختی رویکرد یادگیری مادامالعمر در برنامهی درسی دانشگاه
بر اساس دیدگاه آلفرد نورث وایتهد
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87
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چکیده:
از دیر باز تاکنون ماهیت یادگیری مورد توجه اندیشمندان تعلیم و تربیت در سراسر دنیا بوده است و در برنامه درسی تمامی مقاطع
در نظامهای آموزشی یادگیری مؤلفهی مهمی در کنار محتوا و یاددهی و تدریس معلم میباشد (حیدری و
همکاران،4932ص .)121از سویی ،هدف نظامهای آموزش و پرورش از دورهی ابتدایی تا دانشگاه همواره بر این بوده است که
یادگیری در زمینههای گوناگون و در وضعیتهای مختلف زندگی ادامه یابد (فیلد  .)2040،یادگیری انسان بهطور رسمی یا غیر-
رسمی در سراسر دوران زندگی روی میدهد .این یادگیریها محدود به محیطهای رسمی نمیشوند .این دیدگاه بر این درک استوار
است که یادگیری رسمی در مؤسسات آموزشی روی میدهد و منجر به مدرک رسمی میشود ولی یادگیری غیررسمی در خارج از
مؤسسات آموزشی ،در محل کار و از طریق فعالیتهای فراهم شده توسط سایر مؤسسات روی میدهد .بهدلیل نقش ویژهی آموزش
عالی در تولید و نشر دانش ،تکنولوژی و توسعهی اقتصادی و اجتماعی ،صاحبنظران آن را محور یادگیری مادامالعمر دانستهاند که
باید بهطور اساسی تغییر یافته و شکل جدیدی را بپذیرد (کریمی و همکاران .)4933،ایدهی یادگیری مادامالعمر در سالهای اخیر
بهطور جدی مورد توجه قرار گرفته و به عقیدهی صاحبنظران تحولی در عرصهی تعلیم و تربیت بهوجود آورده است  .نظامهای
آموزشی بهویژه آموزش عالی برای تحقّق این ایده از یکسو  ،باید به پرورش یادگیرندگانی بپردازند که بخواهند و بتوانند به یادگیری
در بقیهی دوران زندگی ادامه دهند و از سوی دیگر نیز به گسترش فرصت یادگیری بپردازد (همان).
وایتهد فیلسوفی در قرن بیستم است که با مطالعه و تسلط عمیق بر تحوالت علمی و فلسفی معاصر خود به دیدگاههای نوینی در
باب آموزش و پرورش دست یافت .دیدگاه او در مورد ادراک و شناخت ان سان نسبت به اندیشمندان معاصر وی  ،ممتاز و متفاوت به

 .4دانشآموختهی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه
 .2دانشیار دانشگاه تهران

حساب میآید (زیباکالم  .)4933،به نظر میرسد که میتوان با توجه به دیدگاه او در زمینهی شناخت انسان و ماهیت ذهن و
عملکرد آن ،زمینهی معرفتشناختی یادگیری مادامالعمر را ترسیم کرد و به چشماندازهای نوینی در این زمینه دست یافت.
در باب ماهیت یا چیستی دانش دیدگاههای متفاوتی وجود دارد و در مبحث معرفتشناسی یا نظریهی دانش مورد تحلیل و بررسی
قرار میگیرد .امروزه معرفتشناسی یکی از پردامنهترین مباحث تحقیقاتی بشر محسوب میشود .رشد تحقیقات فلسفی و علمی به
قدری چشمگیر بوده است که نهتنها رشتههای متفاوتی به آن می پردازند بلکه چنین مبحثی به شاخههای متعددی تقسیم شده
است .با این وصف ،به رغم داد و ستد میان فلسفه و علم ،تمایز میان نظریهی فلسفی و نظریهی علمی در باب ماهیت دانش هم-
چنان باقی است (هملین .)9،4951,از سویی دیگر مبانی فلسفی ،مبانی روانشناختی ،مبانی جامعهشناختی و مبانی تاریخی به-
عنوان بنیانهای اساسی تعلیم و تربیت بهویژه در حیطهی برنامه درسی محسوب میشوند و مبنای معرفتشناختی میتواند در
بستر مبانی فلسفی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد ( یار محمدیان  .)4930 ,مبنای معرفتشناختی نیز در توجیه فلسفی مؤلفهی
یادگیری و ویژگیهای یادگیرندگان نقش اساسی در برنامه درسی دارد ( ارنشتاین .)4339 ،
پرسشهای پژوهش:
 .4مفروضههای معرفتشناختی رویکرد یادگیری مادامالعمر در دانشگاه بر اساس دیدگاه وایتهد چیست؟
 .2چه صورتبندیای برای رویکرد یادگیری مادامالعمر در دانشگاه بر اساس دیدگاه وایتهد میتوان ارائه داد؟
 .9چه نقدهای درونی و برونی بر ابعاد مفهوم یادگیری رویکرد مادامالعمر در دانشگاه بر اساس دیدگاه وایتهد میتوان ارائه داد؟

ضرورت پژوهش:
با آنکه تحقیقات بسیاری در مورد اندیشهی وایتهد صورت گرفته است ولی تا به حال تحقیقی در زمینهی صورتبندی و مبانی
فلسفی یادگیری مادامالعمر بر اساس دیدگاه وایتهد صورت نپذیرفته است .در واقع  ،با کلید واژهی یادگیری مادامالعمر نمیتوان به
مطلبی در باب این موضوع رسید امّا با روش تحلیل و استنباط در متون فلسفی-تربیتی وایتهد ،شاید بتوان به صورتبندیای در
زمینهی یادگیری مادامالعمر دست یافت .یکی از تحقیقات نزدیک به موضوع حاضر مقالهای با عنوانِ «وایتهد و ذهنیت» نوشتهی
پل استنر در سال  2003میباشد .استنر دیدگاه وایتهد را در باب ذهن وا کاوی کرده است .به نظر او وایتهد یک تجربهگرای عمیق
است که بر اساس رخداد واقعی از تجربه ،ذهنیت انسان را ترسیم میکند .تجربهگرایی عمیق بر خالقیت ذهن داللت دارد و پیش-
فرض ارزشی را در بر دارد و از دوگانگی ماهیت ذهن به دو بعد عینیت و ذهنیت اجتناب میکند (استنر. )2003 ،

تسلط و چیرگی فلسفی وایتهد بر مسائل درک و شناخت انسان و از سویی دیگر اهمیت یادگیری مادامالعمر که از دیدگاه بسیاری
از صاحبنظران مهمترین رویکرد دانشگاه در قرن بیست و یکم تلقی شده است ،بر اهمیت و ضرورت تحقیق حاضر تأکید مینماید.
یافتههای پژوهش:
یافتههای تحقیق حاکی از صورتبندی مفروضههای معرفتشناسی دیدگاه وایتهد است که میتوانند زیربنای یادگیری مادامالعمر در
دانشگاه قرار گیرند .در ضمن ویژگیهای یادگیری مادامالعمر در دانشگاه نیز در مقالهی حاضر تبیین خواهد شد .در نهایت نیز نقد
نسبت به موضوع تحقیق که ابعاد مفهوم یادگیری مادامالعمر بر اساس دیدگاه وایتهد است مطرح خواهد شد.
واژگان کلیدی :یادگیری مادامالعمر ،برنامه درسی ،معرفتشناسی ،آلفرد نورث وایتهد
منابع:
حیدری ،سمیرا؛ زیبا کالم مفرد ،فاطمه؛ باقری نوعپرست ،خسرو؛ مهرمحمدی ،محمود ( .)4932تبیین و نقد مبانی فلسفی مفهوم
یادگیری در طرح پایدیا .پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت .سال ،9ش ،4صص.440-39
زیباکالم ،فاطمه ( .)4933وایتهد و تعلیم و تربیت .تهران :دانشگاه تفرش و نشر حفیظ.
کریمی ،صدیقه؛ نصر ،احمدرضا؛ بقراطیان ،کاظم ( .)4933یادگیری مادامالعمر :رویکرد دانشگاه در قرن بیست و یکم .تهران و
اصفهان :انتشارات سمت و دانشگاه اصفهان.
هملین ،دیوید( .)4351تاریخ معرفت شناسی .ترجمهی شاپور اعتماد ( .)4951تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
یارمحمدیان ،محمدحسین ( .)4930اصول برنامهریزی درسی .تهران :انتشارات یادواره کتاب.
Ornstein, A.C. (1993). Philosophy as a basis for curriculum decisions, in: Glen Hass and Forrest
W. Parkay(ed.), Curriculum planning. London: Allyn and Bacon.
Field, J. (2010). Lifelong Learning. in: Adult Learning and Education,written by: Kjell
Rubenson(2011(. Oxford: Academic Press

بومیسازی یا بینالمللیسازی؟ راهبردهایی نوین بر چالشهای جهانی شدن آموزش عالی

سارا حنیفه زاده ،محسن ایمانی
چکیده
بومیسازی و یا جهانی شدن آموزش عالی از جمله مسائلی است که صاحبنظران آموزش عالی را در سراسر جهان به تکاپو و چالش
واداشته است ،بهنحوی که هر گروهی از آنان به نوعی در این خصوص موضعگیری نمودهاند .لذا گروهی بر جهانی
شدن) (globalizationتأکید مینمایند و برخی دیگر بر محلی بودن) (localizationاصرار میورزند و بعضی دیگر بر این باورند
که ما باید جهانی فکر کرده و منطقهای و محلی عمل نماییم که رابرتسون از این دیدگاه طرفداری میکند و با ترکیب دو کلمهی
جهانی شدن و محلی بودن ،برای بیان مقصد خود از کلمهی ) (glocalizationاستفاده مینماید.
از سوئی یکی از اهداف اساسی مراکز آموزش عالی ،رشد و توسعهی دانش در قلمرو علوم مختلف است که در سطح جهان دارای
قلمرو مشخصی میباشد و این امر در مورد علوم دقیقه و تجربی از همسوئی بیشتری برخوردار است .امّا در حوزهی علوم انسانی،
ضمن وجود وجوه مشترک در سطح جهانی ،گرایشات و نگرشهای محلی نیز در این ورطه نقشآفرین هستند و دانشگاه و آموزش
عالی با هر دو نوع قلمرو دانش سر و کار دارند و در صدد اعتال و بسط گسترهی دانش میباشند .چنین حرکتی مستلزم توجه به
ابعاد فرهنگی و تمدنی دانش و معرفت است .در حال حاضر ،ما در عصر جهانی شدن قرار داریم که داللتها و چالشهای فراوانی بر
قلمروهای مختلف اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی و معنوی دارد .این تأثیرات آموزش عالی را نیز تحتتأثیر قرار میدهد ،لذا
این پدیده در ارتباط با هویت و مبانی علم ،دغدغهها و نگرانیهایی را برای مسئوالن ارشد کشور و آموزش عالی بههمراه میآورد.
در این راستا ،بینالمللی شدن آموزش عالی فرایندی است که بهعنوان راهکاری برای چالشهای برآمده از جهانیشدن توسط
صاحبنظران آموزش عالی مورد توجه قرار گرفته است و به نظر میرسد جهتگیریِ بینالمللیسازی آموزش عالی امری الزم است.
از سویی ،با توجه به مخاطراتی که بینالمللیسازی دارد و به منظور پرهیز از التقاط ،خصوصاً التقاط فکری و فرهنگی ،و با توجه به
این که نظام آموزش عالی کشور ما بر دو منبع میراث اسالمی و ایرانی تکیه دارد ،رویکردهای انتخابی در برنامهریزیهای آموزش
عالی باید بتواند راه را برای اعتالی تمدن اسالمی ایرانی در جهان پیش رو فراهم کند .لذا ضرورتهای عصر جدید ایجاب میکند
توجه ویژهای نسبت به رویکردهای بینالمللیسازی و بومیسازی صورت گیرد و در این راستا به سهم و نقش نگرشهای بومی و
محلی و دستاوردهای علمی ناشی از مطالعات و پژوهشهای مربوط به آن توجه کافی را مبذول نماید.
مقالهی حاضر در راستای بررسی ماهیت بینالمللیسازی و نظریههای بومیسازی علوم ،تالش کرده دیدگاههای مختلف و حدود و
دامنهی آنها را مفهومپردازی کند و بر آن است نسبت این رویکردها را به گونهای تبیین کند که بتواند در کنار حفظ باورها و
ارزشها ،توسعهی علمی ،پژوهشی و مهندسی دانش ،باورها و فرهنگ جامعه را هم در سطح بومی و ملی و هم در سطح بینالمللی
محقق سازد .در این پژوهش ،بهمنظور تجزیه و تحلیل یافتهها از روش تحقیق فلسفی تحلیلیـاستنتاجی استفاده شده است .یافته-
های پژوهش حاکی از آن است که در قلمرو علوم انسانی ،عالوه بر بهره جستن از دانش جهانی و جنبههای مفید آن ،از دانشهای
متخصصان و صاحبنظران بومی نیز که در اثر کندوکاوهای فراوان به دستاوردهای نوینی دست یافتهاند ،بیتوجه نباشیم و آنها را
مغفول نگذاریم تا از فواید آنها نیز بهرمند باشیم.

واژگان کلیدی :جهانی شدن ،بینالمللیسازی ،بومیسازی

تطبیق استعارهی راه بر «دانشگاه»؛ پرسش از هستی «دانشگاه اسالمی»

بابک حمیدیا
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چکیده:

در بسیاری از پژوهشهای مرتبط با دانشگاه اسالمی به چیستی و چگونگی ادارهی آن پرداخته شده اسـت و ایـن غفلـت از حقیقـت
دانشگاه اسالمی در چیستی و چگونگی راهاندازی و ادارهی آن نیز اثری ژرف گذاشته است .در این پژوهش ضمن تطبیـق اسـتعارهی
راه بر دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی ،مبتنی بر حرکت جوهری صـدرالمتألهین بـه تبیـین حقیقـت دانشـگاه اسـالمی بـهعنـوان
ضرورتی انکارناپذیر در دنیای مدرن اشاره میشود .این پژوهش در واقع پرسش از هسـتی دانشـگاه اسـالمی اسـت و بـا نقـد برخـی
رویکردهای فلسفی به دانشگاهها ،به تبیین حقیقت دانشگاه اسالمی میپردازد.

واژگان کلیدی :دانشگاه اسالمی ،صدرالمتألهین ،حرکت جوهری

 .4دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه تهران
bhamidia@ut.ac.ir

تعریف و گونهشناسی دانشگاههای دینی با رویکرد سیستمی به دانشگاه

بابک حمیدیا

90

محمدامین تولی

چکیده :
از آنجایی که دانشگاه دینی مفهومی انتزاعی است که مصادیق آن در قالب ادیان مختلف ظهور و بروز میکند لذا تعریف جامع و
دقیقی از این مفهوم تاکنون صورت نپذیرفته است .در این تحقیق با بررسی مراکز آموزشی که به نوعی با موضوع دین در ارتباط
هستند ،نمایی کالن از این مراکز ترسیم می گردد و پس از بررسی اسامی گوناگون مراکز آموزشی دینی و بر اساس تقسیمبندیهای
منطقی و رویکرد سیستمی به دانشگاه به تعریف پدیدهی دانشگاه دینی خواهیم پرداخت.
روش پژوهش مورد استفاده در این پژوهش از نوع توصیفی یا غیرآزمایشی و نوعی مطالعهی موردی است.
در این گونهشناسی چهار وجه اصلی دانشگاههای دینی بدین صورت شناسایی شدند .4 :ارتباط کلیت سیستم دانشگاه با دین
(شامل :پایهگذاری دانشگاه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی دینی؛ وابستگی به نهادهای دینی؛ دانشگاه با هدف خدمت به دین؛
عنوان دینی برای دانشگاه)  .2ارتباط ورودی دانشگاه با دین (شامل :دانشگاه دینی از حیث منابع انسانی)  .9ارتباط فرآیندها و
پردازش های دانشگاهی با دین (شامل :دانشگاه دینی از لحاظ روشها ،روندها ،فرایندها ،سیستمها و در کل تکنولوژی؛ دانشگاه
دینی از حیث برنامه های آموزشی؛ دانشگاه دینی از حیث فرهنگ حاکم بر دانشگاه) و  .1ارتباط خروجیهای دانشگاه با دین
(شامل :دانشگاه دینی ا ز حیث محصوالت) که یک دانشگاه امکان دینی بودن بر اساس یک یا چند شاخص را دارد.

واژگان کلیدی :دانشگاه دینی ،رویکرد سیستمی

bhamidia@ut.ac.ir

 .4دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی

بررسی آسیب های مهاجرت مغزها و پیامد آن در نظام آموزش عالی (با تأکید بر مدل سهشاخکی)

صفدر حسینی راد
چکیده:
یکی از معضالتی که نظام آموزش عالی با آن مواجه است پدیدهی مهاجرت مغزها (فرار یا شکار) است که از مدتها پیش بهعنوان
یک آسیب جدی در حوزهی آموزش عالی کشورمان مطرح بوده و آسیبهای آن امروزه دامنگیر جامعهی علمی کشور شده است.
چرا که تربیت و پرورش نخبگان بهعنوان سرمایههای انسانی یک کشور هزینههای باالیی را از نظر اقتصادی برای یک کشور در بر
داشته و زمانیکه این سرمایهها بهدالیل مختلف دست به مهاجرتهای بینالمللی میزنند ،نه فقط فشارهای اقتصادی بلکه
فشارهای سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی زیادی را بر یک کشور و جامعهی علمی آن وارد میکنند .بر همین مبنا ،این پژوهش به
دنبال آن است تا به بررسی آسیبهای مهاجرت مغزها و پیامد های آن در نظام آموزش عالی کشور بپردازد .این تحقیق پس از
پرداختن به زمینههای بروز پدیدهی فرار مغزها ،برای بررسی آسیبهای مهاجرت مغزها در آموزش عالی کشور از مدل سهشاخکی
بهره میگیرد که در طبقهبندی مدلها از نوع مدلهای منطقی است که بسیاری از مفاهیم ،رویدادها و پدیدهها را میتوان در قالب
نظری سهشاخکی (ساختار ،رفتار و زمینه) مورد بررسی ،مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار داد .یافتهها بیانگر این است که مهاجرت
مغزها ،خالی شدن کشور و دانشگاه از نخبههای علمی و از دست دادن سرمایهی انسانی مستعد ،باألخص در آموزش عالی،
پیامدهایی چون عقبافتادگی کشور از لحاظ علم و فناوری ،کاهش نیروهای علمی ،فکری ،فرهنگی و واگذار کردن امور مهم کشور
به افراد با توانایی کمتر و سطح پائینتر و در نهایت وابستهتر شدن به جوامع پیشرفته از نظر علمی را در پی خواهد داشت.
واژگان کلیدی :مهاجرت مغزها ،نظام آموزش عالی ،آسیبشناسی

بررسی نقش آموزش عالی در تحقق آرمانشهر اسالمی
صفدر حسینی راد

چکیده:
آرمانخواهی بزرگترین عامل حرکت و تکامل آدمی بوده و او را بر آن داشته است تا هرگز در حصار محدود و ثابت واقعیت موجود
در طبیعت و زندگی ساکن نشود .بهجهت همین کمالگرایی ،اندیشهی ساختن آرمانشهر از گذشتههای دور در ذهن همهی
دانشمندان و متفکران مکاتب مختلف ،مطرح بوده و هرکدام به فراخور افکار و عالیق خویش ،الگویی برای رسیدن به چنین جامعه-
ای پیشنهاد کردهاند .بحث در خصوص آرمانشهر اسالمی ،ویژگیها ،مؤلفهها و چگونگی تحقّق بخشیدن به آن ،مطلبی اساسی و
دارای اهمیت است .چون دین اسالم ،به سبب رویکردهای توحیدنگر و ویژگیهای خاص و منحصربهفردش ،صفات و ویژگیهای
مشخصی را برای آرمانشهر مطلوب خود خواهان است.
در راستای تحقق چنین جامعهای نقش و حساسیت نظام آموزش عالی و دانشگاهها و تأثیر در فرهنگسازی جوامع ،ایجاد زمینه
برای تمدنسازی آرمانی و مطلوب اسالمی ،ذوب نشدن در ساخت روابط موجود در تمدن غربی ،و مقابله در برابر هجمه فرهنگی
استعمار مدرن و پرورش و تربیت شهروندانی فضیلتمحور و ارزشمدار و فراهم نمودن زمینهی بسط و توسعهی معنویت و صلح و
هر آنچه که به رشد و تعالی انسانیت میانجامد ،از اهمیت باالیی برخوردار است .دانشگاهها با تولید دانش ،تأمین نیازهای جامعه،
تربیت متخصصان ،و ارائهی راهکار برای حلّ معضالت اجتماعی در جهت ایفای نقش اساسی خود میتوانند گام بردارند .در نتیجه
تحقق آرمانشهر اسالمی با مالحظهی تمامی عوامل و متغیرها مرهون اجرای کارآمد برنامههای آموزشی و تربیت نیروی انسانی
متناسب با نیازهای چنین جامعهای توسط آموزش عالی است .در این پژوهش برای بررسی نقش آموزش عالی در تحقق آرمانشهر
اسالمی از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر روش مطالعات کتابخانهای استفاده شده است.
واژگان کلیدی :آموزش عالی ،آرمانشهر ،اسالم

بررسی جایگاه فرهنگ در آموزش عالی از منظر پساساختارگرایی
رضا حق وردی ،91رسول کوکبی خرسند
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چکیده
همواره موضوع فرهنگ یکی از دغدغه های اصلی پژوهشگران علوم انسانی بوده است .هدف این پژوهش بررسی جایگاه فرهنگ در
آموزش عالی از منظر پساساختارگرایی میباشد .روش انجام پژوهش توصیفی-تحلیلی میباشد و با سندکاوی و بررسی نوشتههای
در دسترس مربوط به موضوع ،به توصیف و نتیجهگیری میپردازد .نهاد دانشگاه بهعنوان یکی از مراکز فرهنگی و در عین حال
فرهنگساز در جوامع مطرح است .نظام آموزش عالی یکی از نتایج و جلوههای بارز دورهی مدرنیته محسوب میشود .در مدرنیسم،
روشهای علمی و حساسیت علمی ،ابزار بهتری برای کشف و خلق حقیقت ،نسبت به سنّت محسوب میشوند .آموزش عالی دورهی
مدرنیته فرض را بر این میگذارد که ارزشهای طبقهی متوسط برای جامعه و افراد مناسب است؛ از این رو همواره به دنبال اشاعه-
ی آن است .بر این اساس کار اصلی نظامهای آموزشی عبارت است از این که فرهنگ جامعه را به بهترین شیوه ،به نسل جدید
انتقال دهد .پساساختارگرایان بهعنوان جریانی پستمدرن بسیاری از انگارههای دورهی مدرنیته را به نقد کشیدهاند .بررسی فرهنگ
در نظام آموزش عالی بهدلیل ارتباط تنگاتنگ آن با مقولهی علم و دانش از پیچیدگی مضاعفی برخوردار است .اندیشمندان
پساساختارگرا دیدگاه متفاوتی به مقولهی فرهنگ دارند و انتقاداتی اساسی به فرهنگ ،با تعریف دورهی مدرنیته ،وارد کردهاند .در
نظر آن ها فرهنگ امری ایستا ،متصلب و بسته نیست ،بلکه فرهنگ را امری پویا و مستمراً در حال تکوین ارزیابی میکنند و بیشتر
بهعنوان یک فرایند در نظر می گیرند .برای پساساختارگرایان فرهنگ امری عام است بهطوری که بیرون و مستقل از آن نمیتوان
اندیشید .فرهنگ ،ارتباط وثیق با مفهوم و پدیدهی قدرت دارد و همواره بایستی اقتدار و خواست قدرت را در آن جستجو
کرد(قرایی .)4933،از نظر پساساختارگرایان در کانون قرار دادن فرهنگ برای تعلیم و تربیت بهمعنای روی آوردن به استیالء و
سلطهجویی نسبت به آدمیان است (باقری.)4933 ،
از نظر میشل فوکو دانش و قدرت بهطور تنگاتنگ به یکدیگر پیوند خورده و مقید شده اند ،یعنی دانش بدون مطرح شدن مسـألهی
قدرت و همچنین قدرت بدون دانش وجود ندارد .اینگونه پیوستگی قدرت و دانش اثری مغشوشکننده بر ادراک ما از دانش و علـم
در نظام آموزش عالی دارد .به نظر فوکو علوم و دانشهای نوین در صدد ساخت و تکمیل قدرت اجتماعی عمل میکننـد و از طریـق
تکنولوژی و روشهای فنی و کارآمد علمی در صدد تحدید آزادیهای فردی و اعمال نظارت هر چه بیشتر روی افرادی میباشند که
 .4دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی
 .2کارشناس ارشد مشاوره خانواده از دانشگاه عالمه طباطبائی

در گذشته تا حدی میتوانستند خارج از نظارتهای تکنولوژیک بهدنبال آرزوها و هوسهای فردیشـان برونـد .بـه عقیـدهی فوکـو
پزشکان ،روانشناسان ،روانپزشکان و بیشتر دست اندرکاران علوم انسانی ،عامالن و کارگزاران عقالنیتیاند که انسانهـا را بـا روش-
های علمی و تکنولوژیک تحت نظارت همه جانبهی خود قرار داده است (ریتز .)4933 ،ژاک دریدا با ارائـهی مفهـوم ساختارشـکنی،
نظام سلسله مراتبی در آموزش عالی را به چالش میکشد .به عقیدهی دریدا نهاد آموزش عالی افراد ،فنون و رشـتههـا را در سلسـله
مراتبی تنظیم کرده است که ارجحیت را به علوم فیزیکی بر علـوم اجتمـاعی و انسـانی و سـایر حرفـههـای حاشـیهای داده اسـت و
پژوهش را در مدارجی مانند دکتری ،فوق لیسانس و لیسانس طبقهبندی و ارزشگذاری میکند که منجر به ایجاد و تبلیغ فرهنگـی
فراگیر برای افراد میشود .پساساختارگرایان مشروعیت این سلسله مراتب را مورد تردید قرار میدهند و روابط افقی و فرهنـگهـای
محلی را جایگزین آن میکنند (بلولند.)4932،
کلمات کلیدی :پساساختارگرایی ،مدرنیته ،فرهنگ ،آموزش عالی
منابع
باقری ،خسرو (« .)4933بررسی تطبیقی طرحواره اسالمی عمل با انسانشناسی پساساختارگرا» ،فصلنامه تعلیم و تربیت ،تهران:
وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران ،دوره جدید شماره  ،33تابستان
بلولند ،هارلند (« .)4932پسامدرنیسم و آموزش عالی» ترجمهی پرویز شفا ،فصلنامه نامه فرهنگ ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی ،شماره 70
ریتز ،جورج (« .)4933نظریه جامعهشناسی در دوران معاصر» ترجمهی محسن ثالثی ،تهران :علمی
قرایی ،حسین (« .)4933فرهنگ و پساساختارگرایی»  ،نامه پژوهش فرهنگی ،تهران :پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات ،سال دهم،
دورهی سوم ،شماره هشتم

نقد و بررسی تعلیم و تربیت گفتارمحور در آموزش عالی با توجه به اندیشههای دریدا
مهدی خبازی کناری
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محمد آسور
سید احمد واردی
چکیده :
در نیمهی دوم قرن بیستم ساختارزدائی دریدا از گفتمان های اصلی فلسفی بوده است که تا به امروز نیز مطرح است .دریدا با تأکید
بر بافتمند بودن ترجمهی واژهی ساختارزدایی 31از نگاه سطحی به آن واژه و از فاقد ابهام بودن آن بر حذر میدارد .دریدا در به-
کارگیری این واژه از واژهی هایدگری تخریب 37بهره میجوید ،اما برای دوری از خطور معنای نهیلیستی نیچهای آن از واژهی
ساختارزدایی استفاده میکند  .دریدا برای مقاصد خود در مواجهه با ساختارگرایی که گفتمان غالب زمانه بوده از ساختارزدایی سخن
میگوید .ساختارزدایی خود حرکتی بوده در دل ساختارگرایی و در عین حال حرکتی بر علیه آن .به زعم او ساختارزدایی نه تحلیل
است و نه نقد .زیرا حاصل کار این دو خود موضوع ساختارزدایی هستند .ساختارزدایی ارزش خود را تنها در «بافت» بهدست می-
آورد .دریدا نویسندهی مکتب ساختارزدایی و چهرهی پیشتاز جنبش پست مدرن است .تفکر پست مدرن با آشکار ساختن تناقضها
در درون سنّت اروپای غربی در جستجوی حرکت به فراسوی مدرنیسم است .ساختارزدایی شامل جستجوی تقابلهای دوتائی است
که به طرزی بههم وابسته توسط ناسازگاریهای دوجانبه تعریف گردیدهاند؛ از قبیل خیر و شر و صحیح و غلط ،که به مثابه واژگان
مؤسس تفکر مدرن عمل میکنند .دریدا استدالل میکند که سنت فکری غرب بر سر مسألهای فکری پافشاری میکند :تقابل
دوگانه بین گفتار و نوشتار که در آن گفتار بر نوشتار برتری دارد .نوشتار صرفاً به مثابه تقلید خطی گفتار ،یعنی مکملی برای گفتار
تلقی میشده و نه روش صحیح تبادل نظر .او لین استراتژی ساختارزدایی وارونهسازی این تقابل است .امّا نقطهی شروع دریدا ،نقد
او به مفهوم «نشانه»ی سوسور است .سوسور بین دال و مدلول تمایز قائل میشود .رابطهی بین دال و مدلول قراردادی است و می-
توان آن قرارداد را به مثابه یک «کد» در نظر گرفت .دریدا میگوید اگرچه دال منجر به معنا یا وجودی ثابت و کلی (مدلول
استعالیی) میشود اما آن خود دالی دیگر است .دریدا ثابت می کند که چنین اتفاقی برای فلسفه نیز افتاده است و سراسر مکانیسم
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این زبان مبتنی است بر تقابلهای دوگانه .هرچند دریدا اشاره میکند که این تقابلها برابر نیستند امّا یکی بر دیگری ارجحیت
دارد .بهزعم دریدا آنچه به این نابرابری اجازهی عمل میدهد گرایش تفکر غرب به ترجیح «حضور» بر «غیاب» است .دریدا از آنرو
که توصیف خود از زبان را بر دال و نه مدلول بنا میکند ،به نوشتار بیش از گفتار اهمیت میدهد .تنها نشانهی نوشتاری است که
توهمی از حضور ایجاد نمیکند .نوشتار ،جایگاه وجه دال و گفتار ،جایگاه وجه مدلول است .دریدا از این پاسخ غربی به «آوامحوری»
تحتعنوان گفتارمحوری یاد میکند .این برتری دادن گفتار بر نوشتار ،گروه دوم را سرکوب کرده و به حاشیه میراند .محوریترین
عنصر لوگوسمحوری ،آوا محوری یا صدا محوری است .آنچه که در آوا محوری حائز اهمیت است حضور و وجود انسان در زمینه-
هایی چون جامعهشناسی ،سیاست ،ادبیات ،تعلیم و تربیت و غیره است .بنابراین میتوان ادعا کرد که صدا تنها گفتار مبتنی بر
حضور فیزیکی نیست .در واقع گفتار بخشی از معنای خود است.
نظام تربیتی غرب نیز نظامی لوگوسمحور بوده است .در واقع ضرورت فرهیختن و نقش تاریخی تربیت و فرهیختگی در روشنگری و
رهاییبخشی ،در دل پروژهی مدرنیسم بوده است .بومن استدالل می کند که این پروژه توسط نوع خاصی از ایدئولوژی یا روایتی از
فرهنگ برساخته شده که جهان را به مثابه ارزشها و هنجارهای در خدمت انسان میداند و از این طریق فرایند رو به جلوی
تدریس و یادگیری مجدداً آفریده میشود .روایت فرهنگ از انسانها میخواهد تا خودشان را به مثابه نوع خاصی از موجودات با نوع
خاصی از روابط با دنیا درک کنند .روایتی که میخواهد انسان بودن را بیاموزد .اول اینکه انسان شدن فرایندی است که در آن
نقصان و نابهنگامی از طریق غوطهوری و مشارکت در فرهنگ رفع میگردد .دوم آنکه انسان شدن یک فرایند یادگیری است که در
آن دانش ،غرایز ذاتی را رام میکند و آنها را با علت و برهان جایگزین میکند .سوم آنکه یادگیری باید بر تدریس داللت کند ،از
اینرو باید تعمدی ،نظاممند و کنترلشده باشد و از سوی کسانی که میدانند ،فراهم شود .کالس درس نیز به مثابه ساختاری
انعطاف ناپذیر در روایت بزرگ تعلیم و تربیت است که در آن شاهد تقابلهایی نظیر استاد/دانشجو ،دانایی/جهل و صدا/خط هستیم.
گفتار مسلط استاد به مثابه دال  ،مختوم به انقیاد دانشجو به مثابه مدلول استعالیی میشود که سوسور عقیدهای بر دال شدن مجدد
آن ندارد .در متافیزیکِ حضور گفتار ،نوشتار خطری برای آرشیو فرهنگی دانش استاد است؛ آرشیوی که قلمرو استاد به مثابه
آذوقهرسان حقیقت میباشد .نوشتار با گشودن حوزهی معنایی و تجربی تأویل از طریق یک متن ،مقاصد تربیتی را محو میکند.
نوشتار جای معلم را میگیرد و مکمل تدریس میشود .این کار را با ترک کنترل از روی معناسازی سوژهای انجام میدهد که باید
نشانهها را درک کند .امّا تربیت برخاسته از صدا که معلم و دانشآموز را وارد رابطهای رو در رو خواهد کرد سعی دارد تفاوتها در

تفسیر را کنترل کند .وجه لوگوسنتریک این تبادل دیالوگوار ،حضور صدا 31را بر خط 35اولویت خواهد بخشید .یادگیری از طریق
روایات اصلی تربیتی رخ خواهد داد ،روایاتی که دانشجو باید به ذهن بسپارد ،تقلید کند و تکرار کند .33چنین کالسی یک کالس
عادالنه نیست .همهچیز هست به جز کوششی برای نشان دادن این امر که چطور میتوان اخالق هنجاری را آموخت .در واقع مربی
نمی تواند عدالت را در کالس حاکم کند زیرا عدالت وابسته به فقدان کنترل خطی است (بیستا ،دریدا و آموزش و پرورش.)2004 ،
عدالت مستلزم شنیده شدن صدای همه دانشجویان است .نوشتار حاضر سعی دارد تا به مسئولیتهای ساختار بهصورت کلی و
استاد بهصورت جزئی در قبال دانشجو به مثابه «آن دیگری» بپردازد .بنابراین این نوشتار با شناسایی عنصر گفتار به مثابه گفتمان
غالب ،و شناسایی عناصر گفتارمحوری در کالس ،سعی دارد به گونه ای تحلیلی امکان تعلیم و تربیت نوشتار محور را بررسی نماید و
کوشش بر این است تا با روشی تحلیلی و استنتاجی چگونگی ظهور و بروز عناصر تربیتی گفتار محور در نظام آموزش عالی و عناصر
و متغیرهای آن تبیین گردد .این تحقیق در نوع تحقیقات نظری جای میگیرد .ابزار گردآوری مطالب نیز فیشبرداری و فضای
مجازی بودهاست.
کلمات کلیدی :ساختارزدایی ،تعلیم و تربیت ،گفتارمحوری ،نوشتار
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اخالق پژوهش در آموزش عالی

اسفندیار خواجه کولکی
بیان مسأله:
توجه به اصول و ارزشهای اخالقی ،رمز بقا و کمال جوامع انسانی است و دانشگاه بهعنوان پیش قراول حرکتهای فرهنگی،
اجتماعی و سیاسی جوامع ،با توجه و تأکید بر رعایت اصول و معیارهای اخالقی ،بسترهای پیشرفت و توسعه پایدار جامعه را فراهم
می کند .اخالق پژوهش ،شاخهای از اخالق حرفهای است و به اصول اخالقیای که پژوهش را از آغاز تا پایان کار هدایت میکنند،
میپردازد .تاکنون ،بیشترین توجه به اخالق پژوهش در حوزهی پزشکی بوده است .در حالی که به نظر میرسد اخالق پژوهش در
حوزههای دیگر مانند علوم انسانی اهمیت بیشتری دارد .به این دلیل که یافتهها و نتایج اینگونه پژوهشها ،فراتر از جامعهی علمی
هم به فرد و هم به محیط مربوط میشود و با ابعاد مختلف زندگی بشر در ارتباط است .از این رو ،هدف مقالهی حاضر ،پرداختن به
اخالق پژوهش در حوزهی علوم انسانی و تأکید بر لزوم تدوین انجمنها یا کمیتههایی بهمنظور نظارت بر مسائل اخالقی پژوهش
است.
موضوع اخالق در پژوهش در سالهای اخیر به شدت مورد توجه قرار گرفته است بهطوریکه مارتین هامرسلی بحث اخالق در
پژوهش را یکی از چهار موضوع اجتماعی درگیر با علوم اجتماعی میداند ،زیرا مسائل غیر اخالقی در پژوهش ،همیشه بهصورتهای
گوناگون وجود داشته است بهطوری که مارتین سون ،اندرسون و دویرز ( )2007با بررسی  9215مقاله پذیرفته شده توسط کمیته
پژوهشی بیان میکند که هر یک از این مقاالت حداقل در یک مورد دچار مسائل غیراخالقی و غیرعلمی شدهاند (مطلبی فرد و
دیگران.)4934 ،
با وجود گستردگی تحقیقات انجام شده در زمینهی اخالق در پژوهش ،تحقیق جامعی که نشان دهندهی وظایف اخالقی محقق در
پژوهش -بهویژه در حوزهی آموزش عالی -باشد ،کمتر در کشورمان مشاهده میشود و انجام تحقیقی جامع در مورد تدوین وظایف
و مسئولیتهای اخالقی پژوهشگران ضروری بهنظر میرسد .بنابراین برای اینکه چارچوب مشخص و قابل درکی برای این موضوع
ترسیم کنیم ابتدا الزم است مؤلفههای اخالقی در پژوهش را شناسایی کنیم و برای درک درجهی اهمیت آنها به اولویتبندی
بپردازیم تا با استفاده از آن بتوانیم چارچوبی برای هدایت مسائل اخالقی در پژوهش طراحی کنیم.

سؤاالت پژوهش:
سؤال اول :مؤلفههای اخالق پژوهش در آموزش عالی کدامند؟
سؤال دوم :مؤلفههای بهدست آمده را به چند حیطه میتوان تقسیم کرد؟
سؤال سوم :وزن هر یک از حیطهها و مؤلفههای بهدست آمده با روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی چقدر است؟
چارچوب نظری:
اصول اخالق در پژوهش ،تا حد زیادی از تفکر فلسفی غرب مشتق شده و در حال گسترش در سراسر آموزش عالی کشورهای
جهان است .پس از بیانیهی هیلسینکی () 2002کشورهای پیشرفته ضرورت تدوین چارچوب و استاندارد را برای اخالق در پژوهش
درک کردهاند؛ بهعنوان مثال وزارت آموزش ژاپن در سال  2001با یک تحقیق گسترده که از  49دانشگاه این کشور صورت داد،
کدهای رفتاری اخالقی را بهوجود آورد تا از رعایت اخالق در پژوهش اطمینان حاصل کند و روشهایی را برای مجازات سوءرفتار
در پژوهش طراحی کند (مک فارلین و ساتو.)2003 ،
شورای صنایع و آموزش عالی (  ) Council for Industry and Higher Educationبریتانیا با استفاده از نظرات کارشناسان
بیش از  400مؤسسه و دانشگاه های انگلستان چارچوبی عملی را برای مسائل و موضوعات اخالقی فراهم کرده است که راهنمای
رفتار اخالقی افراد در مؤسسههای پژوهشی ،اساتید و دانشجویان است و شامل مواردی چون :آزادی عمل و بیان استانداردهای
علمی؛ ارزیابی کدهای نقضشده؛ رشوه؛ روابط و فعالیتهای تجاری؛ همکاری با رقبا؛ ارتباط با کارکنان و ذینفعان؛ محرمانه بودن
اطالعات؛ حفاظت از دادهها؛ تضاد منافع؛ مسائل فرهنگی؛ وظیفه مراقبتی؛ عدم تبعیض؛ آزار و اذیت و زورگویی؛ بهداشت؛ ایمنی و
امنیت؛ تعهدات به ذینفعان؛ اقتباس از آثار ادبی؛ سوءاستفادههای دانشگاهی و تأمینکنندگان ،مکانیسمهایی برای پشتیبانی از
شرکتکنندگان و منافع عمومی است (بلیک و دیگران .)2044 ،
انجمن روانشناسان امریکا ( )APAاز سال ( )2002طرفدار پنج اصل کلی و آرمانی است و قصد دارد برای هدایت و الهام بخشیدن
به روانشناسان و باالتر بردن آرمان اخالقی حرفهای در پژوهش باشد .این اصول عبارتند از :سود و زیان نرساندن ،کاربردی بودن و
مسئولیت ،صداقت ،عدالت و احترام به حقوق و کرامت مردم (لینگ ورث.)2001 ،

در کشورمان نیز چارچوب مشخصی برای اخالق پژوهشی یا آموزش آن در حوزهی آموزش عالی وجود ندارد ،خندقی و پاک
مهر( ) 4934در پژوهش خود در دانشگاه فردوسی مشهد دریافتند که  13درصد از دانشجویان از طریق ارتباط با اعضای هیأت
علمی و  49درصد از طریق کتاب یا دوره ،اخالق پژوهشی را کسب کردند و  23درصد نیز هیچ آموزشی در این زمینه نداشتهاند.
روش پژوهش:
تحقیق حاضر از نظر هدف و ماهیت ،کاربردی است و از نظر گردآوری دادهها ،یک تحقیق توصیفی محسوب میشود .ابتدا با تکنیک
دلفی کالسیک تعدیل شده از اعضای هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز که بصورت هدفمند انتخاب شدهاند ،معیارهای اخالق
پژوهشی در آموزش عالی بهدست آمده و طی سه راند رفت و برگشت این معیارها اصالح و فهرست نهایی معیارها مشخص گردید و
براساس آن درخت سلسله مراتبی ترسیم شد .سپس با توجه به آن و بهصورت مقایسهی زوجی معیارها ،پرسشنامهای طراحی شد
که شامل مقایسهها (بهمنظور مقایسة معیارها و زیرمعیارها) بود و با استفاده از نظرات دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری
دانشگاه چمران که مشغول انجام پایاننامه و تز خود هستند ،دادهها جمعآوری شده تا با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله
مراتبی( )AHPو نرم افزار  EXPERT CHOICEوزندهی و اولویتبندی شوند.
تکنیک دلفی رویکرد یا روشی نظاممند در تحقیق برای استخراج نظرات از یک گروه از متخصصان در مورد یک موضوع یا یک
سؤال است (احمدی و دیگران .)4935،فرایند تحلیل سلسله مراتبی در هنگامی که عمل تصمیمگیری با چند گزینهی رقیب و
معیار تصمیمگیری روبروست میتواند استفاده گردد .معیارهای مطرح شده میتوانند کمّی و یا کیفی باشند .اساس این روش
تصمیمگیری بر مقایسات زوجی نهفته است .این مقایسات وزن هر یک از فاکتورها را در راستای گزینههای رقیب مورد ارزیابی در
تصمیم نشان میدهد .در نهایت منطق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به گونهای ماتریسهای حاصل از مقایسات زوجی را با یکدیگر
تلفیق میسازد که تصمیم بهینه حاصل آید (قدسی پور ،32،صص .)1-5
یافتهها:
پس از بررسی نظرات اساتید ،سه مؤلفهی عمومی برای اخالق در پژوهش در حوزهی آموزش عالی بهدست آمد .این مؤلفهها
عبارتند از :ارتباط با مشارکتکنندگان؛ ارتباط با جامعه (انتشار نتایج پژوهش) و ارتباط با پژوهشگر .زیر مؤلفه های زیر نیز برای
هریک از آنها بهدست آمد:

اصول اخالقی مرتبط با شرکتکنندگان در پژوهش (آزمودنی انسانی)؛ رضایت آگاهانه؛ رعایت حریم خصوصی؛ ناشناس ماندنآزمودنیها؛ محرمانه بودن؛ آسیب نرساندن.
اصول اخالقی مرتبط با انتشار نتایج پژوهش :صداقت؛ همگانی بودن.اخالق مرتبط با پژوهشگر :رفتارهای شایسته؛ مسؤولیت حرفهای؛ امانتداری؛ شهامت؛ پرداختن به مسائل ضروری جامعه؛ حقیقتجویی؛ نقدپذیری؛ درک و فهم قوانین؛ سیاستها و مقررات؛ پاسخگویی.
سپس این مؤلفهها در اختیار دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا که در حال انجام پایاننامهی خود هستند قرار گرفت و ترتیب
اولویتها بهدست آمد.
واژگان کلیدی :اخالق پژوهش ،مالحظات اخالقی ،آموزش عالی ،تکنیک دلفی ،فرایند تحلیل سلسله مراتبی
منابع:
احمدی ،فضل اله؛ نصیریانی ،خدیجه و اباذری ،پروانه( .)4935تکنیک دلفی :ابزاری در تحقیق ،مجله ایرانی آموزش در علوم
پزشکی ،بهار و تابستان  ،4935صص 457-437
خالقی ،نرگس( .)4935اخالق پژوهش درحوزه علوم اجتماعی ،فصلنامه ی اخالق در علوم و فنّاوری ،سال سوم ،شماره های 4و ،2
بهار و تابستان.4935
خندقی فر ،مقصودامین و پاک مهر ،حمیده( .) 4934آموزش معیارهای اخالق پژوهش :ضرورتی انکار ناپذیر در برنامه درسی آموزش
عالی ،فصلنامه اخالق در علوم رفتاری ،سال هفتم ،شماره  ،1زمستان .4934
قدسی پور ،سید حسن( .)4932فرایند تحلیل سلسله مراتبی ،AHPتهران :دانشگاه صنعتی امیر کبیر.
مطلبی فرد ،علیرضا؛ آراسته ،حمیدرضا؛ محبت ،هدیه و دستا ،مهدی( .)4934اخالق پژوهش در آموزش عالی :ویژگی های فردی و
مسئولیت های حرفه ای پژوهشگران ،فصلنامه دانش شناسی (علوم کتابداری و اطالع رسانی و فناوری اطالعات) ،سال پنجم ،شماره
 ، 43زمستان .4934

6. Blake, Barbara; Bowles, Helen; Briggs, Peter; Brown, Richard; Casson, Julia; Foster Philippa & et al(2011). Ethics
Matters; Managing Ethical Issues in Higher Education, Council for Industry and Higher Education, London.
7. lingworth, Susan (2004). Approaches to Ethics in Higher Education, Published by the Philosophical and Religious
Studies Subject Centre, Learning and Teaching Support Network, Paris.
8. Macfarlane, Bruce & Saitoh, Yoshiko (2008). Research Ethics in Japanese Higher Education: Faculty Attitudes and
Cultural Mediation, Research ethics in Japanese higher education Magazine,spring 2008, pp 32-46.
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سید احمد واردی
محمد آسور
چکیده:
یکی از رویکردهای کشور در سالهای اخیر توسعهی کمّی مراکز آموزش عالی و ایجاد تنوع در مؤسسات آموزش عالی مانند دوره-
های پیام نور ،شبانه ،پردیس های خودگردان ،دانشگاه آزاد ،دانشگاه غیر انتفاعی ،دانشگاه علمی کاربردی ،تحصیالت تکمیلی و غیره
بوده است .شاید به بیانی هدفگذاری و تالش سیاست گذاران در این عرصه ،افزایش آگاهی مردم ،توسعه و آموزش نیروی انسانی و
همچنین رشد فرهنگی-اجتماعی کشور و ایجاد فرصتهای بیشتر بوده است اما باید توجه داشت که تنها این شرایط کافی نیست و
باید به کیفیت خروجی دانشگاهها نیز توجه داشت  .این در شرایطی است که افزایش دانشگاهها و رشتهها در سالهای اخیر به گونه-
ای بود ه است که حتی شهرهایی که فاقد امکانات مناسب آموزشی مانند فنّی و حرفهای یا دبیرستان هستند دارای دانشگاهند .حال
سؤال اینجاست که این افزایش کمّی دانشگاه ها چه نقشی در بهبود تراز علمی و فرهنگی جامعه و کشور داشته است؟ مدرکگرایی
و عدم برنامهریزی درست آموزشی و انسانی در سطح کالن کشور و اجرای برنامه های آزمون و خطای آموزشی موجب هدر رفتن
سرمایهها و منابع انسانی در کشور شده و مانع حرکت در مسیر حقیقی میشود .متأسفانه دانشگاه و دانشگاهرفتن از منظر جامعه
صرفاً بهعنوان یک هدف تعیین گردیده و بهنظر میرسد برای دولت ها هم نوعی ایجاد اشتغال تلقی گردیده؛ چرا که دانشجویان در
آمار بیکاران نمیگنجند و احتماالً تا زمانی که مشغول تحصیل هستند جویای کار هم نخواهند بود .مدرکگرایی و هجوم به
دانشگاهها برای گرفتن مدرک ،مقاله فروشی ،بازاریابی پایاننامه ،از جمله معضالتی میباشند که در نظام آموزش عالی ما قابل
کتمان نیستند .در این پژوهش مقولهی آموزش عالی بهعنوان متنی در نظر گرفته شده است که در فضای حاکم بر آن مدرکگرایی
بهصورت یک رویکرد غالب ،نمایان است و سعی میشود با استفاده از روش واسازی درک عمیقتری از آنچه رخ میدهد حاصل
شود.
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پرسشهای پژوهش :
رویکرد غالب و مراحل واسازی در آموزش عالی چیست؟
نتایج حاصل از واسازی چیست؟
روش پژوهش:
این پژوهش با استفاده از فیشبرداری و مطالعهی کتابخانه ای انجام شده است و با استفاده از مراحل واسازی به تبین جوّ فکری
حاکم برآموزش عالی میپردازد .با نگاهی به رویکردهای کیفی در روشهای پژوهش فلسفه تعلیم و تربیت بهسختی میتوان واسازی
را بهمنزلهی روش پژوهش بهمعنای معمول این کلمه در نظر گرفت؛ کما اینکه دریدا  ،خود مخاطبانش را از این امر برحذر داشته
که واسازی را همچون روشی فلسفی در نظر گیرند و آن را در کنار سایر روشها قرار دهند (باقری  .)931 ، 4933 ،در واقع دریدا با
به هم ریختن ساختار حاشیه-مرکز به ساختارشکنی استعالیی روی میآورد ( دشتی  4931 ،نقل از سلحشوری  .)4930 ،امّا به هر
حال نمیتوان انکار کرد که واسازی متضمّن مداخلهی فعّال در مواجهه با یک متن یا بهکارگیری راهبردی مشخص در مورد آن
است (مورن  4333 ،نقل از باقری  .)4933 ،گرچه بهواقع در واسازی از روشمندی الگوریتمی فاصله داریم اما میتوان آن را مبتنی
بر نوعی ضابطهمندی دانست که بهصورت رهنمود کلی به دیگران قابل ارائه است (باقری .)4933 ،
یافتههای پژوهش:
مراحل واسازی با در نظر گرفتن یک متن آغاز میگردد .گرچه این امر برای ساختارگرایان اهمیت داشته است امّا دریدا در دیدگاه
پساساختارگرایانه خود هم چنان برای متن اهمیت قائل است و واسازی را معطوف به متن میداند .از نظر وی متن محدود به امر
گذشته نیست بلکه رخدادهای اجتماعی ،سیاسی ،نهادهای اجتماعی و اعمال فردی و اجتماعی نیز به منزلهی متن در نظر گرفته
می شوند که در این پژوهش نظام آموزش عالی بهعنوان متن در نظر گرفته شده است .در مرحلهی بعد باید قطبهای غالب و
مغلوب در متن بازشناسایی گردند .به عقیدهی دریدا در هر ساختار یا متن ،تضادی میان دو قطب جریان دارد .این قطبها می-
توانند جسم و روح ،فرد و جامعه ،زن و مرد باشند .در این پژوهش مدرکگرایی بهعنوان قطب غالب در برابر پژوهشگرایی یا
دانشگرایی بهعنوان قطب مغلوب در نظر گرفته میشوند .رابطهی قطبها رابطهای خنثی نیست بلکه رابطهای قهرآمیز است که
طی آن یکی از قطبها بر دیگری برتری دارد .موج مدرکگرایی در کشور و فروش مقاالت و پایاننامه ،امروز به شهرهای کوچک
هم رسیده است و دانشگاه آزاد و پیام نور مانند فروشگاههای زنجیریهای در شهرهای کوچک و روستاها شعبه باز مینمایند .عالوه
بر آن دوره های دکتری چند ده نفره و مواردی از این دست موج ب به حاشیه رانده شدن آموزش عمیق ،تحقیق و پژوهشگرایی

شده است  .البته مرز روشنی بین کمیّتگرایی و پژوهشگرایی وجود ندارد و حتی ممکن است در یک مجموعه ،مواردی از هر دو
باشد و نیز نمیتوان با اتکاء به آمار مشخص کرد که سهم هریک در فضای دانشگاهی کشور چقدر است و این حکایت از آالیش بین
قطب ها دارد .در مرحلهی بعد باید متن را در زمینه قرار داد .دریدا معتقد است متن و زمینه از هم تأثیر میپذیرند و زمینه مانند
مکملی خطرناک موجب شروع واسازی میگردد  .او بهعنوان مـدعا ،خـودارضایی را بهعنوان مکمل طبیعت

گرایی جنسی روسو ذکر میکند و با این استدالل که موجب عقیم شدن میگردد آن را برای طبیعتگرایی خطرناک دانسته و
فراهم آورندهی ساختشکنی طبیعتگرایی روسو میداند (باقری  .)105 : 4933 ،اگر بخواهیم برای قطب غالب مدرکگرایی در
آموزش عالی یک زمینه ذکر نمائیم ،کمیّتنگری اجتماعی است .کمیّت نگری در جامعه خود مکمل مدرکگرایی است اما مکملی
خطرناک؛ چون پس از همهگیر شدن مدرکگرایی و اشباع شدن آن ،وقتی همهی جامعه به سطح باالی مدارج و تحصیالت رسید،
دیگر ارزش نسبی خود را از دست میدهد و نمیتواند تمایز کمیّتی بین افراد ایجاد کند .در واقع با غالب شدن مدرکگرایی برای
همه ،دیگر سطح مدرک ،کمیّتی قابلاتکا نخواهد بود .لذا کمیّتنگری ،مکملی خطرناک برای مدرکگرایی بوده و زمینهی ساخت-
شکنی قطب غالب را فراهم میآورد.
پس از کشف قطبهای تضاد باید به وارونهسازی آنها رویآورد .البته دریدا جریان وارونهسازی را اجرایی و ناشی از کاربرد عمدی
نمیداند بلکه آن را بهنحوی عمل به اقتضائات ساختاری مورد مطالعه میداند .بدینسان مدرکگرایی از قطب غالب تبدیل به قطب
مغلوب شده و پژوهشگرایی باید به قطب غالب تبدیل شود.

امّا نکتهی محوری این است که قطب مغلوب پس از آن که در موقعیت غالب قرار گرفت تحت مفهوم جدید به جز آنچه در ساخت
قبلی وجود داشت آشکار میگردد (دریدا .)4334 ،با توجه به اینکه واسازی رخ داده دیگر نمیتوان انتظار داشت که ساختار قبلی
تعیینکنندهی مفهوم جدید باشد و قطبی که پس از واسازی در اولویت قرار میگیرد ناچار باید در مفهوم جدیدی قرار گیرد؛ لذا
پژوهشگرایی در مفهومپردازی جدید تحتعنوان کارآفرینی بهعنوان قطب غالب قرار میگیرد.

کلمات کلیدی :واسازی ،مدرک گرایی ،آموزش عالی
منابع:
باقری  ،خسرو ( .)4933رویکردها و روشهای پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت .تهران :پژوهشکدهی مطالعات فرهنگی و اجتماعی
سلحشوری  ،احمد ( .)4930نگاهی به رویکردهای تحلیل و فراتحلیلی در فلسفه تعلیم و تربیت .همدان :دانشگاه بوعلی سینا

Derrda , J.(1991) . Letter to japanese friend (D. Wood and A.Benjamin, Trans.). In Peggy Kamuf
(Ed), Aderrida erader: Between the blinds (pp.270-276). New York : Columbia University Press.

استقالل دانشگاهی ،آزادی علمی :مدیریت در عصر پساساختارگرایی

محمد خادمی کُله لو
چکیده:
اســتقالل دانشــگاهی و آزادی علمــی دو عنصــر کلیــدی در نظــام آمــوزش عــالی هــر کشــور بــهشــمار مــیآیــد .مطــابق بــا
توصـیههـای بــر آمـده از کنفــرانس عمـومی یونسـکو در نــوامبر  4335مؤسسـات آمــوزش عـالی و اجتمـاع علمــی مربـوط بــه آن
همواره انتظار دارند تـا ظرفیـت هـای فکـری و وجـه اخالقـی آنـان پـاس داشـت ه شـود تـا آنـان نیـز بتواننـد بـا بـهکـارگیری ایـن
ظرفیت هـای فکـری و اخالقـی از ارزش هـای جهـانی پذیرفتـه شـده کـه مـورد تبعـیض واقـع شـدهانـد دفـاع کننـد .آنـان هـم-
چنـین انتظـار دارنــد کـه از آزادی علمــی و اسـتقالل دانشـگاهی بــهعنـوان مجموعــهای از حقـوق و وظـایف مــورد توافـق جامعــه
علمـی لـذت ببرنــد و در عـین حـال نســبت بـه جامعـه مســئولیتپـذیر بـوده و پاســخگـوی آن باشـند .مقالــهی پـیش رو ضــمن
نقـد و بررســی ضــرورت اســتقالل دانشــگاهی و آزادی علمــی و هــمچنـین طــرح دیــدگاه فلســفی پساســاختارگرایی در رابطــه بــا
مـدیریت ،ســعی دارد تبیـی ن کنــد کــه چگونــه دیــدگاه پساســاختارگرایی بـا توجــه بــه دریافــتهــا ،تشــخیصهــا ،شــناختهــای
متفـاوت و بـاور بـه کثـرت گرایـی بـه بـازتعریف کارکردهـای مـدیریتی پرداختـه و دو عنصـر آزادی علمـی و اسـتقالل دانشـگاهی
را کانون مدیریت نظ ام آموزش عالی و بـه ویـژه دانشـگاه قـرار مـیدهـد .نتـایج حاصـل از ایـن پـژوهشِ مـروری-تحلیلـی حـاکی
از آن اســت کــه توســعهی اســتقالل دانشــگاهی و آزادی علمــی یکــی از کارکردهــای اساســی مــدیریت اثــر بخــش در نظــام
آموزش عالی است و به نظر مـیر سـد کـه ایفـای ایـن کـارکرد اساسـی بـهویـژه در عصـری کـه تغییـر و تحـول از خصیصـههـای
بـارز آن اســت بـا اتکــای بـه رویکردهــای سـنتی و ســاختارگرا چنـدان امکــان پـذیر نباشــد .لـذا ایــن امـر ضــرورت توجـه بــه دو
عنصــر حیــاتی اســتقالل دانشــگاهی و آزادی علمــی کــه الزمــهی بقــاء ،توســعه و تعــالی نظــام آمــوزش عــالی اســت را در پرتــو
دیدگاه پساسـاختارگرایی بـیش از پـیش نمایـان مـیسـازد؛ دیـدگاهی کـه بـا انگیـزهی رفـع کاسـتیهـای رویکردهـای سـنتی و
نوگرایی مدیریت شکل گرفته است و در صدد پاسخگویی به نیازهای فزاینده و درحال تغییر سازمان و جامعه است.
واژه های کلیدی :استقالل دانشگاهی ،آزادی علمی ،مدیریت ،پساساختارگرایی

بررسی نخبه و نخبهگرایی از منظر اسالم و غرب
مجید خاری آرانی
زهرا علی اکبرزاده آرانی
چکیده:
نخبه به کلیترین مفهوم آن ،به گروهی از اشخاص اطالق میشود که در هر جامعهای مواضع رفیع را در اختیار دارند .بحث
نخبهگرایی را در ایدهپردازیهای افالطون ،ماکیاول میتوان یافت .بر این اساس نخبگان به سه گروه کلی نخبگان فکری ،نخبگان
ابزاری و نخبگان اجتماعی تقسیم میشوند .در آموزههای دینی بهویژه در سیرهی عملی پیشوایان بزرگ اسالمی نیز توجه به
نخبگان و واگذاری مسؤولیت به افراد شایسته و با صالحیت ،بهروشنی دیده میشود و در مدیریت اسالمی موضوع
«شایستهساالری» بهعنوان یکی از شاخصهای مهم ،مورد توجه قرار گرفته است.
در همین راستا در این مقاله بر اساس تحقیقی اسنادی مفهوم نخبه و نخبهگرایی از دو منظر اسالم و غرب بیان شد و در ادامه این
دو دیدگاه بهصورت تطبیقی با هم مقایسه شد .نتایج پژوهش داللت بر این دارد که اسالم و غرب در مواردی همچون :تعریف نخبه
بهعنوان افرادی دارای اندیشه با خصوصیات استثنایی ،تقسیم نخبگان به نخبگان فکری ،ابزاری و اجتماعی و توجه رهبران هر دو
نظام به نخبگان ،با هم تشابه دارند و در مواردی مانند :جهانبینی ،جهتگیری ارزشی و وسعت دید ،این دو نظام با هم اختالفات
اساسی دارند.

واژگان کلیدی :نخبه ،نخبهگرایی ،تطبیق ،اسالم ،غرب

فلسفهی تضمین کیفیت در نظامهای آموزش عالی
اباصلت خراسانی

100

کورش فتحی واجارگاه

101

چکیده:
امروزه آموزش عالی در همهی کشورها ،بهویژه در کشورهای صنعتی ،رکن و اساس اصلی توسعه پایدار میباشد .با نگاهی بر ادبیات
آموزش عالی در این کشورها میتوان به این نکته پی برد که شاید مهرهی اصلی توسعه آموزش عالی در ای ن جوامع پرداختن به
حوزه و مقولهی کیفیت در آموزش عالی است .پرداختن به پ دیده و رویکرد کیفیت مستلزم داشتن نظام و سیستمی جامع برای این
امر است .بدون نگاه و تفکر سیستمی به دانش کیفیت در آموزش عالی و بدون شناخت از نظامهای استاندارد کیفیت آموزش عالی،
نمیتوان شناخت جامعی از عارضهها و آسیبهای پی دا و پنهان این سیستم داشت .فلسفهی پرداختن به تضمین کیفیت در آموزش
عالی صرفاً تقلیدی از الگوها و طرحهای استاندارد شده و اجرای بیچونوچرای آنها در نظام آموزش عالی نیست ،بلکه فلسفهی
تضمین کیفیت در آموزش عالی ،عدم تکرار اشتباهات متداول و رایج تاریخی و پرهیز از سلیقهای و قشری نگاه کردن به این نظام
است و مهمتر از همه ،فلسفهی تضمین کیفیت و القاء استانداردهای کیفیت به آموزش عالی ،عملیاتی و اجرایی کردن مفاهیم
غامض و پیچیدهای است که سالها بر پیکر تنومند آموزش عالی پیچیده و بهجز زیبایی های ظاهری این مفاهیم پر زرق و برق،
نتیجهی مطلوبی در بر نداشته و حتی مانع رشد و توسعهی آموزش عالی نیز گشته است .پس تضمین کیفیت ،اطمینان از درستی
کار و نیز کار درست در حیطهی آموزش عالی است که اگر با رویکردی تخصصی و استراتژیک توأمان گردد توسعه در همهی
زمینهها از جمله :اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فنّاورانه را در پی خواهد داشت .شناخت و آگاهی از فلسفهی تضمین کیفیت در
آموزش عالی رهاورد شناخت و آگاهی جامعگرایانه و کلینگر از آموزش عالی را در بر خواهد داشت .در این مقاله تبیین سیستمهای
کیفیت در آموزش عالی و تحلیل تطبیقی و استنتاجی از مدل بومی و محلی برای تعالی آموزش عالی کشور در مقام نظر و عمل
مورد بحث قرار خواهد گرفت.
کلمات کلیدی :فلسفهی آموزش عالی ،تضمین کیفیت ،استانداردسازی در آموزش عالی.
استادیار دانشگاه شهید بهشتی100
استاد دانشگاه شهید بهشتی101

فلسفهی مدیریت منابع انسانی در دانشگاهها

اباصلت خراسانی

102

چکیده :
فلسفهی مدیریت منابع انسانی در آموزش عالی صرفاً به کارکردهای منابع انسانی نمیپردازد ،بلکه در فلسفهی مدرن منابع انسانی
سبکهای رهبری مدیران عالی در آموزش عالی ،فرهنگ سازمانی دانشگاه ،ارزشهای دانشگاه و نیز مزیتهای بازار رقابتی مورد
بحث جدی قرار می گیرند .رهبران و مدیران عالی در آموزش عالی الگوی تام و کامل برای همهی کارکنان و اعضای هیأت علمی
میباشند و همین امر باعث گردیده است که سبکهای رهبری مدیران عالی در ادارهی دانشگاه فوقالعاده مهم به نظر آیند.
کارکنان سعی دارند رفتار و عملکرد خود را با سبکهای رهبری مدیران عالی در سطح دانشگاه تطبیق دهند .اما ارزشها و فرهنگ
سازمانی دانشگاه مرزهای غیررسمی و غیر قابل مشاهده از فلسفهی آموزش عالی را ترسیم مینمایند .این ارزشها و فرهنگها به
قدری مهم و حیاتی هستند که رهبران نمی توانند آنها را تغییر دهند ،چرا که خود بخشی از آن فرهنگ و ارزش میباشد و در دل
آن متولد شده اند .در مورد بعد مزیت رقابتی هم در بازار آموزش عالی مدیران ارشد دانشگاه بایستی نقاط قوت و ضعف خود را مورد
تحلیل قرار دهند و زمینهی تغییر برنامهریزی شده را در دانشگاه مهیا نمایند.
فلسفهی مدیریت منابع انسانی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ،نگاه و رویکرد سیستمی و جامعی را میطلبد که بتوان با آن
کل نظام یک دانشگاه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد .این منطق فرایندی است که منابع انسانی در دانشگاهها را از حالت اداری و
کارگزینی بهسمت یک رویکرد استراتژیک برای تبدیل بزرگترین ثروت دانشگاهها (اساتید و دانشجویان) به بهرهوری ملی سوق می
دهد .رویکردی که در اکثر فالسفهی مدرن ردپایی از آن را میتوان پیدا کرد .در این مقاله تالش میگردد تا چرایی مدیریت بر
بزرگترین ثروت مادی و معنوی ملی مورد بحث قرار گیرد و راهکارهایی برای این چرایی و چگونگی ،هرچند بهطور ناقص ارائه
گردد.
کلمات کلیدی :منابع انسانی ،فلسفه ،آموزش عالی.
 .1استادیار دانشگاه شهید بهشتی

یک تحصیلکردهی دانشگاهی کیست؟
رضوان دیناروند
سید منصور مرعشی
پروانه ولوی

103

104

چکیده:
پژوهش حاضر در حوزهی فلسفهی آموزش عالی بوده و به شیوهی تحلیـل اسـنادی صـورت گرفتـه اسـت .هـدف از ایـن پـژوهش
شناسایی خصوصیات فرد تحصیلکرده ی دانشگاهی بر مبنای فلسفه آموزش عالی است .به این معنی که بر مبنای فلسـفهی اصـیل
آموزش عالی ،انتظار میرود یک فارغالتحصیل دانشگاهی در پایان دورهی تحصیالت عالیه چـه دسـتاوردهایی کسـب نمـوده و چـه
خصوصیاتی در وی ایجاد شده باشد؟ به عبارت دیگر ،هدف پی بردن به ماهیت آموزش عالی و هویت شخص تربیـتیافتـه (آنچنـان
که باید) است .در این راستا ابتدا مروری بر تاریخچهی شکلگیری آموزش عالی کنونی داشتهایم که منجر بـه شناسـایی دو رویکـرد
متمایز در این حوزه گردیده است :فلسفهی لیبرال آموزش عالی و فلسفهی حرفهگرای آموزش عالی .پس از بررسی دو دیدگاه فـوق،
به رویکردی تلفیقی دست یافتهایم؛ ضمن تأکید بر این نکته که رسالت اصلی آموزش عالی ،تعلـیم و تربیـت لیبـرال بـوده و تربیـت
حرفهای هدف ثانویه است که بنا به ضرورت و مقتضیات زمان بر عهدهی آموزش عالی نهاده شده است .سپس تعلیم و تربیت لیبرال
بهعنوان مجموعهای از رویکردهای انسانگرای کالسیک و جدید معرفی شده و بر سه ویژگی تربیـت لیبـرال تأکیـد گردیـده اسـت:
عمومی بودن؛ آزادانه بودن؛ توانمندساز بودن .همچنین پس از بررسی مبانی نظری آموزش عالی لیبرال ،مؤلفـههـای اصـیل آمـوزش
عالی را شناسایی نمودهایم .4 :استقالل آکادمیک؛  .2آزادی آکادمیک؛  .9اهتمام به آموزش و پـرورش عمـومی .سـپس خصوصـیات
شخص تربیتیافتهی دانشگاهی را استنتاج نمودهایم؛ خصوصیات شناختی ،عاطفی ،اجتماعی و حرفهای از جملـه :اسـتقالل فکـری؛
خودگردانی؛ خودآگاهی؛ اصالت؛ معلومات عمومی؛ حساسیت و تعهد اخالقی؛ حساسیت و تعهد اجتماعی و غیره .در پایان از مباحث
مطرح شده ،جمعبندی و نتیجهگری بهعمل آمده است.

کلمات کلیدی :فلسفه آموزش عالی ،تعلیم و تربیت لیبرال ،آموزش و پرورش عمومی ،شخص تحصـیلکـردهی دانشـگاهی ،انسـان
تربیتیافته
 .1عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
 .2عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

اخالق تدریس درآموزش عالی
فرهاد درخشنده
سید منصور مرعشی
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مریم حیدری
بیان موضوع:
آموزش ،نخستین مأموریت و کارکرد دانشگاه محسوب میشود و اخالق حرفهای آموزش در دانشگاه حافظ امنیت ،رفاه و تعالی
فردی وگروهی دانشجویان و اعضای هیأت علمی است .متقابالً تجاوز به اخالق حرفهای آموزش میتواند به توانایی دانشجویان در
یادگیری و اشراف نظری و تخصصی بر محتوای دروس لطمه وارد کند .آموزشهای ارائه شده از سوی یک نظام آموزشی ممکن
است منجر به بروز رفتارهایی خاص در جامعه شود که از نظر اخالقی قابل بررسی و نقد باشد .به طور مثال ،منابع آموزشی و
محتوا و سرفصلهای دروس ممکن است نوع خاصی از تفکر و اندیشه را تقویت یا تضعیف کند که برای جامعه دارای فواید یا
مضرات فراوانی باشد .اخالق حرفهای آموزش ،اصولی اساسی همچون رعایت احترام و اعتماد متقابل و مناعت طبع نسبت به
دانشجویان در مقام یک انسان و تالش به منظور بهبود مستمر فرایند یادگیری  -یاددهی در کالس درس ازطریق بهرهگیری
مناسب از شیوه ها ،ابزارها و فناوریهای نوین را به اعضای هیأت علمی گوشزد میکند .رعایت اصل برابری در ارتباط با ارائه
خدمات آموزشی و مشاورهای به دانشجویان ،و بی طرفی و بی غرضی در ارزشیابی و نمره دادن به آنان  -صرفاً بر اساس توانمندی
ها و عملکرد آنان در طول ترم تحصیلی  -و همچنین رازداری و محرمانه نگه داشتن نمرات دانشجویان از جمله اصول اساسی
اخالق حرفهای در آموزش محسوب میشود .به عبارت دیگر ،ارزش و احترام نسبت به دانشجویان و نگاه بیغرضانه و یکسان به
دانشجویان در امور آموزش و مشاوره ،ایجاب میکند که مزاحمتهای جنسی ،نگاه مبتنی بر خویشاوندی و نمره دادن بر اساس
دوستی یا تنفر به دانشجویان ،اعمالی غیراخالقی محسوب شوند .بر اساس مبانی اخالق حرفهای معلمی ،یک استاد در دو بعد باید
خود را ملزم به رعایت اصـول اخالقـی بدانـد؛ اول ،بـه جهـت جایگاه تأثیرگذاری که بر رفتار و افکار فراگیران دارد ،باید خود را
آراسته ب ه فضایل اخالقی نماید و بداند مـؤثرترین روش در انتقـال ارزش های اخالقی مثبت ،آشکار شدن آنها در رفتار واقعی مدرس
است .دوم ،بـه جهـت وظیفـه ای کـه در قبـال بـرآوردن نیازهـای آموزشی دانشجویان دارد ،باید با رعایت حداکثری اصول اخالقی
در انجام وظایف حرفهای ،مسؤولیتهای آموزشی خود را به بهترین نحو به انجام رساند .هدف این مقاله ،تبیـین اخـالق حرفهای
 .4عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

اساتید دانشگاهها به عنوان یک معلم بوده و در آن استانداردهای اخالقی اساتید در دو نقش آموزشی و تربیتـی مـورد بررسـی قرار
گرفته است.
پرسشها :
 -4خاستگاه و مسائل اخالقی در تدریس کدامند؟
 -2اصول اخالقی در فرایند تدریس و کارهای علمی کداماند؟
روش تحقیق:
پژوهش حاضر بهدنبال بررسی اخالق علمـی در فراینـد تدریس یـا کارهای علمی اعضای هیأت علمی است .بـا توجـه بـه اهـداف و
ماهیـت سؤالها ،روش پژوهش توصیفی-تحلیلی میباشد .جامعهی آماری پژوهش نیز شامل کلیهی اسناد ،مدارک و منابع مرتبط
با موضوع مورد بررسی است .ابـزار گـردآوری دادهها ،مطالعهی کتابخانهای و بررسی کتب و مقاالت مـرتبط ،فرم فیشبرداری بوده،
همچنین از شیوهی تحلیل کیفـی بـهمنظـور تحلیل و جمعبندی یافتهها استفاده شده است.
دستاوردها:
اخالق در تدریس دو مفهوم «اخالق» و «تدریس» را در برگرفته کـه شناخت آن در گرو تحلیل این دو مفهوم و تعامل بین آنها
است . 1 -1-تعریف اخالق :اخالق جمع خُلق است ،خُلق به معنی سیرت و باطن ،و مراد از خلق ،شکل نفسانی و صفات روحی
است .تمام علمای اخالق و اکثـر فالسـفه و دانشمندان ،اخالق را رسیدن به سعادت و کمال واقعی انسان دانسته و آن را سرمایهی
تعالی و تکامل مادی و معنوی بشر به شمار مـیآورنـد علما عقیده دارند که صفات حمیده و خلق وخوی پـسندیده ،سـعادت انسان-
ها و پیوندهای محکمی را در بین آنـان برقـرار مـیسـازند .جوامـع بشری برای اینکه بتوانند به اخالق فردی و اجتماعی عمل
کرده  ،از حسن روابط اجتماعی برخوردار و با کامیابی و موفقیت در کنـار رفـاه و آسـایش مادی شایسته به مقام انسانی نایل شوند،
باید به فضایل اخالقـی آراسـته و از رذایل برحذر باشند .مکتب اسالم عالیترین مکتب اخالقـی مـیباشـد و معتقد است که هر
کسی برخالف حقیقت قدم بردارد ،اثر وضعی آن دودی است که اول به چشم خودش میرود ( .)4امروزه از خلق و خوی به الگوی
رفتاری تعبیـر مـیکنـیم .امـا تمـایز فضیلت و رذیلت در خلق وخـوی از مواضـع اخـتالف نگـرش نـوین اسـت ( .)2دانشگاههای
بسیاری از کشورها در راستای فراهم کردن یک مجموعه از ضوابط و استانداردهای اخالقی که همهی افراد به آن معتقد باشند و

افزایش پایبندی به اصول حرفهای ،برای بخش آموزش به ویژه شاغلین حرفهای معلمی یک مجموعه راهنما از کدهای اخالقی
تدوین کردهاند( .)9بهعنوان نمونه ،از نظر انجمن معلمان آمریکا  ، 4معلمین موظفند محیط آموزشیای ایجاد کنند که زمینهی
تکمیل استعداد و توانایی بالقوهی همهی دانش آموزان را فراهم نماید .این انجمن معتقد است معلمان باید مسائلی مانند تعهد به
قوانین و آداب مدنی مانند کوشش و پشتکار ،مسؤولیتپذیری ،همکاری ،وظیفهشناسی ،وفاداری ،صداقت و راستی ،احترام به قانون،
احترام به دیگران و خود را رعایت نمایند .به طور کلی ،کدهای اخالق حرفهای معلمان توسط این انجمن در چهار حیطهی رفتار با
دانش آموزان ،رفتار با همکاران ،رفتار با والدین و جامعه ،انجام فعالیتها و عملکرد مربوط به خود تقسیمبندی شده و هر مورد با
ذکر مصادیق به بحث گذاشته شده است ( )1پذیرفتن هر نقشی ،مسؤولیتهایی بهدنبال دارد و ایفای این مسؤولیتها مستلزم
رعایت جنبه های اخالقی بسیاری است .تدریس و معلمی نیز حرفهای است که اصوالً ماهیت اخالقی دارد و اخالق در همهجای آن
جاری است (.)7

___________________________________
)- Association of American Educators (AEE
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واژگان کلیدی :اخالق در تدریس ،اخالق ،تدریس ،آموزش عالی.
فهرست منابع:
حـائری تهرانـی ،مهـدی و شبّر ،عبـدا ،..بنیادهـای اخـالق اسـالمی[ترجمـة االخـالق] ،تهران :بنیاد فرهنگی المهدی (عج) ،چاپ
دوم.4913 ،
پینکافس ،از مسألهی محوری تا فضیلت گرایـی ،ترجمـه سیدحمیدرضـا حـسنی و مهـدی علیپور ،قم :دفتر نشر معارف.4932 ،
گلمحمدی ر ،مطهریپـور م ،چراغـی مع ،میراسـماعیلی ا ف .بایستههای اخالق در آموزش دانشگاهی .همدان:
انتشارات دانشگاه علوم پزشکی همدان؛  ،4933ص .77- 74

Anonymous. Association of American Educators: AEE code of ethics for educators.
http://aaeteachers.org/index.php/about-us/aae-codeof-ethics (accessed in 2011).
Pring R. Education as a moral practice. J Moral Educ 2001; 30(2): 101-12

آموزش عالی؛ مجالی برای تجلی معنا و فرزانگی
پرهام درگاهی
آزاده صاحلی کرمانی
چکیده
تحقق یافتن معنای وجودی انسان در مسیر شکوفا سازی استعدادهای وی ،چشمانداز آرمانی نظامهای تعلیم و تربیـت در طـول
تاریخ تمدن بودهاست که بهتدریج با دستیابی به معرفت ژرفتر نسبت به زوایـای پنهـان و پیچیـدگیهـای وجـودی ایـن شـگفت-
انگیزترین پدیدهی خلقت ،امکانپذیر شدهاست .مأموریت نظام آموزش عالی در مقام مهمترین پایگاه تربیـت انسـانهـای فرهیختـه
برای جامعه ،پیشبینی و فراهمنمودن فرصتهای یاددهی-یادگیری بر محور توجه به گوهر انسانیت و رشـد و تعـالی همـهجانبـهی
ظرفیتهای وجودی فراگیران و کشاندن آنها به سوی ارزشها میباشد .از این منظر تربیت راهی است بـرای گـذار از قلمـرو زیسـت
حیوانی به سپهر زندگانی انسانی (نقیبزاده ،4934 ،ص .)43صرفنظر از نابسامانیهای ریز و درشت نظامهای آموزشـی کشـور مـا،
اساساً در برنامههای درسی فضای مناسبی برای دریافتهای معنوی و احساسی و انجام تأمـل و تفکـر پـیشبینـی نشـدهاسـت و بـه
همین دلیل محتویات آموزشی موجود که از بار احساسی و عاطفی تهی هستند ،تأثیرات مثبت تربیتی مورد انتظار را بـر روح و روان
یادگیرندگان نمیگذارند (میرلوحی .)4935 ،برخی روانشناسان مکتب کمال نیز تصریح کردهاند که تأکید بیش از اندازه بـر عقـل و
علم ،افراد را از درک ارزشهای بزرگتر معنوی و فلسفی باز داشتهاست (شولتس ،ترجمه خوشدل .)4912 ،قابلیتهایی چون عشق،
وجدان اخالقی و وجدان هنری همگی ریشه در اعماق عاطفی ،شهودی و غیر عقالنی ناخودآگـاه روحـانی انسـان دارنـد .ناخودآگـاه
روحانی محور شخصیت ،وحدت و تمامیت وجود انسان را تشکیل میدهد .توجه به نیازهای ساحت روحانی انسان و چگونگی پاسـخ
به آنها با توجه به اینکه انسان و فقط خود او ،با برخورداری از معنویت ،آزادی و مسئولیت سازندهی ماهیت خویش میباشد چـالش
بزرگی است که برای اتخاذ هرگونه رویکرد تربیتی باید مورد نظر قرار گیرد (فرانکل.)4957 ،
انسان آفریدهای مسئول است که باید به معنای بالقوهی زندگی خود تحقق ببخشد .این معنا که پیوسته در حـال تغییـر و بـرای
هر کس ،منحصربهفرد است باید توسط خود فرد ی افته و فهمیده شود .تالش در یافتن معنای زندگی ،نیروی اصیل و بنیادی انسـان
است که حتی نمیتوان خودشکوفایی 4را نقطهی انتهایی آن دانست .انسان موجودی از خـود فرارونـده 401اسـت کـه خودشـکوفایی
برایش هدف غایی نیست ،بلکه اثرات جنبی خود فرارونده اوست (فرانکل .)4939 ،پیامد این نگاه معناگرایانه به جهان و انسان ،می-
تواند سمت و سویی فرامادّی در اهداف ،برنامهها و اصول و روش های تربیتی ایجاد نموده و نظام تعلیم و تربیت را در مسیر تعـالی و
تکامل معنوی هدایت نماید .از اینرو جستار حاضر تالش مینماید ضمن تبیین استلزامات تربیتی و امکان و سازواری ایـن رویکـرد،
افق تازهای را در گسترهی تعلیم و تربیت امروز جامعهی ما که همچنان در سیطرهی کمیتگرایی گرفتار شدهاسـت ترسـیم نمایـد.
سؤاالت پژوهشی ناظر به تعیین مبانی پیشگفته بوده و پاسخ به آنها به شیوهی تحلیلی-استنتاجی انجام شدهاست .بدین ترتیب که
ضمن تحلیل نظریات مطرح شده ،مفاهیم و عناصر اساسی آنها تبیین و مورد بازنمایی قرار گرفتهاست.
کلمات کلیدی :فلسفه تعلیم و تربیت ،معناگرایی ،آموزش عالی.

Self-transcendent
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دانشگاه ایرانی و مناقشهی هویّتی-کارکردی
غالمرضا ذاکرصالحی
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چکیده :
دانشگاه در ایران بهعنوان یک نهاد مدرن از ابتدای تولد و ظهور خود ،زیستی بحرانی داشته است .از این رو پیوسته هویت و
کارکرد آن مورد مناقشه و بحث گروههای اجتماعی و نخبگان بوده است .این نهاد مدرن ،زمانی به جامعهی سنتی ایران الصاق شد
اما در فرآیند تکوین و رشد خود بسیاری از ابعاد وجودیاش همچون استقالل آکادمیک و آزادی علمی ادراک نشد.
در چهار دههی اخیر نیز این نهاد دچار تراکم نقش و تورّم انتظارات گردید .گاهی از این نهاد توقع انتقال دانش و تربیت متخصص
داشتهایم و گاهی انتظار تولید دانش دستاول و نظریهپردازی؛ زمانی توقع داشتهایم به کانون فنّاوری تبدیل شود و دورهای گرایش
به تبدیل این نهاد به نهادی شبیه به سازمان تبلیغات اسالمی یا باشگاه احزاب وجود داشته است .این تراکم نقش که بعضاً تعارض
نقش را برای دانشگاه ایرانی بهدنبال داشته موجب سردرگمی هویتی و ابهام در کارکرد اصلی دانشگاه در جامعهی ایران شده است.
از ابتدای تأسیس دانشگاه تهران در سال  ،4949دانشگاه ایرانی رنگ و بویی فرانسوی ملهم از اصالحات ناپلئون بناپارت در
آموزش عالی داشت .در رویکرد "دانشگاه ناپلئونی" دانشگاه نهادی وابسته به دولت ،متمرکز ،آموزشمحور ،مبتنیبر تربیت نیروی
انسانی متخصص برای اهداف و برنامههای دیوانساالری دولتی است .طرح اصلی ساختار دانشگاه در ایران ناپلئونی-فرانسوی است
که بعدها زائدههایی به آن افزوده شد .در دههی  50با تأسیس معاونتهای پژوهشی ،رسالت و جهتگیری تولید علم (عالوه بر
انتقال علم) بهعنوان نقش و کارکرد دانشگاه ایرانی مطرح گردید .این ایده برگرفته از فلسفهی هومبولتی و دانشگاه آلمانی است که
در آن انسان جستجوگر حقیقت در کانون یونیورسیته است .در الگوی هومبولتی ،هویت و کارکرد دانشگاه با پیشبرد مرزهای دانش
گره میخورد.

