


  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



  

  

  

  مجموعه مقاالت

  

   

  هشتمین همایش ملی انجمن فلسفۀ تعلیم و تربیت ایران

  یادگیري مداومو آموزش  فلسفه

  

  

   1395اسفند  5و4

  

  

  

  برگزار کنندگان:

  گاه شهید چمران اهواز دانش

  انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

  قطب علمی آموزش مداوم

  

  

  

  

  



  

  همایش پیام دبیر علمی

 

  آن که جان را فکرت آموخت به نام

خداي بزرگ را سپاس می گویم که این توفیق را براي ما فراهم نمود که پس از برگزاري هفت دوره موفقیت آمیز همایش 

هاي انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران میزبان اساتید، دانشجویان، و عالقمندان به حوزه فاخر فلسفه تعلیم و تربیت کشور 

موضوع محوري همایش هشتم عبارت است از: فلسفه آموزش مداوم و یادگیري مادام العمر. انتخاب این  عزیزمان باشیم.

موضوع حاکی از ضرورت توجه بیش از پیش به ویژگی فرایندي تولید، آموزش و فراگیري دانش است. در این راستا ماهیت 

منظر فلسفی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. می  از ،این ویژگی، در مقایسه با دیگر ویژگی هاي ذاتی دانش و کارکرد

در  توان انتظار داشت که بر حسب تاکید بر این ویژگی، نهادها و موسسات دانشی ساختار و کارکردهاي متفاوتی پیدا کنند.

ن حضور فعال همکاراوجه قرار خواهند گرفت. پیشاپیش مورد تاکید و ت این چارچوب محورهایی که در پایین می آیند

این  میدوارم دست آوردهايمی کنیم. ا ارج نهاده و صمیمانه از آنان تشکر در این همایش را گرامی و دانشجویان عزیز

  سطوح عالی، متوسطه، ابتدایی و پیش دبستانی کمک کند. رن هاي فلسفی آموزش و پرورش دواند به ارتقاي بنیاهمایش بت

 

  مسعود صفایی مقدمدکتر 

  دبیر علمی همایش و مدیر قطب آموزش مداوم

  استاد فلسفه تعلیم و تربیت

 دانشگاه شهید چمران اهواز

  

  

  

  

  

  

  

  



  اهداف همایش

  در نظام هاي آموزشی آموزش و یادگیري مداومالف) تبیین مفهوم، معنا، جایگاه و نقش 

   آموزش و یادگیري مداومفلسفه تعلیم و تربیت با نسبت ب) 

  تربیت تعلیم و فلسفه  منظردر ایران از  آموزش و یادگیري مداومج) ترسیم چشم انداز مطلوب 

  در عمل  آموزش و یادگیري مداومنقد، ارزیابی و بازسازي د) 

  

  هاي همایش محور

  در نظام هاي آموزشی  آموزش و یادگیري مداومالف) مفهوم، معنا و نقش 

  و ایده یک مفهومیادگیري مداوم به عنوان آموزش و -

   یادگیري مداوم آموزش و مفهومی  ۀشناخت مفاهیم زیر مجموعه و شبک-

  آموزش و یادگیري مداومابعاد -

 ش و یادگیري مداومآموزتحول در مفهوم -

  از منظر فلسفی (مکاتب، فالسفه) زش و یادگیري مداومآموو ماهیت  ؤلفه هام-

 یادگیري مداومآموزش و رویکرد هاي اخالقی و ارزشی به -

  آموزش و یادگیري مداومرویکرد هاي انتقادي به -

  آموزش و یادگیري مداومرویکرد هاي فمنیستی به -

   آموزش و یادگیري مداومرویکرد هاي ابزاري و انسانی به -

  (صابئین مندایی، زرتشتی، هندوییسم و بودیسم و ...)آموزش و یادگیري مداومبه  فلسفه شرقهاي رویکرد

  آموزش و یادگیري مداومماهیت دانش و -

  از نگاه پست مدرن آموزش و یادگیري مداوم-

  فرهنگی  ،اجتماعی ،: زمینه هاي اقتصادي آموزش و یادگیري مداوم-

  (شهروندي دموکراتیک) و توسعه دموکراسی و بهبود جامعه آموزش و یادگیري مداوم-

  آموزش و یادگیري مداوم و جامعه یادگیرنده -

 آموزش و یادگیري مداومفلسفه اسالمی و -

  جهان ، مقایسه تجارب کشورها و دانشگاه هاي مطرحآموزش و یادگیري مداوم-

 آموزش و یادگیري مداومچارچوب هاي نظري (تئوریک) در-

  یادگیري مداوم و بازجامعه پذیريآموزش و نسبت -

  یادگیري مداوم آموزش و سواد اطالعاتی و-

  یادگیري مداوم آموزش و آموزش ارزشها وفلسفۀ اخالق،  -

 یادگیري مداوم و اشتغالآموزش و زنان، -
  

   آموزش و یادگیري مداومنسبت فلسفه تعلیم و تربیت با ب) 

   آموزش و یادگیري مداومتبیین ابعاد معرفتی  -

رادیکالیسم و  ،انسانگرایی ،پایدارگرایی ،پیشرفت گرایی ،تحلیل و بررسی ارتباط نظریه ها و رویکرد هاي فلسفی (لیبرالیسم-

 آموزش و یادگیري مداوم...) با 

دانش  -رابطه معلم  ،تدریس ،یادگیري ،ساختار هاي آموزشی ،و فرایند هاي تربیتی (نقش مدرسه آموزش و یادگیري مداوم-

  تربیت معلم و ...) ،برنامه درسی ،آموز



ن سیویکم ،(نقش سازمان هاي بین المللی نظیر یونسکو یادگیري مداومآموزش و همکاري هاي علمی و بین المللی در  -

  .)همکاري هاي اقتصادي اروپا و ..

  آموزش و یادگیري مداومارزشهاي مشوق -

  آموزش و یادگیري مداومنظریه هاي یادگیري و تدریس و -

  آموزش و یادگیري مداومسبک هاي یادگیري و -

  یادگیري مداومآموزش و بافت روش شناسی پژوهش در -

  آموزش و یادگیري مداومنقادي رویکردهاي مطرح در -

  در ایران و عمل آموزشی(پداگوژي) (خط مشی) براي نظریه آموزش و یادگیري مداومداللتهاي -

  در ایران و جهان آموزش و یادگیري مداومتأمالتی بر تجارب عملی در باب -
  

  در ایران از منظر فلسفه تعلیم و تربیت  مداومآموزش و یادگیري ج) ترسیم چشم انداز مطلوب 

  در کشور آموزش و یادگیري مداومبررسی زیر ساخت هاي نظري و اسناد پشتیبان   -

  در ایران آموزش و یادگیري مداومفلسفی الهام بخش براي ایجاد نظام  -جریان هاي فکري -

  در کشور یادگیري مداوم آموزش ونقش رشته فلسفه تعلیم و تربیت در احصاي مبانی نظري  -

  در سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش آموزش و یادگیري مداومجایگاه -

  در کشور  آموزش و یادگیري مداومتحلیل نظري چالش ها و موانع پیش روي  -

  آموزش و یادگیري مداومنقش فیلسوف تعلیم و تربیت در تبیین  -

   آموزش و یادگیري مداومپژوهش تربیتی و  -

  

  در عمل آموزش و یادگیري مداومنقد، ارزیابی و بازسازي د) 

  )نهاد ها و انجمن ها ،مدارس ،(کتابخانه ها آموزش و یادگیري مداومنقش نهاد هاي رسمی و غیر رسمی در تحقق  -

  آموزش و یادگیري مداومشبکه هاي جهانی وب و ترویج  -

  آموزش و یادگیري مداوممطالعات تطبیقی در  -

   آموزش و یادگیري مداومنقش آموزش عالی در  -

  آموزش و یادگیري مداومدین و  -

  پرورش حرفه ايو آموزش و  آموزش و یادگیري مداوم -

  به عنوان یک هدف بلند مدت  آموزش و یادگیري مداومسازوکارهاي مولد  -

 آموزش و یادگیري مداومطراحی موقعیت هاي یادگیري در پارادایم  -

  :در آموزش و یادگیري مداومبررسی گستره ي  حوزه عمل  -

  دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی -

  شرکت ملی حفاري)نفت، پتروشیمی، فوالد،ملی صنایع(شرکت -

  قشم) مناطق آزاد اقتصادي(اروند، ارس،کیش،-

  علوم پزشکی-

  سازمان ها و دستگاه هاي اجرایی،نظارتی،انتظامی-

  

  



  همایش  ساختار سازمانی

  کمیته علمی . 1

  دکتر مسعود صفایی مقدم بیر کمیته علمی همایش:د

  اعضاي کمیته علمی

  داخل دانشگاه شهید چمران اهواز لمی عکمیته اعضاي الف: 

  سرشت پاك محمدجعفردکتر 

  مقدم ییصفا مسعوددکتر 

  یمرعش  دمنصوریسدکتر 

  یهاشم  دجاللیسدکتر 

 زادهیمهرعل دالهی دکتر 

 يولو پروانه دکتر 

 یشاه نهیسک دکتر 

  راد يفرهاد دیحمدکتر 

  پور الهام نیحسدکتر 

 دوست یمیرح  نیغالمحس دکتر 

 يرضو  دعباسیس دکتر 

 پور یرمیب یعل دکتر  

 پارسا عبداله دکتر 

  يمثنو ریامآقاي 

  فهیخل اله قدرتآقاي 

 درفش اله حجت دکتر  

  علمی خارج از دانشگاه کمیته  اعضاي )ب

 دکتر مهتاب پور آتشی  

 دکتر اصغر زمانی  

  دکتر احمد سعیدي  

 دکتر حسین اسکندري  

 دکتر احمد اکبري  

 دکتر جهانبخش اورك  

 دکتر شهین ایروانی  

 ایمان زاده  دکتر علی  

 دکتر محسن ایمانی  

 دکتر محمدرضا آهنچیان  

 دکتر خسرو باقري  



 دکتر حسن باقري نیا  

 دکتر حسنعلی بختیار نصرآبادي  

 دکتر رمضان برخورداري  

 دکتر سید رضا بالغت  

 دکتر مریم برهمن  

 دکتر کیوان بلندهمتان  

 دکتر سعید بهشتی  

  دکتر لیال بهمئی  

  دکتر طاهره بهمئی  

 دکتر طیبه توسلی  

 دکتر طاهره جاویدي  

 دکتر مهین چناري  

 دکتر شراره حبیبی  

 دکتر محمد حسنی  

 دکتر افضل السادات حسینی  

 دکتر عزت خادمی اشکذري  

 دکتر مرتضی خوشخویی  

 دکتر علی ذکاوتی  

 دکتر عباسعلی رستمی نسب  

 دکتر علی روشنی زاده   

 دکتر اکبر رهنما  

 دکتر سید مهدي سجادي  

  دکتر نرگس سجادیه  

 دکتر محمدرضا سرمدي  

 دکتر احمد سلحشور  

  دکتر حکیمه سادات شریف زاده  

 دکتر بختیار شعبانی ورکی  

 دکتر عباس شکاري  

 دکتر بابک شمشیري  

 دکتر علیرضا صادق زاده  

  دکتر اکبر صالحی  

 دکتر حجت صفار حیدري  

 دکتر معصومه صمدي  

 دکتر سعید ضرغامی  



 دکتر مرضیه عالی  

 دکتر جمیله علم الهدي  

 دکتر سید حمیدرضا علوي  

 دکتر محسن فرمهینی فراهانی  

 دکتر ایراندخت فیاض  

 دکتر یحیی قائدي  

 دکتر محمدحسن کریمی  

 دکتر سوسن کشاورز  

  دکتر طیبه ماهروزاده  

 دکتر پریوش ملحانی  

 دکتر محمدحسن میرزامحمدي  

 دکتر رضا علی نوروزي  

 دکتر نجمه وکیلی  

 دکتر مراد یاري دهنوي  

  

  کمیته اجرایی .2

  دکتر سید منصور مرعشی  دبیر کمیته اجرایی همایش:

  اعضاي کمیته اجرایی  همایش:

 مریم امیري  

 آزاده سلطانی  

 شهره غضنفري  

 دوست محمد طاهري  

 بهنام لطفی نیا  

 آرش مهرابی  

 علی هرمزي  

 امین دلف لویمی  

 رویا عالیوند  

 سمیره میاه  

  میته اجرایی دانشجویی:کاعضاي 

 اکرم شوشتري  

 مریم جمیلی  

  شیما معتمدي  

 رضا شیخه  

 کامران شاهولی  



 فاطمه نظري  

 نسرین رشیدي  

 افراخته نیافش 

 یارزان حامد 

 یرحمت انیک 

 ریبهام هیعال 

 عبدالوند زهرا 

 آذرمهر فاطمه 

 انیساک الهه 

 یفاتیشر نهیسک 

 یجامع النا 

 کوچک  معصومه 

 یسلطان میمر 

 یمالک زهرا 

 شاملو یگدلیب فاطمه 

 يکاوند پرستو 

 جدولکان ینیحس فاطمه 

 زاده يکمر نرجس 

 محمدزاده سارا 

 فرد یقیحق يدارید زهرا 

 یطهماسب لیخل هومان 

 پسند شیدرو الیل 

 یعبدالخان فاطمه 

 یفرهان اسما 

 يدیرش زهرا  

 عین احمديم 

  

 

 

 



 
  مجموعه مقاالت همایش استناد بهراهنماي 

  

  

  خوانندگان عزیز

  

مقاالت هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت مجموعه چنانچه قصد دارید از مطالب مقاالت مندرج 

 جهت تنظیم مقاله یا مقاالت مورد استفاده می توانید ،براي تولید آثار و تالیفات علمی خود استفاده کنیدایران 

  در بخش فهرست منابع خود این گونه عمل کنید:

  

  قاعده کلی:

هشتمین همایش ملی مجموعه مقاالت  ). نام مقاله مورد نظر شما.1395(...  نام خانوادگی مولف، نام مولف.

اهواز: دانشگاه  .)ج مقالهصفحات در(یادگیري مداومو آموزش  فلسفه: انجمن فلسفۀ تعلیم و تربیت ایران

  شهید چمران اهواز. 

  

  :هامثال

استلزامات تربیتی پرورش ). 1395، مسعود؛ مرعشی، سید منصور. (صفایی مقدم؛ حجت اله، رحیمی نسب

هشتمین همایش ملی انجمن فلسفۀ مجموعه مقاالت .  یادگیرنده مادام العمر در نظام آموزش رسمی

  . اهواز: دانشگاه شهید چمران اهواز.)1-20صص (یادگیري مداومو آموزش  فلسفه: تعلیم و تربیت ایران

  

و  نئوپراگماتیستی-یحلیل دو برداشت فلسفی پراگماتیستمقایسه و ت). 1395برخورداري، رمضان. (

هشتمین همایش ملی انجمن فلسفۀ تعلیم و مجموعه مقاالت . اگزیستانسیالیستی  از یادگیري مداوم

  . اهواز: دانشگاه شهید چمران اهواز.)570-583صص(یادگیري مداومو آموزش  فلسفه: تربیت ایران

  

  

  

  

  



 
 

  

  

  

  

  

  بخش اول:

  

  

  مقاالت ارائه شده به صورت 

  سخنرانی

  

  

  



  فهرست مقاالت ارائه شده در همايش به صورت سخنراني
  (به ترتيب الفباي عنوان مقاله)

  
  صفحه  نام نويسنده اول  عنوان مقاله

  1 حجت اله رحيمي نسب  استلزامات تربيتي پرورش يادگيرنده مادام العمر در نظام آموزش رسمي

  21 تورينجمه دس  اصول پراگماتيسم و انطباق آن با مفهوم يادگيري مداوم

عنوان بزرگـــراه آموزش و يادگيري مداوم: تحليلي بر آموزش از راه دور به

  هاواژگان و روش
  34 اعظم اسفيجاني

  52 مهتاب پورآتشي  آموزش عالي و ارتقاي يادگيري مداوم (مطالعه موردي: آموزش عالي سوئيس)

  64 غر زمانياص  آموزش مداوم و خودآموزي در دانشگاه ها وموسسات آموزش عالي

  77 محمد حسن ميرزامحمدي  آموزش مداوم : مهارت اموزي يا تربيت آزاد ؟ چالش بر سر اهداف

  91 بابك شمشيري  آموزش / يادگيري مادام العمر فرصت يا تهديدي براي رشد؟

  102 طيبه توسلي  اهميت و جايگاه آموزش مداوم در آموزه هاي اسالمي

م ي تازه براي بستر سازي در راستاي آموزش ماداآينده  فلسفه تربيت معلم :افق

  العمر دانشجو معلمان
  125 ابو سعيد داورپناه

بررسي چرايي و چگونگي به كارگيري فناوري اطالعات و ارتباطات درآموزش 

  مداوم
  135 اكرم شوشتري

  144  باليفاطمه نظري رود  ي بيلدونگالعمر با نظر به ايدهبررسي رويكرد آموزش و يادگيري مادام

  161  مريم برهمن  بررسي رويكردهاي انساني و ابزاري در يادگيري مداوم

  174  محمدحسين حيدري  بررسي نقش خودگرداني فردي در تحقق يادگيري مداوم

  188 كبري احمدوند  بررسي نقش فناوري اطالعات و ارتباطات در يادگيري مادام العمر

  200 فهيمه كشاورزي  ي در اجراي آموزشبررسي نقش هاي اثربخش مؤسسات آموزش عال

  214  يحيي قايدي  تامالت فلسفي در آموزش مداوم

 اسالمي جامعه در »مداوم تربيت«  وچگونگي ،چرايي چيستي از فلسفي  تبييني

 جمهوري در تربيت فلسفه« كليدي مفاهيم معنايي شبكه تحليل براساس معاصر

  »ايران اسالمي

زاده  دكتر عليرضا صادق

  يقمصر
221  



  صفحه  نام نويسنده اول  عنوان مقاله
تبيين نقش يادگيري مداوم و ايدة باز انديشي خود در تحقق انسان اصيل 

  اگزيستانسياليسم
  244 رضا شيخه

  255 حسين مرادي  تبيين نقش و جايگاه آموزش و يادگيري مداوم در توسعه پايداركشور

تبيين و نقد مباني نظري و فلسفي يادگيري مادام العمر از منظر سازمان هاي 

  ويژه يونسكوجهاني ب
  270  دكتر يداله مهرعليزاده

  281 سميرا حيدري  تبيين ونقد نسبت آموزش و پرورش عمومي و يادگيري مداوم در طرح پايديا

تحليل ديدگاه پساساختارگرايي در جهت بازشناسي مباني معرفت شناختي و 

  انسان شناختي يادگيري مداوم
  296 سپيده انصافي مهرباني

  309 محسن  فرمهيني فراهاني  يگاه يادگيري مداوم در سند تحول بنيادين آموزش و پرورشتحليل و بررسي جا

  325 سلطاني سحر  توان سنجي برنامه فلسفه براي كودكان در يادگيري مداوم كودكان ايراني

خانه تكاني و تحول در عناصر فراموش شده برنامه ريزي درسي جهت استفاده از 

  يادگيري مداوم
  334 زهرا قنبرپور

اي براي آموزش مادام آلفرد نورث وايتهد، زمينه "ي پويشفلسفه"خوانشي بر 

  العمر
  346 افضل السادات حسيني

  362  نرگس سجاديه  در جستجوي پيش نيازهاي تحقق يادگيري مادام العمر در نظام تعليم و تربيت

  372 سعيد آزادمنش  ر تعليم و تربيت مداوماي تعاملي دي انگارهثابهديگري به م -ديالكتيك كودك 

  382 مهدي محمدي  مدل ملت يادگيرنده اسالمي–رويكرد انتقادي به آموزش و دانش در جهان اسالم 

  395 عزيز سواري  رويكرد دين صابئين مندائي به آموزش و يادگيري مداوم

  406 اصفهاني مريم  رويكردي نو به آموزش و پرورش با توجه به يادگيري مادام العمر

  429 نجمه مظفري  سبك هاي يادگيري و ارتباط آن با يادگيري مداوم

  451 سيد عباس رضوي  سواد خالقيت: الزمه يادگيري مادام العمر در قرن بيست و يكم

  461 سكينه شاهي  سياست ها و استراتژي هاي سازماندهي آموزش مداوم

  مداوم فرايند يادگيري خودراهبر زمينه تداوم يادگيري

) و انگيزش پيشرفت مك mazlow(مبتني بر نظريه انگيزه هاي انسان مازلو (

  )macClellandكللند (

  481  اكرم ارجمندي



  صفحه  نام نويسنده اول  عنوان مقاله
ه ماهيت مسئوليت در يادگيري مداوم با توجه به نگاه معطوف به خود كانت و نگا

  معطوف به ديگري لويناس
  498 آزاده بزرگي

  519 زهره متقي  ر اساس ابدعات فلسفي مالصدرامباني واصول يادگيري مادام العمر ب

  533 احمد زندوانيان  مسلك مسبوق مربيان آموزش بزرگساالن

ين بمطالعه تطبيقي يادگيري مادالعمر در دانشگاه ها: بررسي تجربه دانشگاه هاي 

  المللي
  544 سمانه سليمي

  559 علي ايمان زاده  وممعرفت شناسي  ريزومي در پساساختارگرايي مبنائي براي يادگيري مدا

تي و نئوپراگماتيس-مقايسه و تحليل دو برداشت فلسفي پراگماتيستي

  اگزيستانسياليستي  از يادگيري مداوم
  570  رمضان برخورداري

  584 سعيد ضرغامي  موك ها و يادگيري فراگير: فرصت و يا تنگنا براي يادگيري مداوم؟

ه ني براساس نظريه زنجيره هاي مرحلنقد منطق ارائه دروس در آموزش  علوم انسا

 اي هب ( با نگاهي به فلسفه كانت)در جهت تحول آموزش به سوي يادگيري مداوم.
  591  سيده پروين صائمين

  611 طيبه پورقيصر  نقش تدريس و آموزش در يادگيري مادام العمر

  631 رت اله خليفهقد  هاي فناورانه در زمينه يادگيريالعمر با پيشرفتهمگرايي يادگيري مادام

  644 كامران شاهولي  يادگيري بر مبناي نظريه پيچيدگي، يادگيري مداوم است.

يادگيري خدمات محور به عنوان فن تعليم و فلسفه آموزشي مناسب در جهت 

  يادگيري مداوم

حكيمه السادات شريف 

 زاده
650  

  661 دانشمندعلي وحدتي   اهبر از منظر هرمنوتيك روايي پل ريكورر-يادگيري خود

  675  مريم شفيعي سروستاني  پژوهيالعمر معلمان به كمك فرايند درسيادگيري مادام

  693 غفور احراري  يادگيري مادام العمر بر مبناي كاربرد اصول روان شناسي مثبت در تربيت

  723 رهاد احمدي اصلف  در بستر دانشگاه: بازانگاري براي يادگيري پاپوييادگيري 
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  استلزامات تربیتی پرورش یادگیرنده مادام العمر در نظام آموزش رسمی

  

  ٣، دکتر سید منصور مرعشی٢دکتر مسعود صفایی مقدم 1حجت اله رحیمی نسب دکتر 

  چکیده

براي پرورش افرادي است که خواهان تداوم یادگیري منظور از استلزامات تربیتی، تدارك اقدامات عملی 

این اقدامات عملی در نظام تربیت و آموزش رسمی شامل . یادگیرنده مادام العمر شوند حاباشند یا اصطال

تعیین هدف ، برنامه درسی، تولید محتوا، ویژگی فراگیر، روش تدریس، نقش معلم و درنهایت شیوه هاي 

  .ارزشیابی می شود

براي پرورش . استنتاجی به تبیین استلزامات تربیتی پرداخته شد -مقاله با رویکردي تحلیلیدر این 

یادگیري براي دانستن، یادگیري براي انجام دادن،  یادگیري براي شامل  ،یادگیرنده مادام العمر هدف

ري اطالعات باشد، زیستن با دیگران و یادگیري براي بودن، برنامه درسی باید فعالیت محور و مبتنی بر فناو

به دانش ها و  در بخش ویژگی فراگیر. شددر بخش محتوا به حجم محتوا و نوع و کیفیت محتوا توجه 

روش تدریس مناسب باید حایز ویژگی . مهارت ها و نگرش هاي الزم براي پرورش یادگیرنده پرداخته شد

یادگیري . باط و ارزیابی و بازخورد باشدهاي مانند احترام، انتظار سطح باال، امکان دسترسی و برقراري ارت

در ارزیابی . از همتا، قرارداد یادگیري، یادگیري مساله محور از جمله روش تدریس هاي مناسب هستند

  .تاکید بر چگونگی یادگیري و استفاده از خودارزیابی و ارزیابی همتاست

  آموزش رسمی، یادگیري مداوم، استلزامات تربیتی: کلیديواژه هاي 

  

  

  

  

                                                   
نویسنده ( hojjat .1133@gmail.com؛ تربیت  دانشگاه شهید چمران اهوازتعلیم و دانش آموخته دکتري فلسفه . 1

  )مسئول
 استاد دانشگاه شهید چمران اهواز 2
 دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز 3
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  مقدمه. 1

از حرکت و تالش براي نیل به مراتب    حیات انسانی را باید اینگونه فهم کرد تا. پایان هر راه، آغازي دیگر است

مدارج باالتر حیات طیب و پاك، آن هم زگهواره تا آخرین نفس،   باالتر کمال یا به مفهوم پذیرفته شده دینی آن،

افزون بر این، حقیقتا زیست در جهان امروز تقاضاي روزآمدي را به طور جدي به همگان تحمیل می . باز نمانیم

سرعت تغییرات و تحوالت در عصر ما فوق العاده . کند و انسان ها را دست کم به توفیقی جبري فرا می خواند

شهروندان عادي و البته به طریق اولی، . در هیچ برهه اي از تاریخ، بشر چنین شرایطی را تجربه نکرده است. تاس

نخبگان، متخصصان و عناصر حرفه اي هیچ گریزي از یادگیري مدام ندارند، وگرنه تا بخود بیایند در می یابند 

زمره و حرفه اي از توان و مهارت هاي الزم برخوردار در تعامالت رو   از قافله باز مانده اند و! چقدر زود دیر شده

گویی دیگر متعلق به این . را تجربه کنند "عقب افتادگی زمانی"تا جایی که ممکن است چیزي به نام . نیستند

خلق این فرهنگ روزآمدي یا یادگیري مداوم در اذهان شهروندان مستلزم پرورش از دوران  .عصر و زمان نیستند

  . به بهترین وجهی آموزش رسمی می تواند این رسالت را بر عهده بگیرد کودکی است و

تمایالت و گرایش ها به سمت یادگیري مادام العمر در ابتداي کودکی آغاز می شود و می تواند از طریق فرایند 

در  اگر چه عبارت یادگیري مادام العمر به شکل برجسته اي.هاي رسمی تحصیل افزایش یابد با بازداري شود

خیلی از منشور ها و بیانیه هاي ملی مشخص شده است اما ارتباط کمی بین عملکرد رایج در آموزش رسمی و 

از این رو الزم است تا استلزامات تربیتی . درك راهبرد هاي و عوامل پیشبرنده یادگیري مادام العمر وجود دارد

  .تربیت یادگیرنده مادام العمر تبیین شود

استنتاجی به بررسی استلزامات تربیتی پرورش یادگیرنده مادام العمر می  -از این رو این مفاله با رویکردي تحلیلی

استلزامات تربیتی شامل هدف، برنامه درسی، محتوا، ویژگی فراگیران، روش تدریس، نقش پردازد در این میان 

   .معلم و شیوه هاي ارزیابی می باشد

  روش شناسی پژوهش. 2

و   "استلزامات تربیتی پرورش یادگیرنده مادام العمر در نظام آموزش رسمی "ا توجه به موضوع مقاله  یعنی ب

همچنین ماهیت  فلسفی موضوع مورد بحث ، این پژوهش در کلیت خود ماهیتاً کیفی بوده و جزء مطالعات 

 ده مادام العمر در نظام آموزش رسمیاستلزامات تربیتی پرورش یادگیرنکتابخانه اي است و چون به دنبال بررسی 

به این معنا که . استنتاجی استفاده شده است   –لذا در حوزه فلسفه تربیت است، بنابراین از روش تحقیق تحلیلی 

قابل ذکر است که روش . در مقام تبیین از روش تحلیل و در مقام نتیجه گیري روش استنتاجی استفاده می شود

  ).1389باقري ، ( و نقد را در بر می گیرد تحلیل طیفی میان توصیف 

  یافته هاي پژوهش .3

همانطور که در مقدمه اشاره شد منظور از استلزامات تربیتی، تدارك اقدامات عملی براي پرورش افرادي است که 

تربیت و آموزش این اقدامات عملی در نظام . خواهان تداوم یادگیري باشند یا اصطالحاًً یادگیرنده مادام العمر شوند

رسمی شامل تعیین هدف، برنامه درسی، تولید محتوا، ویژگی فراگیر، روش تدریس، نقش معلم و درنهایت شیوه 

  .د شدندر ادامه به تفصیل این مولفه ها تبیین خواه. هاي ارزشیابی می شود
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  هدف یادگیري مادام العمر. 1

هاست، زیرا تصمیماتی که باید اتخاذ شود مربوط به تعیین هدفترین ترین و مشکلدر تهیه برنامه درسی اساسی 

حال . ها بوسیله افراد درباره هدف برنامه درسی و نقش موسسه آموزشی مطرح شده استطیف وسیعی از دیدگاه

اهداف رفتاري  آموزش رسمی باشد، برنامه درسی باید چه کلیاگر پرورش یادگیرنده مادام العمر هدف باید پرسید 

  ؟ را باید دنبال کند

بر اساس مطالعه اي که به )2000(براي مثال هامیرز. در این راستا متخصصان نظریات گوناگونی ارائه دادند

انجام داده است اظهار می » برنامه هاي درسی مدرسه در قلمرو یادگیري مادام العمر«سفارش یونسکو در مورد

یم و تربیت معتقدند تجارب یادگیري خارج از نظام آموزشی، سهم بیشتري در دارد که برخی از صاحبنظران تعل

  . ایشان درمورد اهداف برنامه بر تقویت اعتماد به نفس و یادگیري خود رهبر تاکید دارند. فرآیند یادگیري دارند

ه باشد که معتقد است چهار هدف در یک برنامه یادگیري مادام العمر باید وجود داشت)14، ص2001(واترسون

مهارت هاي رشد شخصی شامل ایجاد اعتماد به نفس و احترام به خود، مهارت هاي زندگی از جمله : عبارتند از

حل مساله خالق و مدیریت خود، یادگیري یادگرفتن به طوري که یادگیري بتواند مادام العمر و لذت بخش باشد 

  .یوند داشته باشندو درنهایت کسب محتوایی که با موضوعات و مفاهیم دانش پ

برخی از صاحبنظران هم معتقدند در مجموع می توان اصول یادگیري ارائه شده توسط یونسکو را به عنوان 

یادگیري براي دانستن، «: این اصول عبارتند از . هاي براي توضیح اهداف یادگیري مادام العمر پذیرفتسمبل

که در ادامه به اختصار به » دیگران و یادگیري براي بودنیادگیري براي انجام دادن، یادگیري براي زندگی با 

  .شدتوضیح این چهار مورد پرداخته 

  یادگیري براي دانستن. 1

این نوع یادگیري، تسلط پیداکردن بر مهارت . از نظر یونسکو اولین اصل یادگیري یادگیري براي دانستن است

این اصل را می توان یک هدف . کسب آگاهی قلمداد کرد هاي پایه  است که می توان آن را به عنوان ابزاري براي

درباره این اصل معتقد است آموزش )1378(یونسکو. در نظر گرفت، زیرا باعث درك لذت کشف و دانایی می شود

هاي اولیه باید ابزار، مفاهیم و دانشی را که پیشرفت هاي علمی عصر حاضر فراهم کرده اند در دسترس همه 

ارتباط دارد، زیرا هر » یادگیري چگونه یادگرفتن« عالوه بر این یادگیري براي دانستن، با. دهند دانش آموزان قرار

انگیزش هم مساله اصلی براي تداوم . دو شامل مواردي مانند توسعه تمرکز حواس، تقویت حافظه و توانایی تفکرند

  .یادگیري است

باید مطمعن شوند که دانش )دانشگاه هاو (مدارس : می نویسد)2001(بنابراین همانطور که واترسون

بنابراین، باید به آنها براي . یادگرفته اند چگونه یاد بگیرند و به درك یادگیري خود عالقه دارند)دانشجویان(آموزان

دست یافتن به نتایج یادگیري مورد نظر، فرصت داد و براي تسهیل موفقیت و رشد آنها به سمت یادگیري مستقل 

  .ت، فعالیت هاي طراحی کردو پذیرش مسئولی

  یادگیري براي انجام دادن. 2

این اصل یادگیري تاکید دارد انسان ها نیازمند آنند که توانایی رویارویی با موقعیت هاي مختلف و اغلب غیر قابل 

یونسکو به این موضوع ). 1378یونسکو، (پیش بینی و توانایی کارکردن در فعالیت هاي گروهی را کسب کنند



 

  

 

 هشتمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 مداوم  و یادگیري فلسفه آموزش

 چمران اهواز دانشگاه شهید

 1395اسفند  5و  4

 

4 

 

دارد که در صنعت، رشد دانش و اطالعات به عنوان عامل موثر در سیستم هاي تولید، باعث می شود که به  اشاره

به همین دلیل کارفرمایان به . جاي تاکید بر مهارت هاي شغلی بیشتر، به صالحیت هاي شخصی اهمیت داده شود

ی و مهارت هاي مانند تمایل به کار دنبال صالحیت هاي منحصر به فردي هستند که آمیزه اي از مهارت هاي شغل

این ویژگی ها از طریق آموزش هاي فنی و حرفه اي به دست می . گروهی، ابتکار و آمادگی قبول مخاطرات است

تر که براي به نظر می رسد که این ویژگی هاي عمومی باید پایه اي را براي کسب مهارت هاي تخصصی. آید

از سوي دیگر در میدان عمل است که یادگیري در معناي واقعی . اهم کندپیمودن مسیر شغلی الزم می شوند، فر

  .اگر دانش آموز می خواهد چیزي را یاد بگیري باید آن را انجام دهد. خود اتفاق می افتد

  یادگیري براي بودن. 3

نند به بهترین این اصل با رشد استقالل، توانایی تفکر منطقی و مهارت در بحث مربوط است؛ به طوري که فراد بتوا

اصل یادگیري براي بودن بر توسعه انسانی ناشی از آگاهی . شیوه، با موقعیت هاي مختلف زندگیشان روبرو شوند

معتقد است که بیش از هر )1378(یونسکو). 2001واترسون، (نسبت به خود و روابط خود با سایر افراد مبتنی است

تمام افراد از آزادي تفکر، بحث و گفتگو، درك رشد استعداد ها و چیز وظیفه آموزش باید اطمینان از این باشد که 

همچنین باید به دانش آموزان و دانشجویان براي کشف و تجربه .  کنترل هر چه بیشتر بر زندگی خود، لذت برند

  .علمی، هنري، فرهنگی و اجتماعی به منظور تمرین استقالل و توسعه فردي، فرصت داده شود

  زندگی کردن با دیگران یادگیري چگونه. 4

این دید نسبت به یادگیري بیانگر آنست که دانش آموزان و دانشجویان نیاز دارند صبر و شکیبایی، عدم خشونت و 

عالوه بر آن، انسان ها باید توانایی ایجاد ). 1378یونسکو،(ارزش گذاري به تفاوت هاي میان انسان ها را بیاموزند

معتقد است  ایجاد یکدلی، به )2001(واترسون. راي گفتمان را به دست آورندهمکاري میان افراد و آمادگی ب

موضوعاتی که می تواند این جهت . آموختن از اوان کودکی نیاز دارد تا بتدریج سایر افراد را بپذیرد و درك کند

آموزش . ستگیري را در برنامه درسی ایجاد کند شامل جغرافیا، تاریخ، زبان هاي خارجی، معارف و ادبیات ا

  .شهروندي، ارزش ها و اخالقیات عناصري هستند که تحت لواي این اصل یادگیري مادام العمر گرد هم می آیند

مواجه با چهار اصل یادگیري مذکور باید به صورت یکپارچه و همه : می گوید)1387(به نقل از جفري 4زونان زایو

مقوله واحدي را تشکیل می دهند و معرف رویکردي کل  این چهار اصل در کنار همدیگر. جانبه باشد، نه مستقل

بنابراین در تدوین اهداف برنامه درسی .نگر به آموزشی هستند که هدف آن رشد در سطوح فردي و اجتماعی است

یادگیري مادام العمر، مهم این است که ما درصدد حفظ و تقویت عناصري باشیم که همواره پایه زیربناي آموزش 

  .ی دهند و به تقویت خصلت تداومی و ماهیت فرآیندي یادگیري کمک می کنندخوب را شکل م

  برنامه درسی یادگیري مادام العمر. 2

پذیرفتن این اصل که هدف آموزش رسمی باید کسب آمادگی تداوم یادگیري در طول زندگی باشد، بیانگر آن 

زیرا . از جمله برنامه هاي درسی الزم استاست که تالش جدي براي تبیین و تغییر بسیاري از ابعاد این نظام 

این در حالی است که . گان مادام العمر باید برنامه درسی متناسب با این هدف طراحی شودبراي پرورش یادگیرنده

علیرغم آنکه انتظار می رود آموزش رسمی ویژگی هاي را از . برنامه هاي درسی موجود پاسخگوي این نیاز نیستند

دي، خالقیت، توانایی نوآوري و عالقه و تمایل به یادگیري را در دانش آموزان و دانشجویان پرورش قبیل تفکر انتقا

                                                   
4.Zohnan-Zhao 
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بنابراین به مفهوم سازي دوباره تفکرمان . دهد، اما در عمل این ویژگی ها در آموزش رسمی جایگاه مناسبی ندارند

  : ن این نیاز می نویسدبراي تبیی)17،ص2001(واترسون. درباره ماهیت برنامه درسی نیاز داریم

به تغییر طرح آموزشی که در دو قرن گذشته وجود داشته است، نیاز داریم، زیرا این طرح به آماده کردن  

  .می پردازد - زندگی در یک دوره بزرگسالی ایستا که تا کهنسالی طول می کشد –جوانان براي زندگی آینده 

اي ه درسی این اندیشه حاکم شود که یادگیري باید فرآیند فزایندهاز دیدگاه یادگیري مادام العمر، باید در برنام

باشد که در سراسر زندگی فرد اتفاق می افتد تا به احساس رضایت فردي، ایجاد جامعه اي یکپارچه و توانایی براي 

تقویت و بنابراین برنامه درسی باید به گونه اي تدوین و اجرا شود که موجبات .حضور اقتصادي بهتر، منجر شود

  .رشد شایستگی هاي پیش نیاز یادگیري مادام العمر را فراهم کند

به همین جهت، باید هدف اصلی، پرورش . بدیهی است آموزش رسمی، نقش مهمی در این راستا برعهده دارند

افرادي باشد که خواهان تداوم یادگیري باشند و اعتقاد داشته باشند که می توانند چنین کاري را انجام دهند، در 

می شود که برنامه درسی چگونه می تواند  اولویت برنامه ها قرار گیرد با پذیرش چنین هدفی این سئوال مطرح

  زمینه تحقق آن را به وسیله اجزاي خود فراهم آورد؟ 

اطالق می شود که سازمان یافته ) تدریس، ارزیابی(برنامه درسی در تعریف رایج به محتواي یادگیري و فرآیندهاي 

این برنامه درسی در . را هدف قرار دهد و زمانبندي شده باشند و با توجه به الزامات نهادي، نتایج مورد انتظاري

  ).2012، 5اسکیلبک(محیط هاي آموزش رسمی مانند مدرسه و دانشگاه رواج دارد

انواعی دارد در یک طیف برنامه درسی قصد شده، ساخت یافته، تجربه  ،برنامه درسی بر اساس معیار ها مختلف

آموز یا دانشجو و سازماندهی برنامه، سه نوع یار دانششده و پنهان وجود دارد و در طیف دیگر بر اساس میزان اخت

با یادگیري مادام العمر و پرورش  متناسبسه الگوي طراحی برنامه درسی . الگوي طراحی برنامه درسی وجود دارد

  .به شرح زیر استخصلت تداومی یادگیري 

اندهی برنامه درسی موجود در نوع بسیار آشناي الگوي طراحی و سازم: برنامه درسی موضوعی یا دسیپلینی. 1

آموزش رسمی که اغلب با نام برنامه درسی سنتی از آن دفاع یا به آن حمله می شود، مدل موضوعی است که در 

آن موضوعات درسی سازماندهی شده، زمانبندي شده به طور مجزا و در برخی اوقات پیوسته با هم در ارتباط 

وعی بر موضوعات درسی، شیوه تکوین و سازماندهی آنها تاکید دارند، در مدل موض. طولی و عرضی ارائه می شوند

از بسیاري جهات در مدارس و دانشگاه ها و در کشور هاي که برنامه درسی متمرکز حاکم است، اولویت نخست با 

تاکید . در این مدل موضوعات درسی در شکل دادن به ساختار کل برنامه درسی نقش اساسی دارد.این مدل است

، گذراندن واحد هاي درسی و محتواي مشخص، )خواندن، نوشتن، حساب کردن(ر تسلط بر مهارت هاي پایه ب

  .ارزشیابی هاي زمانبندي شده و کسب نمره تراز از ویژگی هاي این نوع الگوي برنامه درسی است

به دانش جدید را ممکن  برخی از طرفداران این الگو معتقدند که دسیپلینها، ساختار یگانه اي دارند که دستیابی

بنابراین مقصود از آموزش و پرورش آن است که دانش آموزان در ساختار دسیپلینهاي گوناگون متبحر . می کند

  ).2012اسکیلبک، (شوند

برنامه درسی مبتنی بر موضوع از این نظر که اهداف و ساختار آن آشکار است و نقطه آغاز سفر یادگیري است و 

مهارت هاي خواندن، نوشتن و حساب کردن که زیربناي یادگیري است کمک می کند، قابل به ایجاد و گسترش 

                                                   
5. Skilbeck 
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ي مانند توسعه جستجوگري، قدرت استدالل ترسیم و اجراي دقیق این الگو به احیاي ارزش هاي بالقوه. دفاع است

  .و بینش فرد کمک می کند

اي براي یادگیري است، اما به دلیل اینکه موضوعات  منتقدین برنامه موضوع محور با عنایت به اینکه این مدل پایه

آموزان و دانشجویان به دور است و ارتباط وثیقی بین دسیپلینها و زندگی درسی از عالیق و زندگی روزمره دانش

دیده نمی شود و یا از پتانسیل و غناي گفتگو و تعامل استفاده نمی شود استفاده از این مدل را براي پرورش 

از این رو نوستالوژي روز هاي خوب مدارس . ه مادام العمر در سراسر آموزش رسمی را مجاز نمی دانندیادگیرند

، 2009جارویس،(سابق که جوهر تحصیل، حرکت در مسیر برنامه درسی سنتی بود، دیگر قابل قبول نیست

نش آموزان ارتباط پیدا برنامه درسی موضوع محور اگر تغییر شکل دهد و با زندگی روزمره دا).  2012اسکیلبک،

ي خوبی براي یادگیري مادام العمر است، اما اگر موضوع محور بماند به گسترش تخصص هاي تکه تکه کند، پایه

  .شده می انجامد تا جایی که ارزش هاي عمومی را متاثر می سازد

بنیان قوي براي  شکل دوم از سازماندهی برنامه درسی که به بهترین وجهی: برنامه درسی فعالیت محور. 2

این الگو جایگزینی براي برنامه درسی موضوع محور . یادگیري مادام العمر است، برنامه درسی فعالیت محور است

است، البته دیویی معتقد است برنامه موضوع محور و فعالیت محور می توانند با هم تلفیق شوند و به عنوان منابع 

  ).214، ص1916دیویی،(کاري مربی استفاده گردند

ي تراکمی بشر است که به صورت متون، کد ها، فرمول ها و برنامه درسی موضوع محور حاصل دانش و تجربه

-سیستم نمادین به زبان هاي مجزا ساختار یافته است، در مقابل برنامه فعالیت محور، جریانی است با تغییرات پی

  ).1978کلیبارد، (درپی و با خلق مداوم همراه است

سی فعالیت محور ساختار منعطفی دارد، در حال شدن است تا بودن، به طور کامل قابل ترسیم شدن برنامه در

شاید در ساختار . کندي یادگیرندگان و معلمان با هم رشد میبراي آینده نیست، اما به طور مداوم از طریق تجربه

برنامه درسی مثل زبان، ریاضی، علوم،  برنامه موضوع محور جایی نداشته باشد، اما لزوم فعالیت در موضوعاتی از

ریشه الگوي فعالیت محور در نظریات روانشناسی یادگیري . تاریخ، ادبیات و موضوعات اخالقی غیر قابل انکار است

و فلسفه تعلیم و تربیت از بینش ها و انتقاداتی که از کومنیوس، رسو، فروبل، پستالوزي، هربارت و در عصر معاصر، 

تاکید می کنند مانند دیویی و پیاژه، سرچشمه )سازنده گرایی(به اهمیت ساخت دانش توسط فردفیلسوفانی که 

  ).2012اسکیلبک، (می گیرد

زیرا در این الگو منافع و تجارب یادگیرنده . یادگیري مادام العمر هم راستا با برنامه درسی فعالیت محور است

برنامه درسی . تغییر محیط و زندگی روزمره ایجاد می شود اهمیت دارد و فرصت تعامل براي یادگیرنده به تناسب

فعالیت محور متکی به کیفیت کار معلم و رژیم تدریس منعطف او جهت پاسخگویی به نیاز ها و منافع در حال 

  .تغییر یادگیرندگان است

ي یادگیري مادام اگر چه برنامه درسی فعالیت محور منتقدینی هم دارد با این حال میراثی است که با سیاست ها

شاید مهمترین خدمت آن تغییر نگاه از معلم و تمرکز بر موضوع به دانش آموز یا . العمر ارتباط زیادي دارد

یادگیرنده و عالیق و نیاز هاي او و ترویج و تقویت فرایند گفتگو، تعامل و کنکاش و جستجو گري است، که این 

ار برنامه درسی نهادینه شده اهمیت دارد و به شعار یادگیري چگونه امر براي یادگیري مادام العمر فراتر از ساخت

  .یادگرفتن و یادگیري براي بودن کمک می کند

با ابتناء به سرعت رشد ارتباطات و فناوري اطالعات برخط، : درسی مبتنی بر فناوري اطالعات  برنامه. 3
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هاي خود، پیگیري آخرین تحوالت در پرسشیادگیرندگان در همه سنین در همه جاي دنیا به دنبال پاسخ به 

راستاي با آموزش رسمی هم. زمینه مورد عالقه خود، تقویت دانش و گسترش ادراك خود از وب استفاده می کنند

سرعت رشد فناوري و جهت استفاده بهینه از این امکان می تواند برنامه درسی خود را بر سامانه هاي برخط 

گان می توانند در تمام طول روز و در هرمکانی که هستند به محتواي آموزشی دگیرندهاز این طریق یا. تعریف کند

  ).2012اسکیلبک، (دسترسی داشته باشند

دراین نوع برنامه درسی، زمان و مکان دیگر محدودیت نیست بلکه افراد در هر زمان از شبانه روز و در هر مکانی 

برنامه درسی مبتنی بر فناوري . ساس رشد شخصی تعالی یابندمی توانند به محتوا دسترسی پیدا کنند و بر ا

قدمت چندانی ندارد و برخی از کشورها به دلیل ضعف زیرساخت هاي فناوري و یا ضعف مجریان و معلمان در 

اما باید قبول کرد که .علوم مربوط به فناوري اطالعات و تولید محتواي الکترونیک امکان استفاده از آن را ندارد

  .ري اطالعات فرصتی استثنایی براي برخورداري از یادگیري مداوم است که باید جدي گرفته شودفناو

می توان گفت اگر چه برنامه درسی فعالیت محور و برنامه درسی مبتنی بر فناوري اطالعات همراستایی بیشتري 

مر دارند اما به دلیل اینکه برنامه با برنامه هاي یادگیري مادام العمر و هدف برنامه، پرورش یادگیرنده مادام الع

درسی موضوع محور، اساس برنامه درسی آموزش رسمی کشور ما است، در جهت تحقق یادگیرنده مادام العمر می 

توان از تلفیق سه برنامه استفاده کرد، بدین طریق که در برنامه درسی موضوع محور، معلم باید به فعالیت هاي 

و دانش آموزان را در جهت کسب لذت از یادگیري با انجام فعالیت هاي داوطلبانه  مرتبط با موضوعات اهمیت دهد

در این راستا معلم و دانش آموز می توانند از . مرتبط با موضوعات با کاستن از حجم مطالب نظري سوق دهد

در . کنند ظرفیت فناوري بر خط براي کمک به همدیگر در زمان هاي که در مکان رسمی آموزش نیستند استفاده

کنند از جمله ویژگی هاي ادامه به عناصر و اجزاي دیگر برنامه درسی که به اجراي هدف و برنامه درسی کمک می

  .یادگیرنده مادام العمر، محتوا، تدریس، نقش معلم یا استاد، شیوه هااي ارزیابی و منابع و ابزار اشاره خواهد شد

  ویژگی هاي یادگیرنده مادام العمر .3

با . ظران تعلیم و تربیت معتقدند یادگیري مستلزم وجود یا اکتساب ویژگی هاي خاص درون فردي استصاحبن

، 2002یون، (آنکه این ویژگی ها از طریق آموزش هاي رسمی و غیر رسمی کسب، تثبیت یا تجدید می شوند

موزش رسمی بخواهد به بنابراین اگر آ. ، اما بخش مهمی از آنها از طریق آموزش رسمی فراهم می شوند)319ص

افراد کمک کند تا در دوران زندگی خود به یادگیري ادامه دهد باید باید در صدد برآید، تا مهارت ها، نگرش ها و 

  .  دانش الزم را در این زمینه در اختیاز آنها قرار دهد

اظهار می )2000(یدرباره دانشی که اساسی براي تداوم یادگیري بوجود می آورد، کناپر و کروپل :دانش)الف

کنند، چنین دانشی شامل آگاهی به شکل پراکنده یا دانش مبتنی بر واقعیات نیست، بلکه به شکل تصویر یا طرح 

قابل تعمیمی است که به درك مطالب و حوادث جدید کمک می کند و شامل فنون کارآمدي است که به فرد 

ها کسب مهارت هاي بنیادي و اطالعات در قلمرو یک این دانش نه تن. کمک می کند با این حوادث سازگار شوند

پایه یا رشته علمی است، بلکه دانش عمومی و دانش درباره ارتباط درونی شاخه هاي علم و آگاهی از ارتباط میان 

عالوه بر موارد مذکور آگاهی از مهارت هاي یادگیري، مطالعه اصول و مفاهیم روش حل . دروس مختلف است

  ). 374، ص1383نصر و همکاران،(بکار گیري آن توسط فرد استمساله و چگونگی 
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معتقد است در دنیاي متغیري که یادگیري مادام العمر را می طلبد، یادگیرندگان باید داراي )1994(6وینستین

  .پنج نوع اصلی دانش باشند

خود آگاه باشند و  به این معنا که از ضعف ها و قوت هاي علمی: دانش نسبت به خود به عنوان یادگیرنده. 1

همچنین از ترجیحات یادگیریشان براي . تر استتر یا آسانبدانند که یادگیري در چه موضوعاتی براي آنها سخت

  .مثال، بهترین زمان روز براي مطالعه یا روشها و عادات مطالعاتی خود، آگاه باشند

د، مطالعه کتاب، یاداشت برداري، نوشتن دانش نسبت به انواع وظایف علمی که باید به آن عمل کنند، مانن. 2

  ..مقاله و غیره

دانش درباره استراتژي هاي یادگیري و مهارت هاي مطالعه که باعث می شود تحصیل، ترکیب، سازماندهی و . 3

  .ذخیره دانش با استفاده از آنها تسهیل شود

آنها در حافظه و در نتیجه، بازیابی دانش درباره محتواي قبلی دانش خودکه به درك اطالعات جدید، نگهداري . 4

  .آسانتر آنها کمک می کند

این دانش در درك محدوده اي که در .ي که دانش او در حال و آینده می تواند مفید باشدادانش درباره محدوده. 5

گیرد، آن می تواند آموخته هاي خود را براي رسیدن به اهداف علمی، شخصی و اجتماعی یا حرفه اي خود به کار 

در مجموع این آگاهی ها باعث افزایش مسئولیت یادگیرنده و در نتیجه رفتن به سوي دانش . کمک می کند

  .بیشتر می شود

در )50، ص2000(کناپر و کروپلی. عالوه بر دانش تداوم یادگیري مستلزم مهارت هاي است :مهارت ها)ب

  :توضیح این مهارت ها به موارد زیر اشاره کرده اند

  آوري، تجزیه و تحلیل و سازماندهی اطالعاتجمع  -

  ارتباط دادن ایده ها و اطالعات -  

  برنامه ریزي و سازماندهی منابع -  

  شناخت و طراحی سیستم ها -

  حل مشکالت -

  استفاده از فناوري -

  کارکردن با دیگران -

. ژگی ها، بسط داده می شودبا اشاره به موارد مذکور متذکر شدند که هر یک از این وی)2000(جورج و همکاران

توانایی دسترسی به شاهراهاي اطالعاتی : براي مثال، مهارت در استفاده از فناوري اطالعات شامل این موارد است

جهت یافتن اطالعات مناسب، دسترسی به اینترنت و استفاده از آن، استفاده از ارتباطات گروهی و شبکه هاي 

  .مجازي می باشد

بر اساس یافته هاي پژوهش خود معتقدند تداوم یادگیري مستلزم داشتن پنج )380، ص1383(نصر و همکاران

  :دسته مهارت است

 .مهارت در طرح مساله، جستجوي راه حل هلی مختلف و یافتن پاسخ آنها: توانایی حل مساله -

 .اتوانایی جستجوي اطالعات، بازیابی، تجزیه و تحلیل و به کارگیري آنه: داشتن سواد اطالعاتی -

                                                   
6.Weinstein 
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توانایی تجزیه و تحلیل، ترکیب، قضاوت و دست یافتن به مهارت هاي : توانایی تفکر منطقی و انتقادي -

 .فراشناخت

 .توانایی برقراري ارتباط صحیح با دیگران و انجام کار گروهی: داشتن مهارت هاي ارتباطی -

 .ود و مدیریت زمانمهارت در یادگیري مستقل، توانایی مدیریت خ: توانایی خود رهبري در یادگیري -

تداوم یادگیري نه تنها به دانش و مهارت هاي یادشده نیاز دارد بلکه وجود برخی نگرش ها نیز  :نگرش ها)ج

به مواردي مانند نگرش مثبت به یادگیري، اعتماد به نفس در توانایی یادگیري )2009(7کگان. ضرورت دارد

  .وخواستن براي کسب دانش اشاره می کند

یز با تاکید بر اینکه اولین چیزي که در یادگیري باید به آن توجه کرد، آن است که فرد مجذوب و ن)2010(هانی

شیفته یادگیري شود، عالوه برآن اعتقاد به علمی بودن یادگیري و احترام به خود تقویت شده، کنجکاوي، خطر 

خود و درك اینکه تنها یک  پذیري، جدیت و پشتکار بی وقفه در یادگیري، همچنین پذیرش مسئولیت یادگیري

  .راه صحیح براي یادگیري وجود ندارد از ویژگی هاي بارز یادگیرنده مادام العمر است

وي معتقد است . در پژوهشی هشت ویژگی یک یادگیرنده مادام العمر را بر می شمرد)2009(8پروفسور کالکسون

عالقمند به آزمایش و تجربه، اهل تخیل، داراي یادگیرنده مادام العمر، کنجکاو، داراي شجاعت، شیفته اکتشاف، 

  .استدالل و انضباط در امور، داراي فضیلت اجتماعی بودن و اهل تفکر و تامل است

البته باید توجه کرد که این ویژگی ها در افراد به درجات مختلف و ترکیب هاي گوناگون در موقعیت یادگیري 

ژگی ها را هدفی جدا از نتایج کلی مورد انتظار از یک دوره همچنین نمی توان کسب این وی.جلوه گر می شود

تحصیلی در نظر گرفت، بلکه این ویژگی ها باید به عنوان جزیی جدانشدنی از اهداف هر یک از موضوعات درسی 

بنابراین پرورش آنها باید در سنین پایین آغاز شده و سپس در سراسر دوران زندگی دنبال . در نظر گرفته شود

  .شود

  العمر محتواي یادگیري مادام. .4

انتخاب محتواي آموزشی مناسب و مطلوب گامی مهم در تالش براي ایجاد زمینه مناسب جهت تحقق هدف  

بر این اساس انتخاب محتوا همیشه عنصر مهمی در تدوین برنامه درسی بوده . پرورش یادگیرنده مادام العمر است

ریزان رت از مجموعه مفاهیم، مهارتها و گرایش هایی که از سوي برنامهمحتوا عبا )64،ص1379(ازنظر ملکی .است

دانش  -یادگیري، معلم-در عین حال محتوا، آثار حاصل از فعالیت هاي یاددهی. انتخاب و سازماندهی می شود

  . دانشجو را در بر می گیرد- آموز یا استاد 

محتوا به آنچه توسط برنامه ریزان طراحی می شود و مالحظه این تعریف این نکته مهم را یادآوري می کند که 

با اینکه عمده محتوا همین است، اما در فرآیند . بوسیله مربی انتخاب و سازماندهی می گردد، منحصر نمی شود

بینی ننموده، ولی در ضمن تدریس یادگیري آنچه معلم و استاد تدارك می بینند و آنچه خود او پیش–یادهی 

مچنین آنچه از تعامل یادگیرندگان با یکدیگر و یا مربی حاصل می شود، همه بخشی از محتوا را بروز می کند، ه

  .تشکیل می دهد

                                                   
7. Kegan 
8. Claxon 
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بینی کند که ها را پیشدر قلمرو یادگیري مادام العمر، برنامه درسی باید ترکیبی از دانش ها، مهارت ها و توانایی

در حالی که درك این مفهوم ساده است، اما . را پرورش دهددر متعلمان عملکرد و تمایل مورد نیاز براي یادگیري 

طراحان این برنامه را با این سئوال مواجه می کند که چگونه می توان این کار را انجام داد؟ پاسخ به این سئوال 

  .مستلزم توجه به مالحظاتی درباره حجم و نوع محتواست 

ه هاي علوم، از دو جهت محتوا را تحت تاثیر قرار گسترش روزافزون دانش بشري در تمامی شاخ :حجم محتوا

از یک سو با سرعتی که دانش به پیش می رود، بزودي بسیاري از آنچه امروز در نظام آموزشی به فراگیر . می دهد

اي بنابراین، یاددهی و یادگیري محتواي ثابت و از پیش تعیین شده). 2013یونسکو،(می آموزند، تغییر خواهد کرد

از سوي دیگر رشد علم موجب گسترش . ا در یک دوره تحصیلی تدریس شود، دیگر قابل قبول نیستکه ساله

ي دانسته هاي بشر شده و پتانسیل دانشی که می تواند در برنامه درسی نظام آموزشی گنجانده شود را دامنه

ر زیادي از دانشی را که در اثر توجه به این قلمرو وسیع باعث شده تا از فراگیران بخواهند مقدا. افزایش داده است

- ها کتاببه همین جهت در برخی دوره. تالش هاي دانشمندان در سطح جهانی به وجود آمده است، کسب کنند

هاي حجیم و مطالب آموختنی زیادي در اختیار فراگیران قرار می گیرد و از آنها خواسته می شود به حفظ کردن 

  .زندآنها و آماده شدن براي امتحان بپردا

در نتیجه اغلب فراگیران به شیوه هاي یادگیري سطحی روي می آورند و از انگیزه هاي نیرومندي براي ادامه 

عالوه بر این  به عنوان مثال در آموزش عالی گنجاندن . دادن به یادگیري واقعی و تحصیل علم برخوردار نیستند

ز مواقع باعث سهل انگاري و  کنار آمدن اساتید و سرفصل هاي گسترده و محدودیت زمانی دوره ها، در بسیاري ا

  .دانشجویان براي حذف برخی از مطالب می شود

تر شود عده اي از صاحبنظران با نگاه به افزایش روزافزون دانش معتقدند؛ چاره اي نیست مگر اینکه برنامه طوالنی

قابل عده اي دیگر اظهار داشتند که در م. تا با کسب دریاي دانش همواره در حال افزایش، مطابقت پیدا کند

گنجاندن حجم وسیعی از دانش در هر یک از موضوعات درسی در دوره زمانی محدود، با توجه به سرعت رشد 

  . دانش غیر ممکن است

معتقد است باید توجه داشت که با تداوم یادگیري می توان افزایش حجم دانش را جبران کرد و )2002(لنگراند

بنابراین دلیلی وجود ندارد بار اضافی بر دوش فراگیران . ی توانند دانش الزم خود را بدست آورندبتدریج افراد م

. این گروه از افراد راه حل اساسی براي این مشکل را تاکید بر کیفیت محتوا به جاي کمیت آن می دانند. قرار داد

میق و بهتر همراه باشد، به فراگیر کمک بدیهی است تالش معلم یا استاد براي تدریس مطالب کمتر که با فهم ع

  .می کند تا مطالب آموخته شده را واقعاً درك کند و در زندگی به کار گیرد

بر اساس تحقیقات و تجارب خود پیشنهاد می کنند با تاکید بر توسعه شایستگی )13، ص1998(ایورز و همکاران

. توان به آنها کمک کرد یادگیرنده مادام العمر باشند هاي عمومی، اصول و دانش پایه که فراگیران نیاز دارند، می

  .»یادگیرنده خوب، به سرعت دانش جدید را پیدا کرده و استفاده می کند«آنها تاکید می کنند

باید توجه داشت در عصر کنونی که با انفجار دانش واطالعات همراه است، به جاي تاکید بر حجم محتوا باید بر 

با . د روش تفکر، روش حل مساله و چگونگی جستجو در منابع اطالعاتی توجه داشتآموختن مهارت هاي مانن

  .پرورش این توانایی می توان به فراگیران کمک کرد که به دنبال یادگیري بروند

واضح است تاکید بر کیفیت محتوا و آموختن مهارت هاي یادشده به منزله نقض محتواي علمی مربوط به موضوع 

آموز یا دانشجو در چهاچوب ش از حد آن نیست، زیرا عدم توجه به محتوا باعث می شود دانشدرسی یا کاهش بی
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اگر چه تداوم یادگیري می تواند افزایش حجم محتوا را جبران کند اما به هر حال . رشته تحصیلی خود قرار نگیرد

باید راه و رسم یادگیرنده مادام آنگاه . حد معینی از دانش علمی مربوط به هر موضوع درسی باید آموزش داده شود

  .العمر بودن را با مثال هاي از همان محتوا به فراگیر یاد داد

در عصر فناوري . دانشجو در تعیین محتوا است-آموز و استاددانش-موضوع دیگر لزوم مشارکت و تعامل فعال معلم

ا دانش آموز یا دانشجوي خود باید به اطالعات دیگر استاد یا معلم تنها منبع اطالعات نیست، بلکه او همدوش ب

از این ). 2013یونسکو،(بندي و به آنها معنا دهندجستجوي دانش بپردازد و به آنها کمک کند تا اطالعات را طبقه

تنها نقش راهنمایی دانش آموزان و دانشجویان را در )برنامه ریزان درسی و اساتید(نگاه تدوین کنندگان محتوا

  ).همان منبع(اطالعات بر عهده خواهند داشتکسب و اولویت بندي 

  .گیري درباره نوع محتوا مستلزم توجه به اصولی است که در ادامه با آنها پرداخته خواهد شدتصمیم:  نوع محتوا

رشد فزاینده دانش و فناوري، باعث شده است از یک سو اطالعات : کمک به کسب دیدگاه میان رشته اي. 1

از . خاص رشد کند و از سوي دیگر شاخه هاي گوناگون علم به یکدیگر نزدیک شوند قابل دسترس در یک رشته

امروزه یک فرد تحصیل کرده نیازمند آن است که اطالعات گسترده اي در )2013(جهتی دیگر به عقیده یونسکو

از این رو . زمینه هاي گوناگون کسب کند و در تعداد محدودي از آن زمینه ها به طور عمیق به مطالعه بپردازد

کسب کسب یک دیدگاه میان رشته اي و پیوند دادن علوم و موضوعات به همدیگر براي فهم بهتر جهان اساسی 

  .است

زیرا به اعتقاد . تناسب محتواي برنامه با نیاز جامعه یک ضرورت است: تناسب محتوا با نیاز جامعه. 2

نش؛ مبنی بر یافتن موقعیت اجتماعی بهتر، ورود به باعث می شود به انتظار فراگیر از تحصیل دا)2013(یونسکو

در نتیجه با توجه به تغییر فناوري و مشاغل، براي او تداوم یادگیري و آموزش . بازار کار و کسب درآمد پاسخ دهد

اگر فراگیر رابطه میان دانش خود و جامعه را درك کند به تقویت احساس مسئولیت اجتماعی . معنی پیدا می کند

خواهد کرد، این احساس باعث می شود همواره براي حل مسائل جامعه دست به جستجو زده، سئواالت  او کمک

از سوي . تازه اي مطرح کند و براي یافتن پاسخ، به منابع مختلف مراجعه نماید تا یافته هاي تازه اي به دست آورد

رتباط ندارد، انگیزه اي براي یادگیري آن دیگر اگر فرد احساس کند آنچه می آموزد با نیاز هاي او و جامعه اش ا

  ).1383کریمی و همکاران، (ندارد

معتقدند در دورانی که آموزش و یادگیري باید در طول دوران زندگی افراد تداوم یابد، )2000(کناپر و کروپلی

  .محتوا باید با مسائل اساسی اجتماعی، اقتصادي و حتی سیاسی جامعه ارتباط داشته باشد

استراتژي « : در تعریف یادگیري چگونه یادگیرفتن می نویسند)1994(وینستن  :ري چگونه یاد گرفتنیادگی. 3

و مهارت هاي یادگیري یادگرفتن، شامل هر نوع افکار، عواطف یا رفتارهاي است که مطالعه، درك، کسب دانش و 

  .»مهارت و یا سازماندهی دانش فرد را تسهیل می کند

معتقد است، یادگیري یادگرفتن بیش از یادگیري چگونه مطالعه کردن است و )100،ص1994(کندي و همکاران

شامل کسب مهارت هاي عالی، ازجمله تجزیه و تحلیل، ترکیب و ارزیابی، توانایی تفکر انتقادي براي ایجاد معانی و 

  .مفاهیم و دوباره سازي درك انساندر پرتو تجارب یادگیري جدید است

رویکرد هاي موجود در آموزش رسمی براي ایجاد توانایی ذکر شده، کفایت الزم را  شواهد نشان می دهد که

از این رو آموزش رسمی در قالب محتوا می تواند مهارت چگونه یادگرفتن را از راه آموزش مهارت هاي . ندارند
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ه نظام آموزشی دومین راه آن است ک. مطالعه و مفاهیم روش پژوهش به صورت واحد هاي جداگانه اي انجام دهد

در اهداف خود تعهد نسبت به کمک به فراگیر براي یادگیري چگونه یاد گرفتن  و تداوم یادگیري پس از اتمام 

در این . تحصیل را ذکر کند و اساتید و معلمان در کنار محتواي درسی کسب این تواناییها را نیز دنبال نمایند

  .بود مداوم آن در طول زندگی را برعهده خواهند گرفتصورت آنها در آینده مسئولیت یادگیري خود و به

فراگیران باید عالوه بر حفظ کردن مجموعه محدودي از دانش که ممکن است از رده : سوادآموزي اطالعاتی. 4

خارج شود، شیوه هاي تسلط بر مهارت ها و استراتژي هاي، دسترسی، ذخیره، بازیابی، ارزیابی، مدیریت و استفاده 

معتقد است، امروزه سواد اطالعاتی یک ) 297،ص2000(جورج. ت در موضوعات درسی را یاد بگیرنداز اطالعا

وي در مورد این که سواد اطالعاتی چگونه به فراگیران آموزش داده شود .موضوع کلیدي براي تمام آموزشها است

مثال در دانشگاه استرالیاي براي . می گوید کسب سواد اطالعاتی باید با اهداف دوره آموزشی پیوند داده شود

جنوبی، فرآیند هاي از قبیل معرفی اطالعات مورد نیاز براي انجام یک وظیفه معین، چگونگی یافتن جاي آنها، 

نحوه بازیابی و معیار هاي براي قضاوت درباره تناسب و ارزش اطالعاتی که به وسیله آنها وظیفه مذکور باید انجام 

عالوه بر این تدریس و ارزیابی این مهارت ها به .اي موضوع درسیجاي گرفته اندشود، همگی عمیقاً درون محتو

عنوان بخشی از تدریس محتوا و ارزیابی کلی آموخته هاي دانشجویان در موضوع درسی مورد نظرانجام می 

  .به این ترتیب تدریس و ارزیابی در یک دامنه سواد اطالعاتی اجرا می شود.شود

از طریق فناوري اطالعات انگیزه و توانایی فرد براي ادامه دادن به یادگیري را افزایش می فرصت هاي بوجود آمده 

می توان اذعان کرد اگر محتوایی بخواهد به افراد کمک کنند تا یادگیرنده مادام العمر شوند باید مولفه هاي . دهد

تواي مناسب برنامه درسی یادگیري از نظر ساختار محتوا نیز باید گفت مح. پنجگانه ذکر شده را درنظر بگیرد

  .مادام العمر باید محتواي درهم تنیده، منعطف باشد که به یادگیري خود رهبر کمک کند

  روش تدریس یادگیري مادام العمر. 4

در طول تاریخ آموزش و پرورش، موضوع روش هاي که می توان در آموزش براي تحقق هدف ها به کار گرفت 

هاي فراوانی بوده است، زیرا روش تدریس و یادگیري مطلوب با یکدیگیر رابطه مستقیم محور بحث ها و پژوهش 

به همین . دارند و کیفیت نتایج در هر برنامه درسی، رابطه مستقیمی با کیفیت روش تدریس و کاربرد آن دارد

ردارشوند، الزم است آموختگانش از ویژگی هاي یادگیرنده مادام العمر برخودلیل اگر آموزش رسمی بخواهد دانش

روش تدریس مناسب براي کاشتن این بذر در دانش آموختگان داراي چه : به سئواالتی از این قبیل پاسخ دهد

ویژگی هایی است؟ معلم یا استاد چگونه می تواند به پرورش این ویژگی ها کمک کند؟ و از کدامیک از رویکرد 

  .ه بررسی این پرسش ها می پردازیمهاي تدریس می تواند استفاده نماید؟ در ادامه ب

سالهاست تدریس در نظام آموزشی عبارت است از انتقال محتوا از ذهن معلم به : ویژگی هاي روش تدریس

استفاده از روش هاي معلم . آموز است و معلم تنها منبع و مصدر معلومات و معرفت شناخته شده استذهن دانش

بدیهی است تدریس با این ویژگی ها . د و به حفظ مطالب اکتفاء نمایندمحور باعث شده دانش آموزان منفعل شون

به دانش آموز یا دانشجو کمک نخواهد کرد به یادگیري خود ادامه دهد، از این رو روش هاي تدریس باید تغییرات 

  .عمیقی پیدا کنند تا متناسب با ایده یادگیري مادام العمر شوند

آموز یا دانشجو را تقویت تدریس به یادگیري کمک نموده و عملکرد دانش معتقد است اصول زیر در)2009(9کلت

                                                   
9.Kellett 
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  .می کند

دانشجو، همچنین میان - آموز یا استاددانش-اگر یادگیري بخواهد به حداکثر برسد، احترام میان معلم: احترام. 1

  .متعلمان باید افزایش پیدا کند

بالندگی پیدا می کنند که اهداف، انتظارات و استاندارد هاي فراگیران در محیط یادگیریی : انتظارات سطح باال. 2

  .تعیین شده از سوي معلم  و سیاستگذاران با یکدیگر رابطه داشته و فراگیران را براي یادگیري بیشتر ترغیب کند

گیري تعامل میان معلم و فراگیر عامل موثري در یادگیري فعال و تداوم یاد: امکان دسترسی و برقراري ارتباط. 3

  .است

اگر فراگیران بخواهند دانش و مهارتی را که در هر دوره به دست می آورند، ادامه دهند باید : استنتاج و ترکیب. 4

  .فراتر از حفظ کردن صرف حقایق گام بردارند

ان یادگیري هنگامی تقویت می شود که مکرر و بالفاصله به فراگیران بر اساس انتظارات بی: ارزیابی و بازخورد. 5

  .شده در برنامه درسی بازخورد داده شود

تدریس موثر، فراگیر محور است و استاد باید تکالیف و فعالیت هاي فراگیران را با : دیدگاه مربی در تدریس. 6

  .توجه به سطح رشد هر فرد بررسی کنند

  .فزایش می دهدمربی با ایجاد فرصت یادگیري، شوق به یادگیري را ا: ایجاد فرصت تجربه براي فراگیر. 7

ویژگی هاي روش هاي یاددهی یادگیري مناسب براي )2001(تون در راستاي مطالب مذکور در بیانیه شهر کیپ

  .یادگیري مادام العمر به شکل زیر است

ها و تجارب یادگیرندگان را مربیان به دانش، عالیق و موقعیت هاي زندگی فراگیران توجه دارند و آگاهی -

 .ی دهندمبناي تدریس قرار م

مربیان، یادگیرندگان را . مربیان به جاي انتقال اطالعات، یادگیري را تسهیل نموده و مدیریت می کنند -

 .به عنوان همکارانشان در خلق دانش تصور می کنند

 .مربیان به نیاز به یادگیري مبتنی بر تفکر و تجربه توجه دارند -

حور مبتنی بر فناوي اطالعات را در دسترس نظام آموزشی، براي تدریس بهتر محیط یادگیري منبع م -

 .همه قرار می دهد، هر جا که فراگیر حضور دارد می تواند از این محیط استفاده کند

این فناوري به ساختار .در تدارك فرصت هاي آموزشی از فناوري چند رسانه اي حمایت می شود -

 .یادگیري انعطاف می دهد

ور ایجاد می شود تا فراگیران به طور فعال، هر جا و هر وقت فرصت هاي براي یادگیري مستقل و خودمح -

 .به مطالعه بپردازند

آل هستند و امکان تحقق آن فراهم نخواهد شد، اما پژوهشگران ممکن است تصور شود که این ویژگی ها ایده

گیري در همه دست تاکید دارندکه آنها کامالً عملی هستند به شرطی که احساس تعهد و اعتقاد به لزوم تداوم یاد

این امر مستلزم تغییر نگرش نسبت به مربی و شیوه تدریس مناسب خواهد . اندرکاران آموزش رسمی به وجود آید

  .بود
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معتقد است رابطه قوي میان مربی و فراگیر در فرآیند تدریس )2013(یونسکو: نقش مربی یا معلم یا استاد

ف آموخت، با این حال براي بسیاري از فراگیران بخصوص آنان دانش را می توان به طرق مختل. امري محوري است

در عین حال که . که هنوز در امر تفکر و یادگیري مهارت کافی کسب نکرده اند، مربی عامل شتاب دهنده است

توانایی یادگیري و تحقیق مستقل، کلید رشد مداوم فرد است؛ این توانایی پس از گذراندن یک دوره فعالیت 

  .یک استاد یا مربی حاصل می شود متقابل با

در پژوهشی معتقدند که کیفیت تعامل مربی با فراگیر و نه کمیت آن از اهمیت برخوردار )2000(کناپر و کروپلی 

نظام آموزشی باید براي ایجاد محیط هاي تالش کند که جذاب باشد و فراگیران را هم در یادگیري نظري و . است

تقویت چنین محیطی تا حد زیادي وابسته به نگرش ها، عقاید و رفتار مربی یا  .هم  میان فردي مشغول نماید

مربی یا استادي که درصدد تقویت یادگیري فراگیر است، براي ایجاد جوي توام با احترام تالش می . استاد است

ادن پروژه ها، کند، زیرا یک جو اعتماد و احترام، فراگیر را به پرسیدن سئوال، مشارکت و تالش براي انجام د

  ).2009کلت،(تشویق می کند، پس آنها بدون ترس از سرزنش و شکست به فعالیت مشغول می شوند

چنین جوي را، جو جستجوي عقالنی می نامند و معتقدند مهم آنست که مربیان، روحیه )1994(کندي و همکاران

به عبارت دیگر به . مر را نمایان سازندکنجکاوي، اشتیاق نسبت به موضوع درس و آمادگی براي یادگیري مادام الع

مربی هنگامی می تواند به فراگیران کمک کند تا به مهارت . عنوان یک الگوي یادگیرنده مادام العمر عمل کنند

هاي ازقبیل تفکر انتقادي و خالقیت دست پیدا کند که قادر به برقراري رابطه رضایت بخشی با فراگیر 

  . تعامل هاي خارج از فضاي کالس عامل موثري در تداوم یادگیري فراگیر است پژوهشگران معتقدند اغلب.باشد

معتقد است اگر آموزش رسمی بخواهد یادگیري مادام العمر را تسهیل کند باید تغییراتی در )2011( 10هنسچیک

  .نقش مربی یا معلم یا استاد به وجود آورد که در جدول زیر خالصه شده است

  موجود به وضع مطلوب تغییر نقش مربی از وضع

  وضع مطلوب  وضع موجود

  مربی به عنوان مدل و نمونه یادگیرنده مادام العمر  مربی به عنوان متخصص صاحب اختیار

مربی به عنوان طراح و مجري فنون و محیط هاي   مربی به عنوان سخنران اصلی

  یادگیري مناسب

استعداد ها و تواناییهاي هریک از فراگیران به رشد همه   طبقه بندي و تفکبک فراگیران توسط مربی

  کمک مربی

حمایت نظام آموزشی از فرآیند یادگیري و موفقیت   حمایت نظام آموزشی از مربیان و فرآیند آموزش

  فراگیران

امکان پیشرفت یادگیري از طریق خطر پذیري توسط   امکان تدریس توسط هر متخصص

  هر فرد

  مشارکت فراگیران در تصمیم سازي  رت تصمیم گیريمربی فردي مستقل و داراي قد

  

با توجه به موارد ذکر شده می توان گفت مربی یا معلمی که به پرورش یادگیرنده مادام العمر کمک می کند واجد 

                                                   
10. Henschke 
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خصوصیاتی از جمله، عالقمند به تداوم یادگیري، داراي انگیزه باال، مسلط بر روش هاي تدریس، آشنا با دانش روز 

  .داراي تعامل خوبی با فراگیران استو 

طیف وسیعی از روش هاي تدریس در آموزش رسمی، براي ارتقاء و ترویج یادگیري :  روش تدریس مناسب

معتقد است حرکت از رویکرد معلم محور به رویکرد اکتشافی به منظور )2009(جارویس. مادام العمر مناسبند

پذیر وي روش سمینار، تدارك انعطاف. اید مورد توجه قرار گیردایجاد عادت به مطالعه مستقل و جستجوگري ب

  .براي گروه بندي در کالس درس و دیالوگ فعال در کالس را پیشنهاد نموده است

نیز یادگیري خود رهبر، یادگیري به کمک همتا، یادگیري تجربی، یادگیري مساله )1994(کندي و همکاران

  .از، همچنین تجربه توام با تفکر و خودآگاهی انتقادي را توصیه کرده استمحور، یادگیري منبع محور و یادگیري ب

هدف این روش تشویق فراگیران به اداره کردن یادگیري خود و یادگیري چگونه یادگرفتن : یادگیري خود رهبر

ین معتقد است آمادگی براي یادگیري خود رهبر و یادگیري مداوم، فطري نیست، بلکه ا)2005(11اسکرادر. است

آمادگی به وسیله عواملی مانند محیط یادگیري مناسب، تجربه کردن استقالل و آزادي انتخاب  و خط مشی هاي 

  . حرفه اي مشوق یادگیري، کسب می شود

اما در عمل و در موقعیت . گاهی تصور می شود که یادگیري خود رهبر با یادگیري معلم محور دو ایده متضادند

در حقیقت این دو رویکرد دو کرانه . توان تعادي میان معلم ویادگیرنده برقرار کردهاي تدریس و یادگیري می 

براي عملی کردن این رویکرد روش هاي مختلفی . یک پیوستارند که طیفی از وضعیت ها بین آن دو وجود دارد

  .است» یادگیري از همتا«و » قرارداد یادگیري« توصیه می شود از جمله آنها

این قرارداد . ابزاري است که براي سازماندهی یک فعالیت یادگیري فردي استفاده می شود :قرارداد یادگیري

در آن به تفصیل آنچه باید یادگرفته شود، منابع و امکانات . توافق نوشتاري رسمی میان یادگیرنده و مربی است

براي مثال، (ئه خواهد شدقابل دسترس براي کمک به یادگیري و آنچه به عنوان شاهدي یر انجام یادگیري، ارا

  .و اینکه چگونه نتیجه ارزیابی خواهد شد، توضیح داده می شود)گزارش کار، ابزار یا طرح تهیه شده

اهمیت یادگیري از طریق منابع گوناگون و نه فقط تکیه به توانایی مربی یا کتاب درسی تاکید :  یادگیري از همتا

ود دارد که یادگیرندگان موفق می توانند به یادگیرندگانی که اساساً این ایده در نظام آموزش وج. می شود

به گفته ). 1994کندي،(پیشرفت مناسب ندارند، کمک کنندتا با اعتماد به نفس محتوي مورد نظر را یاد بگیرند

در تالش هاي زیادي که براي عملی کردن یادگیري مدام العمر انجام گرفته، یادگیري از )2000(کناپر و کروپلی

از نظر آنها تعامل با همتا تاثیر بسزایی در رشد شناختی . کالسی روش مهم و موثري شناخته شده استهم

در گزارش باشگاه رم، برخی از محققان بحث نمودند که یادگیري از همتا تضمینی براي کسب . فراگیران دارد

دیگران و پذیرش تعهد  توانایی تصمیم گیري مشارکتی و ویژگی هاي مانند گفتگو، همدلی، شناخت حقوق

متقابل براي رفع مسائلی است که جامعه با آن روبرو است، این توانایی ها براي حل مسائل بهت انگیزي که هم 

به شکل . یادگیري از همتا به شکل هاي متفاوتی انجام می شود. اکنون نوع بشر با آن مواجه است؛ ضروري است

  .شوددو نفره یا چند نفره یا گروهی انجام می 

اما به طور . این نوع روش به شکل هاي مختلفی متناسب با موضوع درسی ارائه می شود :یادگیري مساله محور

اول آنکه فراگیران خود مساله را درك می کنند، : کلی، تمام اشکال یادگیري مساله محور در دو چیز مشترکند

                                                   
11. Schrader 
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در دروسی مانند ریاضی از روس حل مساله . نددوم آنکه یک مساله خاص را هر فراگیر به شیوه متفاوت حل می ک

به عنوان ابزاري براي دستیابی به پاسخ صحیح استفاده می شود و به جاي فرآیند بر نتیجه تمرکز دارد، اما در 

در روش حل مساله کسب تجربه در آزادي انتخاب فردي به عنوان ...دروس دیگر مانند علوم، ادبیات، اخالق، هنر و

به طور کلی می توان گفت که روش حل مساله نه تنها . آیند یادگیري در نظر گرفته می شودنتیجه مثبت فر

فرآیند بکارگیري سازنده دانسته ها براي شناخت نادانسته ها، بر اساس ترکیب اطالعات و حل دوباره مساله است، 

  .بلکه باعث می شود تا عادت به تفکر، بخشی از ذخیره عقالنی فراگیران شود

روشی است براي روشن نمودن روابط میان ایده ها، شناسایی آنچه یادگیرنده از قبل  :م نقشه مفهومیترسی

درباره موضوع می داند و توصیف میزان انطباق میان فهم فراگیر و مربی از تئوري یا مفهومی است که محور اصلی 

یک زمینه خاص به شکل نمودار رسم هنگامی که از فراگیر خواسته شود، روابط میان مفاهیم را در . درس است

مربی و همشاگردي ها می توانند آن را . کند، او فهم خود را آشکار می کند و آن را در یک شکل می گنجاند

  .بخوانند و تفسیر کنند

که فهرستی از روش هاي تدریس را  12اظهار می دارند با مرور دایره المعارف هاسزنسکی)2000(کناپر و کروپلی

همه این روش ها بر . نوع از آنها را براي تسهیل یادگیري مادام العمر مناسب یافتیم 76است، بیش از تهیه کرده 

فعالیت فراگیر در وظایف یادگیري، استفاده از منابع گروهی در یادگیري، اهمیت پردازش و تفکر در یادگیري 

و اهمیت دادن به رویکرد هاي مساله مطالب به جاي فراگرفتن صرف آنها، استفاده از منابع یادگیري گوناگون 

  .محور و خالق تاکید دارند

  ارزیابی پیشرفت یادگیري در یادگیري مادام العمر. 6

در برنامه درسی با رویکرد یادگیري مادام العمر، ارزیابی پیشرفت یادگیري از نقش مهمی برخوردار است، چرا که 

یزان تحقق هدف آموزش رسمی، یعنی پرورش یادگیرنده ارزیابی پیشرفت تحصیلی در نظام آموزشی، هم باید م

به کار گیري شیوه مناسب در ارزیابی، می تواند به . مادام العمر را نشان دهد و هم خود به تحقق آن کمک کند

فراگیران کمک کند تا هم تواناییهاي الزم براي تداوم یادگیري را بدست آورند و هم دانش، مهارت و نگرش هاي 

  .کمبود دارند یا نیازمند رشد بیشتري هستند، کشف و براي رفع آنها یادگیري خود را دنبال کنندکه در آن 

یادگیري - علیرغم این نقش مهم ارزیابی، بسیاري از معلمان و اساتید، ارزیابی را چیزي جداي از فرآیند یاددهی

د تسلط یابند و ادراکات و نقاط تصور می کنند و بندرت به فراگیران کمک می کند تا به فرآیند یادگیري خو

. اغلب در ارزیابی از فراگیران خواسته می شود مفاهیم آموزش دیده را به یاد آورند. ضعف و قوت خود را بشناسند

هنگام تعیین مالك ها، نمره دادن، نحوه برگزاري امتحان و حتی تعیین زمان و مکان آن، نقش فراگیر در نظر 

ها به شکل چند گزینه اي برگزار می شود و به اندازه گیري میزان تواناییهایی از  اکثر آزمون. گرفته نمی شود

در نتیجه اکثر فراگیران به یادگیري سطحی . قبیل تجزیه و تحلیا، قدرت فهم، ترکیب و قضاوت توجهی ندارند

  .روي آورده و انگیزه براي کسب دانش بیشتر را از دست می دهند

اي خود اظهار داشتند اگر ارزیابی بخواهد به جاي آزمودن تسلط و مهارت در پژوهشگران بر اساس پژوهش ه

  .دانش، به تشویق یادگیري بپردازد، باید از چهار ویژگی برخوردار باشد

حاکی است که اگر مربیان و )1994(یافته هاي پژوهش کندي و همکاران :  تاکید بر چگونگی یادگیري. 1

                                                   
12. Huchzynski 
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ي براي تشخیص ادراکات غلط و اصالح کردن آنها، بخش مکمل فرایند یادگیري، فراگیران باید ارزیابی را ابزار

براي . راهنماي با ارزشی براي شناخت شباهت ها و عدم شباهت ها میان اهداف دوره و نتایج یادگیري بدانند

کمک خواهد کرد دست یافتن به چنین نگرشی باید بر ارزیابی فرآیند یادگیري تاکید نمود، زیرا این کار به فراگیر 

تا بتواند به مجموعه اي از اطالعات درباره توانایی یادگیري خود دست یابد، آن را مدیریت کند، در گروه کار کند 

همچنین آنها به اهمیت رهبري زمان در انجام تکالیف ومهارت در . و مهارت هاي میان فردي خود را توسعه دهد

  .ی آورند، پی می برندمدیریت زمان و اولویت بندي آنچه به دست م

بدیهی است ارزیابی فرآیند یادگیري یا فرآیند تغییر رفتار، مستلزم آن است که ارزیابی در طول فرآیند یادگیري 

انجام شود، زیرا نمی توان با چند پرسش در یک آزمون پایانی، تمام تغییرات بوجود آمده در دانش، مهارت و 

آنچه فراگیران به خصوص . گر براي لزوم ارزیابی تکوینی، تحول محتوا استدلیل دی. نگرش فراگیر را بررسی نمود

بنابراین در ارزیابی، به جاي تاکید بر میزان محتواي . در آموزش عالی باید بیاموزند، به سرعت در حال تغییر است

ري مادام العمر یادگیري و سنجش میزان رشد مهارت هاي بنیادین یادگی -آموخته شده، تاکید بر فرآیند یاددهی

واضح است سنجش این مهارت ها از طریق چند سئوال در امتحانات پایانی . از اهمیت ویژه اي برخوردار است

  .امکان پذیر نخواهد بود

معتقد است ارزیابی تکوینی، موجب بازخورد مستمر به فراگیر شده، نمیرخی از ضعف ها و قوت هاي )2000(کانن

ارزیابی مداوم عالوه بر . وان از آنها براي طراحی فعالیت هاي بیشتر، استفاده نموداو را ارائه می دهد که می ت

با توجه به . فوایدي که براي فراگیر دارد، موجب می شود تا مربی میزان موفقیت خود را در هدایت فراگیر بسنجد

ابی پایانی تکمیل می مطالب ذکر شده، الزم است ارزیابی تکوینی بخش قطعی فرآیند آموزش باشد که با ارزی

  .شود

روشی که در ارزیابی مورد استفاده قرار می گیرد، می تواند : استفاده از شیوه هاي متنوع و مناسب ارزیابی. 2

در پژوهشی در دانشگاه سیدنی اظهار داشت، کیفیت یادگیري )2008(13اسکولر. مشوق یادگیري مادام العمر باشد

ر به وسیله نوعی از ارزیابی تقویت می شود که رشد فراگیر را در مهارت هاي فراگیر و شوق او براي نتایج عالی ت

عقالنی سطح باال و بکارگیري رویکرد هاي یادگیري عمیق تر تشویق می کند و اجازه می دهد فراگیر پیشرفتش 

ر سنجش یک آزمون مناسب براي پرورش یادگیرنده مادام العمر در سیستم آموزش رسمی، عالوه ب. را نشان دهد

میزان مطالب آموخته شده، باید مهارت هاي ذهنی مانند تجزیه تحلیل و مهارت هاي عملی مانند سواد اطالعاتی 

  .را مورد ارزیابی قرار دهد، همچنین موجب عالقمندي فراگیر براي ادامه یادگیري شود

شتن مقاله، امتحان کتاب معتقدند شیوه هاي مانند نو)2009جارویس،(پژوهشگران حوزه یادگیري مادام العمر

این روش ها . ، مشاهده، آزمون شفاهی و روش پروژه، براي پرورش و تداوم یادگیري در فراگیر مناسبند14باز

توانایی تجزیه و تحلیل، جستجوي اطالعات، مسئولیت پذیري در یادگیري و قدرت قضاوت فراگیران را افزایش 

  .  می دهند

در رویکرد یادگیري مادام العمر، هدف ارزیابی ایجاد نوعی : زیابی همتااستفاده از خود ارزیابی و ار. 3

بنابراین ارزیابی باید به فراگیر کمک کند تا نوعی خودآگاهی . هوشیاري و بصیرت در باره یادگیري هاي خود است

                                                   
13. Scouller 
14.Open book 
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  . وجیه پذیر استبه همین دلیل دخالت موثر فراگیر در فرآیند ارزیابی ت. از فرآیندي که طی نموده است، پیدا کند

معتقد اند،  خود ارزیابی و ارزیابی همتا، فرصت یادگیري مستقل و توانایی بحث و گفتگوي )2000(کناپر و کروپلی

عالوه بر این، او با انجام این ارزیابی ها تجربه اي به دست . انتقادي و توسعه فردي  را براي فراگیر ایجاد می کند

استفاده از . ر  درباره خود و همتا در محیط هاي دیگر می تواند استفاده کندمی آورد که از آن براي ابراز نظ

  .خودارزیابی در درازمدت موجب می شود فراگیر فهم قابل توجهی از فرآیند یادگیري خود به دست آورد

قل اگر فراگیران تشویق شوند حدا. خودارزیابی انتقادي، یک ویژگی ضروري براي یادگیرنده مادام العمر است

مقداري از مسئولیت ارزیابی خود را بر عهده بگیرند، بدون شک، توانایی بالقوه خود را به عنوان یادگیرنده مولد و 

ذکر این نکته ضروري است که منظور از خودارزیابی عبارت . خالق در آموزش و در جامعه به کار خواهند گرفت

در کارشان رعایت کنند و بحث درباره اینکه چگونه آن  است، از مشارکت فراگیر در شناسایی معیار هاي که باید

همچنین به معناي درگیر شدن فراگیر درتوصیف چیزي است که در یک موقعیت . معیار ها رعایت شوند است

ارزیابی همتا نیز محدود به نمره دادن یک فراگیر به دیگري نیست، بلکه . معین کار خوب محسوب می شود

از شیوه هاي . انتقادي پیرامون عملکرد فراگیر دیگر در انجام وظایف یادگیري است منظور، بحث و اظهار نظر

تصحیح برگه هاي یک گروه از فراگیران توسط گروه . مختلفی می توان براي انجام این ارزیابی ها استفاده کرد

یک فراگیر توسط دیگري از دیگر، ارزیابی ارائع یا سمینار یک فراگیر توسط فراگیر دیگر، ارزیابی مقاله یا پژوهش 

  .جمله آن است

  نتیجه گیري.4

استلزامات تربیتی مناسب براي پرورش یادگیرنده مادام العمر می تواند به فراگیران کمک کند تا ویژگی  تبیین

هاي بدست آورند که بتوانند و بخواهند به یادگیري خود در طول زندگی ادامه دهند و به عبارت دیگر، به 

  .ل موارد زیر هستندیادگیرندگان مادام العمري تبدیل شوند که هریک داداي ویژگی هاي از قبی

 ذهنی جستجوگر، حسی کنجکاو و پژوهشگر؛ 

 دیدگاه پویا و آگاه از ارتباط درونی موضوعات درسی؛ 

 داراي سواد اطالعاتی، توانایی جستجو، مدیریت، ارزیابی و استفاده از اطالعات؛ 

 احساس خودآگاهی و داشتن مفهوم مثبت از خود به عنوان فردي مستقل و توانا؛ 

  مهارت هاي یادگیري و طیفی از استراتژي هاي یادگیري که فرد می تواند در هر موقعیتی آشنا با

 .که قرار می گیرد، آنها را مورد استفاده قرار دهد

گیري پرورش -بدیهی است تبدیل این تئوري به عمل، نیازمند اجراي برنامه درسی تدوین شده اي با جهت

(  مه درسی، برنامه اي است که موارد زیر در آن باید رعایت شودکه این برنا. یادگیرنده مادام العمر است

  .)2012اسکیلبک،

 فراگیر محور باشد. 

 فعالیت محور باشد. 
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 یادگیري براي دانستن، یادگیري براي انجام دادن،  یادگیري براي : هدف آن مبتنی بر چها اصل

 .زیستن با دیگران و یادگیري براي بودن باشد

 م و منسجم براي یادگیري مادام العمر فراهم کندمحتواي آن مبناي محک. 

  در ساختار محتوا حجم مهم نیست بلکه کیفیت محتوا مهم است، محتوا باید انعطاف پذیر باشد تا

 .رشد مهارت هاي عمومی و یادگیري خود رهبري را تسهیل کند

 اد یا معلم فراهم می از روش تدریسی استفاده شود که زمینه مشارکت فراگیر و همکاري او را با است

 .کند، متناسب با شرایط از رویکرد هاي حل مساله، خود رهبر و منبع محور استفاده شود

 این ارزیابی از . در ارزیابی به جاي چه چیز و چه مقدار؟ بر چگونگی فرآیند یادگیري تاکید کند

مک همتا توجه داشته آزمون هاي متنوع و متعددي استفاده نموده، بر خود ارزیابی و ارزیابی به ک

 .باشد و از بازخورد فوري همراه با مشارکت فراگیر استفاده کند
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 آن با مفهوم یادگیري مداوم انطباقاصول پراگماتیسم و 

  

    2دکتر محمدحسن کریمی،  1نجمه دستوري

  

  چکیده

  

گیرد ایده جدیدي نیست و حتی در آثار متفکران دوره باستان این عقیده که یادگیري سراسر زندگی را در برمی

بایست در تمام طول عمر آمده است که انسان میدر تعالیم دینی اسالم نیز ). 1989کراپلی،(شود نیز دیده می

تغییرات و تحوالت عصر معاصر در علم و تکنولوژي و از سوي دیگر افزایش امید به زندگی،  3.طالب علم باشد

یادگیري  ،بر اساس مفهوم یادگیري مداوم. اهمیت پرداختن به آموزش و یادگیري مداوم را دوچندان ساخته است

). 1999جونز،(مر تداوم یابد تا افراد بتوانند زندگی خود را به طور پیوسته بهبود بخشند باید در تمام طول ع

در این . یادگیري مداوم مانند هر مفهوم تربیتی دیگر در رویکردهاي مختلف، تعابیر ویژه خود را خواهد داشت

هدف . وصیف و تحلیل شودگرایی تیا عملپراگماتیسم  پژوهش سعی شده است که یادگیري مداوم از منظر فلسفه

روشن ساختن مفاهیم و اصول مکتب پراگماتیسم و تطبیق آن با مفهوم یادگیري مداوم است که با  پژوهش حاضر

پردازد که ها میاین پژوهش به این پرسشدر همین راستا . گیرداي صورت میاستفاده از روش توصیفی ـ مقایسه

هایی را ها و تفاوتکه چه شباهتهایی دارد؟ و اینو چه مولفه ستچی؟ یادگیري مداوم پراگماتیسم چیستاصول 

  میان این دو یافت؟ توان می

  

  پراگماتیسم؛ اصول پراگماتیسم؛ یادگیري مداوم :واژگان کلیدي
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Principles of Pragmatism and  
Its Conformity to the Concept of Lifelong Learning 

 
 
 
 
Abstract  
 
This idea of learning across the whole life span is not new and it can be found in 
ancient times (Cropley,1982). Also in Islamic teachings we can find this idea that 
human must seek knowledge through his/her whole life. The changes and 
alternations in science and technology of modern life and increasing life expectancy 
has doubled the importance of lifelong learning and teaching. Based on the concept 
of lifelong learning, learning should continue through the whole life to help people 
improve their life (Jones,1999). Lifelong learning like every other concept in 
different approaches has its own definition. In this research, we tried to describe and 
analyze lifelong learning through pragmatism perspective. The aim of this research 
is to clarify concepts and principles of pragmatism school and to provide a 
comparison with lifelong learning concept by using comparative-descriptive 
method. In this regard, this research tries to get answers for these questions: what 
are the principles of pragmatism? What is lifelong learning and what are its main 
elements? And what similarities and differences can be found between them?  
 
 
Keywords: Pragmatism, Principles of Pragmatism, Lifelong Learning 
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  مقدمه

شود و مادامی یادگیري به سن خاصی محدود نمیاین است که » یادگیري مداوم«منظور از واژه مداوم در عبارت 

انسان ) 1996(طبق گفته ویل  ).2002ورهاوس،(که زندگی فرد جریان دارد یادگیري نیز ضرورت خواهد داشت 

در ) 2012(گونه که بیکنهمان ).2003دریک،(بودن به معناي یادگیرنده مداوم بودن در سراسر زندگی است 

گرایان هدف درواقع سنت زیستن است چراکه عمل نیز گراییکند، مکتب عملمیاستدالل » پراگماتیسم«کتاب 

مکتب پراگماتیسم حقیقت افکار را بنابر تاثیر  .دانندها میتعلیم و تربیت را رشد افراد از طریق بازسازي تجربه

از نگاه ). 1333پارد،کال(افکار فلسفی وقتی ارزش دارند که در اصالح وضع زندگی موثر باشند . سنجدعملی آن می

اجتماعی است که کششهاي الزم براي تداوم حیات را ـ  اي زیستیگرایی، یادگیرنده، ارگانیسم زنده و پدیدهعمل

درضمنِ تعامالت فرد با محیط . یادگیرنده فرد فعالی است که با محیط خویش پیوسته تعامل دارد. داراست

  ).1393گوتک،(فرایند حل مساله تجارب خود را بهسازي خواهد کرد کنند که یادگیرنده از طریق مسائلی بروز می

یک واژه یونانی به معنی ) pragma( پراگما .شودسرچشمه مکتب پراگماتیسم به قرن بیستم در امریکا مربوط می

 یاي است که در پاسخ این پرسش که معیار حقیقراگماتیسم یا عملگرایی نیز فلسفهپ. کار یا عمل سودمند است

شناسی نیست بلکه یک ی صرفا یک نظریه شناختعملگرای. سودمندي در عمل :گویدمی ؟بودن یک قضیه چیست

فلسفه زندگی نیز هست که برطبق آن واقعیت نه یک چیز ثابت و استوار بلکه یک جریان پیوسته در حال تغییر 

ي را دوا نکند عاري از در عمل درد اي اگرگوید هر اندیشهمی گرا،فیلسوف عمل، جیمزویلیام . شودمحسوب می

هایی که ریشه در یونان باستان دارند، پراگماتیسم، حقیقت را برخالف مکتب. )1368زاده،ابراهیم(حقیقت است 

-گرایی است بر این باور است که حقیقت، متغیر و ازقبلگذاران مکتب عملپیرس که از پایه. بیندمطلق نمی

توان او را پرچمدار دیویی نیز که می. تواند همواره ثابت و مطلق باشدشرایط است و نمینشده و وابسته به تعیین

گوید زندگی کردن یعنی عضو یک جهان او می. داندبینی نمیگرایی دانست جهان را ثابت و قابل پیشمکتب عمل

دیویی بر . رانگیز تاکید داردبنظریه دیویی بر رقابت انسانها براي زندگی در محیطی به نسبت چالش. متغیر بودن

پراگماتیسم برخالف . این عقیده است که انسان براي پیشرفت باید از تجربه بهره بگیرد و تجربه را بازسازي کند

. گیردبیند و آنها را مجزا از هم و دوگانه در نظر نمیآلیسم و رئالیسم میان تفکر و عمل وحدت میرویکردهاي ایده

هاي خویش به خواهیم براساس مفروضات و تخمینچه را میکنیم که آناي رفتار میگونهگوید ما بهپیرس می

  ).2009گوتک،(شود که به عمل درآمده باشد عبارتی تفکر زمانی کامل میبه. عنوان واقعیت جامه عمل بپوشانیم

چراکه اگر چیزي . هد بودگوید تمام تفکرات انسانی جز تجربه چیز دیگري نخوامی» پراگماتیسم«جیمز در کتاب 

. شودرا هم بتوان به عنوان معنایی فراتر از تجربه در نظر گرفت این نیز از معانی تجربی استنتاج و فهمیده می

به فرض که یک تصور یا عقیده درست باشد، چه تفاوت مشخصی در اثر درستی آن : پرسدپراگماتیسم همواره می

تجربه در  ).1991جیمز،(نکه ارزش حقیقت از لحاظ تجربی چیست؟ شود؟ ایدر زندگی عملی شخصی پیدا می

گرایان تجربه شامل ادراك، از نظر عمل. دهدشناسی پراگماتیستی را تشکیل میمفهوم وسیع آن اساس جهان

-باشد بنابراین تجربه را نمیاحساس، تفکر، قضاوت، مقایسه، توصیف، سیر عقالنی و توجه به ارتباط امور با هم می

. از طرف دیگر تجربه محصول تاثیر متقابل فرد و محیط روي یکدیگر است. توان به ادراکات حسی محدود نمود

. آنچه براي ما واقعیت دارد تجربه ماست. گرددگرایان چیزي است که در تجربه ظاهر میواقعیت نهایی از نظر عمل

باشد و نباید نچه وراي تجربه است قابل درك نمیاز نظر پراگماتیستها آ. شناسیمما از طریق تجربه جهان را می
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رغبت و عالقه شاگردان در انتخاب تجربیات اهمیت ویژه ). 1364شریعتمداري،(فرد براي درك آن تالش کند 

در جریان کسب معرفت نباید شاگرد را به وضع حاضر . باشددارد اما وظیفه معلم هدایت و تحریک رغبت می

شته در برخورد با وضع حاضر موثر هستند بنابراین معلم باید به شاگردان کمک کند معرفتهاي گذ. محدود ساخت

و آنچه در زمان . تا با استفاده از آنچه در گذشته به دست آمده زمان حاضر و مشکالت آن را بهتر درك کنند

ی در جهان رغبت حقیق )1364شریعتمداري،(حاضر به دست میآورند وسیله گسترش تجربه در آینده قرار دهند

اي توجه دارد که آن توان گفت که کودك به شیء یا عقیدهتعلیم و تربیت رغبت ذاتی و درونی است و وقتی می

-رغبت نوعی نیروي محرکه. شیء یا آن عقیده موجبات ابراز فعالیت ذاتی و استعدادهاي حقیقی او را فراهم سازد

است که خویشتن را تحت نفوذ فعالیت خاصی احساس شخص راغب کسی . دارداي است که ما را به کار وا می

بهترین اصل تربیت آن است که یادگیري، رشد روان کودك را تسهیل و . کند که هدفی در آن نهفته باشدمی

آموزش و پرورش البته مهم است ولی زندگی کردن از آن بسیار مهتر است، بنابراین هدف آموزش و . تکمیل کند

به نظر جان دیویی توجه به تمایالت حقیقی کودك . جه اول بهبود وضع زندگی باشدپرورش صحیح باید در در

آموزگار در فلسفه دیویی با مواد تعلیمات کاري ندارد بلکه همواره . هزاربار گرانبهاتر از ایجاد عادات مصنوعی است

همچنین از ). 1333یویی،د(دهد ارتباط این تعلیمات را با پرورش و رشد قواي ذاتی کودك مورد توجه قرار می

رود افراد آموزش دیده اشخاص بااخالقی باشند، تربیت اخالقی نیز براي تداوم یادگیري آنجایی که انتظار می

مسائل اخالقی همراه با دیگر مولفه هاي تعلیم و تربیت مداوم نیاز به ). 1996کنی،(مداوم ضروري خواهد بود 

پرورش اخالقی مثبت بسته به آن است که دقت طبیعی و ). 2001کنی،( کسب دانش و مهارتهاي جدید دارد

به عقیده جان دیویی اخالق باید از خود زندگی ).  1333دیویی،(درونی کودك را به موضوع درس جلب کنیم 

  ). 1333کالپارد،(آدمی سرچشمه بگیرد 

  

  هامرور پیشینه

  

هاي فلسفی یادگیري تحقیقاتی هستند که زمینهترین پژوهشهاي انجام شده با پژوهش اخیر آن دسته از مرتبط

در بخشی از محقق . نمونه این پژوهشها تحقیقی است که در یونسکو انجام شده است. اندمداوم را بررسی کرده

کند که پیش از آنکه به چیستی و این پژوهش که به بررسی فلسفه تعلیم و تربیت پرداخته است، عنوان می

چرایی، پرسشی . ردازیم الزم است چرایی و ضرورت آموزش و پرورش را مطرح کنیمماهیت آموزش و پرورش بپ

گیري قدرت تصمیمیک فلسفه کارآمد  .)2015کومار،(کند فلسفی است که به فهم بهتر ما از یک پدیده کمک می

ري براي اقدام به تبرد چراکه ابتدا باید ببینیم چه مزیتهایی در امر آموزش نهفته است تا تصمیم جديرا باال می

مفهوم یادگیري مداوم را به » هاي فلسفی یادگیري مداوم دیدگاه«در کتاب  )2007(آسپین. آموزش گرفته شود

، ٤»تعلیم و تربیت مداوم«کند که واژه او اشاره می. پردازدکند و به بررسی مبانی فلسفی آن میتفصیل مطرح می

یادگیري «اصطالح  توانند معادلهایی براينیز می ٧»زش راجعهآمو«، ٦»آموزش شغلی«، ٥»آموزش بزرگساالن«
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-آثاري که در حیطه فلسفه تعلیم و تربیت نوشته شده. شود، باشند، به شکلی که امروزه از آن استفاده می٨»مداوم

درآمدي بر فلسفه تعلیم و «کتاب . اند نیز منبع دیگري براي بررسی مبانی فلسفی یادگیري مداوم هستندشده

بارو و وودز در این کتاب تالش دارند که فلسفه را در . اي از این دسته است، نمونه)2001(اثر  بارو و وودز» تتربی

هدف این کتاب این است که خواننده به مهارت  .توان فلسفه را به کار برداینکه چگونه می. عمل نشان دهند

وضوعات فلسفی به ویژه فلسفه تعلیم و تربیت دست یابد و در عمل بتواند درباره م بیشتري در گفتگوي فلسفی

گرا آثار فالسفه عمل. شودوودز معتقد است که فلسفه قابل آموزش نیست بلکه از را تمرین ساخته می. بحث کند

- نشان می» و پرورشتجربه و آموزش «دیویی در کتاب . گیردنیز در زمره پیشینه مطالعاتی این پژوهش قرار می

دیویی، (هاي فراگیر با مطالب درسی باید نوعی سازگاري، ثبات و تداوم وجود داشته باشد خواستهدهد که بین 

او در کتاب  ).1966بایلس،(هاست گوید تفکر نیازمند دریافتن و ساختن و آزمودن فرضیهدیویی می ).1369

برد، با این به کار میلفظ تجربه را مانند زندگی در معناي بسیار وسیعی » دموکراسی و آموزش و پرورش«

دیویی، (استدالل که تجربه انسانی نیز چون زندگی جسمانی مشمول اصول ترمیم، تجدید و استمرار است 

او در ). 2012(بیکن اثر » پراگماتیسم«آثار متعددي درباره مکتب پراگماتیسم وجود دارد از جمله کتاب  ).1341

- می چالرز پیرس و ویلیام جیمز توصیفهاي هایش در اندیشهریشه این کتاب، تاریخچه پراگماتیسم را از آغاز با

این کتاب پاسخ مکتب پراگماتیسم درباره  .سازدکند و سپس فلسفه دیویی و متفکران پس از او را مطرح می

از سوي دیگر این پژوهش با  .دهدماهیت واقعیت، چگونگی تحقق دانش و نیاز به اخالق و سیاست را ارائه می

در  )2002(ورهاوس . استارتباط در  نیزاند و اصول آن پرداخته مفهوم یادگیري مداومتبیین مطالعاتی که به 

. پردازدمییادگیري مداوم  تعریف مفهوم به طور ویژه به» یادگیري مداوم و نظام آموزشی جدید« اي با عنوانمقاله

 بر تداوم است در این عبارت تاکیدي» Life«کند که واژه را چنین اظهار می» Lifelong«درباره اصطالح  او

واژه درباره معناي او در ادامه . شودکند و به دوران تحصیل محدود نمیمی» زندگی«که فرد تا زمانی یادگیري 

کالس درس و یادگیري محدود به فضاي . کند که یادگیري با تعلیم و تربیت یکی نیستبیان می» یادگیري«

ري کند و معتقد است که ما براي یادگیاستفاده می» دانشگاه زندگی«او از اصطالح . شودحضور معلم نمی

توانیم ما نمی همچنینو  .فیتهاي عاطفی خود صرفا به آموزش رسمی وابسته نیستیمرواقعیتها، مهارتها، باورها و ظ

عبارت دیگر، یادگیري محدود به زمان و مکان خاصی  به .فرایند یادگیري را در طول عمر خود متوقف کنیم

مقاله در  )1998(تایچ  .هر زمان با آنهاستجا و در همهانسانها بالقوه یادگیرنده هستند و این ویژگی ذاتی . نیست

و به عقیده ا. دهد، فهم کنونی را از مفهوم یادگیري مداوم مورد انتقاد قرار می»؛ فرصت یا اجباریادگیري مداوم«

ن به فرهنگ با معناي حقیقی یادگیري متفاوت است و ای قرار داردها مد نظر گذارينوع یادگیري که در سیاست

- تر دیکشنري آکسفورد اشاره میهاي قدیمیآموز در نسخهاو به معناي واژه دانش. استیادگیري مداوم لطمه زده 

تایچ عقیده . اندمعنا کرده" با مطالعه و یا معتاد به آنفردي درگیر "آموز را به صورت کند که یادگیرنده یا دانش

اما به طور ویژه  اط با مفهوم یادگیري رخ داده استهاي اخیر در ارتباین تنها تغییري نیست که در دههکه دارد 

در پژوهشی با ) 1982(کراپلی  .بخش بودن فرایند یادگیري مداوم کمتر مورد توجه قرار گرفته استبعد لذت

دهد که مردم اهمیت این موضوع را مورد تاکید قرار می» موردي براي یادگیري مداوم: تکنولوژي آموزشی«ان عنو

 دهدارائه میی که بر این مدعا و دلیل .مند، یادگیري را ادامه دهنداي هدفدار و نظامباید در طول زندگی به شیوه
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بهترین زمان براي فراگیري هر دانش و مهارتی نباشد بلکه این احتمال وجود دارد که دوران کودکی، این است که 

- شود این است که یادگیري میدلیل دیگري که مطرح می. یادگیري برخی امور ویژه در بزرگسالی میسرتر است

تواند لذت آفرین آل یادگیري میتواند سطح خودشکوفایی و رضایتمندي از خویشتن را باال ببرد و در حالت ایده

 .انجام داده است» مادام العمر يریادگی يمساعد برا طیمح جادیا«پژوهشی با عنوان ) 2003(ریک د .باشد

دریک  .ورزدتاکید می عنوان هدف ضروري تعلیم و تربیتیادگیري مداوم به  بسترسازي پژوهش او بر اهمیت

قادر خواهند بود که گیران فرا دارا باشد،که ده مولفه ذیل را  فراهم شود ساختاري درصورتیکه معتقد است که

فراهم آوردن فرصتهایی براي یادگیري آنچه که مورد عالقه است و ارزشمند تلقی . 1: شوند یادگیري خودهدایتگر 

هاي یادگیري ایجاد فرصت. 3. انگیزدایجاد موقعیتهاي یادگیري که حس کنجکاوي فراگیران را برمی. 2. شودمی

اتخاذ . 6ها حمایت و پیشتیابی و نه ارائه پاسخ. 5منکوب کردن یادگیري دشوار . 4. منعطف و سیال و نه تحمیلی

کننده ایجاد محیطی که تقویت. 7. موضعی که گویاي این امر باشد که سیر یادگیري یک برونداد واقعی است

دشان را ارزیابی آموزان از طریق ارائه فرصتهایی که بتوانند خودسازي دانشنتوانم. 8. همکاري و کار گروهی باشد

آموزان، به منظور باالبردن حس خودکارآمدي دانش. 10. موفق اتیتجربداشتن  يبرا ییهاارائه فرصت .9. کنند

 يهابنیان«در پژوهشی با عنوان ) 1998(اورز و همکارانش  .معلم به شاگردان بگوید که به توانمندي آنها باور دارد

را براي یادگیري  عمده چهار صالحیت یا شایستگی» العمر و اشتغالمادام يریادگی يبرا ییهامهارت: یستگیشا

اولین صالحیت هر فرد توانایی پذیرش مسئولیت خویش جهت آگاهی، رشد و کاربرد . اندمداوم بر شمرده

-هاي مختلف معنا میدومین صالحیت افراد ارتباطات است که به صورت تعامل موثر با افراد و گروه. مهارتهاست

صالحیت سوم مدیریت وظایف است یعنی حصول اطمینان از اینکه کاري که باید انجام شود در واقع نیز . شود

تجربه مشترك براي «در مقاله  )1995(اسموچ  .آخرین صالحیت مربوط به تغییر و نوآوري است. انجام شود

: کندآموزان پیشنهاد میه درسی دانشنُه هدف آموزشی را در راستاي یادگیري مداوم براي برنام» یادگیري مداوم

و  کشف کنند انسان راذهن  خالق تجلیات قادر خواهند بود کهآموزان دانش در این صورت :شناسیزیبایی. 1

. 2. تري داشته باشندو از این طریق زندگی غنی که چگونه هنر را با زندگی خود در هم آمیزندخواهند آموخت 

اي را پرورش خواهند داد و به این ضروري براي داشتن یک زندگی مولد و حرفه آموزان مهارتهايدانش :حرفه

- دانش: ارتباطات. 3 .دهی کنندسامان آینده خود حرفهجهت گیرند که چگونه اهداف آموزشی را در ترتیب یاد می

-نها همچنین یاد میآ. دهی و ارائه اطالعات برخوردار خواهند بودآوري، سازمانآموزان از توانمندي درك، جمع

گیرند که چگونه آموزان یاد میدانش: تفکر انتقادي. 3 .گیرند که چگونه از این توانایی در حل مسائل بهره بگیرند

تا بتوانند  با استفاده از اطالعات کنونی و تجارب پیشین، تحلیلی بیاندیشند و به طور منطقی استدالل کنند

آموزان قادر خواهند بود که دانش: اطالعات درباره زمین، زندگی و تکنولوژي. 4 .قضاوت آگاهانه داشته باشند

آنها خواهند توانست . هاي علمی را در جهت تبین جهان طبیعی اطراف خود، بررسی کنندها و روشقوانین، نظریه

 ریتاثتوانند می نیچنآنها هم .که کاربرد این دانش را که در تکنولوژي نمودار شده است، مورد بررسی قرار دهند

آموزان در دانش: اخالق و ارزشها. 5. کنند مطالعهرا  يرفتار نیچن يامدهایو پ ستیز طیانسان بر مح رفتار

آگاهی جهانی و . 6 .و همچنین تاثیر آنها بر کیفیت زندگی، مشارکت خواهند داشت باورها مطالعه رفتارها و

 .گرفتخواهند  یادآموزان نقش هویت فرهنگی در یک محیط چند فرهنگی را مورد دانش: فرهنگیمطالعات بین

توانند سالمت جسمی خود و نیازهاي اساسی تندرستی خویش را بررسی آموزان میدانش: تندرستی و طب. 7

مهارتهاي  گیرند که چگونه دانش خود را از رفتار انسانی، در رشدآموزان یاد میدانش: روابط انسانی. 8 .نمایند
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 .شوددر ادامه به نکات برگرفته شده از سایر منابع مرتبط به طور کوتاه اشاره می .اجتماعی خویش به کار برند

یکی از اصول دستیابی به صالحیتهاي فردي این است که افراد خود را به تعلیم و تربیت خویش از طریق یادگیري 

کند تا شکاف میان رهنگ یادگیري مداوم به افراد کمک میف). 2005رانسیچ و همکاران،(مداوم متعهد سازند 