 .1دانشیار مؤسسهی پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی

باگذشت زمان ،دانشگاه ایرانی بهتدریج جهتگیری آکسبریجی (انگلیسی) را نیز تجربه کرد .آنجا که در سال  4953مأموریت
فرهنگی نیز در قالب تأسیس معاونتهای فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه ها رسمیت یافت .در الگوی آکسبریجی ،تربیت و جامعه-
پذیری علمی مبتنیبر نظریهی "رشد دانشجو" کارکردی محوری دارد.
در سالهای اخیر نیز با طرح ایدهی دانشگاه کارآفرین و توسعهی پارکهای علم و فنّاوری و مراکز رشد (انکوباتورها) و تأکید بر
مقولهی ثبت اختراعات و غیره ،ا لگوی دانشگاه شرکتی و بازارگرا در جامعهی دانشگاهی ایران بهسرعت در حال گسترش است.
پیگیری متناوب و یا همزمان این ایدهها (با چهار نوع کارکرد متمایز) محصول هم گرایی سیستماتیک و با برنامه و قصد قبلی
نبوده است .بلکه ریشه در سردرگمی مفهومی و فقدان چارچوبهای سیاستگذاری داشته و بهدنبال خود ضعف هویتی-کارکردی
این نهاد علمی را به ارمغان آورده است .هرچند موجهای چهارگانهی فوق دستاوردهای مقطعی را به دنبال داشتهاند اما ترکیب پازل
هـویتی دانشگاه ایرانی را بی معنا و ناهمـگون ساخته و تـوان این نهاد نوپا را در ایفای نقشهای متراکم و متعارض نادیده گرفته
است.
به نظر نگارنده عدم تدوین درست فلسفه آموزش عالی در ایران یکی از عوامل بروز این خالء هویتی-کارکردی است.
واژگان کلیدی :دانشگاه ایرانی ،آموزش عال ی ،هویت و کارکرد دانشگاه ،فلسفهی آموزش عالی

تحلیلی بر کارکردهای مثبت و منفی فناوری در رشد آموزش عالی

ساجده السادات رضوی زاده
چکیده:
پــژوهش حاضــر بــا هــدف بررســی جایگــاه فنــاوری در رشــد آمــوزش عــالی و بــا بهــرهگیــری از روش تحلیلــی-توصــیفی انجــام
شده است .در تحقیـق حاضـر پژوهشـگر بـر آن اسـت تـا مزایـا و معایـب فنـاوری و چگـونگی رشـد آمـوزش عـالی بـه واسـطهی
جایگاه فناوری را مورد بررسی قرار دهـد .از جملـه مزایـای نـام بـرده شـده شـامل هـمگـام شـدن بـا رونـد جهـانی ،بـهروز شـدن
منابع و اطالعات دانشگاهی ،جـایگزین شـدن فنـاوری بـه جـای نیـروی انسـانی (هزینـهی کمتـر) و مقابلـه بـا محـدودیت زمـانی
میباشد .در مقابل می توان از معـایبی نـام بـرد کـه بـا ورود فنـاوری بـه عرصـهی دانشـگاهی بـا آن مواجـه شـدهایـم؛ مـواردی از
جمله :ناکارامدی نیروی انسـانی حاضـر؛ هـمگـام نبـودن بـا اطالعـات روز؛ عـدم آشـنایی بـا اسـتفادهی صـحیح فنـاوری و غیـره.
آموزش عالی میتواند بـا بهـرهگیـری مناسـب از فنـاوری موجـود موجـب ارتقـاء در تمـامی بخـشهـای جامعـه شـود و ایـن امـر
تنها با شناخت جایگاه اصلی فناوری و در اختیار گرفتن مناسب آن ممکن میباشد.
کلید واژه :آموزش عالی ،فناوری ،کارکردهای مثبت و منفی فناوری.

تحلیل جامعهشناختی نقش آموزش عالی درتحوالت فرهنگی

علی رضائیان
فریبا الواری
چکیده :
فرایند مدرنیزاسیون چنان گسترش یافته که عمالً تمام مرزهای فرهنگی ،جغرافیائی ،قومی ،ملی و ایدئولوژیک را درنوردیده و همه-
ی فرهنگها را تحتتأثیر قرار داده است؛ به گونهای که هیچ فرهنگی ازگرداب مدرنیته در امان نمانده است .جوامع سنتی که در
چند قرن گذشته تحتتأثیر فرایند مدرنیزاسیون قرار گرفتهاند حالتی بینابین یافته و متحمل تحوالت گاه عمیقی در عرصههای
مختلف فرهنگی شدهاند .این مقاله در صدد ارائهی نقش آموزش عالی و تحصیالت دانشگاهی در تغییرات فرهنگی استان لرستان
میباشد .جامعهی لرستان با ویژگیهای مختص خویش جامعهای سنتی بوده که تحتتأثیر مؤلفههای مدرنیسم به جامعهای در
حال گذار تبدیل شده است و نتیجهی آن تحوالتی بوده که در عرصهی ارزش ها و هنجارها شکل گرفته و معضالتی که عمومیت
یافته و به زندگی مردم رسوخ کرده است .پشتوانهی تئوریک این تحقیق نظریهی دگرگونی فرهنگی رونالد اینگلهارت بوده و جامعه-
ی آماری تحقیق شامل مردان و زنان باالی 47سال ساکن در لرستان میباشد که حجم نمونهای به تعداد  931نفر از سه شهر
خرمآباد-بروجرد و نورآباد انتخاب شده است .پرسشنامه مهم ترین ابزار گردآوری اطالعات بوده و نتایج بهدست آمده نشان میدهد
که متغیرهای تحصیالت ،تعامل با مراکز دانشگاهی ،دسترسی و مطالعهی مجالت علمی ،عضویت در انجمنهای علمی ،شرکت در
همایشهای علمی ،و نوع نگرش افراد نسبت به آموزش عالی بیشترین تأثیر را در تبیین واریانس تحوالت فرهنگی ایفا مینمایند.

واژههای کلیدی :تحوالت فرهنگی ،مدرنیزاسیون ،کمیابی ،ارزشهای فرامادّی ،نسل

بررسی مؤلفههای اخالق تدریس در آموزش عالی با تأکید بر دیدگاه فیض کاشانی

اکبر رهنما
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حمید احمدی هدایت
مصطفی کریمی
چکیده:
اهتمام و اولویت دادن به اصول اخالقی رمز بقاء و توسعهی جوامع انسانی است .بسیاری از جوامع در طول حیات بشری با پیروی از
این اصول و ارزشهای بنیادی توانستهاند خود را از چالشهای بزرگ نجات دهند .به تبع آن دانشگاهها و مراکز آموزش عالی همواره
از پیشتازان حرکتهای فرهنگی و اجتماعی جوامع بودهاند و اعتقادات و باورهای حاکم بر آنها نقش تعیینکنندهای در سرنوشت
جوامع دارد .از این رو میتوان گفت عالوه بر این که اخالق در آموزش عالی مشخصکنندهی حدود و ثغور رفتار مربیان و تضمین-
کنندهی سالمت آموزش عالی است به نوعی عامل مهمی در تربیت اجتماعی نیز میباشد .بنابراین یکی از مهمترین زمینههای
اخالق در آموزش عالی مربوط به اخالق در تدریس و رعایت اصول اجتماعی اخالق میباشد که وجود آن باعث افزایش اثربخشی در
تدریس و افزایش یادگیری و امنیت روانی متربیان در کالس و آموزش میشود .با توجه به این که به نوعی میتوان تدریس را یک
رفتار اجتماعی تلقی کرد ،لذا اصول و قواعد تربیت اجتماعی بر آن مستولی میگردد ،لذا هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی مؤلفه-
های اخالق تدریس در آموزش عالی با تأکید بر دیدگاه فیض کاشانی میباشد که تحت روش تحلیل اسنادی انجام گرفته است.
جامعهی آماری پژوهش عبارت است از کلیهی متونی که به آراء فیض کاشانی در این زمینه پرداخته است و به دلیل جامعیت طرح
در این زمینه نمونهگیری انجام نشده است .ابزار پژوهش ،فیشبرداری بوده است و دادههای حاصل ،مورد تجزیه و تحلیل کیفی قرار
گرفتهاند .نتابج بهدست آمده از بررسی آراء تربیتی فیض کاشانی در تربیت اجتماعی و انطباق آن با امر اخالق در تدریس استخراج
مؤلفه های انس و الفت بین مربی و متربی ،رعایت تفاوت استعدادهای متربی ،مراعات حقوق متقابل ،رعایت ادب ،معاشرت نیکو،
رفق و مدارا ،امر به معروف و نهی از منکر ،قانونگرایی ،آراستگی ،الگودهی ،بهعنوان مؤلفههای اخالق اجتماعی تدریس در آموزش
عالی از منظر فیض کاشانی بوده است.
کلمات کلیدی :اخالق تدریس ،آموزش عالی ،فیض کاشانی ،تربیت اجتماعی
 .1عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد

تبارشناسی و تطبیق نقش فلسفهی مسلط بر منزلت اجتماعی در تعیین جایگاه اندیشمندان و
متخصصان در جامعه از دیدگاه اسالمی و غربی
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چکیده :
این امر تقریباً غیر قابل انکار است که فلسفههای مسلط بر هر جامعهای در ادوار مختلف در تعیین ارزش و جایگاه اندیشمندان و
متخصصان آن جامعه نقش بسزایی داشته است؛ به نح وی که در اروپا تا قبل از رنسانس دورهای که فلسفههای فکری برگرفته از
ماوراء طبیعت بر سر علوم دیگر و ذهنیت آن جوامع سایه گسترده بود ،جایگاه اندیشمندان با توجه به معیارهای برگرفته از امور
دینی سنجیده میشد و برترین اندشمندان و متخصصان آنهایی بودند که در زمینهی علوم دینی تبحر داشتند و جایگاه اندیشمندان
سایر رشتهها نیز در دوری یا نزدیکی رشتهی تخصصی آنها با علوم دینی معنا پیدا میکرد .امّا بعد از رنسانس و بعد از سلطه و
گسترش روز افزون علوم تجربی و فلسفههای اومانیسم و ماتریالیسم ،وضعیت به گونهای متفاوت شد؛ بهنحویکه دانشهای طبیعی
و تکنولوژی برآمده از آنها در سایهی عینیتگرایی ،ثبات و وحدت نظری نسبتاً باال در میان دانشمندانشان ،به چنان اقتداری دست
یافتند که در مقایسه با آنها ،دانشهای غیرتجربی و غیرمشاهدهای در خوشبینانهترین حالت بهعنوان "شبه علم" تلقی شدند.
انسان و عالیق و سالیق او محور اصلی امور گردید و دنیاگرایی و ثروتاندوزی و رفاهطلبی بهعنوان سعادت اصلی و هدف نهایی بشر
تعیین شدند .به تبع آن با عوض شدن فلسفهی مسلط در جوامع غربی جایگاه مؤلفههای تعیینکنندهی منزلت اجتماعی
اندیشمندان و متخصص ان نیز تغییر کرد و جایگاه آنها در دوری یا نزدیکی به علوم تجربی و برخورداری از مظاهر سعادت برگرفته از
اومانیسم و ماتریالیسم تعیین شد .امّا در جوامع اسالمی فلسفهی مسلط اجتماعی اسالمی علیرغم گسترش روز افزون علوم تجربی

 .4دانشیار رشتهی فلسفه تعلیم و تربیت ،دانشگاه شاهد
 .2دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت  ،دانشگاه شاهد
 .9دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت ،دانشگاه شاهد

و فناوریهای نوین آن و تبلیغ وسیع دیدگاه های ماتریالیستی و اومانیستی هنوز در رأس تعیین منزلت اندیشمندان و متخصصان
است؛ چرا که هنوز در جوامع اسالمی ،علوم دینی در رأس سلسله مراتب ارزشی علوم قرار دارد.

یافتههای پژوهش:
در دوران قبل از رنسانس و در فلسفه منزلت اجتماعی غربی جایگاه اندیشمندان و متخصصان علوم دینی و انسانی در مقایسه با
اندیشمندان و متخصصان علوم تجربی در وضعیت بسیار بهتر و سطح باالتری قرار داشته است و در بین مؤلفههای منزلت اجتماعی
میزان تحصیالت با میزان اعتقادات و الگو شدن اخالقی فرد ،به هم وابسته بودهاند .
در دوران بعد از رنسانس و در فلسفه منزلت اجتماعی غربی جایگاه اندیشمندان و متخصصان علوم تجربی در مقایسه با اندیشمندان
و متخصصان علوم انسانی در وضعیت بسیار بهتر و سطح باالتری قرار داشته است و در بین مؤلفههای منزلت اجتماعی میزان
تحصیالت با میزان درآمد و دارایی فرد به هم وابستهاند .
قبل از نهضت ترجمه در فلسفه منزلت اجتماعی اسالمی جایگاه اندیشمندان و متخصصان علوم دینی در مقایسه با اندیشمندان و
متخصصان علوم تجربی در وضعیت بهتر و سطح باالتری قرار داشته است و در بین مؤلفههای منزلت اجتماعی میزان تحصیالت با
میزان علقههای دینی و اعتقادی فرد و الگو شدن اخالقی وی رابطهی نزدیک داشته است.
بعد از نهضت ترجمه در فلسفه منزلت اجتماعی اسالمی جایگاه اندیشمندان و متخصصان علوم دینی و سایر علوم تقریباً همعرض
شده بود و در بین مؤلفههای منزلت اجتماعی میزان تحصیالت با میزان علقههای دینی و اعتقادی فرد و الگو شدن اخالقی وی
رابطهی نزدیک داشته است.
اهداف پژوهش:
 تبیین رابطهی فلسفه منزلت اجتماعی با جایگاه اندیشمندان و متخصصان در جامعه تبارشناسی فلسفهی مسلط منزلت اجتماعی در تعیین جایگاه اندیشمندان و متخصصان در جامعه از دیدگاه اسالمی -تبارشناسی فلسفهی مسلط منزلت اجتماعی در تعیین جایگاه اندیشمندان و متخصصان در جامعه از دیدگاه غربی

 مقایسهی فلسفهی مسلط منزلت اجتماعی در تعیین جایگاه اندیشمندان و متخصصان در جامعه از دیدگاه اسالمی و غربیروش تحقیق:
در پژوهش حاضر از روش توصیفی-تحلیلی و تطبیقی بردی استفاده شده است .بر این اساس ابتدا با استفاده از روش تبارشناسی،
سیر تحول فلسفهی مسلط بر منزلت اجتماعی در تعیین جایگاه اندیشمندان و متخصصان در جامعه از دیدگاه اسالمی و غربی مورد
بررسی قرار داده شده و سپس با استفاده از روش تطبیقی به مقایسهی این دو جریان پرداخته شده است .بردی در جریان روش
خود چهار مرحله را مشخص میکند که عبارتند از :الف -مرحلهی توصیف؛ ب -مرحلهی تفسیر؛ ج -مرحلهی همجواری؛ د-
مرحلهی مقایسه .در مرحلهی اول پژوهشگر به توصیف نمادها و پدیدههای مورد پژوهش بر اساس شواهد و اطالعاتی که از منابع
دست اول و دوم ،مطالعهی اسناد ،مطالعات دیگران و نیز مشاهدهی مستقیم بهدست آورده میپردازد .در واقع با ابزار یادداشت-
برداری به تدارک یافتههای کافی برای نقادی از آنها در مرحلهی بعدی پرداخته میشود.
ب -مرحلهی تفسیر؛ این مرحله شامل بررسی اطالعاتی است که در مرحلهی اول توصیف شده است.
ج -مرحلهی همجواری؛ طی این مرحله اطالعاتی که از صافی مراحل  4و  2گذشتهاند طبقهبندی میشوند و کنار هم قرار میگیرند
تا چارچوبی برای مقایسه در مرحلهی بعد مشخص شود.
د -مرحلهی مقایسه؛ در این مرحله مسألهی پژوهش با توجه به جزئیات در زمینهی شباهتها و تفاوتها مورد بررسی و مقایسه
قرار میگیرد .

«تجربهی شخصی» در نظام آموزش عالی

ملیحه رجائی
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طاهره جاویدی کالته جعفرآبادی
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چکیده:
همانطور که میدانیم تغییرات ایجاد شده در آموزش و پرورش جدید مدیون تغییر نگرش به انسان میباشد که مخصوصاً با عصر
روشنگری شروع شد و مطابق با آن جایگاه فرد در معادالت فردی و اجتماعی دستخوش تغییر گردید .بنابراین تحول در مفهوم
انسان ،شالودهی اصلی تغییرات در حوزهی آموزش و پرورش است؛ چرا که در فهم جدید از انسان ،او به موجودی خوداندیش تبدیل
شده به گونهای که همهچیز را در ظرف عقل و اندیشه خود به کمک تجربه و شناخت در میآورد و بر مبنای همین تحول اساسی
است که شاهد محوریت یادگیری و یادگیرنده ،آموزشهای معطوف به تفاوتهای فردی و تحول در روابط یاددهنده و یادگیرنده
هستیم .در همین راستا در برنامههای درسی ،روشهای تدریس و ارزشیابی نیز شاهد تحول و دگرگونی میباشیم .از طرف دیگر
همان طور که شاهد تغییرات در آموزش و پرورش هستیم باید در نظر داشت که آموزش عالی نیز که تابعی از برنامهریزی جامع
آموزشی یک کشور بهحساب میآید و در ادامهی آموزش عمومی جامعه است ،نباید خود را از این تغییرات کنار بکشد بلکه باید از
آنها استقبال کند و حتی در آنها تأثیرگذار نیز باشد .از جمله مفاهیمی که در آموزش و پرورش جدید وارد شده است ،بحث تجربه-
ی شخصی است و به موازات آن تغییراتی در این نهاد ایجاد شده است .تجربهی شخصی 441در آموزش ،ماهیتی اگزیستانسیالیستی
دارد و بر اساس آنچه فیلسوفان این نحله بدان اعتقاد دارند ،آموزش باید در فراگیرنده موجب اشتداد آگاهی گردد و این آگاهی ناظر
بر شناخت خود بهعنوان فردی مستقل ،آزاد و مسئول در تعیین نوع زندگانی خود است .چنانچه موریس بیان میکند ،آموزش در
این مکتب شامل دو دورهی پیشوجودی و لحظه وجودی است .در دورهی پیشوجودی انسان نسبت به هویت شخصی خود وقوف
ندارد ،در صورتی که در لحظه وجودی مردم نسبت به خودشان بهعنوان «من» در دنیا آگاهی مییابند .هر چند ادراک این لحظه از
جانب افراد یکسان نیست با اینحال آموزش اگزیستانسیالیستی در این دوره -که اغلب منطبق بر دوران دبیرستان و دانشگاه است-
را شامل میشود(گوتک .)453 :4931 ،بنابراین بررسی تجربهی شخصی در آموزش عالی بهعنوان راهکاری برای تعالی دانشگاهیان
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و همچنین برای برونرفت از برخی مشکالت گریبانگیر نظام آموزش عالی است که بهزعم برخی از صاحبنظران ناشی از نادیده
گرفتن نقش سوژه و یا عاملیت و جایگاه فرد در ساختار آموزش عالی ،مطیع ساختن نسبت به سیستم سیاسی و کمّیسازی و
درونیسازیِ ارزشهای بیرونی میباشد .لذا در این شرایط است که بازخوانی و کاربست برخی از ایدههای پیروان فلسفه
اگزیستانسیالیسم برای برطرف کردن قمستی از مشکالت نظام آموزش عالی راهگشا خواهد بود .لذا این مقاله قصد دارد به تجربهی
شخصی بهعنوان راهکاری برای برون رفت و استعالی نظام آموزشی کشور بپردازد و برای این مهم ابتدا به سیر مفهوم تجربه در
آموزش میپردازد ،پس از آن بحث تجربهی شخصی و بهطور کلیتر اهداف آموزشی وجودگرایی تشریح میشود و سپس با نظر به
مشکالت آموزش عالی کشور سعی در تفصیل چگونگی کاربست تجربهی شخصی در آموزش عالی میشود و البته موانع و نواقص
این نگرش بیان خواهد شد .در انتها نیز پیشنهاداتی ارائه میشود.
شایان ذکر است که آموزش عالی به دو صورت در جوانان تحول بهوجود میآورد .در بُعد رسمی با رفتن به کالس درس و آموزش-
های پیدرپی سطح علمی دانشجویان ارتقاء مییابد و بُعد دیگر مربوط به محیط دانشگاهی است که منشأ آموزشهای غیررسمی
میباشد؛ زندگی جمعی دانشجویان ،آگاهی از سنتها و قوانین حاکم میان آنها ،مشارکت در فعالیتها و پرورش یافتن در بین هم-
سن و ساالن خود با شرایط فرهنگی متفاوت ،میتواند بسیار آموزنده باش د .لذا در این مقاله ابتدا به جایگاه تجربهی وجودی از
طریق آموزشهای علمی (الف) (ییر )2005،447و سپس به تجربه از طریق غیررسمی (ب) (مولر و گروسن 441و همکاران )2041،در
آموزش عالی اشاره میشود .به این ترتیب دانشجویان هم از طریق تکالیفی که استاد به آنها میدهد به خودآگاهی میرسند ،به این
طریق از نقاط ضعف و قوت خود آگاهی پیدا میکنند و از طرفی پی به عالیق و دلبستگیهای خود در زمینههای متفاوت میبرند
که البته این امر نیازمند انتخاب آگاهانهی تکالیف از سوی استادان و همچنین خودآگاه بودن استاد میباشد .از طرف دیگر موقعیت
دیالکتیکی که برای دانشجویان از طریق محیط پیش میآید به آنها کمک میکند تا از خود فراتر روند و مسائل را از جنبههای
متفاوت بررسی کنند و آگاهی آنها عمیقتر گردد .بهطور خالصه ،اگزیستانسیالیسم عملگرایی را بهلحاظ تکیهاش بر روش علمی
مورد انتقاد قرار میدهد .روش او هم بر کارایی روش علمی تأکید می کند و هم بر خرد برخاسته از مراودات مشترک انسانی و این
روش بر توانایی فرد در کاربرد راهکارهای علمی بهعنوان روش انحصاری تثبیت حقایق موقت تأکید میکند .روش علمی عامدانه
جنبههای ذهنگرایانه و ارزشمند زندگی را به حداقل میرساند و تقاضا برای عینیت علمی به کمّی شدن تجربهی انسانی منتهی
میشود .همانطور که مارسل بیان میکند« ،اعتماد نامحدود به تفکر فناورانه به فروپاشی انسان اصیل میانجامد ».مارسل نشاط
115 . Yair
116 . Muller, Grossen

زندگی را مرتبط با احساس فردیتی میداند که از ریشه داشتن در محیطی عینی و ملموس جداییناپذیر است .مارسل بهدنبال
کشف و ارائهی آن ساحتهایی از تجربهی انسانی است که از دل آنها این اطمینان سر بر میآورد که واقعیتی سرمدی هست که به
زندگی انسان معنای نهایی یا وزن وجودی میبخشد (کین .)21 :4934 ،از طرفی در جامعهی مدرن الزم است افراد تصمیمات
بسیاری بگیرند؛ بهعبارت دیگر افراد مدام در حال اتخاذ تصمیم هستند ،چرا که شخصیت انسان از طریق دیالکتیک بین خود و
دیگران مهمی که محیط او را تشکیل دادهاند ایجاد و تثبیت میشود و از آنجا که خانواده اولین نهادی است که به اشخاص اجازه
میدهد تا ارزشها را بسازند ،موضوعات و فرصتهایی را برای بیان احساسات به آنها میدهد و موقعیتهای احساسی را درون خود
خلق میکند (ساسرلند.)4317 ،445
کلیدواژگان :تجربه ،تجربهی شخصی ،وجودگرایی ،آموزش عالی.
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تبیین مالحظات اخالقی در فرایند پژوهش

شیرزاد رضوی زاده
رضا قنبری
چکیده:
بدون تردید یکی ازکارکردهای اصلی دانشگاهها در هر جامعهای ،پژوهش و تولید علم میباشد .پژوهش منبع دانایی و توانایی هر
ملتی است .با توجه به اهمیت دانش در فرایند تولید علم و تأثیر آن بر سرنوشت بشر ،امروزه هنجارمندی رفتارهای علمی و ارزش-
های حاکم بر فعالیتهای پژوهشی در اجتماعات علمی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است؛ چنان که با ظهور فلسفه علم و
نگاه معرفتشناختی عقالنی ،اصول اخالقی حاکم بر فعالیتهای علمی و پژوهشی مدنظر پژوهشگران و صاحبنظران میباشد .اما
این پژوهشها و تحقیقات دانشگاهی باید بر اساس اصول و قواعد و معیارهای ارزشی و استانداردهای حرفهای انجام گیرد و موازین
اخالقی در تمامی فرایند پژوهش مدنظر قرار گیرد .هدف اصلی این پژوهش تبیین مالحظات اخالقی در فرایند پژوهش میباشد.
برای بررسی تعامل اخالق و پژوهش باید اخالق حرفهای ،اخالق بهمنزلهی یک دانش ،اخالق پژوهشگر و اخالق سازمانهای
پژوهشی را مورد نقد و نظر قرار داد .در این پژوهش که بهروش توصیفی و کتابخانهای انجام گرفته است ،سعی شده ضمن تبین
چیستی اخالق در پژوهش ،مالحظات اخالقی که باید از سوی پژوهشگران و محققان رعایت شود ،مورد بررسی قرار گیرد و در ادامه
راهکارهای عملی مناسب بهمنظور نهادینه کردن اخالق پژوهشی پیشنهاد گردد .سازمانهای
کلیدواژهها :آموزش عالی ،پژوهش ،فلسفه علم ،مالحظات اخالقی ،اخالق پژوهش.

مسائل و نگرانیهای خصوصیسازی آموزش عالی کشور

مهدی سبحانی نژاد
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علی کشاورززاده
چکیده:
خصوصىسازى در آموزش عالى ،به فرایند یا گرایشى اطالق مىشود که در آن ،مدارس عالى و دانشگاهها اعم از دولتى یا خصوصـی،
سیاستها یا هنجارهاى عملى مربوط به بخش خصوصى را در پیش مىگیرند .امروزه خصوصیسازی بهعنوان یکی از راههـای مـورد
توجه دولتها برای رسیدن به رشد مطلوب اقتصادی مطرح است .خصوصـیسـازی و کـاهش تصـدیگـری دولـت در فعالیـتهـای
اقتصادی ،بخش عمدهای از سیاستهای تعدیل ساختار اقتصادی را تشکیل میدهد .گسترش خصوصیسازی نهتنها مشارکت بخـش
غیردولتی را در ادارهی امور تصدیگری اقتصاد افزایش میدهد و به انگیزهی کارآفرینی ،ابتکار و نوآوری قوت میبخشد ،بلکـه تـوان
کارشناسی دولت را برای انجام پژوهشهای الزم جهت اتخاذ سیاستهای کالن اقتصادی مؤثر و کارآمد بهکار خواهد گرفت .در ایـن
راه ،دولت از نقشی اساسی و کلیدی برخوردار است .پژوهش حاضر سعی بر این دارد تا ضمن مشـخص کـردن چشـمانـداز تـاریخی
پیدایش و حمایت دولت از نظامهای آموزش عالی کشور ،درک نظری در زمینهی تأمین مالی آموزش عالی و بررسی تجربی مسـأله-
ی خصوصیسازی آموزش عالی را مدّ نظر قرار داده و در نهایت ،به تحلیل مسائل مهم در زمینهی خصوصیسازی آمـوزش عـالی در
راستای ترویج روشهای معنادار و کارآمد به عمل آورد.
کلمات کلیدی :خصوصیسازی ،آموزش عالی ،مسائل ،نگرانیها
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تبیین ابعاد و مؤلفههای تربیت دینی در آموزش عالی بهمنظور تربیت انسان مطلوب اسالمی

مهدی سبحانی نژاد
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نجمه احمدآبادی آرانی
آزاد محمدی
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مقدمه:
امروزه در جامعهی ما انتظار میرود که دانشگاه نیز همچون هر مؤسسهی آموزشی دیگری  ،در کنار رشد علمی ،جایگاهی برای رشد
و ارتقای تربیت دینی باشد؛ به این معنا که دانشجویان پس از سپری کردن سالیان تحصیل ،از جهت دینداری نیز ارتقاء یافته
باشند .اما اگر این انتظار ،مورد تحلیل کافی قرار نگیرد و گونههای صواب و ناصواب آن از یکدیگر تفکیک نشوند درخواستهای
سادهانگارانهای از دانشگاه شکل خواهد گرفت با این تصور که گویا دانشگاه کارخانهای است که مواد خامی به آن وارد میشوند و در
نهایت بهصورت محصوالتی که متولیان میخواهند از آن خارج میگردند .نیاز به تحلیل انتظار مذکور از آنجا نشأت میگیرد که
میتوان گفت در این انتظار ،رگههای معقولی وجود دارد چنان که خاماندیشیهایی نیز در آن قابل تشخیص است .در همهی
دانشگاههای جهان ،خردمندان انتظار دارند دانشجو  ،پا به پای رشد علمی ،تحولی در شخصیت و نگرش خویش احساس کند زیرا
دانشگاه جایی برای انباشت اطالعات در ذهن دانشجو نیست ،بلکه انتظار میرود عالوه بر کسب تخصص در عرصهای علمی ،بینشی
فراگیر نسبت به فرهنگ و مسائل بشری و احساس مسؤلیت در قبال آنها فراهم آید .در جامعهی ما ،به سبب اینکه فرهنگ جامعه
صبغه ای دینی دارد انتظار از دانشگاه ممکن است منجر به این شود که به واقع تحوالت شخصیتی در دانشجو رخ دهد بهطوری که
این تحوالت بعد دی نی و معنوی داشته باشد از همین جاست که نیاز به تحلیل رابطهی آموزش عالی و تربیت دینی سرچشمه می-
گیرد (باقری ،4932 ،ص .)12در این راستا ،دستیابی به یک نظام آموزش عالی کارآمد در کشوری همچون جمهوری اسالمی ایران
که از تمدنی کهن برخوردار بوده و عقاید و ارزشهای اسالمی در آن حاکم است ،مستلزم بررسی تناسب اصول این نظریه با عقاید و
ارزش های ملی و اسالمی و در نهایت ،تالش روشمند برای تدوین نظریهای کارآمد در عرصهی تعلیم و تربیت است .از این رو،
آگاهی دقیق و عمیق از معارف اسالمی و بهرهگیری از آن در پژوهش ،بازنگری و بومیسازی مبانی و مسائل علوم انسانی ،از جایگاه
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ویژهای برخوردار است که در این میان ،بحث مفهومسازی تربیت دینی ،از موضوعات مهم در مجامع پژوهشی بهشمار میآید .توجه
به زیرساخت های موضوع مورد بحث و عوامل جانبی آن ،دقتی در خور توجه را میطلبد و آنچه در این باب اهمیت ویژهای دارد،
وضوح مفهوم و آشکار کردن جوانب آن است .در این میان ،آنچه می تواند تمامی مراحل یاد شده را جهتدهی کند ،مسائلی است
که جامعهی عصر حاضر و آینده با آن روبه روست و انتظار دارد که نهاد آموزش عالی ،افرادی را پرورش دهد که بتوانند از عهدهی
حل مسائل برآیند .بنابراین ،تبیین وجوه گزارههای انسان مطلوب اسالمی و ابعاد و مؤلفههای تربیت دینی بهمنظور تربیت انسان
مطلوب اسالمی در آموزش عالی ،از جمله اهداف اصلی این پژوهش است.
سؤالهای پژوهش
وجوه گزارههای انسان مطلوب اسالمی چیست؟
ابعاد و مؤلفههای تربیت دینی بهمنظور تربیت انسان مطلوب اسالمی در آموزش عالی چیست؟
روش پژوهش
این پژوهش از نوع بنیادی-کاربردی و روش مطالعه توصیفی-تحلیلی است .در روش تحلیلی ،اطالعاتی که از طریق بررسی اسناد،
مدارک و کتابها بهدست میآید ،به گونهای سامان داده میشود که بتوان به پرسشهای پژوهشی پاسخ داد (سرمد و همکاران،
.)4951
یافتههای پژوهش
سؤال یک؛ وجوه گزارههای انسان مطلوب اسالمی چیست؟
بررسی ویژگیهای انسان مطلوب و ارائهی الگو و طراحی آن شاید یکی از اساسیترین گامهای تربیتی باشد چرا که غایت اصلی
آموزش وپرورش ساختن و پرورش انسان است و این مهم حاصل نمیشود مگر در سایهی روشنگریهایی که محصول و رهاورد
ترسیم چهرهی مطلوب انسان در قالب نظامهای تربیتی است (رهنما .)4931،اما این که انسان مطلوب اسالمی کیست و دارای چه
گزارههای بنیادینی است ،سؤالی است که در اینجا به برخی از وجوه آن پرداخته میشود.
 .1بر مدار فطرت
در اندیشهی اسالمی انسان مطلوب موجودی دارای فطرت الهی ،معرفت و گرایشی اصیل نسبت به خداوند است که با حرکت در
مسیر فطرت الهی خویش میتواند به همهی شناختها ،گرایشها و اعمال خود جهتی الهی داده و به آرمانهای واال و اهداف
متعالی خویش دست یابد.
 .2انسان بهمنزلهی عامل

طرحوارهی انسان بهمنزلهی عامل بیانگر این است که در اندیشهی اسالمی ،انسان چون ع املی در نظر گرفته شده است که میتوان
اعمال صادر شده از او را به خود وی منتسب ساخت و او را منشاء عملش در نظر گرفت (باقری.)49-44: 4933 ،
 .3هدفمندی و کمالگرایی
دستیابی به غایت هستی ،هدف اساسی آدمی است؛ قرب إلی اهلل مصداق غایت زندگی انسان از منظر دین میباشد و تحصیل همه-
ی کماالت مقدمهی قرب به خداست و انسانیت انسان در گرو آن است (مبانی نظری تحول بنیادین.)444-442 :4930،
 .4حیات طیبه
به نظر می رسد که حیات طیبه و زندگانی پاک ،در بینش اسالمی ،بهعنوان هدف غایی پرورش انسان مطلوب در قرآن کریم مطرح
باشد .اگر این نتیجهگیری درست باشد حیات طیبه می تواند هدف کانونی پرورش انسان مطلوب تلقی شود (رهنما.)4931،
سؤال دوم؛ ابعاد و مؤلفههای تربیت دینی بهمنظور تربیت انسان مطلوب اسالمی در آموزش عالی چیست؟
تجربهی بشری نشان میدهد که تکیهی انحصاری بر عقل و پیشرفت های علمی راهگشا نیست .علم نیاز به هدف متعالی دارد به
همین جهت حضور دین بهخوبی احساس میشود .در این راستا ،تربیت دینی بهواسطهی اندیشهی توحیدی به انسان ،برای
موجودات ،ماهیت از اویی و بهسوی اویی قائل است و با توجه به تعریف انسان و تبیین خاص از نیازهای او ،در راستای کمال انسان
و قرب الهی است .لذا الزم است که در رأس تمام مسائلی که پیش روی نظام آموزش عالی قرار گرفته است بر هماهنگی تقدم
تزکیه بر تعلیم ،کرامت انسانی ،معرفت و بصیرت  ،عقالنیت و مالزمت علم و عمل تأکید شود.
تقدم تزکیه بر
تعلیم

مالزمت علم و
عمل

عقالنیت

معرفت و
بصیرت

کرامت انسانی

نمودار ماهیت و مؤلفههای علم تربیت دینی در آموزش عالی

کلید واژه :علم دینی ،انسان ،تربیت دینی ،آموزش عالی

منابع
باقری ،خسرو ( .)4933بررسی تطبیقی طرحواره اسالمی عمل با انسانشناسی (پسا) ساختارگرا ،فصلنامه تعلیم و تربیت ،شماره 33
باقری ،خسرو ( .)4932آموزش عالی و تربیت دینی ،فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی ،سال  ،1شماره 2
دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش ،شورای عالی انقالب فرهنگی ،وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران () 4930
مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسالمی ایران
رهنما ،اکبر ( .)4931سیمای ویژگی های انسان مطلوب از دیدگاه تربیتی اسالم ،مجله تربیت اسالمی ،سال اول ،شماره اول
سرمد ،زهره؛ بازرگان ،عباس؛ حجازی ،الهه( .)4951روش های تحقیق در علوم رفتاری ،تهران :انتشارات آگاه

فلسفهی خصوصیسازی در آموزش عالی ایران ،شرایط ،دالیل ،ضرورتها ،راهکارها و موانع آن
با بهرهگیری از مالحظات بینالمللی
مهدی سبحانی نژاد

122

علی کشاورززاده
چکیده:
در همهی کشورهای جهان ،دولتها پذیرفتهاند که خود را از عرصهی اجرائیات و تصدیها رها کنند و به موقعیت نظارت و
سیاستگذاری برگردند .از اینرو بسیاری از حوزههای فعالیت که سالها حوزهی عمل دولت تلقی میشد ،به بخش خصوصی واگذار
شده است .بدون تردید یکی از رشتههای فعالیت در این راستا ،سرمایهگذاری در آموزش عالی است و یکی از اشکال سرمایهگذاری
در آموزش عالی ،خصوصیسازی میباشد .سرمایهگذاری که از طریق خصوصیسازی در آموزش عالی صورت میگیرد ،رابطهی
منطقیتر اقتصادی بین آموزش و اشتغال را نیز دنبال میکند و از طرفی سرمایهگذاری در سرمایهی انسانی یکی از روشهای
تسریع رشد اقتصادی است .بنابراین ،امرزوه بنا بر دالیل اقتصادی ،خصوصیسازی در آموزش عالی در سراسر دنیا به امری غیر قابل
اجتناب تبدیل شده است .پژوهش حاضر ضمن بررسی مسائل خصوصیسازی آموزش عالی در کشورهای پیشرفتهی دنیا ،با بهره-
گیری از تجارب کشورهای مربوطه ،سعی در ارائهی شرایط ،دالیل ،ضرورتها ،راهکارها و موانع خصوصیسازی آموزش عالی در
کشور دارد .روش پژوهش حاضر از نظر هدف ،بنیادی و از نظر گردآوری دادهها ،توصیفی میباشد.
کلمات کلیدی :خصوصیسازی ،آموزش عالی ،راهکار ،موانع ،شرایط

 .1دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد

بررسی ماهیت و جایگاه آرمان اجتماعی عدالت آموزشی در اسناد باالدستی آموزش عالی در ایران
علی ستاری

123

فاطمه یزدانی منش
عباس فرازی
چکیده:
هدف این پژوهش ،شناسایی ماهیت و جایگاه آرمان اجتماعی عدالت آموزشی در اسناد باالدستی آموزش عالی در ایران است.
سؤاالت در این راستا عبارتاند از:
 -4دیدگاههای عمده در عدالت اجتماعی کداماند و در عمل چه داللتهایی را بههمراه دارند؟
 -2ماهیت و جایگاه عدالت آموزشی در اسناد باالدستی آموزش عالی در ایران چگونه است؟
 -9آیا عدالت آموزشی با توجه به کاربرد آن در اسناد باالدستی آموزش عالی در ایران قابل تحقق است یا خیر؟
در این پژوهش از روش تحلیل تطبیقی 421و تحلیل مفهومی 427با رویکرد انتقادی ،استفاده شده است .از روش تحلیل تطبیقی برای
تحلیل و تطبیق نظریههای عمدهی عدالت اجتماعی و متعاقب آن عدالت آموزشی استفاده شده و از روش تحلیل مفهومی بهمنظور
معنایابی و تصریح مفاهیم عدالت ،عدالت اجتماعی و عدالت آموزشی بهره گرفته شده است .همچنین در بررسی امکان تحقق
عدالت آموزشی در آموزش عالی ایران با رویکرد انتقادی به کمّ و کیف به کارگیری مفهوم عدالت آموزشی در اسناد باالدستی
آموزش عالی پرداخته شده است.
نتایج نشانگر آن است که ذهنیت تدوینکنندگان اسناد باالدستی در آموزش عالی ایران ،عالوه بر گرایش به رویکرد اسالمی ،بر
نظریهی سنتی عدالت بهخصوص آرمانگرایی معطوف بوده است؛ از اینرو عدالت آموزشی در اسناد باالدستی آموزش عالی در ایران،
دارای ماهیتی دینی و متأثر از آرمانگرایی سنتی است .لذا عدالت آموزشی با آمیزهای از خوانش ایدئولوژیک از دین و آرمانگرایی
سنتی تلفیق یافته است .با این حال اسناد در تحقق عدالت آموزشی کماکان دارای چالشهایی هستند که بدون اصالح و رفع آنها
تحقق عدالت اجتماعی در آموزش عالی ایران در عمل با مشکل مواجه خواهد شد.
 .1عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا
124
. comparative analysis
125
. conceptual analysis

کلمات کلیدی :آرمان اجتماعی ،عدالت آموزشی ،اسناد باالدستی ،آموزش عالی

شناسایی و بررسی ایدهی فلسفی دانشگاه همبولتی
میثم سفیدخوش126
چکیده
همبولت در سرآغاز سدهی نوزدهم ایدهای فلسفی برای دانشگاه طراحی کرد که به گفتهی گادامر ،دستکم بهنحـو صـوری ،همـهی
دانشگاههای سراسر سدهی نوزده و عمدهی سدهی بیستم را در سیطرهی خود قـرار داده بـود .تـا پـیش از او دسـتکـم دو ایـدهی
بنیادین دیگر مطرح شده بودند که دانشگاه پاریس نمایندهی اصلی یکی از آنها و دانشگاه هاله نمایندهی دیگری به شمار مـیرفـت.
خود همبولت با تأسیس دانشگاه برلین ایدهی نظری خود را جامهی عمل پوشاند .ایدهی همبولت بر تقریـری از سـاختار سیاسـی و
اجتماعی جامعهی بشری استوار بود و دربرگیرندهی راهی برای برونرفت از بنبستهایی بود که در حیات فرهنگی آدمـی مشـاهده
میکرد .از همین رو ایدهی فلسفی او برای دانشگاه نه بر پایههای انتزاعی بلکه بر مؤلفههای اصـلی بیلـدونگ یـا فرهنـگ و پـرورش
تاریخی آدمی استوار بود .از نظر همبولت دانشگاه باید در نسبت با مفهوم «حقیقت» و نه «خدمت» تعریف شود ولی بهنوبـهی خـود
حقیقت هم باید در نسبت با بیلدونگ آدمی تحقق پیدا کند .برای این منظور آموزش بهتنهایی دانشگاه را جهتمنـد نمـیکنـد بلکـه
پژوهش بخشی جداناشدنی از ماهیت کار دانشگاهی خواهد بود .در واقع تعلیق شیوههای مدرسی ( )scholasticآمـوزش مـا را بـه
«علمی که هنوز کشف نشده است» رهنمون میکند و نه علمی که از پیش موجود بوده است .دیدگاه فلسـفی همبولـت بـر خـالف
آنچه به نظر میرسد تا پیش از او هیچگاه بدیهی به شمار نمیآمد و از همین رو توانست انقالبی در ایدههـای نظـری دانشـگاههـای
پس از خودش ایجاد کند .بازشناسی دقیق ارکان ایدهی همبولتیِ دانشگاه مسئلهی اصلی مقالهی حاضر اسـت و بـه نظـر مـیرسـد
ال چـه خوانشـی از ایـدههـای
دستاوردهای آن الگویی برای ارزیابی دانشگاه در جامعه ی ایرانی به دست خواهـد داد تـا ببینـیم عمـ ً
همبولتی به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه در دانشگاه بومی ما پدید آمده است.
واژههای کلیدی :همبولت ،ایدهی فلسفی دانشگاه ،حقیقتِ کشف نشده ،خدمت به دولتـملت ،بیلدونگ ،پیوند آموزش و پژوهش

 .1عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران

بررسی نظریهی کنش ارتباطی هابرماس و داللتهای آن در آموزش عالی ایران

علی ستاری
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فاطمه یزدانی منش
عباس فرازی
چکیده:
هدف مقاله حاضر ،شناسایی مؤلفههای سازندهی نظریهی کنش ارتباطی هابرماس و داللتهای آن در آموزش عالی ایران است.
پژوهش بهروش کیفی و با بهرهگیری از شیوهی استنباط فلسفی با تکیه بر آراء و اندیشههای یورگن هابرماس انجام شده است .در
مراحل انجام پژوهش ،ابتدا مؤلفههای اصلی نظریهی کنش ارتباطی هابرماس شناسایی شده و سپس به کمک استنباط فلسفی
داللتهای آن در آموزش عالی ایران بررسی شده است .با توجه به وجود مشکالت مختلف بر سر راه نظامهای آموزش عالی بهویژه
مشکالت کنشگران دانشگاهی در برقراری ارتباط صحیح و منطقی با یکدیگر ،عدم برخورد منطقی با قضایا و عدم دستیابی به
استقالل فکری و اخالقی ،پرداختن به اندیشههای هابرماس ضروری مینماید.
نتایج نشان میدهد که نظریهی کنش ارتباطی هابرماس بر مؤلفههای اساسی حوزهی عمومی ،جهان زیست ،نظام (سیستم) ،کنش
ارتباطی و کنش عقالنی استوار است .مؤلفههای یادشده داللتهایی را برای آموزش عالی بههمراه دارد که حائز اهمیت است .در این
میان مهمترین داللتها عبارتاند از :نیاز به آموزش انتقادپذیری و توسعهی تفکر انتقادی (فرهنگ نقد و نقادی)؛ نیاز به برپایی
کرسیهای آزاداندیشی عمومی؛ حرکت به سمت عرصهی عمومی علم ،مشارکت همهجانبهی اجتماعات علمی در سیاستگذاریها،
خط مشیها و ارزیابیها ،بررسی علم در چارچوب نظریهی زیست-جهان ،همگرا ساختن رشتههای علوم طبیعی و انسانی و توجه به
ماهیت رویکرد میانرشتهای در علوم انسانی.
واژگان کلیدی :کنش ارتباطی ،هابرماس ،آموزش عالی ،حوزه عمومی ،جهان زیست ،نظام (سیستم)
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تبیین ضرورت رویکرد موازی به دو رهیافت سازمانی و منابع انسانی در ترویج اخالق
در آموزش عالی در پرتو مورد پژوهی رسالهنویسی

سکینه سلمان ماهینی
چکیده:
امروزه به دلیل سلطهی سازمان ها بر منابع انسانی و عملکردشان ،ترویج اخالق صرفاً از طریق آموزش اخالقی منابع انسانی امکان-
پذیر نیست بلکه اخالقمندی سازمانی در پرتو باز مهندسی فرایندها و ممیزی اخالقی قوانین حاکم بر عملکردهای سازمانی نیز
ضرورت دارد.
این پژوهش با هدف ترویج اخالق در آموزش عالی به تبیین ضرورت اتخاذ هر دو رهیافت سازمانی و منابع انسانی در تعالی اخالقی
آموزش عالی میپردازد .در این نوشتار از طریق مطالعهی مورد پژوهی ،با توسل به مورد رسالهنویسی در دورهی تحصیالت تکمیلی،
و تحلیل دادهها ،ضرورت رویکرد موازی به هر دو رهیافت سازمانی و منابع انسانی تبییین میگردد .در پرتو این پژوهش ،نقش
اخالق در ارتقاء سطح کیفی و علمی آموزش عالی بهویژه محصوالت علمی دانشجویان نیز روشن میشود.
از آنجا که افراد از کل سازمان و محیطی که در آن حضور دارند میآموزند و نیز قوانین و شیوهنامهها در نحوهی عملکرد آنها تأثیر
مستقیم دارد ،اخالقیسازی کل سازمان و محیط ضروری است .عدم تطابق ارزشهای کل سازمان با آنچه که آموزش داده شده و
توصیه میشود سبب رواج فرهنگ دورویی و ریاکاری سازمانی میگردد .تعهد اخالقی آموزش عالی و دانشگاه ،سبب الگودهی به
رفتار اخالقی اساتید ،دانشجویان و کارکنان میشود .مسلم است که همهی ابعاد رشد اخالقی و شخصیتی نمیتواند در ارائهی یک
یا دو واحد درس اخالق ،تحقق پیدا کند؛ بلکه باید بافت و زمینهی فرهنگی آموزش عالی و دانشگاه با چنین رشدی عجین و
هماهنگ شود .این امر نیازمند ارتقاء درک مسئولیتپذیری جامع و کلی آموزش عالی نه تنها نسبت به سعادت اساتید ،دانشجویان و
کارکنان خود ،بلکه نسبت به کل جامعه است .برای اجتماعیسازی و آموزش اخالقی افراد در پرتو آموزش عالی ،توجه به ممیزی
اخالقی قوانین و فرایندها نیز ضرورت دارد .سیستم ارزش اجتماعی که اساتید ،دانشجویان و کارکنان با آن در دانشگاه مواجه

میشوند و ارزشهایی که پنهان یا آشکارا از طریق قوانین و شیوهنامهها به افراد منتقل میشود سبب رشد یا مانع رشد اخالقی آنها
میگردد.
در رسالهنویسی فرایندها و قوانین خاصی مانند نحوهی انتخاب استاد راهنما ،مشاور ،داور ،و نحوهی حضور و مشارکت آنها در انجام
کار ،نحوهی انتخاب موضوع ،نحوهی انجام رساله ،نحوهی دفاع و غیره مطرح است که هم سیستم خاصی از ارزشهای اخالقی و
الگوهای رفتار اخالقی را بهصورت پنهان به دانشجو و استاد منتقل میکند و هم دست استاد و دانشجو را از حیث پایبندی به
اصول اخالقی میبندد یا باز می گذارد .از این رو بازنگری و باز مهندسی این فرایندها و قوانین ضرورت دارد .در عین حال قدرت
فردی و مسئولیت افراد را علیرغم سلطهی سازمانی نباید نادیده گرفت .تحقق محیط سازمانی و جامعهی آموزشپذیر اخالقی و
ممیزی اخالقی فرایندها و قوانین ،گرچه ضروری است اما امری دشوار ،تدریجی است و در طی زمان طوالنی قابل تحقق است .این
دشواری و بلند مدت بودن ،از سویی نباید مأیوسکننده باشد و از سوی دیگر چنین تلقی شود که هرگونه اثربخشی در تعالی
اخالقی مبتنی و منوط به آن است ،درنتیجه هرگونه فعالیت منفرد تا تحقق چنین جامعهای به تأخیر بیفتد .حتی اگر برای تغییرات
کلی و سراسری تالش میشود نباید از ظرفیت و توان و درنت یجه مسئولیت هر فرد برای ایجاد تأثیر مثبت ،غفلت کرد .افراد ،مسئول
انتخابها و سایر ابعاد اخالقی شخصی خود هستند .این امر در آیهی  401سورهی مائده بهصراحت آمده است« :یا أیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا
عَلَیْکُمْ أَنْفُسَکُمْ ال یَضُرُّکُمْ مَنْ ضَلَّ إذَا اهْتَدَیْتُمْ( ».ای کسانی که ایمان آورده اید ،مراقب خودتان باشید ،اگر شما خود هدایت یافتید
(ضاللت) کسی که گمراه شده به شما زیانی نمیرساند ).پژوهشها نیز قدرت فردی را در پایبندی اخالقی تأیید میکنند .بنابراین
اثربخشی فعالیت ها برای افزایش اخالقمندی در پرتو توجه موازی به هر دو رهیافت سازمانی و فردی امکانپذیر است.
کلمات کلیدی :آموزش عالی ،ترویج اخالق ،رهیافت سازمانی ،رهیافت منابع انسانی ،رسالهنویسی

تحلیل انتقادی گفتمان مهندسی فرهنگی درآموزش عالی ایران و پیامدهای تربیتی آن

سید مهدی سجادی

128

الهام زارع
چکیده:
اگر مهندسی فرهنگی را بهمعنای ارائهی هندسه و طرح کلی حرکتی کالن با رویکرد فرهنگی بدانیم که به واسطهی این طرح و
نقشهی حرکت ،چشمانداز و دورنمای روشنی از زمینهها و بسترهای حرکت در تمام عرصههای مطرح همچون اقتصاد ،سیاست،
اجتماع و غیره حاصل شود ،باید در درجهی اول ،به شناسایی و نقد و تحلیل دستاوردهای گذشته و وضع موجود با همهی نقاط
قوت و ضعف آن بپردازیم ،تا مشخص شود آنچه داریم یا بهدست آوردهایم و ایدهها و سیاستهای اجرایی مطرح شده تاکنون که در
پی اصالح ،فرهنگسازی ،تعدیل و غیره بوده اند ،در کجای معادالت مهندسی فرهنگی جای میگیرند؟ آیا باید نادیده انگاشته شوند
یا با تعدیل و اصالح یا ثابت نگه داشتن آن ها باید در مسیر گفتمان مهندسی فرهنگی سنجیده حرکت کنیم؟
این مقاله در پی تحلیل انتقادی آنچه در عمل در راستای انقالب فرهنگی و گفتمان مهندسی فرهنگی طی سالهای پس از انقالب
اسالمی در آموزش عالی ایران رخ داده است میباشد ،تا با ذکر شواهدی از اقدامات صورت گرفته ،نقاط قوت و ضعف و پیامدهای
تربیتی آن در آموزش عالی را بشناسد .بیشک یکی از ملزومات اجرای مهندسی فرهنگی صحیح در آموزش عالی بهعنوان باالترین
مرحلهی آموزش در هر جامعهای ،بررسی کنش و واکنش افراد دخیل و شیوهی طرح و عمل هر سیاست فرهنگی و نتایج آن است.
پس از مفهوم شناسی گفتمان مهندسی فرهنگی و ذکر شمول آن ،به ذکر شواهدی از طرح و اجرای این ایده در آموزش عالی
پرداخته میشود .ایدههایی چون تفکیک جنسیتی در دانشگاهها ،ایدهی اسالمیسازی علوم ،کرسیهای آزاد اندیشی و غیره با
مطالعهی اسناد مرتبط با آنها مورد نقد قرار میگیرند و پیامدهای تربیتی آنها مورد شناسایی قرار میگیرد.
یافتهها نشان میدهند که داشتن نگاه شبکهای به مسائل فرهنگی ،آگاهیبخشی و نقد هر ایده قبل از اقدام به اجرای آن در آموزش
عالی ،اهمیت دادن به درک و شخصیت و مرحلهی سنی افراد در آموزش عالی قبل از طرح و اعمال هر سیاستی برای آنها ،تبیین،
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تعریف و شفافسازی ایدهها برای افراد ،داشتن هدف ،داشتن سعهی صدر و دوری از شتابزدگی و حرکت گامبهگام برای جذب
حداکثری و دفع حداقلی آراء و حمایت از سیاستها ،فرهنگسازی و آگاهی دادن در مورد تبعات مثبت ایدهها در رشد فردی و
اجتماعی و توسعهی فرهنگی کشور ،رشد دادن آگاهی هویتی ،تاریخی ،فرهنگی و ارزشی افراد در طول زمان ،درک تفاوتهای
فرهنگی افرادی که هدف مهندسی فرهنگی اند ،رشد فضای نقادی و غیره عوامل موفقیت در اجرای ایدههای مطرح شده میباشند
که هر کدام دارای پیامدهای مثبت تربیتی اند .در مقابل آنجا که به این فاکتورها توجه نشود و با شتابزدگی سعی در اجرای
مصوبات باالدست شود ،تجربه نتایج عکس و هدر رفتن وقت و هزینه و اعتبار مصوبات را نشان داده است .در پایان پیشنهاداتی برای
اجرای درست گفتمان مهندسی فرهنگی در عرصهی آموزش عالی مطرح میشود.
واژگان کلیدی :گفتمان مهندسی فرهنگی ،آموزش عالی ،پیامدهای تربیتی ،تحلیل انتقادی

دانشگاه در آیینهی تاریخ یا جغرافیا:
تحلیل انتقادی سیاستگذاری در نظام آموزش عالی ایران در سه دههی گذشته

سید مهدی سجادی

129

چکیده :
سیاستگذاران و تصمیمگیرندگانِ حوزهی نظام آموزش عالی (دانشگاهها) اساساً عمل و فرایند سیاستگذاری و تصمیمگیری و
برنامهریزی خود در خصوص نظام آموزشی را بر مبانی و خاستگاههایی استوار میسازند که بتوانند ذیل حمایتها و پشتیبانی آن
خاستگاه یا مبنا (مبنا و خاستگاه به مثابه چارچوبهای پذیرفته شده و پارادایمیک) به ارزیابی و توجیه اعتبار و صحت عمل خود
مبادرت ورزند .آنچه از منظر تاریخی و تجربهی زیسته نظام آموزش دانشگاهی (آموزش عالی) در چند دههی اخیر در ایران میتوان
بدان اشاره نمود این است که متولیان آموزش عالی و دانشگاهی اوالً سعی نموده و مینمایند تا برای سیاستگذاریهای آموزشی و
پژوهشی خود سنگ بنا و یا خاستگاه و مبنایی را تعیین و تعریف نمایند که از قدرت توجیهگری و مشروعیت و سندیتبخشی
باالیی برخوردار باشد ،و ثانیاً تالش مینمایند تا نظامِ ارزیابیِ عملکرد نظام آموزشی و به عبارت دیگر ارزیابی از کمیت و کیفیت
تصمیمگیری و سیاستگذاری خود را با عنایت به اقتضائات و مالحظات خاستگاه و مبنای پذیرفته شده شکل دهند .همچنین در
پی آن هستند که برنامههای ناظر بر توسعه و نوآوریهای علمی و پژوهشی در چشمانداز آینده را در انطباق با مالحظات مستقر و
مستتر در آن خاستگاه و مبنا و متناظر با روح حاکم بر آن تعریف و جهتدهی نمایند .روح حاکم بر مبناگرایی نیز تأکید بر نگرش
خطی و تاریخینگر نسبت به برنامههای آموزش عالی یا نظام دانشگاهی دارد.
نمونههایی از این نوع تالش را میتوان طی دو سه دههی اخیر در برنامهریزیهای مربوط به آموزش عالی و همچنین آموزش و
پرورش در ایران شاهد بود؛ از آن جمله میتوان به تدوین اسناد باالدستی همچون تدوین سند ملی برنامه درسی ،تدوین سند
تحول بنیادین آموزش و پرورش ،تدوین سند دانشگاه اسالمی و غیره اشاره نمود.
علیرغم اینکه مبناگرایی تاریخینگر ،امری اجتنابناپذیر در سیاستگذاری و تصمیمسازیهای مربوط به نظام آموزش عالی
دانشگاهی در سه دههی اخیر به نظر میآمده ،اما هیچگاه این مبناگرایی به معنی نبود دغدغهها یا پرسشهای اساسی در خصوص
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اثرات و مدلوالت مبناگرایی در نظام آموزشی دانشگاهی نبوده و نیست؛ از جمله این پرسش و دغدغهی اساسی که آیا مبناگرایی
امکان تجلی و بروز و ظهور واقعی پتانسیلهای نهفته در عناصر و کنشگران اصلی نظام دانشگاهی یعنی استاد و دانشجو را فراهم
می سازد و یا اینکه به واسطهی ماهیت و ذات محافظهکارانه ،خطی و تاریخینگری خود ،استعدادهای طبیعی و ذاتی و بالقوهی
این عناصر و کنشگران را مهار کرده و در قلمرو محدود و مشخصی تعریف مینماید و بهجای اینکه به استعداد کنشگران دانشگاهها
بر اساس وجه امکانی آن توجه نماید بیشتر به محدود نمودن استعدادها بر اساس ضرورتها تأکید میکند (ضرورتهایی که منبعث
از خاستگاه یا مبنای مختار است) .به عبارت دیگر برنامهها ،سیاستها و چشماندازها بیشتر در ریل تاریخ معنی میشوند و
دانشگاهها نیز همچون ستارهی دنبالهداری هستند که در بستر زمان تاریخمند و متصل و جبری در حرکتاند .به عبارت دیگر این
پرسش همچنان مطرح است که آیا این نگرش تاریخی ،اتصالی و پیوستاری و مبتنی بر مالحظات زمانمندانه به نفی و تحدید ذات و
پویایی و بالندگی ذاتی دانشگاهها منجر نمیشود؛ چرا که این نگرش تاریخیگرا و خطی و پیوستاری اقتضائاتی را داراست که به نظر
میرسد با اقتضائات ذاتی و درونی و امکانی نظام آموزشی در تعارض قرار دارد .عدهای بر این باورند که بهمنظور پرهیز ار هرگونه
محدودسازی و قلمروبخشی به برنامههای علمی و پژوهشی دانشگاهی که البته به معنی عدم بالفعل شدن استعدادهای واقعی نهفته
در کنشگران نظام آموزشی است ،الزم است از مبناگرایی تاریخینگر عدول نماییم و به دانشگاه بیشتر به مثابه یک امر مستقل از
مالحظات و ضرورتهای تاریخی (یک امر مکانی و دارای هویت مستقل) توجه نماییم .به عبارت دیگر الزم است بهجای توجه به
دانشگاه در آیینهی تاریخ ،به جغرافیای دانشگاه و یا به دانشگاه به مثابه یک امر جغرافیایی و مکانی و به عبارتی دیگر به دانشگاه در
آیینهی جغرافیا توجه نماییم.
این مقاله بر این نکته تأکید دارد که نگاه به دانشگاه در آیینهی تاریخ (مبناگرایی تاریخی و خطی) و نگاه به دانشگاه در آیینهی
جغرافیا (دانشگاه در آیینهی مکان) هر یک اقتضائات خاص خود را در حوزهی آموزش و پژوهش بههمراه خواهند داشت و اتخاذ
هریک از این دو نگاه میتواند تصویر متفاوتی از دانشگاه و وظایف و رسالتهای آن ترسیم نماید .در این مقاله از یکسو در پی
تبیین مقایسهایی وضعیت و چهرهی دانشگاه در دو نگاه فوقالذکر هستیم و از سوی دیگر با اتخاذ نگاه جغرافیایی به دانشگاه به
مثابه نگاه مختار و مطلوب و تأکید بر دانشگاه در بستر فلسفهی مکان ،با تبیین ویژگیهای نگاه به دانشگاه از منظر فلسفهی مکان
و اشارات و مدلوالت آموزشی و پژوهشی آن ،به نقد سیاستگذاریهای آموزشی و پژوهشی دانشگاهی در ایران که ناظر بر
مالحظات تاریخی و خطی طی سه دههی قبل بوده است ،میپردازیم .در پایان راهکارهایی نیز برای تقویت بُعد مکانمندی (فلسفه
مکانی) دانشگاه ارائه خواهد شد.

تبیین نقش آموزش عالی در توسعهی آرمانشهر اسالمی
عزیز سواری
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چکیده:
هدف کلی این پژوهش تبیین نقش آموزش عالی در توسعهی آرمانشهر اسالمی میباشد که با راهبرد کیفی ،راهکار کتابخانهای و
رویکرد تحلیلی-استنتاجی انجام یافته است .در طول تاریخ بشر ،افرادی ،از عارف گرفته تا عالم اجتماعی ،دربارهی ایجاد جامعهی
کامل یا آرمانشهر بر روی زمین ،به اندیشه پرداختهاند .روزگاری گروههای مذهبی برای تأسیس جامعهی کامل نظیر اورشلیم
جدید و غیره تالش می کردند .در مواقع دیگر ،جستجوی کمال شامل طرح کمونیتاری

492

پیچیدهای بود که از رشتههای درهم

بافتهی اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و تربیتی تشکیل میشد .این امر دربارهی طرحهای رابرت اون 499و شارل فوریه 491صادق بود.

در موارد دیگری نیز آرمانشهر در داستانهای آموزشی توصیف میگردید ،مانند «آرمانشهر »497سر توماس مور« ،491نگاه به
عقب »495ادوارد بالمی ،493و «والدن دو »493بی .اف .اسکینر

410

(گوتک ،ترجمه پاک سرشت .)941 :4933 ،چون ادبیات آرمان-

شهری بسیار وسیع است ،پژوهش حاضر تالش خود را صرف «آرمانشهر اسالمی» کرده است .بدینترتیب که پس از مروری
مختصر از تاریخ آرمانشهرهای فالسفهی مختلف ،به مؤلفهها و ویژگیهای آرمانشهر اسالمی پرداخته و سپس نقش آموزش عالی
را در حرکت جامعه به سوی این اهداف متعالی و توسعهی آنها بررسی و تحلیل نموده است.

 .4دانشجوی فلسفه تعلیم و تربیت ،دانشگاه شهید چمران اهواز
 .2استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز
132
-Communitarianism
133
-Robert Owen
134
-Charles Fourier
135
- Utopia
136
-Sir Tomas More
137
-Looking Backward
138
-Edward Bellamy
139
-Walden Two
140
-B.F.Skinner

یافتههای پژوهش
تاریخ اندیشهی بشری نشان می دهد که انسان همواره با دیدن وضع نامطلوب جوامع و بروز ستمها و بیعدالتیها و ددمنشیها،
آرزومند و گاهاً درصدد طرح و تأسیس یک نظام ایدهآل بوده ،تا بتواند آرمانهای متعالی و انسانی خود را در آن متحقق سازد.
نظامی که بر پایهی ارزشهای مطلوبی نظیر صداقت ،نوعدوستی ،فداکاری ،تعاون ،عدالت و آزادی استقرار یافته باشد؛ به طوری که
آنچه که فطرت و عقل سلیم انسان در مییابد ،در این مدینهی فاضله به اجرا در آید .این کمالیابی ،در طول تاریخ اندیشهی بشری،
موضوع فکر برخی از اندیشمندان و مصلحان اجتماعی بوده و آنان را به طراحی حکومتی ایدهآل که برآورندهی آرمانهای فوق باشد
برانگیخته است .تاریخ ادیان الهی نیز نشانگر همین تالشها ،اما در سطحی باالتر ،با اندیشهای دقیقتر و به طور کلی امیدبخشتر
بوده است .اغلب رسالت انبیای الهی بر هدایت بشر جهت بهتر زیستن متمرکز بوده و طبعاً در راستای تشکیل آرمانشهر مطلوب
خداوند ،جهتگیری شده است .در اسالم چنین جامعهی آرمانی و مدبرانهای ،هم موجبات پیشرفت فنی و اقتصادی ،و هم زمینه-
های رشد عقلی و اخالقی و شکوفایی عظمت نهفته در هستی انسان را فراهم میسازد و در عین حال تبلوری از آن ویژگیهای
مطلوب نیز میباشد .بهطور کلی ،فیلسوفانی که در دورههای زمانی مختلف به ترسیم آرمانشهر پرداختهاند ،معتقد بودند که
آموزش و پرورش یک رکن اساسی برای ساخته شدن آرمانشهر است .از طریق داشتن آموزش و پرورش متحول شده ،قدرتمند و
اثرگذار ،امکان دستیابی به آرمانشهر ،به واقعیت تبدیل میشود (آهنچیان .)51 :4939 ،در فضای فرهنگی کشورمان نیز مجموعه
وظایف و رسالتهایی که برای آموزش عالی در نظر گرفته شده و بهویژه نقش متحولساز آن در سه دههی اخیر در ایران ،قرابت
بسیاری با نظرورزی پیرامون نقش مؤثر آموزش عالی در نیل به آرمانشهر اسالمی دارد .صاحبنظران آموزش عالی نیز کارکردهای
اصلی آموزش عالی را در ایران فردا به این شرح برشمرده اند « :تربیت و توسعهی منابع انسانی جامعه بر مبنای تزکیه ،علم و
حکمت؛ ارتقای دانش و فرهنگ و عمومی؛ مشارکت در توسعه پایدار فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی جامعه و حل معضالت اجتماعی»
(خلیجی ،4951 ،نقل از الویری .)715 :4939 ،الزمهی توسعه یافتگی ،اندیشه و ارائهی راه حلی جامع و یکپارچه برای همهی
مشکالت بشریت است (پایا ،4953 ،نقل از همان) .این پژوهش پنج مؤلفهی عدالت ،تعالی اخالقی ،احساس سعادت ،گسترش
عقالنیت و رفاه اقتصادی را بهعنوان ویژگیهای آرمانشهر اسالمی معرفی کرده و سپس اصولی را بهعنوان نقش آموزش عالی در
حرکت جهت نیل به این امور مطلوب تبیین نموده است .آموزش عالی این ظرفیت را دارد که با الهام از آموزههای اسالمی ،به
پرورش انسان هایی فرهیخته بپردازد که ضمن داشتن گرایشات معنوی و اخالقی ،علم سودمند را با پارسایی و وارستگی درونی

همراه سازند و نسبت به حل مشکالت بشر و کوشش جهت نیل به جامعهی بهتر ،خود را متعهد و مسئول بدانند .یکی از مقاصد
کلی در تأمین و ادارهی دانشگاهها توسط نظامهای سیاسی این است که همانگونه که دولتها برای کنشگران آموزش عالی ،زمینه-
های علم آموزی و دانشپژوهی ،پرستیژ اجتماعی و درآمد نسبتاً باال را فراهم نمودهاند ،استادان دانشگاهها و بهطور کلی مؤسسات
آموزش عالی نیز باید در شناخت مسائل جامعه و برطرف کردن آنها و همچنین پیشبرد جامعه ،حرکت به سوی آرمانها و تحقق
جامعهای متعادلتر احساس رسالت کنند .آموزش ارزشهای بنیادی اسالمی در زمینهی علم و اخالق ،یافتن راهحل برای مسائل و
بحرانهای فعلی و آیندهی کشور ،بهرهگیری از ظرفیتهای مملکت و حرکت جامعه بهسوی آرمانشهر مطلوب اسالم ،با ساز و کار
تربیت نسل جوان در مؤسسات آموزش عالی و حوزههای علمیه قابل تحقق است .در راستای تحقق آرمانشهر اسالمی ،آموزش عالی
باید عالوه بر تالش جهت محو موانع پیشرفت فرهنگی و تمدنی همانند جهل و بیسوادی و پوچگرایی ،فقر ،بیماری ،اعتیاد ،و
آلودگی محیط زیست ،نقش هدایت و رهبری جامعه از طریق اشاعه ی فرهنگ اصیل اسالمی و سبک زندگی قرآنی ،تربیت رهبران
آیندهی جامعه ،ارائهی آموزشهای پیشرفته برای متخصصان ،مدیران حرفهای و ارائهی آموزشهای مادامالعمر و تعمیم آموزش
برای همه ،صلح ،نوعدوستی ،پرورش روحیهی تتبع ،منطقپذیری ،تعقل و خالقیّت را عهدهدار باشد.
کلمات کلیدی :اتوپیا ،آرمانشهر اسالمی ،آموزش عالی ،تعلیم و تربیت
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آموزش عالی از منظر نومعتزلیان معاصر جهان عرب
عزیز سواری
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چکیده:
این پژوهش که با هدف بررسی جایگاه و اهمیت آموزش عالی از منظر نومعتزلیان جهان عرب معاصر و با روش سندی-تحلیلی و
استنتاجی انجام گرفته پس از معرفی «نومعتزله» به عنوان یک جریان فکری نوظهور در تاریخ اسالم معاصر ،دیدگاه نومعتزلیان را
دربارهی آموزش عالی در جامعهی اسالمی امروزی ،مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است .معتزله نام آشنایی در حوزهی علوم و
معارف اسالمی است و به فرقهی کالمیای اطالق میشود که ویژگی عمدهی آنان بهکارگیری عقل در تفسیر آموزههای کالمی و
االهیاتی بود و بدینسان ایشان راه خویش را از تفکر اهل سنت و جماعت که بیشتر نقلگرا بودند ممتاز میساختند .امروزه گروهی
از نواندیشان و تجددخواهان معاصر ،عمدتاً در کشورهای اسالمی عربزبان ،با توجه به این جنبهی مهم کار معتزله یعنی «ارائهی
تفسیر عقالنی از وحی و شریعت» می کوشند با احیای این مکتب فکری در اسالم و تطبیق آراء و آموزههای آن با مسائل جدید که
به دنبال تحوالت دورهی مدرنیته بهوجود آمده ،راهحلها و موضعگیریهای مناسبی برای این مسائل بیایند .سرسلسلهی این
جنبشهای عمدتاً تجددخواهانه را میتوان سید جمالالدین اسدآبادی ( )4277-4947و همچنین شاگردش محمد عبده مصری
(متوفی  )4929دانست .از نومعتزلیان معاصر میتوان به طه حسین ،امین الخولی ،محمد ارکون ،محمد عابد الجابری و نصر حامد
ابو زید اشاره کرد که به جهت اتخاذ رویکرد عقالنی نسبت به تفسیر متون دینی ،نومعتزله نامیده شدهاند.
یافتههای پژوهش
جریان فکری نومعتزله ،یکی از گرایشهای کالمی برجسته در جهان اسالم است .از ظهور این جریان ،نزدیک به دو قرن میگذرد.
دو عامل مهم در شکلگیری مکتب نومعتزله تأثیرگذار بودند؛ اول :پاسخ به شبهات مستشرقان در مورد معرفی اسالم بهعنوان عامل
عقبماندگی مسلمانان ،دوم :بازسازی اندیشهی اسالمی با احیای آراء معتزله به منظور ایجاد تحول در جامعهی اسالمی.
نومعتزلیان به جنبه های عملی و کاربردی اسالم ،در حیات فردی ،اجتماعی و سیاسی تأکید دارند و پیوسته بر پیوند «عقل» و
141

 دانشجوی دکترای رشتهی فلسفهی تعلیم و تربیت دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد رشتهی فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه ایالم143
 دانش آموخته کارشناسی رشته مدیریت و دبیر آموزش و پرورش شهرستان باوی142

«وحی» اشاره دارند .اصل «توحید» و «عدل» را بسیار مهم دانسته ،و بر دو آموزهی «اختیار» در مقابل «جبر» و «حسن و قبح
عقلی» در مقابل «حسن و قبح شرعی» توجه ویژه دارند .دغدغهی اصلی نومعتزلیان یافتن عوامل پیشروی و بازسازی دنیای اسالم
است .به نظر این گروه ،مسئول عقبماندگی مسلمانان ،اسالم نیست؛ بلکه تفسیرها و فهمهای نادرست از اسالم و نادیده گرفتن
جایگاه "عقل" در اثر رواج افکار اشعریگری است .یکی از مهمترین مبانی نومعتزلیان ،معیار قرار دادن جدیدترین دستاوردهای
علوم بشری در بررسی آموزههای دینی است .از مبانی دیگر که بسیاری از نومعتزلیان به آن اعتقاد دارند" ،سکوالریسم" است .با
اتخاذ چنین مبنایی ،آنها دعوت به اسالمی کردن را نهتنها در فقه ،بلکه در ادبیات ،هنر و به طور کلی دانش مردود دانسته و با
دینی کردن مسائل اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و علمی مخالفت میکنند .نومعتزلیان بر این باورند که اسالم میتواند با مدرنیته،
حقوق بشر ،دموکراسی و عقالنیت سازگار شود .به باور نومعتزلیان ،مناسبترین نقطهی آغاز و احیای چنین مقوالت ارزشی ،به
کمک آموزش دانشگاهی (یا التعلیم الجامعی) میّسر خواهد شد .تعلیم و تربیت نسل جوان و به ویژه "آموزش عالی" در نظر
نومعتزلیان معاصر جایگاه ویژهای را به خود اختصاص داده است .نویسندگان نومعتزله کمابیش در کتابهای خود نظام آموزش عالی
مطلوب جامعهی اسالمی معاصر را ترسیم کردهاند .آنان از نظام آموزشی که بر پایهی آزادی ،عقالنیت ،دموکراسی و نقد باشد،
طرفداری می کنند .برای نمونه ،یکی از نومعتزلیان معاصر (حامد ابوزید )4337 :در کتاب خود با عنوان «التفکیر فی زمن التکفیر»
در اهمیت و لزوم ارزش آزادی آکادمیک بیان میکند که « :تنها راه گذر از مشکالت و غلبه بر بحرانهای معاصر در همه سطوح،
داشتن یک نظام آموزشی توانمند است که قادر به رشد و توسعهی همهجانبهی استعدادها و تواناییهای عقالنی ،جسمانی ،روانی و
حتی خیالی انسان باشد .به غیر از این طری ق ،راه دیگری سراغ نداریم .نظامی که در آن باید حتی به هنرهای زیبا ،آداب و فنون
انسانی توجه گردد .ولی باید گفت که تحقق چنین نظامی بدون اشاعه و گسترش فرهنگ "آزادی" در جامعه امکانپذیر نیست» و
در ادامه آزادی را بدین گونه تشریح میکند ...« :مقصود ما از آزادی ،آزادی تفکر ،آزادی بحث ،آزادی مناظره و گفتوگو بدون هیچ-
گونه محدودیت و پیشفرض و یا اهداف از پیش تعیین شدهای است ،که محقق (متفکر) ناگزیر به وصول به آنها است» .در مجموع
نومعتزلیان معاصر در آموزش عالی بر این مقولهها تأکید فراوان میکنند :تأکید فراوان بر آزادی آکادمیک ،عقالنیت و تشویق تفکر،
نوآوری ،گفتگو ،نقد و مباحثه ،تأمین فرصت آموزشی برابر برای مردان و زنان ،طرفداری از تحقیقات علمی و بنیادی برای حل
بحرانهای جامعه معاصر ،مبارزه با جهل و خرافات ،توجه به همهی جنبههای آدمی (عقلی ،عاطفی ،بدنی ،تخیلی) در تعلیم و
تربیت ،تأکید بر استقالل و عدم وابستگی دانشگاه به هیچ نهاد یا حزب دولتی یا دینی ،توجه به موضوعاتی همچون هنر ،موسیقی و
ادبیات .نومعتزلیان در نقد نظام آموزشی کنونی ،آن را مروّج نوعی انقیاد فرهنگی و وابستگی به سنت میدانند« :نظام آموزشی
کنونی ما در همه سطوح آن ،از مهد کودک گرفته تا دانشگاه ،نه تنها در برابر این ارزش مطلوب (آزادی) مقاومت میکند ،بلکه با

تمام توان ،ارزش متناقض آن (یعنی انقیاد و وابستگی) را در خود میپروراند .به سهولت میتوان دریافت که اصالح مقررات و قوانین
و تغییر برنامههای درسی و حتی مرمت و بازسازی ساختمانها و تجهیز مدارس با رایانهها (تکنولوژی) هیچ گونه تحولی در نظام
آموزشی برای ما حاصل نخواهد کرد؛ تغییر تنها زمانی رخ خواهد داد که معلم به ارزش آزادی پی ببرد و به اصل گفتوگوی آزاد و
بدون پیش شرط احترام بگذارد .بنابراین الزم است از یک نقطهی آغازین برای رهایی از این دایرهی بستهی ظلم ذهنی و سرکوب-
گر عقالنی شروع کنیم و بهترین نقطهی برای تحقق چنین امری "آموزش دانشگاهی" است»( .ابوزید.)25 :4337 ،

کلمات کلیدی :آموزش عالی ،نومعتزلیان ،آزادی آکادمیک ،عقالنیت

منابع
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-

حنفی ،حسن ( .)4339فی فکرنا المعاصر .الطبعه العربیه الثانیه ،بیروت :دار التنویر للطباعه و النشر.

-

گلی ،جواد و یوسفیان ،حسن ( .)4933جریان شناسی نومعتزله .معرفت کالمی ،سال اول ،شماره سوم ،پاییز  ،4933ص
.447 -412
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-
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چکیده :
دانشگاه های اسالمی نموداری جالب از مظاهر فرهنگ درخشان و تمدن واالی اسالم است .اما به نظر میرسد که با وجود توجه اهل
تحقیق به بررسی و مطالعه در زمینه ی بسیاری از جوانب فرهنگی اسالم ،این بخش ارزشمند از تمدن اسالمی چنانکه باید مانند
دیگر جنبههای گستردهی آن مورد رسیدگی قرار نگرفته و مطالعات ناچیز و پراکندهای در این باب صورت گرفتهاست .پژوهش
حاضر با هدف شناخت و بررسی تاریخ سه دانشگاه دینی مشهور در جهان اسالم یعنی دانشگاه "الزیتونه" تونس ،دانشگاه "
القرویین" مغرب و دانشگاه "األزهر" مصر و نقش آنها در پیشرفت تمدن اسالمی انجام گرفته است .روش تحقیق در این نوشتار
سندی-تاریخی است .این سه دانشگا ه از لحاظ تاریخ تأسیس و قدمت بهترتیب بهعنوان اولین تا سومین دانشگاههای جهان اسالم
شناخته میشوند .نکتهی قابل توجه در مورد این دانشگاهها استمرار فعالیتشان از زمان تأسیس تا به امروز است .این مقاله پس از
مرور مختصری از تاریخ ،علل نامگذاری ،بنیان گذاران ،برنامه و نظام آموزشی ،اصالحات ،اهداف و فلسفهی تأسیس این سه مرکز
آموزشی عالی دینی-علمی ،به نقش ،اهمیّت و جایگاه آنها در جهان اسالم پرداخته است.
یافتههای پژوهش:
دانشگاه الزیتونه (به عربی جامعه الزیتونه) به عنوان اولین دانشگاه شناخته شده در جهان اسالم ،که در سال  420ه .ق 595 /م .در
مسجدی با همین نام (جامع الزیتونه) توسط "عبداهلل الحبحاب" با هدف تدریس علوم دینی و معارف اسالمی در تونس بنا شد و تا
به امروز همچنان بهعنوان یک نهاد دینی-آموزشی به فعالیت خود ادامه میدهد .ابن بطوطه در سفرنامه خود از این دانشگاه (جامع
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الزیتونه) یاد کرده است .از معروفترین چهرههایی که در این دانشگاه تحصیل نمودهاند" ،ابنخلدون" پدر علم جامعهشناسی و
فلسفهی تاریخ و همچنین "ابو القاسم الشابی" شاعر پر آوازهی قرن بیستم جهان عرب بودند .نظام آموزشی و برنامه درسی این
دانشگاه در طول تاریخ خود دچار تغییرات و تحوالت چشمگیری شده است .درسال  4950ه .ق4370 /م .فرمان جدیدی برای
اصالح و تنظیم برنامه های آموزشی این دانشگاه بر اساس روش معمول در دانشگاه األزهر صادر گردید .دومین دانشگاه جهان اسالم
از لحاظ قدمت تاریخی دانشگاه قرویین (جامعه القرویین) در شهر فاس مراکش است که در سال  217ه .ق 373 /م .توسط بانویی
نیکوکار به نام «فاطمه بنت محمد الفهری» در ابتدا با هدف گسترش معارف اسالمی و تدریس علوم دینی تأسیس شد ،ولی پس از
مدتی با ورود موضوعاتی همچون ،ریاضیات و هندسه ،طب ،علوم و فلسفه ،برنامه درسی خود را وسعت بخشید .کتاب رکوردهای
جهانی گینس این دانشگاه را بهعنوان قدیمیترین دانشگاه جهان که به فارغالتحصیالن خود مدرک دانشگاهی اعطاء میکند ،اعالم
کردهاست .این دانشگاه بسیاری از بزرگان اندیشه و فرهنگ جهان اسالم را در دامن خود پرورش داده است و از نظر کثرت دانش-
آموختگان و انبوه دانشپژوهان و دانشمندانی که از آن فارغالتحصیل شدهاند در شمار دومین دانشگاه اسالمی جهان قرار دارد و
تنها دانشگاه األزهر قاهره در مصر در این زمینه بر آن برتری دارد .کتابخانهی دانشگاه یا «مخزن قرویین» از مهمترین کتابخانه-
های عمومی در مغرب -بلکه در تمام جهان -محسوب میگردد .نقش دانشگاه قرویین در انتشار دانشها و هنرهای مختلف ،رسالتی
تمدنی بود که ویژگیهای هویت اسالمی را محافظت میکرد و در پویایی آن با دفاع از اصالت زبان عربی و معرفی آن بهعنوان زبان
دانش و معرفت شریک بود .رنو 415آورده است که فاس مهد تمدن بشری بهشمار میرود .دانشمندان و دانشآموختگان را از سراسر
عالم گرد هم آورده است و این شهر برای اسالم همچون آتن برای اروپا است؛ که همهی دانشها ،ادبیات و هنرها در آن آموزش
داده میشود .فالسفه و دانشمندان بزرگی همچون ابن باجه ،پزشک و فیلسوف و مؤلف کتاب "تدبیر المتوحد"؛ ابن طفیل ،پزشک
و فیلسوف معروف و صاحب رسالهی فلسفی "حی بن یقظان"؛ ابن رشد ،پزشک و فیلسوف بزرگ عقلگرای اسالم و مفسر بزرگ
آثار ارسطو و ابن عربی ،عارف نامی جهان اسالم و صاحب کتاب "فتوحات المکیّه" در این دانشگاه تحصیل نمودهاند .قرویین برای
تأمین هزینهی مسجد ،استادان ،دانشجویان ،کتابخانه و مدارس اقماریاش از اوقاف استفاده میکند .وقف بزرگترین پشتیبان برای
استمرار فعالیتها و پرتو افشانیهای علمی این دانشگاه است .سومین دانشگاه بزرگ اسالمی که در این پژوهش به معرفی آن
پرداختیم دانشگاه األزهر مصر (جامعه األزهر الشریف) است که در بین سالهای  973ه .ق 350 /م .توسط یکی از سرداران حکومت
فاطمی بهعنوان یک مدرسه در شهر قاهره مصر پایهگذاری شد ،مرکز اصلی ادبیات عربی و علوم اسالمی سنی در جهان است .دلیل
نامگذاری آن به األزهر انتسابش به حضرت فاطمه زهرا (س) است که فاطمیان از نوادگان و منتسبین به او بودند .از آغاز تأسیس
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این نهاد دینی ،مهمترین و اصلیترین بخش آموزشی و دغدغهی حیاتی آن ترویج علوم و معارف اسالمی بوده است .األزهر در گذر
زمان از چنان گستردگیای در عرصهی فعالیت های علمی و دینی برخوردار شده است که برخی از آن بهعنوان "سوربن جهان
اسالم" یاد کردهاند .دانشگاه األزهر امروزه بهطور کلی سرآمد تمام دانشگاههای اسالمی است .در مصر جدید نیز دانشگاه االزهر
سازمانی خاص برای صیانت از دیانت اهل سنت در سراسر جهان محسوب میشود و تالش میکند نقش فعالی در نشر و گسترش
معارف اهل تسنن ایفا کند .عالوه بر این ،دانشگاه األزهر در راستای نشر عقاید اسالمی ،برنامهی گستردهای برای جذب دانشجویان
مسلمان از سراسر جهان دارد .بررسی کتب مذهبی ،نظارت بر مجامع سمینارهای اسالمی ،کنترل نظام آموزشی و آموزشهای
مذهبی در مدارس غیر دولتی ،انجام پژوهشهای اسالمی و قرآنی ،ارائهی آموزشهای تبلیغی-مذهبی به افراد مختلف ،انتشار کتب
و نشریات مذهبی ،بررسی فعالیتهای مختلف فرهنگی-هنری و تطبیق آنها با ارزشهای اسالمی ،برگزاری مسابقات بینالمللی
قرائت قرآن و تحقیق در زمینهی وضعیت زندگی و مسائل مسلمانان ،تنها بخشی از فعالیتهایی است که در األزهر ،زیر نظر
استادان مجرب انجام میپذیرد.
کلمات کلیدی :آموزش عالی ،دانشگاه دینی ،دانشگاه الزیتونه ،دانشگاه قرویین ،دانشگاه األزهر.
منابع
قرآن کریم
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خفاجی
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درانی ،کمال ( .) 4930تاریخ آموزش و پرورش ایران قبل و بعد از اسالم .چاپ سوم ،تهران ،انتشارات سمت

مجنهدی ،کریم و همکاران ( .)4953مدارس و دانشگاه های اسالمی و غربی در قرون وسطی ،چاپ اول ،پژوهشگاه علوم انسانی و
مطالعات فرهنگی
ویکی پدیا .)4931( ،جامعهاألزهرwww.wikipedia.org .
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چکیده:
تحوالت گسترده و بدون توقف دنیای معاصر ،نشان از پیچیدگی مضاعف در شرایط آینده دارد .برخالف دنیای قدیم که مسیر خطی
تغییرات ،پیشبینی آینده را ،با فرض انباشتگی بیشتر علوم در حوزه های جدا از هم ،امری طبیعی و ضروری مینمود و پیشبینی
آینده به مفهوم آمادگی استفاده از دانش بیشتر بود؛ شرایط دنیای معاصر حکایت از ایجاد گرههای ارتباطی جدید و چندگانه در
حوزههای ارتباطی دانش های انسانی و در پی آن درهم تنیدگی بسیار باالی دانش دارد؛ با این توضیح مفهوم آمادگی برای دنیای
آینده نیز باید از زاویهای دیگر مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد .در مقالهی حاضر با در نظر گرفتن شش پایهی اصلی در انقالب علمی
پیش روی انسان آینده ،تالش شده است دانشگاههای آینده ،با فرض درهمتنیدگی باالی این نهاد اجتماعی با سایر بخشهای دنیای
پیچیدهی آینده ،در حوزههای هشتگانه مورد تصور قرار گیرد .همچنین براساس ویژگی های تحولی ذکر شده ،تصویری از دانشگاه
نسل چهارم ارائه شده است و با دیدی انتقادی به عملکرد دانشگاه های معاصر ایران ،موارد قابل توجه در پیوستن نهاد آموزش عالی
ایران به دانشگاههای نسل چهارم ،مورد تدقیق قرار گرفته است.

کلمات کلیدی :آموزش عالی ،آینده ،شرایط پیچیده ،علم ،دانشگاه
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چکیده:
هدفِ آموزش عالی در کشورهای جهان سوم ،کشف منظم حقایق دربارهی امور جدی و مهم و آموزش این حقایق است که نیاز به
بازنگری در آن احساس میشود (بازرگان و حاتمی .)4955 ،به این ترتیب که نظام آموزش عالی باید از برنامههای درسیِ هماهنگ
با تحوالت ،نیازها و ویژگیهای عصر فراصنعتی برخوردار باشد و الزمهی این امر آن است که هدف غایی دانشگاه آماده کردن افراد
برای رفتار معقول در اجتماع باشد .اما ساختار و ویژگیهای خاص نظام آموزشی کشور ما بهویژه در بخش آموزش عالی مانع از
تحقق اهداف مزبور شده است .مطالعات حکایت از آن دارد که عدم انطباق اهداف تعلیم و تربیت با اهداف سایر نهادهای جامعه،
سبب ایجاد گسست بین نهاد آموزش و پرورش و نهادهای دیگر بهویژه صنعت و اقتصاد شده است .این مطالعات نشان میدهد که
اهداف آموزش عالی بدون ارتباط کافی با نیازهای جامعه و شرایط فراگیران و صرفاً در ارتباط با هم شکل گرفته است .این بدان
مع ناست که دانشجویان ایرانی در هر مقطع تحصیلی چیزهایی را میآموزند که در مقاطع باالتر الزم است و نه آنچه که جامعه به
آنها نیاز دارد (عطارزاده .)4931 ،عالوه بر این ،در زمینهی عناصر دیگر برنامه درسی همچون محتوا ،روشهای تدریس و روشهای
ارزیابی کار دانشجویان نیز کاستیهای وجود دارد .این کاستی ها سبب گشته که برخی اذعان کنند که باید برنامههای درسی در
همهی ابعاد از جمله محتوا ،روش آموزش و ارزشیابی ،متناسب با نیازهای فعلی جامعه تغییر داده شوند (حسینپور و سخاوتجو،
.)4933
مطالعات و بررسیهای انجام شده توسط محققان ،نشان میدهد که نظام آموزش عالی کشور از نظر کیفی در سطح مطلوب و قابل
قبولی قرار ندارد و نتایج مطالعات در خصوص اثربخشی دوره ها حاکی از فقر کیفیت و پایین بودن میزان مطلوبیت دورهها است و
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هنوز پس از گذشت چند دهه از پیروزی انقالب اسالمی ،چارچوب ادراکی معینی برای نظام آموزشعالی وجود ندارد .در این زمینه
میتوان به تجربیات مختلفی اشاره کرد؛ از جمله (بهرامی (« :)4337ضعفها و نارساییهای موجود در فرآیندهای یاددهی-یادگیری
و نیز فعالیتهای پژوهشی دانشگاه های کشور ناشی از فقدان سازوکارهای مناسب است»؛ ایزدی (« :)4331اختصاص منابع مالی
بیشتر در قبال بازده و فرآورده های کمتر نشانی از فقر کیفیت در نظام آموزشعالی و مؤسسات دانشگاهی کشور است«؛ اجتهادی
(« :)4955ناتوانی در تولید دانش نظری و مصرف دانش های بنیادی و نظری تولید شده در سایر کشورهای جهان ،کاربردی نبودن
آموزشهای دانشگاهی ،فقدان رابطهی مناسب بین دانشگاهها و سایر بخشهای اجتماعی ،بیتوجهی به کارکردهای پژوهش و ارائه-
ی خدمات در دانشگاهها ،مشکل تعدد مراکز تصمیمگیری و وجود متولیان متعدد»؛ فاضلی (« :)2009ناکارایی فرهنگ دانشگاهی
در تربیت انسان دانشگاهی»؛ (به نقل از سبحانینژاد و منافی شرفآباد)4930 ،
به همین دلیل ،امروزه صاحب نظران آموزش عالی ،شناخت مسائل را شرط اولیه و اساسی هر سیاست آموزشی و فرهنگی ذکر می-
کنند .این توجه آنان نیز بی دلیل نیست ،بلکه بر منطقی قوی استوار است .آنان به این نتیجه رسیدهاند که آموزش عالی زمانی می-
تواند وسیله دسترسی به توسعه و پیشرفت پایدار در کشور باشد که خود را از موانع و چالشهایی که با آن مواجه است ،برهاند .در
این ارتباط انجام تغییرات و اصالحات از اهمیت باالیی برخوردار بوده و مستلزم تالش و جدیت بیشتری از جانب مدیران و متولیّان
آموزش عالی است .در زمینهی بررسی نقاط ضعف و تهدیدهای پیشروی آموزش عالی ،دیدگاههای مختلف و پژوهشهای متنوعی
صورت گرفته است .در تحقیق حاضر ،آسیبهای آموزش عالی در پنج حوزه آسیبهای آموزشی ،پژوهشی ،اقتصادی ،اداری-
ساختاری و فرهنگی-اجتماعی مورد بررسی قرار گرفتهاند.
نوع تحقیق اکتشافی با رویکرد توسعهای و کاربردی است .روش تحقیق نیـز از نـوع تحقیقـات آمیختـه (کمّـی-کیفـی) بـا رویکـرد
چندسطحی است .در فاز اول (مشاهدهی اسناد) جهت شناخت جامع آسـیبهـای آمـوزش عـالی ،بـه مطالعـهی اسـناد موجـود در
چارچوب محورهای پنجگانهی فوق پرداخته شد .جامعهی آماری در این مرحله اسناد علمی بود که با روش نمونهگیری در دسـترس
انتخاب شدند و با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گرفتند .در فاز دوم ،با استفاده از مصاحبههای نیمهسـاختاریافتـه
به بررسی دقیقتر مؤلفههای حاصل از فاز اول و احتماالً افزودن مؤلفهها و آسیبهای جدید پرداخته شد .جامعهی آماری متشکل از
نخبگان (اعضای هیأت علمی ،مدیران ،متخصصان نظام اداری و غیره) بود که با روش نمونهگیری هدفمند 50 ،نفـر از آنهـا انتخـاب
شدند .در فاز سوم ،مجدداً با استفاده از نظر خبرگان (دانشگاهی و اجرایی) آسیبهای احصاء شدهی آموزش عالی رتبهبندی شدند و
برای حل هر کدام ،راهبردهایی تعیین شد .در فاز چهارم ،بهمنظور تعیین فوریت هر یک از آسیبها ،پرسـشنامـهای طراحـی و بـر

روی اعضای هیأت علمی ،مدیران ،دانشجویان و دانشآموختگان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عـالی کشـور و برخـی از کارفرمایـان
اجرا شد.
نتایج حاکی از آسیبهای متعددی در حوزههای آموزشـی (اهـداف آموزشـی ،محتـوا ،روش هـای تـدریس ،ویژگـیهـای مدرسـان،
ویژگی های دانشجویان و شیوههای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی) ،پژوهشی (کیفیت پژوهشهـا ،کمّیـت پـژوهشهـا ،میـزان کـاربرد
پژوهش ها و آسیبهای ماهیتی پژوهشها (پایاننامهها ،طـرحهـا و مجـالت)) ،اقتصـادی (نـرخ اشـتغال دانـشآموختگـان ،رضـایت
کارفرمایان از کیفیت دانشآموختگان ،میزان تناسب مشاغل دانشآموختگان با رشته تحصـیلی آنهـا ،هزینـهی برگـزاری دورههـا)،
اداری-ساختاری (قوانین و مقررات ،ساختار تصمیم گیری و غیره) ،فرهنگی-اجتماعی (میزان پذیرش رشـتههـا در جامعـه ،تصـور از
علوم مختلف نزد جامعه ،اثرات منفی احتمالی بر کارکردهای اجتماعی و غیره) بود .بررسـیهـای تکمیلـی ،حـاکی از اولویـت بـاالی
برخی از مقولهها و در نتیجه توجه خاص کلیه دستاندکاران آموزش عالی است.

واژگان کلیدی :آسیبشناسی ،دورههای آموزشی ،آموزش عالی

بررسی اخالق پژوهش در آموزش عالی ایران
مهدی شاملو
چکیده:
تحقق اهداف واالی آموزش عالی در جوامع مختلف مستلزم تعریف ،پایبندی و رعایت اصول و معیارهای اخالق علمی و حرفهای
توسط یاران و کنشگران جامعه علمی در هر کشور است (مطلبی فرد .)4934 ،این امر در کشور ما به دلیل وجود اعتقادات و
باورهای دینی و مذهبی عمیق و ریشه دار ،و میراث و آموزههای فرهنگی و اخالقی ارزشمند و متعالی ،اهمیتی به مراتب افزونتر
می یابد .اما متأسفانه رعایت اصول اخالق حرفهای و دانشگاهی در حوزه آموزش عالی کشور توسط کنشگران و دست اندرکاران آن
در سطوح و بخش های مختلف ،جای نقد بسیار دارد .می بایست ضرورت توجه به اخالق حرفهای در حوزه آموزش عالی و نقش
تأثیرگذار آن در توسعه پایدار این حوزه و درنتیجه کل جامعه بررسی شود و حقوق و مسئولیتهای مرتبط با آن نظیر آزادی علمی
و استقالل دانشگاهی که برعهده نقشآفرینان جامعه دانشگاهی گذارده شده ،مورد بررسی قرار گیرد .بسیاری از جوامع در طول
حیات بشری از طریق رعایت اصول اخالقی توانستهاند خود را از بحران های بزرگ نجات دهند .دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی از
یک سو همواره از پیشتازان حرکت های فرهنگی و اجتماعی جوامع بوده اند و اعتقادات و باورهای حاکم بر آنها به سرعت در
جامعه نفوذ می کند و از سوی دیگر به عنوان یکی از تأثیرگذارترین محیط ها برای نهادینه کردن اصول و ارزش های اخالقی به
شمار می روند(بروان .)2003 ،از این رو توسعه و تعالی آموزش عالی مستلزم پایبندی و رعایت اصول و موازین اخالقی از طرف
سیستم آموزش عالی و کنشگران جامعه دانشگاهی است .در بین کارکردهای مختلف آموزش عالی کارکرد پژوهش اهمیت فزاینده
ای دار و بدون شک ،توجه و تأکید بر رعایت اصول و معیارهای اخالقی مرتبط با آن بسترهای پیشرفت و توسعه پایدار جامعه را
فراهم کرده و توجه به اصول و موازین اخالقی رمز بقا و توسعة جوامع انسانی است .اساس اخالق پژوهش در آموزش عالی ،ادراک
جمعی دانشگاهیان از مسئولیت حرفهای شان است(کریمی .)4933 ،به عبارت دیگر ،جامعه دانشگاهی تنها با ادراک صحیح
فعالیتهای حرفهای خویش ،فلسفه وجودی این فعالیتها ،و مسئولیتهای حرفهای در قبال مردم و جامعه است که به ادراک
اخالقی عمیق در حوزه آموزش عالی نایل می شود و در ارتباط با رسالتهای اصلی خود و همچنین در مناسباتشان با همکاران،
دانشجویان و سایر ذینفعان اجتماعی ،به نوعی احساس درونی از تعهد و پایبندی به اصول و ارزشهای اخالقی حاکم بر حوزه
آموزش عالی دست مییابد (بوشر.)2005 ،

نتایج نشان داد که رعایت نکردن اخالق پژوهش در آموزش عالی ،بیشتر جنبهی فردی داشته و بسیاری از افراد با آگاهی کامل
اخالق را در این حوزه زیر پا میگذارند .پژوهشگری که شناخت و معرفت نسبت به امر پژوهش داشته باشد هرگز سعی نمیکند
وجدان بیدار و آگاه خویش را خاموش و اقدام به بیاخالقیهای پژوهشی کند .در این خصوص آموزش اخالق پژوهش یکی از
مواردی است که در سطح آموزش عالی نادیده گرفته شده است .همچنین نتایج نشان داد که بسیاری از بیاخالقیهایی که صورت
می گیرد به دلیل عدم آگاهی افراد از آنهاست .پژوهشگران بی شماری که در ابتدای مسیر پژوهشگری هستند نیاز به نهادینه شدن
برخی قواعد در چارچوب ذهنی خود دارند .اگر این چارچوب به صورت ناصحیح شکل گیرد تبعات جبرانناپذیری را در پی خواهد
داشت .در این وضعیت ضروری است که متولیان امر مجموعهای از تنبیهات علمی را برای افراد خاطی در نظر بگیرند .به نظر می-
رسد که این روش از بهترین و آخرین راهحلها برای توسعهی اخالق پژوهش در سطح آموزش عالی باشد .با این وجود نباید برای
بحث اخالق پژوهش دنبال تجویز یا دستورالعملی خاص و معین باشیم .هر یک از ما با دانستن معیارهای اخالقی بهعنوان پیش-
شرط اخالق پژوهش ،استفاده از اخالق پژوهش و حفظ عزت نفس خود میتوانیم شروعکنندهی حرکتی برای گسترش اخالق
پژوهش در حوزهی آموزش عالی کشور باشیم .هدف از این پژوهش تبیین و بررسی اخالق پژوهش در آموزش عالی ایران و روش
بهکار رفته کیفی و از نوع موردی بود.
واژگان کلیدی :پژوهش ،آموزش عالی ،اخالق
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چکیده:

آموزش عالی همچون دیگر پدیدههای تمدن ،برآمده از اندیشهها و امیال بشری است و دقیقاً از این جهت متأثر از فلسفهها می-
باشد .تأ ثیر فلسفه بر آموزش عالی فراتر از تعیین اهداف و غایات آموزش عالی است و نوع خاصی از کارکردها را برای دانشگاه شکل
میدهد؛ پرورش انسانی با مشخصات خاص را مجاز میشمارد؛ ساختار و روابط رسمی و غیررسمی متناسبی را در دانشگاه پدید
میآورد؛ مرز مشخصی را برای دانشگاه و غیر دانشگاه تعیین میکند؛ قضاوت ویژهای از مفهوم کارآمدی و نارکارآمدی دانشگاه ارائه
میکند؛ و خالصه اینکه فلسفههای مختلف براساس مبانی جهانشناختی ،انسانشناختی ،ارزششناختی و معرفتشناختی خود،
معنی و هویت متفاوتی از دانشگاه و آموزش عالی پدید میآورند .احتماالً تعلیمات اسالم در دوران شکوفایی تمدن اسالمی ،رویکرد
مسیحی در قرون وسطی و فلسفه های مدرن و پسامدرن در دوران معاصر بر نهاد آموزش عالی و دانشگاهها مؤثر بودهاند؛ زیرا اساساً
دانشگاه یک خردهسیستم از کالنسیستم اجتماعی-فرهنگی جامعه است که تربیت انسان و برپایی جامعهی مورد نظرِ فراسیستم
اجتماعی-فرهنگی خود را هدفگیری میکند .درواقع بهنظر میرسد که مأموریت دانشگاهها ،ابتناء بر مطلوبیتهای فردی و
اجتماعی جوامع دارد .از سوی دیگر امروز بیش از زمانهای دیگر شاهد آن هستیم که در فضای علمی و حتی حاکمیتی کشور
بحث از نسل های مختلف دانشگاه (نسل اول ،نسل دوم ،نسل سوم و بعضاً نسل چهارم) و نیز مدلهای مختلف دانشگاه (مدل
ام.آی.تی ،مدل هومبولتی و غیره) میشود .در ای ن راستا هدف پژوهش حاضر عبارت از تحلیل مطلوبیت در زیرساخت نظری نسلها
و مدلهای آموزش عالی و دانشگاه ،در دو سطح فردی و اجتماعی میباشد ،تا در پویشهای بعدی بتوان عالمانه دربارهی نسبت
جامعهی ایرانی-اسالمی با این نسلها و مدلها سخن گفت .به عبارت دیگر این پژوهش در پی پاسخ به این سؤاالت است که از یک

 .4دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

سو انواع نسلهای آموزش عالی و مدلهای دانشگاه در پی تربیت چگونه انسانی میباشند و از منظر آنها ،توانمندیها و
کارکردهای این انسان مطلوب چیست؟ از سوی دیگر نسلهای آموزش عالی و مدلهای دانشگاه درصدد ایجاد چگونه جامعهای
هستند و خروجی این نسلها و مدلها برای ساختن چه جامعهای تربیت میشوند؟ لذا در این پژوهش تالش خواهد شد یک مدل
مفهومی از مطلوبیت ،از تحلیل زیرساخت نظری نسلها و مدل های آموزش عالی و دانشگاه در دو سطح فردی و اجتماعی استخراج
شود.

کلید واژهها :فلسفه آموزش عالی ،انسان و جامعهی مطلوب ،مأموریت دانشگاه ،مدلها و نسلهای آموزش عالی.

مطالعات میانرشته ای در آموزش عالی
حکیمه السادات شریف زاده
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فاطمه اسماعیلی
مریــم سهرابـی

چکیده:
امروزه متصدیان در آموزش عالی متوجه این مهم شدهاند که برای توسعهی علمی نمیتوان صرفاً به یک رشته اکتفا کرد و الزم
است رشته های مختلف با یاری یکدیگر مسائل علمی را حل نمایند .مبحث میانرشتهای ،چه در عرصهی تدریس و رشتههای
درسی و دانشگاهی و چه در پژوهش بهعنوان رویکردی جدید محسوب میشود .یک رشته زمانی رشد مییابد که پیچیدهتر بشود و
دیگر نتوان آن را با یک شیوه و روش خاص مورد مطالعه قرار داد .بنابراین رشتهها با رشد و پیچیدهتر شدن نیازمند همکاری
محققان متعدد هستند .هدف این پژوهش بررسی تأثیر مطالعات میانرشتهای در آموزش عالی میباشد که با شیوهی تحلیلی-
توصی فی انجام گرفته است .سؤاالت اساسی پژوهش عبارتند از  . 4 :مبانی فلسفی رویکرد میانرشتهای در آموزش عالی چیست؟ .2
نقش و تأثیر مطالعات میانرشتهای در دانشگاهها چه میباشد؟  .9مهمترین موانع و چالشهای مطالعات میانرشتهای در آموزش
عالی چه میباشد؟  .1مطالعات میانرشتهای دارای چه دستاوردهایی برای رشتهی علوم تربیتی است؟
یافتههای تحقیق نشان میدهد که در رویکرد میانرشتهای به جای تکبعدی بودن باید به تعامل چندین رشته روی آورد .از طرف
دیگر تنوع و گستردگی شاخههای مختلف علمی اقتضاء می کند که اندیشمندان برای حداقل رساندن خطاها در روشی استنباطی،
استداللی و تجربی از حداکثر اشتراکات علمی استفاده کنند .به عبارت دیگر بهکارگیری روشها و رهیافت علوم مختلف در تحلیل
یک مسأله باعث استقرار الگوی کار و افزایش تولید علم میشود .در واقع استفاده از حوزههای تخصصی گوناگون در مطالعهی یک
مسأله ،نظام معرفتی نوینی ایجاد میکند .یکی از اهداف مطالعات میانرشتهای در حوزهی علوم انسانی مشاهدهی پدیدهها ،مکمل-
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سازی ،تداخل ،و تخصصگرایی در حیطههای معین است .فعالیت میانرشتهای در عمل و فرآیند نیز با پیچیدگیها و چالشهای
خاص مواجه است که عمدتاً سازمانی و روشی هستند و نتایج و اهداف مورد نظر را با ابهاماتی مواجه میسازند .بهطور کلی مهم-
ترین موانع و چالشهای فعالیتهای میانرشتهای در قالب سه مانع اصلی یعنی «سازمانی»« ،حرفهای» و «فرهنگی-اجتماعی»
قابل طبقهبندی و توصیف است .یکی از راههایی که میتواند از این چالشها جلوگیری کند ،استفاده از روش بینرشتهای تفکر
انتقادی است .یافتههایی در مطالعات میانرشتهای وجود دارد که میتوان به آنها توجه کرد .در علوم تربیتی از لحاظ تعدد رشتهها
و گرایشها دگرگونی وسیعی صورت گرفته و نتیجهی آن تخصصی شدن این رشتهها و گرایشها بوده است .تخصصی شدن این
رشتهها و گرایشهای مربوط به آن ،اگرچه محاسنی دارد از جمله این که بر دقت و ژرفبینی آموزش و پرورش میافزاید اما مانند
هر تخصص دیگری دارای معایبی است از جمله اینکه صاحب تخصص را از جامعنگری محروم میسازد و گاه سبب میشود که فرد
متخصص در تبیین پدیدههای مورد مطالعه که احیاناً متأثر از عوامل وابسته به تخصص دیگری است بر اثر تنگنظری دچار اشتباه
شود .این عیب در گرایش های تخصصی علوم انسانی بیشتر از علوم تجربی است ،زیرا غالباً معلول عوامل متعدد و گوناگونی است.
نتیجه این است که امکان خطا در فهم و روش استفاده از دانشهای گوناگون ضرورت رهیافت مطالعهی میانرشتهای را آشکار می-
کند؛ زیرا تعدد روش در پژوهش نشان میدهد که انسان بهطور طبیعی برای شناخت پدیدههای گوناگون نیازمند گونههای مختلف
علم بهویژه علوم انسانی است .تلفیق دانش ،روش و تجارب دو یا چند حوزه علمی و تخصصی برای شناخت راه حل یک مسألهی
پیچیده و یا یک معضل اجتماعی چند وجهی ،ما را بهسوی رهیافت میانرشتهای سوق میدهد .مطالعات میانرشتهای در حوزهی
علوم انسانی به قصد دیدن پدیدهها و مکملسازی تداخل ،ترکیب و استفاده از تخصصهای مختلف در حیطههای گوناگون صورت
میگیرد .بنابراین در مجموع میتوان گفت توجه به مبانی فلسفیِ رویکرد میانرشتهای الزم و ضروری است .یکی از این موارد
استفاده از اصطالح «تکثر رشتهای» است که اشکال مختلف همکاری رشتهها (بینرشتهای ،میانرشتهای ،فرارشتهای) را در بر می-
گیرد و در مقابل رویکرد رشتهای قرار نمیگیرد بلکه خاصیت تکمیلی دارد و موجب روابط طولی و نه عرضی گونههای همکاری
رشتهها میشود.
واژگان کلیدی :آموزش عالی ،میانرشتهای ،علوم تربیتی ،فلسفه آموزش عالی

اخالق تدریس در آموزش عالی
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عزیزه محمدی
چکیده:
یکی از شاخههای علم اخالق که میتوان در آن به بررسی عمل اخالقی پرداخت ،اخالق حرفهای است .اخالق حرفهای عبارت است
از مجموعهای از قوانین اخالقی که در وهلهی اول از ماهیت حرفه یا شغل بهدست آمده است .عرصهی آموزش عالی و دانشگاهی
کارکردهای مختلفی دارد که مهمترین و گستردهترین آنها آموزش علمی و عملی دانشجویان در رشتههای مختلف است .اساتید و
هیأت علمی دانشگاهها که بخش عمدهی این کارکرد به عهدهی آنهاست بهسبب حرفهی معلمی خود ،وظایف و مسئولیتهای
اخالقیای دارند که از آنها بهعنوان اخالق حرفهای معلمی یاد میشود .در زمینهی اخالق حرفهایِ پزشکان ،وکال ،حسابداران،
روزنامهنگاران و غیره ،تالشها و مطالعات زیادی صورت گرفته است اما در خصوص اخالقیات حرفهی استادی در دانشگاه و تدوین
اصول و استانداردهای اخالقی خاص این حرفه ،هنوز تالش جدّی و جامعی صورت نگرفته است .تقریباً همهی دانشگاهها دورههای
اخالق حرفهای مربوط به رشتههای خاص را در چارت درسهای آموزشی خود دارند که توسط اساتید تدریس می شود .اخالق
حرفهای در آموزش عالی به مشخص کردن حدود و ثغور رفتارهای مناسب یا نامناسب و هدایت اعضای هیأت علمی در اجرای
مسئولیتهای حرفهای میانجامد .البته به دلیل تعدد وظایف و مسئولیتهای مراکز دانشگاهی در حوزهی آموزشی ،پژوهشی و
علمی بسترهای متفاوتی برای مطالعهی هر کدام از آنها وجود دارد؛ لذا در این تحقیق به حوزهی آموزش و تدریس که مهمترین و
بیشترین حوزهی کاری اساتید را تشکیل میدهد ،پرداخته میشود .اخالق در تدریس شاخهای از اخالق در آموزش عالی است که
مشخصکنندهی مسئولیتهای حرفهای یک استاد در تدریس و آموزش ،و همچنین یکی از ابعاد تأثیرگذار در نهادینه کردن
رویکردهای اخالقی در رفتار حرفهای دانشجویان و استادان است .پژوهش حاضر با شیوهی تحلیلی-توصیفی صورت گرفته و هدف
پژوهش بررسی مؤلفههای اخالق حرفهای تدریس در ارتباط اساتید با خود ،دانشجویان و همکاران میباشد.

 .4عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران

تدریس ،بخش عظیم و مهمی از فرایند تعلیم و تربیت است که عالوه بر نیاز به مهارت در اجرای روشهای مناسب ،نیازمند
مالحظات اخالقی خاص حرفهی تدریس میباشد .اثربخشی فرایند تدریس و آموزش دانشگاهی بهعنوان یک حوزهی مهم حرفهای
به مجموعهای از عوامل فردی ،حرفهای و سازمانی بستگی دارد .در این میان برخورداری اعضای هیأت علمی از قابلیتها و
صالحیتهای حرفهای و الزام آنان به رعایت مجموعهای از اصول و استانداردهای حرفهای در فرایند تدریس ،نقشی تعیینکننده در
افزایش اثربخشی فعالیتهای آموزشی دارد .همچنین پایبندی اعضای هیأت علمی به اصول و ارزشهای اخالق حرفهای ،هم از
منظر توسعهی فرهنگ سازمانی مبتنی بر اخالقیات و هم از منظر انتقال صفات ممیزه و ویژگیهای برجستهی انسانی به
دانشجویان و در نتیجه اشاعهی آن صفات در جامعه ،بسیار حائز اهمیت است .اخالق حرفهای تدریس در دهههای اخیر مطرح شده
است و کسانی مانند ریچارد پرینگ ( )2004و دیوید کار ( )2000تدریس را بهعنوان حرفهای مطرح کردهاند که ماهیتی اخالقی
دارد؛ بهگونهای که اخالق در همهی اجزای آن جاری است .کالرک ( )4330بیان داشته است که تدریس بیش از آنکه تالشی
شیوهمند و فنی باشد یک مهارت و تکنیک اخالقی است .او اضافه میکند که موضوعات اخالقی در تدریس همیشه مطرح بوده و از
ارزش ذاتی برخوردارند .از نظر وی تدریسی که متضمن مسئولیت اخالقی است ،کاری مشکل ،پیچیده و گاهاً پرزحمت است که
کسی هم قدر آن را نمیداند .در واقع تدریس اساساً یک بنگاه اخالقی است که در آن بزرگساالن از کوچکترها میخواهند در
جهتی تغییر نمایند که توسط آنها انتخاب شده است .از نظر کامپل ( )2003قلمرو اخالق در تدریس بهعنوان یک حرفهی اخالقی،
در زمرهی ابعاد مثبت و غیر قابل انکار آن حرفه میباشد .این بعد به دلیل اهمیت باال و به جهت آنکه با دنیای تعلیم و تربیت
پیوند ناگسستنی دارد ،عالقه و ذهن اندیشمندان را به خود معطوف نموده است .لذا اغلب در تبیین علل سوگیریهای هنجاری
استادان دانشگاه ،مفروضاتی وجود دارد .بر پایهی چنین برآوردهایی در فرایندهای دانشگاهی صفات و ویژگیهایی چون آزادگی،
خودجهتیابی ،خودتنظیمی ،عزت نفس ،نوعدوستی و غیره را به دانشگاهیان و اهل علم نسبت میدهند .بانر و کانن ( )4335اعتقاد
دارند که تدریس یک هنر است .آنها ویژگیهای معلمان موفق و ویژگیهایی که سبب ارتقاء یادگیری و فهم میشود را تحلیل
کردند .از نظر آنان از ویژگیهای یک تدریس بسیار موفق ،یادگیری ،اقتدار ،اخالق ،نظم ،خالقیت ،محبت ،صبر ،روحیه و نشاط می
باشد که بخش عمدهی آن دارای ماهیتی اخالقی است .بهطور کلی اخالق حرفهای و آموزشی استادان ،شاخهای از کاربرد اخالق
است که شامل در نظر گرفتن موضوعات مربوط به تنبیه و مدیریت رفتار ،فرایندهای مربوط به نظم ،آزادی اخالقی ،حقوقی و
مسئولیتها ،استقالل فکری و قابلیت اعتماد میباشد (بکنر ،2001 ،استریک و سولتیس ،2001 ،شاپریو و استف کویچ 2007 ،و
دویگان .)2001 ،در میان جنبههای مختلف اخالق در آموزش عالی ،اخالق آموزش و تدریس یکی از موضوعات مهم است که

رعایت آن باعث افزایش امنیت روانی در دانشگاه و رشد و بالندگی آن میگردد و افزایش بهروری و کاهش هزینههای دانشگاه را در
پی خواهد داشت.
واژگان کلیدی :اخالق حرفهای ،اخالق تدریس ،فلسفه آموزش عالی

نسبت آموزش عمومی و آموزش عالی
بابک شمشیری
زهره همایون
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چکیده:
پرورش افراد باتقوای واجد کنجکاوی علمی از اهداف نظام تعلیم و تربیت است و باارزش بودن کسب دانش از آموزههای فلسفه
اسالمی میباشد .ایرانپور ( ،)4934: 273و زیباکالم (مقدمه  ،)4931:به مادیشدن انگیزههای کسب علم ،اشاره کردهاند .باقری
(مقدمه )4933 :منشأ این ناکامی را فقدان فلسفهای منسجم در نظام تعلیم و تربیت میداند .بهنظر میرسد که دو رویکرد فلسفیِ
«حرفهای» و «سنتی» (با ریشههایی مذهبی که پس از انقالب قوت گرفته) بر نظام آموزش عالی ایران حاکم است .بدان جهتکه
جامعهی ایران ،در حال گذار و در حال توسعه است ،نیاز به توسعهی آموزشهای حرفهای ،منجر به حاکمیت رویکرد دوم
گردیدهاست .عدم وجود فلسفه ای مدون و دوگانگی رویکردها منشأ اعوجاجاتی در نظام آموزش عمومی و عالی است؛ چنانچه نگاه
آرمانی همان نگاه علم برای علم است ولی در الیههای پنهان ،تعلیم و تربیت حرفهای بر فضای آموزش عالی و عمومی حاکم است.
عدم درک شرایط جدید و ارائه ی تلفیق مناسب از این رویکردها توسط برنامه ریزان نظام تعلیم و تربیت به سنتز ناقص این
رویکردها و بروز اعوجاجاتی در روند آموزش عمومی و عالی انجامیده است .از جمله مسائل و مشکالت نظام آموزش عالی میتوان به
این موارد شاره کرد:
 -4اتکاء صرف به گذشته و سنتها و نفی کامل الگوهای غربی؛  -2تولید علم مصنوعی در آموزش عالی ،بدان معنا که
فارغالتحصیالن با انگیزه های مادی و برای کسب درآمد و ارتقاء جایگاه اجتماعی و باز نماندن از جایگاه تخصصیشان و نه بهخاطر
 .دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شیراز154
 .کارشناس ارشد رشتهی تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش155
 .دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران156

ارزش ذاتی دانش ،به پژوهش میپردازند؛ پر واضح است که اثرات تولید و گسترش مرزهای علم باید در جامعه ملموس باشد؛ که
واقعیات جامعه مؤید آن نیست و این روند برخالف روند جاری درکشورهای توسعهیافته است .چنانچه صباغیان و ذاکریان (19-11
 ،)4930:از ویژگیهای آموزش عالی آمریکا را گسترش کالجهای دوسالهی فنی-حرفهای ،تأکید بر جذب دانشجوی پارهوقت و
تقویت رابطهی تنگاتنگ میان مراکز اقتصادی و اجتماعی جامعه با دانشگاه ،عنوان کردهاند.
 -9تداخل وظایف آموزش عمومی و عالی؛ چنانچه تفکر خالق ،تفکر انتقادی و تربیت اخالقی بهویژه اخالق اجتماعی در
خروجی های نظام تعلیم و تربیت عمومی بنابر تصریح شمشیری و همکاران ( ،)4939دچار کاستی است و چون این موارد از وظایف
آموزش عمومی است ،تالش شده با ارائهی دروس عمومی ،جبران این کاستیها به آموزش عالی واگذار گردد.
اشتغال کاذب دانشآموختگان یکی از انحرافات دیگر است .مراکز آموزشی متعدد غیرانتفاعی ،پیام نور ،آزاد و غیره ایجاد شدهاند و
بدون توجه به نیازهای علمی و نیازهای بازار کار فارغالتحصیالن زیادی را روانهی جامعه میکنند؛ این روند به تحصیالت تکمیلی
نیز سرایت کرده و فارغالتحصیالن جویای کار به ناچار برای کسب درآمد به تدریس در همان واحدهای دانشگاهی متنوع روی
میآورند و علیرغم تحمیل هزینه های سنگین به جامعه ،نه موجب گسترش مرزهای دانش و نه اشتغالزایی حقیقی گردیده و این
روند به بیارزش شدن روزافزون علمآموزی در جامعه و گسترش انگیزههای مادی انجامیده است.
بنابه تصریح زیباکالم ( ،)4931: 11رویکرد سنتی -مذهبی نظام تعلیم و تربیت که علم را دارای ارزش ذاتی و فراگیری آنرا عبادت
میداند ،رویکردی لیبرال
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است .از ویژگی های نظام لیبرال ،کسب دانش برای خود دانش ،ایجاد لذت ذهنی ،اعتالی عقلی و

رسیدن به فرهیختگی است و مسائل شغلی و تأمین معاش در آن محوریت ندارد .اهمیت ابزار انگاری دانش بهمنظور پیشرفت
مادی ،به رویکرد تعلیم و تربیت حرفهای مربوط میشود (میرزامحمدی و زیباکالم.)4934: 473-414 ،
هدف پژوهش حاضر بررسی نسبت میان آموزش و پرورش عمومی و عالی در نظام تعلیم و تربیت و ارائهی راهکاری برای
بهبودبخشی به وضعیت آموزش عالی از طریق رویکردی بینابینی است .روش این پژوهش ،تحلیلی-انتقادی میباشد .بدین منظور
وضعیت موجود در فضای تعلیم و تربیت و آموزش عالی ،بررسی و تحلیل و در خالل آن ،رابطهی رویکردهای حاکم و کمبودهای
ناشی از سنتز نامناسبشان نقد شدهاست.
سؤاالت پژوهش:
 .4نظام آموزش عالی در تحقق اهداف هرکدام از رویکردهای فوقالذکر چقدر توفیق داشته؟
 .2آیا میتوان به رویکردی بینابینی دست یافت؟
157

- Liberal

 .9نظام آموزش عالی از لحاظ نخبهپروری و تعلیم و تربیت حرفهای در چه جایگاهی است؟
 .1نسبت آموزش عمومی و عالی درخصوص این جایگا ه چیست؟
الگوی پیشنهادی ،بازگرداندن تناسب به ارتباط آموزش عمومی و عالیاست .از اینرو بایستی برنامهریزی آموزش عالی بهصورت
پیوستاری حدّاقلی-حدّاکثری طراحی شود که ابتدای آن بهعنوان الگوی حدّاقلی آمادهسازی و تربیت افراد بهمنظور بهرهوری
اقتصادی و بازار تولید و خدمات ،در دورهها و مقاطع تحصیلی دانشگاهی بهشکل کنونی است؛ بهگونهای که هم پاسخگوی نیازهای
علمی و حرفهای جامعه و هم قابل کنترل توسط جامعه باشد تا درصورت اشباع در یک رشته ،اعالم عدم نیاز کند؛ اما در ادامهی
این پیوستار ،تعلیم و تربیت لیبرال بهمعنای حقیقی آن قرار دارد ،بهگونهایکه افراد برای ارزش ذاتی علم ،در قالب دورههای
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آموزشی آزاد ،فارغ از دغدغهی مدرکگرایی بهدنبال آموختن باشند .در ای ن قالب ،مؤسسات علمی آزاد و مردمنهاد متولیاند و
دانشگاهها در صورت حرکت بهسمت خودگردانی قادر به ارائهی دورههای مذکور خواهند بود .مطابق نظر زیباکالم (،)4931: 95-91
در مکتب لیبرالیسم آموزشی ،هدف اصلی ،کسب دانش و پرورش ذهن است و چنانچه هدف اصلی درک خیر و لذت ذهنی باشد ،به
تبع آن نیازهای عملی و فرهنگی جامعه ،برآورده شده و کسب دانش ابزاری سودآور تلقی نمیشود؛ زیرا نگرش ابزارگونه منجر به
سوءاستفاده از دانش میشود .بهرهمندی از توفیقات مادی بهصورت جانبی ،بالمانع است؛ اما نباید هدف اصلی تعلیم و تربیت باشد
(زیباکالم ،همان  .)37:تنها در این صورت ،افرادی که قبالً با تحصیل در یک رشته و اشتغال متناسب با آن اکنون بدون دغدغهی
مسائل معیشتی در دورههای آزاد ،به علمآموزی آنهم با فلسفهی علم برای علم و برای اعتالی تفکر و توسعهی مرزهای دانش و
سیر در ارزشهای متعالی ،بهدنبال دانشاندوزی خواهند رفت .در این صورت هم تربیت حرفهای و هم تعلیم و تربیت آزاد در
جایگاه واقعی خود قرار خواهند گرفت.
کلمات کلیدی :آموزش عمومی ،آموزش عالی ،آموزش و پرورش لیبرال ،آموزش حرفهای
منابع :
ایرانپور ،ماهمنیر .)4934( .آسیبشناسی فعالـیتهای پرورشی مدارس و نهاد امـور تربیتی در دبیرستانهای شیراز.
پایاننامهکارشناسیارشد .دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شیراز.
باقری نوعپرست ،خسرو .)4933( .درآمدی بر فلسفه جمهوری اسالمی ایران جلد  .4تهران :انتشارات علمی فرهنگی.
زیباکالم مفرد ،فاطمه؛ میرزامحمدی ،محمدحسن .)4934( .نظریهی آزادی و آموزش و پرورش آزاد ،تهران :انتشارات دانشگاه
شاهد.
-Course
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شمشیری ،بابک؛ ایرانپور ،ماهمنیر؛ همایون ،زهره .)4939( .نگاه حداکثری یا حداقلی به اخالق و تأثیر آن در فرایند تربیت
اخالقی .ارائه شده در پنجمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران .کرمان.
صباغیان ،زهرا؛ ذاکریان ،عذرا .)4930( .آموزش عالی در آمریکا ،فصلنامه مطالعات منطقهای ،شماره ،3صفحات .11 -93

مقایسهی میزان تأثیر مؤلفههای اخالقی در تدریس اساتید
از دیدگاه دو گروه از دانشجویان دانشگاه کوثر بجنورد

اعظم شریفی
محبوبه عارفی

159

چکیده :
زمینه و هدف :دانشگاه یکی از مهمترین و سازندهترین نهادهای اجتماعی محسوب میشود و اساتید از جمله ارکان اساسی نظام
آموزش میباشند که باعث پرورش نیروهای کارآمد در جامعه هستند .الزمهی رسیدن به اهداف تعلیم و تربیت ،دارا بودن اساتید با
ویژگیهای شایسته و با رعایت اخالق حرفهای میباشد .اخالقی بودن در حرفه حاصل دانستن ،خواستن ،توانستن و نگرش است .
اخالق و تدریس بهطور ذاتی همسو و درهم تنیده میباشند .در این تحقیق به مقایسهی میزان تأثیر مؤلفههای اخالقی در تدریس
اساتید از دیدگاه دو گروه از دانشجویان دانشگاه کوثر بجنورد پرداخته شده است.
روش پژوهش:
پژوهش به روش توصیفی-مقطعی میباشد و با مشارکت دو گروه از دانشجویان مؤنث ترم سوم مقطع کارشناسی در رشتهی
جغرافیا از دانشگاه کوثر بجنورد صورت گرفته که  24نفر از معدل باالی  41/7و  27نفر از معدل پایینتر از  41/7در ترم اول و دوم
برخوردار بودند .طی پرسشنامهای (بر اساس نتایج کار بهدست آمده از مطلبی فرد و همکاران )4930،دانشجویان به میزان تأثیر هر
یک از  3مؤلفهی اخالقی در تدریس اساتید در مقیاس  7درجهای پاسخ دادند .این مؤلفهها کارآمدی آموزش (9سؤال) ،کارآمدی در
 .4دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

محتوا (9سؤال) ،تعامل حرفهای (9سؤال) ،توجه به رشد همهجانبهی دانشجویان (9سؤال) ،احترام به همکاران (2سؤال) ،فضای
بحث مناسب در کالس (2سؤال) ،احترام به کالس (2سؤال) و نحوهی ارزشیابی (9سؤال) را شامل میشد.
یافتههای پژوهش:
نتایج نشان داد که در گروهی از دانشجویان که از معدل باالتر از  41/7برخوردار بودند بهترتیب :کارآمدی آموزشی؛ نحوهی
ارزشیابی؛ تعامل حرفهای؛ کمک به رشد حرفهای دانشجویان؛ کارآمدی در ارائهی محتوا؛ فضای بحث کالس؛ احترام به همکاران و
احترام به کالس از میزان تأثیر بیشتری در تبیین مؤلفههای اخالقی در تدریس اساتید برخودار بودند ،ولی در گروه دوم بهترتیب:
کارآمدی در ارائهی محتوا؛ کارآمدی آموزشی؛ تعامل حرفهای؛ کمک به رشد حرفهای دانشجویان؛ فضای بحث کالس؛ احترام به
همکاران؛ احترام به کالس و نحوهی ارزشیابی ،در میزان تأثیر مؤلفههای اخالقی مورد توجه قرار گرفتند .ضمن اینکه در هر دو
گروه بین میزان تأثیر مؤلفهی نحوهی ارزشیابی بهطور معناداری اختالف وجود داشت ( )p >0/07و گروهی از دانشجویان که از
معدل باالتر برخوردار بودند نحوهی ارزشیابی را بهعنوان شاخصهی تأثیر گذارتری در قضاوت دانشجویان در تدریس اخالقی اساتید
قبول داشتند؛ در حالیکه در گروه دوم نحوهی ارزشیابی از میزان تأثیر کمتری نسبت به سایر مؤلفهها برخوردار بود.
نتیجه گیری:
از دید دانشجویان هر دو گروه ،اساتیدی که خود را ملزم به رعایت تدریس اخالقی میدانند ،به هر  3مؤلفهی اخالقی توجه دارند.
لیکن دانشجویان با معدل باالتر ،تدوین دقیق سیاستهای نمرهدهی و ارزشیابی عادالنه در آموزش عالی را بیشتر از استادان طلب
میکنند و به اساتیدی که ب ه انجام ارزشیابی درست اهتمام میورزند و بر اساس اهداف درس از روش مناسب برای ارزیابی
دانشجویان استفاده مینمایند و نسبت به اهمیت آن در فرایند تدریس آگاه میباشند توجه بیشتری نشان میدهند و عملکرد آنان
را در تدریس ،اخالقی میپندارند.
واژگان کلیدی :مؤلفههای اخالقی ،ارزشیابی ،دانشجویان ،تدریس اساتید

آموزش عالی از منظر لیبرالیسم و نئولیبرالیسم

عباس شکاری

160

خدیجه موسای آرانی
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چکیده:
هدف اصلی این پژوهش ،بررسی پیامدهای تربیتی ایدئولوژی لیبرالیسم و نئولیبرالیسم در آموزش عالی است .به این منظور ،با
استفاده از روش تحلیلی-استنتاجی دو هدف اصلی را دنبال میکنیم؛ بررسی عرصه های حضور ایدئولوژی نئولیبرالیسم در آموزش
عالی و همچنین بررسی ایدئولوژی نئولیبرالیسم در بهوجود آمدن آزادی شهروندی .بنابر یافتههای بهدست آمده میتوان گفت
ایدئولوژی لیبرالیسم ،پیامدهای مثبتی برای آموزش و پرورش بههمراه داشته که از آن جمله میتوان به توسعهی آموزش و پرورش
همگانی و برابری در تعلیم و تربیت ،آموزش صلح و توجه به آموزشهای شهروندی اشاره نمود .همچنین نشان داده شد که چگونه
آرمانهای نئولیبرالیسم باعث بهوجود آمدن نخبهگرایی و بهرسمیت شناخته شدن فاصلههای طبقاتی شده و در مقابل پیامدهای
منفی زیادی را بر تعلیم و تربیت تحمیل کرده استاز جملهی این پیامدها میتوان به تغییرات حاصل در دانشجویان کالجها و
دانشگاهها در جهان نئولیبرال و تبدیل آنها از دانشجو به خریدار و مصرفکننده ،اشاره کرد .کاهش اختصاصی بودجه به علوم انسانی
و هنر به نفع علوم و رشتههایی که بیشتر با نیازهای بازار کار تطابق دارند و گسترش عقالنیت اقتصادی نئولیبرال در آموزش عالی،
سبب تغییر نقش استاد در درون کالس درس شده است .
واژگان کلیدی :نئولیبرالیسم ،لیبرال دموکراسی ،آموزش عالی ،نخبهگرایی

 .4استادیار دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه کاشان
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد برنامهریزی درسی دانشگاه کاشان

تبیین و تطبیق ارکان آموزشی در حوزهی علمیه و دانشگاه
عاطفه شیرمحمدی
چکیده
نهادهای علمی و پیشرو در جامعه دارای کارکردهای متفاوتی هستند که بهعنوان مرکز تفکر ،تدبّر و تعقل ،رکود را از جامعه
برمیچینند .در جامعهی اسالمی حوزههای علمیه و دانشگاهها ،دو قطب علمی مهم محسوب میشوند که آفاق تازهای را در جهت
پیشرفت ،در فرادید جامعه قرار میدهند .مردم به هر دو نهاد نیاز دارند ،اگر دانشگاه از معنویت خالی شود و خود را بینیاز از
معنویت درونی بداند ،دچار انحراف می شود و در مقابل اگر حوزه خود را از دسترسی به تجربیات روز بینیاز کند ،دچار تحجّر
میگردد .مقالهی حاضر ،به تطبیق ارکان آموزشی حوزه و دانشگاه پرداخته است .در زیرگروه ساختار آموزشی این دو نهاد ،ارکان
آموزشی حوزه و دانشگاه تبیین ،توصیف ،تفسیر ،مقایسه و در نهایت تطبیق داده شده است .این دو نهاد آموزشی در کنار هم ،همپا
و همسو زمینهساز بالندگی علمی و معنوی کشورند و با انجام اینگونه تطبیقها و استفادهی متقابل از نکات مثبت یکدیگر،
می توانند در جهت پیشبرد اهداف خود ،موفق عمل کنند .اساس پیشنهاد پژوهش تعامل حوزه و دانشگاه است که بیتردید،
ارتباطات فعال این دو نهاد ،میتواند آثاری مثبت در مسیر سرافرازی کشور بر جای نهد.
به علت گستردگی موضوع و شیوههای مختلف در این مراکز علمی ،پژوهشگر با توجه به مطالعات کتابخانهای و حضور در دانشگاهها
و حوزههای علمیه در تهران و قم ،اطالعات کلیدی و پایهای را جمعآوری کرده و به تطبیق ارکان آموزشی حوزه و دانشگاه پرداخته
است .رویکرد مدّ نظر در پژوهش ،رویکرد نظامگراست که میتوان برای توصیف و همچنین تصمیمگیری از آن استفاده کرد؛ به
عبارت دیگر زمانی از آن استفاده میکنند که بخواهند عمل آموزش ،مؤثرتر واقع شود .رویکرد نظامگرا یک روش است که سعی
دارد ،عمل را با شناخت بهتر علت ،مفیدتر سازد .تحلیل نظامگرا در راستای تالش برای به حداکثر رساندن بازده ،از مطالعهی یک
سیستم به صورتی که وجود دارد ،حرکت میکند؛ بنابراین تحلیل نظامگرا دارای دو مرحله است« ،توصیف نظام» و «ارائهی منطقی
پیشنهاداتی در جهت بهینهسازی استفاده از منابع با توجه به محدودیتها» .زمانی که این رویکرد در آموزش بهکار گرفته میشود،
این امکان فراهم می آید که نقاط بحرانی مشخص شوند؛ همچنین منابع ،ابزار و محدودیتها با اهداف در مقابل قرار گیرند ،و از
طریق ارزشیابی و پسخوراند ،کارکرد نظام را بهبود بخشد.
نظام عبارت است از مجموع عناصر در حالت تعامل ،که مفهوم غایت نیز به آن افزوده شده است .هر نظـام بـرای رسـیدن بـه نـوعی
غایت سازماندهی شده است؛ غایتی که می تواند آشکار یا نهان باشد .یک نظام آموزشی از اهداف ،مبانی ،ارکان و غیره تشکیل شـده
است که در این پژوهش به ارکان اساسی آموزش در دانشگاهها و حوزه علمیه پرداخته میشـود .ارکـان اساسـی آمـوزش در تفسـیر
نهجالبالغه عالمه محمّدتقی جعفری به این صورت ذکر شده است .4 :مربّى و معلّم (استاد)  .2متعلّم و متربّى ( انسان مورد تعلـیم و
تربیت ،طلبه یا دانشجو)  .9موادّ علمآموزی :که این مواد تربیتی ،در جای خود دارای اهمیت است .با رعایت همهی این نکـات اسـت
که متعلم پرورش مییابد.
در تطبیق مقوالت ارکان آموزشی حوزه و دانشگاه ،نکات مثبت و منفی هر یک بررسی گردید و موارد برجستهی هر کـدام مشـخص
و مورد اشاره قرار گرفت .این دو نهاد آموزشی در کنار هم و همسو باهم زمینهسـاز بالنـدگی علمـی و معنـوی کشـورند و بـا انجـام
این گونه تطبیقها و استفادهی متقابل از نکات مثبت یکدیگر ،می توانند در جهت پیشبرد اهداف خود ،موفق عمل کنند .بحث حاضـر
با طرح تفاوت ها در وضع گذشته ،پیشنهاداتی نیز در بهبود وضع موجود دارد .البته عملی شدن این تغییرات نیازی به درهم ریخـتن
نظام آموزشی این دو مرکز ندارد بلکه نکاتی اصالحی است برای رفع موانع و کمبودهای آموزشـی و بـه نتیجـه رسـاندن آن ،کـه در
محورهایی دسته بندی و ارائه گردیده و در جدول زیر نمایش داده است .اساس پیشنهادات مذکور تعامل حوزه و دانشـگاه اسـت کـه
بی تردید ،ارتباطات فعال این دو نهاد ,میتواند آثاری مثبت در مسیر سرافرازی کشور بر جای نهد و تحولی اساسی در دانشگاههـا را
به ارمغان آورد.
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تبیین اخالق حرفهای اساتید و دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت
با روش پدیدارشناسی
عاطفه شیرمحمدی
چکیده:
هر مجموعهی سازمانی دارای کدهای اخالقی متناسب با ساختار حرفهای خود است که اخالق حرفهای نام دارد .آموزش عالی نیز
نظامی حرفهای است و اساتید دانشگاهها بهعنوان افرادی که مسؤولیت تعلیم و تربیت دانشجو را بـر عهـده دارنـد بایـد از اصـول
اخالق حرفهای معلمی آگاهی داشته و به آن پایبند باشند .از ارکان اساسی ساختار آموزشی دانشگاهها استاد است شخصیت و
منیت استاد در کنار علم و عمل او بسیار بر روی دانشجو تأثیرگذار است .در کنار استاد حضور و اخالق دانشجو در امر آموزش از
اهمیّتی ویژه برخوردار است .ارزش و مقام استاد بهعنوان وارث انبیاء ،به حدی است که حضرت علی (ع) خود را بندهی کسی
میداند که به ایشان کلمهای بیاموزد؛ چرا که وی نقش مهمی در تکامل شناختی و گرایشی و راهیابی انسان به حقایق هستی ایفا
میکند؛ اوست که اندیشههای خام را بارور میسازد و دریچههای بستهی تفکر را به روی جهان متعالی میگشاید .بنابراین ،برای
دستیابی به هدف باید به وظایف و حقوق متقابل استاد و دانشجو آگاهی وجود داشته باشد و اخالق حرفهای ،شاخهای از دانش
بشری است که نظامدار و روشمند در مراکز آموزشی و پژوهشی رشد مییابد .حال با توجه به این نکات ارزنده ،این امر مهم چقدر
در دانشگاهها و بهخصوص در رشتهی فلسفه تعلیم و تربیت که بنیادیترین رشته در زمینهی تعلیم و تربیت است قابل اجراست؟
مقالهی حاضر با استفاده از روش«پدیدارشناسی تفسیری »412از رویکردهای پژوهش کیفی به بررسی معیارهای مدّ نظر اخالق
حرفهای بین اساتید و دانشجویان رشتهی فلسفه تعلیم و تربیت پرداخته است .پدیدار شناسی روشی است که به توصیف پدیدههای
تعلیم و تربیت ،به نحوی که دستاندرکاران آن همچون اساتید و دانشجویان آن را درک میکنند فرا خوانده میشود .روش
پدیدارشناسی در پژوهشهای فلسفه تعلیم و تربیت ،طی مراحلی ،مورد استفاده قرار میگیرد .4 :توصیف پدیدارشناختی :با تکیه بر
تجربهی زیسته در عرصهی تعلیم و تربیت ،توصیفی پدیدارشناختی از این تجربه فراهم میآورد .که این توصیف ،بسط و تفضیل
همان تجربهی زیسته میباشد ،نه اینکه بر آن تحمیل شود یا رابطهای استنتاجی با آن برقرار کند .2 .برآوردن چارچوب نظری
اولیه :با فراهم آمدن این توصیف پدیدارشناختی ،می توان از آن یک چارچوب نظری مبنایی برای تعلیم و تربیت بیرون آورد.9 .
جذب و سازماندهی یافتهای پژوهشی :در گام سوم میتوان یافتههای عرصه های پژوهشی دیگر را در چارچوب نظری اولیه وارد
نمود .1 .مواجههی مجدد با تجربهی زیسته :پس از سازماندهی یافتهای پژوهشی ،چارچوب مذکور ،در مواجههی مجدد با تجربهی
زیسته در جریان تعلیم و تربیت قرار میگیرد تا کفایت آن به این ترتیب آزموده شود.
پدیدارشناسی تفسیری ،رویکردی سیستماتیک را برای مطالعه و تفسیر یک پدیده ارائه میکند و اجازه میدهد پدیدهی مورد نظر با
یک دید تفسیری ،تحلیل و کشف شود تا محقق در طی فرایند تفسیر ،به درک عمیقتری از تجربیات زیسته دست یابد .در این
پژوهش ،نمونهگیری بهروش مبتنی بر هدف انجام شده و نمونه ها از میان اساتید و دانشجویان دکتری فلسفه تعلیم و تربیت
دانشگاههای شهر تهران انتخاب شدهاند .تعداد  5استاد و  5دانشجو مورد مصاحبهی نیمهساختاریافته و عمیق قرار گرفتند .مصاحبه
با پرسشی کلی و گسترده دربارهی اخالق حرفهای بین استاد و دانشجو آغاز شد .سپس پرسشهای اکتشافی برای دسترسی به
دادههای ژرفتر دربارهی تجربهی زیسته ،پرسیده شد .در طی آن ،تجربیات و معیارهای اخالق حرفهای مورد بررسی قرار گرفت.
. Interpretive phenomenology
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دادههای بهدست آمده از این مشاهدهها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .در طی  23جلسه و  22ساعت گفتوگو ،حدود 901
گزاره بهدست آمد که بعد از همپوشانی و درنظرگرفتن گزارههای مشابه در قالب موضوع و زیرموضوع باقی ماند .شایان ذکر است که
ژرفاندیشی در پژوهش ،حفظ مستندات موجود در همهی مراحل و سرانجام عالقهمندی ،درگیری نظری و عملی درازمدت با
موضوع و دادهها و نیز تالش برای بهرهگیری از نظر متخصصین ،اطمینان و تأییدپذیری یافتهها را تضمین کرده است.
در فرایند پژوهش نیز ،چارچوبی برای مبانی فلسفی اخالق حرفهای از مستندات تبیین گردید .که در نهایت چارچوبی برای اخالق
حرفهای صحیح از دید اساتید و دانشجویان رشتهی فلسفه تعلیم و تربیت ترسیم گردید .اخالق ،معرفتی است که از افعال اختیاری
انسان بر اساس یک سیر عقالیی شکل میگیرد .اخالق حرفهای ،مجموعهای از اصول و استانداردهای سلوک بشری است که رفتار
افراد و گروهها را تعیین میکند .در حقیقت ،اخالق حرفه ای ،یک فرایند تفکر عقالنی است که هدف آن محقق کردن این امر است
که در دانشگاه چه ارزشهایی را چه موقع باید حفظ نمود و اشاعه داد .بشر کنونی چنان از پیشرفتهای مادی و صنعتی خود غافل
گردید که منشأ اصلی قدرت ،تربیت اخالقی و اصل اخالق را از یاد برده است .این امر به راحتی قابل اعمال و در کنار آن قابل
اغماض است .این موارد نشاندهندهی آن است که آگاهی به تمام امور و عمل به آن مبنای اخالق صحیح است .رعایت اخالق
آموزشی تضمینکنندهی سالمتی افراد در دانشگاه است و اخالق حرفهای صحیح ضامن افزایش کارآمدی در دانشگاهها میشود.
واژگان کلیدی :اخالق حرفهای ،پدیدارشناسی ،استاد ،دانشجو ،مبانی فلسفی

تبیین فلسفی خصوصیات آموزش عالی و نسبت آن با تربیت رسمی و عمومی در جامعهی اسالمی معاصر
بر اساس فلسفهی تربیت در جمهوری اسالمی ایران
علیرضا صادق زاده قمصری
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چکیده:
فلسفهی آموزش عالی را می توان نتیجهی تالش عقالنی در پاسخ به پرسشهای مطرح در مورد چیستی ،چرایی و چگونگی
آموزش عالی بر اساس مبان ی مدلل دانست .اما به بیانی دقیقتر باید فلسفهی آموزش عالی را در هر جامعهای بهمنزلهی بخشی از
«فلسفهی تربیتی اجتماع» ( (Educational Philosophy of Societyدانست که به مثابهی «مجموعهای مدون از گزارههای
ناظر به تبیین چیستی ،چرایی و چگونگی جریان آموزش عالی مبتنی بر مبانی فکری و ارزشی مقبول در آن جامعهی مشخص»
است ،که فرآیند هدایت ،سازماندهی ،ارزیابی و بهبود مداوم نظام آموزش عالی در آن جامعه صرفاً با توجه به این چهارچوب
راهنمای نظری کالن بهطور شایسته امکان پذیر است .لیکن باید اذعان کرد که در سه دههی گذشته پس از پیروزی انقالب
اسالمی ،بهرغم انجام برخی فعالیتها ،هنوز فلسفهی نظام آموزش عالی کشور مطابق با نظام فکری و ارزشی اسالمی و هماهنگ با
خصوصیات فرهنگی و اجتماعی ایران معاصر متناسب با مطالبات انقالب اسالمی و فرهنگ آن ،بهصورت روشن تدوین نشده است.
لذا این مقاله درصدد میباشد با تکیه بر محصول تالش سامانیافتهی اخیر در کشور برای تدوین فلسفهی تربیتی جامعهی اسالمی
ایران با عنوان «فلسفهی تربیت در جمهوری اسالمی ایران» (صادقزاده وهمکاران ،شورای عالی انقالب فرهنگی )4930،و با روش
تحلیلی-استنتاجی ،به برخی پرسشهای بنیادین دربارهی چیستی ،چرایی و چگونگی نظام آموزش عالی در جامعهی معاصر ایران
بهویژه دربارهی نسبت آن با نظام تربیت رسمی و عمومی ( )schoolingپاسخ دهد.
اهمّ یافتهها:
الف -بر اساس تحلیل مفاد فلسفهی تربیت در جمهوری اسالمی ایران ،مهمترین خصوصیات آموزش عالی مطلوب در جامعهی
اسالمی معاصر ایران عبارتند از:
آموزش عالی بخشی ناگسستنی است از تربیت در معنای عام آن (یعنی فرآیند تعاملی زمینهساز تکوین و تعالی پیوسته هویت
متربیان) و لذا تغییر و تحول هویتی دانشجویان بهشکلی یکپارچه و مبتنی بر نظام معیار اسالمی مقصد اصلی این نظام است (و نه
 .4.163عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

صرفاً انتقال دانش و توانایی تولید علم و فناوری یا آموزش مهارتهای شغلی و فنی و نظیر آن) ،چنانچه هدایت ایشان بهسوی
کسب آمادگی برای تحقق مراتب حیات طیبه در همهی ابعاد (و نه سازگاری محض با نظام اجتماعی و پذیرش هنجارهای آن یا
صرفاً مهیا شدن برای بهرهمندی بیشتر از مواهب دنیوی) رسالت آموزش عالی بهحساب میآید.
آموزش عالی بخشی از تربیت تخصصی و رسمی است که هرچند بهطور خاص در صدد تکوین و تعالی پیوسته برخی جنبههای
اختصاصی هویت دانشجویان است اما در عین حال از تقویت و تعمیق جنبههای مشترک هویتی ایشان هرگز غفلت نمینماید و لذا
تأکید بر وجود طرحها و برنامههایی برای اعتالی هویت انسانی ،اسالمی و ایرانی دانشجویان جزئی ضروری از سیاستهای هر
مؤسسهی آموزش عالی میباشد.
هریک از استادان و مدرسان در نظام آموزش عالی به مثابه مربی دانشجویان و راهنمای ایشان محسوب میشود و لذا باید اوالً حائز
مراتبی از حیات طیبه در زندگی فردی و اجتماعی باشد و ثانیاً نقش تربیتی مؤثری در زمینهسازی برای تحوالت هویتی دانشجویان
بر عهده گیرد.
کسب شایستگیهای الزم برای درک و بهبود مداوم موقعیت خود و دیگران بر اساس نظام معیار اسالمی ،مالک اصلی موفقیت
دانشجویان و شاخص ارزشیابی از ایشان در فرآیند تحصیل و یادگیری است ( و نه توانایی حفظ و یادآوری معلومات یا انجام برخی
مهارتهای حر فهای).
ب -نسبت نظام آموزش عالی با نظام تربیت رسمی و عمومی را نیز بر اساس فلسفهی تربیت در جمهوری اسالمی ایران میتوان
چنین توصیف نمود:
 -4آموزش عالی بر تربیت رسمی و عمومی متکی و استوار است بهگونهای که موفقیت این نظام مرهون عملکرد موفق تربیت رسمی
و عمومی در تکوین و تعالی هویت مشترک متربیان است .لذا هرگونه کمتوجهی به تربیت عمومی الجرم آموزش عالی ناموفق را در
پی خواهد داشت.
 -2آموزش عالی باید فرآیند تربیت عمومی دانشجویان را در سطوحی عمیقتر ادامه داده و پیگیری و تکمیل نماید تا دانشجویان از
هویتی یکپارچه و متعادل (در ابعاد مشترک و اختصاصی) برخوردار باشند.
 -9نظام تربیت رسمی و عمومی را نباید صرفاً بهعنوان مدخلی برای ورود به نظام آموزش عالی در نظر گرفت بلکه حضور در این
نظام برای آحاد جامعه موضوعیت دارد و لذا اهداف نظام تربیت رسمی و عمومی و مالک موفقیت در آن را نباید به مجموعهی
شایستگیهای ورود مناسب به نظام آموزش عالی فرو کاست.

 -1از آنجا که گذر از نظام تربیت رسمی و عمومی پیشنیاز ورود به آموزش عالی است ،میتوان در مرحلهی آخر تربیت رسمی و
عمومی ،برخی آمادگیهای اولیهی ورود به نظام آموزش عالی (به مثابه تربیت تخصصی) را متناسب با عالیق و استعداد متربیان
فراهم کرد اما باید مراقب ب ود که ایجاد این نوع آمادگی برای ورود به دانشگاه ،به هدف اصلی نظام تربیت رسمی و عمومی و مالک
موفقیت نهایی آن تبدیل نشود.
واژگان کلیدی :فلسفه آموزش عالی ،فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی ایران ،تربیت رسمی و عمومی ،نسبت با آموزش عالی

تبیین و بررسی آراء رونالد بارنت دربارهی رسالت و اهداف آموزش عالی بر اساس فلسفهی تعلیم و تربیت اسالمی
علیرضا صادق زاده قمصری
سید مهدی سجادی
اصغر نقدی
چکیده
این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی ،رسالت و اهداف آموزش عالی را بر اساس دیدگاه رونالد بارنـت تبیـین و سـپس ایـن دیـدگاه را
براساس فلسفهی تربیت اسالمی به اختصار ارزیابی میکند .بارنت با مطالعهی مجموعهای از اندیشهها و آراء مرتبط سعی میکند بـا
حفظ ایدهی استقالل دانشگاه ،موضعی را اخذ کرده و بر اساس آن اهداف آموزش عالی را توضیح دهد .او در قلمرو هسـتیشناسـی،
بیثباتی و عدمتعین را خصوصیت عصر حاضر میداند و رسالت دانشگاه را در این رابطه «رهـاییبخشـی» معرفـی مـیکنـد .وی در
حوزهی معرفتشناسی ،امکان حصول معرفت عینی را نقد کرده و نسبیت را در این حوزه نمیپـذیرد .بارنـت سـعی مـیکنـد میـان
آرمانگرایی و عملگرایی موضعی منطقی اتخاذ کرده و نشان دهد که رسالت دانشگاه دربارهی معرفت و پیشفرضهای ایدئولوژیک
چیست .او در قلمرو جامعهشناسی ،دانشگاه خودمختار و مستقل از جامعه را نقد میکند و همچنین دانشگاه هضمشده در جامعـه را
مردود میشمارد و به نقش انتقادی و گفتمانمحور دانشگاه تأکید میکند و بر رسالت انتقادی و روشنگری دانشگاه در جامعه اصـرار
میورزد .براساس فلسفهی تعلیم وتربیت اسالمی می توان دیدگاه بارنت در این خصوص را دارای بعضی نکات مثبت (از جمله توجـه
به مفهوم رهاییبخشی و تفکر انتقادی و ردّ نسبیتگرایی) و برخی نواقص (از جمله اعتقاد به تقدم فرد بـر جامعـه ،جـدایی دیـن از
سیاست ،اتکای کامل به قدرت خرد آدمی برای حل مشکالت و آزادی نسبتاً نامحدود بر اساس اندیشههای لیبرال) دانست.
واژگان کلیدی :رسالت آموزش عالی ،هدف آموزش عالی ،بارنت رونالد ،فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی

آموزش عالی و تحقق آرمان خویشاوندی حرفهای

مجید صادقی
سپیده گلیجانی مقدم
چکیده :
خویشاوندی حرفهای ماحصل تخصصی و حرفهای شدن دانشگاهها و ذینفعان آن در پاسخگویی به خدمات اجتماعی آموزش عالی
برای جامعهی دانشگاهی و جامعهی کسبوک ار ،در بستری ملی ،فرا ملی و بینالمللی میباشد .این امر با مفاهیمی همچون رشد
حرفهای ،411اخالق حرفهای ،417اجتماعی شدن حرفهای ،411هویت حرفهای 415و شهروند جهانی 413جهت خلق و ایجاد نوعی سبک و
و تعامل علمی در میان دانشگاهیان معنا مییابد که با افزایش تمایل به حرفهای و تخصصی شدن منجر به ایجاد جهتگیریهایی
در هیأت علمی و دانشجویان نسبت به نهادها و رشتههایشان شده است .هیأت علمی و دانشجویان جهانی افرادی هستند ،که
همتایان ایشان در سراسر جهان و یا در کل کشور مشغول به کارند و عالیق علمی و تخصصی خود را به اشتراک میگذارند .این نوع
تعامالت حرفهای بهمدد فناوریهای نوین اطالعاتی و ارتباطی ،مفهومی تحتعنوان «خویشاوندی حرفهای »413را خلق نموده است.
این مفهوم بهعنوان نوعی سبک زندگی علمی تعریف میشود ،که بر اساس تعلق به گروهی خاص و قبول پایگاه اجتماعی خاص با
پررنگ شدن نقش و کارکرد خدمات اجتماعی دانشگاهها برای پوشش دادن به مأموریتهای آموزشی ،پژوهشی و رشد حرفهای در
میان کنشگران جامعهی علمی ،شکل میگیرد.
روش تحقیق در این پژوهش از نوع تحقیق بنیادی و نظری است ،که با روش استدالل و تحلیل عقالنی بر پایهی مطالعات کتابخانه-
ای و اسنادی با هدف توصیف مفهوم خویشاوندی حرفهای در آموزش عالی ،قصد بسط و توسعهی این مفهوم در فلسفهی آموزش
عالی را دارد.
کلمات کلیدی :خویشاوندی حرفهای ،آموزش عالی ،هیأت علمی و دانشجویان

164- Professional development
165- Professional Ethics
166- Professional socialization
167- Professional identity
5- Global Citizens
6- Professional Kinship

الگوی مطلوب رشد فرهیختگی و تعالی اخالقی دانشجویان بر مبنای سخنان امام علی (ع)
سید علیرضا صفوی
سعید بهشتی
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چکیده:
هدف اساسی پژوهش حاضر استخراج الگوی مطلوب رشد فرهیختگی و تعالی اخالقی دانشجویان از سخنان امام علی (ع) است .بر
این اساس ،دو سؤال پژوهشی درخصوص «مشخصههای عقیدهمدارانهی الگوی مطلوب رشد فرهیختگی و تعالی اخالقی دانشجویان
بر مبنای سخنان امام علی (ع)» و «ویژگیهای عملگرایانه ی الگوی مطلوب رشد فرهیختگی و تعالی اخالقی دانشجویان بر مبنای
سخنان امام علی (ع)» مطرح شده و مورد مطالعه قرار گرفت .روش انجام پژوهش تحلیلی-استنباطی و از نوع مطالعهی اسنادی
بوده است .جامعهی پژوهش شامل کتابها از جمله قرآن ،نهج البالغه ،الغدیر ،میزانالحکمه و سایر منابع مرتبط با عنوان مورد
تحقیق میباشد .لذا در ارتباط با موضوع پژوهش ،منابع در دسترس مورد مطالعه و بررسی واقع شده است .یافتههای پژوهش نشان
میدهد که عمدهترین مشخصهها و ویژگی های الگوی مطلوب رشد فرهیختگی و تعالی اخالقی دانشجویان بر مبنای سخنان امام
علی (ع) بنابر زمینههای مورد بررسی ،شامل :حقیقتمحوری؛ راهنماپذیری؛ مقصدباوری؛ ظلمستیزی؛ اقتصادمندی؛ اجتماعگرایی؛
عقلورزی؛ نظممداری و غیره است .نتیجهی پژوهش مبیّ ن آن است که الگوی مطلوب رشد فرهیختگی و تعالی اخالقی دانشجویان
بر مبنای سخنان امام علی (ع) از جایگاه مهمی در منظومهی آموزههای علوی برخوردار میباشد که با استخراج ،تحلیل و عرضهی
آنها به جامعهی علمی ،قدمی اساسی در راستای تعالی اخالقی و رشد فرهیختگی برداشته شده است.
کلمات کلیدی :دانشجو ،رشد ،اخالق ،امام علی علیه السالم ،الگو.

 .4عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی

گفتمان فلسفی-معرفتی مأموریتهای فرهنگی آموزش عالی در ایران و چالشهای رویاروی آن
حجت صفارحیدری
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چکیده:
هدف این مقاله بررسی گفتمان فلسفی-معرفتی مأموریتهای فرهنگی آموزش عالی ایران و چالشهای رویاروی آنهاست .به فراخور
بحث ،از روشهای تحلیلی ،انتقادی و تفسیری استفاده شده است .چالشهایی که مورد بحث قرار میگیرد پیامد ظهور رویکردهای
فلسفی-معرفتی بدیل است ،رویکردهایی که چارچوبهای متفاوتی را برای فهم و عمل فرهنگی پیش مینهند .به روشنی آنچه
مأموریت یا مأموریتهای فرهنگی دانشگاهها خوانده میشود تحتتأثیر آشکار و پنهان گفتمان و یا جهتگیریهای فلسفی و
معرفتشناسانهی مسلط بر حوزه های رسمی فرهنگی قرار دارد .در این چارچوب مسلط است که ماهیت و مبانی فرهنگ ،شرایط
فهم و عمل فرهنگی و در نهایت مأموریت های فرهنگی نهادهای مسئول و از جمله دانشگاهها تعریف ،تعیین و ابالغ میگردد .هم-
چنین در درون گفتمان فلسفی غالب است که سهم و نقش کنش گران فرهنگی (استادان و دانشجویان) آشکار میشود .بر این
اساس میتوان پرسشهایی را به شرح زیر طرح نمود:
سند تحول راهبردی آموزش عالی چه وظایف و مأموریتهای فرهنگی را برای دانشگاهها ترسیم کرده است؟ این مأموریتها بر
پایهی کدام گفتمان فلسفی و معرفتی استوار گشتهاند؟ و در نهایت این گفتمان فلسفی و معرفتی از چه کاستیها و قوّتهایی
برخوردار است؟
یافتهها:
مدعای اصلی این مقاله آن است که مأموریتهای فرهنگی دانشگاههای ما بر بنیان گفتمانی شکل گرفته است که از لحاظ فلسفی
آمیزهای از ایدئالیسم و رئالیسم کالسیک است که ریشه در سنت فکری فلسفی یونانی دارد ،بههمراه تفسیری ایدئولوژیک از متون
دینی که ریشهی آن را میتوان در تحوالت اجتماعی و سیاسی دو سده گذشتهی دنیای مدرن جستوجو نمود .پیامدهای چنین
آمیزشی البته مخاطراتی را با خود بههمراه دارد .تا آنجا که به عنصر فلسفی-معرفتی گفتمان فرهنگی مربوط است ،در طی دوران
مدرن و بهویژه در سدهی بیستم و در نتیجهی پژوهشهای فلسفی جدید بنیانهای فلسفی یونانی مورد نقادیهای عمیق قرار
گرفته است .امروزه شاید کمتر فیلسوفی را بتوان یافت که به آموزههای فلسفهی یونانی آنگونه که در گذشته بوده ،باور داشته
باشد .وجه دیگر این گفتمان نیز با چالش مواجه است .چنین چالشی را باید در سرشت هرگونه تفسیر ایدئولوژیک از فرهنگ

 .4دانشیار و عضو هیأ ت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه مازندران .دکترای فلسفه تعلیم و تربیت.

جستوجو کرد؛ یعنی تقلیل همهی ساحت های فرهنگ به ساحت عملی آن .ایدئولوژی را میتوان نوعی تفسیر گزینشی معطوف به
عمل خواند که هدف اساسی آن نه ایجاد زمینه و فضایی برای ظهور همهجانبهی فهم فرهنگی و بهویژه جلوههای زیباشناختی آن،
بلکه تحدید آن در چارچوب هایی که بتوان از آن برای ساختن و بهاصطالح مهندسی جامعه استفاده کرد .اگرچ ه در دنیای کنونی
چنین به نظر میرسد که برنامهریزی و ادارهی هر جامعهای نیازمند نوعی ایدئولوژی است ،اما نادیده گرفتن حدود آن و کاربست
مطلقش ،جلوههای گوناگون فرهنگ (یعنی عرصههایی که بیرون از دایرهی هرگونه برنامهریزی قرار میگیرد) را از حیطهی زندگی
حذف میکند و با نادیده گرفتن عمق آن که به عمق تجربههای زیستهی آدمی وابسته است ،فرهنگ را به امری سطحی تنزل می-
دهد .اگرچه تقلیل فرهنگ به ایدئولوژی فاقد کارکردهای اجتماعی نیست ،اما این فروکاستن مانع از فهم و تجربهی عمیق فرهنگ
میشود .اگر مأموریت فرهنگی دانشگاه بیدار کردن روح فرهنگی در دانشجویان است و اگر بیدار شدن این روح تنها از طریق فراهم
کردن زمینههایی برای ارتباطی اصیل با سنت ممکن است ،نمیتوان تجربههای زیستهی دانشجویان و ساحت زیباشناختی دریافت-
های درونی فرهنگ را نادیده گرفت .به گمان مؤلف رویکرد پدیدهشناسانه به فرهنگ ،میتواند چنین زمینههایی را فراهم کند .در
این این مقاله کوشیدهایم تا از این منظر به مأموریتهای فرهنگی دانشگاهها بنگریم و از همین افق نیز به بررسی سند تحول
راهبردی در آموزش عالی بپردایم.
واژگان کلیدی :فرهنگ ،سند تحول ،آموزش عالی ،ایران ،پدیدهشناسی

تبیین و نقد تولید علم در نظام هترودوکسیکال 172به مثابه پارادایم بدیل تولید علم در نظام ارتدوکسیکال 173در
جمهوری اسالمی ایران
سیده پروین صائمین

174

سید مهدی سجادی

457

چکیده:
هر نظامی روشها و مبانی متفاوتی برای ساخت  ،تولید و پیشبرد اهداف خویش دارد .علومی که در حیطهی نظام ارتدکسی گام بر
می دارد به واسطهی مبانی این نظام بهسمت خطی بودن سیر می کند .علومی که بر مبنای رویکرد هترودوکسی گام برمیدارند به
دلیل نوع اهداف ،روش وکارکرد این نظام بهشکلی خالقانه و فعال میتوانند بهسمت پیشرفت و سازندگی حرکت کنند .علوم انسانی
در جمهوری اسالمی ایران همگام با رویکرد ارتدکسی پیش میرود .در حالیکه علوم دیگری چون علوم پایه ،مهندسی و پزشکی،
همگام با نظام و رویکرد هترودوکسی و درهمتنیده حرکت میکنند .ناهماهنگی و ناهمسویی موجود در رویکرد نظامهای علوم
مختلف در ایران سبب شده تا تولید دانش در همهی علوم به یک میزان توسعهی الزم را نداشته باشند.
این مقاله به توصیف و تبیین مفهوم و نوعشناسی نظام ارتدوکسی و هترودوکسی میپردازد .سپس اثرات تغییر نظام ارتدکسی به
هترودوکسی در علوم انسانی برمبنای تولید علم و همگام شدن با علوم دیگر مورد بررسی و نقد قرار میگیرد .در نهایت نیز در
راستای تولید علم و حل مسألهی بحران مبتنی بر عدم رشد و هماهنگی با سایر علوم ،پیشنهاداتی ارائه خواهد شد .جهت مطالعه و
بررسی مفاهیم ،رویکردها و ارائهی نقد به نظام ارتدوکسی و جایگزینی نظام هترودوکسی در عرصهی تولید علم از روش انتقادی
استفاده شده است.
واژه های کلیدی :ارتدکسی ،هترودوکسی ،تولید علم ،رویکرد خطی ،رویکرد درهمتنیده

1- heterodoxy Cal
2- orthodoxy Cal
 .9کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی و فلسفه تعلیم و تربیت
 .1عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

یکی از معضالت اساسی علوم انسانی در ایران ،استفاده از نظام ارتدکسی است .این خصیصه بهطور قطع محدودیتهایی را در
پیشبرد ،ساخت و تولید علم در جوامع کنونی بهوجود آورده است .اینکه چگونه نظامهای ارتدکسی به دام جزمگرایی و خطی شدن
گرفتار میآیند و راهکارهای برونرفت از این وضعیت کداماند ،از جمله اهداف تدوین این مقاله است.
تولید علم و دانش تنها از طریق تحقیق و پژوهش که وظیفهی اصلی دانشگاه و مراکز پژوهشی است ،حاصل میشود و توسعهای
پایدار است که مبتنی بر علم و دانش باشد (توکل ،محمد.)4950 ،
علمسنجی یا سنجش دادههای علمی از دههی  70قرن بیستم میالدی پا گرفت (عبدالکریم  .)4957 ،عمدهترین شاخص تولید علم
در سطح جهان تعداد مقاالت علمی نمایهشده و نیز استنادهای مرتبط با آن است (باقری .)4931 ،البته کل تولیدات علمی صرفاً
شامل مقاالت نمیشود بلکه معیارهای دیگری مانند کنفرانسهای بینالمللی ثبت اختراع ،پژوهش کاربردی و غیره را نیز شامل
میشود .بحث تولید علم در ایران در سال  4952-59مطرح شده و گامهایی جدی نیز در این زمینه برداشته شده است؛ ایران از
تولید سهرقمی در سال  ،4330به تولید چهاررقمی در سال  2009رسیدهاست که خود حکایت از مرحلهی جدیدی در تولیدات
علمی کشور دارد .در تولید مقالههای علمی نیز رشتهی شیمی با 94/3درصد از کل تولیدات ،در بین رشتههای مختلف علوم محض
رتبهی اول را داراست .پزشکی دارویی با  ،21/3مهندسی با 24/7درصد ،فیزیک با 3/0درصد ،ریاضیات 5/2درصد ،کشاورزی
9/0درصد و زیستشناسی 2/5درصد ،مابقی تولیدات علمی را در ایران دارا میباشند .تولید علمی ایران در بخش علوم اجتماعی،
هنر و علوم انسانی هرچند نسبت به چند دههی گذشته رشد قابل توجهی داشته است و هماکنون نیز روند صعودی را طی میکند،
اما به هیچ عنوان با رشد علمی در علوم محض قابل مقایسه نیست .کل تولیدات علمی هنر و علوم انسانی در سال  2009رقم 401
میباشد .در حالی که در علوم محض در سال  2009کل تولید علمی نمایه شده  9222میباشد .مسألهی مورد مطالعه در این مقاله
حاکم بودن نگاه ارتدکسی در علوم انسانی است و جایگزینی نظام هترودوکسی بهعنوان راه حل پیشنهادی ارائه شده است که در
ذیل به شرح آن میپردازیم (توکل. )4930 ،
واژهی ارتدکس از ریشهی یونانی «دوکسا» به معنی «باور ،اعتقاد ،رأی و عقیده» گرفته شده است که با اضافه شدن پیشوند
«اورتو» بهمعنی «راست و درست» به آن ،معنی «درستباور» یا «راستباور» پیدا کرده است و در برابر آن واژهی هترودوکس به
معنای «دیگرباور»« ،دیگراندیش» یا ««نادرستاندیش» بهکار رفته است (بخشنده .)4931 ،نظام خطی ،برگرفته از نظام ارتدکسی
است .اندیشهی خطی ،باورهای ثابت را به مثابه حقایق همیشه همان و همهجا درست ،میانگارد؛ بدون اینکه آنها را در روندهای

تاریخی شناختهشده مورد آزمون و آزمایش قرار دهد (سجادی .)4930 ،نظام خطی ارتدکسی اندیشهها را بهطور کلیشهای در
شرایط جدید پیاده میکند ،بدون اینکه خود به تحلیل و واکاوی آنها بپردازد (احمدی.)4932 ،
هترودوکس به مثابه اصطالح فراگیری بهکار گرفته میشود که برنامهها و سنتهای معترضی که گاه مدت طوالنی از یکدیگر جدا
بودهاند اما اکنون درحال نزدیک شدن به یکدیگر هستند را تحت پوشش قرار میدهد (والی یر ،مترجم :انصاری پور.)4934 ،
جریانهای هترودوکسی جریانهای رقیب ارتدوکس در  100سال اخیر بودهاند .ارتدوکسها بهلحاظ سنتی و نه بهدلیلی خاص،
مدلهای منطقی را بهنحوی مینویسند که جوابهای از پیش پاسخ داده شده را تصدیق کند .اگر هم مدلی جواب ندهد آنقدر آن را
تغییر میدهند تا حرفی را که میخواهند اثبات کنند .اما هترودوکسها بهدنبال پاسخ دادن به چراییها هستند ( مک گراث،
ترجمه :حدّادی .)4931 ،هترودوکسیکالها جهان را بهعنوان قسمتی از شبکهی درهمتنیدهی هستی مینگرند .در این دیدگاه
انسان موجودی مختار است که میتواند با تصمیمات و کنشهای خود آینده را شکل دهد .در نگاه معرفتی نظام درهمتنیده و
جهانی ،نگاهی باز و گسترده به علم وجود دارد ( نراقی.)4930 ،
منابع
توکل ،محمد .)4930( .جامعهشناسی علم ،تهران :انتشارات قومس.
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باقری ،خسرو .)4931( .علم بومی :قابلیتها و تنگناها ،خالصه مقاالت همایش علم بومی و علم جهانی :امکان یا امتناع؟ تهران:
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عبدالکریم ،سروش ( .)4957علم چیست ،فلسفه چیست .نشر حکمت.
مک گراث ،آلیستر؛ حدّادی ،بهروز (  .)4931درسنامه الهیات مسیحی ،قم ،مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب ،اول.نراقی ،حسن ( .)4930دگماتیسم ،مجلهی بخارا ،شماره .94
والی یر ،پل .مترجم :انصاری پور ،محمد تقی ( .)4934رهآورد اقتصاد هترودوکس (دگراندیش) اسفند.
Merriam-Webster (2009). knowledge or a system of knowledge. New York
Wilson, Edward (1999). Consilience: The Unity of Knowledge. New York.