مند یادگیري مداوم به تمام تعلیماتی اشاره دارد که به صورت نظام ).2007پیرسون،(دانش و کارآمدي را پر کنند 

گذارد تا آنها بتوانند در کسب دانش و یادگیري شده فعالیتهاي آموزشی را دراختیار مردم میدهیو سازمان

رتهاي شغلی فعلی یا آتی خویش ایفاي نقش کنند تا درآمد بهتري داشته باشند و یا اینکه فرصتهاي شغلی مها

یادگیري مداوم باید برمبناي نیازهاي افراد باشد ). 2002لیون و پراگ،(خویش را در زمینه کاري خود ارتقا دهند 

ت به فضاي تحصیالت رسمی ساختارمندي افتد نسبمحیطی که یادگیري مداوم در آن اتفاق می). 2005میلر،(

کتابها، مجالت، : امروزه فرصتهاي یادگیري به وفور در اختیار است). 1996کایرك و هانسون،(کمتري دارد 

). 1986مایباي،(همایشها، کنفرانسها، سمینارها، رایانه، نوارهاي صوتی و تصویري و بانکهاي اطالعاتی اینترنت 

تواند حل شود هاي آموزش ملی و اینترنت در اختیار فراگیران میدادن شبکه تمام مسائل آموزشی با قرار

توان براي ایجاد فرصتهاي یادگیري در هر زمان و مکان باید به این مساله پرداخت که چگونه می). 1999هایلند،(

ي باید در تمام بر اساس مفهوم یادگیري مداوم، یادگیر). 2003دریک،(تمایل به یادگیري مداوم را پرورش داد 

آموزش و پرورش ). 1999جونز،(طول عمر تداوم یابد تا افراد بتوانند زندگی خود را به طور پیوسته بهبود بخشند 

از دیدگاه یادگیري مداوم می بایست به فراگیران کمک کند تا توانمندي خویش را براي یادگیري و شرکت در 

چیزي که مهم است این است که بدانیم فرهنگ ). 2007ی،فیشر و کونام(فعالیتهاي معنادار افزایش دهند 

 زاهديتوان به پژوهش در میان پژوهشهاي داخلی می ).1998تیج،(یادگیري مداوم در عمل چگونه خواهد بود 

اشاره نمود که نشان » اطالعاتی سواد نقش و العمر مادام ادگیريی: 21آموزان در قرن شدان«با عنوان ) 1392(

  . هاي عصر حاضر استالعمر یکی از ضرورتیادگیري مادامدهد می

 شناسی مطالعه روش

: اي عبارت است ازمقایسه-هدف از روش پژوهش توصیفی. اي استمقایسه-روش این پژوهش توصیفی

به عبارت دیگر پژوهشگر در اینگونه . تشریح عینی، واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا یک موضوع

دارد تا آنچه را که هست، بدون هیچ گونه دخالت در هدایت نظري خاص یا استنتاج ها تالش پژوهش

دهد و با استفاده از در این نوع پژوهش، پژوهشگر فقط شرایط موجود و واقعی را گزارش می. گزارش دهد

روش از نظر جرج برودي . کندنویسی میها گزارشپردازد و از موقعیتهاي گوناگون به توصیف آن میروش

به اعتقاد برودي در این مرحله پژوهشگر . مرحله اول، توصیف است: اي یا تطبیقی چهار مرحله داردمقایسه

هاي تاریخی مورد پژوهش بر اساس شواهد و اطالعاتی که از منابع مختلف یا باید به توصیف پدیده

به عقیده او مرحله . ردازدهاي دیگران به دست آورده است، بپمشاهده مستقیم و مطالعه اسناد و گزارش

مرحله . برداري و تدارك اطالعات کافی براي بررسی موضوع در مرحله بعدي استتوصیف مرحله یادداشت

این مرحله شامل وارسی اطالعاتی است که پژوهشگر در مرحله اول به توصیف آن . دوم تفسیر است

اند ی که در مراحل قبلی بررسی شدهطی این مرحله اطالعات. مرحله سوم همجواري است. پرداخته است
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شود تا راه براي مرحله بعد یعنی گیرند و چارچوبی فراهم میشوند و کنار هم قرار میبندي میطبقه

به عقیده برودي در این مرحله . ها و تفاوتهاي پدیده تربیتی مورد پژوهش هموار گرددمقایسه تشابه

در این مرحله، پژوهش . مرحله چهارم مقایسه است. یابدتواند به فرضیه پژوهش خود دست پژوهشگر می

گیرد و رد یا قبول فرضیه ها مورد بررسی و مقایسه قرار میها و تفاوتباتوجه به جزئیات بر اساس تشابه

پژوهش حاضر ابتدا به توصیف اسناد و ). 1380آقازاده،(شود پذیر میتحقیق در این مرحله امکان

درباره اصول و مفاهیم پراگماتیسم و مفهوم یادگیري مداوم به طور جداگانه  پردازد کهگزارشهایی می

پس . شودسپس آنچه توصیف شده است، به بحث و بررسی گذاشته می. توسط دیگران صورت گرفته است

ها از آن، اطالعات به دست آمده درباره دو مقوله پراگماتیسم و یادگیري مداوم از لحاظ تفاوتها و تشابه

-گیرد که به نتیجه پژوهش ختم میاي صورت میشده و سرانجام میان این دو موضوع مقایسهبندي طبقه

  . گردد

  بحث و بررسی

یادگیرنده یک ارگانیسم زنده است؛ یک . 1: است مؤلفه اصلی در فلسفه تعلیم و تربیت ارائه داده 5دیویی 

. 2.  کندت که به بقاي او در زندگی کمک میهایی اسها و انگیزهاجتماعی که داراي سائق-پدیده زیستی

یادگیرنده به عنوان فردي . 3. کند که هم طبیعی است و هم اجتماعییادگیرنده در محیطی زندگی می

شوند ارگانیسم را به مسائلی که در ضمن تعامل با محیط ایجاد می. 4. فعال در تعامل دائمی با محیط است

اهداف آموزش ). 2009گوتک،(یادگیري فرایند حل مساله است . 5. کندسمت ارضاي نیازهایش هدایت می

آنها براي تعیین  بهافکار به تنهایی براي واقعیت کافی نیستند و عمل . 1: عبارتند از و پرورش عمل گرایی

تنها آزمون معتبر حقیقت در افکار و عقاید این است که به حل رضایت بخش . 2. دارزش، ضرورت دار

ییر تأکید کرد که تنها باید روي تغ. 4. نه گذشتهو باید به زمان حال پرداخت . 3. ر شوندمنجمسائل 

حقیقت به شرایط و اوضاع . 6. براي حل مسائل موجود باید از روش علمی استفاده کرد. 5. تواقعیت اس

یختگی آنها افکار و اعمال است و آم تجربه واسطه یا میانجی. 6. توجود بستگی دارد و چیز مطلقی نیسم

پنج اصل را داند و تجربه را محور تعلیم و تربیت میجان دیوئی . )1374شریعتمداري،( کندرا منعکس می

جان . دات استعا که متکی بر ٩اصل ادامه .1: کندمطرح می هاي تجربهمیزانبا عنوان  براي تعلیم و تربیت

ي است که عادت در فرد این خصوصیات تغییریکی از . اي براي عادات در نظر دارددیویی خصوصیات عمده

با توجه به این معنی اصل . کندهاي بعدي شخص تاثیر میو این تغییر در کیفیت تجربه آوردبه وجود می

کند و به نحوي و از طریقی در ادامه تجربه یعنی اینکه هر تجربه چیزي از تجربیات گذشته اخذ می

گذشته است  ین است که تجربه فعلی با اینکه مبتنی بر تجربیاتمهم ا. نمایدتجربیات آینده تاثیر می

. و تقویت قوه ابتکار شود تا به نحو صحیحی در تجربیات بعدي تاثیر نمایدموجب بیداري، کنجکاوي 

هاي ارتباطی و علمی به وجود آورده است شرایطی را که تغییراتی که تجربیات قبلی انسان در زمینه

                                                   
9 Principle of continuity 
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کند بیان می  10بلااصل تاثیر متق. 2. سازدورت خواهد گرفت به کلی دگرگون میتجربیات بعدي در آن ص

عینی و خارجی را در نظر گرفت شرایط درونی فرد نیز عامل مهمی در تجربه  همانطور که باید شرایطکه 

ن دو تجربه معمولی نتیجه تاثیر متقابل ای. سازداصل تاثیرمتقابل رابطه این دو عامل را روشن می. هستند

کند منظور این است که او در یک سلسله موقعیتها دگی میشود فرد در دنیا زنوقتی گفته می. عامل است

آیند ولی موقعیتهاي مختلف به دنبال هم می. قرار دارد یعنی جریان تاثیر متقابل میان فرد اشیا و اشخاص

همانطور که فرد از موقعیتی به . وندندپیدر اثر اصل ادامه اموري از تجربیات گذشته به تجربیات بعدي می

هر تجربه محصول تاثیر متقابل فرد . او یا  محیط او توسعه می یابد کند دنیايموقعیت دیگر انتقال پیدا می

که هر فردي در جامعه  کندرا بیان می این حقیقت 11اصل مربوط به کنترل اجتماعی. 3. با محیط اوست

تاحد زیادي تحت کنترل اجتماعی است و اینکه این کنترل به طور محسوس آزادي شخص را محدود 

به : آزادياصل مربوط به . 4. تحت کنترل اجتماعی قرار دارند هاانسان زندگی، در مراحل مختلف  .سازدنمی

یابد که فرد بتواند قضایاي مختلف را ق میآزادي عقل وقتی تحق .آزادي عقل است ،نظر دیویی تنها آزادي

ب کند و با استفاده از وسایل هدفهاي اساسی و با ارزش براي خود انتخا. مورد مشاهده و بررسی قرار دهد

یک هدف صحیح ابتدا به صورت : هدفاصل مربوط به . 5 .ی براي نیل به هدفهاي خود اقدام کندمقتض

در اجراي فوري این محرك آن را به صورت تمایل در می آورد  ممانعت. گرددیک محرك درونی ظاهر می

یعنی . هدف به منزله یک نقطه نظر نهایی است. ولی نه محرك درونی و نه تمایل هیچ کدام هدف نیستند

ش بینی نتایج کار شود و پیبینی نتایجی است که در اجراي محرك درونی ظاهر میهدف متضمن پیش

  )1374ري،شریعتمدا. (عقل و خرد است

  گیرينتیجه

جا که مفاهیم تغییر و دگرگونی، از آن :با توجه به دیدگاه پراگماتیسم آموزش مداوم تعریف )1

با  گماتیسمادیویی شارح پر ،سازگاري، تحول و تکامل از مفاهیم بنیادین فلسفه پراگماتیسم است

تعریفی از تعلیم و بیان می دارد که  انتقاد از تعاریفی که تا آن زمان از تعلیم و تربیت شده بود،

و تربیت یک جریان پویا بلکه تعلیم دوره خاص شود جریان ایستا و باید محدود به یک نتربیت 

و چون جامعه در  را در برگیرد همه مراحل رشد از بدو کودکی تا بزرگسالیبایست است  و می

آموزش با تعریف  سازي تجربهد و بازعلیم و تربیت به عنوان رشتتعریف از  لذا حال دگرگونی است

این تعریف از آموزش و پرورش پراگماتیستی ما را به سایر اصول . انطباق دارد مداومو پرورش 

                                                   
١٠ Principle of interaction 
١١ Social control 
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 :آموزش مداوم رهنمون می سازد

بر اساس اصل پیوستگی هر تجربه ي جدید  : رعایت پیوند تجارب پیشین با تجارب جدید )2

باید با تجربیات گذشته پیوستگی داشته باشد تا فراگیران بتوانند آن را در ساختار شناختی خود 

بنابراین در آموزش هاي مداوم آگاهی از اندوخته ها و تجارب گذشته فرد شرط هر . هضم کنند

 .نوع آموزش کار آمدي است

انسان با جهان، و از جا که : با توجه به اصل تأثیر متقابل داومفرآیند محور بودن آموزش م )3

بقا و  بنابراین در حال تغییر و دگرگونی می باشند،جامعه در تعامل است و این سه نیز در حال 

، سازگاري انسان خود را با این عوامل سازگار کند انسان که  نیازمند آن استادامه زندگی انسان 

و چون تفکر فرآیند مشکل گشایی و حل مسأله ؛ امکان پذیر است هوش نیز به واسطه تفکر و

اگیران بتوانند فرآیند محور باشد و نه محصول محور تا فر آموزش مداوم ات بایستلذا می. است

 . دهند وفقات محیطی خود را با شرایط تغییر

از آن جا که  :ي سواد اطالعاتیمعلمان به عنوان راهنما و ارائه دهندهنقش تحول یابنده  )4

-طبق اصل کنترل اجتماعی در تجربه افراد باید خود به اهمیت و ضرورت آموزش هاي جدید پی

و معلم بهتر است که نقش حامی و جانبی داشته باشد و نه نقش اصلی؛ یعنی به فراگیران . ببرند

ستجوي نیازهاي اطالعاتی خود را تشخیص داده، و بر اساس نیازهاي خود به ج یاري رساند که

  .قرار سازدین اطالعات جدید و قدیم پیوند برا ارزیابی کرده و باطالعاتی پرداخته، آنها ر

با توجه به اصل کنترل اجتماعی :  در آموزش مداوم بر اساس تغییر افرادکنترل ضرورت  )5

بر اساس اجبار و ترس از مقامات  نه یادگیرندگان کنترل می شوند اما این کنترلپراگماتیستی 

؛ ی درونی و با توجه به تغییرات محیطی و اجتماعی استبلکه این کنترل بر اساس ضرورت مافوق

به خود را پیوسته در حال تغییر  محیطچاره اي ندارند جز این که در یابند می چرا که افراد  در

 . روز و جدید مجهز کنندهاي دانش 
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با توجه به :  پراگماتیستیادي اصل آزدریافت آموزش متناسب در آموزش منداوم  با توجه  )6

ساعت هاي آموزش، : اصل آزادي پراگماتیستی در آموزش مادام باید آموزش ها انعطاف پذیر باشد

شیوه هاي آموزش، تنوع آموزش، تنوع معلمان باعث می شود تا افراد آزادانه و با توجه به نیاز هاي 

  .دریافت نمایندرا  و درخور خوداسب آموزش متنخود و جامعه در حال تغییر   
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 ها و روش تحلیلی بر واژگان: عنوان بزرگـــراه آموزش و یادگیري مداوم آموزش از راه دور به
  

  1 اعظم اسفیجانی

  چکیده

هاي الکترونیکی فرصت مغتنمی را براي رشد و  از راه دور به مدد فناوري  عصر ارتباطات و اطالعات، آموزشدر  

در حوزه آموزش از راه دور، واژگان متعددي مورد استفاده قرار . توسعه یادگیري مداوم در اختیار ما قرار داده است

ولین مرتبط با مسئتوسط در بسیاري از موارد حتی  اند که اگرچه از دیدگاه تخصصی متفاوت هستند، لیکن گرفته

در مقاله حاضر، پژوهشگر بر آن است تا ضمن تحلیل پیشینه . روند این حوزه به اشتباه بصورت مترادف بکار می

بدین منظور از روش پژوهشی . موضوع، به بررسی واژگان مورد استفاده در حوزه آموزش از راه دور بپردازد

هاي آموزش و یادگیري  مند اسناد مرتبط، به تعریف اصطالحات رایج و روش ته و با انتخاب نظامفراترکیب مدد گرف

، با توجه به اسناد مورد بررسی، هفت اصطالح جهت تحلیل انتخاب راستادر این  .پردازد مرتبط با این حوزه می

این اصطالحات معموالً در . و مجازياي  محور، سیار، شبکه که عبارتند از  الکترونیکی، آزاد، برخط، وب ه استشد

اند تا به رویکردها و  قرار گرفته کالس و غیرهکنار عبارات تربیتی نظیر آموزش، یادگیري، کارآموزي، تدریس، 

پژوهشگر بر  ،، پس از تعریف عبارات مذکورمقاله حاضردر . ن آموزش از راه دور اشاره نمایندهاي گوناگو روش

  .ه از ادبیات پژوهش، روابط میان آنها ترسیم نموده استمبناي تعاریف استخراج شد

یادگیري مدارم، آمـوزش از راه دور، آمـوزش مجـازي، یـادگیري الکترونیکـی، آمـوزش       : کلیديواژه هاي 

 برخط

  مقدمه. 1

فرصت مغتنمی را براي رشد و  )فاوا(ارتباطات و اطالعات   از راه دور به مدد فناوري  وزشآمتردیدي نیست که 

هاي یادگیري الکترونیکی دسترسی  اکنون دیگر به مدد فناوري .توسعه یادگیري مداوم در اختیار ما قرار داده است

و  در این حوزه، روشها. به دانش و اطالعات براي همه افراد عالقمند در سنین کودکی تا کهنسالی میسر شده است

پذیري و کارایی خدمات بیشتر از قبل  اند تا انعطاف نظام آموزشی آمدهن ااندرکار دستمتفاوتی به مدد رویکردهاي 

هاي درسی و حتی همراه شدن آنها با یادگیرنده  از الکترونیکی شدن خدمات گرفته تا مجازي شدن کالس. باشد

اند و این نظام  فتادهدر هر زمان و هر مکان، همگی از تغییراتی هستند که در عرصه آموزش از راه دور اتفاق ا

بزرگراهی که در آن همه افرد با سنین و . اند العمر تبدیل نموده آموزشی را به بزرگراهی براي یادگیرندگان مادام

در آن قدم بردارند و متناسب با نیازهاي یادگیریشان به انتخاب مسیرهاي فرعی، توانند  هاي گوناگون می سلیقه

   .بپردازند یوزشیعنی موضوعات درسی و روشهاي آم

صرف نظر از فراگیران هر نوع روشی را که انتخاب کنند، همگی در یک ویژگی مشترك هستند و آن این که 

                                                   
 esfijani@edu.ui.ac.ir، گروه علوم تربیتی، اصفهان دانشگاه .1
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روز  ساعت شبانه24یادگیري که در . در فرایند یادگیري حضور پیدا کنندتوانند  میهاي زمانی و مکانی  محدودیت

این رویکرد آموزشی دسترسی به یادگیري  گفت که توان و میاز اینر. تواند جریان داشته باشد روز هفته می 7و 

یادگیري و  –از حیث ابزار یاددهی  از راه دور،آموزش . مداوم را بیش از هر زمان دیگري میسر ساخته است

به دنبال  .هاي اخیر پشت سرگذاشته است هاي به کارگیري ابزار، تغییرات چشمگیري را در دهه همچنین روش

اصطالحاتی که هر کدام به دنبال موج . ، شاهد پیدایش اصطالحات جدید در این عرصه هستیماین پیشرفتها

، محور، سیار، آزاد ند نظیر آموزش و یادگیري الکترونیکی، مجازي، وبا هاي الکترونیکی متولد شده جدید از فناوري

اگرچه از دیدگاه تخصصی، معانی برخی از از این اصطالحات و واژگان متفاوت است، لیکن در . و غیرهاي،  شبکه

مسوولین مرتبط با این حوزه به اشتباه بصورت مترادف بکار  از سوي حتیشود که  دیده میبسیاري از موارد 

 بپردازداین اصطالحات در مقاله حاضر، پژوهشگر بر آن است تا ضمن تحلیل پیشینه موضوع، به بررسی . روند می

   .و در صورت لزوم روشهاي آموزشی مرتبط با آنها را معرفی نماید

  

   نهیشیمرور پ. 2

ترین اصطالحاتی است که در زمینه آموزش و یادگیري مداوم مورد استفاده قرار  یکی از رایج 1آموزش از راه دور

در آغاز آموزش از راه دور پدید آمد تا نیاز افرادي را برطرف سازد که به دالیل گوناگون قادر به شرکت . گیرد می

هاي ارتباطی داشته و در  با فناورياین رویکرد آموزشی ارتباطی تنگاتنگی . هاي آموزشی حضوري نبودند در دوره

تاریخچه آموزش از راه . هاي گوناگونی را به خود گرفته است هاي این حوزه شکل طول زمان به واسطه پیشرفت

گردد، هنگامی که آموزش از طریق ارسال مواد آموزشی به یادگیرندگان در  میالدي برمی 1800دور به دهه 

با گذشت زمان و  .)1996، ٣گاناواردنامکایساك و (بدان اطالق شد  2اي کاتبهمناطق گوناگون آغاز و نام آموزش م

خصوص پست و در هاي که  شنیداري نظیر رادیو و تلویزیون و با توجه به محدودیت-هاي دیداري اختراع رسانه

شنیداري تغییر -وجود داشت، شیوه ارائه مواد آموزشی از حالت چاپی به مواد دیداري براي فراگیران ارسال مواد

جدایی میان . )2008، ٤مولندا( بار مورد استفاده قرار گرفت براي اولین» آموزش از راه دور«یافت و اصطالح 

در . هاي این نوع آموزش است آموزش دهنده و آموزش گیرنده و همچنین ارائه یکسویه اطالعات بارزترین ویژگی

. مواجه بودنبود تعامل میان اساتید و دانشجویان  یعنیچالشی بزرگ کماکان با آموزش از راه دور  ،این مرحله

سل جدیدي براي برطرف نمودن این معضل، نوع جدیدي از ارتباطات در موسسات آموزش از راه دور پدید آمد و ن

تا تعامل را  هاي صوتی و ویدئویی دوسویه بهره جست این شیوه جدید از سیستم. قم زدرا در این نظام آموزشی ر

   .دهندگان و همچنین یادگیرندگان برقرار سازد در میان آموزش

با پیدایش و توسعه رایانه و فناوري هاي مرتبط با آن، شکل و قالب مواد مورد استفاده در آموزش از راه دور، از 

با . عرصه متداول شد آنالوگ به دیجیتال تبدیل شد و  به دنبال آن اصطالح آموزش و یادگیري الکترونیکی در این

برخی . ، آموزش الکترونیکی به مرور بستر اصلی آموزش از راه دور را شکل دادفاواروند رشد روزافزون در حوزه 

                                                   
1  distance education 
2
  correspondence education  

3  McIsaac & Gunawardena 
4  Molenda 
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هاي یادگیري  اند و بر اساس آن نسل هاي مختلف وب گره زده سیر تحول آموزش الکترونیکی را به نسل

توان سیر تحول این رویکرد را به این شکل ترسیم نمود؛  یمبدین ترتیب . اند الکترونیکی را نامگذاري کرده

هاي  فرایندي با ویژگی 2.0تی یکسویه؛ یادگیري تا با ارتباطایعنی رویکرد یادگیري ایس 1.0یادگیري الکترونیکی 

 ریزي و اجراي یادگیري که براي برنامه 3.0گیرد؛ یادگیري  خالق و سازنده که از امکانات نسل دوم وب بهره می

تواند پیشنهاداتی را براي مسیر  گیرد و در آن عاملی غیر از انسان می الکترونیکی از هوش مصنوعی بهره می

که در آن نقش کارگزار و هوش مصنوعی پررنگ تر شده و تعامل  4.0یادگیري فراهم سازد؛ و باالخره یادگیري 

کاستا، (گیرد  اي پوشیدنی و لمسی بهره میو رایانه هم بدان اضافه شده است و از ابزاره) المسه(حسی انسان 

  .)2013، ١سیلوا، و فونسسا

پیشینه آموزش از راه دور گواه این مطلب است که اهمیت این رویکرد آموزشی همواره رو به فزونی بوده 

اتی به یادگیري مداوم، و همچنین رشد افراد جامعه اطالع پیوستهبا توجه به نیاز . )2009، ٢پیترز(است

در  .هاي ارتباطی براي پاسخگویی به این نیاز، ضرورت و اهمیت این حوزه همچنان در حال رشد است فناوري

ادبیات پژوهشی، اصطالحات گوناگونی از سوي فعاالن حوزه آموزش از راه دور مورد استفاده قرار گرفته است تا 

 )2008( ٣که مارتین و همکاراناشاره نمود فهرستی  توان به از آن جمله می. ان سازندسیر تحوالت رخ داده را نمای

 ، یادگیري٤یادگیري آمیخته، یادگیري سیار ،یادگیري الکترونیکینظیر  یاند که در آن اصطالحات ارائه کرده

   .و غیره مطرح شده است ٧، یادگیري مجازي٦محور ، یادگیري سرویس٥جا حاضر در همه جایی یا همه

موجود میان اصطالحات موجود در این عرصه منجر به استفاده نادرست برخی از این اصطالحات و هاي  همپوشانی

این معضل نه تنها در کشور ما به عنوان  .معنی شده است هم ت مترادف وابعضاً درنظر گرفتن آنها به عنوان عبار

واردکننده رویکردهاي آموزشی مبتنی بر فناوریهاي جدید بوجود آمده، بلکه در کشورهاي که خود پدیدآورنده 

با طرح این مسأله به تحلیل و  )2005( ٩آنوهینا. )2008، ٨کارلینر و شانک(این رویکردها هستند نیز مطرح است 

اصطالحات مورد بررسی در . تعریف هشت دسته از عبارات و اصطالحات مرتبط با آموزش مجازي پرداخته است

مبتنی بر رایانه، یادگیري از راه دور، یادگیري مبتنی بر اینترنت، یادگیري پژوهش مذکور عبارتند از یادگیري 

شود،  همانطور که مالحظه می. محور، و یادگیري مبتنی بر فناوري ، یادگیري وب١٠برخط، یادگیري مبتنی بر منابع

هینا پس از آنو. شود، به هنگام انجام مطالعه فوق هنوز بسیاري از اصطالحات رایج کنونی بوجود نیامده بودند می

گیري از مطالعه فوق،  وي در نتیجه). 1شکل (تعریف اصطالحات فوق روابط آنها را از کل به جزء ترسیم می نماید 

بیان و کند  مورد بررسی معرفی میعبارت براي هشت   پوششی جامعبه عنوان را اصطالح یادگیري مجازي 

                                                   
1
  Costa, Silva, & Fonseca 

2  Peters 
3
  Martin et al 

4  blended learning (b-learning) 
5  ubiquitous learning (u-learning) 
6  service-oriented learning (s-learning) 
7  virtual learning (v-learning) 
8

  Carliner & Shank 
9

  Anohina 
10  resource-based learning 
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این . ستروشهادربرگیرنده سایر عنوان روشی متفاوت از روشهاي رایج، دارد که یادگیري مجازي به  می

  . شود خود بخشی از رویکرد یادگیري از راه دور تلقی می با توجه به ویژگیهایش یادگیري مجازيدرحالیست 

 
  

  
 

  )2005آنوهینا، (رابطه هشت اصطالح رایج در حوزه آموزش از راه دور . 1شکل

 
  

پذیري  مطرح شده است، انعطاف پیشینهدر خصوص اغلب اصطالحات مورد بحث، در این هایی که  یکی از ویژگی

هاي حوزه فاوا  پیشرفتاین مهم، محور بسیاري از تحوالت در رویکردهاي آموزش و یادگیري بوده است و . است

کند و رویکردهاي  پذیر یاد می از یادگیري انعطاف )2003( ١براون. نیز آن را بیش از پیش کیسر نموده است

در این دسته بندي، یادگیري از راه دور،  .)2شکل ( نماید ترسیم مینموداري کننده آن را در قالب  آموزشی تسهیل

مبتنی : اي مکاتبه(پذیر تلقی شده است که خود به دو دسته الکترونیکی و سنتی  نعطافاي از یادگیري ا زیر شاخه

تواند به شیوه برخط و سیار دسته بندي  به زعم براون، یادگیري الکترونیکی می. تقسیم شده است) بر مواد چاپی

  . شود

                                                   
1
  Brown 
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  )2003براون، (پذیر  هاي یادگیري انعطاف زیرشاخه. 1شکل

  

از پژوهشگران به تحلیل رویکردها و روندهاي آموزش از راه دور پرداخته اند و در آن میان گریزي هم دیگر برخی 

در برخی دیگر . )2009پیترز، و ؛ 2008، ٢هولمبرگ ؛2001، ١تایلر( اند رایج در این حوزه داشتهبه اصطالحات 

و  است بررسی قرار گرفتههاي مختلف یادگیري الکترونیکی مورد  نسلتمرکز بر حیطه یادگیري الکترونیکی بوده و 

؛ 2008، ٤؛ ریگان و یونگ2007، ٣نویرید و سریسارد(اند  برخی از اصطالحات موضوع مطالعه حاضر را مطرح نموده

سازي معانی و تعاریف اصطالحات مرتبط با  در جهت روشندر مطالعه حاضر تالش شده تا . )2016، ٥و سایمون

 یاي آموزشاصطالحات و روشه این از منابع موجود که به نوعی به تعریف یا تحلیلحوزه آموزش از راه دور، 

در این بررسی، بیشتر اصطالحات رایج در نظام آموزشی ایران مورد توجه بوده و . برداري شود اند بهره پرداخته

  .ودشده است تا حدود و ثغور آنها مشخص شتالش 

  

  شناسی مطالعه  روش. 3

روش فراترکیب این . استفاده شده است ٦مطالعه حاضر پژوهشی است از نوع کیفی و در آن از روش فراترکیب

شده از مطالعات مرتبط با موضوع تحقیق، جهت  امکان را براي ما فراهم می سازد تا از یافته هاي استخراج

به منظور اجراي این روش، مراحل ذیل  .یماي ساختارمند استفاده کن به شیوه پژوهشیپاسخگویی به سواالت 

   :دنبال شد

                                                   
1   Taylor 
2

  Holmberg 
3   Noirid & Srisa-ard 
4

  Regan & Youn 
5   Simon 
6    meta-synthesis 
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  مطالعههدف تعیین . 3-1

اي  به شیوه از ادبیات تحقیق، از راه دورآموزش  و تعریف اصطالحات مرتبط باهدف اصلی پژوهش استخراج 

  :عبارتند ازرابطه با این هدف مطرح هستند در  که هایی سوال. مند است نظام

  ؟هر کدام چه معنایی دارندآموزش از راه دور  رایج در حوزهاصطالحات  

  ؟به چه شکل است یکدیگر اصطالحات بااین رابطه 

  

  جستجوي نظام مند مطالعات مرتبط .3-2

 Scopus،Google Scholar ، Science  سه پایگاه مرتبط با موضوع درکلیه اسناد علمی  در این مرحله

Direct  1از راه دور یادگیري/آموزش«ت بودند از هاي جستجو عبار کلیدواژه .قرار گرفتجستجو مورد ... و« ،

 4سیر تکاملها و  نسل ،تاریخچه ی نظیرهای واژه باه ک »٣یادگیري برخط/آموزش«، »٢یادگیري الکترونیکی/آموزش«

 مقاله، 629اسناد گوناگون شامل از  بلندي فهرستاین جستجو،   نتیجه. گرفتند و غیره مورد استفاده قرار

  . بود موضوعمرتبط با این منتشر شده نامه، کتاب و گزارش هاي  پایان

  

  اسناد یابیجستجو و ارز جینتا یبررس .3-3

تا ، الزم بود گرفت را دربرمی جستجو بودند يها دواژهیکل يحاوي که اسناد نتایج جستجو همهکه  نیتوجه به ا با

عنوان  به دادند، یپوشش منیز موضوع را هاي تحقیق،  واژه عالوه بر دربرداشتن که ياسنادنتایج پاالیش گردد و 

 به منظور پاالیش نمودن صورت گرفته يندهای، بطور خالصه فرا3شکل. و انتخاب شوند ییشناسا مرتبطاسناد 

  .دهد ینشان مدست آمده پس از هر فرایند را  جستجو و همچنین آمار اسناد به جینتا

ي ذیل توسط پژوهشگر درنظر ها اعتبار اسناد، مالك یبررس در آخرین مرحله از فرایند پاالیش اسناد، به منظور

  :گرفته شده

 است )سندهینام نو ژهیبو( یشناس اطالعات کتاب سند به دست آمده حاوي.  

  منتشر شده است) ها، و کتاب مجله، مجموعه مقاالت کنفرانس(سند به دست آمده در یک منبع معتبر.  

که در  ع پژوهش حاضر مرتبط بودندبود که کامالً به موضو معتبر علمی سند 22مرحله از پژوهش  نیدستاورد ا

  .راستاي هدف مطالعه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند

  

                                                   
1  distance education / distance learning 
2
  e-learning / e-education  

3  online education / online learning  
4   terminology 
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  مند اسناد  اي از مراحل بررسی نتایج جستجوي نظام خالصه. 3شکل 

  

  )بحث و بررسی( هایافته. 4

روي پژوهشگر قرار  اصطالحات را در رابطه با آموزش از راه دور، پیش از فهرستی ،بررسی و تحلیل اسناد برگزیده

رابطه این سپس . شود داده است که در ادامه این اصطالحات و تعاریف هر یک بر اساس پیشینه تحقیق ارائه می

  . گردد می ترسیمتاریخچه  اصطالحات بر اساس مضامین مطرح در

  

  آموزش از راه دور  حوزهاصطالحات رایج در ماهیت و تعریف . 4-1

  

برده شده است بکار» یادگیري«کلمه در کنار  بیشتر »باز/ آزاد«واژه  :١باز /کارآموزي آزاد/ تدریس/ یادگیري/ آموزش

 مطرح شد و از آن زمان، 1950در دهه » باز/ یادگیري آزاد«اصطالح . »تدریس«و یا » کارآموزي«، »آموزش«تا 

یکی از دالیل این . )1989، ٢رامبل( تعریف شده استاز راه دور  یادگیريمترادف با به اشتباه  در موارد بسیاري

 است ٣هاي آموزش از راه دور یعنی دانشگاه آزاد بریتانیا اشتباه رایج، نام یکی از معروفترین موسسات مجري دوره

هاي آموزش از  از آنجا که دانشگاه آزاد بریتانیا یکی از موسسات مطرح در فراهم سازي دوره. )2005هولمبرگ، (

ده است و به طبع آن دانشگاههاي با نام دانشگاه آزاد در سایر نقاط دنیا به آموزش از راه دور پرداختند، راه دور بو

به معنی برداشتن  حال آنکه این اصطالح. ه استبسیاري تداعی کننده آموزش از راه دور شد ، در نزد»آزاد«کلمه 

هاي آموزش  ورود به دانشگاه و شرکت در دوره ،براي مثال( در فرایند یادگیري است هاي قابل اجتناب محدودیت

                                                   
1
  open 

2   Rumble 
3  British Open University 
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تواند این امر را  است که می يرویکرداز راه دور،  یادگیري و) عالی بدون داشتن پیشنیازهاي از قبل تعیین شده

براي است که ممکن است  ارائه آموزش هايروشو  ردهایکی از رویک ،از راه دور یادگیريبه عبارتی،  .محقق سازد

 تواند به لحاظ ساختار باز یا بسته باشد آموزش از راه دور می. دمورد استفاده قرار گیر باز/ آزاد یادگیري

   .)2008هولمبرگ، (

در حوزه آموزش از ) واژگان(ستفاده نادرست از زبان ضمن ابراز نگرانی از ا ،)1989( نزدیک به سه دهه قبلرامبل 

سازد  وي خاطرنشان می. هیچگاه به درستی تعریف نشده است باز/ دارد که اصطالح آموزش آزاد راه دور اذعان می

هاي مرتبط با دسترسی، رفع محدودیتهاي زمان و مکان یادگیري، ابزار، ساختار و خدمات پشتیبانی  که ویژگی

آزادي از نظر روش آموزش متضمن . تواند براي تعریف صحیح این عبارت مورد توجه قرار گیرد ي میبراي یادگیر

/ آموزش آزاداصطالح . هاي حضوري و غیرحضوري و نیز حق انتخاب رسانه آموزشی است امکان انتخاب بین شیوه

هدف بر اساس اسناد مورد بررسی، . ١شود معموالً در کنار عباراتی همچون آموزش الکترونیکی قرار داده می باز

هاي یادگیري مستقل و خودگردان است و براي تحقق این مهم ضروري  اصلی آموزش آزاد، فراهم سازي فرصت

اي براي یادگیرنده فراهم شود تا بتواند ضمن یادگیري به مشاغل خویش  است که ابزار و محتواي یادگیري به گونه

   .)2014، ٢لورنز، مولینا، کاکپن، و ساتور(نیز بپردازند 

  

آموزش مبتنی بر آموزش برخط، معادلی است براي عبارت  :٣کارآموزي برخط/ تدریس/ یادگیري/ آموزش

بر دو ویژگی فاصله میان آموزش هایی که براي آموزش و یادگیري برخط ارائه شده  در اغلب تعریف .اینترنت

 ٤علی لیکن. دهنده و یادگیرنده و همچنین استفاده از اینترنت به عنوان بستر ارتباطی اصلی اشاره شده است

استفاده از اینترنت براي دسترسی به "ست که یادگیري برخط فراتر از اینها بوده و عبارتست از معتقد ا )2008(

مواد یادگیري؛ تعامل با محتوا، تعامل با آموزش دهنده و همچنین سایر یادگیرندگان؛ دریافت خدمات پشتیبانی 

در نهایت رشد و توسعه  در طول فرایند یادگیري جهت کسب دانش براي ساخت معانی در ذهن یادگیرنده و

در تعریف یادگیري برخط بر استفاده از فناروي رایانه و به ویژه  )2010( ٥کرایم و ریو ).17ص ( "تجربه یادگیري

محور و یا  افزارهاي وب دروس برخط، بطور معمول از درس. کنند شبکه گسترده جهانی در ارائه آموزش تاکید می

. کنند و ارتباطاتشان عمدتاً از نوع ناهمزمان است کترونیکی و وبی استفاده میتلفیقی از ارتباطات از نوع پست ال

هاي آموزش از راه دور معرفی  نظران این حوزه، یادگیري برخط را به عنوان یکی از زیرشاخه از صاحب ٦اندرسون

ارائه طیف متنوعی از مواد . )2008(سازد  پذیري را براي افراد فراهم می هاي یادگیري انعطاف کند که فرصت می

هاي آموزش برخط  آموزشی شامل متن، تصویر، ویدئو و غیره از طریق ساختاري مبتنی بر وب از دیگر مشخصه

                                                   
، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه امیرکبیر(در برخی دانشگاهها » هاي آزاد و الکترونیکی مرکز آموزش«توان به عنوان  می براي مثال 1

 .اشاره کرد...) و 
2   Llorens, Molina, Compan, & Satorre 
3  online 
4

  Ally 
5   Crim & Reio 
6   Anderson 
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  .شود شناخته می

  

تحلیل عناوین و اصالحات رایج در از ، پس )2005(آنوهینا  :١مجازيکارآموزي / دریست/ یادگیري/ آموزش

کند و معتقد است که  به عنوان یک عبارت کلیدي یاد می» یادگیري مجازي«از اصطالح  زمینه آموزش از راه دور،

لیکن بررسی اسناد برگزیده از پیشینه . دهد تواند اغلب اصطالحات مطرح در این حیطه را پوشش می این نام می

 آزمایشگاهدر کنار عباراتی نظیر کالس، دانشگاه،  بیشتر ،به معنی غیرواقعی مجازيواژه دهد که  پژوهش نشان می

موید ، بررسی چهار دانشنامه مرتبط با این موضوع. و یادگیري و مشابه اینها بکار رفته است تا درکنار واژه آموزش

 نه یک فرایند اند پرداخته توصیف یک محیط یادگیري از نوع مجازيتعریف و به  اغلب صاحبنظرانآنست که 

محیط در این پیشینه، . )2010، ٥؛ و وانگ2009، ٤؛ راجرز و همکاران2013، ٣؛ ریچی٢کوالچیک و داوسون(

گردد که امکان تعامل و  اتالق می  مبتنی بر رایانهمتفاوت از واقعی و یادگیري مجازي به محیطهاي یادگیري 

اي از منابع یادگیري را  مواجهه با سایر شرکت کنندگان در فرایند یادگیري و همچنین دسترسی به طیف گسترده

 زي از یادگیري مبتنی بر رایانه، یادگیري مجااینجادر . سازد سر میهاي زمانی و مکانی می صرفنظر از محدودیت

پیکولی، احمد و (د متمایز شده است پرداز میبصورت فردي با استفاده از فناوري به یادگیري   یادگیرنده در آنکه 

کند  زش عالی معرفی میدانشنامه آموزش و فناوري، دانشگاه مجازي را به عنوان یک موسسه آمو. )2001، ٦ایوز

در این دانشنامه  .محور را به عنوان مدل زیربنایی کار خود انتخاب کرده است که رویکرد آموزش از راه دور وب

که کالسهاي درس خود را به جاي برپایی  است هایی موسسه مجازي براي معرفی موسسهتاکید شده است که واژه 

، این نوعدر یک فضاي آموزشی از  .)2004کوالچیک و داوسون، ( کند به شکل سنتی در فضاي وب برگزار می

این ویژگی . هاي جسمی و غیره ناپیداست نظیر جنسیت، سن، نژاد، وضعیت اجتماعی، ناتوانی یهای ویژگی

توانند احساس مورد تبعیض واقع شدن را کاهش دهد و در نتیجه به برابري در تعامالت اجتماعی میان  می

  .یادگیرندگان بیانجامد

 
بر اساس دانشنامه آموزش و فناوري، این نوع از آموزش  :٧محور وبکارآموزي / تدریس/ یادگیري/ آموزش

مستلزم طراحی و ارائه تلفیقی منابع آموزشی از طریق شبکه گسترده جهانی است که به منظور تحقق فرایند 

اي و نوشتاري مواجه و  اي، فرارسانه یادگیري، فراگیران را طیف متنوعی از منابع مشارکتی، چندرسانه- یاددهی

ویژگیهاي منحصر به فرد امکانات وب بویژه  محور در آموزش وب .)2004کوالچیک و داوسون،  (زد سا درگیر می

دهد تا نه تنها به اطالعات دسترسی داشته  ابزارهاي نسل دوم، این قابلیت را در اختیار یادگیرندگان قرار می

شبکه . باشند، بلکه بتوانند به دستکاري اطالعات بپردازند و آراء و نظراتشان را با یکدیگر به اشتراك گذارند

ها، دسترسی غیرخطی به منابع آموزشی فرامتنی و  ها و گره اي از اتصال ر مبناي ساختار پیچیدهگسترده جهانی ب

                                                   
1  virtual 
2   Kovalchick & Dawson 
3   Richey 
4  Rogers et al. 
5
  Wang 

6   Piccoli, Ahmad, & Ives 
7  web-based 
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اند محیطهاي  محور توانسته هایی، توسعه دهندگان آموزش وب با تکیه بر چنین قابلیت. سازد اي را مهیا می فرارسانه

الزم به ذکر است . ها طراحی نمایند عیتسایر موق یادگیري رسمی و غیر رسمی را براي آموزش عالی، کارآموزي و

کنندگان  سازي، سازماندهی و مدیریت تعامالت و ارتباطات شرکت که در این نوع آموزش، معموالً به منظور زمینه

 .شود استفاده می...) بورد و  مانند مودل، بلک(در فرایند آموزش و یادگیري از یکی سامانه مدیریت یادگیري 

، برخورداري از فضاي )شاگرد با شاگرد، شاگرد با محتوا و شاگرد با استاد(تعامالت چندگانه  پذیري، وجود انعطاف

  .آموزش استهاي بارز این نوع  یادگیري مشارکتی از ویژگی

  

نوعی از آموزش و یادگیري که در آن براي برقراري پیوند : ١اي کارآموزي شبکه/ تدریس/ یادگیري/ آموزش

ایر یادگیرندگان و یا آموزش دهندگان، همچنین ارتباط بین اجتماع یادگیري و منابع میان یک یادگیرنده با س

اي، همه ابعاد و  در یک محیط یادگیري از نوع شبکه. شود ارتباطات و اطالعات استفاده می  یادگیري از فناوري

یري مشخص مستقر هاي دیجیتالی و صرفاً براي اهداف آموزشی و یادگ عناصر نظام یادگیري مبتنی بر شبکه

اند، در کنار کافی نت مدرسه  اي به یکدیگر متصل شده هایی که بصورت شبکه کالس درسی مجهز به رایانه. اند شده

   .)2012، ٢جونز(اي باشد  تواند مثالی از یک فضاي یادگیري شبکه و یک اتاق مطالعه غیررسمی می

ست که در آن  خاصی از یادگیري الکترونیکی تعریف کرده  اي به عنوان زیرشاخه یادگیري شبکه )2005، ٣گودیر(

این . از فناوري ارتباطات و اطالعات استفاده شده تا پیوندهاي میان اجزاء و عناصر نظام یادگیري تقویت گردد

دربرگیرنده ارتباطات شاگردان با یکدیگر، با مدرسان و نیز ارتباط اجتماع یادگیري با مواد و منابع  پیوندها،

اي، الزاماً یادگیري از راه دور  ضمن ارائه این تعریف تاکید نموده است که یادگیري شبکهگودیر، . یادگیري است

عنصر حیاتی و . اي نشده است ا در آنها استفادهتواند آموزشهاي رودررویی را دربرگیرد که حتی از فاو نیست و می

  .گردد مهم در این رویکرد، پیوند میان عناصر نظام یادگیري است که منجر به یادگیریهاي از نوع مشارکتی می

  

پذیري ناکافی با نیازهاي  پذیري، پویایی و تطبیق عدم انعطاف :٤سیارکارآموزي / تدریس/ یادگیري/ آموزش

 اند بودههاي پیشرفته آموزشی در عصر ما  هاي اساسی شیوه یادگیرنده در مواقع مورد نیاز، از جمله چالش

در این رویکرد  .دساز برطرفهایی از این دست را  چالشآموزش و یادگیري سیار پدید آمد تا . )2007، ٥یوردانوا(

رونیکی، دستیار شخصی دیجیتالی، تبلت و امثال آن استفاده خوان الت تاپ، تلفن همراه، کتاب پاز ابزارهایی نظیر، ل

پذیري در زمان و مکان  بارزترین ویژگی آموزش سیار در فلسفه پیدایش آن یعنی انعطافاگرچه که . می شود

ند که این ساز می سیار در یادگیري تاکید دارند و خاطرنشان، لیکن برخی بر استفاده از ابزار همراه و آموزش است

اساساً، . )2015، ٦سانگ، چانگ، و لیو(نوع استفاده ممکن است در کالس درس و یا خارج از آن صورت گیرد 

                                                   
1  networked  
2   Jones 
3   Goodyear 
4
  mobile 

5   Yordanova 
6   Sung, Chang, & Liu 
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 ،)2007، ١شارپلر، تیلور، و واووال(پیش فرض این رویکرد آنست که یادگیرندگان پیوسته در حال حرکت هستند 

این . باشند و بی سیم در بستري تدارك دید که قابل استفاده در ابزارهاي همراهرا پس الزم است تا مواد آموزشی 

نوع یادگیري در دانشنامه آموزش از راه دور به عنوان استفاده از ابزارهاي همراه به منظور تحقق یادگیري در هر 

  .)2009، ٢سالتر( زمان و هرمکان تعریف شده است

استفاده از ابزارهاي همراه به عنوان واسطه و رسانه ارتباطی در فرایند تدریس و برخی آموزش و یادگیري سیار را 

و یادگیري  در این رویکرد دو حالت ممکن است واقع گردد، یادگیري از ابزارهاي سیار. کنند یادگیري تعریف می

در حالت اول یادگیري منفعالنه مورد نظر است و ابزارهاي همراه . )2015، ٣و آرهیپواپائولینز، بالینا، ( با این ابزار

صرفاً نمایش دهنده محتواي آموزشی را دارند، لیکن در حالت دوم یادگیري فعال مدنظر است و وسایلی نظیر 

   .و مشارکت در فرایندي پویا هاي یادگیري تلفن همراه ابزاري هستند براي انجام فعالیت

  

یکی از اصطالحاتی که شاید در تعریف و تشریح آن : ٤الکترونیکی کارآموزي/ تدریس/ یادگیري/ آموزش

، 1990در حقیقت تا اواخر دهه . شود، یادگیري الکترونیکی است بیشترین تناقضات و گاه سوءتعبیرها دیده می

ور، آموزش به کمک رایانه و امثال آن اصطالحاتی متعددي همچون یادگیري مبتنی بر رایانه، یادگیري فناوري مح

در آن زمان اصطالح یادگیري الکترونیکی مطرح شد تا جایگزینی باشد که همچون چتري همه این . رایج شده بود

  .)2004، ٥کارلینر(مضامین را در یک عبارت مختصرتر پوشش دهد 

به زعم برخی از اهل فن، ترین اصطالحات در حوزه آموزش از راه دور است و  امروزه، این عبارت تقریباً از متداول

ابیر متنوع از آن شده است کاربردهاي فراوان آن در زمینه هاي مختلف و توسط افراد گوناگون منجر به تع

در آموزش و یادگیري و  البته تکثر و تعدد ابزار و تجهیزات الکترونیکی مورد استفاده. )2008، ٦دریسکول(

ها در تعاریف  ها و تناقض گذشته در این حوزه رخ داده است هم عاملی براي تفاوت  تحوالتی که طی چند دهه

کاربرد در تعریف این اصطالح به مضامین متنوعی اشاره شده است، از . اصطالح یادگیري الکترونیکی است

استفاده  ، تلوزیون آموزشی، ویدئوي تعاملی در آموزش گرفته تاه، ماهوارنوارهاي صوتی و ویدئوییتجهیزاتی نظیر 

براي انتقال محتواي آموزشی به یادگیرنده، همگی تحت  هاي مدیریت منابع الکترونیکی ابزارهاي سیار از سامانه

  .اند عنوان یادگیري الکترونیکی معرفی شده

ري الکترونیک نظیر سامانه مدیریت یادگیري و نهادهاي و موسسات آموزشی، عالوه بر ابزارهاي اختصاصی یادگی

رسانی فوري،  هاي پیام ، سیستمابزارهاي همراهتري نظیر  هاي ارتباطی عمومی یا سامانه مدیریت محتوا، از رسانه

گذاري اسناد، پایگاههاي داده، ابزارهاي  هاي به اشتراك ابزارهاي وب کنفرانس، فضاهاي مشارکتی وب، سرویس

از اینرو، برخی معتقدند، نه تنها حوزه یادگیري . کنند پست الکترونیکی و امثال آن استفاده میمدیریت دانش، 

الکترونیکی به روشنی تعریف نشده است بلکه ابزار مورد استفاده از در این حوزه نیز صرفاً ابزار و امکانات مختص 

                                                   
1   Sharples, Taylor, & Vavoula 
2   Salter 
3   Paulins, Balina, & Arhipova 
4
  electronic  

5   Carliner 
6   Driscoll 
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دریسکول، (نیستند قابل تفکیک ) کار محیط هاي مانند فناوري( یادگیري نبوده و به راحتی از امکانات غیرآموزشی

2008(.  

تدریس و یادگیري که از مواد فرایند از  خشیب یادگیري الکترونیکی عبارتست از هر از صاحبنظران، در نظر برخی

الوریسون، کوت، آبرامی، و ( کند و منابع دیجیتالی و بطور کلی از فناوري ارتباطات و اطالعات استفاده می

هاي آنالوگ نظیر ویدئوي  دیگر استفاده از رسانه ،این تعریف طبقشود  همانطور که مالحظه می .)2008، ١الوورئی

ري به عنوان آموزش و یادگی پیش از این؛ بدانها اشاره شد،تعاملی، تلویزیون آموزشی، و نوارهاي ویدئویی که 

ممکن است از صفر تا صد یک برنامه درسی را  یادگیري الکترونیکی در این معنا،. الکترونیکی شناخته نخواهد شد

پوشش دهد یا اینکه فقط بخشی از آنرا دربرگیرد و به عنوان راهکاري براي بهبود کیفیت آموزش سنتی و رودررو 

خی از منابع، مصداق یادگیري الکترونیکی از این هم محدودتر شده و صرفاً به عنوان در بر .مورد استفاده قرار گیرد

اي براي ایجاد، توسعه، ارائه و تسهیل یادگیري در هر  هاي پیشرفته رایانه هاي تعاملی و فناوري استفاده از شبکه

  .)2015، ٢تسائی و ونگ(زمان و هرمکان تعریف شده است 

  

  آموزش از راه دور  اصطالحات رایج در حوزهرابطه . 4-2

به منظور ترسیم رابطه اصطالحات توصیف شده در قسمت قبل، الزم است تا نخست تعاریف ارائه شده از سوي 

صاحبنظران در پیشینه تحقیق مورد مقایسه قرار گیرد تا همپوشانی رویکردهاي آموزشی که با این اصطالحات 

ز رویکردها را با توجه به اسناد مورد ، ویژگیهاي بارز هر یک ا1بدین منظور، جدول . شوند روشن شود شناخته می

  . دهد بررسی در این تحقیق، نمایش می

   

                                                   
1  Lowerison, Cote, Abrami, & Lavoie 
2   Weng & Tsai 
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  آموزش از راه دور مقایسه اصطالحات مورد استفاده از .1جدول 

  هاي اساسی ویژگی  هاي اصلی واژه  تربیتی واژه

  )فرایند( آموزش

  )فرایند( تدریس

  )فرایند( یادگیري

  )فرایند( کارآموزي

  )فضا(کالس 

  )فضا( مدرسه

  )فضا( دانشگاه

  آزاد

 محوري تاکید بر یادگیرنده 
 شرایط ورودي، منابع، روشها، زمان و مکان (هاي قابل اجتناب  رفع محدودیت

  )فرایند
 هاي یادگیري مستقل و خودگردان تدارك فرصت 
 چهره، از راه دور و یا ترکیبی از این دو  به چهره 
 پذیري انعطاف  

  الکترونیکی
 رادیو، تلوزیون، ماهواره، رایانه، اینترنت، تلفن (الکترونیکی  استفاده از ابزار

 ...)همراه و 
 چهره، از راه دور و یا ترکیبی از این دو به چهره  

  برخط

  از راه دور 
  ارتباطاتی از نوع پست الکترونیکی و + وب ( استفاده از اینترنت و امکانات آن

(... 
  بطور کلی امکانات مرتبط با فاوارایانه، اینترنت، وب و (مبتنی بر فاوا( 
  شاگرد با شاگرد، شاگرد با استاد و شاگرد با منابع(تعامالت چندگانه( 
 یادگیري/دسترسی به طیف وسیعی از مواد و منابع آموزش 
 ها زمان و مکان  رفع محدودیت 
 پذیري  انعطاف  

  سیار

  رونیکی و خوان الکت تلفن همراه، تبلت، کتاب(استفاده از ابزارهاي همراه(... 
 چهره، از راه دور و یا ترکیبی از این دو  به چهره 
 پویایی و تطبیق پذیري 
 پذیري انعطاف  

  اي شبکه

 هاي دیجیتالی استفاده از شبکه 
  رایانه، اینترنت، وب و بطور کلی امکانات مرتبط با فاوا(مبتنی بر فاوا( 
 چهره، از راه دور و یا ترکیبی از این دو  به چهره 
 فرصتهاي یادگیري مشارکتی  

  مجازي

  از راه دور 
 غیرواقعی(متفاوت از واقعیت  یمحیط؛ فضاها/اصطالحی براي توصیف محیط( 
  رایانه، اینترنت، وب و بطور کلی امکانات مرتبط با فاوا(مبتنی بر فاوا( 
  شاگرد با شاگرد، شاگرد با استاد و شاگرد با منابع(تعامالت چندگانه( 
  یادگیري/طیف وسیعی از مواد و منابع آموزشدسترسی به 
 ها زمان و مکان  رفع محدودیت 
 پذیري  نعطافا  

  محور وب

  از راه دور 
  استفاده از شبکه گسترده جهانی و امکانات آن 
  شاگرد با شاگرد، شاگرد با استاد و شاگرد با منابع(تعامالت چندگانه( 
  یادگیري/آموزشدسترسی به طیف وسیعی از مواد و منابع 
 ها زمان و مکان  رفع محدودیت 
 فرصتهاي یادگیري مشارکتی 
 پذیري انعطاف  
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شود نقاط مشترك بسیاري میان رویکردهاي شناخته شده در حوزه  نیز مالحظه می 1همانگونه که در جدول

. ی اصطالحات شده استآموزش از راه دور وجود دارد که همین امر منجر به سوء تعبیرها و یا استفاده نابجا از برخ

اي از مواد و منابع  سازي طیف گسترده پذیري و فراهم بطور مثال، اغلب این رویکردها با ویژگیهایی نظیر انعطاف

در تعریف اغلب این رویکردها گفته شده است که مبتنی بر استفاده از فناوري . اند یادگیري تعریف و توصیف شده

 .یادگیري الکترونیکی هستند/ هایی از آموزش توان گفت که اینها زیرشاخه رو میاز این. ارتباطات و اطالعات هستند

اي ممکن است در کالسهاي رودررو اتفاق بیافتد و یا از راه دور برگزار  یادگیري سیار و شبکه/برخی مانند آموزش

در رویکرد آموزش از راه  مجازيهمچنین کالسهاي و برخط  و محور یادگیري وب/ولی گروهی مانند آموزش. گردد

  . این روابط را به تصویر کشیده است 4شکل .  گیرند دور قرار می

  

  
  رابطه اصطالحات رایج در حوزه آموزش از راه دور. 4شکل

  

 

  گیرينتیجه .5

تا هاي آموزش و یادگیري مداوم، بر آن بوده  مطالعه پیش رو با تمرکز بر آموزش از راه دور به عنوان یکی از بستر

اصطالحات و به عبارتی رویکردهاي رایج مرتبط با این حوزه را از ادبیات تحقیق استخراج، تعریف و تحلیل نماید 

مند  بدین منظور، پس از انتخاب نظام. تر از واژگان این حوزه برداشته شود تا شاید گامی در جهت استفاده صحیح

در نظام آموزش عالی ایران در رابطه با آموزش و  منابع مرتبط و همچنین با درنظر داشتن اصطالحات رایج

باز، الکترونیکی، برخط، / این اصطالحات عبارتند از آزاد. استخراج و تعریف شد اصطالح یادگیري از راه دور، هفت

هاي کلیدي حوزه تعلیم و تربیت مانند  محور که هر کدام در ترکیب با یکی از واژه اي، مجازي، و وب سیار، شبکه

بررسی و تحلیل آنچه که در ادبیات . روند ش، یادگیري، کارآموزي، تدریس، کالس، مدرسه و دانشگاه بکار میآموز

  .سازد تحقیق در توصیف اصطالحات فوق آمده است چند نکته را هویدا می
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اند  ردهبه عنوان یک عنوان کلی یاد ک» یادگیري مجازي«از اصطالح ، )2005(آنوهینا اول از همه اینکه اگرچه که 

دهد، اما باید اذعان  را پوشش می ...محور، برخط و  نظیر الکترونیکی، وب که اغلب اصطالحات مطرح در این حیطه

عباراتی هستند که به غلط رایج شده و بهتر است با عباراتی نظیر » یادگیري مجازي/ آموزش«داشت که اصطالح 

در واقع در پیشینه موجود، واژه  .جایگزین شود» یادگیري برخط/ آموزش«یا » محور یادگیري وب/ آموزش«

اند، نظیر  یادگیري اطالق شده/ کلماتی که به فضاهاي آموزشمجازي به معنی غیرواقعی، صفتی است براي 

در منابع موثق مرتبط با فاوا و فناوري آموزشی، به هیچ عنوان از کلمه . دانشگاه، مدرسه، کالس و آزمایشگاه

  . ندهایی همچون آموزش، یادگیري، کارآموزي و تدریس استفاده نشده استمجازي در کنار فرای

توان نتیجه گرفت آنست که برخالف تصورهاي رایج آموزش و یادگیري  اي که از مطالعه حاضر می دومین نکته

مکرراً اشاره هاي موجود  در تحلیل. تر دارد باز برابر و هم معنی با آموزش از راه دور نیست بلکه مفهومی وسیع/ آزاد

. باز را میسر سازد/ یادگیري آزادتواند  یکی از رویکردهاي آموزشی است که می ،شده است که آموزش از راه دور

رصتهاي یادگیري هاي قابل اجتناب و تدارك ف در این تحلیل آموزش و یادگیري آزاد یعنی برداشتن محدودیت

  .ره صورت گیرد یا از راه دور و غیر حضوري برگزار شودچه به مستقل و خودمختار که ممکن است به شیوه چهره

، آموزش )2003(رغم برخی تصورهاي رایج و حتی برخی از منابع مورد بررسی نظیر براون  نکته دیگر اینکه علی

بلکه آموزش و . گیرد اي از آموزش از راه دور نیست که بواسطه ابزارهاي همراه صورت می سیار هم صرفاً زیرشاخه

کند خواه این  شود که از ابزارهاي همراه استفاده می ري سیار به هر نوع فرایند یاددهی و یادگیري اطالق مییادگی

خواه میان معلم و متعلم فرسنگها فاصله باشد یا این فرایندها در کالس درس رخ دهد و یا در فضاي خارج از آن، 

اي نیز وضع بر  وص آموزش و یادگیري شبکهدر خص. بازیگران صحنه علم، درکنار هم و زیر یک سقف باشند

ویژگی بارز آن . همین منوال است، بدان معنی که ممکن است به شیوه حضوري و یا غیرحضوري به اجرا درآید

در بخش . هاي دیجیتالی است، خواه در فضاي مدرسه و یا در بستر شبکه گسترده جهانی صرفاً استفاده از شبکه

اصطالحات مورد بررسی که هر کدام به یک رویکرد یاددهی و یادگیري اشاره دارند، تر میان  پیشین روابط دقیق

  . نمایش داده شد

هاي مورد بحث، عمدتاً در کشورهاي به لحاظ صنعتی پیشرفته متولد شده، رشد نموده و کشور  نظر به اینکه شیوه

از اینرو در مطالعه . اتفاق افتاده استما وارد کننده آنها بوده است، در خصوص واژگان و اصطالحات نیز همین 

رویکرد در انجام مطالعه، این . یف و توصیف اصطالحات استفاده شودحاضر تالش شد تا از منابع اصلی براي تعر

. ممکن است مانع بررسی تحلیلهاي ناب و اصیل صورت گرفته توسط متخصصان حوزه فناوري آموزشی شده باشد

بعدي به بررسی و تحلیل دیدگاههاي متخصصان و اهل فن در حوزه فناوري  شود تا مطالعات لذا توصیه می

اي باشد براي انجام مطالعات میدانی در داخل و  تواند مقدمه تحلیل حاضر در ادبیات موضوع، می. آموزش بپردازد

یکردهاي سازي هرچه بیشتر حدود و ثغور رو یا خارج از کشور تا از دیدگاههاي متخصصان حوزه نیز براي روشن

  .مورد بحث استفاده شود
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  )آموزش عالي سوئيس: مطالعه موردي(آموزش عالي و ارتقاي يادگيري مداوم 

  
  1مهتاب پورآتشي

  
  چكيده 

هاي گوناگوني مواجه است و چنانچه به افراد فرصت پرداختن به يادگيري در ها و چالشامروزه، جهان با فرصت
در اين . هاي پيش رو برآيندد از عهده چالشتواننسراسر دوران زندگي داده شود و آنها يادگيرنده مداوم باشند؛ مي

هاي يادگيري مداوم ايفا رود تا موسسات آموزش عالي نقش قابل توجهي در ايجاد و انتقال فرصتراستا، انتظار مي
در بسياري از كشورها، دانشگاه ها در جهت تغيير در برنامه درسي و پداگوژي در راستاي آمادگي بيشتر . نمايند

با توجه به آنچه ذكر گرديد، هدف مقاله حاضر كه به . اندحضور در جامعه دانش محور گام برداشتهافراد براي 
باشد و از صورت تحليلي به رشته تحرير در آمده است، بررسي نقش آموزش عالي در ارتقاي يادگيري مداوم مي

روپا و برنامه يادگيري مداوم هاي اتحاديه اآنجا كه سوئيس يكي از كشورهاي موفق مشاركت كننده در برنامه
هاي آموزش عالي اين كشور در است؛ مقاله حاضر به بررسي و مطالعه موردي آموزش عالي در سوئيس و فعاليت

هاي مطالعه حاكي از آن است كه امروزه سوئيس يكي از كشورهاي يافته. پردازدراستاي ارتقاي يادگيري مداوم مي
و سازگاري اقتصاد دانش بنيان اين كشور حاكي از آن است كه چگونه اين قابل رقابت جهاني است و عملكرد 

آموزش از اولويت هاي مهم سوئيس . هاي جهاني و توسعه اقتصادي سازگار شده استكشور به سرعت با چالش
ها در خصوص يافته. شودهاي سوئيس اختصاص داده مياست و منابع قابل توجهي به مدارس و دانشگاه

: ترين توانمندسازها عبارتند ازحاكي از آن است كه برخي از مهم سوئيس زهاي يادگيري مداوم درتوانمندسا
ساختارهاي موسسه آموزش عالي؛ حمايت از بدنه مديريت، كاركنان، و بخش اداري؛ كاركنان با انگيزه؛ توجه به 

تحصيل و آموزش مداوم، پيگيري هاي موفقيت، آمارها و تحليل نيازها؛ منابع مالي و انساني؛ ارتباط گزارش
مانند سيستم مديريت (هاي الزم اي؛ و زيرساختهاي نوين؛ مشاركت با متخصصان پژوهشي و افراد حرفهگرايش

  ).يادگيري
  

  يادگيري مداوم، آموزش عالي، سوئيس، يونسكو :هاي كليديواژه
  
  

                                                      
 mah.pouratashi@gmail.com: استاديار، موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي، ايميل 1
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  مقدمه
اگر جوامع بخواهند از فرصت هاي ناشي از تحوالت  هاي گوناگوني مواجه است وها و چالشامروزه، جهان با فرصت

هاي احتمالي برآيند، الزم است تا براي دستيابي به اهداف پديدار شده به نفع خود سود ببرند و از عهده چالش
لذا، اگر به افراد فرصت پرداختن به يادگيري در سراسر دوران زندگي داده شود و آنها . مطلوب بسترسازي كنند

آموزش عالي از سوي ديگر، در عصر حاضر، . هاي پيش رو برآيندتوانند از عهده چالشمداوم باشند؛ مي يادگيرنده
 خود كه بايد ترين نهادهايي است كه جامعه در اختيار دارد به عنوان مركز توسعه دانش و پژوهش، يكي از با ارزش

دهد پيشرفت كشورهاي توسعه يافته نشان ميبررسي عوامل موثر بر . كنند هماهنگ پيشرو جديد هايچالش با را
براين اساس، در بسياري از كشورها، فشارهايي بر . كه آموزش عالي در اين كشورها توانمند و كارامد است

موسسات آموزش عالي جهت توجه به يادگيري مداوم بوده است تا  دانشگاه ها در جهت تغيير در برنامه درسي و 
 & Osborne)بيشتر افراد براي حضور در جامعه دانش محور گام بردارند  پداگوژي در راستاي آمادگي

Thomas, 2003)  و شواهدي دال بر تغيير اين موسسات آموزش عالي در راستاي ايفاي نقش ذكر شده وجود
رود به عبارت ديگر، امروزه بيش از هر زمان ديگري، انتظار مي. (Mauch, 2005; Jones et al., 2005)دارد 

مطالعات . هاي يادگيري مداوم ايفا نمايندموسسات آموزش عالي نقش قابل توجهي در ايجاد و انتقال فرصت تا
هاي گوناگون صورت گرفته در حوزه يادگيري مداوم در كشورهاي مختلف نشان دهنده چگونگي تغيير نظام

هاي گوناگون يرات بر جنبهآموزش عالي در جهت پاسخگويي مناسب به نيازهاي يادگيرندگان است و اين تغي
  .گذارددانشگاه مانند حكمراني، بودجه، منابع، برنامه ريزي، و ارتباطات اجتماعي تاثير مي

هاي يادگيري مداوم بوده است و اتحاديه اروپا، يادگيري مداوم را به ، زمان كليدي در توسعه سياست70اوايل دهه 
ها افراد در جهت سالمت گرفت و به مشاركت دولت و مسئوليتعنوان يكي از اصول آموزش و كارآموزي در نظر 

با توجه به مشكالت مالي عامل و ركود اقتصادي، ديگر . ها تاكيد كرداجتماعي، دموكراسي، و تساوي فرصت
مطرح شد  90هاي بعد در نظر گرفته شد و مجدداً، مفهوم يادگيري مداوم در طي دهه ها براي دههاولويت

(Eggs et al., 2013) . همه شهروندان نياز به دانشگاه هاي قوي، "بر طبق منشور يادگيري مداوم اتحاديه اروپا
خودمختار، و مسئول براي ارايه آموزش و يادگيري پژوهش محور دارند تا بتوانند به چالش هاي پيش رو پاسخ 

به بعد،  90هه از د. (European Universities’ Charter on Lifelong Learning, 2008) "دهند
- ها و برنامهپيشرفت قابل توجهي در يادگيري مداوم در اروپا روي داد و كشورهاي مختلف اروپايي، به ويژه پروژه

با توجه به آنچه ذكر گرديد، هدف مقاله حاضر . (Eggs et al., 2013)هاي سوئيس به اين رشد كمك كردند 
باشد بررسي نقش آموزش عالي در ارتقاي يادگيري مداوم ميكه به صورت تحليلي به رشته تحرير در آمده است، 

و از آنجا كه سوئيس يكي از كشورهاي موفق مشاركت كننده در برنامه هاي اتحاديه اروپا و برنامه يادگيري مداوم 
هاي آموزش عالي اين كشور در است؛ مقاله حاضر به بررسي و مطالعه موردي آموزش عالي در سوئيس و فعاليت

در بخش اول، مباني . اين مقاله در دو بخش كلي نگاشته شده است. پردازداي ارتقاي يادگيري مداوم ميراست



 

  

 

 م و تربيت ايرانهشتمين همايش انجمن فلسفه تعلي

 مداوم  و يادگيري فلسفه آموزش

 چمران اهواز دانشگاه شهيد

 1395اسفند5و4

 

54 
 

در اين بخش، مباحثي همچون تعريف يادگيري مداوم، . نظري و ادبيات موضوع يادگيري مداوم بيان مي شود
در بخش دوم مقاله به صورت . گرددضرورت يادگيري مداوم، و نقش آموزش عالي در يادگيري مداوم تشريح مي

شود از جمله موضوعاتي كه در بخش دوم مقاله بيان مي. شودپرداخته مي سوئيسويژه به آموزش مداوم در 
، آموزش عالي سوئيس، يادگيري مداوم در سوئيس، آموزش و آموزش عالي در سوئيسعبارت از سيماي كشور 

  .است سوئيساي يادگيري مداوم در آموزش عالي و يادگيري مداوم، و توانمندسازها و چالش ه سوئيس
  

  ادبيات موضوع: بخش اول
  تعريف يادگيري مداوم 

اي و كارآموزي، آموزش غير رسمي، و يادگيري آزاد در هاي عمومي، آموزش حرفهيادگيري مداوم به كليه آموزش
مدني و اجتماعي منجر مي شود كه به بهبود دانش، مهارت، و صالحيت در ديد شغلي، سراسر زندگي گفته مي

اين نوع آموزش و يادگيري، به عنوان مجموعه . (Official Journal of European Union, 2008)شود 
هاي يادگيري در دسترس همه ها، مبتني بر اين عقيده است كه بايد فرصتوسيعي از باورها، اهداف، و استراتژي

يادگيري مداوم را ) Skolverket )2000. (Nesbit et al., 2007)افراد، فارغ از سن و وضعيت آنها قرار گيرد 
يادگيري مداوم ديدگاهي جامع به آموزش و به رسميت شناختن يادگيري در محيط : چنين تعريف كرده است

آموزد و دوم، اينكه نخست، اينكه فرد در سراسر عمر مي: اين تعريف شامل دو نكته است. هاي مختلف است
يادگيري مداوم را مي توان ). 1395پريشاني، (مل يادگيري رسمي، غيررسمي، و آزاد است يادگيري مداوم شا

اين نوع . هاي مختلف در دسترس استها و مكانيادگيري بيان نمود كه انعطاف پذير بوده، متنوع است، و در زمان
چنين تعريفي از . يردگاي بوده و در سراسر زندگي بزرگساالن صورت مييادگيري فراتر از يادگيري مدرسه

مبتني است، كه ) Delors )1996يادگيري مداوم مبتني بر محورهاي چهارگانه آموزش و يادگيري براي آينده 
) ب(تسلط بر ابزارهاي يادگيري به جاي كسب دانش طبقه بندي شده، : يادگيري براي دانستن) الف: (عبارتند از

وظايف مورد نياز كنوني و آتي، شامل نوآوري و تطبيق يادگيري براي تجهيز افراد براي : يادگيري براي انجام دادن
هايشان، پرورش حل تعارض، كشف ديگر افراد و فرهنگ: يادگيري براي زندگي با يكديگر) ج(محيط كاري آينده، 

ن ذه: آموزش به افراد كمك مي كند تا توسعه يابد: يادگيري براي بودن) د(صالحيت هاي فردي، جامعه پذيري، 
  . (Delors, 1996)و بدن، هوش، حساسيت، و معنويت 

هايي مانند مهارت هاي ارتباطي، جستجو در مجموعه مهارت هاي تشكيل دهنده يادگيري مداوم در توانمندي
محيط هاي الكترونيكي، مهارت تفكري سطح باال، يادگيري خودراهبر، خودآگاهي، خود نظارتي، و خودارزيابي در 

يادگيري مداوم سبب ). 1392؛ به نقل از زاهدي نوقابي، 1388حمدزاده و سعيدي رضواني، م(فراگيران است 
شود و در نتيجه، سبب سازگاري افراد در شرايط متنوع با افزايش ايجاد خالقيت، ابتكار، و مسئوليت در افراد مي 

ها، خانواده ها، و جوامع؛ و مديريت عدم اطمينان؛ ارتباط با فرهنگ ها، خرده فرهنگ : شودمهارت هاي زير مي
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  .(Duta & Rafaila, 2014)مذاكره تعارض 
 

  ضرورت يادگيري مداوم
يادگيري مداوم ضرورتي براي جوامع دموكراتيك است و آموزش نبايستي با اتمام دوران تحصيل به پايان برسد؛ 

يادگيري . (Nesbit, 2007)بلكه بزرگساالن نيز بايد به آموزش در سراسر زندگي خود دسترسي داشته باشند 
مداوم به اين معني است كه نه تنها افراد بايد از فرصت هاي ايجاد شده توسط جامعه سود ببرند، بلكه جوامع نيز 

از اين ديدگاه، جامعه در مفهوم . بايد براي فراهم كردن فرصت هاي جديد براي اعضاي خود برنامه ريزي نمايند
سنت ها، فرهنگ، و ارزش هايي كه  -شود، كه شامل توسعه فهم ديگران مي بيان» يادگيري براي با هم زيستن«

  .(Nesbit, 2007)باشد و چگونگي مديريت تعارض به شيوه مناسب مي -آنها را به هم متصل مي كند 
هاي يادگيري قدرتمند كه منحصر به فردسازي، انعطاف پذيري، و تمركز بر يادگيري و يادگيرندگان، ايجاد محيط

نشجويان كاشف و سازندگان داشتند هستند، از مهم ترين نگرش ها در پاراديم يادگيري مداوم در آموزش عالي دا
يادگيري مداوم در برنامه هاي سياستي ). 1390؛ به نقل از محمدي مهر و همكاران، Kelly, 2012(است 

اند كه يادگيري ها بيان نمودهمانسازمان همكاري و توسعه اقتصادي و يونسكو بيان شده است و هر دوي اين ساز
منطق يادگيري مداوم را مي توان با دو سند . مداوم براي موفقيت اقتصادي و پايداري اجتماعي ضروري است

» يادگيري مداوم براي همه«تحت عنوان  OECDگزارش ) الف: (كليدي سياست بيان نمود كه عبارتند از
گنجينه : يادگيري«گزارش يونسكو با عنوان ) ب(تاكيد مي كند  كه بر منطق اقتصادي يادگيري مداوم) 1996(

  .(Watson, 2003)كند كه بر ارتباط و پيوند بين يادگيري مداوم و پايداري اجتماعي تاكيد مي) 1996(» درون
 

  نقش آموزش عالي در يادگيري مداوم
ي براي رشد و توسعه يادگيري امروزه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي به عنوان حوزه هاي صالحيت كليد

به عبارت ديگر، تحقق يادگيري مداوم ماموريت محوري موسسات آموزش عالي . مداوم در نظر گرفته مي شوند
و الزم است تا دانشگاه ها عالوه بر تدارك فرصت هاي يادگيري متنوع، ) 1390محمدي مهر و همكاران، (است 

حقيقت، در بسياري از كشورها تالش شده تا موسسات آموزش عالي  در. درصدد پرورش يادگيرندگان مداوم باشند
هاي آموزشي خود را در جهت آماده سازي افراد بيشتر براي جامعه دانش محور تغيير دهند برنامه درسي و روش

(Osborne & Thomas, 2003) . مطالعات گوناگون صورت گرفته در حوزه يادگيري مداوم در كشورهاي
هاي آموزش عالي در جهت پاسخگويي مناسب به نيازهاي يادگيرندگان ده چگونگي تغيير نظاممختلف نشان دهن

است و اين تغييرات بر جنبه هاي گوناگون دانشگاه مانند حكمراني، بودجه، منابع، برنامه ريزي، و ارتباطات 
  . (Kreber & Mhina, 2005; Mark et al., 2004)گذارد اجتماعي تاثير مي

موعه اي از شش ركن كه براي توسعه موسسه يادگيري مداوم آموزش عالي مهم است، را بيان كرده يونسكو مج
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مشاركت و ارتباطات استراتژيك ) 2(پوشش چارچوب تنظيمي، مالي، فرهنگي و اجتماعي ) 1: (است كه عبارتند از
منابع و نظام هاي ) 6(ي ها و سياست هاي مديريتمكانيزم) 5(فرايندهاي تدريس و يادگيري ) 4(پژوهش ) 3(

  .بيان شده اند) 1(اين اركان در جدول . (UNESCO, 2001)حمايت دانشجو 
  

  اركان ضروري براي حمايت از يادگيري مداوم در موسسات آموزش عالي–1جدول 
 شرح  اركان

پوشش چارچوب
تنظيمي، مالي، فرهنگي و 

  اجتماعي

آموزش عالي به عنوان موسسه كند تا موسسه سه چارچوب بافت هايي كه كمك مي
  .اجتماعي /بافت تنظيمي، مالي، و فرهنگي: يادگيري مداوم فعاليت نمايد عبارتند از

مشاركت و ارتباطات
  استراتژيك

بين المللي، با ديگر : مشاركت و پيوند شامل شكل دهي به ارتباطات از قبيل
  .موسسات، درون موسسه اي، و با ديگر گروه هاي اجتماعي است

يادگيري مداوم به عنوان حوزه پژوهشي . پژوهش در بافت بزرگتري قابل فهم است  پژوهش
  .مهم و قانوني مورد توجه قرار مي گيرد

فرايندهاي تدريس و
  يادگيري

آموزشگران يادگيري خودتنظيمي، درگيري با دانش، عاليق، و استفاده از رويكردهاي 
  .يادگيري منبع محور را تشويق مي كنند

ها و سياست هايانيزممك
  مديريتي

  .خدمت رساني به فراگيران از مهمترين اولويت هاي مديران است

منابع و نظام هاي حمايت
  دانشجو

  .از دانشجويان حمايت مي شود تا يادگيرندگان مستقل و به شيوه هاي متنوع باشند

Reference: UNESCO, 2001 
  

 Flint دين نشانگر موسسه آموزشي كه جهت توسعه يادگيري مداوم از در تحقيق خود چن) 1999(و همكاران
ماموريت، فرايندهاي تصميم گيري، پذيرش، برنامه ريزي و : انداهميت برخوردارند را بدين صورت بيان كرده

ارزيابي آموزشي، نقش اعضاي هيات علمي، تدريس و يادگيري، برنامه درسي، خدمات دانشجويي، و استفاده از 
  . العاتفناوري اط

توانند يادگيرندگان مداوم شوند، مي توان از مدل فرايندي تغيير ها ميدر پاسخ به اين سوال كه چگونه دانشگاه
  . نشان داده شده است) 1(اين مدل در شكل . جهت تبديل شدن به دانشگاه يادگيري مداوم استفاده نمود
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  مداوم مدل شماتيك فرايند تبديل به دانشگاه يادگيري –1شكل 

  
به عبارت ديگر، . نشان مي دهد كه فرايند تغيير خطي نيست، بلكه چرخه اي و به صورت منحني است) 1(شكل 

  .(Johnson et al., 2011)اين فرايند به صورت پيشرونده و مستمر مي باشد 
  

  ، آموزش عالي، و آموزش مداومسوئيس: بخش دوم
  سوئيس سيماي كشور

در مركز غربي اروپا جاي دارد و از شمال به آلمان، از خاور به اتريش و ليختن اشتاين، از جنوب به  سوئيسكشور 
است  سوئيسپايتخت كشور ) 2013(نفر جمعيت  515/127شهر برن با . ايتاليا، و از غرب به فرانسه محدود است

سال برابر  15، درصد افراد زير )2012(آمار بر طبق . و ديگر شهرهاي مهم آن عبارتند از زوريخ، ژنو، بازل، و لوزان
درصد بين  9/21سال،  44تا  30درصد بين  7/21سال،  29تا  15درصد بين  5/18همچنين، . درصد است 15
 85درصد نيز بيش از  3/2سال، و  84تا  75درصد بين  7/5سال،  74تا  60درصد بين  9/14سال،  59تا  45

سوئيس ). 1395بختياري، (سال است  7/84سال و براي زنان  5/80راي مردان اميد به زندگي ب. سال سن داشتند
اين كشور . هاي اقتصادي اين كشور، دو شهر ژنو و زوريخ هستند از ثروتمندترين كشورهاي جهان است و قطب

ار با ، و نيروي ك)درصد 7/2(، نرخ بيكاري پايين )درصد 8/2(داراي اقتصاد قوي و پايدار با نرخ تورم پايين 
  .(Tajeddini & Muller, 2009)شايستگي و صالحيت زياد مي باشد 

و  (Global Competitiveness Report, 2009)امروزه سوئيس يكي از كشورهاي قابل رقابت جهاني است 
هاي عملكرد و سازگاري اقتصاد دانش بنيان اين كشور حاكي از آن است كه چگونه اين كشور به سرعت با چالش
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در بدنه آموزش، پژوهش، و نوآوري سازمان هاي بين المللي  سوئيس. و توسعه اقتصادي سازگار شده استجهاني 
 ,Federal Council)سازمان همكاري و توسعه اقتصادي، و غيره مي باشد مختلفي مانند انجمن اروپا، يونسكو، 

كند كه در نتيجه، روپا مشاركت ميهاي كالبدي اتحاديه ادر برنامه  به گونه اي موفقيت آميز سوئيس. (2010
  .داشته است هاي داخلي و سيستم نوآوري سوئيستاثيرات مالي مثبتي بر پژوهش

  
  سوئيسآموزش و آموزش عالي در 

هاي سوئيس  اختصاص آموزش داراي اولويت مهمي در سوئيس است و منابع قابل توجهي به مدارس و دانشگاه
هاي آموزشي، از آموزش و و منحصر به فرد سوئيس طيف وسيعي از گزينه سيستم آموزشي دوگانه. شودداده مي

دهد و در نتيجه، نيروي كار شايسته و با هاي دانشگاهي را در اختيار افراد قرار مياي تا آموزشكارورزي حرفه
  .دهدصالحيت در تمام سطوح پرورش مي

هاي سطح باال، موسسات فدرال فناوري، متشكل از طيف وسيع و متنوعي از دانشگاه  سوئيسآموزش عالي 
اين كشور ساختار سه طبقه اي كارشناسي، . دانشگاه هاي علوم كاربردي، و دانشگاه هاي تربيت معلم است

تمام موسسات آموزش عالي در بخش هاي آموزش، پژوهش، يادگيري مداوم، و . كارشناسي ارشد، و دكترا دارد
داراي عملكرد قابل قبول و در  سوئيسموسسات آموزش عالي . نماينديارايه خدمات به اشخاص ثالث فعاليت م

سطح بين المللي مي باشند و سهم قابل توجهي در توسعه اقتصادي، فرهنگي، و اجتماعي اين كشور ايفا مي 
  :عبارتست از سوئيسنكات كليدي و قوي آموزش عالي . كنند
 وزه هاي تحصيليتنوع وسيع گزينه هاي مطالعاتي در تمام رشته ها و ح . 

  ،دسترسي باز به آموزش عالي، ثبت نام براي هر فردي كه صالحيت سطح متوسطه را كسب كرده باشد
 .امكانپذير است

  نرخ استخدام باالي دانش آموختگان دانشگاهي(SERI, 2013). 

  
  سوئيسيادگيري مداوم در 

فرايند حمايتي مستمر كه افراد را توانمند ... ":  عبارتست از 2يادگيري مداوم از نظر ابتكار يادگيري مداوم اروپا
ها و فهم را كه در سراسر زندگي نياز دارند، كسب كنند و از آنها در ها، مهارتسازد تا تمامي دانش، ارزشمي

يادگيري مداوم . (Watson, 2003) "هاي مختلف با اعتماد، خالقيت، و لذت استفاده كنندشرايط و محيط
ي سازمان همكاري و توسعه اقتصادي، يونسكو، اتحاديه اروپا، و بسياري از كشورهاي توسعه يافته دستوركار سياست

مانند (اين كشور در برنامه هاي پژوهش و آموزشي اتحاديه اروپا . مي باشد سوئيسو در حال توسعه مانند 
اثرات مثبت مشاركت . ردشركت مي كند كه تاثير مثبتي بر سيستم پژوهش و نوآوري كشور دا) يادگيري مداوم

                                                      
2 European Lifelong Learning Initiative 
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توان به موارد زير هاي پژوهشي اتحاديه اروپا فراتر از منابع مالي است و از جمله اثرات مثبت ميدر برنامه سوئيس
كنند، تحرك بيشتر پژوهشگران، حضور هاي عالي ثبت نام ميتحرك بيشتر افرادي كه در آموزش: اشاره نمود
دهي به حوزه هاي اتحاديه اروپا و نيز وجود افرادي مسئول براي شكلدر كميته برنامه سوئيسنمايندگان 

هاي آموزشي اتحاديه اروپا به موفقيت هايي دست با مشاركت در برنامه سوئيسدر بخش آموزش، . پژوهشي اروپا
شي و مشاركت موسسات آموز سوئيستحرك فزاينده دانشجويان و استادان : يابد كه برخي از آنها عبارتند ازمي

  .(Federal Council, 2010)روپا در پروژه هاي ا سوئيس
بيان شده و اهميت يادگيري مداوم را براي جامعه مدني، ) 2012( 3همانطور كه در پيغام انجمن فدرال سوئيس 

هاي آتي در اين اجتماعي، و اقتصادي سوئيس  تصريح كرده است؛ يادگيري مداوم يكي از موضوعات مهم آموزش
 Labour)مشاركت در يادگيري مداوم را نشان مي دهد ) 2012(مقايسات بين المللي ) 2(شكل  .كشور است

Force Survey, 2012).  
  

  

  
 

  مشاركت در يادگيري مداوم -2شكل 
  

منشور دانشگاه هاي اروپا در حوزه يادگيري مداوم مسئوليت هايي براي دولت و دانشگاه ها به منظور اطمينان از 
ده معيار ذيل به عنوان محكي در پروژه هاي مختلف اروپا . كيفيت، تحرك، و شفافيت قرار داده استهمكاري، 

هر يك از معيارها بر . گيردجهت حمايت از ارزيابي فعاليت هاي يادگيري مداوم در دانشگاه مورد استفاده قرار مي
  :زاين معيارها عبارتند ا. يكي از جنبه هاي يادگيري مداوم متمركز است

                                                      
3Swiss Federal Council 
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 گنجاندن معيارهاي يادگيري گسترده و مداوم در استراتژي هاي موسسه، .1

سازگار نمودن برنامه هاي مطالعاتي جهت اطمينان از اين كه چنين برنامه هايي مشاركت را افزايش داده  .2
 كند،و فراگيران بزرگسال را جذب مي

 فراهم نمودن آموزش و يادگيري براي جمعيت دانشجويي متنوع، .3

 مودن راهبردهاي مناسب و خدمات مشاوره اي،فراهم ن .4

 تصديق يادگيري هاي پيشين، .5

 شامل كردن يادگيري مداوم در فرهنگ كيفي، .6

 تقويت ارتباطات بين پژوهش، تدريس، و نوآوري در چشم انداز يادگيري مداوم، .7

 انجام اصالحات به منظور ارتقاي محيط يادگيري انعطاف پذير و خالق براي همه دانشجويان، .8

توسعه مشاركت ها در سطوح بومي، منطقه اي، ملي، و بين المللي جهت تامين برنامه هاي جذاب و  .9
 مرتبط،

 .(EUA, 2008)هاي نقش موسسات يادگيري مداوم فعاليت به عنوان مدل .10

  
  و يادگيري مداوم سوئيسآموزش عالي 

سعه يادگيري مداوم مطرح مي باشند هاي كليدي براي توها و ديگر موسسات آموزش عالي به عنوان حوزهدانشگاه
(Nesbit, 2007) . هاي با هدف يادگيري مداوم وجود داردچند برنامه پذيرفته شده براي يادگيري سوئيسدر .

) ج(، )ديپلم مطالعات پيشرفته( DAS) ب(، )گواهي مطالعات پيشرفته( CAS) الف: (اين برنامه ها عبارتند از
MAS )د(در نهايت  ، و)ارشد مطالعات پيشرفته (EMBA )ارشد مطالعات پيشرفته در اداره كسب و كار .(

 Ziesak et)تفاوت عمده بين برنامه هاي ذكر شده در تعداد واحدهاي اخذ شده توسط يادگيرندگان مي باشد 

al., 2015).  
  :عبارتند از سوئيستوانمندسازهاي يادگيري مداوم در آموزش عالي 

  ي يادگيري مداوم، واحد پژوهش و آموزشمراكزي برا(ساختارهاي موسسه( 

 ،حمايت از بدنه مديريت، كاركنان، و كادر اداري 

 ،مشاركت همه نهادهاي سازماني 

   و برنامه اختصاصي براي يادگيري مداوم(كاركنان با صالحيت و با انگيزه(، 

 ،وجود موارد موفق، آمارها، و تحليل هاي نيازسنجي 

  ها و پروژه هاي جديد،زمان و آزادي براي توسعه ايده 

  ،منابع مالي و انساني 

 ،اختصاص مدل هاي مالي 
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 ،مشاركت با متخصصين پژوهشي و افراد خبره 

 ،وجود گرايش هاي جديد 

  مانند سيستم مديريت يادگيري(وجود زيرساخت هاي واقعي(، 

  حمايت سياسي از پروژه ها، سياست ها و منابع مالي(Eggs et al., 2013). 

  :، در اجراي برنامه يادگيري مداوم چالش هايي وجود دارد كه برخي از آنها عبارتند ازاز سوي ديگر
 ،صالحيت هاي مشخص نشده براي يادگيري مداوم 

  ،فقدان سياست حكمراني كامل براي يادگيري مداوم 

  فقدان فرهنگ يادگيري مداوم(Eggs et al., 2013).  
  

  گيرينتيجه
اي از اصول راهنما براي توسعه و نه چالش اضافي براي موسسات آموزش عالي يادگيري مداوم نمايانگر مجموعه 

هاي يادگيري رود تا موسسات آموزش عالي نقش قابل توجهي در ايجاد و انتقال فرصتاست و امروزه انتظار مي
ند و كارامد بررسي عوامل موثر بر پيشرفت كشورهاي توسعه يافته حاكي از آموزش عالي توانم. مداوم ايفا نمايند

در اين ميان، سوئيس  يكي از كشورهاي موفق مشاركت كننده در برنامه هاي اتحاديه اروپا . در اين كشورها است
 سوئيسآموزش عالي  يادگيري مداوم درو برنامه يادگيري مداوم است و براين اساس، در اين مقاله به بررسي 

كند كه در هاي كالبدي اتحاديه اروپا مشاركت ميامه به گونه اي موفقيت آميز در برن سوئيس. پرداخته شد
چند برنامه پذيرفته شده براي يادگيري  سوئيسدر . نتيجه، تاثيرات مثبتي بر سيستم نوآوري سوئيس داشته است

اين برنامه ها شامل گواهي مطالعات پيشرفته، ديپلم مطالعات پيشرفته، . هاي با هدف يادگيري مداوم وجود دارد
ها در خصوص در نهايت، يافته. باشدطالعات پيشرفته، و ارشد مطالعات پيشرفته در اداره كسب و كار ميارشد م

ساختارهاي : ترين توانمندسازها عبارتند ازتوانمندسازهاي يادگيري مداوم حاكي از آن است كه برخي از مهم
گير نمودن تمام نهادهاي سازمان؛ موسسه آموزش عالي؛ حمايت از بدنه مديريت، كاركنان، و بخش اداري؛ در

-ها و پروژههاي موفقيت، آمارها و تحليل نيازها؛ زمان و آزاي براي توسعه ايدهكاركنان با انگيزه؛ توجه به گزارش

هاي نوين؛ مشاركت با هاي جديد؛ منابع مالي و انساني؛ ارتباط تحصيل و آموزش مداوم، پيگيري گرايش
هاي ؛ ارتباط تكنولوژي)مانند سيستم مديريت يادگيري(هاي الزم اي؛ زيرساختهمتخصصان پژوهشي و افراد حرف

  .ها، و منابع ماليها، سياستنوين با مفاهيم آموزشي جديد؛ و حمايت سياسي از پروژه
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  آموزش مداوم و خودآموزي در دانشگاه ها وموسسات آموزش عالي

  1اصغر زماني

  

  چكيده

 به همگي دوستي، و صلح انسانيت، تعالي پايدار، توسعه اقتصادي، پيشرفت اجتماعي، همبستگي بنيان امروزه

 محتوي، ها، روش ساختار، در بنيادي بازانديشي يك درنتيجه، است وابسته دانشگاهي هاي و آموزه ها آموخته

 منجر پژوهش دانشگاهي و آموزش بهسازي به كه يادگيري بر راهبردهاي تمركز ويژه به و سازماندهي هاي شيوه

 خود تعهد و شود يادگيري درگير مسئوالنه، و آگاهانه دائمي، فرايند دريك فرد كه اي گونه به. دارد ضرورت شود،

اهداف تحقيق  . دهد ارتقا »مداوم يادگيري« رويكرد تثبيت و تقويت ايجاد، طريق از آموزي خود به نسبت را

پيشرفت اين اهداف طي  تحليلگيري آن؛ هاي اصلي شكلحاضر، شناسايي اهداف خودآموزي و شاخص

شناسايي داليل اساسي خودآموزي  توسط دانشجويان وهاي خودآموزي استفاده شده ها؛ شناسايي روشنظرسنجي

نيازهاي اجتماعي اهميت بسزايي در شكل : بوده است كه با توجه به نتايج نظرسنجي انجام شده، مشاهده شد كه

اي، خالقيت و هاي حرفههاي شخصيتي، مهارتگيري داليل خودآموزي دارند؛ همچنين خودآموزي با تمام جنبه

دانشگاه ها و  در مداوم يادگيري توسعه و تعميق و سپس راهكارهايي جهت. رتباط مثبت دارداارتباطات عمومي 

   .مراكز آموزش عالي كشور ارائه گرديده است

  

  آموزش مداوم ، خود آموزي ، دانشگاه ، آموزش عالي: كلمات كليدي

  

  

  
                                                      

 ofogh557@yahoo.com                استاديار موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي -  ١
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  :مقدمه

كانت، فيلسوف  .شمرد اهميت كم جامعه آينده در عرصه تعليم و تربيت و براي توان، نقش دانشگاها را نمي امروزه

بشر تنها با تعليم و تربيت آدم تواند شد وآدمي چيزي جز آنچـه تربيـت از او    :شهير آلماني در اين باره مي نويسد

 اهـداف  چنـين  بـه  نيـل  بـراي  دانشجويي، دوران هاي بعضا آموخته ليكن). 62: 1372شكوهي،( مي سازد، نيست

اي كه تحـت تعلـيم اسـاتيد    همچنين دانشجويان عالقمند به پيشرفت فردي و حرفه. كند مي جلوه نارسا متعالي،

ها و گرايشات اجتمـاعي خـود   ها ، خواستههاي آموزشي و پژوهشي قرار مي گيرند، از پنانسيلدانشگاهي و فعاليت

. كننـد يـابي و تنظـيم مـي   كنـد، طراحـي، اجـرا، ارز   را تضمين مي هايي كه رشد فرديشانآگاهي يافته؛  و فعاليت

هـاي خودآمـوزي   كنـد و روش دانشجو مكانيزم و مسير آموزش خود را كشف كرده، اهـداف شخصـي تعيـين مـي    

. كندگذاري ميفراگيري خود را ارزيابي و ارزش. گيردمناسب براي رسيدن به اين اهداف را بدست آورده و بكار مي

هاي خود را به صورت روشن، تعميـق و  ها و ايدهبدست آورده و ديدگاهها، اطالعات در مراوده با استاد و همكالسي

آدلـر،  (نشناسـد   زماني خواهدآمد كه زمان هيچ انديشه اي، جز افكار تربيتـي را  وبه تعبيرنيچه  تحكيم مي بخشد

ر همين امر سبب شده است كه مفهوم آموزش مداوم و يادگيري مداوم بيش از پيش جاي خود را د).116:  1370

مـداوم و   يان همه يادگيريها اسـت و آمـوزش  مداوم بنآموزش  برنامه ريزي ها و مناسبات دانشگاهي باز نمايد زيرا

بـه  . رود به شـمار مـي  مطلوبيت هاي دانشگاهي  و پرورش استعدادهاي آنان، از مهم تريندانشجويان  خود آموزي

چرا كه در  آنـان اسـتخودآموزي جهت  نشجوياندا، كمك به دانشگاه هاهاي مهم  بيان ديگر، يكي از مسـئوليت

دانشجو، فـردي اسـت كـه بـه رشـد فـردي       در واقع . آيند خودساخته بار مي افـرادي دانشجويان آموزش اين نوع

موفقيت و استقالل خود عالقمند اسـت و تصـميم دارد تحصـيالت خـود را       ،)ايهم شخصي و هم حرفه(خودش 

بـه  . شـود اين تحصيالت شامل فرآيندي از فراگيري است كه شامل آمـوزش ديـدن و خودآمـوزي مـي    . ادامه دهد

شود كه بـا دانسـتن   تدريج، وي از تحت آموزش بودن و فردي كه مورد تعليم استاد قرار دارد، تبديل به فردي مي

هاي خودآموزي الزم بـراي تكامـل شخصـي و    هاي خود، نيازهايش براي تكامل و گرايشات جامعه، فعاليتفيتظر
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آموزش مـداوم و  لذا در اين پژوهش سعي بر اين است كه . كندريزي، اجرا، ارزيابي و تنظيم ميايش را برنامهحرفه

يرد تـا مشـخص گـردد كـه فرآينـد تغييـر       ي مورد بررسي قرار گدر دانشگاه ها وموسسات آموزش عال يخودآموز

توانـد  فردي كه مـي . دانشجو از تحت آموزش بودن و مورد تعليم استاد قرار گرفتن به فردي خودآموز چگونه است

ها را در ذهنش مرتب كند كه مهارت اهداف خودش را مشخص كند، محتواي آموزشي را انتخاب  كند و طوري آن

ها را طوري سازمان دهد كه بـه تكامـل   بتواند تجارب را شناسايي كرده و آن فردي كه. مورد نظرش را شكل دهد

  .هاي مناسب خودآموزي  خود را استفاده كند اي عيني ارزيابي كند و روشبيانجامد، با شيوه

  

  :مباني نظري

صـفوي،  (تعليم و تربيت، فعاليتي است مداوم و جامع براي رشد و تعالي انسان، غنـاي فرهنـگ و تكامـل جامعـه     

شـكوهي،  (يعني اتخاذ تدابير مقتضي جهت فراهم ساختن شرايط مساعد براي رشد ...تربيتهمچنين ).24: 1369

پس تعليم و تربيت فرايندي است كه منحصر به قشر خاصي نمي شـود و مـي توانـد در دانشـگاه نيـز       )6:  1363

عليم و تربيت انسان اسـت و انسـان نيـز    معناي خاص خود را در جهت نيل به اهداف داشته باشد چراكه موضوع ت

داراي ابعاد پيچيده روحي و رواني است كه تعليم و تربيت با توجه به اين موضوع،با تعامل استاد و دانشـجو سـعي   

هاي خـاص انسـاني اسـت كـه تـأثيرات      يادگيري، يكي از فعاليت .يادگيري پايدار دارد. در تربيت پايدار و آموزش 

شناختي، (اين تجربيات . آيداق دارد و بر پايه تجربيات كسب شده توسط فرد به دست ميخاصي روي رشد و انطب

دهي و مورد توجه قرار بگيرند، و يـا ممكـن اسـت توسـط     ممكن است توسط استاد ايجاد، سازمان) نفساني، عملي

از طريـق عنصـري   در مرحله اول كه استاد محور اسـت، آمـوزش   . خود فرد كشف و مورد توجه قرار گرفته باشند 

در حالي كه در مرحله دوم كه فرد محور يا دانـش  . شوددهي، مديريت، كنترل و تنظيم ميسازمان) استاد(بيروني

آموز محور است، سازماندهي، هدايت، كنترل، ارزيابي و تنظيم توسط خود فرد يادگيرنده  يا همان دانشجوصـورت  

با عملكرد مثبت يا پيشرفت تحصيلي شاگرد در مسير يادگيري، رابطـه بـين سـازماندهي و سـازماندهي     . گيردمي

شخصي، هدايت و هدايت شخصي، ارزيابي و ارزيابي شخصي، تنظيم و تنظيم شخصـي در رونـد يـادگيري تغييـر     



 

  

 

 و تربيت ايرانهشتمين همايش انجمن فلسفه تعليم

 مداوم  و يادگيري فلسفه آموزش

 چمران اهواز دانشگاه شهيد

 1395اسفند  5و  4

 

67 
 

 يريادگيـ معطـوف بـه    ،نيز تيترب پيامد و محصول .شودكرده و باعث گذار از آموزش و رسيدن به خودآموزي مي

ها  دهيپد عيجم تيو ترب ميتعل.است  »يريادگي«معطوف به ،يتيترب يكشش ها و كوشش ها ياساساً، تمام. است

را روشن تـر و آگاهانـه    ايدهد تا دن ياجازه م يو به و ياريفراگرد خالق  نياست كه انسان را در ا ييها تيو فعال

 گـران، يو د يپتروفسـك ( اموزديـ را بـه او ب  سـتن يهنرمند بـودن و ز  دن،يآفر دن،يعشق ورز دن،يو هنر د نديتر بب

، شيبرتـون، آمـوزش را انگـز   . مـي باشـد  » آمـوزش «از آن جملـه   ييهـا  زميبـه مكـان   ازين ند،يفرا نيدر ا). 1356

پس يـادگيري يـك فراينـد اسـت و     ). 1992:4 چوتام،(كند  يم فيتعر يريادگي قيو تشو ي، جهت دهييراهنما

درك كـردن  (اينكه ذات يادگيري حالت فرآيند دارد . فرايندي مداوم كه با آموزش و خود آموزي حاصل مي گردد

دهي و مرتب كردن، بـه كـار بـردن،    سازي، سازماناز طريقي فعال و اكتشافي، رمزگشايي، تحليل كردن، يكپارچه

با اين حال، هر مرحله به . ش رهبري داردهاي انساني را به ذهن مي آورد كه نقمشخصه) تحول در اكتساب ذهني

آموزش مداوم داراي جامعيتي است كه كليـه اجـزا و   لذا  .حداكثر شناخت و تعهد از طرف فرد يادگيرنده نياز دارد

اين نوع آموزش، نظام آموزشي خاصي نيست، بلكه بستري اسـت كـه   . عناصر آموزشي و پرورشي را در برمي گيرد

مبناي آن ايجاد مي شود ، لذا بايد زمينه سـاز پيشـرفت و توسـعه هـر يـك از اجـزاي       هر طرح آموزشي جامع بر 

يادگيري مداوم، رشدي  معتقد است) 1981(گراس ).19:  1373ابراهيم زاده ، (تشكيل دهنده نظام تربيتي باشد 

هـاي  است كه جهت آن را خود شخص تعيين مي كند، يعني فهم خويش و جهان و كسب مهـارت هـا و توانـايي    

آموختن مداوم، يعني فرح . تنها ثروت واقعي كه فرد از كف نخواهد داد ، سرمايه گذاري بر روي خود است . جديد 

و شادماني نحوه كار با اشياء ،شعف و شورآگاه شدن از برخي زيبايي هاي تـازه جهـان، لـذت سـاختن چيـزي بـه       

د را براي آموزش كه به تعبير وي گنج درون است بـر  مور 4 ژاك دلور.  )86: 1372فرجامي،(تنهايي يا با ديگران 

يـادگيري بـراي   . 4يادگيري براي بـاهم زيسـتن  . 3يادگيري براي انجام دادن. 2يادگيري براي دانستن  مي شمارد

 ديـ باجويان دانش.است  يدر طول زندگ يو خودآموز يريادگي، ييمداوم ،خوداتكا يريادگي. ).1375دلور، (زيستن 

تعهد بـه   ينوع قتيمداوم ،در حق يريادگي.خود بدانند  يازهاين نيتر ياز اساس يكيمطالعه را  كنندعادت  يطور

 يريادگيـ است و روح آموزش ،  يكل نديفرا كيآموزش مداوم نه روش و نه ابزار بلكه  جه،يدرنت.است  يخود آموز

هـاي كـاربردي،   ي، ذهنـي و توانـايي  دانش، سـاختارهاي عمليـات  (نتايج فرآيند يادگيري  .است  تيترب جهيو در نت
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يادگيري شامل تمام اجزاء اين فعاليـت  .هاي اثربخشي آن هستندبهترين شاخص) هارفتارها و برخوردها، صالحيت

انگيزه بخشي است كه يـادگيري را شـروع و آن را بـا انـرژي     . انگيزه، اهداف ، محتوا و ابزار فيزيكي و ذهني: است

نياز بـراي دانـش،   .يادگيري به مقدار الزم انگيزه و ساختار ايجاد اين انگيزه بستگي دارداثربخشي . كندحمايت مي

شروع يك تحقيق و .پيشرفت و رشد فردي، خصوصاً منافع علمي و خالقيتي، بيشترين مقدار تعيين كننده را دارند

دن به تخصصي اجتمـاعي يـا   ها براي ساختن چيزي جديد و بكر، شكل داها، استفاده از برخي تكنيكابزار و روش

اي، بدست آوردن تجربه اي علمي، اجتماعي، كاري، ديجيتال يا ارتباطي و باال بـردن كيفيـت زنـدگي جـزء     حرفه

متعاقبـاً  . شـوند اين اهداف در ابتدا از محيط به فرد القاء مـي . شونداهدافي هستند كه توسط دانشجويان دنبال مي

  .كندو به مرور زمان فرد يادگيرنده خودش چنين اهداف را تعيين ميها را به عهده گرفته شخص خودش آن

تري تر شده، فرد يادگيرنده تعهد عميقتر و خصوصاً كاربرديشود، هدف از آن دقيقتر ميهر چه يادگيري شخصي

 اجتماعي،(محتواي آموزشي كه به صورت منتخب از فرهنگ و عرف . شودتر ميكند و يادگيري منظمپيدا مي

اكتشاف، حل مسئله، استراتژي و (، عملياتي )ها، اصولها، مدلمفاهيم، تئوري(شوند، نظري گرفته مي) ايحرفه

هاي تمام مكانيزم .هستند) هاي ارزشي، معيارهاي انتخاب و ارزيابيسيستم(گرايي ، اخالق)هاي عمليتاكتيك

هاي تنظيمي و مكانيزم) زش حافظه، روند تصورهاي ذهني، پرداعمليات(هاي شناختي ذهني و خصوصاً مكانيزم

ها روي محتوا و نتيجه يادگيري تأثيرگذار است، در روند ، كه توسعه آن)زبان داخلي، توجه، تالش داوطلبانه(

كند كه با هاي بسياري را استفاده ميفرد يادگيرنده روش. شونديادگيري مورد توجه قرار گرفته و ارزشمند مي

چه روشنگر، موازي، مسأله مند يا (ها، مطالعه از بين اين روش.و مرحله يادگيري متفاوت است توجه به محتوا

، تفكر، بحث و )چه واقعي، ذهني يا تئوري(، آزمايش )مستقيم يا غيرمستقيم(، تحقيق و بررسي )انتقادي باشد

كند، تلفيق متوجه شده، روشن ميبا ظرفيت خاص آموزنده و سازنده، در گفتگو با هم سخن، فرد نكاتي را (گفتگو 

كند، استراتژي خود در برخورد با واقعيات را تقويت و ها و نظرات خود را بررسي ميگيرد، ايدهكند، نتيجه ميمي

هاي ذهني در مسير روند يادگيري تعداد زيادي از مكانيزم.نقش مهمي دارند) دهدرفتار شناختي خود را رشد مي

ساختارهاي عملياتي، توجه، تالش داوطلبانه، : از جمله . دايت و اثربخشي آن مي شونددرگير هستند كه باعث ه

در سنين . نقش مهمتري دارند) بر اساس موفقيت در امر شناخت(زبان داخلي، تصور شخصي و احساس موفقيت 
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والدين، (يگران شود كه توسط درو به رو مي) شناختي، احساسي(نوجواني ، فرد يادگيرنده، بيشتر با تجربياتي 

اما در دانشگاه و زماني كه اين فرد به رشد متناسبي رسيده است و در سن دانشجويي . اندترتيب داده شده) معلم

قرار دارد، با داشتن برنامه مشخصي براي رشد و تكامل، به روشي شخصي و در راستاي منافع خودش از تجربيات 

تحت تأثير ) ه عنوان يك فرآيند و هم به عنوان يك محصولهم ب(يادگيري .كندخود و ديگران استفاده مي

بلكه از محيط اطراف ) بيولوژيكي و روانشناسي عوامل(فاكتورهاي زيادي است كه نه تنها از درون فرد يادگيرنده 

شناخت، كسب مهارت، ارزش گذاري و كاهش اثرات منفي از جمله اين عوامل مهم . نيز روي فرد موثر هستند

زماني در عمل آموزش -دهي مكانشناخت از خود، ارزيابي شخصي هدفمند و همچنين زمينه سازماناست زيرا 

 2008؛زالت 2006؛رافايل،2014؛ديوتا و همكاران،1995تلخيص از بارنا،(دادن به خود بسيار ضروري هستند

يژگي هاي عصر ما و از ضروريات ديگر و و) 2007،دياكونو؛2012؛ ديوتا1996؛ كومانسكو،2015؛رافايلو ديوتا 

و انبوه اطالعات در حال  پديده ناهمزماني ،انباشت بيش از حد داناييدانشگاه هاي ما اين است كه ما به صورت 

دنياي آينده به  و) 248: 1374كينگ واشنايدر،(آموخته ها رو برو هستيم نامناسب بودن كهنه شدن و نو شدن و

كارهاي تكراري انجام دهند، به افرادي نيازمند است كه بتوانند به داوري افراد كم سواد يا بي سواد نياز ندارد كه 

هاي مهم و دقيق دست بزنند و راه خويش را در محيط هاي تازه پيدا كنند و بتوانند روابط جديد را در واقعيتي 

صوصا اين موارد همه و همه دانشگاه ها و خ).1369تافلر ،(كه در حال تغيير است، تميز و تشخيص دهند 

دانشجويان را به استفاده از روش هاي جديد و گذر از پارادايم هاي قديمي و حركت به سوي خود آموزي و 

يادگيري و آموزش پايدار سوق مي دهد و در صورت عدم همراهي با اين جريان به صورت يك شهروند دانشگاهي 

  .بي سواد يا كم سواد در اين عصر محسوب مي شوند

  

  روش پژوهش

 نيا شرفتيپ تحليلآن؛  يريگ شكل ياصل يها و شاخص يموزاهداف خودآ ييشناساحاضر با هدف پژوهش 

 ليدال ييشناسا و انياستفاده شده توسط دانشجو يخودآموز يها روش ييشناسا ها؛ي نظرسنج ياهداف ط
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رابطه بين آموزش و خودآموزي در آموزش  و در اين پژوهش سعي شده است تا بوده است يخودآموز ياساس

مورد  هاي يادگيري مورد استفاده و نقش خودآموزي در يادگيري،دليل و هدف از يادگيري، روش: عالي، مانند

  .بررسي و تعريف قرار گيرد

  :سواالت اصلي پژوهش نيز عبارت بودند از

  .شوندچه مولفه هايي  باعث يادگيري دانشجويان مي -1

  خودآموزي تعيين شده توسط دانشجويان نمونه آماري اين پژوهش چيست؟اهداف  -2

كنند و آيا اين اهداف تابع رشد فردي و تا چه حد دانشجويان اهداف از پيش تعيين شده خود را دنبال مي - 3 

  اي آنان هستند ؟حرفه

  پيشرفت اهداف و داليل در طي آموزش دانشجويان چگونه است؟ تحليل -4

  برندشامل چه مواردي است؟آموزي و خوديادگيري كه به طور عمده دانشجويان بكار ميهاي خودروش -5

ميزان تأثيري كه خودشناسي از مشخصات فردي، و ارزيابي شخصي از فرآيند و نتيجه يادگيري، در  -6

 هاي خودآموزي دانشجويان دارد،چقدر است؟دهي و اجراي فعاليتسازمان

براي كسب راهنمايي يا مصاحبه 1395ارشناسي ارشد بودند كه در سال دانشجوي ك 73جامعه آماري پژوهش 

جهت تهيه و نگارش پايان نامه خود به موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي و گروه مديريت مراجعه مي 

 اطالعات پژوهش نيزاز طريق مصاحبه  نيمه ساختاريافته  و برنامه شخصي رشد و ترقي دانشجويان و نظر. نمودند

و كارنامه تحصيلي آنان بر اساس خوداظهاري و مدارك ارسالي جمع )  2008(سنجي بر اساس پرسشنامه زالت 

  .آوري گرديد

  

   تجزيه و تحليل يافته ها

با توجه به بررسي هاي انجام شده و نتايج حاصل از پژوهش صورت گرفته ، دانشجويان براي يادگيري داليلي 

ترس از گرفتن نمره بد، رد شدن در امتحان، از دست دادن خوابگاه، :داخلي  مانند  منفي و از نوع خارجي دارند نه
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و پرداخت شهريه دانشگاه، از ديگر داليل ديگر كه در يادگيري دانشجويان مؤثر عنوان شده است عبارتند از ترس 

دليل در بين عموم  اين.ها، يا اعتباري كه بين آشنايان دارنداز دست دادن احترام نزد والدين و همكالسي

هرچند در بين اين دانشجويان افرادي نيز بودند كه با داشتن ميزان . دانشجويان نمونه پژوهش صدق مي كرد

بيشتري از بلوغ ، دليل يادگيري خود را  نياز به دانستن، گسترش دامنه معلومات، اعتماد به نفس، ميل به 

در اين بين نيز . به موفقيت فردي و شغلي عنوان نموده اند مشاركت و اضافه كردن به دانش كلي و همچنين نياز

در بين . را بيان كرده اند... عده اي انگيزه خود را از آموزش صرفا گرفتن مدرك،وقت گذراني، فرار از ازدواج و

از بيان نمودند كه صرفا هدف آنها . دانشجويان تعدا خيلي اندكي نيز بودند كه ذاتاً انگيزه يادگيري داشتند 

  .تحصيل يادگيري است

بررسي نظرسنجي ها نشان از اين داشت كه دانشجويان مراجعه كننده در هرترم داليل خاصي براي يادگيري 

داشته اند و اهداف خاصي نيز براي خود تعريف نموده اند مثال اكثريت آنها معتقد بودند كه داليل يادگيري در 

است  اين موضوع نشان دهنده اين بود كه نقش عوامل خارجي  هنگام نوشتن پايان نامه بيشتر فردي و شخصي

همچنين سهم داليل خالقيت و .موثر در يادگيري كمرنگ تر شده و نقش عوامل شناختي بيشتر شده است

نكته قابل .در نتيجه به كيفي تر شدن يادگيري و آموزش كمك نموده است . موفقيت فردي افزايش يافته است

ين بود كه دانشجويان مسن شور و اشتياق بيشتري براي يادگيري داشتند و البته كمتر توجه در اين موضوع ا

تحت تاثير مسايل فردي و احساسي بودند در حاليكه سايرين كنترل كمتري روي احساسات خود دارند، نه تنها 

جوان يا انگيزه ها سوال ميگرديد، دانشجويان حين برگزاري امتحانات، بلكه حتي وقتي در مورد نظر شخصي آن

-ها در فعاليت آموزشي و حتي فوق برنامه ميكافي نداشتند يا انگيزه بيش از حد دارند، كه باعث حضور فعال آن

شود ولي در سالهاي باالتر اين دانشجويان نيز كم كم انگيزه هاي الزم را براي يادگيري پيدا مي كنند و نهايتا در 

وج مي گيرد و خود آموزي و خود يادگيري در اكثر دانشجويان كارشناسي ارشد مرحله تهيه پايان نامه اين انگيزه ا

  .مشغول نگارش پايان نامه به چشم مي خورد

نكته اي كه از مصاحبه با دانشجويان در خصوص هدف به دست آمد بسيار جالب است دانشجويان جوان و عمدتا 

نها كسب نمره خوب و موفقيت در امتحانات بوده است مجرد درسالهاي اوليه اهدافي كلي داشتند و نهايتا مالك آ
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ها دقيق، معموالً اهداف آن. كننددر حالي كه دانشجويان مسن و شاغل در تمام طول ترم هدف گذاري مي

ولي در سالهاي پاياني .شوندبا اين حال اين اهداف به طور ذهني تعيين مي. كاربردي بوده و ذاتي مؤثر دارند

 .شوندكنند، كه به طور عيني تعيين ميشناختي و كاربردي تعيين مي تحصيل خود اهدافي

كنند اما هر دو گروه دانشجويان يعني چه مسن و چه جوان به مرور زمان اهدافي دقيق وبه طور عيني تعيين مي

. شد فردي استها به يادگيري و راين اثبات كننده افزايش عالقه آن. ها را هدايت كندتا  مسيرانجام پايان نامه آن

هاي كنند و حتي روشها از همكاري با يكديگر براي رسيدن به اهداف فردي خود استفاده ميخيلي اوقات آن

كنند مطالعه يادگيري مورد استفاده آنها تغييرات زيادي داشته است مثال در سال اول اكثر دانشجويان فكر مي

تري را هاي متنوعها روشها كافيست، در سال دوم آنهاي مشخص شده براي يادگيري آندرس و خواندن كتاب