پساختار گرایی و تولید علم در آموزش عالی :نقش نیازهای روانی اساسی
بهشته صفرپور
شهداد عبداللهی
چکیده :
در آستانهی قرن بیستو یکم تحوالت بنیادینی در فرایندها و محصوالت آموزش عالی در جهان صورت گرفته است .انفجار
اطالعات ،توسعهی ارتباطات ،تحول در نظامهای ادارهی حکومت ،تحوالت فرهنگی و به هم پیوستگی جوامع جهانی ،نگاه و نیاز به
آموزش عالی را دستخوش تحول و تغییر اساسی نموده است (پیلی .)2040 ،451به طوری که ،فرایند تحول در جهان هم از دانشگاه-
ها شروع میشود و هم به دانشگاهها ختم میگردد .با توجه به توانایی و تأثیر مثبت روشهای کیفی در شناسایی مؤلفههای مربوط
به تحقیق ،این پژوهش با الهام از رویکرد کیفی بهروش تحلیلی-استنتاجی صورت گرفته است .دانشگاهها از یک سو با تولید دانش و
اطالعات ،امکان تولید تجهیزات و امکانات جدید را بهوجود میآورند و محصوالت متنوع تولیدی جهان نتیجهی عملی فرایند تولید
دانش و تجهیزات تخصصی هستند ،و از سوی دیگر با تغییر فضای فرهنگ و اقتصاد اجتماعی و ایجاد تحوالت بعدی که در اثر
افزایش ذخیرهی دانش بشر صورت میگیرد ،مجددا این دانشگاهها هستند که تغییرات بهوجود آمده را بهعنوان سؤال اساسی مورد
نقد و بررسی و دستمایهی تولید دانش جدید مینمایند (بن ،ماقود و رابرت .)2042 ،455اهمیت آموزش عالی و دانشگاهها در عصر
حاضر بهحدی بارز شده است که امروزه مفاهیمی چون توسعهی پایدار ،اقتصاد دانشبنیان و سرمایهی انسانی به کیفیت دانشگاهها
و آموزش عالی بستگی دارند (بلک مور .)2005 ،453در این زمینه ،آنچه بیش از همه میتواند در بستر دانشگاهها فراهم آید ،تولید
دانش میباشد ،بهطوریکه امروزه تولید دانش و اشاعهی آن را از کارکردهای اصلی آموزش عالی میدانند (بازرگان و اسحاقی،
 .)4935با این حال نگاهی به کارنامهی تحقیقاتی آموزش عالی کشورمان نشان میدهد که دانشگاههای کشور ما در این حوزه
موفقیت چشمگیر و پایداری نداشتهاند (جام جم )4932 ،و اغلب دانشجویان و اساتید تنها به تولید مقاله توجه دارند و نه تولید
علم .لذا ضروری است که عوامل مؤثر بر افت و یا توسعهی تولید علم در آموزش عالی کشورمان بهصورت زیرساختی و برمبنای
فلسفهی حاکم بر تعلیم و تربیت دانشگاهها مورد بررسی قرار گیرند .فلسفهی تعلیم و تربیت با تأثیر بر نوع روششناسی حاکم بر
فرایند تحقیق در آموزش عالی ،انتخاب نوع روشهای تدریس و آموزش و نیز با تأثیرگذاری بر برنامهی درسی (شریعتمداری،
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 )4911میتواند روند تولید دانش را در مراکز آموزش عالی تند و یا کند سازد .پساساختارگرایی ،با دیدگاه نسبی و تکثرنگر در
تولید علم به فردیت افراد در اساس اندیشههای حاصل از گفتمان بها میدهد (بک .)4330 ،453این رویکرد با گرایش به اهمیت
زبان ،حقیقت را متنوع و متکثر تصور میکند (الیسون .)4332 ،430در این معنا ،حقیقت ثابت و خارج از حوزهی اندیشه در جایی
مستقر نیست که دستیافتنی باشد ،بلکه دانشمندان میبایست برمبنای تعامل و تقابل اندیشهها بدان دست یابند (آندر.)2003 ،434
این رویکرد موجب میشود که انسان اندیشمند نیازمند به تعامل و ار تباط با دیگر اندیشمندان بوده و در بستر آزادی عمل بتواند
قابلیتهای خود را نشان دهد .این موضوع سبب میشود ،فرایند تولید دانش از حوزهی انگیزش بیرونی بهسمت انگیزش درونی
هدایت شده و لذا رون د تولید علم را تسریع بخشد .مطابق با این دیدگاه ،نظریهای که بر انگیزش درونی ،اهمیت گفتمان و روابط
بشری ،آزادی در ارائهی اندیشهها و توجه به تفکر و شایستگیهای متفاوت افراد تأکید دارد ،نظریهی خودتعیینگری میباشد
(دسی و ریان .)2000 ،432اساس نظریهی خودتعیینگری را نیازهای روانشناختی اساسی تشکیل میدهد .این نیازها ،شامل نیاز به
خودمختاری ،439شایستگی 431و ارتباط 437میباشند (ریو .)2003 ،431برمبنای این نظریه ،گفتمان حاصل از بستر پساساختارگرایی
میتواند نیاز به ارتباط را در بین محققان برآورده کرده و ارائهی اندیشههای منحصربهفرد نیاز به شایستگی را بر آورده کند؛
خودمختاری در تولید اندیشهها نیز میتواند نیاز به خودمختاری را برآورده کند ،لذا میتوان گفت رویکرد پساساختارگرایی با ارضاء
نیازهای روانی اساسی می تواند انگیزش درونی محققان در آموزش عالی را افزایش داده و بهموجب آن روند تولید علم را تسریع
بخشد.
واژگان کلیدی :پساساختارگرایی ،آموزش عالی ،نظریه خودتعیینگری ،نیازهای روانی اساسی
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بررسی فلسفه و روش آموزش در آموزش عالی از دیدگاه انتقادی پائولو فریره
بهشته صفربور
بابک شمشیری
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چکیده:
آموزش عالی میتواند برای گروههای سنی متفاوتی ارائه شود؛ به همین دلیل توجه به یکسری اصول در هر گروه و دوره متناسب
با نوع مخاطب حائز اهمیت است .هدف مقالهی حاضر معرفی فلسفه و روش «آگاهسازی انتقادی» در آموزش عالی و تحلیل
اجتماعیـانتقادی است .روش این پژوهش مروری و کتابخانهای است .مروری بر برخی از مقاالت پژوهشی که در داخل کشور
دربارهی دیدگاه تربیتی فریره تحریر شده حاکی از آن است که گرچه برخی از مضامین تربیتی و اجتماعی او در جامعهی ما
آشناست و تا حدی در مقاال ت مختلف به آن پرداخته شده است ،اما کمتر به شکل یک نظام فکریـمعرفتی منسجم مورد بررسی
قرار گرفته است .در راستای هدف فوق خاستگاههای فکریـمعرفتی فریره بر حول چهار محور عمدهی فلسفهی هگل ،دیدگاه
انتقادی مکتب فرانکفورت ،ساختارگرایی گلدمن و اندیشهی ویگوتسکی تبیین شده است .عالوه بر آن مبانی معرفتشناختی و
هستیشناختی او نیز در چهارچوب هرمنوتیک انتقادی و رئالیسم انتقادی مورد بررسی قرار گرفته است.
واژگان کلیدی :آگاهسازی انتقادی ،تحلیل انتقادی ،آموزش عالی

 .4عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز

آموزش عالی فرا مرزی و لزوم توجه به شایستگی چابکی فرهنگی

ابراهیم صالحی عمران
میترا تیموری
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چکیده:
امروزه توسعهی آموزش عالی محدود به مرزهای داخلی یک کشور نبوده و سیاستگذاران این حوزه در پاسخ به تغییرات جهانی در
اندیشهی گسترش مرزهای علم و فناوری در کشور میباشند .این تغییر جهتگیری ،پارادایم جدیدی را بر عرصهی آموزش عالی
حاکم می سازد که خود مستلزم ایجاد بسترها ،کارکردها و ساختارهای جدیدی است .لزوم توجه به شایستگی چابکی فرهنگی نیز
زمانی احساس شد که دانشگاهها در پی مسألهی بینالمللی شدن و پیامدهای ناشی از آن ،بیش از گذشته دچار درهمآمیختگی
فرهنگی شدند .در این راستا ،منابع انسانی در دانشگاه بهعنوان ا ستعدادهایی که بیش از هر عامل دیگری در این چندفرهنگی شدن
درگیر میباشند ،بایستی به درستی مدیریت شود .با عنایت به اهمیت منابع انسانی دانشگاهها و رویارویی مستقیم آنها با مسألهی
چندفرهنگی شدن ،توجه به شایستگیهای آنها بسیار حیاتی بوده و تضمینی برای بقاء دانشگاهها در شرایط عدم اطمینان میباشد.
بنابراین ،هدف از ارائهی الگوی شایستگی چابکی فرهنگی ،ارتقاء توانمندیهای منابع انسانی در دانشگاههای چندفرهنگی است.
برخورداری از ابَر شایستگی چابکی فرهنگی ،به افراد این امکان را میدهد که در محیطهای چندفرهنگی و در شرایط عدم اطمینان
با دقت ،سرعت و کیفیت بهتری عمل نموده و در مواجهه با چالشهای محیطی در شرایط برد-برد قرار گیرند .این الگو متشکل از
سه استراتژی مینیمالیسم فرهنگی ،انطباق فرهنگی و یکپارچگی فرهنگی و نیز شایستگیهای مربوط به هوش فرهنگی و
چندفرهنگی میباشد .پژوهش حاضر برای نخستین بار در کشور و با استفاده از نظرات صاحبنظران ،تحلیل محتوای اسناد و تجزیه
و تحلیل اطالعات حاصل از پرسش نامه الگوی شایستگی چابکی فرهنگی آموزش عالی ایران را ارائه خواهد داد.
واژگان کلیدی :شایستگی چابکی فرهنگی ،مینیمالیسم فرهنگی ،انطباق فرهنگی ،یکپارچگی فرهنگی ،آموزش عالی

 .4استاد دانشگاه مازندران
 .2دانشجوی دکتری تخصصی برنامهریزی توسعه آموزش عالی

گونهشناسی تلفیق علوم مالی و علوم اسالمی در دانشگاههای برتر دنیا

محمد امین صلواتیان
مهدی کریمی
چکیده :
حیطهی تلفیق علوم یکی از مهمترین حوزههایی است که عمدهترین بخش تمرکز و مطالعات کنونی دانشگاهها و مراکز علمی دنیا را
به خود اختصاص داده است .علم بهعنوان یک چراغ پرنور هدایتگر همواره در راستای کشف پدیدههای محیط خارجی و شناخت
درونی بشر مورد استفاده قرار گرفته است .اینک علم رو به پیشرفت نهاده است و دانشمندان حوزههای مختلف علوم به این مهم پی
بردهاند که برای شناخت محیط اطراف و خود انسان ،میباید از تلفیق علوم بهره برد تا شناخت حاصله ،شناختی باشد که بتواند
بهتر و جامعتر پدیده ها را تحلیل کند .آموزش عالی کشور ما نیز مانند مراکز علمی دنیا در این مسیر گام برداشته است و دست به
تلفیق علوم مختلف زده است .لذا فلسفهی آموزش عالی شناخت جامعتر و دقیقتر پدیدههایی است که بشر در طول زندگی خود با
آن سر و کار دارد .یکی از این رشته ها که در بسیاری از مراکز علمی دنیا به تلفیق آن همت گماشته شده است ،رشتهی «مالی
اسالمی» میباشد.
در این پژوهش ،با بررسی برنامههای درسی  7دانشگاه برتر دنیا که بهصورت هدفمند از میان  470دانشگاه برتر دنیا که طبق
مؤسسهی رتبهبندی  ARWUرتبهبندی شدهاند گونههای تدوین میانرشتهای ِ "مالی اسالمی" استخراج گردیده و نتایج در قالب
یک گونهشناسی ارائه گردیده است.
نتایج پژوهش حاکی از آن است که دو نوع تلفیق در رشتهی «مالی اسالمی» وجود دارد .4 .تلفیقی که پایهی رشتهی «مالی
اسالمی» مباحث فقهی است و مباحثی از مالی در آن مطرح میشود و نظر فقه نسبت به آن ارائه میگردد .2 .تلفیقی که پایهی
رشتهی «مالی اسالمی» مباحث مالی است و نظر فقه نسبت به مباحث گوناگون مالی ارائه میگردد .مقایسهی بین الگوها نشان
دهندهی آن است که تلفیقی که پایهی آن بر مبنای مباحث مالی باشد ،بیشتر از رویکرد امضایی در فقه بهره خواهد برد و تلفیقی
که بر مبنای مباحث مالی باشد بیشتر به عقود اسالمی در فقه میپردازد.
واژگان کلیدی :مالی ،مالی اسالمی ،گونهشناسی تلفیق علوم ،فقه

تبیین مفهوم معرفتشناختی سکوت و داللتهای روششناختی آن در تولید علم

پروین صمدی ،190مریمبناهان191،بهاره میرزاپور
چکیده:
یکی از مباحث اساسی فلسفه که از دیرباز مورد توجه بوده است ،مسألهی معرفت و روشهای رسیدن به آن میباشد .در تاریخ
فلسفه توجه به معرفت و چگونگی رویارویی فالسفه با این مسأله ،از حیث امکان ،منبع ،ثبات ،ابزار ،روش و هدف ،موجب شکل-
گیری رویکردهای گوناگون فلسفی شده است .سقراط معتقد بود با اعتماد به عقل و منطق میتوان به حقایق عینی دست یافت و
صحیح را از ناصحیح تشخیص داد ،او دانش را کلید فضیلت میدانست و با روش پرسشوپاسخ خود سعی میکرد خطاهای ذهنی
انسان ها را به آنها بشناساند .با این شیوه مخاطبان او با تأمل در افکار خویش ،آنها را بازاندیشی میکردند و به معرفت دست می-
یافتند (زیباکالم ،4953 ،صص .)23-23:در میان فیلسوفان قرن بیستم ،گابریل مارسل

432

پیرامون مسألهی معرفت و شناختِ

وضعیت آدمی در جهان ،به مقولهای میپردازد که از نظر او با کل زندگانی انسان در ارتباط است و از این مقوله تحتعنوان «راز
 »439یاد میکند (نقیب زاده ،4935 ،صص .)917-917:او در مباحث معرفتشناسی ،مفهوم راز را در برابر مفهوم مسأله ارائه می-
دهد .در دیدگاه او «مسأله »431چیزی است که عینیت دارد و می تواند در برابر آدمی واضح باشد و او با بررسی علمی آن را از میان
بردارد .اما در «راز» فاعل شناسایی جزئی از متعلق شناسایی است از این رو نمیشود به آن عینیت داد و بر آن تسلط یافت و حتی
از آنجا که وجود هر فردی بهتنهایی با آن درگیر است قابل تعلیم و انتقال نیست .روش دستیابی به پاسخ مسأله انجام آزمایشهای
علمی و تحلیل های عقالنی است اما برای شناخت راز باید با مشارکت 437در آن ،آن را شهود 431کرد (برنجکار ،امیدی )4933 ،و راز
معنای راستین حقیقت را به زندگی انسان برمیگرداند (احمدی کافشانی ،حیدری .)4932 ،مسألهی معرفت و معرفتشناسی در
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عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء191
192
- Gabriel Marcel
193
-Mystery
194
-Problem
195
-Participation
196
-Intuition

میان آراء اندیشمندان مسلمان نیز مورد توجه قرار گرفته است .از نظر حکمای اسالمی ،علم از نوع ماهیات نیست بلکه از سنخ
وجود و عین وجود است؛ به این معنی که هر جا وجود باشد همانجا علم هم حضور دارد و هر چه بر وجود صدق میکند بر علم
هم صدق میکند (نصری ،4937 ،صص )200-435:و از خاصیت وجودی بودن علم حضوری میتوان اینگونه فهمید که علم
حضوری بهطور بالقوه در ذهن همه وجود دارد (طباطبایی ،4937 ،ص )17-14:و رسیدن به معرفت ،به معنی فعلیت بخشیدن به
علم حضوری میباشد (نوروزی ،عابدی.)4930 ،
با توجه به آراء اندیشمندانی که دیدگاهشان پیرامون معرفت و معرفتشناسی از نظر گذشت ،میتوان فهمید که هدف مشترک
مکاتب گوناگون از کسب معرفت ،رسیدن به دانش و علمی است که فهمیدهشده باشد و متربی آن را بسازد و تولید کند .از این
نقطهنظر و باعنایت به روشهای گوناگون تولید علم و کسب معرفت ،شاید بتوان برای شروع و ادامهی این روشها به یک سازهی
مشترک رسید .پژوهش حاضر با در نظر گرفتن این ضرورت که معرفت داشتن و رسیدن به معرفت در گرو رسیدن به فهم و ساخت
دانش در وجود آدمی است ،بر آن است این سازهی مشترک را که عبارتست از روآوردنِ آگاهانهی متربی به توجه و تأمل دربارهی
آموختهها ،با روشی فلسفی ،بهگونهای تبیین کند که متربی در سایهسار آن بتواند به فهم و تولید علم برسد .این روش نوعی از
سکوت میباشد که توجه به آن را میتوان از دیرباز در عملکرد فیلسوفان برای رسیدن به معرفت و دانشمندان در لحظهی خلق
دانش مشاهده نمود .مارسل برای روبرو شدن با راز تفکر ثانویه 435را مطرح میکند که جنبهی اکتشافی 433دارد و فاعل شناسا را به
از نو جمع آوردن 433و ژرفاندیشی 200فرامیخواند (علیا .)4935 ،فیلسوفان اسالمی از دیرباز با استفاده از سکوت در کسب جمعیت
خاطر میکوشیدند و به معرفت دست مییافتند (قاسمی ،ماحوذی )4934 ،و در میان تجربهی دانشمندان بههنگام کشف علم ،می-
توان به مورد زیر اشاره نمود:
هانت

204

و درپیر

202

به توصیف تجربهی نیکو تسال

209

کاشف قانون الکترومغناطیس ،در نقل یک شعر برای دوستش میپردازند:

درحالی که به سمت غروب آفتاب حرکت میکرد و واژههای شعر بر زبانش جاری بود ،اندیشهای مانند صاعقه بر او فرود آمد و راه
حل مسألهی جانشین ساختن موتورهای فعلی مانند وحی در برابرش ظاهر شد .او در حالی که شوکه شده بود سعی کرد بینش

-Secondary Reflection
-Heuristique
199
- Recueillement
200
-Contemplation
201
- Hunt
202
- Draper
203
-Nikola Tesla
197

198

ج دید خود را به دوستش توضیح دهد .انگاره هایی که به ذهن تسال خطور کرده بود بسیار شفاف و روشن بود و از نظر استحکام به
فلز یا سنگ قابل تشبیه بود .اصل چرخش میدان های مغناطیس برای او آشکار شده بود .در این لحظه انقالبی در علم برق تولد
یافت (مهرمحمدی ،4934 ،صص.)291:
با توجه به مواردی که ذکر شد ،روش نامبرده که نوعی از سکوت است ،کارکردی معرفتشناسانه دارد و ساحت آن ورای ساحت
انواع دیگر سکوت است .این سکوت متربی را به تأمل سوق میدهد و در نهایت با عمیق نمودن او بر دانستههایش او را در ساخت
دانش و معرفت در نزد خویش توانمند میکند و بیش از آنکه دستوری اخالقی باشد حالتی وجودی است (میرلوحی .)4935 ،بر
این اساس هدف پژوهش حاضر تبیین مفهوم معرفتشناختی سکوت و ارائهی داللتهای روششناختی آن در تولید علم بهعنوان
یک روش نوین میباشد.
روش پژوهش
روش پژوهش حاضر استدالل فلسفی و تحلیل مفهومی است که بر اساس کتب و پژوهشهایی که در حوزهی فلسفه و آموزش و
پرورش انجام گرفته استخراج شده است .حوزهی پژوهش شامل کلیهی کتب و منابع نوشته شده پیرامون روششناسی در حوزهی
فلسفهی اسالمی و هستی است و از کلیهی مکتوبات چاپی و دیجیتال در دسترس استفاده گردیده است.
یافته های پژوهش
اگر متربی آگاهانه در مسیر معرفتشناسی خود و از آغاز فرآیند معرفتشناسی با سکوت به مفهوم معرفتشناختی پیش برود ،در
نهایت می تواند در مسیر کسب معرفت به فهم برسد و با تأمل در آنچه در حال یادگیری آن است ،به خلق دانش در نزد خویش
اقدام کند.
واژگان کلیدی :سکوت ،داللتهای روششناختی ،تولید علم
منابع:
احمدی کافشانی ،مریم .حیدری ،احمدعلی .وفای خالق مارسل :روشی برای تغییر جهان مدرن .مجله غربشناسی بنیادی ،سال
چهارم ،شماره دوم (پاییز و زمستان .24-4 :)4932
برنجکار ،رضا .امیدی ،سمانه .مابعدالطبیعه به مثابه تأمل ثانویه در رازها از دیدگاه گابریل مارسل .مجله فلسفه دین ،سال ششم،
شماره ششم(زمستان.97-22 :)4935

جوادی آملی ،عبداهلل .5349 .معرفتشناسی در قرآن کریم .قم :اسراء.
زیباکالم ،فاطمه .سیر اندیشه فلسفی در غرب .4953 .تهران :دانشگاه تهران.
علیا ،مسعود .4935 .تمایز مسأله و راز در اندیشه مارسل .فصلنامه فلسفه .سال ،91صص.405-39 :
طباطبایی ،سید محمد حسین .4937 .اصول فلسفه و روش رئالیسم .جلد 4و  .2تهران :صدرا.
طباطبایی ،سید محمد حسین .4950 .نهایت الحکمت .ترجمه مهدی تدین .تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
قاسمی ،شهین .ماحوزی ،مهدی .4934.تحلیل و نقد مفهوم سکوت عارفانه از دیدگاه عطار .پژوهش نامه فرهنگ
مارسل ،گابریل .4934 .فلسفه اگزیستانسیالیسم .ترجمه شهال اسالمی .تهران :معاصر.
مارسل ،گابریل .4933 .انسان مسئله گون .ترجمه بیتا شمسینی .تهران :ققنوس.
مک کواری ،جان .4955فلسفه وجودی .ترجمه محمد سعید حنایی کاشانی .تهران :هرمس.
مصباح یزدی ،محمدتقی .آموزش فلسفه .4951 .تهران :سازمان تبلیغات اسالمی.
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نظریهی اسالمی تعلیم و تربیت و نفی دوگانهانگاری کاذب در مفهوم تربیت عمومی/تخصصی

حمید طریفی حسینی،سیدمقداد حسینی سیرجانی ،رقیه محمدی ازندریانی
چکیده
تأمل و کندوکاو نظری ،زیرساختی و نقادانهی اندیشمندان و فالسفهی معاصر در باب مفاهیم ،گزارهها ،نظریهها ،رویکردها و
پارادایمهای علمی و فلسفی مرتبط با انسان به حوزههای معرفتی مستقل و روبهرشدی به نام فلسفههای مضاف شکل داده است.
این شیوهی نقد و فحص فلسفی در قالب فلسفهی تعلیم و تربیت بهطور عام و فلسفهی تعلیم و تربیت اسالمی بهطور خاص نیز
توانسته است جایگاه خود را تثبیت کند .از این نظر فلسفهی تعلیم و تربیت اسالمی برخالف سنخ و هویت درجهاولی موضوع مورد
مطالعهی خود یعنی «تعلیم و تربیت اسالمی» ،هویت درجهدومی به خود گرفته اما در قالب یک حوزهی معرفتشناسی مستقل
توانسته است با تبیین بهتر پدیدههای تربیتی به درک و معرفت قویتری از حقیقت رشد و تعالی انسان دست یابد .اما سؤالی که در
اینجا مطرح است این است که طرح «دوقطبی» یا «دو گانه»ی تربیت عمومی/تخصصی و بهتبع آن دوگانه فلسفه مضاف تربیت
عمومی/تخصصی در ذیل هویت درجه دوم فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی چه معنا ،مفهوم و چالشی را در پی خواهد داشت؟
به نظر میرسد از سویی بستر تاریخی شدهی ذهن اندیشمندان و فیلسوفان معاصر تعلیم و تربیت که دیالکتیک و مذاکرهی اذهان،
نظریهها ،ساختار ها و نهادهای اجتماعی به ماهیت فلسفی موضوعات و پدیدارهای تربیتی مورد نظر آنها شکل داده و پیدایش
فلسفههای مضاف تربیتی گاهاً در راست ای بازتولید مشروعیت این برساختههای اجتماعی عمل مینمایند ،و از سوی دیگر بستر تفکر
دکارتی که زمینهی گسترش دوگانههایی چون نفس/بدن ،ذهن/عین ،سوژه/ابژه و بهتبع آن تجزیهانگاری ،دوآلیسم و سوبژکتیویسم
در حوزهی فلسفههای مضاف تربیتی را شکل داده است ،یکی از چالشهای مهم پیش روی نظریهی اسالمی تعلیم و تربیت باشند.
از این نظر طرح دوگانههایی چون تربیت عمومی/تخصصی در ذیل نظریهی اسالمی تعلیم و تربیت ،خطر قرار گرفتن در دام فلسفی
دوگانهانگاریهای کاذب را برای ذهن تاریخیشدهی اندیشمندان این حوزه در پی خواهد داشت .با این وجود توجه به ضرورت
استقرار تعلیم و تربیت برای رشد و تعالی کلیهی احاد جامعه ،قرار گرفتن اموری همچون تقوا ،عدالت و حیات طیبه بهعنوان اهداف
و غایات تربیت در کنار نگاه وحدتگرای تشکیکی نظریهی اسالمی تعلیم و تربیت و استلزاماتی که این امور در پی دارند با مشتبه
دانستن دوگانههای مفهومی همچون تربیت عمومی/تخصصی ،راه بر روی هرگونه ثنویتگرایی کاذب در تعریف و ماهیت تربیت
بسته خواهد شد .لذا در این پژوهش با مبنا قرار دادن چارچوب حکمت متعالیه ،رویکرد تحلیل انتقادی و روش استنتاجی به

بررسی و تحلیل چیستی و ماهیت تربیت عمومی/تخصصی و به تبع آن فلسفهی تربیت عمومی/تخصصی (آموزش عالی) و ثنویت-
گرایی کاذبی که این مفاهیم با خود حمل میکنند پرداخته میشود.

واژگان کلیدی :تعلیم و تربیت اسالمی ،دوگانهانگاری ،تربیت عمومی ،تربیت تخصصی ،حکمت متعالیه

تبیین جایگاه معرفت شهودی و باور عرفانی در تربیت انسان فرهیختهی ابنسینا
علی صحبتلو
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مقدمه و بیان مسأله:
پرسش دربارهی معنای «انسان فرهیخته »207پرسشی است که در ادوار تاریخی گوناگون تاکنون توسط فالسفه مورد توجه قرار
گرفته است .هرچند که از رواج این اصطالح دیرزمانی نمیگذرد ،201فیلسوفان آموزش و پرورش همواره در پی آن بودهاند تا
تصویری از انسان مطلوب و انسان تربیتشده ترسیم کنند .این کوشش گاه بهطور مستقیم و گاه از طریق بیان انتظارات خود از
محصول تعلیم و تربیت نشان داده شده است.
در هریک از فرهنگها ،مکاتب فلسفی و مذاهب ،ردپایی از انسان مطلوب مییابیم .هر ملت آرزوهای خود را در قالب تصویری که از
انسان فرهیخته دارد ،عرضه میدارد .این آرزو در ادوار مختلف تاریخی ،مورد توجه قرار گرفته است( .آذربایجانی ،4957 ،ص.)1
عمدهترین دغدغهی فکری و مشغولیت ذهنی متفکران مسلمان تبیین انسان کامل است .در میان فیلسوفان مسلمان ،ابن سینا از
وجاهت الزم بهعنوان یک مربی-فیلسوف برخوردار است .وی برجستهترین نمایندهی فلسفهی مشائی است و دامنهی فعالیت او
بسیار گسترده و تأثیرش از همهی فیلسوفان مسلمان بیشتر است (نقیب زاده ،4939 ،ص .)475
ابوعلی سینا نگاه ویژه و منحصربهفردی به انسان دارد :یکی از محورهای مطالعات او بر روی مباحث انسانشناسی بوده است.
«انسان کامل ،انسان تربیتشده ،انسان فاضل ،انسان سعادتمند» و نظیر این صفات شناختهشده را میتوان در آثار و منابع و مراجع
مرتبط به ابن سینا مشاهده کرد.
مرور مبانی انسانشناختی ابن سینا نشان میدهد که او به تجرد و اصالت روح ،بقای آن پس از مرگ ،رابطهی متقابل جسم و جان،
دریافت فیض از عقل فعال عالم قدس ،سلسله مراتب هستی و تقسیم قوای انسان معتقد است (جمعی از نویسندگان .)4931 ،توجه
به وجه عرفانی از ویژگیهای برجستهی مبانی انسانشناختی ابن سینا است .کربن 205بر گرایش عرفانی و ذوقی او تأکید کرده است
(کربن .)4959،بوعلی در نمط نهم و دهم کتاب ارزشمند «اشارات» فلسفه را به عرفان پیوند میزند و دیدگاههای فلسفی در باب

 .4دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه فردوسی مشهد
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کار گرفته شده است ..از قرن نوزدهم به بعد این اصطالح توسط فالسفه و اندیشمندان تعلیم و تربیت به206
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هدف ،لذت و سعادت را تلطیف کرده و به اتصال به عالم قدس و مقامات عارفین نزدیک میسازد و ارزش شایان توجهی را برای
اهداف عرفانی قائل میشود (همان ،ص.)251
در نظام فکری ابنسینا انسان تربیتشده ،انسانی است که از راه تربیت به روشنفکری و شکوفایی عقلی بهنحوی دست مییابد که
برای همیشه در وی ماندگار است و تربیت به مقصد تمام ابعاد وجودی انسان میباشد (زیباکالم ،4939 ،ص .)59ابنسینا ،انسان
تربیتشدهی خود را با ویژگیها و معیارهایی همچون داشتن ایمان به خدا ،اخالقنیکو ،تندرستی و ورزش ،سوادآموزی و کار و
پیشه معرفی نموده است (کاهانیمقدم ،4935 ،ص .)12او برای رسیدن به چنان کمالی روشها ،آموزشها ،تکالیف و مراحلی را
بیانکردهاست .انسان تربیتشدهی او ،در همهی ابعاد رشد مورد توجه بوده است.
این پژوهش بهدنبال پاسخ به این سؤال اصلی است که «آیا در نگاه ابن سینا به انسان فرهیخته ،شهود و باور عرفانی جایگاهی دارد
یا خیر؟» سپس تالش شده این جایگاه را تبیین و ابن سینا را از این حیث مورد نقد و بررسی قرار دهد.
برای پاسخ به این سؤال ،از روش پژوهش تحلیلی-استنتاجی بهره گرفته شده است .در این پژوهش ،کلیهی منابع و مراجع مربوط
به ابنسینا شامل منابع دستاول (آثار ابنسینا) و منابع دستدوم (پایاننامهها ،طرحهایپژوهشی ،کتابها و مقاالت) مورد تحلیل
قرار گرفت و دیدگاه او دربارهی جایگاه معرفت شهودی و باور عرفانی در تربیت انسان فرهیخته ابنسینا استنتاج شده است.
چارچوب نظری:
مفهوم شهود
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را میتوان در زمینههای مختلف بررسی کرد .این مفهوم در فلسفه جایگاهی رفیع داشته است .مفهوم شهود در

عرفان و تصوف منزلتی بس ارجمند یافته و عرفا مباحثی ارزشمند در خصوص شهود و حضور از خود بر جای نهاده اند (حجازی،
 ،4952ص.)22
«شهود» به دانش مستقیم و بی واسطهای اطالق میگردد که از طریق بینش و بصیرتی عقالنی نسبت به حاالت امور مختلف
حاصل می شود .شهود ،ارتباطی مستقیم بین ذهن و امری مجرد و انتزاعی میباشد و لذا برای حواس قابل حصول نیست (علوی،
 ،4933ص .)473شهود عبارت است از آشکار شدن حقایق در ضمیر (سجادی.)4957 ،
در علوم مختلف عقلی ،برای «شهود» اصطالحات متفاوتی وجود دارد؛ در اصطالح فلسفی ،در بحث معرفتشناسی ،شهود غالباً به
معنای «حضور» میآید (ویل دورانت ،4937 ،ص .)100در اصطالح عرفانی ،شهود به معنای کشف و مکاشفه است (ابن عربی ،ج ،2
ص.)135
Intuition
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ابن سینا در فصل نوزدهم از نمط نهم «اإلشارات و التنبیهات» به نیکوترین وجه آن را توصیف کرده است (ملکشاهی ،4930،ج ،4
ص .)721ابن سینا در آغاز امر ،میانهی خوبی با عرفان ندا شته و به مدعیات عرفانی وقعی نمینهاده است؛ با این حال او در پایان
عمر ،به عرفان تمایل نشان داد و به تبیین مباحث عرفانی در نمط نهم واپسین اثرش ،یعنی «اإلشارات و التنبیهات» به عرفان
رویآورد (عبداللهی،4930،ص .)35رسالههای «حیّ بن یقظان»« ،رساله الطیر»« ،سالمان و ابسال»« ،فی ماهیه العشق»« ،فی
ماهیه الصاله»« ،فی معنی الزیاره» و سه نمط پایانی کتاب «اإلشارات و التنبیهات» با عنوانهای «فی البهجه و السعاده»« ،فی
مقامات العارفین» و «فی اسرار االیات» از این دستهاند .ابن سینا در این دسته از آثارش از تعبیرها و تمثیلهای عرفانی بهره می-
گیرد و گاه سخن از کشف و شهود نیز به میان میآورد (فنایی اشکوری و دیگران،4930،ص.)957
افکار و آراء مشایی ابن سینا در اواخر عمر تحول یافته و در آن ،نوعی گرایش به عرفان و حکمت ذوقی دیده میشود .با این حال،
در میان شرقشناسانی که به تحقیق در تاریخ تصوف و عرفان اسالمی پرداختهاند ،دراینباره اختالف نظر وجود دارد .آن ماری
گواشن ،203ابنسیناشناس فرانسوی ،نوشتههای عرفانی ابن سینا را چیزی جز همان آثار فلسفی محض وی نمیداند و در ترجمهی
خود از رسالهی «حیّ بن یقظان» کوشیده است کلیهی مضامین و مندرجات آن را با آثار فلسفی او مقابله و تطبیق کند .در مقابل
مرن
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مجموعهای از رسالههای ابنسینا چون «العشق»« ،الطیر» و «حیّ بن یقظان» را به فرانسوی ترجمه و با عنوان رسائل

عرفانی ابوعلیسینا منتشر کرده است (اعرافی و دیگران ،4955 ،ص .)293پس از او نیز ،محققان دیگر و به ویژه پژوهشگر عرفان
اسالمیایرانی «هانری کربن» بر گرایشهای عرفانی و ذوقی او تأکید کرده ان د(کربن.)4959،
مالقات ابن سینا با عارفی چون ابوالحسن خرقانی و نیز گفتگو و مکاتبات او با ابوسعید ابوالخیر و تکریم ابوسعید نسبت به او در
خطابههایش از شأن خاص وی نزد عرفا و صوفیه حکایت میکند .در این مکاتبات ،عارف برجستهای چون ابوسعید ابوالخیر ،درباره-
ی برخی مسائل عرفان و تصوف از ابن سینا سؤال میکند ،که این خود دلیل بر آن است که او در روزگار خویش در این زمینه
صاحبنظر شمرده میشده است (فروزانفر ،4910 ،ص.)437
در نظریات ابن سینا ،به تمایز مشخصی بین عقل نظری و عقل عملی برمیخوریم .در فلسفهی ابن سینا اشاراتی گذرا به نظریه-ی
درونبینی یا شهود و نظریهی تکامل خالق (که بعدها در فلسفهی برگسون مطرح شد) بهچشم میخورد (شیخ ،4913 ،ص.)411
ابن سینا باور دارد عرفان ابزار معرفت حق است .اگر کسی عرفان را هدف قرار دهد و مرادش از عرفان خود عرفان باشد ،او دچار
دوگانگی شده و موحد نیست اگر کسی به عرفان برسد که گویی به آن نرسیده ،او حق را یافته است (ادیانی ،4931 ،ص .)999مرور

Goichon,A.M:Le recit de Hary ibn Yagzn

Mehren

210

209

پیشینه نشان میدهد که ابن سینا مفاهیم عرفانی را با زبان رمز و با بیانی نمادین و تمثیلی بیان کرده است و در آثارش ،شهود را
بهعنوان یکی از منابع معرفتی دانسته است که میتواند در تعالی مرتبهی انسان نقش مؤثری ایفا نماید.

یافتههای پژوهش:
ابن سینا سه نمط آخر کتاب اشارات و تنبیهات را به عناوین «در بیان شادمانی و نیکبختی(نمط هشتم)»« ،در بیان مقامات عرفا
(نمط نهم)» و «دربارهی اسرار آیات (نمط دهم)» اختصاص داده و در آن به مهمترین موضوعات و مسائل عرفانی ،چون مراتب و
مقامات سلوک ،لزوم تجرد از ماسوی ،نقش ریاضت و تلطیف (سرّ) در تحصیل کمال و معرفت ،و کرامات و قوای عالی نفس انسان،
با شیواترین تقریر اشاره شده است.
ابن سینا در نمط نهم در بیان مقامات عرفا میگوید:
«عارفان ،در زندگی دنیوی ،دارای مقامات و درجاتی هستند که مخصوص آنان است و در غیر عارفان یافت نمیشود ،گویی عرفا در
حالتی که درون پوشش تنهای خویش قرار دارند ،آنها را از خود کند و به عالم قدس و تجرد قدم نهاده اند .عارفان از اموری که در
نزد آنان سری و نهان است و از اموری که از آنان ظاهر و پدیدار است برخوردارند» (اشارات و تنبیهات ،ج ،2ص.)110
همچنین ابن سینا میان زاهد ،عابد و عارف تمایز قائل میشود (همان،ص .)114او هدف عارف را اینگونه بیان میکند:
«هدف عارف فقط حق تعالی است .عارف از لذات وصل به حق با خبر است و روی خود را از لذات جسمانی برگردانیده و به بهجت
حق و به سوی حق متوجه است» (همان ،ص.)117
ابن سینا سپس به بیان احوال عرفا در سیر و سلوک مبادرت نموده و در یازده فصل ،مقامات آنها را شرح داده است؛ او دربارهی
احوال عارف چنین بیان میکند:
«وقتی چیزی ناگهانی برای شخص پدیدار شود او را بیقرار میسازد ،زیرا انسان آمادهی پذیرش آن نیست .اما اگر پس از تکرار آن
حالت انسان با آن مأنوس گردد بیقراری مرتفع میشود .عارف تالش میکند که کسی از حاالت او باخبر نشود تا مبادا ریا پیش آید
از این رو فریب دیگران پیش میآید تا حال وی پوشیده بماند و کسی از حال او با خبر نشود» (همان ،ص.)113
ابن سینا زمان وصل عارف به حق را اینگونه توصیف میکند:
«وقتی ریاضت به پایان رسید و سالک به حق واصل گردید ،درون او آیینه حق میگردد و لذات حقیقی به وی میرسد و او از خود
مسرور است ،زیرا اثر حق در درون او هست .با این حال او میان نظر به حق و نظر به خود مردد است و هنوز وصول تام تحقق
نیافته است .این آخرین درجهی سلوک به سوی حق است که درجهی وصول تام نامیده میشود و پس از آن درجات سلوک در حق

است .در مقام وصول تام ترددی که در مرحلهی پیش بود از میان میرود و بیرون از خود وصول به حق میسر میگردد و درجات
سلوک پایان مییابد و درجات وصول آغاز میشود» (همان ،ص.)172
با توجه به بررسی آثار ابن سینا میتوان چنین استنباط کرد که انسان فرهیختهای که او به تصویر میکشد ،انسانی است که از
طریق اصالح و تهذیب عقل عملی ،در پی کمال عقل نظری و سعادت نهایی و قرب الهی است .گشادهرویی ،تواضع و فروتنی ،رشد
اخالق پسندیده ،از بین بردن رذائل اخالقی ،قرب به حق تعالی ،توجه به اصالح خویش ،خودشناسی ،آگاهی بر اوصاف و قوای نفس
و زوایای روح خویشتن و ارتباط با دیگران از ویژگیهای انسان فرهیخته ابن سینا میباشد.
شیوهی تجزیه و تحلیل مسائل از سوی ابن سینا ،درکتاب «اإلشارات و التنبیهات» نشاندهندهی آن است که او در اواخر عمر
خویش ،گرایش عرفانی داشته و به شهود و باور عرفانی بهعنوان یک منبع معرفتی توجه نموده است .او از نمط اول تا آخر نمط
هفتم را بر اساس شیوهی عقالنی تحلیل کرده ،اما در سه نمط آخر این کتاب مسائل را بر اساس شیوهی مشاهده و کشف و شهود،
تجزیه و تحلیل کرده است.
منابع:
آذربایجانی ،مسعود .)4957( .انسان کامل (مطلوب) از دیدگاه اسالم و روانشناسی .مجله پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،ش
،3صص.1-43
ابن سینا ،ابوعلی (بی تا) تدبیر منزل ،ترجمه محمد نجمی زنجانی .تهران :انتشارات مجتمع ناشر کتاب.
 .)4950( ------الهیات نجات .ترجمه سید یحیی یثربی( .)4950تهران :انتشارات فکر روز. .)4930( ------اشارات و تنبیهات .ترجمه و شرح حسن ملکشاهی .تهران :سروش.( ------بی تا).التعلیقات .به کوشش عبدالرحمن بدوی .تهران :مکتب االعالم االسالمی4101،ه.ق( ------بی تا) .الشفاء .تصدیر طه حسین پاشا ،مراجعه ابراهیم مذکور ،تحقیق عده من المحققین5 ،مجلدات .مکتبه آیتاهللالمرعشی النجفی ،قم()4107
( ------بی تا) .المجموع الحکمه العرضیه .قاهره :مکتبه النهضه المصبریه.( ------بی تا) .تحقیق االنسان ،نسخه خطی .مشهد:کتابخانه آستان قدس رضوی ،شماره .7390( ------بی تا) .تسع رسائل فی الحکمه و الطبیعیات .قاهره 4941 :ه.ق4303/.م.( ------بی تا) .دانشنامه عالیی :منطق و فلسفه اولی .تصحیح احمد خراسانی .)04910تهران :کتابخانه فارابی.( -------بی تا) .رساله السیاسه .ترجمه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی(.)4953

( ------بی تا) .رساله فی معرفه النفس الناطقه و احوالها .قاهره4391:م.( ------بی تا) .رسایل ابن سینا .قم :انتشارات بیدار.ابن عربی ،محی الدین( .بی تا) .الفتوحات الکیه ،ج 2
اعرافی و دیگران  .)4955(.آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن ،ج 2و .4قم :انتشارات پژوهشگاه حوزه و
دانشگاه.
جمعی از نویسندگان .)4931( .فلسفه تعلیم و تربیت ،ج  .4تهران :انتشارات سمت.
حجازی ،سید محمد رضا .)4952( .مفهوم شهود در فلسفه اسالمی ،مجله معرفت ،شماره  ،1صص.22-92
زیباکالم مفرد ،فاطمه .)4939( .مکتب فلسفی لیبرالیسم آموزشی و اسالم .انتشارات مجتمع آموزشی و پژوهشی تفرش.
سجادی ،سید جعفر .)4957( .فرهنگ علوم فلسفی و کالمی .تهران :امیرکبیر.
شیخ ،سعید )4913( .مطالعات تطبیقی در فلسفه اسالمی ،ترجمه مصطفی محقق داماد .تهران :شرکت سهامی انتشارات خوارزمی.
عبداللهی ،مهدی .)4930( .کمال نهایی انسان و راه تحصیل آن از دیدگاه فیلسوفان اسالمی .قم :انتشارات مؤسسه آموزشی و
پژوهشی امام خمینی(ره).
علوی ،سید حمیدرضا .)4933( .فرهنگ تفصیلی مفاهیم فلسفی و فلسفیـتربیتی «فارسیـانگلیسی» .ناشر :دانشگاه شهید باهنر
کرمان
فروزانفر ،بدیع الزمان .)4910( .جشننامه ابن سینا «ابوعلی و تصوف» .تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
فروغی ،محمد علی .)4911( .سیر حکت در اروپا .تهران :انتشارات زوّار
فنایی اشکوری ،محمد و همکاران .)4930( .درآمدی بر تاریخ فلسفه اسالمی(جلد اول) .تهران :انتشارات سمت.
کاهانی مقدم،کاظم .)4935( .پژوهشی پیرامون تعلیم و تربیت در اندیشه بوعلی سینا و تطبیق آن با یافتههای جدید .مشهد:
انتشارات صبرا.
کربن ،هانری .)4959( .تاریخ فلسفهی اسالمی ،ترجمهی سید جواد طباطبایی .تهران :انتشارات کویر.
نقیب زاده،میرعبدالحسین .)4939( .نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش .تهران :انتشارات طهوری.
ویل دورانت )4937( .تاریخ فلسفه ،ترجمه عباس زریاب .تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
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مقدمه
نهضت نرمافزاری نظریهپردازی بهعنوان یکی از استلزامات مهم انقالب اسالمی در عرصهی فکری مدتهاست که مطرح شده است.
تولید علم در حوزهی علوم انسانی و علوم دینی از کارکردهای دانشگاه و حوزههای علمیه است و پیشنیاز تولید علم ،نظریهپردازی
است .تولید علم و نظریهپردازی در حوزهی علوم اسالمی بهگونهای است که امروزه بدون ایجاد نرمافزار مناسب نمیتوان به نقش-
آفرینی در این زمینه پرداخت (شریعتمداری .)4931 ،جنبش نرمافزاری تولید علم و نظریهپردازی فرایند خاصی است که نظام
آموزشی و پژوهشی مجامع حوزوی و دانشگاهی را بهگونهای عالمانه تغییر میدهد و ویژگی مصرفکنندگی این مراکز را به
تولیدکنندگی علم و نظریهپردازی تبدیل میکند .از این رو آفرینش دانش و نظریهپردازی علمی در همهی حوزهها  ،بهویژه حوزهی
علوم انسانی و علوم اسالمی ،ضروتی انکارناپذیر است و از اهداف اساسی نظام حوزوی و دانشگاهی محسوب میشود .امروزه صاحب-
نظران حوزهی روششناسی ،نظریه را معتبرترین سند شناختهشدهی رویدادهای علمی و حاصل فعالیتهای منظم و متدولوژیک
تعریف نمودهاند (هرگنهان .)4954:492 ،نظریه دارای کارکردهایی است که انسان را در درک و فهم مجموعهای از دادهها یاری
میرساند ،به انسان کمک میکند تا به طرح مسائل جدی بپردازد ،هدایتگر تحلیل است و بهصراحت انسان را به درک مسائلی
حساس میسازد که امکان دارد از آنها غفلت شود .سؤالی که اینک مطرح است این است که در حوزهی علوم اسالمی نظریهپردازی
به چه معنی است و استلزامات آن چیست؟
روش پژوهش
روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع توصیفیـ تحلیلی است .هدف روش تحلیلی فهم و بهبود بخشیدن به مجموعهی مفاهیم یا
ساختار مفهومی است که برحسب آنها تجربه را تفسیر میکنیم ،مقاصد را بیان میداریم و مسائل را ساختبندی میکنیم (بلکستر
و دیگران ،ترجمه ابراهیمزاده ،فراهانی و سرمدی .)4937 ،با توجه به روش پژوهش ،جامعهی تحلیلی پژوهش کلیهی اسناد و
مدارک و منابع مرتبط با موضوع مورد بررسی است .در این خصوص نمونهگیری انجام نشده و کلیهی اسناد و مدارک و منابع
مرتبط با موضوع ،فیشبرداری و بهطور عمیق مورد مطالعه و بهطور مستمر دستهبندی ،کدگذاری و مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفته است.

 .4عضو هیأت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

یافتهها :
بررسیها نشان دادهاند که نظریهپردازی در حوزهی علوم اسالمی ارزیابی و نقد علمی نظریات پیشین ،آنهم بهصورت نقد علمی و
با حفظ ضوابط ،گشودن افق های تازه و طرح موضوعات جدید (که در حیات بشر یا در حیات جامعه اسالمی اثر بارزی دارند و در
زمانهای گذشته وجود نداشتهاند) و بررسی آنها در پرتو کتاب ،سنت ،عقل و اجماع ممکن است .یک محقق اسالمی نمیتواند از
این مسائل چشم بپوشد زیرا فقه اسالمی باید با نیازهای عصر و مقتضیات زمان هماهنگ باشد .دستیابی به این مهم به استلزاماتی
نیازمند است که عبارتند از .4 :تسلط علمی نظریهپرداز بر علوم حوزوی و انسانی از فقه و اصول گرفته تا فلسفه و کالم و غیره؛ .2
تبیین روشن روش کار؛ چرا که نظریه پردازی به معنی ساختارشکنی و از بین بردن کلیه اصول و فروعی که از طریق وحی الهی به
دست ما رسیده و یا در سایهی تالش دانشمندان بر آنها واقف شدهایم جز آشفتگی و بینظمی و هرجومرج چیزی به بار نخواهد
آورد .9 .رعایت اصول ثابت و خدشهناپذیر و دگرگونیناپذیر در اسالم؛ این اصول ثابت همان خطوط قرمزی است که هیچکس حق
فراتر رفتن از آنها ندارد .1 .دوری از بدعت یعنی تصرف در شریعت و آیین الهی؛ هر نوع افزودن بر دین و کاستن از آن ،بدعتی است
که از بزرگترین معاصی و عظیمترین گناهان بهشمار می رود و خداوند آن را نوعی دروغ بستن بر خویش و تهمت زدن تلقی میکند
(ماده .7 .)17 ،برخورداری از استقالل ذهنی و فکری؛ به اعتقاد عالمه طباطبایی ( ،4142ج )7:143استواری و استقالل حیات و
هویت انسانی به فکر استوار و مستقل وابسته است و فکر استوار و مستقل به تعقل آزاد و مستقل منوط است .استقالل ذهنی در
واقع علت موجدهی استقالل عینی و لذا بر آن مقدم است (مقام معظم رهبری .1 )53 /5 /41 ،نوآوری نظاممند؛ یعنی نظریه باید
دارای منهج و روشی قابل قبول و منسجم باشد (سبحانی .3 .)4930 ،برخورداری از تناسب با مقتضیات زمانی و نشانه گرفتن
مسائل و مشکالت حاکم بر جامعه.
واژگان کلیدی :نظریهپردازی ،علوم اسالمی ،استلزامات و آموزش عالی
منابع:
قران کریم )4951( .ترجمه جالل الدین مجتبوی .تهران  :حکمت.
طباطبایی ،محمد حسین4142( .ه) المیزان ،قم ،جامعه مدرسین.
مطهری ،مرتضی( .بی تا ) پاورقیهای اصول و فلسفه و روش رئالیسم ،تهران :دفتر انتشارات اسالمی
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چکیده:
سابقهی بحث از فلسفهی فناوری بسیار دیرینه است و از اواخر قرن نوزدهم مورد توجه ویژهای قرار گرفته است .در این زمان،
فراگیر شدن فلسفه در عرصهی زندگی عمومی و تأثیر آن بر فرهنگ عامه ،نقدی بنیادی نسبت به فناوری و تهدیدهای آن نسبت
به حیات بشری را دامن زد .واژهی فناوری آموزشی از ریشهی یونانی  Technologiaبه معنی برخورد سیستماتیک میآید و به-
معنای کاربرد دانش برای مقاصد عملی میباشد .فناوری آموزشی در آموزش و در نهایت در تجربهی افراد تأثیر فراوان و بسزایی
دارد .این امر نهتنها بر نگرش افراد به شیوههای خاصی تأثیر میگذارد ،بلکه وسیلهی دسترسی به اطالعات روزمره بوده و بسیاری از
فعالیتهای اجتماعی امروز به وجود آنها مرتبط است .نیاز روز افزون مردم به آموزش ،ضرورت حفظ ارتباط میان آموزش و کار،
کمبود آموزشگران متخصص و بودجهی زیادی که صرف آموزش میشود؛ وجود نظامهای مقرونبهصرفه و با کیفیت را که عالوه بر
جنبههای اقتصادی ،گسترهی وسیعی را تحت پوشش داشته باشد و بهطور همزمان عدهی زیادی از فراگیران را تحت آموزش قرار
دهد ،ضرورت میبخشد .بهرغم بدیهی بودن ضرورت بهرهگیری از فناوری آموزشی در نظامهای مختلف ،از جمله جامعه به مفهوم
فرهنگ آن و آموزش عالی ،واقعیتهای موجود حاکی از بی توجهی به این حوزه علمی است .آموزش و یادگیری در جامعه و
آموزش و پرورش و آموزش عالی ،همچنان به روش سنتی ره پیموده و برا ی بسیاری از مشکالت جاری از جمله پایین بودن انگیزه-
ی تحقیق ،فشار اجتماعی ناشی از افزایش متقاضیان و غیره ،کمتر راهحلی ارائه شده است .ارزیابی فرهنگ ،هنر و ارتباطات،
فرایندی نوین و رو به توسعه در سطح بینالمللی و ضرورتی مبرم در سطح ملی است .بنابراین ،در این پژوهش جایگاه فناوری
آموزشی در فرهنگ و آموزش عالی مورد دقت و توجه قرار میگیرد .سؤال اصلی این پژوهش این است که فناوری آموزشی تا چه
حد میتواند نقش مؤثری در آموزش عالی داشته باشد؟ آیا میتوان ادعا کرد که فناوری آموزشی تأثیر جدی بر فرهنگ جامعه
دارد؟ مزایا و معایب فناوری آموزشی در آموزش عالی چیست؟ روش پژوهش حاضر توصیفیـتحلیلی است .به این صورت که یافته-
های تحقیق ،در رابطه با سؤاالت پژوهشی ،جمعآوری و سپس انتخاب ،متمرکز و بهصورت خالصهتر تنظیم شده است و در مرحله-
ی بعد ،اطالعات بهدست آمده را طبقهبندی کرده و جزئیات بر ای دستیابی به حالت کلی آورده میشود .سپس روابط میان
موضوعات را بررسی کرده و در نهایت ،بر اساس زنجیرهای از شواهد و ایجاد روابط منطقی ،میان مطالب نتیجهگیری صورت می-
گیرد .تحوالت نهادین و ساختاری آموزش عالی در مقیاس جهانی ،نظام آموزش عالی کشورمان را نیز در معرض تحول مفهومی و
بنیادی قرار می دهد .در این بحبوحه و در گذرگاه پر مانع از نظام آموزش سنتی به آموزش عالی فرانوین ،چالشهای بسیاری برای
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نظام عرضه و تقاضای آموزش عالی بهوجود آمده است .دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی از یک سو پارادایمهای نظام آموزشی
فرانویی را چشمانداز خود دارند و در عمل در برخی از اجزای خود به آن ملحق شدهاند؛ اما از سوی دیگر هنوز بخش اعظم برنامه و
فرایندهای آن ها در بند پارادایم نظام سنتی آموزش است .نظام عرضه و نظام تقاضای آموزش عالی ،در مراحل اولیهی دورهی گذار
به سر میبرند .در حقیقت ما در آغاز یک انقالب ،در آموزش عالی سراسر جهان قرار داریم .شواهد حاکی از آن است که در آیندهی
نزدیک دورههای آموزشی دانشگاه ها دچار تغییر و تحوالت اساسی خواهد شد .واقعیت این است که در کشور ما بسیاری از استادان
دانشگاه که به آموزش دانشجویان میپردازند ،خود مهارت کافی در استفاده از فناوریهای جدید ندارند و از آنجا که بیشتر آنها با
فناوریهای جدید آشنا نیستند مدتی طول میکشد تا از این فناوری ها در آموزش خود استفاده کنند .از سوی دیگر تعداد زیادی از
دانشجویان که تحت تعالیم آنها قرار دارند با واقعیت فناوری اطالعات تا اندازهای آشنا هستند ،در نتیجه شکاف فکری عظیمی میان
استادان و دانشجویان بهوجود آمده است .برای فائق آمدن بر این چالش ،الزم است استادان دانشگاه نیز در امر آموزش و پژوهش
مهارتهای زیر را کسب نمایند:
مهارتهای فناوری اطالعات در زمینهی ارتباطات چندرسانهای؛ مهارت استفاده از چندرسانهایها برای آموزش دروس و ارائهی
سخنرانیهای کالسی؛ توانایی ایجاد انگیزه و اشتیاق در دانشجویان برای بهکارگیری فناوری اطالعات در حل مسائل درسی.

کلید واژگان :فناوری آموزشی ،فرهنگ ،آموزش عالی

تحلیل و بازخوانی نقش «عمل تدریس» در آموزشهای مجازی
سعید ضرغامی
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چکیده:
ظهور کامپیوترها در مقام فناوریهای چندرسانهای در دهـهی  30مـیالدی و نیـز اینترنـت در مقـام رسـانهای همگـانی و پیـدایش
جامعههای اطالعاتی در اوایل دههی  30میالدی ،زمینه را برای پرسشهای گستردهی فلسـفی از فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات در
سالهای اخیر فراهم کرده است (برای نمونه :برگمن4333 ،247؛ دریفوس2003 ،241؛ ترکل .)2042 ،245در همـین راسـتا پرسـش از
ماهیت فناوری اطالعات و ارتباطات و برخی نمودهای آن همانند اینترنت و چگونگیهای بهکـارگیری و گسـترش آن در قلمروهـای
گوناگون زندگانی آدمی و از جمله در قلمرو آموزش عالی ،اهمیت مییابد .همچنان که دفریس )2007( 243نیز اشاره میکنـد طـرح
چنین پرسشهایی و نیز تالش برای یافتن پاسخهای احتمالی ،به روشن شدن نقش فناوری ارتباطات و اطالعـات در آمـوزش بـرای
دانشجویان رشتههای گوناگون کمک خواهد کرد.
در پژوهش حاضر آموزشهای مجازی هم چون یکی از دستاوردهای نوین فناوری اطالعـات و ارتباطـات در آمـوزش عـالی ،واکـاوی
فلسفی شده است .برای این منظور تحولهای رخداده در «عمل تدریس» همچون عملی هنجاری ،در فرایند آمـوزشهـای مجـازی،
تحلیل شده است و سپس نقش و جایگاه تدریس در این گونه آموزشها بازخوانی شده است .بدین ترتیب پـژوهش حاضـر مـاهیتی
نظری و فلسفی دارد اما از آنجا که روشها و رویکردهای پـژوهش فلسـفی گونـاگونانـد (گیـون2003 ،243؛ هیتینـگ و همکـاران،
 ،)2007الزم است بر اساس پرسشهای این پژوهش ،روش یا به سخن دقیقتر رویکرد ویژهای برگزیـده شـود .بـر همـین اسـاس از
نظریهی «عمل هنجاری »220هم چون رویکردی روشی در تحلیل ابعاد گوناگون عمل تدریس بهره گرفته شده اسـت .ایـن نظریـه از
سوی اندیشمندانی چون سرل )4313(224و مک اینتایر )4334(222مطرح و از سوی اندیشـمندانی چـون ویلفـرد کـار )4333(229بـا
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عنوان نظریهی «عمل تربیتی» در قلمرو تربیت به کارگرفته شده است .برخی پژوهشگران نیز این نظریه را در تحلیل اعمال گوناگون
اجتماعی بهکارگرفتهاند (برای نمونه :هوگلند و یاخمسن2000 ،221؛ ون بروکن و دفریس.)2042 ،227
بر چنین زمینهای در پژوهش حاضر نخست تغییرهای رخداده در ساختار 221عمل تدریس در فرایند آموزش مجـازی تحلیـل شـده
است و سپس نقش بعد هدایتی 225عمل تدریس در تعامل با تغییرات رخدادهی ساختاری ،تبیین گردیده است .بر بنیـاد یافتـههـای
پژوهش و در تحلیل تغییرهای رخداده در ساختار تدریس ،میتوان به مواردی چون ساخت فعال دانش 223همچـون هـدف آمـوزش،
یادگیری فراگیر ،223تعاملی و با نظر به تفاوتهای فردی همچون اصول آموزش و تغییر برخی شرایط 290مربـوط بـه عمـل تـدریس
چون یادگیری از راه دور 294اشاره کرد .همچنان که آیدی )4330(292نیز اشاره میکند فناوریها با تقویت برخی جنبههای تجربهی
آدمی ،ابعاد دیگری را تضعیف میکنند .به همین ترتیب ،آموزشهای مجازی نیز با فراهم کردن فرصتهای پیشگفته ،برخـی ابعـاد
تجربهی تدریس را تقویت میکنند ولی کاستیهایی را نیز بهدنبال دارند .برای نمونه فراهم شدن فرصت یادگیری فراگیر بـه سـبب
برچیده شدن محدودیت های زمانی و مکانی و نیز امکان دسترسی به اطالعات آزاد و نامحدود ،امکان کنترل و نظارت نامحـدودی را
نیز فراهم کرده است .بیش از این فراهم شدن امکان یادگیری از راه دور ،میتواند چالش جدیـدی را پدیـد آورد چـرا کـه فاصـلهی
جغرافیایی ،299میتواند فاصلهی روانشناختی 291را به دنبال داشته باشد .پس از تحلیل چنین تغییرهایی در بعـد سـاختار تـدریس،
نقش بعد هدایتی تدریس در رویارویی با چنین چالشهایی ،تحلیل شده است .یافتههای پژوهش حاضر نشان مـیدهنـد کـه خـرد
عملی 297در تدریس استادان در فرایند آموزش های مجازی ،همچنان بنیادی است.

واژگان کلیدی :آموزش مجازی ،عمل تدریس ،آموزش عالی
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تبیین داللتهای تربیتی اندیشههای فوکو بهعنوان فیلسوفی پساساختارگرا برای آموزش عالی ایران
سارا طوسیان
چکیده:
دو نهضت فکری معاصر که تأثیرات زیادی در غرب و بهویژه فرانسه برجای نهاد ،ساختارگرایی و پساساختارگرایی است.
ساختارگرایی بهعنوان واکنشی به مدرنیته و پساساختارگرایی در واکنش به این دو ایجاد شدند .در این میان میتوان از فوکو به-
عنوان فیلسوفی نام برد که آثاری متأثر از هر دو آیین فکری برجای نهاده است .در این پژوهش ضمن اشارهای مختصر به این دو
آیین فکری ،به فوکو بهعنوان شخصی که در هر دو عرصه فعالیت داشته ،اشاره میشود و پس از آن با ذکر برخی از مهمترین افکار
او (با تأکید بر نظرات پساساختارگرایانهی وی) ،داللت های چنین تفکری در آموزش عالی به روش استنتاجی مورد بررسی قرار داده
می شود .برخی از این ویژگی ها عبارتند از :ایجاد انعطاف در ساختار آموزشی و برنامه درسی ،تجدید نظر در روابط مربی و متربی،
تأکید بر خالقیت ،هویتسازی متکثر ،توجه به تفاوتها و استفاده از روش دیرینهشناسی و تبارشناسی در بررسی مسائل آموزش
عالی .در پایان نیز به این دیدگاه از زاویهی نقد و بررسی توجه میشود و تالش میشود تا مزایا و معایب داشتن چنین نگاهی در
آموزش عالی واکاوی قرار گیرد .در بررسی داللتهای تربیتی برای آموزش عالی ،نگاه ویژهی این پژوهش به جامعهی ایران و نظام
آموزش عالی در ایران خواهد بود و می کوشد تا پیامدهای چنین نگاهی را برای کشور ایران مورد تعمق قرار دهد.
واژگان کلیدی :ساختارگرایی ،پساساختارگرایی ،فوکو ،داللتهای تربیتی ،آموزش عالی

تبیین فلسفی مفهوم دانشگاه اسالمی در ایران
سارا طوسیان
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فائزه وحدانی
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چکیده:
یکی از مفاهیمی که در دهه های اخیر در ادبیات آموزش عالی ایران ،کاربرد بیشتری یافته است ،مفهوم دانشگاه اسالمی است.
برخالف تصوری که ممکن است در مورد تاریخ پیدایش این مفهوم وجود داشته باشد ،باید گفت که طرح این موضوع به پیش از
انقالب باز میگردد و با توجه به وجود زمینههای اعتقادی در جامعهی ای ران ،حتی از پیش از انقالب ،تالشهایی در راستای تحقق
مفهوم دانشگاه اسالمی صورت گرفته است .الزمهی تحقق چنین مفهومی ،تبیین چیستی و چرایی و چگونگی آن است .تا زمانی که
یک مفهوم به درستی تعریف و تبیین نگردد ،امکان تحقق آن نیز با مشکل روبرو میشود .لذا به نظر میرسد تحلیل مفهومی
دانشگاه اسالمی ،یعنی پرداختن به چیستی ،چرایی و چگونگی آن ،با توجه به اسناد و مصادیق موجود در این حوزه امری ضروری
است .در این پژوهش ابتدا با روش تحلیلی و مبتنی بر اسناد ،تعریفی از دانشگاه اسالمی ارائه شده است .سپس برخی از دانشگاهها
انتخاب شده و اساسنامه یا سند چشمانداز آنها بر اساس سند اسالمی شدن دانشگاهها و با روش تحلیل محتوا مورد بررسی قرار
گرفتهان د .با تحلیل انجام شده ،برخی نقاط قوت و ضعف در حیطهی اسناد و نیز دانشگاه ها استخراج شده است .از جمله نقاط قوت
میتوان به تالش در راستای نهضت علمی مبتنی بر ارزش های اسالمی و رسیدن به جایگاه مرجعیت علمی اشاره نمود .از جمله
نقاط ضعف نیز میتوان عدم همپوشانی مؤلفههای موجود در سند اسالمی شدن با اسناد دانشگاهها را نام برد که ضرورت بازبینی در
آنها را ایجاب مینماید .نبود ضمانت اجرایی و غلبهی رویکرد صورتگرایی نیز از دیگر نقاط ضعف بهشمار میروند.
واژگان کلیدی :دانشگاه اسالمی ،تبیین فلسفی ،ایران
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چکیده:
هدف این مطالعه کشف نسبت دانشگاه ،فلسفه و جنسیت به کمک بررسی پیامدهای موجود و محتمل دو دیدگاه فمینیسم و
پوزیتویسم در آموزش عالی است .از یکسو مطابق با اصول اثباتگرایی ،الزم است بیطرفی ارزشی بر جریان تولید و توزیع دانش
حاکم باشد و در نتیجه هر نوع بحث دربارهی ارزش های وابسته به جنس ،یا ادعای تبعیض ،تفاوت یا تساوی جنسیتی علیاالصول
یک بحث علمی نیست و در دانشگاه جایی ندارد و یا اینکه باید صرفاً در قالب توصیفی جامعهشناختی از شرایط تولید و عرضهی
علم مورد توجه قرار گیرد ،بدون هیچ نوع داللتی برای سیاستگذاری و برنامهریزی آموزش عالی ،و انتظار کاربست نتایج مطالعاتی
از این قبیل در مدیریت دانشگاه یک انتظار نابهجاست .از سوی دیگر ،در طیف نظریههای «ارزشـدانش» که در تقابل با اثباتگرایی
مطرح شدهاند ،فمینیسم برای مداخلهی ارزشهای وابسته به جنس در علم استدالل میکند و خواستار مداخلهی ارزشهای
تساویگرا در برنامهریزی آموزش عالی است .رفع تمامی اشکال تبعیض جنسیتی در فرآیندهای تولید و توزیع علم ،توصیهی
فمینیسم برای مدیریت دانشگاهی است.
با مطالعهی سرفصلهای متون کالسیک فلسفه بهسادگی میتوان درک کرد که جنسیت بهطور آشکار و مستقیم کمتر مورد مطالعه
و نظریهپردازی صاحبنظران این حوزه قرار داشته و چهبسا اظهارنظر برخی اندیشمندان مشهور و معاصر تحتتأثیر مباحثات
جامعهشناختی و بنابر مطالعات مسألهمحور مطرح شده باشد .در هر صورت بحث دربارهی جنسیت ،نرخ رایج فلسفه نبوده و هنوز
هم نیست ،اما این خأل فکری در موضوع جنسیت با وجود برخی ارزشهای غالب در رقابتهای فرهنگی و همراه با تنوع شرایط
اجتماعی و سلطهی برخی استانداردهای جنسیت ،سبب شده نظریهپردازی دربارهی موضوع جنسیت و تأثیر آن بر فرآیند تولید و
توزیع دانش کاری نابهسامان و دشوار باشد .بهواقع جنسیت یک مسألهی فلسفی است؛ زیرا تعین مفهوم انسان در عالم خارج از
ذهن با تعین مفهوم جنسیت گره خورده و صورت عینی انسان همواره جنسی ت مذکر یا مؤنث دارد .تمام فلسفههایی که بدن را
صورت عینی برای مفهوم انتزاعی انسان تلقی میکنند ناگزیر از پرداختن به موضوع جنسیت هستند .حتی در فلسفههایی که بر
اولویت روح نسبت به بدن تأکید میشود نمیتوان خصلتهای بدن همچون مادیت ،جسمیت و جنسیت را نادیده گرفت.
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عالوه بر این تفاوتهای جنسی که خاستگاه تمایالت جنسی است ،زمینهی شکلگیری و توسعهی روابط انسانی و تأسیس جوامع
را فراهم میآورد و در عین حال میتواند در شکلگیری باورهای پایه دربارهی انسان و نیکبختی مداخله کند .زیرا خودپنداره ،ضمن
روابط انسانی شکل میگیرد و این روابط از ویژگی های جنسیتی طرفین رابطه متأثر است .در نتیجه ،روابط اجتماعی و مناسبات
انسانی ،به جنسیت حساس میباشند و خصلتهای جنسیتی افراد یک گروه اجتماعی در شکلگیری ،بقاء و توسعهی آن
تأثیرگذارند .یعنی روابط انسانی در تمام نهادهای اجتماعی شامل اقتصاد ،سیاست ،علم و فرهنگ ،متناسب با مالحظهی جنسیت
شکل میگیرند .هرچند برداشتها ،تفسیرها ،موضعگیریها و تالشهای مردم به درکی که آنها از خود و محیط دارند ،وابسته است
و بهخصوص در باورهای پایهی آنها دربارهی انسان و نیکبختی یا سعادت ریشه دارد؛ ولی این باورهای پایهی انسانشناختی معموالً
در ضمن تجربههای مختلف یادگیری و بهخصوص در سالهای اولیهی زندگی شکل میگیرند .آنها بهندرت در طی فرآیندهای
ادراکی هدفمند و هوشیاری که بهقصد شناخت واقعیت و بهطور منطقی تنظیم شده باشند ،پدید میآیند .عموم باورهای پایهی
انسانشناختی ،بهطور ناخودآگاه و تحتتأثیر عوامل گوناگون نظیر آداب و رسوم  ،مختصات محیط طبیعی ،عرف رایج در طبقهی
اجتماعی ،آئینهای مذهبی ،ارزشهای گروه مرجع ،یا حتی تحت فشار مقاصد سیاسی ،اقتصادی و غیره توسعه مییابند.
باورهای پایهی انسانشناختی و خودپندارهی حاصل از آنها ،که همواره به درکی از جنسیت آمیخته است ،عالوه بر زندگی شخصی،
حیات علمی و حرفهای افراد را نیز متأثر میسازد و در اظهارنظرهای متخصصان و محققان بازنمایی میشود .صورتبندیهایی که
متخصصان علوم اجتماعی از مسألههای تحقیق و فرضیهها ارائه میدهند ،روشهای بررسی و ابزارهای تحقیقی که برمیگزینند و
تبیینها و تجویزهای آنها ،با واسطه یا بی واسطه ،در این نوع باورهای پایهی انسانشناختی ریشه دارد و بهواقع فارغ از موضوع
جنسیت نیست .این باورها بهتدریج و بهطور ناخودآگاه ولی اثربخش ،در جهتگیری تبیینها و تجویزهایی که اندیشمندان دربارهی
جنسیت ارائه میدهند ،مداخله میکنند .نظریههای علمی و نگرشهای ارزشی مربوط به جنسیت میتوانند بر باورهای عمومی،
سبک زندگی و رفتار شهروندی تأثیر گذاشته و حتی در شکلگیری شبکهای از مسائل در حوزهی آموزش ،اشتغال ،سالمت ،امنیت
و گسیختگیهای اجتماعی دخالت داشته باشند .از سوی دیگر برنامهریزی و سیاستگذاری در آموزش عالی معطوف به حل بحران-
های اجتماعی است و تالش دانشگاه برای ارتقاء سالمت جامعه و تضمین پیشرفت آن  ،که در سه بخش یعنی آسیبشناسی،
آموزش و عرضهی خدمات ظهور و بروز یافته ،به خودی خود بر باورهای پایه دربارهی جنسیت تکیهزده و به تبیینی که اندیشمندان
از نیازهای وابسته به جنس ،همچنین نقش ها ،روابط و رفتارهای متأثر از جنسیت عرضه میکنند ،مربوط میشود .نگاه خاص ما
نسبت به ماهیت انسان ،کمال انسان و عوامل پیشرفت او ،ضمن توسعهی اندیشههایی دربارهی جنسیت و نیازها ،خصلتها ،کنشها
و روابط وابسته به جنس ،به شکلگیری تئوریها و راهحلها در موضوعات مربوطه کمک میکند و سیاستگذاریها و

برنامهریزیهای علمی و فناورانه را که معموالً به نظریهای دربارهی توسعه و پیشرفت معطوف است رقم میزند .عالوه بر این ردپای
عقاید مذهبی ،ایدئولوژیهای رایج و ارزشهای مسلط فرهنگی را بهخوبی می توان در تفسیرهای مدیران دانشگاهی از جنسیت،
مشاهده کرد .این نوع تفسیرها بهخصوص در شکلگیری برداشتهای مختلف از شبکهی مسایل وابسته به جنس و هم در راه-
حلهایی که برای آنها عرضه میشود ،تأثیرگذار است.
واژگان کلیدی :برنامهریزی ،آموزش عالی ،جنسیت ،تساوی جنسیتی ،فمینیسم ،پوزیتیویسم
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چکیده:
دانشگاه معنوی را میتوان در زمرهی دانشگاه متافیزیکی مورد بحث و بررسی قرار داد  .دانشگاه متافیزیکی در قرن بیستویکم از
عرصهی آموزش عالی و جامعهی دانشگاهی رخت بربسته است .قدیمیترین این نوع دانشگاه در دو هزار سال قبل یا بیشتر ،ایده-
های بزرگی نظیر ارتباط انسان با خدا ،ارتباط انسان با جهان ،و ارت باط انسان با معنویت را آموزش میداد .این ایدهها در حقیقت
متافیزیکی هستند و انسان را در نزدیکی به خدا ،درک معنویت ،یا مشارکت فعال در شکوفا کردن یک روح جهانی مدد میرسانند.
اکنون ،دانشگاه متافیزیکی جای خود را به دانشگاه کاربردی ،عملی و پراگماتیک داده است .با این وجود ،درک از دانشگاه نباید به
این نوع دانشگاههای شکلگرفتهی امروزی محدود شود .دانشگاهی که از امور معنوی و ماوراء این جهانی غفلت نماید دانشگاهی
جامع نخواهد بود .در مقالهی حاضر ،دانشگاه معنوی و نقش آن در تولید نوعی دانش متعلق به خود بهعنوان دانش انسانیت ،مورد
بحث قرار گرفته و در ادامه به کارایی و اثربخشی دانشگاه معنوی در قرن بیستویکم و نیز نقش برنامهریزی درسی و نوع رویکرد
برنامهی درسی در این نوع دانشگاه پرداخته شده است .در مجموع ،با بررسیهای صورتگرفته در مقالهی حاضر میتوان به این
نتیجه رسید که اگرچه دانشگاه معنوی و متافیزیک ،ممکن است هنوز فراتر از دسترسی و درک ما و فراتر از مدرنیته باشد ،اما نباید
از مزیت و امکانی که مقولههای معنوی و متافیزیکی برای انسان دارند غفلت ورزید .بنابراین میبایست با انجام اقدامات راهبردی،
بسترهای الزم برای بازگشت آن به عرصهی آموزش عالی را فراهم ساخت.
واژگان کلیدی :متافیزیک ،دانشگاه ،رسالت آموزش عالی ،برنامه درسی
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معرفتشناسی مدیریت دانش
فریبا عدلی
چکیده:
متخصصان مدیریت دانش معتقدند دربارهی بنیان و فلسفهی مدیریت دانش کمتر ژرفاندیشی شده است و به نظر میرسد باید از
جایی کار شروع شود .در این پژوهش مدیریت دانش از جنبهی معرفتشناسی ،موضوع شناخت در مدیریت دانش بررسی میشود.
بهرغم اینکه مدیریت دانش دارای قلمروی گسترده است ،اینجا دربارهی معرفتشناسی مدیریت دانش سازمانی بحث میشود .در
حال حاضر دانش سرمایهی اصلی سازمان هاست و مدیریت دانش نسبت به راهبردهای قبلی در رأس امور سازمانها قرار دارد .این
تغییر در راستای قدرت دانش در سازمان ها انجام شده است ،اما مدیریت و دانش از همان آغاز در کنار هم آرام نبودند و از همان
ابتدا بین عنوان و محتوای آن چالش وجود داشت.
اولین چالش در مدیریت دانش ،مشارکت است ،که به ارتباط اجتماعی اعضای سازمان وابسته است؛ اما کارگرانی که همواره کنترل
و سرپرستی شدهاند ،چگونه میتوانند این نیاز را پاسخ بدهند؟ در سازمانهای سنتی همواره مدیر در رأس امور قرار دارد و از طریق
سلسله مراتب دستورات را صادر میکند ،بهجای اینکه مباحثه و گفتوگو در بین قسمتهای مختلف سازمان انجام شود .دومین
اندیشه در مدیریت دانش ،مالکیت معنوی محصول و نتیجهی عمل است؛ اکثر مدیران از نگهداشت دانش و مهارت بازنشستگان یا
افرادی که سازمان را ترک میکنند سخن میگویند .کارورزان در تحقیق و توسعهی شغلی نیز ،تالش میکنند تا تمام فعالیتهای
اعضاء را ثبت کنند؛ اما ثبت دانش سیال ،بسیار سخت و توأ م با تردید است .سومین اندیشه ،تغییر سازمان به یک نهاد اجتماعی-
اقتصادی پویا است که تأکید بر خلق دانش دارد ،بهجای درک سازمان بهعنوان مخزنی که دانش را در خود حفظ و سهیمسازی
میکند .همانطور که وبلن میگوید سازمانها در درک داراییهای نامرئی خود ناتوان هستند .برای بررسی مسائل مدیریت دانش
باید در جستوجوی معنی دانش سازمانی بود.
پژوهشهای معرفتشناختی در سازمان ،از چشماندازهای گوناگونی مفهومسازی دانش را بررسی میکنند .به این منظور چهار مسأله
بررسی میشود4 :ـ تعریف دانش در بافت سازمان ،که بسیار متنوع است از معنای مستتر تا عمل2 .ـ انواع دانش در سازمان؛
چگونگی تفکر در سازمان با کار سایمون و مارچ شروع شد که استدالل کردند دانش در سر افراد قرار دارد ،با حمایت تئوری

سازمانی کارکردگرایی ،تقلیلگرایی و ابزارگرایی9 .ـ سطح تحلیل دانش؛ دانش در افراد یا سازمان النه دارد .این معرفتشناسی در
سازمان با تئوری منبعمحور شرکت آغاز شد که دانش را با استعارهی درخت مفهومسازی کردند؛ جسمانیت دادن به دانش به عنوان
کاالیی قابل انتقال ،عینیتیافته در ذهن در رویکردهای مدیریت دانش منعکس شد1 .ـ بافت دانش ،بررسی زمینهی اجتماعی و
محیطی که دانش در آن جریان دارد ،که عموماً به تفسیرهای «اجتماعی» یا «فرهنگی» منجر میشود .در پاسخ به این مسائل،
تعریفی از دانش در بافت سازمانی ،نه بهمعنای پذیرش تعریف نهایی آن ،بلکه بهعنوان یک جستوجوی تحت گفتمان ارائه میشود.