هاي مشخص شده براي امتحان هردرس به جز امتحانات كه آنها درگير خواندن كتاب. دهند مورد استفاده قرار مي

هستند در هنگام تهيه و نگارش پايان نامه و يا پژوهش و مقاله دانشحويان خود را درگير يادگيري مستمر و 

همچنين مشاهده پايان نامه هاي قبلي، تمرين همراه با گفتگو و بحث بين همديگر باعث .كنندمشاركتي مي

كه در اين تبادل . شود، به خصوص، تبادل سازنده اطالعاتپيشرفت دانشجويان در تجربيات فردي و اجتماعي مي

هاي قانه و بخصوص روشگاها انديشه ها و نگرش ها نيز منتقل و تبادل مي شود و نحوه نوشتن و مطالعه خال

نكته جالب . اند را در هنگام مصاحبه با آنها مي توان متوجه شدخاص تحقيقاتي  و پژوهشي كه بدان عادت كرده

ديگر تاثيرات متقابل دانشجويان بر همديگر بود زيرا آنها مدام در حال مقايسه خود با ديگر دانشجوياني كه درگير 

هاي خود و چه آشنايان خود در ساير دانشگاه ها بودند و اين مهم باعث مي عمل يادگيري هستند چه همكالسي 

  .شد كه بيشتر به خود شناسي و استفاده از ظرفيت هاي خود اقدام نمايند

  

  نتيجه گيري

براساس پژوهش حاضر و اطالعات بدست آمده مي توان نتيجه گرفت كه آموزش با كيفيتي كه توسط استاد ارائه 

شود، بلكه از دانشجويان فردي مي سازد تا فرآيند دانش را مستقال تنها باعث رشد علمي دانشجو ميشود، نه مي
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همچنين آموزش استاد محور مكمل خودآموزي دانشجو است و هر دوي .ادامه داده و توانايي اينكار را پيداكنند

- فعاليت. شودعلمي محسوب  مي كنند و داليل خودآموزي قسمتي از ذات فعاليتها به رشد دانشجو كمك ميآن

دار صورت هاي آموزشي اكثريت دانشجويان با اهداف مشخص، واقعي و فردي كنترل شده و به طور دقيق جهت

شوند،  و با آگاهي از هاي واقعي تحقيقاتي  و نگارش پايان نامه ميمي پذيرد و وقتي دانشجويان درگير فعاليت

اير دانشجويان و تالش فردي، روش خودآموزي خود را تقويت كرده و نقاط ضعف و قدرت خودشان و كمك از س

 يازهاين همچنين اطالعات پژوهش حاكي از اين است كه .دهندآن را با نيازهاي فردي و اجتماعي تطبيق مي

 يها با تمام جنبه يخودآموز دارد و ييبسزا تياهمدانشجويان در خود آموزي و آموزش مداوم   ياجتماع

اين دانشجويان . ارتباط مثبت دارد  ي دانشجويانو ارتباطات عموم تيخالق ،يا حرفه يها هارتم ،يتيشخص

معموال به جز روش يادگيري مشاركتي و بحث و گفتگو با همديگر از روشهاي ديگري چون شركت در كارگاه ها و 

همچنين نتايج پژوهش . ندسمينارها و همچنين كنفرانس ها نيز براي ياد گيري و آموزش مداوم استفاده مي كن

گوياي اين موضوع است كه بازتاب و تاثير خود آموزي و آموزش مداوم در دانشگاه عوامل متعددي مي تواند باشد 

كار گروهي و آموزش )2و كار گروهي و همكاري علمي  انيدانشجو يمشاركت يريادگي) 1:كه اهم آنها عبارتند از

كمك به رشد و توسعه ابتكار و خالقيت در دانشجويان )4توسعه آموزش پايداريادگيري مداوم و رشد و ) 3.گروهي

تشويق دانشجويان به خلق، استفاده و به ) 6تعامل و تماس با اشخاص حرفه اي در حوزه هاي مربوطه )5

مشاركت در بحثهاي )8.خود محوري و خودمديريتي در آموزش)7گذاري دانش و محتويات خودشان  اشتراك

گسترش فضاي يادگيري و رفع محدوديت كالس و بسط يادگيري در محيط )9.ع به موضوعات درسيعمومي راج

ايجاد و بهبود ارتباطات و تعامل ميان ) 11انعطاف پذيري بيشتر در روشهاي ياد دهي و يادگيري )10غير رسمي 

  تنوع بخشي به منابع آموزشي ) 12دانشجويان 

  راهكارها و پيشنهادها

و كمـك بـه دانشـجويان بـراي يـادگرفتن چگـونگي         ياد دهي به يـادگيري  ريس دانشگاه ها ازتغيير روش تد -1

  آموختن و ياد گيري
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دانشجو محوري به جاي استاد (تغيير رويكرد آموزش دانشگاهي از استاد آموزي به دانشجو آموزي و خود آموزي-2

  )محوري

  ه آموزش نظري صرفتبديل دانشگاه و كالس درس به محيط بحث و بررسي و نقد ن-3

ايجاد انگيزه هاي كيفي  در دانشجويان به جاي انگيزه هاي كمـي كـه ناشـي از محركهـاي كمـي ماننـد نمـره        -4

  هستند

ايجاد روحيه تدريس تيمي و كار تيمي و يادگيري تيمي در كالس و توجه بيشتر بـه يـادگيري هـاي تيمـي و     -5

  مشاركتي

خالقيت آنان در تغيير روشهاي آموزش و خود آموزي با هدف حركت  توجه به استعدادهاي فردي دانشجويان و-6

  در مسير آموزش مداوم و يادگيري مداوم

  جذب اساتيد توانمند در ارايه آموزش تيمي و تقويت كننده انگيزه هاي يادگيري مداوم وخالق در دانشجويان-7

ط به هم كه انگيـزه الزم بـراي خـود    تدوين محتواي آموزشي جذاب و محرك يادگيري و آموزش مداوم و مرتب-8

  .آموزي و يادگيري مداوم را در دانشجو در خارج از كالس نيز فراهم آورد
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   زاد ؟ چالش بر سر اهدافآمهارت اموزي يا تربيت :  موزش مداومآ
  

  1دكتر محمد حسن ميرزامحمدي
  

  :چكيده 

تحقيق حاضر با هدف بررسي و نقد  اهداف آموزش و يادگيري مداوم در نظريه هـاي تربيتـي مختلـف ، و تـدوين     
براي رسيدن به اين هدف ، از روش هاي تحليلي مفهـومي و  . اهداف مناسب در اين زمينه ، به انجام رسيده است 

آموزش و يادگيري مداوم در نظريه هاي يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه اهداف . تطبيقي استفاده شده است 
نظريـه هـاي آمـوزش    . قرار مـي گيرنـد   "حرفه آموزي "و  "پرورش عقل"تربيتي در دو دسته كلّي تحت عناوين 

، و پيشرفت گرايي و رفتارگرايي بـر هـدف دوم تأكيـد مـي      بر هدف اول ي و تحليل ، ، انسان گرايي )آزاد(ليبرال 
و يادگيري مداوم  به شرايط فرهنگي و اجتماعي كشور ما الزم است كه اهداف آموزشاز آنجايي كه با توجه  .كنند

، اهداف و گزاره هاي مبنايي آموزش و يادگيري مداوم بر اساس ديدگاه  تربيتي اسالم شكل بگيرد در بستر فلسفه
داوم در فلسـفه  ، هـدف غـايي آمـوزش و يـادگيري مـ      بر اين اساس.  فيلسوفان مسلمان احصاء و معرفي شده اند

ر كمال انسان ، تاخ كمال طلبي: شده كه اين هدف از گزاره هاي مبناييتعريف  "كمال نفس انسان"اسالم، تربيتي
و نظري و عملي بودن ،  ، ديالكتيكي بودن كمال انسان عقل  كمال به منزلهغايت نفس ،  ، فاعليت انسان از وجود

  . كمال انسان احصاء شده است
  

فلسفه آموزش و يادگيري مداوم، اهداف، گزاره هـاي مبنـايي، آمـوزش آزاد، حرفـه آمـوزي،       :يديواژه هاي كل
  فلسفه تربيتي اسالم

   
  : مقدمه- 1

اين مساله از منظر فلسفي . بنياد ،اموزش و يادگيري مداوم اهميت روزافزوني يافته است  –دانش با ورود به عصر 
 ٢مزيرو " .انسان را نسبت به جهان تغيير مي دهد  "ديدگاه  "از اين نظر ، اموزش مداوم ، . قابل توجه مي باشد 

ي از به درك جديد ا تغيير داده وود ربايد به بزرگساالن كمك كرد تا ديدگاههاي خ" : در اين باره مي گويد " 
تالش وي  اين تغيير از طريق قرار گرفتن بزرگسال در موقعيت ناشناخته و . ، فرضيه هاي وايده ها برسند مفاهيم

همان گونه كه مزيرو مي گويد ،  . )100: 1387 ، ٣ جارويس ( " براي شناخت آن موقعيت انجام مي گيرد

                                                      
، دانشگاه شاهد ) ره ( تهران ، بزرگراه خليج فارس ، روبروي مرقد امام : دانشيار گروه علوم تربيتي دانشگاه شاهد ، ادرس  1

   mirzamohammadi@shahed.ac.ir   : ، دانشكده علوم انساني ، گروه علوم تربيتي ،  ايميل 
2 Mazirow 
3 Jarvis 
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شود تا يادگيرنده براي زندگي خود معناي جديدي بسازد و تفسير متفاوتي اموزش و يادگيري مداوم موجب مي 
  .از هستي داشته باشد 

بنابراين به او كمك مي كند تا توانمندي هاي خود . انسان است  "فاعليت  "مداوم مبتني بر اموزش و يادگيري 
 همانندصالحيت هاي كليدي  دربرگيرنده داين توانمندي ها مي توان .را براي حضور موثر در اجتماع توسعه دهد 

...  هاي كارآفريني و هاي شناختي، سواد فرهنگي، مهارت هاي ارتباطي، مهارت سواد چند رسانه اي، مهارت
روي آورد ، مي تواند مسير  مداوم به آموزش يادگيرندهاگر  ) . 7:  1388ميرزامحمدي و ظفري پور ، ( باشد 

 . اين مسير با انگيزه فزاينده حركت كندزرگسالي خودش تعريف كند و در حركت خويش را در طول زندگي ب
سواد آموزي براي " بر اين اساس ، يونسكو در برنامه. آموزش فرصت بازسازي زندگي را به بزرگسال مي دهد 

، بين المللي  يهمكار ، آموزش را حق هر بزرگسالي مي داند تا در اعتالي صلح ، تفاهم و "همه بزرگساالن
كمك به درك نقادي از مسائل اجتماعي ، تحقق عدالت اجتماعي ، شوق به بهسازي محيط زيست ، تالش براي 

  . ) 2008،  ١ليند( مددكار باشد .... بزرگداشت فرهنگ ، رشد حس زيبا شناختي و 
اين منظري .ببرد  "لذت  "خود  مي تواند به يادگيرنده كمك كند تا بهتر از زندگياموزش و يادگيري مداوم 

است كه در عرصه اموزش مداوم و در مقايسه بانقش اين نظام اموزشي در بهبود توانمندي هاي حرفه اي 
معتقد است كه  2 "اوكشات  " .قرار گرفته است يادگيرنده ، كمتر به ان توجه شده و تحت الشعاع حرفه اموزي 

اين ظرفيت مي تواند از طريق طرح . است  "3ظرفيت سازي براي فراغت  "تمايز انسان از ساير موجودات در 
  . ) 2016، ٤گري (  باشد...... سئواالت ، گفتگو ، اكتشاف ، و 

فلسفه اموزش و يادگيري مداوم ، انسان را بالقوه يادگيرنده اي مي داند كه : مي توان گفت فوق بر اساس مراتب 
لذت " براي زندگي خويش ، از ان  "معناسازي " ا تغيير ديدگاه خويش باشد و ب" عامل " امادگي ان را دارد تا 

  .ببرد  "
  
  :روش - 2

   :در تحقيق حاضر ، از روش هاي  پژوهش تحليل مفهومي و تطبيقي استفاده شده است 
فهم و بهبود بخشيدن به مجموعه مفاهيم يا ساختارهاي براي يا تحليل فلسفي ، " 5  تحليل مفهومي "روش

ان ها تجربه را تفسير مي كنيم ، مقاصد را بيان مي داريم ، مسائل را ساخت بندي مفهومي است كه ما بر حسب 
روش تحقيق تحليل مفهومي ، ) .  43: 1387،  1و دانيل 6كومبز(مي كنيم ، و پژوهش ها را به اجرا در مي اوريم 

                                                      
1 Lind 
2 Oakeshott 
3 capacity for leisure 
4 Gray 
5conceptual analysis 
6 Coombs 
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ارزيابي ساختار " ، و"  3مفهوم پردازي"، "  2تفسير مفهوم"خود به سه صورت اصلي قابل اجرا است كه شامل 
درتفسير مفهوم ، هدف پژوهش گر ، دست يافتن به تفسير عيني قابل دفاع از يك اصطالح . مي باشد "  4مفهوم

در مفهوم پردازي .است كه ان اصطالح هم مستلزم فهم معتبري از استفاده يا معناي ان در زبان عادي ، مي باشد 
مواقعي كه مفاهيم موجود داراي ابهام و نيازمند مفهوم پردازي ، مفاهيم نوين ايجاد مي گردد ، به خصوص در 

در ارزيابي ساختار مفهوم ، عالوه بر فهم ، ساختار مفهومي زيرساز يك نظريه ، الگو ، برهان  ، يا . جديد باشند 
ز جز يك برنامه پژوهشي مد نظر است ، تعيين كفايت يك ساختار مفهومي براي استفاده در يك تحقيق تربيتي ني

  . ) 44: پيشين ( ء غايات ان به حساب مي ايد 
 " ،است  "تحليل تطبيقي پيوسته  " انبخش اصلي  ) 2008(  "٦گيون "به باور  كه"  5تحليل تطبيقي"روش  

بخشي از داده ها همچون يك مفهوم ، يا يك گزاره با ديگر مفاهيم و گزاره ها  ، مقايسه مي شود تا شباهت ها و 
با جداسازي و مقايسه پيوسته مفاهيم و گزاره ها  ، امكان گسترش الگوي مفهومي . تفاوت هاي انها اشكار شود 

  ) . 100( "و گزاره ها  است مهيا مي شود كه نشان دهنده روابط گوناگون ميان مفاهيم
نظر فلسفه هاي از  مداوماموزش  اهدافدر تحقيق حاضركه هدف ان بررسي و تحليل   با توجه به مراتب فوق ،

، از ميان انواع روش هاي تحقيق مربوط به تحليل مفهومي ، از تفسير مفهوم استفاده  مي باشدتربيتي مختلف 
 مفهوم هدفدستيابي به تفسيري عيني و قابل دفاع از  در وهله اول ،،  چرا كه هدف اساسي تحقيق .شده است 
اهداف اموزش مداوم در اين فلسفه ها مورد مقايسه و  بر اين اساس ابتدا. مي باشد  هاي تربيتي مختلفدر فلسفه 

ناسب صورت اموزش مداوم در فلسفه تربيتي اسالم به عنوان گزينه م ) و مباني( و ان گاه اهداف نقد قرار گرفته 
   . بندي و معرفي شده است 

  
  :  يافته ها- 3

  ؟چه اهدافي را براي اموزش مداوم تعريف كرده اند ديدگاه هاي فلسفي گوناگون : پاسخ به سئوال اول تحقيق 
 ، پيشرفت گرايـي  )آزاد(پنج نظريه ليبرال ) 1393(الياس و مريام .  نظريه هاي فلسفي داراي تنوع فراواني هستند

در مقالـه حاضـر نيـز    .  را در آموزش بزرگساالن معرفي كرده اند ي، راديكال و تحليل ، انسان گرايانه رفتارگرايانه، 
  :نظريه هاي فوق مورد نظر قرار گرفته و اهداف آن ها در آموزش مداوم احصاء و به شرح زير معرفي شده اند

  ): آزاد( اهداف آموزش مداوم در آموزش ليبرال 

                                                                                                                                                                 
1Daniels 
2 concept development 
3 concept interpretation 
4 conceptual structure assessment 
5 comparative analysis 
6 Given 
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در واقـع اولـين فيلسـوفان ايـن     .  سال قبل از ميالد مسيح مي رسد 500به حدود ) ازاد ( زش ليبرال پيشينه امو
و "  1آرنولـد  ".  مكتب افالطون و ارسطو بودند كه به برتري اين نوع آموزش برسـاير آمـوزش هـا اعتقـاد داشـتند     

بـا   "  3آدلـر "،  و" 2هاچينز"انديشمنداني مانند نيومن در قرن نوزدهم به اين تفكر گرويدند و در دوره حاضر هم 
بـا   "  7پيتـرز "و  " 6 اشـكال دانـش   "با ارائه ايده  " 5هرست"و فيلسوفان تحليلي مانند "  4يديا  طرح پا "احياء 

هدف اصلي تعلـيم و تربيـت   ) . 2009،  9مالكاي( از حاميان اين نظريه هستند 8  “شخص فرهيخته   "طرح ايده 
وزش و پرورش ازاد ، پرورش انسان خوب است كه بتواند از طريق پرورش خرد ، بـه زنـدگي سـعادت    در مكتب ام

مورد نظر است كه از طريق كسب دانـش بـراي خـود دانـش ،      "ذهن كلي"در اين مكتب ، پرورش . مندانه برسد 
بوده و از اهميت  و مقاصد بيروني ، محصول جانبي كسب دانش صورت مي گيرد ايجاد لذت ذهني و اعتالي عقلي

عنصرعقلي را ارزشـمند تـرين خصيصـه انسـاني      ،اموزش و پرورش ازاد نظران  صاحب. ثانويه برخوردار مي باشند
گـاه بـه شـناخت واقعـي      آن،كـار ببـرد  ه صحيح ب اين باورندكه اگر آدمي اين عنصر را به گونه بر تلقي مي كنند و

عقلـي اسـت كـه    ، عقـل تعلـيم يافتـه    به نظر انـان ،  .  خواهد كردواقعيت نهايي را درك  و پديده ها خواهد رسيد
  )  . 1391ميرزامحمدي ، زيبا كالم مفرد  ، و صحبت لو ، ( امور داشته باشد به هم پيوسته از و نگرشي مرتبط

 -، ديني ، اخالقي ، چهار هدف عقالني براساس مراتب فوق، مي توان گفت آموزش مداوم در فضاي آموزش ليبرال
، انسان اساسـاً موجـودي عقالنـي اسـت و      از نظر مدافعان آموزش ليبرال. نوي و زيباشناختي را در بر مي گيردمع

، اساسـي را   پرورش خرد.  الزم است كه به طور مداوم به كسب معرفت بپردازد تا به يك فرد خردورز تبديل شود
دسـتيابي بـه فضـايل اخالقـي     .  قـل باشـد  آموزش اخالقي بايد مبتني بـر ع .  براي آموزشي اخالق شكل مي دهد

تربيت معنوي و دينـي  .  ت، مستلزم پرورش عقالني اس مختلف كه مورد تأكيد فيلسوفان آموزش ليبرال مي باشد
، هـدف آمـوزش    مربيان ديني آمـوزش آزاد .  ليبراليسم آموزشي ارتباط نزديكي با آموزش اخالقي دارد در فلسفه

در نهايـت، پـرورش حـس زيبـايي     .  خت خداوند و واقعيات روحاني جهان مي داننـد مداوم را ترويج و تحكيم شنا
مي سازد كه از طبيعت و هستي  لذت ببرد و  ريادگيرنده مداوم را قاد"  10هنرهاي آزاد"شناسي از طريق آموختن
صـورت  تصوير زير نشان مي دهد كه  اهداف آمـوزش مـداوم در آمـوزش ليبـرال بـه      .  نسبت به آن قدردان باشد

  : پيوسته و مكمل يك ديگر هستند

                                                      
Arnold 3 
Hutchins 4  
Adler 5  

6 paideia proposal 
7Hirst  
6 forms of knowledge 
7Peters  
8  educated  man 
9  Malcahy 
10 liberal arts 
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  اهداف آموزش مداوم در آموزش ليبرال:  1تصوير 
  

                              
  :اهدف آموزش مداوم در پيشرفت گرايي

هدف كلـي  . نگريسته و به آن نگاه كاربردي دارد"  1سود گرايانه "پيشرفت گرايي هدف آموزش مداوم را از منظر 
تأكيد بر آموزش حرفه اي و سود گرايانه، يادگيري . است"  2يوزحرفه آم" ي پيشرفت گرادر فلسفهآموزش مداوم 

به كمك تجربه، كندو كاو علمي، مشاركت گروهي، و جستجوي پاسخ براي مسائل اجتماعي از مؤلفه هـاي اصـلي   
ژگي هـاي  مفيـد، كـاربردي و    به نظر فيلسوفان پيشرفت گرا، علم داراي وي. اين نظريه در آموزش مداوم مي باشد

محـور و روش آن مسـاله    –بر اين اساس، آموزش مداوم بايستي تجربه ). 80:الياس و مريام(بودن مي باشد عملي 
اهداف آموزش مداوم را محدود به پـرورش   يا سنتيپيشرفت گرايان معتقدند آموزش ليبرال . اي و موقعيتي باشد

تـر ارائـه داد و   در حالي كه بايـد ديـدگاهي گسـترده   . نظري كرده بود قواي عقالني از طريق تحصيل برخي دروس
مداوم با نيازها، عاليق، تجـارب و خواسـته هـاي     ندهتوجه به يادگير. هاي درسي دانست فراتر از كتاب را  تحصيل

گسـترش تجـارت و صـنعت، برنامـه درسـي، مسـاله توسـعه،        . فردي بايد جايگزين برخي رشته هاي نظري گردد
پيشرفت گرايي را بيشتر كرده  يش گرايي، مشاركت اجتماعي و آموزش كارگران، استقبال از آموزش مداوم درآزما

  ).84: پيشين( است 

  :اهداف آموزش مداوم در رفتارگرايي

تجارب يادگيري و  .در قالب رفتارهاي مشخص مي داند " آموزش مهارت ها "رفتارگرايي هدف آموزش مداوم را  
تفاوت هاي فردي يادگيرنده و مدت زمـان الزم بـراي كسـب    . در اين نوع آموزش مشخص مي باشدشيوه ارزيابي 

                                                      
1 utilitarian 
2 training 

هدف اخالقي

هدف 
عقالني

 -هدف ديني
معنوي

هدف 
زيبايي 
شناختي
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ي در اين نظريه، داراي عرصه اي وسيع و مشتمل بر ت آموزمهار. مهارت، در رفتارگرايي مورد توجه قرار مي گيرد
 .دوره هاي آموزش مداوم غيررسمي و تجربي است

  :اهداف آموزش مداوم در انسان گرايي

گرايـان ، انسـان در يـادگيري    هسـتي  در نـزد  . هستند  "اگزيستانسياليسم  "انسان گرايان متاثر از فلسفه هستي 
انسـان  ) .  14: 1395 جـارويس ، (او جهان را با ذهن مي شناسد و با عمل و عواطف تجربه مي كنـد  . عامل است 

از جهان جدا مي شود و دوباره به ان . اموزد او در سراسر زندگي مي ) . 4: پيشين ( موجودي در حال شدن است 
توجـه بـه شـأن و    "انسان گرايي هدف آمـوزش مـداوم را   ) . 20: پيشين ( اين اساس يادگيري است . مي پيوندد 

. توسـعه يافتـه اسـت    "2ژيآنـدراگو "اصـطالح  با بيـان  "  1نولز ملكم"اين نظريه توسط . مي داند "استقالل انسان
تأكيد  ، يادگيرنده خودپنداره يادگيرنده مداوم براي يادگيري، احترام به تجارب زيسته توسعهآندراگوژي مبتني بر 

آمـوزش مـداوم در انسـان    .  )184-186:  اليـاس و مريـام  (مي باشد  ، و كاربرد بالدرنگ دانش بر فرايند يادگيري
، يعنـي تسـهيل يـادگيري     گرايانـه اول آموزش موضوعات درسي به شـيوه انسـان   :  گرايي دو ويژگي اساسي دارد

  .دوم آموزش بعد عاطفي يادگيرنده مداوم در كنار بعد عقالني وي ، و موضوعات درسي توسط يادگيرنده مداوم

  :اهداف آموزش مداوم در آموزش راديكال 

بر  " 3فريره پائولو"اين نظريه به انديشه. يادگيرنده مي داند "آگاه سازي "آموزش راديكال هدف آموزش مداوم را  
فريره در كتـاب آمـوزش سـتمديدگان،    . آموزش مداوم را ابزاري براي آزاد كردن يادگيرنده مي داند وي .مي گردد

آمـوزش راديكـال بـا    . سياسي قلمـداد مـي كنـد   ) عامل(گر سوادآموزي را يك كنش سياسي و يادگيرنده را كنش
اساس ديدگاه ايليچ، آموزش مداوم بايد از فضاي رسمي بر . تداوم يافته است "4ايوان ايليچ"جنبش مدرسه زدايي 

  .آن خارج و به فضاي غيررسمي وارد شود و همه جامعه را شامل گردد
  :اهداف آموزش مداوم در فلسفه تحليلي

فيلسـوفان  . مـي دانـد  مورد استفاده در ايـن حـوزه    "روشن سازي مفاهيم"فلسفه تحليلي هدف آموزش مداوم را  
از نظر آنان، آموزش مداوم بايد در . آموزش مداوم را فعاليتي هنجاري و ارزش مدار مي دانند پيترزتحليلي متاثر از 

از اين منظر، فيلسوفان تحليليِ آموزش مداوم بـه ليبراليسـت هـاي آموزشـي     . فرهيختگي را ايجاد كند يادگيرنده

                                                      
1 knowles 
2 andragogy 
3  Freire 
4  Illich 
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بـه ايجـاد هوشـياري در يادگيرنـده،     به طور كلي آموزش مداوم از نظر فيلسوفان تحليلـي بايـد   . نزديك مي شوند
  ) .262-264: الياس و مريام(پرورش فضايل عقالني، و يادگيري ارزش هاي اخالقي منجر شود 

  
    ؟ ديدگاه هاي فلسفي گوناگون وارد است در اموزش مداومچه نقدهايي بر اهداف  : پاسخ به سئوال دوم تحقيق 

نظريـه  : نظريه هاي پنج گانه فلسفي آموزش مداوم را از منظر اهداف آنان مي توان به دو دسته تقسيم مـي شـود  
انسان گرائي و تحليلي از يك سو، و نظريه هاي پيشرفت گرايي و رفتارگرايي در سـوي  ). آزاد(هاي آموزش ليبرال 

خالقي و عاطفي و در دو نظريه آخر، آموزش حرفـه  معنوي، ا -در سه نظريه اول، پرورش ابعاد عقالني، ديني. ديگر
البته بايد گفت كه قرار دادن پنج نظريه فوق در دو دسـته كلـي   . ها و مهارت ها مورد توجه و تأكيد قرار مي گيرد

به اين معنا نيست كه در درون اين دو دسته، نظريه هاي فلسفي آموزش مداوم هيچ اختالفي با يك ديگر ندارند و 
بـه  . چنان كه اگر اين گونه بود، به جاي پنج نظريه، فقط دو نظريـه مطـرح مـي شـد    . ك حرف را مي زننددقيقاً ي

ليبراليسـت هـا بـر آمـوزش     ، با انسان گرايي و تحليلي ) آزاد(عنوان نمونه، در مقايسه ميان آموزش مداوم ليبرال 
اجتمـاعي و بـه ويـژه سياسـي آمـوزش      موضوعات درسي تاكيدات زيادي دارند در حالي كه انسان گرايان به وجه 

همچنـين فلسـفه   . لي ها به روشن سازي مفاهيم مورد استفاده در آموزش مداوم تأكيد مـي كننـد  حليو ت، مداوم 
ي از پوزيتيويسم را با خود به همراه دارد در حالي كه ليبراليسم و به ويژه انسان ي، زمينه ها تحليلي آموزش مداوم

در مقايسه ميان پيشرفت گرايي و رفتارگرايي نيز مي توان به اختالفاتي اشاره . هستند گرايي، مخالف پوزيتيويسم
. مداوم از آزادي بيشتري نسبت به رفتارگرايي برخـوردار اسـت   به عنوان مثال در پيشرفت گرايي، يادگيرنده:  كرد

به حد تسلط و به صورت گام به چنان كه يادگيرنده مداوم در رفتارگرايي ملزم است مسير مهارت ها را تا رسيدن 
  .گام طي كند

  :با توجه به مراتب فوق، در ادامه اهداف هر دسته از نظريه هاي آموزش مداوم مورد نقد قرار مي گيرند
آمـوزش مـداوم   . نظريه هاي پيشرفت گرايي و رفتارگرايي توجه ما را به ضرورت هاي زندگي امروز جلب مي كنند

صـالحيت هـاي   "ت خاص خود را طلب مـي كنـد و يادگيرنـده مـداوم بايسـتي بـه       الزاما "جهاني شدن"در عصر 
يـادگيري در ايـن عصـر از مفهـوم      .) 1384، 2كارنوي(فردي و حرفه اي در اين عصر دست يابد  زندگي 1"كليدي

 "بـراي   يـادگيري  مـي توانـد شـامل    اين حـوزه هـا   .شامل مي شودرا سنتي آن خارج شده و حوزه هاي وسيعي 
تأكيد بر حوزه هاي چهارگانه فوق، ).  2،1999دلورز( باشد 1"باهم بودن"و  5"بودن "، 4"عمل كردن"، 3"فهميدن

                                                      
1 key competencies 
2   Carnoy  
3 learning to know 
4learning to do  
5 learning to be 
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 .در آموزش مداوم را توجيه مي كند فوق، ضرورت توجه به فلسفه هاي پيشرفت گرا و رفتارگرا

مـداوم دارنـد و وجـه     ال نظريه هاي فلسفي پيشرفت گرا و رفتارگرا نگاهي سودگرا و ابزاري به يادگيرندهحاين  با
در حقيقت در فضاي اين نظريه ها، آموزش مداوم سيمايي عمـل زده  . غايي و آزاد وي را مورد غفلت قرار داده اند

 4تربيت خـود  "بر در جامعه جهاني بايد " 3اقتصاد دانشي " اين درحالي است كه در مقابل ايده. به خود مي گيرد
اين نوع از يادگيري بايد يادگيرنده را نسـبت   .وجوه اخالقي هم معطوف گردديادگيري مداوم بايد بر . تاكيد شود"

" او از . انسان امروزي غرق در كار شده و نمي تواند فراتر از ان بـرود  . به موقعيت يادگيري هوشيار و فهميده كند

 بنابراين بايـد از  ) .  2016گري ، ( تبديل شده است "  ٦ودن به عنوان نيروي كارب " ، به "٥ بودن به عنوان انسان
الزم اسـت  . ) 2006،  7ليـف چهين. (حركـت كـرد   "پداگوژي يـادگيري انتقـادي  "به  " يادگيري مداوم پداگوژي"

هرمنوتيـك موجـب   . ارتباط پويا و معناداري بين سه عنصر يادگيري مداوم، جهاني شدن و هرمنوتيك برقرار شود
يـادگيري مـداوم بايسـتي    ). 2008، 8كريستين(  ود و اين عنصر، ضلع سوم مثلث استمي ش فهم يادگيري مداوم

  .ايفا كند "١٠ تمركزدهي بر فاعل شناسا"آورد و نقش مهمي را در بار " 9خود سامان ده"يادگيرندگان را 
پـرورش  . مي باشد و انسان گرايي، غايت گرا هستند و موجود انساني غايت آن ها) آزاد(وزش ليبرال منظريه هاي آ

آموزش مداوم در . معنوي و عاطفي در يادگيرنده مداوم، ضرورت زندگي انساني است -ابعاد عقالني، اخالقي، ديني
النه آمـوزش ليبـرال را دريافـت    يادگيرنده اي كه بايـد مسـئو  . اين نظريه ها، براي آزادسازي ذهن يادگيرنده است

مداوم، يادگيرنده عالوه بر موفقيـت در شـغل نسـبت بـه آن احسـاس       در آموزش ليبرال). 55: الياس و مريام(كند
جستجوي . آموزش علوم در اين دسته از نظريه ها به منظور بقاي هستي انساني است. خوبي هم به دست مي آورد

موفقيت، رشد ويژگي هاي اخالقي، تالش براي آرمان هاي معنوي و ديني، جستجوي زيبايي در زندگي همگـي از  
  . دهاي نظريه هاي آزاد و انسان گرا در آموزش مداوم هستنددستاور
عمدتاً گذشته نگر  و انسان گرا با اين انتقاد جدي مواجه شده اند كه) آزاد(ليبرال ، نظريه هاي آموزش حال با اين

به علوم و فناوري هاي روز كـم توجـه هسـتند و ايـن      ها اين نظريه . هستند و بر آثار گذشتگان معطوف شده اند
همچنين اين نظريه هاي فلسفي، آموزش مهارت هـا را  .  ها را از مسائل اجتماعي جديد دور كرده است مسئله آن

                                                                                                                                                                 
1learning to live together / with others 
2  Delors  
3 knowledge economy  
4 pedagogy of the self  
5 Human being 
6 Human worker 
7   Hinchliffe  
8 Kristensson 
9 self- organizing  
10 subjectivation 
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هـد كـه    آموزش مداومي را مي خوا از اين روست كه ديوبي.  از اولويت هاي خود خارج كرده و به حاشيه رانده اند
  ).86 : پيشين( هم عملي باشد هم ليبرال و

بـراي مواجهـه   .  ، واقعيت اجتناب ناپذير اين عصـر مـي باشـد    تغيير در همه ابعاد زندگي فردي و اجتماعي انسان
.  ، نظام آموزش مداوم بايستي صالحيت هاي الزم و كافي را در اختيار يادگيرنده قـرار دهـد   منطقي با اين شرايط

و انسان گرا با تمركز بيش از حد بر علوم و هنرهاي آزاد و ميـراث  ) آزاد(سفي ليبرال ، نظريه هاي فل بر اين اساس
  . تمدني بشر، از دانش هاي كاربردي روز و علوم جديد غفلت كرده اند

  
چه  مناسب اموزش مداوم اهداف تربيتيبا توجه به  گوناگوني ديدگاه هاي فلسفي ، : پاسخ به سئوال سوم تحقيق 

    ؟ مي باشند
، بر بخشي از اهـداف   ، هر دسته از نظريه هاي فلسفي همان گونه كه در پاسخ به سوال قبلي تحقيق مشخص شد

به گونه اي كه مي توان تأكيدات آن ها بر اهداف را دو  ندآموزش مداوم توجه كرده و از بخش ديگري غافل شده ا
،  براين اساس.  است "حرفه آموزي"گر آنو طرف دي  "پرورش عقل"كه يك طرف آن  قرار دادطرف يك پيوستار 

، اهداف جامعي را بـراي آمـوزش مـداوم تعريـف      ه مي شود كه هيچ يك از نظريه هاي فلسفي مطرح شدهظمالح
جا اهميت بيشتري پيدا مي كند كه بخواهيم بـراي نظـام آموزشـي مـداوم در كشـور       اين مساله از آن.  نكرده اند

اين سـوال   ، )يا بايد باشد(جايي كه فلسفه تربيتي كشور ما اسالمي است  از آن.  ببريمخودمان از اين اهداف بهره 
مطرح مي شود كه اهداف آموزش مداوم در فلسفه تربيتي اسالم چه مي باشد؟ و اين اهداف چگونه مي تواند براي 

 مـداوم را در فلسـفه   آموزش مداوم مناسب باشد؟ با توجه به مراتب فوق، به نظر مي رسد بتـوان اهـداف آمـوزش   
نكتـه اول  ، بـا   :  در اينجا ذكر دو نكتـه الزم اسـت   . تربيتي اسالم به شرحي كه در ادامه مقاله مي آيد، بيان كرد

در اهداف و مباني آموزش و يادگيري مـداوم بـه   .  تربيتي اسالم مطرح است "فلسفه"توجه به اين مطب كه بحث 
از ميـان فيلسـوفان    ، نكته دوم . شده استنته شده و به آيات و روايات ورود بيان ديدگاه فيلسوفان اسالمي پرداخ

، و مالصـدرا بـه عنـوان     مسلمان، فارابي و ابن سينا به عنوان پيشروان فلسفه اسالمي و نماينـدگان فلسـفه مشـاء   
  . فيلسوف شاخص متاخر و از نمايندگان بزرگ فلسفه اشراق انتخاب شده اند

وجود شناختي، انسان شناختي، معرفت شناختي و ارزش شناختي در فلسـفه تربيتـي اسـالم    با تحليل مولفه هاي 
ايـن  .  مـي باشـد   "كمال نفس انسـان  "مي توان به اين نتيجه رسيد كه هدف غايي آموزش مداوم در اين فلسفه 

  :ي زير تدوين شده استنايمبگزاره هاي ، بر اساس  هدف
مالصدرا به زيبـايي ايـن   .  ، جزء ماهيت انسان مي باشد حركت در وجود:  انسان موجودي كمال طلب است) الف 

 ( "، وجـودي در حـال تحـول و اشـتداد اسـت      ا هـو انسـان  بمانسان " : ويژگي انسان را به صورت زير آورده است
 )346:  8 ج ،1368

وجود او و از طريق قرار  فيلسوفان مسلمان، كمال انسان بعد از در انديشه:  كمال انسان متأخر از وجود اوست) ب 
) 54:  ، باب ششم1390( "التنبيه "فارابي در رساله .  گرفتن در مسير آموزش و يادگيري مداوم محقق مي گردد

، حالت ديگري يافت مـي   هرچند قوه اي كه از آغاز در نهاد آدمي سرشته است امري اكتسابي نيست" : مي گويد
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) 373:  1391 ( " اخـالق  في رساله" ابن سينا نيز در . " د حاصل كندشود كه آدمي مي تواند آن را به سعي خو
ل به صورت مستمر و در طول زمان مـي  عپيدايش خُلق ها در نفس را حاصل عادت، و عادت را حاصل تكرار يك ف

، بـه صـورت مسـتمر در بسـتر حركـت       مالصدرا نيز نفس انسان با توجه به تجرد جـوهري خـود   در فلسفه.  داند
حركت اشتدادي نفس از مبداء وجود حسي نفـس آغـاز   " وي مي گويد .  ، در حال تحول است جوهري اشتدادي

 ).242:8 ج ،1368( "مي شود و تا مقصد عقل مستفاد ادامه يابد

از نظر فيلسوفان مسلمان  از فارابي و ابن سينا گرفتـه تـا   :   كمال در انسان مستلزم فاعليت اوستبه رسيدن ) ج 
را و ديگران، حركت انسان از مراحل ابتدايي كمال يعني هيوال يا عقل بالقوه، تا مراحل عالي آن يعني عقـل  مالصد
، بـالجبر و   ، بالقسـر  مالصدرا ضمن بيان اقسام فاعليت شامل فاعليت بـالطبع . اوست "فاعليت "، در گرو  مستفاد
دانسته و آن را فاعليتي مي داند كـه در آن فعـل بـا     را به طور عمده مختص انسان) بالقصد( نوع چهارم ،  بالعنايه

: 1388هـدي،  لعلـم ا ( ، صادر مي شود و فعل متعلق به قصد فاعل است فاعل كه بر علم او متكي است علم و اراده
136.( 

البتـه عقـل از   .  ، عقل اسـت  ، غايت حركت نفس در انديشه فيلسوفان مسلمان:  است عقلكمال  نفس،غايت ) د 
 (، بالملكـه   ) بـالقوه  ( به عنوان مثال در نظر فارابي عقل انسان شامل سه مرتبـه هيـوالني  .  آنان مراتبي داردنظر 

مالصدرا نيز حركت استكمالي نفس را از حواس ظاهري به حواس ) . 49-50: 1907( و مستفاد مي باشد)  بالفعل
، حركت نفس به سـوي عقـل فعـال     آنان زد همهغايت اين حركت در ن.  باطني و از آن جا به عقل ادامه مي دهد

نفـس جـامع   " .  ، همه استعدادهاي انسان در نفس او جمع شده اند از نظر او.  انسان و خدا است است كه واسطه
 . )122 : 8 ج ،1368( "جميع مراتب امكاني آدمي است

فس انسان در طول حيـات او بـه طـور    ، ن از ديدگاه فيلسوفان مسلمان:  كمال انسان فرايندي ديالكتيكي است) ه 
، حركـت انسـان همـواره     بـر ايـن اسـاس   .  عود و نزول در سلسله مراتب وجودي خويش اسـت صمستمر در حال 

ت انسـان و اراده اوسـت    آمـوزش و  .  استعاليي نيست بلكه گاهي حالت نزولي به خود مي گيرد و اين نشانه فاعليـ
حركت انسان در مراتب نـازل كمـال كـه معطـوف بـه      .  سوي استكمال ببرديادگيري مداوم مي تواند انسان را به 

 نامتعين،  ، الگوي تعريف شده اي دارد ولي در مراتب عالي كه معطوف به نفس ناطقه انسان مي باشد جسم اوست
 . حركت انسان به سوي كمال مي باشد ، حاكي از گسترش عرصه اين ويژگي.  است

كه جامع همـه علـوم   (، حكمت  در نزد فيلسوفان مسلمان:  ي و هم وجه عملي داردل انسان هم وجه نظرامك) و 
اين تقسيم بندي نشـان مـي دهـد كـه در نظـر فيلسـوفان       .  به دو قسمت نظري و عملي تقسيم شده است) است
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علـوم   "احصـاء العلـوم   "فارابي در آثار مختلف خود به ويژه كتاب .  ، جامعيت علوم مورد توجه بوده است مسلمان
ابن سـينا نيـز در   . مختلف را احصاء و معرفي كرده كه شامل مجموعه اي كامل از دانش هاي نظري و عملي است 

(  "عيون الحكمه  "وي در رساله . راه فارابي را پيموده و نواوري هايي نيز در اين زمينه دارد تقسيم بندي علوم ، 

 قـدري  به عملي و نظري حقايق به تصديق و تصور امور ، حكمت" : گويد مي آن اقسام و حكمت بيان در )١٩٨٠
 كـه  اسـت  اموري به مربوط كه حكمتي.  است درآن انسان نفس شدن كامل و باشد ، مي دارد را آن طاقت بشر كه
 ، كنـيم  عمـل  آن بـه  كـه  ماسـت  بـر  كـه  حكمت از بخشي و شود مي گفته نظري حكمت ، كنيم نمي عمل آن به

تربيتـي  فلسـفه  آمـوزش مـداوم در    غايي و گزاره هاي مبنايي فهد زير ،تصوير  . " شود مي خوانده عملي حكمت
  :اسالم را نشان مي دهد 

  

  

  
  فلسفه تربيتي اسالمآموزش مداوم در  و مباني فهد:  2تصوير 

  

  
  
  
 
 

كمال نفس 
انسان

كمال طلبي ،  
فطرت انسان

تاخر كمال از 
انسان وجود

فاعليت 
انسان

  غايت نفس
، كمال عقل 

فرايند 
ديالكتيكي 
كمال انسان

وجوه نظري و 
عملي كمال  

انسان
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  : جمع بندي-4

به يكي از سه طريق زيـر   در خصوص داشتن فلسفه اي براي آموزش و يادگيري مداوم ، از منظر اهداف ، مي توان
آشـفته اي از آن   دست به التقاط زد و ملغمه) ب. از ميان فلسفه هاي موجود يكي را انتخاب كرد) الف: عمل كرد 

اين است كه مشخص نيست اهداف مـورد   "الف"ايراد گزينه . فلسفه مناسبي ايجاد نمود) ج. ه ها ايجاد نمودففلس
زيرا آن  اهـداف   . نظر در فلسفه هاي موجود تا چه حد اندازه با شرايط كلي آموزش و يادگيري ما همخواني دارند

ت بـه عاريـت   اآن است كه توده ناموزون از عبار "ب"ايراد گزينه . در بافت اجتماعي متفاوت از ما شكل گرفته اند
بـا  .  ، به عنوان سند فلسفه آموزش و يادگيري مداوم براي ما برجاي خواهد ماند هاي موجودگرفته شده از فلسفه 

بنابراين الزم است فلسفه آموزش و يادگيري مداوم كـه  .  توجه به ايرادات دو گزينه باال، گزينه سوم باقي مي ماند
اره هاي مبنايي مبتني بر آمـوزه اي  ، با اهداف و گز متناسب با شرايط اجتماعي و فرهنگي زيست بوم ما مي باشد

، تـالش   آن چه به عنوان يافته اصلي مقاله حاضر، در پاسخ به سوال سـوم تحقيـق آمـده   . اعتقادي ما تدوين شود
  .است كه با اهداف و گزاره هاي مبنايي آغاز شده است اي اوليه براي صورت بندي فلسفه

  
:منابع  

:فارسي ) الف   

  .اشراق آيت انتشارات :قم  ، طاهري محمود ترجمه و ، تصحيح رسائل مجموعه )1391( سينا ابن
  
تهران ترجمه مليحه راجي ، ،  بنيان هاي فلسفي اموزش بزرگساالن)  1393(مريام . جان ، و شارن . ياس لا  
  .انتشارات اگه : 
  
انتشارات  : تهران ، ترجمه غالمعلي سرمد ، آموزش بزرگساالن و آموزش مداوم )1378( پيتر.  جارويس 

  . سمت
  

، در پيتر جارويس و استال پاركر ،  "رويكردي وجودگرايانه : فلسفه يادگيري انسان  ")  1395( پيتر . جارويس 
  .انتشارات دانشگاه شاهد : ، ترجمه اكبر رهنما ، تهران  رويكردي كل گرا: يادگيري انسان 

  
  ) .ع ( انتشارات دانشگاه امام صادق : ، تهران  نظريه اسالمي تربيت) 1388( جميله . علم الهدي 
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  .انتشارات علمي و فرهنگي: ، تهران ، ترجمه حسين خديو جمالعلوم احصاء) 1389(، ابونصر  فارابي

، ترجمـه   ان چه برنامه ريزان بايـد بداننـد  : جهاني شدن و اصالحات اموزشي )  1384( مارتين  . كارنوي

  .انتشارات يسطرون : رضا فريدي ، تهران محمد حسن ميرزامحمدي و محمد 

ترجمه خسرو  باقري .  "تحليل مفهومي : پژوهش فلسفي  ").1387. (بي . روي . و دنيلز ، لو . ار . كومبز ، جرالد 
تهران . ترجمه محمود مهرمحمدي و همكاران . شورت .سي. ادموند.  روش شناسي مطالعات برنامه درسيدر . 
  . 43-65صص .انتشارات سمت و پژوهشگاه مطالعات اموزش و پرورش : 

: ، تهران  نگاهي نو به اموزش بزرگساالن)  1388( محمد حسن ، و طاهره ظفري پور  . ميرزامحمدي 
  .انتشارات يسطرون 

نظريه ازادي و اموزش و )  1391( طمه زيبا كالم مفرد  ، و علي صحبت لو محمد حسن ، فا. ميرزامحمدي    
  .انتشارات دانشگاه شاهد : ، تهران  پرورش ازاد

  
  :عربي ) ب 
 .دارالقلم : ، تحقيق عبد الرحمان بدوي ، بيروت  عيون الحكمه )  1980( سينا  ابن

، قسم  االدب كلبه: ، تحقيق سبحان خليفاه، عمان السعادهرساله التنبيه علي السبيل ) 1987(الفارابي، ابونصر 

  . الفلسفه الجامعه االردنيه

  . السعاده مطبعه:  ، تحقيق محمدامين الخانجي، قاهره رساله في المعاني العقل) 1907(، ابونصر  الفارابي

  . مصطفوي: ، قم  1-9، ج  الحكمه المتعاليه في االسفار العقليه االربعه)  1368( محمد . صدرالدين شيرازي 
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  يادگيري مادام العمر فرصت يا تهديدي براي رشد؟/ آموزش 
  1دكتر بابك شمشيري

  
  :چكيده

يادگيري قدمتي تاريخي داشته باشد، ليكن اين مفهوم در / آيد كه مضمون معنايي آموزشهر چند به نظر مي
نتيجه، با در نظر در . اي مدرن محسوب مي شودينده، و از جمله مفاهيم متعلق به دچند دهة اخير ايجاد ش
به تعبير ديگر، بار . ايجاد آن، داراي معنا يا معناهاي خاص خود شده است اي مختلفگرفتن زمينه و خاستگاه

ه به اين لذا با توج. معنايي اين مفهوم را بايد در چارچوب دنياي جديد و شرايط و ويژگيهاي آن جستجو كرد
 ؛ز اصطالحات ديگر واجد معاني گوناگون و حتي تاريخي استيادگيري مثل بسياري ا/واقعيت كه اصطالح آموزش

كه  وال را مطرح كرد كه نسبت آن با رشد چگونه است؟ با در نظر گرفتن بار معنايي متفاوتين سئمي توان اي
تواند داشته باشد، پاسخ به اين پرسش مستلزم تحليل معاني متفاوت آن يادگيري مادام العمر مي/ م آموزشمفهو
از اينرو مقالة حاضر قصد دارد . ز سوي ديگر، مفهوم رشد نيز به لحاظ بار معنايي قابل بررسي و تحليل استا. است

يادگيري مادام العمر و همچنين مشخص كردن معناي رشد از نظر ديدگاههاي /با تحليل معاني مفهوم آموزش
معنايي، فرصتي براي رشد ت و با هر يادگيري مادام العمر در هر صور/فلسفي و ديني، نشان دهد كه آيا آموزش

نتايج بدست آمده از اين مطالعه نشان مي دهد كه در . شود و يا بر عكس تهديد كنندة آن استمحسوب مي
مجموع مفهوم رشد از نظر آراء فلسفي و ديني، به نوعي داللت بر حركت در مسير خودآگاهي، جهان آگاهي و در 

تواند يادگيري مادام العمر مي/كه آموزشاين در حالي است . دارد) ديان الهيمطابق با ديدگاه ا(نهايت خداآگاهي
و كسب دانش الزم جهت بهره وري شغلي و راهي براي سازگاري با جامعه و نظام  يبه معناي مهارت آموز

اقتصادي آن تلقي گردد و يا به عنوان فرايند مداوم شناخت هر چه بيشتر خود، جهان و پرورش و -اجتماعي
يادگيري مادام العمر نه /بنابراين مشخص است كه تعريف اول از مفهوم آموزش. محسوب شود. شكوفايي استعدادها

م و مفهوم رشد در حالي كه بين تعريف دو. مي شودتنها فرصتي براي رشد نيست بلكه تهديدي براي آن محسوب 
  .سازگاري وجود دارد

  

  :ليديواژگان ك
  رشد، فرصت، تهديد، دين، فلسفه يادگيري مادام العمر،/آموزش

                                           
  bshamshiri@rose.shirazu.ac.ir ايران ، شيراز،دانشيارفلسفه تعليم و تربيت ،دانشگاه شيراز - 1
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  :همقدم

د نهر چند آموزش و يادگيري در دورة كودكي و اوايل جواني بسيار مورد توجه بوده و هست، ليكن همواره فراي
ي آموزش و از اينرو معنا. يادگيري در تمامي سالهاي زندگي افراد به عنوان يك ارزش تلقي شده است-ياددهي

نقل شده است كه از گهواره تا گور بايستي ) ص(چنانچه از پيامبر اكرم. قديمي است ونييادگيري مادام العمر مضم
نه تنها در نزد دين اسالم بلكه به نوعي در اديان مختلف، كسب معرفت و . در پي كسب دانش و يادگيري بود

حال . مون گرددمعرفتي كه انسان را به حقيقت رهن. يادگيري، امري ارزشمند و حتي مقدس تلقي مي شده است
و يا همچون آموزه هاي آيين ). 1381واري، يت(تلقي گردد »نيروانا«اين حقيقت به مانند آموزه هاي آيين بودا 

و يا مانند اديان توحيدي، شناخت خداي يكتا به حساب ) همان(باشد  »برهمن«رسيدن بههندو، 
  .)1382ناس،(آيد

در تاريخ انديشه هاي فلسفي نيز، . به اديان و آيين هاي مذهبي محدود نمي گردد اهتن العمر داماارزش يادگيري م
براي نمونه، مي توان به سقراط اشاره . مي توان رد پاهايي از ارج و قرب يادگيري و آموزش مادام العمر پيدا كرد

ش گفت و گو را ائيان بود، روسقراط با كنار نهادن گفتار و روش سخنراني كه عمدتاً روش سوفسط. داشت
روشي كه محدوديتهاي سخنراني را نداشته و قابليت استفاده در هر مكان و براي ). 31:1388نقيب زاده، (يدبرگز

در اصل، روش گفت و گو، به عنوان روشي براي تعليم و تربيت، شكستن مرزهاي زماني و مكاني . هر فردي را دارد
ادگيري براي ي–ياددهي  ميم فرايندو را مي توان روشي براي تعگفت و گاز اينرو . براي يادگيري و آموزش است

افالطون نيز . عالوه بر سقراط، مي توان به شاگردش افالطون اشاره داشت. مي تلقي كردتمامي فصول زندگي آد
در نزد افالطون، . به تأسي از استاد خود، تعليم و تربيت را به دورة كودكي و حداكثر جواني محدود نمي نمايد
يعني فعاليتي كه . آموزش در دورة كودكي و جواني، زمينه اي است براي پرداختن به فلسفه به معناي ديالكتيك

سنين بزرگسالي نيز ادامه از اينرو يادگيري براي . هدف از آن رسيدن به شناسايي حقيقي و شناخت حقيقت است
  .كندپيدا مي

، مفهومي جديد و وابسته به دورة معاصر تلقي ١ادام العمرعليرغم ديدگاههاي فوق، اصطالح آموزش و يادگيري م
ميالدي در خالل نشستهايي كه توسط يونسكو در خصوص  60اين اصطالح براي نخستين بار در دهة . مي گردد

كنفرانس جهاني آموزش  ينمسپس بعد از دو. ر شد، مطرح گرديدتحوالت آينده در آموزش بزرگساالن برگزا
را وارد وزش غير رسمي و غير مدرسه اي نسكو خواسته شد كه انواع مختلف آماي عضو يوبزرگساالن از كشوره

                                           
1-Lifelong edcucation 
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احمدي توانا، جعفر (نظام آموزشي خود كرده و براي همة  افراد ، فرصت يادگيري در طول زندگي را فراهم نمايند
  ).44:1392زاده و جاهد،

- كه عمدتا با انقالب يعصر. گيهاي آن بر مي گردداصوالً خلق اين اصطالح و مفهوم جديد، به عصر مدرنيته و ويژ

دورة مدرن، دوره اي است كه جوامع كشاورزي . هاي صنعتي، علمي و حتي سياسي و اقتصادي تداعي مي شود
يد صنعتي و اقتصاد و در جوامع صنعتي، تول. رفته رفته كم رنگ شده و جاي خود را به جوامع صنعتي مي دهند

در اين دوره، شاهد تغييرات و پيشرفتهاي بسيار سريع در قلمرو علوم مختلف . ليستي حاكميت دارندتجارت ليبرا
حكومتهاي دموكراتيك و به نوعي ليبراليسم سياسي ايجاد و توسط از نظر سياسي نيز حركت در جهت . هستيم

اطالعاتي، افزايش -از سوي ديگر، پديدة جهاني شدن رشد وگسترش فناوريهاي ارتباطي. شاهده مي شودم
ه و احساس نياز و ضرورت توجه به مهاجرتها، ايجاد و توسعة شركتهاي چند مليتي، همگي دست به دست هم داد

در حقيقت در معناي امروزي، يادگيري و آموزش مادام . موزش و يادگيري مادام العمر را دو چندان كرده استآ
مدرن، صنعتي و يا حداقل در حال گذار در عصر جهاني شدن  ضائات جوامععمر به نوعي پاسخ به نيازها و اقتال

به ديگر سخن، آموزش و . عصري كه انسان را به شكلي مجبور به تداوم يادگيري و آموزش مي كند. است
يادگيري مادام العمر شيوه اي است براي سازگار شدن با دنياي جديد، اين در حالي است كه در دوره هاي قبل يا 

بدين . ناخت آن بوده استحسين نصر دورة سنت، آموزش و يادگيري براي رسيدن به حقيقت و شبه تعبير سيد
چنين صورت بندي كرد كه در طي تاريخ با دو تعبير از يادگيري و آموزش مادام العمر مواجه  توان اينترتيب مي
د و تعبير مدرن كه تلويحاً ناظر تعبير سنتي از آن كه به نوعي به حقيقت جويي و حقيقت يابي اشاره دار. بوده ايم

حال اگر بخواهيم در چارچوب دنياي جديد و عصر مدرنيته، . بر سازگاري با جامعة صنعتي و زندگي ماشيني است
ح آموزش و يادگيري مادام العمر لبحث كنيم، با اين پرسش اساسي مواجه مي شويم كه معناي جديد و مصط

  اينكه رشد را با خطر مواجه مي سازد؟فرصتي براي رشد به حساب مي آيد و يا 
  

  :روش مطالعه
براي اين منظور نخست بايد . انتقادي را در پيش مي گيرد-براي پاسخگويي به پرسش فوق، نگارنده، روش تحليلي

ي ناسپاس در گام بعدي كندوكاوي نقادانه در مع. ر دادمعناي مختلف رشد را مورد بحث و بررسي نقادي قرا
ادي هاي صورت گرفته در گام آخر، بر اساس تحليلها و نق. ادگيري و آموزش مادام العمر داشتمفهوم امروزي ي

  .مي توان نشان دادكه تهديدها و فرصتهاي اين مفهوم در رابطه با رشد انسان كدامها هستند
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  :بحث و بررسي
رشد را مورد بحث و همانطور كه گفته شد، براي دستيابي به پاسخ پرسش فوق، نخست بايد، معاني مختلف 

اصوالً مفهوم رشد از جمله مفاهيمي است كه ارتباطي بسيار تنگاتنگ و حتي در هم تنيده با . بررسي قرار داد
تعليم و تربيت، عمدتاً چه به شكل  ديشه هاي فلسفةبه همين دليل، آراء و ان. مفهوم تعليم و تربيت پيدا مي كند

به شكلي . براي مثال مي توان به دورة يونان باستان اشاره داشت. اشته اندمستقيم و يا غير مستقيم، نظر به رشد د
زندگي سعادتمند و رسيدن به سعادت در زندگي تلقي شده تلويحي در آراي فلسفي اين دوره، رشد به معناي 

توان يبدين ترتيب مراد از رشد را م. ستسعادت نيز به نوبة خود، دال بر اخالق و دانايي ا.)1384گوتك،( است
به همين دليل است كه افالطون چهار هنر اخالقي مشتمل بر دانايي، . شكوفايي خرد و زندگي اخالقي تلقي كرد
                  ين مرتبة رشد و معناي حقيقي سعادت در زندگي مي داندردادگري، جرات و خويشتنداري را برت

  ).1388نقيب زاده،(
بدين معني كه رشد، حركت به . ، مفهوم رشد با سعادت گره خورده است)نيونان باستا(ه در مجموع در اين دور
حال اين نيكبختي را بايد همچون افالطون و ارسطو در اخالق و . سعادت و نيكبختي است سمت زندگي توأم با

دانايي جستجو كرد و يا چونان سقراط در خودشناسي و يا همچون رواقيون در مفهوم لذت و البته نه لذتهاي 
 تعلقاتن كلبيون در رهايي از قيد و بندهاي مادي و مالي و اني بلكه لذتهاي معنوي و يا همچومادي و جسم

  .دنيوي
ه هاي فلسفي شفلسفة اسكوالستيك، حاصل امتزاج اندي. در دورة قرون وسطي تفوق با فلسفة اسكوالستيك است 

به  نچنان رسيدمهترتيب، در چارچوب اين مكتب، هدف بدين . ارسطويي و آموزه هاي مسيحيت مي باشد
و رهبانيت  هداخالقي كه ز. سعادتي كه مشروط به ايمان به مسيح و زندگي اخالقي مسيحي است. سعادت است

به همين دليل است كه در اين عصر، شاهد رشد و گسترش ). 1385دادبه، (در آن بسيار پر رنگ و برجسته است
  . تلف در سرتاسر قلمرو مسيحيت هستيمصومعه ها و ديرهاي مخ

و اما از آغاز عصر رنسانس به بعد مجال براي ظهور و رشد، ديدگاهها و آراء فلسفي گوناگون و متفاوتي به وجود 
در اين دوران با دكارت . ديدگاههايي كه از منظر هر كدام از آنها، رشد را به گونه اي مي توان تعبير كرد. آمد

ة راستي آزمايي عقايد و انديشه ها را داشته و از سوي ديگر، عقالنيت باوري و دغدغ ي كهفيلسوف. روبرو مي شويم
به معرفت حقيقي، به  ندر نزد او، راه رسيد. ه بر خرد انساني را راهي براي سيدن به حقيقت مي دانسته استيتك

در نتيجه مي توان، نقطة اوج رشد را  .وي خرد انساني بوده و از خالل ارزيابي هاي نقادانه مي گذردكارگيري نير
  ).1388نقيق زاده،(رشد عقالني و خردمندي تعبير كرد در
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انديشمندي كه منتقد وضعيت فرهنگي زمان خويش . بيكن هم يادي كرد وه بر دكارت، بايستي از فرانسيسعال
پايبندي را به نوعي بت پرستي او اين . است و نشانة بارز آن دوره را پايبندي كوركورانة عقايد ديگران مي دانست

از اينرو او نيز رشد را رشد تفكر و عقالنيت دانسته و اوج آن را رهايي از تقليدهاي ). همان(تلقي مي كرد
. از ديگر مشاهير فلسفه در اين دوران، بايد از ژان ژاك روسو ياد كرد. تلقي مي كرد عادتي كوركورانه و باورهاي

در نزد او، جامعه در مسير . حساب آورده خستين منتقد جدي تمدن جديد بشري بفيلسوفي كه مي توان او را ن
 در واقع روسو،. ، همواره از طبيعت انساني دور شده، به تجمل رو كرده و در بند مصنوعات گرفتار شده استتمدن

يدگاههاي د بدين ترتيب، در چارچوب). همان(پيشرفت تمدن را ماية تباهي طبيعت و اخالق انساني مي شمرد
- كه طبيعت پاك انساني را آلوده ميآزادي از تعلقات و مصنوعات و هر آنچه  ،روسو، رشد را مي توان به تعبيري

  .بدين سان، رشد را بايد در انسانيت انسان جستجو كرد. نمايد، دانست
او را از مشهورترين و فيلسوفي كه به حق مي توان . ي از كانت كنيمن ياد شده كه بگذريم، بايستي ياداز فيلسوفا

نخست، دغدغة . است ددر فلسفة كانت، دو دغدغة عمده مشهو. تأثير گذارترين فيلسوفان عصر مدرن تلقي كرد
ما در عصر انضباط، فرهنگ و آراستگي و پيراستگي، « ). 137:همان(رشد و تعالي اخالقي، چنانچه مي گويد

فا شدن طبيعت آدمي است ، شكوو ديگر» راز در پيش استولي تا عصر تربيت اخالقي راهي د . زندگي مي كنيم
به ). همان(اين شكوفايي و كمال مستلزم بكارگيري نيروي فهم و قضاوت است. تا به كمال و غايت خود برسد

ة فهم و نقادي خالصه عقالني به معناي قو عبارت ديگر رشد حقيقي را مي توان در دو بعد رشد اخالقي و رشد
  . كرد

اتب تأثير گذاري همچون مكتب ان عصر روشنگري كه بگذريم، در دوره معاصر مي توان از مكاز فيلسوف
همان طور كه مي دانيم؛ . م نام بردتانسياليسم، فلسفة تحليل زبان، مكتب انتقادي فرانكفورت و پراگماتيساگزيس

ين فلسفه، انسان تنها در چارچوب ا. تانسياليسم را تشكيل مي دهدهستي و هست مند شدن اساس فلسفة اگزيس
بلكه هر فردي با انتخابهاي خود خويش را . موجودي است كه نه از پيش تعيين شده و نه تعريف پيشيني دارد

، آنچه باعث تعالي انسان مي گردد عبارت است از خودآگاهي، همطابق با ديدگاههاي اين فلسف. تعريف مي كند
، هستة مركزي اين فلسفه را بايد در مفهوم خودآگاهي جستجو انتخاب آزاد مسئوالنه و در نتيجه هستمند شدن

 گويدست چنين ميسيالينتاديشمند بزرگ اگزيسدر خصوص شأن انساني، كارل ياسپرس ان. كرد
  ):54-55:1377ياسپرس،(

ه بستگي خود را به مردم، نژاد نسل، زمانه، قلمرو و فرهنگ، به وضعيت اجتماعي و كت اين انسان اما كيس« 
اقتصادي درست بداند، با وجود اين مي تواند خود را از آنها وارهاند، برفراز و برون از همة چيزهايي بداند كه از 

آنچه او بدان وابسته است، آنچه انسان با آن مرتبط مي شود، هرگز با او . لحاظ تاريخي در بستر آنها تكاپو مي كند
د و بدان وسيله از غرقاب سر كه اهرمي به دستش مي ده مي گيرد ان نيست، از سرشت او مسئله اي رشتهسهم



 

 

 هشتمين همايش انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران

 فلسفه آموزش و يادگيري مداوم 

 چمران اهواز دانشگاه شهيد

 1395اسفند  5و  4

 
 

96 
 

از چيز هرگز درك نشده اي كه . از همين جا نواي توقعي را مي شنود كه آرامش را از او مي گيرد. بر مي آورد
مي  جويد و به وقوف خود از هستي غنا و وقتي از خود آگاه مي شود در آن شركت مي. خود را از آن مي داند

اي رشد را بايد در خودآگاهي و فرار و بندگي از ي، اگزيستانسياليسم، معنترتيب در نزد فلسف بدين. »بخشد
  .، جستجو كرد»بودن«و نه » شدن«شرايط اجتماعي و اقتصادي و منحصر به فرد شدن و به طور كلي در 

اند راسل، بهتر از هر رجوع به انديشه هاي برتررشد مطابق با فلسفة تحليل زبان، بردن به معناي  پيبه منظور  
اين . ش چهارمنش بنيادي حركت نمايدرراسل بر اين باور است كه تربيت بايد در راستاني پرو. فرد ديگري است

نقيب زاده، (دليري، حساسيت و هوش پرورش يافته  شادابي و سرزندگي،جرات يا: چهار منش عبارتند از 
حال اگر اين سئوال طرح گردد كه . ن چهار مؤلفه جستجو كرددر واقع معناي رشد را نيز بايد در اي). 174:1388

چگونه مي توان به اين چهار منش دست يافت؟ راسل در پاسخ مي گويد كه بايد راه آن را در طبيعت انسان 
در سرشت آدمي جنبه هايي وجود دارند كه با اتكاء به آنها و بدون كوشش زياد، باعث رشد و تعالي . جستجو كرد

طبيعي ترين مصداق عشق، عشق . زيبا هايمهمترين اين جنبه ها عبارتند از عشق، دانش و هنر. گردند انسان مي
عالوه بر عشق، روي آوردن به دانش و يا هنرهاي زيبا، . به فرزندان است كه مي تواند به ديگران نيز تعميم يابد

  ).همان(روي آوردن به چيزهايي است كه با مرگ فرد نابود نمي شوند
. چند مضمون اصلي اين مكتب توجه داشتبه خصوص نگاه مكتب انتقادي يا همان حلقة فرانكفورت، بايد  در

بنابراين مفهوم نظام  .نخست مفهوم تضاد و تعارض طبقاتي، مفهومي است كه از فلسفة ماركس گرفته شده است
گر يين اجتماع به ويژه طبقه كارسرمايه داري به عنوان طبقة حاكم همواره در پي فرو دست نگهداشتن طبقات پا

اگر ماركس در طرح . ، مفهوم استعمار و استثمار شكل مي گيرد)حاكم و محكوم( در رابطة بين اين دو طبقه. است
نظرية خود بر عامل شيوة توليد و اقتصاد بسيار تأكيد مي ورزيد و به هميل دليل توجه كمتري به فرهنگ نشان 

توليد نظام بر تحليل فرهنگ و نقش آن در باز نكفورت بيشتر هم و غم خود رامي داد، انديشمندان مكتب فرا
تفوق و حاكميت نظام سرمايه داري، جهت تداوم طبقاتي و تداوم بهره كشي و استثمار و استفاده ابزاري از آن 

وده وار، جامعة ت. نعت فرهنگي زاييده شدنوان جامعة توده وار و صدر همين راستا مفاهيمي تحت ع. گذاشتند
ني كردن ورطبقة حاكم را دنبال كرده و ضمن د، باورها و خواسته هاي ارزش اكثريتي دارد كه ناآگاهانه  اشاره به

. برندب به سر ميك سرخوشي و دلخوشي كاذبه عبارت ديگر در ي. آنها، از وضعيت خود نيز رضايت خاطر دارند
بدين معني . ضامن سود بيشتر سرمايه داران و سلطة آنان استمثال  بارز آن، پيروي از مدهايي است كه در واقع 

اكنون اگر سئوال شد كه دروني شدن اين ارزشها و خواسته هاي . كه نفع اصلي را نظام سرمايه داري مي برد
. طبقة سرمايه دار، از طريق چه مكانيسمي صورت مي گيرد، بايد به سراغ مفهوم بعدي يعني صنعت فرهنگي رفت

هايي مي شود كه به دليل الهم تبديل به كا اور انديشمندان انتقادي، در نظام سرمايه داري، فرهنگبه ب بنا
جذابيت شان مورد اقبال توده ها قرار گرفته و از آن طريق تمايل به مصرف، دلخوشي بيهوده و كاذب و احساس 
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اگر . د آن امكان پذير مي گرددرضايت از وضع موجود و در نتيجه كمك به تثبيت وضعيت موجود و حتي بازتولي
تقابل نهايي طبقة كارگر با طبقة سرمايه دار به عنوان تز و آنتي تز كه منجر به انقالب پرولتاريا مي شود، براي 
ماركس راه برون رفت از سلطة نظام سرمايه داري است، براي انديشمندان انتقادي، راه حل را بايد در خود 

رهايي از افكار، . ديگر اين آرمان را بايد در رهايي و نه در انتقالب جستجو كردبه تعبير . فرهنگ جستجو كرد
  .فرهنگي كه ناآگاهانه، موجب تداوم سلطه بر توده ها مي شود انديشه ها ، خواسته ها و ارزشهاي

 همچون فرايند روان كاوي فرويدي كه موجب آگاهي فرد نسبت به محتويات ناخودآگاهش مي شود، توده ها پس
د نظام منظور از خودآگاهي، آگاهي از فرهنگ و قيد و بندهايي است كه باز تولي. نيز بايد به خودآگاهي دست يابند

از اين منظر، رشد در چارچوب مكتب انتقادي فرانكفورت، دستيابي به ). 1380ور،باتوم(سلطه را ممكن مي سازد
- وجب شكل نويني از بردگي انسان ميبه نوعي مخودآگاهي و در نتيجه رهايي از ناخودآگاه فرهنگي است كه 

  .گردند
براي . مي توان در خصوص آن بحث كرد، عبارت است از مكتب پراگماتيسم هو اما آخرين رويكرد فلسفي معاصر ك

مامي كساني تقريباً ت. يشه هاي جان ديويي رفتپي بردن به معناي رشد از منظر اين مكتب، بايستي به سراغ اند
اصوالً از . تعليم و تربيت را برابر رشد مي داند تعليم و تربيت آشنايي دارند، مطلع هستند كه ديويي كه با فلسفة

حال اگر سئوال شود كه ديويي تعليم و تربيت را چگونه . نظر وي، رشد را بايد در تعليم و تربيت جستجو كرد
جريان مداوم بازسازي  يت عبارت است ازتعريف مي كند، در پاسخ بايد گفت كه بنا به ديدگاه او، تعليم و ترب

تغييرات در . همواره نقشي فعال به عهده دارد متربيدر فرايند بازسازي تجربيات، ). 1394ينگز،ناد(تجربيات
مربي، بيش از آنكه نقش انتقال دهندة صرف داشته باشد، به . ساختارهاي شناختي و نگرشهاي او اتفاق مي افتد

مواجه شدن با مسئله  فرايند تغيير ساختارهاي شناختي از طريق. كننده تلقي مي شودو هدايت  گرعنوان تسهيل
حل مسئله نيز حاصل طي كردن مراحل . ئله اي و سپس تالش در جهت حل آن روي مي دهديا موقعيت مس

ات در نتيجه مي توان چنين استنباط كرد كه در اصل رشد عبارت است از بسط تجربي. تفكر منطقي و علمي است
  .و توسعة تفكر منطقي و بدين ترتيب است كه پرورش يافتگي حاصل مي شود

س از بررسي اجمالي معاني رشد از منظر فالسفه و مكاتب فلسفي و همچنين رويكردهاي ديني، نوبت به اكنون پ
از تعاريفي  براي اين منظور ابتدا، به تعدادي. يادگيري مداوم مورد كنكاش قرار گيرد/آن رسيده كه معاني آموزش

ي شود تا دسته بندي مناسبي يادگيري مادام العمر صورت گرفته اشاره خواهد شد و سپس سعي م/كه از آموزش 
  .تعاريف به عمل آيد از اين
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عمر، ديدگاهي يادگيري مادام ال«: در اين خصوص چنين مي گويد ،)41:1395به نقل از پريشاني،  (١اسكولوركت
اين تعريف حاوي دو نكته . »يادگيري در محيطهاي مختلف است نه رسميت شناختش و بروجامع به آموزش و پر

دهد اص نداشته و در سراسر عمر روي مينخست اينكه، آموزش و يادگيري به مرحلة خاصي از زندگي اختص. است
  .امل انواع رسمي، غير رسمي و آزاد مي گرددشو ديگر اينكه، يادگيري و آموزش 

، معتقد است كه يادگيري مادام العمر، رشدي است كه جهت آن را خود )86:1372امي، به نقل از فرج(٢گراس
اك از نگاه ديگري  ژ. نايي هاي جديدتواو يعني فهم خويش ، جهان و كسب مهارتها . شخص تعيين مي كند

) 1: د از اين چهار پايه عبارتن. ، چهار ستون را زير بناي يادگيري مادام العمر تلقي مي كند)1375(٣دلورز
يادگيري براي چگونه ) 4يادگيري براي با هم زيستن، ) 3يادگيري براي انجام دادن، )2يادگيري براي دانستن، 

، يادگيري مادام العمر را نوعي خودآموزي در )9:1389به نقل از پورشافعي، ( ٤در تعريف ديگري، وايتهد. بودن
وري تربيت شوند كه به مطالعه عادت كرده و آن را از جمله وزان بايد ط»از اينرو، دانش آ. دطول زندگي مي دان
، معتقد است كه با )2005(٥ية ديگري، مك اينتاشوااز ز. د در طول زندگي شان بدانندنيازهاي ضروري خو

به طوري كه آموزش به . توسعة مداوم و مستمر دانش و مهارتها، تقاضا و نياز يادگيرندگان نيز تغيير پيدا مي كند
آيد و تقاضا و نياز به روز كردن دانش و مهارتها در سراسر زندگي شغلي قديم از عهدة اين تغييرات بر نميسبك 

يادگيري مادام : نير برداشت خود از يادگيري مادام العمر را چنين ارايه مي كند )2007( ٦هونگ . الزم مي شود
بي از جهان به منظور رقابت در عرصة العمر به روزرساني مستمر دانش و مهارت براي گسترش درك چارچو

آموزش مادام العمر، به طور /با مرور تعاريف ارايه شده در خصوص يادگيري. اقتصاد جهاني مبتني بر دانش است
  .كلي مي توان آنها را در مقوله هاي زير دسته بندي كرد

در اين . زاد طبقه بندي كنندو غير رسمي و آو اجباري لب رسمي كه سعي دارند آموزش را در دو قا تعاريفي-1
آموزش رسمي، آموزش مدت دار است كه در طي يك دورة خاص مثل دوازده سال دورة عمومي  ،وع دسته بندين

از طرف ديگر آموزشهاي آزاد . آموزشهاي غير رسمي هيچ محدوديت زماني و سن و سالي ندارند. ارايه مي گردد
  .هم نداشته باشند ممكن است حتي نيازي به نهاد يا مؤسسة خاصي

تعاريفي كه تأكيدشان بر لزوم تداوم شناخت خويشتن و جهان هستي از ابعاد مختلف چه علمي، فلسفي، -2
  .معنوي و حتي زيبايي شناختي است

                                           
1-skoleverket 
2-Geras  
3-Delwers  
4-waythed  
5-Mcintosh 
6-HUNG 
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تعاريفي كه تأكيدشان بر كسب دانش نظري و مهارتهاي عملي جديدي است كه الزمة دنياي در حال  تعيير -3
ري است كه معاص آموزش مداوم به نوعي سازگار شدن با اجتماع و دنياي/ف از يادگيريدر واقع هد. معاصر است

  .به طرز غيرقابل باوري در حال تغيير و دگرگوني است
به . شغلي و اقتصادي نگاه مي كند ،آموزش مادام العمر از جنبة حرفه اي/ و باالخره تعاريفي كه به يادگيري-4

اي مدرن نيازمند ينرفت شغلي و حرفه اي در دشز اين باور هستند كه پيبرآمده ا عبارت ديگر اين تعاريف
  .مهارتهاي جديد و به روز شده است يادگيري

  
  :نتيجه گيري

اكنون پس از بحث و بررسي در خصوص معاني مفهوم رشد و همچنين معاني مختلف مفهوم يادگيري مادام العمر، 
براي اين منظور، ابتدا الزم است تا معاني . اصلي اين مقاله بپردازيمنوبت به آن رسيده كه به پاسخگويي به پرسش 

به طور خالصه از دل نگاههايي كه . تعليم و تربيت، جمع بندي گردد همختلف رشد از منظر اديان و مكاتب فلسف
ن خود شناسي، جهاط كرد كه رشد داللت بر مفاهيمي مشتمل بر خودآگاهي و ابح شده مي توان چنين استنمطر

به عالوه مفهوم كلي رشد متضمن تعالي . داردآگاهي ااي پيرموني و معرفت خداوند و خدينآگاهي و شناخت د
از سوي ديگر، مفهوم . اخالقي معنوي، پرورش عاطفي و همچنين پرورش تفكر منطقي، انتقادي و خالق است

نخست از منظر نوع نظام آموزشي كه . دآموزش و يادگيري مادام العمر نيز به طور كلي داللت بر سه نوع معني دار
اين معنا بيشتر از آنكه به فرايند و نتيجة آموزش و يادگيري توجه داشته . رسمي و يا غير سمي و يا آزاد باشد

  .باشد، ناظر بر ساختار سازماني و اداري آموزش است
يري مادام العمر به عنوان مهارت م، آموزش و يادگدو. ن مورد توجه مقالة حاضر نيستاز اين نظر اين معنا چندا

. در خدمت نظام اقتصادي جامعه آموزي و كسب دانش الزم جهت بهره وري شغلي و در نهايت به عنوان عاملي
م، يادگيري و آموزش مادام العمر به عنوان فرايندي مداوم به منظور فراهم آوردن فرصت براي شناخت بيشتر سو

از ميان دو معناي فوق، كامالً مشخص است كه . چه بيشتر استعدادها شكوفايي و پرورش هرو خود و جهان 
چرا كه ديديم، رشد متضمن . م با معناي رشد از منظر مكاتب فلسفي و اديان تطابق بيشتري داردسومعناي 

  .حركت در جهت خودآگاهي، جهان آگاهي و در نهايت خداآگاهي است
هستي مند  ،ليستياآگاهي، خردورزي و به تعبير اگزيستانسيخود م بيش از آنكه منجر بهدر حالي كه معناي دو

در نهايت افراد را همچون ابزار و ماشين در ؛ به باور اديان به معنويت و سير الي اهللا منتهي گردد شدن و بنا
خدمت نظام اقتصادي جامعه در مي آورد و بدتر آنكه بنا به تعبير انديشمندان انتقادي اين نوع آموزش و 

اين تداوم از طريق شيء شدگي انسانها و . به تداوم حاكميت سلطه و سلطه جويي كمك نمايدتواند مييادگيري، 
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به عبارت ديگر، آموزش و يادگيري مادام . ي در جهت توده وار شدن آنها صورت مي گيردبا سازوكار صنعت فرهنگ
همان طور كه . العمر در معناي مهارت آموزي براي تطابق با دنياي ماشيني مدرن، منجر به انسانيت نخواهد شد

ابزار و ماشين كرده و  بلكه بر عكس انسان را تبديل به. منجر به خدايي شدن انسان و تعالي معنوي او نمي شود
انسانهايي كه همچون ربات فكر كرده، عمل نموده و با دنياي پيراموني . موجب نزول درجه و مرتبه اش مي شود

» از خود بيگانگي« يد انسان مي گردد چيزي جزااصوالَ در اين معنا، آنچه كه ع .خود ارتباط بر قرار مي نمايند
مفهومي كه توصيفي است از رابطة انسان و . لين مرتبه آن را به كار بردهمان مفهومي كه ماركس براي او. نيست

  .صنعت و ماشين و زندگي ماشيني در عصر صنعتي شدن
دام العمر با هر معنا و به هر زنگ باشيم كه آموزش و يادگيري ما سخن آخر آنكه بايستي يادمان باشد و گوش به

نچه كه در ذهنمان است، روي كه در خيلي از مواقع خالف آبل. رتي مثبت، سازنده و اثر بخش نيستشكل و صو
به همين دليل بايستي مراقب باشيم كه . چرا كه تحليل گرانه و نقادانه به كنكاش آن نپرداخته ايم .دهدمي

ي كه در خدمت سازگاري  با دنياي ماشيني وزصرفاً به دانش اندوزي و مهارت آم آموزش و يادگيري مادام العمر را
بايستي هوشيار باشيم كه هدف از آموزش و يادگيري مادام العمر در نهايت بايستي . ر است، محدود نكنيممعاص

رشد به معناي تعالي، خودآگاهي، جهان آگاهي و خداآگاهي باشد نه بر عكس سير قهقرايي به سمت از خود 
ادگيري مادام العمر بلكه به طور كلي، از اين نظر نه تنها آموزش و ي. بيگانگي و به تعبير قرآن نسيان و فراموشي

  .هدف تعليم و تربيت نيز بايد چنين باشد
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  اهميت و جايگاه آموزش مداوم در آموزه هاي اسالمي

  2، سمانه مهدوي1دكتر طيبه توسلي

 
  :چكيده

بنابراين به بررسي . ستي اسالمي اها آموزهمداوم در  آموزشت اهميت و جايگاه خشناحاضر  از تحقيق هدف     
 روش. و سخنان انديشمندان مسلمان پرداخته خواهد شد) ع(هاي قرآني، سيره معصومين آموزش مداوم در آموزه

اي براي فهم با مراجعه به متون اسالمي و اسناد كتابخانه كه تحقيق از نوع مطالعات نظري استنتاجي است
دهد كه حاصل از تحقيق نشان مينتايج .  شوددستورات دين مقدس اسالم در باب آموزش مداوم انجام مي

كه هيچ حد و مرزي از  به معني طلب دانش از گهواره تاگور است) ص(آموزش مداوم همان حديث مشهور نبوي 
هر  در دين مبين اسالم. شناسدلحاظ جنس، سن، زمان، مكان و همچنين ميزان و عمق دانش به رسميت نمي

نفس  و طلب رضايت الهي همراه باشد، چنانچه با تزكيه و اتفاقي  يررسمياعم از رسمي، غ مفيدي نوع آموزش
هاي اسالمي و تمامي همچنين آموزه. جايگاه و اهميت خاص خود را دارد و مورد سفارش واقع شده است

دانند كه كسب كماالت علمي، ديني و شناختي معاصر و غير معاصر آدمي را موجودي ميديدگاههاي انسان
-بنابراين آموزش مداوم از ضروريات دست. افتدشي از آن اتفاق ميمعنوي او تدريجي است و در همه عمر و نه بخ

اي و بين المللي براي امروزه كسب انواع سواد اعم از مقدماتي، فرهنگي، رسانه. يابي به كمال براي هر انساني است
بسياري از  ثباتي شغلي مورد توجههاي شديد در كسب درآمد و غلبه بر بيهاي اجتماعي و رقابتغلبه بر آشفتگي

  .مجامع از جمله كشور ما قرار گرفته است كه توجه به همه اين امور در گرو آموزش در همه عمر است
 

 هاي اسالمي، جامعه امروز ايران آموزش مداوم، آموزه: كلمات كليدي

   

                                           
   tavassoli_t@yahoo.com ،گروه علوم تربيتي عضو هيئت علمي، دانشگاه قم . 1 

 smahdavi.ir@gmail.comt ،دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد علوم تربيتي،  دانشگاه قم  2
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  مقدمه        
امـر   يندارد ا يمراحل زندگ يهدر كل يادگيريبه  يازدوام و بقا ن ياست كه برا ياجتماع يانسان موجود 

 مخصـوص  يـادگيري . اسـت  يگـر از هـر زمـان د   تر ياتيانسان امروز ح يبرا يشدن ابزار زندگ تر يچيدهبا توجه به پ
خـود را   يـاز ن ها و علوم مـورد  آن است كه مهارت يازمندن يمراحل زندگ ي يهنبوده و هر فرد در كل يرسم آموزش

 ينتـر  از مهـم  يكـي به بحث آموزش مـداوم دارد كـه    اي يژهجامع خود توجه و يدگاهاسالم با د ينمب يند. ياموزدب
از  يـت حكا يفشر يثحد ينا يواال معنايدر  تفكر . »است يز گهواره تاگور دانش بجو« :معروف يثحد يقمصاد

بـه   يدنرسـ  يو هـر جامعـه بـرا    يسـت ن يخاص يتمتعلق به زمان و مكان و جنس يادگيري و آن دارد كه آموزش
 آمـوزش .مـنظم دارد  يآموزشـ  يهـا  به برنامه يازافراد خود ن روانخود و بهبود اوضاع سالمت جسم و  ياهداف عال

افـراد جامعـه    ي مداوم حـق همـه   يادگيري ينبنابرا گردد، يجامعه م يو توانمند يداريتوسعه و پا يلموجب تسه
فـرارو مجهـز    يهـا  مقابله با چالش يو برا ينداه نماهمر ييراتند در جهان پرشتاب امروز خود را با تغناست تا بتوا

 .باشـد  ينمـ  يرپـذ  فرد فرد جامعه امكـان  يآموزش مداومتجامعه جز با  يمعظ هاي يبا دگرگون يهمراه ينا. گردند
او را بـر موجـودات برتـري     وسـيله  ينو بـد نهاده الهي است كه خداوند در وجود انسان به امانت  اي يهيادگيري هد
تـازه   يا ني چهرههاشد، اما تغيير و تحوالت سريع ج درگذشته نياز كمتري به يادگيري احساس مي. بخشيده است

توانند بـر حيـات خـود ادامـه      جوامعي مي تنها؛ بنابراين ه استبه زندگي انسان بخشيد و اوضاع ديگري پديد آورد
  .د تا بتوانند سازگاري خود را در همه ابعاد زندگي افزايش دهنددر حال يادگيري باشن پيوستهدهند كه 

ايـن  . دهـد  يادگيري انسان اعم از رسـمي، غيررسـمي و اتفـاقي در سراسـر دوران زنـدگي وي روي مـي      
طور  يادگيري رسمي به. گيرد صورت مي... ها، محيط خانه و ها شامل معابد، مساجد، مدرسه يادگيري در همه مكان

 يهـا  ادگيري غيررسمي در خارج از نظـام ي و پذيرد يات آموزشي و با دريافت مدرك رسمي انجام معمد در مؤسس
بدان  است كه انسان ناخواسته و تحت شرايط محيطي هايي يادگيريآموزش رسمي و يادگيري اتفاقي شامل همه 

ها بـه   است اما همه آموزش يادگيري همراه ترين يشآموزش با ب ينتر توان گفت مطلوب ؛ بنابراين مييابد يدست م
توان گفت كه آموزش و يـادگيري   بنابراين مي. معلول آموزش نيستند ها يادگيري ي و همه شود ييادگيري ختم نم

العمر و اصطالحات مشـابه   ساالن، آموزش مداوم، آموزش مادام آموزش بزرگ. به مفهوم عام خود همزاد انسان است
العمـر و امثـال آن ظـاهراً     يادگيري مداوم، جامعه همه فراگيـر، يـادگيري مـادام   ساالن،  تبع آن يادگيري بزرگ و به
اگر مـا يـادگيري را    يجهدرنت. آورد قرن اخير مخصوصاً قرن بيستم ميالدي و در پي پير شدن جوامع غربي است ره

زنـدگي   يد بـر غنـا  دارن ها حق ساالن نيز مانند ساير انسان شدن زندگي بدانيم در آن صورت كهن تر يبه مفهوم غن
 كننـده  ينتـأم  نهـاد تعليم و تربيت عبارت اسـت از  «: نظران معتقدند ، به همين دليل برخي صاحبيندافزا يخود ب
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 ).51 ص, 1916ديـويي،  ( »شايسته را بدون توجـه بـه سـن يادگيرنـده تضـمين كنـد       يشرايطي كه رشد وزندگ
بايد گفت هرچنـد آمـوزش مـداوم در قـرن گذشـته موردتوجـه قرارگرفتـه اسـت امـا در           بنابراين از منظري كلي

شود، مضامين احاديث نبوي در طلب علم حتي  تعاليم عالي اسالم يافت مي يژهو تربيتي به هاي يشهاند ترين يميقد
 يهـا  برترين آموزهدر اقصا نقاط عالم، وجوب كسب علم براي هر مرد و زن مسلمان و يادگيري در همه عمر از معت

 .است نقش و جايگاه آموزش مداوم را از ديدگاه اسالم" بررسيحاضر  يقدر تحقاصلي  لذا مسئله. دين اسالم است
  .است از ديدگاه اسالم نقش و جايگاه آموزش مداومبنابراين، سوال اصلي در اين پژوهش 

  
   ميمفاه فيتعر

است كـه بـه سـبب وسـعت      يشعر و فرهنگ از امور ن،يآموزش مانند د. است فيتعر رقابليغ باًيتقر آموزش      
نكـات   يتنهـا بـه بعضـ    شـده  انيـ ب ها فياست و آنچه در تعر نشده  فيمانع تعر و  طور جامع محدوده آن تاكنون به

مقولـه آمـوزش    تيـ و كل تيومكامل آن عم فيممكن نبودن تعر يها از علت يكي ديشا. كرده است اشاره يآموزش
است  فيتعر اضافه شود بهتر قابل يامر خاص كياگر به  -نيمذهب و د يها همانند واژه -آموزش نيهم يباشد؛ ول

  . ها نيو مانند ا ينظام آموزش اسالم ايتا مطلق و مجرد آن؛ مانند نظام آموزش متمركز 
 يهـا  دگاهيـ از دشـود، معمـوالً    مـي   عرضـه كه درباره آموزش  ييها فيتعرحال بايد به اين نكته توجه داشت كه   

 يو اكتسـاب  يذات يها العمل شكل عكس رييتغ: آموزش عبارت است از ،يشناس ستيز دگاهيمثالً از د: است يمختلف
و  يعـ يرشـد طب  تيهـدا  يعنـ يآمـوزش   يشناسـ  روان يهـا  دگاهياز د اي. خارج طيمح يها انسان نسبت به محرك

: آموزش عبارت است از يشناس و جامعه ياجتماع دگاهياز د. انسان يو استعدادها روهايهمه ن هنگو هما يجيتدر
و  كنـد  يمنتقـل مـ   شيخود را به اعضا يفرهنگ يها جامعه خصلت نديفرا نيا يشدن افراد كه ط ياجتماع نديفرا

 نديآموزش، روند و فرا ":ديگويم نيدكتر ذاكر حس. رنديپذ يبا جامعه فرهنگ آن را م يهماهنگ يافراد جامعه برا
ـ ( ". العمـر اسـت   و مـادام  يطـوالن  يممكن آن است و آن آموزش يها شرفتيبه پ دنيذهن دررس  ،يزاده حقـ  يول

  ).47، ص 1385
كالس و معلم و  طيو به مح كند يرا مطرح م يتر عيوس اريابعاد بس شود، يامروزه از واژه آموزش استنباط م آنچه  

بلكـه   ابـد ي يخاتمـه نمـ   رود يكه فرد به مدرسه م ييها و به تعداد سال شود يفا نمكتاب در چهارچوب مدرسه اكت
اسـت،   رفتـه يانجـام پذ  يچگونـه و در چـه سـن    ،در كجـا  كـه  نيبدون توجه به ا"يريادگي" تر يو غن عيمفهوم وس

-مي ينديو شامل فرا است يريادگي عيوسي به معنا "آموزش"نگاه امر  نيچهارچوب و با ا نيدر ا. موردنظر است

ز گهـواره تـاگور دانـش    " يفرهنـگ اسـالم   اصـل بـا   نيا گريد عبارت به. يابدميكه در طول عمر انسان ادامه شود 
 ).11، ص 1368 خ،يمشا( كند يم دايمصداق عمل پ "يوبج

  :شودعلي رغم گستره مفهومي آموزش به بعضي تعاريف در اين باره اشاره مي   
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  آموزش  -
موضوع  كي يريادگيهدف آموزش فقط . نديرا آموزش گو ريدر فراگ يريادگي جاديمنظور ا دهنده به ادي تيفعال به
و معمـوالً پـرورش    گردنـد  يوپرورش توأماً ذكر م آموزش. (كلمه با پرورش تفاوت دارد نيا يمعن. عمل است كي اي

  ).664، ص 1375نسب،  ينيحس) (.استمقدم بر آموزش 
. شـده اسـت   گرفتـه ) آوردن، كنـدن  رونيـ اسـتخراج كـردن، ب  ( يبه معن) Educare( نيتآموزش از كلمه ال كلمه
و هـدفش   باشـد  يدانشجو مـ  ايبالقوه شخص  يها ييآموزش، استخراج و به ظهور رساندن توانا هيهدف اول نيبنابرا

 ديـ و خـرد تأك  يبوده و بـر آگـاه   خصرشد متعادل ش ديهدف آموزش با. ستيآن ن شيصرفاً دادن اطالعات و افزا
  ).13، ص 1385 ،يزاده حق يول(داشته باشد 

  آموزش مداوم   -
  .رديگ يارائه شود اطالق م يررسميغ اي يوپرورش رسم صورت آموزش صورت مستمر و به كه به يهر نوع آموزش به
. پـردازد  يبه آن م ريمداوم و مستمر است كه فراگ ينديبلكه فرا ستيمقطع خاص ن ايزمان  ينوع آموزش دارا نيا
  )657، ص 1375نسب،  ينيحس(

كـه   شـود  ياطالق م يبه آموزش شود، يم دهينام زين"العمر  آموزش مادام" اي " ريگ يآموزش پ" مداوم كه  آموزش
بـه حـداكثر رشـد     دنيرسـ  يبرا يو اتفاق يررسميغ ،يرسم يريادگيو شامل  ابدي يم انيفرد جر يدر طول زندگ

 رزايـ م(خانه، مدرسه، محـل كـار و جامعـه اسـت      در يريادگي رندهيافراد بوده و دربرگ يا و حرفه ياجتماع ،يفرد
  ).30، ص 1388پور،  يو ظفر يمحمد

  
  آموزش مستمر  -

برنامـه   نيـ ا. كنـد  يروز م كنندگان را به شركت يها است كه دانش و مهارت يمستمر آموزش ايالعمر  آموزش مادام 
، ص 1385 ،يكمال ريم(اند  را پشت سر گذاشته يست كه سن آموزش اجبارا يساالن و جوانان بزرگ يبرا يآموزش

56.(  
  

   يررسميآموزش غ -
 قيـ نـوع آمـوزش از طر   نيـ ا شود ياطالق م رديگ يصورت م يپرورش رسم و  كه خارج از نظام آموزش يآموزش به

. رديـ گ يصورت مـ  رهيو غ يجمع يها و رسانه ويراد ون،يزيتلو ،يمشاهده تصادف ،ياجتماع طيخانواده فرهنگ، مح
، 1375نسب،  ينيحس( ستين ياصخ طيضوابط و شرا يدارد و دارا يريادگينوع آموزش حالت خود  نيا نيهمچن

 ).659ص 
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  هدف از آموزش در اسالم   
آن پرداخـت كـه بتوانـد     يريـ صورت مداوم به فراگ به ديو با شود يعلم شمرده م قتاًيحق يدانش از ديدگاه اسالم   

 ياديـ امـر ز  كيـ صـورت   نيـ ا ريسازد و در غ يو رفتار انسان متجل يوخو خلق شه،يرا در اند يديتوح يها ارزش
 قائمه و ما خالهن فهو هعادله او سن ضهيمحكمه او فر هيآ: انماالعلم ثالثه): ص(اهللا  است نه علم، قال رسول) فضل(

و در لفظ و معنـى، هـيچ   (آيه محكمه كه مبين و مفصل است : ستجز اين نيست كه علم، سه علم ا ،فضل
يا سنتى كه بر پا اسـت و آنچـه   ) كه كجى و عيبى در آن نباشد(يا واجبى راست و درست ) اشكالى نيست

 يعلمـ نظـام   نيـ در ا) 32ص , 1، ج 1375 ،ينيكل( .(آيد كه به كار كسى نمى(غير از اينها است، زياده است 
است كه عالم نسبت بـه خداونـد    يتيدر خش ريتأث نيعالم شود و اوج ا تيارزشمند است كه موجب تواضع و خش

  .رسد يمقام نم نيعالم به ا ريو غ كند يم دايپ
هـدف  . اسـت  يو اجتماع يانسان ،يفرد تيحس مسئول جاديا ياز رشد و پرورش عقل هدف آموزش اسالم پس   

بـه وجـود    يهمه افراد آن دوسـت  انيم... و ييايجغراف ،ياست كه بدون اختالفات نژاد يا آوردن جامعه دياسالم پد
 13عمـران و   آل 64 اتيـ بـه آ  ارهاشـ (منافع و اهداف مشترك حفظ كننـد   د،يعقا هيآورد تا وحدت خود را در سا

  ).حجرت
 ريفهـم و تفسـ   با خواندن و نوشتن قرآن در صدر اسالم شـروع شـد و سـپس    يهر صورت هدف آموزش اسالم به

فهـم   ياسـالم  يمكاتـب فقهـ   سيفقه و تأس شرفتيو بعد با پ دياستنباط آن به خواندن و نوشتن قرآن اضافه گرد
 ،ياقتصـاد  ،يمـاد  يزنـدگ  اجـات ياحت. جزو اهداف آموزش اسالم قـرار گرفـت   يطور استدالل دستورات و احكام به

 هيـ و توسـعه اسـالم سـبب آن شـد كـه كل      شـرفت يجوامع مسـلمان در اثـر پ   يو اخالق ياجتماع ،ياسيس ،يعلم
 ليرا تشـك  ياسـالم  ياهـداف نظـام آموزشـ    گريكديموازات  به يو اجتماع يفرد ،يو معنو يماد يزندگ يها جنبه
 .دهند

  شود؟ يم ييها آموزش مداوم شامل چه آموزش
صـورت مسـتمر و    كه بـه  يآموزش مداوم به هر نوع آموزش كند يبه انواع آموزش اشاره م اين پرسشبه  پاسخ     

آمـوزش بـراي پـر كـردن     (آمـوزش ليبـرال   يآموزش اتفاق ،يررسميو غ يوپرورش رسم صورت آموزش به نيهمچن
  .نديگو يم ،)آموزش براي كسب درآمد(يا ضمن خدمت و آموزش حرفه يها آموزش ، )اوغات فراغت

توجه مسئوالن امر معطوف آمـوزش مـداوم    شرفته،يپ يدر كشورها يآموزش هيدنبال حل مشكالت و مسائل اول به
براثر توجـه   زين يسواد يو ب يمربوطه اجبار يسن يها گروه يو متوسطه برا ييمثال آموزش ابتدا يبرا. شده است

 كـن  شـه ير رهيو غ يو اقتصاد ياجتماع رفاهباال رفتن سطح  لياز قب يگريساالن و عوامل د به آموزش بزرگ يكاف
صـورت   بلكـه بـه   ستين ييابتدا يها و آموزش يبه مفهوم سوادآموز گريساالن د آموزش بزرگ رو، نيازا. شده است

  ).21، ص 1364 ان،يصباغ(درآمده است  ريگيپ ايآموزش مداوم 



  

 

 هشتمين همايش انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران

 فلسفه آموزش و يادگيري مداوم 

 چمران اهواز دانشگاه شهيد

 1395اسفند  5و  4

 

107 
 

 يبـرا  يريادگيـ  :باشـد  يچهارسـتون مـ   يدارا يريادگيـ همه،  يآموزش برا ياجالس جهان رياساس گزارش اخ بر
  .باهم بودن  يبرا يريادگي، بودن يبرا يريادگي، عمل كردن يبرا يريادگي ،دنيفهم
كـه از   شـود  يمـ  يتلق ياساس زيكه تمام محورها در مبحث آموزش ن شود يتوجه به چهار محور فوق، مشاهده م با
مداوم بـودن اسـت و    رندهيادگيرمز بودن در هزاره سوم، . اشاره كرد "بودن يبرا يريادگي"به  توان يها م آن انيم

و  14، ص 1388پـور،   يو ظفـر  يمحمـد  رزايـ م( باشد يم رمحور، آموزش مستم در جامعه دانش ديمف يراه زندگ
15.(  

وجود  زين يريادگياشكال مختلف  كنيخود باشد، ل يريادگيمسئول  ديمتفاوت با طيفرد در شرا كيقاعدتاً  گرچه
اشـكال  . دانسـت  يريادگيـ شـكل   نيتـر  را مشـخص  رنـده يادگياز طرف  يريادگي رشيپذ انيبتوان جر ديدارد شا
دارد  ازيـ ن يوتراپيـ زيكـه در درمـان ف   يمـار يب المثـ  عنـوان  به. ستيمقوله ن نيبه ا ارتباط يكه ب يريادگيمختلف 

 يپزشك هنگام مداوا نيهمچن. آن به دست آورد ريدرباره ساختمان بدن، خواص داروها و نظا يقياطالعات و حقا
كـه در   يفـرد . باشـد  نهيزم نيشده در ا انجام قاتيمطالعه تحق ازمنديبسا ن گرفته چه انجام يها صيو تشخ يماريب

در رابطـه باكـار خـود بـه      ياطالعات كلـ  يطور اتفاق و هم به ازيهم به سبب ن شود يمشغول م تبه خدم يسازمان
 يادار فيعالوه بـر وظـا   ديبا رديپذ يارگان كه افراد داوطلب را م كي يباالخره مسئول روابط عموم. آورد يدست م

پزشـك و مسـئول روابـط     مـورد در هـر دو   يطـوركل  به. مسلط باشد گرانيروزمره به فنون مصاحبه و برخورد با د
كننـده را فـراهم كنـد وهـم بـه       مراجعـه  شيآشنا باشند كه هم موجبات آسا يبا اطالعات ديسازمان با كي يعموم

  ).23، ص 1375الول،(اند ارج نهاده باشد  به آن وابستهكه  يا عنوان حرفه كه به يگروه يارهايمع
  

  دارد؟ ييآموزش مداوم چه مرزها ياسالم نشيدر ب    
هـو   انسـان بمـا  « يقـوا  تيـ و مقصـد و غا ) 189اعراف، ( است گوهر كيزن و مرد از  نشياسالم آفر دگاهيد زا    

 نياو در زمـ  فـه ياند و خل مسئول كسانيو هردو جنس در برابر خداوند به ) 2:ملك, 56:اتيارذ(واحد است » انسان
 يهـا  نـه تفـاوت   گريها بر همـد  انسان يبرتر اريمع). 72احزاب، (دار او هستند  و امانت) 30بقره، ( روند يبه شمار م

و جهـاد  ) 9زمـر،  (علـم  , )13ت،حجـرا (هـا تقـوا    انسان يبرتر اريبلكه مع ها نيرنگ و قوم و زبان و جنس و مانند ا
 رياسـت كـه او را در تسـخ    يمشـترك  يها يتوانمند يدارا يجنس يها نظر از تفاوت انسان صرف. است) 95نساء، (
هردو جنس , )97نحل، (و تعقل دارند  دنيو د دنيشن ييها توانا انسان). 13 ه،يجاث(سازد  يو آسمان قادر م نيزم

 يمشـترك  ياجتماع تيمسئول يهردو جنس دارا, )35احزاب، (هستند  كساني يتوانمند يها دارا در كسب ارزش
تمامي اين آيات الهي نشـان از آن   .)90نحل، (داشته باشند  يتالش مشترك ديجامعه صالح با ييهستند و در برپا

  .دارند كه در اسالم آموزش مرزي با نام جنسيت ندارد
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مثل ازدواج  يادينخست، دختران با مشكالت و مسائل ز گاهيجانام آموزش در  با ونسكويطبق گزارش  متأسفانه   
بـه آمـوزش    يابيـ  و دسـت  يزودرس، انجام امور خانه، قاچاق انسان و فقدان امكانـات بهداشـت   يزودهنگام، حاملگ

 تيـ از كشـورها ارزش و اهم  ياريبسـ  ،دختـران  يبـاال  لينام كم و احتمال ترك تحص ثبت ليبه دل. مواجه هستند
نفر از دختـران خـارج از مدرسـه هسـتند و      ونيليم وچهار يدر جهان س. شوند يبه آموزش دختران قائل نم ياديز

بـا توجـه بـه    ). 18، ص 1393 ونسـكو، ي( دهند يم ليدر جهان را زنان تشك سواد يسال ب دوسوم افراد بزرگ باًيتقر
  .رسد يكننده به نظر م رش نگرانگزا نين زن و مرد ازلحاظ رشد و آموزش ايب يتفاوت چيو نبودن ه تياهم
ندارنـد و منـابع    يتيمحـدود  گونـه  چيآموزش هـ  افتيدر يبرا زيلحاظ سن ن كه از تجنسي ازلحاظ تنهانه افراد   

نوردد و پاياني براي آموزش و دقيقاً حديث مشهور نبوي مرز سن را در مي اند كرده دييامر را تأ نيا ياديز ياسالم
 يتوسعه و تكـامل  يروند كل رندهيدربرگ تواند ياعم م يآموزش  به معنابنابراين . گيردنميجز پايان حيات در نظر 
 يول دهد يوفق م اش يو اجتماع يكيزيف طيخود را با مح جيتدر و به كند يم يتا بلوغ ط يباشد كه انسان از كودك

اجماع عقل و ارتقـاء   يبرا ديبا آموزش، همچنين .است  يآموزش در باال بردن سطح فرهنگ اكتساب ياصل تياهم
 يآموزش سالح. در نردبان آموزش هستند يترق يايپو يها خرد و فهم، پله ،يآگاه. سطح درك و فهم اصرار ورزد

آمـوزش، بـه وجـود آوردن     يهدف اصـل . اهداف مشخص است يسو انسان و سوق دادن او به تيترب يقدرتمند برا
باشد كه  يا گونه به ديآموزش با. خوداتكا  است يفرد ،يقدم از زندگدر هر  كندثابت  دياست كه با يمنطق يانسان

كـه   شـود  يمهم بامطالعه گسترده محقـق مـ   نيا. كند تيدرست فكر هدا يتعال يو برا حيشخص را در جهت صح
 دخواهـد كـر   تيهـدا  شود يها مواجه م كه با آن يقضاوت مستقل از مسائل كيمطمئناً شخص را در جهت داشتن 

اسـت   وسـته يپ هم به يا صورت سلسله به يدر نظام آموزش مداوم، دستگاه آموزش). 12، ص 1385 ،يزاده حق يول(
و  ميتعل. مربوط هستند گريكديازآن، به  پس يها دانشگاه و دوره رستان،يكه در آن تمام سطوح، اعم از دبستان، دب

 يموردبررس وستهيدانش افراد پ. ابدي يادامه م كهولت نيو تا سن شود يشروع م يياز مدارس ابتدا ياز كودك تيترب
در فلسـفه  . شـود  يمـ  يالعمـر تلقـ   مادام انيجر كيوپرورش  و آموزش ابدي يگسترش م رد،يگ يقرار م دنظريو تجد

آن محسـوب   ي و دنبالـه  سـت يجـدا ن  يو جـوان  يدوران كـودك  يها ساالن از آموزش آموزش مداوم، آموزش بزرگ
 رو، نيازا. شود يم يزير دارند، برنامه ازيساالن به آموزش ن اعتقاد كه اكثر بزرگ نيبر اساس ا شنظام آموز. شود يم

  ).23، ص 1364 ان،يصباغ(اصول استوار است  نيآموزش مداوم بر ا يزير و برنامه يارذگ استيس ت،يريمد
 يمسائل تازه هستند، امـا قطعـاً جـوان    يريادگيطور مستمر در حال  در طول عمر خود به زيساالن ن بزرگ اگرچه  

 اريـ امكانـات در اخت  شتريب يادعا آن است كه در تمام جوامع بشر نيا لياز دال يكي. است يريادگيدوران  نيبهتر
 نيسن نيدر ا يريادگي. رنديالزم را فراگ يو عمل ينظر يها هاست تا جوانان بهتر بتوانند آموزش مدارس و دانشگاه

انـدازه    سـاالن در طـول عمـر بـه     بزرگ يبرا يا يريادگي چيه قتياست در حق ندهيآ يها يريادگي يربنايمبنا و ز
  ).19، ص 1375الول،( ستيمهم ن ييابتدا اتياضيو ر يآموز زبان
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تمـاس و   قيطور مداوم، از طر ساالن به كودكان، نوجوانان، جوانان و بزرگ ي همه: معتقد است) 1393(عالقه بند  
 انيـ در معـرض و جر  يزنـدگ  طيمحـ  يدادهايـ و رو زهـا يو چ اءيبـا اشـ   ياجتمـاع  يبـا نهادهـا   گر،يكديارتباط با 
را  ايامـور و اشـ   تيـ كـه مـردم واقع   كنـد  يمـ  جـاب يوپرورش ا آموزش نياز ا يبعض. رنديگ يوپرورش قرار م آموزش

را از  يميقد يها، عادات و باورها آن يسنت يها بانفوذ در نگرش يگريبخش د. ها عادت كنند كامالً به آن رفته،يپذ
  . دكن يم جابيرا در آنان ا ينسبت به زندگ ديجد يها عادات و نگرش يبرده، بازساز نيب

همه افراد جامعه را  يريادگي يازهايكه ن شود يدر نظر گرفته م يمنزله عامل به تيو ترب ميآموزش مداوم، تعل در   
 يهمه افراد جامعه را در طـول زنـدگ   يريادگيكه ازنظر  ياديز يها به تفاوتنظر . كند يبرآورده م يدر طول زندگ

و امكانات  طيشرا نيو همچن يريادگي يها يژگيو و يفرد اتيكه ازنظر خصوص ياديز يها تفاوت. كند يبرآورده م
متفـاوت و متنـوع    ديـ با يآموزشـ  يها برنامه بيافراد موجود است، ساخت و ترك نيب يفرهنگ ياجتماع ،ياقتصاد

در نظر گرفتـه نشـده    يآموزش مداوم مدت خاص يبرا. افراد جامعه پاسخ دهد ي همه اجاتيباشد تا بتواند به احت
 يدر طول زندگ ديو با ستين ينامحدود است، چراكه آموزش مخصوص سن خاص ينظر زمان از شاست و امر آموز
 يخاصـ  نيسـن  يكـه معمـوالً بـرا    يآموزش سنت يها برنامهمورد  نيدر ا ديبا. رديمردم قرار گ ي در دسترس همه

 يهـا  فدر هـد  دنظريـ و تجد رييـ بـه تغ كـه   ابـد يشكل و گسترش  رييتغ يمحدود شود و به نحو شود، يم نيتدو
 طيجامعـه و بهبـود شـرا    عيسـر  شرفتيپ. معطوف شود يمطالب و مواد آموزش التيو تشك يده سازمان ،يآموزش
و مـواد   يهـدف، روش، محتـو  ( يكه عناصـر آموزشـ   كند يم جابياز جامعه، ا يمثابه عنصر و رشد فرد، به يزندگ
زمـان،   رييـ است دگرگـون و بـا تغ   رييكه مدام در حال تغ يا فرد در جامعه اجاتياحت رايز. متحول باشد زين) ها آن

و  ميتعل يها، برا همه سطوح و همه رشتهمختلف جامعه در  يها نهادها و سازمان. شود يمتفاوت م ط،يمكان و شرا
و  ابـد ي يمـ  رشگسـت  رد،يـ گ يقـرار مـ   دنظريـ و تجد يموردبررسـ  وستهيدانش افراد پ. ابدي يافراد سازمان م تيترب

  ).23، ص 1364 ان،يصباغ( شود يم يالعمر تلق مادام انيجر كيوپرورش  آموزش
از حق برابر  يو مذهب ينيد ،يقوم يها يژگينظر از و صرفآحاد مردم  رانيا ياسالم يجمهور يقانون اساس طبق  
 فيحقوق و تكال يكه بر اساس قانون دارا رانيا ياسالم يافراد تابع نظام جمهور يبرخوردارند، لذا تمام تيترب در
در  ستهيحضور شا يالزم را برا يها يستگيشا ،يو عموم يرسم تينظام ترب قياز طر ديمشخص هستند با يتيترب
شـهروند  ) سـاله  18-6(افـراد كـودك و نوجـوان     يتمـام  يفعلـ  نيبنا بـر قـوان  . كسب كنند يو جمع يفرد اتيح

و در ) شـوند  يمحسوب مـ  ميافراد الزم التعل(مند شوند  بهره يو عموم يرسم تياز ترب ديبا رانيا ياسالم يجمهور
ـ  يعمـوم  تيـ ترب ياز نـوع  يسـال  بـزرگ  نيدر سن يحت دياب ت،ينوع ترب نياز ا تيصورت محروم مناسـب   يجبران

  ).327، ص 1390،يمبان(مند شوند  بهره) ساالن آموزش بزرگ(
 كيـ  يوقـت از زنـدگ   بلكه تمام نيستشروع آن  يبرا يمداوم در منظر اسالم به دنبال فراهم بودن زمان موزشآ   

مـرد و زن مسـلمان   بودن كسب علـم و دانـش بـر هـر      ضهياسالم بر فر نيد ديتأك. است يريفراگ يمسلمان در پ



  

 

 هشتمين همايش انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران

 فلسفه آموزش و يادگيري مداوم 

 چمران اهواز دانشگاه شهيد

 1395اسفند  5و  4

 

110 
 

 از .شـود  يم دهيد يتمدن اسالم خيخانه، مسجد در تار مانند مكتب يعموم تيترب يو وجود نهادها ستين دهيپوش
نهـاد علـم و    ه،يـ علم يهـا  و حـوزه  نيـ نهـاد د ( يفرهنگ يها طيمح يگر در امر آموزش عموم ياريعوامل مؤثر و 

 طيو محـ ) يبخـش خـدمات و بخـش خصوصـ     ،يبخش تـول ( ياقتصاد طيمح) پژوهش، نهاد ارتباطات و نهاد هنر
 يجامعـه محلـ   نيو همچنـ ) افـزار  و انـواع نـرم   انـه يماهواره، را نترنت،يمطبوعات، ا ،يرسانه مل( يو فناور يا رسانه

 يالملل نيو ب ييقضا ،ياسيس يها طيمح گريو د...) ياجتماع يها ها و سازمان تشكل ها، يمساجد، شوراها، شهردار(
  ).338 -332، صص 1390،يمبان(نام برد  توان يرا هم م

  
  ؟داراي  چه آثار و فوايدي استدر عصر حاضر  از ديدگاه اسالم و آموزش مداوم

 رو نيـ ازا. احسـاس شـد   شـتر يسـاالن ب  بـزرگ  يريادگيـ نسـبت بـه    يالعمر، درك عموم مادام يريادگيبا ظهور    
جوانـان و بخـش    يآنكـه تمـام   نيتضـم : اسـت  هشد اعالم گونه نيا يوپرورش جهان آموزش 2030برنامه  يها هدف
خواندن و نوشتن و حساب كردن دست  ييبه توانا 2030تا سال ) هم مردان وهم زنان(ساالن  از بزرگ يتوجه قابل

 يهـا  راه انيـ را از م داريـ بهبود توسـعه پا  يبرا ازين مورد يها دانش و مهارت رانيفراگ يتمام نيو همچن. ابندي يم
 يحقـوق بشـر، برابـر    دار،يـ پا يو سـبك زنـدگ   داريـ توسـعه پا  يوزش براآم مانند هاراه نيا. رنديگ يفرام گوناگون

و مشاركت فرهنگ  يو ارج نهادن به تنوع فرهنگ يجهان يفرهنگ صلح و عدم خشونت، شهروند جيترو ،يتيجنس
همه اين موارد بـه فايـده    ).4.7و  4.6بند  2016-2030وپرورش  آموزش يبا برنامه جهان ييآشنا( داريدر توسعه پا

 يتـا حـد   يلذا هـم وجـود آدمـ   . است ياجتماع يموجود انسانآموزش مداوم در بعد اجتماعي اشاره دارد، چون 
كنـد   ارتباط برقرار گرانيبا د ش،يخو يبا توسعه وجود تواند يو هم م رديپذ يم ريتأث ياجتماع طيتوجه از شرا قابل

  . خود قرار دهد رياجتماع را تحت تأثو 
موضوعي كه دراينجا توجه به آن بسيار حائز اهميت است آثار و فوايدي است كه انواع آموزش از جملـه آمـوزش     

  :گيردمداوم در يك قرن اخير بر جوامع بشري داشته است كه در اينجا تحت عنوان تغيير مورد بررسي قرار مي
 هاتغيير در ايدئولوژي  -

 يسـو  بـه  اتيـ از معنو جيتـدر  مـردم بـه   وجـه تبا رشد صنعت در اكثر كشورهاي پيشرفته و در حـال پيشـرفت      
 افت؛ي يا العاده فوق تياهم يو اجتماع يدوران رفاه مخصوصاً رفاه ماد نيدر ا. معطوف شد يزندگ يماد يها جنبه

 يهـا  شرفتيبه علت لزوم پ نيهمچن. ها به شمار آمد دولت ياساس يها ازجمله هدف ادتريشتر و مصرف زيب ديتول
از  ديـ اعتقاد كـه همـه افـراد جامعـه با     نيجوامع ا يو اجتماع ياقتصاد طيهمه مردم و بهبود شرا يدر زندگ يكل