واژگان کلیدی :معرفتشناسی ،مدیریت دانش ،دانش

جهانی شدن و آموزش عالی
زهرا علی اکبری
چکیده:
امروزه جهانی شدن بهعنوان روندی از دگرگونی ،از مرزهای سیاست و اقتصاد فراتر میرود و علم و فرهنگ و کسب و کار را نیز در
بر میگیرد .جهانی شدن ابعاد مختلفی را شامل میشود که دارای پیامدهای همسو و در عین حال متناقض است .اساساً ،از دو منظر
به تأ ثیر جهانی شدن بر قلمروهای مختلف اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی از جمله آموزش پرداخته شده است :الف) از
منظر ایدئولوژیک؛ که بر جهانبینی نئولیبرالیسم مبتنی است و آزادسازی آموزش را بهعنوان شرط ضروری برای کارآمدی و کیفیت
باالی خدمات آموزشی مطرح میسازد؛ ب) از منظر پراگماتیستی؛ یعنی بر اساس واقعیتها و مصالح موجود ،تغییر در آموزش را
بهدلیل خألهای موجود ،یعنی ناتوانی دولتها در تأمین مالی بخش آموزش و انعطافناپذیری نظام آموزشی سنتی در پاسخگویی به
نیازهای متغیر را بهعنوان یک الزام مطرح میکند.
این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش مطالعه مروری است .د ر این مطالعه مروری سیستماتیک ،از کلمات کلیدی
فارسی آموزش عالی ،جهانی شدن ،فناوری ،اقتصاد ،سیاست ،فرهنگ و معادل آنها در انگلیسی استفاده و مقاالت منتشر شده از
سال  4339تا  2049موجود در پایگاههای اطالعاتی  Science Direct ،Magiran ،Springer ،Google ScholarوIran Medex

جستجو شدند.
این مقاله تأثیر جهانی شدن در آموزش عالی را در زمینههایی چون اقتصاد ،سیاست ،فناوری و فرهنگـاجتماع مطالعه و بررسی
کرده است و چنین استدالل میکند که جهانی شدن فرصتها و تهدیدهایی برای آموزش عالی کشورها بههمراه دارد و با توجه به
آنکه در عصر جهانی ،دولتها هنوز در چارچوب گسترش فرهنگ و هویت ملی خود به حیات ادامه میدهند ،آموزش عالی بهعنوان
جزئی از کل تحتتأ ثیر جهانی شدن قرار گرفته و این فرایند الزاماً سیاست دولت را تغییر میدهد و پتانسیلها و محدودیتهایی را
در سیاست آموزشی ایجاد میکند.
واژگان کلیدی :آموزش عالی ،جهانی شدن ،نئولیبرالیسم ،فرصت ،تهدید

تحلیلی بر امکان و سازواری مفهوم دانشگاه اسالمی
رضا علی نوروزی

242

محمد خاقانی اصفهانی
مریم خاقانی اصفهانی
چکیده:
با ظهور دین اسالم که معجزهی آن قرآن است و اولین آیهی آن با «اقرأ» شروع میشود ،ع لم و دانش ارج و قربی نهایی یافت که
این امر در شکوفایی تمدن اسالمی در قرون ابتدایی قابل مشاهده است .هدف این مقاله بررسی امکان و سازواری مفهوم دانشگاه
اسالمی است و با استفاده از روش توصیفیـتحلیلی صورت گرفته است  .نویسندگان در این مقاله بر آناند تا با بررسی مفاهیم
مرتبط با علم و دانش و دانشگاه در آموزه های اسالمی و نقد و بازسازی تلقی غرب از علم و دانشگاه ،فضایی برای بروز و ظهور
بهینهی دانشگاه اسالمی باز نمایند.
مفهوم دانشگاه با افول تمدن اسالمی به دلیل خمودی روحیهی پژوهش علمی و تولد جنبش و جهش علمی تمدن غرب در دورهی
مدرن متولد شده و در برابر نهاد حوزههای دینی قرار گرفت .توجیه این رویارویی این بود که دین در کنه خود آمیخته با قداست و
جزمیت است و با رویکرد علم در معنای نوین ( )scienceکه در ذات خود همراه با نفی قداست و شکاکیت است سازگار نیست.
نظر نویسندگان بر آن است چنانچه تلقی درست از معرفت و دانش مبتنی بر آموزه های دینی ارائه شود ،فضا برای تولد دانشگاه
اسالمی مهیا خواهد شد که این مقاله به بررسی امکان و سازواری این مقوله خواهد پرداخت.

واژگان کلیدی :دانشگاه اسالمی ،حوزه و دانشگاه ،پارادوکس دین و علم
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فناوری جدید «تلفن همراه هوشمند» بهعنوان فرصت برای آموزش عالی
امیر نوری زاده ،فهیمه نظام االسالمی
چکیده
پژوهش حاضر با هدف تبیین فرصتهای موجود در فناوری جدید تلفن همراه هوشمند (نظیر شبکههای اجتماعی) از منظر
متخصصین و صاحبنظران می باشد .این پژوهش از نوع توصیفیـتحلیلی است و روش تحقیق کیفی میباشد .ابزار گردآوری
اطالعات مصاحبهی باز (با استفاده از سؤاالت باز) است .شیوهی تحلیل اطالعات تحلیل محتوا از نوع مقولهای میباشد .جامعهی
آماری شامل :الف) افرادی که در زمینهی تلفن همراه اقدام به چاپ مقاله ،نگارش پایاننامه ،تألیف کتب و یا ارائهی نظر کارشناسی
در صدا سیما ،کنفرانسها و غیره نمودهاند .ب) صاحبنظران حیطهی روانشناسی ،علوم تربیتی ،علوم اجتماعی ،علوم ارتباطات،
علوم فرهنگ و فرهنگیان صاحبنظر در زمینهی تلفن همراه هوشمند میباشد .نمونهی آماری شامل صاحبنظرانی است که امکان
مصاحبه با آنها میسر گردید که جمعاً  17نفر میباشند .از جمله فرصتهای موجود در تلفن همراه هوشمند برای آموزش عالی می-
توان به موارد ذیل اشاره نمود:
 )4پیشرفت کیفی سواد رسانهای در آموزش عالی؛  )2حرکت بهسوی عدالت آموزشی؛  )9پوشش آموزشی؛  )1کاستن از هزینههای
آموزشی؛  )7نزدیک کردن دانشگاه به نقش اصلی خود (تولید دانش و غیره)؛  )1استفادهی همهزمانی و همهمکانی از دانش فضای
مجازی؛  )5باال بردن کیفیت و استانداردهای آموزشی؛  ) 3تفویض نقش آموزشی به فناوری جدید و نقش تربیتی و نقش تولید
دانش و یاددهی/یادگیری برای استاد/دانشجو؛ و غیره.

واژگان کلیدی :فناوری ،تلفن هوشمند ،آموزش عالی ،فرصت ،شبکههای اجتماعی

بررسی علل فرار مغزها و مهاجرت نخبگان ایرانی به خارج از کشور و ارائهی راهکارها
قاسم نوروزی ،مریم نادری

چکیده
پدیدهی فرار مغزها به مهاجرت متخصصین و نخبگان علمی از ایران گفته میشود که یکی از آسیبهای اجتماعی ،اقتصادی
و آموزشی این کشور است .در این مقاله در صدد هستیم که علل و عوامل مؤ ثر بر فرار مغزها و مهاجرت نخبگان ایرانی به خارج از
کشور را بررسی کرده و راهکارهای الزم را ارائه دهیم .این مقاله عالوه بر مروری بودن ،بر اساس روش مصاحبه و مشاهدات مستقیم
نگارنده در کشور انگلستان انجام گرفته است .دو دسته از عوامل خارجی و داخلی باعث مهاجرت نخبگان از کشور میشود؛ از جمله
عوامل خارجی میتوان به توسعهی فناوری ،فراهم بودن ابزار تحقیق و پژوهش در آن کشورها ،عدم تعادل نیروی انسانی و غیره
اشاره کرد .عوامل داخلی نیز که بهعنوان پدیدهی اصلی فرار مغزها میباشد شامل عواملی هم چون :مسائل و مشکالت فرهنگی و
آموزشی ،نبود توسعهی سی اسی ،مشکالت اداری و سوء مدیریتی و فقدان توسعهی اقتصادی میگردد .این مطالعه راهکارهایی را
برای پیشگیری از مهاجرت نخبگان با همکاری تمامی وزارتخانهها و سازمانهای ذیربط پیشنهاد کرده تا زمینهی همدلی و هم-
فکری جهت ارج نهادن و ارزش دادن به علم و متخصصان نخبه در کشور فراهم شود .این راهکارها گامی در جهت کاهش روند
مهاجرت ،بازگشت و استفاده از توان تخصصی نخبگان و متخصصان میباشد.
واژگان کلیدی :فرار مغزها ،مهاجرت ،نخبگان علمی ،اساتید و دانشجویان ،خارج از کشور

آموزش عالی نئولیبرالی و تضمین کیفیت
1

بهناز عاجلو

2

معصومه راستگو
چکیده:

با یک تخمین ،تقریباً نیمی از کشورهای جهان هماکنون از سیستمهای تضمین کیفیت در آموزش عالی برخوردارند .این مقاله
درصدد است سیستم تضمین کیفیت در آموزش عالی و تأثیر آن بر عملکرد تحصیلی و اجرایی دانشگاه را مورد بررسی قرار داده و با
یک مقدمه درخصوص توسعهی سیستم تضمین کیفیت و اثرات آن از منظر اعضای هیأت علمی و دانشجویان به کشف اثر
اصالحات نئولیبرالی در باال بردن کیفیت آموزش عالی بپردازد .سپس خصوصیات اصلی ایدئولوژی نئولیبرالی و اینکه چطور آنها در
تصمیمات سیاسی خصوصاً در حوزهی آموزش عالی مؤثر میباشند و همچنین مطالعهی تطبیقی اثرات سیاستهای نئولیبرالی بر
تضمین کیفیت سیستمهای آموزش عالی در بعضی از کشورهای جهان مورد توجه قرار میگیرد.

واژگان کلیدی :نئولیبرالیسم ،آموزش عالی ،تضمین کیفیت.

تحلیل فلسفیِ برنامهدرسی دانشگاه
سیده صدیقه عسگری
حمید عبدی

243

244

اسماعیل جعفری

245

چکیده:
فلسفهی تحلیلی ،یکی از جنبشهای فلسفی معاصر است که وظیفهی خود را بررسی و طبقهبندی زبان ،گفتارهای معمولی و علمی
تلقی میکند .تحلیلگران فلسفی عالقمند به آموزش عالی ،تالش میکنند تا زبان مربوط به تدریس ،یادگیری و صورتبندی اهداف
و سیاست های تربیتی برنامه درسی را با دیدی انتقادی بررسی نمایند .مسائل آموزش عالی ،غالباً ،بهصورت شعارهایی عرضه می-
شوند که برای تبلیغات مؤثرتر هستند؛ در حالی که نقص یا ناکافی بودن آموزش و برنامهدرسی دانشگاهی در برخی از موارد کامالً
مشهود است .این آموزش و برنامهدرسی ،به خاطر گلها از گیاهان غفلت میورزد و در اشتیاق پوستهی ظاهر ،هستهی درون را به
دست فراموشی میسپارد .لذا ،فلسفه تحلیلی ،می تواند با بررسی این اصطالحات کمک شایان توجهی به این جامعهی آموزشی ارائه
نماید.
هدف اساسی این مقاله ،نشان دادن معانی ضمنی تدریس ،یادگیری و برنامهی درسی دانشگاهی است .روش بررسی توصیفی-
تحلیلی بوده و یافتهها نشان می دهد اگر هدف ،یادگیری ،محتوا و تدریس با خطوط معناداری ترسیم شود ،آنگاه برنامهی درسی،
تدریس ،روابط با دانشجویان و سازماندهی اجتماع تربیتی دانشگاه ،معانی ضمنی مهم و عمومیتری خواهد یافت.

واژگان کلیدی :فلسفه تحلیلی ،برنامه درسی ،دانشگاه

 .4Asgari_sedigheh@yahoo.comدانشجوی دکتری برنامه درسی ،دانشگاه اصفهان.
 .2Habdi63@Gmail.comدانشجوی دکتری برنامه درسی ،دانشگاه اصفهان.
 .9phd_136287@yahoo.comدانشجوی دکتری برنامه درسی ،دانشگاه شهید بهشتی.

ایمیل:
ایمیل:
ایمیل:

دانشگاه به مثابه جامعهی علمی خودآیین و آزاد
محمد عبدالهپور چناری
چکیده:
هدف این مقاله بررسی تحلیلی و واکاوانه از رویکرد مسلط بر دانشگاههای ایران معاصر است .تز اصلی مقاله این است که نهاد
دانشگاه قابل تقلیل به مسائل سیاسی ،عالیق شخصی یا گروهی و یا ژورنالیسم نیست ،بلکه دانشگاه بهعنوان یک نهاد علمی
متضمن وظایف و غایات خاصی است که حاصل رویکردهای علمیاند .در مقابل ،رویکرد حاکم بر دانشگاههای ایران ،رویکردی
سیاسی بوده و سبب شده تا این نهاد دچار آفتهای عدیدهایی همچون جریانگرایی سیاسی ،سادهسازی مسائل علمی به عالیق
شخصی و نیز ژورنالیسم علمی گردد .افزون بر آن ،مشکالت مالی نیز مزید بر علت شده تا دانشگاه از رسالت علمی و عملی خویش
دور شود .مهم ترین رسالت و رویکرد حاکم بر دانشگاه باید حل مسائل عملی و نظری اجتماع مربوطه باشد و نیز غایات آن کسب
پیشرفت نهتنها برای اعضای جامعهی علمی بلکه کل آحاد اجتماع باشد .این امر زمانی محقق میشود که دانشگاه اوالً به مثابه یک
نهاد مستقل و خودآیین در نظر گرفته شود و ثانیاً مهمترین رویکرد حاکم بر آن رویکرد حل مسأله باشد اعم از عملی و نظری.
بنابراین ،برآیند دانشگاه به مثابه جامعهای خودآیین و آزاد همانا پیشرفت در سطح بنیادین و جابهجایی مرزهای اندیشه و نظریه و
نیز پیشرفت در سطح عملی و کاربردی است .بر این اساس ،اگر دانشگاهی نتواند در این امر مهم موفق گردد آنگاه قالب تهی
خواهد کرد.
واژگان کلیدی :دانشگاه ،جامعهی علمی ،خودآیینی ،آزادی و حل مسأله.

توسعهی فرهنگی و نقش آن در کیفیت برنامه درسی دانشگاهی
246

محسن چناری ،محبوبه عارفی
چکیده:

توسعه موضوع بحثبرانگیزی است که دیدگاههای مختلفی در مورد آن وجود دارد .در نگرش امروزی به این موضوع ،فرهنگ از
جایگاه خاصی برخوردار گشته است .بر همگان روشن است که فرهنگ نقش غیرقابلانکاری در ایجاد توسعه دارد .اما از سویی دیگر،
مبحث برنامه درسی دانشگاهی و کیفیت آن بهعنوان موضوعاتی چالشبرانگیز و اساسی در حیطهی آموزش عالی مطرح بوده اند.
این مطالعه در صدد است تا از جنبهای ،اجزاء فرهنگی توسعه را مورد بررسی قرار دهد .برای دستیابی به این مقصود ،از یکسو به
تعریف توسعه ،فرهنگ ،رابطهی میان این دو و مؤلفههای توسعهی فرهنگی پرداخته خواهد شد و از سوی دیگر به تبیین برنامه
درسی دانشگاهی و موضوع کیفیت در آن اقدام نموده و سعی در ایجاد ارتباط میان مؤلفههای فرهنگی توسعه و عوامل مؤثر در
کیفیت برنامه درسی دانشگاهی دارد .نتایج این مطالعه میتواند برای سیاستگذاران ،برنامهریزان و مدیران دانشگاهی سودمند باشد.

واژگان کلیدی :توسعه ،فرهنگ ،توسعه فرهنگی ،کیفیت ،برنامه درسی دانشگاهی
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پیوند نامیمون پوزیتیویسم با آموزش عالی :فروکاست اخالق در دانشگاهها
سید رمضان عقیلی
فریبا موسوی

247

248

چکیده:
پوزیتیویسم منطقی یکی از پرآوازهترین مکتبهای فلسفی سدهی اخیر است که صاحبنظران بسیاری در پیدایش آن سهیم بوده
اند .پوزیتیویسم یا اثباتگرایی که تحتتأثیر تالش های آگوست کنت فرانسوی شکل گرفته است ،مدعی وحدت روش در تمامی
علوم است؛ به این معنا که فرضیهها در تمامی علوم اعم از انسانی و تجربی ،زمانی اعتبار مییابد که با روشهای علم تجربی به
اثبات برسد .با عنایت به اصل اساسی ذکر شده در باال ،دو نکتهی اصلی و اساسی که پوزیتیویسم با خود به ارمغان میآورد این
است که اوالً طرفداران این نحلهی فلسفی مفاهیمی مانند متافیزیک ،معرفتشناسی ،اخالق و غیره را که احکام مربوط به آنها
قابلیت بررسی تجربی ندارند ،فاقد معنی در نظر گرفته و به کناری نهادهاند؛ ثانیاً ،پنداشتن «انسان» به مثابه «شیء» که از آن تحت
عنوان «شیءگونگی» یاد شده است مورد انتقاد جدی اندیشمندان قرار گرفته است .زیرا این شیوه موجب میشود که به انسان
صرفاً نگاه «تکساحتی» شود و ابعاد غیرجسمانی او بهویژه عقالنیت وی نادیده گرفته شود؛ زیرا انسان به «شیء» فرو کاسته شده
است .همسانپنداری انسان و شیء ،دارای عواقب مخربی هم چون بحران معنویت یا نادیده انگاشتن عقل متعالی در جوامع غربی
شده است .نفوذ و تأثیر عمیق پوزیتیویسم در دانشگاهها کامالً بیبدیل و محسوس میباشد.
با اندکی توجه به ادبیات پژوهشی مربوط به این حوزه پر واضح است که تأثیر این نحلهی فلسفی بر آموزش عالی چه در بعد
ساختاری ،چه بعد محتوایی و چه ابعاد اخالقی و انسانی بسیار بوده است .در بعد ساختاری عینیت یافتن بروکراتیک اداری در
ساختار مدیریتی ،در بعد محتوایی تفکیک رشتهای که در دانشگاهها رخ داده است و مطالعات مربوط به رشتههایی که بهصورت
عینی قابلیت بررسی دارند (مانند علوم پایه ،ریاضیات و فیز یک) در اولویت قرار گرفته و رشتههای علوم انسانی به صورت اولویت-
های دسته دوم قرار گرفتهاند؛ در بعد انسانی برخورد با افراد به صورت اشیاء و شکلگیری روابط انسانی بر اساس من-آن بهجای

 -4دانشجوی دکتری رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه شهید بهشتی،
 -2دانش آموخته رشته علم اطالعات و دانش شناسی.

من-تو به تعبیر بوبر و در بعد اخالق ناتوانی دانشگاهها برای پرداختن به مفاهیم اخالقی نظیر خوبی ،خیر و سعادت باعث شده است
که افول اخالق را در ابتدا در سطح نظر و بهصورت تدریجی در حیطهی عمل نیز شاهد باشیم .این نوشتار در نظر دارد تا با استفاده
از روش کتابخانهایی و با تأکید بر اسنادی که در باب موضوع مألوف وجود دارد تأثیر پوزیتیویسم را بر اخالق در دانشگاهها بررسی
نماید.
واژگان کلیدی :پوزیتیویسم منطقی ،آموزش عالی ،اخالق ،انسانشناسی

فهم مدارا در اجتماع علمی علوم اجتماعی
تحمل کند هر که را عقل هست

نه عقلی که خشمش کند زیر دست
(سعدی)
آرمین عرب
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ابوتراب طالبی
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چکیده:
هدف از این پژوهش فهم مدارا در اجتماع علمی علوم اجتماعی است .مدارا دارای ابعاد و وجوه متفاوتی است .در این مقاله بیشتر
به مدارای علمی در میان اساتید علوم اجتماعی پرداخته شده است .مبانی نظری تحقیق با تأکید بر نظریهی «کنش ارتباطی»
تدوین شده است .پژوهش با بهرهگیری از رویکرد پژوهش کیفی و با استفاده از نظریهی مبنایی انجام شده و دادهها از طریق
مصاحبه با اساتید علوم اجتماعی دانشگاههای شهر تهران گردآروی شده است .نتایج این پژوهش گویای آن است که براساس درک
اساتید مورد مطالعه مدارای زیادی در بین اساتید صورت نمیگیرد .این مسأله تحتتأ ثیر عللی مانند :عدم وجود فرهنگ مدارا،
شرایط سیاسی ،شرایط اقتصادی و انحصارگرایی و یا گروهگرایی است .همچنین شرایطی همچون جنسیت ،سن و سلسله مراتب
علمی در تشدید و یا کنترل مدرا در اجتماع علمی مؤثر است .کنشگران با اتخاذ استراژیهایی همچون فاصلهگیری و مدارای
اجباری سعی در مواجهه با این پدیده دارند.
واژگان کلیدی  :مدارا ،اجتماع علمی ،تعامالت علمی ،کنش ارتباطی ،کنش استراتژیک ،فضای نقد

 .4دانشآموختهی کارشناسی ارشد جامعهشناسی دانشگاه عالمه طباطبایی
 .2دانشیار جامعهشناسی دانشگاه عالمه طباطبایی

پردیسهای خودگردان از منظر نظریهی توسعه اجتماعی
رسول غفاری
چکیده:
هدف این مقاله گسترش پردیسهای خودگردان دانشگاهی (پردیس شماره  )2از منظر توسعه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته
است .در این مقاله به این سوال پاسخ داده میشود که گسترش پردیس ها چگونه با نظریه توسعه اجتماعی قرابت و نسبت دارد.
نگاه منتقدان و موافقان در رابطه با مولفه های بین پردیس خودگردان و نظریه توسعه اجتماعی با توجه به اسناد انجام شده چیست؟
تحقیق حاضر به روش اسنادی انجام شده است .بدیهی است هیچ نهادی همانند نهادهای آموزش و پرورش و آموزش عالی در
فراهم آوردن لوازم توسعه اجتماعی نمی تواند نقش ایفا کند .این مطلب بر یکی از دیدگاه های مربوط به فلسفه آموزش عالی اشاره
میکند که آموزش عالی باید در خدمت چه کسانی باشد؟ آموزش عالی به عنوان یک زیر نهاد از نهادهای جامعه است که دارای
قدرت ارزشگذاری در شرایط آزادی علمی-پژوهشی و آموزش مستقل در مواجهه با نهادهای سیاسی و نظارتی است .آیا نگاه
مالکانه و دستوری از باال به پایین خاستگاه گسترش پردیسهای پولی در دانشگاهه ای دولتی است یا این سیاستگذاری به طور
متوازن با شرایط روز و تحوالت جمعیتی متقاضی همگام با توسعه علم و فناوری است .از جمله بررسیهای تحقیق حاضر ابعاد
جمعیتی ،توزیع برابر سرزمینی ،قومی ،جنسیتی ،فکری-عقیدتی پردیس های خودگردان دانشگاهی نسبت به شمول کافی مورد نظر
توسعه اجتماعی تشریح شده است.
کلید کلیدی  :پردیس خودگردان دانشگاهی ،نظریه توسعه اجتماعی ،آموزش عالی ،دانشگاه دولتی

عوامل مؤثر بر تصمیمگیری دانشآموزان دبیرستان به ادامهی تحصیل در دانشگاه
رسول غفاری
میثم قاسمی
چکیده:
هدف این تحقیق پاسخ به این سؤ ال است که با توجه به مطالعات انجام شده چه عواملی بر ادامهی تحصیل دانش آموزان در
دانشگاه مؤثر است و کدامیک از عوامل بیشترین و کدامیک کمترین تأثیر را دارند؟ متخصصان انگیزه و تمایل متقاضیان برای ادامه
تحصیل در دانشگاه را تقاضای فردی و اجتماعی نامگذاری کردهاند .بعد از جنگ جهانی دوم ،به دلیل رشد مردمساالری بهعنوان
یک حق عمومی شهروندی و افزایش جمعیت گروههای سنی الزمالتعلیم تأثیرپذیر از رش د سواد عمومی ،آموزش عالی و فرصتهای
مربوط به آن بهتدریج در دسترس همهی قشرها و طبقات اجتماعی قرار گرفت .در این تحقیق به بررسی اسناد موجود و پژوهش-
های انجام شده در رابطه با این موضوع پرداخته شده است .از جمله عوامل اجتماعی مؤثر بر ادامه تحصیل بین دانشآموزان عوامل
فردی -خانوادگی ،اقتصادی ،امکانات آموزشی ،اجتماعی ،فرهنگی و محیطی است .تفاوت درآمدها ،شغل مناسب ،امکان پرداخت
هزینهی تحصیل و تحلیل هزینه و فایده ،از جمله عوامل فردی مؤ ثر بر تقاضای آموزش عالی است .یکی از مشکالت اجتماعی برای
متقاضیان آموزش عالی میزان تأثیری است که هر یک از عوامل مذکور در انگیزهها و تصمیمگیری آنان برای ورود به آموزش عالی
میگذارد .از عوامل اجتماعی مؤثر بر ادامه تحصیل بین دانشآموزان عوامل فردی-خانوادگی و در بین عوامل فردی عوامل تفاوت
درآمدها و شغل مناسب بیشترین تأثیر را داشتهاند.
واژگان کلیدی :دانشآموزان دبیرستان ،تقاضای اجتماعی ،تقاضای فردی ،آموزش عالی ،گرایش به دانشگاه

ارزیابی و مقایسهی عوامل تأثیرگذار بر موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاههای دولتی ،آزاد و پیامنور

کورش فتحی واجارگاه ،251اباصلت خراسانی ،252اعظم مالمحمدی ،سمیه
دانشمندی

چکیده:
پژوهش حاضر به ارزیابی و مقایسهی عوامل تأثیرگذار بر موفقیت تحصیلی بر اساس چهار شاخص هوشی و شناختی ،انگیزشی،
نهادی و روانشناختی در دانشجویان دانشگاههای دولتی ،آزاد و پیامنور پرداخته است .پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ
روش پژوهشی توصیفی است .این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی انجام گرفت .جامعهی آماری شامل کلیهی دانشجویان سال
آخر دورهی کارشناسی رشتهی علوم تربیتی در دانشگاه های دولتی ،آزاد و پیام نور استان تهران بوده و نمونهی آماری با استفاده از
جدول کرجسی و مورگان 429 ،نفر برآورد گردیده است که با شیوهی نمونهگیری تصادفی طبقهای انتخاب شدند .ابزار گردآوری
دادهها پرسشنامه بوده است .دادههای گردآوری شده با بهرهگیری از روشهای آماری تحلیل واریانس یکطرفه ،آزمونهای تعقیبی
 LSDو آزمون ناپامتریک فریدمن تحلیل شدند .نتایج یافتههای حاصل از تحلیل واریانس نشان داد که میان دانشگاهها به لحاظ دو
شاخص هوشی و شناختی و نهادی تفاوت معناداری وجود دارد که دانشجویان دانشگاه آزاد نقش شاخص هوشی و شناختی را در
موفقیت تحصیلی خود باالتر از دانشجویان دانشگاه پیام نور ارزیابی نموده و دانشجویان دانشگاه دولتی نقش شاخص نهادی را در
موفقیت تحصیلی باالتر از دانشجویان دانشگاه پیامنور ارزیابی کردند .براساس نتایج یافتههای حاصل از آزمون فریدمن شاخص
انگیزشی در مرتبهی اول و شاخص نهادی در مرتبهی آخر قرار گرفت.
واژگان کلیدی :موفقیت تحصیلی ،شاخص هوشی و شناختی ،شاخص انگیزشی ،شاخص نهادی ،شاخص روانشناختی

 .استاد دانشگاه شهید بهشتی251
 .استادیار دانشگاه شهید بهشتی252

نقش خودتنظیمی اسالمی در تحقق رسالت برنامهریزی آموزش عالی
کورش فتحی واجارگاه
اسماعیل جعفری
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چکیده:
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی نقش خودتنظیمی در تربیت فراگیران خودرهبر در نظام آموزش عالی بر اساس آموزههای اسـالمی
است .یافته های این بررسی حاکی از این است که خودتنظیمی حیاتی ترین روش برای دستیابی به علم حقیقـی و تربیـت فراگیـران
خودرهبر جهت نیل به آرمانهای آموزش عالی میباشد و در این راه باید از آموزههای اسالمی بهرهی الزم گرفتـه شـود .یافتـههـای
این پژوهش همچنین نشان میدهد که خودتنظیمی از جایگاه ارزشمندی در آموزههای اسالمی برخوردار است.
واژگان کلیدی :خودتنظیمی ،خودرهبری ،آموزههای اسالمی
منابع:
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نهج البالغه همراه با شرح شیخ محمد عبده 4951( .ش) ،ترجمهی علىاصغر فقیهى ،چاپ اول ،قم :انتشارات صبا .
آقازاده ،محرم .)4931( .راهنمای روشهای نوین تدریس (بر پایه پژوهشهای مغزمحور ،ساختگرایی ،یادگیری ازطریق همیاری،
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پست پستمدرنیسم و آموزش عالی
محسن فرمهینی فراهانی
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چکیده:
هدف مقالهی حاضر معرفی پست پست مدرنیسم ،ویژگیهای اساسی آن و تفاوت آن با دو جریان مدرنیسم و پست مدرنیسم است
و تالش میکند برخی از داللتهای تفکر پست پست مدرنیسم را در فضای نظام آموزش عالی به تصویر بکشد .پست پست
مدرنیسم یک توسعهی فکری است که بهدنبال دورهی پست مدرنیسم میآید و یک جنبش فرهنگی و فلسفی است که نقد نظریهی
پست مدرن را هدفگیری کرده است .و ضمن انتقاد از مدرنیسم و پست مدرنیسم برخی ا ز دیدگاههای هرکدام را نیز میپذیرد.
دیدگاههای فلسفی پست پست مدرنیسم ( )ppmحاوی برخی عناصر هر دو جریان مدرنیسم ( )mو پست مدرنیسم ( )pmاست .
این جنبش به اسامی مختلفی همچون ترانس مدرنیسم ،شبه مدرنیسم  ،مدرنیسم جدید ،متا مدرنیسم ،مدرنیسم دیجیتال و دوباره
مدرنیسم نیز مطرح شده است .دو ویژگی عمدهی  ppmرا میتوان دسترسی ( )Accessو افراط ( )Excessذکر کرد .این دو
ویژگی عمده برای نظام آموزشی از جمله نظام آموزش عالی داللتهای خاص دارد .پست پست مدرنیسم افتخار و احترام به عهد
باستان و سبکهای سنتی را برخالف مدرنیسم و پست مدرنیسم ،بسیار مهم تلقی میکند .بدبینی ،پوچگرایی ،نسبیتگرایی و ضد
روشنگری را مورد انتقاد قرار داده ،و در عین حال در یک حد معقول ،از خوشبینی ،مطلقگرایی ،مبناگرایی و جهانشمول بودن
استقبال میکند و احیای فراروایتها را در دستور کار خود قرار میدهد .گذشته از این ،تأکید بسیار زیادی بر جهانی شدن ،ترویج
اهمیت فرهنگهای متفاوت و تقدیر فرهنگی دارد؛ و ضد اروپامحوری و ضد امپریالیستی است .محیط زیستگرایی ،حفاظت از
محیط زیست و اهمیت به اکولوژی (بوم شناسی) جنبههای مهم نظریهی  ppmهستند .درحالیکه پست مدرنیسم بیشتر تمرکز بر
 Deدارد و لذا سخن از ساختار شکنی ) (deconstructionدارد ،در پست پست مدرنیسم تمرکز بر  Reاست و لذا سخن از
خلق مجدد ) (re-creationاست .تأکید پست پست مدرنیسم بر کد ،شبکههای توزیع ،بازی ،گوگل ،دسترسی ،افراط ،پایگاه داده-
ها ،ابرمتن ،چندروایتی ،اینترنت ،ترکیب متضاد ) (oxymoronداللتهای تربیتی ویژهای ایجاد میکند .تالش خواهد شد براساس
این ویژگیها ،داللتهای تربیتی در زمینهی هدف ،محتوا ،روش ،رابطهی استاد/دانشجو ،و ارزشیابی در نظام آموزش عالی مورد
بررسی قرار گیرد.
کلمات کلیدی:پست پست مدرنیسم ،آموزش عالی ،داللتهای تربیتی ،پست مدرنیسم
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رویکرد عملی مدیریت دانش در مؤسسات آموزش عالی
محمد فالح
چکیده:
امروزه سیستمهای مدیریت دانش بهصورت کامالً گستردهای در امور مختلف بهکار گرفته میشوند اما تاکنون تحقیقات اندکی در
خصوص تلفیق این سیستمها در حوزهی آموزش عالی انجام گرفته است .سیستمهای مدیریت دانش بهمنظور حمایت و ارتقاء
فرایندهای سازمانی که هم راستا با استراتژی سازمان هستند توسعه یافتهاند .هدف محقق در این مقاله روشن ساختن پیامدهای
اِعمال سیستمهای مدیریت دانش بر عملکرد دانشگاه است .پویایی و پیچیدگی این سیستمها منتج به ارائهی مدلی از طریق رویکرد
سیستماتیک بر اساس استفاده از روشهای کاربرد مهندسی فناوری 271و تکنیک سیستم تحلیل عملکرد 275شده است .بر اساس
نتایج تحلیل عملکرد نیز چندین پیشنهاد جهت ارزیابی و اجرای این سیستمهای مدیریت دانش در دانشگاههای ایران ارائه شده
است .یافتههای تحقیق میتواند به مدیران دانشگاهی جهت توسعهی یک برنامهی مدیریت راهبردی دانش بهمنظور دستیابی به
نوآوری ،بهرهوری و اثربخشی هرچه بیشتر کمک نماید.
واژگان کلیدی :سیستمهای مدیریت دانش ،رویکرد سیستماتیک ،عملکرد ،دانشگاه

)1- Application of Technology Engineering (APTE
)2- Function Analysis System Technique (FAST

نقش اخالق عالی انسانی و کنترل و نظارت ،در بهبود اخالق پژوهشی تحقیقات دانشگاهی

محیا قادری ،طیبه صادقی ،عبدالرحیم کشاورز ،براتعلی منفردی راز
چکیده:
رشد و توسعهی شگفتانگیز علوم در چند دههی اخیر ،دانشمندان و پژوهشگران را با شرایط متفاوت و تنگناهای مختلف روبهرو
کرده است .گسترش بداخالقی علمی و پژوهشی و استفادهی ابزاری از علوم و نوآوریهای علمی ،جامعهی علمی و دانشگاهی را به
چالش کشیده است .رعایت اصول اخالقی رکنی مهم در اثربخشی پژوهشها و در واقع یکی از راههای ارتقاء کیفیت و اعتبار
پژوهشهای علمی است .اخالق عالی انسانی و کنترل و نظارت ،در بهبود اخالق پژوهشی تحقیقات دانشگاهی چه نقشی دارد؟
راهکارهای بهبود اخالق پژوهش در تحقیقات دانشگاهی چیست؟
بهنظر میرسد مشکل بد اخالقی پژوهشی ریشه در دو عامل اصلی اخالق عالی انسانی و کنترل و نظارت از سوی نهادهای ذیربط
میباشد .از آنجا که نظارت و کنترل بهخصوص در رعای ت اخالق پژوهشی تحقیقات دانشگاهی ،بسیار راه گشاست بهنظر میرسد
رعایت این دو اصل و بنیادی کردن آن میتواند ما را در بهبود هرچه بهتر تحقیقات دانشگاهی یاری دهد .این مقاله که به شیوهی
کتابخانهای گردآوری اطالعات شده ،به تبیین و طبقهبندی این عوامل پرداخته و در پایان راهکارهایی جهت ارتقاء آنها پیشنهاد
شده است .
اصل معنویت :یکی از بزرگترین معضالت فرهنگ مادی ،حذف اخالق و معنویت از عرصه و زیرساخت علوم بشری است .این
مشکل باعث ناشکیبایی تمدن مادی از همزیستی مسالمتآمیز با تفکرات اخالقگرا شده است .این سخن بهمعنای انکار وجود
دانشمندان موحد و اخالقگرا در درون حاکمیت نظام مادی نیست ،اما حتماً بهمعنای فقر معنوی مفاهیم ،احکام و معادالت موجود
میباشد .در واقع ،زیربنا و اصول موضوعه علوم موجود ،بر اخالق الهی و تألم معنوی استوار نیست و همین نگرش منفی نسبت به
اخالق الهی و رویکرد مثبت به اخالق مادی باعث شده است اخالق متعبدان و متألهان و صاحبان ایدئولوژیهای الهی ،یک حرکت
ضد اقتصادی در درون تمدن مادی قلمداد شود.
در چنین فضایی ،پژوهشگر بنا به انگیزهی اخالقی تحقیق میکند ،نه لزومی میبیند منافع خود را بهخاطر بعضی مسائل اخالقی
مادیگرا و فاقد پشتوانهی منطقی به خطر اندازد ،نه موضوع مورد پژوهش او در راستای اخالق عالی بشری است و نه ساختار

منفعتگرایانه جامعهی اومانیسم ،مجال بروز اخالق عالی انسانی را به او میدهد تا زمانی که مسیر ،جهت و اصول موضوعه علم
اصالح نشود و اخالق و معنویت جزء اصول قرار نگیرد ،این مشکل الینحل باقی خواهد ماند.
مالک ارزش در اسالم «انگیزهی عمل» است .اسالم اصالح نیت و پاکسازی را مالک ارزشمندی فعل میداند (نیت پاک) و از آنجا
که واقعیت انسان را روح و روان او تشکیل میدهد و روح انس انی پس از مرگ باقی و جاودان است ،لذا در پیریزی سعادت انسان
باید زندگی دنیوی و اخروی او را در نظر گرفت.
راهکارهایی جهت بهبود اصل اخالق عالی انسانی:
-

نهادینه کردن فرهنگ ،رعایت حقوق دیگران در پژوهش؛

-

مسئولیتپذیری محققان نسبت به یافتههای پژوهشی خویش؛

-

رعایت حقوق مؤلف و پژوهشگر در فرایند و اختتام تحقیق؛

-

ترویج فرهنگ تعهد در تولیدات علمی؛

-

ایجاد زمینه و بستر کاهش فرایندهای اداری و عوامل بوروکراتیک سازمانی در راه پژوهش؛

-

تقدیر و تشویقهای مناسب برای تحقیقات نوین و خروج از چرخهی قهرمانسازی؛

-

برقرارى همکارى خالقانه با استادان و دانشجویان در جهت بسترسازى براى نوآورى و دانشآفرینى و پیشرفت علمى؛

-

اتخاذ تصمیمات مبتنی بر پژوهش توسط مدیران و ارتقاء جایگاه محققان و پژوهشگران در جامعه؛

-

ایجاد واحدهای درسی در این زمینه در مراکز دانشگاهی و پژوهشی و آموزش اخالق پژوهشی به دانشمندان جوان و
پژوهشگران.

اصل کنترل و نظارت :
مدیران دانشگاهی میتوانند با ایجاد محیطی اخالقی و انسانی به پیشگیری از بروز مسائل و معضالت اخالقی در دانشگاه بپردازند؛
البته این نظارت باید با هدف اصالح و بهبود و نه با هدف بازرسی و تخریب صورت پذیرد .مدیریت و هدایت سازمانهای پیچیدهای
همچون دانشگاهها ،فراتر از آن است که مدیران همواره بر اساس مقررات و دستورالعمل های خشک ،ایستا و از پیش تعریف شده به
آن اقدام کنند .مدیران و اعضای هیأت علمی دانشگاهها باید با رویکردی اقتضایی و موقعیتمحور ،و بر اساس شرایط و اقتضائات
خاص هر دانشجو عمل نمایند؛ بهطوری که گاه سختگیری و شدت عمل در رعایت مقررات انضباطی و گاه گذشت و مالطفت ،می-
تواند تأثیر افزونتری بر دانشجویان داشته باشد .چنین است که پایبندی ظاهری دانشجویان به موازین دستورالعملهای اخالقی را

میتوان به باور قلبی و اعتقاد درونی آنان نسبت به اصول و ارزشهای اخالق حرفهای بدل نمود؛ زیرا دانشجویان امروز ،مدیران و
اساتید دانشگاههای فردا خواهند بود.
در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی باید کمیتههای اخالقی مسئولیت بررسی در شروع و نظارت بر امر تحقیقات را در تمام مراحل
داشته باشند و براساس موافقتنامهی هلسینکی و منشور اخالقی و سایر مقررات محلی پژوهشها را مورد ارزیابی قرار دهند.
پرداختن به فرهنگ پژوهش و اصول اخالق حرفهای محاط بر آن ،و همچنین توسعهی مراکز تحقیقاتی کارآمد و تربیت پژوهشگران
خالق ،متخصص و متعهد ،تنها در تعامل و هماهنگی حداکثری میان سیاستها ،برنامهها و اقدامات وزارت آموزش و پرورش و وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری قابل تعریف است .بنابراین باید بسترهای تعاملی برای دست به کار شدن خود دانشگاهها و انجمنهای
علمی و تخصصی و نهادهای حرفهای فراهم گردد تا فرهنگ دانشگاهی و فرهنگ اجتماع علمی درکشور توسعه یابد.
راهکارهایی جهت ارتقاء اصل کنترل و نظارت:
-

ایجاد زمینهی آشنایی دانشجویان با پایگاههای اطالعاتی جهان و مقولهی استانداردهای کیفی آثار و مقاالت؛

-

آشنا کردن دانشجویان با سازمانهای شفافیت جهانی و مقولهی لیستهای سیاه پژوهشگران؛

-

ایجاد زمینههای کنترل دقیق پژوهش و رسالهنویسی در کشور؛

-

ترویج فرهنگ نقد و نقدپذیری برای بررسی آثار تولید شده؛

-

رعایت حریم علمی تولیدکنندگان آثار علمی-پژوهشی؛

-

وضع قوانین دقیق در مورد ارتکاب بداخالقی علمی و پژوهشی؛

واژگان کلیدی :اخالق عالی انسانی ،کنترل و نظارت ،اخالق پژوهشی ،تحقیقات دانشگاه

آزادی آکادمیک با رویکردی اسالمی

محمد ابراهیم قادری مقدم
محمد فتحعلیخانی
محمود نوذری
چکیده:
احیای هویت تمدنی و پیشرفت جمهوری اسالمی ،مستلزم رشد متوازن و همهجانبهی ابعاد علمی ،فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی
کشور است .آموزش عالی در حوزه و دانشگاه ،بهعنوان آخرین مرحلهی نظام آموزش رســمی با اهــداف :تربیت متخصصین متعهد،
خالق و متخلق به اخالق اسالمی و حرفهای؛ تولید ،انتقال و انتشار علم و فناوری مورد نیاز جامعه اسالمی و فراهم نمودن زمینهی
مساعد برای توسعهی کشور و انتقال ارزشها و هنجارها و بهطور کلی حفظ و ارتقاء فرهنگ جامعه به نسل جوان و گســترش
مرزهای دانش با ساختاری کارامد و اثربخش با تعامل سازنده و اثرگذار در سطوح ملی ،منطقهای و فرا ملی ،نقش پیشران و موتور
محرکه را برعهده خواهد داشت .در حالی که تغییر و تحول مستمر و پرشتاب از عمدهترین جریانهای حاکم بر حیات بشری و از
مهمترین مشخصات بارز قرن حاضر است و عنصر «پیچیدگی» به عنوان بارزترین ویژگی جهان امروز ،جایگاه خود را روز به روز
مستحکمتر مینماید ،پرورش روحیهی خالق در نسل جدید برای رویارویی سازنده و اثرگذار با آن ،نقش بسیار بنیادین و
تعیینکنندهای ،ایفا میکند و نیازمند بستری مناسب از آزادی علمی اهل علم ،برای تحقق اهداف فوق است .ابتکار و خالقیت و
تولید علم و فناوری در محیط آزاد و با تضارب آراء ،رشد میکند و محدودیت بیان افکار و عقاید در محیط علمی ،جوانههای ابتکار
را میخشکاند و موجب رکود علمی ،مصرفزدگی ،پنهانکاری و نفاق میشود .از آن جا که آزادی علمی ،راهبردی اساسی در تحقق
اهداف آموزش عالی است و بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری درخصوص علم و فناوری ،در مبحث دانشگاه و آزاداندیشی،
«آزادی هم دادنی ،هم گرفتنی و هم آموختنی است« ، ».آموختنی است ،یعنی آزادی آداب و فرهنگی دارد که باید آن را آموخت.
بدون فرهنگ و ادب آزادی ،این نعمت برای هیچکس فراهم نخواهد شد» « ،آزاداندیشی ظرف و مجرای مناسب الزم دارد که باید
توسط حوزه و دانشگاه ایجاد شود»( .منشور فرهنگی انقالب اسالمی-علم و فناوری) بنابر این رهنمود روشن ،تبیین دقیق از مفهوم
«آزادی علمی» و تدوین قانون و برنامه درسی معین در یاددهیـ یادگیری ،آزادی علمی مسألهای در پیش روی محققان تربیتی
حوزه و دانشگاه است .
با پیشفرض اینکه اصطالح آزادی آکادمیک (علمی) از نظر شکلی ،نوپدید و وارداتی غرب است ،در غرب آزادی اکادمیک ،آزادی
اعضای جامعهی علمی جمعشده در کالجها و دانشگاهها در زمینهی اجرای مؤثر وظایف خود ،اعم از تدریس ،یادگیری و تمرین هنر

و پژوهش است و مفهوم آزادی علمی در دانشگاههای ایاالت متحدهی امروز عمدتاً بر سه پایه استوار است -4 :فلسفهی آزادی
فکری که از یونان سرچشمه گرفته و مجدداً در اروپا ،بهویژه تحتتأثیر رنسانس بهوجود آمده و به بلوغ رسیده است؛  -2ایدهی
خودمختاری برای جوامع محققان دانشگاههای اروپا و آمریکا؛  -9آزادیهای تضمین شده توسط منشور حقوق اساسی فدرالی
توسط محاکم قضایی .در حال حاضر تاختوتاز بر استقالل در توجه به پژوهش از علل مهم نگرانی در کالجها و دانشگاههای آمریکا
است ،به دلیل اینکه کمکهای مالی از دولت و صنعت برای پروژههای تعیینشده ممکن است در جهت تحقیق تأثیر بگذارد.
چالشهای دیگر در آزادی آکادمیک با تأثیر روی عنصر آزادی هیأت علمی ،در شکل انتصاب اعضای هیأت علمی و کنترل سیاسی
در امتداد خطوط انتخابشدهی یادگیری و دیسیپلین دانش انجام میپذیرد .آزادی آکادمیک از نظر محتوایی معادل آزاداندیشی در
محیط علمی براساس تعلیم و تربیت اسالمی است .پژوهشگران فلسفهی تعلیم و تربیت اسالمی بهطور خاص وظیفه دارند تا آزادی
آکادمیک در غرب را بازشناسی کنند و با تبیین محتوایی آن در تعلیم و تربیت اسالمی با استفاده از منابع قرآن و سیرهی
معصومین و دیدگاههای فالسفهی اسالمی و نقد آن ،زمینه را برای نظریهپردازی آزادی علمی با رویکرد تعلیم و تربیت اسالمی و
گسترش فرهنگ آن در یکایک اعضای جامعه علمی فراتر از بعد پاسخگویی به شعارهای سیاسی و حقوق بشری بهعنوان مطالبهی
اسالمی برای احقاق حقوق خود در دستیابی به منابع بینالمللی و و تعامل سازنده و اثرگذار در سطوح ملی ،منطقهای و فرا ملی
فراهم سازند .با وجود اهمیت آزادی علمی و نقش آن در تحقق اهداف آموزش عالی ،سیاستگذاران و محققان کشورمان کمتر از
اندازه در اسناد باال دستی آم وزش عالی و در تحقیقات انجام شده ،به آن پرداختهاند .در مقدمه و اصول قانون اساسی جمهوری
اسالمی ایران به آزادیهای فردی ،سیاسی و اجتماعی ،که از ضروریات زندگی جمعی بهشمار میآیند و بهطور خاص به آزادی
عقیده ،بیان و نشر که وسیلهای برای تضارب اندیشهها ،مبادلهی اطالعات و انتقال میراث بشریتاند ،تأکید شده اما از آزادی علمی
یاد نشده است .نزدیکترین برداشت از آزادی اندیشه ،بیان و قلم به آزادی علمی« ،آزاداندیشی» است که در اسناد باال دستی
آموزش عالی جمهوری اسالمی ایران مورد توجه قرار گرفته است .از آزادی و آزاداندیشی بهعنوان مبانی و ارزشهای بنیادین در
بندهای  1و  7در فصل اول نقشهی جامع علمی کشور و در اصل ششم اصول و مبانی ،چهارمین هدف کالن و هفتمین راهبرد از
«سند دانشگاه اسالمی» مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی ،یاد شده است .باتوجه به راهبرد  5مبنی بر « تقویت منطق خردورزی
و روحیهی آزاداندیشی ،پرسشگری و پاسخگویی و نقدپذیری در فضای عمومی و علمی دانشگاه» (سند دانشگاه اسالمی مصوبه
شورای عالی انقالب فرهنگی) و اقدامات بیان شده در ذیل آن ،تأمین زیرساختهای الزم از جمله برنامهریزی طراحی و اجرای
دورههای آموزشی جهت توسعهی آزاداندیشی و یاددهی و یادگیری آزادی علمی اهمیت دارد ،و براساس اصل هشتم این سند
ضروری است این اقدامات با رویکرد اسالمی انجام شود.

واژگان کلیدی :آزادی آکادمیک ،آزادی علمی ،آموزش عالی اسالمی

فلسفهی حکمرانی خوب در مؤسسات آموزش عالی و

ارائهی الگوی مطلوب حکمرانی برای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ایران

محمد قهرمانی

258

داریوش مهری
چکیده:
امروز دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی برای رسیدن به اهداف خود با چالشهای مختلفی مانند کمبود منابع ،کمیتگرایی در
پژوهش ،گسترش بی رویه و نامتناسب تحصیالت تکمیلی ،تحوالت در حوزهی فناوری و صنعت ،گسترش نابرابری آموزشی ،افزایش
دانشآموختگان بیکار ،پایین آمدن کیفیت آموزش و تدریس ،توسعهی میانرشتهایها و تفکرات تکبعدی مدیران روبر هستند .از
طرفی دیگر بهمنظور تبدیل شدن به قدرت اول علمی و فناوری در منطقه ،طبق سند چشمانداز  20سالهی کشور (افق  )4101و
همچنین نقشهی جامع علمی کشور ،با توجه به پرشتاب شدن حرکت علمی و ارتقاء بهرهوری علم ،تحقق این اهداف مستلزم
توسعهی حکمرانی دانشگاهها میباشد .برای رویارویی با این چالشها و سازگاری هرچه بیشتر دانشگاه با محیط ناپایدار ،حکمرانی
خوب فرآیندی اساسی در مدیریت و برنامهریزی توسعه دانشگاه محسوب می گردد .در این پژوهش کوشش شده است مفهوم،
چیستی ،کاربرد و پیامدهای انواع الگوهای حکمرانی در آموزش عالی مانند :حکمرانی اعضای هیأت علمی ،حکمرانی اداری،
حکمرانی سهامداران ،حکمرانی مبتنی بر بهینهکاوی و در نهایت حکمرانی خوب و شاخصهای آن تبیین و تحلیل و الگوی مطلوب
حکمرانی برای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ایران ارائه گردد .روش پژوهش استفاده از مطالعات کتابخانهای و تحلیل اسنادی
است.
واژگان کلیدی :حکمرانی ،حکمرانی خوب ،دانشگاه ،آموزش عالی

 .دانشیار دانشگاه شهید بهشتی258

واکاوی تأثیر اندیشه های نئولیبرال بر اهداف ،فرآیندها و اجزاء دانشگاه
محمد قهرمانی

259

مهدی وفایی زاده

چکیده:
نگاهی هرچند گذرا به روند تکامل دانشگاهها در سطح بینالملل حاکی از آن است که هم دانشگاههای مدرن و هم قدمای آنها گاه و
بیگاه شاهد تغییرات بنیادین در اهداف آموزش عالی بودهاند .تغییر و تحول در اهداف آموزش عالی از جمله مواردی است که
دانشگاههای امروزی نیز در حال تجربهی آن هستند .ریشههای این گذار در اهداف آموزش عالی را میتوان در اصالحات سیاسی و
اقتصادی نئولیبرال دهههای  4310و  4350میالدی جستجو کرد .پژوهش حاضر قصد دارد تا با بررسی اجمالی پارادایم نئولیبرال،
چگونگی تأ ثیرگذاری نئولیبرالیسم بر اهداف و فرایندهای دانشگاهی را مورد کنکاش قرار دهد .در این راستا ،مواردی از قبیل کاهش
سرمایهگذاری دولتی در آموزش عالی ،تسهیم مخارج با دانشجو ،خصوصیسازی و مقرراتزدایی ،کاپیتالیسم آکادمیک ،بنگاهی
شدن و طبقهبندی آکادمیک رشتههای دانشگاه را در این مقاله مورد بررسی قرار دادهایم.
واژگان کلیدی :نئولیبرالیسم ،دانشگاه ،بنگاهی شدن

 .دانشیار دانشگاه شهید بهشتی259

نگاهی پسامدرنیستی به آموزش عالی از دیدگاه "فوکو" و "دریدا"
رکسانا رشیدپور ،سهیال غالمی هره دشتی
چکیده:
یکی از مهمترین مباحث فلسفی سال های اخیر ،مشرب پسامدرنیسم بوده است که موافقان و مخالفان فراوانی را بسیج کرده است.
پسامدرنیسم را میتوان به منزلهی یک دیدگاه یا ابزاری برای تفهیم موقعیت موجود تفسیر کرد .همچنین میتوان بهمنزلهی
عصری نوین یا دورهی تاریخی نوین به آن نگاه کرد .پسامدرنیسم از تعاریف و مفاهیم پساساختارگرایی به فراوانی برداشت میکند.
از این رو پسامدرنیسم توجه را روی غیرمنطقی و مبهم بودن زبان ،تفوق مقال ،تمرکززدایی و پارهسازی مفهوم «خود» اهمیت
«دیگری» شناخت رابطهی تنگاتنگ و جداییناپذیر قدرت /دانش ،تحلیل رفتن اعتقاد به فراروایتها و کاهش وابستگی به خرد-
گرایی و عقالنیت معطوف میکند .سؤال اصلی تحقیق حاضر این بوده که چگونه میتوان با نگاهی پسامدرنی از منظر متفکرین این
مکتب به وضعیت مطلوب آموزش عالی رسید؟ دریدا به مفروضات مدرنیستی پایه که راجع به زبانها و واقعیت است حمله میکند.
پیشفرض م عمول این است که تفکرات و واقعیت ها مقدم بر زبان هستند و زبان پیش از دانش و معرفت قرار دارد و معنای کلمات
پیوسته در حال تغییر است .در نتیجه کنترل زبان مبهم و دشوار میشود .فوکو قدرت را به منزلهی متاع یا کاالیی در نظر نمیگیرد
که یک شخص یا یک گروه بهکار میبرد یا بر دیگران اعمال میکند؛ بلکه قدرت در دستگاه فکری او بهمنزلهی نظام یا شبکه است.
قدرت نافذ و ساری است اما در اختیار هر کس یا هر نهادی نیست .در این مقاله برآنیم که آموزش عالی را از منظر دو متفکر
پسامدرنیسم (دریدا و فوکو) بررسی نماییم .روش مورد استفاده در این پژوهش کیفی ،تحلیل محتوا و استنتاجی می باشد .از اهداف
پستمدرنیسم میتوان بهتربیت شهروندانی انتقادی ،گفتمان سازنده ،توجه به فرهنگ عمومی و مطالعات فرهنگی ،بررسی تفاوتها
و عملی بودن دانش نام برد .یک نتیجه مهم از نحوهی تفکر پسامدرنیستی این است که امروزه هیچ صاحبنظر مسئولی را نمیتوان
سراغ گرفت که از استدالالتی که ذاتگرایی یا فراروایتها را به کناری زده و جای آنها را گرفته است ،تأثیر نپذیرفته باشد.
پسامدرنیسم ما را در برابر بیثباتی و بالتکلیفی که نهتنها در جامعه بلکه در آموزش عالی هم با آن روبرو هستیم ،آماده میکند .در
حال حاضر ،ما بهطور مخاطرهآمیزی بین خصومت نامتناسب مدرن ـ پسامدرن و موقعیتهایی برای گفتوشنود خالصانه و دشوار
قرار داریم .مسیر ما در آموزش عالی روشن است .ما حتی زمانیکه تصدیق می کنیم که این تنش برطرف نخواهد شد و شاید
نبایستی هم برطرف شود ،به افزایش و مداومت گفتوشنود نیازمندیم.
واژگان کلیدی :پست مدرنیسم ،آموزش عالی ،دریدا ،فوکو

معرفتشناسی اسالمی و داللتهای آن در عرصهی اهداف برنامه درسی آموزش عالی
سوسن کشاورز
شیرین رشیدی

260
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نجمه احمدآبادی آرانی

262

مقدمه:
امروزه ،نقش آموزش و برنامهی درسی در ایجاد ،پیشرفت و تحول جوامع بشری امری روشن است .یکی از مبانی برنامهی درسی و
آموزشی ،مبانی اعتقادی و ارزشی بهویژه معرفتشناسی اسالمی است .از این رو ،بررسی مسائل مربوط به این بحث برای اسالمی-
سازی علوم انسانی در برنامهی درسی نظام آموزش عالی کشور اجتنابناپذیر است .پاسخ به مسائل مربوط به معرفتشناسی در هر
جامعه و در هر نظام آموزشی برگرفته از پاسخ به مسائل جهانبینی و فلسفهی حاکم بر آن جامعه میباشد .در نتیجه ،برنامه درسی
با سؤاالت اساسی بیان شده در بحث از مبانی فلسفی تعلیم و تربیت ،بهخصوص معرفتشناسی ،رابطهی آشکار دارد و بدون پاسخ
به این سؤاالت نمیتوان به برنامهی درسی و آموزشی متناسب با نظام فلسفی اعتقادی در یک نظام دست یافت .این موضوع به
قدری در برنامهی درسی مؤثر است که در تنوع و توسعهی نظریههای برنامههای درسی تأثیر اساسی دارد (بهشتی و
همکاران )4932،آموزش عالی بهعنوان رکن اساسی نظام آموزشی کشور ،باید برنامه درسیاش بر نظام فلسفی و اعتقادی حاکم بر
جامعهی اسالمی مبتنی باشد .الزمهی این امر ،تدوین و تبیین مبانی فلسفی ،ارزشی ،اجتماعی و روانشناختی برنامهی درسی
اسالمی است و تحقق این امر مستلزم واکاوی و تبیین دقیق و همهجانبهی این مبانی در منابع دینی و اندیشهی اندیشمندان
اسالمی است .بنابراین تبیین و ارائهی مبانی معرفتشناسی و استخراج داللتهای آن در عرصهی اهداف برنامهی درسی از
ضروریات اسالمیسازی برنامه درسی در نظام آموزش عالی بهشمار میرود.
سؤاالت پژوهش:

 .4ss.keshavars@yahoo.comعضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی
 .2rashidi.shirin@yamail.comدانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی
 .9دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه پیام نور تهران-مرکز تحصیالت
najmeh.ahmadabadi@gmail.comتکمیلی

 .4معرفتشناسی اسالمی چیست؟
 .2مهمترین داللتهای معرفتشناسی اسالمی در عرصهی اهداف برنامه درسی آموزش عالی چیست؟
روش پژوهش:
روش پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است .ابزار پژوهش نیز شامل فرمهای فیشبرداری بوده و دادههای حاصل نیز در راستای
هدف پژوهش با استفاده از تکنیکهای تحلیل کیفی ،جمعآوری ،طبقهبندی و تحلیل شده است.
یافتههای پژوهش:
بررسی سؤال اول :مبانی معرفتشناسی اسالمی چیست؟
منظور از مبانی معرفتشناختی مهمترین گزارههای توصیفی و تبیینی دربارهی شناخت آدمی و حدود و ثغور آن است که بنابر
سنت متعارف در مباحث فلسفی معاصر و با توجه به اهمیت بسیار عرصهی معرفتشناسی در تبیین فلسفهی تربیت ،مبانی مربوط
به این عرصه از مبانی عام انسانشناختی متمایز گشته است (سند برنامه درسی ملی ،4934،ص )71مبانی معرفتشناسی شامل
مفاهیم یا گزارههای توصیفی ناظر به شناختهای الزم برای تربیت دینی (تابع برنامه درسی) است که از متون اسالمی استخراج
میشود (بهشتی ،4933 ،ص )90در این راستا به مهمترین مبانی معرفتشناسی اسالمی اشاره میگردد.
 .4انسان در شناخت هستی و درک موقعیت خود و دیگران در آن توانایی دارد.
 .2علم دارای اقسام حقیقی و اقسام اعتباری است.
 .9منابع شناخت آدمی متعدد است و شامل وحی (قرآن و عترت) ،عقل ،قلب و تجربه (جامعه ،تاریخ و طبیعت) است.
 .1انسان هم در مقام نظر و هم عمل ،توانایی تعقل (عقل ورزی) دارد.
 .7تعقل در شناخت حقیقت هستی و کسب سعادت جاوید نقش محوری دارد.
 .1علم در عین کشف واقع (از منظر معلوم) ،محصول ابداع(از منظر عالم) است.
 .5معیار اعتبار علم ،مطابقت با مراتب گوناگون واقعیت (نفساالمر) است.

 .3علم در عین ثبات (از منظر معلوم) ،دارای ویژگی پویایی (از منظر عالم) است.
 .3شناخت آدمی با موانعی از قبیل پیروی از هوای نفس ،التزام به عادات و سنتهای غلط نیاکان ،خودباختگی در برابر بزرگان و
قدرتها و نیز محدودیتهایی چون میزان ظرفیت و توان فرد و ناتوانی عقل نسبت به درک بخشی از حقایق هستی ،همراه است.
 .40علم انسان مراتب و سطوح مختلف دارد.
 .44ابزار شناخت و معرفت عبارتاند از :حواس ،خیال ،فکر ،عقل ،شهود و مکاشفه (قلب) .شایان ذکر است که در این میان ،تفکر و
تعقل نقش اساسی در شناخت حقیقت هستی و سعادت جاوید دارد.
 .42علم به مثابه کشف فعل خدا ،امری دینی است.
 .49تحصیل معرفت محدودیت زمانی ندارد (برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران،4934،ص)71-75
بررسی سؤال دوم :مهمترین داللتهای مبانی معرفتشناسی اسالمی در عرصهی اهداف برنامهی درسی آموزش عالی
چیست؟
 .4ایجاد شناخت کامل نسبت به جهان هستی(جهان بینی) دانشجویان
 .2پرورش و توسعه نورانیت و معنویت در دانشجویان
 .9ایجاد توان تولید علم مطابق با واقع دانشجویان
 .1ایجاد توانمندی استنتاج های عقلی و منطقی از بدیهیات اولیه و افزایش قدرت استدالل قوی در دانشجویان
 .7ایجاد محیطی پیشبرنده که علوم مختلف همواره در حال رشد باشند.
 .1رشد قوهی تعقل ،تدبر ،تعقل و ژرفاندیشی دانشجویان
 .5پرورش خالقیت و کشف استعدادهای فراگیران
واژگان کلیدی :معرفتشناسی اسالمی ،آموزش عالی ،اهداف ،برنامه درسی

منابع
بهشتی ،سعید( )4933تأمالتی فلسفی در تعلیم و تربیت ،تهران :نشر بین الملل

بهشتی ،سعید؛ ملکی ،حسن؛ ویسی ،غالمرضا .)4932( .سیاستهای حاکم بر اهداف آموزشی در معرفتشناسی استاد مطهری و
کاربست آن در نظام جمهوری اسالمی ایران ،مجله پژوهشهای سیاست اسالمی» ،سال اول ،شماره سوم.

دبیرخانهی شورای عالی آموزش و پرورش .وزارت آموزش و پرورش .شورای عالی انقالب فرهنگی( .)4934برنامه درسی ملی
جمهوری اسالمی ایران
یار محمدیان ،محمد حسین( )4934اصول برنامه ریزی درسی ،تهران :انتشارات یادواره کتاب.

فلسفهی مدیریت آموزش عالی

حمیدرضا کمالی اردکانی
علیمحمد اخوت

263
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چکیده:
بر اساس گواهی تاریخ ،تاکنون هیچ سازمانی بدون مدیریت نبوده است و دانشگاهها و مراکز آموزش عالی نیز از این امر مستثنی
نمیباشند .ادارهی دانشگاهها از زمان شکلگیری نخستین دانشگاه ها در اروپا ،همواره محل کشمکش میان کلیسا و دانشگاهیان
بوده است .کلیسا و اسقف ،اصرار به قیمومیت خود بر دانشگاهها داشتند و دانشگاهیان به ظرفیتهای کمونی و صنفی خود متوسل
میشدند و با اعتصابها به کسب اختیارات و استقالل میکوشیدند یا حتی برای رهایی از استیالی کلیسای مرکزی به دولتهای
تازه تأسیس ملی در جوامع مختلف اروپایی ،نزدیک میشدند.
در این یادداشت سعی شده به پرسشهایی از قبیل ،چرا نظریههای مرسوم و متداول مدیریت ،کارایی چندانی در دانشگاهها و مراکز
آموزش عالی ندارند؟ چرا مدیریت دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مدیریتی خاص و ویژه است؟ الگوهای ادارهی آنها کداماند؟ چرا
مدیریت این مراکز شایستگیها ،نقشها و مسئولیتهای ویژهای را میطلبد؟ پاسخ داده شود .بیان شرایط و کیفیتهای الزم برای
ادارهی آنها و بررسی و تعیین مهمترین راهبردهای ارتقاء کیفی مدیریت آموزش عالی از دیگر مباحثیاست که در این متن مورد
توجه قرارگرفته است.
واژگان کلیدی :آموزش عالی ،فلسفهی مدیریت ،ارتقاء کیفی مدیریت.

 .4دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه علوم و تحقیقات
 .2دانشجوی دکتری برنامهریزی درسی دانشگاه آزاد اصفهان

استقالل سازمانی و آزادی علمی :عنصری تأثیرگذار در برآورده کردن انتظارات جامعهی اسالمی از دانشگاه

1

نسرین کریمی زاده
.2

فرشته اشکان
چکیده:

دانشگاه به عنوان یک نهاد اجتماعی دو ویژگی و وجه تمایز اصلی با سایر نهادهای اجتماعی دارد که عبارتند از «استقالل سازمانی»
و «آزادی علمی» .امروزه به رسمیت شناختن و احترام به این دو اصل ،از بدیهیات محسوب میشود .ایفای بسیاری از رسالتهای
اصلی دانشگاه بهعنوان مرکز تولید علم و توسعه منابع انسانی ،تنها با تأکید بر استقالل و آزادی علمی این نهاد ،معنا و مفهوم پیدا
می کند .به این ترتیب استقالل و آزادی عمل از طریق ایجاد فضای باز بحثهای علمی و فرهنگی ،مزیت نسبی دانشگاه بهعنوان
ناصح و امین جامعه ،نسبت به سایر نهادهای اجتماعی میباشد .این استقالل و آزادی عمل الزمهی انعطافپذیری دانشگاه در مقابل
تحوالت داخلی و بینالمللی است .حال آنکه ،در جامعهی اسالمی رسالت دانشگاه فراتر از تعاریف بینالمللی شامل :حفظ و اعتالی
علمی کشور در سطح بینالملل ،توسعه و تعالی انسانی ،مشارکت در توسعهی فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی ،توسعه و نشر علوم و
معارف اسالمی در سطح ملی ،فراملّی و غیره میباشد .از این رو به نظر میرسد دانشگاه بهعنوان منشأ اصلی تحوالت باید از یک
هویت علمی-فرهنگی مستقل و اختیارات عملیاتی الزم برای ایفاء رسالت برخوردار و در جامعه اثرگذار باشد.

واژگان کلیدی :استقالل سازمانی ،217آزادی علمی ،211دانشگاه ،215آموزش عالی
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مدیران دانشگاهها چگونه میاندیشند؟
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تحلیلی کیفی بر هفت نیروی مؤثر بر تفکر مدیران
زهرا کریمیان ،محمود ابوالقاسمی ،269زهرا صباغیان ،محمدحسین
پرداختچی

270

چکیده:
مقدمه:
قابهای ذهنی بازنمایی از واقعیتهایی هستندکه مدیران دانشگاهی از آنها برای معنی بخشیدن به عالئم اطالعاتی دریافـت شـده
استفاده می کنند .با بررسی قابها یا چارچوبهای ذهنی میتوان دریافت که تعبیر اطالعات چطور میتواند بر جهتدهی فعالیتهـا
اثر گذارد و مجموعهی راهحلهای درنظرگرفته شده را هدایتکند .تحقیق حاضر با رویکردی کیفی به شناسـایی نیروهـای مـؤثر بـر
تفکر و اندیشهی مدیران در عرصه آموزش عالی میپردازد.
روش ها:
رویکرد تحقیق کیفی و مبتنی بر مطالعه و نقد نظریه های مرتبط و تحلیل محتوای دیدگاه خبرگان انجام گردید .مجموعاً با  20نفـر
از خبرگان آموزش عالی در  1حوزهی رشتهای علوم پزشکی ،علوم انسانی ،پایه و فنی مهندسی مصاحبهی عمیق سـاختارمند انجـام
شد و این سؤال اصلی به چالش گذاشته شد که برای توسعهی تفکر دانشپژوهی در دانشگاهها به چه الزاماتی نیاز است؟ پاسخهـای
به دست آمده درسطح کلمات کلیدی ،عبارات و جمالت ،پاراگرافها و در نهایت مفهوم کلی مصاحبه مورد بررسـی قـرار گرفـت .بـا
تلفیق مبانی نظری و مفاهیم بهدست آمده از بخش کیفی مدل مفهومی تفکر مدیران اسخراج گردید.
یافتهها:
که در مجموع  5نیروی ساختار ،علم ،جامعه ،سیاست ،فرهنگ ،ابهام محیط و ذهنیت متأثر از  5پایگاه فلسفی ،بر قـابهـای تفکـر
مدیران مؤثر است .در مدل مفهومی بهدست آمده ،ارتباطات منظمی بین این  5نیرو وجود دارد و بر اساس یک نظم منطقـی هرچـه
از مرکز به بیرون حرکت میکنیم ،میزان عینیت ،سختی ،قطعیت ،قابلیت اندازهگیری ،قابل مشاهده بودن و ثبات کاهش مـییابـد و
در عین حال میزان پیچیدگی ،نسبیت ،ابهام ،انعطافپذیری ،بیشکلی و واگرایی بیشتر میشود.

نتیجهگیری:
 .دانشیار دانشگاه شهید بهشتی269
 .استاد دانشگاه شهید بهشتی270

نیروهای متفاوتی بر سازوکارها و توسعهی کارکردهای علمی و تصمیمگیریهای مدیران تأثیر دارند اما هر یک از این رویکردها بـه
تنهایی تبیینکنندهی پیچیدگیها ،تعامالت ،انتظارات و تأثیر و تأثرات آموزش عالی نمیباشند و نگاه تکمتغیره به این میدان نیرو،
وسعت و جامعیت دید مدیران را محدود میکند .برای ایجاد تصویر حقیقی از کنشها و واکنشهای آمـوزش عـالی نگـاه کـلنگـر و
سیستمی و همهجانبه ضروری میباشد.

واژگان کلیدی :تحلیل ،تفکر ،مدیر ،دانشگاه ،آموزش عالی.

بررسی سهم عرصههای دانشپژوهی از فعالیتهای اعضای هیأت علمی
در چهار حوزهی رشتهای علوم پزشکی ،علوم انسانی ،علوم پایه و علوم فنی و مهندسی
272

زهرا کریمیان ،محمود ابوالقاسمی ،271زهرا صباغیان ،محمدحسین پرداختچی
چکیده:

مقدمه :دانشپژوهی مفهومی برآیندی ،حاصل توجه توأمان به ارزشگذاری کمّی و معیارهای کیفی در همهی عرصههای دانش
است .در تحقیق حاضر قلمروی دانشپژوهی اعضای هیأ ت علمی در  7عرصهی تولید ،انتقال ،تلفیق و کاربرد دانش و همزبانی با
جامعه تعریف شده است و تالش گردید سهم فعالیتهای اعضای هیأت علمی درحوزهی رشتههای مختلف ،مورد بررسی قرار گیرد.

روشها :تحقیق حاضر با رویکرد کمّی و به شیوهی توصیفی پیمایشی در سال  4932انجام گردید .جامعهی آماری پژوهش را
مجموعاً  4200عضو هیأت علمی دو دانشگاه شیراز و علوم پزشکی شیراز تشکیل میداد که بر اساس جدول مورگان 900 ،نفر به-
عنوان نمونه برآورد گردید .نمونهها بهروش تصادفی طبقهای به نسبت تعداد اعضای هیأت علمی در چهار حوزهی رشتهای علوم
انسانی ،پایه و فنیـمهندسی از دانشگاه شیراز و علوم پزشکی (پزشکی بالینی ،علوم پایه پزشکی و پیراپزشکی) انتخاب شدند.
مجموعاً  217پرسشنامه بهطور کامل بازگردانده شد .ابزار تحقیق  2پرسشنامهی محقق ساخته استفاده شد .پرسشنامهی اول
مشتمل بر  93سؤال در  7حیطهی دانشپژوهی کشف دانش یا تحقیقات تخصصی ،تدریس و یادگیری ،تلفیق دانش ،کاربرد دانش
و همزبانی با جامعه بود و به بررسی این سؤال میپرداخت که هریک از حیطهها ،چه سهمی از فعالیتهای آنان را در  9سال
گذشته به خود اختصاص داده است .ارزش هر گویه در مقیاس لیکرت ششگزیهای از بسیار زیاد ( )1تا بسیار کم ( )4قرار داشت.
روایی محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظرات متخصصین تأ یید گردید و پایایی آن با استفاده ار آلفای کرونباخ به میزان  0/34به-
دست آمد .در پرسشنامهی دوم از افراد خواسته شده بود که با توجه به اختصاصات رشتهای خود سهم حیطههای پنجگانه را در
حالت بهینه از صفر تا  400بهنحوی امتیاز دهند که مجموع آنها  400شود .نتایج با استفاده از نرم افزار  spss 18و با استفاده از
آمار توصیفی و آزمون آنوا تحلیل گردید.
یافتهها:
 .دانشیار دانشگاه شهید بهشتی271
استاد دانشگاه شهید بهشتی272

در همهی رشتهها دانشپژوهی تولید علم یا پژوهش بیشترین سهم فعالیتهای جاری و حیطهی همزبانی با جامعه کمترین سهم را
به خود اختصاص داد .سهم پژوهش در وضعیت جاری در رشتههای فنی-مهندسی ،علوم پایه و علوم پایه پزشکی بیشتر بود
) ،(Pvalue<0.05و هم زبانی با جامعه در علوم انسانی و علوم پزشکی در حد معناداری بیشتر بود ) .(Pvalue<0.05نتایج
حاصل از ترسیم نمودارهای عنکبوتی در سؤال دوم نشان داد نیمرخ وضعیت بهینه در سه رشتهی مهندسی ،علوم پایه محض و
علوم پایه پزشکی نزدیکی بیشتری داشت و کشش آن بهسمت پژوهش بود در حالیکه نمودار رشتههای علوم انسانی ،پیراپزشکی و
پزشکی بالینی کشش بیشتری نسبت به تدریس و یادگیری داشت.
نتیجهگیری:
اگرچه نظرات اعضای هیأت علمی رشتههای مختلف ،لزوم توجه به همهی عرصههای دانشپژوهی را تأیید میکرد اما سهم هر یک
از عرصهها با توجه به ماهیت رشته متفاوت است .این موضوع بهویژه از نظر تنظیم و اصالح نظام ارزیابی فعالیتهای اعضای هیأت
علمی حائز اهمیت بوده و بیانگر آن است که در ارزیابی فعالیتهای دانشپژوهانه توجه به ماهیت رشتههای مختلف ضروری است.
کلمات کلیدی:
دانشپژوهی ،آموزش ،پژوهش ،کاربرد دانش ،تلفیق دانش ،همزبانی با جامعه ،اعضای هیأت علمی.

تحلیل عوامل مؤثر بر ایجاد و رشد مدرکگرایی در جامعهی ایران
از منظر اساتید علوم تربیتی دانشگاههای تهران و همدان
علی اصغرکریمی
مصطفی کریمی
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چکیده:
دانشگاه مانند هر سازمان اجتماعی دیگر ،دارای کارکردهای اجتماعی است .از مهمترین کارکردهای این نهاد کارکردهای آموزشی،
پژوهشی ،خـدماتی و فـرهنگی است.کارکرد آموزشی و پژوهشی دانشگاه ،تولید ،اشاعه و آموزش دانش ،تربیت نیروهای متخصص و
کارآمد در حوزههای متنوع علمی ،پژوهش و توسعه مرزهای دانایی و توانایی است و کارکرد خدماتی آن ،ارائهی خدمات مستقیم و
غیرمستقیم بـه جـامعه است .در زمینهی کارکرد فرهنگی دانشگاه ،میتوان از توسعه و اعتالی فرهنگی جامعه ،غنابخشی فرهنگ
عمومی جهت رشد و توسعهی فرهنگ علمی ،حفظ ،انتقال و بازاندیشی سنتها و میراث فرهنگی گذشته و تجدید حـیات جـامعه
را نـام برد .بررسی و تحلیل رابطهی مـیان دانـشگاه و تـوسعهی همهجانبه از دو بعد حائز اهمیت است :از یک طرف ،رابطهی
متقابلی میان علم و تکنولوژی و توسعهی جامعه وجود دارد و تا زمانیکه علم و تکنولوژی مناسب و مساعد نیازهای مختلف جامعه
ایجاد نشود ،علم و دانش ،بازار درخوری نـخواهد یـافت و هیچگاه راهگشای مشکالت بنیادی و اساسی جامعه نخواهد بود .ساحت
علمی دانشگاه و ساحت نیاز جامعه دو نظام کامالً مرتبطاند ،که هیچیک بـدون دیـگری نـمیتواند کارآمدی داشته باشد .از طرف
دیگر عدم هـمخوانی و تـطابق دانـشگاهها با نیازهای اقتصادی ،اجتماعی و غیرهی جوامع در حال توسعه ،میوههای تلخی بهنام
مدرکگرایی به بار آورده است .بنابراین دانشگاهها از یـک سـو بـاید حافظ ارزشها و سنتهای فرهنگی جامعه باشند و از سوی
دیگر ،ملتزم به اشاعهی ارزشهای جدید و عـلم و تـکنولوژی مورد نیاز جامعه میباشند .دانشگاه باید توانایی آشتی دادن این دو
مؤلفهی مهم را داشته بـاشد ،در غـیر ایـن صورت ،دچار تعارض و بحران درونی و برونی خواهد شد .در این راستا هدف اصلی
پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد و رشد مدرکگرایی در جامعهی ایران از منظر اساتید علوم تربیتی دانشگاههای تهران و
همدان میباشد .جامعهی آماری شامل 401تن از اساتید دانشگاههای دولتی ،پیام نور و آزاد شهر تهران و همدان میباشند که از
بین آنها  31تن با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند پرسشنامه مهمترین ابزار جمعآوری دادهها در این

 .4فارغ التحصیل رشته فلسفه تعلیم وتربیت ،دانشگاه بوعلی سینای همدان
 .2دانشجوی رشته فلسفه تعلیم وتربیت ،دانشگاه شاهد

پژوهش است ،اما در کنار پرسشنامه از روش مصاحبه نیز استفاده شده است .پرسشنامهی مورد استفاده بر اساس پیشنگاشتههای
پژوهش تهیه شده و روایی آن بهوسیلهی متخصصان مورد تأیید قرار گرفته است .برای بررسی پایایی ابزار تحقیق ،پرسشنامه در
اختیار تعدادی از اساتید قرار گرفت و نتایج آن بررسی و آلفای کرونباخ  0,35بهدست آمد که رقم قابل قبولی است .بهمنظور تجزیه
و تحلیل دادههای پژوهش از تحلیل عاملی استفاده شده است .بر اساس نتایج بهدست آمده عوامل مؤثر بر ایجاد و رشد مدرک-
گرایی در جامعهی ایران در  7عامل دستهبندی شدند عامل نخست که با توجه به متغیرهای تشکیلدهنده مشکالت اقتصادی و
معیشتی نام گرفت با تبیین  47,11درصد از واریانس بهعنوان مهمترین مشکل معرفی شد .عامل نخست همراه با عوامل برنامه-
ریزی ،اجتماعی ،فرهنگی ،فردی در مجموع  70,54درصد از واریانس را تبیین نمودند.
واژگان کلیدی :تحلیل عاملی ،عوامل مدرکگرایی ،اساتید علوم تربیتی ،شهر تهران و همدان

غیاب گفتوگومندی در آموزش عالی
میثم کوه گرد
امین ایزدپناه
چکیده:
گفتوگو یکی از مؤلفه های مهم در پیشبرد اهداف آموزش عالی است .از آنجا که نیروی انسانی ،محور توسـعهی هرجامعـهای اسـت،
گفتوگو در رشد و آموزش این نیرو میتواند نقـش مهمـی داشـته باشـد .گفـتوگـو یـک رابطـهی دو سـویه اسـت .چندصـدایی و
دگراندیشی را مفروض میگیرد« .گفت» را با «شنود» همراه میسازد و تحمل یک گام به پس گذاردن و پذیرش سخن درست ولـو
از زبان دیگری را طلب میکند .گفت وگو نوعی مجادله است ،اما مفاهمه نیز هست .بسیاری از صاحبان قدرت ،اهل منولـوگ (تـک-
گفتاری) هستند نه دیالوگ .دامنهی تحمل و پذیرششان محدود و محصور اسـت .گفـتوشـنود را چنـدان نمـیپسـندند و مایلنـد
بگویند و دیگران بشنوند و لذتی دوچندان ببرند .وقتی تمامی حق نزد ایشان است ،دلیلی هـم نـدارد بـا کسـان دیگـر وارد مباحثـه
شوند و وقتی که فرضیه شان قبل از هرگونه کنکاشی به اثبات رسیده اسـت ،ضـرورتی نـدارد بـا شـنیدن سـخنان دیگـران خـود را
بیازمایند .این امر ،خصوصاً در فضای آکادمیک و نظام آموزش عالی ظهور فراوانـی دارد و از همـین منظـر ،محققـان را بـه پـژوهش
طلبیده است .بهنظر ،عدهای بر این تصورند که هدایت تمامی آدمیان در همهی زمانها و مکانها بر عهدهی آنان است و آنچـه مـی-
اندیشند ،میگویند و مینویسند ،مخاطبانی جهانی دارد .پیام رهایی آنها حد و مرزی نمیشناسد .گفتمان آنهـا فراگفتمـان اسـت و
روایت آنان فراروایت .چگونه می توان نهاد آموزش عالی را در این بحران دید و انتظار تربیت مخاطبانی گفتوگومدار را داشـت؟ بایـد
برای لحظهای از مبحث نظری بگذریم و مدعی شویم که بیش از دو راه پیشروی ما نیست« :برخورد» و یا «گفتوگـو» .پـس دیگـر
نمیتوان به گزینهی سومی اندیشید؛ به خلوت پناه برد و از اجتماع و مناسبات انسانی برید .در «برخورد» حاصلی نیست و بایـد بـه
«گفتوگو» اندیشید .بیتردید ،هر گفتوگویی پیچیده در روابط و مناسبات قدرت است .به عبارتی ،گفتوگو ،خـود نـوعی فنـاوری
قدرت است .برای مصون ماندن از روابط یکسویه ،میباید دیالوگ و تعامل را در نظام آموزش عـالی نهادینـه کـرد و بـه گفـتوگـو
پرداخت .بیان مسألهی پژوهش حاضر ،غیاب گفتوگو در آموزش عالی است .تا آنجا که نظام آموزش عالی با یک نوع انسداد گفـت-
وگومندی (دیالوگناپذیری) مواجه است .تاریخ فکری – فلسفی ،تاریخ برقراری دیالوگ بین فیلسوفان و تجویز آن برای رسـیدن بـه
رشد است .فیلیپ اسمیت یکی از فیلسوفان معاصر تعلیم و تربیت است .به بـاور اسـمیت ،ویژگـیهـایی همچـون جامعیـت ،ژرفـا و
انعطاـفپذیری ،عناصر تشکیـلدهندهی اندیـشهی فلسـفیاند (خسرونژاد .)42 :4930 ،جامعیت این است که ما همیـشه زندگی را
 )4بهصورت یک کل یگانه و  )2به شکل جریانی پیوسته در نظر آوریم .ژرفاندیشی نیز یعنی دوری جستن از جـزءنگـری و گرفتـار
نشدن در امور زودگذر و انعطافپذیری ،واکنشها و کنشهای انسانی خالف جریان عادی زندگی است .گرفتـار عـادتهـای کهـن و

طرح های از پیش تعیین شده بودن و درک نکردن شرایط تازه گاه میتواند خطرآفرین باشد .سازهی دیگـری کـه در ایـن پـژوهش،
مورد کنکاش قرار گرفته« ،تمرکززدایی» است .مفهومی که در مقابل نظریهی پیاژه ،شناختشـناس سوئیسـی بـه نـام تمرکزگرایـی
نشسته است .تمرکززدایی به زعم خسرونژاد ،در برابر تمرکزگرایی قرار دارد و این هردو ،توانایـیهای مکمل ذهن انسان را تشکــیل
میدهند (همان .)43 :به این ترتیب ،میخواهیم به این نتیجه برسیم که برای رسیدن به گفتوگو از منظر اندیشهی فلسفی ،باید به
سه ویژگی جامعیت ،ژرفا و انعطافپذیری برآمده از تمرکززدایی توجه داشت .چنین به نظر مـیرسـد کـه ذهـن آدمـی بـه هرحـال
گرایش به تمرکز دارد .اما آنچه میتواند نظام آموزش عالی را در پرورش توانایی تمرکززدایـی مخاطبـانش یـاری رسـاند ،مقتضـیات
زندگی اجتماعی است .ایجاد ارتباط با دیگران که اصلیترین شرط زندگی اجتمـاعی اسـت ،مستــلزم درک زاویـهی دیـد (نظرگـاه)
دیگـران است .اختـالفهایی که در همهی قلمـروهای زندگی دیده میشود؛ اختالف و درگیری همسران با یکدیگر ،مـادر و پـدر و
فرزندان باهم ،مدیران و کارکنان ،دولتمردان و شهروندان و در سطح کالن آشوبها و درگیریهای جهانی همه از آنجا برمیخیزنـد
که هر دو طرف یا دستکم یکی از طرفین درگیر ،آن قدر بر دیدگاه خود متمرکز شده اسـت کـه نظرگـاههـا ،باورهـا ،گـرایشهـا و
نیازهای طرف دیگر را یکسره نادیده گرفته و گرفتار این خطای شناختی شده است که «دیگران نیز بایـد چـون مـن بیاندیشـند و
چون من رفتار کنند» (همان .)29 :بنابراین در هر رابطهی اجتماعی ،دستکم دو طرف وجود دارد و شرط زندگی مسالمتآمیز ایـن
دو باهم ،نهتنها درک نقطه نظر (دیدگاه) طرف دیگر ،بلکه احترام و ارج نهادن بر آن است .تنها در چنین صورتی است که اگر تفـاهم
حاصل نشود ،میتوان دستکم به توافق امید بست و بـا آرامـش و احتـرام در کنـار یـکدیگـر زیسـت .از دیگرسـو ،بنـا بـر تعریـف
خسرونژاد ،تمرکززدایی آن توانایی ذهنی است که زیرساخت سه ویژگی جامعیت ،ژرفا و انعطافپذیری را شکل میدهد و با تقویـت
آن میتوان امکان بروز هرسه ویژگی یادشده را فراهم کرد .در این سیر ،نظام آموزش عالی میتواند نهـادی باشـد کـه بـه فلسـفهی
گفتوگو و نتایج آن جامهی عمل بپوشاند .هدف از پژوهش حاضر ،نسبت آموزش عالی و مؤلفهی گفتوگو و نقد غیاب گفتوگـو در
آموزش عالی است .از منظر فلسفی به نظر میرسد گفتوگـو در علوم پایه  -نسبت به علـوم انسانی که ضرورت آن بیشتـر احسـاس
میشود -به دلیل خاصیت عدم انتقادی بودن آن ،نمود بهتری داشته و تبعات کمتری را دامنگیر جامعهی ما ساخته اسـت؛ چراکـه
عرصهی علوم انسانی را نقد و تفهم ،تشکیل میدهد .از جنبهی نظری ،گفتوگو میتواند منجر به رشد و تحمل مخاطبان با سـالیق
مختلف گردد؛ خصوصاً مخاطبانی که به طلب تعامل با یکدیگر ،در عرصهی جهانی نیز وارد دیالوگ میشوند .پژوهش حاضر از نـوع
نقد فلسفی و کیفی است که به روش تحلیلی-استنتاجی به بررسی غیاب گفتوگومندی در آموزش عالی میپـردازد .دستــاوردهای
پژوهـش حاضر ،ضـرورت تربیت مبتنی بر گفتوگو در آموزش عـالی اسـت و هـمچنـین ،بـاز نمـودن فضـای نقـد و اجـازهی بـروز
رویکردهای فکری – فلسفی مختلف و بعضاً مخالف ،در فضایی آزاد و غیر امنیتی متناسب با نظام آموزش عالی است.