. افـت يروز گسترش  باشند روزبه مند رهو مانند آن به ياجتماع ،يبرخوردار و از حداقل امكانات آموزش ينسب يرفاه
اجتماع و مسـائل و مشـكالت مربـوط بـه آن      طيآنان را به مح شياز پ شتريافراد خانواده، ب يها تيكاهش مسئول
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باشند و مسائل مربوط به اجتماع خـود   دتريجامعه مف طيبتوانند در مح كه نيا يافراد برا. مند و سرگرم كرد عالقه
  .داشتند ازين شيخو يها ش و مهارتو دان يبه باال بردن سطح آگاه ،وفصل كنند را بهتر حل

اعتقـاد كـه    نيـ در جامعه مطرح شـود؛ ا  تر ياساس يباعث شد كه آموزش افراد به شكل گريد يموارد فوق و عوامل 
آمـوزش بـا    جـه يتـر شـد؛ درنت   دارند راسـخ  ديجد يها به آموزش اجيو در موارد مختلف احت يافراد در طول زندگ

  .شد ليشكل داد و به آموزش مداوم تبد رييتغ يبعد يارهايمع
. اسـت  يريادگيـ بـه   ازياطالع از ن نيو نخست يريادگيباشد محرك  ديآنچه هست و آنچه با زيانسان از تما يآگاه
 شـود؛  يمـ  دهيشد، ذهن بركش اير يكه خواست و اراده ب آنگاه شود؛ يم اير يخواست ب ابد،يكه دانش گسترش   آنگاه
شد خانواده انتظـام   تر قيعم يشخص يزندگ كه هآنگا شود؛ يم تر قيعم يشخص يشد، زندگ هديكه ذهن بركش آنگاه

 شـود  يكه كشـور نظـم گرفـت، صـلح برقـرار مـ       و آنگاه رد؛يگ يكشور نظم م افت،يكه خانواده انتظام  آنگاه ابد؛ي يم
  ).18و  14ص  ،)1386(نگيس يراجارو(
  

  ينظام آموزش رييتغ -
درگذشـته، هـدف   . اسـت  افتـه ي يتـوجه  قابل رييتغ يآموزش يها و هدف ينظام آموزش يصنعت ياكثر كشورها در

اعتقـادات،   نـه يدادن درزم يآگـاه . بـود  گريبه شكل د ياز شكل يفرهنگ راثينظام آموزش منتقل كردن م ياساس
 شرفتيپ. داد يبه خود اختصاص م اآموزش ر يها از برنامه يا گذشته بخش عمده يها نسل يها و نحوه زندگ ارزش
 يهـا  در برنامـه  رييـ تغ هريـ و غ ياخالقـ  يارهـا يتحـول مع  ،يو اجتماع ياقتصاد طيشرا رييتغ ،يو تكنولوژ عيصنا

  .كرد يمربوط به آن را ضرور يها و هدف يآموزش
و  ميتعل راي، زمي كندوپرورش مطرح  نظام آموزش يمثابه ركن اساس  به را  آموزش مداوم )1388(ميرزا محمدي  
عـالوه آمـوزش    بـه . ابـد يكهولـت ادامـه    نيتا سن يابعاد زندگ ي شروع شود و در همه ياز دوران كودك ديبا تيترب

گسترش دانش  يبرا يا لهيوس ديبلكه با د،محدود شو يا و آموزش حرفه يبه سوادآموز تواند ينم گريساالن د بزرگ
 يريادگيـ آمـوزش و   نـد يفرا. باشـد  يزنـدگ امـور مربـوط بـه     ي افراد جامعه، در تمام اوقات و در همـه  شرفتيو پ

 ديـ ساالن با در آموزش بزرگ گريد عبارت به. شود يها م در دانش، نگرش و توانش آن رييتغ جاديساالن شامل ا بزرگ
 ديسال پرداخت، شا صورت جامع به همه ابعاد وجود بزرگ شناخت، باور و مهارت در كنار هم قرار داشته باشد و به

-نگرش ژهيو به كسب دانش و به يازين گريفقط مهارت به دست آورند و د ديساالن با اشتباه تصور شود كه بزرگ به

  . ندارند هاي نو و جديد
 يمـار يفقـر، جهـل و ب   زانيـ م دهنـد،  يمـ  ليساالن را تشك از بزرگ يآن درصد فراوان سوادان يكه ب ييكشورها در
جامعـه محسـوب    كيـ  يماندگ عقب ايبارز رشد  يها از نشانه يكي يسواد يب تا آنجا كه معموالً درصد. است شتريب
 يرا بـرا  نـه يبـه خطـر انداختـه اسـت و زم     راافراد بشـر   يو تساو ياصول برابر ،يو عدم آگاه يسواد يب. شود يم
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 يآگـاه  يكـه دارا  يكسـان  گريد عبارت به. كند ياست، فراهم م يو اله يشدن جامعه كه خالف اصول انسان يطبقات
قـرار   يتـر  نييدر مرتبـه پـا   ياسيو س يفرهنگ ،ياجتماع ،ياقتصاد يها نهيدر زم شرفتينظر پ هستند از يكمتر

مرفـه،   ريـ آگاه و ناآگـاه، مرفـه و غ   سواد، يدو گروه باسواد و ب نيكه ب يحقوق يتساو دمدر اكثر موارد ع. رنديگ يم
 جـه يمشـهود اسـت و درنت   زيـ ن يدر سـطح جهـان   شـود،  يمـ  دهيكشور د كيداشته شده، در  و عقب نگه شرفتهيپ

 يكشـورها  يكش از موارد به بهره ياريكه در بس ديآ يم ديداشته شده پد عقب نگه يو كشورها شرفتهيپ يكشورها
  ).1، ص 1364 ان،يصباغ( شود يمعقب مانده  ياز كشورها شرفتهيپ

مبني بر ايـن كـه   ) ع(ي گوهربار حضرت  جمله. »كنيدفرزند خود را براي فردا تربيت «: فرمودند) ع(اميرالمؤمنين 
اند و نـه   نه والدين در گذشته زندگي كرده. ي بسيار وسيعي دارد ، عمق و گستره»فرزند خود را براي فردا بسازيد«

سازي فرزند براي آينده، مستلزم شناخت نيازها و مشـكالت   پس آماده. تواند در گذشته زندگي كند ها ميفرزند آن
فضاي زندگي نسل هاي جديد متفاوت با نسل هاي قبلي است و نيازمند شـناخت هـاي جديـدي در     .ه استآيند

هاي تربيتي براي نسل هاي جديد مـي توانـد متفـاوت    از طرفي روش. مي باشد هاآن هايرابطه با مسائل و ويژگي
حالي كـه نظـام آموزشـي موجـود      در. باشد كه اين هم نيازمند دانش جديد است كه افراد بايد به آن مجهز شوند

لـذا نظـام   . اهداف و روش هاي تربيتي متناسب در آن وجود ندارد. مطابق ويژگي ها و نياز هاي نسل جديد نيست
پـس  . اين تغييرات در هر نسل جديد مورد نياز اسـت . آموزشي موجود مطابق مخاطبين جديد ملزم به تغيير است

  .سائل و نياز هاي جديد مي باشندافراد هميشه نيازمند به آموزش ديدن م
. اهداف بهتر و دقيق تر مي شوند و روش هاي كاربردي تري كشف مي شـوند . علوم تربيتي در حال پيشرفت است

  .لذا نظام آموزشي با انتقال و اعمال پيشرفت هاي علمي بدست آمده تحوالت الزم را در خود ايجاد كند
  

  :يو تكنولوژ يصنعت راتييتغ -
. كرده اسـت  جاديا يديجد يها از مشاغل را متروك و در عوض حرفه ياريبس يو تكنولوژ عيصنا شرفتيپ   

محدود شود، بلكه  يو كتاب كيكالس يها به آموزش دينبا تيو ترب مياعتقاد كه تعل نيا يصنعت يدر اغلب كشورها
علـت  . تر شده اسـت  روز راسخ روزبه ارند،تازه در دسترس افراد بگذ يها را با روش ديعالوه بر آن معلومات جد ديبا
اغلـب   تيـ و ترب ميامـروزه در تعلـ  . اسـت  جادشدهيا يو تكنولوژ عياست كه در وضع صنا يعيسر راتييامر تغ نيا

كـه   يو شخصـ  ياجتماع ،يا حرفه يها از دانش و مهارت ياست كه بخش شده رفتهياصل پذ نيا يصنعت يكشورها
از  يقسـمت  اميـ مـرور ا   به رايز ردياش قرار گ مورداستفاده تواند يمدت چند سال م يااحتماالً تنها بر آموزد، يفرد م

بـه   ازيـ و در عـوض ن  ماند يبدون استفاده م شود يم جاديا عيكه در صنا ييها يدانش افراد به علت تحوالت و نوآور
 يعـال  التيسن از تعداد داوطلبان ادامه تحص شيافزا بااين امري واضح است كه  .ديآ يم ديپد يديجد يها مهارت

 نـه، يزم نيـ ا يابي علت. است رتريچشمگ ينزول ريس نيا يسالگ  بخصوص بعد از پنجاه شود، يكاسته م يو دانشگاه
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 يآموزشـ  يها هستند كه شركت در كالس ييها گروه آن كي. كرده است ميتقس زيساالن را به دو گروه متما بزرگ
 يهستند كـه بـرا   ييها آن گريو گروه د دهند يادامه م يمعمول ياجتماع تيفعال كيعنوان  بهخود  عمررا در تمام 

 نيتعداد ا. كنند ياند شركت م داشته ياتيتجرب شيكه از پ ييها نهيخود در زم يمهارت و دانش فن شيو افزا يتعال
هـا   آن يسـتگ يشا زانيـ از م تيـ نها درشـده   وارد يدوره آموزشـ  كيـ كه به  يساالن تعداد بزرگ. است شتريگروه ب

قرارداد  يساالن به كالس درس را موردبررس ورود بزرگ ليدالجونز . شمار است انگشت ديبه عمل آ يامتحان رسم
مطلـب اسـت كـه     نيا ديمؤ يلذا شواهد مناسب. شد يريادگي زهيانگ ورود به كالس با زهيانگ انيو متوجه تفاوت م

  ).19، ص 1375الول،( خورد يبه چشم م شتريسن ب شيبا افزا يرسم يها به شركت در آموزش يعالقگ ياصوالً ب
 نيماهر و همچن مهيبه كارگران ماهر و ن ازيهمراه است، ن يعلم تيريكه با مد يو تكنولوژ عيصنا عيسر گسترش 

 اريـ جامعـه در اخت  ازيموردن يها در رشته ديجد يها آموزش ديبا رو نيازا. دهد يم شيرا مدام افزا يكارشناسان فن
و  داكردهيـ پ تيـ روز اهم خدمت، روزبـه  نيح يو آموزش يبازآموز يها برنامه ليدل نيبه هم رديمندان قرار گ عالقه

  .ديبا يآشكار م يآموزش مداوم ضرورت
 همانطور كه مي دانيم دين اسالم،  ديني مي باشد كه به تمامي وجوه زندگي انسان توجه دارد و همين امـر 

يكـي از  . سبب گشته كه آيه و احاديث متفاوتي در مورد هر يك از اين وجوه زنـدگي انسـان وجـود داشـته باشـد     
تكنولـوژي وصـنعت وآثـار آن    انسان به آن توجه خاص دارد، بحث  يمواردي كه دين اسالم به عنوان مكمل زندگ

در عـين  تخلق به اخالق و تربيت الهي؛ مخواهيم كشوري مي ،فزون و مدرنبا پيشرفت روز ا باشد ما در دنياييمي
پـس خـواه نـاخواه پديـده هـاي      . حال نمي توانيم و نمي خواهيم اين كار را با ديوار كشيدن دور خود انجام دهيم

تـوان بـه    پس مـي  .راه خود را به درون مرزهاي ما پيدا خواهند كرد -با تمام محاسن و معايب خود  -تكنولوژيك 
سـازي   صنعت كشـتي . جامعه اسالمي را جهت تأمين نيازهاي مشروع آدميان پذيرفتكارگيري صحيح صنعت در 

و صنعت معماري و كارهاي دستي و ظرايـف هنـري و سـاختن ظـروف فلـزي      ) ع(بافي داوود و صنعت زره) ع(نوح
، هـا  مجموعه اين نمونه. وري صنعت در دنياي مدرن است ، الگويي مناسب براي ساخت و چگونگي بهره)ع(سليمان

استفاده از فناوري در تمام امور سازنده و سـودمند  . برداري از صنايع است مشي انديشه اسالمي در بهره نشانگر خط
برداري از آن در امور تخريبي، تهاجمي، سوزنده، كشنده و تباه كننده زمين يا دريا، هوا، گياهان،  رواست؛ ولي بهره
توان فرق بين برنامه صنعتي را در مدينه فاضله  ، مياوصافبا اين  ت ونيس روا هرگز …وها، مناطق  جانوران، انسان

نتيجه  ودر.كه هدف حكومت اسالمي است با كادر صنعتي كشورهاي مهاجم و مخرب و مدعي تمدن، بررسي نمود
ــناخته            ــت ش ــر طبيع ــرض ب ــا تع ــر ي ــونگي تغيي ــالمي در چگ ــاوري غيراس ــا فن ــالمي ب ــاوري اس ــايز فن تم

بنابراين در اسالم بكارگيري صنعت و تكنولوژي جديد، تنها در صورت رعايت اصـول و   .)1395خسروپناه،(شود مي
  .اهداف اسالمي صحيح مي باشد وانتقال اين دانش به افراد مرتبط نيازمند آموزش مداوم مي باشد
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  )حياستراحت و تفر(اوقات فراغت فيت يتغيير ك -
كار را  توان يم يكمتر يبدن يرويبا ن يعلت گسترش صنعت و تكنولوژ بهزيرا  امروزه وقت فراغت زيادي داريم

را  شيساالن اوقـات فراغـت خـو    بزرگ بيترت نيا  بهيافته است  شيافزاافراد جامعه  يكاريساعات ب .رساند انيبه پا
  .استفاده درست از فراغت در هر زمانه اي متفاوت  است .كنند يصرف امور مربوط به خانه و خانواده م

بديهي است همان اندازه كه انسان، به رعايت الگوهاي ديني تعهد دارد، در برابر توجه بـه اوقـات فراغـت         
بنابراين، هر مسلماني وظيفه دارد اهميت اين مقولـه را از يـاد نبـرد از ظرفيتهـاي سـازماني بـه       . نيزمسئول است

بيشـترمردم دردو خصـلت دچـار گمراهـي و     «: ايددر اين باره مي فرم) ص(پيامبر. بهترين شكل بهره برداري كند
اي ابـاذر،  : ابوذر فرمـود به )ع(حضرت علي. »يكي درباره سالمت و صحت ديگري، در زمينه فراغت. ضاللت هستند

آن حضـرت در  . مردم درباره دو نعمت زيانكارند و از آن قدرداني نمي كنند، تندرسـتي و فراغـت اسـت    زبسياري ا
ندرستي، نيرو، آسودگي خاطر و وجدان  نشاط را فراموش مكن  وبا اسـتفاده از ايـن پـنج    ت: جاي ديگر مي فرمايد

براساس آموزه هاي ديني ميـل بـه تفـريح يكـي از نيازهـاي طبيعـي اسـت كـه بـا          . نعمت بزرگ، آخرت را بطلب
مومن نيرومنـد،   :مي فرمايند)ص(سرنوشت انسان آميخته است و از آغاز تا پايان زندگي همواره وجود دارد؛ پيامبر

 صاحب حق قـرارداده و  شخصيتي مستقل و بهتر ومحبوبترازمومن ناتوان است وبراي جلب توجه مسلمانان بدن را
كوشش كنيـداوقات خودرابـه چهارقسـمت    : فرمودند )ع(امام رضا. حقي داردكه بايدآنرا اداكني بدن تو: فرمايندمي

براي تامين معاش، قسمتي براي آميـزش ومصـاحبت بـابرادران    قسمتي براي عبادت وخلوت باخدا، قسمتي : كنيد
قسـمتي رانيزبـه    سازندودرباطن نسبت به شماخلوص وصـفادارندو مورداعتماد وكسانيكه شمارابه عيوبتان واقف مي

 .تفريح ولذايذخوداختصاص دهيدوازمسرت ونشاط ساعات تفريح نيروي انجام وظايف وساعات ديگرراتـامين كنيـد  
افـراد جامعـه    يريادگيـ آمـوزش و   تيـ فيك بردندر باال  يا نقش عمده تواند يآموزش مداوم م يها نامهبر نيبنابرا

 .داشته باشد

خواجـه نصـيرالدين   . نگاه متفكران وانديشمندان اسالمي نيزبه اوقات فراغت نگاهي آزادانديشانه ومتعالي است 
سالگي وبعـدازآن اسـت ورزش وحـداقل اسـتراحت     13براي آموختن فن وحرفه اي كه آغازش : طوسي معتقداست

هـيچ درمـاني نيازنـدارد، درمـان     پـردازد، ب گويدكسي كه بـه تمرينـات بـدني مـي    مي بوعلي سينا. فعال الزم است
توجه زيادي شده، تاجاييكـه خداونـددرقرآن بـه مفـردات     »وقت«دردين اسالم به مساله. اودرجنبش وحركت است
قسـم يـادكردن   . قسم يادكرده است»عصر«و»نيمروز«، »صبح«،  »فجر«، »روز«، »شب«واجزاء وقت وزمان ازجمله

خواهدفوائدزمان رابه انسـان  يعني خداوندبدين وسيله مي;يت آنستخداوندبه يكي ازاين اجزاء، نشانه عظمت واهم
 ). www. Hozeh. com( متذكرشود

انسـان دربـاره وقـت فراغـت خـود      . نظرانديشمندان ديني دربارة اوقات فراغت ونحوة گذران آن متفاوت اسـت 
دراسالم وقت فراغت مطـرح نيسـت وهمـة    : گويندبرخي مي. مسئول است و بايد در راه درست از آن استفاده كند
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سؤال  او از چيز چهار ساعات عمرانسان موردمحاسبه قرارخواهدگرفت ودرقيامت قبل ازاينكه انسان قدمي بردارد از
ثروتت راازچـه راهـي بدسـت     جواني ات رادرچه راهي سپري كردي؟ عمرت رادرچه راهي صرف كردي؟: مي شود

 دي؟پس بااين سؤاالت انسان وقت بدون مسؤوليت نخواهدداشت، ودرنتيجـه دائمـاً  آوردي ودرچه راهي مصرف كر
 وجـود  پس زمانيكه تعهدومسؤوليتي بردوشش حـس نكنـد  . خودرازيرنظروموردپرسش ومحاسبه احساس مي كند

نـد؛  سند قرار مي دهنـد، مان  ران اوقات فراغت به آن اشاره مي كندراذبرخي دستوراتي راكه اسالم درباب گ. ندارد
به ديداردوستان، قسمتي صرف خانواده وساعاتي رابراي انجـام كاروعبـادت دربقيـة سـاعات      قسمتي ازوقت خودرا

بـه معاشـرت بادوسـتان     ايشان به امت خودسفارش مي كنند): ص(دررواياتي ازپيامبر. راصرف كسب آمادگي كنيد
بهره بري و شـناخت  ).23، 1387يق اورعي، صد( جام عبادات ديني، نشان دهندوخانواده دركنارتالش اقتصادي وان

در نتيجه استفاده بهينه از اوقات فراغت نيازمند آموزش مداوم ضـروريات  . نياز هاي هر زمانه نيازمند آموزش است
 .هر دوره است

 
  يجمع ارتباط ليوساتغيير كاربرد  -

مـردم   اريـ در اخت تـر  عيوسـ  يو سـطح  شـتر يب يها روز با برنامه روزبه ونيزيو تلو ويها و راد روزنامه مجالت،
اهـداف آمـوزش    شـبرد يپ يبـرا  يكند و كمـك مـؤثر   دايپ يجنبه آموزش تواند يها م برنامه گونه نيا. رديگ يقرارم
خـود   ازياطالعات و معلومات موردن يجمع ل ارتباطيبا استفاده از وسا توانند يساالن م بزرگ رايز. ساالن باشد بزرگ

 رييـ تغ يساالن را تا حـدود  مفهوم آموزش بزرگ يجمع ارتباط ليوسا يصنعت يكثر كشورهادر ا. را به دست آورند
ــ   ــداوم را جانش ــوزش م ــوم آم ــت و مفه ــت   نيداده اس ــرده اس ــباغ(آن ك ــب  ).33-23ص , 1386 ان،يص ازجان

 و به بهره گيـري ازايـن روش   دانندمؤثرترين روش ياديگري مي، آموزش وپرورش غيرمستقيم را، ديگرمتخصصان 
ازجمله مصاديق بارزآموزش و پرورش غيرمستقيم كه تمام شرائط يـك تعلـيم وتربيـت ايـده ال درآن     . تأكيددارند

  .وسايل ارتباط جمعي در امر آموزش استرعايت شده است، همان بهره برداري مطلوب از
 رديـ گ يقـرار مـ   يتحت پوشش نظام آموزش رسـم  يخاص و تا مقطع ينيو در سن يمقطع زمان كيدر  يفرد هر
 يخـاص و در مقطـع زمـان    ينيهر فرد صرفاً در سن يعني ست،ين وديق نيبه ا ديمق تيجمع كي يآموزش يازهاين

افـراد را بـا    ط،يشـرا  سـتمر مـداوم و م  يو دگـر گـون   راتييـ آور تغ ندارد، بلكه سرعت سرسام ازيخاص به آموزش ن
و چه به لحاظ سـرعت و شـتاب    يكه چه به لحاظ تنوع و گستردگ ييازهاين. كند يآموزش روبرو م ديجد يازهاين

است كه همگام با تحـوالت زمـان و    ينظام يبرقرار ازمنديو ن رديگ يشكل نم يمحتوا، در قالب نظام آموزش رسم
و  يمحمد رزايم(الزم را سازمان دهد  ييها متعلم آموزش يازهاين اتيجامعه و برحسب خصوص طيمتناسب با شرا

  ).22، ص 1388پور،  يظفر
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در  كـه  نينبودن، اعم از ا ايبودن  ينظر از محتوا، سطح و روش، رسم كه صرف يا افتهي سازمان يآموزش يندهايفرا
ها شوند، به  آن نيگزيجا ايباشند  يآموز حرفه نيدانشگاه و همچن رستان،يدر دبستان، دب يآموزش مقدمات ي ادامه
خود را گسترش دهند، شناخت خود را گسترش  يعدادهاو است ها ييتا توانا كنند يساالن هر جامعه كمك م بزرگ

 يهـا  خود را بهبود بخشند و در رفتـار بـا نگـرش    يو فن يا حرفه يها تيكنند، صالح يدهند، شناخت خود را غن
 رييتغ يو فرهنگ ياقتصاد ،يوهم ازنظر مشاركت متعادل اجتماع يشخص ي جانبه تكامل همه ي نهيخود، هم درزم
  .به وجود آورند

 دهيدر صورت پسند يو حت ستين يو معقول دهيپسند دهيپد يآموزش رسم ليمقاطع تحص هيهمگان در كل حضور
از . دهد ياشتغال سوق م يسو سرعت به افراد را به ،يجمع يزندگ يازهاين. ستيمقدور ن اريبس تيجمع يبودن، برا

حضـور   دهيـ پد يرا ندارند و ازنظر اجتمـاع  يآموزش رسم يطوالن ريمس يعالقه به ط ايهمه افراد استعداد  ييسو
 تيـ و بـر جمع  دهـد  يمـ  شيبـه فـرض تحقـق آن، سـن اشـتغال را افـزا       ،يهمگان در همه مقاطع آموزش رسـم 

كشـور   كي ييايمحدوده جغراف در. ديافزا يدارند، م ياشتغال انتظارات خاص و محدود يكه برا ييها كرده ليتحص
زن، مـرد،  . دارنـد  يمتفـاوت  يازهـا يخاص خود ن يها يژگيتناسب و وجود دارد و اقشار مختلف به يمتفاوت يازهاين

متنوع پاسـخ   يازهايبه تمام ن تواند ينم يرسم يدارند كه نظام آموزش يخاص يازهاين كيهر... و يشهر ،ييروستا
و چه بـه لحـاظ    ازيها چه به لحاظ ن توجه به تفاوت يو برا پردازد يو مشترك م يعموم يها بر جنبه شتريب د،يبگو
  ).24، ص 1388پور،  يو ظفر يمحمد رزايم(داشت  ميخواه يتر نظام آموزش منعطف به ازيآموزش ن وهيش

 يعنوان افـراد  است تا به بيان كردهرشد  يها فرصت ي ، كسب و عرضهرا آموزش مداوم يكل هدف )1393(يونسكو
با . باشند ميدرروند متمدن شدن سه توانند يكه چگونه م اموزنديو ب آورند يرو شتريب يريادگيبه  شرفتيدر حال پ
  :اند هكرد انيساالن ب آموزش بزرگ يرا برا ريز يمراتب، اهداف فرع نيتوجه به ا

  ادگرفتن،يچگونه  يريادگيكمك به پروراندن استعداد   -
  مسائل، ي درباره يكمك به پروراندن درك انتقاد  -
  ط،يارتباط با مح يبه پروراندن مهارت برقراركمك   -
  ست،يز طيكمك به پروراندن عالقه به مح  -
  كمك به پروراندن عالقه به فرهنگ و هنر،  -
  كار، يايكمك به مشاركت آگاهانه و مؤثر در دن  -
  از اوقات فراغت، يمند كمك به پروراندن حس بهره  -
  ،يالملل نيب يفرهنگ صلح، تفاهم و همكار ياعتال يكمك به پروراندن شناخت برا  -
  ،ياجتماع يكمك به پروراندن نگرش مثبت به خانواده وزندگ  -

  :ابدي ردستيسال كمك كند تا به اهداف ز به بزرگ تواند يم آموزش



  

 

 هشتمين همايش انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران

 فلسفه آموزش و يادگيري مداوم 

 چمران اهواز دانشگاه شهيد

 1395اسفند  5و  4

 

117 
 

  يزندگ يو معن ينسب يكسب خوشبخت  -
  نيريو ارتباط او با سا تياستعدادها، محدود ش،يشناخت خو  -
  مداوم يريادگيبه  ازيو درك ن صيتشخ  -
  مداوم يريادگيبه  ازيو درك ن صيها جهت تشخ و فرصت طيفراهم كردن شرا  -
و  ياسـ يو س يجسـمان  ،يفرهنگـ  ،يمعنو يها از جنبه يها جهت بلوغ فكر و فرصت طيفراهم كردن شرا  -

  يا حرفه
  .جهت بقاء يبهداشت يها تيو فعال يا حرفه يها مهارت ،يفراهم كردن آموزش الزم جهت سوادآموز  -

. داشـته باشـند   ريتازه تـأث  يها و مهارت اتيكسب تجرب يها و روش يريادگي انيبر جر تواند يم يشمار يب عوامل
تـا اختالفـات    يو نحوه آگاه تياست كه محدوده آن از شخص رندهيادگي اتيعوامل مربوط به خصوص نياز ا يبرخ
و  يريادگيـ  ياجتمـاع  يهـا  نـه يبـه زم  گـر يعوامـل د . است ريو قوه ادراك متغ زهيدر مورد سن، تجربه، انگ يفرد

همـه   يآمـوزش بـرا  . مربـوط هسـتند   شـده  يابيـ اجـرا و ارز  ،يبـه كمـك آن طراحـ    يكه آموزش رسم يها روش
دارد كه مردم انتظار دارنـد در   يجيدر نتا شهيبرنامه ر نيا تيمقبول. قرارگرفته است يموردتوجه جهان يطورجد به

كه  يپنداره مشترك. است "همه  يآموزش برا"برنامه  يكه پنداره اصل ايدن نبهتر شد يعنيافتد  يپس آن اتفاق ب
 "همه  يآموزش برا"آموزش در كنار  ينهضت بزرگ متحد وهم سو كرده و شعار همه برا نيرا در ا انيهمه جهان

  ).5، ص 1384لو،  آقا ياجح(است  دهيرا معنا و قوام بخش
كننـد كـه اعضـاء آن احسـاس      جاديمطلوب ا يجامعه مدن كيها در جهت آن است كه  عصر حاضر تالش ملت در

 نيچنـ  نيـ ا. باشـد  يآگـاه و باسـواد مـ    يدرگرو داشـتن شـهروندان   يا جامعه نيچن. و آرامش داشته باشند تيرضا
 يامـدها يآگـاه پ  يبـا شـهروندان   هجامع كيالبته . كند تيترب تواند يوپرورش است كه م را تنها آموزش يشهروندان
و دفاع از استقالل  تيحفظ امن نهيدرزم. باشد يارزشمند م اريهم بس داشته باشد كه آن يدر پ تواند يم يارزشمند

 يا قسمت عمـده  مت،يق گران حاتيتسل ديخر يجا اگر به. را در بردارد ياساس اريوپرورش نقش بس آموزش زين يمل
 نيتضـم  يداريـ و پا نـده يطـور فزا  جامعه به كي تياستقالل و امن ابد،ياختصاص  وپرورش به آموزش ياز درآمد مل

از مردم است اگـر   يو علم يقرار دارد، استفاده منطق تيآنچه در درجه اول اهم يمل التيتشك نهيدرزم. گردد يم
 توانـد  يمـ  ديـ را بنما فادهخود حداكثر اسـت  يانسان يرويكند و بتواند از ن يتوجه كاف يعامل اساس نيبه ا يكشور

  ).35، ص 1369رهنما، (كشورش را بنانهاده است  يواقع تيمطمئن باشد كه امن
 نـد يامـروزه فرا . مـردم شـود   نيصلح در ب جاديا ساز نهيزم تواند يم يالملل نيطرح ب كيعنوان  همه به يبرا آموزش

و  يخـانوادگ  يهـا  ميو حـر  يفرهنگ يها محدوده ،ياسيس ياز مرزهابا شتاب روزافزون در حال عبور  شدن يجهان
جامانده از آن،  و آثار به يدو جنگ جهان. ساخته است ثرها بلكه افراد را متأ فقط دولت نه يالملل نيب عيوقا. فرد است
 نيـ نشان داده است كه مردم از آثار شـوم ا ... ها و آن انيو تعارض م يظهور جوامع فرا صنعت ،ياتم التيرشد تسه
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روشن است كـه در  . برده است يبيجهان را به سمت سراش ع،يوقا نيو رخدادها مصون نبوده و مجموعه ا راتييتغ
ـ    ياز كشـورها  ياريدر بسـ  يو اقتصاد ياجتماع طيشرا عيسر راتييتغ ،يتيضعو نيچن و  يثبـات  يجهـان باعـث ب

 حيصح تيرياست كه عدم آموزش و مد يهيو نفرت شده است بد ينابرابر ،يپوچ ،يعدالت يب ،يديناام يريگ شكل
 يتيحمـا  تيهـا بـه همـراه داشـته و از خاصـ      انسـان  يدر زندگ يا ندهيمالحظه و فزا قابل بيتخر دها،يپد گونه نيا

 يها و تعارض درصحنه ها يريكاسته است و موجب درگ يدل و هم ييگرا هم ،يمناسبات اجتماع ،يبوم يها فرهنگ
  .است دهيگرد يالملل نيو ب ياجتماع مل

سـاالن   بـزرگ  شيبسا ده سال پـ  چه. شود يم ياتفاق يريادگيجوامع سبب  ،يو صنعت ياقتصاد ،ياجتماع راتييتغ
در منزل كار كنند و  دئويصوت و و تلفن، ضبط ون،يزيتلو و،يراد حساب، نيماش رينظ يبا و سائل توانستند يم ياندك

 يطـوركل  بـه . مينـ يب يآشـنا مـ   يگريد دهيچيپ يتكنولوژمجهزتر و فردا با  ييها و دستگاه دئويما امروز خود را با و
امـروز دقـت    ميـ ا تفاوت بوده يوب عالقه يب روزيباعث خواهد شد كه نسبت به آنچه تا د يروزمره در زندگ راتييتغ

 يبس الزم را در حد يها يتا دانش و آگاه كند يم جابيامروزه ا ينيماش يزندگبعالوه . مينشان ده يشترينظر ب
 ليوسـا  مهيضـم  يمطالعه بروشـورها . ميمنزل را شخصاً انجام ده ياز امور داخل يبخش ميكه بتوان ميوربه دست آ

 ).22، ص 1375الول،( ميابي دست يا تازه يريادگيبه  ميتا بتوان كند يدر اغلب موارد كمك م شده يداريخر

  
  بحث و بررسي 

 .طلب دانش از گهواره تاگور است يبه معن) ص( يمشهور نبو ثيمداوم همان حد آموزش -

ـ  ،يسـت يزدر ابعاد كه از آموزش  ييها فيدارد، تعر يعيابعاد وس آموزشبدون شك       يو اسـالم  اجتمـاعي  ،يروان
انسـان مخلـوق خداسـت و همسـو بـا      . تنوع و ضرورت آموزش از لحظه خلقت انسان دارد از همه نشانشد   عرضه

بـودن،   يبـرا  يريادگيآموزش با مفهوم . سدبراست مقدر كرده  شيكه خدا برا ييبه اهداف غا ديمخلوقات با گريد
. سـن قـرارداد   ايـ و زمان، مكان  تيرا در محدود يريادگي توان ينم گاه چيكه ه دهد يماندن و باهم بودن، نشان م

 ،يفـرد  يهـا  از جنبـه  و اسـت سـال   بـزرگ  ايـ فرد كودك  كي ياساس يازهاين يبرطرف كردن تمام يآموزش برا
جـز   سـت ين نيـ انسان و جامعه كمك كند و ا يو روان يو سالمت روح يستيبه بهز ديبا يروح ،يسمج ،ياجتماع

  .داشته باشد ديخود با يكه در سرتاسر زندگ يريادگي يآموزش مداوم فرد و تالش برا
آمـوزش در  . اسـت از چهـارده قـرن هنـوز هـم موردتوجـه      آموزش مداوم با ظهور اسالم آغاز شد و پس  موضوع   
انسان كمك  ياستوار است و علوم مختلف چون به رشد معنو تيو انسان نيبه اصول د دهيعق هياسالم بر پا دگاهيد
 يبـه رشـد معنـو    ديـ باشد، امـا با  يويدن يوزندگ يها در بعد ماد آموزش نيهرچند كه ا. ابندي يارزش م كنند يم

شـده   ديـ دو مـورد تأك  نيـ و تعقـل در ا  ديآ يآموزش در اسالم از راه تجربه، احساس به دست م. انسان كمك كند
  . است
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؛ بخوان به نام پروردگـارت  خَلَقَ بك الَّذياقْرَأْ بِاسمِ ر: (ابالغ شد كه شانيبه ا زيبر آموزش ن ديتأك امبريبعثت پ با   
 و يعيو تشـر  ينيتكـو  تيهدا هيانسان در سا. اسالم است نفكيجزو ال يدوست دانش هيروح .)كسي كه تو را آفريد

كـه دوام و   شـده  يطراحـ  يا گونه آموزش در اسالم به يها برنامه. كند يم يرا رو به كمال ط يريهمچنان مس ياله
  .خود برسند ياله فيكه به وظا كند يافراد جامعه فراهم م يبرا يبسترو  داردرا در بر يعظمت جامعه اسالم

 ديـ به آن تأك يفراوان اتيو روا ثيبرخوردار است و احاد يياز ارزش واال نيمعصوم شاتيو فرما رهيدر س آموزش   
واجب بر همگان و احترام به عالمـان،   يا ضهيعلم فر. هاست يخوب ي همه شهيو ر هاست لتفضي رأس علم. اندكرده
 نيتـر  قيبهره از آموزش و عم نيكه باالتراست  هكرد ديتأك يو اسالم يروانشناس دگاهيعلم از د. مسلم است ياصل
در ابعـاد   ياست كـه موجـب تحـول انسـان     ياسالم بر علم ديالبته تأك. رديگ يصورت م يدر دوران كودك يريادگي

  .گردد و تواضع را در فرد رشد دهد يو يو جسم يروح
بـدون توجـه بـه     يا حجرات، هـدف اسـالم را بـه وجـود آوردن جامعـه      13عمران و  سوره مباركه آل 64 اتيآ در

اسـالم   يبا توجه به اهـداف بـاال  . كند يو وحدت باشد عنوان م يافراد دوست نيكه ب ييايو جغراف ياختالفات نژاد
وضـوح   در انسـان بـه   يريادگيـ بـه   ازيامر ن نيمناسب جهت ا يها نهيكردن زم انسان و فراهم يجهت رشد و تعال

خـود   نيكه از والد يا ها و بهره تولد با آموزش يها فرد از سال تيترب: نديفرما يگونه كه م همان. مشاهده است قابل
لحظه خلقت انسان، برنامـه   نيتر يياز ابتدا شود، يدقت م يدر دستورات و اعمال اسالم يوقت. خورد يرقم م برد يم

اذان و اقامه هنگام تولـد در گـوش    يادا ن،يروح و جسم والد يطهارت و پاك. آموزش دارد يبرا ملكا يها و هدف
آموزشـهاي   ريبـه علـت تـأث    ده اسـت شـ  ديها تأك مختلف كه در اسالم به آنانجام رسومات نوزاد، خواندن دعاها و 
انجـام   ،يبـه و  يبـاز  قيـ از طر آمـوزش و توجه بـه   ثيبا قرآن و احاد مأنوس شدن كودك. معنوي بر انسان است
دهنـده تـداوم آمـوزش انسـان در تمـام       نشـان  يهمگ يليو تكم هيدر كنار آموزش علوم پا فيواجبات در سن تكل

  .است يمراحل زندگ
  .است يو اتفاق يررسميغ ،ياعم از رسم يمداوم شامل هر نوع آموزش آموزش -
 يريادگيـ عمل كـردن و   يبرا يريادگيو  دنيفهم يبرا يريادگي: شود يبا چهار هدف دنبال م يريادگيو  آموزش

در . شـود  يمـ  فيـ تعر يررسـم يو غ يصـورت رسـم   نظران به آموزش مداوم در نظر صاحب. بودن و باهم بودن يبرا
از سـن كودكسـتان شـروع و تـا      يآمـوزش رسـم  . تاسـ  شـده  نييتع شيو اهداف از پ يزريهبرنام يآموزش رسم

 يوجود دارد كه آموزش اتفاق يررسميآموزش غ ،يآموزش رسم يها در خارج از زمان. ادامه دارد يعال يها آموزش
. خاص وجـود نـدارد و اهـداف محـدود اسـت      نينظارت و قوان يررسميدر آموزش غ. شود يم دهينام زين يو نارسم

در هر مكان و  يآموزش يها طيدر داخل و خارج مح يررسميغ يها آموزش. ندارد يزمان و مكان و مدارج مشخص
 ليـ به آن دل يررسميلزوم آموزش غ. گردد يضمن خدمت برگزار م ،يمدت، كارآموز كوتاه يها صورت دوره زمان به

در  يشـ يدنو بازا يبـه بـازنگر   ازيـ در جهان ن ديجد يها در مقابل موضوعات و بحران ياست كه نظام آموزش رسم



  

 

 هشتمين همايش انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران

 فلسفه آموزش و يادگيري مداوم 

 چمران اهواز دانشگاه شهيد

 1395اسفند  5و  4

 

120 
 

و تنوع  شيافزا ،حل مشكالت يبرا ينارسم هايآموزش. داشته است يمفهوم و روش و ساختار نظام آموزش رسم
بـا شـغل فـرد قـوت      يرسم يها آموزش و كم شدن ارتباط آموزش يها نهيهز نيتأم يدشوار، آموزش يتقاضا برا

  .گرفته است
 ازشـان يمتفاوت بودن ن نيو همچن يو اجتماع ييايجغراف يها اقشار مختلف مردم باوجود تفاوت يهر كشور در   

در قبل و بعد از شـروع   يررسميآموزش غ. خوددارند يها در آموزش رييبه تنوع و تغ ازين ،يدر رفع مشكالت زندگ
 يآور روزافزون علـم و فـن   شرفتيبه علت پ. دينما يم يضرور اريفرد بس يازهايرفع ن يبرا يآموزش رسم انيو پا

و  يصورت رسـم  امر به مداومت آموزش چه به نيا. هستند ريي، محتوا و اهداف آموزش مداوم در حال تغدر جهان
  .كند يم يمدت را در جامعه ضرور كوتاه يها دورهدر   با اشكال آموزش ضمن خدمت يررسميصورت غ چه به

در ساعت كار  يررسميساعات آموزش غ .است عتيكار و طب طيخانه، مح طيمح ،يررسميآموزش غ يها طيمح    
گيـرد،  صـورت مـي   يورزشـ  يهـا  در مسـاجد، باشـگاه   يا رسـانه  ،يجمع ارتباط ليوسا هيفراغت با استفاده از كل اي

كه  يدارد؛ ازجمله سواد مقدمات يمختلف دآموزش مداوم ابعا. ندرييتغ است و اهداف هم قابل ريآموزش متغ يمحتوا
و  يمنـابع اطالعـات   ييفـرد در شناسـا   ييتوانـا  يبعد سواد در حد خواندن و نوشتن و سـواد اطالعـات   نيتر ييابتدا

است كـه بـه    يتيقابل اي تيفيباك تر عيو در حد وس يكه فراتر از سواد مقدمات يسواد هنر. ها است به آن يدسترس
 يكـه بـه علـت رشـد روزافـزون ابزارهـا       يا و سواد رسـانه  دهد يرا م يمعنا ساز يها نظام هب يفرد امكان دسترس

  .دينما يم يوضوح ضرور كرده به ريافراد را درگ يارتباط
لحاظ جنس، سن، مكان و زمان را بـه   از يحدومرز چياسالم آموزش مداوم ه نيمب نيد يها آموزه طبق -

  .شناسد ينم تيرسم
در رشـد كـه    نيـ ا. ابـد يكماالت دست  نياست و استعداد آن را دارد كه به واالتر نيزم يرو خدا در فهيخل انسان

هـر  . سـت ين ريپـذ  امكـان ) ع( تيـ ب اهل يتيترب يها وهيكمال است بدون توجه به ش يمراتب باال جهت رسيدن به 
درك  يدرسـت  را بـه  گـران يد وخود  تيخود و موقع تيهو وستهيطور پ به ديبا يتعال ريدر مس شرفتيپ يانسان برا

  .تقوا، معرفت، تعقل و انجام اعمال صالح بپردازد مان،يمانند ا يفرد يها يستگيبه كسب شا ديانسان با. كند
اسـالم در  . كنـد  يرا ط رشيدارد از جهل به علم و از ظلمت به نور مس فهيوظ يقرآن هر فرد ينوران اتيآ طبق   
 بـودن  سـال ¬بـزرگ  ايكودك و  ايمرد بودن و  ايازلحاظ زن  ريمس نيا يط يبرا) ع( تيب اهل رهياز س ييجا چيه
 رابـه يز. بـرد  ياست از زن و مرد نام مـ  هعلم گفت يضهيهركجا از كسب فر. قائل نشده است يتمحدودي كل طور به
 شيايـ دن ديخود با يرشد و تعال فهيكه دارد بعد از وظ يتيو جنس تيدر هر موقع يهر انسان: امر قائل است كه نيا

  .داشته باشد يكه درراه رشد خود تالش كاف كند يم جابيانسان ا ياله فهيخل نيسنگ تيمسئول نيا. را بسازد
از . كننـد  يرا كامـل مـ   گريكـد يها  تفاوت نيدارند كه با هم ييها تفاوتي و رواني ستيز ،يسمو مرد ازلحاظ ج زن
 يخدا بـر رو  فهيو خل) 30بقره،(ند و هردو در برابر خدا مسئولاست گوهر  كيزن و مرد از  نشياسالم آفر دگاهيد
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 ايـ و  يعالم ربـان  ايمردم را ) ع( يعل امام). 3حجرات،( ستين جنسرنگ و قوم، زبان و  يبرتر اريمع. ندهست نيزم
از  ،يدر آموزش مداوم نظام آموزش. ندارند يافراد ازنظر اسالم ارزش هيو بق داند يعلم م ليدر حال تحص ييدانشجو
 ليالتحصـ  بعد از فـارغ . رديگ يانجام م يو بعد با ورود به آموزش رسم يآموزش با باز ،يررسميبا آموزش غ يكودك

ضـمن خـدمت شـركت در     يهـا  ها آمـوزش  صورت شركت در كارگاه بازهم آموزش مداوم به يعال ششدن از آموز
  .ابدي يادامه م... حضور در مساجد و نيمانند محافل و مجالس و همچن يو عموم ياماكن آموزش

 ديـ مسلمان با كيكه  يو اجتماع ياعمال فرد يدر تمام شود يمناسك گوناگون اسالم دقت م ها و در برنامه يوقت
آموزش صبر و استقامت در نماز و روزه، آموزش . آموزش وجود دارد يبه هدف خلقت انجام دهد نوع دنيرس يبرا

و  يدر وفـادار  گـران يبـا د  حيصـح  برخـورد آمـوزش تواضـع و    ايـ از منكر و  يمعروف و نه در امربه يجهاد هيروح
كـودك  . خود احترام بگـذارد  نيكند و به والد يزندگ يخوب كه در كنار خانواده به موزدآيكودك م... . و يدار امانت
بـا  . آمـوزد  يرا مـ  يو همـدرد  يدرسـت  ،يخود صداقت، راسـت  نياز نگاه كردن به اعمال والد يديتقل يها يدر باز

است كه  گونه نيو به هم پردازد يم يزندگ با ييارويرو يبرا يديجد يها به آموزش وجوانن فيبه سن تكل دنيرس
  .خدا را نطلبد تيباشد و جز كسب رضا ديخود و جامعه مف يكه چگونه برا آموزدمي سالبزرگ كي

  
  .است شده نيتضم يامر يو روان يجسمان ،ياجتماع ،يآموزش مداوم در حوزه سالمت فرد ديفوا -

  !اند؟ كساني دانند يكه نم يباكسان دانند يكه م يكسان ايآ علَمونَ؛يال  نَيو الَّذ علَمونَي نَيالَّذ يستَوِي هلْ
هرگـاه  . پـردازد  يخود م يريادگي ازيبه دنبال رفع ن ديبه كجا خواهد رس تياگر بداند كجا قرار دارد و درنها انسان

چـون انسـان   . با تفكر و منظم خواهد بـود  يو يكرده وزندگ تيذهن خود را تقو ديفزاايفرد بتواند دانش خود را ب
برقـرار   يجامعه صلح و دوست نيخانواده شهر و كشور خود را متحول كند و در ا تواند ياست م ياجتماع يموجود

 كنـد  يمـ  يكه در آن زندگ يا انسان در مقابل خود و جامعه. است زيچون انسان به دنبال كمال هر چ. خواهد شد
مگـر آنكـه   كنـد  خداوند در وضعيت هيچ قومي تغيير ايجاد نمي: ديفرما يدر قرآن خداوند متعال م. دارد تيمسئول

ـ   سرنوشت فرد و جامعه به هم گره. دكن جاديا رييدر خود تغ يا هر قوم و هر جامعه  يتبـاه  ديـ ترد يخورده اسـت ب
 يريرپـذ يبـودن انسـان باعـث تأث    يمـاع اجت. فرد مانع كمال جامعـه اسـت   يافراد آن جامعه و تباه يجامعه، تباه

 ديـ در مقابل جامعه مقاومت نما تواند يم ،يخود و اهدافش از زندگ تالبته فرد با شناخ. او از جمع است ازحد شيب
  .در آن شود رييباعث تغ يو حت

 يا و رسانه يهنر ،ياطالعات ،يبه باال بردن سطح سواد در همه ابعاد مقدمات توان يآموزش مداوم م يضرور ديفوا از
-مي او يو جسم يروان يسالمت روحباعث فرد  يوجود يها تيو ظرف ها ييباال بردن توانا نيعالوه بر ا. اشاره كرد

 يو چگونگ دنيچگونه خوردن و خواب ستنيچگونه ز يبرا ژهيمداوم باعث اطالع شخص از اطالعات و وزشآم. شود
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 يو جسـم  يمختلف روحـ  يها يماريدر صورت بروز مشكل و ب تواند يانسان م ستها يمارياز ب يريشگيمقابله و پ
  .تالش كند يبا آگاه يماريرفع ب يآن گردد و برا يها سرعت متوجه عالئم و نشانه به گرانيد ايدر خود و 

 يو يزنـدگ  شيخود باال رفته و با شكوفا شدن استعدادها يها ييو توانا ها تيآموزش مداوم شناخت فرد از ظرف با
مسـلمان   كيـ عنـوان   انسان و سپس به كيعنوان  فرد مسلمان ابتدا به كياگر . گردد يو تحول م رييدستخوش تغ
رده اش در ابعاد مختلف كمـك كـ  اجتماعيو  يدارد به رشد فرد گرانيدر مقابل خود و خدا و د يفيبداند چه وظا

را از پرتگـاه   يا جامعـه . انـد  را دگرگـون كـرده   يدارد كه ملتـ  يا خودساخته يها در خود انسان اريبس خيتار. است
  .اند نجات داده و رو به جاده سالمت راهنما شده ينابود

 يسنت يها امروزه با روش. رديگ يآموزش مداوم افراد جامعه نشأت م دياز فوا زين يو صنعت يرشد و توسعه اقتصاد
و ارتباطات  يروز شدن تكنولوژ با به. فت كردر شيپ يمختلف جهان ياهنهيهمگام با رشد درزم توان ينم يميو قد

 شـرفته يبه ابزار مدرن و پ ازياست كه ن يكمتر كس مروزها. به روش گذشته جلو رفت توان ينم ايافراد و اش دهيچيپ
ابـزار در   نيكار با ا يريادگيلذا . را نداشته باشد رهيو غ يا انهيرا يها تلفن همراه دستگاه يها يمانند گوش يارتباط
 پردازنـد  يمـ  يريادگيـ طـور مـداوم بـه     كـه بـه   يافـراد . رسـد  يبه نظـر مـ   يضرور اريبس يقيو حق يمجاز يفضا
باال و قدرت و جسارت در  هينفس و روح  به افراد با اعتماد نيا. دارند يو جسم يازلحاظ روح يكمتر يريپذ بيآس

كامـل   يمعنـ  يافـراد  نيچن. هستند يشتريب يو كسب خوشبخت يريگ ميقدرت تصم خود و با يها تيانجام فعال
  .شوند يارزش قائل م گرانيخود و د يرا درك كرده و برا يزندگ
و افـراد جامعـه از   . شـود  يمـ  دهيـ در افراد پرداختـه شـود سـعادت و رونـق د     يريادگي تيبه اهم يا در جامعه اگر
 نيـ ا يتمـام . ماننـد  يدر امـان مـ   يفرهنگ يو ب اديمانند انواع اعت يو فرد يسوز اجتماع و خانمان يجد يها بيآس

ـ  يجسـمان  ،ياجتمـاع  ،يسالمت فرد حوزهآموزش مداوم در  ديفوا" كه هيفرضاين  دييمطالب به تأ  يامـر  يو روان
  .پردازد يم "است  شده نيتضم

كمـك   يكالن آموزش يها از هدف يكيعنوان  به يگسترش عدالت اجتماع به تواند يآموزش مداوم م از طرف ديگر
  . دينما
  
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 هشتمين همايش انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران

 فلسفه آموزش و يادگيري مداوم 

 چمران اهواز دانشگاه شهيد

 1395اسفند  5و  4

 

123 
 

  منابع 
  )ترجمه(كتاب فارسي

  .نشر سبحان: تهران). مترجم ،يا قمشه ياله يمهد). (1374( ميقرآن كر .1
    .االسالمي الكتاب دار: قم. غررالحكم). 1382( محمدعبدالواحد بن ،يآمد .2
شـاكر   يمصـطف : صيتلخـ . (القـرآن  ريتفس يف زانيالم دهيبرگز). 1390( نيمحمدحس ،يعالمه طباطبائ .3

  .يالقرب ينشر ذو: قم). مانينر يعل: نيترجمه و تدو
  .غاتيسازمان تبل: قم). مترجم ،يجواد مصطفو). (1جلد . (ياصول كاف). 1375( عقوبيمحمد بن  ،ينيكل .4
 ،يغالمرضـا احمـد  . (سـاالن  در آمـوزش بـزرگ   نينو يها روش يريادگيحافظه و ). 1375(الول، برنارد  .5

  .ققنوس: تهران). مترجم
  .الجامعه لدرراخباراألئمه األطهار) 2جلد . (بحاراالنوار) 1404(محمدباقر  ،يمجلس .6
  .اتيح مينس: قم. نيالمتق هيحل). 1382(محمدباقر  ،يمجلس .7
  .انيقدس: قم). حسن نژاد، مترجم يمصطف. (نخست گاهيآموزش در جا). 1393( ونسكوي .8

  )تاليف(كتاب فارسي
 .ايانتشارات متن گستران آس: تهران. همه يآموزش برا). 1384(آقالو، عباس  يحاج .9

انتشـارات  : زيـ تبر. تيـ و ترب ميو اطالعات تعلـ  فيها تعار فرهنگ واژه). 1375(داوود  دينسب، س ينيحس .10
  .احرا

  .زيانتشارات دانشگاه تبر: زيتبر. آموزش در خدمت انسان). 1369( ديرهنما، مج .11
  .وپرورش و ارتباطات در آموزش يسند توسعه فناور). 1386(وپرورش كشور  آموزش يعال يشورا .12
 .رانيا ياسالم يجمهور يمل يبرنامه درس). 1391(وپرورش كشور  آموزش يعال يشورا .13

: تهـران . خواندن و نوشـتن  يها مهارت ميتعل: ساالن بزرگ يسوادآموز يها روش). 1386(زهرا  ان،يصباغ .14
  يمركز نشر دانشگاه

: تهـران . سـاالن  آمـوزش بـزرگ   كرديبا رو يآموزش جامع سازمان). 1364( اليسه ،يزهرا؛ اكبر ان،يصباغ .15
  .سمت

جامعه شناسي اوقات فراغت و نحوه گذران آن، مجله پيام زن، سال ).1375(صديقي اورعي، غالمرضا .16
  .پنجم

 اميدانشگاه پ: تهران. يتيو دبستان رشته علوم ترب يدبستان شيوپرورش پ آموزش). 1393( يعالقه بند، عل .17
  .نور

  .انتشارات مدرسه: تهران. يآموزش يزير برنامه نديمقدمه مترجم در فرآ). 1368( دهيفر خ،يمشا .18



  

 

 هشتمين همايش انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران

 فلسفه آموزش و يادگيري مداوم 

 چمران اهواز دانشگاه شهيد

 1395اسفند  5و  4

 

124 
 

دارالكتب : تهران). ييبابا ياحمدعل قيو تحق ميتنظ. (نمونه ريتفس دهيبرگز). 1387(ناصر  ،يرازيمكارم ش .19
  .چاپ ششم هياالسالم

: تهـران . سـاالن  نـو بـه آمـوزش بـزرگ     ينگـاه ). 1388(پور، طاهره  يمحمدحسن؛ ظفر ،يمحمد رزايم .20
  .سطروني

  .دانشگاه تهران: تهران. يآموزش تيريفرهنگ مد(). محمد  ديس ،يكمال ريم .21
 يوپرورش بـا همكـار   وزارت آموزش: تهران. همه يآموزش برا يسند مل). 1383(وپرورش  وزارت آموزش .22

  .كشور يزير و برنامه تيريسازمان مد
و  يبـر علـوم كتابـدار    ديـ نامه آموزش از راه دور، بـا تأك  درس). 1385(زاده، جواد  يول ده؛يزاده، سع يول .23

  .ايتال زشيدب: تهران. يرسان اطالع
  مقاله

سـرمد،   يغالمعلـ . (يتـ يترب نـد يعنـوان فرآ  سـاالن بـه   بـزرگ  يمقاله سوادآموز) 1386( نگيس يراجارو .24
  .14-18شماره نهم ص  8سال  ت،يمجله ترب). مترجم

مصـوب   ،يريادگيـ  ياساسـ  يازهايهمه، برآوردن ن يجهان آموزش برا هياعالم). 1394( لنديتا ن،يجامت .25
ـ  يهـا  يدفتر همكار. (1990مارس  9تا  5-لنديتا-نيهمه جامت يآموزش برا ياجالس جهان  يالمللـ  نيب

  1-16ص  ،ييوپرورش استثنا سازمان آموزش: تهران). وپرورش، مترجم وزارت آموزش
 - 3780320 خبـر،  ◌ٔ شناسهبررسي نگرش اسالم نسبت به تكنولوزي، ). 1395(خسروپناه، عبدالحسين .26

  مهر  6شنبه  سه
  تيسا

27. http://www.hozeh.com 

  



 

 

 هشتمين همايش انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران

 فلسفه آموزش و يادگيري مداوم 

 چمران اهواز دانشگاه شهيد

 1395اسفند  5و  4

 

125 

 

 

  معلمان دانشجو العمر مادام آموزش راستاي در سازي بستر براي تازه افقي: معلم تربيت فلسفه  آينده
  

 1داورپناه سعيد دكتر ابو

  

  چكيده
 آموزش براي راهكاري يافتن براي افقي يافتن و معلم تربيت فلسفه آينده بررسي به معطوف مقاله اين توجه كانون
 و تجزيه روش از محقق. است معلم تربيت فلسفه مقوله به كافي توجه راستاي در معلمان دانشجو منطقي و صحيح
 مختلف ابعاد تشريح به كه است نموده تالش و است گرفته بهره مقاله اين نگارش براي  اي كتابخانه و مروري تحليل
 فلسفه - 2 چيست؟ به ناظر معلم تربيت فلسفه آينده - 1:  از عبارتند پژوهش اين اصلي هاي پرسش.پردازد موضوع
 تربيت فلسفه مسير در موجود هاي دشواري دارد؟ دانشجومعلمان العمر مادام درآموزش نقش چه پرورش و آموزش
 يافته باشند؟ توانند مي چه ايران معلم تربيت نظام روي پيش معضالت حل براي عملي راهكارهاي - 4 كدامند؟ معلم
 خط اتخاذ  و معلم تربيت براي فلسفي  استراتزي تدوين به ناظر معلم تربيت فلسفه آينده  كه است اين از حاكي ها

 فلسفه كه كاري. است  معلمان دانشجو العمر مادام آموزش براي سازي بستر براي شرايط به توجه با منطقي مشي
 فلسفي و علمي  شناسائي  براي معلم تربيت نظام گذاران سياست به كمك دهد انجام تواند مي پرورش و آموزش
 ناشي معلم تربيت فلسفه در موجود هاي دشواري. هستند معلمي شغل برگزيدن خواهان كه است كساني ذاتي جوهره

 مبتني عمل بر مبتني تئوري به توجه عدم تر؛ ساده عبارتي به و معلم تربيت فلسفه مقوله به كافي توجه و دقت عدم از
 تفكر آموزش به توجه عدم  فيلسوف؛ يك و معلم يك بعنوان ما توسط عمل و تئوري بازبيني عدم. است تجربه بر

 آنان كردن وادار و  گر جستجو و كنجكاو معلمان تربيت براي الزم بستر نبود و  معلمان به فلسفي استدالل و انتقادي
 مفروضه به توجه:  از عبارتند پيشنهادي عملي راهكارهاي و هاست دشواري ترين مهم از چالشي سواالت پرسش براي
 ، معلم تربيت بحث در موجود هاي ايده و مفاهيم از استفاده نحوه شدن روشن معلم، تربيت در فلسفي هاي

 و ساختار داراي معلم تربيت تدوين و عمل و نظريه مبناي بر ها دانستني انتقال براي معلمان علمي توانمندسازي
  .است فلسفي پشتوانه

  معلم تربيت، فلسفه، آينده،:  كليدي كلمات

   

                                                            
دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي  -كارشناس دانشگاه سيستان و بلوچستان- 1

aboosaeeddavarpanah@gmail.com 
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  مقدمه
آينده فلسفه تربيت معلم ناظر به تمركز بر تجربيات مفيد و ارزنده گذشته براي دستيابي به اهداف بلند مدت  

لزوما . به معلم آموزش داده شودانجام اين مهم در گرو ضرورت توجه به نوع دانشي است كه قرار است . است
چنين محتوائي در قالب يك چارچوب . اي برخوردار باشدچنين دانشي بايستي از محتواي قابل قبول و ارزنده

هاي فلسفي بايستي استادانه اين مفروضه. هاي فلسفي بنيان شده باشد كند كه بر مفروضهمشخصي نمود پيدا مي
  . بنا شده باشند

و همچنين توجه به مفغروضه هاي فلسفي در   معلمان دانشجو آموزش در علمي مباني و اصول آموزش به توجه
  :كه دارد مي اظهار چنين) 92:  1992 بوئلن،( مثال بهطور. تربيت آنان امري ضروري به شمار مي رود

 توجه با و معقول رفتارهاي ارائه براي افرادي تربيت همانا كه است عجين بزرگ غائي هدف يك با بهينه آموزش "
 تربيت عرصه در كه داريم قرار عصري در امروزه. است آنان از جامعه انتظارات و اجتماع دربستر علمي موازين به

  ".بپردازيم معلم فقط تربيت به صرفا نبايد معلم

 يك در و  سنج نكته ، گر تحليل ، تربيتي شناسي روان مسائل به آشنا ، شناس روان متخصص، معلم تربيت يعني 
 چنين تربيت به نياز اين بنابر. باشد نظر مد بايد تربيتي و آموزشي مسائل همه به مسلط و حريف فن همه كالم

 را دارد شده تربيت معلمان از جامعه كه بجائي و معقول انتظار معلم تربيت فلسفي مباني به توجه بدون معلماني
  . كرد برطرف توان نمي

  مباني نظري
 آموزش. بگيرد صورت علمي مباني و اصول اساس بر بايد معلم آموزش كه است اين فرض معلم  تربيت فلسفه در

 معلم تربيت به نگاهي نيم معلم تربيت فلسفه لذا). 2012 ، ايوومي(  است معلم تربيت سازي كيفي معلم، مطلوب
 مسائل به مربوط اولي است؛ فلسفي كامال ، معلم تربيت در كار دو ) 1989( بوچمن و  فلودن نظر از. دارد اصولي

 ميزان خصوص در عمومي مسائل شامل دومي و باشد مي غلط و درست سئواالت شامل كه است هنجاري
 هاي ايده و ها ارزش خصوص در افراد به يادآوري طريق از اغلب ها بررسي اين. است معلم  تربيت در پيشرفت
: 1381( هيليارد. دارد را اجرا قابليت آكادميك صورت به تامل قابل مفاهيم تحليل و تجزيه طريق از يا و مشترك

  :كه است باور اين بر) 154

   " .است اهميت حائژ دانشجومعلمان براي استوار و اتكا قابل پداگوژيكي مبناي يك نهادن بنا "

. برساند معلم تربيت فلسفه درك براي مناسبي سطح به را او علمي هاي شيوه با بايد معلم، آموزش شروع در مربي
  . دارد خود متربي بر شگرفي تاثير مربي
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 نويسد مي چنين "تربيت و تعليم فرايند در معلم تربيتي نقش" عنوان با اي مقاله در) 97-98: 1381( پور محسن
  :كه

 تربيتي علوم دروس بازنگري. معلم آموزش دوم و معلم گزينش اول: كرد توجه نكته دو به بايد معلم تربيت در"
 براي بايد دانشجويان و است الزامي " تعليم با تربيت تلفيق" روش با آنها كردن هماهنگ و معلم تربيت مراكز
. است ناپذير تفكيك امري تربيت و تعليم كه كنند كسب را نگرش اين و شوند آماده مسئوليت اين دادن انجام

 فراهم را آنان هاي آموخته گيري بكار زمينه علمي، روشي با و نظري تفكر اين با معلمان دانشجو بيشتر آشنائي
 معلم تاثير تحت دانشجومعلمان كه است آن از حاكي معلم  تربيت فلسفه حوزه در شده انجام مطالعات”. سازد مي
  " ميگيرند قرار خود

 به توصيف كه آنجا از. است شده استفاده   توصيفي روش از ابتدا پژوهش اين در :پژوهش شناسي روش
 تا شوند، بندي طبقه ها يافته توصيف، از پس تا بود الزم سازد، برآورده را پژوهش هدفهاي تواند نمي تنهايي

  گردد، ارايه مجدد سازماندهي براي منظم چارچوبي

 كتابخانه روش از تحقيق، اين نياز مورد اطالعات و ها داده آوري جمع در :اطالعات آوري گرد روش
 مراكز ها، كتابخانه در موجود پژوهشي _ علمي منابع از نظر مورد اطالعات و است شده گرفته بهره) اسنادي(اي

 بر نيز بخش هر در آمده دست به هاي يافته. است آمده دست به خارجي و داخلي اطالعاتي پايگاههاي و پژوهشي
  .اند شده ارايه و تحليل و تجزيه و بندي ودسته ثبت مخصوص هاي برگ كار روي

 از گيري بهره با تحقيق، روش به توجه با پژوهش، اين هاي يافته تحليل و تجزيه :ها يافته تحليل و تجزيه
  .است گرفته انجام توصيفي تحليل شيوه

 معلمان انتخاب امر با مرتبط جايگاه بررسي اين در كه آنجا از تحقيق، اين در: تحقيق نمونه و آماري جامعه
  .است برابر آن آماري جامعه با پژوهش اين در تحقبق نمونه گفت توان مي است، بوده نظر مورد ساختارها تمام در

  : تحقيق سواالت

  چيست؟ به ناظر معلم تربيت فلسفه آينده - 1

  دارد؟ دانشجومعلمان العمر مادام درآموزش نقش چه پرورش و آموزش فلسفه - 2 

  كدامند؟ معلم تربيت فلسفه مسير در موجود هاي دشواري -3

  باشند؟ توانند مي چه ايران معلم تربيت نظام روي پيش معضالت حل براي عملي راهكارهاي - 4 
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  : يافته ها
تواند تغيير رفتار معلمان در پژوهشي اظهار داشتند چند اصل مي ٣و اليرمن ٢لوكاس: آينده فلسفه تربيت معلم

ايجاد  -3انطباق با تغييرات ايجاد زمان مناسب جهت  -2توضيح و تعيين چشم انداز آينده  -1:  را هدايت كند 
بر اين اساس تربيت معلمي كه بر ). 4: به نقل از لنكران دستجردي، بي تا  1992، ٤جكسون(حمايت محيط 

در اين فرايند ضمن استقبال از . دهدنگري را در دستور كار خود قرار مياستوار است، آينده يهاي فلسفمفروضه
چنين تغييري بايستي . كندتحول بوجود مي آورد و از چنين نگرشي حمايت ميتغيير، بستر الزم را براي پذيرش 

براي . ها و استعدادهاي دانشجو معلمان صورت گيردآهسته و پيوسته و با توجه با سنجش نيازها، انگيزه ها، قابليت
  .ي استچنين ژرف نگري منوط به آينده نگر. تحقق اين مهم ناچار به ژرف نگري در تربيت معلم هستيم

در قرن .تبيين آينده فلسفه تربيت معلم  با امكان ايجاد يك مبناي علمي براي تربيت معلمان سنخيت دارد 
بهترين نوع آموزش كسب مهارت از طريق . شود؛ نياز به درك قضاوت عملي در آينده تربيت معلم احساس مي 21

لمان وادار شوند تفكرات خود را به شكل هدف فلسفه تربيت معلم اين است كه دانشجومع. كارآموزي است
هاي فلسفي و ها و ديدگاهها، اهداف و معماها  مطرح ساخته و تجربهانعكاس، سواالت، احساسات، بينش و آگاهي

مند و نظام دانش آوردن دست به توانائي. عقايد شان را  نسبت به آموزش در اين زمينه توسعه و بسط دهند
 با متناسب آموزشي هاي، انتخاب استراتژيايحرفه تفكر در تامل ،مادام فكري هايومهارت ، افزايش دانشمعنادار
از نظر ديوئي در فلسفه تربيت معلم هم به . تواند راهگشا باشدمي عملي و نظري هايجنبه درك و توانائي هدف

در گرو تبيين  فه تربيت معلمآينده فلس). 168-169: 1377نقيب زاده، (گذشته و هم به آينده بايد توجه كرد 
توجه به مسئله آينده تربيت معلم ؛ بدون توجه به   .هاي اصول فلسفي استها و پژوهش، تئوريمفاهيم، اصول

معلمان آينده بايستي داراي بينش فلسفي ). 2012ايوومي، (؛ جاي بحث فراوان دارد هاي فلسفي آنمفروضه
  ).2012وينچ،(باشند

-اي عمل ميانديشد و منطقهمعتقد است كه معلم آينده نگر كسي است كه جهاني مي) 7: 1389(شعاري نژاد 

. آينده فلسفه تربيت معلم ناظر به اين است كه افق هاي دوردست نيازهاي  تربيت معلم پيش بيني شود . كند
بهتر در نظام اگر پيش بيني دقيقي صور گيرد، عملكرد  .سنجش درستي از تبيين تربيت معلم صورت پذيرد

. تر خواهد شد و سبد يادگيري وي پربار تر خواهد شدمحور آموزش معلمان شفاف. تربيت معلم انجام خواهد شد
). 7: همان(سبد يادگيري چگونه يادگرفتن، چگونه زيستن و چگونه آموخته هاي خود را در زندگي بكار بردن است

آموختن از "بر مقوله ) 1392( نوع پرست باقري. ختن هم هستالبته آينده فلسفه تربيت معلم ناظر به چگونه آمو
-آموزش نسل. يابداي در بستر توجه به آينده فلسفه تربيت معلم نمود ميچنين مقوله. اصرار دارد "و آموختن به

ريزي شده براي سالمت و تربيت معلم يعني تالش هدفمند و برنامه. هاي آينده در گرو تربيت معلمان امروز است
  ).8: 1389شعاري نژاد، (ي بشر در حال و آينده سعادت  همه جانبه

                                                            
2 -Lucas 
3 -Layerman 
4 Jackson 
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فلسفه تربيت معلم ممكن است به : دانشجومعلمان العمر مادام درآموزش پرورش و آموزش نقش فلسفه - 1
هاي بالقوه فلسفه آموزش و پرورش در انعكاس به عنوان مثال، يكي از نقش. انعكاس آينده تربيت معلم كمك كند

اي است كه ممكن است معلمان بسيار خوب را از ديگران متمايز كرده و تربيت معلم مفهوم قضاوت حرفهآينده 
فلسفه آموزش و پرورش نيز ممكن است مفيد باشد وقتي كه براي روشن شدن نحوه . به بهترين وجه تربيت كند

، جائي كه اين مفاهيم و ايد ه ها با رودهاي موجود در بحث آموزش وتربيت معلم بكار مياستفاده از مفاهيم وايده
براي تريسم آينده ). 2012، ، اوانسه ا ، وينچ، فورمن پك و بيستاارچارد (شوند مروري بر ارزيابي آنها مبهم مي

فلسفه تربيت معلم  بايستي تفاوت ها را درك كرد ، آنها را بهتر شناخت، قابليت ها را تدوين كرد ،كساني را براي 
كرد كه  پتانسيل كسب بينش، نگرش، دانش و رفتار مطلوب را داشته باشند ؛ تبيين چنين تربيتي معلمي آماده 

  .در گرو آينده فلسفه تربيت معلم است

هاي آن براي كمك و پرورش هنوز هم بايد نقش مهمي درآموزش آينده معلمان به دليل ظرفيت فلسفه آموزش
اول از طريق پرورش : تواند به دو روش اتفاق بيفتداين كار مي .اي معلمان داشته باشدبه توسعه قضاوت حرفه

مفاهيم آموزشي قابل اعتراض، دوم از طريق توسعه توانايي براي رسيدن به درك درستي  توانايي براي انتقال
رد كه معلماني را براي آينده تربيت ك). همان(ازادعاها ، فلسفه با بيان و تجزيه و تحليل اين ارزش ها مرتبط است

شود و تا تا اين جوهره وجود نداشته باشد، عالق ايجاد نمي. جوهره الزم براي پذيرش مفاهيم را داشته باشند
گيرد، بنابراين پرورش اي از ابهام قرار ميها در معلمان آينده در هالهاي وجود نداشته باشد، پرورش توانائيعالقه

سائي جوهره ذاتي كساني است كه خواهان برگزيدن شغل معلمي توانائي گام اول نيست؛ بلكه گام اول در شنا
ها انجام شد، در وقتي كه اين جوهره ذاتي شناسائي شد، عالقه بوجود آمد، تالش براي پرورش توانائي. هستند

همه اين مراحل به عنوان يك ارزش ناظر به تدوين آينده . گيردها در دستور كار قرار مينهايت توسعه توانائي
  .لسفه تربيت معلم استف

تواند درانعكاس آينده تربيت معلم بر اين باورند كه فلسفه آموزش و پرورش نيز مي) 2012(ارچارد و همكاران 
اي كه در منطق دروني سياست آموزش و پرورش وجود دارد، اين احتمال را مشاركت كند اما تناقضات برجسته

ها تنش وجود دارد، هم ي تربيت معلمان و عمل موجود دراين برنامههادر واقع بين اهداف برنامه. كاهش مي دهد
نگري در فلسفه تربيت معلم  ايران بدون آينده. فالسفه وهم مربيان ممكن است  اين تناقضات را منعكس كنند

گرچه وجود تنش در جامعه در سطوح مختلف امري طبيعي . مشاركت فالسفه و مربيان امري محال است
ود، اما اگر اين اختالف نظر در راستاي حل مناقشات منطقي باشد، سازنده است و بايستي به فال محسوب مي ش

، به كرسي نشاندن حرف خود و يا هائي توجيه ديگراننيك گرفته شود ، اما اگر هدف از طرح چنين ديدگاه
. ا براي فلسفه تربيت معلم داشتتوان و  نبايد  انتظار تبيين آينده اي روشن راحتماال تخريب ديگران باشد، نمي

فيلسوف  "بنامند "مربي "اين تناقضات ممكن است ناشي از مشاركت كساني باشد كه خودشان را بجاي اينكه
  ).همان(ناميده اند"

كار كه فلسفه آموزش و پرورش مي تواند به فلسفه تربيت معلم بكند، رفع تضادها، تنش ها و مخالفت هائي 
هر فيلسوف اين توانائي را دارد كه مربي باشد و مربي هم پتانسيل . يت معلم اتفاق مي افتداست كه در جريات ترب
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تعامل موثر بين . فيلسوف شدن را دارد بنابراين رفع تناقضات احتمالي در جريان تربيت معلم دور از انتظار نيست
يم ينده اي روشن در تربيت معلم مربي و متربي در جريان آموزش مي تواند به رفع اين اختالفات به منظور ترس

انداز روشني از آينده را شدت نيازمند نوعي فلسفه است تا بتواند چشم درحال خيزش ما به جامعه . كمك كند
  ). 1385مقيمي، (هاي قابل اعتماد بنا شود ترسيم نمايد تا در پرتو آن، منابع انساني و زيرساخت

براي تدوين  رشته فلسفه تعليم و تربيت :معلم تربيت فلسفه مسير در موجود هاي دشواري - 3
گاهي بسيار فلسفي و در نتيجه، با مربيان . ت بسياري داشته استتربيت معلم، مشكال هاي خود برايسياست

شاغل بي ارتباط بوده و دربعضي مواقع كه تالش نموده تا با آنها مرتبط شود، در انجام صحيح اين وظيفه و به كار 
رشته به سبب  بيگانگي با موضوعات تربيتي و اين. ، با شكست مواجه شده استي درست فلسفيگيري روش ها

الياس، ترجمه (هاي بنيادي مورد تهاجم قرار گرفته استگرائي و انديشهعدم ارتباط با تربيت معلمان و ترويج شك
شده است ، نه تنها دشواري  هائي كه از سوي اين محقق بياناين به اصطالح دشواري). 84-85: 1381ضرابي، 

شود بسيار فلسفي است، از سوي متخصصان اين رشته اوال اينكه گفته مي. رودنيست بلكه مزيت هم به شمار مي
ثانيا درخصوص اينكه اظهار شده است كه با مربيان . براي تربيت معلمان با زباني ساده قابل ارائه و تفهيم است

يست زيرا فلسفه تربيت معلم داشتن طرح و برنامه مشخص هم براي تربيت و شاعل بي ارتباط است قابل قبول ن
هاي درست اما اينكه در بكار گيري روش. هم نگهداشت و ارتقائ معلمان تربيت شده است و نه تربيت معلم صرف

با  ثالثا فلسفه تربيت معلم مستقيما. ها قابل پذيرش استفلسفي ناموفق بوده است، بدليل ماهيت اين روش
هاي مناسب در اين خصوص مرتبط بوده و دغدغه اصلي آن تبيين اين پيوند است موضوعات تربيتي و ارائه راهكار

چهارم اينكه اساس فلسفه با شك و ترديد همراه است و اين . بنابراين زدن برچسب بيگانگي قابل توجيه نيست
  ..شودسوب نميمسير رفت و برگشتي در تبيين انديشه طبيعي بوده و دشواري مح

وجود چنين مشكالتي در عرصه تربيت معلم در قرن حاضر؛  ناشي از عدم دقت و توجه كافي به مقوله فلسفه 
عدم بازبيني تئوري و . است تر؛ عدم توجه به تئوري مبتني بر عمل مبتني بر تجربهتربيت معلم و به عبارتي ساده

نه و هوشمندانه؛  ناشي از اين مسئله است كه فلسفه تربيتي عمل توسط ما بعنوان يك معلم و يك فيلسوف؛ عاقال
رسد كه تاكيد مدام بر تئوري باعث شده است كه آنان به نظر مي).  2008سويسا، (شودمعلمان ما بازبيني نمي

 عدم توانائي در پرسيدن سوال بحث برانگيز ، عدم دانش و. هنوز قادر به تفكر و شركت در استدالل فلسفي نباشند
ما نگران تمايز دانش نظري از دانش عملي . مهارت هاي مورد نياز براي تعامل با ديگران معضلي اساسي است

  ).همان(هستيم 

 :بر اين باور است كه )2: 1390(خزائي 

نظام   وآينده شرائط حال جوابگوي اند،شده تربيت فعلي درنظام و سنتي غيرفعال ،تئوري و مفهومي آموزش براي معلمان اينكه به توجه با "
  ."ندارند را تدريس هاي روش و معلمي فنون از چنداني اطالع نيز التحصيالنفارغ و باشندنمي آموزشي

چرا كه روح . چنين مشكالتي ناشي از عدم توجه زير بنائي فلسفي و سطحي نگري در نظام تربيت معلم است
هاي عجين شده است و معلم تربيت شده با توجه به معيارپذيري پذيري و انعطاف، جامعنگريفلسفه با ژرف
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فلسفي كسي است كه قادر به درك اين مقوله ها باشد كه متاسفانه تعداد اين معلمان در نظام تربيت معلم ايران 
-شايد عدم ايجاد حس عالقه زير. آنطور كه شايسته نظام جمهوري اسالمي ايران باشد، در حد مطلوبي قرار ندارد

  .ي در ابتداي آموزش معلمان، مشكل اساسي باشدبنائ

اي به درك اصول و مفاهيم اوليه آموزش و الفباي معلمي ندارند، كاري عبث است معلماني كه عالقهتربيت 
تأمالت فلسفي ممكن است ناشي از مشاركت كساني باشد كه ). 2006، ٦به نقل از آيرز1998، ٥مك كوماس(

از اين جنس؛ وجود   هائيتمركز بر روي نگراني. اندناميده "فيلسوف"بنامند  "مربي "خودشان را بجاي اينكه
هاي فلسفي در تربيت شايد وجود چنين مشكالتي احتماال تاشي از فقدان مفروضه ).2012ارچارد و همكاران،(دارد

فلسفه آموزش و پرورش، به و ديگران به دليل حمله فلسفي به تربيت معلم،  ٧طبق نظر آنتوني او هير. معلم است
ي من براي رسيدن به نياز به انديشه). 2012وينچ، (تواند يك مكان امن در تربيت معلمان پيدا كندسختي مي

از . معلمان و تمام كساني كه نگران مسايل مرتبط با تربيت معلم هستند، طرح سوال درباره ي دانش معلم است
توانند نسبت به مربيان معلمين نمي. وانند كنارهم وجود داشته باشندتنظر من، كيفيت و بي توجهي هرگز نمي

  .)1988گرين، (نارضايتي و بي كيفيتي بي توجه باشند

اگر دغدغه دانش معلم مد نظر باشد، كيفيت . اين مشكالت ناشي از اهمال كاري در فلسفه تربيت معلم است
شود حال آنكه ژرف نگري ناظر به نگاه كمي  محدود مي بي توجهي در سطح. در الويت قرار مي گيرد و نه كميت

حال سوال . تدوين فلسفه تربيت معلم مي تواند براي دستيابي به چنين كيفيتي سودمند باشد .كيفيت است
؛ داننداگر نمي. خواهند بداننددانند يا نميكاران نظام تربيت معلم اين مشكالت را تمياينجاست كه دست اندر

خواهند ؛ ولي اگر نمياه حل اين معضالت را در نزد متخصصين فلسفه تعليم و تربيت جستجو كنندبايستي ر
رسد كه تناقضات برجسته منطقي بين به نظر مي .بدانند؛ مقوله ديگري است كه از حوصله اين نوشتار خارج است

به نقل از ايووومي، 1974( ٨فافونوا. ها وجود داردهاي تربيت معلمان و عمل موجود دراين برنامهاهداف برنامه
هاي موجود؛ تفكر وجود دهد كه بايستي در پس سازهدارد كه فلسفه تربيت معلم نشان مياظهار مي) 2012

اينكه سرمنشاء مشكل كجاست تا در . شودداشته باشد، ولي جاي خالي چنين تفكري  به شدت احساس مي
  . امل دارداي  انديشيده شود؛ جاي تصورت لزوم چاره

براي حل اين مشكل در  : ايران معلم تربيت نظام روي پيش معضالت حل براي عملي راهكارهاي - 4 
مداران به گذاران و سياستهاي اخير سياستتواند بكند؟ در سالقرن حاضر؛ فلسفه تربيت معلم چه كمكي مي

هاي فلسفي تربيت معلم ؛ بهترين گزينه براي مفروضهتوجه به . اندتربيت معلم شده مند بهاي عالقهطور فزاينده
هاي منطقي فلسفه تربيت معلم نقش محوري اين واقعيت كه مفروضه. رودخروج از چنين بن بستي به شمار مي

به نقل از  2003و برايان ،  1990، ٩بريك هوس( سازي اهداف آموزش دارد؛ انكار ناپذير استدر تفسير و مفهوم
                                                            

5 - McComas 
6 -Irez 
7 -Antony Ohier 
8  - Fafunwa 
9 - Brickhouse 



 

 

 هشتمين همايش انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران

 فلسفه آموزش و يادگيري مداوم 

 چمران اهواز دانشگاه شهيد

 1395اسفند  5و  4

 

132 

 

 توجه به مفروضه هاي فلسفي در فلسفه تربيت معلم ممكن است مفيد باشد وقتي كه براي روشن. )2006آيرز، 
ها هاي موجود در بحث تربيت معلم ، به بيان و تجزيه و تحليل اين ايدهشدن نحوه استفاده از مفاهيم و ايده

ها است مشخص شدن چالش شوند و باي احتمالي مشخص ميهاها است كه چالشبا روشن شده ايده. بپردازيم
  .؛ چرا كه تا مشكلي نباشد،  راه حلي هم نيستافتندكاران به فكر راه حل مياندركه دست

- ؛ ببخشد؛ لذا، معلماني كه خوب تربيت نشدهتواند چيزي را كه نداردهيچكس نمي: گويديك ضرب المثل مي 

به همين ترتيب، معلمان آنچه را كه خود نمي دانند، . ندتوانند به خوبي از عهده آموزش دانش آموزان برآياند، نمي
به همين ترتيب، بخشي از وظايف دولت اين است كه روي نوعي از جامعه تمركز كرده و آن . نمي توانند بياموزند

فلسفه تربيت معلم يعني دليل آموزش .را بخوبي تعريف كند كه به سمت فلسفه آموزش و پرورش حركت كند
هينه به معلمان به عنوان يك ارزش ماندگار، يعني تربيت  به روز معلمان در سمينار ها ي مفيد ، همه جانبه و ب
  .سازي علمي معلمان براي انتقال دانستني ها بر مبناي نظريه و عمليعني توانمند

راه  ماند كه تازهدهد كه فلسفه تربيت معلم به عنوان كودكي ميرا توضيح مي ١٠اين نكته نظر بامي سايه  
؛ تا خواهد علت افتادنش را بدانداندازد و ميخورد اما  نگاهي به جلو ميرفتن را آموخته است و مرتباً به زمين مي

بنابراين، فلسفه تربيت معلم  ). 2012ايوومي، (اند اجتناب نمايد دوباره در آينده از عواملي كه باعث سقوط او شده
مان قبل از اينكه شايستگي تدريس در هر محيط آموزشي رسمي را كسب كه معل اي طراحي شودبايد به گونه

تامل در فلسفه تربيت معلم هنوز هم در انگلستان به شهادت پيشگاماني مانند پيترز، . ، آموزش عملي ببينندكنند
 .)2012وينچ،(وجود دارد  ١٢و ديردن ١١هرست

  نتيجه گيري
معلم استخراج كرد ناظر به تدوين فلسفه تربيت معلم داراي فلسفه تربيت  توان ازاي كه ميمفاهيم تازه

اين استراتزي به برقراري تعامل و . در چنين ساختاري لزوما استراتزي و خط مشي وجود دارد. ساختار است
هاي فلسفي؛ ضمن تاكيد بر ذهنيت فلسفي؛ تدوين كند كه با تامل در مفروضهتربيت معلم فكوري كمك مي

گرا و طرفدار تغيير منطقي را در دستور كار مند به پيوند نظريه و عمل، تجربهي عالقهم درونگرامعلفلسفه تربيت
- و فلسفه در تربيت سايه توجه به پيوند دموكراسي و فلسفه و همچنين روانشناسي اين مهم در. دهدخود قرارمي

. اي انديشيد مشكل، چارهبراي حل هاي مسير را عاقالنه تشخيص داد وبايستي دشواري. يابدمعلم تحقق مي
  . انديشيدن يعني مرور گذشته وتوجه به آينده فلسفه تربيت معلم

   

                                                            
10   - Bamisaiye 
11 -Herest 
12 -Dirden 
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 بررسي چرايي و چگونگي به كارگيري فناوري اطالعات و ارتباطات درآموزش مداوم
  

  3مريم غفارزاده 2پروين خزامي 1اكرم شوشتري
  

  چكيده
اين دستاورد  كه رسد مي نظر به گذشته دهه سه طول در ارتباطات فناوري اطالعات و سابقه گسترش بي با

 در بلكه ها سازمان و ها خانواده در تنها نه و گشته روزمره زندگي از ناپذير اجتناب جزئي به انساني تبديل
 تغييرات توانسته ارتباطات و اطالعات فناوري كه هايي حوزه از يكي .است شده وارد نيز آموزشي مؤسسات

و هدف اين پژوهش بررسي چرايي  نابراينبباشد  مي العمر مادام يادگيري قلمرو نمايد ايجاد آن چشمگيري در
بدين منظور به واكاوي هستي شناسي فناوري  .فناوري اطالعات در يادگيري مادام العمر استچگونگي كاربرد 

سپس به فرصتها و چالش هاي حاصل از بهره . پرداخته شدبا استفاده از روش نمود شناسي هرمنوتيك اطالعات 
نقش فناوري اطالعات در يادگيري مادام العمر، به گيري فتاوري اطالعات اشاره شد و در نهايت به دليل اهميت 

  .اشاره شدشرايط و چگونگي استفاده از فناوري اطالعات در يادگيري مداوم 
  

  مقدمه
يافته است، تا جايي كه يكي از شاخصه هاي  انسان ها گسترش امروزه فناوري اطالعات در همه قلمروهاي زندگي

 ي محور چه در كشورهايهاي تكنولوژ آموزش. محسوب مي شوداصلي توسعه پيشرفت در گسترش تكنولوژي 
حال توسعه جايگاه خاصي يافته است و در توسعه كشورها نقش راهبردي و توسعه يافته و چه در كشورهاي در

جايگاه انكار ناپذير تكنولوژي و فناوري در زندگي، اهميت خاصي به آن در نظام هاي . كليدي ايفا مي كند
هاي رسمي و غير رسمي مورد  بنابراين تكنولوژي به عنوان ابزارهاي آموزش در آموزش. آموزشي بخشيده است
وم تحت يادگيري مدا. است »يادگيري مداوم«آموزش و  يكي از حيطه هاي آموزش، .توجه قرار گرفته است

يادگيري . عناوين ديگري مانند يادگيري در دوران زندگي، يادگيري مادام العمر و يادگيري مستمر آمده است
گيرد و در پي آن است تا محيط هاي يادگيري  ه همه سطوح مراحل سني را در برميمداوم داراي كليتي است ك

يادگيري مداوم . ردبب ري را از بيني تصنعي يادگيكند و مرزها با يادگيري درون مدرسه مرتبط  خارج از مدرسه را
تعليم و به گر آن است كه هر محيطي بالقوه يك محيط يادگيري است و در نتيجه مدرسه ديگر منحصر  بيان

اين . يادگيري مداوم داراي جامعيتي است كه كليه اجزا و عناصر آموزش و پرورش را در برمي گيرد. تربيت نيست
موزشي خاصي نيست، بلكه بستري است كه هر طرح آموزشي جامع برمبناي آن ايجاد مي نوع آموزش، نظام آ
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). 1373ابراهيم زاده، (شود، لذا بايد زمينه ساز پيشرفت و توسعه هريك از اجزاي تشكيل دهنده نظام تربيتي باشد
فكار خود را بيان كند، ماهيت حقيقي در اين نوع آموزش تربيت آن گونه انساني است كه بياموزد چگونه نيات و ا

. چگونه محيط اطراف خود را مورد پرسش قرار دهد و هر چه بيش تر شخصيت واقعي خود را بازيابد و بازنمايد
بايد  وايتهد با بي مرز تلقي كردن جهان براين باور است كه انسان يك هستي زنده است و آموزش و پرورش الزاماً

هاي فراهم آمده در  است كه انسان بايد از جميع فرصت او معتقد. كند وي را برانگيزد و هدايت» خوديادگيري«
براي نيل به اهداف يادگيري . سراسر عمر استفاده كند تا بودن هاي محدود را به شدن هاي نامحدود مبدل سازد

ژي و به نظر مي رسد كه تكنولو. مداوم، به ابزار مختلف و روش هاي تدريس متناسب با ابزار نوين نيازمنديم
لذا در اين تحقيق . فناوري به عنوان ابزارهاي آموزشي نوين بتوانند در نيل به اهداف يادگيري مداوم مؤثر باشد

  .آموزش مداوم بررسي شودوري اطالعات و ارتباطات در سعي شده تا چرايي و چگونگي به كارگيري فنا
  

  بيان مسأله
فناوري اطالعات و ارتباطات امروزه چهره جوامع را دگرگون ساخته و به سختي مي توان قلمرويي از زندگي  

ر همين راستا قلمرو آموزش و يادگيري مداوم به د. آدمي را يافت كه بي تأثير و بيگانه با فناوري اطالعات باشد
اما درباره . فناوري بوده و دچار دگرگوني شده است هاي مهم تعليم و تربيت نيز تحت تأثير اين عنوان يكي از حوزه

ش گروهي به كارگيري فناوري در آموز. آموزش ها اتفاق نظر وجود ندارد در اين گونه يپيامدهاي چنين تحول
چناچه هافمن . پردازند مند فناوري مي دانند و به ستايش دستاوردهاي ارزش مداوم را موجب يادگيري بهتر مي

مي شود و بيگام و گرين نيز انفرادي منجر معتقد است كه كاربرد بيشتر فناوري به يادگيري مشاركتي و آموزش 
از سوي ). 1383عطاران، ( داننداي يادگيري مي فناوري هاي جديد را موجب خلق زمينه هاي جديد اجتماعي بر

هاي نوين، كالس را  افزايش فناوري اپل معتقد است. فناوري دارندنگرش منفي به  )1995( مانند اپل ديگر برخي
مان ه. كند مشي انتقادي مي اخالقي و خطبه سمت ارزش هاي فناوري معطوف و منطق فناورانه را جايگزين فهم 

ن در متذكر مي شود نوع نگرش به فناوري اطالعات و اهداف و روش هاي به كارگيري آ) 1386(گونه كه ضرغامي
بنابراين بررسي خردمندانه و فلسفي فناوري و چرايي و . هاي فلسفي ممكن است يم و تربيت در پرتو پرسشتعل

  .چگونگي بكارگيري آن در آموزش يادگيري مداوم الزم و ضروري است
  

  هدف تحقيق
هدف پژوهش حاضر هستي شناسي فناوري اطالعات و بررسي چرايي و چگونگي بكارگيري فناوري اطالعات در 

  .آموزش هاي مداوم مي باشد
 

  هاي كليدي واژه
  فناوري اطالعات، آموزش مداوم، هستي شناسي

  
  روش تحقيق

جوي هستي شناسي موضوعي و اگر در جست. شود نمودشناسي هرمنوتيكي استفاده مي روشدر اين پژوهش، از 
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روش نمودها در دور در اين . تر نمودشناسي تفسيري است وش آن نمودشناسي و به عبارت دقيقهستيم، ر
هرمنوتيكي مطالعه مي شوند و بيش از گام هاي پژوهش نمودشناسانه فرارونده گام رجوع به تجربه زيسته 

اين دور از يك سو ). 1389باقري،(پژوهشگر در قلمرو پژوهش در دوري هرمنوتيكي نيز افزوده مي شود
ري اطالعات و ارتباطات در قلمرو يادگيري مداوم و دربرگيرنده تجربه هاي پژوهشگر در بهره گيري از برنامه فناو

از سوي ديگر شامل پژوهش هاي موجود درباره هستي شناسي فناوري اطالعات و نسبت آن با يادگيري مداوم 
 بدين ترتيب تحليل محتواي آثار پژوهشي موجود در اين باره همراه با واكاوي تجربه هاي پژوهشگر در بهره. است

بررسي اسانه فناوري اطالعات و ارتباطات و اطالعات در يادگيري مداوم امكان واكاوي هستي شنگيري از فناوري 
  .نقش آن در قلمرو يادگيري مداوم را فراهم مي كند

 
  هستي شناسي فناوري

فناوري پديده اي بشري است و همچون ساير پديده هاي بشري و طبيعي موضوع پرسش و انديشه فلسفي قرار 
بنابراين گرچه پرسش هاي فلسفي از زواياي متعددي نظير معرفت ). 1384لوكاس، به نقل از خندان، (گيردمي 

شناسي و يا ارزش شناسي مورد بررسي قرار مي گيرد اما چشم انداز اين مقاله هستي شناسي است كه قبل از 
  .پرداختن و بررسي ويژگي هاي ذاتي فناوري ابتدا به تعريف آن اشاره مي شود

  
  تعريف فناوري

). 1382گوتك، (فناوري به عنوان ابزاري كاربردي و هدفمند، تأكيد بر روابط دقيق و منظم تعريف شده است
وي بر اين باور است كه در طول تاريخ و در پاسخ به . تعريف ديگري از فناوري ارائه نموده است) 1997(هايدگر

ي آنكه از آن تعريفي ابزاري شده است، يعني ابزاري براي يك. اين كه فناوري چيست دو تعريف ارائه شده است
بدين معنا كه فناوري يك فعاليت و تدبير . رسيدن به هدف خاص است و ديگري تعريف انسان شناختي است

نسبت ) 1391(هر دو تعريف ابزاري و شناختي طبق گفته ضرغامي. انساني براي برآوردن هدف هايش است
بنابراين براي رسيدن . يعني نشان ميدهد كه فناوري چه رابطه اي با آدمي دارد. مي كندفناوري با آدمي را تعين 

به ويژگي هاي ذاتي فناوري هايدگر بر اين باور است كه بايد حقيقت و ذات فناوري به ويژه فناوري صرف نظر از 
  .نسبت آن با آدمي آشكار شود

  
  هستي شناسي فناوري

ارسطو از سه حوزه فعاليت و تجربه آدمي . ه ريشه  و خاستگاه آن نظري افكندبراي هستي شناسي فناوري بايد ب
  : سخن مي گويد 

 نظري -1

 عملي  -2

 ابداعي  -3

» ابداع «منشا پيدايش آن را ، ساحت سوم وجودي انسان يعني ساحت   ( Techne ) او در ذيل شرح لفظ تخنه 
معناي تخنه در خصوص عملي از اعمال انسان كه با  اولين : را به دو معنا به كار گرفت  وي لفظ تخنه. مي داند 
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معناي دوم تخنه ، فعاليتي است كه به قصد تقليد از .  هدف تكميل كار طبيعت  و توليد ابزار انجام مي شد
فراتر از ) فن ( تخنه ) بر خالف نظر استادش افالطون( او كه از نظر ) . خلق هنرهاي زيبا ( طبيعت انجام مي شد 

  .يعني توليد  ابزار است و محصول ابداع معناي اول
هايد گر با الهام  از ارسطو، در پاسخ به پرسش تكنولوژي چيست؟ معتقداست كه دو پاسخ براي اين پرسش داده  

تكنولوژي فعاليتي : براي وصول به هدفي، و ديگري مي گويد يكي مي گويد تكنولوژي وسيله اي است« : مي شود 
ريف  به هم مرتبط اند ، زيرا وضع هدف و تامين  و كاربرد وسايل مناسب براي رسيدن به اين دو تع. انساني است

به اعتقاد او فناوري قديم نوعي انكشاف و رفع حجاب است و فناوري  .)1386هايدگر، (آن، فعاليتي انساني است
يد حاكم است، نوعي جديد نيز انكشاف و رفع حجاب است اما با اين تفاوت كه، انكشافي كه در تكنولوژي جد

تعرض است، تعرضي كه طبيعت را در برابر  اين انتظار قرار مي دهد كه تامين كننده انرژي باشد تا بتوان انرژي را 
بنابراين فناوري جديد و قديم هر دو ). 1379زماني،(از آن حيث كه انرژي است، از دل طبيعت استخراج كرد 

هايدگر در نهايت نتيجه مي گيرد كه . فناوري جديد تعرض آميز است نوعي انكشاف هستند اما نحوه انكشاف در 
فرآيند گسترش  فناوري همان فرآيند توليد، انباشت و مصرف انرژي است كه تنها معيار آن نيز، كارآمدي است 

  ).1391ضرغامي،(
فناوري به يك روش فكر . نظير هايدگر، ماركوزه معتقد است فناوري به چيزي فراتر از ابزار واقعي بسط مي يابد

رهايي از اين فرم تجربه، . در واقع به عنوان يك شي كنترل تكنيكي. كردن و يك سبك فعاليت داللت مي كند
به اعتقاد او در نظام فناورانه . آيد ، يعني فرم زيبايي شناسانه  فرم ديگر تجربه به دست تنها مي تواند از طريق

نباشت كمك كنند و انسان تنها، تامين كننده بخش كوچكي از انرژي مورد نياز جديد، افراد انساني بايد به چرخه ا
بنابراين ماركوزه براي اصالح فناوري، معياري مبتني بر انسانيت را مطرح . اين نظام است و آزاد و مستقل نيست

  . سخن به ميان مي آورد »  فرديت اصيل « مي كند و از 
  
  عات هستي شناسي اطالعات و فناوري اطال 
به » اينفورمر«فعل مطلع كردن نيز از كلمه التين . ريشه گرفته است» مطلع كردن«از فعل » اطالعات«واژه  

، اطالعات را مي )1999(به زعم برگمن ).1998كلين،(ريشه گرفته است » قالب گذاري«، »شكل دادن«معناي 
ات بدانيم، در اين صورت آدمي نيز به عنوان اگر جهان را ساختاري از اطالع. توان از منظرهاي متفاوتي نگريست

در نگاهي محدودتر، آنچه را . را نهاد» اطالعات ساختاري«باشنده اي در جهان، اطالعات است كه به آن اصطالح 
اطالعات شناختي براي آدمها به دو صورت بي واسطه  و . ناميد»  اطالعات شناختي«كه آدمي مي شناسد را 

  . ناميد» اطالعات آموزش«سطه حواس قابل درك اند، كه دسته دوم را فوري و در مقابل با وا
نشانه همان وسيله يا عالمت است، چيز همان . ساختار اين اطالعات آموزشي متشكل از نشانه، چيز و فرد است 

صورت  ارتباط بين اين سه به اين. محتوا، خبر يا اطالعات ناميده مي شود  و فرد همان گيرنده اطالعات مي باشد
  .فرد از را نشانه از چيزي مطلع مي شود: بيان مي شود

برگمن اطالعات را به سه دسته طبيعي، فرهنگي و فناورانه تقسيم مي كند كه اطالعات فناورانه را ثبت واقعيت 
زمان يعني اينكه اطالعات با بهره گيري از فناوري، واقعيت را ثبت مي كند و مي تواند آن را در مكان و . مي داند

  . پس ذات اطالعات فناورانه  با فن تخنه در ارتباط است. ديگري در اختيار بگذارد
اينترونا با الهام از هايدگر اطالعات را به معني نماياني حقيقت پنهان مي داند و آن را  ،1391به بيان ضرغامي 
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نماياني بودن از راه اطالعات  فناورانه اينترونا  چگونگي اين . فراتر از ساخت  يا دستيابي به دانش ابزاري مي داند
وي مدعي است كه با گسترش فناوري اطالعات، بودن، هر چه بيشتر فراموش مي . را  مورد پرسش قرار مي دهد

بنابراين ويژگي ذاتي فناوري نوين، ايجاد فاصله ميان انسان و . شود و به جاي آن بازنمايي بودن گسترش مي يابد
اين امكان را به آدمي مي دهد  اي بودن ذاتي فناوري اطالعات يعني فاصله ابراين ، ويژگيبن .جهان فراروي اوست

  .كه جدا از مكان و زمان واقعيتي را در زمان و مكان ديگر تجربه كند
  

كه در اين مقاله تالش مي شود با . ويژگي ذاتي فاصله اي بودن، باعث  ايجاد تغييراتي در تجربه جهان شده است
  . گيرد ي مادام العمر مورد بررسي قراراين تغييرات، فرصتها و چالشهاي ناشي از اين تغييرات در يادگير اشاره به

  
  فرصتها و چالشها : دگرگوني هاي حاصل از بهره گيري فناوري اطالعات در يادگيري مادام العمر

براي بهره گيري از آموزشها چنانچه . ويژگي ذاتي فاصله اي بودن، حضور فيزيكي و بدني را تغيير داده است 
اين درحالي است كه برخي انديشمندان بر نقش حضور بدني در فرآيند . نيازي به حضور فيزيكي وجود ندارد

به نظر . تربيت و آموزش تاكيد مي كنند و ارتباط رو در رو را يكي از مولفه هاي اساسي برقراري ارتباط مي دانند
احساسات و هيجانات را درك كرد، در حاليكه در تجربه هاي مجازي ، تجربه  اين گروه  با حضور فيزيكي مي توان

بنابراين از بين رفتن ارتباط چهره به چهره منجر به كاهش عمق ارتباط . ژرف حسي و بدني فراگير وجود ندارد
  . يادگيرنده و معلم خواهد شد كه اين امر، چالش در راه آموزش است

حضور فيزيكي در تجربه هاي مجازي، به دليل از بين بردن مرزهاي مكاني و زماني،  اما همين ويژگي عدم نياز به 
ن مي دهند، يكي از داليل رها چنانچه تحقيقات نشا. باعث كاهش محدوديت هاي آموزش حضوري شده است

اما در تجربه مجازي اين . كردن آموزش و يادگيري در سن بزرگسالي كمبود زمان مناسب براي آموزش است
از سويي رهايي از . محدوديت وجود ندارد و افراد مي توانند در زمان هاي مختلف از اين آموزش ها بهره مند شوند

مكان و زمان، زمينه ايجاد استقالل ياد گيرنده از نقش سنتي معلم را فراهم كرده است؛ يادگيرنده قادر است به 
از سويي از ميان رفتن مرزهاي مكاني و زماني، . معلم باشدمنابع اطالعاتي بسياري دست يابد، بدون اينكه نيازمند 

مرزهاي فرهنگي و قومي و مذهبي را نيز از ميان برداشته است؛ و اين امر منجر به گفتگو هاي ميان انسان ها  با 
  . فرهنگ ها و باورهاي متفاوت شده است 

ق و پويا به جاي يادگيري مبتني بر فرصت ديگر استفاده از تجربه مجازي و فناوري، جايگزيني يادگيري خال
برنامه هاي خاص آموزش مجازي كه در برگيرنده ي بازيهاي آموزشي، . حافظه در نظام تربيتي سنتي است

. بازيهاي ماجراجويانه و شبيه ساز ها است، فرصت يادگيري فعال و خالق را براي يادگيرنده ايجاد كرده است
ايجاد محيط . حيطي قرار مي دهند كه مي توانند دست به تجربه  عملي بزنندفناوري اطالعات، يادگيرنده را در م

هاي يادگيري شبيه سازي شده و واقعيت مجازي و همچنين قابل مشاهده كردن موارد غير قابل مشاهده ، فرصت 
  . يادگيري فعال را فراهم كرده است

فناوري اطالعات از قابليت . براي يادگيري دارد از سويي فناوري اطالعات نقش مهمي در افزايش انگيزه يادگيرنده 
چنانچه فناوري اطالعات با ايجاد . انعطاف بااليي در برآورده ساختن نيازهاي مختلف يادگيرنده برخوردار است

  . تنوع ، عالقه يادگيرنده را افزايش مي دهد
. قادي و تفكر خالق يادگيرنده استفرصت ديگر فناوري اطالعات نقش آن در بهبود و ارتقاي مهارت هاي تفكر انت 
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فناوري به دليل آنكه فرصت هايي براي دسترسي به حجم وسيعي از اطالعات براي يادگيرنده فراهم مي آورد 
وآنان را در شرايطي قرار مي دهد كه به مقابله اطالعات به دست آمده بپردازند و صحت و سقم آنها را مورد 

تفكر انتقادي مي گردد و پر واضح است كه ترويج تفكرانتقادي  يكي از الزامات ارزيابي قرار دهند، موجب ارتقاي 
همچنين فناوري اطالعات با ايجاد فرصتهايي كه امكان تغيير، . اساسي و مهم يك جامعه دموكراتيك و باز است

  . ويرايش، آفرينش  و ارائه ايده هاي جديد را دارند، خالقيت يادگيرنده را پرورش مي دهند
دسترسي آسان و . كنار اين همه فرصت ها، چالشهاي بهره گيري از فناوري اطالعات را بايد در نظر گرفت در

معتقد است كه )  1979(چنانچه ليوتار . گسترده به اطالعات، باعث يكسان پنداري اطالعات و دانش خواهد شد
  .با گسترش فناوري اطالعات، دانش به كاال فرو كاسته شده است

  
  العمر مادام يادگيري در طالعاتاري اونرد فكارب گسترش

 به و ايم بوده ارتباطات در سابقه بي افزايش شاهد گذشته، دهه سه طول در ديجيتالي هاي تكنولوژي گسترش با 
 و ها خانواده در تنها نه و گشته روزمره زندگي از ناپذير اجتناب جزئي به تبديل ها تكنولوژي اين كه رسد مي نظر

 ارتباطات و اطالعات فناوري كه هايي حوزه از يكي .اند شده وارد نيز آموزشي مؤسسات در بلكه ها سازمان
 العمر مادام يادگيري مفهوم .باشد مي العمر مادام يادگيري قلمرو نمايد ايجاد آن در چشمگيري تغييرات توانسته

 يك در ها شايستگي و ها مهارت دانش، بهبود براي شان زندگي طول در مردم كه كند مي اشاره هايي فعاليت به
 فناوري از مندي بهره .دهند مي انجام است، شغلي و اجتماعي شخصي، هاي انگيزه از ناشي كه تخصصي زمينه
،از بين كاهش محدوديت هاي آموزش حضوري  جمله از فوايدي يادگيري مداوم، حوزه در مذكور پيشرفته هاي

گفتگو هاي ميان انسان ها   كيفيت افزايشاستقالل ياد گيرنده از نقش سنتي معلم،  بردن مرزهاي مكاني و زماني،
، جايگزيني يادگيري خالق و مرزهاي فرهنگي و قومي و مذهبييه دليل شكستن با فرهنگ ها و باورهاي متفاوت 

ق يادگيرنده، افزايش ، بهبود و ارتقاي مهارت هاي تفكر انتقادي و تفكر خالپويا به جاي يادگيري مبتني بر حافظه
 است بوده اين بر تالش مطروحه موارد به توجه با بنابراين .است داشته همراه به را انگيزه يادگيرنده براي يادگيري

بررسي چگونگي استفاده به العمر مادام يادگيري در ارتباطات و اطالعات فناوريبررسي چرايي كاربرد  كنار در تا
   .شود پرداخته العمر مادام يادگيري براي ها فناوري اين از
  

  چگونگي كاربرد فناوري اطالعات در يادگيري مادام العمر
فوايد  العمر مادام در يادگيرياي  شبكه يادگيري هاي تكنولوژيهمانطور كه گفته شد، كاربرد فناوري اطالعات و 

اطالعات و دستاوردهاي آن در يادگيري مداوم فناوري اما موانعي نيز بر سر راه استفاده از . بدنبال داردبسياري 
 ICT)اطالعات و ارتباطات تكنولوژي از كه دور راه از يادگيري به بيشتر و بهتر دسترسي كردن مهيا با .وجود دارد

 طريق از دسترسي كه آنها خصوصاً ها تكنولوژي اين  .كرد غلبه يادگيري موانع برخيبر توان مي گيرد مي بهره  (
 هايي ويژگي داراي و كنند، مي مهيا مكاني هر در هركس براي را دسترسي امكان كنند، مي مهيا را موبايل
 ساختن فراهم با اين، وجود با .كنند مهيا را پذيري انعطاف و غني تعاملي، يادگيري محيط توانند مي كه هستند
 موانعتمامي  بر غلبه براي تسهيالت اين از توان مي كه بود مطمئن توان نمي باز ارتباطات و اطالعات هاي فناوري

 هاي نيازمندي كه شوند طراحي اي گونه به بايد امكانات و تسهيالت اين .برد بهره مؤثري نحو به يادگيري
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 و فرد قبلي دانش يادگيري، ترجيحات افراد، هاي تفاوت و نيازها گرفتن نظر در همچون العمر مادام يادگيري
 به را هدف يادگيري هاي گروه توانند نمي يادگيري، هاي دوره و ها درس بنابراين، .سازند فراهم را مناسب شرايط

 كامل ارائه درباره اطالعاتي ساختن فراهم با تا شوند انتخاب اي گونه به بايد ها مقياس .كنند جذب مطلوبي نحو
 پيوند مناسب تسهيالت به را مناسب افراد يادگيرندگان، به مناسب پيشنهادهاي ارائه منظور به افراد به اطالعات

 نيازمند العمر مادام يادگيري بنابراين .سازد مي برقرار را خود اي توصيه خدمات و اطالعات اي مؤسسه هر .دهند
 يادگيرندگان در اطالعاتي و ارتباطي هاي شبكه توسعه براي .باشد مي دسترس در مؤسسات تمام پيشنهادات

  .دهد پوشش را باال در شده اشاره موارد تمام كه هستيم خصوص اين در مدلي ارائه نيازمند العمر مادام
  

 العمر مادام يادگيري براي ارتباطات و اطالعات فناوري توسعه هاي نياز پيش
 و اطالعات فناوري توسعه و اندازي راه هنگام در كه است چندي هاي مشخصه داراي العمر مادام يادگيري
 اين در العمر مادام يادگيري اصلي ويژگي  .داد قرار توجه مورد را آنها بايد العمر مادام يادگيرندگان براي ارتباطات
 انشد .گور تا گهواره از عنيي» العمر ادامم« و »قراردارد توجه مركز در آموزش نه و يادگيري«: تاس نهفته عبارت

 از حمايت امكان بايد يادگيري تسهيالت و كنند، مي رشد مختلف هاي زمينه در حيات طول در ها شايستگي و
 داللتهاي داراي امر اين و كنند فراهم خاص زمينه يك در مختلف سطوح در را ها شايستگي و دانش يادگيري
 :است شده اشاره آنها به زير در كه است چندي
 خود العمر مادام يادگيرندهو  است خود يادگيري فرايند مسئول خود يادگيرنده در يادگيري مداوم، كه اين ابتدا
 در كه را آنچه بتواند تا گيرد قرار موقعيتي در تا است الزم باشد خودراهبر يادگيرنده يك كه آن براي.  استراهبر

 همخواني او كنوني موقعيت و قبلي دانش ترجيحات، نيازها، با آيا كه كند مشخص و كرده پايش است دسترس
   .دارد
 مي داخل متنوعي رسمي غير و رسمي يادگيري هاي فعاليت در معموالً زندگي طول در يادگيرندگان كه آن دوم

 اين بلكه كند، ارائه تواند نمي مؤسسه يك تنها را يادگيري تسهيالت تهيه كه دارد اين بر داللت امر اين و شوند
   .شوند مي مهيا زمان طول در و خاص زمينه يك در مختلف كنندگان فراهم توسط تسهيالت

 از شايستگي، از مختلفي سطوح با معين، زمينه يك در يادگيري شبكه يك در كنندگان مشاركت كه اين سوم
 به در العمر مادام يادگيري در  .دارند حضور دهنده توسعه و محقق تا كنندگان مشاركت از پيشرفته، تا مبتدي

  .ناهمگون هستندبنابراين شركت كنندگان . است باز ناهمگن يادگيرندگان همه روي
 گسترش براي را جديدي يادگيري تسهيالت توانند مي يادگيرندگان كه اين از اطمينان براي كه اين چهارم 

 .شود حفظ استانداري و پيوسته نحو به فرد شايستگي رشد ركورد تا است الزم كنند جستجو شان كنوني اطالعات
 خاص زمينه يك در را خود هاي شايستگي و مهارت دانش، العمر مادام يادگيري تسهيالت از استفاده با بايد افراد 

مورد استفاده در يادگيري مداوم است كه در ادامه تالش مي شود يادگيري شبكه اي يك روش   .دهند افزايش
  .مولي از آن را ترسيم كرد
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  اي شبكه يادگيري مدل
هر . يادگيرنده قرار مي گيرد دسترس در يادگيري هايفعاليمجموعه اي از  اين طرح به اين صورت است كه

 يك كارگاه، ، دوره يك مانند است، دسترس در يادگيري از حمايت براي كه باشد چيزي آن هر تواند فعاليت مي
 كند، ايجاد جديدي فعاليت دتوان مي هر يادگيرنده.  غيره و اينترنتي يادگيري منبع يك درس، يك كنفرانس، يك
 و باال بلند مجموعه يك يادگيري شبكه يك  .ببرد بين از را آنها يا و سازد منطبق را موجود فعاليت تواند مي

 سطوح داراي كه مختلف العمر مادام يادگيرندگان براي را يادگيري فرصتهاي كه است فعاليتها از يابنده تغيير
 به فعاليت يك از تواندمي يادگيرنده مادام العمر  ،يادگيري شبكهدر   .كند مي مهيا هستند مهارت از مختلفي
خود را   يادگيري مسير ترتيب به و زمان طول در فعاليت مسيريادگيرنده با انتخاب  .دكن حركت بعدي فعاليت

 هامسير اين طراحي مسئول آموزشي طراحان يا معلمان سنتي آموزش در  .شوند مي ناميده. تعيين مي كند
   .شود دنبال متفاوتي رويكرد است ممكن العمر، مادام يادگيري دراما  هستند

 در تخصص يا شايستگي از خاصي سطح به رسيدن براي كه ها فعاليت از اي مجموعه، يادگيري شبكه يك در 
هاي فعاليت باكه دارد،  شرايطي هريادگيرنده متناسب با .دوشاز پيش طراحي مي ، كند مي كفايت حوزه يك

 راه تواند مي يا كند دنبال را آزمايشي راه يك تواند مي يادگيرنده شبكه يادگيري، كدر ي. ودشمي  مواجه خاصي
  .دهد تغيير نياز اساس بر را ها
  

  نتيجه گيري
 سطح افزايش بر ارتباطي و اطالعاتي هاي فناوري از استفاده توسعه تأثيراتاز  هاي فراواني حاكي نتايج پژوهش

پيران نژاد و همكاران، (مي باشد  شهروندان آگاهي و دانش افزايش هاي عنوان شاخص به تحصيالت، و سواد
 استعدادهاي پرورش و كشف و ظرفيتها گسترش براي تربيتي ابزار قوي ارتباطات و اطالعات فناوري).  1392
به نظر مي رسد كه حوزه  .)  1373،زاده ابراهيم ( است تعامل طريق از يادگيري براي ظرفي باالخره و انساني

اما الزم است . ز مي تواند با استفاده از اين ابزار نيرومند بهتر و بيشتر به اهداف خود دست يابديادگيري مداوم ني
در اين پژوهش ابتدا به بنابراين . فناوري به عنوان پديده اي بشريي موضوع پرسش و انديشه فلسفي قرار گيردكه 

توصيف هستي شناسانه فناوري ، اطالعات و فناري پرداخته شد و پس از مشخص شدن ويژگي اساسي فناوري 
. اطالعات يعني فاصله اي بودن ، فرصت ها و چالشهاي كاربرد فناوري اطالعات در آموزش مداوم بر شمرده شد

پس از . توانايي بهبود آموزش مادام العمر را دارا است يافته هاي اين پژوهش نشان داد كه فناوري اطالعات
در ادامه به بررسي شرايط و چگونگي بهره گيري از فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش مادام پذيرش اين امر، 
  .العمر پرداخته شد
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  ي بيلدونگالعمر با نظر به ايدهرويكرد آموزش و يادگيري مادامبررسي 

  4سيد جالل هاشمي، 3منصور مرعشي، 2مقدم، مسعود صفايي1فاطمه نظري رودبالي

  

  :چكيده
بر تعليم و تربيت  گيري فناوري و اطالعاتي تاثيرات چشم تغييرات روزافزون و گسترده اجتماعي، اقتصادي،

- اي سريع و غيرقابل كنترل اتفاق ميكنيم اين تغييرات به اندازههمانگونه كه امروزه مالحظه مي. وارد كرده است

اني، از اوايل قرن بيستم تغيير و تحوالت سريع جه .ساخته استبسيار سخت و دشوار  را هاافتند كه همگامي با آن
اين شرايط بيانگر آن است كه . ها بخشيده و شرايط جديدي را به وجود آورده استاي به زندگي انسانتازه چهره

شده براي مقابله با مشكالت حاصل از هاي از پيش تعيينسنتي و استراتژيهاي توان با تصورات شيوهديگر نمي
در اين دوراني كه به آن عصر انفجار رو ازاين. رو شدروبهدر ابعاد مختلف زندگي رشد علم و فناوري و تغيير 

-العمر و يادگيري در تمامي عرصهجهت تسهيل يادگيري مادام بايد نظام آموزش و پرورش گويند،اطالعات نيز مي

پژوهش حاضر  .گام برداردهاي يادگيري رسمي و غيررسمي براي افراد در تمام سنين هاي زندگي و ايجاد فرصت
- بر اين باور است كه آموزش رسمي نقش بسيار اساسي در جهت العمرادامم و يادگيري رسي رويكرد آموزشبا ب

اما بايد توجه كرد كه آموزش كنوني كه . العمر دارددهي و راهبري افراد به سمت و سوي آموزش و يادگيري مادام
به اين ترتيب بازنگري و  .ن مهم را ميسر سازداي از اطالعات و محفوظات متكي است قادر نخواهد بود ايبر انباشته

 - با روش تحليلي ي بيلدونگبا بررسي ايده اين پژوهش. نمايدضروري مي رسمي بازبيني در اصول و ابعاد آموزش
هايي چون آموزش رسمي مبتني بر بيلدونگ با برخورداري از ظرفيتاگر  به اين نتيجه دست يافت كه استنتاجي

توانمندسازي يابي و مفاهيمي از جمله تطور و تبدل انسان توسعه -گرداني، خود -سازي، خود -پروري، خود-خود
 .العمر تحقق بخشدهاي مندرج در بيلدونگ را به منظور اهداف متعالي يادگيري مادامتواند مفهوم و ارزششود، مي

 

 ربيتالعمر، تعليم و تي بيلدونگ، آموزش و يادگيري مادامايده: واژگان كليدي

 

                                                            
  )نويسنده مسئول( ،nazari.f1364@gmail.com ،دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيتدانشگاه شهيد چمران اهواز، .  ١
 m@scu.ac.ir-safaei دانشگاه شهيد چمران اهواز، گروه علوم تربيتي،.  ٢

 marashi_s@scu.ac.ir دانشگاه شهيد چمران اهواز، گروه علوم تربيتي،.  ٣

 j.hashemi@scu.ac.ir، دانشگاه شهيد چمران اهواز، گروه علوم تربيتي . ٤
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 :مقدمه .1
-اگر چه در طول تاريخ به اين قابليت. ي امور وجود داردفلسفه يادگيري در سرتاسر زندگي انسان و انجام همه

با حركت از رويكرد ياددهي به سمت . شدشده اما نياز كمتري نسبت به كاربرد آن احساس ميها همواره توجه مي
العمر نيز جوامع به رويكرد آموزش و يادگيري ماداممحور داناييرويكرد يادگيري به عنوان اولين گام توسعه 

- هاي آموزشي به يادگيري، آموزشالعمر مستلزم تغيير پارادايمي از ايدهمفهوم يادگيري مادام. گرايش پيدا كردند

خالقانه  هايتر و هدايت پتانسيلهاي خاص به كشف آزادانههاي انتقال دانش به پرورش فردي و از آموزش مهارت
). 2014يونسكو، (اين تغيير جهت در واقع در همه سطوح آموزشي، چه رسمي و چه غيررسمي نياز است . است

هاي غير رسمي العمر اين است كه هم شامل آموزش رسمي و هم شامل آموزشي يادگيري ماداماولين خصيصه
هاي ه از دوران ابتدايي تا دانشگاه و برنامهمراتبي مدرسه است كيادگيري رسمي نظام ساختارمند سلسله. گرددمي

در حالي كه يادگيري غيررسمي فرايندي . شوداي را شامل مييافته و حتي آموزش فني و حرفهآموزشي سازمان
ها و دانش را از كارهاي روزانه و تاثيرات ها، مهارت، ارزشهاكند كه در آن افراد، نگرشالعمر را توصيف ميمادام

- هاي جمعي دريافت ميمنابع اطراف خود، از خانواده، از كار و بازي، از محل بازار، كتابخانه و رسانه آموزشي و

هاي آموزش سنتي كه در آن معلم تنها منبع دانش است، براي مجهز كردن افراد براي كار و زندگي نظام. كنند
در اين نظام . كنندور تكرار و تمرين القا ميبيمار است؛ نظامي كه در آن معلمان حقايق را به يادگيرندگان به منظ

گيرد ها مانند كارگروهي مورد تقاضاي جامعه، حل مسئله، انگيزه و غيره صورت نمييادگيري بسياري از توانمندي
آموزان نيست بلكه اساساً رسالت نظام آموزشي تنها انتقال دانش و پرورش بعد شناختي دانش ).2012سوني، (

بايد در نظر داشت كه . شودالعمر متجلي ميادهي به امر يادگيري است كه در يادگيري مادامغنابخشي و معن
هايي يكي از نقش .العمر داردآموزش رسمي نقش بسيار اساسي در هدايت افراد به سوي آموزش و يادگيري مادام

. دادن به يادگيري استراي ادامههاي الزم بتواند ايفا كند، پرورش و تقويت انگيزه و قابليتكه آموزش رسمي مي
العمر به عنوان بستر فلسفي نظام آموزشي درنظر گرفته شود، ديگر شاهد غفلت از از طرفي اگر يادگيري مادام
از ابعاد متعالي آموزش غفلت  به عبارتي. العمر در فرايند آموزش رسمي نخواهيم شدابعاد و اصول يادگيري مادام

تاكيد بر فرايندي بودن صرف آموزش و به تبع آن توجه نكردن به كيفيت و هدف و همچنين تمركز و مداوم 
العمر بعد از دوره آموزش رسمي چندان اهميتي موجب گرديده كه آموزش و يادگيري مادام واالي اين رويكرد

ي توان به سرانهآثار مياز جمله اين . توان آثار اين امر را در ميان افراد جامعه به خوبي ديدرو مينيابد و از اين
. گيرداز غفلت و كم توجهي به آموزش و يادگيري مداوم نشات مي اني در كشورمان اشاره كرد كهمطالعه و كتابخو
هاي نهادينه شده است نه اي از قابليتالعمر نيازمند مجموعهمعتقدند يادگيري مادام) 2005(كناپر و كروپلي 
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ي ابتدايي و اگر افراد از همان دوره. شودو در مدت زماني كوتاه به دست آورده مي هايي كه به طور ناگهانيتوانايي
هاي الزم براي ادامه دادن به يادگيري مجهز نشوند، بديهي است مجهز اي از شايستگيحتي قبل از آن به مجموعه

  .پذير خواهد بودهاي بعد به سختي امكانها در دورهها به اين قابليت ساختن آن

-نظام آموزش رسمي اهداف متعالي يادگيري ماداماگر بخواهيم منظور اين پژوهش اين است كه اين اساس بر

العمر را تحقق بخشد، نيازمند اين است كه بتواند مفهوم بيلدونگ را كه مفهومي جامع و برخوردار از ابعاد 
سازي جديد براي اجتماعي است را به خوبي پوشش دهد و اين خود مستلزم ظرفيت -فرايندي و فردي –محتوايي

-هاي زيادي كه در جامعه وجود دارد ازجمله خانواده، جامعه و غيره و توجه به آن، ظرفيتباشدآموزش رسمي مي

. اندش رسمي كنوني تعريف نشدهالعمر ضروري و الزم است اما در آموزها در رويكرد آموزش و يادگيري مادام
 .سازدگران معتقدند كه آموزش رسمي مبتني بر بيلدونگ اين مهم را برآورده ميبنابراين پژوهش

اشاره دارد، فرايندي است كه به بلوغ ) پرورش نفس(پروري  -در اين ميان بيلدونگ كه به سنت آلماني از خود
شخصي و اتحادي از فرديت و هويت سازي ذهن و قلب  يكپارچه اين بلوغ به عنوان. گرددشخصي و فرهنگي برمي

سازي ذهن، قلب، فرديت و هويت از طريق در اين معنا فرايند هماهنگ. شودتر توصيف مياي گستردهدر جامعه
هاي هگل در نوشته. ي فرد استشدهي چالشي به باورهاي پذيرفتهدهندهشود كه نشانتحول فردي حاصل مي

ي نفس  فردي اغلب شامل بيگانگي دردناكي از آگاهي طبيعي است كه به وحدت مجدد و توسعهچالش رشد 
باشد اما نيازمند تنوع گرفته ميبه اين ترتيب گرچه وحدت اجتماعي مستلزم نهادهاي خوب شكل. دگردمنجر مي

ها را توسعه دهد و اين توانايياي از استعدادها و باشد كه طيف گستردهنيز مي) درمعناي مثبت آن(افراد با آزادي 
گيري انسان با در نظر  در اين مفهوم، تعليم و تربيت شامل شكل. باشدنيز مستلزم فعاليت و عملكرد شخصي مي
 "شدن"باشد؛ بنابراين اين اصطالح به فرايند هاي فكري ذاتي خود ميگرفتن انسانيت خويش و همچنين مهارت

آموزش مبتني بر  .)2000هومبولت، ( باشدشدن در اگزيستانسياليسم مرتبط  ندتواند به فراياشاره دارد كه مي
العمر همواره به تواند در اين فرايند مادامنيز فرايند شدن است؛ فرايندي كه هرگز پاياني ندارد و فرد مي بيلدونگ
- يونانيان پايديا مي چه زمانيالبته بايد در نظر داشت كه آن .د و تعالي و پرورش نفس خويش باشددنبال رش

به اعتقاد ورنر يگر . ناميدند، همان چيزي است كه بعدها در آلمان قرن هجده بيلدونگ و فرهنگ ناميده شد
ي معيني از جوامع وقتي به مرحله. اي است براي بررسي تمامي يونان باستانپايديا شالوده) 1961تا  1888(

هاي خود را حفظ و به آينده جريان تربيت است كه جامعه ويژگيدر . يابندرسند، به تربيت گرايش ميتحول مي
به همين سبب است كه در مسير . شودوجود فرهنگي و اجتماعي آدمي با خرد و اراده حفظ مي. كندمنتقل مي

بخش به حيات انساني است ترين مفهوم هويتبيلدونگ عام. حيات نوع بشر، همواره تغيير و تكامل وجود دارد
چيزي است كه مفهوم يوناني پايديا دربرداشت، چيزي كه  بر اين اساس بيلدونگ شامل آن). 136: 1393مصلح، (
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تئودور (دهد وتربيت آن را پوشش نمي خورد اما اصطالح مدرن تعليموتربيت اروپا به چشم مي در سنت تعليم
كند؛ در حقيقت فرايند اره ميسازي اش -بيلدونگ به عمل خود ).1392سرشت، ، نقل از پاك182: 2000بالوف، 
يابي از توسعه - پروري، خود -تعيني، خود -ساخت معنا، ساخت هويت، خود. دهدشدن در بيلدونگ رخ ميانسان

چه مسلم است اين است كه اين مفاهيم به يك فرايند آن. پردازدها ميجمله مفاهيمي است كه بيلدونگ به آن
كند و اين به عنوان حقي كردن ميپاياني است كه فرد را قادر به خوب زندگيياشاره دارند؛ و اين فرايند تالش ب

  .اساسي براي هر انسان در نظر گرفته شده است

 قرون در اما ؛3تصوير و 2ساختن: دارد خود دل در معنا دو زمان،هم طوربه 1ي بيلدونگواژه لغوي، لحاظ به
. شدمي گفته بيلدونگ آموزشي، نظام كل به و بود، تربيت و تعليم آن، اصطالحي معناي جديد عصر آغاز و وسطي
 توسط شخص كه بود تصور اين نشانگر و بود سازيانسان همانا داشت، وجود اصطالح اين عقبه در كه معنايي
: از است عبارت بيلدونگ معناي بنابراين. گرددمي تبديل انسان به و شودمي ساخته تربيت و تعليم نظام

 معادل ).1390پاكتچي،(» درون از انسان ساختن« و »دروني تربيت« ،»كردن دروني« ،»ذهني تصويرسازي«
. اند شده مشتق آن از امروزي هايزبان در فرماسيون و فرم كلمات كه است4 فرماتيو ينيز واژه بيلدونگ التيني
 ارسطويي يفلسفه با آن يرابطه و فرهنگ از بيلدونگ تمايز است، گيري شكل و دهيشكل معناي به كه فرماتيو

 از بلكه شود،نمي حاصل تكنيكي ساختن طريق از هرگز بيلدونگ معنا، اين در. كند مي بيان روشنتري نحوبه را
 باقي خويش استمرار نيازمند و ناپذير پايان رو ازاين و كندمي رشد 7پرورش و 6گيريشكل ،5دروني فرايند ژرفاي

دهد اين است كه ميان بيلدونگ و جا سوالي كه مبناي پژوهش را شكل ميدر اين ).1371 فرهادپور،( ماندمي
پژوهش حاضر بر اين باور است كه اگر ر اين اساس بالعمر چه ارتباطي وجود دارد؟ آموزش و يادگيري مادام

پروراند؛ بودن يادگيري را ميالعمر ي بيلدونگ باشد، در دل خود فرايند مادامآموزش رسمي مبتني بر ايده
برد و خودشناسي سوق پيش - پروري، خود -فرايندي كه فرد را از همان ابتداي يادگيري به سمت و سوي خود

  گرددهاي صرف اطالعاتي و محفوظات نميدهد و ديگر فرد در اين فرايند متكي به انباشتهمي

  

  

                                                            
1 Bildung 
2 Bilden 
3 Picture 
4 Formatio 
5 Inner Process 
6 Formation 
7 Cultivation 
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 :مباني نظري .2

ي بيلدونگ شود و هم ايدهالمر ميني نظري آموزش و يادگيري ماداممباني نظري در اين پژوهش هم شامل مبا
ي اين پژوهش بيرون رو به دليل اينكه ذكر مفصل مباني نظري اين دو مفهوم از حوصلهازاين. گيردرا در برمي

  .شوداست به طور مختصر نكاتي ارائه مي

از اوايل قرن بيستم مفهوم يادگيري مادام العمر به شكل جدي تر از آنچه در طول تاريخ وجود داشته ، مطرح 
تاريخچه موجود نشان مي دهد ، اين واژه به ظاهر ساده، داراي مفهومي چند منظوره است كه مي . شده است

، اين واژه با لغات ديگري كه به طور 1960 در دهه.تواند براي افراد و جوامع مختلف ، معاني متفاوتي داشته باشد
متداول در آن زمان به كار گرفته مي شد ، مانند آموزش بزرگساالن ، آموزش حرفه اي ، آموزش مداوم و آموزش 

- مي» ت و مسائل آموزش بزرگساالن بررسي روند تحوال«در كتاب ) 7، ص1373، بوال(. مادام العمر مترادف بود

رح مفهومي يادگيري مادام العمر را مي توان به تحول مفهوم آموزش بزرگساالن مربوط نقطه شروع ط«: نويسد 
در اين اصطالح ، روح آموزش . وي ادامه مي دهد گسترش اين مفهوم موجب توجه به آموزش مداوم شد.»دانست

كي پايان نمي يابد مادام العمر نهفته است و منظور از آن اين است كه ، آموزش با آموزش تمام وقت در دوران كود
كميسيون بين المللي يونسكو براي پيشرفت آموزش بزرگساالن ،  1965در سال . و براي هميشه ادامه دارد

  :گزارشي با عنوان ، آموزش مداوم ارائه و به عنوان نتيجه بحث هاي انجام شده ، توصيه هاي زير را مطرح نمود

فرايند آموزش : ند ، كه مي تواند به اين صورت تعريف شود يونسكو بايد اصل آموزش مادام العمر را حمايت ك
. بايد در طول زندگي فرد ، از اوايل كودكي تا پايان زندگي ادامه يابد و بنابرين ، مستلزم سازماني منسجم است

اين انسجام در آموزش ، بايد به طور عمودي در سراسر دوران زندگي و به طور افقي براي تحت پوشش گرفتن 
  ).4، ص 2001واترستون ، ( د مختلف زندگي افراد و جوامع ، تحقق يابدابعا

تعريف مذكور از اين جهت كه آموزش را به طور رسمي يك فرآيند رسمي مي داند ، با تصورات جديد از 
اشاره مي كند ، اين تعريف ) 2001(يادگيري مادام العمر مشابهت ندارد ، با وجود اين ، همان طور كه واترستون 

به نقل از رحيمي ( سكوي پرتابي بود براي اينكه ديدگاه ها و ادراكات جديد يادگيري مادام العمر مطرح شوند
  .)1394نسب، 

بر اساس نظريه . گيردكاربرد و معناي مفهوم بيلدونگ در زبان آلماني از عرفان قرون وسطي و انجيل ريشه مي
ي خداوند، گانههاي دهخلق شده است و به اين دليل كه فرمانتكوين و پيدايش، بشر با تمثيل و تشابه خداوند 

عنوان چيزي دروني و نه بيروني در تمثيل و تصويرسازي از خداوند را ممنوع كرده بود، اين شباهت ظاهري بايد به
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 اصطالح است كرده بيان روش و حقيقت در نيز 1گادامر كه طور بنابراين آن). 2012پيكارينن، (شد نظر گرفته مي
 و روحي پرورش معني به 2باروك ي دوره در آن از پس. دارد وسطي قرون عرفان در ريشه "بيلدونگ" آلماني
 5هگل تا 4كانت ميان زماني ي فاصله. كرد معني »3فرهنگ طريق از تعالي و رشد« را آن هردر كه اين تا بود معنوي

. هست نيز بيلدونگ مفهوم تحقق و بسط زمان است، انسان و سوژه مفهوم تحقق و بسط دوران كه اندازه همان به
 همت ي وجهه ذوق و عمل نظر، هاي عرصه در انساني استعدادهاي و قوا ي جانبه همه پرورش دوران اين در زيرا

 تمايز فرهنگ و بيلدونگ ميان 6هومبولت فن بود كه در اين ميان ويلهلم گرفته قرار نويسندگان و ادبا فيلسوفان،
 هاي تالش عمق از برخاسته دروني و متعالي امري ما منظور كنيم مي صحبت بيلدونگ از كه هنگامي .شود مي قائل

 كلمه عام معناي در فرهنگ ولي پروراند، است مي و دهد مي شكل را ما انساني شخصيت كه بشر فكري و اخالقي
 يك طي گرفتن شكل و شدن ساخته بر bildung در bil. نيست انساني قواي و استعدادها پرورش معني به

 گوناگوني مراحل سوژه ،7رفع مفهومِ خالل از آن در كه - هگل روح پديدارشناسي واقع، در. كند مي داللت فرايند
 منظري از را بيلدونگ فرايند - رسد مي خودآگاهي يعني انسانيت اوج ي نقطه به كه اين تا گذراند مي سر از را

  از سنت اين در كه زماني. است فرهنگ به طبيعت از گذار فرايند شرح هگلي ديالكتيك. دهد مي شرح ديالكتيكي
culture جديد عقالنيت با كه اروپايي غير اقوام يا پيشامدرن و تر ساده جوامع و رفتارها به شود مي صحبت 
 ديالكتيك آغاز ي نقطه) culture يا Kultur يعني( اش اوليه معناي در فرهنگ. شود مي اشاره ندارند آشنايي

 سنت در بنابراين، .انجامد مي بيلدونگ تحقق به پايان در عقالنيت، فرايند گذر از از پس كه است؛ بدين صورت
. شود مي دانسته تر عالي و واالتر كلمه عام معناي در فرهنگ از بيلدونگ نوزدهم، قرن در ويژه به آلماني، فكري
 انسان تعهد و اشتياق از كه بينشي و دانش كسب منظور به دروني است سيروسلوكي و پرورش بيلدونگ از منظور

 اين به. دهد مي جهت و گيرد دربرمي را او عمل و نظر كه فرايندي گيرد؛ مي سرچشمه بشري واالي هاي ارزش به
 به »خودآگاهي« به نيل و سازي دروني راه از كه است پيوند در بشري فرهنگ عالي هاي صورت با بيلدونگ ترتيب،
 طبيعي علوم از تاريخي و انساني علوم و گيرد مي شكل روح معنوي حيات بيلدونگ ي واسطه به. آيد مي دست
 مختلف، اقشار و اقوام زيستن هاي شيوه و رفتارها ها، نگرش از است اي مجموعه فرهنگ مقابل، در. شوند مي متمايز

   .)1394پيمان، (باشند  گذرانده سر از را سازي دروني فرايند چنين افراد كه آن بي

  

                                                            
1 Gadamer 
2 Baroque Era 
3 Rising up Through Culture 
4 Kant 
5 Hegel 
6Wilhelm von Humboldt 
7 Aufhebung 
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 :هامرور پيشينه .3

اي بسيار گرفته نيست، بلكه سابقهي آموزش و يادگيري مداوم يك مفهوم جديد و تازه شكل مفهوم و ايده
العمر همواره از شكلي به شكل ديگر جداي از نظام رسمي آموزش، در جريان طوالني دارد؛ يادگيري مادام

اين امر آن است كه انسان در هر مرحله از زندگي تا زماني كه زنده و فعال است، به آموختن دليل . بوده است
با ورود قرن بيست و يكم ضرورت تطبيق فعال با تغييرات سريع فناوري . موضوعات جديد نيازمند است

است و العمر معنايي جديد براي يادگيري آموزش و يادگيري مادام). 1973، 1ديو(آشكارتر شده است 
هاي ها، عاليق و فرصتي دانش، مهارتتوسعه). 2007، 2برهمي(دستاورد رشد تصاعدي اطالعات است 

آموزش و يادگيري . شودالعمر توسط افراد حفظ مي يادگيري در زندگي و در فرايند آموزش و يادگيري مادام
ي فردي تحميل و اجبار و با ميل و عالقهي فرايند يادگيري از گهواره تا گور بدون العمر دربرگيرندهمادام
  ).2004، 3پترسون(است 

قائل به تعريفي صريح   "مفاهيم و ادراكات : يادگيري مادام العمر  "در پژوهشي با عنوان ) 2007(آسپين 
و عيني از يادگيري مادام العمر نيست بلكه بر آن است كه يادگيري مادام العمر در پاسخ به نياز هاي هر 

از ديگر . تعريفي وابسته به زمينه خود را دارد و در پي حل مسائل و مشكالت مبتال به هر بومي است كشوري
  . نظريه پردازان در اين حوزه نولز و مزيرو مي باشند كه به نظريات آنان به اختصار در ادامه پرداخته شد

مي توان به رساله دكتري از جمله پژوهش هاي انجام شده در ايران در حوزه آموزش بزرگساالن      
با عنوان بررسي ذهنيت فلسفي آموزشياران نهضت سوادآموزي استان يزد اشاره كرد كه در ) 1387(زندوانيان 

نتايج تحقيق . اين رساله با رويكردي كمي ميزان گرايش آموزشياران را به رويكرد هاي فلسفي سنجيده شد
بيش . ش به مكاتب فلسفي تفاوت معني داري وجود دارد نشان داد كه بين نمره هاي آموزشياران در گراي

ترين وابستگي فكري و عاطفي آنها  به فلسفه پيشرفت گرايي  و رفتارگرايي و كمترين وابستگي به فلسفه 
  . است) محافظه كارانه ( ليبراليسم سنتي 

بررسي آموزش با عنوان نقد و )  1388(از جمله پژوهش هاي ديگر مي توان به به پژوهش قاسمي   
مداوم از منظر پست مدرنيسم اشاره كرد كه در اين پژوهش تالش شده بر اساس رويكرد پست مدرنيسم 
آموزش مداوم مورد بررسي قرار گيرد و نتيجه گرفته شد كه آموزش مداوم پست مدرنيستي بايد خود را با 

  .يت ، نسبيت گرايي همراه كندمولفه هاي پست مدرن مانند ساختار شكني ، شهروند انتقادي ، عدم قطع

                                                            
1 Dave 
2 Brahmi 
3 Paterson 
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 به "آلماني هايماندارين و وبر يدرباره نكاتي: افسرده عقل" عنوان تحت پژوهشي در) 1371( فرهادپور
 خواه است، آلماني آليسمايده بر وي تاكيد كه جاآن از و پرداخته عقل فلسفي و تاريخي هايجنبه بررسي
 يايده كه مفاهيمي به اشاره در وي. است داده قرار نظر مد نيز را غيره و كانت هگل، هايفلسفه ناخواه
 به پرداختن در رو اين از. گويدمي سخن نيز "كردندروني" مفهوم از كنند،مي احاطه را افسرده عقل مركزي

 زدگيجن مقابل در آونگي حركت نوعي در را بيلدونگ وي. آوردمي روي "بيلدونگ" مفهوم به مفهوم، اين
 واقعي معناي فهم براي ناپذيرتفكيك صورتبه قطب دو اين بررسي كه است معتقد و دهدمي قرار

 ارتباط فرهنگ مفهوم با كه است دروني تربيت نوعي معرف كه بيلدونگ يواژه. است ضروري كردن دروني
  .است آدمي طبيعي هايقابليت و استعدادها بسط انساني و درست طريق مبين اساساً و دارد نزديك

 خوش سفيد ،"هگل پديدارشناسي دوم يترجمه به انتقادي مروري" عنوان تحت ديگري پژوهش در
 يترجمه كه است باور اين بر بيلدونگ جمله از آلماني اصطالحات كارگيريبه و ترجمه از انتقاد با) 1391(

 تواندنمي آن انگليسي يا فرانسوي متن بر تكيه دليل به فرهنگ عنوان با كتاب اين در بيلدونگ اصطالح
 ولي كشد، دوش به را بيلدونگ معنايي بار اروپايي هايزبان در شايد كالچر. باشد مناسبي و جابه يترجمه

 وتربيتتعليم و پرورش معناي به ساده طوربه بيلدونگ. كندنمي ما براي كاري چنين امروزه فرهنگ يواژه
 يك كه است هاييآموزش از عبارت رايج تلقي در وتربيتتعليم معموالً كه اينجاست اصلي دشواري ولي است،
 است غنايي به ناظر بيلدونگ ولي باشد داشته كافي اطالعات موضوعي درباره كهاين تا دهدمي متعلم به معلم
 خرد يا ملي روح يا قومي روح قبيل از كلي امري هم آن اصلي مخاطب كه است تاريخي تجربه يك اصوالً كه

  .است دست اين از اموري و جمعي

 كه دارد مي اذعان بيلدونگ براي پرسشي عنوان به خالقيت عنوان تحت خود پژوهش در) 2009( هامرش
 بهره بيلدونگي -خود ديدگاه از مقاله اين.. است پرورش و آموزش در خالقيت مفهوم به كمك مقاله اين هدف
 مفهوم تفسير منظور به شخصيت دادنشكل نواومانيستيِ يا نوانساني مفهوم از جديدي ينسخه كه بردمي

 عنوان به تواندمي خالقيت ديدگاه اين در كه است اين نتيجه. است خالق فرايند ي	مرحله چهار از اصلي
 هاي ظرفيت از پيشنهاد يك طرح بر مقاله هدف نهايت در. شود درك سليقه و ذوق عمل و تعالي از حالتي
  .دارد اهميت تربيت و تعليم در پرورش براي كه است خالق

 تربيت: بيلدونگ از تئوري يك عنوان به دلوز وتربيتتعليم عنوان تحت خود پژوهش در) 2011( ساندرس
 و دلوز بعدي كارهاي كه كندمي استدالل گونهاين مقاله اين كه است معتقد جديد مدرسه يك مفهوم و شدن

 درنظر مهمي مشكالت عنوانبه دلوز يگانهسه هايتئوري با بيلدونگ تئوري يك عنوانبه توان	مي را گاتاري
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 دلوز فلسفه اساس بر خيالي مدرسه از طرحي نهايت در مقاله. افتدمي اتفاق بازنگري يك در بيلدونگ. گرفت
  .است پيشرفت حال در مدرسه اين ايجاد به توجه با محلي سياستمداران با گفتگو و بحث. كندمي ارائه

بررسي  وي نوين تربيتي ي بيلدونگ به عنوان ايدهالزم به ذكر است كه تاكنون پژوهشي به بررسي ايده
پژوهش حاضر از  كه توان اظهار كردرو مياز اين. نپرداخته است از منظر بيلدونگ العمرآموزش و يادگيري مادام

  .نتايج و محتوايي نو و تازه برخوردار است

 :شناسي مطالعهروش .4

رويكرد تحليلي طيفي . ه استاين پژوهش از دو رويكرد و روش پژوهش تحليلي و استنتاجي استفاده شد در
تا تحليل استعاليي و از توصيف تا ) مبنايي(هاي تحليلي از تحليل مفهومي و تحليلي فلسفي گسترده از فعاليت
 .شودبي ساختار مفهوم نيز ميپردازي و ارزياهمچنين شامل تفسير مفهوم، مفهوم. گيردنقد را دربر مي

  .رهنمودهاي كلي نيز با روش استنتاجي ارائه شده اند

 :هايافته .5

كه آموزش و يادگيري  بر اين عقيده استي بيلدونگ آموزش رسمي مبتني بر ايدها تاكيد بر اين پژوهش ب
هاي يادگيري عاليق و فرصتها، ي دانش، مهارتتوسعه .بخشدالعمر بخشي از اهداف بيلدونگ را تحقق ميمادام

العمر آموزش و يادگيري مادام. شودالعمر توسط افراد حفظ مي در زندگي و در فرايند آموزش و يادگيري مادام
، 1پترسون(ي فردي است ي فرايند يادگيري از گهواره تا گور بدون تحميل و اجبار و با ميل و عالقهدربرگيرنده

بيلدونگ . رسدشود و هرگز به پايان نمي جانبه است كه از بدو تولد آغاز ميمهيك مفهوم ه نيز بيلدونگ). 2004
هاي مختلف را  ها و فرهنگنه تنها يك فرايند منحصر به فرد نيست بلكه يك فرايند تعامل جمعي است كه نسل

شود بازتعريف ميهاي متغير جامعه اين مفهوم طبيعتاً به طور مداوم در تعامل با چالش. كندكنار هم جمع مي
يافتگي، رهايي و روشنگري ذهن بشر را بر انتهاي توسعه ي بيبيلدونگ در حقيقت وظيفه). 2011، 2ملهوئيش(

ها و اضطرارهاي طبيعي و اجتماعي انساني ي انساني از تعينات، محدوديتعهده دارد و به استقالل عمل و اراده
آل است عنوان بخشي از انسانيت ايدهاز فرد به سوي نفس خود به انتها بيلدونگ سفري بي. بخشدرنگ حقيقت مي

گردد و در آن افراد خودشان را از هرگونه قدرتي اعم از قدرت و فرايندي است كه در آن بشر حقيقتاً رها و آزاد مي
التش، كه گفته شد بيلدونگ مفهومي است كه رس چنان ).2003، 4و ريكن 3مسچلين(سازند  واقعي دولت آزاد مي

                                                            
1 Paterson 
2 Melhuish 
3 Masschelein 
4 Ricken 
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گونه كه هگل معتقد است بيلدونگ بخشي از فرايند زندگي يك موجود معنوي است رسالت آدمي است و همان
بيلدونگ در درجه اول نه از طريق . تواند يك انسان باشد يا يك جامعه و يا يك سنت تاريخيكه اين موجود مي

خواند اتفاق مي "تجربه"چه هگل آن را آندهد، بلكه در عوض از طريق  كردن اطالعات توسط معلم رخ ميسهيم
   ).1998وود، (افتد مي

هايش را در ها و مهارتي تواناييي بيلدونگ معتقد است كه هر فرد بايد همهپردازان ايدههومبولت از نظريه
- تواناييي فردي ادغام ساختن همه پرورشزير چتر نيروي هدايت و رهبري آشكار سازد؛ به اين معنا كه هدف از 

ها را براي زندگي ي بيلدونگ اين خواهد بود كه فرصتبنابراين وظيفه. هاي مختلف در يك نفر استها و مهارت
ي حفظ و تحقق ظرفيت و توانايي عقالني ااي برهدف فراهم كردن وسيله. تاملي، انتقادي و مستقالنه فراهم سازد

 . )2014ديمن، ( شودجامعه تعيين مي براي خودمختاري است همانگونه كه توسط ديگري مانند

- محتواها و ارزش. كندهاي انساني نقش مهمي ايفا ميآموزان و اهميت ارزشدر بيلدونگ آموزش خوب دانش

ي بيلدونگ گيرد و ايدههاي فرهنگي مشترك تاكيد بسياري در كل نظام آموزشي مبتني بر بيلدونگ بر خود مي
در بررسي ابعاد اصلي بيلدونگ، كرومبروگ مفهوم . العمر جدا شودگيري مادامتواند از مسائل آموزش و يادنمي

. دهدكمنيوس ربط مي) omnitudo(و اُمنيتيدوس ) omnia(، امنيا )omnes(بيلدونگ را به مفاهيم اُمنس 
در . ارندالعمر، بر اصل تكوين و پيشرفت و بر اصل آزادي تاكيد داين مفاهيم به عبارتي بر اصل يادگيري مادام

چيزي باشد كه آن تخاب و گزينش محتويات يادگيري بايدان. اُمنس، هركس براي آموزش حقي اساسي دارد
ها و ي صورتها و همهي مردها و زني ابعاد انساني، همه، همهدر اُمنيا. هركس بتواند از آموزش لذت ببرد

 رشدبيلدونگ بسيار به مفهوم از اين جهت . شوند خواندهافرنمودهاي جهان بايد از طريق آموزش و پرورش 
هاي جامعه و جهان هدايت سازي مردها و زندر اُمنيتيدوس، تعليم و تربيت بايد به سمت انسان. نزديك است

 پژوهش براياز طريق تعليم و تربيت دنيا بايد مكان بهتري براي هر انساني باشد، هركسي بايد قادر به . شود
همانگونه ). 2011كرومبراگ، (و بايد براي درگيركردن خودش براي جهاني بهتر آماده باشد  باشد "وجود"ارزش 

شود و اين به عبارتي ي مداوم و مستمر محقق ميكنيم ابعاد بيلدونگ در يك فرايند و پروسهكه مالحظه مي
ي بيلدونگ نهفته در دل ايدهچه آموزش و يادگير مداوم بر آن تاكيد و تمركز دارد بيانگر اين حقيقت است كه آن

  .پردازدتر به آن مياست و شايد بتوان گفت بيلدونگ حتي به صورت اهدافي واالتر و متعالي

هاي ذاتي با جدا آموز در پرورش تواناييي تعليم و تربيت كمك به دانشروسو در اميل معتقد است كه وظيفه
به اعتقاد هگل، هدف بيلدونگ . هگل با اين اعتقاد روسو مخالف است. زندگي متمدن استكردن وي از جامعه و 

. شود دقيقاً غلبه بر طبيعت از طريق باورها، هنجارها، سنت و رسوم است كه در نهايت تبديل به طبيعت ثانويه مي
ويه كه بعدها در زندگي به دست اما طبيعت ثان. است ولويت نهادن به باورها و تمايالت كودكبيلدونگ در تضاد با ا
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 شودكند به فرايند بيلدونگ تبديل ميآيد، از طريق تعليم و تربيت رسمي كه طبيعت سوم را خلق ميمي
ي فرايندي از كوشش معنوي است؛ يعني هر قومي به نظر هگل تكامل و تطور هر قوم نتيجه .)2008، اودنستت(

گادامر نيز بيلدونگ و پايديا را به معاني مرسوم تربيت  ).177: 1393ح، مصل(گشايد راه تكامل خود را از درون مي
همان، (بيلدونگ در سطحي تربيت است؛ اما در اصل بيان تبدل و تطور انسان است . كندو آموزش خالصه نمي

يه انسان در دوران اول. و اين مسير از نظر هگل سيري صعودي دارد تطور نيازمند مسيري آگاهانه است). 268
هاي آني و نفساني فرد مبتني  زندگي از طبيعت اوليه برخوردار است؛ طبيعتي كه بيشتر بر تمايالت و خواسته

كه  گيرد كه اين طبيعت همان طبيعت اجتماعي استهاي بعدي زندگي طبيعت ثانويه شكل ميدر دوره. است
در فرايند تبديل و تطور كه همان مسير . ها و به طور كلي فرهنگ استها، ارزشمتاثر از باورها، هنجارها، سنت

ي طبيعت ثانويه يعني همان طبيعت اجتماعي از تعليم و است، فرد در مرحله "شدن"به سوي  "بودن"حركت از 
سازد، تعالي زندگي رهنمون رو اگر تعليم و تربيت رسمي افراد را در جهت اهداف مشود؛ ازاينتربيت برخوردار مي

بر اين  .شونداز نظر هگل همان بيلدونگ است نائل مي در حقيقت طبيعت فردي است و افراد به طبيعت سوم كه
العمر دارد و از اساس تعليم و تربيت رسمي نقشي كليدي در سير تطور و تبدل انسان و آموزش و يادگيري مادام

  .اين جهت نبايد از آن غافل شد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 طبيعت اول

 طبيعت دوم

 طبيعت سوم

 بُعد اجتماعي

 بُعد فردي

 بيلدونگ
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ي تعليم و تربيت رسمي در فرايند ها حاكي از آن است كه در دنياي امروز رسالت بزرگي كه بر عهدهپژوهش
نگاه ابزاري به گرايي صرف، مدرك. شودبه خوبي و به شايستگي محقق نمي ،العمر استآموزش و  يادگيري مادام

هاي اطالعاتي صرف و محفوظات شناختي، غفلت از ابعاد متعالي دانش شدن دانش، افزايش انباشتهدانش، تجاري
و دانش  آموزيپيشبرد اهداف متعالي علمدهد تعليم و تربيت در و غيره از جمله مسائلي است كه نشان مي

  .آميز عمل نكرده استموفقيت

رسد به نظر مي .اندتعليم و تربيت تاكيد زيادي بر رويكرد كاربردي بودن آموزش داشتهاندركاران اخيراً دست
با . كردن افراد براي زندگي در جامعه و كمك به پرورش اقتصاد جامعه استف اساسي تعليم و تربيت آمادهدكه ه

تيابي به رشد فراگير، پايدار اروپا، آموزش و تعليم و تربيت نقشي كليدي در دس 2020هاي اخير  توجه به استراتژي
- ها و بر نتايج قابل اندازهگذاري اروپا تاكيد بر تجهيزات، توانمنديبه اين منظور در اسناد سياست. و هوشمند دارد

  :شناسانه ميان دو سوال وجود داردبا اين حال بحران و تنشي انسان. گيري است

ها و را با توانايي) العمربزرگساالن در فرايند يادگيري مادامو (آموزان بايست دانشآيا تعليم و تربيت مي -
 ها و دانشي كه براي جامعه مفيد است آماده كند؟ ياها، مهارتظرفيت

 ي انسان كمك كند؟جانبه بايست به رشد همهآيا تعليم و تربيت مي -

اي كه بر بازده است؛ دوره ي بحراني بسيار ضروريبحث درباره رسالت تربيتي آموزش و پرورش در اين دوره
شود و جوانان و نوجوانان بيش از هر زماني در اين دوران به سرعت در حال اقتصادي تعليم و تربيت تاكيد مي
به اين ترتيب تعريف بيلدونگ در اينجا بر اساس مفهوم آن در قرن هجده . تغيير نيازمند انتخاب كردن هستند

از نظر هومبولت مراد از بيلدونگ پرورش . باشدگرايانه از انسان ميانال انساست كه بر مبناي مفهوم ايده
بيلدونگ . باشد و پرسش از بيلدونگ قدمتي به اندازه تفكر انسان داردهارمونيك فرد انساني به عنوان يك كل مي

انتقادي، خالقيت، حس شهروندي، قضاوت : هايي مانند ويژگي. دهدرو قرار ميهاي انسان را پيشپرورش ويژگي
هاي مختلف گذاري، دانش عمومي، ارزش نهادن به هنر و فرهنگ، توانايي براي مقابله با تنوع و زمينهارزش

تواند در نظام تعليم و تربيت معاصر اجرا گردد، كه چگونه مفهوم بيلدونگ ميتامل درباره اين. فرهنگي و سنت
بيلدونگ هم شامل پرورش فردي و هم پرورش اجتماعي . اشيمبمستلزم رسيدن به فهم مشترك از بيلدونگ مي

در بعد محتوايي هدف بيلدونگ اين است كه . بعد محتوايي و بعد فرايندي: بيلدونگ معاصر دو بعد دارد. شودمي
-آموزان آنآموزان و افراد ديدگاهي وسيع نسبت به جهان بيابند و در بعد فرايندي هدف اين است كه دانشدانش

  ).1983سوركين، (كنند، خودشان كشف كنند ه را كه در يافتن مسيرشان ارزش تلقي ميچ
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باشد كه در اين مدل مفهوم تعليم و تربيت بيلدونگ در حقيقت منطبق با مدل هومبولتي از آموزش عالي مي
 پرورشدر العمر به جاي آموزش صرف به منظور دستيابي به دانش يا مهارت خارجي معين به فرايندي مادام

شود كه در آن احساسات و عواطف معنوي و بيلدونگ به عنوان فرايندي نگريسته مي. گردد انساني تبديل مي
مستمر و مداوم قرار  پرورشهاي شخصي و اجتماعي وي تحت فرايند رشد و فرهنگي فرد همانند زندگي و مهارت

انديشي واال  -تاملي و خود - بيشتر  با توجه به خودبيلدونگ همچنين به عنوان راه و روشي براي آزادي . گيردمي
و تربيت  ي تعليمي خود از بيلدونگ به عنوان نظريهين دليل است كه هومبولت در مقالهبه هم. شودتلقي مي

به اعتقاد هومبولت تعليم و تربيت، حقيقت و فضيلت بايد به حدي . )2000هومبولت، ( كندانساني ياد مي
بيلدونگ در واقع فريادي . اي باشكوه و برجسته شكل گيردمفهوم انسانيت در هر فرد به گونه بيابند كهگسترش 

-هاي مالي دانشجويان و دانشو وسوسه گرايي محضگرايي، حرفهاست از سرزمين متفكران در تقابل با مدرك

   ).1998 ،وود(آموزان 

 

  :گيرينتيجه .6

كه افراد چگونه بايد باشند وجود اي براي اينتحول هيچ نسخهگرايي و تغيير و ي كثرتدر جهاني با مشخصه
رو دائماً به دنبال طرحي براي افراد ميان تنوعي از تصويرهاي متناقض از انسان تنها يك انتخاب دارند؛ ازاين. ندارد
توان ه ميي بيلدونگ كبا توجه به فرايندي بودن ايده ).1998، اشنيدر(شوند با چالش مواجه مي "ساختن خود"

العمر است و همچنين اهداف مندرج در رويكرد آموزش و يادگيري مداوم كه بر فرايند مستمر گفت فرايندي مادام
ها ها و كمبودهايي كه نظام آموزش كنوني با آنو از سويي به دليل ضعف كيد داردأيادگيري در طول زندگي ت

در حقيقت بيلدونگ  .بيلدونگ بررسي كردي منظر ايدهاز ، اين پژوهش رويكرد آموزش مداوم را مواجه است
به اعتقاد  .ماهيتي مستمر و مداوم با خود داردماً اين رسالت مسل. مفهومي است كه رسالتش، رسالت انساني است

عامل حركت و تداوم حيات در طبيعت و سرشت انساني نهاده . داردتاريخ انسانيت سيري به سوي تكامل هردر 
ي انسانيت خصيصه .كشاندن عامل است كه انسان را به شور و شجاعت و حركت و آفرينش ميهمي. شده است

اي كه فقط به صورت استعدادي ذاتي در ما تعبيه شده است و نيازمند پروراندن و نوعي ماست؛ اما خصيصه
ها ماحصل همه تالشبايست آوريم؛ اما ميما انسانيت را ساخته و پرداخته با خود به جهان نمي. برآوردن است

  ).165 :1393، مصلح(هاي ما باشد ها و ارزشي ممارستهمه

كيد بيشتري در كل أهاي فرهنگي تكند و محتواها و ارزشهاي انساني نقش مهمي ايفا ميدر بيلدونگ ارزش 
العمر جدا مادامتواند از مسايل آموزش و يادگيري ي بيلدونگ نميرو ايدهگيرند؛ ازايننظام آموزشي به خود مي
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در طول  "شدن"پروري، تاكيد بر انسانيت و  -ي بيلدونگ از جمله تجربه و عمل مستقالنه، خودابعاد ايده .باشد
در تقابل با . العمر بر آن تاكيد داردآموزش و يادگيري مستمر و غيره از اصولي است كه يادگيري و آموزش مادام

. سازدهاي فرهنگ و جامعه فراهم ميدر پاسخ به خواسته به عمل و كنشيادگيري، بيلدونگ چهارچوبي از ارجاع 
شود نتيجه يك هايي كه در آموزش و پرورش سنتي حاصل ميبه عنوان مثال مشهور است كه دانش يا مهارت

هاي تر شود و فرصتبا وجود اين هرچقدر كه الگوهاي سنتي مانند يادگيري در آموزش عالي شكننده. عمر است
هاي راهبري براي سازگاري با شرايط متغير نيز مورد بازبيني و تغيير تر باشد، چهارچوب، موجود و در دسترسباز

اي براي عمل و به عبارتي بيلدونگ با آن نوع يادگيري در تقابل است كه زمينه). 2014ديمن، (گيرند قرار مي
اي از اطالعات صرف و ي سنتي كه مبتني بر انباشتهتر بنگريم بيلدونگ يادگيرسازد و اگر دقيقتجربه فراهم نمي

العمر بر آن اين ويژگي بيلدونگ همان است كه آموزش و يادگيري مادام. كشدفاقد تجربه بوده را به چالش مي
توان افراد را در خالل آموزش ي بيلدونگ باشد ميبر اين اساس اگر آموزش رسمي مبتني بر ايده. ورزدتاكيد مي
چراكه در نظام آموزشي كه تنها بر انتقال اطالعات صرف تاكيد شود، . العمر رهنمون كردادگيري مادامبه سوي ي

هاي بعدي زندگي و در مسير آموزش و يادگيري افراد نه تنها از آموزش و يادگيري لذت نخواهند برد بلكه در دوره
هدف متعالي در رويكرد آموزش و يادگيري  .ببرند يادگيريي كافي از توانند بهرهنميغيررسمي و شخصي نيز 

پروري و مفاهيمي كه تطور  -سازي، خود -العمر همان ساختن خود از طريق تجربه و عمل است و اين خودمادام
شرط مفهوم تجربه پيش. باشنددهد هدف متعالي يبلدونگ نيز ميو تبدل انسان را با كمك تجربه شكل مي

گونه كه ديديم جزئي از بيلدونگ است كه فرد در جريان اين نوع العمر همانبيلدونگ است و يادگيري مادام
رسد، چه براي نظام كنوني آموزش رسمي ضروري به نظر ميبر اين اساس آن. شوديادگيري، خودساخته مي

ه سازي جديد است كبازنگري و بازبيني در مباني، اصول، اهداف و عناصر تربيتي به طور كلي و ايجاد ظرفيت
العمر را نه تنها در نظر بلكه در عمل به شايستگي عملي بتوانيم اهداف متعالي بيلدونگ و آموزش و يادگيري مادام

 .و محقق سازيم
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 منابع .7

 :منابع فارسي

بررسي جايگاه آموزش رسمي، غيررسمي و ). 1389(نيا، محمدرضا؛ اشكوه، حسين و كلوي، آيالر افضل -
، سال دوازدهم، شماره فصلنامه آموزش مهندسي ايران. العمر در عصر ناپايداري اطالعاتيادگيري مادام

 .57 -68، صص 45

هايي در فلسفه روش: محور خرد در فلسفه بيلدونگ و تعليم و تربيت - كاربست مسيله). 2001(بالوف، تئودور  -
 .در دست چاپسرشت، ترجمه دكتر محمدجعفر پاك. تربيت و تعليم

 .دانشگاه امام صادق عليه السالم: تهران .درسنامه نظريه فرهنگ). 1390( .احمد پاكتچي، -

 .سايت ماهنامه فرهنگ امروز. بيلدونگ، مطالعات فرهنگي و خطرات در راه). 1394(پيمان، علي  -

، 55، شماره كتاب ماه فلسفه. مروري انتقادي به ترجمه دوم پديدارشناسي هگل). 1391(سفيدخوش، ميثم  -
17-9. 

ي فرهنگ؛ مجله. هاي آلمانيي وبر و مانداريننكاتي درباره: عقل افسرده). 1371(پور، مراد فرهاد -
 .113 -172، 12، شماره ي علوم اجتماعيويژه

 .انتشارات طرح نو: تهران .تامالتي در باب تفكر مدرن: عقل افسرده .)1392. (فرهادپور، مراد -

 مندرج. قاسمي محمد ترجمه. جديد اروپاي در عالي آموزش هاي موسسه وظيفه). 1388.(پائولو بالسي، -
 .سوم هزاره در عالي آموزش فراروي هاي چالش در

العمر به مثابه بررسي تحليلي مباني نظري ايده يادگيري مادام). 1394(اله نسب، حجترحيمي -
تربيتي و روانشناسي، دانشگاه وتربيت، دانشكده علوم نامه دكتري رشته فلسفه تعليمپايان. رويكردي تربيتي
 .شهيد چمران اهواز

 .نشر علمي: تهران. ي فرهنگفلسفه). 1393. (اصغرمصلح، علي -

رساله . بررسي ذهنيت فلسفي آموزشياران نهضت سوادآموزي يزد) . 1387(نيان ، احمد ازندو -
 .اهواز، دانشگاه چمران انشكده عاوم تربيتي و روانشناسي، ددكتري فلسفه تعليم وتربيت
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  بررسي رويكردهاي انساني و ابزاري در يادگيري مداوم

  1مريم برهمن

 

  چكيده
در يكي از ضروري ترين در قرن معاصر  همواره به صور مختلف و ويادگيري جزء نيازهاي هر فرد از بدو تولد مي باشد 

از تعريف كميسيون بين المللي آموزش و پرورش مي توان . به صورت يادگيري مداوم جلوه نموده استمقسم هاي خود 
اركان مذكور و ارتباط و ضرورت با وجود اهميت . سه ركن توسعه فردي، اجتماعي و اقتصادي را براي آن لحاظ نمود

ا پيش رو در واقع امر، اهداف ديگري را به دنبال دارند  ياد شدهآنها، الزم است سوء استفاده هايي كه در ظاهر، اهداف 
   .بيني نموده و مراقب بود

روسو با انتقاد از نتايج منفي تربيت اشرافي، فريره با ايده سوادآموزي آگاه سازي در برابر آموزش بانكي، ماركوزه با بررسي 
تويي، ايليچ در بررسي چگونگي تبديل غرض  -اويي در مقابل من - نيازهاي درست و غلط، بوبر با انتقاد از رابطه من

ورزانه نيازهاي طبيعي انسان به تقاضا، هر كدام به نحوي انواع رويكردهاي ابزاري به آموزش مداوم را به چالش مي 
  .كشند

خصوصا در قالب كنترل  ركن توسعه اجتماعيبا محوريت قرار دادن رويكرد انساني و توجه به رشد و توسعه فردي، 
قرارمي مورد بررسي و نقد زار گرايانه ولي در اشكال به ظاهر موجه، با ديدگاه هايي اب اقتصادي كن توسعهو ر اجتماعي

  .گيرد

  . تحليلي استفاده شده است -در آن از روش توصيفيبوده، كيفي  از نوعپژوهش حاضر 

  يادگيري مداوم، رشد فردي، رويكرد ابزاري: واژه ها ي كليدي

  

  

  

  

                                                            
 m.brahman@atu.ac.ir، آدرس الكترونيكي روانشناسي و علوم تربيتيدانشكده استاديار دانشگاه عالمه طباطبايي،   ١
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  مقدمه
 فطري است كه در تمام سنين و در تمام زمانها و مكانها روي مي دهديادگيري، فرآيند روانشناختي عادي و طبيعي يا 

  .)2000ناپر و روپلي، (

در گذشته چنين تصور مي شد كه آماده كردن فرصتهاي يادگيري در سال هاي اوليه زندگي براي تمام سالهاي بعد 
شان داده اند كه انسانها نه تنها مي ن) 1994توجمن، مك راچر و (زندگي كافي است اما پژوهشهاي اخير درباره يادگيري 

كندي و ( توانند در طول زندگي ياد بگيرند، بلكه در كل زندگي و حتي در دوره بازنشستگي درگير يادگيري هستند
  .)1994ديگران، 

مي  و موجب توسعه دائمي استعداد انسان و سازگاري او با شرايطيبنابراين يادگيري در انسان فرآيندي مادام العمر است 
  .شود كه پيوسته در حال تغيير است

اصطالحات مشابهي در راستاي  5»آموزش حرفه اي«، 4»آموزش بزرگساالن«، 3»آموزش مادام العمر«، 2»آموزش مداوم«
نقطه شروع طرح مفهوم يادگيري مادام العمر را مي توان به تحول مفهوم آموزش بزرگساالن . همين معنا مي باشند

  .مربوط دانست

در زمينه علوم انساني و ) بخصوص در ساعات فراغت(ازصاحبنظران، يادگيري مداوم را برابر آموزش بزرگساالن برخي 
  .)1989كراپلي، ( هنرهاي آزاد مي دانند

معلم دبيرستاني در كتاب ايده  6اصطالح آندراگوژي به مفهوم آموزش بزرگساالن براي اولين بار توسط الكساندر كاپ
گرچه تولد اين اصطالح در .وي در آن كتاب به ضرورت ياد گيري مداوم اشاره نمود. مطرح شد7 نهاي آموزشي افالطو

، معلماني دوره گرد )سوفيست ها(سوفسطاييان . م است اما سابقه آموزش بزرگساالن به دوران باستان برمي گردد 1833
  ).1387صفايي مقدم، ( موزش مي دادندوكالت، سياستمداري و مشاركت در حكومت داري آبودند كه به جوانان آتن، 

دربين فيلسوفان مي توان به تالش هاي سقراط در برابر آموزش سودجويانه سوفسطائيان، بعنوان نمونه اي از آموزش 
  .بزرگساالن اشاره نمود

                                                            
2 Permanent education 
3 Lifelong education 
4 Adult education 
5 Vocational education 
6 Alexander Kapp 
7 Platons Erziehungslehre 
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از زمينه هاي كوشش  .)2001واترزتن، ( را نيز مي توان مرتبط با اين مفهوم دانست» آرمان شهر«ايده افالطون درباره 
وي پايان .و آموزش آن به همگان بود  Pansophy كمنيوس در سراسر زندگانيش، پديد آوردن دانش يگانه تحت نام 

  .)1383نقيب زاده، ( دوره آموزش را آغاز دوره پژوهش مي دانست

المي و اديان غير االهي قسمت عمده تالش پيامبران االهي در اديان مختلف ابراهيمي، يهودي، زرتشتي، مسيحي و اس
جستجوي .هدايت افراد بزرگسال به سوي نور و نجات آنها از گمراهي بوده است... بودايي، كنفوسيوسي، مانوي، مزدكي و 

  .)2506ج الفصاحه، حنه( سال پيش از آموزه هاي دين اسالم مي باشد 1400دانش از گهواره تا گور حدود 

ي به تربيت شاهزادگان، شواليه ها و تربيت رو حانيون نمونه هايي از اين در دوره قرون وسطي در غرب، توجه جد
در اوايل قرن بيستم . با اينهمه به نظر مي رسد تا قبل از قرن نوزدهم محدود به پرورش نخبگان بوده است .آموزش است

هاي آموزشي بزرگساالن برنامه هاي بسيار گسترده ترويج در دانشگاه ها از جمله ترويج كشاورزي سبب رشد فعاليت 
   .شد

همچنين نمي توان آن را موضوعي .آموزش بزرگساالن را نبايد يك آموزش تجملي براي معدود انسان استثنايي دانست
تلقي كرد كه فقط زمان كوتاهي از اوايل جواني انسان را شامل مي شود، بلكه بايد آن را يك ضرورت هميشگي ملي و 

  ).1919اسميت، (نسان دانست و به همين دليل امري همگاني و مادام العمر است يك بخش نا گسستني از تمدن ا

آموزش : اين آموزش چنين تعريف شده است) هامبورگ(در بيانيه پنجمين كنفرانس بين المللي آموزش بزرگساالن 
كه از سوي اجتماع  داللت دارد و به موجب آن مردمي ) رسمي يا غير رسمي(بزرگساالن بر كل مجموعه و روند يادگيري 

خود بزرگسال تلقي مي شوند، تواناييهاي خود را توسعه مي دهند، دانش خود را غني مي سازند و شايستگي هاي حرفه 
تا نيازهاي فردي و اجتماعي  اي يا فني خود را ارتقاء مي بخشند، يا آنها را از طريق ارائه راه هاي جديد ياري مي كند

  .)2000سكو، يون( خود را برآورده سازند

با وجود اهميت آموزش بزرگساالن، ديدگاهي كه تحقق يادگيري مداوم را صرفا به گسترش آموزش سازمان يافته 
قرار دارد كه يادگيري   9اين نظريه در برابر ديدگاه حداكثري . ست 8بزرگسال محدود مي كند ديدگاهي حداقل گرا

  .)1996دهمن،(مداوم را محور حيات نوع بشر مي داند

آموزش بزرگسال نبايد به عنوان يك كل به تنهايي در نظر گرفته شود، بلكه بايد به عنوان يك زير مجموعه و بخش «
  )1373يونسكو،(»مكمل از يك طرح جهاني و يادگيري مداوم به حساب آيد

آموزش  .متفاوتندال يرا يادگيري و آموزش دو مفهوم كامنيست زيادگيري مداوم نيز به معناي همچنين آموزش مداوم 
  ).1995آتچوارنا،(مداوم شيوه ي منسجمي از تفكر درباره فرآيند يادگيري از ابتداي كودكي تا سنين پيري است 

                                                            
8 Minimalist 
9 Maximalist 
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كه انواع آموزشها را توسط موسسات مختلف ارائه مي دهد تا نگريسته شود يك سيستم بعنوان  اگر به آموزش مداوم،
بعنوان محتوا، هدف و نتيجه آن  ،يادگيري مداوم  ،ر زندگي هدايت كنندافراد بوسيله آن يادگيري خود را در سراس

ناپر و روپلي، ( .آنچه در حيطه آموزش مداوم قرار مي گيرد، يادگيري عمدي و هدفمند است .سيستم محسوب مي شود
كميته  .خود دارد در حالي كه مفهوم ياد گيري مداوم تجارب سازمان يافته يا اتفاقي ، رسمي و غير رسمي را در) 2000

يك فرآ يند « :يادگيري مادام العمر را اينگونه تعريف نموده است ELLI(10( ابتكار عمل اروپايي يادگيري مادام العمر
حمايتي مداوم كه افراد را براي كسب دانش، ارزش ها، مهارت ها و ادراك هايي بر مي انگيزد و قادر مي سازد تا آنان 

زندگي شان، اين ويژگي ها را به دست آورند و با اعتماد به نفس، خالقيت و لذت، در تمام بخواهند در سراسر دوران 
با اين وصف گفته مي شود كه بايد براي تمامي ) 2001واترسون، ( ».نقش ها، شرايط و محيط ها آنها را بكار گيرند

وزش مداوم به يادگيري مداوم و درون يك لذا كانون توجه بايد از آم .سالهاي حيات انسانها تعليم و تربيت فراهم گردد
  .جامعه يادگيري فراگير انتقال داده شود

يادگيري گنج «با عنوان ) 1376يونسكو، (در گزارش كميسيون بين المللي آموزش و پرورش براي قرن بيست ويكم 
دگيري براي اصول يا. بوسيله چهار اصل حمايت مي شود كه هدف آموزش را تشكيل مي دهنديادگيري  ، »درون

  .دانستن، يادگيري براي انجام دادن، يادگيري براي زندگي با ديگران و يادگيري براي بودن

يادگيري مداوم، فرآيند مداوم شكل گيري كل موجوديت انسانها : در مفهوم ارايه شده توسط اين كميسيون آمده است
اين نوع يادگيري بايد افراد را براي .و توانايي عمل كردن آنها را در بر گيرد يعني دانش، توانايي ها، توانايي ذهني نقادانه

  .توسعه آگاهي از خود و محيطشان قادر سازد و آنها را براي ايفاي نقش در محل كار و در جامعه تشويق كند

  بيان مساله
هاي جديدي نسبت به گذشته در  ويژگيما در دوران خاصي قرار گرفته ايم، يا در حال قرار گرفتن هستيم كه در آن 

چرخه تغيير با دو ويژگي بارز سريع بودن و ) 1386باقري، ( .شاخص ترين ويژگي ها پديده تغيير است. حال ظهور است
معتقد است كه در گذشته، دامنه زماني تغييرات مهم تا حد  11هد وايت. جهاني بودن مي تواند بطور بالقوه مخرب باشد

ثابت تربيت قابل مالحظه اي، طوالني تر از طول زندگي هر فرد بود؛ بنابراين بشر براي سازگار كردن خود با موقعيتهاي 
يت بايد افراد را بنابراين، ترب. طول زندگي بشر شده استامروز اين دامنه زماني به طور قابل توجهي كوچكتر از . مي شد

  )1994كندي و ديگران، 0 .براي رويارويي با موقعيت هاي تازه آماده سازد

                                                            
10 European Lifelong Learning Innovative Committee 
11 Withhed 
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البته همراهي با تغييرات به معناي ناديده گرفتن شرايط و ويژگي هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي خاص هر كشور 
باشند تا هم به رشد و ارتقاي خود و قادر گير سريع و فرانيست بلكه به اين معناست كه افراد بايد به سازگاري با تغييرات 
  .هم به بهبود جامعه اي كه در آن زندگي مي كنند، كمك كنند

اگر نياز فاصله يا تفاوت ميان آنچه  .يادگيري مداوم بعنوان يك نياز، عكس العملي در برابر تغييرات مختلف مي باشد
   .تغييرات سريع، باعث ايجاد نو به نو نياز در افراد مي گردد، ) 1380بازرگان،( هست و آنچه بايد باشد، تعريف شود

، متفكران )15، چايلد14 ماركوزه ،13، ايليچ12جارويس(نياز توسط متفكران تعليم وتربيت و آموزش بزرگساالنمبحث 
ي و بررسمورد ) 16مزلوآبراهام (و روانشناسان ) مك كللند و آلدرفر(، متفكران مديريت)در بحث نياز و تقاضا(اقتصادي

نظريه پردازي قرار گرفته است؛ مزلو در مشهور ترين طبقه بندي، نيازهاي اساسي انسان را شامل پنج سطح نيازهاي 
سلسله مراتب اين  .مي شمارد21و خود شكوفايي 20، حرمت 19 ، تعلق و وابستگي به اجتماع18 ، ايمني17 فيزيو لوژيك

زهاي پايين تر، نيازهاي باالتر فرصت تحقق مي يابند؛ از طرف ديگر با برآورده شدن نياطبقه بندي به گونه اي است كه 
بصورت هرمي است و نيازهاي پست تر در قاعده و نيازهاي عالي تر در راس قرار دارند زيرا به عقيده وي، بيشتر افراد با 

  .نيازهاي پست تر دست به گريبان هستند و عده قليلي به نياز عالي خود شكوفايي مي رسند
لذا  در طبقه بندي فوق لحاظ نشده است نياز به يادگيري از ديدگاه چايلد، يكي از نيازهاي اساسي افراد انساني است كه

، و هلفرد جارويس( .وي با تغييراتي در سلسله مراتب مزلو، نياز به يادگيري را پس از سطح سوم مزلو، اضافه مي نمايد
2000(  

آموزش بيشتر و ارايه انواع مختلف آموزش نيست؛ بلكه درك اين ضرورت است كه  بيست ويكم،نياز به يادگيري در قرن 
يادگيري حق  .هر فرد بايد در سراسر دوران زندگي بطور مداوم به يادگيري دانش، مهارتها و نگرشهاي مورد نياز بپردازد

نياز دارد به همين ترتيب براي  انساني فرد محسوب مي شود همانگونه كه هر انسان براي ادامه حيات به غذا و اكسيژن
ادامه زندگي در يك جامعه پر تحول به منظور جلوگيري از واپس ماندگي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي به 

يادگيري ريسمان محكمي است كه در طول زندگي كشيده  ) 1390صباغيان واكبري، ( يادگيري مداوم نياز مند است
  .مي شود

                                                            
12 Jarvis 
13 Illich 
14 Marcuse. H 
15 Child 
16 Abraham Maslow 
17 Physiological  
18 Safety 
19 Social 
20 Esteem 
21 Self Actualization 
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ين عوامل ضرورت يادگيري مداوم تر مهمبين المللي براي قرن بيست ويكم،  شده در كميسيون يادبا توجه به تعريف 
  :عبارتند از

  رشد و توسعه قابليت هاي فردي و احساس رضايت و در نهايت توسعه فردي )الف

  يكپارچگي اجتماعي، پرورش شهرونداني فعال و در نتيجه توسعه اجتماعي) ب

  يفيت و در نتيجه توسعه اقتصاديدسترسي به نيروي كار با ك)ج

ويژگي هاي درون فردي از قبيل دانش، نگرش و مهارت ها از طريق فرآيندهاي روزمره زندگي، آموزش هاي رسمي ) الف
اين . برخي ، زير بنايي براي ساير ويژگي ها بوده، آنها را تقويت مي كنند. يا تجديد مي شونديت ثبتو غير رسمي كسب، 
پرورش . سي و عام، داراي ارتباط دروني بوده، افراد در جهت دستيابي و پرورش آنها تالش مي كنندشايستگي هاي اسا

هاي مذكور، بايد در تمام سنين و در ميان تمام افراد از جنسيت ها و پايگاه هاي اجتماعي مختلف مد نظر قرار  ويژگي
و روحي، احترام به خود تقويت شده، بهبود  فرصت براي رشد كل موجوديت انسان شامل سالمت جسمانيتدارك . گيرد

  )2001 واترسون،( .گرددفراهم مداوم مهارتهاي اجتماعي، ارزشها و نگرش هاي مثبت و ساير مهارتهاي ضروري زندگي 

   .خود شكوفايي را هدف نهايي رشد شخصي مي دانند) 22مزلو، راجرز(روان شناسان انسان گرا

يادگيري در جهان معاصر، طيف وسيعي از كشورها، چارچوبهاي علمي و عملي با شناخت اهميت ايجاد جامعه ) ب
را تدوين كرده، در حال كوشش براي واقعيت بخشيدن به آن براي شهروندان ) براي توسعه اجتماعي(يادگيري مداوم 

ايي دولت و جامعه، كه از جمله آن مي توان به افزايش توانايي و مهارت براي شركت در برنامه هاي اجر؟؟؟ .خود هستند
باال بردن سطح آگاهي در زمينه مصالح جامعه و گسترش عالقه مندي آنان به مشاركت در تصميم گيري، افزايش آگاهي 
نسبت به حقوق، وظايف و مسووليت هاي شهروندي، بهبود دقت نظر نسبت به مسائل عمده و تحوالت اجتماعي عصر 

هر فرد اگر نتواند يك شهروند به معناي  .اشاره نمود )1384رحسيني، مي( ايفاي نقش در پيشرفت اجتماعي حاضر و
انساني كه هم از مسووليتها و هم از حقوق خود آگاه  ).2000،يونسكو( كامل خود باشد، نمي تواند يك انسان كامل شود

  .است مي تواند هر دو را اعمال و در اداره جامعه شركت نمايد

زم براي پيشبرد اهداف اقتصادي و صنعتي كشور و تربيت كارگراني كه بتوانند خود را با فراهم آوردن نيروي انساني ال )ج
اقتصاد دانش، اقتصادي است كه متمركز بر دانش . شرايط متغير صنعتي و استخدامي جامعه منطبق كنند ضرورت دارد

و ) 2001و،سناس( العات استوار استو تكنولوژي جديد و براساس توليد، جمع آوري، به كارگيري و استفاده از دانش و اط
  .)1380،باقريان(تهاي تازه توسط نيروي كار مي باشد مستلزم بكارگيري يك سري از مهار

                                                            
22 Ragers, K 
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از آن پشتيباني مي كند و هم در  23هم در سطح سازمان، كه نظريه توسعه منابع انساني است افزايش بهره وريهدف، 
افراد، كارفرمايان، دولت ها و ديگران با محوريت  .پشتيباني مي كنداز آن 24 سطح جامعه، كه نظريه سرمايه انساني

  .يادگيري در زمينه منابع مالي و فعاليتها متحد خواهند شد

هيچ يك از  .)2001واترسون،(ماهيت سه گانه اقتصادي، اجتماعي و فردي، عناصر اصلي يادگيري مداوم ناميده مي شوند
جامعه الزم در  هر فردبنابراين  .ق يابد؛ بنابراين هر سه عنصر وابستگي دروني دارنداين اهداف، نمي تواند به تنهايي تحق

يا به عبارت ديگر يادگيرنده مداوم  به يادگيري خود ادامه دهداست براي دستيابي به هر سه هدف، در سراسر زندگي 
پذير را به دست آورده، توانايي كسب ي مجموعه گسترده اي از مهارتها و شايستگي هاي انعطاف ناگچنين يادگيرند .باشد

د بخش مجزايي از يك ند داشت و مي تواننسطح بااليي از احساس رضايت شخصي را در تمام ابعاد زندگي ش خواه
  .دنالزمه توسعه اقتصادي و همبستگي جهان مي باشاينچنين، شهرونداني . ندتالش براي جامعه آزاد انديش باش

 .توجه به پيامدهاي يادگيري مداوم باعث شده تا مفاهيم گوناگوني از آن استنباط شود ،1970در سال هاي بعد از دهه 
برخي صاحبنظران ضمن انتقاد از تالش هاي انجام شده، معتقدند كه يادگيري مداوم ممكن است به صورت نوعي كنترل 

مندي ها مجهز گردند كه آنها را قادر در حاليكه در اين نوع يادگيري افراد بايد به مجموعه اي از توان .اجتماعي درآيد
و پس از دستيابي به ، خودشان مسوول بازآموزي و آموزش مداوم خود باشند سازد تا نياز به اطالعات را تشخيص دهند

نظريه (بنابراين در اين رويكرد فراگيران به عنوان افرادي خود گردان  .اطالعات مورد نياز، آنها را مورد استفاده قرار دهند
  .نگريسته مي شوند) نظريه زيمرمن( و خود نظم ده) 25ولزن

  .است توسعه و تحول فرديبتني بر رشد فردي و توسعه و تحول اجتماعي منوط به رشد اجتماعي م

توسعه شغلي فراهم آوردن مهارت ها و كارآمدي بيشتر براي بازار كار و در برخي كشورها، يادگيري مداوم ابزاري براي  
هدف يادگيري مهمترين بعنوان  اين رويكرد .به دليل پديده جهاني از آن حمايت مي شودو شده استمداوم شناخته 

  .مداوم، بايد بطور جدي تغيير كند و به پرورش شهروندان فعال، آزاد انديش و رشد يافته مرتبط گردد

از نظر يونسكو  آموزش مداوم ارزشي بيش از پاسخ به نيازهاي اقتصادي دارد و فرآيندي مداوم براي هر يك از افراد بشر، 
به منظور افزايش و تطبيق دانش ها و مهارتها، قوه تشخيص و توانايي انجام كار است و بايد افراد را قادر به شناخت خود، 

  ).1376يونسكو،( به طور كلي جامعه سازد در كار ومحيط و ايفاي  نقش اجتماعي 

؛ اين سخن زير بناي هر نوع يادگيري باشدبايد به رشد افراد به عنوان عده اي انسان،  در رويكرد انساني و مترقي، توجه
هايي ديده  »انسان«به معناي ناديده گرفتن نيازهاي جامعه نيست؛ بلكه بدين معناست كه توسعه افراد در قالب پيشرفت 

   .ي شود كه آگاهي، دانش و فهم انتقادي كسب مي كنندم
                                                            
23 Human Resource Development ( HRD)  
24 Human Capital Theory 
25 Knowles.M 
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همچنين، در . يادگيري مداوم ممكن است به صورت نوعي كنترل اجتماعي درآيد. نقطه مقابل، رويكرد ابزاري است
برخي كشورها، يادگيري مداوم ابزاري براي فراهم آوردن مهارت ها و كارآمدي بيشتر براي بازار كار و توسعه شغلي 

  .م شناخته شده است و به دليل پديده جهاني از آن حمايت مي شودمداو

 26 راجر گرودي از كارشناسان بين المللي سواد آموزي يونسكو، معتقد است كه اروپاييان، ضمن حفظ بيسوادي به  
. مي كنندعنوان وسيله اصلي استعمار كشورهاي تحت سلطه، از ايده سواد آموزي و باسواد شدن مردم اين كشورها دفاع 

آموزش همواره به عنوان وسيله نفي و يا انهدام فرهنگ ها وارزش هاي قاره هاي تحت سلطه به كار گرفته شده 
آنان با ايجاد مدارس به سبك خود در كشورهاي تحت سلطه به تربيت كارگزاران مطيع و تحصيل كرده براي .است

وزشي به همان صورتي كه در الگوهاي آنان به كار رفته و كوشش بر اين شد كه نظام آمپيشبرد مقاصد خود پرداختند
  )1382ابراهيم زاده، .(بود، شيوه جديدي از استعمار را بوجود آورد

وي معتقد است كه هدف نهايي سوادآموزي . )1978فريره، ( مي كندرويكرد سوادآموزي آگاه سازي را ارائه  27فريره 
ن آموزش مبتني بر فلسفه اي است كه انسان را خالق فرهنگ و تاريخ مي اي. بايد كسب آگاهي انتقادي و آزادسازي باشد

و آزاد كردن افراد از قيد نيروها و قدرت   28 كند و مي كوشد از آموختن مهارت ها به عنوان راهي براي رهايي سازي
  .هاي مهار كننده انسان استفاده كند

ستمگران مسلط  مي كوشند تا . و تحت سلطه وجود دارندبه نظر وي در جامعه صنعتي بورژوازي، دو طبقه عمده مسلط 
بعنوان . قدرت خود را تداوم بخشند اما ترجيح مي دهند روش هاي مورد استفاده آنها علي الظاهر مشروع و قانوني باشد

مثال مشخص، اين طبقه از رفتن كودكان طبقه ستمديده به مدرسه ها ممانعت نمي كنند بلكه مي كوشند با تنظيم 
مايكل اپل بعنوان . رنامه هاي آموزشي مطابق با خواسته هاي ستمگران، از رشد آگاهي واقعي آنان جلوگيري كنندب

آموزش بانكي آدميان را با آگاهي  .مي نامد  29برنامه درسي پنهان به اين مساله مي پردازد و فريره آن را  آموزش بانكي 
ك ماشيني و كارگراني مناسب براي كار در كارخانجات ستمگران مبدل از خود بيگانه ساخته، آدميان را به آدم 30كاذب 

افراد در جريان فراگيري موجوديتي مانند اشيا دارند كه به جريان آموزش كشانيده مي شوند نه چون كساني  .مي سازد
تري دست كه دعوت شده باشند تا به دانش گذشته و محدوديت هاي آن پي برده و در جريان فراگيري به دانش بيش

  . يابند

                                                            
26 Roger Groudy 
27 Freire. P 
28 Emancipatory 
29 Banking Pedagogy 
30 False Consciousness 
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من تربيتي را كه امروز در محافل اعيان و اشراف رايج است تربيت نمي شمارم زيرا اين تربيت فقط «: مي نويسد روسو
آدم هاي دورو و منافق بار مي آورد كه به نظر مي آيد همه چيز را براي ديگران مي خواهند در صورتي كه في نفس امر 

   )1355روسو، .(هندهمه چيز را براي خودشان مي خوا

تويي  -دو نوع رابطه را از هم متمايز مي سازد؛ انسان در رابطه من) 1378بوبر،( 32 نيز در كتاب من وتو 31بوبر مارتين
  33در اين رابطه من روز به روز توانمند تر .هم خود و هم جامعه و تاريخ را مي سازد و مسووليتش را به انجام مي رساند

او نقش پيله را براي من بازي مي كند و روز .  ، من قصد بهره كشي و سلطه بر او را دارد34 اويي -در رابطه من. مي شود
وي ناپلئون را مثال مي آورد كه هيچ خبري از هيچ تويي نيست و تمام انسان هاي . مي سازد 35به روز من را ناتوان تر

  .يد در راه ماموريت و هدف او به كار گرفته شونداطرافش از ديد وي، ابزارهايي هستند كه با

معتقد است كه نيازهاي ايجاد شده در انسان ها محصول جامعه اي است كه بيشترين عالقه را براي بازداري از   ماركوزه
نيازهاي درست براي حيات انسان . درباره نيازهاي درست و غلط بحث مي كندوي ). 1964ماركوزه، ( .حركت مردم دارد

در .  بسيار ضروري است ولي نيازهاي گروه دوم را عاليق اجتماعي بر افراد تحميل مي كند و ممكن است بازدارنده باشد
واقع اين نيازها را مي توان از راه تبليغات يا شيوه هاي ديگر به گونه اي ايجاد كرد كه مردم احساس كنند به كاالي 

كه هدف  كنند كه خودشان خريد آن كاال را انتخاب كرده اند در حالي خاصي نياز دارند و بايد آن را بخرند و تصور
   .را تحقق بخشيده اند) سرمايه داران( فروشندگان كاالها

ترجيح نيازها تا حدود زيادي تابع ارزش هايي است كه در محيط و جامعه بر فرد حاكم است و تاثير محيط بر نيازها و 
طبق سنت، انديشه نياز . واقعي و كاذب مورد انتقاد برخي فالسفه قرار گرفته است اختالط بحث نياز و تقاضا و نياز هاي

مبناي تدوين برنامه هاي آموزش و يادگيري است و برنامه هاي موثر در آموزش بايد نيازها و عاليق يادگيرنده را مورد 
اما اگر اين ذهنيت بدين شكل تغيير . توجه قرار دهد و كوشش كند كه نيازهاي واقعي فراگيران را كشف و برطرف نمايد

يابد كه تقاضاي بازار به جاي  نياز، جايگزين شود؛ در واقع نگرش نسبت به آموزش به شدت تغيير كرده و به نگرش 
تبليغات  .كااليي تبديل شده است و آموزش حداقل به دليل رفع نياز به منزله كااليي قابل عرضه به بازار تلقي مي شود

هرچه بيشتر حرفه اي و تجاري شده است و افراد را براي گذراندن دوره هاي مورد نياز تبليغ كنندگان مربوط به آن 
  .برمي انگيزد

يكي از دو ركن اصلي اقتصاد و بازار يعني ( بحث را از دخالت غرض ورزانه تبديل نيازهاي طبيعي انسان به تقاضا ايليچ
. نياز از ابداعات سرمايه داري و جويندگان قدرت براي نيل به قدرت است اصطالح به نظر او. آغاز مي كند) عرضه و تقاضا

                                                            
31 Buber. M 
32 I and Thou 
33 Empowerment 
34 I- It 
35 Disempowerment 
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اين گروه . طبقه سرمايه دار نيازهاي اساسي انسان را مورد سوء استفاده قرار داده و از آن جهت تداوم سلطه بهره مي برد
  .به يادگيري را به تقاضا براي آموزش مدرسه اي تبديل كرده است زنيا

نياز . ان بطور طبيعي به آب، خوراك، پوشاك، مسكن، حمل ونقل، آموزش وپرورش و بهداشت نياز داردبه نظر وي، انس
. تبديل شده است) كوكا كوال و پپسي كوال(طبيعي به مواد آشاميدني توسط طبقه مسلط به تقاضا براي انواع نوشابه ها 

و انواع كنسروها تبديل شده ...) مك دونالدو( 36اده نياز طبيعي به غذا و خوراك به تقاضا براي انواع غذاهاي سريع آم
جنرال موتورز، فورد (ضا براي انواع خودروهاي شخصي ساخت كارخانجات خاصنياز طبيعي به حمل و نقل به تقا. است

اين نيازها ممكن  غرب تبديل شده است و آنقدر تبليغات عظيم است كه همه فكر مي كنند زندگي بدون رفع...) و
به تقاضا براي انواع مدارس و آموزشگاه ها و دانشگاه ها و حضور در تبديل و سرانجام نياز طبيعي به يادگيري . نيست

  .كالس هاي درس، آن هم به مدت طوالني شده است

بنابر اين ادعا هرچند در ظاهر اين انديشه ها ترويج مي گردد كه آموزش مدرسه اي بايد همگاني گردد، فرصت هاي 
 سلطهو يادگيري مداوم ضرورت انكار ناپذير دوران معاصر است ولي در واقع آموزش در  ديده شودبر تدارك آموزشي برا

هدف آن  داشته،موزش رويكردي ابزاري به آاين ديدگاه نسبت  ؛استدر آمده با نگاهي غير انساني  و طبقه اي خاص
  .  ايجاد و اشاعه مصرف گرايي مي باشد

يادگيري، ناشي از تدريس و حضور در مدرسه و كالس هاي درس نيست بلكه يادگيري يكي  بخش مهمي از به نظر ايليچ
با ايجاد شبكه ها يا هسته هاي يادگيري، هر فرد . از فعاليت هاي انساني است كه به حداقل دخالت ديگران نياز دارد

  .ياري رساندامكان مي يابد از طريق يادگيري، هستي خود را تبيين كند و به يادگيري ديگران 

به نام افزايش بهره وري ناميده شده و نظريه توسعه منابع ) در ذيل توسعه اقتصادي(آنچه در ظاهر بنابر موارد بيان شده، 
  .انساني از آن حمايت مي كند، پوششي بر رشد سود شركتهاست

داشته اند، ارائه نظرياتي استا در همين ربه طرقي انديشمنداني كه ساير نظريات راجر گرودي، فريره ، روسو و بوبر و 
  .توجه به عامل دوم آموزش مداوم را براي جلوگيري از سوء برداشت و سوء استفاده را بيش از پيش مهم مي نماياند

در پوشش حمايت از  آنانو تنظيم برنامه هاي آموزشي مطابق با خواسته هاي گران  د نظر سلطهورحفظ بيسوادي م
از خود بيگانه نمودن افراد، تبديل  ،آموزش هاي كاذب  ،واقعياز رشد آگاهي جلوگيري . صورت مي گيرد سوادآموزي

با روش هاي به ظاهر مشروع انجام مي  اجتماعي ، مشاغلبه آدمك هاي ماشيني در خدمت كارخانجات در قالب نمودن 
نيازهاي غلط و . خواسته هاي ديگران انجام مي شودبه بهانه ي توجه به به دست آوردن خواسته هاي سلطه . شود

كنند كه خودشان خريد آن مي بازدارنده از راه تبليغات يا شيوه هاي ديگر در ظاهر نيازهاي واقعي در آمده، افراد تصور 
 .و به مصرف گرايي دامن زده اند كاال را انتخاب كرده اند در حالي كه هدف سرمايه داران را تحقق بخشيده اند

                                                            
36 Fast food 
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صادي مي باشند و نه تدر لواي توسعه اجتماعي يا اق موارد برشمرده و بسيار بيش از آن ، قالب هايي به ظاهر آراسته و
به بيان ديگر، ذيل نام توسعه . هستندنيز تنها  مانع توسعه فردي مي شوند، مانع رشد اجتماعي و  اقتصادي واقعي 

توسعه و رشد فردي ركن آغازين كه ن دوم و سوم آموزش مداوم، هم اجتماعي و به نام توسعه اقتصادي، بعنوان اركا
  .ازبين رفته و فدا مي شود و هم اين اركان محقق نمي گردداست 

  :نتيجه گيري
آموزش مداوم،  .مداوم شيوه منسجمي از تفكر درباره فرآيند يادگيري، از ابتداي كودكي تا سنين پيري است يادگيري

  .  طيف وسيعي از حوزه ها را براي تعقيب اهداف گوناگون تحت پوشش قرار مي دهد

بنابراين رويكرد اين يادگيري،  .توجه دارد رشد انسان با شرايطي كه پيوسته در حال تغيير استيادگيري مداوم به 
عالوه بر آن  .شخصي گرددو توسعه ايت تداوم يادگيري مي تواند موجب احساس رض. انساني و در خدمت فرد مي باشد

اين عناصر ماهيت سه گانه . منجر به تعهدي در فرد خواهد شد كه براي توسعه اجتماعي و اقتصادي جامعه بكوشد
  .يادگيري مداوم ناميده مي شوند

اين سخن به . دو توسعه فردي در اولويت قرار دار ي شخصينيازها توجه به، نامبرده شدهاز سه عامل  اين يادگيري،در 
ادعا برآنست كه توسعه و تحول دروني و فردي  ،گام اولمعناي ناديده گرفتن نيازهاي جامعه نيست؛ بلكه به عنوان 

بنابراين در گام اول در يادگيري مداوم، كنترل هاي اجتماعي نبايد سمت  .موجبات توسعه اجتماعي را فراهم مي آورد
  .وسوي توسعه فردي را جهت بدهند

بسان آدمكهاي در خدمت اين بخش ها به كار گرفته نبايد ، به بهانه توسعه اجتماعي يا اقتصادي افراد ام دوم نيز در گ
كه به ظاهر همواره در  شوند، و يادگيري مداوم آنها صرفا در راستاي پيشبرد اهداف فوق تعريف و مصروف شود بنحوي

؛ كه در اين آنان تحت الشعاع مسايل اقتصادي و اجتماعي باشدحال آموزش مداوم باشند اما در واقع توسعه فردي 
   . صرفا ابزاري براي تداوم بخش هاي ديگر خواهد بودمداوم صورت هم افراد و هم ادعاي يادگيري 

چنانچه نيازهاي  .لحاظ گردد نه كاذب و ابداع سرمايه داريو و صحيح نياز هاي واقعي بايد ، ر مورد نيازددر گام سوم 
به خود مي گيرد  رويكردي ابزار انگارانهباز هم در قالب نيازهاي فردي جلوه نمايد، آموزش مداوم  ،بجاي واقعي كاذب

  .را فراهم مي آورد يخاصات رسيدن به اهداف اقتصادي گروه هاي موجببجاي رفع نياز واقعي افراد،  چرا كه

ورود به اين حاضر، پيش از نيازمندي آن خصوصا در قرن لزوم بنابراين با وجود اهميت و ارزش آموزش مداوم وتاكيد بر 
مهم، الزم است رويكردهاي موجود و ممكن اعم از رويكردهاي انساني و ابزاري، و نتايج آنها مورد دقت نظر قرارگرفته، به 

  .خوبي تبيين و بررسي گردد
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 بررسي نقش خودگرداني فردي در تحقق يادگيري مداوم

 

  1محمدحسين حيدري 

  چكيده

ناپذير تبديل كرده  را به ضرورتي اجتناب» آموزش مداوم«ژه دانش و فناوري در جهان امروز، موضوع  شرايط وي

رويكرد مبتني بر )1: تحقق اين هدف آموزشي، با نگاه توأمان به دو رويكرد كلي، ميسر استرسد  نظر مي به. است

مانند گنجاندن آموزش مداوم در اهداف آموزشي، تدوين برنامه و محتواي مناسب و ترغيب متوليان  :تمهيدات بيروني

يكي از اهداف تربيتي كه . براي تداوم آموزش خود رويكرد مبتني بر تقويت قابليتهاي دروني يادگيرنده)2آموزشي 

  .است» خودگرداني فردي«مشخصاً بر رويكرد دوم، تمركز دارد، 

 - العمر بود كه با روش تحليلي هدف اين مقاله، بررسي نقش خودگرداني در تحقق يادگيري مداوم يا مادام 

تواند به مثابه  خودگرداني مفهومي است كه هم مي هاي اين پژوهش حاكي از آن است كه يافته. استنتاجي انجام گرديد

بكار رود كه يكي از كاربردهاي واسطي آن، كمك به تحقق يادگيري » هدف واسطي«عنوان  و هم به» هدف غايي«

دست » توانايي تصدي و راهبري مداوم فرايند يادگيري خويش«دراينجا، هدف پرورش فردي است كه به . مداوم است

شخصيت، باورها و ساختار ذهني معلم نيز، بخش مهمي از . تمركز نبايد صرفاً روي يادگيرنده باشد اما. يافته است

 توأمان طور به را مداوم يادگيري به ميل و خودگرداني تواند مي معلم خودگردان،. فرايند خودگرداني يادگيرنده است

آموزش مداوم همچون  منفي هاي جنبه بعضي بر غلبه در تواند مي همچنين خودگرداني. كند ايجاد فراگيران، در

  . باشد مفيد »شدن تجاري«و  »سازي همگاني« و »استانداردسازي«
  

   ي خودگردان خودگردني فردي، يادگيري مداوم، يادگيرنده: واژه هاي كليدي

                                                            

 mh.heidari@edu.ui.ac.ir ،گروه علوم تربيتياستاديار اصفهان،  دانشگاه. ١
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  مقدمه

كرد و  توصيف را اطالعات عصر به صنعتي انقالب از گذر مراحل 2»موج سوم«در كتاب  1زماني كه آلوين تافلر

پرورش مورد نياز اين دوران  و ، شمايي نيز از آموزشخواند سوم موجرا  اطالعات عصر و دوم موج را صنعتي انقالب

؛ بلكه ارد كه كارهاي تكراري انجام دهندسواد نياز ند دنياي آينده به افراد كم سواد يا بي« ،تافلر زعمبه  .ترسيم كرد

هاي تازه پيدا كنند و  هاي مهم و دقيق دست بزنند و راه خويش را در محيط افرادي است كه بتوانند به داوري نيازمند

سالها  هماناز تقريباً  ).1372تافلر ،(بتوانند روابط جديد را در واقعيتي كه در حال تغيير است، تميز و تشخيص دهند 

به عنوان يكي از كليدهاي ورود به قرن بيست » در طول زندگي يادگيري« بود كه لزوميعني ربع قرن آخر سده بيستم 

 اينكه  استپيش آمده عصر حاضر اما پرسش اينجاست كه چه تغييري در شرايط دانش و اطالعات  .مطرح شدو يكم 

  د؟كن نوع يادگيري را طلب مي

دانش و انباشت بيش از حد «اوالً  :اند را در اين زمينه مهم دانسته موضوعسه ) 1374(در كينگ و اشناي

اين  ثانياً . ريزان مشكل كرده است را براي برنامهدر آموزش رسمي سازماندهي محتواي درسي و  انتخاب ،»3معلومات

، امراين . آورد را پديد مي »4ناهمزماني« كه معضلي تحت عنوان اصالح استو درحال نوشدن  ئم، داانباشته اطالعات

سومين معضل  ،5»نامناسب بودن«. كند دانش و مهارتهاي افراد را طلب ميروزكردن  به جهت» مداوم بازآموزي«لزوم 

هاي فراگيران در قالب آموزش رسمي، از  امروزه در بسياري از موارد، آموخته. آموزش رسمي در عصر كنوني است

كار آماده نمي  براي نياز بازار راافراد ، اي حرفهو هاي فني  حتي آموزشو   به دور استآنها اجتماعي  نيازهاي فردي و

  . )248: 1374كينگ واشنايدر،(سازد
                                                            
1 ‐ Alvin Toffler 
2 - "The Third Wave" published in 1980 
3 ‐ Plethora of Knowledge 
4 - Anachronism 
5 - Unsuitability 



 

 

 هشتمين همايش انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران

 فلسفه آموزش و يادگيري مداوم 

 چمران اهواز دانشگاه شهيد

 1395اسفند  5و  4

 

176 

 

عدم كفايت آموزشهاي رسمي مقطعي و نياز به آموزشهاي مداوم همين موارد باعث شده كه در چند دهه اخير، 

حاضر تربيتي عصر اين نياز را در قالب يكي از اهداف مهم پرورش  و صاحبنظران عرصه آموزش. و مستمر احساس شود

 3العمر يادگيري مادامو  2دوران زندگي يادگيري در ،1مداوم آموزشن و آينده تعريف كرده و براي آن عناويني چو

گرچه در ادبيات نظري اين موضوع، تعاريف متعددي از يادگيري مداوم ارائه شده است، تقريباً در همه . اند انتخاب كرده

 گروه دانش و آموزش(6و انگيزه دروني 5، داوطلبانه بودن4استمرار: خورد تعاريف، سه ويژگي مشترك به چشم مي

   ). 7،2000دوبلين

 »تمهيدات بيروني«مبتني بر  يكي زاويه. نگريستبه موضوع توان  ميزاويه دو از اين هدف آموزشي، براي تحقق 

 اقداماتي نظير. شود ميمطرح » آموزش مداوم«بحث  در مورد اول،. »تقويت قابليتهاي دروني يادگيرنده«و ديگري 

 ،اند پي بردهگنجاندن آموزش مداوم در اهداف كالن آموزشي و اسناد باالدستي جوامعي كه به ارزش اين نوع آموزش 

، هاي آموزشي براي معلمان طراحي دوره ،بر اساس مهارتهاي آكادميك مرتبط مناسبدرسي ي تدوين برنامه و محتوا

  .ها و منابع علمي ادميك و تسهيل دسترسي افراد به آخرين يافتهسازي براي افزايش آزادي آك زمينه

كه مباحث آن ذيل عنوان  شود به موضوع نگريسته مي يادگيري-فرايند ياددهي منظردوم، از  حالتدر اما  

اي دانش و مهارتهگيري  براي پي تقويت قابليتهاي دروني يادگيرنده«در اينجا هدف،  .گيرد قرار مي» يادگيري مداوم«

 انگيزه و بودن داوطلبانه يعني استمرار، آموزش مداومهاي اصلي  نگاهي به مولفه. الزم براي نيازهاي فردي و شغلي است

شود و بخش  ود نميهاي بيروني محد ريزي به تمهيدات و برنامه صرفاًدهد كه پارادايم آموزش مداوم  نشان مي دروني

آنچه در اينجا حائز . گردد به قابليتهاي دروني بازيگران اصلي عرصه آموزش، يعني مربي و متربي برمي ،آنمهمي از 
                                                            
1 - Continuing Education 
2 - Learning Throughout life 
3 - Life Long Learning 
4 - ongoing 
5 - voluntary 
6 ‐ self‐motivated 
7 - Department of Education and Science of Dublin 
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ر فرايند تغيير سبك تفكر يا الگوي ذهني شاگرد است تا خود به صورت داوطلبانه و با انگيزه دروني د ،اهميت است

  ). 2013، 2تاريوا(رددگآماده  »1خودتغييري ابتكاري«د و براي يادگيري مداوم درگير شو

شود،  رسد براي نيل به اين هدف، بايد از ديدگاه سنتي كه انگيزه يادگيري از بيرون به فرد القاء مي به نظر مي

در گزارشي كه  .شود كه در آنها، فرايند يادگيري توسط يادگيرنده كنترل مي تمركز نمودرويكردهايي  فراتر رفت و بر

منتشر شده است، از   »3صالحيتهاي كليدي يادگيري مادام العمر«اروپا با عنوان توسط كميته آموزش اتحاديه 

؛ يعني اينكه فرد بياموزد كه به طور به عنوان پنجمين صالحيت الزم ياد شده است» 4يادگيريبراي يادگيري «

  .  )2007اروپا، كميته آموزش اتحاديه(اثربخش، فرايند يادگيري خويش، چه فردي و چه در گروه را مديريت نمايد

تر است كه در  تر و جامع لزوم كنترل و مديريت فرايند يادگيري توسط خود فراگير، بخشي از يك توانايي مهم

خودگرداني فردي يكي از اهداف تربيتي است . مشهور است» 5خودگرداني فردي«وتربيت امروز جهان به  ادبيات تعليم

 به بيان ديگر، خودگرداني .در نظر گرفته شود» 7يك ويژگي انسانيعنوان  به«و هم  6»به مثابه هدف«تواند  كه هم مي

خودگرداني به مثابه  در . رود بكار »واسطي هدف« عنوان به هم و »غايي هدف« مثابه به تواند مي هم كه است مفهومي

آنكه، در حالت  مورد نظر است؛ حالفكري، اخالقي و رفتاري  از جملهابعاد در همه بارآوردن افراد  مستقل غايي، هدف

در اين نوشتار، ادعا . رود ، خودگرداني به عنوان نوعي توانايي يا ويژگي شخصي براي نيل به هدفي ديگر به كار ميدوم

بسط اين براي  .كمك كند مداوم يادگيري تحقق بهتواند  در هر دو سطح خود، مي شده است كه خودگرداني فردي،

ان در يادگيرنده و معلم خودگرد سپس ويژگيهاي ؛بايد سطوح خودگرداني اجماالً معرفي شود ، در گام اول،موضوع

  .مداوم را تبيين نمود يادگيري تحقق در فردي خودگرداني فرايند يادگيري احصاء گردد تا نهايتاً بتوان نقش

                                                            
1 - innovative self‐change 
2 - Tareva 
3 ‐ Key Competences for Lifelong Learning  
4 - Learning to learn 
5 ‐ personal autonomy 
6 ‐ as an end 
7 - as a personal human trait 
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  هدفي دوسطحي: خودگرداني

تربيت و حتي  ،در حوزه اخالقخودگرداني فردي ادعا دارد كه از صاحبنظران معاصر حوزه  1كريستفر وينچ

بعد از عصر روشنگري، اين باور رواج يافته است كه استقالل فردي، شرط الزم تعالي بشري و هاي سياسي،  نظريه

وي همچنين اعتقاد دارد كه خودگرداني در فلسفه آموزش و پرورش، مبحث ). 2: 1385وينچ،( تماميت اخالقي است

برآيند اين دو نكته، ). 3: 1385وينچ،(لي است زيرا دربرگيرنده مسائل فلسفي، آموزشي و موضوعات روزمره استمشك

هم به تواند  ميخودگرداني فردي يكي از اهداف تربيتي است كه گرداند كه  اين موضوع را مجدداً به ذهن متبادر مي

  . مدنظر قرار گيرد براي نيل به اهداف ديگر، ويژگي فرديعنوان يك توانايي يا  مثابه هدفي فراگير و جامع و هم به

توانايي افراد در تعيين مسير زندگي خود؛ نه تنها در «: كند را چنين تعريف مي وينچ خودگرداني به مثابه هدف

فردي و اجتماعي و در  ند در ابعاد مختلف زندگيتوا مي تعيين مسير،اين . »تعيين غايات بلكه در انتخاب وسايل

در اين معنا، خودگرداني هم شامل خودآگاهي و هم عقالنيت انتقادي . كننده افراد باشد انتخاب ارزشهاي هدايت

   ).  193: 1385وينچ،(است

وي تأكيد دارد كه بايد بين . است 2يكي ديگر از افرادي كه به خودگرداني نگاهي دو سطحي دارد، جان ورهاوس

خودگرداني تمايلي معياري است مربوط به نوعي توانايي در . 4و رخ داده 3تمايلي: اني تمايز قائل شويمدو نوع خودگرد

هاي آموزشي  كل دوره زندگي منطبق با ارزشهاي مرجح و تمايالت قصد شده كه براي نيل به آن، ممكن است به دوره

و حتي براي نيل به منظورهاي مختلف زندگي، تواند در مقاطع  نيازمند باشيم؛ درحاليكه خودگرداني رخ داده، مي

   ).124: 2002ورهاوس،(اتفاق بيافتدديگر، 

  يادگيرنده خودگردان

                                                            
1 ‐ Christopher Winch 
2 ‐ John Vorhause 
3 - dispositional 
4 - occurrent 
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عنوان يك توانايي  تواند به خودگرداني ميعالوه بر هدفي كالن در عرصه اخالق و تربيت، طور كه گفته شد،  همان

از مشهورترين موارد آن در حوزه  يكي. نيز موضوعيت داشته باشد خاصبراي نيل به اهداف ، يا ويژگي فردي

اين . گويند مي 1»يادگيرندهخودگرداني «اصطالحاً به آن  ؛كار رود اگر براي متعلم يا شاگرد بهاست كه  »يادگيري«

را يادگيرنده  او خودگرداني. ابداع شدو در حوزه يادگيري زبان  2كتوسط هنري هول 1981اصطالح، اولين بار در سال 

مسئوليت، تمامي تصميمات فردي مرتبط با  اين .، تعريف كرد3»سئوليت يادگيري خويشتوانايي فرد در تصدي م«

  :گيرد ابعاد يادگيري را دربر مي
  

  

   )3: 1981هولك، برگرفته از ديدگاه( ابعاد خودگرداني يادگيرنده: 1شكل 

اما . ارائه شده كه عمدتاً با تعريف هولك مشابهند يادگيرندهپس از هولك، تعاريف ديگري نيز از خودگرداني 

بر اين نكته تأكيد كنند كه  اند تا را نيز اضافه كرده» 5ميل«در تعريف خود، مفهوم ، )1995( 4مانند دام افرادبرخي 

                                                            
1 - learner autonomy 
2 - Henri Holec 
3 - 'Autonomy is the ability to take charge of one's own learning'. 
4 - Dam 
5 ‐ willingness  

توانايي تصدي 
مسئوليت 
يادگيري

تعيين اهداف

تعريف محتوا  
و مسير  
پيشرفت

انتخاب روشها  
و فنون الزم

نظارت بر  
فرايند  
يادگيري

ارزيابي  
ها آموخته
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تمايل دروني قطع نظر از توانايي، يادگيرنده به خودگرداني نخواهد رسيد مگر آنكه براي تصدي مسئوليت يادگيري، 

، تا آنجا پيش رفته كه خودگرداني را اصوالً موضوعي در باب ارتباط 1در همين راستا، ديويد ليتل. داشته باشند

  .)1991ليتل،(روانشناختي فراگير با فرايند و محتواي يادگيري دانسته است

بندي  ، به جمع»آيندهمسيرهاي : خودگردني شاگرد، خودگرداني معلم«در كتابي تحت عنوان  )2000(سينكلر

در مبحث يادگيري خودگرداني ديدگاههاي صاحبنظران اين حوزه پرداخته و تصوير نسبتاً روشني از ابعاد نظري ايده 

كند كه درك  گانه سينكلر، به متوليان آموزش به ويژه معلمان كمك مي13مروري بر محورهاي . ارائه نموده است

 بهكه اين محورها  .داشته باشندو يادگيري مداوم ) به معناي عام(در يادگيري خودگرداني  نقشعميقتر و روشنتري از 

  :، عبارتند ازاند تنظيم شدهمراتبي  صورت سلسله

 .3گيرد مي شكل فراگير در ]صحيح آموزش كمك به[ كه است 2توانايي نوعي خودگرداني -1

 .است خويش يادگيري مسئوليت تقبل براي يادگيرنده سوي از 4تمايلي شامل خودگرداني] عالوه بر توانايي[ -2

 مادرزاد كسي يعني[نيست؛ 5»ذاتي« الزاماً مسئوليتي، چنين تصدي براي فراگيران تمايل و توانايي -3

 ]!آيد نمي دنيا به خودگردان

 .است آرماني هدف يك ،كامل خودگرداني -4

 .است درجاتي و مراتب داراي خودگرداني -5

 .است يرمتغ و ناپايدار خودگرداني درجات -6

 اتكا خود به باشد مجبور كه داد قرار موقعيتهايي در را يادگيرنده صرفاً كه نيست  ساده آنقدر خودگرداني -7

 .كند
                                                            
1 ‐ David Little 
2 - capacity 
3 - is constructed 
4 - willingness 
5 - innate 
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 .آگاهانه گيري تصميم و تأمل يعني است؛ يادگيري فرايند از هوشيارانه آگاهي مستلزم خودگرداني بسط -8

 .نيست تدريس راهبردهاي مبحث در اي ساده موضوع خودگرداني ارتقاء -9

 .كالس از خارج هم و بيافتد اتفاق كالس داخل هم تواند مي خودگرداني -10

  .بعد فردي، خودگرداني داراي بعد اجتماعي نيز هست عالوه بر -11

 .هست هم سياسي بعد داراي است روانشناختي بعد داراي كه همانطور خودگرداني ارتقاء -12

  .)2000سينكلر،(دارد متفاوتي تفسير خودگرداني متفاوت، هاي فرهنگ در -13

  

 »تملك دانش«هاي يادگيرنده خودگردان، توانايي وي در  عالوه بر موارد ذكر شده، شايد يكي از مهمترين ويژگي

و نهايتاً  مرتبط دار، معني خويش را برايتواند دانش  به بيان ديگر، يادگيرنده خودگردان كسي است كه مي. است

اي  هاي قبلي و تجارب حرفه آموختهمطابق با را دانش  اين فرايند هنگامي محقق مي شود كه فرد، .ارزشمند سازد

شود كه ذهن وي در هنگام  دار مي يادگيري هنگامي براي يادگيرنده معني. و شخصي نمايدداده خود، تغيير شكل 

گيرم؟ چگونه ياد  ياد مي چيزي من چه: اساسي را از خود بپرسديادگيري، هوشيار و فعال بوده و همواره سه پرسش 

 ). 143: 1995، 2ساوري و دافي(؟ 1مگير ؟ و چرا ياد ميمگير مي

 

  خودگردانمعلم ويژگيهاي 

ساختار شخصيت، باورها و  .گردد اما كرانه ديگري از عرصه خودگرداني به نقش معلم در فرايند يادگيري برمي

دهنده اقدامات معلم و هم  باورهاي معلم، هم شكل. تاسدر آموزش خودگرداني  فرايندمعلم، بخش مهمي از ذهني 

                                                            
1 ‐ What to learn? How to learn? Why to learn?  
2 - Savery & Duffy 
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د ايجا 2و امكان 1باور معلم نسبت به مطلوبيت. دهد سازنده موقعيتهاي يادگيري است كه در اختيار شاگردان قرار مي

در دو دهه اخير، مطالعات متعددي  .ي شاگردان داردنقش اساسي در ارتقاء خودگردان ظرفيت خودگرداني در فراگيران،

؛ 2000؛ اسميت، 1995ليتل،( درباره نقش معلم در ايجاد توانايي و تمايل به خودگرداني در شاگردان انجام شده است

ويژگيهاي در اين تحقيقات، عالوه بر تبيين جايگاه و نقش معلمان در فرايند تربيت افراد خودگردان، ). 2010، 3بنسون

، 4گاوريلوك( :برخي از مهمترين خصوصيات چنين معلمي عبارت است از. معلمان خودگردان نيز ذكر شده است

2015 :2285(  

 .قادر به خلق اهداف مورد نظر خود هستند -1

  .  ، قدرت انتخاب دارند]رويكردها، محتوا، روش و غيره[در فرايند تدريس خود  -2

گيري و  تأمل انتقادي، تصميمراهبري عبارتند از -هاي اصلي خود مؤلفه. هستند 5راهبر-از حيث فكري، خود -3

  :ها در شكل زير نشان داده شده است لفهمؤاين  .توانايي عمل مستقل و پرهيز از همرنگي كوركورانه با جماعت

 

  

                                                            
1 - desirability 
2 - feasibility 
3 - Benson 
4 - Gavrilyuk 
5 - self-directed 

autonomus 
teacher

critical reflection

detachment

independent 
actiondecision-making

lifelong 
development
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  2015 ،گاوريلوك: منبع

وي . كند فوق، ادعا مهمي را مطرح مي گانه هاي پنج پس از توضيح مختصر هر يك از مولفه) 2015(گاوريلوك

تواند خودگرداني و ميل به يادگيري مداوم را به  معلمي كه از خصايص فوق برخوردار است، مي«: سازد خاطرنشان مي

اما پرسش اينجاست كه بين خودگرداني . )2286: 2015گاوريلوك، (طور توأمان در فراگيران، ايجاد و تحريك كند

  توان متصور شد؟    و يادگيري مداوم، چه ارتباطي مي) ه آندر سطوح دوگان(فردي 

   يادگيري مداومفردي در خدمت خودگرداني 

  :نانچه در بخش مقدمه نيز بدان اشاره شد، هدف يادگيري مداوم از دو زاويه قابل تحقق استچ

مهياكردن عوامل بيروني براي آموزش مداوم كه بايد به شكل بهينه از طرف متوليان امر آموزش مورد توجه قرار  - 1 

  . گويند 1عوامل بيروني مهياشده، موارددر ادبيات آموزش مداوم به اين . گيريد

) استمرار، داوطلبانه بودن و انگيزه دروني(گانه يادگيري مداوم اما توجه به ويژگيهاي سه. 2شده عوامل دروني ادراك -2

به همين دليل همواره توصيه شده است كه پس . گيرد دهد اين سه ويژگي، عمدتاً از درون فرد سرچشمه  مي نشان مي

بارت ديگر، آنچه اهميت مضاعف دارد اين به ع. از مهيا كردن شرايط الزم، تمركز بايد از آموزش به يادگيري تغيير كند

اينجاست كه خودگرداني . در افراد ايجاد شود 3رشددهي -براي يادگيري مستقل و خوداست كه نوعي تمايل و آمادگي 

خودگرداني . تواند در خدمت آموزش مداوم قرار گيرد اي تربيتي كه دقيقاً همين قصد را دارد، مي فردي به مثابه ايده

شود كه فرايند يادگيري مداوم از طريق كنترل دروني، هدايت شود كه نتيجه آن براي فرد مطلوب و  ميفردي باعث 

  .  بخش خواهد بود لذت

                                                            
1 - provided external factors 
2 -perceived internal factors 
3 - self- development 
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معلم و نقش گيري از خودگرداني فردي براي تحقق آموزش مداوم آن است كه بايد  البته نكته مهم در بهره

بلكه بايد  ؛داشتبه يادگيرنده بعدي  آموزش مداوم، نبايد نگاه تكبراي توسعه . مدنظر قرار دادشاگرد را به طور توأمان 

منظور از بازيگران اصلي همانا معلم و شاگرد است كه  .را پذيرفت »1عرصه آموزشبازيگران  يخودگردان«مفهوم 

 بازيگران خودگردان عرصه آموزش«هاي اختصاصي  اما ويژگي .آنها در بخشهاي قبلي ارائه شدعمومي ويژگيهاي 

  : توان خالصه كرد را به شرح زير مي» مداوم

  .نسبت به محدوديتهاي خارجي كه آنها را احاطه كرده، آگاهند -1

  . قادر به درك موقعيتهاي متعدد براي انتخاب هستند -2

  .كند، توجه الزم را دارند تصميمي آنها را تحريك مي-هايي كه حس خود نسبت به محرك -3

   .تصميمي برخوردارند- از انگيزه دروني براي خود -4

  .گيرند اي خود را به عهده مي مسئوليت يادگيري و پيشرفت حرفه -5

: 2015 گاوريلوك،(.گيرند دارند؛ يعني همواره در خط مقدم انطباق با شرايط جديد قرار مي 2رويكرد پيشرو -6

2285( .  