کلمات کلیدی :آموزش عالی ،گفتوگو ،فلسفه ،نقد ،تعلیم و تربیت.
منابع:
باقری ،خسرو ( .)4933رویکردها و روش های پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت .ناشر :پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
خسرونژاد ،مرتضی ( .)4930چگونه توانایی اندیشیدن فلسفی کودکان را پرورش دهیم .بهنشر (انتشارات آستان قدس رضوی).

بررسی رابطهی اخالق و آموزش :یک دیدگاه فلسفی
امید کریمزاده
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چکیده:
یکی از اساسیترین جنبههایی که در فرایند آموزش ـ از جمله هر نوع آموزش آکادمیک ـ باید به آن توجه کرد ،انتقال هنجارهایی
است که در زندگی فردی و اجتماعی انسانها نقشهای مهم و کاربردی ایفا میکنند .در زبان روزمره ،کلمهی «هنجار» )(norm
ممکن است به معانی متفاوتی به کار رود اما در این بحث منظور از یک حکم هنجاری هر حکمی است که مفهوم «باید» )(ought
به صراحت در آن مندرج باشد .احکام هنجاریِ اخالقی یکی از مهمترین دستههای احکام هنجاری به شمار میآیند و واضح است که
در بخش عمومی یا انسانشناسانهی هر نظام آموزشی جایگاه ویژهای دارند .هنگام اندیشیدن به رابطهی آموزش و اخالق ،یکی از
مهمترین پرسشهایی که با آن روبهروایم عبارت است از اینکه منبع اصلی هنجارها (بایدها) را در کجا باید جستجوکرد و آموزشِ
افراد چگونه ممکن است دسترسی آنها را به آن منابع میسر کند .بدیهی است که چگونگی پاسخ به این پرسشها نقش تعیین-
کنندهای در درک و دریافت کلی ما از چگونگی تأثیر گذاشتن مقولهی آموزش بر مقولهی اخالق خواهد داشت و بنابراین تا حد
زیادی نیز بر نحوهی تفکر ما دربارهی چگونگی برنامهریزی آموزشی برای انتقال هر چه بهتر هنجارهای اخالقی به افراد تحت
آموزش تأثیر خواهد گذاشت.
در پاسخ به این پرسش که منبع اصلی هنجار های اخالقی را در کجا باید جستجو کرد ،دو نظرگاه عمده وجود دارد .دستهای از
فیلسوفان ،عقل عملی ) (practical reasonرا منبع اصلی بایدهای اخالقی دانستهاند .مثالً به نظر کریستین کورسگارد
) ،(Korsgaardساختار تأملی ذهن انسان وجود هنجارها را امکانپذیر می کند .از نظر کورسگارد هر انسان دارای هویتی است به
نام «هویت عملی» ) .(practical identityهویت عملی بهطور کلی همان توصیف هایی است که هر انسان خودش را تحت آن
توصیفها ارزشگذاری میکند ،تحت آن توصیفها قضاوت میکند که زندگیاش ارزش زیستن دارد یا نه ،اعمالش ارزش انجام
دادن دارند یا نه و چیز هایی از این قبیل .قضاوت نهایی کورسگارد این است که هر قانونی که قرار است بر مبنای آن یک هنجار
(باید) ساخته شود باید با هویت عملی شخص 251سازگار باشد .بنابراین هنگامی که شخص یک هنجار سازگار با هویت عملیاش را
نقض میکند در واقع بخشی از هویت عملیاش را از دست داده است .به این ترتیب مفهوم «وظیفه» ) (obligationرا همواره باید
در قالب واکنشی علیه از دست دادنِ هویتِ عملیِ شخص ارزیابی و تحلیل کرد .از سوی دیگر دستهی دیگری از فیلسوفان« ،عقل
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نظری» ) (theoretical reasonرا منبع اصلی تولیدکنندهی هنجارها بهشمار میآورند .در این دیدگاه انسان دارای نوعی
«هویت معرفتی» ) (epistemic identityاست و همواره برای ارزیابی یک هنجار ،باید سازگاری یا ناسازگاری آن هنجار را با
هویت معرفتی خود در نظر بگیرد .چیستی هویت معرفتی و چگونگی ساخته شدن آن ،خود بحث مستقل مفصلی است که باید
جداگانه به آن پرداخت ،هرچند در این مقاله در حدی که برای توصیف دیدگاه مبتنی بر عقل نظری الزم باشد به آن میپردازیم.
هر برنامهی آموزشی که بخواهد هنجارهای اخالقی را به کسانی که در معرض آن برنامه هستند منتقل کند ،باید از منظری فلسفی
تصویر روشنی از منابع تشکیلدهندهی هنجارهای اخالقی داشته باشد.
این مقاله کوششی است برای روشن کردنِ نسبت هنجارهای اخالقی با دو نظریهی فوق و بررسی چگونگی قرار گرفتنِ هر یک از
این نظریه ها در قالب یک نظام آموزشی که درصدد انتقال هنجارهای اخالقی به مخاطبان خود است .در این مقاله ابتدا هر یک از
نظریههای فوق با تفصیل بیشتر شرح داده می شوند و سپس نقاط قوت و ضعف هر یک مورد بررسی قرار میگیرد .در ادامه ،با
استفاده از روش تحلیلِ مفهومی و از دیدگاهی فلسفی این مسأله مورد بحث قرار خواهد گرفت که یک نظام آموزشی مفروض که
متکفل انتقال هنجارهای اخالقی به بخشی از افراد جامعه است ،در صورت پذیرش هر یک از این نظریهها دارای چه ویژگیهایی
خواهد بود .بهعالوه این مسأله را مورد بررسی قرار میدهیم که درست دانستن هر یک از دو نظریهی فوق دربارهی منابع هنجارهای
اخالقی ،چه نسبتی با جنبههای آموزشی ) (instructionو پرورشیِ ) (educationنهادهای تعلیم و تربیت و از جمله دانشگاه
خواهد داشت .این تصویر به ما کمک خواهد کرد که رابطهی ویژگیهای صوریِ یک نظام آموزشی را – در حوزهی اخالق – با
بنیادهایی که این نظام بر آنها مبتنی است بهتر دریابیم و نیز قادر باشیم با تحلیل این ویژگیها دربارهی دوری یا نزدیکیِ نظام
آموزشی موجود ،نسبت به آنچه بنیادهای فکری این نظام بهشمار میآید ،به شکل دقیقتری داوری کنیم.
واژگان کلیدی :هنجار ،هنجاری بودن اخالقی ،دانشگاه ،هویت عملی ،هویت معرفتی ،آموزش ،پرورش.
Key Words: Norm, Moral Normativity, University, Practical Identity, Epistemic Identity,
Instruction, Education.

آموزش معماری به مثابه تجربهی گذار از مرزهای فرهنگی -جغرافیایی
1

ناهید گیل امیررود

2

امیرحسین صیاد
چکیده:

اساسی ترین نیازهای نظام آموزشی نوین پویایی ،حرکت و تعامالت مداوم انسانها با یکدیگر و با محیط پیرامون است .محیط
یادگیری امروز باید مخاطبان خویش را در جهت کشف قلمروهای جدید جهان سوق دهد .از آن جایی که معماری علمی میان-
رشتهایست و نیاز به آگاهی از دانش دیگر رشتهها دارد ،تحقیق معماری فرصت مناسبی برای یادگیری از یافتههای علوم دیگر
است .سفر ،با امکان ایجاد مسیرهای فرهنگی-جغرافیایی جدید بهعنوان جایگزینی برای ریشههای کهن تعلیم و تربیت ،ادراک ثابت
مخاطب از فضا را دگرگون کرده و با تسطیح تفاوت های منطقهای ،بازنمودی از آن ارائه میدهد .سفر و گذار از جغرافیاهای متعدد،
واقعیت را آشناییزدایی کرده و دریافت ما را از دنیای پیرامون تازگی میبخشد .در سفر مخاطب مانند مسافری در مرزهای مختلف
فرهنگی-جغرافیایی حرکت میکند و به جستجوی هویت خود در افقهای نوین میپردازد و به واسطهی تقاطع احساسات ،بدنها،
اعتقادات ،فرهنگ و جامعه ،تجربه و خاطرهی جمعی به اشتراک گذاشته شده و تأثیر عمیقی بر احساس فرد و هویتهای خصوصی
و عمومی میگذارد .در چنین محیطی افراد میتوانند بر اساس تجربیات زیستهی خود ،با دنیاهای زیسته دیگر فراگیرندگان نیز
آشنا گردند .کیفیت سیال فضایی تولید شده و تنوع دیدگاهها ،فضایی محرک و پویا ایجاد می نماید که با تحریک افراد به
اندیشیدن ،و دخیل کردن تجربههای زیستهشان در پروسه آموزش ،به آفرینشگریهای متفاوت مجال بروز میدهد .برخالف
آموزه های سنتی که فراگیرندگان به گونه ای مجزا عمل میکنند ،این گونه از آموزش در جستجوی دستیابی به محیطی است که
بتواند با شکل دهی به تعامل میان فراگیرندگان در ارتباطشان نسبت به آثار ،نوعی پویایی در احساسات افراد پدید آورد .با توجه به
گسترهی جداناشدنی تجربه و کارگاه در معماری این تعامل پویای ایدهها و فضاهای زیسته در پروسهی دیالوگ ،به پرورش
حافظههای عمومی دانشجویان میپردازد و به دلیل تأ ثیرگذاری در تولید فضا و جغرافیا نقش مهمی در شکلگیری آموزههای
معماری ایفا میکند.

درآمدی بر فرایند ،چرایی و راهبردهای تجاریسازی دانش در آموزش عالی ایران :
ابزاری اثربخش برای پاسخگویی نظام آموزش عالی کشور
بیژن گرایلی

1
2

کاظم فتح تبار فیروزجایی
مهدی قنبرنیا*

9

چکیده:
چــالش جدیــد پــیش روی اقتصــاددانان و سیاســت گــذاران آمــوزش عــالی ،منبــع تلقــی کــردن دانــش اســت .دانــش
بـــرخالف ســـایر عوامـــل تولیـــد ،دارای بـــازده صـــعودی اســـت و بـــهطـــور روز افـــزون ،بـــرای فعالیـــتهـــای اقتصـــادی و
بازرگــانی بــه مهــمتــرین منبــع اســتراتژیک تبــدیل مــیشــود .دانشــگاههــا بــهعنــوان مهــمتــرین منبــع تولیــد دانــش ،بــه
ایفــای نقــش در جهــت مأموریــت جدیــد مشــارکت در توســعهی ملــی جامعــه نیــز مــیپردازنــد کــه دســتیابی بــه ایــن
مأموریــت ،مســتلزم تجــاریســازی دانــش اســت و ایــن در حــالی اســت کــه علــیرغــم تصــویب قــوانین و آئــیننامــه-
هـــای حمایـــت از شـــرکتهـــای دانـــشبنیـــان ،دانشـــگاههـــای ایـــران نتوانســـتهانـــد بـــهطـــور مطلـــوب دانـــش خـــود را
تجـــاریســـازی نماینـــد .لـــذا واکـــاوی آن از ابعـــاد و جنبـــههـــای مختلـــف از اولـــویتی برتـــر بـــرای سیاســـتگـــذاران و
متولیـــان آمـــوزش عـــالی برخـــوردار اســـت .در همـــین راســـتا پـــژوهش حاضـــر بـــا روش توصـــیفی-تحلیلـــی ،بـــا هـــدف
توصـــیف و تبیـــین فراینـــد تجـــارت دانـــش ،الزامـــات جهـــانی و قـــانونی چرایـــی آن ،راهبردهـــای تجـــاریســـازی علـــم و
دانـــش در آمـــوزش عـــالی ایـــران ،و ارائـ ـهی راهکارهـــای بـــومی در جهـــت کـــاربردی شـــدن آن بـــا اتکـــاء بـــه نتـــایج
پـــژوهشهـــا و اســـناد و مـــدارک علمـــی موجـــود و واکـــاوی تجـــارب موفـــق داخلـــی و خـــارجی اجـــرا گردیـــد .در ایـــن
پـــژوهش ،ابتـــدا بـــه بررســـی فراینـ ـد تجـــاریســـازی علـــم و دانـــش ،در مرحلـــهی دوم بـــه الزامـــات قـــانونی و چرایـــی
آن ،در مرحلـــهی ســـوم بـــه راهبردهـــای تجـــاریســـازی علـــم و دانـــش ،و در نهایـــت بـــه چـــالشهـــا و موانـــع فـــراروی
تجـــاریســـازی علـــم و دانـــش ،همـــراه بـــا ارائـــهی راهکارهـــایی در جهـــت ایجـــاد ارزش افـــزوده بـــرای محصـــوالت
آمــوزش عــالی ایــران ،پرداختــه شــده اســت .بــا توجــه بــه نتــایج پــژوهش ،تجــارت دانــش بــرای دانشــگاههــای ایــران نــه
فقــط یــک مزیــت ،بلکــه بــه ضــرورتی انکارناپــذیر تبــدیل شــده اســت ،کــه از جملــه مهــمتــرین مزایــای تجــاری شــدن
دانــش در ایــران ،شــامل جــذب و تبــدیل ایــدههــا بــه محصــول ،ایجــاد مشــاغل پایــدار ،هــمافزایــی دانــش و ثــروت،
تجــاریســازی یافتــههــای پژوهشــی ،توانمندســازی دانــشآموختگــان بــرای ورود اثــربخش و مولــد بــه فضــای کســب

و کــار ،حمایــت و هــدایت در جهــت نــوآوریهــا و تولیــد فنــاوریهــای برتــر بــوده و مخالفــت برخــی از دانشــگاهیان
بـــا پدیـــده تجـــارت دانـــش ،عـــدم آزادی عمـــل اســـتادان در مشـــارکت در فعالیـــتهـــای کســـب و کـــار ،وجـــود
بوروکراســـی و عـــدم انعطـــافپـــذیری نظـــام مـــدیریتی دانشـــگاه ،فرهنـــگ متفـــاوت فعـــاالن صـــنعت و دانشـــگاهیان از
مهــمتــرین موانــع تجــاریســازی دانــش در ایــران مــیباشــند .بنــابراین ایجــاد فرهنــگ مشــارکت و داشــتن الگــویی
بــومی بــرای ارتبــاط دانشــگاه بــا صــنعت و جامعــه ،ایجــاد بســتر قــانونی بــرای حمایــت از دارایــیهــای فکــری ،اعطــای
معافیــتهــای مالیــاتی بــه واحــدهای تحقیــق و توســعهی مــؤثر در رشــد اقتصــادی ،گســترش بنگــاههــای اقتصــادی
دانـــشمحـــور ،ایجـــاد انگیـــزه در دانشـــگاهیان بـــرای تجـــاریســـازی دانـــش و حمایـــتهـــای مـــالی از آنهـــا از جملـــه
مهمترین راهکارها برای تجاریسازی دانش در ایران میباشند.

واژگــان کلیــدی :تجــاریســازی دانــش ،آمــوزش عــالی ،شــرکتهــای دانــشبنیــان ،پاســخگــویی نظــام آمــوزش
عالی

تلفیق و جهتگیری بین رشتهای :ضرورتی فلسفی در برنامه درسی آموزش عالی
ایوب گرشاسبی
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مرتضی بازدار قمچی قیه
علیرضا آوری
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چکیده:
با توجه به گسترش روزافزون علم و دانش و گسترش حوزههای علمی مختلف به نظر میرسد که علوم از ماهیت وحدتی و وجـودی
خود دور میشوند و سیما و صورت کلی علم که از ترکیب علم در تمام حوزههای معرفتی است با تخصصی شـدن بـیرویـهی علـوم
خدشهدار میشود .در واقع با روند تخصصی شدن علوم فاصلهی میان فلسفهی حاکم بر آموزش عالی و بـرونداد مؤسسـات آمـوزش
عالی روز به روز بیشتر میشود .چرا که شکاف میان علوم مختلف روز به روز بیشتر میشود و گاه متخصصان در آموزش عالی چنـان
غرق در جزئیات و فرعیات علوم میشوند که اصل و ماهیت وجودی و فلسفی علوم به دست فراموشی سپرده میشود .لـذا تغییـر در
برنامههای درسی آموزش عالی و حرکت بهسمت برنامههای درسی متناسب با غایت آفرینش و آزادسازی عقل ضروری مـینمایـد .از
این رو تلفیق و جهتگیریهای بینرشتهای بهمنظور بازگرداندن و بازتعریف رسالت دانشگاه که همانا توسعه به مثابه روش تربیت و
نه غایت تربیت و بازتعریف عقل بهعنوان یک بصیرت جهانشمول و یک واقعیت سلسلهمراتبی و نه یک سوژه ،یک ضرورت فلسـفی
در برنامه درسی آموزش عالی ایران است.
واژگان کلیدی :تربیت اسالمی ،برنامه درسی ،آموزش عالی ،تلفیق ،بینرشتهای

 .4دانشجوی دکتری برنامهریزی درسی دانشگاه شهید بهشتی
 .2دانشجوی دکتری برنامهریزی درسی دانشگاه شهید بهشتی
 .9کارشناس تربیتبدنی و دبیر آموزش و پرورش

داللت های رویکردهای علم شناختی پوپر و کوهن در سیاستگذاری علمی و آموزشی
فاطمه گیتی پسند ،عزیز نجف پور آقابیگلو

چکیده:
در رویکرد علم شناختیِ ابطالگرایان ،برخالف نظر استقراگرایان ،علم حالت انباشتی ندارد .به اعتقاد پوپر ،نخستین گام در فرایند
علمی نه مشاهده ،بلکه ابداع فرضیهای است که میتوان آن را به کمک مشاهده به آزمون گذاشت .براساس چنین دیدگاهی
پیشرفت علمی به صورت آزمون و خطا یعنی روش حدس و ابطال و طرح جسورانهی نظریهها و تالش جدی برای ابطال آنها ،به
جلو حرکت میکند .از آنجا که راه پیشرفت علمی از بستر حدسهای متهوّرانه و نقد و ابطال قدرتمندانهی آنها میگذرد ،لذا برای
ارتقاء حجم و دقت نظریات علمی ،میباید نسبت به تقویت موارد بسترساز یعنی توانایی حدس و ابداع نظریات و متعاقباً توان نقد
نظریات اقدام کرد .طبعاً این موارد روح سیاستهایی هستند که رویکرد ابطالگرایانه برای فعالیتهای آموزشی و پژوهشی پیشنهاد
میدهد.
در نگاه کوهن ،رشد و پیشرفت علم تحتتأثیر پارادایمهاست .پارادایمها مسائل و ابزار حل آنها را پیش روی دانشمندان میگذارند
و در پارادایمها در رقابت با همدیگر بوده و "پیشرفت علم" در داخل یک پارادایم معنایی متفاوت از "تطور نظریات" در بین دو
پارادایم متفاوت است .نظریات داخل یک پارادایم در خالل پیشرفت ،بهسمت حقیقت متصور در پارادایم نزدیک میشوند ولی در
بین پارادایمهای متفاوت  ،تطور نظریات به معنای پیشرفت جهت نزدیکی به یک حقیقت واحد نیست چرا که حقیقتی واحد در بین
دو پارادایم قابل تصور نیست فلذا نظریان مذکور قیاسناپذیر هستند .بر اساس نظر کوهن میباید بر چند اصل سیاستی تأکید کرد.
اول اینکه میباید آزادی علمی و فرصتهای مساوی برای طرح نظریات بدیع و غیرمرسوم در پاسخ به مسائل بحرانی داد .دوم این-
که نظریات جدید را به سمت شفاف کردن پیشفرضها و الگوهای مواجهه با مسأله سوق داد تا داشنمندان بدانند که در داخل علم
هنجاری داخل پارادایم در حال نشو و نمو هستند بنابراین باید قواعد آن را دقیق رعایت کنند و یا اینکه در بنیاد پارادایم جدیدی
در حال نظریهپردازی هستند فلذا باید قواعد پارادایمی مختار خود را روشن نمایند.
واژگان کلیدی  :پیشرفت علمی ،پوپر ،کوهن ،سیاستگذاری علمی و آموزشی

لزوم تبعیت سیاستگذاری و برنامهریزی آموزش عالی در ایران از فلسفه و اهدافی روشن
فاطمه گیتی پسند ،عزیز نجف پور آقابیگلو
چکیده:
آموزش عالی به عنوان عامل توسعه و پیشرفت در هر مملکتی همواره مورد توجه ویژهی حکومتها و سیاستگذاران و کارشناسان
آنها بوده و اهداف آنها طراحی و کارا کردن نظام آموزش عالی متناسب با نیازهای کشور در مسیر رشد و پیشرفت میباشد .از حدود
سه دهه گذشته تاکنون بسیاری از اصالحات ساختاری و برنامهای در آموزش عالی ایران پیگیری شده است اما به دلیل روشن
نبودن فلسفه و اهداف بخش آموزش عالی ،سیاستها و برنامههای توسعه آموزش عالی با چالشهای زیادی از قبیل بحران کیفیت،
توسعهی بیرویه کمیت ،مدرکگرایی ،تنش بین آموزش و پژوهش ،ناکارآمدی دانشآموختگان در قبال نیازهای جامعه ،بیکاری
دانش آموختگان و مهاجرت نخبگان ،هزینههای هنگفت آموزش عالی بر دوش دولتها و مواردی دیگر روبرو گردیده است .روشن
است که آموزش عالی ایران برای رویارویی با چالشهای فعلی خود و پاسخ درخور به تحوالتی که در آینده بر آن افزوده خواهد شد،
باید از روزمرگی به در آید و سیاستهای خود را بر اساس فلسفهای روشن که متناسب با ویژگیها و اقتضائات کشور باشد برگزیند.
سیاستگذاریهای فعلی در آموزش عالی که به نظر میرسد ناشی از نگاه سطحی و گاهاً تقلیدی و به دور از تأمل دربارهی ویژگی-
های نهاد علم و آموزش و کارکردهای آن در جامعه ماست ،نمیتواند دانشگاههای ما را به دانشگاههای تمدنساز و یا به جایگاههای
اول در منطقه و جهان و موارد دیگری که در چشمانداز آموزش عالی و نقشهی جامع علمی کشور آمده است برساند چرا که به
اعتقاد برخی صاحبنظران این حوزه ،هم اکنون سیاست های آموزش عالی در ایران از منطق موجه و پایداری تبعیت نمیکند .این
مقاله عالوه بر توصیف ویژگیهای توسعهی آموزش عالی در ایران ،تأثیر نبود فلسفهای روشن در مورد آموزش عالی ایران را در
مشکالت فعلی دانشگاه-ها و برنامهریزیهای آموزش عالی تجزیه و تحلیل میکند و ضمن نتیجهگیری از مباحث نظری و بررسی-
های میدانی و کتابخانهای ،برای رفع ناموزونیهای موجود ،لزوم وجود فلسفه آموزش عالی را نتیجهگیری نموده و راهکارهایی را
برای رسیدن به اهداف روشن در آموزش عالی پیشنهاد میدهد.
واژگان کلیدی :آموزش عالی در ایران ،توسعه ،سیاستگذاری ،فلسفه آموزش عالی ،اهداف آموزش عالی

بین المللی شدن آموزش عالی؛ رویکردها ،الزامات و راهبردها
هدی السادات محسنی
شرمین موالیی
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چکیده:
با گسترش دنیای ارتباطات و تحوالت نظام جهانی ،آموزش عالی ،با دو پدیدهی همسو ،اما متمایز؛ یعنی جهانی شدن و بین المللی
شدن روبرو شده است .در دنیای امروز ،انسانها با مشکالتی دست و پنجه نرم میکنند که بیش از آنکه ریشهی ملی داشته باشد تا
با عزم ملی بتوان آنها را از میان برداشت ،منشأ بینالمللی دارند .به عبارت دیگر ،این مشکالت جهانیاند و لذا برای برطرف کردن
آنها ،نگرشهای سازندهی بینالمللی ضروری است .در این راستا نظام آموزش عالی ایران نیز همگام با تحوالت جهانی ،همواره
کوشیده است تا در قالب برنامهی پنجم توسعه و چشمانداز بیستساله ،به تقویت جایگاه خود در سطح ملی و جهانی مبادرت
ورزیده ،پاسخگوی نیازهای گوناگون جامعهی نوین باشد .لذا مقالهی حاضر ابتدا به بررسی مفهوم بینالمللی شدن آموزش عالی و
اهمیت و ضرورت این مقوله پرداخته و ضمن بیان رویکردهای مختلف بینالمللی شدن در سطح دانشگاهها ،جایگاه محوری همکاری-
های علمی-بینالمللی در اسناد باالدستی را مد نظر قرار داده است .سپس ضمن اشاره به موانع موجود بر سر راه بینالمللی شدن
دانشگاهها ،به بیان الزامات بینالمللی شدن دانشگاهها پرداخته و در نهایت راهبردها و عوامل تقویتکننده همکاریهای بینالمللی
آموزش عالی را بهمنظور تحقق این مهم در کشور ارائه کرده است.
واژگان کلیدی :بین المللی شدن ،همکاریهای علمی-بین المللی ،آموزش عالی

 .4عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا (س)
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشگاه الزهرا (س)

انسان فرهیخته؛ رهآورد دانشگاه متعالی
ابراهیم مزاری
کاظم فتح تبار فیروزجائی
کبری خباره
چکیده :
پژوهش حاضر با هدف تشریح مفهوم انسان فرهیخته و تحلیل نقش دانشگاه در تحقق آن انجام شده است .بدینمنظور ،ابتدا انسـان
فرهیخته و دانشگاه متعالی با محوریت «تعالی» تشریح گردیده و سپس مسیر تحقـق انسـان فرهیختـه در آمـوزش عـالی از طریـق
دانشگاه متعالی تبیین شده است .روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی بوده که با اتکاء به نتایج پژوهشها و اسـناد علمـی ،انسـان
فرهیخته و سازمان (دانشگاه) متعالی و پیوند بین این دو تبیین گردیده است .براساس پژوهش حاضر ،انسان فرهیخته بـا تأکیـد بـر
مفهوم تعالی و نقشی که فرد ممکن است در محیطها و زمانهای مختلف تجربه کند ،تعریف شده است .از ایـنرو انسـان فرهیختـه
دارای ابعادی هم چون فرد ،عضو خانوادگی ،شاغل ،شهروند ،عضو ملی ،عضو جامعهی جهـانی و نهایتـاً مـؤمن "متعـالی" مـیباشـد.
فرهیختگی و تحقق مفهوم انسان فرهیخته جز با آموزش و یادگیری ممکن نخواهد بود که در این میان آموزش عالی ،عالیترین نوع
آموزش را در تحقق این مهم عرضه می نماید .از طرفی ،هر دانشگاهی توان تحقق مفهـوم انسـان فرهیختـه را نخواهـد داشـت مگـر
این که خود ،دانشگاهی متعالی باشد .بر این اساس ،با تمرکز بر مفهوم تعالی ،دانشگاهی خواهـد توانسـت بـه تحقـق مفهـوم انسـان
فرهیخته جامهی عمل بپوشاند که از مدیریت و رهبری ،رسالت و چشمانداز ،فرهنگ و جو ،ساختار سـازمانی ،فراینـدهای سـازمانی،
نظامهای پرسنلی و نهایتاً منابع و سرمایههای انسانی "متعالی" برخوردار باشد.

واژگان کلیدی :آموزش عالی ،دانشگاه متعالی ،فرهیختگی ،انسان فرهیخته

ضرورت بازگشت به پاییدیا در عصر جهانی شدن آموزش عالی
محمد حسن میرزامحمدی
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بیان مسألهی پژوهش :
ما در عصر "جهانی شدن" 239زندگی میکنیم .این پدیده ،در تمام ابعاد زندگی ما ،بهویژه در آموزش عالی تأثیر زیادی بهجای
گذاشته است .بهگونهای که امروز میتوان از واژههایی مانند «آموزش عالی جهانی» « ،بینالمللی کردن آموزش عالی» و غیره،
صحبت به میان آورد .تأثیرات جهانی شدن بر آموزش عالی را میتوان به دو بخش مثبت و منفی تقسیم کرد .تأثیرات مثبت آن ،با
توجه به ضرورتهای زندگی امروز ،مورد استقبال و استفاده قرار میگیرد ،اما الزم است تأثیرات منفی آن را هوشیارانه مورد
شناسایی قرار داده و مرتفع نمود .بازگشت به "پاییدیا" 231میتواند آموزش عالی را در رسی دن به اهداف واقعی خود مدد رساند .با
توجه به مراتب فوق ،مسألهی اصلی مقالهی حاضر این است که در شرایط جهانی شدن آموزش عالی ،بازگشت به پاییدیا چه
ضرورتی پیدا میکند؟
سؤاالت پژوهش :
 .4ویژگیهای آموزش عالی در عصر جهانی شدن چه میباشند؟
 .2ضرورتهای بازگشت به پاییدیا در عصر جهانی شدن آموزش عالی چه میباشند؟
چهارچوب نظری پژوهش :
آموزش عالی از یکسو باید به پرورش نیروهای مورد نیاز ج امعه در شرایط جهانی شدن بپردازد ،و از سوی دیگر ،بایستی انسان-
هایی با قدرت تفکر پرورش دهد تا بتوانند به فهم خود و جهان پیرامون خود بپردازند .جهانی شدن بهطور معمول بر نوعی از
آموزش عالی تأکید دارد که نیازهای در حال تغییر و بازاری شده را محور قرار میدهد ( کارنوی  ،)4931 ،در حالیکه پاییدیا ،بر
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محور پرورش اصالت فرد و فرهنگ بنا نهاده میشود (ساها . )2003 ، 237در این مقاله ،پس از بیان ویژگیهای آموزش عالی در
عصر جهانی شدن ،ضرورتهای بازگشت به آموزههای پاییدیا در این عصر مورد توجه و تأکید قرار میگیرد.
روششناسی پژوهش:
روشهای پژوهش مورد استفاده در تدوین این مقاله ،به این شرح میباشند :الف) تحلیل مفهومی :در این شیوه از تحلیل ،مفاهیم
کلیدی جهانی شد ن و پاییدیا ،مورد تحلیل قرار میگیرند؛ ب) استنتاج :براساس تحلیل مفاهیم فوق ،ضرورتهای استفاده از پاییدیا
در عصر جهانی شدن آموزش عالی مورد استنتاج قرار میگیرد.
خالصهی یافتههای پژوهش:
 -4ویژگیهای آموزش عالی در عصر جهانی شدن چه میباشند؟
آموزش عالی در شرایط جهانی شدن ،دار ای دو دسته ویژگی مثبت و منفی میباشد .از ویژگیهای مثبت آن میتوان به این موارد
اشاره کرد :انطباق با تغییرات سریع جهانی ،پاسخ گویی به نیازهای اجتماعی ،استفاده از فناوریهای نوین ،تولید ثروت ،و تخصصی
شدن دانش .در کنار این ویژگیهای مثبت ،میتوان برخی از ویژگیهای منفی آموزش عالی در شرایط جهانی شدن را به این شرح
برشمرد :بازاری شدن دانش ( لیوتار) ،رقابت ،تخصصگرایی افراطی و تأکید بر استانداردها .
 -2ضرورتهای بازگشت به پاییدیا در عصر جهانی شدن آموزش عالی چه میباشند؟
بهمنظور عبور از مشکالت آموزش عالی در عصر جهانی شدن ،بازگشت به پاییدیا ،ضرورتی اجتنابناپذیر است .برخی از محورهایی
که پاییدیا بر آنها تأکید دارد به این شرح میباشند :توجه به دانش واقعی به جای اطالعات ،تأکید بر همکاری به جای رقابت ،توجه
به «آموزش آزاد»
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(میرزامحمدی و همکاران )4934 ،بهجای تخصصگرایی افراطی ،توجه به تنوع فرهنگی در آموزش عالی

(دیمیتریادیس ،)2003 ، 235توجه به میراث فرهنگی و تمدنی در برنامههای آموزشی و درسی در آموزش عالی ،ایجاد پیوند میان
فرهنگ بومی و فرهنگ جهانی ،توجه به یگانگی انسان ،تأکید بر همنوعی و همدلی بشر ،و توجه به آگاهی انسان.
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نتیجهگیری:
آموزش عالی در قرن بیستویکم ،وارد جریانی شده که آن را جهانی شدن مینامند .این جریان برخی ویژگیهای مثبت و منفی
دارد .با نگاه درست ،میتوان از ویژگی های مثبت این پدیده در آموزش عالی استفاده و از معایب آن عبور کرد .بازگشت به پاییدیا
میتواند آموزش عالی را در مسیر پیشرفت قرار داده و این نظام را در رسیدن به اهداف واقعی خود یاری رساند.
واژگان کلیدی  :جهانی شدن ،پاییدیا ،آموزش عالی
برخی منابع :
لیوتار  ،فرانسوا( )4931شرایط پست مدرن  :گزارشی درباره دانش  ،ترجمه حسین علی نوذری  ،تهران  :انتشارات گام نو.
کارنوی ،مارتین ( )4931جهانی شدن و اصالحات آموزشی :آنچه برنامهریزان باید بدانند ،ترجمه محمد حسن میرزامحمدی
و محمد رضا فریدی .
میرزامحمدی ،محمد حسن .فاطمه زیبا کالم مفرد ،و علی صحبت لو ( ) 4934نظریهی آزادی و آموزش و پرورش آزاد ،تهران :
انتشارات دانشگاه شاهد .
Saha. D (2008) The need for universal education in the emerging age of global society, Paideia:
education in global era, international center for Greek philosophy and culture, V. 1, P.P. 202206.
Dimitriatis. S (2008) The modern import of classical education, Paideia : education in global
era , international center for Greek philosophy and culture, V . 1, P.P. 59-66

بررسی تربیت دینی از منظر امام خمینی (ره) (مبانی ،اصول و روشهای تربیتی) برای تغییر آموزش عالی

محمد حسن میرزا محمدی
سید ضیاالدین موسوی
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چکیده:
در پژوهش حاضر با روش تحلیل اسنادی ،مبانی ،اصول و روشهای تربیت دینی از منظر امام خمینی (ره) که مورد استفاده برای
آموزش عالی میباشد ،مورد بررسی قرار گرفته است .جامعهی آماری کلیهی منابع دست اول (آثار مربوط و منتسب به امام خمینی
(ره) و منابع دسته دوم از منابع غنی اسالمی و سخنرانیها و جلسات و اقوال منقول از امام خمینی(ره) است که در نشریات و
سایتهای اینترنتی و تحقیقات مربوط با موضوع تحقیق موجود میباشد و نمونهگیری به شیوهی هدفمند انجام شده و بر این
اساس از منابع فوقالذکر استفاده گردیده است .ابزار پژوهش نیز فیشبرداری بوده و یافتههای حاصل از پژوهش مورد تحلیل قرار
گرفته است که عمدهترین یافتهها عبارتاند از )4 :مبنای تربیت از منظر امام خمینی(ره) شامل شش مبنا :تأثیر ظاهر بر باطن،
تأثیر باطن بر ظاهر ،عقالنیت و اندیشهورزی ،خداجویی و بندگی خدا ،کرامت ،جذبه حسن و احسان ،است )2 .مبنای تأثیر ظاهر بر
باطن شامل اصل تغییر ظاهر (تغییرپذیری انسان) و مبنای تأ ثیر باطن بر ظاهر شامل تحول باطنی (ارتباط باطن و ظاهر) و مبنای
عقالنیت و اندیشه ورزی شامل اصل اعتدال و مبنای خداجویی و بندگی خدا شامل اصل ابتالء و مبنای کرامت شامل اصل فطرت و
مبنای جذبه حسن و احسان شامل اصل تواضع است )9 .درمجموع شش مبنا و شش اصول یادشده دارای ده روش تربیتی میباشد
که همگی از منابع منتسب به امام خمینی (ره) مستند شده است .در نهایت برای تغییر و همگامسازی این مبانی و اصول و روش-
های تربیتی برای تغییر در آموزش عالی راهکارهایی ارائه شده است.
واژگان کلیدی :امام خمینی(ره) ،تربیت دینی ،مبانی تربیت ،اصول تربیت ،روشهای تربیت ،آموزش عالی

 .4* Email: mir_education@yahoo.comدانشیار دانشگاه شاهد؛
 .2Email:ziamosavi17@yahoo.comکارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت ؛

ضرورت بازگشت به پایدیا در عصر جهانی شدن آموزش عالی

محمد حسن میرزا محمدی
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چکیده :
پژوهش حاضر با هدف استخراج و معرفی دستا وردهای پایدیا برای آموزش عالی در عصر جهانی شدن به انجام رسیده است .برای
رسیدن به هدف فوق ،سه سؤال پژوهشی به این شرح صورتبندی شده است :الف) ویژگیهای پایدیا در فلسفهی یونان چه می-
باشند؟ ب) چالشهای آموزش عالی در عصر جهانی شدن چه میباشند؟ ج) بازگشت به پایدیا ،چه دستاوردهایی برای آموزش عالی
در عصر جهانی شدن دارد؟ روش مورد استفاده در تحقیق حاضر ،روش تحلیل مفهومی ،و از نوع تفسیر مفهومی میباشد .یافتههای
تحقیق نشان میدهد که از میان رویکردهای گوناگون دربارهی پایدیا در فلسفهی یونان ،پایدیای سقراطی /افالطونی میتواند
دستاوردهای مهمی برای آموزش عالی در عصر جهانی شدن داشته باشد .جهانی شدن برای آموزش عالی در عصر امروز چالشهایی
را ایجاد کرده که از جملهی آنها می توان به بازاری و غیرارزشی شدن دانش ،افراط در حرفهگرایی و تخصصمداری ،و حرکت به
سوی یک نواختی و استاندارد شدن مؤلفههای گوناگون آموزش عالی اشاره کرد .بازگشت به پایدیا ،میتواند برای هر یک از چالش-
های جهانی شدن ،راهکار مناسبی را در آموزش عالی عرضه کند که از جملهی آنها می توان به محور قرار دادن ارزشها ،روی
آوردن به دانش حقیقی ،تأکید بر آموزش و پرورش آزاد ،توجه به آموزش و پرورش عمومی ،توجه به اشکال مختلف دانش ،تأکید بر
برنامههای درسی میانرشتهای ،و توجه به تنوع فرهنگی و شناخت تمدنهای گوناگون اشاره کرد .هر یک از این موارد ،در متن
مقاله با تفصیل بیشتری بیان شده اند.
واژگان کلیدی :پایدیا ،جهانی شدن ،آموزش عالی  ،چالشها ،دستاوردها

 .4دانشیار دانشگاه شاهد

فلسفهی فناوری و توسعهی فناوریهای جدید در آموزش عالی
محمد منصورنژاد
چکیده:
در مقالهی حاضر ،تبیین رسالت فلسفهی فناوری و توسعهی فناوریهای جدید در آموزش عالی مورد بررسی قرار گرفته است.
فناوریهای جدید جایگاه مهمی در آموزش عالی امروز دارد و این امر ناشی از جایگاهی است که فناوری در عرصهی زندگی کنونی
بشر یافته است در این مقاله به پاسخ این پرسشها میتوان دست یافت )4 :چرا آموزش عالی نیاز به فرهنگسازی در زمینهی
فناوری دارد؟  )2تأثیرآفرینی فهم فلسفی از فناوری در عرصهی آموزش عالی چگونه است؟  )9جایگاه فناوریهای جدید در
دانشگاههای ما چگونه است؟ همچنین در این نوشتار ،تأثیر نظری و مفهومی فناوری اطالعات بر آموزش عالی مورد بررسی قرار
میگیرد .مفاهیم تازهای که در دامن این فناوری برای آموزش عالی مطرح شده ،تحلیل خواهد شد .آموزش عالی باید در رویکردی
بازشناسانه و نقادانه با پدیدهی فناوری اطالعات مالقات کند .حاصل این مالقات ،دوگانه است؛ از سویی فناوری اطالعات ،آموزش
عالی را غنیتر خواهد ساخت و از سوی دیگر فناوری اطالعات را گزیدهتر و مهذبتر ،وارد محیطهای آموزشی خواهند کرد .در عین
حال ،نقدهایی که نسبت به این مفاهیم نوظهور به میان آمده نیز از نظر خواهد گذشت.
روش پژوهش حاضر توصیفیـتحلیلی است؛ به این صورت که یافتههای تحقیق ،در رابطه با سؤاالت پژوهشی ،جمعآوری و سپس
انتخاب،متمرکز و بهصورت خالصهتر تنظیم شده است و در مرحلهی بعد ،اطالعات بهدست آمده را طبقهبندی کرده و جزئیات برای
دستیابی به حالت کلی آورده میشود .سپس روابط میان موضوعات را بررسی کرده و در نهایت ،براساس زنجیرهای از شواهد و
ایجاد روابط منطقی ،میان مطالب نتیجهگیری صورت میگیرد.
جایگاه و چگونگی استفاده از فناوریهای جدید باعث رشد و توسعهی فناوری ،بهویژه در یک قرن گذشته شده و زندگی بشر و
چهرهی جوامع انسانی را به شدّت دگرگون کرده است؛ به گونهای که فناوری بهعنوان مهمترین ثمرهی این توسعه بر همه چیز
سایه افکنده است و اکنون به مثابه مهمترین شاخص برای سنجش میزان پیشرفت یا عقبماندگی کشورها محسوب میشود.
سابقهی بحث از فلسفهی فناوری بسیار دیرینه است و تقریباً از اواخر قرن نوزده م مورد توجه ویژه قرار گرفته است .در این زمان،
فراگیرشدن فناوری در عرصهی زندگی عمومی و تأثیر آن بر فرهنگ عامه ،نقدی بنیادی نسبت به فناوری و تهدیدهای آن نسبت
به حیات بشری را دامن زد و کسانی چون نیچه ،اشپنگلر و یاسپرس در این زمینه به نقد و نظریه پرداختند.

مفهوم فلسفهی آموزش فناوری
واژهی فناوری آموزشی از ریشهی یونانی  Technologiaبه معنی برخورد سیستماتیک میآید و فناوری آموزشی به معنای کاربرد
دانش برای مقاصد عملی میباشد (فرادانش.)4930 ،
از نظر جی .آر .گاس مدیر مرکز تحقیقات و نوآوریهای آموزشی وابسته به سازمان همکاریهای اقتصادی کشورهای اروپایی،
فناوری آموزشی عبارت است از :طرح سازمانیافته و استقرار یک سیستم فراگیر که از مزایای روشهای نوین ارتباط جمعی و
شیوههای جدید تدریس ،ابزار و وسایل بصری و سازمانبندی کالس بهرهگیری میکند (فرادانش.)4930 ،
فلسفهی فناوری ،به فناوری چون امری طبیعیـفرهنگیـچندارزشی مینگرد .در این رویکرد ،فناوری از ویژگیهایی برخوردار است
از جمله :فناوری ریشه در طبیعت و اندیشهی آدمی و نیز فرهنگ اجتماعی دارد .فناوری و فرهنگ دو منطق و هستیشناسی
منفک و متمایز ندارند بلکه ارزشها و عالیق مختلف بشری ،به درجات مختلف ،هر دوی آنها را دربرمیگیرند .تأثیر تخریبی یا
سازندهی فناوری ،ناشی از منطق ذاتی در آن نیست بلکه نتیجهی تهی شدن یا بارور بودن از خصیصه چندارزشی خویش است.
مسئولیت در ارتباط با فناوری هم در تولید و هم در مصرف مورد نظر است و این امر بیش از هر چیز در گرو تأمین خصیصهی چند
ارزشی آن است (باقری، 4934 ،ص.)31
به منظور استفاده از فناوریهای جدید در آموزش عالی ،نیازمند شرایط زیر میباشیم:
فراهم کردن ساختارهای مناسب فناوری اطالعات و ارتباطات
افزایش میزان سرمایهگذاری در فناوری اطالعات و صنایع وابسته
رعایات اصول اخالقی مرتبط به قانون حق مؤلف و قانونهای آن
وضع قوانین و استاندارد های آموزشی به منظور ارزیابی از دانشجویان و اساتید
وضع قوانین برای حضور در دورههای آموزشی ضمن خدمت برای مسئولین ،کارمندان و اساتید
استفاده کردن از نیروهای انسانی مناسب جهت راهاندازی و پشتیبانی از سیستمهای آموزشی
سرمایهگذاری دولت و بخشهای خصوصی در این زمینه فناوری
فرهنگسازی در زمینهی آموزش و تغییر طرز تفکر سنتی جامعه در رابطه با آن
هماهنگی و ارتباطات گسترده در سطح بینالمللی به منظور ارائهی گواهینامهی معتبر جهانی
بخشی از مزایای استفاده ازآموزش فناوری در آموزش عالی:

افزایش سرعت انتقال یادگیری و بازدهی محاسبه و پردازش سریع اطالعات و انتقال فوری آن؛ زمان انجام کار را کاهش و در نتیجه
بهرهوری را افزایش می دهد .تکنولوژی اطالعات امکان جستجو و دستیابی سریع به اطالعات را برای دانشجویان فراهم میکند.
افزایش دقت یادگیری؛ تکنولوژی اطالعات دقتی باال و ثابت را برای دانشجویان تأمین و تضمین میکند .در انواع فعالیتهای
پردازشی و محاسباتی دقت کامپیوتر به مراتب بیشتر از انسان است.
کاهش اندازه فیزیکی مخازن اطالعات با توسعه تکنولوژی اطالعات و بهکارگیری آن؛ دیگر لزومی به حمل و نگهداری حجم زیادی
از کتابهای درسی و کمک درسی وجود ندارد .به راحتی میتوان در هر دیسک فشرده اطالعات چندین کتاب را ذخیره نمود.
جلوگیری از اعمال نظرهای سلیقهای در استفاده از تکنولوژی اطالعات شفافیت در انجام کارها را افزایش میدهد و بسیاری اعمال
نظرها را حذف میکند .این مزیت کلیدی منجر به رفع تقلبهای استانی از طرف دانشجویان میگردد.
ایجاد امکان کار تماموقت؛ به کمک تکنولوژی اطالعات بسیاری از استعالمها و مراجعات دانشجویان و اولیای آنان از طریق شبکه-
های کامپیوتری و بهصورت خودکار انجام میگیرد.
ایجاد امکان همکاری از راه دور برای اساتید و دانشجویان مخابرات ،تلفن ،تلهکنفرانس ،ویدئوکنفرانس و همچنین سیستمهای
همکاری مشترک EDI ،و غیره نمونه هایی از کاربردهای تکنولوژی اطالعات در این زمینه هستند.
کاهش هزینههای آموزش عالی با توجه به موارد فوق بهخصوص افزایش سرعت که باعث انجام تعداد کار بیشتر میشود و انجام کار
تماموقت ،بهرهوری سیستم افزایش مییابد و درنتیجه باعث کاهش مقدار زیادی از هزینهها برای دانشگاهها و دانشجویان میگردد.
فناوری همچون سایر پدیدههای بشری نیازمند تأمل فلسفی و اندیشیدن دربارهی ماهیت فناوری است .آموزش فناوری و فناوری
اطالعات ،از جمله در گرو آن است که چنین تأملی با دقت کافی صورت پذیرد .گونههای مختلف فلسفهی فناوری نیازمند بحث و
بررسی است زیرا بعضی از آنها شهرت یافته اند و در عمل ذهن ما را در قالب خود شکل میدهند .فناوری آموزشی در نظام آموزشی
باعث دستیابی متربیان و مربیان به منابع عظیم اطالعاتی و ارتباطاتی میشود .نقش مربی را از یک منبع مطالب صرف به یک
راهنما و مدیر پروسه تبدیل میکند .و همچنین باعث بازخورد فوری به متربی و اجتناب از قضاوت ذهنی و سوگرایانهی مربی می
شود و انگیزهی دانشجویان را برای یادگیری افزایش میدهد.

با ورود فناوری اطالعات و ارتباطات به نظام آموزشی نحوهی تدریس مربی نیز تغییر میکند .مربیانی که سر کالس از ابزارهای
تکنولوژی استفاده میکنند نهتنها در بیان مطالب تواناترند بلکه عمیقاً دریافتهاند که ادغام  Ictدر برنامهی تدریس میتواند اثرات
یادگیری را افزایش داده و قابلیت تفکر را به سطح باالیی برساند .همچنین میتوان بهجای استفاده از کتاب از لوحهای فشرده به-
عنوان کتاب درسی استفاده کرد .در نتیجه میتوان گفت که فناوری اطالعات و ارتباطات بیشتر تأثیر مثبت برای نظام آموزش دارد
و باعث تحوالت نو در آموزش عالی میشود .نظام آموزشی باید با گذاشتن کالسهای ضمنِخدمت برای مربیان و آشنا کردن آنان با
فناوریهای جدید در جهت ایجاد تحول در نظام آموزش گام بردارند .در این بحث فلسفهی فناوری آموزشی و رویکردهای آن ،
مفهوم تکنولوژی آموزشی و فناوری اطالعات و ارتباطات و فلسفه و ماهیت آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
واژگان کلیدی :فناوری ،آموزش عالی ،فلسفه ،توسعه ،فناوری اطالعات و ارتباطات
منابع
اسدی،علی؛ کریمی ،آصف .)4931( .واکاوی سازههای مؤثر بر کاربرد فناوری اطالعات ،مجله علوم کشاورزی ایران ،دوره 93-2
،شماره2:
اصنافی ،امیررضا؛ حمیدی ،علی (  .)4931نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در توسعهی آموزش و دانش با تأکید بر نقش
کتابخانههای مجازی ،مرکز اطالعات و مدارک علمی ایران
باقری ،خسرو ( .)4934فلسفه فناوری و آموزش فناوری ،مجله روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ،سال سی و دوم ،شماره 4
 ،ص57-33
بزاز جزایری ،احمد .)4931(.بررسی و ارزیابی اثربخشی دورههای آموزشی برگزار شده در شرکت ملی فوالد ایران ،سومین کنفرانس
بین المللی مدیریت
پاسبان رضوی،،مجیدرضا .)4933(.موسسه ارتباطات و فناوری آموزشی بریتانیاوالدین ،فناوری ارتباطات و اطالعات،مرکز اطالعات
ومدارک علمی ایران
رحمانی،جهانبخش-موحدی نیا،ناصر-سلیمی،قربانعلی.)4937(.الگوی مفهومی نقش های آموزشی-تربیتی فناوری اطالعات و
ارتباطات در آموزش و پرورش،دانش و پژوهش در علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان،شماره دهم و یازدهم،ص-11
13

سلیمانی  ،آمنه(« .)4939مطالعه نقش معلمان در کاربرد فناوری اطال عات و ارتباطات در آموزش و پرورش و ارائه راهکارهای
پیشنهادی»؛ پایان نامه دوره کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی  ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تربت معلم
شیخ زاده ،مصطفی-مهر محمدی،محمود .)4939(.نرم افزار آموزش ریاضی ابتدایی بر اساس رویکرد سازنده گرایی و سنجش میزان
اثر بخشی آن،مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی،فصلنامه نوآوریهای آموزشی،سال سوم،شماره 3:
صالحی امیری،رضا-حیدری زاده،الهه.)4931(.نقش فن آوری اطالعات و ارتباطات در نطام آموزشی وتوسعه فرهنگی،پژوهشکده
تحقیقات استراتژیک،پژوهشنامه شماره47:
ضرغامی ،سعید ،بازقندی ،پروین ( .)4934هستی شناسی فناوری اطالعات  :بازخوانی چرایی بهره گیری از فناوری اطالعات در
تربیت  ،پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت -420 : )2( 2 ،
عالی،شهیندخت.)4934(.فناوری اطالعات در آموزش و پرورش ،نشریه آموزه ،شماره47 :
عبادی  ،رحیم ( .)4931فناوری اطالعات و آموزش و پرورش ،تهران  :مؤسسه توسعه فناوری آموزشی مدارس هوشمند
غفاری ،زهره .)4933(.بررسی تأثیر فناوری اطالعات در بهبود آموزش معلمان ،مطالب و مقاالت علمی مجتمع فرهنگی آموزشی
عالمه طباطبایی ،روزنامه رسالت
فرزاد ،طیبه .)4937 (.جایگاه فناوری اطالعات در آموزش شیمی ،منطقه بشرویه
فردانش ،هاشم ،مبانی نظری تکنولوژی آموزشی ،سمت4930 ،
فرهادی،ربابه.)4934(.نقش فناوری اطالعات در آموزش ،فصلنامه کتاب 71
کیاسی،حمیرا.)4931(.راهکارهای توسعه فناوری اطالعات در آموزش و پرورش ،پژوهشکده تحقیقات استراتژیک ،پژوهشنامه
شماره47:

بررسی تربیت اخالقی از منظر امام سجاد (ع) (مبانی ،اصول ،روشهای تربیتی )
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چکیده:
در پژوهش حاضر با روش تحلیل اسنادی ،مبانی ،اصول و روشهای تربیت اخالقی از منظر امام سجاد (ع) که مورد استفاده برای
آموزش عالی میباشد ،مورد بررسی قرار گرفته است .جامعهی آماری کلیه منابع دست اول (آثار مربوط و منتسب به امام سجاد(ع) )
و منابع دسته دوم از منابع غنی اسالمی و سخنرانیها و جلسات و اقوال منقول از امام سجاد(ع) است که در نشریات و سایتهای
اینترنتی و تحقیقات مربوط با موضوع تحقیق موجود میباشد و نمونهگیری به شیوهی هدفمند انجام شده و بر این اساس از منابع
فوقالذکر استفاده گردیده است .ابزار پژوهش نیز فیشبرداری بوده و یافته های حاصل از پژوهش مورد تحلیل قرار گرفته است که
عمدهترین یافتهها عبارتند از )4 :مبنای تربیت از منظر امام سجاد(ع) شامل شش مبنای خداجویی و بندگی خدا ،عقالنیت و
اندیشهورزی ،کرامت ،ضعف ،هدایتپذیری انسان ،جذبه حسن و احسان است ) 2 .مبنای خداجویی و بندگی خدا شامل اصل تقوی
و زهد و مبنای عقالنیت و اندیشهورزی شامل اصول اعتدال و تذ کر و مبنای کرامت شامل اصل عزت و مبنای ضعف شامل اصول
صعهی صدر ،مسامحت و مبنای هدایت پذیری انسان شامل اصول تبلیغ و ارشاد و تعلیم و مبنای جذبه حسن و احسان شامل اصول
فضل ،تواضع و آراستگی است )9 .در مجموع شش مبنا و یازده اصول یاد شده دارای بیستویک روش تربیتی میباشد که همگی از
منابع منتسب به امام سجاد (ع) مستند شده است و در نهایت برای تغییر و همگامسازی این مبانی و اصول و روشهای تربیتی
برای تغییر در آموزش عالی راهکارهایی ارائه شده است.
واژگان کلیدی :امام سجاد (ع) ،تربیت اخالقی ،مبانی ،اصول ،روشهای تربیتی ،آموزش عالی

بررسی نقش آموزش عمومی و آموزش عالی در رشد فرهیختگی و تعالی اخالقی

 .4Email:ziamosavi17@yahoo.comکارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت ؛
 .2Email:moradypor@yahoo.comکارشناسی ارشد برنامهریزی درسی ؛

فاطمه نظری رودبالی ،منصور مرعشی ،293گوهر خسروزاده ،قادر پیروتی اقدام ،فرخنده دیسناد
چکیده:
توجه به اصول و تعالی اخالقی رمز بقاء جوامع انسانی است .یقیناً انسان از طریق تمسک به اصول اخالقی و ارزشی است که می-
تواند از بحرانهای درونی و برونی در امان باشد .یکی از محیطهای مؤ ثری که موجبات رشد و تعالی اخالق را برای افراد یک جامعه
فراهم میسازد ،محیط آموزشی است .در حقیقت نظام آموزشی خصوصاً آموزش عمومی سهم بهسزایی در رشد و تعالی اخالقی ایفا
می کند .البته باید توجه داشت که نوع نظام آموزشی بسیار اهمیت دارد؛ به عبارتی نظام آموزشی برخاسته از روح آزاداندیشی و
رهاییبخشی و لیبرال سهم عمده ای در رشد و تعالی اخالقی دارد .رشد و تعالی اخالقی در نظام آموزش عالی به نوعی باید از
مرحله ی تئوری و نظری عبور کرده باشد .با توجه به ماهیت نظام آموزش عالی که در پی تولید علم و بهکارگیری آن است ،باید
شاهد آن باشیم که اصول اخالقی افراد در این مرحله به منصهی ظهور و عمل رسیده باشد.
آموزش عالی عالوه بر اینکه بر پایهی دانش دانشجویان ،تواناییهای فکری و مهارتها تأثیر میگذارد ،فرصتی را جهت پیشبرد
دیگر ابعاد رشدی دانشجویان بهعنوان افراد و اعضای اجتماع عرضه میکند .آموزش عالی نقش مهمی در شکل دادن جامعهی آینده
دارد؛ چراکه دانشجویان دانشگاه مسئوالن ،شهروندان ،فعاالن و والدین فردا هستند (کوینلن .)2044 ،آموزش عالی مهمترین بخش
از مجموعه اقدامات آموزش خصوصی و عمومی است .عالوه براین ،دسترسی گسترده به آموزش عالی موجب گردیده که نگرشها و
کنشها در آموزش عالی بر نگرش و کنشها از طریق نظامهای مدارس خصوصی و عمومی هم تأثیر بگذارد و هم تحتتأثیر قرار
بگیرد (تامسون .)4334 ،نقش آموزش عالی را در تعالی اخالقی افراد جامعه نمیتوان نادیده گرفت .آنچه اهمیت دارد این است که
این نقش و تأثیر چیست و تا چه اندازه میباشد.
در باب تأ ثیر نظام آمـوزش عـالی کـشور بـر نظـام ارزشـی جامعـه دو رویک رد متفاوت قابل تشخیص و تمـایز اسـت .رویکـرد اول
بـر اهمیـت ارزشهای بومی و فرهنگی محلـی و دینـی تأکیـد داشـته و تقویـت آن را الزمهی اقتدار و توسعهی ملی میداند .اما
رویکرد دوم از دیـدگاهی غربـی بـه مقولهی آموزش عالی و تأثیر آن بر ارزش مینگرد در این مقوله بـر اهمیـت استقالل و آزادی
فرد در مطالعهی نظـامهـای ارزشـی مختلـف و رهـایی از پایبندی به یک سیستم ارزشی خاص تأکید دارد .دیدگاه اول بر نقش و
جایگاه نظام آموزش عالی و دانشگاه و تـأثیر آن بر تمام شئون جامعه اعم از سیاست ،فرهنگ و اقتصاد تأکیـد دارد و آن را منشاء
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دگرگونی و تحول در اشاعهی ارزشهای اجتمـاعی ،علـم و فنـاوری میداند .در این دیدگاه نظام آموزش عالی و دانـشگاههـا نقـش
زیـادی در توسعه و اعتالی فرهنگی جامعه ،غنابخشی فرهنگ عمومی جهت رشـد و توسعهی فرهنگ علمی ،حفظ ،انتقال و
بازاندیشی سنتها و میراث فرهنگی گذشته و تجدید حیات جامعه بر عهده دارند .ایفای نقش و تحولآفرینی نظام آموزش عالی در
جامعه از آن روسـت که نخبگان و زبدگان جوان هر جامعه را در خود میپـذیرد و عـالیتـرین بیان حقطلبی ،ظلمستیزی،
عـدالتطلبـی و آرمـانخـواهی را در نـسل شریف دانشجو متبلور میکند.
رویکرد دوم ریـشه در تـاریخ و فرهنـگ مغـرب زمـین دارد ،در این سنت فکری و با بررسی تاریخ آن مـیتـوان بـین مؤسـسات
آموزش عالی ،براساس میزان وابستگی آنها به سـنت یـا اجتمـاع معنـوی ویژه تمایز ایجاد کرد .دراینباره میتوان به ارتباط
نهادهای آموزش عالی از لحاظ فرهنگی و تاریخی با مذهب و یا معنویـت خاصـی نگریـست ،و آثار آن را در استادان ،دانشجویان و
برنامهی درسی مالحظه کرد .بهعنـوان نمونه بسیاری از دانشکدهها و دانشگاههای قدیم اروپایی مـدتهـا پـیش ،توسط نهادهای
دینی بهوجود آمدند و بـه درجـههـای مختلـف بـه آنهـا وابسته بودند .برای مثال در ایاالت متحده آمریکا دانشگاهها بهوسیله
نهادهـای دینـی کاتولیک مانند ژزوئیتها بهوجود آمدند که دارای ارتبـاط قدرتمنـد دینـی بودهاند .اغلب خواسته شده که اعضای
هیأت امنـای دانـشگاه ،و رؤسـا و اعضای دانشکدهها ،دارای احساسات معنوی و دینی باشند .مؤسـساتی کـه بهوسیلهی کلیساهای
پروتستان تأسیس شدند سعی کردهاند که این ارتباطات دینی را به تدریج کم رنگ کنند و تنها نهادهای تاریخی آن را حفـظ
کننـد ،این ارتباطات دینی در نهایت تا حد زیادی مهار شدهاند (مردانی.)4930 ،
پژوهش حاضر با این منطق که نظام آموزش عالی موظف به تولید علم و به کارگیری آن است و نقشی که در راستای رشد و تعالی
اخالقی می تواند داشته باشد ،نقشی نیست که امروزه جامعه از آن انتظار دارد ،و با روش تحلیلی-استنتاجی درصدد پاسخ به
پرسشهای ذیل است:
 .4رشد فرهیخت گی و تعالی اخالقی باید در دورهی آموزش عالی صورت گیرد یا آموزش عمومی؟
 .2نقش و وظیفه ی هرکدام (آموزش عمومی و آموزش عالی) در رشد فرهیختگی و تعالی اخالقی افراد جامعه چیست؟
واژگان کلیدی :آموزش عالی ،آموزش عمومی ،رشد و تعالی اخالقی

نقش کیفیت برنامهی درسی آموزش عالی در تحقق حیات طیبه

سید منصور مرعشی

294

فرخنده دیسناد
چکیده :
انسان متقی در سیر و سلوک تعالی معنوی خویش ،به افاضهی الهی از دل ایمان و عمل صالحش ،مؤید به روح و حیات جدیدی
میشود که حیات طیبه ثمره ی آن است .حیاتی حقیقی ،برخواسته از مرتبه ی واالی روح انسانی که ورای حیا ت ظاهری و دنیوی
است .حیاتی توأم از جنبهی فردی و اجتماعی ،که تحقق حیات طیبه در ابعاد اجتماعی آرمان جامعهی اسالمی است .اگر افرادی در
جامعه بتوانند در پرتو تعالی روحی و روانی از حیات دنیا به حیات طیبه گذر کنند و دنیا و نعمتهای آن را از نگاه تازهای ببینند،
می توانند جامعه را به سوی تحولی بزرگ در راستای گذر از حیات دنیوی به حیات طیبه پیش ببرند .این تحول در گرو عوامل
بسیاری از جمله مطلوبیت برنامههای درسی مراکز آموزش عالی میباشد .اما شواهد حاکی از آن است که در برنامههای درسی
نظام های تربیتی به بُعد عقالنی افراد بیشتر توجه میشود و سایر ابعاد نگرشی و روحی و درونیسازی ارزشها مورد غفلت قرار می-
گیرد .این در حالی است که پرورش بُعد روحانی ،و درونیسازی ارزش ها در فرایند تحقق حیات طیبه و گذر از ظاهر و درک باطن
زندگی و هستی امری ضروری است .در این راستا ،برنامه ی درسی آموزش عالی باید بتواند به افراد کمک کند تا ضمن تسلط بر
مباحث علمی؛ توانایی درک باطن و معنای زندگی و حیات و تبلور ارزشهای اخالقی و معنوی را در افراد ایجاد نماید .هدف اصلی
این پژوهش که با روش تحلیلی-استنتاجی بدان پرداخته شده است ،تبیین برنامه درسی آموزش عالی و نقش آن در تعالی معنوی
و روحی انسان در جهت تحقق حیات طیبه میباشد .لذا تالش شده است ضمن بحث از ماهیت حیات طیبه و برنامهی درسی
آموزش عالی ،نقش آموزش عالی در تعالی روحی و معنوی آدمی به گونهای تبیین شود که زمینهای برای تحقق حیات طیبه شود.
در نتیجه ،از آنجایی که حیطهی تعلیم و تربیت بهترین شرایط را برای تعالی روحی و معنوی افراد بهعنوان بستری برای تحقق
حیاتی طیب ،فراهم میآورد ،نقش تدارک طرح و برنامهای برای ایجاد حاالت و نگرشهای معنوی و ارتقاء افراد در این زمینه
برجسته مینماید.
واژگان کلیدی :حیات طیبه ،برنامهی درسی ،آموزش عالی
اخالق تدریس در آموزش عالی
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نگین ناصری
چکیده
مقالهی ارائه شده مروری بر مفهوم ،تعاریف و ویژگیهای اخالق تدریس در ساختار آموزش عالی میباشد .ابتدا به تعاریف اخالق از
دیدگاههای مختلف پرداخته و سپس وظایف و رسالت های نظام آموزش عالی بیان شده است .در ادامه خصوصیات اخالق تدریس در
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .کیفیت و نحوهی ،تدریس یکی از وظایف و ویژگیهای اساتید
میباشد .معنا و مفهوم رعایت اخالق تدریس ،با توجه به نوع رشتههای مختلف ممکن است به لحاظ کیفی کامال در شرایط یکسان
نباشد .این تفاوتهای جزئی ناقض اصول و شرایط مفهوم اخالق تدریس نمیگردد .از جمله اصول و شرایط مفهوم اخالق تدریس
میتوان به :شیوه و سبک تدریس مختص مدرس و سرفصل دروس ارائهشده ،اولویتهای علمی تدریس ،نحوهی ارتباط و تعامل با
دانشجویان بر مبنای تیپهای شخصیتی متفاوت آن ها ،صرف وقت و انرژی کافی برای ارتباط خارج از زمان کالس با دانشجویان،
داشتن دیدگاه انتقادی ،خالق بودن ،استفاده از تجارب و متدهای نوین تدریس ،استفاده از ابزارهای آموزشی نوین ،آگاهی از دانش
و نتایج حاصل از پژوهشهای روز دنیا ،فعال کردن دانشجویان در انجام پروژههای گروهی ،آموزش جستجو و مطالعه مقاالت علمی
و روش انجام تحقیقات علمی به دانشجویان و شیوهی ارزش یابی دقیق و جامع از پیشرفت دانشجویان اشاره کرد .داشتن اصول و
اخالق تدریس منجر به بهبود کیفیت آموزش ،افزایش سطح علمی و مهارتی دانشجویان میگردد .برگزاری دورههای آموزشی
اخالق تدریس و تعریف مکانیزمی برای رصد و نظارت بر رعایت آنها توسط مسئولین و مدیران مراکز آموزش عالی مهم و قابل
توجه است .از این رو دارا بودن شاخصه های اخالق تدریس در جذب اساتید و مدرسان مراکز آموزش عالی دارای اهمیت بوده و
منجر به باال رفتن اعتبار و کیفیت آنها میگردد.
کلمات کلیدی :اخالق ،تدریس ،آموزش عالی

تحلیل فلسفی بینالمللی ساختن آموزش عالی ایران

محمدرضا نعمتی
معصومه نهاوندی
چکیده :
فلسفه ،فعالیت آزاد فکری انسان است ،و انسان در زندگی فردی و اجتماعی به تفکر و عمل کردن نیازمند است و برای هر
تصمیمی باید توجیه و استدالل داشته باشد .پس انسان باید بداند که چرا و چگونه باید عمل کند و تصمیم بگیرد .بنابراین فلسفه
برای همهی انسانها یک راهنماست ،راهنمایی برای یافتن راهحلهای بهتر ،جدیدتر و کامل تر.
از سوی دیگر دانشگاهها بهعنوان رکن رکین نهاد آموزش کشور ،از مهمترین عوامل شکلدهی جهان آینده تلقی میشوند و بین-
المللی شدن بهعنوان یک محصول و یک عامل در جهانی شدن آموزش عالی ،جریانی است ناشی از پیشرفتهای عمده در علم و
تکنولوژی که در ادبیات امروز جایگاه ویژهای را به خود اختصاص داده و از آن گریزی نیست .دربارهی ریشه و بنیاد جهانی شدن،
تأثیر آن بر مؤسسات آموزش عالی ،اعضای هیأت علمی ،دانشجویان ،نقش دولت د ر آموزش عالی ،مشارکت و همکاری مؤسسات
آموزش عالی با مؤسسات دیگر بحثهای فراوانی صورت گرفته است ولی تحلیل فلسفی بینالمللی شدن آموزش عالی و موضوعات
مذکور هدف اصلی این مقاله میباشد که برای کسب اطالعات ،از روش مطالعهی کتابخانهای و گردآوری اطالعات پژوهشهای
صورت گرفته و کتب به تألیف در آمده و جستجو در پایگاه ها و منابع اطالعات علمی اینترنتی بهره گرفته است .و برای رسیدن به
هدف نهایی ،پس از بیان وجوه تمایز بین جهانی شدن و بینالمللی شدن آموزش عالی؛ بینالمللی شدن آموزش عالی را مورد
بررسی و اهداف و رویکردهای آموزش عالی و همچنین فرصتها و تهدیدهای فراروی بینالمللی شدن آموزش عالی را با یک دید
فلسفی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.
واژگان کلیدی :تحلیل فلسفی ،بینالمللی شدن ،آموزش عالی

نقش آموزش عالی در توسعهی فرهنگی جوامع
فاطمه نظری رودبالی

قادر پیروتی اقدم
طاهر پیروتی اقدم
چکیده:
ما در جهانی از بحران زندگی می کنیم ،در جهانی که زمان متحرک است و همهچیز در حال تغییر است .انسان به دلیل ویژگیهای
ذاتی اش در تالش برای سازگاری با تغییرات است .این سازگاری به شیوههای مختلفی صورت میگیرد .فرهنگ نیز مقولهای است
که در طول تاریخ به دلیل ویژگی انعطافپذیریاش دچار تغییرات میشود.
فرهنگ مقولهای بسیار پیچیده است که نقش حیاتی در ثبات و پویایی اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی جامعه دا راست .فرهنگ
دارای ابعاد و عناصر مختلفی است ،تعاریف متعدد و گوناگونی نیز از آن بهعمل آمده است که هر کدام از این تعاریف جنبهای از
فرهنگ را مورد توجه قرار داده که میتواند در برنامهریزیهای کالن فرهنگی جامعه مورد توجه باشد .مؤسسات آموزشی بهویژه
دانشگاه در قبال فرهنگ بهطور عمده سه وظیفهی انتقال ،نقد و توسعه را دارند (شریعتمداری ،4939 ،بهنقل از عصاره و حسینی
بیدخت .)4939 ،فرهنگ هر کشور در رفتار و تعامالت مردم بهویژه ن سل جوان آن جامعه هویداست و نقش مؤسسات آموزشی
انتقال فرهنگ بههمراه نقد و توسعهی آن است( .همان).
دانشگاهها همواره بهعنوان یکی از اساسیترین و مهمترین مراکز فر هنگی جامعه مورد توجه قرار گرفتهاند و تأثیر آنها را میتوان
در تمام ابعاد جامعه احساس نمود .امروزه اصطالح آموزش عالی ،دربرگیرندهی همان نقشی است که پدیدآورندگان علم ،و
تحولگران این صحنه از آغاز تا به امروز در آفرینش و شکلدهی فرهنگهای مختلف جهان داشتهاند (لوتان.)4953 ،
شاید مهمترین نقشی که دانشگاهها میتوانند از خود بر جای بگذارند تأثیر بر توسعهی فرهنگی جامعه است .با توجه به شناختی که
از پارامترهای توسعهی فرهنگی بهدست آمده است به خوبی میتوان این تأثیر را درک نمود .تجربهی چهار قرن توسعه با الگوهای
مختلف ،اندیشمندان و پژوهشگران حوزهی فرهنگ را به این نتیج ه رسانده است که توسعه در سرمایه ،تکنولوژی ،سطح صادرات و
درآمد و صنعت خالصه نمیشود بلکه مهمترین رکن توسعه ،مردم یک کشور ،فرهنگ ،سطح آموزش ،نوع نگرش به نظام آموزش
عالی ،برنامههای آموزشی و عالقه به پیشرفت و خالقیت میباشد (ازکیا .)4953 ،ایفای نقش فرهنگ در آموزش عالی از جمله
وظای ف درخشانی است که تاریخ آن با تاریخ علم و تحوالت آن عجین است .توسعهی فرهنگى به معناى ایجاد تحول و خلق ارزش-
ها ،روابط اخالقى و هنجارهاى مناسب است که براى ارضاى نیازهاى آدمى ،زمینههاى الزم را در قالب اجتماع فراهم مىکند .در

مورد نقش فرهنگ در ارتباط با توسعه ،برخى صاحبنظران با اهمیت دادن به نقش فرهنگ در توسعه ،فرهنگ را مجموعهاى از آراء
و عقاید مىدانند که از یک منظر توسعه فرهنگى ،به معناى پویایى و رشد فرهنگى است (تاملینسون.)4934 ،
با توجه به نقشی که آموزش در شکل دادن به شخصیت ،هویت ،نگرش و جهانبینی افراد جامعه در درازمدت دارد ،توجه به تأثیر
آموزش در فرهنگ و توسعهی فرهنگی و نیز جهتدهی فرهنگ متناسب با تغییرات روز جهان امری ضروری به نظر میرسد .مسلماً
تغییر بدون یادگیری غیرممکن است؛ همانطور که یادگیری بدون تغییر محال است .آنچه توسعهی فرهنگی را در جریان تغییرات
تقویت و هدایت میکند ،آموزش است و از آنجا که فرهنگ در طول زمان درونی میگردد و در برههی دیگر از تاریخ ممکن است
دیگر جوابگوی نیازهای افراد نباشد ،از اینرو آنچه میتواند بحرانهای ناشی از این امر را سر و سامان بخشد آموزش است .با
توجه به نقش کلیدی فرهنگ ،این مقوله گسترهای از فرصت ها و تهدیدها را برای حاکمان سیاسی فراهم ساخته است ،لذا نقش
توسعه مؤسسات آموزشی بهویژه آموزش عالی در قبال فرهنگ نقشی حیاتی است .پژوهش حاضر به شیوهی تحلیلی-استنتاجی به
بررسی  .4رابطهی میان فرهنگ و آموزش عالی و  .2نقش آموزش عالی در توسعهی فرهنگی جامعه پرداخته و در پایان برآمد
پژوهش ارائه میگردد.
واژگان کلیدی :آموزش عالی ،فرهنگ ،توسعهی فرهنگی

تطوراتِ
معنا و الگوی پیشرفت علم
بررسی تطبیقی رویکرد پوزیتیوستی ،ابطالگرایی ،کوهن و فایرابند
عزیر نجف پور آقا بیگلو ،فاطمه گیتی پسند
چکیده
در رویکرد پوزیتیویستی ،به تبع استقراگرایی« ،مشاهده» نقطهی شروع علم است .بدین صورت که بعد از مشاهدات ،تعمیمهای
علمی و پیشبینیها رخ میدهند ،فلذا علم ،خصلتی انباشتی مییابد و بهتدریج ازدیاد یافته و فربهتر شده و پیشرفت علمی حاصل
میگردد .رویکرد پوزیتیویستی توسط ابطال گرایان به باد نقد گرفته شد و پوپر بر این ادعا گردید که علم نه از مشاهده ،بلکه از
فرضیهسازی شروع میگردد و متعاقباً این فرضیه توسط مشاهده به آزمون درمیآید و اگر از بوتهی آزمون بیرون آمد تا طرح
نقدهای بعدی تأیید میشود وگرنه ابطال گشته و رد میگردد .از این رو یک فرضیهی علمی برای اینکه علمی پنداشته شود می-
باید ابطالپذیر باشد و پیشرفت علمی در بستر طرح حدسهای جسورانه فرضیات علمی و تالش بر نقد و ابطال آنها قرار دارد.
کوهن در رویکردی منتقدانه نسبت به دو جریان قبلی ،پیشرفت علمی را در دایرهی یک پارادایم علمی ،معنادار میداند و نظریات
علمی ذیل دو پارادایم علمی متفاوت ،قیاس ناپذیر هستند .علمی که در ذیل یک پارادایم قرار دارد علم هنجاری است و در صورتی
که بین یک اجتماع علمی در باب ارزشها ،ابزارها ،تکنیکها و باورهای متافیزیکی و نظری اتفاقنظر باشد ،پیشرفت علمی
موضوعیت مییابد .فایرابند برخالف سه رویکرد قبلی ،کالً منکر قواعدی ثابت برای پیشرفت علمی است و روش علمی را واجد قواعد
عام و ثابت نمیانگارد و همهی روششناسیهای موجود علمی را شکستخورده میداند .وی از اصلِ «هرچیزی امکان پذیر است»
بهعنوان تنها اصلی که ضامن پیشرفت است ،دفاع میکند و به نوعی در مسند آنارشیزم معرفتشناختی مینشیند فلذا عبارت
پیشرفت علمی را بر نمیتابد.
واژگان کلیدی :پیشرفت علمی ،پوزیتیویستها ،ابطالگرایان ،کوهن ،فایرابند

بررسی تأثیر نقش فلسفه و تفکر انتقادی در نظام آموزش عالی
1

مریم نجفی مقدم نژاد

2

رحمت اله خوارزمی رحیم آبادی
فهیمه آرین،3
چکیده:

بیشک نظام آموزش عالی نقش مهمی در تولید علم و دانش هر کشور ایفا میکند .و بالطبع هر پیشرفتی در کشور از نظام کارآمد
و صحیح آموزشی و پرورشی آن ناشی میشود و این امر به عوامل متعددی چون تغییر شیوهها و الگوهای تدریس و استفاده از
روشهای نو و فعال بستگی دارد .روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی است .یافتههای تحقیق نشان میدهد تفکر انتقادی بهعنوان
یک عامل مهم برای بهدست آوردن نتایج تحصیلی مطلوب و همچنین عملکرد مناسب در حرفه محسوب میشود .هدف از این
مقاله بررسی تأثیر نقش فلسفه و تفکر انتقادی در نظام آموزش عالی میباشد.