در » وسيلهخودگرداني به مثابه «شرح داده شد، توصيف نقش آنچه تاكنون اما نكته حائز اهميت آن است كه 

اي از مهارتها و  سطح كالن، خودگرداني هدفي است كه عالوه بر مجموعهدر . خدمت به ايده آموزش مداوم بود

ايده خودگرداني  كالسيك پردازان نظريهاز منظر . هاي روحي و اخالقي نيز هست ها، معطوف به توسعه قابليت ويژگي

اين . اهميت استانداردهاي اخالقي و ارزشي استو دروني  هدف خودگرداني فهم باطنيهمچون ايمانوئل كانت، 

موضوع، نشانگر قابليت خودگرداني در تغيير نظام و سازمان يادگيري مداوم از طريق تغيير تمركز از ابعاد اجرايي به 

  . )2288: 2015 ،گاوريلوك(.معنايي است -هاي ارزشي زمينه

                                                            
1 - Educational actors autonomy 
2 - proactive approach 
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هايي براي حل برخي مشكالت  عنوان يكي از ارزشهاي محوري آموزش مداوم، داراي قابليت خودگرداني به

 هاي منفي جنبه بعضيتواند در غلبه بر  براي نمونه، خودگرداني مي .نيز هستپرورش مدرن  و شناختي آموزش ارزش

اگر بپذيريم كه ظهور جامعه . مفيد باشدنيز  2»سازي همگاني«و  1»استانداردسازي«تمايل جهاني به همچون  آموزش،

گوتك، ( شود زدايي و تشديد احساس از خودبيگانگي در افراد مي وار و فرهنگ تكنولوژيك، موجب شخصيت توده

خودگرداني آرماني است كه با تقويت ابعاد شخصيتي فرد، در جهت مقابل اين معضالت يعني  ؛)163: 1389

  .دارد سازي افراد گام برمي گانهبخشي و ي تشخص

براي است حلي  تربيت يادگيرنده خودگردان، راهباب ارتباط خودگرداني و يادگيري مداوم آنكه،  نكته ديگر در 

كه به طالبان ي يبه دانش و مهارتها برخي از نهادها و موسسات آموزشي،امروزه . 3»آموزش مداومشدن  تجاري«معضل 

هاي  كنند و عمالً به بنگاه به عنوان كاال و خدمات نگاه مي دهند، ارئه مي) دانشجويان و كارآموزان(تكميليآموزشهاي 

 طالبانعملكرد اين موسسات گاه به شكلي بوده است كه از منظر . )16: 2012، 4پرياميكوف(اند تجاري تبديل شده

آنكه،  حال. توان آموزش را خريد ر آنجا ميآموزش مداوم، اين موسسات همانند هايپرماركتهايي هستند كه د

با پذيرش مسئوليت يادگيري خويش، شخصاً بر هركس شود كه  ، باعث ميدر ذهن افراد خودگردانيشدن  نهادينه

    .ديي گرفتار نشوها د و به راحتي در دام چنين بنگاههاي خود به يادگيري مشغول شو ايياساس نيازها و توان

گيري نتيجه  

، به جديدروزرساني و بسط دانش و مهارتهاي  امروزه با افزايش روزافزون سرعت تغييرات علم و فناوري، به

را به يكي از » يادگيري مداوم«چنين نيازي، . تبديل شده استاي افراد  در زندگي فردي و حرفهناپذير  ضرورتي اجتناب

بودن و  استمرار، داوطلبانه(گانه يادگيري مداوم سهي محورها. تبديل كرده است آموزشي در سراسر جهاناهداف مهم 

                                                            
1 ‐ standardization 
2  -  universalization 
3 - commercialization  of  lifelong  education 
4 - Priamikova 
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كه  شايسته استبه همين دليل . گيرد دهد اين سه ويژگي، عمدتاً از درون فرد سرچشمه مي نشان مي) انگيزه دروني

 نوعي تمايل و آمادگي متوليان آموزشي تالش كنند كه، اي منطقه-المللي و ملي هاي كالن بين ريزي برنامه عالوه بر

اي تربيتي كه  اينجاست كه خودگرداني فردي به مثابه ايده. ايجاد شود فراگيراندر داوم مبراي يادگيري مستقل و 

  . تواند در خدمت آموزش مداوم قرار گيرد دقيقاً همين قصد را دارد، مي

ب دانش و يادگيرنده براي اكتسا» ي دروني و مستمر انگيزه«در رويكرد يادگيري مبتني بر خودگرداني، بر 

پذيري،  هايي چون مسئوليت آنكه، پرورش توانمندي شود؛ ضمن اي تمركز مي مهارتهاي الزم در زندگي شخصي و حرفه

است؛ » ي خودگردان يادگيرنده«رورش سازي و آگاهي انتقادي نيز از ديگر ابعاد پ تصميم-گذاري خالقيت، توانايي هدف

  .ينفك راهبرد وي در يادگيري خواهد بوداي كه استمرار در يادگيري جزء ال يادگيرنده
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  نقش فناوري اطالعات و ارتباطات در يادگيري مادام العمربررسي 

  ٤؛ سهيال غالمي هره دشتي3زاده قوام  زهرا تقي ؛ 2دكتر سعيد ضرغامي ؛ 1كبري احمدوند

  :چكيده

رويكرد گسترده جهان به سوي استفاده ازفناوري اطالعات و ارتباطات درتعليم وتربيت خودگواه اين است كه 
مندي از  بهره. موزش و يادگيري به همراه داردآفردي را براي ه ها فوايد و مزاياي منحصرب ازاين شاخصهاستفاده 
هاي آموزشي، افزايش  هاي آموزشي، فوايدي از جمله افزايش كيفيت سيستم هاي پيشرفته مذكور در حوزه فناوري

هاي آموزشي را  سسهؤها وم نام در دانشگاه تهاي آموزشي و افزايش تعداد ثب گذاري در زمينه ميزان توجه و سرمايه
هايي كه فناوري اطالعات و ارتباطات توانسته تغييرات چشمگيري در آن ايجاد  يكي از حوزه. به همراه داشته است

بنابراين هدف از اين پژوهش بررسي نقش فناوري اطالعات و ارتباطات . باشد العمر مي نمايد قلمرو يادگيري مادام
فناوري اطالعات وارتباطات ابزار . روش پژوهش از نوع تحليلي توصيفي مي باشد. باشد العمرمي مادام در يادگيري

ها و كشف و پرورش استعدادهاي انساني باالخره ظرفي براي يادگيري از طريق  قوي تربيتي براي گسترش ظرفيت
با  ،د واطالعات از ضروريات است زيرااستفاده از فناوري ازاطالعات وارتباطات براي گسترش سطح سوا. تعامل است

يند يادگيري خود آتوان شرايطي را براي يادگيرنده ايجادكرد تا بااستفاده از تكنولوژي فر ها مي اتكا به اين فناوري
فناوري . ها وافكار خود را با يادگيرندگاني از سراسر دنيا به اشتراك بگذارند ها وايده را هدايت كرده، ديدگاه

اي براي گسترش تعليم وتربيت و دسترسي همگان به آموزش ويادگيري  ارتباطات ظرفيت گستردهاطالعات و
  .ايجاد كرده است

 العمر، فناوري اطالعات و ارتباطات، تعليم وتربيت يادگيري مادام :كلمات كليدي
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  مقدمه
 ي گسترش است و همهاي در حال  يندهآكاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در جهان معاصر با سرعت فز

هاي گوناگوني دگرگون كرده است وبعضي از كشورها براي دستيابي  ابعاد زندگي از جمله تعليم وتربيت را در شكل
خواهند فناوري را براي  و مي .اند گذاري كرده فناوري اطالعات سرمايه ي به تعليم وتربيت مطلوب، در زمينه

فناوري  . ي براي تعليم وتربيت داشته باشديها بكارگيرند تا مزيتها  دستيابي به بهترين و جديدترين روش
؛ اطالعات و نشر دانش، توليد ،تجاري، صنعتي ،هاي بازرگاني ها ازجمله بخش اطالعات وارتباطات در سايربخش

امروزه . يند ياددهي و يادگيري را متحول كرده استآفر هاي آموزشي ونهايتاً بيش از همه نهادها وسازمان
العمر را تسهيل  يند آموزش ويادگيري مادامآهاي اطالعاتي و ارتباطي متنوع اين توانايي را دارند كه فر ناوريف

  .كنند

  بيان مسئله
با توجه  به تغيير سريع فناوري در ابعاد مختلف زندگي، انسان امروزي با حجم انبوهي از اطالعات مورد نياز 

افزايش اطالعات وهمراستايي آن با تغييرات گسترده و سريع، نياز . است براي ادامه حيات و تنازع بقا مواجه شده
تغييرات بسيار سريع در علم و فناوري موجب رشد و .العمر پيش از پيش مورد توجه بوده است به يادگيري مادام

هاي اطالعاتي معتبر در مدت زمان  افزايش بيش ازحد اطالعات شده است و در نتيجه، برخي از پايگاه
امروزه، ). به نقل از افضل نيا وهمكاران ،2005، كالرك(اند سياركوتاهي روزآمدي اطالعات خود را از دست دادهب

مردم در هر سن  ي همچنين، همه. اند و مرزهاي سياسي كمرنگ شده است مردم سراسر دنيا با هم مرتبط شده
هاي يادگيري  ه نياز دانشي قادرند از نظاموسال، مكان جغرافيايي، موقعيت و وضعيت اجتماعي وسياسي وبا هرگون

ها را در يك روند جهاني در همه  اطالعات همسطح وهمزمان، مرزها و ارزش. مند شوند در دورترين نقاط عالم بهره
خورد و در  جاي دنيا در هم مي نوردد و روز به روز عناصر فرهنگي جهان در همه جاي دنيا بيشتربه چشم مي

  .)1381شايگان،(انجامد به جدايي بيشترآموزش از يادگيري ميرهگذر جاري فناوري 

اطالعات انباشته شده در دوران  ،استفاده از منابع محدود ؛تغييرات گسترده همراه است ادر جهاني كه ب لذا
كند كه  تمام اين عوامل ايجاب مي. ها در مواقع لزوم در آينده قابل اتكا نيست آموزش رسمي و به كارگيري آن

ثيرات اين أت). به نقل از افضل نيا,,2000Coffield(مشخص از زندگي  افراد محدود نشود ي گيري به يك دورهياد
رويكرد موجب شده است تا پارادايم جديدي مبتني بر يادگيري پيوسته در تمام طول عمر فرد، به عنوان يادگيري 

العمرشخص  راساس نظر كروثر دريادگيري مادامب. العمر وبا شعار زگهواره تا گور دانش بجوي، شكل بگيرد مادام
همچنين، كروثر بيان . وي محول شده است ي پيوسته درحال يادگيري است و مسئوليت مديريت يادگيري برعهده

يادگيري ). ,2004Crowther(گيرد العمر شخص چگونگي يادگيري را ياد مي كند كه در يادگيري مادام مي
ها،  دانش، مهارت ي توسعه.  يادگيري است و دستاورد رشد تصاعدي اطالعات است العمر مترادف نويني براي مادام
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فناوري اطالعات . شود العمر توسط افراد حفظ مي يند يادگيري مادامآهاي يادگيري در زندگي در فر عاليق و فرصت
افراد تسهيل ساخته وبر موانع مسافت و تدارك ديدن امكانات  ي وارتباطات دسترسي به منابع دانشي را براي همه

فناوري اطالعات وارتباطات محيط يادگيري را به منزل و محل كار افراد منتقل . كنند آموزشي پرهزينه غلبه مي
در مدت زماني اندك محتواهاي آموزشي گوناگون را در  ،)1383قورچيان،(كرده و همچون يك سوپر ماركت علمي

با توجه به . دهند تا هركس بنا به نياز و عالقه خود مطالب مورد نياز خود را انتخاب نمايند ر افراد قرار مياختيا
ها در  گيري از اين فناوري فناوري اطالعات وارتباطات در زندگي افراد بشر، بررسي چگونگي بهره ي نفوذ گسترده

. باشد داراي اهميت بسزايي است قاله حاضر ميالعمر كه موضوع م يادگيري مادام آموزش ويادگيري خصوصاً
سپس به پرداخته،و العمر رخ داده  يادگيري مادام ي مرور تحوالتي كه در عرصه هبنابراين در مقاله حاضر ابتدا ب

  .پردازيم ميالعمر نقش فناوري اطالعات وارتباطات در يادگيري مادام

  مباني نظري

  آموزش ويادگيرينقش فناوري اطالعات و ارتباطات در 
پيچيدگي و اثر . هاي بسياري از آن ارائه شده است فناوري اطالعات و ارتباطات اصطالحي است كه تفسير

از اين رو، براي ايجاد بهترين ارتباط چهار نوع هدف يا . متقابل اين تفسيرها اغلب به صورت ناچيز قابل درك است
 - 1:ارتباطات در تعليم وتربيت شناخته شده است كه عبارتند ازدليل منطقي براي كاربرد فناوري اطالعات و 

ستفاده از فناوري ا -2 ،هاي فناوري اطالعات وارتباطات به عنوان يك هدف براي كاربران تشويق در كسب مهارت
هاي  استفاده از فناوري - 3، هاي درسي موجود هاي فراگيران در برنامه اطالعات وارتباطات به منظور تقويت توانايي

ضروري اصالحات برنامه درسي كه نه فقط  ءهاي فراگيران به عنوان جز اطالعات و ارتباطات براي تقويت توانايي
استفاده از فناوري اطالعات  -4و   چگونگي يادگيري درس را بلكه، محتوايي يادگرفته شده را نيز تغيير مي دهد

دونس و (دهد سازماني دانشگاه را تغيير ميضروري اصالحات كه ساختار  ءوارتباطات به عنوان يك جز
فناوري اطالعاتي وارتباطي متنوع اين توانايي را دارند كه فرآيند آموزش ويادگيري را ). 23: 2002همكاران،

تواند از  به عالوه فناوري اطالعات و ارتباطات مي). 2008؛ وانگ،2005كايرك وود وپرايس،(تسهيل كنند
 -ها وجود دارد اي از گزينه دامنه. اي تعليم وتربيت حمايت كند آموزش و توسعه حرفهالمللي در  هاي بين مشاركت

هاي پيش روي اساتيد  تواند در مناسب كردن چالش ها كه مي ها و وب سايت اي ها تا چند رسانه ازويدئو كنفرانس
اي اطالعات و ارتباطات در ه آوري فن ي لذا براي كاربست بهينه). 3: 1386زماني وكريمي، (مان استفاده شودلومع

اين محورها بر چهاردسته  به شرح زير متمركز . فرآيند آموزش بايد به محورهاي اساسي يادگيري توجه ويژه شود
  :اند شده

هاي يادگيري كه فرد در طول  هاي شناختي براي استفاده از فرصت ي مهارت توسعه: يادگيري براي دانستن
هايي كه  هاي شغلي، بلكه صالحيت كسب نه تنها مهارت: ري براي انجام دادنيادگي. آورد عمر خود به دست مي

رشد : يادگيري براي بودن. فرد را براي هماهنگي با تغييرات محيط پيرامون و تحوالت جهاني سازگار كند
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: زيستنيادگيري براي با هم . پذيري بيشتر عمل كند شخصيت فردي به طوري كه فرد بتواند با آگاهي و مسئوليت
ها، ارج نهادن به همبستگي افراد و جوامع،  هاي سايرافراد و فرهنگ گسترش درك فرد نسبت به ويژگي

  ).16: 1382برورر، دوژونج،و استونت،(گرايي انديشه، درك مشترك و آزاد انديشي است كثرت

ارتباطي ما با هاي  هاي فناوري تنها در روش زندگي و برقراري راه ليكن رشد سريع تغييرات و پيشرفت
هاي شخصي و  ورود رايانه. ثر بوده استؤهاي تدريس و يادگيري ما نيز م يكديگر موثر نبوده، بلكه در روش

هاي تعليم وتربيت در سطح جهان را ملزم به  دسترسي گسترده به اينترنت محيطي را به وجود آورده كه نظام
سرنوشت جوامع  ).2001بريين و همكاران،( ده استتغييراتي بس عمده در ساختار آموزشي و پرورشي خويش كر
بديهي است كه در چنين موقعيتي شناخت . خورد و افراد هر روز بيش از گذشته به اين فناوري مدرن گره مي

  ).1386پورقروقچي،(اي يافته است تأثيرات فناوري اطالعات و ارتباطات بر يادگيري اهميت فزآينده

العمر  كند تا سواد اطالعاتي خود و الگوي يادگيري مادام به افراد كمك مي) ICT(فناوري اطالعات و ارتباطات
  ).1382ديلمقاني،(مورد نياز براي زندگي اجتماعي و كار در يك محيط غني اطالعاتي را ه طور مؤثر توسعه دهند

  العمر يادگيري مادام
هاي خود كوشا هستند و  دانش و مهارتيندي است كه افراد آن در حفظ و توسعه  آالعمر، فر يادگيري مادام

به بياني هدف ). 1978ريچاردز،(باشند هاي زندگي در جهت يادگيري مي عالقمندان به استفاده از تمامي فرصت
توانند توان بالقوه خود را  العمر، بهبود كيفيت زندگي است و افراد توسط اين نوع يادگيري مي اصلي يادگيري مادام
دهد كه  نگاهي به شرايط كنوني جهان ما را به درك اين حقيقت سوق مي). 2009دميرل،(دبه بالفعل مبدل سازن

هاي اخير به  العمر ضرورت اجتناب ناپذير جامعه ماست و ما نه تنها به دليل تحوالتي كه در سال يادگيري مادام
هاي  گيري ها وتصميم نامهي بر هاي فرهنگي و ديني خود به طور جدي سرلوحه وجود آمده، بلكه به دليل پشتوانه

  .خود قرار دهيم

  العمر  ضرورت يادگيري مادام

نيزاظهار 	تاكيد دارند "تغيير"ي  العمر ، برپديده ي ضرورت يادگيري مادام هاي انجام شده درباره تمام بحث
براساس ."دهد، جريان خروشان تغيير است آنچه همه تحوالت ورويدادها را به هم پيوندمي":داشته است

تواند مخرب  چرخه كنوني تغييرداراي دوويژگي بارزاست كه به طوربالقوه مي) 2000(كناپروكروپلي 		نظر
شك درساير  بي. دهد اولين ويژگي، سرعتي است كه باآن تغييرات روي مي. "جهاني بودن"و"سريع بودن ":باشد

ها دردرون يك جامعه  رگونيهاي دوران سازي صورت گرفته است اما اين دگ ادوار عمر انسان نيزدگرگوني
ها به فراتر ازمرزها  گذشت تا آثار آن ها مي ها و حتي سده ماندوسال همجوار محصورمي		وياتعدادي ازجوامع،

هاي مختلف  امروزه، تغيير وتحوالتي كه درزمينه. آن است "جهاني بودن"دومين ويژگي تغيير	يافت مي			گسترش
كند تا تمام  اين وابستگي ايجاب مي. دهند تحت تأثيرقرارداده ومي دهند تمام جوامع را درسطح جهان روي مي

خاطرنشان ) 2000(باتوجه به اين دو ويژگي، كناپروكروپلي . جوامع خودراهمگام باسايركشورها به پيش برند
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كه هم اي كه بايدموردتأكيد قرارگيرد، آن است كه افراد بايد قادربه سازگاري با تغييراتي باشند  كنند، نكته مي
كنند كمك  اي كه درآن زند گي مي سريع است و هم فراگير، تاهم به رشد و ارتقاي خود و هم به بهبود جامعه

هاي رسمي  هاي كسب شده ازطريق آموزش بديهي است براي مواجهه منطقي با تغيير توانايي. كنند
هاي  ها وشناخت ها، نگرش ري مهارتتوانند درطول تحصيالت خود حتي تا پايان دكت كند و افراد نمي نمي			كفايت

العمرچرخه  مداوم يادگيري از  يادگيري مادام).380، ص1383نصرو همكاران، (موردنياز درآينده رابدست آورند
به (هاي در دسترس  آموزش رسمي تا دوران بزرگسالي و يادگيري مستقل در سرتاسر زندگي از طريق فرصت

هاي سني از جوان گرفته تا پير  تژي قوي مربوط به تمامي گروهاين استرا. است) شكل رسمي و غير رسمي
  ).1389ياري،(العمر، مجهز بودن به فاوا است پيش نياز و عامل اصلي يادگيري مادام). 2011بيدخت،(باشد مي

هاي جهاني در اختيار عالقمندان قرار دارد،  بنابراين در عصري كه اطالعات با استفاده از آخرين پيشرفت
ها در امر تعليم وتربيت  هاي گوناگون و انتخاب بهترين ها و خالقيت بر طراحي، سازماندهي و استفاده از ايدهتأكيد 
هاي مناسب آموزشي امري عاقالنه است، زيرا انقالبي فناورانه در آموزش و پرورش  الخصوص در برگزيدن روش علي

ي زندگي ما  لم را تحت تأثير قرار خواهد داد و بر نحوههاي ما  واصوالً ع وقوع يافته است و خواه و ناخواه دانسته
العمر به صورت گسترده و عميق به كار گرفته  اند تا يادگيري مادام ها سبب شده اين فناوري. نيز موثر خواهد بود

  .شود

  العمر روند تحوالت يادگيري مادام

هاي آموزشي  ادبيات سياستوارد  1960العمر در دهه  العمر و آموزش مادام مفهوم يادگيري مادام
المللي در باب  العمر گزارش كمينسيون بين ترين اسناد در باب يادگيري مادام يكي از مهم). 2015استيفن،(شد

. بود» يادگيري براي زيستن، دنياي آموزش و پرورش امروز و فردا«باعنوان 1972توسعه آموزش به يونسكو در 
باشد  المللي مي اي بين اولين فرض مرتبط با ايده جامعه: هار فرض دانستادگارفور وظيفه كميسيون را مبتني بر چ

. باشد فرض دوم اعتقاد به دموكراسي وبه آموزش به عنوان اساس آن مي. هاي مشترك است كه سازگار با آرمان
ها و  فرض سوم اين بود كه هدف توسعه، تحقق كامل انسان، غناي شخصيت انسان، پيچيدگي اشكال حالت

ها وخيالپردازي خالق  ها به عنوان افراد، اعضاي يك خانواده و يك جامعه، مخترع فناوري دات گوناگون انسانتعه
. تواند آن نوع انسان كامل را ايجاد كند العمرو فراگير مي فرض آخر اين بود كه تنها آموزش وپرورش مادام. باشد

العمر  ر آلمان تاسيس شده بود، بر يادگيري مادامد 1951بعد از گزارش فور موسسه آموزش و پرورش يونسكو در 
العمر تبديل شد و در آن موسسه مدلي رسمي براي يادگيري  تمركز كرد و در نتيجه به موسسه يادگيري مادام

در سال ).1980كروپلي،(العمرانتشار يافت العمرتدوين شد ودر كتاب به سوي سيستمي از آموزش مادام مادام
العمربه اين صورت  در اين سند، يادگيري مادام. العمر ارائه داد در باب يادگيري مادام كميسيون اروپايي2000

ها با  ها وشايستگي هاي يادگيري فرد در سرتاسر زندگي با هدف بهبود دانش، مهارت تمام فعاليت: تعريف شده بود
ري انجام رويكرد شخصي، شهروندي، اجتماعي و همچنين رويكرد مرتبط با شغل نسبت به يادگي

ي زيادي  هاي آموزشي تا اندازه هاي ديجيتالي در سياست اهميت فناوري).  2001كميسون اروپايي،(دهد مي
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استفاده از  "آموزش براي همه"در چارچوب اقدامي گردهمايي داكار يكي از دوازده راهبرد . شناخته شده است
يكي از ). 2000يونسكو،(اف اين گردهمايي بودهاي اطالعاتي و ارتباطي براي كمك به دستيابي به اهد فناوري

  .كند هاي ديجيتالي اين است كه از يادگيري مادام العمر حمايت مي هاي فناوري ترين جنبه مهم

  العمر پيش نيازهاي توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات براي يادگيري مادام

اندازي و توسعه فناوري اطالعات و  هاي چندي است كه در هنگام راه العمر داراي مشخصه يادگيري مادام
در اين  العمر يادگيري مادامويژگي اصلي  . ها را مورد توجه قرار داد العمر بايد آن ارتباطات براي يادگيرندگان مادام

زگهواره «همان مثال معروفالعمر يعني  و نه آموزش در مركز توجه قرار دارد مادام "يادگيري "عبارت نهفته است 
 ).2002كالگلو،(هاي زمان، مكان، سازمان و نهاد را ندارد كه هيچ يك از محدوديت» ش بجوي استتا گور دان

كنند، و تسهيالت يادگيري بايد امكان حمايت  هاي مختلف رشد مي ها در طول حيات در زمينه دانش و شايستگي
ي خاص فراهم كنند و اين امر داراي  ها را در سطوح مختلف در يك زمينه از يادگيري دانش و شايستگي

  :ها اشاره شده است هاي چندي است كه در زير به آن داللت

گيرد به اين معنا است كه يادگيرنده خود مسئول فرآيند  قتي يادگيرنده در كانون توجه قرار ميابتدا اين كه و
العمر خود  يادگيرندگان مادام). 2003؛ النگ ورث، 1992شوئل، (يادگيري است و نه يك معلم يا يك موسسه 

. دهند به طور همزمان انجام ميهاي گوناگون  هاي يادگيري مختلفي را در زمينه توانند فعاليت راهبر هستند و مي
براي آن كه يادگيرنده خود راهبر باشد الزم است در موقعيتي قرار گيرد تا بتواند آنچه را كه در دسترس است 

دوم آنكه  . پايش كرده و مشخص كند كه آيا با نيازها و ترجيحات دانش قبلي و موقعيت كنوني او همخواني دارد
سوم اين كه . هاي يادگيري رسمي و غير رسمي داخل ميشوند والً در فعاليتيادگيرندگان درطول زندگي معم

ي معين، با سطوح مختلفي از شايستگي حضور دارند  مشاركت كنندگان در يك شبكه يادگيري در يك زمينه
مجموعه . چهارم اين كه براي اطمينان از اين ركورد رشد شايستگي فرد به نحو پيوسته و استانداردي حفظ شود

ماند و در طول زمان آموزش رسمي  باشد اين مجموعه كارها پيش يادگيرندگان مي كار الكترونيكي قابل حمل مي
  ).2003؛ تروئر و جنسون، 2004ميسون،(و غير رسمي از آن استفاده كرده و همچنين آن را به رزو مي كنند

ها بايد امكانات يادگيري  ازمنديموسسات آموزشي و ديگر مهيا كنندگان يادگيري براي دستيابي به اين ني
پذيري را ارائه دهندكه با نيازهاي يادگيرندگان در هر سطحي و در تمام طول زندگي همخواني داشته باشد  انعطاف

ي خاص  هاي خود را در زمينه العمر دانش و مهارت و شايستگي افراد بايد با استفاده از تسهيالت يادگيري مادام
توانند با استفاده از فناوري اطالعات وارتباطات با به اشتراك گذاشتن دانش خود و  يها م افزايش دهند و آن

 .حمايت از ديگر يادگيرندگان در ارائه تسهيالت مشاركت ورزند
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  هاي يادگيري جديد العمر و تئوري يادگيري مادام

باب يادگيري پيوند نخورده العمر به هيچ نظريه  خاصي در  در اسنادي كه تاكنون منتشر شده، يادگيري مادام
ها و  تواند فرآيند كسب و بهبود دانش، مهارت هاي اخير مي بنابراين بررسي اين كه تا چه اندازه پيشرفت. است

يكي از اين : سه رويكرد جديد نسبت به يادگيري وجود دارد. رسد ها را توضيح دهد، مفيد به نظر مي شايستگي
م اعصاب است و دوتا نظريه اخير شديداً مرتبط با يادگيري در محيط يادگيري هاي علو رويكردها متمركز بر يافته

باشند، بنابراين ضروري است  كه خاطر نشان سازيم اين نوع يادگيري  مبتني بر فناوري اطالعات و ارتباطات مي
نظريه كه به  هدف اين دو. باشد در مقايسه با يادگيري سنتي، نيازمند شايستگي يادگيري خود تنظيم كننده مي

شوند،  شناخته مي) 2011كارونر، (گرايي و نظريه يادگيري زايشي) 2004زيمنس،(نام نظريه يادگيري پيوندگرايي
توانند به  اين نظريات بهتر مي. اين است كه به توضيح يادگيري مشاركتي در محيط يادگيري مجازي بپردازند

  .اطالعات و ارتباطات بپردازندالعمر در عصر فناوري  توضيح وتشريح يادگيري مادام

  پيوندگرايي) الف

نظريه يادگيري مربوط به عصر : پيوند گرايي«در پژوهشي در مورد اينترنت با عنوان) 2005(٥جورج زيمنس
ازجمله (استدالل وي در اين پژوهش اين بود كه نظريات يادگيري سنتي . پرداخت» فناوري اطالعات و ارتباطات

در زماني گسترش يافتند كه فناوري اطالعات وارتباطات وجود ) ايي و ساختارگراييرفتارگرايي، شناخت گر
. دهد نپرداختند ها رخ مي نداشتند و بنابراين آن نظريات به آن نوع يادگيري كه بيرون از افراد و در سازمان

ودسازماندهي پيوندگرايي، بر طبق نظر زيمنس ادغام اصول بررسي شده نظريات آشوب، شبكه و پيچيدگي و خ
  .باشد بوده و شامل اصول زير مي

 .يادگيري و دانش در تنوع عقايد يافته مي شود

 .باشد هاي تخصصي يا منابع اطالعاتي مي يادگيري فرآيند برقراري ارتباط بين گره

 .يادگيري ممكن است در ابزارها و وسايل غير انساني قرار داشته باشد

 .شود چيزي است كه اآلن دانسته ميتر از آن  ظرفيت دانستن بيشتر جدي

 .پرورش و نگهداري ارتباطات براي تسهيل يادگيري مداوم ضروري است

 .ها و مفاهيم يك مهارت اساسي است ها، ايده توانايي ديدن ارتباطات بين حوزه

 تصميم سازي خود يك فرآيند يادگيري. هاي يادگيري است هدف تمام فعاليت) دانش مناسب و به روز(رواج
. شود انتخاب اين كه چه چيزي را بياموزيم و معناي اطالعات ورودي از طريق لنز واقعيت متغير نگريسته مي. است

                                                            
. 5 Siemens 
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در حالي كه ممكن است پاسخي امروز درست باشد، به خاطر تغيير در فضاي اطالعاتي اثرگذار بر تصميم ممكن 
 ).2004زيمنس،(است آن پاسخ فردا غلط باشد

تر نسبت به يادگيري را  در باب دانستن دانش، رويكردي نظام يافته) 2006(زيمنس در پژوهشي ديگر از 
  :دهد و اين فرآيند در سه مرحله رخ مي. يادگيري براي رسيدن به دانستن است. يابيم مي

 )مطالعه و بررسي، تحقيق، تصميم گيري، انتخاب و عدم انتخاب(مرحله آماده سازي

 )دانشاكتساب (مرحله رخ دادن يادگيري

 ).تواند در مرحله دوم اتفاق بيفتد كه همچنين مي(مرحله ارزيابي

ها موجوداتي خارجي هستند كه  ، گره"باشد ها مي يادگيري فرآيند ايجاد شبكه ")2006(بر طبق نظر زيمنس
ها و  خانهتوانند افراد، سازمان كتاب ها مي يا آن كه گره. ها استفاده كنيم ها براي تشكيل شبكه توانيم از آن مي

بنابراين زيمنس از استعاره . كنيم بندي مي ها و پايگاه داده و يا هرنوع منابع دانش راپيوند داده و صورت سايت
  .كند شبكه براي توصيف يادگيري هم در يك جامعه يادگيرندگان وهم براي يادگيري فردي استفاده مي

  گرايي زايشي) ب
).  2011(باب يادگيري است كه از سوي كارنرو حمايت شده استهاي اخير در  زايشي گرايي يكي از ايده

كند و نظريات  هاي مغتنمي براي يادگيري فراهم مي استدالل وي اين است كه منابع آموزشي آزاد فرصت
قادر به ضبط پيچيدگي يادگيري در محيط يادگيري ) رفتارگرايي، شناخت گرايي، ساختارگرايي(يادگيري سنتي

او همچنين منتقد مفهوم پيوندگرايي كه زيمنس مطرح كرد . باشند اطالعات و ارتباطات نمي مبتني بر فناوري
از نظر كارونر آن چه ما به آن نياز . باشد، زيرا به نظر وي مفهوم زيمنس بيش از اندازه بر افراد متمركز است مي

گرايي،  در رويكرد زايشي. ي استهاي مختلف افزايش يادگيري اجتماع ها و راه داريم فهرست جديدي از شايستگي
گيرد يعني فعاليتي كه دانش جديد را از دانش مدون  زدايي در نظر مي كارونر يادگيري را به عنوان فعاليت دانش

شود كه توانايي يگانه انسان را  گرايي به عنوان خلق دوباره و پيوسته دانشي دريافت مي زايشي. كند قبلي ايجاد مي
طلبد تا معنا را خارج از بدنه دانش سنتي به اشتراك گذاشته شده شكل  د از تجربه ميبراي اخذ معناي جدي

  ).2011كارونر،(دهد

  هاي كليدي العمر و شايستگي يادگيري مادام
از زماني كه آموزش و پرورش براي تعليم انسان به كار گرفته شد، هميشه اين سئوال مطرح بوده است كه 

تواند به افراد براي بهبود  سئوال اصلي هميشه اين بوده كه چگونه آموزش مي. چه چيزي را بايد تدريس كرد
تعريف و انتخاب "پروژه  OECDها براي زندگي اجتماعي كمك بكند؟ در  شان  و آماده كردن آن شخصيت
هاي كليدي بود كه در  را آغاز كرد كه هدف آن تدوين چارچوبي مفهومي براي شناسايي شايستگي "ها شايستگي

اي را به عنوان  ، پارلمان و شوراي اروپا بيانيه1995در سال. العمر بايد كسب شده يا بهبود يابند ادگيري مادامي
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هدف اين بيانيه افزايش آگاهي شهروندان ) 1995پارلمان اروپا،(العمر انتشار داد سال اروپايي يادگيري مادام
  .امكانات الزم براي آن بودالعمر و تهيه  ي نياز به يادگيري مادام اروپايي درباره

العمر بايد شامل كل طيف يادگيري  در سندي كه كميسيون اروپا منتشر كرد بيان داشت كه يادگيري مادام
اين گفتگو همچنين اهداف يادگيري را برجسته ساخت كه شامل ابعاد ايفاي نقش . رسمي، غير رسمي را بشود

در ). 2001كميسيون اروپا، (ونيز ابعاد مرتبط با شغل بودفعال شهروندي، تحقق كامل فردي وشمول اجتماعي 
العمر، كميسيون اروپا شاهد رخ دادن تغيير از دانش  طراحي آرمان آموزش و پرورش نوآورانه براي يادگيري مادام

شايستگي كليدي را  8، شورا و پارلمان اروپا فهرستي از 2006در سال . به شايستگي و از آموزش به يادگيري بود
  :العمر ارائه داد كه عبارت هستند از براي يادگيري مادام

 برقراري ارتباطات به زبان مادري                    

 برقراري ارتباطات به زبان خارجي

 هايي در علوم و فناوري هاي رياضي و همچنين شايستگي دارا بودن شايستگي

 هاي ديجيتالي شايستگي

 يادگيري براي يادگيري

 هاي شهروندي و اجتماعي  شايستگي

 احساس ابتكار عمل و كارآفريني

 ).2006كميسيون اروپا،(آگاهي و اظهار فرهنگي

العمر توجه زيادي به خود جلب كرده  ي يادگيري مادام مفهوم يادگيري خود تنظيم كننده اخيرا در حوزه
شت شايستگي است كه از جانب شورا و يادگيري خود تنظيم كننده يا يادگيري براي يادگيري يكي از ه. است

در  "العمر هاي كليدي براي يادگيري مادام ي شايستگي پيشنهادهايي درباره"پارلمان اروپا در فهرستي با عنوان
العمر  يادگيري خود تنظيم كننده مفهومي بسيار مهم در يادگيري مادام). 2006شوراي اروپا،(پذيرفته شد2006

هرچند (كنند ادگيري رسمي، معلمان واستادان افراد را در فرآيند يادگيري هدايت ميدر حالي كه در ي. باشد مي
هاي  ظرفيت يادگيري خود تنظيم كننده داراي اهميت خاصي در محيط). دريادگيري غير رسمي اينگونه نيست

كارنرو (ت هاي ارتقا يافته به واسطه فناوري اطالعات و ارتباطات اس يادگيري باز مانند يادگيري در محيط
  ).2013؛ كارنرو و استيفن،2011وهمكاران، 
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  نتيجه گيري 
هاي  درجهاني با پيچيدگي. هاي يونسكو است ترين رسالت العمر از مهم امروزه ترويج آموزش ويادگيري مادام

هاي پيش رو  بسيار كه مدام وبا سرعت در حال تغيير است، الزم است افراد براي كنار آمدن با انواع چالش
 ي هاي خود اعم از دانش، بينش و مهارت را مطابق با شرايط وبه كمك همه ي كسب كنند يا دانستهيها قابليت

. بدون شك در اين زمينه تاثير فناوري اطالعات وارتباطات اجتناب ناپذير است. اشكال يادگيري ارتقاء دهند
وجه به اهميتي كه آموزش در زندگي همزمان با پيشرفت علم و گسترش جوامع بشري وپراكندگي جمعيت وبا ت

  .انسان دارد، هم نياز وهم ميزان استفاده از فناوري اطالعات وارتباطات  افزايش يافته است

امروزه جوامعي موفق هستند كه سيستم آموزشي فعال و كارآمدي دارند كه در كنار معلمان آموزش ديده از 
همان طور كه گفته شد فناوري اطالعات جزء  .كنند مي هاي نوين آموزشي وارتباطي نيز استفاده تكنولوژي

هاي غير رسمي ايجاد كرده و  هاي رسمي وهم آموزش هايي هستند كه تحوالت زيادي را هم در آموزش رسانه
  .اند العمر شده باعث ارتقاي سطح يادگيري مادام

ها و كشف و پرورش استعدادهاي  فناوري اطالعات وارتباطات ابزار قوي تربيتي براي گسترش ظرفيتبنابراين 
استفاده از فناوري اطالعات وارتباطات براي گسترش . انساني باالخره ظرفي براي يادگيري از طريق تعامل است

توان شرايطي را براي يادگيرنده ايجادكرد  ها مي سطح سواد واطالعات از ضروريات است زيرا با اتكا به اين فناوري
ها وافكار خود را با يادگيرندگاني از  ها وايده يند يادگيري خود را هدايت كرده، ديدگاهآفر تا بااستفاده از تكنولوژي

اي براي گسترش تعليم وتربيت و  فناوري اطالعات وارتباطات ظرفيت گسترده. سراسر دنيا به اشتراك بگذارند
  .دسترسي همگان به آموزش ويادگيري ايجاد كرده است

  

  منابع

، بررسي جايگاه آموزش رسمي و غير رسمي )1389(؛ اشكوه حسن؛كلوي آيالرافضل نيا، محمدرضا 
 57-68ويادگيري مادام العمر در عصر ناپايداري اطالعات، آموزش مهندسي ايران،صص

به سوي يادگيري برخط، ترجمه فريده مشايخ و عباس بازرگان، تهران ، ). 1382(بروور، دوژونج، استونت
  .نشرآگاه

، تاثير فناوري اطالعات بر سازمان، جامعه و فرد، ماهنامه تدبير، سال هجدهم، )1386(ا،حسن پور، قروقچي،
  .72-74، صص18شماره ي

 .3در آموزش، مجله ي تكنولوژي آموزشي، شماره ي ) ICT(، هدف از توسعه ي )1382(ديلمقاني، ميترا
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  بررسي نقش هاي اثربخش مؤسسات آموزش عالي در اجراي آموزش و يادگيري مادام العمر
  

  3پرستو نبيئي، 2،  دكتر مريم شفيعي1فهيمه كشاورزي
  
 

  : چكيده
العمر در آموزش عالي نياز به عنصر آموزش و يادگيري مادام با توجه به موضوع پژوهش حاضر و با تأكيد بر نقش       

هاي سنتي حاكم بر نظام نگاهي كه فراتر از ديدگاه. هاي نظام آموزش عالي استايجاد نگاهي نو به كاركردها و رسالت
ازهاي جامعه و آموزش عالي است، نگاهي كه شرايط و تحوالت محيطي را به صورتي انديشمندانه و نوآورانه متناسب با ني

. توانمندي دانشجويان به صورتي اثربخش مديريت و رهبري كند و زمينه ساز آموزش و يادگيري مادام العمر در آنها باشد
العمر با توجه به در اجراي آموزش و يادگيري مادامبنابراين در اين مطالعه هدف درك و اهميت جايگاه نظام آموزش عالي 

با توجه به مسائل فوق و درك اهميت و ضرورت . متفاوت نسبت به گذشته استا نگاهي نقش و رسالت آموزش عالي ب
اي، در اين مطالعه سعي خواهد شد تا با بررسي نقش و رسالت آموزش عالي و بررسي اهداف و رسالت بررسي چنين مسأله

عمر و نقش آن در رشد و توسعه اليادگيري دانشجويان، همچنين بررسي آموزش و يادگيري مادام-آن در فرايند ياددهي
العمر با ارائه راهكارهايي پرداخته اجراي اثربخش آموزش و يادگيري مادامجامعه، به بررسي نقش مؤسسات آموزش عالي در 

تواند با يادگيري مادام العمر مي: بر اين اساس مي توان ذكر كرد. روش مورد استفاده در اين پژوهش كتابخانه اي بود. شود
و محققان، دانشجويان و موسسات آموزش عالي است شكل  استادانت بين موسسات آموزشي و جامعه كه شامل تعامال

در يادگيري مادام العمر، مستقل بودن و خود راهبري، استفاده از . بگيرد و بدين طريق در توسعه نقش اساسي داشته باشد
يري فكري و مهارتي، سازگاري با محيط، مساله محوري، ايجاد تجارب قبلي خود و ديگران، تنوع منابع يادگيري، انعطاف پذ

اينجاست كه نقش و رسالت . انگيزه در يادگيرنده، روزآمد سازي مهارت هاي زندگي، عوامل حياتي به شمار مي روند
- گر، تسريع كننده و شتابدر واقع مؤسسات آموزش عالي زمينه ساز، تسهيل. گرددمؤسسات آموزش عالي مشخص مي

  . هنده به جريان آموزش و يادگيري مادام العمر هستندد

  
  . يادگيري، يادگيري مادام العمر، آموزش عالي، اثربخشي آموزش: هاي كليديواژه

  
                                                      

 .دانشجوي دكتري دانشگاه شيراز، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، رشته مطالعات برنامه درسي .1
Fahimehkeshavarz@yahoo.com  

  )نويسنده مسئول(شيراز، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، بخش مديريت و برنامه ريزي آموزشي دانشگاهاستاديار  .2
  Maryam.shafiei@gmail.com: ايميل

 Parastoo_nabeei@yahoo.com. كارشناس ارشد مديريت آموزشي دانشگاه شيراز . 3
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  مقدمه

هاي آموزشي و نياز دانشجويان و الملل در عرصههاي بينتغيير و تحوالت جوامع و رشد و گسترش رقابت   
ها و مؤسسات ها، نقش دانشگاهجديد به منظور كسب موفقيت در اين رقابتفراگيران به دانش و اطالعات 

تر سازي موفقيت آنان مهمهاي مختلف را در ايجاد آمادگي و زمينههاي درسي رشتهآموزش عالي و برنامه
معتقد است آموزش عالي به عنوان ) 2000(بالدرسون اين زمينه در ). 2012، 1ميركا و رسيو(ساخته است 

دهنده منابع انساني، در مسير دستيابي به توسعه پايدار مبتني بر مالحظات جهاني ترين نهاد توسعهاصلي
بويد، گلدهابر، النك فورد و و يا اينكه ).  1391نقل در كرمي و همكاران، (شدن، نقش حساسي بر عهده دارد 

دانند كه بايد به اعتالي اي اجتماعي ميهترين نهادترين و سازنده، دانشگاه را يكي از مهم)2007 (2ويكوف
- هاي جديد و دريافت دانش، توانمندي و توسعه همه جانبه در هر جامعه منجر شود، زيرا منشأ دانشخالقيت

ضروري است بر اين اساس . گيردها صورت ميهاي روز دنيا و كاربرد آن در مسائل مختلف از طريق دانشگاه
هاي روز آمد از محيط و به كسب آگاهيراهبردهاي مناسب الي با اتخاذ ها و مؤسسات آموزش عدانشگاه

هاي موجود مجهز سازند تا تحقق رسالت و مأموريت نظام آموزشي به تحوالت آن بپردازند، خود را با پيشرفت
كند تا با اجراي بسياري از راهبردها رسالت آموزش عالي ايجاب مي در واقع. اي اثربخش عملي گرددگونه

، 5؛ باون2015، 4؛ كري2009، 3آلتاباخ و ريزنبرگ و رامبلي(باشد درصدد بهره بردن از محيط جهاني جديد 
2013 .(  
هاي اثربخش براي جذب هاي تحصيلي و برنامهها ناگزيز از طراحي و اجراي دورهدانشگاهدر اين راستا       

و 6گلدفينك (باشند هاي درسي اثربخش ميهاي خود در قالب برنامهها و پژوهشس يافتهدانشجو و نيز انعكا
در واقع اثربخشي، بررسي ميزان مؤثر بودن اقدامات انجام شده براي دستيابي به اهداف از  ).2007همكاران، 

- ها اندازهطلوبيتتر در يك مطالعه اثربخشي، ميزان تحقق اهداف و مبه عبارتي ساده. پيش تعيين شده است

؛ 2013؛ هارلچر و همكاران، 2015مازاني، ( اند محققان بسياري به مطالعه اثربخشي پرداخته. شودگيري مي
زاده و احمدوند، ؛ ترك2004، 8؛ هنري2012، 7؛ داگرتي، فيليپس، پان و كريمي2004كانفري و استوهي، 

                                                      
1. Mircea & Reescu 
2. Boyd & Goldhaber & Lankford & Wyckoff 
3. Altbach  & Reisberg & Rumbley 
4. Carey 
5. Bowen 
6. Goldfinch 
7. Daugherty   & Phillips   &  Pane & Karam 
8. Henri 
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در اين راستا مؤسسات آموزش  .)1995، 2نيكولز 1388؛ دفت، 2008، 1؛ مارتز2007؛ هوي و ميسكل، 1388
و كروپلي  كناپر. عالي رسالت خطيري دارند و بايستي زمينه ساز آموزش و يادگيري مادام العمر باشند

هايي كه هاي نهادينه شده است، نه توانايياي از قابليتمعتقدند يادگيري مادام العمر نيازمند مجموعه) 2001(
اي، ناپايدار و هاي لحظهيادگيريهمچنين  .شوندمدت زماني كوتاه به دست آورده مي در ناگهاني و به طور
   .دنشوو دائماً متحول مي گرددميكه عمق آن دستخوش تغييرات زماني و مكاني هستند  سطحي

هاي يادگيري، دانش، فرصت در حاليكه يادگيري مادام العمر فرآيندي است كه طي آن افراد از طريق      
به بيان ديگر، آموزش بايد يادگيرندگاني سازگار و . دهندمهارت ها و عاليق خود را در زندگي رشد و توسعه مي

سازنده كه مسئوليت يادگيري خود را مي پذيرند تربيت كند كه قادر باشد به انتخاب هاي هوشمندانه دست 
كند و آنها را ارزيابي نمايد و از اين راه  بزند و اين بدان معناست كه فرد چگونه بايد نسبت به پديده ها فكر

اين تعريف بياني ملموس از توانايي يادگيري مادام العمر را نشان . دانش پايه ي خويش را دوباره بازسازي نمايد
مي دهد نوعي يادگيري كه تمام فعاليت هاي يادگيري سرتاسر زندگي را با هدف بهبود دانش، مهارت ها، و 

 يديعمحمدزاده و س( گيردمدني، اجتماعي يا شغلي در بر مي چشم انداز فردي،شايستگي ها در يك 
با درك اهميت مسأله فوق، و بر اساس تحقيقات صورت گرفته ضرورت بكارگيري آموزش و ). 1390،رضواني

افضل نيا ؛ 1390محمدي مهر و همكاران، ؛ 1391برزگر، (شود يادگيري مادام العمر بيش از پيش احساس مي
؛ چاپمن و 2000؛ نيكولز، 2009دي ماير، ؛ 1394، ؛ صيف1389د و همكاران، ؛ جاه1389همكاران،  و

؛ بوردون، 2012آيرينا، ؛ 2001، و كروپلي كناپر؛ 2014، 3هايد و فيليبسون؛ 2009كولينز، ؛ 1997همكاران، 
معتقدند كه  ،)2009(4تامسون، هارور و يوري در اين راستا ). 2015؛ به نقل از دويسي، 2006؛ آيهان، 2014

سازي تنها از طريق به دست آوردن نيازهاي محيط و طراحي يك برنامه آموزشي به طور خاص جهت آماده
توان راهي جهت فارغ التحصيالن براي روبرو شدن با نيازهاي محيط، ارزيابي مجدد و مداوم اين نيازها مي

  .اهداف و اثربخشي آن به دست آورد پيشبرد حرفه و اطمينان از تحقق
عالي  در آموزشالعمر آموزش و يادگيري مادامعنصر نقش با توجه به موضوع پژوهش حاضر و با تأكيد بر        

هاي كه فراتر از ديدگاه نگاهي.  هاي نظام آموزش عالي استنياز به ايجاد نگاهي نو به كاركردها و رسالت
است، نگاهي كه شرايط و تحوالت محيطي را به صورتي انديشمندانه و  الينظام آموزش عسنتي حاكم بر 

د و زمينه نوآورانه متناسب با نيازهاي جامعه و توانمندي دانشجويان به صورتي اثربخش مديريت و رهبري كن
  . ساز آموزش و يادگيري مادام العمر در آنها باشد

                                                      
1. Martz  
2. Nicols 
5. Hyde & Phillipson 
4. Thompson & Harver & Eure 
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  : شودچنين مطالعاتي بيش از پيش احساس مي بنابر آنچه ذكر گرديد و به داليل زير ضرورت انجام
  

 توجه به نقش و اهميت رسالت آموزش عالي در اجراي و توسعه آموزش و يادگيري مادام العمر -

 توجه و تمركز بر ارزش و اهميت آموزش و يادگيري مادام العمر در موسسات آموزش عالي -

 و يادگيري مادام العمر  آموزشران اصلي در اجراي اثربخش توجه به ذينفعان و كارگزا -

 اهميت اجراي اثربخش يادگيري مادام العمر در جامعه و نقش آن در توسعه كشور  -

  پذيري نسبت به اجراي اثربخش آموزش و يادگيري مادام العمر فرهنگ سازي و مسئوليت -
العمر با يادگيري مادامبنابراين در اين مطالعه هدف درك و اهميت جايگاه نظام آموزش عالي در اجراي آموزش و 

با توجه به مسائل فوق و درك . توجه به نقش و رسالت آموزش عالي با نگاهي متفاوت نسبت به گذشته است
اي، در اين مطالعه سعي خواهد شد تا با بررسي نقش و رسالت آموزش اهميت و ضرورت بررسي چنين مسأله

ادگيري دانشجويان، همچنين بررسي آموزش و يادگيري ي-عالي و بررسي اهداف و رسالت آن در فرايند ياددهي
العمر و نقش آن در رشد و توسعه جامعه، به بررسي نقش مؤسسات آموزش عالي در اجراي اثربخش آموزش مادام

  . العمر با ارائه راهكارهايي پرداخته شودو يادگيري مادام
  

و ماهيت مطالعه حاضر، روش مورد مطالعه به صورت كيفي، اسنادي و  با توجه به ويژگي: روش شناسي
 ,Springerهاي اطالعاتيهاي خارج از كشور از پايگاهاي است، بر اين اساس براي دستيابي به پژوهشكتابخانه

Science direct, Ebsco, Emerald, ISI, Eric, Francis & Taylor   استفاده شده است و براي
هاي اطالعاتي بانك مقاالت نشريات كشور، نابع داخل كشور ضمن استفاده از كتب موجود، از پايگاهدسترسي به م

پايگاه اطالعات پژوهشي جهاد دانشگاهي، پايگاه مدارك و اطالعات علمي ايران، سيويليكا، نورمگز، نمامتن 
بع موجود در رابطه با موضوع احصاء كتابخانه اي ، ابتدا منا -در اين پژوهش با شيوه تحليلي  .استفاده شده است

  .شد و سپس با گزينش و تحليل منابع در جهت اشباع نظري در موضوع مورد نظر عمل شد
  

  العمرآموزش و يادگيري مادام

توان و مي) 2014بوردون، (از زمان باستان آغاز شده ) 2012آيرينا، (العمر مفهوم جديدي نيست يادگيري مادام
 90اما در دهه ). 2015؛ به نقل از دويسي، 2006آيهان، (كتاب جمهوري افالطون آورد  براي آن شواهدي در

المللي براي داشتن مدرك هاي جديد و رقابت بينميالدي در پي ايجاد جامعه دانشي، نياز به استفاده از تكنولوژي
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ي جديدي ، ايده1العمر گرچه، مفهوم يادگيري مادام). 2014بوردون، (است و اشتغال، گسترش وسيعي يافته 
- ي مادام العمر استعداد انسان توجه داشتهي نهفته در آن يعني، توسعهنيست؛ اما امروه اغلب صاحبنظران بر ايده

اند كه با توجه به تغييرات اقتصادي و نيز  به اين نتيجه رسيده) 2014( 2در اين زمينه هايد و فيليبسون. اند
 دردر واقع . در طول زندگي الزم و ضروري است ها براي مردمي مهارتتوسعه اجتماعي، مداومت به يادگيري و

 بدين. ماست زندگي نشدني جدا عضو اطالعات و دانش كردن روز به و است بقا عامل مداوم يادگيري حاضر دوران
 به شهروندان يهمه هاي نياز از قرن اين زيرا اند، ناميده "يادگيري قرن" را آن كه ايم شده وارد قرني به ترتيب

  . )1391 برزگر، از نقل به 2006وست،(كند مي حمايت العمر مادام يادگيري

  : برانديسما يادگيري مادام العمر را اينگونه تعريف كرده استدر اين راستا  

 فرايندي كه طي آن هم افراد شاغل و هم افراد بيكار به طور مستمر و پيوسته خود را پرورش مي دهند.  
 فرايندي كه مي تواند هم فعاليت هاي رسمي و هم فعاليت هاي غير رسمي را شامل مي شود.  
     فرايندي كه منجر به ايجاد ساختارهايي براي نهادينه شدن يادگيري مادام العمر و خلـق شـرايطي بـراي

  ). 1389از جاهد و همكاران،  نقل به 1997برانديسما،(. تسهيل يادگيري و نحوه ي يادگيري مي شود

 "،"يادگيري در دوران زندگي "بنابر نظر محققان ذكر شده، يادگيري مادام العمر تحت عنوان عناوين ديگري
يادگيري مادام العمر داراي كليتي است كه همه سطوح و . نيز آمده است "يادگيري مستمر "،"يادگيري مداوم

ج از مدرسه را با محيط يادگيري مراحل سني را دربر مي گيرد و در پي آن است تا محيط هاي يادگيري خار
يادگيري مداوم بيانگر آن است كه هر . درون مدرسه ارتباط دارد و مرز هاي تصنعي يادگيري را از بين ببرد

  . موقعيت و محيطي، يك محيط يادگيري بالقوه است و در نتيجه مدرسه جايگاه منحصر تعليم و تربيت نيست
اندوختن و به روز كردن : ادگيري مادام العمر اين چنين تعريف شده استدر بيانيه ي كميسيون اروپايي، ي     

تمام انواع توانايي ها، عالئق، دانش و ويژگي ها از سالهاي نخستين زندگي تا آخرين سالهاي بازنشستگي، اين امر 
ت فعال در به توسعه دانش و شايستگي هايي كه هر شهروند را جهت منطبق شدن با جامعه دانايي محور و مشارك

هم چنين اين . همه ابعاد زندگي و هم چنين تحت كنترل درآوردن بيشتر آينده اش توانا مي سازد، اشاره دارد
نظير يادگيري در محيط هاي رسمي، دانشگاه، (كميسيون اين نوع يادگيري را مشتمل بر همه ي اشكال يادگيري

ك كارگاه فرا گرفته مي شود، يادگيري غير رسمي مدرسه، يادگيري نيمه رسمي و مهارت هاي حرفه اي كه در ي
 و محمدزاده .(مي داند) دانش عمومي، يادگيري نحوه كاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات از فرزندان توسط والدين

ي يادگيري مادام العمر و تداوم يز مجموعه مهارت هاي تشكيل دهندهكاتن و هاردن ن ).1390، رضواني ديسعي
                                                      

3. Lifelong  learning 
4. Hyde and Phillipson 
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ايجاد توانمندي هايي نظير مهارت هاي ارتباطي، يادگيري خود محور، جستجو در محيط هاي  آمورشي را در
الكترونيكي و كتابخانه اي، مطالعه و راهبرد هاي يادگيري، خودآگاهي، خودنظارتي، مهارت هاي تفكري سطوح 

  ). 1386حسيني، (بي يادگيري در فراگيران مي دانند باال و در نهايت مهارت خود ارزيا
يادگيري مادام العمر مترادف جديدي براي يادگيري است و دستاورد رشد تصاعدي اطالعات الزم به ذكر است     

است كه در جريان اين فرآيند توسعه دانش، مهارت ها، عاليق و فرصت هاي يادگيري در زندگي براي افراد حفظ 
گهواره تا گور بدون تحميل و اجبار و با ميل و  يادگيري مادام العمر دربرگيرنده ي فرآيند يادگيري از. مي شود

براماي درمورد يادگيري مادام العمر اين واژه را به معناي يادگيري چگونه آموختن، يادگيري در . عالقه فردي است
ز و سواد سراسر زندگي، يادگيري فارغ از انتخاب، يادگيري خود راهبر و يا خود حمايتي، يادگيري بدون حد و مر

  . )1390محمدي مهر و همكاران، (تي به كار مي برد اطالعا
  

  اهميت و ضرورت آموزش و يادگيري مادام العمر 

 را آن و دهند مي نسبت فرد زندگي طول در به يادگيري را العمر، مادام يادگيري عبارت همچنان كه ذكر گرديد،
 دانشجو يادگيري بنابراين. دانندنمي كار محيط شده در كسب دانش يا و تحصيل زمان در تنها مختص يادگيري

 جهت هايي مهارت و ها نگرش به تجهيز دانشجويان است، اهميت حايز دانشگاهي آموزش در كه محور، آنچه
 موضوع اين به نگرش ايجاد و است تحصيل از از فراغت بعد هم و رسمي آموزش در هم خودشان يادگيري توسط

 در علمي، غير جلسات در هم و دانشگاهي نشست هاي علمي در هم متنوعي خيلي هاي زمينه در كه يادگيري
). 1390نقل در محمدي مهر و همكاران، 2010ديميريل و كاسكان، (  ميافتد اتفاق خانواده و كار جامعه، محيط

  :باشدهاي وجود آموزش و يادگيري مادام العمر به شرح زير ميبر اساس آنچه ذكر گرديد برخي از ضرورت
در اين يادگيري اشخاص به . مادام العمر فرد در تمام طول عمر به آموختن مشغول است در يادگيري -1

 2003ريچاردسون و ولف، ( طور پيوسته دانش، مهارت ها و عاليقشان را در زندگي افزايش مي دهند
 ). 1394يف، نقل در ص

رتقا كيفيت و محيط و اهدف از يادگيري مادام العمر بقا در دنياي پرتالطم تنش زا و تطابق خود با  -2
  )1387افضل نيا، (كميت زندگي فرد است 

 كنيم زندگي مي سياسي و اقتصادي اجتماعي، هاي پيچيدگي با و تغيير درحال سرعت به دنيايي در ما -3
 به فرد قادر يك. است جديد دانش و مهارتها ها، ديدگاه سريع كسب طريق از سازگاري نيازمند كه
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 در صورتي جز هم جامعه و باشد مستمر يادگيرنده اينكه مگر بود، نخواهد زندگي چالشهاي با رويارويي
  .بود نخواهد پايدار باشد، يادگيرنده اي جامعه كه

  .است كار نيروي دانش و مهارتها سطح باالبردن براي اساسي اقداماتي نيازمند محور دانش اقتصاد ايجاد -4
به  سوادآموزي، همچون پايه مهارتهاي. گردد برمي اجتماعي انسجام به همه براي العمر مادام يادگيري -5

  .كنند مي كمك شهروندي مشاركت و توانمندسازي
  .است حياتي زندگي، كيفيت بهبود براي يادگيري -6
  . كند مي كمك پايدار توسعه به العمر مادام يادگيري -7

  
  در اجراي آموزش و يادگيري مادام العمرنقش و رسالت مؤسسات آموزش عالي 

  

 منبع ترين مهم عالي آموزش) 1391 برزگر از نقل به 2001 ايكيسياازهو،(  يگفته به بنا آموزشي مقاطع ميان در
 كند ايفا العمر مادام يادگيري گسترش و تحقق در مهمي نقش تواند مي پژوهش و تكنولوژي و علم توليد محل و

 ديگر و ها دانشگاه امروزه. است برخوردار چديد هاي تفكر و ها ايده ايجاد براي وسيعي ي بالقوه توانايي از كه، چرا
 بايد ها دانشگاه راستا اين در هستند العمر مادام يادگيري توسعه و رشد كليدي هاي مهره عالي آموزش موسسات

 دانش جامعه در حضور براي افراد بيشتر آمادگي راستاي در تربيت و تعليم فن و درسي برنامه در تغيير جهت در
 راستا، اين در ها دانشگاه) 1390 همكاران، و مهر محمدي از نقل به 2007 همكاران، و نسبيت(بردارند  گام محور

 تحقق جهت ها دانشگاه": هستند كه معتقد) 1391برزگر، از نقل به 1995 همكاران، و كندي(نظر طبق بر
 هاي فرصت آوردن فراهم با ابتدا نمايد، گيري بهره و استفاده شيوه دو از تواندمي زمينه اين در خود ماموريت
 به كردن كمك با سپس و دانشگاه، به وابسته هاي زمينه در مختلف هاي شكل به زندگي طول در يادگيري
 العمر مادام يادگيري به مربوط هاي نگرش و مهارت دانش، تا آموختگان دانش و دانشجويان علمي، هيات اعضاي

 وقت، پاره آموزش هاي نظام چون هم آموزشي نوين هاي روش اول، مقصود براي از راستا اين در ".كنند كسب را
 تغيير ايجاد دوم، مقصود براي و شده استفاده مجازي هاي دانشگاه خدمت، ضمن هاي آموزش دور، راه از آموزش

 اين يزمينه در) 1391برزگر،(اند كرده شروع درسي هاي برنامه و مالي و اداري مديريتي، هاي مشي خط در
 پيوستگي فردي، توسعه اصلي هدف سه با العمر مادام آموزش ي توسعه روند اين اصلي مشوق ها دولت اصالحات
 ها نگرش ها، ارزش باورها، دوباره ارزيابي به مهم اين واقع در. هستند عالي آموزش در اقتصادي رشد و اجتماعي،

 پرسشگري عنصر القاي درسي، برنامه كردن متنوع عالي، اموزش در گسترده مشاركت براي را فرصتي و پردازد مي
 و نسبيت. (پردازد مي يادگيري شناخت و سنجش تدريس، هاي نظام مجدد ارزيابي آموزشي، فرآيند به نقادانه

 العمر مادام يادگيري نگرش توسعه راستاي در) 1390 همكاران، و مهر محمدي از نقل به 2007 همكاران،
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 به هاي مهارت و زندگي و يادگيري اجتماعي، هاي مهارت تا شوند سازماندهي اي شيوه به بايد آموزشي موسسات
 شود، پديدار يادگيرندگان در جامعه هاي نياز با تلفيق در كامپيوتري سواد و يادگيري هاي فرصت آوري چنگ
 افزار نرم از استفاده همانند حمايتي آموزشي هاي برنامه و مهارت بر مبتني بايد درسي برنامه اساس براين پس
 بريس و 2009 دميرل،(يابند  پرورش العمر مادام يادگيرندگان تا باشد المللي بين ملي هاي شبكه و آموزشي هاي

 شاگرد-معلم عمودي ارتباط روند اين در واقع در .)1390 همكاران، و مهر محمدي از نقل به 2003، همكاران و
 تعامالت افزايش باعث يابدكه مي تغيير فراگيران بين همسطح و افقي هاي ارتباط به "بگير ياد تو گويممي من"

  . )1387نيا، افضل.(شود مي منجر انگيزشي هم و همكاري بر مبتني يادگيري و فردي بين
 توجيه هستند، جامعه فكري و سياسي ي آينده كليدي هاي مهره دانشجويان اينكه علت به نياز مورد عمل اين

 شود مي مشاهده رايج رسمي آموزش در آنچه. است عالي آموزش در  العمر مادام يادگيري ضرورت ي كننده
 مي نظر به راستا اين در است العمر مادام يادگيري پيشبرنده عوامل و ها راهبرد درك با آن كم ارتباط نشانگر
 سازي، فرد به منحصر: چون هم عالي آموزش در العمر مادام يادگيري هاي نگرش ترين مهم گفتن نظر در با رسد

 هاي محيط ايجاد تدريس، و مربيان بر تمركز جاي به يادگيري و يادگيرندگان بر تمركز و پذيري، انعطاف
 اين راستا اين در .برداشت گام راه در ميتوان دانشجويان توسط دانش سازندگي و كشف قابليت با قوي يادگيري
 پردازند مي نيز نخبگان برانگيختن و دانش خلق به آن كنار در بلكه نيستند دانش دهنده انتقال فقط موسسات

 هاي كرسي ايجاد متنوع، هاي آموزش و ها دوره ارائه: چون هم داد انجام ميتوان كارهايي منظور اين براي
 تمام در آموزش بهترين تا استادان و مدرسان تربيت ، كشورها، بين دانشجو و استاد تبادل و المللي بين استادي

 سطوح تمام بين در عالي آموزش كنار در آن مثبت هاي پيامد صورت بدين و گيرد قرار همگان اختيار در دنيا
  ) 1390همكاران، و مهر محمدي از نقل به 2005 كلروپلر، و كناپر.(شود مي ديده آموزشي نظام
-2. افراد يادگيري نسبت بودن باال -1: كه است اين در يادگيري انواع ديگر به نسبت يادگيري نوع اين مزيت

 باال-5. آموزش بودن بخش لذت-4. ها آموخته شدن فراموش احتمال بودن پايين-3. ها آموخته بودن كاربردي
 منابع و مواد ميزان بودن باال-7. تحصيلي افت نسبت بودن پايين-6. يادگيري بر كنترل ميزان بودن

  . )1389همكاران، و نيا افضل(يادگيري
پيامدهاي يادگيري فراگيران را به عنوان يك فاكتور ) 41: 2014( 1ترامبلي، اللنستي و رزوريهمچنين      

زيرا . داننداصلي و كليدي در ارتباط با عملكرد موسسه يا دانشگاه و به عبارتي عملكرد نهادي سازمان مهم مي
آموزش عالي در فراگيران مهم و مورد توجه  ها به واسطه برنامه درسيكسب دانش و مهارت و شايستگي

در واقع استخدام و به كارگماري . باشدمي) 2013، 2؛ يانگ2009، 1؛ ويلهان2009، 2مولر(بسياري از محققان 

                                                      
1. Tremblay & Lalancette & Roseveare 
2. Muller 
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هاي درسي آموزش عالي بنابراين در برنامه. باشدهاي فوق ميآموختگان بر اساس ميزان دستيابي به مؤلفهدانش
- مورد توجه مي) 2014مولر و يانگ، (ارتباط بين دانشگاه به عنوان يك سازمان و جامعه  به عنوان يك مفهوم

 .باشد

  
  بحث و بررسي 

در مكتب اسالم بر آموزش و پرورش تا پايان عمر تاكيد بسيار شده است و نخستين آيـات نـازل شـده بـر پيـامبر      
دم محدوديت جنسيتي، سني، مكاني و زماني، ع. اولويت دانش و شناخت مورد تاكيد قرار گرفته گرفتند) ص(اكرم

استمرار و مداومت، توام بودن يادگيري با تفكر و عمل و عدم محدوديت در منابع يادگيري از مهـم تـرين ويژگـي    
 از نقل به 1390صباغيان،( .هاي آموزش و يادگيري هستند كه در آيات و روايات اسالمي به وضوح بيان شده است

هـاي گونـاگوني دارد   مزيـت  يادگيري مادام العمر براي افراد، اقتصاد و جامعههمچنين   ).1389همكاران،  و جاهد
شود، بلكه باعث سالمتي جامعه اين نوع يادگيري يادگيري نه تنها دربرگيرنده سالمت شخصي مي). 2009 3فيلد(

ارتبـاط بـا يـادگيري مـادام     برطبق بررسي انجام شـده در   ).2013 5، هانسن و زيپسان2013 4گرات(شود نيز مي
يادگيري و پيشرفت جامعه، آموزش بيشتر، آموزش : شودجزء تشكيل مي 7، يادگيري مادام العمر از )2007(العمر 

مؤسسـات    هـا و امـروزه دانشـگاه    .هاي اطالع رساني و آموزش بر پايـه كـار  ها، آرشيوها و سرويسعالي، كتابخانه
هدف پـژوهش  . شونديدي براي توسعه يادگيري مادام العمر در نظر گرفته ميهاي كلآموزش عالي به عنوان مكان

  .هاي اثربخش مؤسسات آموزش عالي در اجراي آموزش و يادگيري مادام العمر استحاضر بررسي نقش
به  :حمايتي)2.  يابديعني هيچوقت پايان نمي: مداوم) 1: تعريف يادگيري مادام العمر بر چند نكته تاكيد دارد     

مشاركت دانش، ارزش، مهارت و  )4.  خودراهبر و فعال است منفعل نيست: توانمندساز )3. شودتنهايي انجام نمي
خرين نفس ادامه آاز اولين نفس تا  :دركل زندگي است )5.  دانيمبيشتر از چيزي است كه ما مي :فهميدن است

مثبت : خالقيت و لذت را مي طلبد ماد به نفس،مشاركت اعت )7. فقط دانش محض نيست:كاربردي است )6.  دارد
در تمام زندگي : ها، شرايط، و محيط هاستدربرگيرنده ي تمام نقش )8.  وردآبوده و تجربيات را به دست مي 

در جهان سياسي، اقتصادي و  در نتيجه). 2009كولينز، ( ماست نه فقط موقعيتي و شرايطي خاص و انتخاب شده
ها ضروري است و ها و نگرشسرعت در حال تغيير است، انطباق سريع با دانش، مهارتاجتماعي امروز كه به 

از اين رو يادگيري ). 2011يانگ و والدسكوتر، (العمر باشد اي مادامتواند با آنها انطباق يابد كه يادگيرندهكسي مي

                                                                                                                                                                 
1. Wheelahan 
2. Young 
5-  Field 
6- Grut  
7-  Hansen and Zipsane 
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ها توسط دانشجويان، سمينارها و ها، سمپوزيماست كه در كنفرانسالعمر به شعاري قوي تبديل شده مادام
-هاي كارگران و كارفرمايان به كارهاي غير دولتي و اتحاديهدانشگاهيان، سياستگذاران و سياستمداران، سازمان

  ). 2011فيندسن و فورموسا، (شود گرفته مي
و  1999داف، ها و مهارت هاي يادگيرندگان مادام العمر براساس نظر بر اساس آنچه تاكنون ذكر گرديد ويژگي

و بر اساس هم چنين مهارت هاي يادگيرنده مادام العمر  2009نقل در كولينز،  2001و گوپي،  2007اسوينفرت، 
 2005و هم چنين براساس نظر زوپر،  1390نقل در از محمدي مهر و همكاران،  2003و همكاران،  مسياز نظر

شده  شناخته كليدي صالحيت 8 شامل اين موارد. دمطرح نمو العمر مادام يادگيرندگان در كليدي هاي صالحيت
 در العمر مادام يادگيري نياز هاي موردبراي شايستگي آمده دست به طبقات و هامايه است  و هم چنين درون

توان به ميرا ها نيز ذكر شده است زيرا اين مهارت 1390عمومي بر طبق نظر محمدي مهر و همكاران،  پزشك
  :داد كه بدين صورت استتعميم ها گرهبقيه 

 
  

  هاي يادگيرنده مادام العمرها و ويژگيبرخي از مهارت: 1جدول شماره 
و اسوينفرت،1999ويژگي ها براساس نظر داف،

  2001و گوپي،  2007
و اسوينفرت،  1999داف، ها براساس نظر مهارت

  2001و گوپي،  2007
 كنجكاو  
 خالق  
 نوآور در عمل  
 باانگيزه براي يادگيري  
  داراي اعتماد در مورد توانايي يادگگيري از

ديگران، به اشتراك گذاري آنچه ميدانند و 
  پذيرفتن بازخورد

  مشتاق براي درست كردن و يادگيري از
  اشتباهات

 انعطاف پذير در تفكر  
 منطقي و تحليلي  
 خودآگاه  
 مسئوليت پذير براي كارها 

 
 
 
 

 داراي مهارتهاي ارتباطي خوب ساختار يافته  
 مهارتهاي يادگيري خودراهبر  
 جوينده ي اطالعات  
 مهارت هاي تفكر سطح باال  
 مهارت هاي تفكر در (مهارتهاي فراشناختي

  )مورد تفكر
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ماداميادگيرندگاندركليدي هاي صالحيت
  2005زاپاريك  العمر براساس نظر

  مهارتها براساس نظر
  2003سيم و همكاران، 

 
  

 مادري زبان به ارتباطات  
 خارجي هاي زبان به ارتباطات  
 اساسي هاي صالحيت و رياضي صالحيت 

  تكنولوژي و علوم در
 ديجيتال صالحيت  
 يادگيري براي يادگيري  
 و اجتماعي و فرهنگي بين صالحيت 

  جهاني صالحيت
 سازندگي  
 فرهنگي اظهار و وابراز بيان  

 

 
 سواد اطالعاتي مهارت  
 نقادانه ارزيابي هاي مهارت  
 متون مرورو  جستجو مهارت  
 تحقيقاتي هاي طرح انجام مهارت  
 محور يادگيري دانشجو  
 كامپيوتر و  كمك به يادگيري جلسات

  وب بر مبتني يادگيري
 و يادگيري فراشناختي مهارت تمرين 

  مسأله بر مبتني

  
  : نتيجه گيري
نيازهاي شخصي و شغلي و العمر، نوعي يادگيري ارادي است كه افراد در سراسر زندگي، براي ارضاء يادگيري مادام

ي مردم كه بايد همه). 2013مارتينزمديانو، ريوپرزلوسادو و لورد، (گيرند بهبود كيفيت زندگي خود به كار مي
تربيت دانش آموختگاني متفكر، منتقد، خالق، حل كننده . ، از گهواره تاگور در پي كسب آن باشد) 2009كالينز، (

بنابراين . باشدبسيار مهم ميو تصميم گيرندگاني آگاه در جامعه جهاني  )2013كليبانسكي و فراسر، (مسائل 
به دليل نقش سازنده و اثربخش موسسات آموزش عالي در اجراي آموزش و يادگيري مادام العمر  نقشتأكيد بر 

ايجاد عالي كه هاي درسي به عنوان قلب نظام آموزش مؤثر اين مؤسسات و همچنين نقش خطير مؤلفه برنامه
باشد، بسيار هاي گوناگون و در ابعاد مختلف متناسب با مقتضيات محيطي ميكننده و خلق كننده دانش در رشته

هاي هاي درسي مناسب نه تنها بايستي خط مشيبرجسته و حائز اهميت است و در اين راستا در ارائه برنامه
. ني و شرايط دنياي كنوني را نيز مد نظر قرار دادداخلي دانشگاه و مؤسسات آموزش عالي بلكه بايد واقعيات جها

بايست با دقت بيشتري به محيط اطراف و درون خود و نيازها و صاحب نظران و متخصصان برنامه درسي مي
ها و روندهاي تغيير را درك كنند و با اتخاذ تدابير مناسب به انتظارات در حال تغيير توجه كنند و عوامل، جهت

، )1994(كاندي، كريبرت و اُلري . العمر فراهم سازندها و شرايط اجراي آموزش و يادگيري مادامهنحو مقتضي زمين
هاي يادگيري و اطالعاتي، مهارت، سواد)تسلط بر يك حيطه خاص(كوپتري داشتن ذهن پژوهنده ، ديدگاه هلي
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نيز ) 2000(كناپر و كراپلي  .اندالعمر بر شمردهادگيرندگان مادامهاي ياحساس نياز شخصي را به عنوان ويژگي
دانند كه از رابطه بين يادگيري و زندگي واقعي آگاه هستند، نياز به يادگيري العمر را كساني مييادگيرندگان مادام

العمر دارند و همچنين شناسند، انگيزه بااليي براي شركت در فرآيند يادگيري مادامالعمر را به رسميت ميمادام
به طور كلي يادگيري مادام  ).2000كناپر و كراپلي، (هاي يادگيري و اعتماد به نفس الزم هستند داراي مهارت

العمر، رويكردي براي آموزش و يادگيري مداوم است كه افراد انساني را قادر مي سازد با كسب دانش، مهارت و 
م زيستن و شكوفايي ويژگي هاي نگرش الزم، انواع مختلف وظايف انساني و اجتماعي خود را براي زيستن، با ه

در يادگيري مادام العمر، مستقل بودن و خود راهبري، استفاده از بنابراين  .فطري در طول زندگي انجام دهد
تجارب قبلي خود و ديگران، تنوع منابع يادگيري، انعطاف پذيري فكري و مهارتي، سازگاري با محيط، مساله 

اينجاست . روزآمد سازي مهارت هاي زندگي، عوامل حياتي به شمار مي روندمحوري، ايجاد انگيزه در يادگيرنده، 
گر، در واقع مؤسسات آموزش عالي زمينه ساز، تسهيل. گرددكه نقش و رسالت مؤسسات آموزش عالي مشخص مي

  . دهنده به جريان آموزش و يادگيري مادام العمر هستندتسريع كننده و شتاب
 

  منابع
). 1386(نگاهي به برنامه راهبردي دانشگاه علوم پزشكي قزوين ). 1387(يني، معصومه آصف زاده، سعيد و حس -

  . 102- 99) : 3(48. نمجله دانشگاه علوم پزشكي قزوي
، تهران ، انتشارات  يريادگيبا مراكز و مواد و منبع  ييو آشنا يطراح ).1387( ، محمد رضا ايافضل ن -

  . تسم
افضل نيا، محمدرضا، اشكوه، حسين، كلوي، آيالر، بررسي جايگاه آموزش رسمي، غير رسمي، و يادگيري  ‐

، 45مادام العمر در عصر ناپايداري اطالعات، فصلنامه آموزش مهندسي ايران، سال دوازدهم، شماره 
  .1389بهار

مه، بررسي فرآيند آموزش در مراكز آموزش عالي با تاكيد بر رويكرد يادگيري مادام العمر، برزگر، فاط ‐
1391. 

الگوي كاربردي هدايت راهبردي نظام اطالعات ). 1388الف (زاده، جعفر و احمدوند، علي محمد ترك -
 .  140 -121): 6( 2،نامه آموزش عالي. دانشگاه

توسعه  يبرا يمادام العمر الزام يريادگيتوانا، بهمن،  ياحمد م،يجعفرزاده، محمد رح ،ينعليجاهد، حس -
 .داريبه توسعه پا يابيدست يراهكار ها يكنفرانس مل نياول دار،يپا ي

علي پارسائيان و سيد محمد اعرابي : مترجمان . تئوري و طراحي سازمان). 1998(ال . دفت، ريچارد -
 .هاي فرهنگيدفتر پژوهش: ، تهران)1388(
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  تامالت فلسفي در آموزش مداوم

  1دكتر يحيي قايدي

 

  چكيده

ضمن طرح تعدادي پرسش اساسي در باره آموزش  "تامالت فلسفي در آموزش مداوم "در اين مقاله تحت عنوان 
هدف اصلي مقاله حساس كردن زمينه آموزش مداوم به جوانب كمتر  . م، به برخي از آنها پاسخ داده مي شودومدا

ماهيت آموزش مداوم چيست؟ با توجه به مفهوم و چيستي : برخي از اين پرسش ها عبارتند از. استتوجه شده 
ورتي دارد؟آيا آموزش مداوم  قرار است نقايص نظام مدرسه اي را جبران كند؟ مراد از رانسان آموزش مداوم آيا ض

. ل مفهومي استفاده  شده استمداومت چيست؟ براي  پاسخ به اين پرسش ها از روش ديالكتيك با خود و تحلي
نتايج اوليه اين بررسي فلسفي نشان مي دهد كه آموزش مداوم در كشور ما بويژه بر جبران ضعف هاي نظام 

هنوز اين پندار غالب است كه با  . تربيت رسمي  استوار است و با اين حال همان ضعف ها مجددا تكرار مي كند
از برخي از . وان انها را براي مواجهه با مسايل مختلف زندگاني آماده كردانباشتن دانش در ذهن يادگيرندگان مي ت

ايي، خود ارزيابي ، خود آموزي و بطور كلي از كمهارت اساسي هنوز هم غفلت مي شود نظير مهارت خود ات
 ز هر گونهكبراي رفع اين مشكل پيشنهاد مي شود تمر. آموزش مهارت بويژه مهارت هاي انساني غفلت مي شود

  .آموزشي بايد بر پروش مهارت هاي فكري و فلسفه ورزانه باشد

  آموزش مداوم، فلسفه آموزش مداوم، فلسفه ورزي :كليد واژه 

  

  مقدمه

چنانكه آسپين و  . اغلب به جاي يكديگر استفاده مي شوند ٣و يادگيري مداوم ٢مفهوم آموزش مداوم 
اشاره مي كنند  مفهوم يادگيري مداوم مفهومي پراگماتيك است كه تمايل دارد مشكالتي كه به ) 2000(٤چاپمن

                                                            
  دانشيار دانشگاه خوارزمي  1

2 Lifelong education 
3 Life long learning 
4Aspin and chapman 
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نيز انرا مفهومي لغزنده ) 2000(٥كانزل. ايجاد مي شود يا انها از پس آن بر نمي آيند را حل كند  ها وسيله دولت
. ن مورد استفاده قرار گيردگوسط افراد گوناوقابل توجهي داد تا به منظور هاي گوناگون ت لمي داند  كه پتانسي

مفهوم آموزش مداوم چند وجهي است مفهومي كه قرار است بين وضعيت حرفه اي ،  ،اي گوناگونه نظر به زمينه
با اين حال آموزش مداوم را مي توان  به عنوان نوعي يادگيري در حال . نطري و سياسي ارتباط برقرار كند

يرامون رخ مي دهد و مي تواند پر كنش و واكنش هاي  روزانه ما با ديگران و  دنياي پيشرفت در نظر آورد كه د
و بر اساس )   ،2012 ٧كومار(٦شكل هاي گوناگون به خود بگيرد؛ رسمي باشد ، غير رسمي باشد و  خود راهبر

و خود انگيز عبارت از جستجوي مداوم، داوطلبانه "يادگيري مداوم ) 2006(٨تعريف كمسيون  جوامع اروپايي
از ينرو يادگيري مداوم نه تنها  جوانب اجتماعي، مشاركت شهروندي و توسعه . دانش به داليل شخصي يا حرفه اي

با اين . "ت هاي استخدامي را نيز رشد مي دهديبلاايي، رقابت پذيري و قكفردي را تقويت مي كند بلكه خود ات
د ولي ابهام هايي را نيز پديد مي آورند از جمله اينكه دانش  حال اين تعاريف اگر چه روشني هايي ايجاد مي كنن

  و يا چه آموختن؟ باشده آموزش مداوم بايد به دنبال آموزش  چگونه آموختنكچه معنايي دارد؟ و اين

 متن 

دست كم دو تا از مهمتريتشان علمي و فلسفي . به آموزش مداوم به شيوه هاي گوناگون مي توان نگريست   
به صورت فلسفي نيز شيوه هاي نگريستن متفاوت . كه هر كدام از انها نيز رويكرد هاي گوناگون دارند. هستند
م چه گفته اند و يا وباره آموزش مدا مي توان كاوش كرد كه فيلسوفان  و فيلسوفان پرورش در گذشته در.  است

  درفيلسوفان  بويژهاساسا چيزي گفته اند يا نه و نير مي توان  در باره آموزش مداوم و نيز در باره انچه ديگران 
  . باره  فلسفه ورزي كرد و فلسفه ورزي اي ناب در باره آموزش مداوم انجام داد اين

  

ه مي توان به آموزش و يادگيري مداوم نگريست  يكي بر اساس دانش فلسفه دست كم به دو شيو در  رواز اين  
الت فلسفي است ديگري بر بنياد دبستان هاي وفلسفه كه خود مي تواند به سه راه صورت گيرد يكي بر بنياد مق

، شناخت شناسي و ارزش شناسي برخي پرسش هاي  كدر متافيزي. فلسفي و سوم بر بنياد ديدگاههاي فيلسوفان
ي وجود دارد كه همان ها را مي توان در باره  آموزش و يادگيري مداوم نيز پرسيد چون پرسش از اراده آزاد اساس
بويژه كه اگر . اد ياد گيرنده كجاست زه آده در آموزش مداوم و در  در ارتباط با نقش بزرگساالن جايگاه اراكو اين

دي و  سياسي است كه بيرون  از هاي اجتماعي  و اقتصاين باور وجود داشته باشد كه  يادگيري مداوم متوجه نيا

                                                            
5 Kunzel 
6 Self-directed learning 
7 Kumar 
8 Commision of the European Communities 
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پرسش از ماهيت يادگيري و تربيت در  ارتباط با يادگيرندگان مداوم نيز از مقوله . از شخص يادگيرنده قرار دارد
كاربست پرسش هاي كالسيك در اي  اه ارزش و اخالق  در آموزش مداوم نيز گونه گياج. شناخت شناسي است

انجام (   ) ٩لستر تولوستر اين كار در يكي از پژوهش هاي فلسفي توسط  كم دست. داوم استفلسفه آموزش م
بر بنياد دبستان ها و گرايش هاي فلسفي نيز مي توان چشم اندار هايي براي فلسفه آموزش مداوم . شده است
فلسفي چون ايداليسم رئاليسم و پراگماتيسم و نيز هستي گرايي و جنبش فلسفه تحليلي و  ايدبستانه. فراهم كرد
بخش از اين بررسي به وسيله  آجاي . ها در فلسفه كاربردي نكاتي را براي فلسفه آموزش مداوم دارندهنيز ديدگا

  .تانجام شده اس)   2012( كومار 

الت فلسفي را دشوار و چه بسا نا روا مي وي در دبستانها و مقبراي انها كه كه قرار دادن ديدگا ههاي فلسف   
برخي فالسفه  و مربيان نكاتي را بيان كرده اند .   پندارند   مراجعه به خود فيلسوان راهي مناسب به نظر مي رسد

ست كه نطامي سر آغاز همه آنها افالطون ا. كه مي توان از انها  در ارتباط با فلسفه آموزش مداوم نكاتي را برداشت
برخي ديگر چون  . تربيتي را ترسيم مي كند كه تا پنجاه ساگي ادامه دارد اما طرحي براي پس از ان ندارد

باور ندارند كه بايد اهداف متفاوتي را براي آموزش ) 1981(و گراس) 1388(، مورتيمر آدلر،براملد،)1916(ديويي
با اين حال اين پرسش اساسي باقي است كه چرا آموزش . مداوم به نسبت ساير نطام هاي آموزشي  در نطر آورد

سرعت رشد تكنولوزي و تحوالت دانش را دليل )  1977( بسياري از جمله گرت ويليامز. مداوم طرح شده است؟
. مي توان نياز هاي جديد، نقايص نطام هاي تربيتي پيشين و جهان ناثابت را از داليل ديگر بر شمرد. ان مي دانند

فريره  (صرف ١١صرف است و  و عمل بون تفكراكتيويسم ١٠تفكر بون عمل لفاظي "قول از فريره كه  اين نقل
در همين زمينه  . عملي را تركيب كندبا توضيحي است براي اينكه آموزش مداوم بايد  زمينه نظري ) 60ص1972

وخالي منجر مي شود  و عمل ت متئوري بدون عمل به يك ايداليس "بر اين باورند كه ) 4ص1980( الياس و ميريام
 ١٣"حتي از  يادگيرنده مداوم) 1993(١٢كلينت تيلور .".اكتيويسم بي فكرانه اي  به گونه بدون تامالت فلسفي

 ١٤صحبت مي  كند او مي خواهد نشان دهيد   يادگيري مداوم بايد مبتني بر فراگير و  برنامه ريزي بر بنياد خود
  باشد

                                                            
9 Leicter M , Twelvesters R, BowBrick P   
 
10 verbalism 
11 activism 
12 Clint taylor 
13 Lifelong learner 
14 Self-planned 
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در اين . پرسش هاي اساسي در مورد آموزش و يادگيري مداوم  پي گيري مي شود  در شيوه فلسفه ورزانه   طرح 
پرسش هاي اساسي در باره آموزش مداوم وجود دارد كه برخي از .كز بيشتري بر اين شبوه فلسفي استرمقاله تم

  .انها را  را مي توان به شيوه نخست پاسخ داد و  بيشتر انها را به شيوه دوم

 چيست؟چون آموزش مدام 

  چرا به آموزش مداوم نياز است؟

  ايا نياز به آموزش مداوم به ماهيت انسان چون موضوع آموزش مداوم باز مي گرد يا به  ماهيت آموزش؟

  آيا آموزش مداوم به بزرگساالن مربوط است يا به همه گروهها؟

 ه تفاوتي دارد؟چاگر به همه گروهها مربوط باشد آنگاه با آموزش مدرسه اي 

يا . اين همه پرسش در باره ماهيت انسان و ماهيت آموزش نشان خواهد داد  كه تداوم در آموزش ضروري استبا 
  خير؟

اگر آموزش در دوران كودكي بدرستي صورت گيرد آيا هنوز آموز مداوم پس از دوران كودكي ضروري خواهد بود   
  .از آن منتقل شود؟ ؟ يا به عبارت ديگر چه چيز ي باقي خواهد ماند تا به دوران پس

به اين . است به نقايص آموزش دوران مدرسه اي يدر آغاز به نظر مي رسد  طرح بحث آموزش مداوم   واكنش  
اد به گونه اي تربيت مي شدند كه براي تمام عمر مي رمعني كه اگر مدرسه كارش را به درستي انجام مي داد، اف

برخي از داليل به   نقص عملكرد مدرسه و . گوناگون اين امر رخ نمي دهداما به داليل . توانستند خود راهبر باشند
نقص عمده نطام مدرسه .نظامات حاكم بر مدرسه  باز مي گردد و برخي ديگر به ماهيت انسان و تحوالت اجتماعي

رده  به سرعت كهنه شده و از ها است و از انجا كه اموخته "چگونه آموختن "به جاي "چه آموختن"اي نشاندن 
خارج مي شوند فرد بزرگسال از مدرسه خارج شده در واقع تهي است  به همين  خاطر دوباره بايد انبانش پر شود 

حتي اگر پر كردن انبان . به همان شيوه مدرسه و از اين نكته غفلت مي شود كه اين انبان نيز دوباره تهي مي شود
ه اندازه نياز هاي يك چباقي است  داشتن معلومات تا  افراد از دانش به درستي صورت گيرد باز هم اين پرسش

؟ اگر مدرسه چگونه آموختن را بر دل نطام و بر آورده مي سازد ..  فرد در زمينه هاي مختلف فردي اجتماعي
آموزشي بنشاند آيا باز هم به آموزش مدوام در طول عمر نياز است؟ آشكار است كه پاسخ به اين پرسش به اين باز 

ه در نطام آموزشي ما مرسوم است انتقال معلومات بدانيم ككه آموزش را چه بدانيم اگر آموزش را چنان  مي گردد
به داليل پيش گفته هميشه نياز خواهد بود اما اگر آموزش را چگونه آموختن بدانيم در پاسخ اوليه به نظر مي 
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دادن و چگونه  آموختن را كسب كرده است ونه انجام گرسد كه آموزش مداوم نياز نخواهد بود زيرا فرد  روش چ
  .مهارت است و مهارت ها حتي مهارت هاي فكري فراموش نمي شوند اي روش چگونه آموختن گونه

 

  نتيجه گيري 

رت هايي كه بنيادشان خود فرد است، اگر آموخته شوند ديگر الزم ايابي و بسياري از مهزود ارخخود آموزي ،   
گونه با نياز ها و كاستي هاي  چاموزند حتي فرد مهارت اين را آموخته است كه يمهارت بنخواهد بود مداوم دوباره 

ق كه انديشيده شود باز هم به نظر مي رسد كه اگر آموزش مدرسه اي بر چگونه يبه هر طر .جديد مواجه شود
نطر بگيريم كه آنهم  آموختن استوار شود آموزش مداوم ضروري  نخواهد بود مگر اينه  انرا خود آموزي مداوم در

  .ساز و كار و بنيادش با چيزي كه اكنون برقرار است متفاوت خواهد بود

  آيا واقعا براي آموزش مداوم  چيزي باقي نخواهد ماند؟

  آيا دانش جديدي نخواهد آمد؟ آيا اطمينان داريم كه مهارت هاي آموزش داده شده كامل است؟

  آيا روش آموزش مهارت ها درست بوده است؟

آيا خود آموزس تماما فردي است؟ اگر مردئمان الزم بياييد كه به صورت گروهي با هم كار كنند آيا به چيز 
 ديگري احتياج نيست؟

اما اگر مهارت ها  در همان سنين پايين آموخته و منتقل شوند، آيا خود فرد  به آساني نمي تواند خود را  به . 
ه بايد كرد؟ به نظر چمنظور هاي پيش گفته هماهنگ كند؟ انگاه اين پرسش پيش مي آيد كه در آموزش مداوم 

از . رد كه نظام هاي پيشين انجام مي دهندنمي رسد كه كه آموزش مدوام بايد تمركزش را بر همان كاري بگذا
اينرو بايد پرسيد چه فعاليت هايي وجود دارند كه انسانها هميشه بايد انجامشان دهند و سن و مكان و زمان و 

  :ساير عناصر تغييري در انها نمي دهد؟ برخي از انها عبارتند از

ان كودكي و مدرسه آموخت اما انجام آن تنها گرچه مهارت   گفتگوي جمعي را حتما بايد در دور:گفتگوي جمعي 
به دوران كودگي محدود نمي شود در كل دوران زندگي فرد  نياز دارد كه براي پيشبرد امور فردي و اجتماعي در 

 مهارت هاي  فرعي گفتگو چون گوش دادن استدالل كردن، مخالفت و موافقت كرد را. گفتگو ها شركت كند
 .تمرين كند

 كاوشگري فلسفي
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 انتقال همدلي 

 حل مسايل اجتماعي 

 انجام اقدامات  مدني در فرايند دموكراتيك

 روايت گري 

 تقويت مهارت هاي تفكر انتقادي، خالق و مراقبتي بر زمينه هاي گوناگون نوظهور

  آموزش مداوم اگر قرار باشد برقرار بماند دست كم بايد اصل هاي زير را در نظر آورد 

 كيه كندت "چگونه آموختن"بر  

 ...)خود ارزيابي ، خود ارزيابي ؛ خود برنامه ريزي و( خود آموزي را تقويت كند و ساير مهارت هاي خود بنياد   

 راه هاي آموزش سنتي معلم شاگردي را مگر در موارد محدد  را در پيش نگيرد 

 نظريه و عمل را با هم تركيب كند 

 تسهيل كنند بروز مهارت هاي انساني باشد

 

 هرست منابعف  
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  معاصر اسالمي جامعه در »مداوم تربيت«  وچگونگي ،چرايي چيستي از فلسفي  تبييني

  »ايران اسالمي جمهوري در تربيت فلسفه« كليدي مفاهيم معنايي شبكه تحليل براساس
 

  دكتر عليرضا صادقزاده قمصري

  عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس

 

  مقدمه

مقام تبيين اهميت وضرورت فرآيند تربيت  آن را به مثابه جرياني مستمر  در انديشمندان تربيتي از ديرباز در      
؛ اما با اين ناظر به  رشد همه ابعاد وجودي آدمي دانسته اند  وقلمرو تاثير ، طول زندگي انسان و به لحاظ گستره

دي با انگيزه هاي از اوايل قرن بيستم  ميال) مادام العمر (وجود بدون شك طرح ايده آموزش ويادگيري مداوم
گوناگون اقتصادي و فرهنگي و حمايت سازمان هاي بين المللي نظير يونسكو از ترويج وگسترش اين ايده در 
جوامع معاصر ، باعث شده تا  هم اينك موضوع تداوم و گستردگي  فرآيند تربيت در قالب نظريه ها و رويكردهايي 

عمر ،آموزش ويادگيري مستمر در سراسر جهان معاصر   مطرح مانند  آموزش بزرگساالن ،   يادگيري مادام ال
  . شود

اين پديده ونحوه گسترش  آن اختالف نظر هاي جدي در خصوص  ،تربيتيوموضوعات  البته نظير همه مباحث    
ميان مكاتب مختلف فكري وجود داشته ودارد  ونمي توان انتظار داشت كه ديدگاه هاي متفاوت فلسفي  در باره 

:  العمر مادام يادگيري " پژوهش در)2007( آسپين .ن چيستي ، چرايي وچگونگي آن هم داستان شوندتبيي
 پيدا  كه است برآن حتي   و نيست العمر مادام يادگيري از عيني و صريح تعريفي به قائل   " ادراكات و مفاهيم
  كه است معتقد برابراين تالش ناكامو در . است واهي خيالي العمر مادام يادگيري براي ضروري تعريف كردن

 براي كشوري هر.  دارد را خود زمينه به وابسته تعريفي كشوري هر هاي نياز به پاسخ در العمر مادام يادگيري«
    ، )1395 نسب رحيمي از نقل به(»كند مي تجويز را العمر مادام يادگيري از اي نسخه خود به مبتال مسائل حل

براي تبيين ماهيت واهداف متفكران تربيتي مسلمان  از اين رو به نظر مي رسد كامال ممكن ومعقول است كه 
با .  ندتالش نماي جوامع اسالمي معاصر  واصول حاكم براين مفهوم با تكيه برفرهنگ ونظام ارزشي زيست بوم 
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 استوار و سازوار اندازي ،چشم توان  مي اسالمي فرهنگ با تناسب عقالني  از اين پديده براساس  تكيه بر  تبييني
 ترسيم معاصر اسالمي جوامع با متناسب  توجه ومورد مهم عرصه اين در كالن ريزي وبرنامه گذاري سياست براي
      .نمود

 مفروض  بر نتايج تكيه   با اسالمي، رويكرد با تربيت فلسفه براساس روش شناسي  كوشيم مي مقاله اين در     
 و  »ايران اسالمي جمهوري در تربيت فلسفه« يكي از قالب هاي  محصول فلسفه ورزي با رويكرد اسالمي يعني 

 چرايي و چيستي تبيين مقام در را  مهم نكاتي  ، اين مجموعه كليدي مفاهيم تحليل اهم  به با توجه   بويژه
  . كنيم مطرح  مداوم تربيت

  :اصلي  خواهد بوداز اين رو نوشته حاضر داراي سه بخش 

   اهم مفاهيم كليدي   بيان -اول  بخش 

  شبكه معنايي   تحليل -دوم بخش

 با رويكرد اسالمي » مداوم تربيت«  وچرايي چيستي تبيين-سوم بخش

  

  )ايران اسالمي جمهوري در تربيت فلسفه از برگرفته( اهم مفاهيم كليدي  بيان -بخش  اول

   عام كليدي مفاهيم -الف

  : طيبه حيات 

 آن تحقق كه است ربوبي معيار نظام اساس بر مراتب، و ابعاد همة در بشر زندگي مطلوب وضع طيبه حيات‐1
  .شد خواهد اهللا الي قرب يعني زندگي غايت به دستيابي باعث

 حقيقت در بلكه) گردد محقق مرگ از وپس آخرت درعالم تنها كه(نيست اخروي صرفاً امري طيبه حيات‐2 
 با كه است آن به بخشيدن الهي صبغة با دنيا، همين در آدمي متعارف و طبيعي حيات استعالي و ارتقا حاصل
 و آدمي زندگي واجتماعي فردي ابعاد بر) اسالم دين مقبول ارزشهاي و مباني( ديني معيار نظام حاكميت پذيرش

  .اند تحقق قابل) ومحدود فاني دنياي همين در(آن از اي جلوه آن، مختلف شئون تمام
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 وتمايالت عواطف متعادل وتنظيم طبيعي استعدادهاي جانبة همه ورشد فطرت شكوفايي به طيبه حيات تحقق‐3 
 بر صالح اي جامعه مداوم وپيشرفت گيري شكل راستاي در( جامعه افراد هويت پيوستة وتعالي تكوين نتيجه در و

  .شود مي منجر) اهللا الي قرب مسير در ديني معيار نظام اساس

 دنياست، در ديندار انسان هر مقصود آن به يابي دست تنها نه كه است ودرجات مراتب داراي امري طيبه حيات-4
 رعايت يا جامعه افراد طبيعي و زيستي نيازهاي متعادل تأمين نظير ـ آن مقدماتي مراتب برخي  به وصول بلكه

 الهي اديان همة فراوان تأكيد مورد وبلكه مقبول هم عقالـ عموم قبول مورد اخالقي ارزشهاي و هنجارها از بعضي
 اين سوي به مردم همة دعوت بايد و توان مي لذا. است سليم عقل داراي شخصِ هر درخواست مورد وهم است
  .نمود آغاز مقدماتي مراتب اين از را طيبه حيات تحقق براي وتالش تدبير و شايسته زندگاني نوع

 دو هر كه است اجتماعي و فردي بعد دو داراي اما كلي و يكپارچه مفهومي طيبه حيات اسالمي نگرش در    ‐5
 يا كاست فرو ديگري به را دو آن از يك هيچ طيبه، حيات تحقق جهت تالش مقام در توان نمي ولذا دارند اصالت
  .داد ترجيح مطلق طور به برديگري را يكي

 شئون دربردارندة يكديگر، از آنها نسبي استقالل و انسان زندگي مختلف هاي جنبه به عنايت با طيبه، حيات-6
 مناسب توجه از نبايد مي سازندو  محقق را متكامل و پويا مفهوم اين هم، با تعامل و ارتباط در كه است متعددي

  .شد غافل شئون اين از يك هيچ به

 در آدمي شايستة زندگاني وجوه همة رسد مي نظر به كه -را طيبه حيات گوناگون شئون ميتوان كلي طور به ‐7
 اعتقادي،عبادي شأن: برشمرد شرح اين به - برگيرند در ديني معيار نظام براساس را واجتماعي فردي ابعاد

 شأن و اي حرفه و اقتصادي شأن فناوري؛ و علمي شأن سياسي؛ و اجتماعي شأن زيستي؛ و بدني شأن واخالقي؛
 و عبادي اعتقادي، شأن محوريت با البته- طيبه حيات در مهمي جايگاه كدام هر كه شناختي؛ زيبايي و هنري
 حيات فردي بعد تحقق در هم كمابيش، مختلف شئون اين كه است آن مهم نكتة اما) دارند -طيبه حيات اخالقي
  .شوند مي گر جلوه زندگاني، نوع اين اجتماعي بعد به يابي دست در هم و طيبه

 معيار نظام و خداوند با انسان وشخصي فردي رابطة و زندگي فردي بعد در تنها اسالمي نگرش در طيبه حيات‐8 
 مفهوم در كه است زندگاني نوع اين اجتماعي بعد طيبه، حيات مهم ديگر بعد بلكه شود نمي خالصه ربوبي

  .يابد مي تجلي و پيشرفت مداوم آن »صالح جامعـة«
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 واختياري آگاهانه التزام و انتخاب براي جامعه افراد در آمادگي وجود بر طيبه، حيات مراتب و ابعاد همة تحقق ‐9
 براين وديگران خود موقعيت واصالح درك جهت الزم جمعي و فردي هاي شايستگي كسب و اسالمي معيار نظام
   .است استوار مبنا،

 آماده سازي  در را نقش مهمترين ، متربيان وجمعي فردي هويت پيوسته تعالي و تكوين براي زمينه سازي10
  .دارد برعهده ابعاد و مراتب همة در طيبه حيات واختياري آگاهانه تحقق براي جامعه و فرد شدن وآماده

  

  : معياراسالمي نظام 

دين (= حق      دينِ معتبر منابع از برگرفته هاي وارزش مباني از منسجم اي مجموعه نظام، اين از مقصود‐1
 وجه زندگي شئون و ابعاد همـة در آن عملي رعايت و مجموعه اين پذيرش كه هاست آن با متناسب يا و) اسالم
   .ميشود محسوب) سكوالر(=  غيرديني رايج زندگي از طيبه حيات اساسي تمايز

 تنها نه كه است  انسان زندگي ابعاد همة به ناظر ها ارزش از مراتبي برسلسله مشتمل اسالمي، معيار نظام  -2
 و اخالقي ارزشهاي از برخي پذيرش بلكه نيستند، ومرتبه سطح يك در تحقق واولويت اهميت لحاظ به آنها همة

 در فعال الهي وفطرت سالم عقل زيرا(نيست نيز حق دينِ وانتخاب شناخت به متوقف  معيارديني نظام اين اساسي
 مي    تأييد را ها آن هم دين هرچند كند، مي حكم مستقل طور به ها ارزش گونه اين به نسبت انسان هر وجود
  )كند

 با سازگار ويا) اسالم(= حق ازدين برآمده هاي ارزش- اسالمي معيار نظام به نسبت عملي تعهد و عقائد پذيرش‐3
 توانايي به توجه با بايد -است واجتماعي فردي ابعاد همة در طيبه حيات تحقق اصلي شرط كه-ها  آن

  .پذيرد صورت اختياري و آگاهانه شكل به انسان، واختيار ورزي شناخت،عقل

 ظواهر به نسبت عملي تسليم و ظاهري ايمان و اسالم از متفاوتي سطوح ، اسالمي معيار نظام والتزام انتخاب ‐4
 احكام رعايت به نسبت تصميم و قلبي واعتقاد ايمان تا) فقهي ضوابط با ظاهري مخالفت نداشتن(شرعي
 هاي وارزش حدود همة كامل مراعات به وتعهد قلبي يقين و اطمينان باالتر مرتبة ودر) ومحرمات واجبات(قطعي
 مستحبات انجام به تقيد تا امور اين در واحتياط ناك شبهه موارد مراعات از(روزمره زندگي در ديني معيار نظام
)  اجتماعي شئون و اعمال همة بر ديني معيارهاي حاكميت براي وتالش التزام و فردي اعمال در مكروهات وترك

   .گيرد برمي در را
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 پيروي و تأسي در كه معياراسالمي نظام هاي ارزش با زندگي ابعاد همة سازگاري: معياراسالمي نظام با انطباق-5
 در آن از و يابد مي تجلـي) ايشـان بـرحـق جانشينان و) ع(معصوم امامان و) ص(پيامبر(كامل انسان از اطاعت و

 اعمال انطباق حدود و ميزان برحسب است؛ متفاوت درجاتي وداراي شود مي ياد "تقوا" تعبير با ديني ادبيات
 رضاي جلب(آن وانگيزة نيت نوع لحاظ به سازگاري اين كيفيت ونيز معيارديني نظام هاي ارزش با زندگي واخالق

 با مخالفت اخروي - دنيوي عواقب از پرهيز ويا ديني معيار نظام با موافقت اخروي - دنيوي منافع كسب يا الهي
  .) آن

  :هويت 

 از نسبي تأثيرپذيري و طبيعي استعدادهاي و تمايالت و ازعواطف برخورداري الهي، فطرت داشتن با انسان‐1 
) معرفت( مختلف موقعيت هاي درك چگونگي و خويش عقل از استفاده نوع اثر در وراثتي، و محيطي عوامل
) پويا(سيال و مشخص واقعيتي تدريج به ،)وجمعي فردي وعمل اراده باور،گرايش،(ها آن با اختياري مواجهة ونحوة

  .ميشود   ياد) قرآني تعبير در "شاكله "( "هويت "نام با آن از كه مييابد وجمعي فردي دوبعد در

 در كه اوست وجود بر مؤثر موانع و عوامل  از مجموعه اي با آدمي اختياري تعامل برآيند كلي به طور هويت‐2 
 به ها آن تدريجي آثار و) وجمعي فردي( مداوم اعمال تصميمات، باورها،گرايش ها، بينش ها، از تركيبي قالب

   .گردد مي متحول منوال همين به و گيرد مي شكل فرد خود درون در تدريج

 و اوست خود توسط ها، ومهارت ها وتوانمندي صفات برخي اكتساب محصول نهايت، در انسان هر متمايز هويت‐3
 در– شخص توفيق و تالش حاصل چيز، هر از بيش بلكه نيست، شده تعيين پيش از و ثابت امري تنها نه اينرو، از

 سياسي و اقتصادي فرهنگي، نظام و زندگي طبيعي شرايط از متأثر حدودي تا البته و الهي عنايات و اراده پرتو
 مطلق تابعي صورت به را هويت وتحول تكوين روند كه نيست پايه آن به هرگز تأثير اين چند هر. است - اجتماع

  .آورد در اجتماعي و طبيعي محيط وضع از

 عين در - كه طوري به است، ناتمام و پويا تدريجي، واقعيتي انسان »هويت«: هويت پيوسته تعالي و تكوين‐4
 )فرد خود آگاهانة انتخاب از خارج هاي زمينه و علل( اختيار از بيرون طبيعي و طبيعي ماوراء عوامل از شدن متأثر

 به دنيا اين زندگي طي در) ها آن تغيير و درك نحوة از متأثر و(گوناگون هاي موقعيت در اختياري حضور با -
  .مييابد تداوم اخروي حيات در و رسد مي تحول و تكوين

 هر واجتماعي فردي زندگي فرد منحصربه جريان به چيز هر از بيش وجمعي فردي هويت تحول و تحقق ‐5
 وابسته او خود اختياري) وجمعي  فردي(  اعمال و اراده باور، معرفت، نتيجه در و او خردورزي نحوه و شخص
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 تأثيرات آينده در جامعه افراد كوششهاي و اعمال بر نيز وجمعي فردي هويت تحول و تكوين كه همچنان ،است
 دهد شكل ميخواهد چنانكه را خويش وجمعي فردي هويت تواند مي شخص هر لذا. داشت خواهد رونده پيش
  .سازد متحول مداوم طور به را وآن

 با معيارمتناسب نظام براساس و) اهللا الي قرب( انسان زندگي حقيقي غايت جهت در اگر هويت وتحول تغيير ‐6
 و عواطف متعادل وتنظيم طبيعي استعدادهاي جانبة همه ورشد الهي فطرت شكوفايي با شود انجام غايت اين

 خواهد مالزم) واجتماعي فردي بعد در(طيبه   حيات تحقق براي نياز مورد هاي شايستگي كسب و انسان اميال
 چنين براي »اسالمي معيار نظام براساس هويت پيوستة وتعالي تكوين« ازتعبير توان مي صورت اين در. بود

  .گرفت بهره روندي

 براساس و   باشد داشته تركيبي وجهي) مطلوب وجه در( بايد و تواند مي آدمي هويت: هويت هاي مؤلفه‐7
 صالح عمل انتخـاب، و اراده وكشـش، ميل گـرايش، و بـاور بينـش، و شنـاخت از برآيندي به اش خردورزي

مجموعه اي از   گيـري شكل در اين فرض .  بـرسـد زمـان گـذر در آن وتداوم مبادي براين مبتني وجمعي فردي
خود  موقعيت مداوم وبهبود درك براي الزم وجمعي فردي هاي شايستگي=( ها مهارت و ها توانمندي و صفـات
 ربوبي معيار نظام براساس و پارچه يك صورتي به  وجمعي فردي  هويت وتعالي تكوين به  نهـايت در) وديگران

   .نجامدمي ا

 به توجه نبايدبا هرگز اما گفت، سخن هويت وعملي ارادي عاطفي، معرفتي، وجوه از تسامح با توان مي چند هر ‐8
 را عقالنيت مبناي) مطلوب وضع در( يكديگر با ها آن تنيدگي درهم و وجوه اين همـة در خردورزي محوري نقش

  فروكاست؛ وجوه اين از يكي به را هويت تمامي يا داد اختصاص وجوه اين از يكي به

 به ناظر( خويش از فرد شخصي وتجربـة نگرش و احساس و درك فردي جنبـة به صرفاً را هويت نبايد ‐9 
 شرايط از متأثر صرفاً( نسبي و سيال كامالً و اجتماع به وابسته امري يا) نظيرخودپنداري شناختي روان مفاهيمي

 و فردي اختياري عمل و ميل باور، معرفت، تركيب از ناشي(انسان هويت وجودي وواقعيت دهيم تقليل)محيط
 اشتراك وجه نيز و ديگران از فرد هر)احساسي يا ذهني نه(عيني تشخص مايـة كه كنيم فراموش را) او جمعي
  .است ديگران هستي با فرد هر وجود واقعي

 مختلف هاي موقعيت در فرد حضور از تأثيرپذيري لحاظ به آدمي هويت كلي طور به: هويت هاي اليه و ابعاد‐10
  :شود مي جمعي و فردي جنبـة يا بعد دو شامل انسان، هر وجمعي فردي عمل و

 دارد اشاره انسان هر وجود فرد منحصربه و شخصي وجه به هويت فرديِ جنبـة .  
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 متعددي هاي اليه شامل كه است ديگران با فرد شخصيت  مشترك وجوه به ناظر هويت جمعيِ وجه 
  . شود مي) وخانوادگي اي حرفه جنسيتي، قومي، ملي، مذهبي،/ديني هويت ، انساني نظيرهويت(

 تكوين اسالمي معيار نظام براساس ومتعادل پارچه يك و تركيبي طور به بايد هويت هاي اليه و ابعاد همـة 11
  .يابند وتحول

  :وقعيتم

 تعامل حاصل كه است) ديگران و خود توسط(تغييري و درك قابل پويا، مشخص، نسبت« موقعيت، از منظور‐1
 خود،طبيعت(هستي جهان از گسترهاي و خداوند با -اختيار داراي و آزاد آگاه، عنصري منزلة به -انسان پيوستة
 جهان و انسان يگانة رب عالم، حقايق برترين و مطلق حقيقت كه خدايي( است متعال خداوند محضر در) وجامعه

 حقيقت اين انكار به يا باشد غافل او از انسان هرچند هاست؛ موقعيت و موجودات همة بر محيط اصيل واقعيت و
  »)بپردازد

 مرتبة مداوم تغيير موجب سويي از موقعيت عناصرگوناگون با   انسان فعال تعامل: موقعيت مداوم بهبود و درك-2
 موقعيتهاي مداوم خلق به سو، ديگر از و ميشود فرد هويت پيوستة تحول و تكوين نتيجه در و آدمي وجودي

   .جديدميانجامد

 عمل با تغييرآن و) ومعارف علوم انواع واكتساب انسان عقل برنيروي تكيه با( ديگران  و خود موقعيت درك‐3
 جهت در و شود انجام نادرست يا صحيح طور به -انسان ارادة و آزادي ويژگي به توجه با -  تواند مي وجمعي فردي
  .باشد آدمي سقوط يا صعود

 وجمعي فردي هويت پيوستة وتعاليتكوين   موجب پذيرد انجام شايسته صورت به موقعيت با تعامل اين اگر‐4
 موقعيت)درست( درك« از بايد صورت دراين. خواهدشد ـ اهللا الي قرب ـ زندگي حقيقي غايت با متناسب انسان،
  :است امر سه تحقق مستلزم كه گفت سخن »آن بهبود براي مداوم وعمل وديگران خويش

 موقعيت كنندة اصالح و شناسنده منزلة به(  نفس به اعتماد و خود معرفت(   
 ‐موقعيت فرا برتر حقيقت( خداوند به باور و معرفت(  
 هستي مقصد و مبدأ( متعال خداوند با ها آن بين نسبت برقراري و موقعيت عناصر كشف( 

 محضر در هستي مختلف عناصر و خداوند با نسبت( وديگران خود واقعي موقعيت انسان كه دارد امكاناما  -5 
 غايت با متناسب( آن مناسب تغيير در يا نباشد ملتزم درك اين لوازم به نكند، درك درستي به را) تعالي حق
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 واز موزون نا شكلي به نيز انسان هويت  فرض اين در   است بديهي.نياورد عمل به شايسته تالش) زندگي حقيقي
  .شد خواهد متحول زندگي حقيقي غايت از ودوري  سقوط جهت ودر گرفت خواهد شكل گسيخته هم

   خاص كليدي مفاهيم -ب

  : فرايند      

  تأثيرپذيري و حيات طي در آدمي مداوم صيرورت به عنايت با را، تربيت ماهيت بيان به ناظر مفهوم مهمترين‐1
   .دانست فرايند مفهوم توان مي اجتماعي، شرايط از صيرورت نوع  اين

 داراي( پارچه يك ،)جامعه افراد هدايت به معطوف(هدفمند تدريجي، مستمر، اجتماعي عمل به ناظر فرايند ‐2
 مخاطب( افراد وجودي تحول مراحل با متناسب بايد كه است، انعطافپذير و پويا ،)دروني سازواري و انسجام
 زندگي اركان پشتيباني با مختلف، انواع قالب در گوناگون، عوامل وتوسط شود طراحي) هدفمند عمل اين وموضوع
  .پذيرد صورت مؤثر، اجتماعي عوامل ديگر با هماهنگ صورت به االمكان وحتي اجتماعي

  :تعامل

 مربيان -فعال قطب دو بين تعاملي بايد را) انسان هويت اختياري وتحول تكوين ساز زمينه عمل( تربيت فرايند-1
  .آورد شمار به -متربيان و

 حضور است الزم ،)مربيان تأكيد مورد ضروري امر( موانع برداشتن و مقتضيات ايجاد بر عالوه فرآيند، اين در‐2
 مالحظه مورد سازي زمينه اين از مناسب استفادة براي ايشان اختياري كوشش و حركت اين در را متربيان  فعال
  .مينمايد ايجاب تربيت فرايند موفقيت براي را مربيان و متربيان دوسوية امرعمل اين كه داد، قرار

 نگاه در بلكه نيست؛ فرايند اين سوي دو بين تراز هم و افقي رابطة نوعي هرگز فرايند اين در تعامل از منظور‐3
  مقدمات تمهيد جهت تالش نوع و نظر مورد هاي شايستگي) بالفعل(تحقق نظر از متربيان با مربيان اسالمي،
  . ندارند قرار سطح يك در ها، آن اكتساب

 آن موانع ورفع متربيان رشد مقتضيات شايستة آوردن فراهم با  مربيان را فرايند اين در محوري و نخست گام-4
   دارند؛ مي بر

 ما فعال ، نظر مورد نتايج به آن وصول و فرايند اين در مربيان ، آدمي در واختيار اراده خصوصيت به عنايت با ‐5
   .شود برداشته متربيان توسط بايد دوسويه، فرايند اين در ديگري ومحوري ضروري هاي  گام بلكه ، نيستند يشاء
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 متفاوت تربيت، نوع و متربيان توانايي و رشد ميزان به توجه با ،"تراز ناهم تعامل "  اين وچگونگي سطح البته‐6
 كه است تدريجي و پويا حركتي واقع در اسالمي تربيت اساسي گيري جهت«  كلي طور به ولي بود خواهد
  )1385باقري (»بخشد ارتقامي يابي استقالل سوي به وابستگي از را متربيان

  : سازي زمينه

 ايجاد قالب در  مربيان، سوي از عمدي، و سنجيده هماهنگ، اعمال و تدابير از اي مجموعه اجراي و طراحي-1
 آگاهانة و اختياري حركت لزوم به توجه با را،  متربيان هويت شايستة تحول و تكوين موانع دفع و رفع و مقتضيات
 ومتوليان مربيان سوي از كه گرفت نظر در حركت اين  براي مناسب مقدمات تمهيد نوعي تنها بايد ، متربيان
 ديگر را سازي زمينه بايد لذا،. اند شده داده تشخيص) وكافي الزم شرط نه و( الزم زمينة منزلة تربيت،به فرايند
  .آورد شمار به تربيت فرايند اصلي ويژگي

 و فرد وآگاهانة اختياري حركت براي) اعدادي عوامل و وعلل مقتضيات ايجاد( نياز مورد شرايط نمودن فراهم‐2
 معطوف نيز سلبي بعد در سازي زمينه اينكه چه است؛ سازي زمينه  ايجابي جنبة مطلوب، هدف سوي به جامعه

  .است اختياري و آگاهانه حركت اين ودروني بيروني موانع دفع يا رفع به

 تكويني آزادي وجود اصل با كه باشد صورتي به وسلبي ايجابي دوجنبة هر در سازي زمينه گونه اين است الزم ‐3
  .نكند پيدا منافات خويش وحركات اعمال در او اختيار تحقق لزوم و انسان

  :هدايت

 كمال نوع هر به دستيابي مسير در است افرادجامعه واختياري آگاهانه حركت دهي جهتمنظور از هدايت -1
   گيرد قرار آن مختلف مراتب و) اهللا قربالي( انسان زندگي غايت راستاي در بتواند كه اي شايسته

 آن به رسيدن طريق دادن نشان و حركت مقصد راهنماييِ( طريق ارائة وجه دو داراي هدايت اسالمي نگرش در-2
  .است) مقصـد به رسيدن راه در اختياري و آگاهانه حركت براي كمك( مطلوب به رسـاندن و) مقصد

 كامل تحقق ايشان، به وتأسي واليت قبول ولزوم)) ع(معصوم امامان و) ص(پيامبر( كامل انسان به توجه فلسفة-3
 توسط متربيان هدايت درامر بنابراين. است آدمي تربيت امر در) مطلوب به رساندن و طريق ارائة(وجه دو اين

 .گيرد قرار مالحظه  مورد جنبه دو هر اين  بايد نيز مربيان
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  : الزم ي ها شايستگي كسب

 همة به ناظر وجمعيِ فردي هاي مهارت و ها توانمندي ، صفات از تركيبي اي مجموعه ها شايستگي از منظور‐1
 فردي عمل و وديگران خود موقعيت درك جهت در متربيان كه است،) وجمعي فردي ابعاد در( هويت هاي جنبه

   .كنند »كسب« را ها شايستگي گونه اين بايد اسالمي، معيار نظام براساس آن مستمر بهبود براي وجمعي

 ايشان  كه است تربيت مستمر فرايند طي متربيان اختياري و آگاهانه عمل به ناظر ،»شايستگي كسب «مفهومِ‐2
  هويت پيوستة وتعالي تكوين براي مربيان سوي از شده فراهم عمليِ و ارادي انگيزشي، معرفتي، هاي زمينه در

  .دهند مي   انجام صالح جامعة وپيشرفت گيري شكل راستاي در خويش وجمعيِ فردي

  :هاست ويژگي اين داراي تربيت فرايند در وجمعي فردي هاي شايستگي كسب روند‐3

 آن مداوم اصالح و درك براي  موقعيت عناصر با تعامل در و موقعيت؛ تأثير تحت گيري شكل( محور موقعيت(   
 هاي  مهارت يـا عمل اراده، ميـل، محض،گـرايش، دانـش حـوزة بـه آن فـروكـاستن از پـرهيـز( وتـركيبي جامع 

  )وجوه اين با نگر تجزيه مواجهة از اجتناب و صرف عملي
 است مربي برعهدة آن در اصلي نقش كه سازي زمينه برخالف( محور متربي(  
 صالح جامعة وپيشرفت  گيري وشكل هويت  تعالي و تكوين مستمر روند به توجه( مداوم(  
 متربيان آمادگي و رشد سطح با متناسب( ارادي و آگاهانه(  
 اسالمي معيار برنظام تكيه  

 به وصول براي را آنها بايد متربيان كه هستند ها ومهارت ها صفات،توانمندي از دسته آن: پايه هاي شايستگي‐4
  .كنند كسب طيبه حيات تحقق براي جامعه افراد عموم ازآمادگي شايسته يا الزم اي مرتبه

 انتظار مورد سطح از باالتر سطحي در كه هاست مهارت و ها توانمندي صفات، از گروه آن: ويژه هاي شايستگي-5
 نيازهاي و خود يافتة فعليت استعداد و عالقه برحسب افراد و است طيبه حيات تحقق جهت همگان آمادگي از

  .كنند مي كسب را آنها صالح جامعة خاص

  :تربيت تعريف-ج 

 ويا شده استنتاج تربيت اساسي مباني از كه يادشده كليدي مفاهيم دسته دو در تأمل با  ميرسد نظر به    
مي  يكديگر، با كليدي مفاهيم اين بين ارتباط ايجاد وبا  اند، شده پرداخته و ساخته تربيت موضوع با متناسب

  :نمود ارائه تربيت از را ذيل تعريف اسالمي، ديدگاه اساس بر توان
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 و يكپارچه صورتي به ، متربيان هويت پيوستة تعالي و تكوين ساز زمينه تعاملي فرايند از است عبارت تربيت«   
 مراتب واختياري آگاهانه تحقق جهت شدن مسيرآماده در ايشان هدايت منظور به اسالمي، معيار نظام بر مبتني
  »ابعاد همة در طيبه حيات

  : وتعاملي پيوسته هدفمند، حركت اين طي  

 سنجيده، ، تدريجي واعمالي تدابير قالب در  مناسب هاي فرصت تدارك و سازماندهي طراحي، با مربيان‐1
 دفع و موجود موانع رفع و مقتضيات ايجاد با تا كوشند، مي اسالمي معيار نظام براساس پارچه ويك هماهنگ

 تنظيم و  طبيعي استعدادهاي جانبة فطرت،رشدهمه شكوفايي ضمن كه سازند فراهم را اي زمينه محتمل، موانع
 معيار نظام برمبناي پارچه يك صورتي به و تدريج به ايشان وجمعي فردي هويت ، متربيان وعواطف اميال متعادل
 همه پيشرفت سوي به  و شود تشكيل صالح جامعة نتيجه در تا  يابد تعالي پيوسته طور به و گيرد شكل اسالمي
  .نمايد  حركت ومداوم جانبه

 مربيان، توسط شده فراهم هاي فرصت از مناسب استفادة و فرايند اين در فعال  مشاركت با نيز متربيان ‐2
 معيار نظام اساس بر  را ديگران و خود موقعيت مداوم بهبود و درك جهت الزم وجمعي فردي شايستگيهاي

 همة در را طيبه حيات مراتب واختياري آگاهانه طور به تا شوند مي آماده طريق اين از و كنند مي كسب اسالمي،
  .سازند محقق ابعاد

 كه( آن شايستة وتحقق نمي پذيرد صورت خأل در ، متربيان و مربيان بين مستمر تعامل فرايند اين البته -3  
 اجتماعي عوامل تمامي فعال مشاركت مستلزم ،)است طيبه حيات تحققِ سازِ زمينه و اجتماعي عمل ترين مهم

 و رسانه دولت، خانواده،( فرايند اين اركان و اجتماع  اصلي مؤثرعناصر پشتيباني ويژه به درآن، ومؤثر سهيم
  .است معاصر دوران در) دولتي غير ونهادهاي ها سازمان

  :تربيت جايگاه

بي   بنابراين،.    ميشود محسوب اجتماعي نهادهاي ديگر اساس و جهت دهنده شامل، و فراگير فرايندي تربيت
 مستلزم نيز، طيبه حيات به دستيابي راستاي در خود، اصلي كاركرد در اجتماعي نهادهاي ساير موفقيت ترديد
   .آنهاست به تربيت فرايند كمك

 به انسان طيبه حيات هاي زمينه و لوازم نمودن فراهم و تداوم براي اجتماع نهادهاي تمامي اجتماعي، حيث از لذا،
 اعتالي و بسط و افراد وجودي ظرفيت هاي مداوم تعالي و گسترش  با فرايند اين زيرا نيازمندند؛ تربيت فرايند
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  ابعاد، همة در طيبه حيات مراتب تحقق جهت جامعه افراد در آمادگي ايجاد با نتيجه در و اجتماعي متراكم تجارب
     .دارد برعهده اجتماعي و فردي حيات كيفيت به بخشيدن تعالي در را اصلي نقش

 ها گيري تصميم تمام در تربيتي مصالح بايد نتيجه، ودر است آدمي حيات ارتقاي اساسي محور تربيت، پس،       
سياست گذاري  در معيار مهمترين تربيت، فرايند به كمك و گيرد قرار تأكيد مورد اجتماعي، هاي برنامه ريزي و
  .گردد محسوب اجتماعي اولويت هاي تعيين و ها

  :تربيت اهداف و كلي هدف ،  نتيجه غايت،

 تمامي و بهداشت فرهنگ، اقتصاد، سياست، از اعم اجتماعي، نهادهاي تمامي سازماندهي اسالمي، نگرش در‐1
 تحقق براي لذا،. پذيرد صورت ابعاد همة در طيبه حيات مراتب تحقق راستاي بايددر اجتماعي، و فردي اعمال
 خود تأثيرات و ظرفيت ها با متناسب اسالمي جامعة نهادهاي و افراد تمام ابعاد، درهمة طيبه حيات مراتب

  .كنند فعاليت هماهنگ و همدالنه مشاركتي در بايد و دارند مسئوليت

 عوامل و نهادها تمامي مشترك  غايت ابعاد، همة در طيبه حيات مراتب تحقق اسالمي، منظر از اساس، براين    
) اهللا الي قرب( انسان شايستة كمال مسير در حركت براي جمعي و فردي فعاليتهاي همة نهايي مقصود و اجتماعي

  .است

 جامعه افراد هدايت زمينة كه است الزم ،)انسان زندگي غايت(اهللا الي قرب به اسالمي جامعة وصول مسير در  -2
 از مقصود اين به رسيدن براي اسالمي جامعة لذا،. آيد فراهم همةابعاد در طيبه حيات مراتب تحقق جهت در

 براي آگاهانه و اختياري) پويا و هدفمند انساني مجموعة يك مثابة به( جامعه افراد تا ميگيرد كمك تربيت فرايند
  .شوند آماده ابعاد همة در طيبه حيات مراتب تحقق

 طيبه حيات مراتب اختياري و آگاهانه تحقق براي جامعه افراد شدن آماده تربيت، فرايند  نتيجـة اساس، براين     
   .است اهللا قرب الي مسير در ابعاد، همة در

  

   :از عبارتند جامعه  براي تربيت فرايند گرانقدرِ بس اجتماعي پيامد دو اما

 مختلف ابعاد در جامعه انساني سرمايه وجودي ظرفيت مداوم تعالي و گسترش   
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 ‐ جامعه افراد مقبول هنجارهاي و نگرشها باورها، مجموعة يعني جامعه فرهنگي سرمايه اعتالي و بسط 
 و اجتماعي و مدني فردي، روابط بر حاكم نهادينة ارزشهاي و قوانين ، سنن  آداب، عقايد، باورها،   در كه

   يابند مي      تجلي جمعي خرد و تجربه محصول فناوريِ و هنر دانش، انواع

 ابعاد، همة در طيبه حيات مراتب اختياري و آگاهانه تحقق براي جامعه افراد آماده شدن يعني تربيت نتيجة-3
 صالح جامعة تشكيل راستاي در اسالمي معيار نظام اساس بر جامعه افراد هويت پيوستة تعالي و تكوين با تنها

 مراتب تحقق آمادة صورتي در جامعه افراد ديگر، بيان به. شود مي محقق اساس برهمين آن مداوم وپيشرفت
 طيبه حيات  هاي ارزش نظام  با متناسب ايشان واجتماعي فردي هويت كه شد خواهند ابعاد همة در طيبه حيات
  .شود متحول

 عبارت جريان اين كلي هدف اسالمي، جامعة در تربيت جريان نتيجة تحقق راستاي در گفت توان مي بنابراين
  :از است

  » ابعاد همة در طيبه حيات مراتب واختياري آگاهانه تحقق براي متربيان آمادگي «  

 پارچه يك شكلي به متربيان هويت ابعاد و ها مؤلفه همة كه شد خواهد محقق صورتي در نيز آمادگي اين اما    
 پيوسته به طور و تكوين اسالمي معيار نظام براساس  آن مداوم وپيشرفت صالح جامعة گيري شكل  راستاي در

  يابد تعالي

.  

  :نمود بيان توان مي نيز ديگري شكل به  را تربيت فرايند كلي هدف لذا

 شكل     راستاي در و اسالمي معيار نظام براساس پارچه يك صورتي به ، متربيان هويت پيوستة تعالي و تكوين«
  »اساس برهمين آن مداوم وپيشرفت صالح جامعة گيري

  

   :كرد توصيف نيز چنين ، را اسالمي جامعة در تربيت جريان كلي هدف مي توان  

 درك درستي به را هستي در وديگران خود موقعيت بتوانند كه گونه اي به متربيان هويت پيوستة وتعالي تكوين«
  »نمايند اصالح اسالمي  معيار نظام با متناسب وجمعي فردي صالح عمل با مستمر به طور را آن و
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 اختياري اعمال و اراده و شخص هر زندگي به فرد منحصر جريان به چيز، هر از بيش تربيت كلي هدف تحقق‐4
 هويت، وتحول تكوين روند به توجه با مناسب، صورت به امر اين در نقش آفريني براي اما  است؛ وابسته او خود
 بنابراين،    .نمايند كسب  فرآيندتربيت  اهداف مثابه به را الزم شايستگيهاي از مجموعه اي متربيان است الزم

 برحسب را آنها توان مي   كههستند تربيت فرايند كلي هدف همان از اي يافته تفصيل بيان الزم، هاي شايستگي
 و آنها مالحظة با متربيان كه داشت وانتظار گرفت نظر در تربيت فرايند متنوع اهداف ي منزله به تربيت، انواع

  .كنند حركت آن نتيجة و تربيت فرايند كلي هدف تحقق راستاي در ،آنها  كسب به نسبت كوشش

  انواع تربيت

  آدمي حيات شئون يا حيثيت ها به توجه با-الف

 ارتباط در كه است متعددي جنبه هاي و شئون دربردارندة اما است، كلي و يكپارچه مفهومي اگرچه طيبه حيات
 بايد، ، دارند نسبي استقالل شئون اين كه آنجا از. ميسازند محقق را متكامل و پويا مفهوم اين همديگر، با تعامل و

 تحقق مناسب زمينه هاي ها، آن از يك هر براي) مطلوب وضعيتهاي( مشخص انتظاراتي و اهداف تعيين بر عالوه
 به شئون اين با متناسب مي تواند تربيت بنابراين. كرد فراهم جنبه ها همين خصوصيات به عنايت با نيز را ها آن

  :گردد تقسيم ذيل انواع

 شأن تحقق مسير در متربيان وجمعي فردي آماده سازي به ناظر اخالقي؛ و عبادي اعتقادي، تربيت 
  طيبه؛ حيات اخالقي و عبادي اعتقادي،

 بدني و زيستي شأن تحقق مسير در متربيان وجمعي فردي آماده سازي به ناظر بدني؛ و زيستي تربيت 
  طيبه؛ حيات

 و اجتماعي شأن تحقق مسير در متربيان وجمعي فردي آماده سازي به ناظر سياسي؛ و اجتماعي تربيت 
   طيبه؛ حيات سياسي

 و اقتصادي شأن تحقق مسير در متربيان وجمعي فردي سازي آماده به ناظر حرفه اي؛ و اقتصادي تربيت   
   طيبه؛ حيات حرفه اي

 فناورانه و علمي شأن تحقق مسير در متربيان وجمعي فردي سازي آماده به ناظر فناوري؛ و علمي تربيت 
   طيبه؛ حيات

 شأن تحقق مسير در متربيان وجمعي فردي سازي آماده به ناظر ؛ هنري و شناختي زيبايي تربيت 
  طيبه؛ حيات  هنري  و شناختي زيبايي
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 با-يكپارچه  طور به متربيان هويت تعالي و تكوين به معطوف شده، ياد ساحتهاي همة در تربيت اينكه ذكر شايان
 صالح جامعه تشكيل جهت در  و -)آن تكرار و عمل اراده، ميل، باور، معرفت،( هويت اساسي عناصر همة به توجه

 ـ آن پيوستة بهبود براي وجمعي فردي صالح عمل و وديگران خود موقعيت درك با كه است آن مداوم وپيشرفت
   .مييابد تحقق -اسالمي معيار نظام اختياري و آگاهانه والتزام انتخاب اساس بر

 با و باشند مرتبط هم با بايد نسبي، تمايز ضمن گوناگون، ساحتهاي در تربيتي اقدامات و تدابير همچنين،
 حيات تحقق در آن به نسبت عملي تعهد و نظام اين انتخاب محوري نقش لحاظ به( اسالمي معيار نظام محوريت

   .شوند نمايان هماهنگ و منسجم اي مجموعه قالب در) طيبه

  شمول نحوة و ميزان به توجه با -ب

 نوع دو به جامعه، افراد به نسبت آن شمول ميزان به توجه با را تربيت جريان بايد و مي توان نظرمي رسد به
  :كرد تخصصي تقسيم و عمومي اساسي

 بر تأكيد با متربيان هويت مداومِ تعاليِ و تكوين جهت در كه است تربيت فرايند از بخشي: عمومي تربيت 
مرتبه  متربيان تا ميشود انجام ايشان، مشترك و فردي ويژگيهاي مالحظة ضمن هويت، مشترك وجوه
 آن تحصيل كه آورند دست به) واجتماعي فردي ابعاد در طيبه حيات تحقق براي( را آمادگي از اي

   .باشد شايسته يا الزم جامعه افراد عموم براي مرتبه،
 اختصاصي وجوه پيوستة تعالي و تكوين راستاي در كه است تربيت فرايند از بخشي: تخصصي تربيت 

آمادگي از اي مرتبه متربيان تا ميگردد  انجام ايشان هويت مشترك وجوه تكوين بنياد بر متربيان هويت 
 صالح جامعة تشكيل جهت در كه آورند دست به) مختلف ابعاد در طيبه حيات مراتب تحقق براي( را

 از بخشي براي تنها آمادگي، از مرتبه آن به وصول  اسالمي، معيار نظام براساس  آن مداوم وپيشرفت
 .باشد شايسته يا الزم جامعه افراد

 به نيازجامعه دليل به اما. شمارميĤيد به عقالني ضرورتي وتخصصي عمومي نوع دو به تربيت فرايند تقسيم البته 
 عمومي تربيت نبايد دارند، جامعه در ها ازآن يك هر كه مهمي نقش به نظر و وتخصصي عمومي تربيت نوع دو هر
 به ورود براي وطريقي مقدمه صرفاً را عمومي تربيت ويا نمائيم تلقي يكديگر وجايگزين رقيب را تخصصي تربيت و

 باشدو نداشته وارزشي موضوعيت خود خودي به عمومي تربيت كه اي گونه به(آوريم حساب به تخصصي تربيت
 اخير مرحلة در ويژه به- عمومي تربيت در  هرچند گردد، محسوب تخصصي تربيت براي اي مقدمه و زمينه تنها
  ؛)نمود فراهم را تخصصي تربيت به ورود تمهيدات بايد و توان مي -آن
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  متربيان حضور نحوة به توجه با -ج

  :است تقسيم قابل زير نوع دو به آن، در متربيان حضور نحوة به توجه با تربيت فرايند

 يابند حضور آن در قانوني ضوابط حسب بر بايد متربيان كه است تربيت فرايند از بخشي: الزامي تربيت.   
 است داوطلبانه آن در متربيان شركت كه است تربيت فرايند از بخشي: اختياري تربيت. 

 

 ساماندهي يكديگر مكمل و جهت هم طور به االمكان حتي را اختياري و الزامي تربيت نوع دو بايد تنها نه البته  
 متربيان كه نمود جذاب چنان را تربيتي فعاليتهاي و فضا الزامي، تربيت در مناسب تمهيدات با ميتوان بلكه كرد،

 فوائد و مصالح به نيل منظور به بلكه تخلف، مجازات از فرار براي و) قانوني( بيروني الزام از پيروي انگيزة با نه
  . يابند حضور تربيت نوع اين در تكليف احساس بدون و نشاط و شوق با) الزامي تربيت بر مترتب( شخصي

  قانوني اعتبار و سازماندهي نوع به توجه با-د

 پذيري، انعطاف اهداف، تعيين مرجع مانند هايي مؤلفه به ناظر(سازماندهي نوع اساس بر را تربيت فرايند توان مي
  كرد؛ تقسيم غيررسمي و رسمي نوع دو به قانوني، اعتبار و) مكان و بندي زمان گيري، تصميم تمركز

  :رسند مي نظر به مناسب غيررسمي و رسمي تربيت براي ذيل رسدتعاريف مي نظر به 

 مخاطبان داراي( شده سازماندهي قانوني، شكل به كه است تربيت فرايند از بخشي: رسمي تربيت 
 -)متربيان خصوصيات برحسب( پذيري انعطاف حفظ ضمن -)معين برنامة و ساختار اهداف، و مشخص

 متنوع نيازهاي با متناسب مختلف، ابعاد در طيبه حيات مراتب تحقق براي متربيان سازي آماده جهت در
 و وديگران خود موقعيت درك جهت( الزم هاي شايستگي كسب از پس و شده اجرا و طراحي جامعه،
 موفقيت  به ناظر نامة گواهي( معتبر مدرك اعطاي به) معياراسالمي نظام اساس بر آن مداوم اصالح

   .انجامد مي) ها شايستگي گونه اين كسب در متربيان
 موقعيت درك جهت الزم هاي شايستگي انواع آن در كه است تربيت فرايند از شكلي: غيررسمي تربيت 

 تحقق براي متربيان سازي آماده جهت در معياراسالمي، نظام اساس بر آن مداوم اصالح و وديگران خود
 اختياري و روزمره تجارب طريق از و مشخص سازماندهي بدون گوناگون، ابعاد در طيبه حيات مراتب

 در مشاركت تلويزيون، و فيلم تماشاي روزنامه، و كتاب مطالعة خانواده، جمع در مانندحضور( متربيان
  .شود مي كسب) مذهبي محافل و مساجد در شركت انجمنها، و گروهها فعاليت
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 هماهنگي لزوم نيز و كلي هدف و غايت در غيررسمي  تربيت و رسمي تربيت وحدت به توجه با است بديهي    
 بر آن مداوم واصالح  وديگران خود موقعيت درك جهت الزم هاي شايستگي كسب ـ تفصيلي اهداف در آنها

 با سازنده تعامل ضمن كه شوند تلقي همسو و مكمل بخش دو تربيت نوع دو اين بايد ـ معياراسالمي نظام اساس
   .كنند ياري مشترك اهداف و غايت تحقق در را يكديگر هم،

  

  فلسفه تربيت در جمهوري اسالمي ايران شبكه معنايي تحليل  -بخش دوم

از لحاظ »فلسفه تربيت در جمهوري اسالمي ايران «  در اين بخش اهم  مفاهيم مبنايي بكاررفته درشبكه معنايي
ارتباط با معيارها ومولفه هايي  تحليل مي شوندكه در ادبيات  نظري  رايج  در تبيين پديده  آموزش ويادگيري 

ين  چيستي وچرايي اين پديده  با رويكرد اسالمي مداوم مطرح شده اند وبه نظر مي رسد مي توان آنها را در تبي
  . مقبول دانست

  

  در طول زندگي از منظر توجه به عنصر تداوم وپيوستگيتحليل مفاهيم  : الف

مفهوم كليدي حيات طيبه امري داراي مراتب ودرجات پيوسته است كه از مرتبه ارزش هاي فطري وعقالني -1
چنانچه ارزش هاي نظام معيار  زش هاي تاسيسي دين را در برمي گيرد تا مراتب  باالي ار) مورد تاييد دين(

  .اسالمي والتزام وانطباق با آنها نيز شامل مراتبي پيوسته مي باشد

 مورد توجه قرار گرفته  به عنوان هدف كلي جريان تربيت در تعريف  اين جريانكه ( تكوين وتعالي هويت آدمي-2
به صراحت  به پيوستگي توصيف شده است   افزون براينكه در تعريف مفهوم هويت نيز  مولفه پيوستگي  ) 

  .موردمالحظه بوده است

در مورد مولفه موقعيت نيز بحث اصالح به صفت مداوم توصيف شده تا نشانگر پيوستكي اين مولفه  موثر در  -3
  . تكوين وتعالي هويت  باشد

آن تاكيد شده است نيز نسبت به پيشرفت مداوم  يعني جامعه صالح طيبه ت جتماعي حيادر خصوص جنبه ا -4
  .جامعه در يكي از مراتب ارزشي پيشگيري شوداين  تا از ركود ودرجا زدن 
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  و كليت وجود انساننسبت به ابعاد زندگي  از منظر توجه به جامعيت  مفاهيم تحليل :ب

جنبه ها وساحت هاي شش گانه كه در نتيجه به توجه جامع مفهوم توصيف  شمول مفهوم حيات طيبه به -1
تربيت به ساحت هاي شش گانه انجاميده است ونيز اشتمال حيات طيبه وارزش هاي آن نسبت به ابعاد فردي 

  .واجتماعي زندگي و جنبه هاي دنيوي واخروي سعادت انسان  نماد جامعيت اين مفهوم كليدي است

ي هويت وشمول آن نسبت به همه عناصر بينش، باور، گرايش،اراده ،عمل فردي وجمعي  تاكيد برمفهوم تركيب-2
به مثابه برآيندي از همه اين موارد و اجتناب از فروكاستن  اين مفهوم   كليدي به  وتكرار عمل  و توصيف هويت 

عي    و دو نوع هويت وتقسيم هويت به دو اليه فردي وجم) با وجود اهميت هر يك از آنها(برخي از اين امور 
  .مشترك واختصاصي  جامعيت خاصي   را در تعريف تربيت وانواع آن نتيجه داده است 

به جاي تقسيم رايج اهداف تربيت و آموزشي به اهداف شناختي (ستفاده از مفهوم تركيبي شايستگيتوجه به ا-3
مندي ها و مهارت هاي الزم براي درك وتاكيد برشمول آن نسبت به  همه صفات  توان)    عاطفي ورواني حركتي 

) اختصاصي(و ويژه) مشترك(واصالح موقعيت  خود وديگران ونيز تقسيم اين مفهوم  به شايستگي هاي پايه 
  . شاخص هاي روشن ديگري  از عنصر جامعيت  محسوب      مي شوند

واجتناب از بكارگيري ( اين مفهوميت ت براي اشاره به همه مصاديق متنوع تاكيد براستفاده از مفهوم جامع ترب-4
  .يقينا موجب گسترش نگرش جامع   وكل نگر به فرآيند  تربيت خواهد شد) هر واژه ديگرنظير تعليم  در كنار آن 

  جامعهاز منظر قابليت تحقق براي عموم افراد مفاهيم تحليل: ج

كه سطحي از آن قابل تحقق در همين  استفاده از تعبير  حيات طيبه وتفسير آن به امري تشكيكي وذو مراتب-1
وحتي مراتب اوليه   انساني واخالقي وپيش نياز آن مقبول هر انسان سالم وباقي مانده (  دنيا براي همگان است

و تاكيد براينكه دعوت به حيات طيبه بايد از اين مراتب اوليه وپيش نياز )  است  -ولو غير مسلمان–برفطرت الهي 
زمينه  را ) وعبوديت  نظير قرب الي اهللا يا ربوبيت  تر هره مندي از مفاهيم ديني انتزاعيبجاي ب(  ،شروع شود

براي عموم افراد   بخوبي فراهم مي كند گه تحقق مراتبي ازآن را به عنوان آرماني نسبتا  عيني ودست يافتني
  .جامعه در نظر بگيريم

مستقالت عقليه كه (ت به ارزش هاي عقالني فرادينيدر همين راستا توجه به شمول نظام معيار اسالمي  نسب -2
البته دين نيز آنها را تاييد مي كند و نيز بيان اينكه انتخاب والتزام  آگاهانه واختياري اين نظام  ويا انطباق 



 

 

 هشتمين همايش انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران
 فلسفه آموزش و يادگيري مداوم 

 دانشگاه شهيد چمران اهواز
1395اسفند  5و  4  

 

239 

 

تا مراتب )براي رسيدن به منافع دنيوي (وسازگاري عملي با اين نظام  سطوح مختلفي از سطح اسالم ظاهري 
ان وتقوا و ورع را شامل مي شود ، احتمال  قابليت فراگيري مفهوم تربيت را نسبت به آحاد شهروندان  باالي ايم

  .بيشتر مي كند

  گستردگي نسبت به مصاديق متنوع تربيتاز منظر  مفاهيم تحليل :د

ايجابي يا سلبي هرگونه فعل يا تدبير « و تعريف زمينه سازي به» ......تعامل زمينه ساز«استفاده از مفهوم كلي -1
كه با ايجاد مقتضيات ويا رفع ودفع موانع  در حركت آگاهانه واختياري آدمي به سوي درجات كمال تاثير گذار 

ونيز شمول جنبه هاي متنوع مفهوم حيات طيبه  باعث شده تا گستردگي قابل توجهي را در بيان انواع » است
  . تعريف برگزيده  تربيت شاهد باشيم مصاديق

بحث تقسيم تربيت به انواع  مختلف كه از منظرهاي متعددي صورت گرفته است و به ترسيم چشم انداز - 2 
وسيعي از تربيت  انجاميده است و همچنان مي تواند اقسام ديگري از جريان كلي تربيت  در جامعه معاصر را در 

   .برگيرد

   از منظر توجه به نقش فعال متربيان مفاهيم تحليل :ه

درفرآيند آماده شدن براي ) دعوت به  تحقق مراتب حيات طيبه( توجه مكرر به نقش آگاهي واختيار مخاطبان-1
وبدون (حيات طيبه بخوبي نشان مي دهد كه  از نگاه اسالمي ، نمي توان ونبايد   با توسل به زور واكراه واجبار 

مردم را به التزام )ي  وانگيزش دروني براي پذيرشاستفاده از عنصر استدالل، اقناع و ايجاد سطوحي از آمادگي فكر
  .وتسليم نسبت به ارزش هاي حيات طيبه وادار نمود

در مواجهه با موقعيت نيز خود فرد نقش اصلي را برعهده دارد وبرخالف برخي ديدگاه ها كه سازگاري با -2
در كنار  مولفه (يت خود وديگران موقعيت را مطلوب مي دانند  با تاكيد برموضوع اصالح ويا بهبود مداوم موقع

نقش فعالي  براي انسان به مثابه موجودي عامل در نظر  گرفته مي )درك   موقعيت آن هم بطور شايسته ودرست
  .شود

.... هويت  با وجود اذعان به نقش آفريني عوامل محيطي  وراثتي و تكوين وتعالي پيوستهفرآيند در بحث   -3
گيري هويت فردي وجمعي هر كس   و تغيير وتحول  آن ، همانا خود فرد واراده نهايتا  عامل اصلي در شگل 

  . خواهد بود) تا حدودي موثردر اين روند(وانتخاب  نحوه مواجهه با اين عناصر 
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منحصر نمودن نقش مهم مربيان به  صرف زمينه سازي تكوين وتعالي پيوسته هويت و استفاده از تعبير   -4
براي اشاره به نقش تاثيرگذار  مربي نشان مي   هدايت و نيز كاربرد مفهوم ) ناهم طراز هرچند(دوسويه تعامل 

دهد كه  او هرگز در اين فرآيند فعال مايشاء نيست وموفقيت  اين تالش از ديگر سو به خواست واراده متربي  
   . باز مي گردد) توسط مربي( براي استفاده مناسب از زمينه هاي فراهم شده

   زندگي از منظر توجه به مسائل مطرح در موقعيت هاي مختلف مفاهيم لتحلي :و

  با موقعيتي خاص و خود وديگران اينكه  هرفرد در هر لحظه از زندگيموقعيت و مفهوم  تعريف توجه به -1
ابهامات ومسائل موجود  شناخت  درست مواجه است نشانگر  اين است كه داوم آن نحوه درك وبهبود م

وتالش براي مواجهه عقالني با اين مسائل  به منظور  درك درست آن موقعيت و بهبود  هر موقعيت در 
، هر مستمر آن براساس نظام معيار اسالمي    از لوازم قطعي تحقق حيات طيبه در همه ابعاد آن است

 . چند چنين تالشي ضرورتا به حل  موفقيت آميز  مساله  از نظر فرد  نيانجامد 

نوع مسائلي كه متربيان در مراحل زندگي ودر ابعاد گوناگون  با آنهادر موقعيت هاي توجه به گستره مت -2
خاص  مواجه مي شوند  مستلزم اين است كه مربيان براي هر نوع مسئله   اي زمينه سازي متناسب  با 

باعث مي شود كه فرآيند تربيت همواره با نوعي خالقيت   امر  آن را  تدبير وپيش بيني نمايند و همين
 ونتايج  نحوه  انجام يافتن پيش بيني ناپذيري          و در تالش مربي وابتكار عمل وانعطاف پذيري

 . همراه باشد) با توجه به خصوصيات متفاوت متربيان(آن

  

  امع اسالميوتوجه به فرهنگ ونظام ارزشي  مقبول جاز منظر  مفاهيم تحليل :ز

تامل در مجموعه مفاهيم  مطرح شده براي تبيين چيستي وجرايي فرآيند تربيت  بخوبي نشان مي دهد  -1
سازگاري وهماهنگي    امع اسالمي وارزشي  مقبول ج كه يكايك آنها با عناصر  اصيل فرهنگ  و نظام

  .دارند
عقالني مورد نياز براي ارزش هاي  مي توانند به دليل اينكه  با در عين  حال اين مفاهيم ارزشي  -2

پيش مسائل  متعدد   پاسخگوي شرايط متغير و ،پيشرفت همه جانبه جوامع معاصر  هماهنگ هستند
، جوامعي كه در عين تاكيد برفرهنگ اصيل بومي خويش ، معاصر باشند  اسالمي  در جهان امع وروي ج

 . ز نتايج مثبت تمدن جديد هستندخواهان تعامل مثبت وسازنده با جهان غرب و بهره مندي ا
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  سازوار و هماهنگ وديني مباني  فلسفي مجموعه اي از  ازمنظر تكيه بر مفاهيم تحليل: ح

     وگزاره هاي كليدي  با مراجعه وتامل در مجموعه مباني اساسي تربيت كه پشتوانه پردازش اين مفاهيم -1
به لحاظ  (گزاره ها مفاهيم و بوده اند متوجه مي شويم كه سازواري وانسجام قابل توجهي بين اين مجموعه 

حتي   تالش براي رسيدن به تفسيري استناد آنها به مجموعه اي از منابع فلسفي و ديني  نسبتا هماهنگ  و
  .وجود دارد )االمكان سازواراز آنها 

   شبكه معناييتربيت مداوم  براساس تحليل اهم  چرايي  تبيين چيستي و :بخش سوم

اين خود با تامل در تعريف برگزيده تربيت و مهم ترين مولفه هاي كليدي آن  مي توان  به اين نتيجه رسيد كه =ا
اتخاذ رويكردي تداومي و استمراري نسبت به ماهيت فرآيند تربيت و پرهيز از محدودكردن قلمرو تربيت تعريف با 

منتهي به  كسب مدرك تحصيلي و داراي  اهداف (مخاطبان خاص ،ساختار و سازماني ويژه و قالب هاي رسمي به 
به عنوان تعريفي نسبتا دقيق  علي االصول ،  صالحيت دارد كه)جزيي ودقيق ومحتوا و برنامه از پيش تعيين شده

 »تربيت مداوم «بير صحيح ودقيق  فرآيند وبنا به تع» )مادام العمر(آموزش ويادگيري مداوم« پديده و مناسب از
البته چنين تعريفي با رويكرد وديدگاه حداكثري در تلقي صاحبنظران . شناخته شود) البته با رويكرد اسالمي(

معاصر از اين پديده   هماهنگ  وهمسو است وتنها  وجه تمايز اين تعريف را مي توان در اين نكته مالحظه نمود 
اين  وجهاني  نيست بلكه )   Value‐Free(مباني وفرهنگ اسالمي   تعريفي فارغ از ارزش  كه به دليل تكيه بر

متناسب با فرهنگ ونظام ارزشي  جوامع اسالمي  به تبيين چيستي وچرايي اين پديده پرداخته است وبه  مقاله ،
در اين اسالمي را  با شفافيت وصراحت رويكرد  و تعريفي هنجاري از تربيت مداوم  است  در صدد  اصطالح

    .دنبال مي كندخصوص براي بكارگيري در جوامع اسالمي معاصر 

وجه معقولي براي محدود كردن مفهوم تربيت مداوم  به مجموعه براساس رويكرد اسالمي  به نظر مي رسد -2
ضمن خدمت  نظير آموزش حرفه اي(  آموزش هاي طراحي شده براي دانش آموختگان دوره هاي  تربيت رسمي

برضرورت  هرچند مي توان وبايد .وجود ندارد) يا آموزش هاي فرهنگي ومدني  بزرگساالن سازمان هاكاركنان 
انجام اين گونه دوره هاي آموزشي با اهداف اقتصادي   بهبود كارآمدي كاركنان سازمان ها  ويا  برگزاري  دوره 

زيرا به هرحال يكي از .زندگي بزرگساالن  تاكيد نمود هاي تربيت غيررسمي با اهداف فرهنگي واجتماعي  بهبود
ساحت هاي  تربيت مداوم مورد نظر با رويكرد اسالمي ، تربيت حرفه اي واقتصادي است كه مي تواند هم به شكل 

وپس از طي دوره ( پيش از خدمت وهم بصورت ضمن خدمت  طراحي واجرا شود تا متربيان در سنين بزرگسالي 
براي تحقق مراتب باالتري از شان اقتصادي وحرفه اي حيات طيبه  آمادگي بهتر ) ميتربيت تخصصي رس

    . وبيشتري بيابند
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براين اساس تصور نمود  كه با توجه به نقش فعال خود  را »تربيت مداوم «قالب ديگري از  آيا امكان دارد  اما  -3
يني فرد ديگري به عنوان بدون نقش آفر(شخصيوتبديل اين فرآيند به نوعي خود آموزي ويادگيري    متربي دفر

طراحي و  انجام شود؟ به نظر مي رسد بر اساس رويكرد اسالمي نيز با نوعي توسعه مفهومي مولفه تعامل )  مربي
توضيح اينكه براساس نگاه انسان شناختي اسالمي   . مي  توان به اين پرسش پاسخ مثبت داد )بين مربي ومتربي(

د خود به جايي مي رسد كه  خود مسئوليت تربيت خويش را برعهده گيرد و به عبارتي خود آدمي در مراحل رش
ودر تعبير  » عليكم انفسكم«ويا »  قو انفسكم«كه نمونه اي از اين حالت را در تعابير قرآني ( مربي خويشتن شود

البته ) »ل من معلم غيره و مودبهومعلم نفسه ومودبها احق باالجال«مي بينيم كه فرمودند )      ع(زيباي امام علي
بنا براين بيان وتقرير .  بديهي است كه وصول به چنين  مرحله اي  علي االصول در دوران بزرگسالي ممكن است

تصويري موسع در نظر گرفت كه شامل  زمينه سازي تكوين  )بين مربي ومتربي (تعامل   مي توان از مفهوم 
 در حوزه اخالق به اين نوع تدبير وتالش، خودسازي چنانچه مي دانيم  كه .( وتعالي پيوسته هويت خود  نيز گردد

  ). مي گويند    وتهذيب نفس 

خت كه تامل در  مفهوم  در مقام تبيين تفصيلي چرايي تربيت مداوم با رويكرد اسالمي بايد خاطر نشان سا -4
تركيبي هويت و تكوين وتعالي پيوسته آن در اليه هاي فردي وجمعي و در قالب هويت مشترك يا اختصاصي  

كه بنا  در نظر گرفته شود مستلزم آن است كه هدف تربيت مداوم نيز فراتر از مفهوم محدود آموزش ويادگيري 
برحوزه  رشد شناختي ) مخاطبان  از تعبير آموزش ويادگيري   تنهاو بنا برفهم    عموم (بيشتر براصطالح متعارف 

به همين دليل  .  منحصر مي باشد)  ونه عناصر عاطفي گرايشي، ارادي وعملي رشد آدمي(و كسب معرفت ودانش
نيز از مفهوم تركيبي كسب  )  در فلسفه تربيت در جمهوري اسالمي ايران(در بحث اهداف تفصيلي  تربيت 

البته چنانكه گذشت . هاي الزم براي درك واصالح مداوم موقعيت خود وديگران  استفاده شده استشايستگي 
  .مفهوم  كسب شايستگي برخالف ديدگاه مكتب  رفتارگرايي برگستره اي بيش از مهارت آموزي صرف داللت دارد

ستي  در فضاي مفهوم مورد نيز باي هاي متغير زندگي  توجه به  موضوع مهم حل   مسائل  مربوط به موقعيت -5
 ي متعال ناظر وحاضر،شامل خود ،خدا–يعني نسبتي كه فرد با تمام هستي (نظر از موقعيت در نگاه اسالمي  

در هرلحظه برقرار مي كند و بايد به نسبت به درك  -طبيعت و ماوراء طبيعت   اعم از  –با خلقت انسانها وجميع 
واصالح مداوم اين نسبت در خود وديگرا ن  براساس نظام معيار اسالمي بپردازدتا مراتب  حيات طيبه  را در تمام 

 ديويي كه نگاهي بسيار محدود  تفسير  شود ونه در قاموس مكتب پراگماتيسم )  ابعادفردي وجمعي محقق سازد
اين نكته  .مربوط به آن دارد  ئله محوري به اين مفهوم ومس )ارزش هاي  اسالمي  نادرست نظام  نظروحتي از (

ديويي را بدون ارزيابي   )مادي گرايانه وابزارگرايانه(مسئله محور نمي توان به راحتي رويكرد  بدين معناست  كه
اسالمي به آموزش ويادگيري مداوم در كنار هم  با غايت قرب الي اهللا  در تدوين رويكرد  آن  ونقد واصالح مفهومي
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براي پشتيباني   )عليرغم تفاوت هاي بنيادين  ميان آنها(يا نظام فلسفي هگلي را با حكمت متعاليه صدرايي قرار داد
    . از رويكرد اسالمي به آموزش ويادگيري مداوم در كنار هم نهاد

 

  اصلي  منابع

بخش  عمومي جمهوري اسالمي ايران مباني نظري تحول بنيادين در نظام تربيت رسمي و ،)1390(همكاران  صادقزاده و- 
  )فلسفه تربيت در جمهوري اسالمي ايران(نخست 

رساله (تربيتي  رويكردي مثابه به العمر مادام يادگيري ايده نظري مباني تحليلي بررسي ،)1395(رحيمي نسب حجت اهللا  -
  )منصور مرعشي صفايي مقدم ومسعود  راهنمايي دكترا، دانشگاه شهيد چمران  به 
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  ياليسمتبيين نقش يادگيري مداوم و ايدة باز انديشي خود در تحقق انسان اصيل اگزيستانس

  2دكتر سيد جالل هاشمي، 1يخهشرضا 

  چكيده

باز فردي يادگيري مداوم و ضرورت پرداختن به  ةتأكيد بر جنب افزايشسبب تغييرات سريع جوامع امروزي 
از وجود و زندگي اي بيانگر شيوهرا نحوه بودن اصيل  هاتاگزيستانسياليس .استشده  يشخوو هويت  دساختن خو

آرمان  اين در تحقق .استاز راه انتخاب هر فردي مسئول خلقِ ماهيت و تعريف خود ن كه در آدانندمي
ابزاري تحليلي يا چهارچوبي نظري در حوزة  انبه عنوكه مكرراً  "گيدنز باز انديشي"ايده اگزيستانسياليستي 

بر اين مبنا فرد اگزيستانس براي تحقق و حفظ . تواند كار ساز باشدمي ،يادگيري مداوم به كار گرفته شده است
باز انديشي مداوم بپردازد كه به ساختن  يها و سازكارهابينش نياز دارد كه به يادگيري دانش، اصالت خود دائماً

هدف پژوهش . شودو عدم اطمينان مداوم در جوامع امروزي مربوط مي اتخويش در واكنش به تغييرات، خطر
و ايده باز انديشي خود جايگاه يادگيري مداوم تبيين نگاشته شده است،  استنتاجي -كه به روش تحليلي حاضر 

نخست به تحليل . برداشته شده است به اين هدف سه گام دستيابيبراي . است نسان اصيل اگزيستانسدر تحقق ا
 و ،است قرار گرفته شده بررسي رد تحليل ومو "باز انديشي خود"ايدة سپس  ،اگزيستانساصالت مفهوم و بررسي 
يادگيري در گام پاياني  .پيشنهاد شده استيستانس اگزانسان اصيل جهت تحقق در به عنوان روشي اين ايده 

  .است تبيين شده ياليسماگزيستانسآرمان اين  تحقق مداوم و نقش آن در

 ، گيدنز، اصالت، باز انديشي خود، يادگيري مداوماگزيستانسياليسم: واژگان كليدي 

  

   

                                                            
نويسنده ( reza.sheykhe4@gmail.comتربيت،  و تعليم فلسفه دكتري دانشجويدانشگاه شهيد چمران اهوا ز،  - 1

  )مسئول
  j.hashemi@scu.ac.irدانشگاه شهيد چمران اهواز، گروه علوم تربيتي،  -2
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  و بيان مسئله مقدمه

فيلسوفان بسياري اي در خور مكتبي فلسفي ناميد؛ زيرا در بر دارندة توان به گونهاگزيستانسياليسم را نمي
مانند آن  ها غالباً فلسفة نظام دار، و مكاتباست كه مواضع معارضي دارند و نيز به اين دليل كه اگزيستانسيالست

فلسفي پيشين به اين دليل كه  هاي نظامها، به نظر اگزيستانسياليست ).101ص ،1394 نادگينز،( كنندرا رد مي
- هاي فلسفي پيشين، آدمي را تا يك فرد از ماهيت نوعيه نكنند و از اصالتنظام. كنند محكومندفرديت را نفي مي

تأكيد زيادي بر فرد، عامل آزاد كه انتخاب  هاآن ).24ص ،1377ملكيان، ( گيرندهاي او دست بر ندارند، آرام نمي
هومي است كه پس از آن مف] بشر[« :به گفتة سارتر .گيرد دارندآفريند و مسئوليت به عهده ميكند، خود را ميمي

 ).24ص ،1359سارتر، ( سازدبشر هيچ نيست مگر آنچه از خود مي... دارد ظهور در عالم وجود، از خود عرضه مي
تحوالت دليل به . گاهانه و پيشروي به سوي نحوة بودن اصيل استعناي آفريدن خود در ساية انتخاب آاين به م

تأكيد  فرهنگي ناشي از جهاني شدن -اجتماعيمداوم  نيز تغييرات و در سراسر جهان سريع اقتصادي و اجتماعي
نظريه، سياست  بخشي كليدي از اخير نكته. و باز انديشي خود افزايش يافته است مداومبر جنبه فردي يادگيري 
تواند نقشي جنبة فوق مي .)347ص ،2012زاهو و بيستا، (معاصراست ةدر دور مداوم گذاري و عمل يادگيري

كوفايي يا از خويش خودش ،رشدهامعتقدند آن از يك سو زيرا ؛يدادر تحقق انسان اصيل اگزيستانس ايفا نم بنيادي
كشد و كه از درون خود سر بر مي دانندميموجودي تنها  را ها انسانآن. هاي ذاتي انسان استبرگذشتن از ويژگي

-افراد آدمي موظف. خود، هويت خويش را محقق سازدكند تا از طريق انتخاب آزادانة امكانات پيش روي قيام مي

 مرادي، ،احمدي(نمايندترين وجه پرورش دهند و براي خودشكوفايي تالش هاي خود را به كاملاند كه قابليت
كنولوژيك احساس از خود بيگانگي را ظهور جامعه توده وار و فرهنگ ت معتقدند كهاز طرف ديگر  ).16ص، 1390

- ي كه بر عهده دارند مشخص ميدر جامعه توده وار بنگاهي، افراد با توجه به وظايف. شديتر ساخته است

جنون فناوري كه در آن رويكرد تكنولوژيك و  كرده استچنانكه مارسل بيان ). 163 ص ،1392 ،گوتك(شوند
 ،1375 ،كين( استكاركردي تنها معرفت ممكن در خصوص عالم واقع است، تهديدي براي نحوة بودن اصيل 

اضطرابِ شخصيت زدايي در ، خودشكوفايي ،خود به مفاهيم اصالت،متفكران اين  ي كهبا توجه به رويكرد ).38ص
باز و ضرورت پرداختن به مداوم فردي يادگيري  ةتأكيد بر جنبدارند،  برابر جامعة توده وار و فرهنگ تكنولوژيك

مقاله پيشرو در نظر دارد تا به به همين دليل . يابدمي افزايش متفكراناين براي  خويشو هويت  دساختن خو
  .بپردازد اگزيستانسياليسميادگيري مادام العمر و ايدة باز انديشي خود در تحقق انسان اصيل  تبيين نقش و جايگاه

  پژوهشپيشينه 

ر تحقق انسان اصيل و ايده باز انديشي خود د پژوهشي مستقل به عنوان تبيين جايگاه يادگيري مداوم
كه به صورت مجزاء به بررسي مفاهيم بكار گرفته  را بر شمردتوان مواردي اما مي. صورت نگرفته است انستاگزيس
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در بخش نخست ) 1390( خانم ثريا احمدي و سعيده مرادي براي نمونه. اندشده در موضوع اين تحقيق پرداخته
اگزيستانسياليسم  ر اصيل از نظر فيلسوفانهاي بودن اصيل و غيبه نحوه "اگزيستانسياليسم دين و اخالق"اثر خود 
، رديابي بسط تاريخي مفهوم اصالت از "در جستجوي اصالت"در اثر خود به نام نيز  چارلز گيان .اندپرداخته

در بخش هفتم . را مطمح نظر قرار داده استخاستگاهايش در قرن هجدهم تا كاربردهاي مسئله دار امروزين آن 
ها از جمله نيچه و هايدگر در زمينه هاي داستان وار نظريات برخي از اگزيستانسياليستاين اثر به نام خويشتن

توان از عالقة بيش از همچنين مي ).185-172 ، ص،1392گيان، ( به خويشتن ذكر شده است گرايانهتلقي روايت
مرتبط با خود و هويت هاي يادگيري هاي اخير در حوزه آموزش بزرگساالن و يادگيري مداوم به پرسشسال پيش

، 1998تنانت  ،2008فجس و نيكول  ،2002، رانسون و استرين 3ادواردزبه عنوان نمونه، (در هر دو سطح نظري 
، چاپل و رودز، سالومون، 2005بيلت و پاولوف براي مثال، (هاي تجربي و پژوهش) 2012 ،4و بيستا زاهوبه نقل از 

) 2012و بيستا  زاهو، به نقل از 2005و ييتز  5تنانت ،2003؛ الوي و بلومر 2003ايلريس  ،2003تنانت و ييتز 
يادگيري "تحت عنوان  1972در گزارش يونسكو در سال و  هم نو نيست اي كامالًچنين عالقه گرچه. اشاره نمود

انسان براي آنكه خودش توانمند بودن " آن توان مفهومي از يادگيري مداوم را يافت كه هدفمي "6بودنبراي 
  ).31 ص، ،1972 ،فاور(بيان شده است  "براي آنكه خودش بشود"و  "باشد

 براياي كه در حال حاضر بر افراد از الزامات اجتماعي )1997(توان به تحليل دقيق ادوارز همچنين مي
، شوندتحميل مي "رذهنيت انعطاف پذي"و  "هويت منعطف"پرداختن به اشكالي از يادگيري به منظور حفظ يك 

 كه )2003(چاپل و همكاران نيز  و ،"فناوري خويش"بر آموزش بزرگساالن به عنوان  )1998(تنانت  نقد ژرف
توان گفت كه مي .اشاره نمود دهندنگرند و آن را به پرورش كودك ربط ميهويت را به عنوان يك روايت مي

، نظريه انتقادي 1986جرز ار ،1991مزيرو (گرايي ليبرال انساننظريات از گسترة وسيعي پژوهش در اين حوزه 
آشر  ،1998تنانت  ،2008هاي پست مدرن عجس و نيكول ديدگاهو  2004روانكاويوست نظريه ، 1994 هفرير

 رو به افزايش ةعالقهاي فوق همگي حكايت از پژوهش. گيردرا در بر مي) 2012 و بيستا زاهو، به نقل از 1989
 .دارند ها و كاربردهاي عملي آموزش بزرگساالن و يادگيري مداومخود و هويت در نظريه ط بامرتب هايپرسش
و  مداوميادگيري ة نظري در حوز يتحليلي يا چهارچوب يبه عنوان ابزار مكرراًنيز  "خود بازانديشي"مفهوم 

 ،2002ادواردز، نيكول و همكاران  ،1984بالنگر ن به اتوبه عنوان نمونه مي( رفته استكار ه بآموزش بزرگساالن 
- علي. اشاره كرد )2012 و بيستا، زاهوبه نقل از  ،2002اسچمان  ،2001 ،پاين 1999 ،1998هاك  ،2000فيلد 

نقش و  رو به تبيينتحقيقي مستقل با اين عنوان صورت نگرفته است به همين دليل، مقاله پيش رغم موارد فوق

                                                            
3. Edwards 
4. Zaho.and Biesta 
5 .Tennant 
6. Learning to Be 
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ايفا نمايد پرداخته  ياليسمنزد متفكران اگزيستانس توانده باز انديشي خود ميو ايد مداومجايگاهي كه يادگيري 
  .است
 

  پژوهش تالسؤا 

  از منظر متفكران اگزيستانسياليست به چه معناست؟ اصالت .1

  دارد؟ چه نقشيايدة باز انديشي خود در تحقق انسان اصيل اگزيستانسياليست . 2

  اگزيستانسياليست چه جايگاهي دارد؟ اصيل در تحقق انسان يادگيري مادام العمر. 3
  

  پژوهشروش 

مرحله نخست . شودنگاشته شده است؛ سه مرحله را شامل مي استنتاجي –پژوهش حاضر كه به روش تحليلي 
را مورد تحليل و  "باز انديشي خود"ايدة  ، در دومين مرحلهپرداخته اگزيستانسلت به تحليل و بررسي مفهوم اصا

در . جهت تحقق انسان اصيل اگزيستانس پيشنهاد شده است در اين ايده به عنوان روشي و داده است،قرار  بررسي
اين پژوهش به صورت . است تبيين شده ر تحقق اين آرمان اگزيستانسياليسممرحله پاياني نقش يادگيري مداوم د

فارسي، التين و  ها و مقاالتنامهاز طريق مراجعه به كُتب و پايان  اي است و اطالعات مورد نيازخانهكتاب
  .است منابع اينترنتي مرتبط با موضوع انجام گرفته شده همچنين

  

  متفكران اگزيستانسياليسم منظر از مفهوم اصيل و غير اصيل تحليل

اما نزد  د،نشودر محاورات روزمره بسيار به كار برده ميو غير اصيل گرچه كلماتي چون حقيقي يا اصيل 
اصيل بودن، خود بودن، خود بودگي، خويشتن حقيقي، من راستين، فرد غير ( اصالتها تعابير اگزيستانسياليست

از مفهوم  بهتر براي اينكه فهمي .يابندپيچيدگي و كار بردهاي خاصي ميآن، و مفهوم مقابل ...) منتشر بودن 
براي ما در تحقق اين امر ارائه توضيحي از مفهوم مقابل آن يعني غير اصيل  ،داشته باشيمنزد اين متفكران اصالت 

غير اصيل بودن، خودنابودگي، خويشتن غير حقيقي، خود مجازي، فرد منتشر (عدم اصالت  .رهگشا خواهد بود
هستي است كه به نحوة ديگري از » خود بيگانگي«نزد اكثر فيلسوفان اگزيستانسياليست معادل از  ...)بودن و

شود كه در آن، بسياري از مسائل مهم هستي ناديده اي از زيستن انتخاب ميگردد كه در آن شيوهانسان باز مي
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و از جهان و » خانمانبي«يا به تعبير هايدگر » غير اصيل«كند تا انسان بيشتر شده، همين امر كمك ميگرفته 
هدف هايدگر  .»غير اصيل«و » اصيل« :الت ممكن دارداز نظر هايدگر اگزيستانس دو ح .گردد» بيگانه«خويشتن 

 .ن از آن رهايي يافتاتوتفكر مي ي است كه به كمكاهستي غير اصيل به صورت آن نحوةنشان دادن اگزيستانسِ 
 ،مرادياحمدي و ( استاي غير اصيل زيستن به گونه كلي به معناي انسانِ در نگاه هايدگر تن دادن به ايفاي نقشِ

  ).21ص ،1390

اي جهان فرو رفتن در كليت يا غرقه كردن خود در آن، خواه اين كليت دولت باشد يا ايده« :يركگوراز نظر كي
تعبير اما  ).327ص ،1366 كاپلستون،( »نيست) اصيل( زندگانيرها كردن مسئوليت شخصي  چيزي جز گستر،

 است كه خود اين واژه برگرفته از كلمة» authenticit« واژهدر انگليسي معادل » خود بودگي«يا » اصيل بودن«
 دهد نه براي ديگران؛شود كه امور را براي خودش انجام ميآوستنس، به كسي گفته مي. است» آوستنس«يوناني 

كند يا عملش را به خاطر او فاعل واقعي يك عمل است به اين معنا كه او رفتارش را از شخص ديگري تقليد نمي
به معناي (» eigentlich«واژه آلماني معادل اصيل بودن، يعني كلمه . دهدديگري انجام نمي شخص يا چيز
مال خود «آيد، به معناي مي »eigen«اين كلمه از . تر استا توجه به ريشة كلمه معنايش روشنب) اصلي، حقيقي

-توان عمدهمي ).10ص ،1991 كوپر،(»با چشمان خودش«يعني  mit eigen Augenگوييم مي مثالً، »است

يا  »اصيل بودن«. ترين كانون شكل گيري و نضج نحوة بودن اصيل را نزد فيلسوفان اگزيستانسياليست يافت
 نيست» صداقت و درستكاري«مانند » كيفيت عيني«سازد يك ، چنانكه سارتر خاطرنشان مي»نحوه بودن اصيل«

شود آنچه در تفكر اگزيستانسياليستي از اين مفهوم مراد ميكه در زبان زندگي روزمره به راحتي درك شود، بلكه 
  ).16ص ،1390 مرادي،، احمدي( رودزبان زندگي روزمره به كار ميفراتر از آن چيزي است كه در 

گردد، از منظر در ديدگاه اگزيستانسياليستي به نحوة وجود خاص آدمي باز مي» اصيل بودن«از سوي ديگر 
، اگزيستانس يا نحوه وجود خاص آدمي بدين ، بخصوص در شكل سارتري اين تفكريتفكر اگزيستانسياليست

معناست كه در ميان تمام موجودات، انسان يگانه موجودي است كه وجودش مقدم بر ماهيت اوست؛ بدين معنا 
 امكاناتكند تا از طريق انتخاب آزادانة كشد و قيام ميكه انسان تنها موجودي است كه از درون خود سر بر مي

يت آنها بر همة موجودات ديگر هستند آنچه هستند، يعني ماه. پيش روي خود، ماهيت خويش را محقق سازد
خود را » منِ«انسان همواره در تكاپو است تا آن چيزي بشود كه نيست و به اين ترتيب اما  ،وجودشان مقدم است

دگر، نحوه بودن اصيل بيانگر همچنين از منظر هايبر اساس ديدگاه متفكران اگزيستانسياليست، و  .عينيت ببخشد
به . اي از وجود و زندگي است كه در آن هر شخص بايد استعدادهاي منحصر به فرد خود را كشف كندشيوه

هر شخص در « :سازدخاطر نشان مي نيزگورير كهكي. كندعبارت ديگر هر فرد ماهيت خود را خلق و تعريف مي
  ).30ص ،1379وارنوك، (»را در يابد و درك كند] انفسي[ سوبژكتيوحقيقتي سراپا  وجود يگانه خويشتن بايد

شويم و پذيرش به معناي تصاحب خود، اقرار و پذيرش آنچه به آن تبديل مياز نظر هايدگر نحوه بودن اصيل، 
بر نحوه بودن بنابراين، بر اساس ديدگاهي كه مبتني بر تأكيد  ).172ص ،1392 گيان،( استمسئوليت خود بودن 

تواند امكاني به وجود اصيل است، هر فرد هويت خاص خود را دارد كه بايد آن را تعريف كند و خود اين فرد مي
قدر از شود، چون خود امري مناشي مي» خود«مسؤليت دارد، مسؤليتي كه از ماهيت » خود«بياورد كه در آن 
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 ،احمدي( يابداصيل تعريف شود و تكوين  فعاليت ز خاللِپيش معين شده نيست، بلكه آن چيزي است كه بايد ا
 ، حفظ آن ودغدغة تحقق اصالت مفاهيم اصيل و غير اصيل آمد،ارتباط با چه در بنا بر آن .)21ص ،1390 مرادي،

يادگيري مادام العمر و ايده باز  .داشته استهمواره وجود  ياليسماز دست رفتن آن براي متفكران اگزيستانس
انديشي خود كه مكرراً به عنوان ابزاري تحليلي يا چهارچوبي نظري در حوزة يادگيري مداوم به كار گرفته شده 

تبيين جايگاه  روتحقيق پيش به همين دليل .دكار ساز باش در تحقق اين آرمان اگزيستانس توانداست، مي
به  .را هدف خود قرار داده استو ايده باز انديشي خود در تحقق انسان اصيل اگزيستانسياليست مداوم  يادگيري

اين ايده  و به كاركردي كه دهيمرا مورد تحليل قرارمي ايده باز انديشي خودنخست  بحث،در ادامه  همين منظور
جايگاه يادگيري مادام العمر در  يانيو در گام پا شودپرداخته مييستانست داشته باشد تواند نزد متفكران اگزمي

  .گيردمورد واكاوي قرار مياگزيستانس تحقق انسان اصيل 
  

  مفهوم ايده باز انديشي خود تحليل

كار گرفته ه يادگيري مداوم ب ةنظري در حوز يتحليلي يا چهارچوب يبه عنوان ابزار مكرراًايده باز انديشي خود 
 حاكي ،كه ايدة باز انديشي خود اندداشته اشاره به اين امر) 2002( همكارانو  ادواردزبه عنوان نمونه  .شده است

- توان به ديدگاهميهمچنين . هاي رشد شخصي استفرصتة يادگيري مداوم است كه دربرگيرنداز از يك سبك 

، به نقل از 2002 ؛ اسچمان2001يان ؛ پ1999 ،1998هاك  ،2000فيلد  ،1984بالنگر (اي از جمله هاي مشابه
در  "خود انديشي پروژه باز"ة يدنز دربارگ ايدةآيد، آنچه در پي مي .ه نموداشاردر اين زمينه  )2012 و بيستا زاهو

مفهوم تحليل  نخست بهدر اين مرحله از تحقيق، . است در تحقق اصالت اگزيستانسياليسم ربطه با يادگيري مداوم
با  اين مفهومهاي مشترك پيش فرضپس از آشكار نمودن و  شودمي گيدنز پرداخته نزد ايده بازنديشي خود

بسياري  .پردازيمميگيري متفكران اگزيستانس از اين ايده چگونگي امكان بهرهبه مفهوم اصالت اگزيستانسياليست 
بر حسب  بايستميدر تشكيل خود و هويت  مداوم نقش آموزش بزرگساالن و يادگيري معتقدند از نويسندگان

هاي جامعه شناسانه از تحليل را به بازانديشي از مفهوماين  اين دسته از متفكران، .خود فهم شود بازانديشي ةايد
-ربط مي اي كه توسط آنتوني گيدنز و اولريچ بك بيان شده استويژه به گونهه ، بمتأخر مدرنيزاسيون و مدرنيته

هاي محوري تغييرات دوران معاصر مورد تأكيد كي از جنبهبازانديشي را به عنوان يهردوي اين انديشمندان . دهند
  ).335، ص2012و بيستا،  زاهو(انددادهقرار 

در كه نظر ساده شده او اين است  .جوامع مدرن است كليديِ ةمشخص ،گيدنز مدعي است كه بازانديشي
در حالي كه در جوامع مدرن اعمال اجتماعي پيوسته  كند يمجوامع پيشامدرن غالباً سنت رفتار روزمره را هدايت 

 .از سه منبع پويايي مدرنيت است يكي» بازانديشي« اوبه نظر .رنديگ يمدر پرتو اطالعات جديد مورد بازبيني قرار 
، فرآيند تعريف و بازتعريف خود از طريق مشاهده و تأمل در اطالعات دربارة مسيرهاي ممكن »بازانديشي«مراد از 

را » كنش انساني«شود كه  همچنين بازانديشي به سازوكارهايي در انديشه و كنش انساني گفته مي .گي استزند
است كند؛ كه البته مكانيسم بازانديشي در فرهنگ سنتي و فرهنگ مدرن متفاوت  تنظيم و بر آن نظارت مي
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است كه در  ادعا كرده "يهويت و خود مدرنيت"خود تحت عنوان اثر گيدنز در  .)44-45ص 1384 گيدنز،(
 ،1991 گيدنز،("شودچهارچوب نظم پساسنتي جوامع اواخر دوران مدرن، خود تبديل به يك پروژه بارتابنده مي

هاي بازانديشي صورت منظم در فعاليته چيزي باشد، كه بايستي ب خود هويتي رسدنظر ميه ب، در اينجا ).3ص
هويت كه بدين معنا ي است بازتابنظر گيدنز هويت به صورت  به ).52.ص ،1991گيدنز، ( شود حفظفرد خلق و

ة بلكه نتيج ؛هاي اجتماعي فرد به او تفويض شده استچيزي نيست كه در نتيجه تداوم كنششخصي و اجتماعي 
هاي بازتابي خويش مورد حفاظت و و در فعاليت نمايدو روزمره ايجاد  چيزي است كه فرد بايد آن را به طور مداوم

هاي ساختاري، بخشي از يتهاي هويت اجتماعي از موقعبركنده شدن ريشهبنابراين . پشتيباني قرار دهد
 ،1384 گيدنز،(نامند يم  (modernity)تر فرهنگي است كه به طور كلي آن را مدرنيتههاي كليدگرگوني

  .)44ص
  

  اصالت اگزيستانسياليسم و مفهوم باز انديشي خود هاي نهفته در ايدةفرض يشپ
هاي فرضتوان به پيشمي ،چه دربارة انسان اصيل اگزيستانس و ايدة بازنديشي گيدنز بيان شدبا توجه به آن 

نزد  اين مفهوم بكارگيري چگونگي زمينةنمايند كه فهم ما را در ميهايي را فراهم زمينهكه  مشتركي دست يافت
 ايدة در مضافاً و اگزيستانسياليسماصالت  در مفهوم .نمايدمي ياريمتفكران اگزيستانس در راه تحقق آرمان خود 

انسان به عنوان ها به آن. باز انديشي گيدنز بر فرد گرايي با درجه شديدي ازعامليت انسان تأكيد شده است
پروژه " در اين شدت از فردگرايي .نمايدميو آن را متحول  كه بر جهان خود عمل كرده نگرندميموجودي 
به ويژه  امراين . كنندكه طي آن افراد بر روي خود كار مي يفرايند، يعني قابل مشاهده است گيدنز "بازانديشي

بلكه ساخت  ؛كندكه خود در ارجاع به معيارهاي بيروني عمل نمي شود ميدر اصرار گيدنز به اين مسئله آشكار 
اي از مجموعه يعنينامد، مي "ارجاع دروني نظام"شود كه او آن چيزي هدايت مي ةبوسيل اًبازانديشي خود منحصر

گيدنز . گيردبكار مي يشريزي زندگي خو برنامه ةبر پاي يشد براي رشد و تحقق خومعيارهاي دروني كه خو
سازد پايه اينكه شخص چگونه تاريخچه رندگي خود را مي و بر "از درون"كه نقاط ارجاع اصلي  كند مياستدالل 

كه را افراد چيزي  هازيستانسياليستو اگ از نظر گيدنز ).80ص ،1991 گيدنز،("شوند ميكند تعيين يا بازسازي مي
بر اين باورند  هااگزيستاليست .گيرندبكار مي شان آيندهترل و تسلط بر براي كن پندارندميحقيقت  خودشانصرفاً
بشر همواره در حال انتخاب است؛ يعني براي او تكليف اخالقي از پيش تعيين شده، معنا ندارد و بشر پيوسته كه 

گيرد كه در آن وضعيت تنها و تنها با انتخاب آزادانه و البته مسئوالنه است كه دست به در وضعيتي خاص قرار مي
، يا تكاليف اخالقي كه بايد در آنها ملحوظ است، شانه از بار مسئوليت زند، نه اينكه با تكيه بر اصولگزينش مي
نگريسته چيزي اعطا شده  به عنوانهويت  هانزد آندر نتيجه  .)166 ،ص ،1390 مرادي، و احمدي(خالي كند

  .شودنمي
انديشي  به بازبايست به پاسخ اين پرسش دست يافت كه چرا متفكران اگزيستانس مي تواناز سخنان فوق مي

ري را براي اهاي پايدتوانند لنگرگاهنمي گيدنز معتقد است كه چون جوامع اواخر دوران مدرن ديگر .خود بپردازند
توان گفت براين ميبنا ).32ص ،1991گيدنز، (بپردازندبه باز انديشي خود ضرورت دارد افراد  آورند،فراهم  شخص

كه دركي از هويت و اصالت خود داشته باشند نياز دارند كه فعاالنه به باز يادگيرندگان اگزيستانس براي آنكه، 
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ي ناشي از هابراي كنترل اضطرابتوانند مي، دساختن بازانديشي خو از هاآنافزون بر اين، . انديشي خود بپردازند
 اجتماعي تغييرات سريع ناشي از ويژه به ابهامات مداوم ياكنش واز آن به عنوان  مضافاً و تغييرات سريع اقتصادي،

ساختن باز انديشي خود، براي  اظهار نموده است كهگيدنز نيز  .بهره ببرند هاو يك راه مقابله با آن فرهنگي –
همچنين ). 35 ص، 1991، گيدنز(هاي ايجاد شده در اثر تغييرات سريع اجتماعي ضروري استكنترل اضظراب

رابه پرسش  يشخويشتن خو ها بتوانندنآكه  گردد در افراد يبه رشد ظرفيت منجر تواندمي ايده باز انديشي گيدنز
بيستا زاهو، ( هستندحال تغيير نيازمند عامليت  از نظر گيدنز افراد تنها براي انطباق خود با جهان دائماً در .گيرند
اگزيستانس  يادگيرندگانكند، بلكه كفايت نميهااگزيستانسياليتاين ميزان از عامليت براي  اما .)335ص، 2002

توسط  بعالوه  و تن دست يابندبه خودشكوفايي و تحقق خويش واسطة آنكه به ي هستندترنيازمند عامليت فعال
  .نمايندو در جهان كنش بپردازند به ساختن واقعيت بتوانند آن 

  
  در تحقق اصالت اگزيستانسياليسم مداومجايگاه يادگيري  تبيين

اند كه تلقي شدهنظر اين ي برايبه عنوان پشتيبان وسيعي ه طورب در ايده باز انديشي خودهاي موجود يدها
كه به ساختن بازانديشي مداوم خويش در  مندندنياز مداومجديد از يادگيري  نوعيجوامع اواخر دوران مدرن به 

 نتايج از"كند كه استدالل مي به عنوان نمونه هاك .شود ميواكنش به خطر و عدم اطمينان مداوم مربوط 
افراد به .... است "مدرنيزاسيون بازانديشي فردي"اي براي به عنوان وسيله هدفمندبازانديشي سازماني، يادگيري 

 ،1998 هاك،(بگيرندشان را بر عهده ها و مسير زندگيوليت شخصي تدوين هويتئمس بايداي دهنشكل فزاي
هاي بنيادين هويت شود تا به پرسشدر يادگيري غيررسمي، تالش مي"كه  نمودهاستدالل  همينطور فيلد ).39ص

 فيلد،("زندگي ما هستند ةشيو ةهاي تعريف كنندها اكنون ويژگياين ... .مان پرداخته شودةو روابط صميمان
ة كه بر پاي كندما را صاحب اصلي مي "بازانديشي خودة پروژ"كه دارند از آن حكايتنظرات فوق  ).67ص ،2000

مداومعد شخصي يادگيري آن نگرشي به يادگيري مداوم در جوامع اواخر دوران مدرن داشته باشيم كه بر ب 
، به نقل از زاهو 2003(كانزل .كه با خود و هويت ارتباط دارد سبك از يادگيري بازانديشيآن  ؛ يعنيمتمركز باشد

كه در ديدگاه  مفهوم يادگيري مداوم گرچهدر اثر خود اروپا و يادگيري مداوم معتقد است كه  )2012 و بيستا،
رسد جهان نظر ميهاي مدرن دارد، اما امروزه به باز انديشي خود نهفته است ريشه در ارزش گيدنز دربارة پروزة
در تحقق انسان  را  آنجايگاه  جايگاهپرداخته و سپس  مداومدر اين بخش به تعريف يادگيري . شمول تلقي شود

  .كنيمتبيين مي ل اگزيستانسياليسماصي

  
  مداوميادگيري  تعريف
 كه است  مدعيويل .  "است زندگي سراسر در العمر مادام يادگيرنده يك انسان" كه كندمي بيان ) 1996(ويل

 مداوم طور به شرايط تحت  دائمي يادگيري كه معنا اين به كنيممي فعاليت   و زندگي دائمي، هايآشفتگي در ما



 

 

همايش انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايرانهشتمين   

 فلسفه آموزش و يادگيري مداوم 
چمران اهواز دانشگاه شهيد  

١٣٩۵اسفند  ۵و  ۴  

 

252 

 

  توسعه همچنين و اجتماعي رفاه اقتصادي، رشد  تغييرات بواسطه مداوم يادگيري ارزش. افتدمي اتفاق  تغييرات

   .گرددنمايان مي زندگي دموكراتيك راه
در جهت  افراد يدر سراسر زندگ يرسم ريو غ يرسم يريادگي هاي فرصتاستفاده از  ايارائه و يادگيري مداوم، 

 جارويس،(. استي،شخص تياشتغال و رضا يبرا ازيمورد ن يهاتوسعه و بهبود مستمر دانش و مهارت ،جيترو
  ).9، ص1395رحيمي نسب، به نقل از ، 2012
  

  تحقق انسان اصيل اگزيستانسياليسم درمداوم يادگيري  جايگاه
نهد، جسورانه انسان را به مسئوليت شخصي تاكيد مياگزيستانسياليسم كه بر ذهنيت انسان، آزادي فردي، و 

افراد در تالش . كند كه به تنهايي مسئول تشخص خود در عرصه زندگي خويش استعنوان شخصي توصيف مي
-و ماهيت خويش را مي ها ارزشخود براي نيل به اصالت بايد آگاه شوند كه بدون توسل به معيارهاي بيروني، 

بشر بيش از هر چيز طرح افكني  كهنموده تصريح  چانكه سارتر نيز ير اين امر ).187 ،ص ،1392 ،گوتك( آفرينند
از تأكيد متفكران  شدتاين  ).24 ص ،1359 سارتر،(كندمياست كه در سوبژكتيويسم خودش زندگي

 يادگيريموزش بزرگساالن و كي از دستور العملي متفاوت براي آاگزيستانسياليست بر عامليت فردي در هويت، حا
  .باشدمداوم مي

 .شوندبا موانعي مواجه مي در نظر متفكران اگزيستانس خودها در شكوفا ساختن خويش و رسيدن به اصالت
رسد كه جنون فناوري كه در آن رويكرد تكنولوژيك و كاركردي تنها معرفت مارسل به اين نتيجه مي چنانكه

 ).38 ص ،1375 ،كين(استاصيل ممكن در خصوص عالم واقع است، تهديدي براي نحوة بودن 
كنولوژيك احساس از خود بيگانگي را شديتر ند ظهور جامعه توده وار و فرهنگ تها معتقداگزيستانسياليست

 گوتك،(شوندي كه بر عهده دارند مشخص ميه توده وار بنگاهي، افراد با توجه به وظايفدر جامع. ساخته است
با  .داردشخصيت زدايي و از دست رفتن اصالت اگزيستانس همواره وجود  در نتيجه اضطرابِ). 163 ص ،1392

 .يابدچنداني ميضرورت دو اين متفكران عد فردي براي در ب مداوميادگيري پرداختن به توجه به مطالب فوق 
؛ باشد خودشكوفايي به منظور بايستمي يادگيري نهفته در ايده باز انديشي خود براي اين گروه از متفكران انگيزة

به منظور آگاهي  همچنين، و خود اصيل خويش را ابراز نمايند بتوانند اينكه افراد به منظور يعني يادگيري 
تواند مي مداومي يادگيربه اين معنا كه . ق اصالت اگزيستانسياليسمراه تحق دربخشيدن نسبت به خطرات مداوم 

در مداوم موجود ي نيروهادسته از با آن  مبارزهو  آشكار كردندر ها را آن بخشد،كه به افراد ميگاهي از طريق آ
ياري  دنده تنزلسطح يك شئي تا  ها راو آننموده اصالت را از افراد سلب  هستند در تالشفرهنگ و جامعه كه 

-شده ميمديريت  هدايت شده يا خود از يادگيري خود آن گونهنيازمند  در نتيجه متفكران اگزيستانس .نمايد

 .گرددمي ي؛ زيرا آگاهي منجر به آشكار شدن و آشكار شدن سبب دگرگونگرددبه اشتداد آگاهي منجر باشند كه
رشد  از جملهرشد شخصي براي هاي فرصتة دربرگيرندكه بوده از يادگيري مداوم  نيازمند آن نوعهمچنين 

شود و گاهي افراد ميتر سخن بگويم يادگيري مداوم سبب آادبيات سار اگر بخواهيم به .هاي عامليتي باشدظرفيت
 .في نفسه به سطح موجودات لنفسه ارتقاء دهندسطح موجودات توانند خود را از گاهي، افراد ميطريق آاز 
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  گيرينتيجه

 بازانديشي خودايده و  مداوميادگيري مفهوم كه چگونه آن بوديم تبيين نماييم  پژوهش در پيدر اين 
 در اين زمينه. گردندو از جايگاه ممتازي برخوردار ر تحقق انسان اصيل اگزيستانس ايفاي نقش نموده د دتواننمي

يش هردو از خو بر ماهيت فردگرايانة .پرداخته شدو ايدة باز انديشي خود  اگزيستانسيايسم اصالت به تحليل مفهوم
تواند ابزاري سودمند در جهت مي در انديشه گيدنز مفهوم بازانديشي خود كهدر ادامه روشن شد .تأكيد شد 

باز انديشي  هپروژ چگونگي تأثير مضاف بر اين،. ايي و حفظ اصالت اگزيستانسياليستم باشدرسيدن به خود شكوف
نزد  مداومنقش و اهميت يادگيري بررسي به  و دست آخر، مورد مداقه قرار گرفت دگيري مداوميا ةگيدنز بر حوز

عد فردي در ب افراد اگزيستانس به صورت مداوم متفكران اگزيستانس پرداخته شد و اين  نتيجه حاصل آمد كه
ساختن تا به  اي نياز دارندها و سازكارهيادگيري دانش، بينش ها بههستند؛ يعني آنمداوم نيازمند يادگيري 

بنا بر  .بپردازند ناشي از جهاني شدن تغييرات سريع در ابعاد مختلف زندگي بهبازانديشي مداوم خويش در واكنش 
تحقق  هاي پيش روينقشي ضروري در رويارويي با چالش توانندو ايده باز انديشي خود مي مداوميادگيري  ،اين

دليل اين . كنددر شكل گيري و حفظ خود بازي مي بنياديي يادگيري نقش .نمايندايفا  ياصالت اگزيستانسياليست
فهمي، و حتي  خود و خود ة شناختاست كه فرايند شناسايي و فهم خويشتن، فرايند تقويت و توسع آنمسئله 

از طريق توان به عنوان فرايندهاي پرسشگري، كشف، ارزشيابي و قضاوت درباره خود فرايند خودشكل دهي را مي
در نتيجه  .در نظر گرفتها را به عنوان شكلي از يادگيري بازانديشي توان آننابراين ميب. بازانديشي تلقي نمود

 يك فرد، يك براي زندگي كيفيت بهبود براي ابزاري عنوان به آموزش از ضروريي هدف مداوم يادگيريبايد  گفت، 

 .است جامعه يك يا فرهنگ
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  آموزش و يادگيري مداوم در توسعه پايداركشور جايگاهنقش و تبيين 

  
    ٤، دكترمحمدحسين كريمي ٣دكتر بابك شمشيري ، ٢شهربانو شيري ،١حسين مرادي

 
  

   چكيده

                     
ها و رييگ اي كه در تصميم پديده. رودشمار مي مسايل روز جهان به اهداف جوامع ومهمترين از  توسعه پايدار

هاي فراواني در جهت  دغدغهاي داشته و كنندهها نقش تعييناقتصادي، اجتماعي و فرهنگي انسان هايفعاليت
اي كالن جامعه  يزي ر برنامه .دستيابي به آن در بين مسئولين و زمامداران كشورهاي گوناگون را سبب شده است

ها و نهادهاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي در اين راستا بسيج شده، در  گيرد سازمان در جهت تحقق آن صورت مي
هاي  پيشرفت با توجه به تغييرات سريع و هاي مورد نياز، اين ميان نقش بي بديل و مهم نيروي انساني و تخصص

ن نموده اپيش نماي زبيش ا راز به آموزش نيروي ماهر و فني  در همه سطوح  اهميت خود اكي و فني نييتكنولوژ
اي و با استفاده از آرا و نظريات دانشمندان در زمينه آموزش و پرورش روش كتابخانه پژوهش حاضر به .است
ا براي رويارويي با هاي جديد يعني ياري جستن از آنهگيري از علوم و فناوريبهره .است صورت گرفته مداوم

توجه بر يادگيري هاي تحقيق ضرورت  يافته .شوندگير بشريت ميهايي كه در آينده گريبانمهمترين چالش
افراد باالتر و يادگيري  ،توسعهمشخص كرد و همچنين، نشان داد كه در اين در توسعه پايدار العمر را  مادام
  .هم خواهد نمودرافجانبه جامعه  رشد توسعه همهبراي بيشتري را پايداري و احتمال  بوده،تر  بخش لذت

  

  .آموزش، توسعه پايدار، يادگيري مداوم :كليدي واژه هاي
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  مقدمه. 1
  

بنيان  .در توسعه و پيشرفت جامعه امري بديهي و الزامي استنقش آموزش و پرورش  ،ي امروز در دنياي پيشرفته
 ها و نيت، صلح و دوستي همگي به آموختههمبستگي اجتماعي، پيشرفت اقتصادي، توسعه پايدار، تعالي انسا

به دوران مدرسه، براي نيل به چنين اهداف متعالي،  هاي آموخته اما .هاي آموزش و پرورش وابسته است آموزه
هاي مورد نياز در  افزايش ميزان يادگيرها و مهارت استمرار و مداومت درنتيجه،  در. رسد تنهايي كافي به نظر نمي

يك فرايند دائمي، آگاهانه و مسئوالنه، درگير  اي كه فرد در به گونه. ضروري است حقق چنين امريتجامعه براي 
ارتقا » يادگيري مداوم«تثبيت رويكرد  و طريق ايجاد، تقويت ي شود و تعهد خود را نسبت به خودآموزي ازيادگير
نگر، داراي تفكر سيستمي،  هاي كل به انسان، دارالش قرن، يعني توسعه پايامعه براي مقابله با بزرگترين چج. دهد

با توجه به تغيير سريع فناوري در ابعاد  .جو نياز دارد اي، آگاه، خالق و مشاركت داراي بينش ميان و فرارشته
. نياز براي ادامه حيات و تنازع بقا مواجه شده استمختلف زندگي، انسان امروزي با حجم انبوهي از اطالعات مورد 

اين  در. افزايش اطالعات و همراستايي آن با تغييرات گسترده و سريع، موجب ناپايدار شدن اطالعات شده است
هاي دانش و اطالعات دوره مشخصي از زندگي با عنوان دوره آموزش رسمي براي  شرايط ديگر اتكا به انباشته

ها با شرايط پوياي  گيري پيوسته و تطبيق فعال آموختهر كافي نيست و در صورت نبود يادگذران مابقي عم
در چنين محيطي تاكيد از نظام رسمي . هاي موجود خواهد شد ، موجب غير روزآمد شدن سريع دادهزندگي

كل چرخه  آموزش با چرخه حيات محدود به انواع ديگر يادگيري با عنوان يادگيري شخصي و مادام العمر، در
ها، آموزش نهادينه شدن  ها و مهارت بر اين اساس آموزش حرفهزندگي فرد از گهواره تا گور، تغيير يافته است 

گيري، آموزش روحيه پژوهشي و  وري، آموزش تقويت مهارت ادراكي، آموزش مهارت تصميمآتغيير و نو
 توسعه اهيم آموزش ومف ضمن بررسيه در اين مقال .شود هاي آموزش مستمر محسوب مي خودنظارتي از مولفه

  .شود ميرورت آن در توسعه پايدار پرداخته ض تـاثير و ،شنق ،رالعم ماآموزش مستمر و ماد بهپايدار، 
  
  مباني نظري مقاله. 2

تعاريف و مفاهيم مختلف ارائه شده براي توسعة پايدار حاكي از اين است كه توسعه فرايند اقتصادي محض و 
فرايندي ديالكتيكي است كه  ،يك جهتي و بدون مسأله نيست و بنا به گفته ژوزف شومپيتر توسعهروندي همواره 

نوين در اين راستا يك تفكر  انديشة. هاي ديگري به همراه دارد در آن هر تغييري در اقتصاد مسائل و تعديل
ر زا د از اين رو هر پديدة توسعه. يافته است كه هر چيز در محيط زيست را در پيوند با يكديگر قرار داده است نظام

توسعة پايداري كه امروزه در . دهد محيطي را متأثر از هم مورد بررسي قرار مي ابعاد اقتصادي، اجتماعي و زيست
هاي  اي است كه هم پيوندي فعاليت تمام جهان به عنوان تنها راه رهايي انسان از معضالت مطرح شده، توسعه

هاي اقتصادي، زيست  كشد و قلمرو آن در محل تالقي فعاليت محيطي را به تصوير مياقتصادي، اجتماعي و زيست 
  ).1373اسپوتر، (محيطي و اجتماعي است 
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                                                                                                          آموزش مداوم -2-1
ائل اوليه آموزشي در كشور هاي پيشرفته، توجه مسئوالن امر معطوف آموزش مداوم به دنبال حل مشكالت و مس

ي و متوسطه براي گروههاي سني مربوطه اجباري و بي سوادي نيز بر اثر يبراي مثال آموزش ابتدا. شده است
و غيره ريشه توجه كافي به آموزش بزرگساالن و عوامل ديگري از قبيل باال رفتن سطح رفاه اجتماعي و اقتصادي 

نيست بلكه به  ياز اين رو، آموزش بزرگساالن ديگر به مفهوم سواد آموزي و آموزش هاي ابتداي. كن شده است
        .صورت آموزش مداوم يا پيگيري درآمده است

موزش مداوم داليل ديگري وي آموزش مداوم براي تاكيد بر لزوم آسكتاب به  21تا 19در صفحات  گارت ويليامز
تكنولوژيك به قدري  در بسياري از مشاغل علمي و فني از قبيل مهندسي، پزشكي و كشاورزي": دهد ميارائه 

ي تواند در طول زندگ اند ديگر نمي راد در اوايل زندگي خود فراگرفتهسريع بوده است كه آن مهارت خاصي كه اف
 تگي برسند، از درجه اعتبار ساقط شدهنشسمدت ها قبل از اين كه به سن باز ها، دانش آن. ها كافي باشد شغلي آن

ميان كارگران مسن  "چنين تيرگي روابط بين افراد، مخصوصا هاي دروني و هم است و اين موضوع به انواع هيجان
بخش  ها، تقاضاي روزافزون دولت. د به تناوب تازه شودبنابراين دانش و مهارت افراد باي... شود و جوان منجر مي

التحصيالن گذشته، كه مايلند معلومات خود را  چنين متخصصان و فارغ ها و هم ير رشتهصنايع، كشاورزي و سا
   "كسب كنند، باعث گسترش آموزش مداوم شده است افزايش دهند و يا دانش جديدي

شود و عالوه  عث انعطاف نظام آموزش و پرورش ميكلي توسعه و گسترش آموزش مداوم در يك جامعه با به طور 
هاي  مهارتدهد تا  ن، به بزرگساالن فرصتي دوباره ميليم و تربيت كودكان و نوجوانان به صورگوناگوبر تقويت تع

      .بپردازند هاي خود  يدي كسب كنند و به گسترش تواناييجد

يادگيري «، »يادگيري مادام العمر»«يادگيري دردوران زندگي«:يادگيري مداوم،تحت عناوين ديگري مانند
يادگيري مداوم چيست؟ آيا يك روش است و يا يك ابزار؟ مقصد است يا فرايند؟ و . استهم آمده » مستمر

ها بايد گفت ،يادگيري مداوم، داراي كليتي است كه همه  باالخره محدوده آن كدام است؟در پاسخ به اين پرسش
را با محيط  هاي يادگيرى خارج از مدرسه گيرد و در پي آن است تا محيط سطوح و مراحل سني را در برمي

يادگيري مداوم بيانگر آن است كه . يادگيرى درون مدرسه ارتباط دهد و مرزهاي تصنعي يادگيرى را از بين ببرد
. هر محيطي ،بالقوه يك محيط يادگيرى است و در نتيجه مدرسه ديگر جايگاه منحصر تعليم و تربيت نيست

اين نوع آموزش، . گيرد آموزشي و پرورشي را در برميآموزش مداوم داراي جامعيتي است كه كليه اجزا و عناصر «
نظام آموزشي خاصي نيست، بلكه بستري است كه هر طرح آموزشي جامع بر مبناي آن ايجاد مي شود ، لذا بايد 

  ).19:  1373ابراهيم زاده ، (» زمينه ساز پيشرفت و توسعه هر يك از اجزاي تشكيل دهنده نظام تربيتي باشد
اين نوع آموزش، تربيت آن گونه انساني است كه بياموزد چگونه نيات و افكار خود را بيان كند ،  ماهيت حقيقي در

انسان، موجود . چگونه محيط را مورد پرسش قرار دهد و هر چه بيشتر شخصيت واقعي خود را بازيابد و بازنمايد
گيرى دايمي و همه جانبه باشد به اي است كه فقط با برخورداري از آموزشي كه سمت و سويِ آن ياد نشده كامل 

بدين لحاظ آموزش و پرورشي كه بر مبناي فلسفه آموزش مداوم ايجاد و گسترش يابد ، . شكوفايي خواهد رسيد 
. هاي بالقوه وجود انساني را مورد توجه قرارخواهد داد به تحقق رساندن هستي وشكوفايي همه توانايي

يادگيري مداوم، رشدي است كه جهت آن را خود شخص «نويسد  م ميدر تعريفي از يادگيري مداو) 1981(گراس
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تنها ثروت واقعي كه فرد از . تعيين مي كند، يعني فهم خويش و جهان و كسب مهارت ها و توانايي هاي جديد 
آموختن مداوم، يعني فرح و شادماني نحوه كار با اشياء . كف نخواهد داد ، سرمايه گذاري بر روي خود است 

» هاي تازه جهان، لذت ساختن چيزي به تنهايي يا با ديگران و شورآگاه شدن از برخي زيبايي،شعف 
   ).86: 1372فرجامى،(

                                                                         
                                                                                                     فلسفه آموزش مداوم -2-2

هاي يادگيري همه افراد  شود كه نياز به منزله عاملي در نظر گرفته مي در فلسفه آموزش مداوم، تعليم و تربيت
هاي  كه از نظر خصوصيات فردي و ويژگي ياديهاي ز نظر به تفاوت. كند امعه را در طول زندگي برآورده ميج

موجود است، ساخت و تركيب  چنين شرايط و امكانات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بين افراد يادگيري و هم
  .هاي آموزشي بايد متفاوت و متنوع باشد تا بتواند به احتياجات همه افراد جامعه پاسخ دهد برنامه

ظر گرفته نشده است و امر آموزش از نظر زماني نامحدود است، چرا كه براي آموزش مداوم مدت خاصي در ن 
بايد در اين مورد . آموزش مخصوص سن خاصي نيست و بايد در طول زندگي در دسترس همه افراد قرار گيرد

براي سنين خاصي تدوين مي شود، محدود شود و به نحوي تغير شكل و  "برنامه هاي آموزشي سنتي، كه معموال
موزش مداوم بايد به تغير و در آ. يابد كه امكان تعليمات اساسي براي همه افراد جامعه فراهم آيدگسترش 

چنين به روش تدريس  كيالت، مطالب و مواد آموزشي و همهاي آموزشي، سازماندهي و تش ر هدفنظر د تجديد
رايط زندگي و رشد فرد، اعتقاد كلي بر اين است كه پيشرفت سريع جامعه و بهبود ش. طوف شودعتوجه خاصي م

نيز متحول ) هدف، روش، محتوي، و مانند آن ها(كند كه عناصر آموزشي  مثابه عنصري از جامعه، ايجاب مي به
ر زمان، مكان و شرايط، ييير است دگرگون و با تغياي كه مداوم در حال تغ زيرا احتياجات فرد در جامعه. اشدب

                                                 .شود متفاوت مي
ريزي آموزش سنتي كه  ها و نحوه سازماندهي و برنامه ش مداوم اين است كه در آن از روشفلسفه ديگر آموز

ي يها ها و برنامه در عوض، از روش. شود كند خودداري مي ت هاي يادگيري افراد را محدود ميفرص "معموال
در هنگام استراحت و فراغت يا به طور  "فراد بتوانند هر زمان كه تمايل داشتند و مخصوصاشود كه ا استفاده مي

رو در آموزش مداوم به گسترش صنايع آموزشي از طريق  از اين. ي به يادگيري ادامه دهندخصوصي و شخص
د جامعه يكسان اين وسيله آموزش و پرورش براي همه افرا  به. شود ارتباط جمعي توجه خاصي معطوف مي وسايل

 كراسي آموزشي كه در حقيقت يكي از اركان اساسي تعليم و تربيت اجتماع است به مرحله اجرا درومي شود و دم
                     .آيد مي

اي به هم پيوسته است كه در آن تمام سطوح، اعم از  وم، دستگاه آموزشي به صورت سلسلهدر نظام آموزش مدا
تعليم و تربيت از دوران كودكي از . هاي پس از آن، به يكديگر مربوط هستند گاه و دورهبستان، دبيرستان، دانشد

مورد بررسي و تجديد نظر قرار  دانش افراد پيوسته. يابد شود و تا سنين كهولت ادمه مي ي شروع مييمدارس ابتدا
مداوم، ر فلسفه آموزش د. شود العمر تلقي مي و آموزش و پرورش يك جريان مادام يابد گيرد، گسترش مي مي

 شود ي جدا نيست و دنباله آن محسوب ميهاي دوران كودكي و جوان آموزش بزرگساالن از آموزش
      ).21،ص1384صباغيان،(
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  ها مرور پيشينه. 3
سفي هاي اخالقي و فل هدف  اين آموزش در آغاز. زمان با آغاز تمدن بشر شروع مي شود آموزش بزرگساالن هم

اي  يا در مراكز حرفه آموزش بزرگساالن ابتدا در مراكز مذهبي توسط روحانيون. كرد جامعه را دنبال مي سازگار با
  .ها به مدارس يا مراكز خاص انتقال يافت شد، اما بعد ها و فنون انجام مي توسط صاحبان حرفه

آموزش ديده، باعث توجه بيشتر به ها به نيروي انساني ماهر و  ي و نياز روزافزون آنيهاي اروپاصنعتي شدن كشور
هاي فني و  سوادي، آموزش مهارت دامات به صورت، مبارزه جدي با بياثرات اين اق. آموزش بزرگساالن گرديد

    ).31، ص1383ابراهيم زاده،(به صوت اجباري و همگاني ظاهر گرديد ياي، گسترش تعليمات ابتداي حرفه

 توجه به برخي مسائل : ، دانشگاه كمبريج لندن1929الن، سال المللي آموزش بزرگسا اولين كنفرانس بين
                                                            .آموزشي بزرگساالن

 اين كنفرانس به دو  :دانمارك   ، الينور1949المللي آموزش بزرگساالن، سال  دومين كنفرانس بين
  .للياعي، توازن و هماهنگي بين المجتمموضوع مهم توجه داشت، نياز به عدالت ا

  اين كنفرانس به داليلي : ، اجالس مونترال1960المللي آموزش بزرگساالن، سال  سومين كنفرانس بين
، گسترش مبارزات استقالل طلبانه در جهان سوم تشكيل ير دانش و تكنولوژي در غربيتغ: از قبيل

   .ياي متغير بودموضوع مهم مورد بحث، آموزش بزرگساالن در دن .يافت
 اجالس تهران، اين كنفرانس به داليلي از 1965المللي آموزش بزرگساالن، سال  چهارمين كنفرانس بين ،

تغييرات سياسي و اجتماعي، توجه به روز عنوان اطالعات با عنايت به دنياي متغير، تاكيد بر : قبيل
نس، درك بيشتر اهميت آموزش نتيجه كلي اين كنفرا .داوم براي بهبود كيفيت زندگيميادگيري 

      :داشت كه عبارتند ازچندين نتيجه اختصاصي را هم در بربزرگساالن بود و عالوه بر اين نتيجه ، 
  .مبارزه با آموزش بي سوادي با آموزش همگاني ارتباط كامل دارد .1
  .مبارزه با آموزش بي سوادي به عنوان جزئي از طرح توسعه تلقي مي شود .2

   .باالي جهاني استبي سوادي يك  .3

يعني، سواد آموزي به عنوان تابعي از برنامه رشد و توسعه اقتصادي، . موزي كارا يا تابعي تاكيد بر مفهوم سواد 
                               .فرهنگي و اجتماعي كشور تاكيد شود

به دو موضوع مهم توجه اين كنفرانس : ، تركيه1972پنجمين كنفرانس بين المللي آموزش بزرگساالن، سال  
ابراهيم ( ير در جوامع، تاكير بر آموزش مداوميتغ آموزش و پرورش به عنوان عامل اصلي: داشت كه عبارتند از

   ).31، ص1383زاده،
هاي يونسكو در  در بحث 1960مفهوم آموزش در طول زندگي به عنوان اصطالحي علمي، براي اولين بار در دهة 

بعد از برگزاري دومين كنفرانس جهاني آموزش . موزش بزرگساالن مطرح شدخصوص تحوالت آينده در آ
اي  رسمي و غير مدرسهخواسته شد انواع مختلف آموزش غير، از كشورهاي عضو يونسكو 1960بزرگساالن در سال 

. ايندهايي جهت ادامه يادگيري در طول زندگي فراهم نم را وارد نظام آموزشي خود كرده و براي همه افراد فرصت
ها و  ترين توصيه البته از لحاظ تاريخي، قديمي. اين خواسته نقطة آغاز پيدايش تفكر آموزش و يادگيري مداوم شد

    .گردد العمر به ظهور دين مبين اسالم بر مي هاي جدي به يادگيري مادام توجه
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كامل و همه جانبه آن  اي است كه به بقاي بشر و رفاه شود، منظور توسعه وقتي از توسعة پايدار صحبت مي
ها، فرايندهاي پويا، منابع انساني، منابع طبيعي و نظام سخت افزاري جامعه  توسعة پايدار با تمام زنجيره. نگرد مي

در يك شكل تعاملي است و درصدد ايجاد تعامل بين حال و آينده، انسان و طبيعت و عدالت و رفاه بين و درون 
قبل تاريخ، بسياري از مردم از هاي ما ة پايدار مفهوم جديدي نيست و از دورهتوسع ).1384عيوضي، (ها است  نسل

آميز و درازمدت بقا همچون مديريت بهينه و حسن  هاي محيطي و برخي راهبردهاي تكامل موفقيت محدوديت
اواسط دهة ليكن طرح اصطالح توسعة پايدار براي اولين بار در ). 1985داسمن، (اند  تدبير مناسب آگاهي داشته

نسبت داده شده است و در تعريف اين اصطالح اصوالً ارائه يك تعريف جهاني دقيق و  ،به خانم باربارد وارد 1970
اي از تحوالت فكري، فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي گفته  توسعه به مجموعه .پذير نيست صريح امكان

با اين تعريف توسعه عالوه بر چند . شود ه ابعاد منجر ميهاي كلي در هم ها و ظرفيت شود كه به رشد توانايي مي
اهداف توسعه بهبود زندگي انسان و ارتقاء . گيرد بعدي بودن به دست انسان و در نهايت براي انسان صورت مي

محرك اصلي در . توسعه حركتي پويا و مستمر است. هاي مورد قبول آنهاست كيفيت آن با توجه به آرمانها و ارزش
  ).1383اخوان كاظمي، ( هاي تازه و نو است  هاي نوين و ايده جامعه دانش توسعة

تعاريف و مفاهيم مختلف ارائه شده براي توسعة پايدار حاكي از اين است كه توسعه فرايند اقتصادي محض و 
ست كه توسعه فرايندي ديالكتيكي ا ر،نيست و بنا به گفته ژوزف شومپيت روندي همواره يك جهتي و بدون مسأله

انديشة نوين در اين راستا يك تفكر نظام . هاي ديگري به همراه دارد در آن هر تغييري در اقتصاد مسائل و تعديل
زا در ابعاد  از اين رو هر پديدة توسعه. يافته است كه هر چيز در محيط زيست را در پيوند با يكديگر قرار داده است

توسعة پايداري كه امروزه در تمام . دهد ز هم مورد بررسي قرار مياقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي را متأثر ا
هاي اقتصادي،  اي است كه هم پيوندي فعاليت جهان به عنوان تنها راه رهايي انسان از معضالت مطرح شده، توسعه

 هاي اقتصادي، زيست محيطي كشد و قلمرو آن در محل تالقي فعاليت اجتماعي و زيست محيطي را به تصوير مي
و ] 10[زاي پايدار، تابعي از متغير منابع و استعدادهاي انساني توسعه درون ).20: 1373اسپوتر، (و اجتماعي است 

بايست رفتارها،  و براي دستيابي به توسعة پايدار مي) 1378فراستخواه، (وري از آنهاست  منوط به چند و چون بهره
در منابع مختلف براي توسعة پايدار  ).1995بارو، (د هاي زندگي مردم اصالح شو ها، هنجارها و شيوه ارزش
 - 4فرهنگ  -3محيط زيست  -2انسان  -1: ها عبارتند از بطور كلي اين مولفه. هاي متعدي ذكر شده است مولفه

  ). 189-237: 1384نصيري، ( مشاركت  -8امنيت و  -7اخالق  -6علم  -5آموزش 
مر تأكيد بسيار شده است و در نخستين آياتي كه بر پيامبر اكرم در مكتب اسالم بر آموزش و پرورش تا پايان ع

دانش واقعي «فرمودند كه ) ص(پيامبر اسالم . نازل گرديد اولويت دانش و شناخت مورد تأكيد قرار گرفتند) ص(
). 99: 1387مجلسي، (» گمشدة مؤمن است و هر جا آن را بيابد به فراگرفتن آن سزاوارتر از هر كس ديگر است

دم محدوديت جنسيتي، سني، مكاني و زماني، استمرار و مداومت، توأم بودن يادگيري با تفكر و عمل و عدم ع
هاي آموزش و يادگيري هستند كه در آيات و روايات اسالمي به  محدوديت در منابع يادگيري از مهمترين ويژگي

  .اند وضوح بيان شده
عه شود كه توسعه پايدار از اهداف اصلي هر جام خص ميمشبا مطالعه تحقيقات صورت گرفته در اين خصوص، 

ضرورت م از اهميت و اوآموزش و يادگيري مد كه در جهت دستيابي و تحقق توسعه پايدار، بوده، طوري
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  .ناپذيري برخوردار است اجتناب
  
  شناسي مطالعه  روش. 4

 اين در. باشد مي دسترس در متون استفاده با و اسناديبه شيوه  كار روش ،بوده كيفي پارادايم نوع از پژوهش اين
 پرداخته آنها تحليل و تجزيه به ها داده آوري پس از گرد تفسيري -توصيفي رويكردي با شد خواهد تالش پژوهش

  . است) غيرحدوثي(طرح تحقيق در اين پژوهش غيرپيدايشي  .شود
  
   )بحث و بررسي( هايافته. 5

بودن الگووارة رشد، تصور بر اين بود كه تنها راه رسيدن به توسعه، افزايش تا اوايل دهة هشتاد ميالدي با حاكم 
افزايش رشد اقتصادي نيز منوط به افزايش توليد و مصرف و استفاده بيش از پيش از . رشد كمي اقتصادي است

ودگي بدين ترتيب، چرخة معيوب رشد اقتصادي، افزايش جمعيت، تخريب منابع طبيعي و آل. منابع طبيعي بود
به منظور رفع مشكالت پيش آمده، كميسيون  1983سازمان ملل متحد در سال  .شكل گرفت... محيط زيست و 

رويكرد جديد » آينده مشترك ما«جهاني محيط زيست و توسعه را ايجاد كرد كه در گزارش نهايي خود با عنوان، 
اي كه نيازهاي نسل  توسعه«: نه تعريف شددر اين گزارش، توسعة پايدار بدين گو. توسعة پايدار را مطرح ساخت

بدين ترتيب، به . »سازد هاي آينده در رفع نيازهاي خود، برآورده مي كنوني را بدون در خطر قرار دادن توانايي نسل
جهان كه تا آن زمان چارة همه آالم بشر را در رشد بيشتر . هاي ظهور الگووارة پايداري آشكار گشت تدريج نشانه

. ها باشد خوشبختي انسان تواند ضامن رفاه و صلح و وجه شده بود كه توليد بيشتر اقتصادي لزوماً نميديد، مت مي
بختي و آرامش خواهد بود كه ضمن حفظ حرمت طبيعت و ساير موجودات،  آور خوش رشد اقتصادي زماني پيام

اي است براي  ساً پايداري ، الگووارهاسا . حاصل آن به صورت عادالنه در اختيار نسل حاضر و آيندة بشر قرار بگيرد
ي تفكر در مورد آينده، كه در آن مالحظات محيطي، اجتماعي و اقتصادي به منظور ارتقاء كفيت زندگي در وضعيت

، حصول رشد اقتصادي )رشد(در حاليكه هدف الگوواره سنتي و قديمي توسعه . دگيرن متعادل با يكديگر قرار مي
، رشد كيفي با توجه به محيط زيست و عدالت اجتماعي مد نظر )پايداري(وارة جديد در الگو. به هر قيمتي است

بارلت (هاي كمي  در اين رويكرد، انسان و محيط زيست او محور توسعه هستند و نه رشد اقتصادي با شاخص. است
ة پايدار تنها در پرتو به هاي بالقوه نهفته در توسع ها و نيز بكارگيري انرژي تحقق آرمان يبرا ).3: 2004، ]5[و چاز
يكي از راههايي . ت شناختن نقش محوري انسان فارغ از رنگ، نژاد، جنسيت و مليت و نظاير آن خواهد بوديرسم

ريزي صحيح و اصولي براي منابع، بويژه منابع  برنامه ،توان بوسيلة آن به تحقق توسعة پايدار اميدوار بود كه مي
ترين محور توسعة انسان و اولين  با عنايت به اين حقيقت كه اصلي. ه از آنهاستانساني هر كشور و استفاده بهين

هاي  گذاري در امر آموزش به ويژه انواع آموزش گام در امر توسعه تشكيل سرماية انساني است از اين رو سرمايه
، اجتماعي، فرهنگي و العمر به مثابه يك راهبرد تعيين كننده، نقش قابل توجهي در فرايند توسعة اقتصادي مادام

هاي اخير ثابت نموده كه مقوله آموزش بدون در نظر  تجربه سال ).1387نظرزاده، (كند  سياسي جوامع ايفا مي
گرفتن الگوهاي رفتاري و نگرشي توسعه، صرفاً موجب ارتقاي اطالعات آموزش گيرندگان شده و شايد نقشي مؤثر 
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هاي حاكم و راهبرد آموزش، در جمهوري اسالمي ايران  است كه انگارهلذا ضروري . كند در توسعة پايدار ايفا نمي
م به ماهيت هاي آموزشي رسمي و غيررسمي مرسو زيرا باور حاكم بر نظام. نيز تحول و دگرگوني اساسي يابند

هاي مرسوم و فرايند ايجاد دانش،  شناسي آموزش شناسي او از يكسو و نوع نگرش روش انسان و كاركرد معرفت
هاي خود را نسبت به  آموزي مرسوم، انگاره هاي دانش براين تا زماني كه نظامبنا. باشد نيازمند بازنگري اصولي مي

هاي  شناسي انسان تغيير ندهند، شاهد تحول در اثربخشي آموزش مفهوم و مكانيزم ايجاد دانش و ماهيت معرفت
   .توسعة پايدار و محيط زيست نخواهيم بود

  العمر در روند توسعة پايدار گيري مادامجايگاه ياد -1- 5
هاي بالقوه نهفته در توسعة پايدار تنها در پرتو به رسمت شناختن نقش  ها و نيز بكارگيري انرژي تحقق آرمان

توان بوسيلة آن  يكي از راههايي كه مي. محوري انسان فارغ از رنگ، نژاد، جنسيت و مليت و نظاير آن خواهد بود
ريزي صحيح و اصولي براي منابع، بويژه منابع انساني هر كشور و استفاده  يدار اميدوار بود برنامهبه تحقق توسعة پا
ترين محور توسعة انسان و اولين گام در امر توسعه تشكيل  با عنايت به اين حقيقت كه اصلي. بهينه از آنهاست

العمر به مثابه يك  هاي مادام اع آموزشگذاري در امر آموزش به ويژه انو سرماية انساني است از اين رو سرمايه
راهبرد تعيين كننده، نقش قابل توجهي در فرايند توسعة اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي جوامع ايفا 

  ).همان(كند  مي
هاي سالهاي  ها و پژوهش اي يافته است و در تحليل اه ويژهدر مناظرات توسعة پايدار، آموزش و يادگيري جايگ

اي به توفيق در  اي ريشه ها و راهبردهاي توسعه به خصوص براي قرن بيست و يكم به گونه ري از برنامهاخير، بسيا
هاي تعليم يافته بستگي خواهد  افزون به توليدات ذهن اي روز پيشرفت به گونه. ورده استامر آموزش پيوند خ

هاي زندگي حضور فعال دارد و  امي عرصهها و آزمايشگاهها، كه در تم داشت بنابراين آموزش نه فقط در پژوهشكده
كند و از  تر مي تر و اخالقي تر، مسئول منطقاً عاملي است كه مردم را در جوامع مختلف هوشيارتر، باسوادتر، آماده

ترين ابزار در مسير نيل به توسعة پايدار تلقي  هاي بشري است و در نتيجه حياتي اين رو حامل برترين آرمان
هاي نيروي انساني جاني دوباره به  العمر با توسعة دانش و توانمندي آموزش و يادگيري مادام). بعهمان من(شود  مي

توسعة سرماية انساني كه نتيجه يادگيري . آورد آنها بخشيده و انجام بهينة تمامي وظايف اجتماعي را به دنبال مي
نيروي انساني شده و انواع خدمات و توليدات ها است منجر به كارايي و اثربخشي  ها و مهارت ها، دانش مدام ارزش

را از لحاظ كمي و كيفي ارتقاء داده و در نهايت به شكوفايي ابعاد مختلف زندگي اجتماعي و توسعة پايدار منجر 
هر نوع عقب ماندگي در روزآمدي علم و مهارت و هر نوع بي تدبيري و عقالنيت محدود بخاطر آن، . شود مي
ن را حداقل در يك يا چند بعد دچار مشكل ساخته و صدماتي به بار آورد كه جبران آن بسيار تواند زندگي انسا مي

شود بايد در همة شئون انساني و اجتماعي و در  بنابراين توسعة انساني كه منجر به توسعة پايدار مي. بر باشد زمان
بعدي و انسان كمتر رشد يافته جامعة زيرا كه انسان تك بعدي جامعة تك . تمامي ابعاد مادي و معنوي انجام شود

  .داراي معضالت و مشكالت خواهد ساخت
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  عوامل ضرورت بخش يادگيري مادام العمر با تأكيد بر توسعة پايدار  -2- 5
هاي مختلف سياسي، مذهبي، اقتصادي، فرهنگي، آموزشي، شغلي و اجتماعي، يادگيري در طول زندگي  از جنبه

لحاظ اجتماعي يادگيري مداوم سبب مراقبت از منابع طبيعي، مصرف درست، براي مثال از . ضرورت دارد
يا از لحاظ شغلي، منسوخ . شود افزايي و مشاركت و نظم و انضباط اجتماعي مي گيري از اوقات مشاركت، هم بهره

كه از عواملي هستند ... هاي شغلي و  شدن شغل، كهنگي دانش و مهارت، كارايي و اثربخشي در شغل، رقابت
از طرف ديگر تاريخ علوم مختلف نشان داده است كه . كنند يادگيري در طول زندگي و زندگي كاري را ضروري مي

بين آموزش و يادگيري مداوم با عواملي همچون توسعه اقتصادي و كاهش فقر، توليد علم و فناوري، بهداشت و 
البته اين . الش رابطه مستقيمي وجود داردسالمتي، نظم و امنيت، عدالت در دسترسي متناسب با استعداد و ت

كند علم در خدمت توسعة كيفي زندگي بشر نيز قرار گيرد و يادگيري مداوم و  موارد در صورتي معني پيدا مي
در غير اين صورت . پرستي در عمل همراه باشد توسعة سرماية انساني به همراه افزايش معنويت و دينداري و يگانه

ها را به دور از توجه  گرا كرده و زندگي انسان ي باعث توسعة همه جانبه نشده، جوامع را ماديتوسعة سرماية انسان
  .كشاند بشر به تلخي و تباهي مي  هاي فطري به تقوا و ويژگي

بطور مختصر اين . العمر هستند بررسي ادبيات موضوع نشانگر ضرورت توجه به عوامل مهمي در يادگيري مادام
  :بشرح ذيل ذكر نمودتوان  عوامل را مي

انفجار « اي است كه از آن تحت عنوان چالشي كه انسان امروزي با آن روبرو است ، پديده: انفجار اطالعات  -1
  :اين چالش اثرات ذيل را در پي خواهد داشت. شود نام برده مي» اطالعات

يادگيرندگان انتقال يابد را چگونه دانيم آنچه بايد به  بدين معني است كه ما نمي : انباشت بيش از حد دانايي -
هايي بايد آنها را انتقال  بندي كرد؟ چگونه و با چه شيوه توان طبقه انتخاب كنيم؟ چگونه انبوهي از اطالعات را مي

  داد؟
حاكي از آن است كه انبوه اطالعات با گسترش دانش جديد و كهنه شدن دانش قبلي دايم در : پديدة ناهمزماني -

  .اي كه حتي با بازآموزي، امكان به روز كردن آن دشوار است شود، به گونه ها اصالح مي ست و ايدهحال نو شدن ا
آموزند كه ارتباطي با نيازهاي فردي و اجتماعي  بر مبناي اين ويژگي يادگيرندگان مسايلي را مي : نامناسب بودن -

كينگ (كنند  براي نياز بازاركار آماده نمياي افراد را  هاي فني حرفه حتي در اغلب موارد آموزش. آنها ندارد
  ).248: 1374واشنايدر،

هاي علمي و  هاي علمي و فناوري در دنياي امروز و سرعت تغييرات و دگرگوني در روش پيشرفت: پديدة تغيير -2
بق هاي الزم و مناسب و غفلت از هماهنگي و تطا فناوري پرشتاب و حيرت انگيز است و عدم توجه كافي به آموزش

اي، تنگناها و مشكالت زيادي در مقابل  سطح كيفي و كمي نيروي انساني با سطح رشد علمي و فني هر جامعه
  ).مقدمه: 1375سريع القلم، (رشد و توسعة اقتصادي و اجتماعي جامعه ايجاد خواهد كرد 

ع را تحت تاثير قرار دهد تمام جوام هاي مختلف روي مي امروزه تغيير و تحوالتي كه در زمينه: جهاني شدن -3
و در . كند تا تمام جوامع خود را همگام با ساير كشورها به پيش برند اين وابستگي ايجاب مي. دهند داده و مي

  .بسياري موارد به دليل شرايط رقابتي حاكم، از كشورهاي ديگر پيشي بگيرند
ها و  ر مواردي شاهد رد نظريههر روز شاهد توليد دانش نو و د: كهنگي و منسوخ شدگي روز افزون دانش-4
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گيري و اقدام درست در نتيجه اطالعات و انديشة درست بدست  با توجه به اينكه تصميم. هاي قبلي هستيم دانش
هاي نو و آگاهي از پايان عمر  آيد و انديشة درست وامدار دانش صحيح است بنابراين يادگيري مداوم دانش مي

  .بخشد ام درست را بهبود ميهاي كهنه قدرت سازگاري و اقد دانش
رشد سريع علم و فناوري و نياز به روزآمدسازي مهارتها و دانش زندگي در عصر : نيازهاي متغير بازار كار -5

العمر را الزامي  سرشار از تحوالت گوناگون و نياز به سرماية انساني چند مهارتي و سازگار شونده، يادگيري مادام
  .اند كرده

با توجه به تجارب كشورهايي همانند ژاپن، آمريكا، آلمان، : ري با توسعة انساني و اجتماعيهمبستگي يادگي -6
اند و از اين طريق  گذاري زيادي در آموزش غير رسمي خارج از نظام آموزشي داشته كانادا و استراليا كه سرمايه

داشتند  رشان را روزآمد نگه ميمهاجران را آماده فعاليت اقتصادي و اجتماعي كرده و نيروي انساني داخل كشو
البته با توجه به . نشان داده است كه بين يادگيري مداوم و توسعة يافتگي رابطة مستقيم و مثبت وجود دارد

ها بر توسعة كمي اقتصادي بيش  توضيحات سطور قبلي اين مقاله، در اغلب كشورها بدليل اينكه تأكيد اين آموزش
است، بنابراين توسعة انساني و اجتماعي همه جانبه و كيفي نبوده و منجر به توسعة ها بوده  از توجه به ساير جنبه

  .پايدار هميشگي در آنها و سعادت انسان و پاسخگويي به نيازهاي فطري نخواهد شد
خواهد تا حد امكان همه چيز را بداند، كشف  انسان به طور فطري جستجوگر است و مى: نيازهاي فطري انسان -7

موجودى است كه از بدو حيات تا مرگ با مسايل گوناگون فردي و . سواالت بي پاسخ جواب دهد كند و به
به دنبال معنا، كمال، زيبايي، شادي، تقوا، كار و تالش، تعالي خود و جامعه، عدالت، همزيستي . اجتماعي روبروست

تحقق . شقانه با معبود خود استآميز با عالم طبيعت و ساير مخلوفات و موجودات و رابطة معنوي و عا مسالمت
همة اين موارد كه جزئي از نيازهاي فطري انسان هستند در نتيجه آموزش، يادگيري، عبادت، تقوا و عمل به 

  .كه الزمه اين عمل دانايي و الزمة دانايي يادگيري مداوم است. دستورات الهي خواهد بود
اي و  وزشي و پژوهشي با رويكردي متفاوت و ميان رشتهسازي آم رسد ظرفيت با عنايت به موارد فوق به نظر مي

كمك شاياني در سرعت ...) گيري عقالني و ها، تصميم ايجاد آگاهي، توسعه مهارت(هاي كمي و كيفي  بهبود ارزش
  .بخشيدن به مفهوم توسعة پايدار و ارتقاي مقوله يادگيري در جامعه خواهدكرد

د نوين و كليدي در رسالت آموزشي آموزش عالي داراي اهميت شناخت يادگيري مداوم به عنوان يك رويكر
زيادي است، زيرا سالهاي نخستين تحصيل در دانشگاه، ايجاد مبنايي براي مطالعات و يادگيري بيشتر و همچنين 

دهد در هزارة سوم ميالدي، دغدغه  متون توسعة پايدار نشان مي. باشد نيل به سطوح پيشرفته در وظايف شغلي مي
هاي بين المللي و انديشمندان و مراكز علمي و تحقيقاتي، بروز معضالت محيط زيست و روند  ي سازماناصل

از ). 1999، لوك وود(شود  فزآينده آن است كه از انسان به عنوان عامل تأثيرگذار و قرباني اين بحران ياد مي
هاي انساني و تغيير  گرو اصالح آموزهنظران در  همين رو اصالح روند بحران محيط زيست به اعتقاد عموم صاحب

به رغم ). 1993هوكل، (باشد  ها نسبت به سرنوشت خود و محيط پيرامون مي در نگرش، بينش و دانش انسان
المللي و ملي به منظور  هاي آموزش رسمي و غيررسمي در سطوح بين اي كه از طريق نظام هاي گسترده تالش

رسد  ط زيست به عمل آمده است، دستاوردها محدود و ناكافي به نظر ميهاي توسعة پايدار و محي تعميم آموزش
باور  .هاي حاكم و راهبرد آموزش، تحول و دگرگوني اساسي يابند لذا ضروري است كه انگاره). 1380آمسترانگ، (
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از شناسي او  و كاركرد معرفت» دانش« حاكم بر نظامهاي آموزشي رسمي و غيررسمي مرسوم به ماهيت انسان و 
  .هاي مرسوم به فرايند ايجاد دانش، نيازمند بازنگري اصولي است شناسي آموزش يكسو و نوع نگرش و روش

هاي  ايست كه از ديرباز از ديدگاه نقش آموزش و يادگيري در رشد اقتصادي و افزايش سطح درآمد افراد، مقوله
فايدة آموزش، كارايي و اثربخشي آن  –تحليل هزينه . متفاوت اقتصادي و اجتماعي مورد بررسي قرار گرفته است

رسد به منظور نهادي كردن مفهوم  ما به نظر ميا. اي طوالني است در مقولة رشد اقتصادي و توسعه، داراي سابقه
هاي اخير، نيازمند بازنگري اساسي در مفهوم آموزش سنتي هستيم تا به مفهوم  نوپاي توسعة پايدار در سال

  )1373ساخاروپولوس، (اي و نقش آن در تعميق هر چه بيشتر توسعة پايدار بپردازيم  آموزش توسعه
كه مقوله آموزش بدون در نظر گرفتن الگوهاي رفتاري و نگرشي توسعه، صرفاً هاي اخير ثابت نموده  تجربه سال

سلطاني، (كند  يدار ايفا نميموجب ارتقاي اطالعات آموزش گيرندگان شده و شايد نقشي مؤثر در توسعة پا
گوني هاي حاكم و راهبرد آموزش، در جمهوري اسالمي ايران نيز تحول و دگر لذا ضروري است كه انگاره). 1383

هاي آموزشي رسمي و غيررسمي مرسوم به ماهيت انسان و كاركرد معرفت  زيرا باور حاكم بر نظام. اساسي يابند
هاي مرسوم به و فرايند ايجاد دانش، نيازمند بازنگري اصولي  شناسي او از يكسو و نوع نگرش روش شناسي آموزش

هاي خود را نسبت به مفهوم و مكانيزم ايجاد  وم، انگارههاي دانش آموزي مرس بنابراين تا زماني كه نظام. باشد مي
ط هاي توسعة پايدار و محي شناسي انسان تغيير ندهند، شاهد تحول در اثربخشي آموزش دانش و ماهيت معرفت

ريزي آموزش عمومي و تخصصي  توان گفت برنامه با اين توضيحات مي). 1375خرازي، (زيست نخواهيم بود 
زيست صورت پذيرد  توجهي به امر محيط راهبردي به منظور رفع مشكالت ناشي از بي بايستي به روش جديد

  ).1385ثابت جو، (
  هاي يادگيري مادام العمر اهداف، محورها و ويژگي -6

اين اهداف را به شرح ذيل بيان  OECD. كند العمر فرايندي است كه اهداف متعددي را دنبال مي يادگيري مادام
  :كند مي
  ).چه زمانهاي بعد از كار و چه زمان بازنشتگي است(پرورش شخصي كه شامل استفاده مفيد از زمان ترويج . 1
  هاي آزادمنشانه سازي ارزش غني. 2
  بهسازي زندگي اجتماعي. 3
  حفظ انسجام و پيوستگي اجتماعي. 4
  ).OECD، 1996(وري و رشد اقتصادي  ارتقاء نوآوري، بهره. 5

  :داند كه شامل موارد زير است عمر را داراي سه محور عمده ميال يادگيري مادام]27[ريانش
  العمر تمركز كنند كل نظام آموزشي بايد به پذيرش فراگير مادام -
  .العمر نياز دارند عالوه بر نظام آموزشي، سازمانها و مؤسسات و كسب و كارها نيز بر فرايند يادگيري مادام -
  .را بر عهده دارنداشخاص در اين شرايط مديريت يادگيري  -

توان به تحقق يادگيري براي همگان، يادگيري در زمان و  العمر مي از ديگر اهداف و محورهاي يادگيري مادام
هزينة كمتر، پيش رفتن يادگيري تا كسب مهارت، لذتبخش بودن فرايند و موضوع يادگيري، امكان يادگيري 

  .باشد و مورد نياز افراد انساني ميهاي مورد عالقه  مستقل و در همه جا در ساير زمينه
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العمر، فهرستي از  ، با انجام مطالعاتي درباره مفهوم آموزش مادام1975درسال ) UIE(مؤسسة آموزشي يونسكو 
  :اي از اين ويژگيها عبارتند از خالصه. ويژگيهاي قابل مالحظه آن راتهيه كرد

شود كه با آموزش در سراسر دوران زندگي به  ربي ميباعث كسب ديدگاه جامعي دربارة مهارتها و تجا: گرايي كل
  .آيند دست مي
  . شود از طريق درهم تنيدگي برنامه درسي و انسجام ميان حرفه آموزي، علم و زندگي اجتماعي درك مي: انسجام
  .يابد هاي يادگيري وزمان يادگيري تحقق مي با تنوع يا گوناگوني محتواي آموزش، شيوه: پذيري انعطاف
  .هاي اجتماعي و فردي دارد العمر نياز به هدايت توسعة آموزش مادام: يا انگيزش فرصت

  . اين آموزش، يادگيري چگونه يادگرفتن است: قابليت آموزش
  .تواند به شكل رسمي، غيررسمي و اتفاقي انجام شود توجه به اين نكته كه آموزش مي: وجه تمايزاجرايي

اركرد محوري و اجتماعي آموزش، رشد انسان است تا تمام استعدادهاي تشخيص آنكه ك: كيفيت زندگي ويادگيري
  .اش بالفعل شود بالقوه

فعال بودن يادگيرنده، اجتماعي و تجربي بودن يادگيري،انگيزشي بودن فرايند يادگيري، مطابقت سرعت و حجم 
بتني بودن بر اصول هاي فردي يادگيرندگان، تنوع موضوعي، م يادگيري با توانايي ذهني و جسمي و ويژگي

شناسي يادگيري و معيارهاي عملكردي و قابليت انتقال يادگيري به محيط زندگي فردي، اجتماعي و شغلي  روان
  .العمر هستند گيري مادام هاي مهم ياد از ديگر ويژگي

  
  العمر و توسعة پايدار يادگيري مادام -3- 5

اقتصادي، اتخاذ روش  -د متفاوت حيات طبيعي و انسانيدر حوزة روشمند توسعة پايدار، به دليل همپوشاني ابعا
تحليل سيستمي و همه جانبه بر مبناي راهبردهاي توسعة پايدار در شناخت بهتر عناصر، رفتار و عملكرد اجزاي 

العمر و  حلقة اتصال يادگيري مادام). 2002، ايرنا(سيستم و نحوة تعامل آن با محيط پيراموني گريز ناپذير است 
شود و كيفيت  منابع انساني مهمترين مؤلفه در توسعة پايدار محسوب مي. پايدار عنصر منابع انساني است توسعة

هاي يادگيري،  العمر موثرترين نوع يادگيري است كه شامل انواع روش آن تابعي از يادگيري است و يادگيري مادام
  . شود تمام گروههاي سني و انواع تكنولوژي آموزشي مي

اند اولين پيش نياز ورود به اقتصاد دانش، سرماية انساني  اشاره كرده) 2004(كه گريفيث و هاريسون همانگونه 
است و موفقيت افراد و سازمانها در محيط رقابتي به توانايي آنها در ) نيروي كار تحصيل كرده و واجد صالحيت(

به » يادگيري در طول زندگي«رو مفهوم  از اين). 2000بلير، (ها بستگي دارد  يادگيري، و به كارگيري آموخته
عنوان يكي از كليدهاي ورود به قرن بيست و يكم تلقي شده است كه نيل به آن مستلزم، راهكارها و عملي كردن 

تواند، يادگيري مداوم را در نظام آموزشي توسعه و تعميق بخشد، عبارتند از موارد  اهم راهكارهايي كه مي. آن است
  :زير هستند

  »يادگيري«به » ياددهي«از  گذر -
  هاي آموزش و يادگيري تحول در روش -
  هاي يادگيرندگان در جريان يادگيري تقويت انگيزه -
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  تقويت يادگيري مشاركتي -
  رشد خالقيت در فرآيند يادگيري -
  توجه به آموزش كاركنان سازمان  -
  هاي آموزشي تحول در سازماندهي برنامه -
  تنوع بخشي به منابع و مأخذ مورد مطالعه  -
  هاي آموزشي شناسي در برنامه ارتقاء مقوله هنر و زيبايي -
  نگري رشد تخيل و آينده -
  
  گيرينتيجه .6

هاي آن توسط متخصصان و كارشناسان  اي بوده و ابعاد و مؤلفه سابقه العمر مورد توجه بي امروزه يادگيري مادام
العمر الزمة موفقيت، بالندگي و خالقيت در هر يك از ابعاد حيات  يادگيري مادام. ته استمورد بررسي قرار گرف

از سوي ديگر، از جمله موضوعات مطرح در سالهاي اخير و بعنوان چالش بزرگ قرن بيست و يكم، موضوع . است
ترين آنها منابع  يدهد توسعة پايدار مبنتي بر عناصري است كه محور ها نشان مي بررسي. توسعة پايدار است

انساني است كه هم به عنوان يك عنصر مستقل و هم بعنوان حلقة اتصالي ساير عناصر نقش كليدي در فرايند 
ها  كند كيفيت منابع انساني است كه خود تابعي از توانايي تر مي جستهبر ليكن آنچه اين نقش را. توسعة پايدار دارد

العمر به عنوان رويكرد يادگيري از تولد تا  يادگيري مادام. اجتماعي است هاي هاي افراد انساني و گروه و قابليت
ها و شرايط افراد جوامع در ابعاد مختلف نگرشي، دانشي و مهارتي شده و بستر  مرگ، سبب روزآمدي ظرفيت

زندگي، بنابراين يادگيري مداوم با افزايش سطح درآمدها، اصالح سبك . نمايد تحقق توسعة پايدار را فراهم مي
سوادي، افزايش قدرت سازگاري، خالقيت، نوآوري و تغيير، بهبود سطح بهداشت و سالمتي،  كاهش فقر و بي

ها و توسعة  استفاده درست از محيط زيست و حفظ آن، بهبود نظم و انضباط فردي و اجتماعي، اصالح نگرش
و امنيت رواني، يادگيري چگونه يادگرفتن  وري، افزايش معنويت دانش و مهارتها، گسترش تفكر پويا، افزايش بهره

يادگيري از تولد تا  .نياز و ضرورتي علمي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي براي توسعة پايدار است پيش... و 
مرگ، در همه جا و از هر منبع معتبري، در هر سني، توأم با انديشه، توأم با عمل به آن، گشتن با دنبال دانش و 

ن به عنوان گمشدة مؤمن و يادگيري براي پاسخگويي به نيازهاي فطري از جمله عواملي هستند كه از يادگيري آ
توان گفت هيچ آيين و مكتبي  كنند و به جرأت مي العمر مي ديدگاه مكتب اسالمي، امر آموزش و يادگيري را مادام

هاي فرهيخته، افزايش توان  شخصيت پرورش. العمر نپرداخته است همانند دين اسالم به اهميت يادگيري مادام
ريزي و مهارت زندگي نوع  گيري، قضاوت، برنامه پذيري و سازگار شوندگي افراد انساني، بهبود قدرت تصميم انعطاف

بشر، توانايي كسب و بكارگيري مداوم دانش و اطالعات، شوق به زندگي بهتر، افزايش آرامش و معنويت در 
اندوزي با توسعة سياسي، نظامي،  ي رسمي و رابطة مستقيم يادگيري و دانشها زندگي، ناكافي بودن آموزش

كنند و  اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي همگي از عواملي هستند كه تداوم يادگيري در طول زندگي را الزامي مي
  . هاي تحقق توسعة پايدار هستند همگي از اركان و پايه
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- 23فصلنامه تعليم و تربيت،تابستان و پاييز، شماره پياپي  ،»آموزش و پرورش، راه آينده«، 1369. مهر محمدي، محمود
22. 