تجارب زیستهی متخصصان از تأثیرگذاری نظریهی انتقادی تعلیم و تربیت بر برنامههای درسی دانشگاهی
حسن نجفی ،اکبر رهنما
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چکیده
نظریهی انتقادی از مهمترین دیدگاههای دهههای اخیر میباشد که تحوالت تازهای را در عرصهی مباحث فرهنگی و علوم تربیتی به
دنبال داشته است .این دیدگاه با رد قاطع بیطرفی علم و طرح مسألهی دخالت آن و نیز این ادعا که وظیفه و رسالت علم امکانپذیر
ساختن رهایی انسان از جبرهای مختلف است ،مرزبندیهای جدیدی را در زمینهی علم بهوجود آورده است .متفکران تعلیم و تربیت
انتقادی با ارائهی تحلیلهایی دربارهی موقعیتهای آموزشی اصطالحات و نظریههایی مانند سلطهی آموزشی ،آگاهی انتقادی ،نظریه -
ی بازتولید ،نظریهی مقاومت ،تعلیم و تربیت مرزی ،برنامهی درسی پنهان و تعلیم و تربیت رهاییبخش را ابداع کردهاند که در
گفتمانهای تربیتی معاصر یافت میشود .آنان دانشگاه ،برنامهی درسی و تعلیم و تربیت را به مثابه عوامل و فعالیتهایی میبینند
که از امور آکادمیک محض فراتر رفتهاند و معانی و استلزمات مهم سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و تربیتی دارند .همچنین از دیگر
نقاط مثبت تعلیم و تربیت انتقادی توجه به گروههای محروم و حاشیهای و بنیادی شمردن نیاز آنها در برنامههای درسی است .در
این راستا پژوهش حاضر کوششی در جهت بررسی تجارب زیستهی متخصصان از تأثیرگذاری نظریهی انتقادی تعلیم و تربیت بر
برنامههای درسی دانشگاهی میباشد .به این منظور ،از روش پدیدارشناسی که کانون توجه خود را بر تجارب زیسته و ادراک بشر قرار
میدهد ،استفاده شد و مصاحبهی نیمهساختاریافته ،با  1نفر از متخصصان فلسفهی تعلیم و تربیت و برنامهی درسی انجام گردید.
اطالعات جمعآوری شده با استفاده از روش اسمیت 296مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
پس از تجزیه و تحلیل ،تجارب شرکتکنندهگان در قالب  1عنصر اصلی (اهداف ،محتوا ،روشهای یاددهی–یادگیری و ارزشیابی) و
 20مضمون فرعی استخراج گردید .نتایج ارزیابی دیدگاه متخصصان حاکی از آن بود که در برنامههای درسی دانشگاهی مبتنی بر
تعلیم و تربیت انتقادی کالس درس ،مکانی است که در آن فرصتهایی برای تعامالت اجتماعی ،نقد ،پژوهش ،طرح مسأله و امکان
تجربه با سبکهای مختلف یادگیری فراهم میشود .در این نوع برنامه درسی دانشجویان به فهم غنای سنتهای فرهنگی متفاوت و
صداهای گوناگون نیاز دارند .آن ها باید بیاموزند که چگونه عمل کنند و در مباحث گوناگون انتقادی و اخالقی فعاالنه شرکت کنند.
در این نوع برنامهی درسی اساتید اندیشمندانی رهاییبخش ،کارگزاران فرهنگی ،روشنفکران ستیزهجو و تحولآفرین بهشمار میآیند
که مهمترین ویژگی آنان شجاعت اخالقی و نقادی است .آنان فراهمآورندهی شرایطی هستند که تحت آن ،خودشان و فراگیران
تجربههای خود را بازاندیشی میکنند ،روابط ظالمانه را میشناسند و راههایی برای رفع آنها ارائه میدهند .متخصصان بر این باورند
که اگر اساتید نقش فعال در ایجاد سؤاالت درباره آنچه تدریس میکنند ،چگونگی آنچه که تدریس میکنند و اهداف متعالی که برای
آن میکوشند ،برعهده بگیرند ،این برای آنها ابزاری میشود که نقش سیاسیتر و انتقادی تر در دفاع از ماهیت انسانی شغل خود و
به همان اندازه در شکلدهی شرایطی که تحت آن کار می کنند ،داشته باشند .به نظر آنان برنامههای درسی متأثر شده باید در پی
توانمند ساختن افراد و مجهز کردن آن ها به آگاهی انتقادی برای روشنگری و نقد ایدئولوژی حاکم و رهایی دانشجویان از جبرها و
سلطههای احتمالی باشد .متخصصان کشف پدیدههایی همچون «فرایند سرکوب»« ،بیعدالتی اجتماعی»« ،حاکمیت زائد»« ،از خود
بیگانگی» ،و تحلیل علل اجتماعی و پیامدهای آن و نیز ضرورت بررسی مفاهیمی چون «روشنگری»« ،رهایی»« ،صلح»« ،آزادی»،
«همبستگی»« ،خودمختاری» و غیره را از سایر نتایج تأثیرگذاری این نظریه تربیتی مطرح نمودهاند.
واژگان کلیدی :نظریه انتقادی ،تأثیرگذاری تربیتی ،برنامههای درسی دانشگاهی ،دیدگاه متخصصان.
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بررسی آرای رونالد بارنت در رسالت و اهداف آموزش عالی
1

اصغر نقدی

2

علیرضا صادق زاده قمصری
3

سید مهدی سجادی
چکیده:

این مقاله با روش توصیفی -تحلیلی رسالت و اهداف آموزش عالی را براساس دیدگاه رونالد بارنت تبیین میکند و آنگاه به نقد و
بررسی مبانی و چهارچوبهای فکری او میپردازد .بارنت با مطالعهی خیلی از اندیشهها و آرای مرتبط سعی میکند با حفظ ایدهی
استقالل دانشگاه ،موضعی را اخذ کند و بر اساس آن اهداف آموزش عالی را توضیح دهد .او در قلمرو هستیشناسی بیثباتی و عدم-
تعین را صفت عصر حاضر میداند و رسالت دانشگاه را در این رابطه «رهاییبخشی» معرفی میکند و در حوزهی معرفتشناسی،
حصول معرفت عینی را نقد کرده و نسبیت را در این حوزه نمیپذیرد و سعی میکند میان آرمانگرایی و عملگرایی موضع منطقی
اتخاذ کرده و نشان دهد که رسالت دانشگاه دربارهی معرفت و پیشفرضهای ایدئولوژیک چیست؟ او در قلمرو جامعهشناسی،
دانشگاه خودمختار مستقل از جامعه را نقد میکند و دانشگاه هضمشده در جامعه را مردود میشمارد و به نقش انتقادی و گفتمان-
محور دانشگاه تأکید می کند و بر رسالت انتقادی و روشنگری دانشگاه در جامعه اصرار میورزد.
واژگان کلیدی :رسالت دانشگاه ،فلسفه آموزش عالی ،دانشگاه گفتمان محور ،استقالل دانشگاه ،رهاییبخشی

---------------------------------------------- .4دانشجوی دوره دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تربیت مدرس nagdi32@yahoo.com
 .2استادیار دانشگاه تربیت مدرس
 .9دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

رسالت و اهداف آموزش عالی بر اساس فلسفهی تعلیم و تربیت اسالمی
اصغر نقدی
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علیرضا صادقزاده قمصری
سید مهدی سجادی
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چکیده:
با وجود تالشهایی که در دهههای اخیر در راستای تبیین و تأسیس فلسفهی تعلیم و تربیت اسالمی به انجام رسیده است ،هنوز در
خصوص اهداف و رسالتهای آموزش عالی که بر فلسفهی تربیت اسالمی استوار باشد ،اقدامی صورت نگرفته است .بدیهی است
فقدان سندی که بهطور مدون و منسجم به این مهم پرداخته ب اشد ،بدون پیامد نبوده و نخواهد بود .در همین راستا ،مقالهی پیش
رو که از بُعد روششناسی تحقیق ،توصیفی -تحلیلی ،از منظرِ هدف ،نظری و از منظرِ پارادایم زیربنایی ،از نوع کیفی به شمار
می رود ،به تبیین رسالت و اهداف آموزش عالی بر اساس فلسفه تربیت اسالمی اقدام کرده است .در ضمن این تالش ،مفاهیم
کلیدی چون هدف ،رسالت ،آموزش عالی و فلسفه تعلیم و تربیت توضیح داده شده و درباره رویکردهای فلسفه تعلیم و تربیت
اسالمی بحث شده است .برای آن که وجه تمایز اهداف و رسالت آموزش عالی در پرتو فلسفه تربیت اسالمی ،با نمونههای دیگر آن
آشکار شود ،مقاله الجرم به دیگر رویکردها ،از جمله حرفهگرایی و نخبه گرایی نیز پرداخته است .از جمله نتایج این پژوهش این
است که رسالت عمدهی آموزش عالی بر اساس فلسفه تربیت اسالمی ،هدایت دانشجویان برای رسیدن به توحید در اعتقاد و عمل
است ،بهگونهای که نیل به حیات طیبه اثر تام آن باشد .هم چنین از جمله اهداف واسطی آن گسترش و تعالی ظرفیت وجودی
دانشجویان در ابعاد مختلف در جهت شکلگیری جامعهی سالم و توسعهی شناخت و بهره گیری از تجارب متراکم انسانی در حوزه-
ی علم و فناوری است.
واژگان کلیدی :هدف و رسالت آموزش عالی ،فلسفه آموزش عالی ،فلسفه تربیت اسالمی ،نخبهگرایی و حرفهگرایی

 .4دانشجوی دوره دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تربیت مدرس
 .2استادیار دانشگاه تربیت مدرس
 .9دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

مطالعهی تحلیلی آزادی علمی در نظام آموزش عالی
سید مهدی معافی مدنی
چکیده:
در حال حاضر ،دنیای علم به صورت غیر قابل کنترلی در حال پیشرفت و تغییر است .با این سرعت سرسامآور پیشرفتهای علمی و
در پی آن تغییر شتابان علم و اطالعات علمی ،فضایی متغیر و در حال رشد ایجاد شده است که در نتیجهی آن ،علوم در هر لحظه
و در پی نقد و بررسی و تحقیق مجدد ،دگرگون می شوند و دقیقاً در چنین فضایی است که علوم با نقد و نقادی رابطهای مناسب
پیدا میکنند .به عبارت دیگر ،اگر فضای علمی و آزاد برای نقادی مباحث مختلف علمی ایجاد شود ،بررسی ،تصحیح ،تکامل ،انتقال
و کاربست درست و بدون غرضورزیهای غیر علمی و صرفاً در جهت کشف حقیقت دانش ،حاصل و به صورت مداوم تکرار میگردد
و این همان مفهوم آزادی علمی است که در نظر است و در این مقاله به بررسی آن پرداخته شود .همچنین اصالت و پویایی
فعالیتهای دانشگاه نیاز به جوّی آزاد و دموکراتیک دارد و اعطای استقالل به دانشگاهها نیز سیاستی اصولی برای افزایش
مسئولیتپذیری ،پاسخگویی و پویایی آن است.
در این مقاله که به صورت تحلیل محتوا است ،با توجه به چا رچوب مفهومی تحقیق به موضوعات ،ابعاد آزادی علمی (آموزشی،
پژوهشی ،سازمانی ،فرهنگی– اخالقی و فکری) ،نظریات و رویکردهای آزادی علمی (کارکردگرا ،هنجاری ،فلسفه اخالق و حقوق،
فلسفه علم ،خردسنجی و جهان حیاتی و عالیق شناختی) و چالشهای آزادی علمی در جهان امروز پرداخته میشود و در پایان
نتیجهگیری ،راه کارها و پیشنهاداتی برای نهادینه شدن آزادی علمی ارائه میگردد.
واژگان کلیدی :آزادی علمی ،استقالل ،مؤسسات آموزش عالی ،استادان.

جایگاه سهوجهی "بنیاد – محوری"  " ،ابزار -محوری"  " ،هدف – محوری"
اخالق در هویت یابی و تعالی آموزش عالی
سکینه سلمان ماهینی
چکیده:
دراین نوشتار با هدف تبیین جایگاه اخالق و نقش آن در آموزش عالی به بررسی سیر تحول نظامهای آموزش عالی در سراسر جهان
در پرتو رسالت آنها ،از طریق مطالعهی کتابخانهای و تحلیل یافتهها ،پرداخته میشود.
نظام آموزش عالی در سراسر جهان در مسیر تکاملی خود رسالتهای مختلفی بر عهده داشته است .این رسالتهای متنوع که در
واقع نوعی پاسخ به محیط بوده است ،امکان تجربهی چندین نسل از نظام آموزشی را فراهم نموده است .تلقی آموزش عالی به
منزلهی ابزار توسعهی دانش و آگاهی بر مبنای رسالت انتقال دانش به نحوی ایستا و ثابت در پرتو فعالیتهای آموزش و تدریس یا
به نحوی پویا و با تأکید بر پژوهشمحوری ،است .توجه به رسالت اجتماعی علم فراتر از انباشت آگاهی محض ،حل مشکالت جهانی
از جمله مشکالت مربوط به نابرابری اجتماعی و اقتصادی ،فقر ،بیعدالتی اجتماعی ،آموزش و بهداشت ناکافی و تخریب محیط
زیست را ،از آموزش عالی مطالبه میکند و تأکید میشود که علم باید در خدمت پیشرفت ،صلح و توسعه قرار گیرد .این تغییر در
انگاره و تلقی از دانش و رسالت مراکز علمی ،آموزش عالی را از جستجوی معرفت محض تئوریک منصرف کرده و به سوی تولید
کاالی راهبردی دانش در بافتی کاربردی سوق داده است .اما در روند این تحول و طلب توسعه علم سودمند از آموزش عالی ،آگاهانه
یا ناآگاهانه انحراف و مغالطهای صورت گرفته است .ظاهراً با انحصار توسعه در بُعد اقتصادی آن ،این سودمندی و نقشآفرینی ،فقط
سودمندی اقتصادی و توسعهی مالی دیده شده و در نتیجه توسعهی دانش اقتصاد-محور رسالت آموزش عالی تلقی شده است.
یعنی آموزش عالی متولی تجاریسازی دانش است .این امر خود سبب تحویلینگری آموزش عالی به بنگاه اقتصادی و در نتیجه
خالء کارکرد اجتماعی ،اخالقی و فرهنگی میشود .این خالء در کارکرد آموزش عالی و فروکاستن آن به نقش اقتصادی ناشی از
ذات علم و تکنولوژی نیست بلکه محصول نگاه تک بُعدی است .زیرا اتفاقاً علم و تکنولوژی موقعیتهایی فراهم مینماید که مسائل
جدید اخالقی و فرهنگی در این موقعیتها مطرح شده و راهحل جدید میطلبد .صرفنظر از سؤاالت اساسی در باب امکان سعادت-
آوریِ ثروت و رفاهآوریِ توسعهی اقتصادی صرف ،انتظار میرود که آموزش عالی که نقطهی تالقی سه قلمرو فرهنگ ،قدرت و دانش
است (ذاکر صالحی ،ص )3رسالت عمق بخشیدن به نگرش های علمی و فرهنگی و بهبود کیفیت زندگی را بر عهده داشته باشد.

یعنی در تحول ساختار فرهنگی و اجتماعی ،بینشها و روش ها و اخالقیات ،نقش مؤثری ایفا کند .البته آموزش عالی به مثابه نهادی
فرهنگی و اجتماعی به موازات تغییرات اجتماعی و محیطی عالوه بر مسألهیابی و پاسخ گویی به این مسائل اجتماعی ،خود با مسائل
و چالشهای فرهنگی و اجتماعی خاصی روبروست ،که نباید نسبت به آنها بیتفاوت بود .چرا که تغییرهای اجتماعی و نیازهای
جدید فرهنگی ،بر برنامه پژوهشی و آموزشی دانشگاه تأثیر میگذارد .بررسی نظامهای آموزش عالی در جهان نشان میدهد که
برای رفع این نقیصه راه کارهای مختلفی اندیشیده شده است که هر کدام کاستیهایی دارند.
دستاورد این پژوهش :تأکید بر تعالی و هویتیابی آموزش عالی بر اساس توسعهی اخالقی با ارائهی مدل آموزش عالی حکمت--
بنیان است .با تأکید بر طلب سودمندی از آموزش عالی و ایفای نقش توس عه ،از فروکاهیدن توسعه ،به توسعهی اقتصادی و
فراموشی ابعاد دیگر بهویژه بُعد اخالقی هشدار داده میشود ،چرا که توسعه اگر فرایند گسترش آزادی واقعی انسان باشد با دیدگاه
محدود ،توسعه برابر با رشد تولید ناخالص ملی یا افزایش درآمد افراد یا صنعتی کردن و پیشرفت فنآورانه تباین دارد .الزمهی
آزادی واقعی ،تعالی اخالقی است .این رسالت در آموزش عالی حکمتبنیان قابل پیگیری و تحقق است .آموزش عالی حکمتبنیان
که زیرساخت الگوی ایرانی و اسالمی توسعه و پیشرفت تلقی میگردد ،امروزه در مغرب زمین نیز به دلیل مواجهه با معضالت فراوان
اخالقی فردی و اجتماعی که رفاه و آسایش را از جوامع سلب کرده ،مورد توجه قرار گرفته است.
بررسی مبانی ،اهداف و فرایند تحقق آموزش عالی حکمتبنیان ،جایگاه ویژه و سهوجهی اخالق را نمایان میسازد .مطالعهی
کتابخانهای و فرا تحلیل نتایج پژوهشها در باب پیامدهای مفید و مضر نسلهای متنوع آموزش عالی در کشورهای مختلف ،سه
نقش عمده را برای اخالق در آموزش عالی حکمت بنیان مطرح مینماید .ضرورت ابتن اء آموزش عالی بر اصول اخالقی بهعنوان مقوم
ذاتی ،نقش بنیادی و مبنایی اخالق را در آموزش عالی روشن می کند .توجه به نقش اخالق در دستیابی به اهدافی نظیر رفاه و
آبادانی در زندگی ،جایگاه ابزاری اخالق را در توسعه علوم مختلف در آموزش عالی ،نشان میدهد .در نهایت معنایابی و تحقق رفاه و
سعادت واقعی در پرتو تحقق فضایل اخالقی ،نقش آرمانی اخالق را در آموزش عالی متجلی میسازد .آموزش عالی حکمتبنیان با
مبنا قرار دادن خردمندی و مسئولیتپذیری ،تعقل و اخالقمندی ،تربیت انسان خردورز متعهد و پایبند به اصول اخالقی را هدف
خود قرار میدهد که بهنحوی اخالقی و با ابزار اخالق بهدنبال دستیابی به مهارتهای مختلف مورد نیاز زندگی روزمره که از اهداف
میانی آموزش عالی تلقی میشود ،است و کسب هر دانش و مهارتی را در پرتو اخالقمندی ،مفید و مؤثر میداند .از این رو مهمترین
مبنا ،ابزار و آرمان و هدف در آموزش عالی در همهی رشتهها و در همهی سطوح ،اخالقمندی و توسعه و ترویج آن است.
واژگان کلیدی :آموزش عالی حکمت بنیان ،اخالق ،بنیادمحوری ،ابزارمحوری ،هدف محوری

تعلیم و تربیت انتقادی و آموزش عالی؛ گذر از پستمدرنیسم انتقادی به فلسفهی پساانتقادی

حمداله محمدی

300

احسان اکرادی
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چکیده:
بیان مسأله:
تعلیم و تربیت انتقادی 902یکی از گرایشهای مهم فکری در تفکر تربیتی بهصورت اعم و سیستم آموزش عالی بهصورت اخص است.
متفکران تعلیم و تربیت انتقادی همانند پائولو فریره ،909هنری ژیرو ،901پیتر مکالرن ،907کارلوس تورس

901

و مایکل اپل

905

متفکران نامآشنای نظریات تربیتی و بهخصوص در حوزهی برنامه ریزی و آموزش عالی هستند .این متفکران در زمینهای
نومارکسیستی به نقد از نظام سرمایهداری و نولیبرالیسم پرداخته و معتقدند که امروزه این نظام از آموزش عالی بهعنوان یکی از
مهمترین عناصر فرهنگ ،برای مشروعیتبخشی و بازتولید روابط نابرابر قدرت بهره میگیرد (ژیرو و ژیرو2001 ،؛ تورس 2049 ،؛
اپل .) 2001 ،از دیدگاه این متفکران رسالت عظیم آموزش عالی عبارت است از پرورش تفکر انتقادی و روحیهی مشارکت مدنی که
پایه های مهم یک دموکراسی مشارکتی را تشکیل میدهند .این رسالتها امروزه تحت سیطرهی تفکر بازارمحو ر به حاشیه کشیده
شدهاند و وظیفهی عمدهی فیلسوفان و متفکران تربیتی نقد این روند و سعی در رهاییبخشی از آن است.
گرچه تعلیم و تربیت انتقادی یکی از گرایش های پویای علوم تربیتی و آموزش عالی است ولی انتقادات فراوانی نیز از آنها میشود
که شایان توجه هستند .دو گرایش عمدهی تعلیم و تربیت انتقادی (تعلیم و تربیت انتقادی به رهبری ژیرو و دانش انتقادی و
سیاستهای برنامهی درسی به رهبری مایکل اپل) همواره از سوی منتقدان به بدبینی ،نگرش دوقطبی ،عدم دقت فلسفی در تبیین

 .4h9mohammadi@yahoo.comدانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران –
 .2دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه عالمه طباطبایی
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- Critical Pedagogy
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مفاهیم ،زبان روشنفکرانه و دوری از عمل متهم شدهاند ( باورز4334 ،903؛ زیباکالم و محمدی .)4939 ،آنچه در تعلیم و تربیت
انتقادی کمتر مورد توجه قرار گرفته است ،گرایشی است که به رهبری فیلیپ وکسلر 903و در جهت رفع نواقص تفکر تعلیم و تربیت
انتقادی صورت گرفته است .وکسلر با تأثیرپذیری از عقاید پساانتقادی 940میشل پوالنی ،944به نقد از نظریات بازتولید و مقاوت در
تعلیم و تربیت انتقادی میپردازد و معتقد است که این نظریات از تبیین واقعیتهای اجتماعی و همچنین ترمیم ازخودبیگانگی بشر
در عصر سرمایهداری ناتوان هستند .وکسلر خودش این گرایش را گذر از پستمدرنیسم 942مینامد ( وکسلر4331 ،و .)4337
پژوهش حاضر برآن است که به بررسی دیدگاه تعلیم و تربیت انتقادی در آموزش عالی بپردازد .برای این هدف سعی میشود تا
دیدگاه تعلیم و تربیت انتقادی در دوگرایش متأثر از ژیرو و اپل (این دو اصطالح با عنوان پستمدرنیسم انتقادی نامیده میشوند)
در باب آموزش عالی با نگرش تعلیم و تربیت پساانتقادی وکسلر مقایسه شود و نقاط برتری و قوت گرایش دوم مورد بررسی قرار
گیرد.
سؤاالت پژوهش:
از دیدگاه تعلیم و تربیت انتقادی (گرایش پستمدرنیسم انتقادی) سیستم آموزش عالی چه اهداف و اصولی دارد؟
چه نقدهایی بر دیدگاه تعلیم و تربیت انتقادی در باب آموزش عالی وارد است؟
گرایش نوین در تعلیم و تربیت انتقادی به رهبری وکسلر (گرایش پساانتقادی) چه اهداف و اصولی را برای آموزش عالی ترسیم می-
کند؟
روش پژوهش:
این پژوهش در زمرهی سنت پژوهشهای کیفی اس ت و در آن از روش تحلیلی-استنتاجی بهره گرفته شده است .در وهلهی اول
دیدگاه تعلیم و تربیت انتقادی (پست مدرنیسم انتقادی) در آموزش عالی مورد تحلیل و نقد قرار میگیرد .سپس به بررسی دیدگاه
پساانتقادی وکسلر پرداخته شده و داللتهای آن برای آموزش عالی مورد بحث قرار میگیرد.
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: یافتههای پژوهش
"949متفکران تعلیم و تربیت انتقادی به تبع گرامشی معتقدند که دانشگاه یکی از نهادهای مهم در تعریف عناصر "فهم عمومی
 از دانشگاه برای مشروعیتبخشی و بازتولید روابط نابرابر، امروزه نولیبرالیسم از طریق بازاریسازی و تجاریسازی دانشگاه.است
 وظیفهی متفکران است که به نقد این سیاستها بپردازند و آگاهی عمومی، از دیدگاه تعلیم و تربیت انتقادی.قدرت بهره میبرد
 فیلیپ وکسلر معتقد است. دانشگاه باید از طریق پرورش روشنفکران ضد نظام سلطه به تحقق این هدف یاری رساند.ایجاد نمایند
 به بعد معنوی نیز، دانشگاه ها باید در کنار پرورش دموکراتیک و سیاسی،که برای آزادیبخشی و درمان از خود بیگانگی بشر امروزی
.توجه داشته باشند و از طریق بهرهگیری از نظام های پویای دینی و عرفانی سعی در پرورش شخصیت یکپارچه داشته باشند
: منابع
 انتشارات دانشگاه تهران: تهران. نقد و بررسی: نظریات تربیتی هنری ژیرو.)4939(  حمداله، فاطمه و محمدی، زیباکالم-4
2- Apple, M. (2004) Creating Difference: Neo-Liberalism, Neo-Conservatism and the
Policies of Educational Reform, Educational Policy, Vol. 18, No.1, pp.12-44
3- Bowers, A.C (1991) Some Questions about the Anachronistic Elements in the GirouxMcLaren Theory of a Critical Pedagogy. Curriculum Inquiry, Vol. 21, No. 2, pp. 239252.
4- Giroux, H. & Giroux, S. (2004) Take Back Higher Education, McMillan: Palgrave.
5- Torres, C.A. (2013)." Neoliberalism as a new historical bloc: a Gramscian analysis of
Neoliberalism's common sense in education", International Studies in Sociology of
Education, 23(2): 80-106.
6- Wexler, P. (1996) Holy Sparks: Social Theory, Education and Religion. New York: Saint
Martin's Press.
7- Wexler, P. (1995) After Postmodernism: a New Age Social Theory in Education. In:
Smith, R & Wexler, P. (Eds) After Postmodernism: Education, Politics and Identity,
Washington: the Falmer Press.
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- Common Sense

نولیبرالیسم و خیزش "پاسخگویی" در دانشگاه؛ تأملی بر تلقی دانشگاه بهعنوان نهاد شبهبازار
حمداله محمدی ،فاطمه زیبا کالم
بیان مسأله
ایدئولوژی نولیبرالیسم در سال های اخیر تأثیر وسیعی بر تعلیم و تربیت در سطح جهانی داشتهاست و آنها سعی میکنند تا از طریق
تربیت عمومی و آموزش عالی ،نوعی از زندگی را که بر طبق عالیق نظام سلطه است ،تبدیل به "فهم عامه "941نمایند .متفکران
تربیتی نولیبرالیسم به پیروی از نظریهی قانون خودانگیختهی 947هایک )4311( 941و نظریهی انتخاب عمومی 945بوکانن)4331( 943
معتقدند که نهادهای اجتماعی و سیاسی نیز از قوانین مشابهی با بازارهای آزاد اقتصادی پیروی میکنند و نهادهای تربیت عمومی و
آموزش عالی ،وقتی بهترین کارایی و کیفیت ر ا دارند که به عنوان نهادهای شبهبازار 943و فارغ از تنظیم دولت باشند .حاصل این
تفکر ،گسترش مدیریت نوین به سبک بازارهای آزاد اقتصادی در داخل دانشگاهها و نهادهای تربیتی دیگر است .پاسخگویی،920
کارایی ،924استانداردسازی از طریق افزایش ارزشیابی های ملی ،افزایش رقابت آزاد ،افزایش نقش صنعت در مدیریت دانشگاهها و
بازاری کردن دانشگاه عناصر مهم این سبک مدیریت نوتیلوری922هستند .متفکران تربیتی مختلف ،این تلقی از دانشگاه را به چالش
کشیده اند و معقتدند که این سبک مدیریتی ،دارای هدف سیاسی است و در پی آن است تا فرهنگ و گفتمان تربیتی نوینی را پایه-
گذاری کند که حاصل آن ناتوانمندسازی آموزش عالی و بهرهگیری از آن برای تقویت هژمونی است (ژیرو  929و ژیرو 2001 ،؛
السن 921و پیترز2007 ،927؛ شور 921و وایت2000 ،925؛ انگوس2049 ،923؛ آمبروزیو 2049 ،923؛کانل  .)2049،990هدف این
پژوهش نیز تأملی انتقادی بر تلقی دانشگاه بهعنوان نهادی شبهبازار است و برای رسیدن به این هدف مدیریت نوین در آموزش
عالی و پروژهی "پاسخگویی" که یکی از مهم ترین اصالحات تربیتی نولیبرالیسم با بهرهگیری از روش انتقادی مورد مطالعه قرار
میگیرد.
سؤاالت پژوهشی
-

تلقی دانشگاه بهعنوان نهاد شبهبازار از چه نوع تفکر ایدئولوژیکی نشأت میگیرد؟

-

تلقی دانشگاه بهعنوان نهاد شبهبازار چه نتایجی دارد و چه نقدهایی بر آنها وارد است؟
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روش پژوهش
در این پژوهش از روش انتقادی بهره برده شده است .باقری وهمکاران ( ) 4933مراحل روش انتقادی در فلسفهی تعلیم و تربیت را
به صورت زیر میداند:
 -4کشف تضادها و تناقضهای موقعیت
 -2مشخص کردن علتها و عوامل پنهان
 -9نقد ایدئولوژی
 -1رهایی بخشی
مبانی نظری پژوهش
نولیبرالیسم مکتب فکری است که برخاسته از پیوند لیبرالیسم سنتی ،اقتصاد کالسیک ،داروینیسم اجتماعی ،محافظهکاری سیاسی
و برخی از گرایشهای دیگر راستگرای سیاسی است .هایک ( )4311بهعنوان یکی از پیشروان نولیبرالیسم ،معتقد است که تکامل
اجتماعی و اقتصادی تابع قوانین خودانگیخته و طبیعیاند و بنابراین هرگونه برنامهریزی و دخالت دولتی در فعالیتهای بازارهای
اقتصادی بیاساس است .بر این اساس ،نولیبرالیسم مدافع خصوصیسازی ،تنظیمزدایی ،994تجارت آزاد ،رقابت و دولتهای کوچک
است .متفکران نولیبرال معتقدند که نهادهای اجتماعی وقتی بیشترین کارایی را دارند که بهعنوان نهادهای شبهبازار و مبتنی بر
رقابت و سیاست عدم مداخله ،مدیریت شوند .نظام آموزش عالی ،یکی از مهم ترین اهداف این بازاری شدن است و نولیبرالیسم سعی
دارد تا از طریق تجاریسازی دانشگاهها و ترویج استانداردسازی و سیستم پاسخگویی مبتنی بر منطق بازارهای آزاد اقتصادی،
کارایی دانشگاهها را افزایش دهد.
یافتههای پژوهش
متفکران مختلف معتقدند نولیبرالیسم نوعی چرخش از حکومت به کنترل غیرمستقیم است (السن و پیترز2007 ،؛ مکایوان992؛
اپل .)2004 ،دولتهای نولیبرال ،برخالف دولتهای لیبرال سنتی ،به نوعی سیاستهای ایجابی روی آوردهاند که هدف آن فراهم
کردن زمینهی مناسب برای افزایش سلطهی ایدئولوژیک بر جامعهی جهانی است .ترویج مدیریت نوتیلوری یکی از ابزارهای
نولیبرالیسم برای افزایش کنترل سیاسی و اقتصادی بر جامعه است .این مدیریت با ظاهری غیرسیاسی و با شعار افزایش کیفیت ،در
پی تبدیل نهادهای اجتماعی به نهادهای شبهبازار است تا از این طریق کارایی آنها را افزایش دهد و دانشگاهها یکی از اهداف عمده-
ی این نوع مدیریت است .ترویج سیستم پاسخگویی مبتنی بر منطق بازاری یکی از بخشهای مهم این نوع مدیریت است که در پی
کنترل اجتماع به روش غیر مستقیم جامعه است .این سیستم ،حاوی روابط نابرابر قدرت است که نتیجهی آن مشروعیت بخشی و
بازتولید نابرابری های اقتصادی و سیاسی موجود است .این نوع مدیریت مروج فرهنگ بازرسی  999است که ناقض اصول دموکراتیک
است و با کاهش قدرت نهادهای اجتماعی و افراد مستقل ،آنها را تبدیل به کارگزاران سیاستهای تحمیلی دولت میکند .این نوع
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 رواج این فرهنگ در نظام آموزش عالی.مدیریت حاوی مبانی انسان شناختی است که مبتنی بر نابرابری و عدم اعتماد است
. مشارکت اجتماعی و اخالق مدنی به شمار میرود، تفکر انتقادی،تهدیدی برای دموکراسی
منابع
: تهران.) رویکردها و روشهای پژوهش در فلسفهی تعلیم و تربیت4933(  طیبه، نرگس؛ توسلی، باقری خسرو؛ سجادیه.1
.پژوهشکدهی مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Angus, Lawrence(2013) School choice: neoliberal education policy and imagined futures, British Journal
of Sociology of Education, DOI: 10.1080/01425692.2013.823835
Ambrosio, John (2013) Changing the Subject: Neoliberalism and Accountability in Public Education,
Educational Studies: A Journal of the American Educational Studies Association, 49:4, 316-333
Apple, Michael(2001) Comparing Neo-Liberal Projects and Inequality in Education, Comparative
Education, Vol. 37, No. 4, pp. 409-423
Buchanan, James (1984) Politic without Romance: a Sketch of Positive Public Choice and its
Normative Implications. In: Buchanan, James and Tollison, Robert(Ed) The Theory of Public Choice,
The University of Michigan Press.
Connell, Raewyn (2013) the neoliberal cascade and education: an essay on the market agenda and its
consequences, Critical Studies in Education, 54:2, 99-112,
Giroux, Henry (2004) Critical pedagogy and the Postmodern/Modern divide: Towards pedagogy of
democratization. Teacher Education Quarterly, 31(1), pp. 31–47.
Giroux, Henry(2003)Youth, Higher Education, and the Crisis of Public Time: Educated Hope and the
Possibility of a Democratic Future, Social Identities, 9: 2, 141 -168
Hayek, F.A (1944) the Road to Serfdom. New York: Routledge Classic
McEwan, Arthur (2005) Neoliberalism and Democracy: Market power versus Democratic Power, in: SaadFilho, Alfredo and Johnston, Deborah(Ed) Neoliberalism: A Critical Reader. London: Pluto Press.
McGuinn, Patrick (2007) New Jersey: Equity Meet Accountability. In: Hess, Frederick & Finn,
Olssen, Mark & Peters, Michael (2005) Neoliberalism, higher education and the knowledge economy: from
the free market to knowledge capitalism, Journal of Education Policy, 20:3, 313-345
Shore, Cris & Wright, Susan (2000) Coercive Accountability: The rise of Audit Culture in Higher
Education, In: Strathern, Marilyn(Ed) Audit Culture: Anthropological Studies in Accountability, Ethics and
the Academy, New York: Routledge Taylor and Francis Group.

آزادی علمی :رهیافتی فلسفی
کامران محمدخانی
سمانه محمدخانی
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چکیده:
نقش دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در ارتقاء پژوهش و نوآوری و نیز در توسعهی سرمایهی انسانی و پرورش آیندهسـازان یـک
کشور ،امروزه بر کسی پوشیده نیست .سرمایهگذاری در بخش آموزش عالی در هر کشوری بهعنوان یکی از مؤلفههای اصلی توسـعه
و ترقی شناخته شده و ملتها نیز در مسیر حرکت به سوی دانایی و اقتصاد دانشمحور ،بهگونهای روزافزون به تولید و انتقال دانـش
نیازمندند .در این میان اعضای هیأت علمی بهعنوان اصلیترین بازیگران عرصهی علم و دانایی و نیز فرماندهان فکری جامعـه عمـل
کرده و در کنار رسالتهای متعدد خود دو وظیفهی عمدهی تولید و انتقال دانش را نیز بر عهـده دارنـد .شـواهد تـاریخی و تجـارب
دانشگاه های برخی از کشورها نشان داده است که هرگاه آزادی علمی در یک نظام آموزش عالی تهدید شود ،صدمات جبرانناپذیری
بر پیکرهی آن نظام وارد خواهد آمد .آزادی علمی که همانا آزادی اعضای هیأت علمی ،فرهیختگان و دانشـگاهیان بـرای جسـتجوی
حقیقت در چارچوب وظایف حرفهای آنهاست ،ضمانتکنندهی پیشرفت علم و دانش از طریـق آزادی محققـان در انتخـاب موضـوع
پژوهش ،انجام آن و نیز در انتشار و انتقال یافتههای تحقیق است .دالیل توجیه آزادی علمی را حداقل در دو مورد میتـوان بررسـی
نمود؛ اول اینکه انسان ذاتاً و فینفسه جستجوگر ،کنجکاو و به دنبال کشف حقیقت است .بنابراین محدود و مسـدود نمـودن مسـیر
علمی وی ،اقدامی غیرانسانی و مغایر با فطرت بشری است و دوم اینکـه تبلـور آزادی علمـی ،کـه الزمـهی بسـیاری از اکتشـافات،
اختراعات و ابداعات دانشمندان و پژوهشگران است ،در بسیاری از جنبههای رفاه بشری و سودمندی عمـومی قابـل مشـاهده اسـت.
بنابراین با نفی آزادی علمی ،عالوه بر بیتوجهی به فطرت انسانی ،جوامع بشری را نیز از رفاه عمومی محروم نمودهایم.

 .4عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،گروه مدیریت آموزش عالی
 .2دانشجوی دکتری  ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،گروه مدیریت و برنامهریزی فرهنگی

برای شناخت هر چه بیشتر آزادی علمی ،مطالعه و بررسی دقیق تاریخ و فلسفه علم کامالً ضروری است .تنها با وجود استداللهـای
محکم و تبیین شواهد تاریخی است که مفاهیمی چون آزادی علمی قادر خواهد بود که بر بنیادهای مستحکم اندیشه و تفکـر تکیـه
داده و تضمین گر عقالنیت بسیاری از اقدامات ،رفتارها و عملکردهای نظام آموزش عالی باشد.
از جمله دالیل تدوین این مقاله ،بیتردید ناشی از یک نیاز جدی به گردآوری و تدوین ادبیاتی معتبر و منسجم است .امید کـه ایـن
پژوهش و نتایج حاصل از آن بتواند تا حد قابلتوجهی خالء موجود در حوزهی فلسفهی آموزش عـالی را پُـر نمـوده و راهگشـای راه
پژوهشگران این عرصه قرار گیرد .در این مقاله ،ابتدا به تعریف مفهوم آزادی علمی پرداخته خواهد شد .سپس فلسـفه و تاریخچـهی
آن مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و در پایان کارکرد آزادی علمی ،مکانیسمهـای اجرایـی آن در دانشـگاههـا و نیـز سـاز وکارهـای
پشتیبانی این مفهوم بررسی خواهد شد.
واژگان کلیدی :آزادی علمی ،فلسفه و تاریخچه آموزش عالی ،ساز و کارهای اجرایی و پشتیبانی

آموزش عالی از منظر مکتب فلسفی اصالت وجود (اگزیستانسیالیسم)336؛ جایگاه و مصادیق کاربردی آن در مدیریت
آموزش عالی
کامران محمدخانی
انور شاهمحمدی
محمد اسدی
چکیده:
هدف این مقاله تبیین جایگاه آموزش عالی از منظر اگزیستانسیالیسم یا فلسفه وجود یا وجـودگرایی بـهمثابـه انقالبـی اسـت علیـه
فلسفه های کالسیک ،به هر شکلی که باشند و به هستی انسان بـیش از هـر چیـز دیگـر توجـه دارد .در نهایـت جایگـاه و مصـادیق
کــاربردی ایــن مکتــب فلســفی در مــدیریت آمــوزش عــالی مــورد بحــث و تجزیـه و تحلی ـل قــرار خواهــد گرفــت .اصــول فلســفه
اگزیستانسیالیسم مبنی بر اصالت وجود و تقدم آن بر ماهیت انسان است .اگزیستانسیالیسم بـه انسـان بیشـتر توجـه دارد و او را در
انتخاب آزاد میداند و از همین آزادی در انتخاب است که مسئولیت پیدا میکند .در ایـن دیـدگاه انسـان خـالق افعـال و سـازندهی
مسیر خویش است .به عبارت دیگر ،انسان تعیین کننده و سازندهی زندگی خویش است و وجود بر ماهیت مقدم اسـت .یعنـی انسـان
نخست به عرصهی جهان پا مینهد ،سپس تالش خود را برای تشـخص خـویش آغـاز مـیکنـد .هـدفهـای مهـم آموزشـی از نظـر
اگزیستانسیالیسم عبارت است از )4 :رشد و گسترش آگاهی فرد؛  )2فراهم آوردن فرصت برای انتخـاب آزاد و اخالقـی؛  )9تشـویق
خودشناسی و  )1رشد و تکامل احساس مسئولیت شخصی یا مسـئول بـار آوردن شـخص .برنامـهی درسـی در ایـن مکتـب شـامل
مهارت ها و موضوعاتی است که واقعیت طبیعی و اجتماعی را تبیین میکنند و مهم تر از همه شامل علـوم انسـانی اسـت کـه مبـین
انتخاب انسان است .وجود موضوعاتی از قبیل تاریخ ،ادبیات ،زبان ،ریاضی و علوم و غیره بهعنوان حوزههای معرفـت مسـلم انگاشـته
میشوند .شاگرد باید محور اصلی قرار بگیرد و مطالب موردنیاز او در برنامه درسی گنجانده شود .در محتوای درسی آنچه مهم اسـت
ایجاد آگاهی نسبت به ارزشهای اخالقی است و سپس زمینهسـازی بـرای انتخـاب شخصـی .مقالـهی اخیـر از لحـاظ هـدف ،جـزء
پژوهشهای نظری است و روش مورد استفاده در آن از نوع توصیفی ـ تحلیلی است .نتایج تحلیلهای مذکور نشان میدهد مصادیق
کاربردی فلسفی اصالت وجود در محورهای زیر قابلبحث است )4 :جایگاه مؤلفههـای فـردی در مـدیریت آمـوزش عـالی؛  )2تـأثیر
انگیزش و توانایی انسان در مدیریت آموزش عالی؛  )9جایگاه اختیار و آزادی انسان در مدیریت آموزش عـالی؛  )1جایگـاه محوریـت
امور در آموزش عالی؛  )7جایگاه خودشناسی و خودشکوفایی در مدیریت آموزش عالی؛  )1جایگاه توجه به روابط انسانی در مدیریت
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آموزش عالی؛ و  )5جایگاه تغییرات در انسان در مدیریت آموزش عالی .از دستاوردهای نظری مقالهی اخیر ارائهی مباحث کـاربردی
در ارتباط با مکتب اگزیستانسیالیسم بر اساس محدوده و زمینهی آموزش عالی است .درحالیکـه در ادبیـات نظـری موجـود مکتـب
اصالت وجود در آموزشوپرورش یا با رویکردی کلینگر به آموزش ارائه شده است.

کلمات کلیدی :آموزش عالی ،فلسفه هستیگرایی ،اصالت وجود (اگزیستانسیالیسم) ،مصادیق کاربردی ،مدیریت آموزش عالی.

فلسفهی آموزش عالی :ماهیت و قلمرو
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چکیده
آموزش عالی گرچه از مقاطع تکمیلی نظام های تعلیم و تربیت محسـوب شـده و تمـام کشـورها بـا گسـترش و عمـقبخشـی بـه
عملکردهای این حوزه بهدنبال توسعهی فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی جامعه خود هستند ،اما تاکنون از منظـر فیلسـوفان تعلـیم و
تربیت مغفول مانده است .با مروری بر تاریخ اندیشه و مطالعهی تاریخ دانشگاه و تحوالت سیاسی-اجتمـاعی مربـوط بـه آن ،بـا آثـار
پراکندهی بسیاری از فیلسوفان و متفکران بزرگ مواجه میشویم که دربارهی آموزش عالی و مسایل مرتبط بـا آن بـوده و مطالعـات
بسیاری پیرامون «دین و معنویت در آموزش عالی» و «اخالق در آموزش عالی» صورت گرفته و برخی اندیشمندان نیـز تحـتتـأثیر
آموزه های مکاتب فلسفی به ارائهی دیدگاههای خود پیرامون مسایل و مؤلفههای نظـام آمـوزش عـالی پرداختـهانـد .بـا وجـود ایـن،
ضعف های بنیادین و خألهای پژوهشی زیادی در این قلمرو مشاهده می شود و مطالعات مـرتبط بـا آمـوزش عـالی بـدون توجـه بـه
بنیادهای فلسفی نظریه های کاربردی موجود دنبال می شود .بر همین اساس ،پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی-تاریخی بـه دنبـال
توصیف ماهیت و ترسیم قلمرو و چارچوب نظری حوزه دانشی «فلسفه آموزش عالی» و تشریح مسائل ویژهی این حوزه بـوده اسـت.
برای این کار ،پس از مروری تاریخی بر مطالعات فلسفی مرتبط با آموزش عـالی بـه تحلیـل ماهیـت آمـوزش عـالی و دیـدگاههـای
گوناگون درباره اهداف آموزش عالی پرداخته شد .در ادامه ،جهت ترسیم قلمروی برای فلسـفه آمـوزش عـالی ،مهـمتـرین مسـائل و
چالشهای آموزش عالی که مواجهه با آن ها نیازمند رویکردی فلسفی است ،مورد بررسی قرار گرفت.
مروری بر تاریخ مطالعات بنیادین مرتبط با آموزش عالی نشان می دهـد کـه فیلسـوفان بزرگـی ماننـد کانـت ،هومبولـت ،فیختـه،
شلینگ ،شالیرماخر ،هایدگر ،یاسپرس ،هابرماس ،لیوتار و دریدا در این خصوص تأمل داشته و رسالههایی منتشر کردهاند .با نظر بـه
این پیشینه بسیار مهم و دیدگاه هایی که دربارهی اهداف کالن آموزش عالی مطرح شده است ،تبیین ماهیت فلسـفه آمـوزش عـالی
آسان تر خواهد شد  .تاکنون اهداف گوناگونی همچون آموزش ،پژوهش ،پـرورش متخصـص ،اصـالح اجتمـاعی و کـارآفرینی مـدنظر
اندیشمندان قرار گرفته است .همچنین ،تأمالت فیلسوفان تحلیلی تعلیم و تربیت دربارهی مفهوم «آمـوزش عـالی» و نسـبت آن بـا
مقاطع و سطوح تحصیلی دیگر ،به این امر کمک میکند.
در ادامه ،برخی مسائل اساسی آموزش عالی که مستلزم نگاهی فلسفی میباشند ،جهت طرح قلمرو اصلی حوزهی فلسـفه آمـوزش
عالی بررسی شدند .ابتدا تأکید شد که حوزه میانرشتهای مطالعات بنیادین آموزش عالی بایستی با نظر به مسائل گونـاگون آن و بـا
استفاده از فلسفه های مضاف (همچون فلسفه علم ،فلسفه دین ،فلسفه سیاسی-اجتماعی ،فلسفه حقوق ،و غیره) و البته دانـشهـای
مضاف دیگر (همچون جامعه شناسی معرفت ،مدیریت دانش ،و غیره) مورد مالحظه و بررسی قرار گیرد .سپس ،به تشـریح و توضـیح
جایگاه دین و اخالق در آموزش عالی پرداخته شد .زیرا همواره یکی از انتظارات جامعه از مؤسسات آموزش عـالی ،در کنـار تولیـد و
توسعه دانش ،ایجاد فضایی برای رشد و توسعه اخالق و معنویت بـوده و تأسـیس دانشـگاه اسـالمی نیـز منـوط بـه ارائـهی طرحـی
دینمدار و اخالقمحور است.
از همان ابتدای شکل گیری نهاد دانشگاه در قرن  42و 49میالدی ،یکی از انتظارات جامعـه از مؤسسـات آمـوزش عـالی ،در کنـار
تولید و توسعه دانش ،ایجاد فضایی برای رشد و توسعه اخالق و معنویت بوده است .اما بهتدریج متفکران عقاید خـود را در مخالفـت
با کلیسا بیان کردند و اومانیسم و سکوالریسم جایگزین تفکر دینی کلیسا شد .با گذشت چند دهه از سکوالرسازی ،دانشگاهها دچـار
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علمگرایی محض شده و نتیجهی این امر ،کشانده شدن علم به صحنهی تجارت و سودآوری بدون در نظر گرفتن مسـائل اخالقـی و
دوری از فرهنگ عامه بود .اخیراً تغییر نگرش نسبت به حضور دین و معنویت در تمـام نهادهـای اجتمـاعی از جملـه آمـوزش عـالی
تحتعنوان انقالب پساسکوالر روزنه های امیدی گشوده است؛ بهنحوی که اندیشمندان بسیاری به از میان برداشتن مرزهای ایمـان و
دانش معتقد شده و از نقش دین بهعنوان یک پدیدهی اجتماعی و یک شیوهی دانایی یاد میکنند .آموزش عالی در جهان اسالم نیز
دوره های متفاوتی را پشتسر گذاشته و اخیراً بحث «اسالمیسازی دانشگاه» بهطور جدّی مدنظر اندیشمندان مسـلمان قـرار گرفتـه
است .از سوی دیگر ،از آنجا که تربیت اخالقی با نظر به جنبههای فلسفی مباحث اخالقی همواره یکی از شـاخههـای مهـم و جـدّی
فلسفه تعلیم و تربیت بوده است ،مجموعه مباحث مطرح مربوط به اخالق در آموزش عالی را نیز میتوان در قلمـرو مباحـث فلسـفه
آموزش عالی گنجاند .بر این اساس ،اخالق روابط آکادمیک ،اخالق تدریس ،اخالق پژوهش ،پـرورش اخالقـی دانشـجویان و بررسـی
مسائل و معضالت اخالقی نهاد آموزش عالی از جمله مباحثی هستند که در این قلمرو قرار مـیگیرنـد .در دهـههـای اخیـر ،برخـی
صاحب نظران نسبت به فروپاشی اخالقی دانشگاه هشدارهایی داده بودند؛ اما گویا وضعیت اخالقی آمـوزش عـالی هـمسـو بـا اوضـاع
اخالقی جهان معاصر همچنان در سراشیبی تند قرار دارد.
کلیدواژهها :فلسفه آموزش عالی ،اهداف آموزش عالی ،ایده دانشگاه.

دین و معنویت در آموزش عالی :استلزاماتی برای اسالمیسازی دانشگاه
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چکیده
یکی از انتظارات مردم از مؤسسات آموزش عالی ،در کنار تولید و توسعهی دانش ،ایجاد فضایی برای رشد و توسعهی اخالق و
معنویت است .در حال حاضر ،در دانشگاههای غربی چالشهایی جدّی دربارهی ارتباط دانش و معنویت وجود داشته و برخی از
دانشگاهیان به طور جدّی سکوالریسم را نقد کرده و این گزاره که تنها هدف دانشگاه تولید دانش و اشاعه آن است را مورد مناقشه و
بررسی قرار دادهاند .در طول دهههای قبل ،آموزش عالی در غرب تغییرات عمدهای را تجربه کرده است و بخشی از دینداران دالیلی
جدّی برای مشروعیت حضور دین در دانشگاه اقامه و در ابتدای قرن  ،24برخی از دانشجویان و اعضای هیأت علمی اذعان میدارند
که سکوالریسم در حذف مؤلفههای دینمدا ری و حذف دین از سطح جامعه بسیار افراطی عمل کرده است و این تصور که قادر به
حذف کامل دین است ،توهمی بیش نبوده است .در جهان اسالم نیز پیوند نهاد آموزش عالی با آموزههای دین اسالم یا همان طرح
«اسالمیسازی دانشگاهها» ،یکی از دغدغههای اندیشمندان بوده است .در این زمینه ،دیدگاههای بسیاری مطرح شده و اقدامات
عجوالنهای هم انجام شده است .بهنظر میرسد مطالعهی تاریخ تعامل نظام آموزش عالی غرب با دین و تحلیل انتقادی افراطها و
تفریط های صورت گرفته در این زمینه ،خصوصاً تأثیر تعصبات دینی ،خرافات و بدفهمیها و نحوه گسترش سکوالریسم در این
نظامها ،استلزامات مفیدی برای طرح اسالمیسازی دانشگاه ها در ایران خواهد داشت .بر این اساس ،هدف اصلی این پژوهش تحلیل
انتقادی جایگاه دین و معنویت در آموزش عالی جهت ارائه استلزاماتی برای اسالمیسازی دانشگاه بود .برای دستیابی بدین هدف،
ابتد ا تعامل دین با نظام آموزش عالی در غرب مورد بررسی قرار گرفته و تأثیر تعصبات و بدفهمیهای دینی و روند سکوالریسم
علمی تحلیل شد .سپس ،با بررسی ویژگی های آموزش عالی در جهان اسالم ،شرایط و لوازمی برای طرح اسالمیسازی دانشگاه ارائه
شد.
نتایج پژوهش نشان داد که هدف اصلی و نخستین دانشگاه های اروپا در آغاز تأسیس ،استفاده از علم موجود برای تبلیغ و
استحکام عقاید دینی بود .از اوایل قرن  47اروپا دچار تحوالت مهمی شد و متفکران به تدریج عقاید خود را در مخالفت با کلیسا
بیان کردند و اومانیسم جایگزین تفکر دینی شد .در اواخر قرن  43و با پیگیری دانشمندان اروپایی برای حذف دین از صحنه
جامعه ،دانشگاه ها رویکرد سکوالر را اتخاذ و اعالم کردند که دانشگاه محل ترویج علم انسانی و تجربی به دور از نگاههای دینی است.
با گذشت چند دهه از سکوالرسازی ،دانشگاهها دچار علمگرایی محض شده و نتیجه این م ساله ،کشانده شدن علم به صحنه تجارت
و سودآوری بدون در نظر گرفتن مسائل اخالقی و دوری از فرهنگ عامه بود .فیلسوفان پستمدرن با هشدار به این جهتگیری
علمی ،معتقدند که اگر آموزش عالی در روند فعلی خود تغییری ندهد در سراشیبی سقوط افتاده و دچار مصرفگرایی علمی خواهد
شد .آموزش عالی باید هویت خود را مورد بررسی دوباره قرار دهد و در کارکردهایش تغییر ایجاد کرده و مرزهای دانش و تولید آن
را در ارتباط با جامعه و فرهنگ مورد مالحظه قرار دهد .این امر شامل تغییر نگرش نسبت به حضور دین و معنویت در دانشگاه نیز
میشود.
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در جهان اسالم نیز پیوند نهاد آموزش عالی با آموزههای دین اسالم ،یکی از دغدغههای اندیشمندان بوده است .در این زمینه،
دیدگاه های بسیاری مطرح و اقدامات عجوالنه ای هم انجام شده است .قبل از تأسیس دانشگاه غربی ،در کشورهای اسالمی مراکز
علمی و پژوهشی وجود داشتند که در آنها دانشهای گوناگونی تدریس میشد .اما بعد از رکود فرهنگ و دانش در اسالم و آغاز
استعمار ،ورود «علم جدید» به جهان اسالم به مناقشات گستردهای در بین نخبگان مسلمان دامن زد و تحوالت گستردهای در نظم
دینی زندگی مسلمانان پدید آورد .اولین کسانی که با غرب و فرهنگ آن برخورد داشتند ،به این تجربه رسیدند که تأسیس دانشگاه
و نزدیک شدن به فرهنگ غربی راهحلی برای برون رفت ملتهای مسلمان از عقبماندگی است .اما با فروکش کردن شیفتگی اولیه
نسبت به تجدد و ظهور مشکالت آن و ضعف امت مسلمان ،عقبماندگی ،استعمار ،فقر فرهنگی و نبود تحول در میان مسلمانان،
موجب آن شد که متفکران اسالمی به فکر راه حل برای تغییر وضعیت جامعه اسالمی بیافتند .در نتیجه ،طرح اولیه ایده اسالمی-
سازی دانشگاه در بین مسلمانان کشورهای مصر ،پاکستان ،ایران و مالزی ارائه شد.
بر این اساس ،استلزاماتی برای اسالمیسازی دانشگاهها بیان میشود .مهم ترین موضوع در این رابطه تشریح اهمیت علم و
علم آموز در فرهنگ اسالمی است .در فرهنگ اسالمی ،صرفاً علوم دینی مورد توجه نیستند و تمام علوم به شرط خدمت به بشر،
علم نافع خواهند بود که تحصیل و تدریس در آنها ،حرکتی مورد تأیید دین است .بنابراین ،میتوان گفت در بحث اسالمیسازی
دانشگاه ،نباید اصالح محتوای آموزشی صرفاً با نظر به علوم دینی مدنظر قرار گرفته و دروس دانشگاهی که برای حل مشکالت
علمی و گسترش علمی افراد و جامعه خاص طراحی شدهاند نادیده گرفته شوند .تحصیل و تدریس علوم طبیعی با جهتگیری الهی
می تواند به همان میزان علوم دینی صواب و عبادت محسوب گردد .استلزام دوم در این زمینه ،درباره ضرورت بیان انتظارات جامعه
از دین و میزان و نحوه دخالت دین در اداره نهادهای اجتماعی بود .طرح توقعات اشتباه از دین و مخالفت با رویکردها و تفسیرهای
جدید دینی در غرب ،مو جب ظهور سکوالریسم و کنار گذاشتن دین از عرصه آموزش عالی شد .با مشخص کردن مرز توقع ما از
دین و توجه به رویکردهای جدید و برخورد منتقدانه با آنها ،فضای باز ،منعطف و معقوالنه برای معنویسازی آموزش عالی فراهم
شود .مسأله مهم دیگری که طرح آن در این راستا ضروری به نظر رسید ،تعیین نحوه ارتباط علم و دین بود .همچنین ،در راستای
اسالمیسازی دانشگاهها به نظر می رسد پس از اتخاذ موضع خود نسبت به رابطه میان علم و دین ،بررسی امکان ،ماهیت و روش
علم دینی در این بحث اهمیت بسیار دارد .دین در معنای گزیدهگوی آن ،به هیچ وجه متکفل آن نیست که علوم مختلف را در خود
جای داده باشد« .گزیدهگوی» بودن ادیان الهی و قرار دادن هدایت آدمی به ساحت ربوبی در کانون خود ،ما را از سودای برساختن
«دین علمی» یا «ملغمه دین و علم» مأیوس میسازد .دین می تواند مبنا و اساس قرار بگیرد ،اما ادعای استخراج برخی از موارد
معقول نیست .بسیاری از موارد هستند که به پایه های قوی علمی نیازمندند که در قرآن ذکر نشده و بر عهده خود بشر است که به
اکتشاف در این موارد بپردازد.
واژگان کلیدی :دین؛ آموزش عالی؛ دانشگاه؛ اسالمیسازی

مدیریت دانش و مؤسسات آموزش عالی؛ ضرورت ،نقشها و کارکردها
کاظم منافی شرف آباد .910اسماعیل جعفری .914عباس
پورسلیم
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چکیده
در دنیای پیچیده و مدرن امروزی ،همه چیز به سرعت در حال تغییر است .دانش بهعنوان مولد تغییرات ،خود امری است کـه
از این قاعده مستثنی نیست ،که البته این امر می تواند با انجام مدیریتی بهینه ،کارایی بیشتری داشته باشد .اینجاست کـه مـدیریت
دانش بهعنوان فرایند منظم ساختن ،انتخاب کردن ،سازماندهی ،گزینش و ارائهی دانـش ،و بـا هـدف گسـترش ،انتقـال و نگهـداری
دانش در سازمانها ،مراکز و مؤسسات بهوجود آمده است .بدین ترتیب باید توجه داشت که مدیریت دانش امری پایـانناپـذیر اسـت
که می تواند همواره سازمانها را در ایجاد تغییرات سازنده کمک نماید .از این رو توجه به مدیریت دانش امری است که ضرورت آن
همواره باید مد نظر سازمانها ،مراکز و مؤسسات باشد ،بهخصوص در مراکز آموزش عالی باید توجه ویژهای به آن صورت پذیرد .چرا
که ما در عصر اقتصاد دانشمدار به سر میبریم و دانش بهعنوان یک منبع حیاتی برای کسب برتری رقابتی شناخته شـده اسـت .در
این ارتباط ،آموزش عالی از یکسو ،محور توسعه و تحول در جوامع مختلف و کانون اصلی تربیت نیروی انسانی متخصص و آمـوزش
دیده جوامع بوده که به انتقال دانش به نسل جوانان و آیندهساز میپردازد ،و از سوی دیگر آنها دریافتهاند که هیچچیز بـه انـدازهی
دانش نمیتواند آنها را در دنیای رقابت حفظ نماید .بنابراین تحقق مدیریت دانش ،در این حوزه از الزامات اساسی به شمار مـیرود.
مدیریت دانش همچنین میتواند ابزاری جهت توسعهی جامعهی دانشمحور نیز باشد .هدف اصلی مقالهی حاضر ،آشنایی با مفهـوم
مدیریت دانش و توجه به ضرورت ،نقشها و کارکردهای مدیریت دانش در سازمانها بهخصوص در نظام آموزش عالی میباشـد کـه
به شیوهی توصیفی و از نوع تحلیل اسنادی انجام شده است .در این زمینه مطالعات و منابع داخلی و خارجی مـرتبط بـا موضـوع بـا
استفاده از فرمهای فیشبرداری گردآورده شده و به شیوهی کیفی به ارائهی یافتههـای پـژوهش ،پرداختـه شـده اسـت .نتـایج ایـن
پژوهش نشان میدهند که به کارگیری مدیریت دانش از سوی مؤسسات آموزش عالی نسبتاً امری ضروری به حساب میآید که می-
تواند این مؤسسات را جهت رقابت در دنیای در حال تغییر آماده نگه دارد و آنها را برای حضور در آیندهای بهتر و مطمئنتر یـاری
رساند.
واژگان کلیدی :مدیریت دانش ،آموزش عالی ،ضرورت ،کارکرد
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فلسفهای در حمایت از پُرنویسی در تولید علم:
بُعد تصاحبِ معنا در نظریهی تفسیر پل ریکور
سیدجالل هاشمی
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بیان مسأله
اغلب شنیده میشود که جمع بیشتر نویسی و بهتر نویسی ممکن نیست و آنان که بسیار مـینویسـند ،آثارشـان سرشـار از خـبط و
خطاست؛ در مقابل گفته میشود نه کم کاری نشان قوت علمی است و نه پُرکاری نشان ضعف؛ عالوه برآن ،الزمـهی دانـشآفرینـی و
کار عالمانه جدّی ،پُرکاری و تالش در جهت ایجاد میزان مناسبی از فرآوردههای علمی است (اسالمی اردکـانی .)9 :4939 ،تـاکنون
افراد و گروههای مدافع هر نگرش ،کوشیده اند با معرفی و عَلَم کردن مصادیقی که مؤید دیدگاهشان است ،دیگران را متقاعد سـازند
که نظر آنان مقرون به صحت است .مثالً از یک سو آثار و نوشته های نویسندگان و پژوهشـگران پرکـاری در دسـت اسـت کـه فاقـد
معیارهای نوشتن عالمانه و قوت علمی میباشد و در جامعه هدف نیز اثرگذاری الزم را نداشته و به مثابه صفحه سیاه کردن دانسـته
میشوند .در اجتماعات آکادمیک نیز با این گونه نوشتهها با تعابیری نظیر «نمیدانم این را چگونه چاپ کردهاند!؟»« ،ایـن آقا/خـانم
دکتر چطور از نوشتن این چیزها[ی سطحی] خجالت نمیکشد!؟» مخالفت به عمل میآید .البته شماری از نویسندگان پرکار ،دارای
آثار کلیدی و اثرگذار نیز هستند .از سوی دیگر مقاالت و کتابهایی از برخی از دانشـمندان و فیلسـوفان در دسـترس اسـت کـه بـا
وجود تک بودن و کوتهنویسی ،اثر چشمگیری در جامعهی علمی بر جای گذاشته و هزاران بار مورد استناد و یا نقادی قرار گرفته اند
و اساساً زمینه ای برای مباحثه و تولید علم بوده اند .مدافعان چنین نویسندگانی میگویند «کم بنویس ولی خوب بنویس» .در برابـر
این دو نگرش رقیب ،اصل بدیهی و مورد تأیید شعور متعارف این است« :بهتر است درست و عالمانه بنویسی» .بنابراین سـه دیـدگاه
قابل تشخیص است :پرنویسی با خوبنویسی سازگار نیست؛ در کمنویسی دیدگاههای عالمانهتری تبلور مییابند؛ و اصل بـر نگـارش
درست و عالمانه است .اغلب گروههای آموزشی در دانشگاههای ایران مبتال به تقابل بنیـادین پرنویسـی بـا خـوبنویسـی هسـتند و
دربارهی آن موضع دارند .در این پژوهش فارغ از تالش برای یافتن آثار نویسندگان کمکار ولی اثرگذار و یا پرنویس کم اثر و یا حتی
بعضاً مؤثر ،بررسی این مسأله پیگیری میشود که مبانی فلسفی در تقابل پرنویسی و کمنویسی/خوبنویسی در تولید علم ،کدام یک
را برتافته و مورد حمایت قرار میدهند و به کدام یک اعتبار بیشـتری مـیبخشـند .در ایـن میـان پُـل ریکـور)4349-2007( 344
فیلسوف فرانسوی ،نظریهای در باب تفسیر متن و فهم معنای متن ارائه داده ،و متن را به انواع متون و بهویژه به کـنش انسـانی نیـز
تعمیم داده – که شامل سه مرحله است .فرایند تفسیر یا قوس هرمنوتیکی345پُلی است که از یکجا شـروع مـیشـود و در جـای
دیگر به پایان میرسد .این فرایند از نظر وی از «تبیین »346آغاز میشـود .تبیـین ساختارشناسـی مـتن اسـت ،پـس از آن نوبـت
فهم 347یا همان تفسیر است .مرحلهی سوم و پایانی تصاحب 348معنای متن یا به خود اختصاص دادن معنای متن است .کـه در
این مرحله انسان پیشفرضهای خود را اصالح میکند (حسنی .)453-432 :4933 ،ریکور ( )4334به خـود اختصـاص دادن را بـه
روش زیر تعریف کرده است :من با اختصاص دادن به این درک میرسم :که تفسیر یک متن در خودتفسیری فاعـلشناسـا (مفسـر)
اوج می گیرد که از این پس خود را بهتر درک کرده ،خود را به طور متفاوت درک میکند یا به سادگی درک خود را شروع میکنـد.
ریکور میگوید که اگر عینیسازی معنی یک واسطهی ضروری بین نویسنده و خواننده باشد پس به فراینـدی نیـاز دارد کـه او آنـرا
«اختصاص معنی» می نامد .فرایند درک که شامل اختصاص دادن است؛ رویدادی در یک چارچوب زمانی خاص است .وقتی شناخت
خود شروع شود ،یک خود جدید به تدریج ظهور میکند که قبل از مواجه با متن وجود داشت به گونهای که درک انعکاس خـود در
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متن نیست بلکه آشکارسازی یک خود-وسیع شده است تا دنیای خود در دنیاهای احتمالی دیگران ادغام شود .این مسأله بـه معنـی
تفسیر من هستم تا من فکر میکنم میباشد (تن ،ویلسون و اولور .)1-40 :2003 ،با رویکردی استنتاجی به نظریهی تفسـیر مـتن و
فهم معنای متنِ ریکور ،میتوان در باب پرنویسی به نتایجی رسید.
اهداف پژوهش
 .4تبیین نظریهی تفسیر متن ریکور بهعنوان فلسفهی حامی پرنویسی عالمانه
 .2استنتاج گزارهی واقعنگر فلسفی حامی پرنویسی عالمانه در نظریهی تفسیر متن ریکور
روش پژوهش
این پژوهش با رویکرد استنتاجی و روش پیشرونده (باقری ،سجادیه و توسلی )421 :4933 ،صـورت گرفتـه اسـت .در ایـن قیـاس،
عالمانه نوشتن جهت تولید علم بهعنوان هدف ،پرنویسی بهعنوان گزارهی واقعنگر مبنایی /فلسفی و علمی و تجویز پرنویسی عالمانـه
(تصاحب معنای متون مورد مطالعه و مورد نقل و نقد) بهعنوان اصل استنتاج شده در نظر گرفته شده است.
دستاوردهای پژوهش
در مرحلهی سوم تفسیر از نظر ریکور ،معنای متن به تصاحب و تملک خواننده و در اینجا نویسندهی پرنویس در میآید؛ از آنِ خـود
کردن معنای متن ،تخصیص همان معنایی به خویش است که یک متن برای خوانندهای خاص دارد و محکی و مدلول مـتن جهـانی
را به روی خواننده میگشاید و موجب توسع وجودیِ خواننده /مفسر و در اینجا نویسنده میگردد .به همین رو هر قدر یـک دانـش
پژوه ،در جُنگ اندیشه ها وارد شود و بـه نقـل و نقـد آنهـا بپـردازد ،احتمـا ًال دسـتآورد نخسـت او تصـاحب معنـای متـون بیشـتر و
خودشناسی واالتر و وسعت وجودی بیشتر است ،و دوم اینکه امکان بیشتری وجود دارد که با این خزانـه دانشـی و تشـخصیـافتگی
فکری ،گوهر خالقیت و نوآوری را صـید کنـد و بـابی بـر تولیـد علـم بگشـاید .در پژوهشـی اسـالمی اردکـانی ()440-441 :4939
پرنویسان خوب نویس جهان اسالم را شامل فارابی ،زکریای رازی ،غزالی ،ابـن عربـی ،خواجـه نصـیرالدین طوسـی ،عالمـه حلـی و از
معاصران مجتبی مینوی ،و عبدالحسین زرین کوب دانسته و از پرنویسان معتبر غربی به ارسطو ،سنت آگوستین ،تومـاس آکوینـاس،
هیوم ،تولستوی ،هوسرل ،راسل ،السدیر مک اینتایر ،آلبرت الیس ،نیکوالس رشر ،امبرتو اکو ،ویتگنشـتاین و چامسـکی اشـاره کـرده
است .اغلب این پژوهندگان دارای ابتکاراتی در حوزهی کاری خود بوده و هستند .مضافاً بیشـترین تولیـد علـم در هـر عرصـهای بـه
عهدهی کمترین افراد است (دیانی )415 :4930 ،و بار تولید علم جدید بر دوش  100نفر بوده است .پس پرنویسی الزمـهی تولیـد
علم است و گسترش ادبیات و مکتوبات هر حوزهای ،عدهای محدود اما متعهد و پا به کار را الزم دارد که یکسره به تولید علم و نشر
آنها همت گمارند (اسالمی اردکانی .)429 :4939 ،بنابراین پژوهش حاضر این فرضیه را بـه دیـدهی قبـول مـینگـرد کـه درسـت و
عالمانه نویسی ،طی فرایند تصاحب معنای متونِ مورد مطالعه و مورد نقل و بازنویسی که مستلزم پرنویسی/پرخوانی است تحقق می
یابد و پرنویسی ،ابزاری برای تشخیص وجوه اشتراک و افتراق اندیشهای خود با دیگران و شکلگیری تدریجی دیدگاهی منسـجم در
نویسنده و همچون بستری برای عالمانهنویسی و تولید علم در نظر گرفته میشود.
واژگان کلیدی :پُرنویسی ،تولید علم ،نظریه تفسیر ریکور ،تصاحبِ معنا.
فهرست منابع
اسالمی اردکانی ،سید حسن ( .) 4939تقابل پرنویسی و خوب نویسی در تولید علم .فصلنامه راهبـرد فرهنـگ ،سـال  ،5شـماره ،27
صص 407-423
باقری ،خسرو؛ سجادیه ،نرگس و توسلی ،طیبه ( .)4933رویکردها و روش های پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت .تهران :پژوهشـگاه
مطالعات فرهنگی و اجتماعی
حسنی ،سید حمیدرضا ( .)4933عوامل فهم متن .تهران :هرمس.
دیانی ،محمد حسین ( .)4930مجموعه سازی .اهواز :دانشگاه شهیدچمران اهواز.

مطالعهی کجرفتاری علمی در ایران :توسعهی یک تبیین اقتصادی
آرش موسوی 349کیوان الستی350

چکیده
کجرفتاری علمی
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عنوانی است برای توصیف بخشی از رفتارهای محققان و پژوهشگران که با در نظر گرفتن معیارهای روشی و

اخالقی پذیرفته شده در جامعهی علمی ،انحرافی یا غیراخالقی محسوب میشوند .جعل

972

(به معنای ساختن اطالعاتی که وجود

ندارد یا نتیجهی استفاده از شیوههای قابل قبول علمی نیست) ،تحریف( 979به معنای دست بردن و اعمال تغییر در نتایج و اطالعات
علمی) و انتحال( 971به معنای دستبرد به اطالعات و یافته هایی که متعلق به دیگران است) از مهمترین مصادیق کجرفتاری علمی
محسوب میشوند .در تاریخ علم معاصر بسیاری از اینگونه کجرفتاریها حتی در میان دانشمندان برجستهی بینالمللی کشف و
تعدادی از آنها به کرّات روایت شده اند .با این حال ،با مروری بر منابع و ادبیات موجود در این زمینه میتوان تصدیق کرد که
"اقتصاد" کجر وی علمی تاکنون چندان مورد توجه قرار نگرفته و بنابراین زمینهی بسیار مساعدی برای نوآوری علمی و تحقیقاتی
در این حوزه وجود دارد.
بررسی این موضوع در جامعهی علمی ایران نیز دارای اهمیت زیادی است .مشاهدات اولیه و تجربه زیسته ما را به این نتیجه
میرساند که این پدیده در ایران با موارد مشابهاش در جهان تفاوتهای معناداری دارد و به واسطهی همین تفاوتها به تبیینی
نسبتاً متفاوت و تدوین چارچوب نظری جدیدی متناسب با شرایط و ساختارهای اقتصادی-اجتماعی جامعهی ایران نیازمند است.
با استناد به مشاهدات و گزارشهایی که بعض اً از نهادهای آموزشی و پژوهشی متفاوت ارائه شده ،میتوان اذعان کرد که این پدیده
در ایران دارای ابعاد و جنبه های کمی و کیفی منحصربفردی است .وجود چنین تفاوتهایی را میتوان با مالحظهی مواردی مثل
جعل مدرک تحصیلی ،فروش پایاننامههای دورههای تحصیالت تکمیلی ،ف روش مقاالت علمی و موارد مشابه این ،که بعضاً بصورت
واضح و بدون پنهان کاری و با همراهی تبلیغات در فضای عمومی صورت میگیرند مورد تأیید قرار داد .این نمونهها مواردی هستند
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که منحصراً و در سطحی کامالً متفاوت شرایط تقلب در ایران را از بسیاری از جوامع دیگر مجزا میکنند .هدف از مطالعه پیش رو
بررسیِ سازوکارهای اقتصادی است که به کجروی های علمی نزد برخی از دانشجویان و دانشگاهیان ایرانی منجر می شود.
کجروی علمی را میتوان از ابعاد متفاوت بررسی کرد .اینگونه رفتار را میتوان همزمان بهعنوان پدیدهای اجتماعی ،روانشناختی یا
اقتصادی قلمداد کرد .از این رو پرداختن جامع به پدیدار کجروی علمی نیازمند مطالعات چندرشتهای و موازی است .هرچند امکان
بررسی پدیدهی کج رفتاری علمی از منظر و ابعاد متفاوت الزاماً به این معنی نیست که این نوع تبیینها و راهحلهای متفاوت اساساً
با هم متضاد و در نتیجه غیرقابل جمع هستند ،اما انتخاب یکی از این رویکردها و منظر ها به این پدیده برای رسیدن به نتیجهای
منسجم در این تحقیق الزم به نظر میرسد .پیش از این موضوع کجرفتاری علمی بهعنوان پدیدهای اجتماعی مورد مطالعه قرار
گرفته است .اما برای سیاستگذاری جامع در این زمینه نیاز است که این موضوع بهعنوان پدیدهای اقتصادی نیز مورد توجه قرار
گیرد .رویکرد مورد نظر در تحقیق پیش رو رویکردی اقتصادی است و ادعا این است که بررسی پدیدهی کجرفتاری علمی با توسل
به نظریات اقتصادی می تواند زوایای مهم و مغفول مانده این پدیده در ایران را در روشنایی قرار دهد.
نقطهی اتکای اصلی ما در این مطالعه نظریهی انتخاب عقالنی است که در بنیاد اقتصاد خرد متعارف (اقتصاد نئوکالسیک) وجود
دارد .این نظریه ی اقتصادی این قابلیت را دارد که بخش مهمی از رفتارها و انتخاب های عقالنی افراد یک جامعه را توضیح داده یا
پیشبینی کند .به عبارت دیگر ،ما تالش خواهیم کرد که با ترسیم نمودارهایی که مطلوبیت انتخابهای متفاوت را برای یک فرد
نشان می دهد و با بررسی سود و زیان حاصل از هر انتخاب ،نشان دهیم که چرا فرد خاصی در شرایط خاص عمل خاصی را انجام
میدهد .در نهایت ،با استفاده از فرضهای کمکی که از شرایط ویژهی اقتصاد ایران برگرفته شده ،تالش میکنیم نظریهی انتخاب
عقالنی در اقتصاد رایج را توسعه دهیم تا به چارچوب نظری مورد نظر در این تحقیق دست یابیم .آن چارچوب به ما کمک خواهد
کرد که تبیین مقنعی از رفتار کجروانه و کم و کیف آن در جامعهی علمی ایران ارائه کرده و گزارههایی قابل آزمون را از آن
استخراج کنیم .سپس ،با استفاده از روش تجربی مناسب چارچوب نظری مورد نظر را محک زده و آن را حک و اصالح خواهیم
نمود.
برنامه کار در این مطالعه این خواهد بود که ابتدا چارچوبی نظری در مورد علل اقتصادی کجرفتاری علمی در ایران تدوین شود.
برای این کار ابتدا ادبیات این موضوع در ایران و جهان و پژوهش های نزدیک و مرتبط با این موضوع ،از جمله ادبیات مرتبط با علل
اقتصادی-اجتماعی وقوع کجروی (بهمعنای عام) در جامعه جمع آوری و مورد مطالعه قرار گرفته و در نهایت نظریهای تدوین
میشود که این توانایی را دارا باشد تا پدیدهی مورد نظر (یعنی تفاوت مشاهده شده در نوع و میزان کجرفتاری در ایران و کشورهای
دیگر) را توضیح دهد .فرض این است که این نظریه (در صورت موفقیت در تبیین دادههای موجود) تنها یکی از نظریاتی خواهد بود

که میتوانند با دادههای تجربی حال حاضر و با پدیدهی تبیینخواه تطابق داشته باشند .از این رو ،گامهای دیگری نیاز است تا از
آن طریق شایستگی نظریهی پیشنهاد شده در برابر نظریه های فرضی رقیب مورد تأیید قرار گیرد.
در مرحلهی بعد ،با توجه به روشی (یا روش هایی) که متناسب با این موضوع انتخاب شده است ،چارچوب نظری (پیشنهاد شده در
گام اوَل) مورد آزمون دقیق قرار می گیرد .بخشی از فرایند آزمون با موردپژوهی بر روی موارد خاص کجروی انجام گرفته و بخشی از
آن نیز از طریق انجام مصاحبههای عمیق از افراد صاحبنظر ادامه مییابد .در نهایت ،نتیجه این آزمون به تأیید یا به ابطال دیدگاه
کالن مطرح شده در گام اول خواهد انجامید .در صورت تأیید ،دیدگاه مورد نظر می تواند مبنای تحقیقات بعدی در همین موضوع
(اما در سطوحی جزئیتر) قرار گیرد.
واژگان کلیدی :کجروی علمی ،اقتصاد علم ،اخالق علم ،تقلب علمی ،اقتصاد کجروی ،انتحال ،نظریه انتخاب عقالنی.

تبیین جایگاه ونقش اخالق حرفه ای تدریس در آموزش عالی
احمد میرگل
چکیده:
بدون تردید ،آموزش عالی یکی از عناصر اساسی فرآیندهای فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی جوامع انسانی محسوب شده و بهعنوان
کانون پرورش نیروی انسانی ا ز جایگاه واالیی در کمک به توسعهی همهجانبهی علمی برخوردار میباشد و توجه به اصول و موازین
اخالق حرفهای رمز بقای آن است .امروزه رویکرد اخالق حرفهای تدریس در آموزش عالی به منزلهی یکی از مهمترین مؤلفهها در
قلمرو برنامهریزیهای درسی به شمار میرود ،زیرا تعالی آموزش عالی مستلزم پایبندی و رعایت اصول و موازین اخالقی به صورت
حرفهای از سوی یاران و کنشگران جامعهی دانشگاهی است .منظور از اخالق حرفهای ،مسئولیت اخالقی فرد از نظر شغلی است.
اخالق حرفهای در تدریس دارای اصول اساسی همچون رعایت احترام و اعتماد متقابل و مناعت طبع نسبت به دانشجویان در مقام
یک انسان و تالش بهمنظور بهبود مستمر یادگیری و یاددهی در کالس درس از طریق بهرهگیری مناسب از شیوهها ،ابزارها و
فناوریهای نوین که زمینهی کارآمدی محتوای درسی ،آموزش و تکاملی دانشجو و ارزیابی درست از او میگردد .یک نوع تدریس
همراه با اخالق حرفهای میتواند موجبات یادگیری مطلوبتر دانشجویان را بهوجود بیاورد .از همین جهت رعایت اخالق حرفهای در
تدریس تضمینکنندهی سالمت فرآیندهای یاددهی و یادگیری درآموزش عالی محسوب میشود.
هدف پژوهش حاضر تبیین جایگاه و نقش اخالق حرفهای تدریس در آموزش عالی میباشد .پژوهش از نوع نظری و روش آن
توصیفی استنادی که برای جمعآوری اطالعات الزم از روش کتابخانهای و آثار و کتب مکتوب ،مستند مرتبط و صحیح استفاده شده
است .یافتهها حاکی است که رعایت ضوابط و ارزشهای اخالق حرفهای تدریس به این امر کمک میکند تا حقوق دانشجویان در
برخورداری از بهترین آموزشها و شأن و جایگاه علم و علمآموزی رعایت شده و باعث وظیفهشناسی ،مسئولیتپذیری ،نوعدوستی،
پشتکار ،صداقت ،فراخاندیشی ،اعتقاد به بیطرفی ،رفاقت ،اعتماد ،بردباری ،رازداری ،مشورتخواهی ،عدالت ،احترام به کالس درس
و فضای یادگیری ،مضایقه نکردن وتدریس اثربخش گردد.
کلمات کلیدی :اخالق حرفهای ،تدریس ،آموزش عالی ،تکامل

نقش فلسفه ی آموزش عالی در تربیت انسان فرهیخته از منظر پست مدرنیسم
سید حسین نجاتی موسوی
جعفر چراغیان
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چکیده:
امروزه آموزش عالی از ابزارهای مهمّ پرورش فرهیختگی در جامعه بهشمار میرود .در واقع میتوان آموزش عالی را سیستمی
متشکل از سازمانها و فعالیت هایی دانست که در رشد و پرورش افراد فرهیخته سهم بهسزایی ایفا کرده و میتواند نویدبخش
آیندهای روشن برای جامعه باشد .در این میان آن چه مهم است داشتن تصویری روشن از فرهیختگی و انسان مطلوب و تربیت شده
در آموزش عالی است .در عرصهی تعلیم و تربیت ،پستمدرنیسم بیشتر به بحران های آموزش عالی مدرن پرداخته و منتقد وضع
کلی فرهیختگی موجود در آموزش عالی مدرن می باشد .آنچه در نظر پستمدرنیستها در تربیت فرهیختگی اهمیت دارد ،بنیان-
های تکثر گرایی ،گفتمان با تأکید بر تفاوت ،مطالعات فرهنگی ،ضد اقتدارگری و انتقاد می باشد.
نکته قابل توجّه در این میان این است که نمی توان تعریف یکسان و مشابهی از انسان فرهیخته را برای جوامع و کشورهای مختلف
تجویز نمود .توجّه به پیشینهی فرهنگی ،مذهبی و اجتماعی هر کشور پیشنیاز اصلی شکلدهی فلسفهی تربیتی آن جامعه را
تشکیل میدهد .این توجّه خاص در پست-مدرنیسم نمود بیشتری پیدا میکند .از جمله ویژگیهای پستمدرنیسم که میتواند به
عنوان عنصر اساسی در آموزش عالی نام برد ،کثرتگرایی ،زبان ،شکگرایی درباره فرارویتها و جهان متعدد و مبتنی بر انگارههای
متضاد اشاره کرد .در واقع این انتظار از فلسفهی آموزش عالی وجود دارد که انسانهایی فرهیخته و متعالی از نظر اخالقی تربیت
کند که چراغ راه جامعه در تغییر و تحوالت سریع دنیای پرنوسان امروزی باشد.
این پژوهش تالش دارد آراء و دیدگاه انسان فرهیخته از منظر پستمدرنیسم را در آموزش عالی مورد بررسی قرار داده و از آن جا
که تربیت انسان فرهیخته همواره در آموزش عالی جوامع از مباحث مهمی بهشمار میرود ،پژوهشگران در این پژوهش سعی بر آن
دارند که به سؤاالت زیر پاسخ داده دهند:
 )4از منظر پستمدرنیسم فرهیختگی چیست و انسان فرهیخته کدام است؟
 )2آیا میتوان مجموعهای از مالکهای پستمدرنیستی ارائه داد که تربیت انسان فرهیخته در آموزش عالی بر آن بنا شود؟
 )9فرهیختگی مورد نظر پستمدرنیستها چه تحوالتی در نظام آموزش عالی بهویژه کشور ایران به دنبال خواهد داشت؟
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در این پژوهش پس از بررسی پیشینهای از تحقیقات صورت گرفته به سؤاالت مطرح شده به روش سندی تحلیلی پاسخ
داده میشود.
تحول در نظام آموزش عالی یکی از دغدغههایی است که از زمانهای بسیار دور تاکنون از اجزاء جداییناپذیر نظام تربیتی هر
جامعه می توان به شمار آورد .که اغلب کشورها را در جستجوی راه صحیح و سالم تربیت انسان به سوی خود میکشاند .با توجه به
بررسیهایی که صورت گرفته به نظر می رسد تعاریف متفاوتی از انسان فرهیخته و فرهیختگی از زمان دور تا کنون ارائه شده ،به
طوری که کنفسیوس فرد افضل را انسان تربیتشده معرفی میکند؛ فیلسوفانی مانند سقرا ط و افالطون انسانی که تمام ابعاد
قوایش به حدکمال رسیده را انسان فرهیخته میدانند؛ از میان دانشمندان اسالمی ،ابوعلی سینا ،انسان متحول شده و فارابی ،انسان
معتدل را انسان فرهیخته معرفی میکند .با توجه به آنچه بیان شد می توان گفت هر کدام از فیلسوفان تصویری از انسان مطلوب و
فرهیخته را برای جامعهی خود ترسیم کردهاند.
در این میان آموزش عالی بهعنوان یک نظام تربیتی می خواهد تصویری روشن از انسان فرهیخته ارائه دهد و این مطلوبیت میتواند
در اخالق ،رفتار و فعالیتهایی که در آنها شرکت دارد و همچنین در قضاوتها و احساسات وی مشاهده گردد .از نظر پست
مدرنیسم ،نظام تربیتی نمی تواند الگویی از انسان آرمانی ارائه دهد تا دیگران بر اساس آن تربیت شوند .در واقع از دیدگاه پست
مدرنیسم نقش آموزش عالی در تربیت انسان فرهیخته ،به سوی تربیت انسانی فکور و منتقد میباشد.
در مجموع از نظر پست مدرنیسم ،جهتگیری و رویکرد آموزش عالی در تربیت انسان فرهیخته میبایست شامل موارد ذیل باشد:
 . 4تأکید بر بردباری و تحمل یکدیگر ،خالقیت ،اهمیت احساسات و نیز تأکید بر شهود؛
 .2تعهد اخالقی ،انصاف ،حساسیت به واقعیت غیر توافقی ،تعینناپذیری ،غیربنیادگرایی ،آگاهی جدلی و آگاهی هرمنوتیک؛
 . 9ایجاد این امکان برای مربیان که صداهای غالباً فراموش شده را در ایجاد برتری تربیتی حفظ کنند و برنامهی درسی انعطافپذیر،
سازگار و غیرمتمرکز را در آموزش عالی سرلوحه کار خود قرار دهند.
 .7احترام به آرای مخالف
 .1شک به یقینیترین دانش خود
 .5عدم طبقهبندی اجتماعی در تعلیم و تربیت
پس از بحث و بررسی و پاسخ به پرسشهایی که بیان گردید ،نتایج بهدست آمده مؤید آن است که نمیتوان الگوی واحدی از تعلیم
و تربیت و به تبع آن انسان فرهیخته در آموزش عالی برای تمام جوامع ترسیم نمود .پست مدرنیسم انسان فرهیخته را انسانی عاقل
و انتقادگر میداند .بنابراین با توجه به ویژگی های زبانی ،قومی ،فرهنگی و اجتماعی موجود در کشورمان میتوان بعضی از مضامی ن

پست مدرنیسم که شامل احترام به حقوق اقلیتها ،انسانگرایی و پرورش روحیهی نقادی در تربیت انسان فرهیخته در آموزش
عالی را مورد توجه قرار داد .در واقع جامعهی ایرانی نیاز به انسانهای تربیتشدهای دارد که نسبت به حقوق همهی شهروندان به
دیدهی احترام نگریسته و برای تمام انسان ها بدون تعصب مذهبی و ملی و قومی ارزش قائل شده و به ایدهی دیگران احترام
بگذارند.
منابع فارسی
الماسی ،علی محمد .)4932( .تحول تعلیم و تربیت ،انتشارات رشد ،چاپ دوم.
باقری ،خسرو ( .)4931دیدگاههای جدید در فلسفه تعلیم و تربیت .تهران ،نشر علم.
باقری ،خسرو ( .)4957تعلیم و تربیت در منظر پست مدرنیسم ،مجله روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران،سال دوم ،شماره -1
،4ص  .19-39بهشتی ،سعید( .)4955زمینه ای برای بازاندیشی در فلسفه تعلیم و تربیت ،تهران ،نشر ویرایش .
پارسا ،خسرو ( .)4955پسامدرنیسم در بوته نقد ،تهران،انتشارات آگاه ،چاپ دوم
کارد کاسیور ،ارنست ( .) 4950فلسفه روشنگری ،ترجمه :یداهلل موقن ،تهران ،انتشارات نیلوفر.
کاردان ،علیمحمد ( .)4934سیر آرا تربیتی در غرب ،تهران ،انتشارات سمت ،چاپ اول.
کانت ،لیسینگ ( ،)4955هردر ،هامن و همکاران ،روشننگری چیست؟ نظریهها و تعریفها ،ترجمه :سیروس آرینپور ،تهران،
انتشارات آگاه ،چاپ دوم.

منابع التین

Paul.

Kegan

Rutledge

London.

Education,

of

concept

the

)Peters,r.s(1970

Marshall; Peters, M (1994). Postmodenism and Education. In The Inten- ational Encyclopedia of
Education. Pp. 4639-4642. Scott, W. Richard(1998). Orgaizations, Rational, Natural and open
sestems. 4th Edition, u.s.a, p.3.
Hirst, H.&amp; White, P. (1998). Philosophy of Education: Major Themes In The Analytic
tradition. Vol. 4, london , Routledge. pp. 199-210.

حکمت روح ،علم جسم
تبیین نسبت میان گزارههای حکمی و علمی در تمدن اسالم
سعید نریمان
مسعود طوسی
چکیده:
وحدت ،این آموزهی جدایی ناپذیر از سنت عقلی اسالم ،سبب ترویج این باور گردیده است که علم ،به مثابه محصول عقل ،وحدت
دارد چه آنکه عقل انسانی نیز وحدت دارد .از جمله لوازم پای بندی به این باور این است که در دستگاه علمی اسالم ،هر شاخه از
درخت علم ،محل مشخص و مخصوصی داشته باشد و این درخت علم ،درختی با اجزای متناسب باشد.
چنین نگاهی به علم بهطور طبیعی سبب می شود که سنت عقلی اسالم ،هر گزارهای را گزاره علمی نداند و نیز هر گزارهی علمی را
بهراحتی به عضویت شبکهی گزاره های خویش نپذیرد .جوهر درخت علم اسالم ،که عالیترین علوم اسالمی است ،حکمت است .لذا
حکمت اسالمی است که مجوز عضویت یک گزاره در شبکهی گزارهها را صادر مینماید و یا نمینماید .در این مقاله ،در بخش
مقدمه ،چنین جایگاهی برای حکمت را از منظری تمدنی اثبات مینماییم .بدینترتیب مسألهی اصلی مورد توجه این مقاله
موضوعیت مییابد و آن «چگونگی رابطه میان حکمت و علوم» است.
در بخش اول ،به توضیح بیشتر مفهوم «تمدن اسالم» و نیز به تبیین نسبت میان «حکمت و تمدن» و نسبت میان «علوم و
تمدن» خواهیم پرداخت .این بخش در واقع نخستین گامی است که برای درک نسبت میان حکمت و علوم در تمدن اسالم خواهیم
پیمود و از این طریق نشان خواهیم داد که برای درک نسبت میان حکمت و علوم در تمدن اسالم میبایست درک مناسبی از
جایگاه عقل در این تمدن داشته باشیم.
بخش دوم به طور کامل به تبیین جایگاه عقل در تمدن اسالم اختصاص یافته است .برای این منظور ،تا آنجا که میسر بوده است ،از
تاریخ سنت عقلی اسالم استفادهی مستقیم نمودهایم تا نظرات و تصورات خود را دخیل نکرده باشیم.
در بخش آخر ،به اصل مسأله باز میگردیم و با بهرهگیری از موادی که در بخش های اول و دوم فراهم آمده است ،نسبت میان
حکمت و علوم در تمدن اسالم را تشخیص میدهیم .بهواسطهی بدیع بودن این نگاه ،آنچه در این بخش گفته میشود را با ذکر

شواهدی تاریخی تأیید نموده و با استنباط نتایجی فلسفی به پایان میرسانیم .نسبت میان حکمت و علوم ،اگر بهدرستی فهمیده
شود در مسیر تمدنسازی بسیار راهگشا خواهد بود.
واژگان کلیدی :تمدن اسالم ،حکمت اسالمی ،عقل استداللی ،عقل شهودی ،نسبت حکمت و علوم ،نفساالمر

منازعهی بنیادین در گرایشهای فلسفی پوزیتویسم ،تفسیری و انتقادی
و بازتاب آن بر آموزش علوم انسانی در دانشگاههای ایران
مهدی نجف زاده
مریم سیدی
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چکیده:
سه گرایش عمدهی فلسفی پوزیتویسم ،هرمنوتیک و انتقادی گفتمانهای مسلط در رشتههای علوم انسانی از جمله جامعهشناسی،
تاریخ و علوم سیاسی هستند .مقالهی حاضر با بررسی منازعهی درازمدت تاریخی این سه گرایش از طریق تحلیل گفتمان
سرفصلهای دروس دورهی فوق لیسانس و دکتری سه رشته یاد شده در دانشگاههای تهران ،تربیت مدرس ،شهید بهشتی ،عالمه
طباطبایی و فردوسی تالش میکند تأ ثیرات این منازعات را بر آموزش عالی در دانشگاههای ایران بازتاب دهد .درحالیکه اثبات-
گرایان از بحث دربارهی ارزشها طفره میروند و فقط دربارهی «هستها» و نه دربارهی «بایدها» تحقیق میکنند؛ پوزیتویستها
معتقدند ،بر محدودیتهای زمانی و مکانی غلبه کرده و به مطالعه ی رفتار و نیت آدمی فارغ از ویژگیهای فرهنگی آن پرداختهاند.
در دیدگاههای انتقادی به گفتوگو دربارهی واقعیتهای عینی کفایت نمیکنند ،بلکه میخواهند با نقد این واقعیتها هستهی اصلی
قدرت را در متن واقعیت درهم بشکنند .نویسندگان مقاله با بررسی هرکدام از این گرایشات در رشتههای مختلف این فرضیه را
مطرح ساختهاند که تفاوتهای بنیادین معرفتشناختی و منازعهی فلسفی درازمدت در بنیانهای این نظریات ،مباحث دانشگاهی
را در سطح فلسفی نگاه داشته و مانع از رویکردهای کاربردی در حل و فصل مشکالت سیاسیـاجتماعی در جامعهی ایرانی شدهاند.
غلبهی نگرش فلسفی بر سرفصلها امکان حصول توافق بر راهحلهای سیاسیـاجتماعی را به تعویق انداخته است.
واژگان کلیدی :آموزش عالی ،پوزیتویسم ،هرمنوتیک ،انتقادی ،سرفصل دروس ،تحلیل گفتمان

 .4m.najafzadeh@um.ac.irعضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بینالملل ،دانشگاه فردوسی مشهد

بررسی تحلیلی اسناد باالدستی نظام آموزش عالی بهمنظور استنتاج سیاستهای توسعهی اخالقی در دانشگاهها

فاطمه وجدانی
چکیده :
پرورش اخالقی دانشجویان بهعنوان یک مهارت پایهی انسانی در کنار توسعهی علمی و پژوهشی از اهمیتی بسزا برخوردار است.
هدف این پژوهش استخراج نظام مستقلی از سیاست های پرورش اخالقی دانشجویان بر اساس اسناد باالدستی نظام آموزش عالی
میباشد .روش انجام پژوهش ،توصیفی-تحلیلی است و از روش بررسی اسنادی بهره گرفته شده است .جامعهی مورد مطالعه ،شامل
اسناد باالدستی مصوب در حوزهی آموزش عالی ،و همچنین کلیهی بیانات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در مورد اخالق
در دانشگاهها میباشد .بر اساس یافتهها ،سیاستهای پرورش اخالقی دانشجویان در قالب سه گروه :سیاستهای مربوط به «نیروی
انسانی»« ،متون و برنامههای درسی» و «فضا و محیط دانشگاه» مطرح گردید .سپس سیاستهای مندرج در اسناد مصوب بر اساس
دیدگاه امام خمینی (ره) مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

کلیدواژگان :دانشگاه ،اخالق ،آموزش عالی ،اسناد باالدستی نظام آموزش عالی

بررسی تطبیقی تأ ثیر جهانی شدن بر نظام آموزشی ایران و مالزی
فائزه وحدانی
چکیده:
جهانی شدن یا جهانیسازی پدیدهای است که امروزه با آن مواجهیم؛ عدهای آن را بهعنوان یک فرآیند طبیعی کـه در حـال تحقـق
است و برخی به منزلهی یک طرح عمدی برای جهان ،در نظر میگیرند .انقالب اطالعاتی و پیشرفت تکنولوژی با حذف عامل زمـان
و مکان در ارتباطات تأثیر جدی بر ارتباطات و زندگی بشر داشته است و بهعنوان یک عامل مهم در تحقق جهـانی شـدن محسـوب
میشود .هرچند مبدأ اصلی جهانی شدن ،اقتصاد است اما نمیتوان گفت آثار آن محدود به همین زمینه باقی میماند ،بلکـه انقـالب
اطالعاتی و پیشرفت تکنولوژی حوزهی آموزش را تحتتأثیر قرار میدهد .هدف اصلی پژوهش پیش رو ،بررسی تأثیر جهانی شدن بر
دو کشور ایران و مالزی بهعنوان دو کشور مسلمان قارهی آسیا است .از این رو ابتدا جهانی شدن و تأثیراتی که بر آموزش و پـرورش
میگذارد و سپس تأثیری که این پدیده بر این دو کشور داشته است ،مورد بررسی قرار میگیرد.
مالزی کشوری مسلمان در جن وب شرقی آسیا است که جهانی شدن تأثیر جدی بر این کشور داشته اسـت .ایـن کشـور در راسـتای
دستیابی به توسعه (که خود از مؤلفههای جهانی شدن است) اقداماتی نظیـر توجـه بـه آمـوزش همگـانی ،ریشـهکنـی بـیسـوادی،
هوشمندسازی مدارس ،آموزش اجباری زبان انگلیسی ،پرورش روحیه و اخالق متناسب با فرهنگ جهانی شدن ،اسـتفاده از معلمـان
کارآمد برای موفقیت در اجرای طرح هوشمندسازی مدارس و تربیت نسل متعهد به توسـعهی کشـور و خصوصـیسـازی مـدارس را
انجام داده است .در مورد آثار جهانی شدن بر ایران ،سه سند مهم افـق چشـمانـداز  ،4101برنامـهی پـنجم توسـعه و سـند تحـول
بنیادین آموزش و پرورش مورد بررسی قرار گرفته است .این اسناد جز در مورد پارکهای علم و فناوری و اقتصاد دانشی تأثیر جدی
از جهانی شدن نگرفتهاند .اما این مسأله نشاندهندهی شرایط جامعه نیست؛ بلکه خواه ناخواه دانشآموزان از طریق فضـای مجـازی
بهطور جدی تحتتأثیر آثار جهانی شدن قرار دارند.
کلمات کلیدی :جهانی شدن ،نظام تعلیم و تربیت ،مالزی ،ایران

بررسی فازی نقش استاد با تکیه بر مفهوم ردّپا از منظر دریدا
سید احمد واردی
مهدی خبازی
چکیده :
از زمانی که اهمیت روش شناختی در قلمرو علوم طبیعی شناخته شد ،دغدغهی روش شناختی در حوزهی علوم انسانی نیز آشکار
گردید و بهدلیل این تقدم زمانی ،علوم انسانی با نوعی الگوبرداری ضمنی ،راه علوم طبیعی را در پیش گرفت و پژوهشگران کوشیدند
با تعاریف عملیاتی ِ مفاهیم و بهکارگیری روش کمّی نگر در آزمون فرضیات تحقیق ،مسیری برای نیل به پاسخ سؤاالت پژوهشی در
حیطهی خویش باز نمایند .اما به موازات حرکت در این جهت ،نگاههای نقادانه نیز پیرامون آن شکل گرفت :کسانی مانند ویلهم
دیلتای ،ادموند هوسرل ،رنه گنون ،ماکس وبر و رابین گالینگود ،سؤاالت و به تبع آن گرایشهای نوینی در خصوص ماهیت علوم
انسانی مطرح کردند و از ورای آن تالشهایی برای تعیین خصوصیات روش شناختیِ علوم انسانی پدیدار گشت .با اینکه در پی
ظهور رویکردهای جدید ،جای مناسبی برای سخن گفتن از روشهای کیفی باز شده است ،اما هنوز آنقدر به آن پرداخته نشده و
بهقدر کافی بسط نیافته است که شرایطی اشباعگونه را ایجاد نماید .بنابراین باید پس از دوران غلبهی نسبی روشهای کمی ،اکنون
در پژوهش های انسانی جایی ویژه برای بررسی کیفی و گاه نیز بهصورت ترکیبی میان جنبههای کمی و کیفی فراهم شود (باقری،
 .)4933از طرفی گرچه ممکن است قسمتی از سیالیت ،عدم تعیّن و حاشیهی بسیط در پاسخ به پرسشهای علوم انسانی ناشی از
ذات آن باشد اما این احتمال وجود دارد که این موارد بهخاطر نبود ابزار مناسب و کافی روشی در برخی حوزهها نیز باشد .با پررنگ
شدن سیاق فلسفه در این باب ،اهمیت منطق روشی و روشه ای منطقی نیز قابل درک خواهد بود .پیشتر بدان اشاره شد که عدم
تعیّن ،سیالیت و حاشیهی بسیط در پاسخ به پرسشهای علوم انسانی لزوماً نمیتواند ناشی از ذات آن باشد ،بلکه این احتمال وجود
دارد که این موارد به خاطر عدم وجود ابزار و روشهای پژوهشیِ متناسب باشد .لذا با ظهور منطق جدید و با محک و بازخوانی
نظریات و روشهای پژوهشیِ گذشته ،منطق جدید میتواند ابعاد تازهای از مسائل حوزهی فلسفه و به تبع آن فلسفهی تعلیم و
تربیت را تبیین نموده و پاسخگوی آن باشد .سؤال مطرح در این مقاله این است که آیا مسائلی که چندان متعین به نظر نمیرسند
را میتوان در حوزهی فازی روشن تر مورد بحث و بررسی قرار داد؟ از این منظر واژهی استاد با تکیه بر مفهوم ردپای دریدا در
حوزهی فازی بسط داده شده و ابعاد تأثیرات آن بر نگرش دانشجویان بررسی خواهد شد.

پرسشهای پژوهش :
 -4منطق فازی و مفهوم ردپای دریدا چه اشتراکات ذاتیای دارند؟
 -2با توجه به مفهوم ردپای دریدا ،چه تبیینی میتوان از واژهی استاد نمود؟
 -9مدل فازی عوامل مؤثر بر نگرش دانشجویان چگونه قابل طرح است ؟
روش پژوهش:
این پژوهش بهروش کتابخانهای و با استفاده از فیشبرداری انجام گرفته و در پاسخ به پرسش اول از روش توصیفیـتحلیلی استفاده
شده است .همچنین سعی شده است در سؤال دوم از روش استنتاجی برای پاسخ بهره گرفته شود و در پاسخ به سؤال سوم هم از
روش تطبیق فازی بهره گرفته می شود .
یافتههای پژوهش :
میدانیم منطق ارسطویی بر مبنای نظام دو ارزشی پایهریزی شده است .در این منطق یک گزاره یا درست است یا نادرست ،و مقدار
میانی مطرح نمیباشد  .این منطق به کمک دانش ریاضی تثبیت و گسترش یافته و تا اواخر قرن بیستم صدق و کذب گزارهها را با
این مالک مورد سنجش قرار میدادند .اما از دیرباز بشر با دیدگاهی تشکیکی به این منطق نگریسته است .چرا که مفاهیمی وجود
دارند که از این سیستم ارزشگذاری پیروی نمیکنند .در واقع حاکم و قاطع دانستن سیستم دو ارزشی در تبیین گزارهها و بیان
مفاهیم نمی تواند خالی از اشکال باشد؛ زیرا مفاهیمی وجود دارند که ارزش گذاری آنها تقریبی است و منطق دو ارزشی ارسطو فاقد
قدرت الزم در بیان ارزش حقیقی این گزارههاست .بررسی این موارد که دارای مراتب میانی هستند و در نگرش دو ارزشی ارسطو
مورد غفلت واقع شده بودند ،ش ک و تردید به این تفکر را در ذهن ها ایجاد کرد فالسفه و منطقیون در طول قرون گذشته با ایجاد
سؤال و پارادوکسهای متعدد در تزلزل این منطق کوشیدهاند (انواری ،4939 ،ص .)430در واقع مجموعههای فازی با سنجش هم-
زمان کمی و کیفی و با واداشتن پژوهشگران به قائل شدن تمایز میان وجوه کیفی و کمی در زمان عملیاتی کردن مفاهیمشان
آشفتگیهای تحلیل کیفی و کمی را کاهش میدهند .از این رو با بهکار بستن آنها میتوان تناظر بسیار نزدیکی بین محتوای آشکار
مفاهیم در گزارههای نظری و قضایا از یک سو و تحلیل شواهد تجربی از سوی دیگر برقرار کرد (رگین .)40 ،2000 ،منطق فازی
توانست بهکمک شبکههای عصبی برای مدلسازی ذهن انسان ،نقش بسیار دقیق و بینظیری ایفاء نماید .تئوری مجموعههای فازی
سعی در ایجاد نزدیکی بیشتر بین دقت ریاضیات کالسیک و نیز ابهام کلی متغیرهای زبانی در دنیای واقعی دارد .این ویژگی منطق
فازی ،زمینهی مناسب برای استدالل ،استنتاج و کنترل تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان را فراهم آورده است (طاهری 4935 ،

 .)403-35 :از طرفی منطق تقابلی فلسفهی آتالنتیک کمابیش در طول تاریخ فلسفهی غرب ،گفتمان مسلط بوده است و پرداخت
به آن را میتوان بهعنوان نخستین قدم یا اولین دریچه برای فهم ساحت اندیشهی پساساختاگرایانه منتسب به دریدا تلقی کرده و
پایهی اولیهی شناخت مفاهیم مورد اهتمام وی را پیریزی نمود .دریدا معتقد است اگر تفاوت گفتار و نوشتار در حالت تضاد میان
آنها این بود که نوشتار همچون فناوری نسخهبرداری از گفتار در نظر گرفته شود باید گفت که این ویژگی اختصاص به نوشتار
ندارد ،بلکه هر نشانهای شامل نشانههای گفتاری و نیز فناوری یا ابزاری برای اشاره به مدلول خواهد بود .دریدا با بهکارگیری مفهوم
ردپا 973بر آن است که رابطهای حتی ضعیفتر از رابطهی نشانه با مدلول را مورد توجه قرار دهد زیرا ردپا اثری است بسیار مبهم که
باید با دقت و تفسیر در آن و چیزی رابطه برقرار کرد .چنانکه در مورد ردپاهایی که در جنگلی دیده میشود ،مسأله از این قرار
است .در واقع به باور دریدا معناهایی که ما از کلمات در نظر میگیریم ردپاهایی هستند که در اثر تکرار نهادینه شدهاند و اگر
وضوح و قطعیت در دریافت معانی کلمات میکنیم بهسبب همین ردپاهای نهادینه است و نه اینکه رابطهای ذاتی و مسلم برقرار
باشد .اگر بخواهیم دقیقتر مسأله را بررسی نمائیم درمییابیم که مشکل است بتوانیم برای دو فرد یک ردپای معنایی یکسان از یک
واژه را قائل شویم .چهبسا حتی برای یک فرد هم ردپای معنایی از یک واژه ،با گذشت زمان تغییر نماید .بنابراین با نوعی عدمتعیّن
و ابهامِ متغیرهای زبانی در دنیای واقعی مواجه هستیم  .حال باید دید که مدلسازی فازی که کارکرد آن کاهش آشفتگی تحلیل-
های کمی و کیفی است چگونه میتواند در روشنسازی آن نقش ایفاء نماید .برای پاسخ به سؤال دوم و در بابِ مقایسهی مفاهیم
واژهی «استاد» در اذهان باید دید که واژهی موردنظر چه ردپاهای معنایی را میتواند دارا باشد؟
با مراجعه به فرهنگ لغات ،معناهایی همچون صاحبِ مهارت ،حاذق ،صاحب کتاب معتبر ،طبیب ،معلم ،آموزگار ،مدرس ،حاذق،
ماهر ،سررشتهدار در کاری ،چیرهدست ،کسی که علم یا هنری را تعلیم میدهد ،مربی ،هیربد ،خبره ،کاردان ،ماهر ،متبحر ،دانا و
مهتر برای کلمهی استاد ذکر شده است .اما آنچه که در اذهان از این واژه فهم میشود متناسب با ردی است که در ذهن فرد باقی
است .در عمل برای ردپای معانی در ذهن نمیتوان محدودیت کمّی و محتوایی قائل شد اما میتوان نقاط عطفی را در این طیف به-
عنوان نمونه انتخاب نمود و در سیستم فازی مورد بررسی قرار داد .در این پژوهش سه ردپا از مفهوم استاد انتخاب شده و مورد
بررسی قرار میگیرد -4 .استاد به منزلهی «مانع»؛ در این حالت دانشجویان اساتید را به مثابه مانع و نمره را به منزلهی گذرنامهی
یک درس خاص درک میکنند .گذراندن واحدهای درسی دغدغهی آنان بوده و استاد کسی است که با حضور و غیاب ،امتحان
میانترم ،امتحان پایانی و احیاناً تحقیق یا ارائهی کار کالسی مجم وعه موانعی را در سر راه آنان میگذارد و عبور از این موانع به
میزان نسبت واحد درسی به کل واحدها ،آنان را به پایان تحصیل نزدیکتر مینماید -2 .استاد به منزلهی «آموزگار»؛ چنین تلقی-
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ای از استاد مبتنی بر آموزش محتوای درسی و سرفصل های تعیین شده در گروه یا منحصر به کتابهای معرفی شده میباشد.
استاد وظیفهی بودجهبندی ،تعیین مطالب مهم درسی ،تبیین و توضیحدهندهی آن میباشد -9 .استاد به منزلهی «هادی و الهام
بخش»؛ اگر عالوه بر مباحث درسی استاد بخواهد نمودار ارزشهایی باشد یا در حین پیگیری سرفصلهای علمی ،حقایق دیگری
نیز در شخصیت او متبلور باشد ،میتوان به چنین مواردی اشاره نمود :حقیقتجویی ،تجربهگری ،خردمندی ،انتقادینگری ،آزادی،
مسئولیت شهروندی ،مسئولیتپذیری ،قانونمداری ،صمیمیت در روابط انسانی ،زیباییدوستی و پرهیزگاری (آلپورت و همکاران،
 4350نقل از اکرامی . )4933 ،هر یک از حاالت مذکور بیانگر ردی است که واژهی استاد در اذهان دانشجویان بهعنوان اولین
ورودی ،سیستم مدیریت و ادارهی دانشگاه بهعنوان دومین ورودی و خود اساتید بهعنوان سومین ورودی وجود خواهد داشت .لذا در
سیستم فازی سه ورودی خواهیم داشت که هر یک دارای سه حالت میباشند .برای بررسی فازی کافی است این موارد بهعنوان
ورودی به سیستم فازی داده شوند و خروجی نهایی تأثیرپذیری نگرشی دانشجویان از اساتید میباشد.

ورودی عادی 1

مبدل

ورودی فازی 1

ورودی عادی 2

ورودی

ورودی فازی 2

مبدل

سیستم فازی
خروجی فازی 2

خروجی

خروجی عادی
2

ورودی فازی 3

ورودی عادی 3

نتیجهگیری  :با توجه به سیستم فازی اگر بخواهیم مفاهیم ذکر شده در سؤال مفروض را پیادهسازی نمائیم ،ورودی شمارهی  4به
استاد  ،ورودی شمارهی  2به دانشجو و شمارهی  9به دانشگاه تعلق میگیرد که ترتیب ذکر شده در خروجی مؤثر نبوده و میتواند
هر صورتی داشته باشد.

ردپا  -استاد

مبدل

ورودی فازی 1

ردپا  -دانشجو

ورودی

ورودی فازی 2

ردپا  -دانشگاه

ورودی فازی 3

مبدل

سیستم فازی
خروجی فازی 2

خروجی

خروجی نگرش

با توجه به آنچه در نمودار فوق نشان داده شده است توانایی تبدیل مفاهیم نامتعین بهصورت مدلهای فازی وجود دارد و میتوان با
انجام مطالعات میدانی درون یک سیستم تعریفشده مانند دانشگاه خاص یا دانشگاههای کشور (بهصورت نمونهبرداری) سهم موارد
فوق را مشخص نموده و بر مبنای آن برای برنامهریزی بهبود فرایند نگرشی بهرهبرداری نمود  .البته بدون مطالعات میدانی هم امکان
بررسی تغییرات هر مؤلفه و اثرگذاری آن بر مؤلفههای دیگر با استفاده از فرضیههای منطقی قابل بررسی است که در مقاله بهطور
تفصیلی بدان اشاره خواهد شد.
واژگان کلیدی :منطق فازی ،دریدا ،ردپا

منابع:
اکرامی ،محمود ( .)4933ارزیابی نظام ارزش های اساتید و دانشجویان در دانشگاه شاهد .دانشور رفتار ،سال  ، 41شماره 93
انواری ،سعید ( . )4939تفکر فازی و کاربرد آن در فلسفه .فصلنامه عالمه ویژه شناخت ،شماره  9و 1
باقری ،خسرو ( .)4933رویکردها و روش های پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت ،انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
بیشاپ ،باب ( . )4937سایههای واقعیت ،انتشارات روشنگران و مطالعات زنان  :تهران
حسینی ،داوود ( . )4934منطق فازی ،ابهام و پارادوکس خرمن .منطق پژوهی ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،سال
سوم  ،شماره 4
خادمی زارع ،حسن ( .)4934شناسایی و کاربرد منطق و سیستمهای فازی در قرآن کریم .فلصنامه علمی پژوهشی اندیشه نوین
دینی ،شماره 94
رنجبر ،رضا ( .)4933تأملی در رویکرد فازی در نظام فقهی اسالم .مجله پژوهشهای فقهی ،سال ششم ،شماره 9
شاقول ،یوسف ( .)4933دریدا و دموکراسی .جستارهای سیاسی معاصر .سال اول ،شماره 2
شکوهی ،غالمحسین ( .)4911معنا و مفهوم تربیت .فصلنامه تعلیم و تربیت .سال اول ،شماره  2و 9
ضیمران ،محمد ( .)4930نقدی بر بنفکنی دریدا .مجله زیباشناخت ،شماره 7

کاوشی دربارهی سرقت علمی در آموزشهای آنالین:
مطالعهای پدیدارشناختی در اخالق پژوهش
سید جالل هاشمی
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فرهاد درخشنده
مریم حیدری
چکیده:
سرقت ادبی 914یا سرقت علمی را میتوان اینگونه تعریف و مصداقیابی کرد :اقتباس نزدیک افکار و الفاظ نویسندهای دیگر ،تناظر
یکبهیک در بیان اندیشهها و شباهتهای ساختاری در نوشتار یا انتساب ایدهها ،فرایندها ،نتیجهها یا کلمههای دیگران به خود
بدون ارجاع مناسب ،ترجمهی کل یا بخشی از آثار دیگران بدون کسب اجازه از مبادی ذیربط و معرفی آن بهعنوان یک پژوهش
اصیل علمی ،دستبرد علمی به خود ،دادهبافی ،دروغپردازی و نادرستیِ درج نام نویسندگان .گاهی تمام این موارد با عنوان سرقت
علمی مطرح می شوند .افزون بر رعایت اصول و معیارهای اخالقی در زیست فردی و اجتماعی ،پژوهشگر دارای وظیفهی خاصی
است؛ پژوهشگر بهدنبال کشف حقیقت است (کتابچهی منشور و موازین اخالق پژوهش .)44 :4930،سرقت علمی مسأله مبتال به
اغلب نظامهای علمی است .انتظار بر این است که دانش پژوهان حرمت بیشتری برای دانش قائل شوند و با حساسیت بیشتری به
رعایت اخالق پژوهش همت بگمارند .در مواجهات رو در رو و در کالسهای درس سنتی ،معموالً استادان برآوردی از توان علمی و
پژوهشی دانشجویان بهدست میآورند .این در حالی است که در آموزشهای مجازی فعلی ایران ،دانشجو تنها موظف است در
جلسهی آزمون پایان ترم حضور فیزیکی داشته باشد و الزامی به حضور وی در دانشگاه نیست .همین امر زمینهای جهت وقوع
مسائلی در باب کیفیت آموزش و پژوهش است .هرچند که سرقت ادبی یک مشکل شایع در هر محیط یادگیری میباشد ،برخورد با
دانشجویانی که در کالسهای آنالین شرکت نمیکنند و دانشجویانی که مرتکب خود-سرقت ادبی 912میشوند یک دشواری خاص
برای اساتید آنالین پدید میآورد (دوگاگن و والترز .)2040 ،919مشاهدات و گزارشات نشان داده که در محیط مجازی ،آموزش
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الکترونیکی  364و یادگیری آنالین ،917استادان در دادن تکالیف پژوهشی به دانشجویان ،تحویل گرفتن آن ،بازخورد و تعیین نمره با
مسائل عدیدهای مواجهاند ،به همین جهت پژوهش حاضر کوشیده است برخی از مالحظات اخالقی پژوهش را در آموزشهای
مجازی با شیوهی پدیدارشناسی هرمنوتیک از منظر استادان این دورهها مورد واکاوی قرار دهد و راهحلهای آنان را بازشناسی
نماید.
پرسشهای پژوهش:
 .4از نظر آموزشدهندگان آنالین چه اقداماتی مصادیق سرقت ادبی و علمی در یادگیری الکترونیک هستند؟ و آنها با چه مسایل
اخالقی مواجهاند؟
 .2آنان از چه راهبردهایی برای کاهش سرقت ادبی و علمی دانشجویان آموزش مجازی استفاده میکنند؟
روش تحقیق:
رویکرد روایتی توسط ریکور برای بررسی تجربهی زیستهی افراد پیشنهاد شده است .در این مطالعه از روش پدیدارشناسی
هرمنوتیک تفسیری

911

برای روشن ساختن معنای تجربههای زیستهی آموزشدهندگان آنالین دربارهی سرقت علم و راهکارهای

آنان برای کاهش آن استفاده گردید .در این مطالعه به شرکت کنندگان اجازه داده شد تا از میان مصاحبهی تلفنی و مصاحبه با
ایمیل هر کدام را که برایشان راحتتر است انتخاب کنند .پس از دور اول مصاحبهها ،مصاحبههای پیگیری ،بهمنظور درخواست
توضیح بیشتر و بررسی موضوعات بهصورت عمیقتر انجام گردید .تحلیل دادهها بهمنظور تقلیل دادههای متنی به مفاهیم معنادار
مطابق الگوی ششمرحلهای لیچمن ( ،2001نقل از دوگاگن و والترز )2040 ،915انجام شد.
دستاوردها:
استادان دورههای آموزش آنالین ،عمدتاً متمرکز بر این موضوع هستند که مرامنامهای برای آموزش ،پژوهش و خدمات تخصصی در
یادگیری الکترونیک موجود نیست و دانشگاه در بدو ورود مراسم معارفه و توجیهی برای این دانشجویان برگزار نمیکند تا آنان به
برخی از مسائل دانشپژوهی آگاه و حساس شوند .برخی از استادان اظهار میدارند که دانشجویان این رشتهها به دلیل اشتغال به
کار ،سن باال و گرفتاریهای شخصیِ دیگر عملکرد مثبتی ندارند و کارهای پژوهشی دیگر همکالسیها را به نام خود تحویل استادان
میدهند و آنان «بهراحتی مقاالت و آثار دیگران را به نام خود جا میزنند و انتظار نمره دارند ،و سوءاستفاده از نوشتههای دیگران
364

- E-learning
- online learning

365

. hermeneutic interpretive phenomenology
. De Gagne & Walters

366
367

امری معمول است» .برخی اوقات یک مقالهی خوب با فونتهای مختلف توسط شماری از دانشجویان به استاد تحویل داده میشود.
البته باید اذعان داشت که دورههای آموزش مجازی عموماً آموزشمحورند ،پایاننامه ندارند ولی یک درس سمینار دارند ،با این حال
چون استادان تفکری سنتی به این آموزشها دارند ،آن درس را به یک کار پژوهشی مبدل میسازند .بدون اینکه مهارتهای
پژوهشی برای انجام تحقیق ،آموزش داده شده باشند .یک استاد میگفت درحالیکه مهارتهای پژوهشی این دانشجویان ضعیف
است« ،برخی از آنان در اعتراض به کسب نمرهی پایین ،میخواهند که مقالهای بیاورند و نمرهای بگیرند ،سپس از طبقهی سوم
دانشکده و اتاق استاد به طبقه همکف میروند و از سایت دانشکده یا کافینت مستقر در آنجا مقالهای پرینت میگیرند و بالفاصله
میآورند روی میز استاد میگذارند .».دیگری با رویکردی متفاوت میگفت به واسطهی پراکندگی جغرافیایی این دانشجویان در
سراسر ایران ،بستر مناسبی برای انجام کار پژوهشی قوی فراهم است و او توانسته است «با راهکارهای ایجاد رقابت سالم بین
دانشجویان ،یافتن عالقمندیها و پیوند دادن پژوهش با کار و زندگی روزمرهی دانشجویان ،چند جلسه آموزش پژوهش بهصورت
کاربردی ،در اختیار گذاشتن مقاالت و پژوهشهایی بهعنوان نمونه کار ،و جهتدهی پیگیرانه ،مقاالت علمی-پژوهشی تولید کند».
نکتهی مهم دیگری که در تعامل استاد  /دانشجو مطرح میشود این است که اغلب استادان بازخوردی به نوشتههای دانشجویان
نمیدهند که این کار هم انگیزهی دانشجویان فعال را از بین میبرد و هم به سرقت علمی و ادبی سایر دانشجویان دامن میزند .در
حالیکه برخی از مهمترین روشهای پیشگیری از عمل غیراخالقی سرقت علمی توسعهی نرمافزارهای تشخیص سرقت علمی،
مجازات های قانونی ،و آموزش پرهیز از سرقت علمی دانسته شده است (کرمی .)4930 ،مشارکتکنندگان در این پژوهش از روش-
های سادهتری بهره میگرفتند .همانند آموزش دانشجویان جهت ارتقاء مهارتهای مطالعه و دانش روشهای پژوهشی و سواد
اطالعاتی آنان« ،توصیه به فریب ندادن خود و استاد ،برقراری صمیمیت و تفاهم ،و القاء این نکته که پژوهش و یادگیری از طریق
انجام دادن است و استاد دارد زحمت میکشد و میکوشد فرصت آموزشی ایجاد کند» « ،دادن تکلیف پژوهشی هفتگی و دادن نمره
بیشتر به آن».
واژگان کلیدی :سرقت علمی ،آموزشهای آنالین ،پدیدارشناختی ،اخالق پژوهش
منابع:
کتابچهی منشور و موازین اخالق پژوهش ( .)4930اهواز :دانشگاه شهیدچمران.
کرمی ،خدابخش ( .)4930اخالق در پژوهش و نگـارش .تهـران :مرشد.
De Gagne, Jennie C. & Walters, Kelley J. (2010). The Lived Experience of Online Educators:
Hermeneutic Phenomenology. MERLOT Journal of Online Learning and Teaching Vol. 6, No.
2, June 2010

پدیدارشناسی اخالق تدریس در آموزش عالی مجازی از دیدگاه دانشجویان این آموزشها
سیدجالل هاشمی369 ،368فردوس قالوند ،محمدقالوند

بیان مسئله
اخالق (جمعِ خُلق) به معنای خوی های پسندیده و رفتار شایسـته و پسـندیده (انـوری ،4932 ،ج )234 :4اسـت و در اصـطالح بـه
الگوی رفتار ارتباطی (پایدار) درونشخصی و برونشخصی مبتنی بر رعایت حقوق طرف ارتباط (فرامرز قراملکی )422 :4933 ،گفته
میشود .در تعریفی دیگر ،خُلق عبارت است از ملکه و حالت ثابته و راسخهی نفسانی که باعث میشود کار به آسانی و بـدون فکـر و
تأمل انجام شود .در اخالق از حُسن ،قُبح ،خوبی و بدی رفتار بحث میشود؛ اخـالق حرفـهای هـم در بـر گیرنـدهی مسـئولیتهـای
اخالقی و حرفهای فرد از حیث شغل میباشد (آراسته و همکاران .)4933 ،اخالق حرفهای بهعنوان یکی از شعبههـای جدیـد اخـالق
به بررسی تکالیف اخالقی در یک حرفه و مسائل اخالقی آن میپردازد و در تعریف حرفه ،آن را فعالیت معینی میدانـد کـه موجـب
هدایت فرد به موقعیت تعیینشده همراه با اخالق خاص میشود (فرامرز قراملکـی .)4932 ،گوتـک ( )7 :4335تـدریس را فعـالیتی
اخالقی دانسته و کمپل ( )2003مینویسد اخالق و تدریس بهطور ذاتی همسو و درهمتنیدهاند و محققان و فیلسـوفان مختلفـی بـه
بررسی ماهیت اخالق در تدریس و تدریس اخالقی پرداختهاند .مقصود از اخالق تدریس ،آن دسته از قواعد و اصول اخالقی است که
به کار مدرس مربوط میشود و بهصورت جامعتر ،اخالق مدرسی گفته میشود .اخالق مدرسی به کارکرد مدرس در روابط گونـاگون
(ارتباط با خود ،شاگردان ،والدین و غیره) مربوط میشود .توجه به رشد و توسعهی همهجانبه و بهویژه رشد اخالقی استاد مـیتوانـد
منجر به بهبود عملکرد دانشجویان شود .وجود اخالق در آموزش عالی باعث رشد ،تعالی و بالندگی آمـوزش عـالی کشـور مـیشـود.
آموزش عالی شرایط مناسبی برای بروز مشکالت اخالقی دارد و اخالق در همهی زمینهها و فعالیتهای آمـوزش عـالی کـاربرد دارد
(هوپر .)2007 ،اخالق حرفهای استادان شامل در نظر گ رفتن موضوعات مربوط به تنبیه و مدیریت رفتار ،فرایندهای مربوط به نظـم،
آزادی اخالقی حقوقی و مسئولیتها ،استقالل فکری و قابلیت اعتماد میباشد (بیکنر .)2001 ،بر این اسـاس هـدف از بـهکـارگیری
اخالق حرفهای در تدریس ترسیم اصول اخالق پایهای است که مسـئولیتهـای حرفـهای اسـتادان دانشـگاه را مشـخص مـیسـازد
(هوگان .)2003 ،در سالهای اخیر رویههای پذیرش دانشجو و موضوعات اخالقی مانند دزدی ادبی و سرقت علمی ،بـیحرمتـی بـه
ساحت علم و عالم ،عدم توجه به حقوق و نیازهای دانشجویان و مادی شدن بیش از اندازهی آموزش عالی ،باعث شده قوانین تـدوین
شده نتواند پاسخگوی مشکالت باشد در این حالت راهنمای اخالقی در دانشگاه راهگشای عمل در برابر این تنشهـا قـرار مـیگیـرد
(هوپر .)2007 ،بهطور کلی اخالق در تدریس شاخهای از اخالق در آموزش عالی است که مشخصکنندهی مسئولیتهـای حرفـهای
یک استاد در تدریس و آموزش میباشد ،و یکی از ابعاد نهادینه کردن رویکردهـای اخالقـی در رفتـار حرفـهای دانشـجویان و خـود
استادان است .موضوع اخالق در تدریس و آموزش عالی و خصوصاً در آموزشهای مجازی مورد غفلت قرار گرفتـه اسـت و پـژوهش-
های قابل توجهی در این حوزه صورت نگرفته است .نکته مهم اینکه در کشور ما دورههای آموزش مجـازی ایجـاد شـده و در حـال
گسترش است (راهنمای انتخاب رشته سال  ،)4939بدون اینکه منشوری برای نحوهی تدریس و آموزش توسـط اسـتادان و جهـت
اجرای پژوهش و انجام تکالیف توسط دانشجویان و یا مرامنامهای جهت تعامل بهینهی استاد و دانشجو در فضـای مجـازی تـدوین و
اجرایی شده باشد .جدول شماره  4نشان میدهد که در سال  4939در  17رشـته بـهصـورت مجـازی در مقطـع کارشناسـی ارشـد
دانشجو پذیرش شده و جدول شماره  2تعداد  210دانشجوی مجازی پذیرفته شده در مجموعهی کارشناسی ارشد علـوم تربیتـی را
نشان میدهد (همان).
جدول  :4مجموعهی رشته و تعداد رشتههای دارای دانشجوی عالی مجازی در سال 4939
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جدول  :2تعداد دانشجویان پذیرش شده کارشناسی ارشد مجموعهی علوم تربیتی (کد-رشته  )4445در سال 4939
تــاریخ و فلســفه مدیریت آمـــــــــوزش و آمــــوزش تحقیقات جمع
آموزش وپرورش آموزشی بهســازی منــابع بزرگساالن آموزشی
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بر این اساس پژوهش حاضر میکوشد با رویکرد و روش پدیدارشناختی و هرمنوتیک به بررسی «اخالق تـدریس داشـتنِ اسـتادان»
دورههای آموزش عالی مجازی و یا به تعبیری «اخالق مدرسی آنان» از منظر دانشجویان دورههای عالی مجازی بپردازد.
اهداف پژوهش
 .4شناخت معنای اخالق تدریس داشتن و یا اخالق مدرسی استادان از دیدگاه دانشجویان دورههای آموزش عالی مجازی؛
 .2تبیین روایت دانشجویان دورههای آموزش عالی مجازی از تجربههای اخـالق تـدریس داشـتن اسـتادان خـود و اخـالق مدرسـی
داشتن آنان.
روش پژوهش
طرح مطالعه ،نمونهها و محیط مطالعه
این مطالعه در فاصلهی زمانی سال  4931و در استان خوزستان در میان دانشجویان کارشناسی ارشد مجازی در رشـتههـای انجـام
گرفته است .مرحلهی تجربی مطالعه ،شامل مجموعهای از روایتهای مربوط به دانشجویان بود .همهی دادهها توسط پژوهشـگران ،و
در مالقات حضوری گردآوری شد .اندازهی دقیق نمونهها بر مبنای مفهوم «اشباع» ،یا نقطهای که در آن هیچ اطالعـات یـا مضـمون
جدیدی در دادهها مشاهده نشود ،تعیین میگردد .دانشجویان بهصورت هدفمند با تشخیص پژوهشـگر شناسـایی و مـورد مصـاحبه
عمیق قرار گرفتند .در چنین پژوهشهایی الزم است با مطالعهای مقدماتی توانایی و تمایل دانشجویان به شرکت در مصـاحبه مـورد
بررسی قرار میگرفت و این کار انجام شد .سپس پژوهشگر پرسـشهـایی کلـی و بـاز انتهـا ( )open-endedرا بـهمنظـور ترغیـب
شرکتکنندگان به بازگو کردن روایتشان پرسید .مصاحبهها ضبط شد و بهصورت کلمهبهکلمه مکتوب شد و سپس تحلیـل دادههـا
برمبنای نظریهی تفسیر ریکور در سه مرحله انجام گرفت .روش پژوهشی پدیدارشناسی هرمنوتیک ،برای تفسیر متون مصـاحبه کـه
توسط لیندست و نوربرگ ( )2001تشریح شده است ،از نظریهی تفسیر ارائه شده توسط پل ریکور ( )4351الهام گرفته شده اسـت.
با خوانش اولیهی مصاحبههای به نگارش درآمده یک فهم ساده و اولیه از آنها بهدست میآید .سپس در مرحلهی تحلیل سـاختاری،
متن مصاحبه به واحدهای معنایی تقسیم میشود و این واحدها خالصهسازی شده و از آنها چکیدهبـرداری مـیشـود ،تـا موضـوعات
جزئی ،موضوعات کلی و احتماالً موضوع اصلی شکل بگیرند ،که بعداً بهمنظور تعیین اعتبار با فهم سادهی اولیه از متن مقایسه مـی-
شوند .بار دیگر متن بهعنوان یک کل خوانده میشود (خوانش انتقادی) ،موضـوعات و فهـم سـادهی اولیـه در ارتبـاط بـا پـیشفهـم
پژوهشگر و پیشینههای پژوهشی مورد تأمل قرار میگیرند ،و یک فهم جامع تدوین میگـردد کـه امکـانهـای جدیـد «در-جهـان-
بودن» را آشکار میسازد (فیجربرگ و نوربرگ.)2003 ،

یافتههای پژوهش
اخالق حرفهای از الگوهای رفتار ارتباطی مبتنی بر رعایت حقوق دیگران و مسئولیتهای اخالقی در قبال محیط کـار حکایـت مـی-
کند .در ابتدا بهعنوان مالحظات کلی میتوان گفت که باید آموزش عالی مجازی (و به تعبیر دقیقتر یادگیری الکترونیک) را همانند
دورههای آموزش عالی معمول در نظر گرفت با این تفـاوت کـه در آمـوزش مجـازی از فنـاوریهـای اطالعـاتی و ارتبـاطی در امـور
یاددهی-یادگیری بیشتر استفاده میشود .چالش مهم در این آموزشها نگرش استادان و دانشجویان به آن است .به گفتهی برخی از
مشارکتکنندگان ،درحالیکه برخی از استادان بهصراحت به دانشجویان گفتهاند «شما آمدهاید کمـی پـول بـه دانشـگاه بپردازیـد و
مدرکی بگیرید»؛ بسیاری از دانشجویان هم فکر میکنند دیر یا زود از یک دانشگاه معتبر و اسم و رسم دار ،مدرک خود را اخذ می-
کنند و دانشگاه به پول آنها نیاز دارد .یک داللت مهم این نگرش این است که آموزش مجازی عالی یک فعالیت علمـی دسـت دوم و
غیرجدّی و فاقد اهمیت تلقی میشود .طبعاً چنین تفکری به کیفیت تدریس استاد و یادگیری دانشجو آسـیب مـیزنـد .اسـتلزامات
اجتنابناپذیر دیگر ،فرو ریختن جایگاه علم و عالم و بیاعتمادی به دانشگاه است .از نتایج مهم دیگر اینکه برخی از استادان باسابقه
و بعضاً مشهور این دورهها که عموماً در بدو ایجاد رشتهها و بهمنظور تبلیغ نام دانشگاه تدریس میکنند« ،تقریباً نیمی از زمان یک-
ونیم ساعتهی کالس را تدریس میکنند و نیازی به این نمیبینند که تفاهم و صمیمیتی را در تعامل با دانشـجویان ایجـاد کننـد.».
همچنین درحالیکه دانشجویان آموزش عالی مجازی از دریچهی مانیتور رایانهی خود استاد را نظاره میکنند ،اغلب اسـتادان بـدون
عنایت به اینکه در آموزش مجازی مهارتهای تدریس باالتری مورد نیاز است ،عمالً «آموزش و تدریس را به یک سخنرانی خسـته-
کننده تبدیل میکنند و کیفیت یادگیری را به دست خود به چالش میکشند و تعهدی بر تحقق یادگیری و انتقال اثـربخش محتـوا
از خود نشان نمیدهند.».
واژگان کلیدی :اخالق تدریس ،پدیدارشناسی اخالق ،آموزش مجازی عالی.
منابع
آراسته ،حمیدرضا؛ نوه ابراهیم ،عبدالرحیم؛ مطلبی فرد ،علیرضا ( .)4933بررسی وضعیت رعایت اخالق آموزش اعضای هیأت علمـی
دانشگاههای دولتی شهر تهران ،فصلنامه راهبرد فرهنگ ،4933 ،سال دوم و سوم شماه های  3و  3ص 203 _ 201
انوری ،حسن ( .)4932فرهنگ بزرگ سخن .تهران :سخن.
راهنمای انتخاب رشتههای تحصیلی آزمون ورودی تحصیالت تکمیلی (دورههای کارشناسی ارشـد ناپیوسـته داخـل) سـال + 4939
فایل اصالحیه .قابل بازیابی در سایت http://sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=2&id=1512
فرامرز قرامکی ،احد ( .)4932اخالق حرفهای .تهران :ناشر مولف
فرامرز قراملکی ،احد ( .)4937سازمان اخالقی در کسب کار .تهران :مرکز مطالعات جهانی شدن.
فرامرز قراملکی ،احد ( .)4933درآمدی بر اخالق حرفهای (چاپ سوم) .تهران :سرآمد.
گوتک ،جرالد ،ال .)4335( .مکاتب فلسفی و آراء تربیتی .ترجمه محمد جعفر پاکسرشت ( .)4930تهران :سمت
Beckner.w.(2004). Ethics for Education leader ; Boston : Allyn and Bacon Moral res pnsibility .stanford
Encyclopedia of philosophy.
Campbell .E .(2008). Review of the literature . the Ethics of teaching as a moral profession ; wiley . Intario Institute
for studies in Education of the university of Toronto .pp.357 -385
Fagerberg, I. and Norberg, A. (2009).‘‘Learning by doing” – Or how to reach an understanding of the research
method phenomenological hermeneutics. Nurse Education Today 29 (2009) 735–739. journal homepage:
www.elsevier.com/nedt

Hogan .S . (2008). Being Ethical : How process Drama Assists preservice Drama teachers to Reflect on professional
Ethics ; submitted for master of Arts .Queensland university of technology creative Industries faculty performance
studies
Hooper, s. (2005). Addressing Ethical Issues in Higher Education: Apractical Guide :Institute of Business Ethics
.UK .
Lindseth, Anders; Norberg , Astrid (2004). A phenomenological hermeneutical method for researching lived
experience. Nordic College of Caring Sciences, Scand J Caring Sci; 2004; 18, 145–153, E-mail: anders.
lindseth@hibo. no

مروری بر آثار و پیامدهای تودهای شدن آموزش عالی در ایران
آنیتا همایون فرد

370

چکیده:
یکی از مهمترین ویژگیهای سیاست توسعهی کمی دانشگاهها ،تودهای و فراگیر شدن دانشگاه در تمام ابعاد آن است .بهطور
متعارف ،تودهای شدن ( )Massificationبه منزلهی افزایش تعداد دانشجویان ثبتنام شده در نظام ملی آموزش عالی و دسترسی
بخش بزرگی از جمعیت به آموزش عالی تعریف میشود .تمایل به تودهگرایی ،اصطالحی است که برای رشد سریع تعداد دانشجو که
در انتهای قرن بیستم مشهود بود استفاده میشد ( اسکات .) 4337 ،در این فرآیند ،مشارکت و حضور تودههای مردم در آموزش و
فرهنگ چنان افزایش مییابد که «اقتدار» نخبگان شکسته میشود و بهتدریج نوعی نظام تودهگرا جانشین نظام نخبهگرا میشود.
(فاضلی :4939 ،به نقل از چانی .)2002 ،تودهگرایی بهعنوان یک فرایند ،با شکل سنتی دانشگاهها بهعنوان مراکز آموزش نخبگان
در تضاد است ،تنها جایی که منافع خاصی در دسترس است (ترو .) 2000 ،شواهد حاکی از آن است که حداقل با افزایش کمّی
تعداد دانشجویان ،میتوان ادعا کرد که آموزش عالی ایران نیز دستخوش فرآیند تودهای شدن است .نهاد آموزش عالی با جریانهای
ضد و نقیضی در جهان امروز روبروست .این جریانهای متناقض ،ادراک و احساس ما را نسبت به وضع کنونی دانشگاه و آیندهی آن
با ابهام ،پیچیدگی و دوگانگی شدیدی روبرو کرده و احساس دوگانهی بیم و امید نسبت به تحوالت آموزش عالی در سطح جهان
بهوجود آورده است .مجموعهی این تناقضات و تردیدها و پرسشهای بسیار دیگر ،باعث شده که تجزیه و تحلیل و شناخت ابعاد
وسیع تحوالت آموزش عالی در کانون توجه قرار گیرد .با سیاست توسعهی کمی ،تعداد مراکز آموزش عالی و تعداد جمعیت
دانشجویی با رشدی سریع افزایش یافته است .حال این سؤال پیش میآید که آیا سایر عوامل نظام آموزش عالی از جمله کیفیت ،از
رشدی هماهنگ با رشد کمّی بهرهمند بوده است؟ آیا دانشگاهها توانستهاند همزمان با توسعهی کمی ،اهداف خود را از نو تعریف
کنند و عملکردشان با این اهداف ،بهطور مداوم ،پایش و ارزیابی و هماهنگ شود؟ و باألخره فرصتها و تهدیدهای تودهای شدن
برای آموزش عالی بهویژه در ایران چیست؟ مقالهی حاضر تالش میکند با روش توصیفی–تحلیلی ،ابعاد گوناگون تودهای شدن
آموزش عالی را بررسی کرده و تحلیلها ،توصیفها و تبیینهای مرتبط با موضوع را بهویژه در ایران ارائه دهد .به نظر میرسد در
تودهای شدن دانشگاههای ایران ،بخشهای مختلف بدنهی نظام آموزش عالی متناسب و هماهنگ با همدیگر رشد نکردهاند .درباره-

 .4دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه عالمه طباطبایی

ی تودهای شدن نظام آموزش عالی ایران ،هم نقاط قوت و هم نقاط ضعفی را میتوان فهم کرد که هر یک بیانگر بخشی از این
واقعیتاند.
فرصتهای تودهای شدن برای نظام آموزش عالی ایران
وجود برخی فواید و نقاط مثبت ،باعث فهم این مسأله میشود که چرا تودهای شدن در تحصیالت عالی مورد تأکید حکومتها و
جوامع قرار میگیرد .به برخی از این موارد در ذیل اشاره می شود:


دانشگاه به «همگان» ( )the massتعلق دارد نه به عدهی معدود «نخبگان» (.)the elite



پدیدهی تودهای شدن ،نتیجهی دموکراتیزه شدن ( )Democratizationآموزش و بحث عدالت اجتماعی در بسیاری از
کشورها میباشد (آلتباخ .)4332 ،افزایش شمار دانشگاهها و دانشجویان جهان و بسط و توسعهی فرصتهای آموزشی ،که
در نتیجهی آن ،عدالت آموزشی گسترش مییابد و نیز امکان توزیع عادالنهتر قدرت و ثروت در جامعه فراهم میشود.



به دلیل تنوع دانشجویان ،وسعت دانشگاهها و امکانات آنها ،کارکردهای دانشگاه نیز متنوعتر و چندگانهتر میشود.



با مشارکت عدهی بیشتر مردم امکان بیشتری برای استقالل و آزادی دانشگاهها از دولت فراهم میشود.



از جمله پیامدهای مثبت تودهای شدن دانشگاه ،بهویژه در سطوح تحصیالت تکمیلی که تأکید اصلی بر پژوهش است ،به
تکاپو کشیدن اساتید و استفادهی بهینه از تجربیات آنهاست .این امر باعث رشد شخصی خود اساتید و تعامالت علمی بین
اساتید و دانشجویان و درنتیجه همافزایی میشود.



فارغالتحصیالن آموزش عالی احتماالً آگاهی بیشتر و توانایی بهتری در استفاده از فناوری جدید دارند .آنها همچنین به
احتمال زیاد خودشان ابزار و مهارتهای جدیدی را بسط میدهند (بلوم و همکاران.)2007 ،



آموزش عالی تودهای موجب توجه به آموزش از راه دور ( )Distance Educationشده است .آموزش از راه دور ،بخش
اصلی نظام آموزش عالی تودهای است و این نوع آموزش میتواند در خدمت دانشجویان در نقاط دوردست باشد (آلتباخ،
.)4333

تهدیدهای تودهای شدن برای نظام آموزش عالی ایران
مسألهی تودهگرایی ،آسیبها و شاید نتایج ناگواری را برای نظام علمی بهوجود آورده است که به برخی از آنها اشاره میگردد:



به دالیل زیادی بعد از انقالب ،تمرکز اصلی آموزش عالی بر روی کمیت بوده است .طبیعی است که در چنین فضایی
نگرانیهایی دربارهی کیفیت آموزش عالی مطرح شود .به نظر میرسد فقدان مسیرنما در برنامهریزی توسعهی علمی و
آموزش عالی کشور شرایط را به گونهای رقم زده است که امروزه شاهد «تقابل کمیت و کیفیت» و «نه کنش و همکاری
میان آنها هستیم».



تودهای شدن آموزش عالی در برخی جوامع مانند جامعهی ما می تواند دارای کارکردهای منفی بیشتر از کارکردهای
مثبت باشد زیرا گاه به تأخیر بروز انتظارات اما در سطحی باالتر و دستنیافتنیتر و افزایش سطح توقعات میانجامد و نه-
تنها مشکلی را گرهگشایی نمیکند بلکه بر آن می افزاید.



ممکن است معیارهای یادگیری ،خالقیت و نوآوری افول کنند و «کیفیت» و «کمال» ( )excellenceبه مفاهیم پوچ و
بیمعنا تبدیل شوند ،و به تعبیر ریدینگز از دانشگاه جز ویرانهای آباد بهجای نماند (فاضلی ،4939 ،به نقل از :ریدینگز).



گسترش فزایندهی دانشگاهها و دانشجویان ،دولتها را از تأمین بودجه و امکانات الزم دانشگاهها ناتوان میسازد و
متقاضیان آموزش عالی باید در تأمین بخشی از هزینههای دانشگاهها مشارک داشته باشند .در چنین شرایطی ،بدیهی
است همهی گروههای اجتماعی قادر به تأمین هزینههای آموزش عالی نیستند و بیم آن میرود که محرومان همچنان
محروم بمانند و آموزش عالی «دور باطل» نابرابریهای اجتماعی را همچنان بازتولید کند.



توسعهی کمّی تحصیالت تکمیلی در سالهای اخیر ،نوعی به تعویق انداختن بیکاری ،و تولید رضایت در جمعیت جوان
بوده است.



موفقیت برنامههای آموزش در دانشگاه تا حدود زیادی بستگی به آموزشعالی مناسب برای همهی دانشجویان،کیفیت
منابع انسانی ،محتوا ،تجهیزات و فضای معیار تحصیل دارد .پر واضح است که در موقعیتی که منابع ،اعتبارات و تجهیزات
بهشدت تقسیم شدهاند ،برنامهی آموزشی ،فرآیند تدریس و یادگیری ضعیف و ناکارآمد میشود.



در آموزش عالی بهویژه دانشگاهها در ایران ،انتقال دانش در اولویت کار قرار دارد و فعالیتهای پژوهشی بهطور حاشیهای
مورد توجه است.



نگاه کمیگرایانه به حوزهی پژوهش؛ تمایل به پذیرش تحقیقات متعدد ،انجام تحقیقات در دورهی زمانی کوتاه ،جایگزین
ساختن مفهوم مطالعه بهجای پژوهش و تنزل استانداردهای تصویب ،نظارت و کاربست پژوهش از آن جمله است.



در نتیجهی تودهای شدن و تقاضای فزاینده برای پاسخگویی ،قدرت و استقالل دانشگاهیان و بهویژه اساتید کاهش یافته و
فشار زیادی بر آنها وارد آمده و ماهیت حرفهی دانشگاهی دگرگون شده است.



یکی از پیامدهای واقعی تودهای شدن بدون پشتوانهی فرصت شغلی ،مدرکگرایی ( )Credentialismاست .گشوده
شدن درِ دانشگاهها به روی تودهها ،دانشگاهها را مبدل به کارخانهی مدرکسازی و مدرکگاه نموده است (رفیع پور،
.)4939



یکی دیگر از تهدیدها ،فقدان ارتباط بین افزایش ورود به دانشگاهها با رشد اقتصادی است .تودهای شدن آموزش عالی،
بدون توجه به نیازهای بازار کار و بخشهای مختلف صنعتی انجام شده است (قانعی راد.)4939 ،



به نظر میرسد که یک خلط مبحث و یک نافهمی صورت پذیرفته و آن هم عدم تمیز و تشخیص تفاوت بین «تودهگیر»
شدن و «همهگیر» شدن آموزش عالی است .تفاوت «توده» و «همه» در این است که در اولی یک حکم ارزشی نهفته
است که همه باید از سواد دانشگاهی برخوردار شوند مثل نهضت سوادآموزی .اما در دومی منظور از همه ،همه کسانی
است که آماده و شایسته هستند و بنا به نیازهای نهادهای اجتماعی ضروری است که عالمتر شوند.



یکی از پیامدهای تودهای شدن دانشگاهها این است که یک باور غلط در جامعه حاکم شده که میپندارد همه باید
دانشگاه بروند و همه بهتر است مدرک داشته باشند .در صورتی که در نظام آموزشی ما ،هدف ،نباید «دانشگاهی کردن»
تمام افراد جامعه باشد ،برخالف آموزش ابتدایی که «مدرسهای کردن» تمام کودکان در همهجای جهان یک الزام
اجتماعی محسوب میشود .یک اعتقاد قدیمی وجود دارد مبنی بر اینکه تعداد دانشجویان در یک کالس بر کیفیت
محیط آموزشی تأثیر دارد (کازئو .)2005 ،مسألهی تشکیل کالسهای بزرگ مرتبط است به تمایل به تودهای شدن و
اعتقاد بر این است که کالسهای بزرگ به کارآیی ضعیف دانشجو مرتبط است (اسکات.)4337 ،



در تحصیالت عالی ،اهداف فراتر از اکتساب سادهی دانش برای اشتغال دانشجویان و کارکردهای شناختی طبقه فرادست
است ،اهدافی مثل حل مسأله و تفکر انتقادی که از مشخصات یادگیری عمیق است (مولریان-کاین .)2040 ،متأسفانه در
دانشگاههای تودهگرا ،محیط یادگیری کالسهای بزرگ بهطور معمول در جهت عکس چنین نیازی است ،زیرا آنها تمایل
به تحکیم سبکهای آموزشی یادگیری دارند.

واژگان کلیدی :آموزش عالی ،تودهای شدن ،فرصت ،تهدید

بررسی ساختشکنانهی کاربرد فناوری در دانشگاهها
مهدی یوسفی
چکیده:
آموزش عالی مانند دیگر نهادهای جامعه در راستای ایفای نقش سازندهی خود با مسائلی دست به گریبان است که از جملهی آنها
میتوان به مسائل مرتبط با روشهای تدریس و یادگیری ،شکل روابط میان استاد و دانشجو و غیره ،در دانشگاهها اشاره کرد که در
نوسان بین روشهای سنتی و روشهای جدید در جریان است .از دالیل اساسی این چالش پیشآمده ،دگرگونیهای ایجاد شده
تحتتأثیر فناوریهای نوین میباشد .در چنین شرایط دگرگونی ،فناوری به حوزهی آموزش عالی هم راه یافته و ابعاد مختلف این
حوزه از جمله روابط استاد و دانشجو ،روشه ای تدریس ،محتوای تدریس شده و غیره را به شکلی اساسی تحتتأثیر خویش قرار
داده است؛ تا جایی که شاید بتوان گفت در این شرایط نوین و تحتتأثیر دگرگونیهای پیش آمده ،فناوری اطالعات و ارتباطات
نقشی تعیینکننده در فرایند آموزش عالی پیدا کرده است و بسیاری از مؤلفههای آن را متأثر سا خته است .بر چنین مبنایی ،در
دهههای  70و  10قرن پیش و در زمانی که اسکینر ،روانشناس رفتارگرای آمریکایی با ماشین آموزشی خود بهدنبال ایجاد
دگرگونیهایی اساسی در روشهای تدریس بود ،ادعا کرد که روشهای یادگیری متأ ثر از فناوری یادگیری را متحول خواهند کرد و
باعث آن می شوند که دانشجویان و دانشآموزان با صرف زمان و تالشی کمتر ،به اندازهی دو برابر میزان پیشین به یادگیری
بپردازند و عالوه بر آن ،از یادگیری خویش لذت ببرند (ِ .)Dreyfus, 2009در این راستا بسیاری بر این گمان بودند که این
پدیدهی نوظهور دارای چنان قدرتی است که میتواند تدریس ،یادگیری و غیره را از اساس دگرگون ساخته و آرمانهای آموزشی را
برآورده سازد ( .)Oblinger, 2008حال پرسش اینجاست که فناوریهای نوین چه تأثیری بر کیفیت آموزش داشتهاند و آیا
توانستهاند ادعای خود را عملی سازند و یا اینکه این فناوریها در راستای ایجاد انقالبی فناورانه در فرایند آموزشی ناکام ماندهاند؟

در این راستا ،میتوان با استفاده از رویکرد ساخت شکنی به بررسی مطرح شدن فناوری اطالعات و ارتباطات و اثرات آن بر فرایند
آموزشی پرداخت .از ساختشکنی ،تعاریف و تقسیمبندی های گوناگونی صورت گرفته است و از آن جمله ،باقری و همکاران (2044
و  )2042به دو گونهی متفاوت ساختشکنی اشاره دارند و با تقسیم ساختشکنی به دو گونهی درونی و بیرونی ،اذعان میدارند که
ساختشکنی درونی حاکی از فرایندی است که به خودی خود رخ میدهد و بیشتر ناظر بر رسیدن به حقیقت میباشد .اما در
مقابل ،در ساختشکنی بیرونی مبحث «عدالت» مورد توجه بیشتری قرار گرفته و مفاهیمی چون «تفاوت و دیگری» در کانون
توجه هستند و گشودگی و عدالت در نسبت با دیگری مطرح است .دریدا ( )4334بهعنوان بنیانگذار رویکرد ساختشکنی ،می
گوید که نمیتوان به ساختشکنی عنوان «روش» داد و آن را همچون یک روش پژوهش بهکار گرفت و شاید بهتر آن باشد که
ساخت شکنی را چون بینشی انتقادی در مورد چگونگی روبرو شدن با انواع متون لحاظ کرد .به عبارت دیگر ،ساختشکنی همچون
بینش و خوانشی انتقادی از م تون گوناگون است که با نگاهی تیزبین و موشکافانه ،تعارض و شکافهای موضوع مورد نظر را مورد
شناسایی قرار داده و نقاط ضعف آن را آشکار میسازد .در این رویکرد موضوع یا محتوای مورد نظر مورد تجزیه و تحلیل موشکافانه
قرار میگیرد و پیشفرضها ،اصول و ساختار آن مشخص میشود و به جای پذیرش قطعی این ساختار و پیشفرضها ،سعی در
شکستن ساختار و به پرسش گرفتن پیشفرضهای آن میشود .بنابراین ،اینگونه بهنظر میرسد که با کاربست رویکرد ساخت-
شکنی دریدا و در جایگاه خوانش انتقادی هر متنی ،میتوان به بررسی انتقادی و موشکافانهی اثرات فناوری اطالعات و ارتباطات بر
فرایند آموزشی دانشگاهها پرداخت.
یافتههای این پژوهش بیانگر آن است که فناوری دگرگونیهای عمدهای را در فرایند آموزشی دانشگاهها ایجاد کرده و در شکل
ارتباط استاد و دانشجو ،روش های تدریس و غیره ،تأثیرات فراوانی بههمراه داشته است ،ولی این دگرگونیها آنگونه که ادعا می-
شود ،نتوانستهاند نتایج آرمانی آموزشی را به ارمغان آورند و فرایند آموزش را از اساس دگرگون سازند .هماکنون رسانههایی نوین
وجود دارند ،ول ی شاهد تدریس و یادگیریای نوین نیستیم؛ فناوری به دانشگاه راه یافته است ،ولی صرفاً ظاهر امور را دگرگون
ساخته و روشهای تدریس-یادگیری همچنان دستنخورده باقی ماندهاند و تنها شکل ظاهر آنها دگرگون شده است .لذا در مقام
نتیجهگیری از مباحث مطرح شده میتوان بدین امر اشاره داشت که روشهای آموزشی تحتتأثیر فناوری نسبت به روشهای
پیشین ،برتری مشهودی ندارند و تنها نتیجهی ملموسی که از این مقایسه میتوان بهدست آورد ،این نکته است که این آموزشها
به دلیل ماهیت و زمینههای شکلگیریشان از آموزش های سنتی متفاوت و متمایز هستند و اقتضائات خویش را میطلبند .بر
چنین بنیانی ،شاید بتوان گفت که آموزش های آنالین متأثر از فناوری در برخی از رشته-ها و دروس دارای کارآیی بیشتری هستند

 میتوان به رشته هایی که چندان نیازی به حضور فیزیکی در محیط،و میتوان از آنها در این رشتهها یاری جست که از آن میان
. نام برد،یادگیری ندارند و همچنین دروسی که میتوان آنها را با شبیهسازی ارائه کرد
 ساختشکنی،  فناوری، دانشجو، استاد، دانشگاه:واژگان کلیدی
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اساتید و معلمان دانشگاه و مدرسه ،مهم ترین رکن تأثیرگذار در کیفیت تعلیم و تربیت در دو نهاد اصلی دانشگاه و مدرسه میباشـند
چنانکه برخی صاحبنظران معتقدند «معلم ،کارآیی و کفایت او ،آیینهی تمام نمای کفایت و کـارآیی هـر نظـام آمـوزش و پـرورش
است» (مهرمحمدی ،4953 ،مقدمه ،به نقل از روؤف  .)4953این رسالت مهم ،در حوزهی علـوم تربیتـی بنـا بـه اقتضـای ماهیـت و
عملکرد آن ،باری دوچندان بر قلم و قدم اساتید و معلمان این حوزهی معرفتی میگذارد و انتظارهای دانشـجویان و اهـالی جامعـه از
اساتید و معلمان علم تربیت را به مراتب بیش از سایر اساتید و معلمان شکل میدهد .از این رو ،اخالق تدریس و پژوهش بـرای ایـن
گروه از اساتید و معلمان جامعه ،وظیفه و رسالتی عظیم محسوب میشود.
اما پژوهشگرانی چون فتحی و اجارگاه و همکارها ( ،)4933کرامتی و همکارهـا ( ،)4932صـفاییموحـد ( ،)4932اسـالمی اردکـانی
( )4932در مورد مؤلفه هایی از اخالق تدریس و پژوهش اساتید در آموزش عالی ایران ،به یافتههای قابلتأملی دسـت یافتـهانـد کـه
میتواند دستمایهی تحلیل و آسیبشناسیهای فلسفی و تربیتی واقع شود .در همین راستا ،پژوهش حاضر تالش نموده است تا بـا
روایت بُرشی از تجربهی تحصیل گروهی از دانشجویان قلمروی علوم تربیتی در ایران ،سنگ تأملزایی در رودخانهی رونده جهـش و
ارتقاء به مدارک باالی دانشگاهی اساتید بیاندازد .در این زمینه ،پرسشهای اصلی پژوهش حاضر از این قرار میباشند:
 نقش و جایگاه علمآموزی در تعالی رتبهی وجودی انسان با تأکید بر حوزه علم تربیت چه میباشد؟ تجربهزیسته دانشجویان دربارهی نسبت رتبه وجودی اساتید با رتبهی دانشگاهیشان در حوزهی علـم تربیـت حـاوی چـهروایتهایی است؟
 دانشجویان چه عواملی را زمینهساز فاصلهی رتبهی وجودی اساتید با رتبهی دانشگاهی آنها میدانند؟برای پاسخگویی به پرسشهای پژوهش ،رویکرد کیفی در پژوهشهای علوم انسانی ،انتخاب شده است .در این رویکـرد تـالش مـی-
شود تا از منظر نگاه درونی کنشگرهای دخیل در یک فرایند یا پدیده ،تجربه زیسته 951آنهـا در مـورد جنبـههـایی از آن فراینـد یـا
پدیده ،بازنمایی و تحلیل شود (فلیک ،957ترجمه خانیکی .)4934 ،در دامن رویکرد کیفی ،روشهـای مختلفـی مـورد اسـتفاده قـرار
میگیرند .در این پژوهش ،روش پدیدارنگاری 951برای بازنمایی تجربه زیستهی دانشجویان از نسبت رتبه وجودی اسـاتید بـا رتبـهی

 .4استادیار فلسفه تعلیم و تربیت بخش علوم تربیتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه کرمان
 .9دانشآموختهی کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت تربیت دانشگاه کرمان و دبیر آموزش و پرورش کرمان
4- Lived experience
5- Flick, U.
6- phenomenography

دانشگاهی آنها ،بهکار رفتهاست زیرا پدیدارنگاری پژوهشی برای بازنمایی پراکندگی 955فهم و تجربهی افراد از یک پدیـده مـیباشـد
(مارتون.)4331 ،953
چنان که بیان شد ،هدف این پژوهش پدیدارنگاری و روایت تجربه زیستهی 41نفر از دانشجویان تحصیالت تکمیلـی حـوزهی علـوم
تربیتی ایران دربارهی نسبت رتبه وجودی اساتید این قلمرو با رتبهی دانشگاهیشان بوده است .در این راستا ،با نظر به مبانی نظـری
پژوهش ،بر اساس مفهوم قرآنی عقلورزی (باقری  )4937و دیدگاه مالصدرا دربارهی معیت علمآموزی و تعالی رتبه وجـود و کمـال
آدمی (مالصدرا ،4911 ،به نقل از شجاعی و گوزلی )4932 ،یازده مؤلفـه بـهعنـوان نشـانگر رتبـه وجـودی اسـاتید در محـیطهـای
یاددهی-یادگیری در نظر گرفته شدهاند که عبارتند از :تواضع علمی استاد؛ نگاه قدسی به تـدریس؛ برخـورداری از آثـار وجـودی در
شخصیت دانشجویان؛ خداگونگی در منش؛ وجدان کاری؛ برخوداری از حُریت نسبت به موفقیـتهـای دانشـگاهی؛ حفـظ کرامـت و
منزلت خود ،همکاران و دانشجویان؛ رعایت عدالت در کالس و نداشتن دیـد ابـزاری بـه دانشـجویان .نشـانگرهای مربـی ،اسـتادیار،
دانشیار و استادتمام بهعنوان مقولههای نمایانندهی رتبه دانشگاهی اساتید در نظـر گرفتـه شـدهانـد .مصـاحبه ،مشـاهده و گـزارش
خودزیستنگارانه ،ابزارهای گردآوری اطالعات پژوهش بودهاند .یافتههای پژوهش از تجربه زیسته مصاحبهشوندگان در حشر و نشـر
دانشگاهی با  41استادتمام27 ،دانشیار و  91استادیار را میتوان در سه مقولهی اصلی بازنمایی و روایت کرد .مقولهی نخست ،بیانگر
پایین بودن رتبه وجودی اساتید نسبت به رتبهی دانشگاهیشان میباشد .در این مقوله ،حـدود  10درصـد دانشـیارها و  10درصـد
استادیارها قرار میگیرند و هیچ استاد تمامی در این مقوله قرار نگرفته است .مقولهی دوم ،بیانگر تطابق رتبه وجودی اساتید با رتبه-
ی دانشگاهیشان میباشد .در این مقوله ،حدود  23درصد استادتمامها و  23درصد دانشیارها و  44درصد استادیارها قرار گرفتهاند.
مقولهی سوم ،بیانگر باالتر بودن رتبه وجودی اساتید نسبت بـه رتبـه دانشـگاهیشـان مـیباشـد .در ایـن مقولـه ،حـدود 54درصـد
استادتمامها92 ،درصد دانشیارها و 25درصد استادیارها قرارگرفتهاند .در متن اصلی مقاله روایتهای قابل تأملی در مـورد هریـک از
مؤلفه های رتبه وجودی اساتید از نگاه دانشجویان در سه مقوله بازیابی شده بیان شده است.
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چکیده:
اهمیت فلسفه در تعلیم و تربیت بر کسی پوشیده نیست و شاید نتوان در این مورد شک کرد که تربیت بدون فلسفه معنایی ندارد.
در مورد برنامه درسی نیز این امر مصداق دارد .هر چند در منابع حوزهی برنامه درسی نقش فلسفه به اندازهی خود تعلیم و تربیت
برجسته نشده اما نمیتوان گفت اهمیتی هم ندارد .در این خصوص اورنشتاین
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( )4330معتقد است فلسفه راهنمای عمل

برنامهریزان و طراحان برنامههای درسی است .او میگوید فلسفه می تواند در سازماندهی و اجرای برنامههای درسی ،تعیین دانش
قابل انتقال از طریق برنامههای درسی ،انتخاب مدل برنامهریزی درسی ،انتخاب اهداف ،ابزارها ،روشها و فعالیتهای آموزشی و
رویکردهای تدریس و ارزشیابی بهعنوان راهنما و جهتدهنده عمل کند .مایلس )4352( 934با تأکید بر نقش انسان در برنامههای
درسی وجود و اهمیت فلسفه را بدیهی دانسته و معتقد است که فلسفه جهتدهندهی برنامههای درسی است .او با متصل کردن
انسان ،فرهنگ ،ارزش و هدف ،مدلی را پیشنهاد میدهد که در آن جهتگیریهای تدوین و اجرای برنامههای درسی با محور انسان
و انسانیت صورت می گیرد .در واقع نظام تربیتی (عمومی و عالی) با انسان سروکار دارد و بر این اساس فلسفه نقش اساسی در
برنامههایی که برای یادگیری و آموزش طراحی و اجرا می شوند خواهد داشت .اگر نگاهی به تعریف برنامه درسی در آموزش عالی
داشته باشیم شاید بهتر بتوان به موضوع بحث پرداخت .دیژور

932

( )2002برنامهی درسی آموزش عالی را یک طرح علمی

939

رسمی برای فراهم کردن تجارب یادگیری و اخذ درجهی علمی تعریف میکند .او معتقد است برنامه درسی بستر فرایندی برای
یادگیری محسوب میشود و از این رو محتاج حمایت چتر فلسفه است .استارک

931

و التوکا

937

( )4335در تبیین طرح علمی

 .4عضو هیأت علمی سازمان سنجش
380
. Ornstein, A
381
. Mills, P
382
. DeZure, D
383
. Academic Plan
384
. Stark, J. S
385
. Lattuca, L

میگویند« :ما برنامهی درسی را بهعنوان یک طرح علمی تعریف میکنیم زیرا هدف آن تقویت پیشرفت علمی فراگیران است .این
برنامه به طور ذهنی با گروه خاصی از فراگیران و با اهداف خاص آنها طراحی میشود .یکی از نتایج مهم این تمرکز آن است که
برنامهریزان در ابتدای امر ،تعلیم و تربیت فراگیران را بهعنوان دلیل مقدماتی وجود برنامهی درسی دانشگاه درنظر میگیرند»
(ص .)40نگاهی به عناصر طرح علمی نشان میدهد که هدف اساسیترین عنصر و مبنایی برای شکلگیری سایر عناصر است .هدف
مستقیماً به فلسفهی آموزش عالی و فلسفهی وجودی دانشگاه گره خورده است .سالها پیش ( )4313تایلر

931
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خود نقش فلسفه را در طراحی و اجرای برنامههای درسی برجسته کرد .او استفاده از دو چیز را برای فیلتر کردن اهداف ناخواسته
(فاقد اهمیت و متضاد) توصیه میکند؛ اول استفاده از «فلسفهی اجتماعی و آموزشی» که مدرسه متعهد به آن است و دوم «آنچه
در مورد فلسفهی یادگیری شناخته شده است» .او از تمام مدارس میخواهد که فلسفه خود را با جزئیات کامل بیان کنند تا
طراحان برنامهی درسی بتوانند هر گونه اهداف متغایر با آن را بررسی کنند و مشخص سازند که آیا اهداف سازگار و یا متغایر با
نکات اصلی فلسفهی موجود هستند یا خیر .آن دسته از اهداف مهم هستند که با فلسفهی موجود سازگاری داشته باشند.
التوکا ( ) 2005با نگاهی به نقش پوششی فلسفه تربیتی حاکم بر نظام دانشگاهی معتقد است اگرچه برنامهی درسی نوعاً از
فعالیت های آموزشی از پیش تعیین شده و قصد شده برای انتقال محتوای خاص (مانند دانش ،مهارتها یا مقررات) تشکیل شده
است ،اما به عنوان محل تعامل بین مربیان ،یادگیرندگان و محتوایی که باید آموخته شود مفهومی شده است .چنین تعاملی بین
افراد و برنامههای درسی نتیجهای به نام یادگیری بهوجود میآورد .بدون تعامل مربیان یا یادگیرندگان و مدرسان با محتوا ،یک
برنامه درسی به تجربهی یادگیری نزدیک است اما تجربهای مفید نخواهد بود؛ زیرا عوامل محیطی متنوعی بر نتیجهی هر تجربهی
تربیتی اثرگذارند .در واقع میتوان گفت برنامه های درسی دانشگاهی بیشتر نیازمند مطابقت با فلسفه هستند .زیرا تنوع موضوعات و
دیسیپلین ها در آموزش عالی و حضور متخصصان موضوعی با دیدگاه های متنوع و متعدد ممکن است کار طراحی و اجرای
برنامه های درسی را دچار نوعی واگرایی کند .بر این اساس است که اورنشتاین معتقد است فلسفه ،متخصصان برنامه درسی را یاری
میدهد تا برای سازماندهی برنامه های درسی آمادگی داشته باشند .فلسفه همواره پاسخگوی پرسشها در مورد اهداف ،ارزشها و
منطق برنامههای درسی است که تعیین میکند چه چیزی ارزش یاد گرفتن دارد .اکر
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برنامههای درسی ،منطق برنامه را در اولین جایگاه قرار می دهد و معتقد است اگر برنامه درسی منطق نداشته باشد شاید هیچوقت
اجرایی نشود .در طراحی ،اجرا و ارزشیابی برنامههای درسی دانشگاهی تیمهای درگیر باید تصمیمهای متعددی را اتخاذ کنند که
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 تجربهی بازنگری سرفصلها در آموزش عالی کشورمان.گاهی بسیار دشوار و نیازمند چارچوبی روشن برای جلوگیری از خطا است
ضرورت تصمیمگیری براساس فلسفهی تعلیم و تربیت بهصورت عام و فلسفهی تربیتی حاکم بر نظام دانشگاهی را بهصورت خاص
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نقش دانشگاه در تولید معرفت علمی و ارزیابی آن
ابوتراب یغمائی
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چکیده:
یکی از کارکردهای دانشگاه تولید معرفت است .برای ارزیابی عملکرد دانشگاه در برآورده کردن این کارکرد ،از شاخصهای علم
همچون تعداد انتشار و استناد استفاده میشود .بهعبارت دیگر ،شاخصهای علم ابزارهای اندازهگیری معرفت علمی هستند .از
سویی دیگر ،فالسفهی علم نیز درگیر تحلیل معرفت علمی خصوصاً جنبهی اجتماعی آن هستند .با توجه به این موضوع ،مسألهای
که در رابطه با اندازهگیری معرفت علمی بروز میکند این است که آیا شاخصهای علم بازنمای معرفت علمی در معنایی فلسفی
هستند یا خیر؟ در این مقاله استدالل خواهد شد که اگر معرفت علمی بهمعنای بسطیافته ی اجتماعی درنظر گرفته شود ،آنگاه
شاخصهای علم بازنمای آن خواهند بود.
گیبونز و همکارانش در کتاب تأثیرگذار خود « ،تولید نوی معرفت :دینامیک علم و تحقیق در جوامع امروزین» (،)Gibbons 1994
دو الگو یا حالت تولید معرفت را از یکدیگر متمایز میکنند .یکی از وجوه اختالف اصلیای که آنها میان این دو الگو برمیشمارند،
به نقش دانشگاه در تولید معرفت بازمیگردد .مطابق با حالت  ،4که از انقالب علمی تا نیمهی قرن بیستم الگوی غالب بود ،دانشگاه
منبع اصلی تولید معرفت است .اما در حالت  2که امروزه غالب است ،مؤسسات غیردانشگاهی سهم زیادی در تولید معرفت دارند .با
این حال ،تحقیقات اخیر نشان میدهند که دانشگاه ها بیشترین سهم را در تولید معرفت دارا هستند ( Godin and Gingras
.)2000
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از طرفی بهدلیل کمبود بودجهی عمومی دولتها ،رقابت میان دانشگاهها برای جذب بودجههای پژوهشی افزایش یافته است.
بنابراین ،نهادهایی که بودجه تخصیص میدهند ،به معیارهایی برای ارزیابی عملکرد دانشگاه ها نیاز دارند .یکی از معیارهای ارزیابی
عملکرد دانشگاهها در تولید معرفت علمی ،شاخصهای علم است .از همینرو ،گروههای پژوهشیای که مقاالت بیشتری در نشریات
با ضریب نفوذ عالی منتشر میکنند ،بخت بیشتری برای جذب بودجه خواهند داشت .بنابراین گویی شاخصهای علم معیاری برای
اندازهگیری عملکرد دانشگاه در تولید معرفت هستند .بخش دوم مقاله به رابطهی شاخصهای علم و معرفت علمی اختصاص دارد.
تحلیل معرفت علمی ،خصوصاً جنبه ی اجتماعی آن ،از جمله مسائلیست که فیلسوفان علم درگیر آن هستند .همانطور که گیبونز
و همکاران اشاره میکنند ( ،)Gibbons 1994: Ch 7از جمله مشخصات معرفت در حالت  2این است که این نوع معرفت توسط
مجموعهای از دانشمندان تولید و از منظر اجتماعی توزیع میشود .ضمن این که ،واجدان بخش وسیعی از معرفت علمی دیگر تک
تک دانشمندان نیستند ،بلکه مجموعه ای از دانشمندان هستند .در قسمت سوم این مقاله ،به انواع نظریههای فلسفی تحلیل معرفت
علمی اجتماعی پرداخته میشود.
اما پرسش این است که آیا شاخصهای علم نشاندهندهی معرفت علمی اجتماعی ،مطابق با تحلیلهایی که نظریههای فلسفی ارائه
می کنند ،هستند یا خیر .در بخش پایانی مقاله نشان داده میشود که شاخصهای علم بازنمای معرفت علمی بهمعنای بسطیافتهی
اجتماعی هستند .بدین ترتیب ،شاخصهای علم ابزارهای مناسبی برای اندازهگیری معرفت علمی بهشمار میروند.
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