، 43-44، فصلنامه تعليم و تربيت، شماره مسلسل )1375(؟وق دادس چرا برنامه هاي درسي را بايد به سوي مسئله محوري
 . پاييز و زمستان

، فصلنامه پژوهش در مسايل تعليم و تربيت، )1375(بررسي ارتباط ميان تربيت فرهنگي، الگوهاي نوين تدريس وخالقيت
تهران، پژوهشكده  )1375(ايران آن با آموزش و پرورش كندوكاو در برخي ابعاد آموزش و پرورش آلمان و مقايسه 4شماره 

 . 2تعليم و تربيت، نشريه شماره 

 .3، نشريه مدرس، تابستان، شماره  )1376( برداشتي نو از سطوح و گستره تحقيقات آموزشي وتربيت

، فصلنامه تعليم و تربيت، )1378(تفاوت هاي فردي دانش آموزان رزيابي شيوه هاي رويارويي برنامه درسي و آموزش باا
 .57شماره مسلسل 

،از سلسله مباحث درس اصول برنامه ريزي درسي، )1380(برنامه درسي پنهان، برنامه پوچ و برنامه درسي پوچ پنهان
 . دانشگاه شهيد بهشتي

 .دانشگاه تهران:، ترجمه علي محمد كاردان، نشرمعني و حدود علوم تربيتي، 1370. مياالره، گاستون

 . شيراز ، ترجمه سيد علي اصغر مسدد، دانشگاهعلم و خالقيتهنر و ، 1369. جورج، اف. نلر

 . پژوهشكده تعليم و تربيت:، تهران)مجموعه اول( 1400آموزش و پرورش ايران ، 1376. نفيسي، عبدالحسين

 .ازمجموعه آموزش وتوسعه ، كتاب اولآموزش غيررسمي ودگرگوني هاي نظام آموزشي، 1359. همايون پور، پرويز

 .، ترجمه محمود طلوع، نشر رسا، چاپ اولعصر تضاد و توسعه، 1375. زهندي، چارل

 .نشر مدرسه: اميري، تهران ، ترجمه محمدعليتفكر درباره تحوالت آينده آموزش و پرورش، 1368يونسكو، 
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  مادام العمر از منظر سازمان هاي جهاني بويژه يونسكويادگيري مباني نظري و فلسفي تبيين و نقد 

  
  دكتر يداله مهرعلي زاده

  استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز
  

  مقدمه 
ــه دارد  ــر رابطــه دوجانب ــا تغيي ــادگيري ب ــين وضــع موجــود و وضــع   . ماهيــت ي ــر شــكاف ب ــرا تغيي زي

تغييـر مولـف فرصـت هـا و موجـد      . مطلوب و بين آنچـه وجـود داشـته و آنچـه كـه در حـال حاضـر وجـود دارد        
رونــد زنــدگي يــا فراينــد جهــاني شــدن موجــب تغييــرات اساســي  ). 2001آســپين و همكــاران، (تقاضاهاســت 

 ).1384مهرعلــي زاده ، (اجتمــاعي، سياســي و فنــاوري شــده اســت  لفــه هــاي مهــم اقتصــادي، فرهنگي، در مو
ــه مــاهيتي روح و روانــي و    در چنــين دوره اي مزيــت هــاي نســبي از ماهيــت فيزيكــي و مــادي و تجهيزاتــي ب

ــده اســت  ــدل ش ــتعدادي ب ــبكه . اس ــدگي ش ــاني شــدن و زن ــاله  در عصــر جه ــرين مس ــادي ت ــادگيري بني اي ي
زيـرا يـادگيري اسـت كـه موجبـات درك جوامـع بشـري، فهـم و همزيسـتي، خالقيـت،           . بشر شده اسـت  زندگي

بـا  . نوآوري و تحـول در فنـاوري هـاي بشـر در زنـدگي فـردي، جمعـي، سـازماني و فنـاوري را بوجـود مـي اورد           
كــل  (آن و جنبــه افقــي ) از تولــد تــا مــرگ(محــور و اصــالت قــرار گــرفتن ماهيــت يــادگيري و جنبــه عمــودي 

ــر مــي  ــدگي فــردي و اجتمــاعي را درب ــر زمينــه)گيــرد گســتره زن ــادگيري شــامل خــانواده،   ، ب هــاي متفــاوت ي
  .شود اجتماع، مدرسه و محل كار تمركز دارد و موجب توسعه فرهنگي، اجتماعي و شغلي مي

  . وجود دارددر بررسي زمينه هاي تاريخي و فلسفي شكل دهند يادگيري مادم العمر ديدگاهاي متفاوت و متكثري 
پراگماتيست، فلسفه تحليلي و مانند آن  رئاليست، ماركسيست، آليست، دهاي هاي فاسفي مانند خاستگاه

). 1380كوتك، ترجمه پاك سرشت، (تفسيرهاي مختلفي از ماهيت آموزش، يادگيري و تربيت ارايه داده اند 
ي فكري جريان بحث و جدل از طريق طرفند هابر پرورش غلبه بر حريف در (ديدگاه سوفيست هاي يونان باستان 

با تاكيد بر آموزش ديالكتيك،  استدالل فردي و توافق جمعي در حوزه (، سقراط )و بازيها و مغالطات منطقي
آموزش و طبقه بندي (، ارسطو )مردم، متعال ساختن حكوت و جامعه تعالي دادن(افالطون  ،)آموزش و يادگيري

، بلز ) به حقيقت پي برددر علم قول هيچ كس را نبايد پذيرفت و خود بايد  (نه دكارت ر، )نيازهاي آموزشي افراد
شناختن (،  باروخ اسپينوزا )با رد استدالل به اهميت دين و قلب و دل به جاي عقل و هوش توجه داشت(پاسكال 

ي زندگي اجتماعي كل عالم طبيعت الزم است و فلسفه ي اخالقي و علم تربيت و علم طب و علوم فني هم برا
همه ي علوم بر مدار عمل و تجربه و حس مي چرخد و فكر و تعقل نيز معتقد بود (، توماس هابز )مفيداست

معتقد است وجود كودك نوزاده همانند لوحي است نانوشته كه هيچ تصور، ( جان الك.، )بنيادش بر حس است
دريافتهاي حسي بر پايه ي احساس و تفكر و تصورات  ايده و اصلي در آن نيست و با گذشت زمان و بر اثر تجربه و
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دنباله روي مكتب ( ايمانوئل كانت، )اموزش در طبيعت ( ژان ژاك روسو ، )گوناگوني در وي به وجود مي آيد
در نهايت كانت تربيت كودكان . ايدئاليسم است و انسان را داراي قوه عقل فعال مي پندارد و به او آزادي مي دهد

خ يعني در پرتو معناي انسان و تكامل او مي نگرد، بلكه آنرا راهي ميداند كه بايد به سوي مقصد تاري را نه تنها
 اميل دوركهايم،  )آموزش و پرورش ابزار بازتوليد نظام سرمايه داري( كارل ماركس، )آگاهي و آزادي پيموده شود

هاي آن جامعه است، لذا محتواي  ف و ارزشاي آموزش و پرورش متناسب با اهدا به نظر دوركهايم در هر جامعه(
وي براين باور است كه . اي به جامعه ديگر و از يك عنصر به عنصر ديگر متفاوت است آموزش و پرورش از جامعه
، ).كند نه فرد اي براي رسيدن به هدف است، اما اين جامعه است كه هدف را تعيين مي آموزش و پرورش وسيله

عقيده بود كه واقعيت مانند يك نظام اجتماعي است كه در آن اجزاء به كل وابسته است و  اينبر ( تالكوت پارسونز
بدين ترتيب كه كالس درس بر حسب كاركرد آن براي مدرسه، تبيين . شود بر حسب كاركردش بر كل، تبيين مي

، )جامعهموزشي بر حسب كاركردش براي شود و مدرسه بر حسب كاركردش براي نظام آموزشي و نظام آ مي
نظام آموزشي بر روابط، افراد، گروهها و منافع و تضادها تاثير مي گذارد و پايگاهي را معتقد است وي ( ماكس وبر

وي معتقد ( پائولو فريره، )ن آموختن يك فرهنگ خاص استبه وجود مي آورد در درون مدرسه كه فعاليت اصلي آ
هيت سياسي آن بستگي به اين دارد كه چه كسي است كه آموزش و پرورش نمي تواند بي طرف باشد و ما

خواستار اصالح مدرسه نبود بلكه او  "مدرسه زدايي از جامعه"در كتاب خود ( ايوان ايليچ، ).پشتوانه اين نهاد باشد
  ، )...خواهان حذف آموزش و پرورش رسمي از جامعه بود

ادگيري ي. و فرهنگي تاكيد دارندبخشي از اين نظريه ها بر بعد فردي، بخشي فلسفي و بخشي اجتماعي 
هم آمده » يادگيري مستمر«، »يادگيري مادام العمر»«يادگيري دردوران زندگي«:مداوم،تحت عناوين ديگري مانند

يادگيري مداوم چيست؟ آيا يك روش است و يا يك ابزار؟ مقصد است يا فرايند؟ و باالخره محدوده آن كدام . است
بايد گفت ،يادگيري مداوم، داراي كليتي است كه همه سطوح و مراحل سني را در ها  است؟در پاسخ به اين پرسش

هاي يادگيرى خارج از مدرسه را با محيط يادگيرى درون مدرسه ارتباط  گيرد و در پي آن است تا محيط برمي
ر محيطي يادگيري مداوم بيانگر آن است كه ه. )2008جارويس، (دهد و مرزهاي تصنعي يادگيرى را از بين ببرد

آموزش مداوم «. ،بالقوه يك محيط يادگيرى است و در نتيجه مدرسه ديگر جايگاه منحصر تعليم و تربيت نيست
اين نوع آموزش، نظام آموزشي . گيرد داراي جامعيتي است كه كليه اجزا و عناصر آموزشي و پرورشي را در برمي

ناي آن ايجاد مي شود ، لذا بايد زمينه ساز خاصي نيست، بلكه بستري است كه هر طرح آموزشي جامع بر مب
 .)91:  1373ابراهيم زاده ، (» باشد پيشرفت و توسعه هر يك از اجزاي تشكيل دهنده نظام تربيتي

ــانن رئــيس دفتــر منطقــه  ــا ويرت هــاي جديــد در زمينــه  ارگــاه آموزشــي مفــاهيم و نظــامك اي يونســكو در  تاري
 .العمــر دارد هــايي در زمينــه يــادگيري مــادام يونســكو اولويــت": داشــت، اظهــار 1العمــر تهــران يــادگيري مــادام

                                                            
العمــر، توســط كميســيون ملــي يونســكو و بــا همكــاري  هــاي جديــد در زمينــه يــادگيري مــادام نظــامارگــاه آموزشــي مفــاهيم و ك 1

ــادام ــادگيري م ــه (UIL) العمــر يونســكو در آلمــان موسســه ي ــر منطق ــرورش دفت ــا  ، وزارت آمــوزش و پ ــران و ب اي يونســكو در ته
ــه ــان و كارشناســان ارشــد وزارتخا   حضــور برنام ــديران، معاون ــتگذاران، م ــزان، سياس ــهري ــازمان ن ــا و س ــوم،   ه ــه وزارت عل ــا از جمل ه

ــالمي،      ــاد اس ــگ و ارش ــرورش، وزارت فرهن ــوزش و پ ــكي، وزارت آم ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــاوري، وزارت بهداش ــات و فن تحقيق
ــه   ــوزش فنــي و حرف ــات، ســازمان آم ــاوري اطالع ــوري،    وزارت ارتباطــات و فن ــاد رياســت جمه ــان و خــانواده نه ــور زن ــز ام اي، مرك
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شـود بلكـه در    يادگيري بـراي بـودن و توسـعه آمـوزش اسـت و محـدود بـه كـالس درس و دوران كـودكي نمـي          
افتـد و شـامل آمـوزش عمـومي، آمـوزش آزاد، يـادگيري غيـر رسـمي و نيـز آمـوزش            تمام دوران عمر اتفاق مـي 

هــاي جامعــه اســت و امكــان  در حقيقــت ايــن نــوع آمــوزش، نــوعي پاســخ بــه چــالش اي اســت و فنــي و حرفــه
تـا بـا پـرداختن بـه      ...كشـورها پـيش بينـي شـده اسـت     چـه بـراي    آن. دهـد  گيري آگاهانه بـه افـراد مـي    تصميم
هــايي ماننــد مســئله بازاركــار، مهــاجرت روســتائيان بــه شــهرها و ســاير شــرايط اقتصــادي و اجتمــاعي،   چــالش

ــارآ ــت ك ــه فريني ظرفي ــود آور ب ــوج ــتمر اســت  . دن ــوزش مس ــر، آم ــن ام ــه اي ــلي اصــالحات  . الزم ــوم اص مفهم
العمـر اسـت و هــدف اصـلي ايـن كارگـاه تشـويق سياسـتگذران بـراي تقويــت          آموزشـي، همـان يـادگيري مـادام    

   ."باشد العمر براي همه مي هاي يادگيري مدام هاي آموزش سيستم
بـر ايـن بـاور اسـت كـه انسـان يـك هسـتي زنـده اسـت و آمـوزش و             مرز تلقـي كـردن جهـان    وايتهد، نيز با بي

هــاي فــراهم  او بايــد از جميــع فرصــت. وي را برانگيــزد و هــدايت كنــد» خــود يــادگيرى«پــرورش الزامــاً بايــد 
آمــده در سراسرعمراســتفاده كنــد و بــه منزلــه يــك فرآينــد، انســان را از وضــعي بــه وضــع ديگــر و از           

يــادگيري مــداوم ،خوداتكــايي ،يــادگيري و .اي نامحــدود ، مبــدل ســازد هــ» شــدن« هــاي محــدود بــه »بــودن«
آمـوزان بايـد طـوري تربيـت شـوند كـه بـه مطالعـه عـادت كننـد و آن            دانـش .خودآموزي در طول زندگي اسـت  

يــادگيري مــداوم ،در حقيقــت نــوعي تعهــد بــه خــود آمــوزي  .تــرين نيازهــاي خــود بداننــد  را يكــي از اساســي
مـداوم نـه روش و نـه ابـزار بلكـه يـك فراينـد كلـي اسـت و روح آمـوزش ، يـادگيرى و            درنتيجه، آموزش .است 

   .)1388زيباكالم،(در نتيجه تربيت است
بعــد فرهنگــي . بــه عبــارتي انســان داراي ابعــاد مختلــف اقتصــادي، اجتمــاعي، فرهنگي،سياســي و فــردي اســت 

انسان و تمايل به كسـب اگـاهي و فهـم و شـناخت خـود و ديگـران بخـش مهمـي از خصصـلت هـاي شـناختي            
ي، بـه همـين دليـل از نظـر فرهنگـي و اجتمـاعي در فطـرت انسـان ميـل بـه آگـاه           . انسان را تشكيل مـي دهـد  

. اجتمــاعي وجــود دارد-كســب معرفــت و دانــش و آگــاهي بــه عنــوان  يــك خصيصــه روانشــناختي و فرهنگــي 
لــذا يــادگيري مــداوم از ايــن منظــر كــه نيــازي فرهنگــي و اجتمــاعي از انســان را تــامين مــي ســازد بــه طــور   

انسـاني از بعـد    امـا چنـين نيـازي بـر ديگـر ابعـاد و نيازهـاي       . گسترده اي در بين انسان ها فزونـي يافتـه اسـت   
ــاثير گذاشــته اســت    ــز ت از ايــن رو شناســايي و توســعه و تقويــت آمــوزش  . اقتصــادي و سياســي و حقــوقي ني

                                                                                                                                                                                    
هـاي   ريـزي و نظـارت راهبـردي نهـاد رياسـت جمهـوري و كميسـيون انجمـن         ريزي آموزشـي و فرهنگـي معاونـت برنامـه     دفتر برنامه

 : ســخنرانان ايــن كارگــاه عبــارت بودنــد از    . در هتــل هــويزه تهــران برگــزار شــد    1391بهمــن  26تــا  23علمــي ايــران از  

ــادگيري مــادام العمــر يونســكو  ، جــ ، وزارت UIL يــورن اسكووســگارد، مشــاور عــالي  ين يانــگ، مــدير ارشــد برنامــه، موسســه ي
زاده،  دكتـر يـداهللا مهـر علـي    ، مهنـدس مهـدي نويـد، دبيـر شـوراي عـالي آمـوزش و پـرورش        ، آموزش و پرورش و كودكان دانمـارك 

دكتـر ابوالفضـل سـعيدي، عضـو هيئـت      ، دكتـر جعفـر تـوفيقي، اسـتاد دانشـگاه تربيـت مـدرس        ، استاد دانشگاه شهيد چمران اهـواز 
دكتـر علـي اكبـر جاللـي، اسـتاد      ، دكتـر مسـعود شـفيعي، اسـتاد دانشـگاه اميركبيـر      ، مي پژوهشـگاه مطالعـات آمـوزش و پـرورش    عل

مــدير بخــش  حــب حســينيحدثــه مدكتــر م دانشــگاه مازنــدران، دكتــر ابــراهيم صــالحي عمــران، اســتاد ،دانشــگاه علــم و صــنعت
  .آموزش كميسيون ملي يونسكوي ايران
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ــه عنــوان يــك فراينــد و دســتاورد فرهنگــي  ــه روز در حــال  -مــادام العمــر ب اجتمــاعي در همــه كشــورها روز ب
  . گسترش است

ماهيت آموزش مادام العمر از منظر سازمان هاي جهاني لذا مقاله حاضر به تبيين و نقد مباني نظري و فلسفي  و 
  :در اين راستا اهداف زير بررسي شده است. بويژه يونسكو پرداخته است

ديدگاه : ماهيت وجودي سازمان هاي جهاني مانند يونسكوديدگاه هاي مربوط به بررسي  .1
برنامه هايي چيست؟ و چه يونسكو چه سازماني است ؟ ماموريتش  -ايجابي و ديدگاه سلبي 

 تاكنون دنبال كرده است؟ 

تحليل محتواي استراتژي ها و سياست هاي  چيستي يادگيري مادام العمر از ديدگاه يونسكو؟ .2
  اصلي يونسكو در حوزه آموزش مادام العمر؟

 ري مادام العمر از ديدگاه يونسكونقد و تبيين مباني نظري و فلسفي يادگي .3

  

  
  روش شناسي مقاله

در اين . )1391زاده و همكاران، مهرعلي( مقاله حاضر از روش تحليل اسنادي استفاده شده استبراي بررسي 
كمي و بخشي نيز -تفسيري تالش شده است سواالت مقاله كه بخشي جبنه توصيفي -روش با رويكردي تحليلي

بهره گيري از روش  با بر اين اساس اطالعات الزم از چندين منبع. حالت تحليلي و تبييني دارند بررسي شوند
  تحليل محتوا بررسي شده است

  ،منتشر شده در حوزه آموزش مادام العمرمنابع و و مقاالت علمي موجود در مجالت علمي  -الف
ــه هــاي  و اســناد -ب ــا و سياســت  : ســازمان علمــي، فرهنگــي و تربيتــي يونســكو برنام ــه اســتراتژي ه مجموع

هاي آمـوزش مـادام العمـر يونسـكو در كشـورهاي عضـو و سـازمان هـاي بـين المللـي وابسـته اسـتخراج شـده              
  . است

   در نقد مباني فلسفي و ماهيت آموزش مادالعمر يونسكوديدگاههاي نظري صاحبنظران و مديران  -ج
  تجربه زيسته نگارنده   -د
  
  

ـ   .1 : وط بـه ماهيـت وجـودي سـازمان هـاي جهـاني ماننـد يونسـكو        بررسي ديدگاه هـاي مرب
يونسـكو چـه سـازماني اسـت ؟ مـاموريتش چيسـت؟ و        -ديدگاه ايجابي و ديدگاه سـلبي  

 ؟ چه برنامه هايي تاكنون دنبال كرده است

  .اجتماعي مورد نظر يونسكو چيست؟ در پاسخ به اين سوال دو ديدگاه كلي ارايه شده است-سياست فرهنگي 
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يونســكو بــه عنــوان يــك ســازمان علمي،فرهنگــي و تربيتــي كــه هــدفش غنــي ســازي فرهنگــي و رشــد   -الــف
 :ر اسـناد رسـمي، هـدف از تاسـيس يونسـكو ايـن گونـه آمـده اسـت         د .وارتقاي فرهنگي كشورهاي عضـو اسـت  

 هـاي آمـوزش ،   المللـي، در زمينـه   كمك به فرايند صـلح و امنيـت جهـاني، بـه واسـطه ي همكـاري هـاي بـين        "
مـداري و حقـوق بشـر، بـر پايـه منشـور سـازمان         علمي و فرهنگي ، به منظور افزايش احتـرام بـه عـدالت، قـانون    

  ."دملل متح
آموزشـي، بـا مـاهيتي كـامال فرهنگي،نـه       -با اين توصيف در نظر اول اين سـازمان، بـه عنـوان يـك نهـاد علمـي      

عــدالت گســتري و قانونمــدي بشــري تنهــا مطلــوب و ممــدوح افكــار و قلــوب اســت، بلكــه نويــد بخــش نــوعي  
امــري كــه در راســتاي جهــاني ســازي، بــه عنــوان مــدل و الگــويي بشــري متصــور عقــول . محســوب مــي گــردد

   .جهاني به دور از احكام بربريت كهنه يا نو. است
ــد در        -ب ــگ واح ــك فرهن ــاد ي ــتاي ايج ــم در راس ــت و صيهونيس ــداف اميراليس ــدمت اه ــكو در خ يونس

نســكو ســازماني فرامليتــي جهــت ايجــاد علقــه هــاي واحــد فرهنگــي و يكســان   از ايــن منظــر، يوجهــان 
  .سازي نوع نگرش جهانيان است

كـه در ادامـه توضـيح داده خواهـد     . ماهيت يادگيري مادام العمر بـا ايـن دو نـوع نگـاه پيونـد خـورده اسـت       
  .شد
  
تحليل محتواي استراتژي ها و سياست هاي  چيستي يادگيري مادام العمر از ديدگاه يونسكو؟ .2

  اصلي يونسكو در حوزه آموزش مادام العمر؟
ــاكنون دنبــال كــرده اســت؟  ايونســكو چــه ســازماني اســت ؟ ماموريــت   و چيســت؟ و چــه برنامــه هــايي ت

 ,United Nations Educational) ســازمان آموزشــي، علمــي و فرهنگــي ســازمان ملــل متحــد 

Scientific and Cultural Organization)    بــا عنــوان مخفــف يونســكو ،(UNESCO) ،
ــيون       ــر گلوباليزاس ــي ب ــري مبتن ــام فك ــداف نظ ــتاي اه ــه در راس ــت ك ــي اس ــازماني فرامليت ــوان س  عن

(Globalization) ــال ــد      1945، در س ــل متح ــازمان مل ــار س ــي از اقم ــوان يك ــه عن  United) ب

Nations Organization) ــد ــوامبر ي .تاســيس گردي ــال ونســكو در اول ن ــام  1945س درســت هنگ
در ايــن كنفــرانس نماينــدگان چهــل . پايــان جنــگ جهــاني دوم كنفــرانس بزرگــي در لنــدن تشــكيل شــد

ــد ــوان دو كشــوري كــه بيشــترين صــدمات را از جنــگ   . كشــور شــركت كردن ــه عن فرانســه و انگلســتان ب
نـاي واقعـي   تحمل كرده بودند، پيشنهاد كردنـد سـازماني بـا هـدف نهادينـه سـاختن فرهنـگ صـلح بـه مع         

» همبســتگي فكــري و اخالقــي بشــريت«از نظــر آنــان ســازمان جديــد بايــد در راه  . كلمــه تأســيس شــود
ــوامبر  19در  .خــدمت كنــد و مــانع از وقــوع جنــگ جهــاني ديگــر شــود   تــن از نماينــدگان  37، 1945ن

 كشــورها اساســنامة يونســكو را امضــا كردنــد و بــدين ترتيــب ســازمان آموزشــي، علمــي و فرهنگــي ملــل  
ــا هــدف پيشــبرد صــلح و رفــاه همگــاني در جهــان از طريــق  ) يونســكو(متحــد ميــان ملتهــا » همكــاري«ب

از آنجا كه صلح بايـد بـر اسـاس همبسـتگي معنـوي و فكـري پـي ريـزي شـود و از آنجـا كـه             .تأسيس شد
» هـا شـكل گيـرد    ها نخست در اذهان بشر آغاز مـي شـود، دفـاع از صـلح نيـز بايـد در ذهـن انسـان         جنگ«
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، رسـالت يونسـكو بـيش از هـر چيـز اخالقـي اسـت و        ) همانگونه كه در آغاز ديباچـة يونسـكو آمـده اسـت    (
  . با روح انسان سر و كار دارد

در ســطح بــين » همكــاري فكــري«بنــابراين يونســكو مأموريــت يافتــه اســت كــه در مقــام ســازماني بــراي 
، علمـي و فرهنگـي دو هـدف كـامالً     يونسـكو بـا ازديـاد و تقويـت مناسـبات آموزشـي      - .المللي خدمت كنـد 

 :ندپيوسته را تعقيب مي ك

توسعه، كه وراي تقاضـاي سـادة پيشـرفت مـادي، بايـد بـه طيـف گسـترده اي از خواسـتهاي انسـان            -الف 
 پاسخ گويد، بدون آنكه ميراث نسلهاي آينده را به خطر افكند

ت كامــل در فراينــدهاي برقــراري فرهنــگ صــلح، بــر اســاس آمــوزش مســؤوليت شــهروندي و مشــارك -ب.
  . دموكراتيك

براي اينكـه صـلح پايـدار، صـادقانه و مـورد قبـول همـه برقـرار شـود، در ديباچـة اساسـنامة يونسـكو آمـده              
مصـمم انـد كـه دسـتيابي كامـل و برابـر بـه آمـوزش، پـي          «است كشورهاي امضـاء كننـدة ايـن اساسـنامه     

هــا را بــراي همگــان تضــمين كننــد و روابــط  ههــا و دانســت جــويي آزاد حقيقــت عينــي، تبــادل آزاد انديشــه
تـر و   بين مـردم خـود را توسـعه بخشـند و افـزايش دهنـد تـا بـا درك متقابـل و بهتـر بـه شـناختي دقيـق             

بـراي تحقـق ايـن هـدف ، دولـت هـاي مربـوط تصـميم بـه           «.حقيقي تر از آداب و رسـوم يكـديگر برسـند   
گرفتنـد تـا بـا همكـاري ملـل      ) يونسـكو (هـاي آموزشـي، علمـي و فرهنگـي ملـل متحـد        سـازمان «تأسيس 

هــاي آموزشــي، علمــي و فرهنگــي بــه تــدريج بــه اهــداف صــلح بــين المللــي و رفــاه عــام  جهــان در زمينــه
 .بشري برسند و اين خود از اهـداف اوليـة سـازمان ملـل متحـد اسـت كـه در منشـور آن نيـز آمـده اسـت           

شــده از دولــت انگلــيس  1945ل كنفــرانس سانفرانسيســكو كــه منجــر بــه تشــكيل ســازمان ملــل در ســا 
ايــن كنفــرانس در . دعــوت كــرد كنفرانســي جهــت تــدوين اساســنامه بــين المللــي فرهنــگ برگــزار كنــد  

هــدف اوليــة كنفــرانس . كشــور از جملــه ايــران ، در لنــدن برگــزار شــد 43نــوامبر همــان ســال بــا شــركت 
ــود سانفرانسيســكو و دولــت آمريكــا تأســيس ســازماني صــرفاً آموزشــي بــراي بازســا  زي مراكــز آموزشــي ب

ولــي شــركت كننــدگان در كنفــرانس لنــدن فرهنــگ را نيــز بــه عنــوان بخشــي از برنامــة ســازمان منظــور  
هـاي علمـي در زنـدگي بشـر بـه آنجـا        وقـوع بمبـاران هيروشـيما و توجـه همگـان بـه نقـش يافتـه         .كردند

 گنجانـده شـود و   علـوم در عنـوان سـازمان    «Sciences» نيـز بـه نشـانة كلمـة     «S» انجاميد كـه حـرف  

«Uneco» بــه «Unesco» طــي ايــن كنفــرانس وظــايف ســازمان درچنــدين بنــد  1 .تبــديل شــود
تســهيل تبــادل آزاد ميــان رهبــران آموزشــي، فرهنگــي و 2 :تعيــين شــد كــه خالصــه آن عبــارت اســت از

 هـا  مبادلـة آزاد عقايـد و اطالعـات ميـان مـردم و متخصصـين از طريـق مـدارس، دانشـگاه         3علمي كشـورها  
ــا  تــدوين و توزيــع برنامــه4و ســاير مؤسســات آموزشــي و پژوهشــي  هــاي آموزشــي و فرهنگــي متناســب ب

نزديـك بـه    .نيازهـاي كشـورها بـه عـالوه بـر ضـرورت حفـظ جنبـة غيـر دولتـي سـازمان نيـز تأكيـد شـد              
مـي  » يونسـكو «پنجاه سال از تأسيس سـازمان ملـل و سـازمان تربيتـي، علمـي و فرهنگـي وابسـته بـه آن         

ــدگي اجتمــاعي بشــر رخ داده اســت    .گــذرد ــه . طــي ايــن ســال هــا تحــوالت بســيار مهمــي در زن از جمل
ــين   ــا و ظهــور كشــورهاي مســتقل در صــحنه ب ــه در سراســر دني المللــي اســت و  مبــارزات اســتقالل طلبان
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كشــور عضــو در يونســكو در ســال هــاي اخيــر اســت در حــالي كــه در بــدو  170گــواه آن حضــور بــيش از 
) هــاي فعاليــت عرصــه( هــاي موضــوعي حــوزه .تعــداد كمتــر از پنجــاه كشــور بــود تأســيس ســازمان، ايــن

طبيعــي، علــوم اجتمــاعي و  هــاي آمــوزش، علــوم يونســكو يونســكو اهتمــام خــويش را بــه فعاليــت در زمينــه
هــدف ) اســتراتژي(اهــداف و برنامــه هــا  .انســاني، فرهنــگ، ارتباطــات و اطالعــات مصــروف كــرده اســت 

ريـزي شـده    سـكو كـه بـر اسـاس سـهيم كـردن همـة انسـان هـا در دانـش پـي           كلي هدف برنامـه هـاي يون  
 .پيشبرد فرهنگ، صلح خواهي، توسعة انساني و توسعة پايدار مي باشد

  :يونسكو رسالت سازمان 
ـــ توســعه و ارتقــاء اصــول و هنجارهــاي جهــاني مبتنــي بــر ارزشــهاي مشــترك بــه منظــور مواجهــة بــا  1 

ــت         ــت و تقوي ــات و حماي ــگ و ارتباط ــم، فرهن ــوزش، عل ــة آم ــم در عرص ــده و مه ــود آم ــهاي بوج چالش
ــاه« ــومي رف ــر 2،"عم ــاء و گســترش تكث ــ ارتق ــميت  ـ ــه رس ــق ب ــي از طري ــوع   گراي ــيانت از تن شناســي و ص

ــ  ــي و مالحظ ــوقفرهنگ ــاني  ة حق ــق     3انس ــي از طري ــة علم ــدار در جامع ــاركت و اقت ــطح مش ــاء س ــ ارتق ـ
ــ ارتقـاي آمـوزش بـه      :سـازي و مشـاركت در دانـش اهـداف اسـتراتژيك آمـوزش       دسترسي برابـر، ظرفيـت  

ــق            ــوزش از طري ــت آم ــود كيفي ــر ـ بهب ــوق بش ــاني حق ــة جه ــا اعالمي ــابق ب ــي مط ــق اساس ــوان ح عن
قـاي ارزشـهاي مشـترك در سـطح جهـاني ـ ارتقـاي سـطح تجـارب           سـازي محتويـات و متـدها و ارت    متنوع

ــدابير در راســتاي سياســت   گفتگــوي   علمــي، ابتكــارات و اشــاعه و مشــاركت اطالعــات و اتخــاذ بهتــرين ت
ــ ارتقـاء اصـول و هنجارهـاي اخالقـي بـراي هـدايت توسـعة علمـي و تكنولـوژي و اسـتحالة             :علمي علـوم 

يــق مــديريت بهينــه تحــوالت اجتمــاعي و محيطــي ـ تقويــت و   اجتمــاعي ـ بهبــود امنيــت انســاني از طر  
 :غنابخشي به ظرفيتهـاي علمـي، فنـي و انسـاني در راسـتاي مشـاركت در جوامـع علمـي معاصـر فرهنـگ          

ـ ارتقاء سـطح ابزارهـاي اسـتاندارد قـانوني و اجـراي آنهـا در حـوزه فرهنـگ ـ صـيانت از تنـوع فرهنگـي و             
ـ تقويـت و غنابخشـي ارتبـاط ميـان فرهنـگ و توسـعه از طريـق          تشويق گفتگـو ميـان فرهنگهـا و تمـدنها    

 ).1395ان، فته از انجمن علمي نخبه هاي ايرظرفيت و مشاركت در دانش محورهاي اصلي برگر

هـاي ديگـري ماننـد يـادگيري مسـتمر،       العمـر كـه بـا عنـوان     يـادگيري مـادام  به عبارتي از ديـدگاه يونسـكو   
زنــدگي نيــز آورده شــده اســت، يــك مفهــوم هنجــاري نيســت، بلكــه يــادگيري مــداوم، يــادگيري در دوران 

يافتـه چندبعـدي اسـت كـه جنبـه عمـودي آن شـامل طـي فرآينـد يـادگيري از تولـد تـا              يك اصل سازمان
ــي      ــر م ــاعي را در ب ــردي و اجتم ــدگي ف ــتره زن ــل گس ــه ك ــي آن ك ــه افق ــت و جنب ــرگ اس ــر  م ــرد، ب گي

ايـن نـوع از   . شـود  ع، مدرسـه و محـل كـار متمركـز مـي     هاي متفاوت يادگيري شامل خـانواده، اجتمـا   زمينه
ــدگي و اســتفاده از آن در بقيــه    ــادگيري يكنواخــت در يــك برهــه از زن ــه جــاي تمركــز روي ي يــادگيري ب

سـازي تمـامي حـواس و امكانـات يـادگيري در سرتاسـر عمـر اسـت تـا فـرد بتوانـد             عمر، ناگزير از پراكنـده 
يــابي  ه بــا آنهــا، امكانــات معيشــتي خــود را در ايــن تطــابق متناســب بــا تغييــرات روزمــره زنــدگي و همــرا

العمــر اصــل اساســي ســازماندهي بــراي  در واقــع، يــادگيري مــادام. جديــد بــه بهتــرين وجــه ميســر ســازد
ايـن نـوع از يـادگيري بـراي سـه مرحلـه       . مشاركت در پيشبرد يـادگيري رسـمي، آزاد و غيـر رسـمي اسـت     

  :از زندگي با سه هدف متفاوت متمركز است
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 سازي وابسته به فهم، مالكيت فكري و مفهوم: توسعه فرهنگي 

  توسعه اجتماعي وابسته به شهروندي و مشاركت اجتماعي 

 ــه ــعه حرف ــتغال وس ــداري     اي و اش ــالي و پاي ــاه م ــغلي، رف ــايت ش ــد، رض ــه تولي ــذيري وابســته ب پ
 .اقتصادي

ــدگاه يونســكو در قــرن   ــادگيري از دي ــه چهــار بخــش تقســيم مــي  21ي ــراي . شــود ب ــادگيري ب نخســت، ي
دوم، يـادگيري بـراي انجـام    ). آگـاهي / حـوزه و حيطـه دانـش   (گيـرد   دانستن كه در علـوم پايـه نشـأت مـي    

 /)حـوزه و حيطـه پـرورش   (، سـوم، يـادگيري بـراي بـا هـم زيسـتن       )مهـارت / حـوزه و حيطـه تـوانش   (كار 

  ).انداز چشم/ حوزه و حيطه بينش(و چهارم يادگيري براي بودن ) بالندگي

اســناد يونســكو تاكيــد دارنــد كــه ايــن ســازمان نمــاد تخصصــي ملــل متحــد در زمينــه آمــوزش، علــوم و   
. اول از همـه ظرفيـت سـازي اسـت    .براساس ايـن تعريفـي كـه از كـار خـود ارائـه مـي دهـد        . فرهنگ هست

يونسكو تالش مي نمايـد يـك چـار چـوب علمـي و منسـجم فـراهم كنـد تـا مسـئله نابرابريهـاي آموزشـي             
ــو ــه ط ــد   را ب ــاهش ده ــري و ك ــا پيگي ــورهاي دني ــطح كش ــگ در س ــامع و هماهن ــار  .ر ج ــكو در كن يونس

ــل را      ــين المل ــه ب ــاي آموزشــي جامع ــده نيازه ــالهاي آين ــه طــي س ــالش دارد ك ــي ت ــيش بين ــه و پ مطالع
يونسـكو بـا   . ماننـد آمـوزش محـيط زيسـت      . شناسايي نمايد و طـرح هـايي بـراي بهبـود انهـا ارايـه نمايـد       

كوتـاه مـدت، ميانمـدت و بلنـد مـدت تـالش دارد جريانـان آموزشـي جامعـه بـين المللـي             ارايه برنامه هاي
آخرين آقدام يونسـكو الـزام كشـورهاي عضـو بـه تـدوين يـك برنامـه جـامع عمـل و اقـدام            . را بهبود بخشد

ــترك  ــت     2030مش ــدام اس ــادگيري م ــوش و ي ــعه آم ــراي توس ــيني،  ( .ب ــب حس ــود   ).1390محس بهب
شــامل -شــهاي تــدريس، برنامــه هــاي آموزشــي، ســاختار مــدارس و دانشــگاه رودر حــوزه آمــوزش كيفــي 

آمــوزش بــراي توســعه پايــدار، توســعه كتابهــاي . آمــوزش فراگيــر، آمــوزش چنــد زبــاني، آمــوزش معلمــان 
  .يادگيري مادم العمر  ،درسي، طرحها و سياست ها و آموزش پيشگيري ايدز 

رتبـة ايـن سـازمان متعهـد      در اجـالس عـالي   2015سـپتامبر  هبران كشورهاي عضـو سـازمان ملـل متحـد، در     ر
را كــه نتيجــة يــك فرآينــد گســترده مشــورتي در  2030شــدند تــا اهــداف دســتور كــار جهــاني توســعة پايــدار 

ايـن دسـتور كـار    . اجرايـي كننـد   2016گـذاري كـالن ملّـي خـود از اول ژانويـة       سطح جهـاني بـود، در سياسـت   
يونسـكو اجـراي هـدف چهـارم توسـعة را بـه عهـده دارد كـه          .ژه اسـت هـدف ويـ   169هدف اصـلي و   17داراي 

ــادام  ــادگيري م ــوزش و ي ــه ســوي آم ــراي همــه مطــابق    ب ــر ب ــر و فراگي ــت، براب ــا كيفي ســند توســعه «العمــر ب
ــدار ــر مــي»  2030پاي ، و »دهــي نظــارت و گــزارش«، »هــدايت و همــاهنگي«يونســكو ســه نقــش  .دارد قــدم ب

ــا « ــت كارشناســي دولته ــاي ظرفي ــن موضــوع در ســي و    » ارتق ــرار داده اســت؛ اي ــد نظــر ق ــن ســند م را در اي
ــوامبر  ايــن ســند جهــاني .بــه تصــويب نهــايي رســيده اســت 2015هشــتمين كنفــرانس عمــومي يونســكو در ن

ــوزه     ــه، ح ــراي هم ــوزش ب ــام آم ــوزه ناتم ــر ح ــالوه ب ــري دارد و ع ــه فراگيرت ــد دامن ــوزش   جدي ــر آم ــاي ديگ ه
، «آمــوزش ســالمت و بهداشــت«، »آمــوزش عــالي«، »اي فنّــي و حرفــهآمــوزش «، »اشــتغال و توســعة مهارتهــا«
بـه همـين دليـل، از نهادهـايي ماننـد       .را هـم هـدف قـرار داده اسـت    » شـهروندي «و » هـاي اجتمـاعي   آموزش»

يونسكو، يونيسف، برنامـة توسـعة ملـل متحـد، صـندوق جمعيـت ملـل متحـد و بانـك جهـاني و نهادهـاي ملّـي             
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اده خواهـد شـد و انتظـار خواهنـد داشـت كـه در تحقّـق هـدف چهـارم و اهـداف           ديگر در سطح هر كشور اسـتف 
 .اهتمام داشته باشند 2030ويژه دستور كار توسعة پايدار 

  2030چارچوب اقدام مشترك اهداف 

اهـداف مختلفـي را دنبـال خواهـد كـرد كـه آمـوزش ابتـدايي، آمـوزش متوسـطه،           چارچوب اقـدام مشـترك   اين 
ــابي كيفيــت  ــادگيري، مراقبــت اوان كــودكي، آمــوزش پــيش دبســتاني و ابتــدايي، آمــوزش  ســنجش و ارزي و ي

ــه ــي و حرف ــه    فنّ ــي و حرف ــوزش فنّ ــطه، آم ــارتي متوس ــالي مه ــوزش ع ــمي، آم ــارتي رس ــارتي  اي و مه اي و مه
غيررسمي، دسترسي بـه آمـوزش عـالي بـا كيفيـت و برابـر، كـارآفريني بـا تأكيـد بـر كـار شايسـته، برابرسـازي              

ــر اقشــار آســيب  هــاي آموز فرصــت ــان و دختــران، دسترســي براب ــراي زن ــه آمــوزش،  شــي و اجتمــاعي ب پــذير ب
سـوادي، آمـوزش توسـعة پايـدار در      آموزان با نيازهـاي ويـژه، توسـعة سـوادآموزي و مقابلـه بـا كـم        آموزش دانش

ــدار در            ــعة پاي ــوزش توس ــي، آم ــين بخش ــاهنگي ب ــاد هم ــر ايج ــد ب ــا تأكي ــطه ب ــدايي و متوس ــوزش ابت آم
ــوزش ــا آم ــيوه ع ــوزش ســالمت و ش ــدگي لي، آم ــاي زن ــزات آموزشــي در    ه ــدارس و تجهي ــتي، م ــالم و بهداش س

هــاي غيــر  هــا و نهادهــاي آمــوزش عــالي، فنــاوري و تجهيــزات آمــوزش  ســطوح ابتــدايي و متوســطه، دانشــگاه
ــاري   ــعة همك ــارتي، توس ــمي مه ــين  رس ــي و ب ــاي علم ــاري    ه ــعة همك ــالي، توس ــوزش ع ــي در آم ــاي  الملل ه

المللـي در زمينـة تربيـت معلـم، ارتبـاط       هـاي علمـي و بـين    آمـوزش مهندسـي، توسـعة همكـاري    المللي در  بين
ــا مراجــع، اســناد كــالن باالدســتي و آمــوزش   ــرويج 2030، آمــوزش 2030هــاي آمــوزش  ، شــاخص2030ب ، ت

هـاي مـردم نهـاد و آمـوزش      هـاي علمـي و سـازمان    هماهنگي، سياسـتگذار، جامعـة علمـي و پژوهشـي، انجمـن     
ــه دانشــگاه  ع، اطــال2030 ــاني ب ــي،     رس ــاختارهاي دولت ــين بخشــي در س ــادي و ب ــاي آموزشــي، نه ــا و نهاده ه

 .اعالم شده است آناز ديگر موارد  2030هاي جمعي و آموزش  و رسانه 2030مطبوعات و آموزش 

  
. 

  نقد و تبيين مباني نظري و فلسفي يادگيري مادام العمر از ديدگاه يونسكو  -3
  

ماهيت : ي مادام العمر بايد چند موضوع مهم روشن گرددرمباني نظري و فلسفي يادگي در زمينه به طور كلي
رويكرد ويكرد ليبرالي، با رماهيت انسان در زمينه . انسان، هدف از آموزش، و نقش ياددهنده و يادگيرنده

اين . و رويكرد اسالمي مواجه هستيم اصالت تغيير و نسبي گراييعملگرايي، رفتاري، راديكالي، انسان مداري، 
اين رويكردها برداشتهاو تفاسير متفاوتي . نگريسته اند فلسفه يادگيري مادام العمررويكردها هر كدام از منظري به 

  . از هدف از آموزش، و نقش ياددهنده و يادگيرنده ارايه داده اند
. بلكه وارد حوزه جامعه شناسي مي شود. راتر مي رودتوصيف يونسكو از يادگيري مادام العمر از حوزه روانشناسي ف

از نظر جامعه شناسي ماهيت . حوزه هاي كه انواع يادگيري يعني رسمي، غير رسمي و آزاد را پوشش مي دهد
شخص بخشي از يك شبكه روابط انساني است و عضوي از يك . يادگيري مادام العمر اجتماعي قلمداد مي شود

  . ا، جهت گيري ها و پروژه هاي خاصي است كه بر دروني سازي آنها تاكيد مي شودچامعه با فرهنگ، نهاده
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فرض يونسكو آنست كه يادگيري مـادام العمـر بـراي توسـعه فرهنگـي انسـان اساسـي اسـت امـا مشـخص نمـي            
ري در ايجــاد قــوه تحــول و يگدســازد كــه آيــا ايــن تــاثير بواســطه ارزش ذاتــي يــادگيري اســت؟ يــا نقــش يــا  

بعضـي از   ك وفهمـي انسـان، و يـا كمـك بـه انسـان بـراي افـزايش دانـش، بيـنش و مهـارت اسـت؟            نقادي و در
ــد  ــران مانن ــوم    تحليــل گ ــادام العمــر را  مفه ــادگيري م ــه پيشــرونده ي ــورد نظــر خــود از برنام ــن نســخه م واي

ـ       . حداكثري مي نامد و در برنامه يونسـكو جـاي مـي دهـد     ر وي از ايـن مفهـوم حـداكثري يـا كثـرت گـرا در براب
  :دفاع مي كند و معتقد است كه ) 1989،كراپلي، 1975لينگرند،( نويسندگان متعددي 

جنبــه ابــزاري و كــاركردي و كــاربردي و ســودمندي  شــتردر واقــع رويگــرد يونســكو از يــادگيري مــدام بي"
  "يادگيري مادام العمر است

مبنـاي نظريـه فلسـفي انسـان     رويكـرد يونسـكو بـه يـادگيري مـادام العمـر بـر        البته شايد بتوان بيان داشت 
گرايي ولـيكن در گـزارش هـا و چـارچوب هـاي عملـي كـه توسـط يونسـكو بـه كشـورهاي عضـو پيشـنهاد              
داده مي شود بهره گيـري از مبـاني فلسـفي مبتنـي بـر ارزش هـاي الهـي و مـذهبي كشـورها بـه رسـميت            

ــين . ه اســتشــناخته شــد ــ  همچن ــادام العم ــادگيري م ــاي ي ر در كشــورهاي يونســكو در بعضــي از كاركاه
ــذهبي      ــي  و م ــاني فرهنگ ــري از مب ــره گي ــراي به ــدوديتي ب ــايي مح ــودايي و افزيق ــلمان، مســيحي، ب مس

  .موجود در تقويت يادگيري مادام العمر ايجاد نكرده است
ــاني        ــه در مب ــر ريش ــادام العم ــادگيري م ــت ي ــي معرف ــه شناس ــر جامع ــذهب و  از منظ ــفه، م ــم، فلس عل

لعمــر اســتفاه مــي كنــد كــه بــر تحــول و افــزايش م ااي از يــادگيري مــاداونســكو فلســفه ي. دارد ايــدئولوژي
امـا سـوال آنسـت كـه      .يادگيري مستمر و كسب دانـش و مهـارت و بيـتش مسـتمر يادگيرنـده تاكيـد دارد      

آيا همـه آمـوزش هـايي كـه بـه افـراد داده مـي شـود مـي توانـد توسـعه پايـدار، صـلح پايـدار، همزيسـتي                
ــرا مــا آ  مســالمت اميــز، گفتگــوي تمــدني اهيم كــه در درون نظــام هــاي آموزشــي  گــرا ايجــاد نمايــد؟ زي

ايدئولوژي به طـور گسـترده اي بازتوليـد مـي شـود؟ ايـدئولوژي هـايي كـه در ان صـحنه نـزاع ملـت هـا را             
شاهد هستيم؟ با چنين نقدي آيـا تاكيـد و تبليـغ بـر يـادگيري مـادام العمـر بـراي تـرويج ادئولـوژي هـاي            

ــوع و بعضــا متضــاد  ــاري رســاند؟ اينجاســت كــه    متن ــه اهــدافش ي ــد يونســكو را در  دســتيابي ب مــي توان
آيــا يــادگيري كــه منجــر بــه مجــددا دو نقــد ايجــابي و ســلبي از يونســكو نيــاز بــه تامــل بيشــتري دارنــد؟ 

تضاد تمدني بشـود بـا روح يـادگيري مـادام العمـر همخـواني دارد يـا خيـر؟ اينجـا موضـوع دانـش و ارزش            
ادام العمر موضـوعيت پيـدا مـي كنـد؟ آيـا يـادگيري مـادام العمـر ماهيتـا واجـد ارزش           در حوزه يادگيري م

اســت و يــا بواســطه نقشــي كــه مــي توانــد در گفتگــوي جهــاني و صــلح جهــاني ايفــا نمايــد واجــد ارزش   
است؟ اولي بي ارتباط بـا اصـال سـودمندي اسـت و دومـي بـرعكس بـر اسـاس اصـل سـودمندي يـادگيري            

  جهت گيري شده است؟
ايــن اســاس تناقضــي آشــكار در اســتراتژيها، سياســت هــا و برنامــه هــاي يونســكو در حــوزه يــادگيري    بــر

مادالعمر به چشـم مـي خـورد كـه نيازمنـد آن اسـت ايـن مسـاله بـه طـور وسـييع تـري توسـط صـاحبان               
  .انديشه بررسي و كنكاش شود
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  تبيين ونقد نسبت آموزش و پرورش عمومي و يادگيري مداوم در طرح پايديا

 1سميرا حيدري

  

 :چكيده

در تحقيق حاضر كه . يكي از اهداف مهم نظام هاي آموزش و پرورش در سراسر جهان يادگيري مداوم بوده است
تحليلي صورت گرفته است ، طرح پايديا مورد واكاوي قرار گرفته است و نسبت آموزش  –به روش توصيفي 

طبق يافته هاي تحقيق ، بر اساس طرح پايديا ، برنامه . وپروش عمومي و يادگيري مداوم در آن بررسي شده است
زمينه ساز درسي آموزش و پرورش عمومي كه گرايش به كار و حرفه ندارد و به دور از تخصص گرايي است 

يادگيري مداوم است و پس از آموزش مدرسه اي هر گونه شكست در يادگيري مداوم به منزله ي شكست در 
آموزش و پرورش عمومي است و در عين حال يادگيري مداوم مي تواند باعث سالمت ذهن دانش آموزان در دوره 

در صورتي كه طبق نقد طرح . گاهي ندارداز طرفي آموزش حرفه اي در برنامه درسي پايديا جاي. بزرگسالي شود
مذكور با در نظر گرفتن جايگاهي براي كار و حرفه در سير آموزش و پرورش عمومي مي توان به بنيان محكم 

 .تري براي يادگيري مداوم اميد داشت

  آموزش و پرورش عمومي، يادگيري مداوم ، طرح پايديا :واژه هاي كليدي

 

  مقدمه

ماهيت يادگيري همواره مورد توجه انديشمندان حوزه ي تعليم و تربيت در سراسر جهان بوده 
ه اي ارزشيابي از اهميت ويژيادگيري به عنوان يكي از مؤلفه هاي برنامه درسي در كنار محتوا ، تدريس و .است

رش در سراسر جهان از اهداف نظام هاي آموزش و پرو ييك)426،ص1392حيدري و همكاران ، (برخوردار است
) 2001(از ديدگاه اسكال ). 2010فيلد،(اين بوده است كه يادگيري در مراحل مختلف زندگي انسان تداوم يابد

نيز هدف از آموزش و پرورش در دوره ي ابتدايي ، دبيرستان تا آموزش عالي آن است كه دانش آموزان آنچه در 
ايده ي يادگيري  .زندگي خود به كار برند و يادگيري ادامه يابد زمينه هاي گوناگون يادگرفته اند در مراحل بعدي

                                                            
 s_heidari2001@yahoo.comدانش آموخته دكتري فلسفه تعليم و تربيت از دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه  1
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تحولي در ،مداوم در سال هاي اخير به طور جدي مورد توجه قرار گرفته و به عقيده ي بسياري از صاحب نظران 
براي تحقق اين  ام هاي آموزشي ،نظ.)1388كريمي و همكاران ،(تعليم و تربيت به وجود آورده استعرصه ي 

تصميم داشته باشند كه به يادگيري خود در مراحل بعدي  گيراني بپردازند كهاايده از يك سو بايد به پرورش فر
  ).همان(زندگي ادامه دهند

تحقيقات بسياري در مورد انديشه ي مورتيمر آدلر صورت گرفته است ولي تابه حال تحقيقي در زمينه  از سويي
مداوم و نسبت آن با آموزش و پرورش عمومي از ديدگاه آدلر در طرح پايديا صورت  يادگيري نظريي مباني 

تبيين و بازسازي مباني فلسفي آموزش "يكي از تحقيقات نزديك به موضوع حاضر تحقيقي با عنوان .نگرفته است
الگويي  و ارائه يو پرورش عمومي و نسبت آن با آموزش حرفه اي در قلمرو برنامه درسي از ديدگاه مورتيمر آدلر 

يكي از يافته هاي .در دانشگاه تهران رساله دكتري بوده و دفاع شده است 1392است كه در سال "مبتني بر آن 
تحقيق مذكور آن است كه آموزش و پرورش عمومي زمينه ساز آموزش حرفه اي است و در ضمن زمينه هاي الزم 

  .را براي آموزش مداوم فراهم مي كند

تبيين مباني معرفت شناختي رويكرد يادگيري مادام العمر در برنامه درسي دانشگاه "با عنوان مقاله اي نيز 
در مقاله مذكور اصولي .ارائه شد 1394در همايش فلسفه آموزش عالي سال  "براساس ديدگاه آلفرد نورث وايتهد

وزش و پرورش عمومي و براي يادگيري مداوم در سطح دانشگاه استخراج شده است ولي اشاره اي به نسبت آم
  .يادگيري مداوم نشده است

بررسي ديدگاه جان ديويي و مورتيمر آدلر در زمينه ي برنامه درسي تدريس و اهداف تحصيالت "تحقيقي با عنوان
توسط  2008در دانشگاه بايلور در سال   "مدرسه اي ونقطه ي عطف اين ديدگاه ها با فلسفه ي آموزش مسيحي 

در اين تحقيق، برنامه درسي از ديدگاه آدلر و ديويي با هم مقايسه شد و ديدگاه .انجام رسيد به ٢كلوديا سيمپين
تربيتي اين دو متفكر برجسته از لحاظ استحكام و ثبات دروني نظرياتشان مورد بررسي قرار گرفت و سپس ديدگاه 

صدد بود كه ارتباط اين دو در واقع اين تحقيق در . آنها از جنبه ي فلسفه ي آموزش مسيحي ارزشيابي شد 
بر . متفكر را در زمينه ي برنامه درسي تدريس هدف آموزش مدرسه اي با فلسفه ي آموزش مسيحي تبيين كند 

اساس اين تحقيق ديدگاه هاي آدلر و ديويي در زمينه ي محتواي برنامه درسي ،تدريس و اهداف آموزش مدرسه 
ولي برخي از جوانب ديدگاه هاي اين دو متفكر را ميتوان با فلسفه . اي نمي تواند به طور كامل با هم تلفيق شود

اين تحقيق در صدد آن نبوده است كه به تركيب ديدگاه هاي آدلر و ديويي . ي آموزش مسيحي در هم آميخت
اني ديدگاه پراگماتيستي ديويي و ديدگاه نو ارسطويي آدلر دو ديدگاه مغاير با هم هستند كه از لحاظ مب. بپردازد

                                                            
2 Cimpean،C 
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اين اختالفات موجب مي شود كه تركيب ديدگاه . متافيزيكي معرفت شناختي و ارزش شناسي باهم تفاوت دارند
با اين وجود هر دو متفكر آراي خاصي را در زمينه ي برنامه درسي تدريس . اين دو متفكر با هم امكان پذير نباشد

بنابراين اين تحقيق ابتدا اين . ي سازگار باشدو اهداف آموزش مدرسه اي دارند كه مي تواند با آموزش مسيح
مفاهيم را از جنبه ي آموزش مسيحي ارزشيابي كرده است و سپس همگرا بودن ديدگاه تربيتي اين دو متفكر را 

در اين تحقيق اشاره اي به بحث يادگيري مداوم در طرح پايديا  .با آموزش مسيحي مورد بررسي قرار داده است
  .نشده است

جايگاه فلسفه در  "، با عنوان ١در دانشگاه كاروليناي شمالي توسط پل فرانكلين بيتينگ 1985در سال حقيقي ت
 "تحليل تو صيفي و ارزشيابانه در باب تفكر تأملي و يادگيري ارزشيابانه : تحصيالت مدرسه اي قبل از دانشگاه 

بر اساس اين تحقيق ، قشر كثيري از اصالح گران آموزشي ناكارآمدي مهارت هاي شناختي را به . صورت گرفت 
به نظر برخي ، تنها يادگيري محتواي ديسيپلين هاي . ورش معاصر مي دانندعنوان مسأله ي اصلي آموزش و پر

آكادميك كافي به نظر نمي رسد بلكه يكي از نياز هاي مهم دانش آموزان آن ا ست كه مهارت فكر كردن درباره 
رياضي گونه براي مثال آنها بايد ياد بگيرند كه به صورت تاريخي ، علمي و .ي ديسيپلين ها را هم به دست آورند

از ديدگاه محقق ، براي . بينديشند نه آنكه فقط آنچه در تاريخ ، علوم و رياضي ياد مي گيرند به خاطر بسپارند
آنكه شاگردان در مهارت هاي اوليه تفكر ماهر شوند و تسلط يابند ، بايد به مطالعه ي موضوع و روشهاي فلسفي 

، توصيفي و ارزشيابانه در زمينه ي آموزش فلسفه قبل از در اين تحقيق تحليل هاي هنجاري. پرداخته شود 
در تحليل هنجاري مسأله ي رشد ادراكي كاربرد مناسب آن توسط دانش آموزان . دانشگاه صورت گرفته است 

ازلحاظ تحليل توصيفي به دو برنامه ي  . براي رشد شخصيتي و پرورش آنها امري مطلوب در نظر گرفته شد 
آموزش فلسفه ي براي  "يكي از اين برنامه ها ، برنامه ي . ره ي قبل از دانشگاه اشاره شد آموزش فلسفه در دو

بود كه براي آموزش فلسفه به دانش آموزان سال دوازدهم ، در آموزش دوازده ساله ي قبل از دانشگاه "كودكان 
بر مهارت هاي استدالل ورزي در  برنامه ديگر ، برنامه ي پايديا در مدارس شهر شيكا گو بود كه. طراحي شده بود 

اين برنامه انعكاسي از انديشه ي مورتيمر آدلر، بر اساس طرح پيشنهادي او . مورد ايده هاي بنيادي تأكيد داشت 
در اين تحقيق به اينكه استدالل ورزي در طرح پايديا چه نقشي در يادگيري . ارائه شد بود 1982كه در سال 

در مقاله حاضر اشاره خواهد شد كه استدالل ورزي در مورد ايده ها كه در جدول  .ستمداوم دارد اشاره اي نشده ا
                                   .سه ستوني برنامه درسي پايديا در ستون سوم اجراء مي شود چه ارتباطي با آموزش مداوم پيدا مي كند

                                                            
1 Bitting،P.F 
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طرح   بستر نظري.در مقاله حاضر به بررسي جايگاه يادگيري مداوم در طرح پايديا خواهيم پرداخت ر كلي ،به طو
آدلر به عنوان يك . تربيتي مورتيمر آدلر بنيان نهاده شده است -پايديا به طور اخص بر انديشه هاي فلسفي

اد آموزش و پرورش عمومي را تجلي فيلسوف نوارسطويي و پايدار گرا تالش كرده است كه در طرح پايديا ابع
در واقع طرح پايديا الگويي براي آموزش و پرورش عمومي و رسمي در دهه ي هشتاد اياالت متحده ي . بخشد

آمريكا محسوب مي شود و امروزه نيز در بسياري از مدارس اين كشور و كشور هاي اروپايي مورد استفاده قرار 
از سويي ديگر بايد دانست كه هدف از چنين مطالعاتي در زمينه ي ساير .)1393حيدري و همكاران ،(گرفته است 
ناآگاهانه نيست بلكه هدف كسب بينش عميق است كه مارا در حل مشكالت داخلي تواناتر  اقتباسنظام ها ، ا

يم از اين رو در بخشي از مقاله حاضر به نقد نسبت مذكور در طرح پايديا خواه ).131،ص1390زيباكالم ،( سازد
  .پرداخت

  : پرسش هاي پژوهش  

 يادگيري مداوم در طرح پايديا چيست؟  نظري مباني )1

 ؟نسبت آموزش و پرورش عمومي و يادگيري مداوم را در طرح پايديا چگونه مي توان تبيين كرد )2

  وارد است؟) 2(چه نقدهايي بر ابعاد نسبت ياد شده در پرسش) 3

  :روش پژوهش 

بنيادي است و تحقيق بنيادي در صدد توسعه ي دانسته هاي موجود در يك زمينه تحقيق حاضر از نوع تحقيقات 
تحليلي مي باشد زيرا از يك سو در -روش مورد استفاده از نوع توصيفي).79،ص1382سرمد و ديگران ،(مي باشد

نگي پي توصيف و شناخت جايگاه آموزش و پرورش عمومي در طرح پايديا و از سويي ديگر در پي استخراج چگو
  .نسبت يادگيري مداوم با آن است

پس از مطالعه ي منابع به . منابع گردآوري داده ها به طور عمده ،كتب آدلر و منابع مرتبط با ديدگاه آدلر است
جمع آوري ،گزينش، تلخيص و دسته بندي مطالب اقدام شده، سپس مطالب در جهت دستيابي به پرسش هاي 

سي و مهم مقاله حاضر تبيين واضحي از خاستگاه تفكر فلسفي درباره ي  بخش اسا.پژوهش سازمان دهي مي شود
آموزش و پرورش عمومي و مداوم در طرح پايديا است و بخش ديگر تبيين نسبت آموزش و پرورش عمومي و 

به بررسي طرح  در نهايت اين تحقيق در صدد است كه با نقد دروني وبروني. يادگيري مداوم در طرح مذكور است
 .سپس بر اساس دستاورد هاي تبيين و نقد به پيشنهاد هاي مناسب دست يابد.يا بپردازدپايد
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 :زمينه تاريخي طرح پايديا 
سله پيشنهادات وسپس  يك سل.دروس و روش هاي سنتي حاكم بر نظام هاي تربيتي بود, درقرن نوزدهم 

جان  مطرح شدن نظريات تربيتي باو روش هاي نوين تربيتي ارائه شد و پس از مدتي  اصالحي مطرح گرديد
براساس ديدگاه پيشرفتگرايانه ي ديويي كه به تغيير در زندگي انسان توجه .ديويي جنبه ي رسمي تري پيدا كرد 

تعليم و تربيت به عنوان رشد و تطابق با طبيعت بود و هدف او ارتقاي اصالح اجتماعي در خالل آموزش , داشت 
به تدريج موج پيشرفتگرايي در بسياري از مدارس سراسر ) . 1991, مارتين  (حرفه اي به معناي وسيع آن بود

كنگره , پس از پرتاب سفينه ي اسپوتنيك شوروي سابق  1957اياالت متحده به چشم مي خورد تا آنكه در سال 
اوزمن و ( ي اياالت متحده ي آمريكا به تصويب قوانيني جهت حمايت از مطالعات علوم پايه پرداخت 

نيز جريان پيشرفتگرايي را كه تأكيدش بر تغيير و نسبيت گرايي و آزادي  1950اصالح گران دهه ي ).1379,وركرا
همكاري هاچينز و آدلر كه بنيان جريان اصالحي ديگري در اياالت . . افراطي و فاقد نظم بود مورد انتقاد قرار دادند

ور در جريان پيشرفتگرايي در نظام آموزش و پرورش متحده ي آمريكا بود در واكنش به كاستي ها و خألهاي مذك
  . بود 

هاچينز همراه با  "برنامه كتب بزرگ "  در كتاب 1950تا  1930او در دهه هاي . بود 2آدلر  همكار ديرين هاچينز
بينش و , پرورش قوه ي استدالل ورزي انسان را مورد توجه قرار داد و استدالل را مبتني بر تفكر منطقي , 

محتواي برنامه درسي بايد شامل آثار معتبري باشد كه بيانگر , از ديدگاه اين دو متفكر. ت مي دانستبصير
برنامه ي كتب بزرگ يعني برنامه اي كه هاچينز و آدلر . باالترين دستاوردهاي بشري در عرصه ي خرد ورزي باشد

در واكنش به ).118,1387,ر محمديخوي نژاد و مه/3آيزنر( اغاز كردند تبلور اين باور است  1938در سال 
  . هاچينز و آدلر قائل به ثبات و وفادار به اصول مطلق بودند , اصالت تغيير و نسبيت گرايي در پيشرفت گرايي 

پايدار گرايي جنبشي در قبال . هاچينز و آدلر پايه گذار مكتب پايدار گرايي در مكاتب تربيتي بوده اند,در واقع 
برخي از آموزش , مي آيد كه افراط هاي پيشرفتگرايي را از اعتبار انداخت و در عين حال پيشرفتگرايي به حساب 

انديشه ي پايدارگرايانه ي آدلر به طور بارزي ).54,1385,بازرگان ديلمقاني/4نلر(هاي معتدل تر آن را پذيرفت
نوارسطويي در قرن بيستم از آدلر به عنوان يك فيلسوف ,ارسطويي است و به همين دليل بسياري از صاحبنظران 

  ).5,1984هارتشورن(ياد كرده اند
كميسيون ملي اعتالي آموزش و پرورش اياالت متحده ي آمريكا تشكيل شد و گزارش  1980در اوايل دهه ي 

محتواي اين گزارش حاكي از افت تحصيلي و كاهش توان . ملتي در خطر حاصل تحقيقات اين كميسيون بود 
موزان در دروس مختلف و نيز كاهش سطح علمي و نارسايي ها و مشكالت نظام آموزش علمي و آموزشي دانش آ

پس از آن اين كميسيون به دنبال . و پرورش آمريكا بود و زنگ خطري براي آينده ي اين كشور محسوب مي شد 
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دلر در سال سپس آ) .  142ص,1381,مرجاني(راهكار هايي بود كه بتوان نظام آموزشي را از بنياد متحول ساخت 
با همكاري گروهي از متخصصان , را به عنوان طرحي در راستاي تحول آموزش و پرورش 6طرح پايديا, 1982

آدلر مدافع برنامه درسي مشتركي براي آموزش مدرسه اي دوازده ساله , در اين طرح .  تعليم و تربيت ارائه داد
  .ا توصيه مي كندآدلر در اين طرح آموزش و پرورش عمومي ر,در واقع . است 

 

 آموزش و پرورش عمومي در طرح پايديا 

با به كار گيري روش تحليلي ترادف در متون پايديا در مي يابيم كه آموزش و پرورش عمومي از ديدگاه 
به اين صورت كه براي همه ي انسان ها قابل تعميم است و در , آدلر انسانگرايانه محسوب مي شود 

در . ر بر دارد ضمن ابعاد مختلف دانش هاي بشري اعم از علوم انساني و علوم تجربي و رياضيات را د
آدلر نيز به شمول نسبت به آحاد جامعه و شمول دانشي در آموزش و , همانند ديدگاه هاچينز , واقع 

چنين آموزشي كالسيك و سنتي است به اين معنا كه در برنامه , در ضمن .  پرورش عمومي قائل است 
بي و هنري صورت مي گيرد درسي پيشنهادي آدلر جلسات پرسش و پاسخ در زمينه ي آثار ارزشمند اد

برنامه درسي پيشنهادي او به صورت مشترك و يكسان براي همه است  و  افتراقي نمي باشد و اجباري .
در چنين آموزشي دروس انتخابي  و انتخاب مسيرهاي . و همگاني وتك انشعابي محسوب مي شود 

  . گوناگون تحصيلي براي دانش آموزان موضوعيت ندارد 
ري روش تحليلي تضاد در متون پايديا در مي يابيم كه آموزش و پرورش عمومي از ديدگاه با به كار گي

آدلر در تضاد با تخصص گرايي و حرفه گرايي محسوب مي شود ولي طبق ادعاي آدلر زمينه اي براي 
اين آموزش زمينه ي يادگيري  مادام العمر را , در واقع . تخصص و حرفه ي آينده را فراهم مي آورد 
با به كار گيري روش . هنري و حرفه اي ايجاد مي كند , براي دانش آموزان  در همه ي ابعاد علمي 

تربيت , اندراجي در متون پايديا به ابعاد مختلفي در آموزش و پرورش عمومي اعم از تربيت عقالني 
در چنين  .تربيت هنري و تربيت حرفه اي پي  مي بريم , تربيت ديني , تربيت اخالقي , جسماني 

  . هيچگونه گرايش به تخصص و قرار گيري در يك مسير محدود وجود ندارد , ابعادي 
  

  :ش عمومي براي يادگيري مداوم در طرح پايديارزمينه سازي آموزش و پرو

  :ش عمومي و ارتباط با يادگيري مداومرآموزش و پروتحليل مفهوم 
مي توان گفت كه دو . ه آدلر مي توان ارائه داد ديدگابر اساس  "عمومي  "به طور كلي سه مسير براي واژه ي

 . مسير نخست به شمول دانشي اشاره دارد و مسير سوم به شمول در افراد جامعه اشاره دارد 

                                                            
6 Paideia proposal 
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دانش كلي و مطلق را همان دانشي همچون . اول آنكه به اصول مطلق و كلي دانشي اشاره دارد : مسير اول -
به بيان ديگر، اين . يدگاه آدلر ، چنين دانشي مطلق ، تغيير ناپذير و پايدار است از د. دانش  اخالقي مي خواند 

بدين ترتيب از اين . دانش ها براي همه ي انسان ها يكسان است و براي همه ي اعصار مناسب و كار آمد است 
  . منظر برنامه درسي آدلر بدون تغيير است 

راسر زندگي انسان مي تواند به كار آيد و افراد جامعه حتي پس بدين ترتيب دانشي همچون دانش اخالقي در س
در واقع يادگيري نكات و  .پس از اتمام آموزش مدرسه اي نيز مي توانند به يادگيري مضامين اخالقي ادامه دهند

بلكه افراد جامعه در هر سني و در هر . موازين اخالقي در دوره ي آموزش و پرورش عمومي محصور نمي ماند
  .تي مي توانند به يادگيري و دروني كردن اخالقيات بپردازندموقعي

و از آن به دانش علمي ياد مي دوم آنكه آدلر به دانش هاي عمومي غير متا فيزيكي اشاره مي كند : مسير دوم -
شايد به نظر برسد كه اگر دانش علمي متغير است پس آن بخش از برنامه درسي آدلر كه شامل چنين .  كند

با اين وجود ، بر اساس متون آدلر برنامه درسي آدلر در اين بخش نيز تغيير نمي . يز مي شود متغير است دانشي ن
چون اصول كلي ، شاخه هاي دانش غير متافيزيكي را در بر مي گيرد و مفروضات خاص دانش هاي علمي . كند 

 .مه درسي آدلر نقش اصلي را دارند نااصول كلي علوم اغلب تغيير نمي كنند و در بر. در حاشيه قرار مي گيرند 
آدلر بر اين عقيده است كه برنامه درسي او فرصت هايي را براي شاگردان فراهم مي آورد كه دانش آموزان ، ايده 
هاي كلي را در موقعيت هاي خاص زندگي خود به كار ببرند و در عين حال ، او ايده ي يادگيري در باب موقعيت 

به عبارت ديگر ، اصول در موقعيت  خاص هرگز نبايد جداي از اصول كلي . ي رد مي كند هاي خاص را به طور كل
در واقع ، جهان تجربيات ويژه و با موقعيت هاي خاص در زندگي انسان ، وضعيت پايداري را از . دانش ارائه شود

ه صورت ثابت و مطلق به بيان ديگر، دانش در وضعيت هاي خاص به سرعت ب. ويژگي هاي متغير به دنبال دارد 
بر اساس ديدگاه آدلر ، گنجاندن دانش درباره وضعيت هاي خاص زندگي در برنامه درسي آدلر غير . در مي آيند 

زيرا اصول كلي . عملي است و تنها موضوعيت بخشي اصول كلي دانش علمي در برنامه درسي قابل تحقق است 
اصول كلي دانش علمي را مي توان با هر وضعيت خاص . د دانش مي تواند در هر وضعيت خاص به كار گرفته شو

  ). 2008سيمپن،(در زندگي تطبيق داد 

مسلم است كه وضعيت هاي خاص در زندگي ويژه ي دوره ي آموزش مدرسه اي نيست بلكه در سراسر عمر بشر 
را كه به دست آورده  مي تواند اتفاق بيفتد و افراد قادر خواهند بود كه در طول عمر خود اصول كلي دانش علمي

از ديدگاه هملين ، ارتباط اصول كلي دانش علمي با وضعيت خاص .اند با وضيت خاص زندگي خود تطبيق دهند
اين ارتباط و پيوستگي مي تواند در طول عمر افراد رخ دهد ).1391،بارو و وودز( به معناي ادراك يا فهميدن است

  .و موجب يادگيري بهتر آن ها شود
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اشاره به اين دارد كه برنامه ي مذكور در  ، "برنامه ي پايديا "از سويي ، آدلر در مقدمه ي كتاب : مسير سوم 
اهداف آموزشي براي همه .صدد است دوره ي تحصيلي اي را بنا نهد كه عمومي باشد و تخصصگرايانه نباشد

دروس . چنين هدفي را ندارنديكسان باشد، چه براي كساني كه مي خواهند وارد دانشگاه شوند و چه كساني كه 
در واقع ، آدلر دانش ) . 6،ص1983آدلر،(انتخابي به جز زبا ن هاي خارجه در اين برنامه جايگاهي نداشته باشد

بلكه در يك جامعه ي دموكراتيك همه ي افراد جامعه . آموزان را به متفكران و انجام دهندگان تقسيم نمي كند 
بنابراين همه ي شاگردان بايد از برنامه درسي يكساني برخوردار باشند و تنها .  بايد متفكر و انجام دهنده باشند

مي تدريس  . جبراني برخوردار شوند آن دسته از دانش آموزاني كه نيازهاي ويژه دارند بايد از آموزش 
سيمپن ، ( تواندبراساس سطوح يادگيري دانش آموزان متمايز باشد و نه محتواي برنامه درسي 

پس بدين ترتيب ، با بررسي بافت و سياق مفهوم  آموزش و پرورش عمومي در متون آدلر  در مي ).120ص،2008
يابيم كه آموزش و پرورش عمومي ، آموزشي تخصصي نيست و در ضمن ، از لحاظ كيفيت و كميت براي همه ي 

ي زمينه ساز براي آموزش در واقع مي توان گفت كه آموزش و پرورش عموم. افراد جامعه يكسان ارائه مي شود 
حرفه اي و تخصصي است و افراد پس از اتمام آموزش مدرسه اي مي توانند به آموزش حرفه اي و تخصصي 

  .و مداومت دارد بپردازند كه چنين آموزشي در سراسر زندگي آن ها ادامه پيدا مي كند

به طور كلي هدف آموزش و پرورش در دوره ي ابتدايي ، دبيرستان ، آموزش حرفه اي تا آموزش عالي كاربرد 
آنچه دانش آموزان در زمينه هاي گوناگون ياد گرفته اند مي باشد و يادگيري در اين دوره در وضعيت هاي جديد 

. عقالني ، با تعالي ذهن انسان سرو كار دارد يادگيري به ويژه يادگيري ).2001هاسكل ،(در زندگي ادامه مي يابد 
با آنكه هر آنچه از .يكي از اشتباهات جدي در مورد يادگيري آن است كه آن را محدود به مدرسه كنيم  

كودكستان تا پايان دبيرستان  اتفاق مي افتد ، بخش اساسي در آموزش و پرورش است ولي يادگيري فرآيندي 
آموزش و . آموزش دوران بزرگسالي هم مهمترين بخش آموزش است . است است كه متعلق به كل زندگي 

پرورش عمومي و يا يادگيري دوران مدرسه ، دوره ي آمادگي و زمينه سازي براي يادگيري دوران بزرگسالي به 
اگر دانش آموزان پس از اتمام آموزش و پرورش عمومي ، يادگيري را ادامه ندهند ، در واقع . حساب مي آيد 

ديويي هم تأكيد كرده است كه يادگيري براي يادگيري بيشتر . آموزش و پرورش عمومي دچار شكست شده است 
پس هدف كلي از يادگيري در دوران آموزش و . ،همانطور كه هر مرحله از رشد براي رشد بيشتر است 7است 

از پايان اين آموزش آماده  پرورش عمومي آن است كه دانش آموزان براي يادگيري در بقيه ي زندگي خود پس
 . باشند 

يكي از مؤلفه . يادگيري بزرگسالي براي هر انساني نياز است ولي همانند آموزش و پرورش عمومي اجباري نيست 
سالگي از آموزش و پرورش عمومي مدرسه اي  18تا  6هاي جامعه ي خوب آن است كه دانش آموزان در دوران 

                                                            
7 All learning is for the sake of more learning 
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ان در اين بازه ي زماني از آموزش بهره مند نباشند ، در دوران بزرگسالي بهتر اگر دانش آموز. بهره مند شوند 
  .چنين وضعيتي در جامعه ي ايده ال رخ نمي دهد .بهره مند شوند  8است از آموزش جبراني دوران بزرگسالي

 :مداوم با محتواي برنامه درسي آموزش و پرورش عمومي  ارتباط يادگيري 
موضوعي كه دانش آموزان بر اساس عالقه و ويژگي هاي فردي خود به آن رو مي آورند و  در طرح پايديا نيز تنها

محتواي يادگيري در قالب برنامه . زبان خارجه يا زبان دوم است , در واقع موضوع انتخابي دانش آموزان است 
آموزان پيشنهاد مي محتواي يادگيري كه براي عموم دانش . درسي اي مشترك براي دانش آموزان ارائه مي شود 

در ستون اول . شود به همراه روش مربوط به هر كدام در جدول زيردر طرح پايديا  توسط آدلر بيان شده است  
دسته , ادبيات و هنر هاي زيبا  :دسته ي اول : به سه دسته ي اصلي تقسيم مي شود , دانش سازمان دهي شده 

  اريخ و جغرافيا و مطالعات اجتماعيت:دسته ي سوم , رياضيات و علوم طبيعي :ي دوم 
دانش آموز , دانش  سه گروهبا يادگيري اين .  از ديدگاه آدلر اين سه دسته دانش ، دانش هاي مبنايي مي باشند

كتاب هاي , بر اساس ستون اول . فرهنگ و زندگي اجتماعي و از اين قبيل راياد مي گيرد , در باره ي طبيعت 
به كار گرفته مي شود و معلم از روش سخنراني استفاده مي كند و ذهن انسان با درسي و وسايل كمك آموزشي 

در اين ستون تأكيد بر دانستن چيستي و دانستن چيستي ) . 1982, آدلر (دانش سازمان دهي شده رشد مي يابد
بحث سخنراني معلم چنان است كه دانش آموزان درباره ي  موضوع مورد , در اين بخش  .طور عميق است به

دانش آموزان به حالت منفعل پذيراي آنچه گوش مي دهند , در واقع . بينديشند و سؤاالتي براي آنها مطرح شود 
براي يادگيري در  راايي مي تواند افرادچنين دانش هاي مبن. نيستند بلكه فعاالنه گوش مي دهند و مي انديشند 

اين سه گروه دانش در تمامي رشته هاي تخصصي ريشه مي دواند و در فراز و نشيب  .طول عمر آماده سازد
دانش آموزان چه بخواهند پس از پايان دوره ي آموزش مدرسه اي به دانشگاه روند و . زندگي آينده كاربرد دارد

محيط كار  چه جذب محيط كار شوند ، چنين دانش هاي مبنايي اي زمينه ساز يادگيري آنها  در دانشگاه و
  .خواهد بود

بدين ترتيب كه يادگيري مهارت هاي معرفي , ستون دوم به مطالعه ي موضوعات ستون يك ارتباط پيدا مي كند 
, در واقع . شده دراين ستون موجب مي شود كه يادگيري موضوعات درسي ستون يك با موفقيت انجام شود 

و توأم با حيطه هاي دانشي ذكر شده  در ستون اول   يادگيري مهارت ها در خأل صورت نمي گيرد بلكه همراه
بدين ترتيب يادگيري مهارت هاي ستون دوم به عنوان روش هاي يادگيري اي محسوب مي شود . انجام مي شود 

كه براي يادگيري موضوعات درسي ستون اول و پرسش و پاسخ در زمينه هاي مختلف در ستون سوم ضروري 
معلم همچون يك مربي عمل مي كند و تنها به روش سخنراني اكتفاء نمي كند و , بر اساس اين ستون . است 

در اين ستون تأكيد بر دانستن چگونگي است كه ) . 26ص, 1982, آدلر (تعامل نزديك تري با دانش آموز دارد
هدف پرورش مهارت هايي همچون , در واقع . سطحي از شناخت در مباني معرفت شناختي يادگيري است 

اندازه گرفتن و انتقاد , تخمين زدن , حل مسأله , محاسبه كردن , صحبت كردن , گوش دادن , نوشتن , دن خوان

                                                            
8 Remedial adult schooling 



 

 

  

 هشتمين همايش انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران

 فلسفه آموزش و يادگيري مداوم 

 چمران اهواز دانشگاه شهيد
 ١٣٩۵اسفند  ۵و  ۴

 
 

290 

 

مهارت هاي رياضي و مهارت هاي علمي محسوب , مهارت هاي زبان شناختي , چنين مهارت هايي . كردن است 
ن مدرسه و چه در دوران چه در دورا, مي شوند كه دانش آموزان براي يادگيري هر امري در زندگي خود 

با رشد اين مهارت ها آموزش دانش هاي سازمان يافته ي ستون اول موفقيت .بزرگسالي آنها را به كار مي برند 
بدون اين مهارت هاورود افراد به مراكز آموزش عالي و  دنياي كسب و كار امكان پذير ,  از سويي . اميز خواهد بود 

 .هارت هايي براي تداوم يادگيري در طول زندگي نقش محوري خواهد داشتدر واقع ، چنين م. نخواهد بود 
زندگي امروزي افراد جامعه با چنين مهارت هايي عجين است و بدون تسلط بر اين مهارت ها يادگيري مداوم 

  .دچار خدشه مي شود
, علمي , تاريخي  ,تأكيد بر كتب و منابعي به غير از كتب درسي است و شامل كتب داستاني , در ستون سوم 

محور بحث هاي انجام شده در , ايده و ارزش هايي كه دراين آثار مطرح مي شود . فلسفي وآثار هنري  مي باشد 
روش پرسش و پاسخ , روشي كه براي اين گونه بحث هاي كالسي توسط آدلر پيشنهاد شده است .كالس است

بحث هاي كالسي هدايت مي شود و به دانش آموزان  در اين روش از دانش آموزان سؤال ميشود و. سقراطي است 
) . 1982, آدلر (كمك مي شود كه فهم خود را نسبت به ايده ها و ارزش هاي موجود در آثار مذكور ارتقاء دهند

مهارت هاي ستون دوم موجب مي شود كه دانش آموزان , از سويي  . در اين ستون تأكيد بر دانستن چرايي است
, بحث هاي ستون سوم , از سويي ديگر .سوم توان تجزيه و تحليل مطالب را داشته باشند در مباحثات ستون 

مي . دانش آموزان را به ايده ها و ارزش هايي كه در موضوعات درسي ستون اول نهفته است رهنمون مي كند 
ا همكاري توان گفت كه ستون سوم طرح پايديا در راستاي تحقق طرح كتب بزرگ است كه هاچينز و آدلر ب

در پرداختن به . آدلر بخشي از زندگي افراد جامعه را به امور فرح بخش اختصاص ميدهد. يكديگر مطرح كردند 
برنامه درسي ستون سوم طرح  .امور فرح بخش افراد به امور عام المنفعه و يا خواندن آثار كالسيك مي پردازند

مي توان چنين , در ضمن .تمام طول عمر آماده مي كندپايديا دانش آموزان را براي پرداختن به اين مهم در 
استنباط كرد كه در طرح پايديا سه ستون به عنوان سه مجموعه ي متباين و جدا از هم نمي باشند و مي توان آن 

الزم به ذكر است كه آدلر عالوه بر دانش هاي دسته بندي شده اي كه معرفي كرده . را تلفيق يافته در نظر گرفت 
براي سال هاي مياني آموزش و پرورش عمومي كارهاي دستي و براي تمامي سال ها تربيت بدني را توصيه , است 

طبق تحليل اجتماعي آدلر در جامعه ي او بسياري از دانش آموزان در سال آخر دوره دوازده ساله ي . كرده است 
يرا زمينه آشنايي با مشاغل و دنياي مدرسه اي به كار هاي پاره وقت مشغول مي شوند كه او تمجيد كرده است ز

پرداختن به كارهاي دستي و كار هاي پاره وقت نيز زمينه ساز يادگيري كار و حرفه به . كار را فراهم مي آورد 
تربيت بدني نيز در طول زندگي انسان موجب سالمتي او مي شود و  .طور مداوم در طول دوره ي زندگي است

 .ي نمي شودمنحصر به دوران آموزش مدرسه ا
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  )1984,آدلر(جدول سه ستوني آدلر در برنامه درسي پايديا  -  1جدول   
  ستون ول                           ستون سوم                                                 ستون دوم 

  : هدف 
 فهم عميق در باب ايده ها و ارزش ها 

  : هدف 
 يادگيريرشد مهارت هاي عقالني و 

  :هدف 
 كسب دانش سازمان دهي شده 

  : روش ها 
 روش پرسش و پاسخ سقراطي  

  : روش ها 
نظارت بر تمرين ها و فعاليت دانش 

 آموزان 

  :روش ها 
سخنراني و پرسش و پاسخ و استفاده 
 از كتب درسي و وسايل كمك آموزشي

  : حيطه هاي عملكرد و فعاليت ها 
, فلسفي , بحث درباره ي كتب ادبي  

 و آثار  هنري ... 

: حيطه هاي عملكرد و فعاليت ها 
صحبت كردن و , نوشتن , خواندن 

  گوش دادن 
  حل مسأله , محاسبه كردن 

اندازه , تخمين زدن , مشاهده كردن 
 گيري و قضاوت انتقادي 

  : حيطه هاي عملكرد و فعاليت ها 
, رياضيات , هنر هاي زيبا , ادبيات 

جغرافيا و , تاريخ , علوم طبيعي 
 مطالعات اجتماعي

  
از ديدگاه آدلر،آموزش و پرورش عمومي از دو طريق مي تواند زمينه را براي يادگيري مادام 

  : العمر فراهم آورد 

آموزش و پرورش عمومي بايدشرايط مساعد براي فراگرفتن  مهارت هاي يادگيري را براي همه ي دانش ) 1
مهارت هاي يادگيري همچون خواندن ، نوشتن ،  .9آنها بايد چگونگي يادگيري را فرا گيرند . آموزان فراهم آورد 

اين . ش مدرسه اي آموخته مي شود صحبت كردن ، گوش دادن كه با ياد گيري سرو كار دارد ، در دوران آموز
  .مهارت ها حول دانش هاي اساسي اي است كه در دوره ي آموزش و پرورش عمومي فراگرفته مي شود 

آشنايي كودكان با جهان بيكران وايجاد انگيزه در آنها براي ادامه فرآيند يادگيري پس از دوران آموزش و ) 2
در اين مورد دانش آموزان به اين . مادام العمر به حساب مي آيد  پرورش عمومي ، زمينه ي مهمي براي يادگيري

باور مي رسند كه در مدرسه همه ي امور در زندگي خود را فرا نگرفته اند و تداوم يادگيري دلمشغولي مهمي 
در واقع ، در دوران آموزش و پرورش عمومي ، دانش آموزان بايد به ). 2001آدلر، (درزندگي بزرگسالي است 

پرورش چنين بينشي در جرگه ي ايده ها و ارزش هايي . نشي عميق نسبت به يادگيري بزرگسالي دست يابند بي
 . قرار مي گيرد كه در ستون سوم طرح پيشنهادي آدلر مي توان به آن رسيد 

  

                                                            
9 Learning how to learn  
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 مداوم يادگيري براي تمهيد ي منزله به عمومي پرورش و آموزش

فرآيند آموزش و پرورش عمومي همانا در راستاي ياري رساندن به انسان هاست تا فرهيخته شوند  از ديدگاه آدلر
در اين مرحله عادات . است 10آموزش و پرورش عمومي در دوره ي دوازده ساله ي مدرسه اي ، مرحله ي آمادگي .

براي برخي .داومت يابديادگيري شكل مي گيرد و مسيري ايجاد مي شود تا يادگيري پس از تحصيل مدرسه اي م
، اين آمادگي تا پايان تحصيالت مدرسه اي است  و براي برخي چهار سال يا بيشتر پس از دوره ي تحصيالت 

  ).10،ص1982آدلر ، (مدرسه اي نيز ادامه مي يابد

در واقع ، در آموزش و پرورش عمومي دوران مدرسه است كه مهارت هاي  يادگيري در دانش آموزان به وجود  
از آنجايي كه آموزش و پرورش عمومي زمينه ساز . مي آيد و در ها را  به سوي دنياي يادگيري مي گشايد

است  مي توان گفت كه هر گونه اشكال در زمينه ي يادگيري دانش هاي مبنايي ، مهارت ها و  مداوميادگيري 
س از پايان آموزش و پرورش درك و فهم ايده ها مي تواند موجب اختالل در يادگيري در دوره ي زندگي پ

 . عمومي شود 

    

 با سالمت ذهن  در طرح پايديا  مداوم ارتباط يادگيري

بدين ترتيب مرگ و افول ذهن آغاز مي و  توقف يادگيري موجب بازماندن ذهن از رشد مي شود, از ديدگاه آدلر 
كمك يادگيري به رشد ادامه در سنين خاصي رشد بدن متوقف مي شود ولي ذهن به به طور طبيعي ، .  شود

سالمتي جسم خود  حفظ انسان براي. پس يادگيري يكي از شروط الزم براي رشد ذهني است . خواهد داد 
مسلم است كه  ) .2001,آدلر(نيازمند تغذيه سالم و ورزش است و در مراقبت از ذهن نيز يادگيري الزامي است

اين نكته اي است كه نه تنها انديشمنداني همچون  .يستيادگيري بايد مداوم باشد و مربوط به سن خاصي ن
  . ارسطو به آن اشاره داشته اند بلكه علوم جديد هم آن را به اثبات رسانيده است

 

  نتيجه گيري
ثر است ورش عمومي كه بر يادگيري مداوم مؤيافته هاي پژوهش حاضر حاكي از مفروضه هاي فلسفي آموزش و پر

حاضر آموزش و پرورش عمومي زمينه ساز آموزش مداوم است و مؤلفه هاي برنامه بر اساس تحقيق . مي باشد
نكته ي مهم ديگر آنكه اگر . درسي آموزش و پرورش عمومي هركدام در استواري يادگيري مداوم دخالت دارند

 يادگيري پس از آموزش مدرسه اي تداوم نيابد ، خود به منزله ي شكست در آموزش و پرورش عمومي محسوب
از يافته هاي ديگر پژوهش حاضر صورتبندي ارتباط مؤلفه هاي برنامه درسي عمومي در طرح پايديا با  .مي شود

                                                            
10 Preparatory stage 
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از سويي ، بايد به نقاط ضعف طرح پايديا در تبيين نسبت آموزش و پرورش عمومي و  .يادگيري مداوم است
حرفه به منظور دوري از حرفه گرايي و در برنامه درسي پايديا آموزش كار و . يادگيري مداوم نيرز اشاره كرد

هايلند در صورتي كه طبق تحقيقات صورت گرفته مانند تحقيق . تخصص گرايي در نظر گرفته نمي شود
 زان به اين صورت كه وقتي دانش آمو. مي تواند بستري براي يادگيري مداوم باشدر يادگيري مبتني بر كا)2007(

ار و حرفه مواجه مي شوند آنگاه پس از ورود به دنياي كار و حرفه بهتر در دوران آموزش مدرسه اي با آموزش ك
مي توانند خود را با محيط كار تطبيق دهند و ياگيري آنها در زمينه ي كار و حرفه به طور مداوم پيش خواهد 

گيري به طور كلي به نظر مي رسد كه دانش آموزان پس از اتمام دوره ي آموزش و پرورش عمومي و قرار . رفت
در محيط كار و حرفه به آمادگي حرفه اي نياز دارند كه به طور معمول در همان دوره ي آموزش و پروش عمومي 

در نظام آموزش و پرورش ايران نيز قبل از تغيير و تحول در كتب  .بايد صورت گيرد كه طرح پايديا فاقد آن است
ر برنامه درسي دوره ي دبيرستان تنها در گرايش داد و اوايل دهه ي نود شمسي ، درسي در اواخر دهه ي هشت

با تدوين سند تحول آموزش و پرورش ايران كه به ساحت . هاي فني و حرفه اي و كار و دانش تجلي پيدا مي كرد 
كه حرفه اي و اقتصادي به عنوان يكي از ساحت هاي مهم آموزش و پرورش اشاره شده است انتظار مي رود 

بدين ترتيب مي توان گفت كه . در دوره ي دبيرستان براي تمامي گرايش ها لحاظ شود پرداختن به كارو حرفه 
  .بنيان محكم تري براي يادگيري مداوم  دانش آموزان در دوره هاي بعدي زندگي شان به وجود مي آيد
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  مداوم يادگيري مباني معرفت شناختي و انسان شناختي در جهت بازشناسييي پساساختارگراتحليل ديدگاه 

  
  ١سپيده انصافي مهرباني

  چكيده
توسعه . تصادعدي اطالعات استباشد و دستاورد رشد يادگيري مداوم مترادف نويني براي يادگيري مي

 .شودهاي يادگيري در زندگي در فرايند يادگيري مداوم توسط افراد حفظ ميها، عاليق و فرصتدانش، مهارت
 يشناختو انسان يشناختمعرفت يمبان يدر جهت بازشناس ييپساساختارگرا دگاهيد ليتحلهدف اين پژوهش 

برداري فيش هايفرم اطالعات از نوع اسنادي، و ابزار گردآوريروش پژوهش توصيفي . باشدميمداوم  يريادگي
  .بوده است
توان را مي پساساختارگرايادگيري مداوم در ديدگاه شناختي معرفتمباني  آن است كه انگريب  ش ژوه پ نتايج

نسبيت، استمرار ، )پلوراليسم(گرايي، تكثرگراييعقل شناختي، ضددر قالب اشكال و مواردي چون شكاكيت معرفت
 نفيهمچنين مواردي مانند  .ناپذيري يافتنظمي و قياسنداشتن و گسستگي، قبول شانس، تصادف، اقبال، بي

 مثابة به عقل منزلت انكارو  فرهنگي ـ اجتماعي هويت يك مثابة به "خود" به اعتقاد، مشترك ذات و ماهيت
 .در يادگيري مداوم هستند پساساختارگراييي ختشنااز جمله مباني انسان انسانيت شاخص

  
  .، ديدگاه پساساختارگرايييانسان شناخت، مباني يمعرفت شناخت يمبانيادگيري مداوم،  :كليديواژه هاي 

   

                                                      
   :sepideh.ensafi@yahoo.comEmail ).     نويسنده مسئول(گروه فلسفه تعليم و تربيت، دانشگاه عالمه طباطبايي .1
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  مقدمه. 1
است كه اغلب  يگونه اآن به تياهم .دارد وجود حيصر و كينزد اريبس يارابطه و يادگيريفلسفه  انيم

ازطرف  .اندمنعكس ساخته و انينما يتيترب يستميقالب س در را خود اتينظر ،بزرگ انيمرب يحت اي لسوفانيف
  .فلسفه دارد با كيحال نزد نيدرع و رمستقميغ اي ميمستق يوابستگ "يادگيري"از فيهرگونه تعر ارائه گريد

 يحس ،يعقل ،يبدن ،يذهن( هاهمه جنبه كه در ميكن تيترب را يافراد مياست كه چنانچه بخواه نينه ا مگر
 ،كمك كنند يانسان يمتعال يخود براساس باورها يزندگ بهبود و بتواند به سعادت تا ،دنبه رشد و بلوغ برس )... و
 يتوسعه انسان يبرا و يادگيريفلسفه  انيم يوابستگ نيبنابرا است؟ "يفلسفه زندگ"كامل از يآگاه به ازين

 نييتع  يادگيري و يا تعليمكه يدرحال كنديطرح م را يمتعال يمربوط به زندگ يهادهيا "فلسفه" .است يضرور
 دارد و ياشهيو اند ينظر ياجنبه شتريفلسفه ب. را يبه آن زندگ دنيرس يبرا يعمل يهاكننده راه

 نديآپرسد كه فريسوال م يتجارب و اتيواقع يبررس يچگونگ و ياصلعوامل  فلسفه از. يعمل ياجنبه"يادگيري"
است  النهفعا طورهبتجارب  و اتيهمان واقع داشتن با كار و سر يادگيريكه يحال در ،است ريآن درگ بايادگيري 

 مسائل ويادگيري  از يحيصح درك ازمندين يادگيريكردن  يفلسف نديفرا). 1381، ترجمه ضرابي، ١الياس(
 اي يدهجهت يبرا "يفلسف يهادهيا" كاربرد استفاده و ،يادگيريفلسفه  گفت ديبا رونيا از .مشكالت آن است

بلكه  ميبگرد يسفناب فل يهادهيدنبال ابه ديبا كه فقط ما ستين يبدان معن نيالبته ا .است يادگيريمسائل  حل
 يتئور "فلسفه"توان گفت يم لذا .ميكن يعمل ،يادگيري يوجه برا نيبه بهتر را هادهيا نياست كه ا نيا ترمهم
 تيشونده حماتيهدا يهايكه توسط تئور "يعمل" داشت نظر در ديبا اما .يعمل "يادگيري"كه يحال در ؛است
جيبلكه گ است دهيفايب و آورمالل نه تنها ؛نشود به عمل منجر "يتئور" اگر متناقض است البتهو مد آناكار نشود

دهين اآبه  دنيرس يهاكيتكن و لهيوس يادگيريو هاست آلدهيا ميترس هفلسف كالم كيدر .بود خواهد زيكننده ن
  .)52: 1393، ترجمه كريمي، ٢كشان(هاآل

هاي فلسفي كه از پيامدهاي تربيتي آن مي توان در يادگيري به طور عام و يادگيري مداوم به يكي از ديدگاه
پساساختار گرايي انديشه اي است كه اولين بار با نقدهاي . است ٣گونه اي خاص استفاده نمود، پساساختارگرايي

. بر تفكر مدرنيته و ساختارگرايي پا به عرصه وجود گذاشت ٨و دلوز ٧، كريستوا٦، بارت٥، فوكو٤رادي چون دريدااف
اي دگرديسي شده است، از اين نظر فرض اصلي در اين ديدگاه اين است كه فلسفه به پايان رسيده و دچار گونه

نفي متافيزيك، اصل يازنمايي واقعيت نيز دچار بحران ميبا . توان از مباني ثابت، قطعي و اليتغير نام بردديگر نمي
                                                      

1. Elias 
2. Shang 
3. Post-Structuralism 
4. Derrida 
5. Foucault 
6. Barthes 
7. Kristeva 
8. Deleuze 
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كرد و به حقيقت توان آن را كشف شود كه ميشود، يعني تصور وجود واقعيت بيروني و شناخت پذير متزلزل مي
ذهن و . هايي دارد كه توجه به آن ضروري استصورت يادگيري وابسته به اين ديدگاه ويژگيدر اين. دست يافت

توانند ابزار مطمئن و قطعي شدند ديگر نميكنون ابزار مهم شناخت و تبيين حقيقت معرفي ميعقل كه تا 
عنوان سوژه عقالني مركز جهان نيست، بلكه او نيز چون ساير عناصر ديگر انسان ب. و كسب دانش باشندشناخت 

تيب پاسخ به اين سؤال كه كند، بدين ترگيرد و در ساخت حقيقت دانش نقش فعال ايفا ميدر درون متن قرار مي
شناختي چه پيامدهايي در حوزه معرفت شناسي يادگيري به جاي مي تحوالت معرفت شناختي و باالطبع روش

 يفلسف يمبان ييشناسابا در نظر گرفتن مطالب فوق پژوهش حاضر در صدد  ).82: 1387سجادي، دشتي، (گذارد 
  .باشدمي ييپساساختارگرا دگاهيدر ديدگاه دمداوم  يريادگي) يشناختو انسان يشناختمعرفت(
  

  مرور پيشينه ها. 2
 نه،يشيپ يدر بررس ،يادگيري مداومآن در حوزه فلسفه  كرديبودن موضوع پژوهش و رو عيبد ليدلبه
ها كه تا از پژوهش يدر ادامه به برخ. نشد افتيطور كامل با موضوع پژوهش حاضر مرتبط باشد كه ب يپژوهش

  .شوديمرتبط بودند اشاره م قيبا موضوع تحق يحد
 يانتقاد يكرديبا رو ياخالق تيپساساختارگرا در ترب ييزدا تيمرجع" در پژوهشي با عنوان) 1395(بناهان 
بر كثرت، تنوع و تفاوت در  ديبه اخالق، بر محور تأك يينگرش پساساختارگراكه  دارد يم انيب "ياز منظر اسالم
ينم ييمبنا، پساساختارگرا نيبر ا. استوار است يبودن اصول اخالق ريو فراگ ن،يتع ت،يقطع نفي ها،حوزة ارزش

بر  هياخالق با تك به ياسالم كرديدر مقابل، رو. سازگار باشد يعام و همگان ياصول اخالق تيمرجع رشيبا پذ تواند
يدارد؛ لذا م دياخالق تأك جهاني اصول و هابر تشابه ؛يارزش هاياز توجه به تفاوت شيب ،يوجوه مشترك انسان

 رسديبه نظر م نيچن. است يضرور ياصول اخالق يبرخ تيمرجع رشيدست كم، پذ ،يگفت از منظر اسالم توان
 ،يفرد هاينگرش وعيهمچون ش ينديناخوشا يامدهايو پ جينتا ياخالق تياز ترب ياصول اخالق تيمرجع يكه نف
 ديو دامن زدن به شك و ترد تيو عدم قطع يرناپذيميتصم طيدر حوزه اخالق و بسط شرا انهگرايو كثرت ينسب

  .دنماييرا متزلزل م ياخالق تيرا به همراه دارد كه امكان ترب يشگيمداوم و هم
 با مواجههدر  ييو پساختارگرا ييساختارگرا كرديرو" يكه به بررس) 1392(و همكاران ابراهيمي دهشيري

فرهنگ به تبع زبان امري  ييدر ساختارگراكه  دارند ياند، ابراز م پرداخته "تعليم و تربيتا ب آن نسبت و فرهنگ
اما در نگاه  ،داردخود  طرهيس اعضاي جامعه را در ييبناريساختاري ز چنانگردد و يم يتلق داريمستقل و پا

اي است كه نهيكه وابسته به متن و زمشود يم ستهينگر دارياپا فرهنگ و به تبع آن زبان امري ييساختارگراپسا
را پردازد وآن يم فرهنگ ييربنايز به روابط ييساختارگرا يمطالعات كردياساس رو نيبر ا .در آن شكل گرفته است

 .پردازديمو متن  نهيبه رابطه فرهنگ و زم ييپساساختارگرا كرديرو مقابل، دهد، دريم قرار يبررس مستقالً مورد
 ت،يدر ترب ييآمد پساساختارگرا يپ براي فرهنگ است و شدننقش محوري قائل  ت،يدر ترب ييآمد ساختارگرايپ
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با تسلط فرهنگ بر همه جنبه ينظام ،ييساختارگرابا  مطابق .باشديم يچند فرهنگ زيآن و ن دارييبه ناپا توجه
براساس  فرهنگ است و دهنده صرفاً انتقال تيترب بر اساس آن، نقش كه ديآيم ديپد يهاي اجتماع
در هر  بعالوه آنكه هاي،ها و خرده فرهنگصداي فرهنگ دنياست براي شن يمحمل يتيترب نظام ،ييپساساختارگرا

متفاوت است  گريد جامعهبه  ايفرهنگ از جامعه ،ييساختارگرا در گردد،يم يتلق ينسب فرهنگ امري كرد،يرودو 
  .ابدييتفاوت م گريه داي تا دوراز دوره يياختارگراو در پساس

 يدر برنامه درس ييپساساختارگرا يهاداللت"تحت عنوان  يدر پژوهش) 1392(همكارانو  محمدي
 رانيتنوع و تكثر جامعه اكه  كنند ينكته اذعان م نيبر ا "فوكو شليم دگاهيبر د ديبا تأك يچندفرهنگ
دربرنامه  ستهيمستلزم آن است كه به نحو شا يو فرهنگ ينژاد ،يقوم ،يزبان ،ينيدر ابعاد مختلف د يچندفرهنگ

كه اصوالً  يعام و همگان ،يتك فرهنگ يبرنامه درس كي تيحاكم رايز رد؛يمورد توجه قرار بگ يو آموزش يدرس
و  ميتعل نيدر تعارض خواهد بود و همچن تيبا مقتضات و واقع شتريباشد ب تتفاويب يفرهنگ يهاتفاوت نسبت به

توان يآورد كه از جمله آنها ميبه وجود م يريناپذاجتناب يهاانيز يچند فرهنگ يدركشور يتك فرهنگ تيترب
 برو تك يخودپسند جاديها، افرهنگ گريبه نفس كودكان د و اعتماد يت،كنجكاويبه محدود شدن رشد خالق

 يسردرگم ،يو مل ياجتماع ،ياخالق يهايغالب،كاهش همدل يهاكودكان متعلق به فرهنگ يو اخالق يذهن
و  ميتعل نيا هيعل انيپساساختارگرا كه ديباعث گرد ليقب نياز ا يمسائل. اشاره نتود... و يگانگيازخودب ،يتيهو
كه قابل تأمل  در محور توجه قرار دهند را يچندفرهنگ تيو ترب ميآن، تعل يجاواكنش نشان دهند و ب تيترب

  .است
و ) ييو پساساختارگرا ييساختارگرا( ييمعناگرا هينظر يبررس"در پژوهش خود كه در مورد ) 1391(پورآذين

  ؛ساخت كه انيرا نما جهينت نيا د،يبه انجام رسان "تيو ترب ميآن بر تعل يها داللت
 و از  باشد يم يدر جوامع بشر يانسان واقع يها يژگيتحقق و ،ييساختارگرا دگاهياز د تيمفهوم ترب

 .باشد يفرد م يها كردن رغبت يدر جهت غن يكوشش ،ييپساساختارگرا دگاهيد

 يذهن آدم يشناخت ساختار كل ايشناخت فطرت انسان  ،ييساختارگرا دگاهياز د تيترب ييهدف غا 
چيكه ه معتقدند  انيگفت اگرچه پساساختارگرا ديبا ،ييپساساختارگرا دگاهياز د تيمورد هدف ترب درو  .باشد يم

و  ميرا در نظر گرفت كه تعل ينكات توان يوجود ندارد، اما م  تيو ترب ميتعل ستميس يمعمار يبرا يتيو غا انيپا گاه
 :كند يآن حركت م يسوپساساختارگرا به  تيترب

  
  

  

 و اصل  يميتنظاصل تعامل، اصل خود ،ينگراصل كل: عبارتند از ييساختارگرا دگاهياز د تياصول ترب
اصل  ،يدن، اصل تفاوت و ناهمساناصل شُ: عبارتند از ييپساساختارگرا دگاهياز داين اصول و  ؛يا نهيمطالعات زم

 يفرهنگ عاتارتقاء مطال.  
 و ساختارشكن يتفكر انتقاد جاديا.  
 ياخالق تيبهبود ترب. 
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 .يو متقاطع، اصل تفكر افق يافق تباطار

 جانبه، روش پروژه، روش آموزش  روش آموزش دو: عبارتند از ييساختارگرا دگاهياز د تيترب يهاروش
روش  ،يمشاركت يريادگيروش  ،يشكن روش ساخت: عبارتند از ييپساساختارگرا دگاهياز دها اين روشو  ؛يبيترك

  .روش گفتمان ،يانتقاد
با  ييپساساختارگرا كرديرو يها چالش نييتب"تحت عنوان  يبه پژوهش ژهيطور وه ب) 1389(سجادي

 تيهو ينفعواملي مانند كه  دهد يپرداخته و نشان م "و نقد آن تيو ترب ميتعل نديدر فرا ينيد تيهو يريگ شكل
و  يعقالن يها مؤلفه فيتضع ،يو فرا زبان يفراگفتمان يها تيهو ينف ،ينيد يادهايها و بن بر آموزه يمبتن ينيد

 ينيد تيهو يده امكان شكل ينف ،ينيالگو محور د تيهو ينف ،يتيثابت هو يها انكار جنبه ،ينيد تيهو يشناخت
به رفتار، عمل و شناخت  يده شكل يبرا ينيد يها ارزش لآموزش و انتقا ،)ينيمتون د تيبا محور(متن محور

  .هاي رويكرد پساساختارگرايي در فرايند تعليم و تربيت هستندترين چالشاز جمله مهم ينيباور د
برآمده و خاطر نشان  "و تربيت از منظر پساساختارگرايي تعليم" حيدرصدد تشر) 1387(دشتيو  سجادي

هايي چون ساختار شكني، نفي فرا روايتاي از پست مدرنيسم ويژگيعنوان شاخهكه پساساختارگرايي ب كنند يم
. گرايي، تمركز زدايي از عقل و عقالنيت و نفي بازنمايي را داردها، انكار حقايق مطلق، تمركز زبان و فرهنگ، كثرت

هاي پساساختار گرايي با تعليم و تربيت اين نتيجه درباره نسبت ويژگياين نويسندگان با مطالعات انجام شده 
 تاكيد بر تفكر انتقادي، بهبود فرهنگ ؛ها و پيامدهايي، از جملهحاصل شده است كه پساساختارگرايي داللت

هاي تربيتي، هايي براي مطالعات فرهنگي و اجتماعي، نفي معيارهاي استاندارد براي ارزيابيعمومي، تدارك زمينه
  .ا براي تعليم و تربيت در برداردترديد در اهداف تربيتي از پيش تدارك شده ر

بر اين باور است كه ، نوشته بود "پساساختارگرايي و تعليم و تربيت" عنوانكه با  يا در مقاله) 2003( ١پيترز
به ساختارشكني  سبكي از فلسفيدن و نوعي از نوشتار است كه نهايتاً ،اي از انديشيدنپساساختارگرايي شيوه

  .ورزداهتمام مي
برنامه كه ندمعتقد نانآ. اندپرداخته "تيو ترب ميتعلمباني فلسفي " يبه بررس) 2003(٣و كراور ٢اوزمون

انتقادگري اجتماعي را هاي شخصي و گروهي، سياست فرهنگي و قدرت، تاريخ، هويتبايد موضوعاتي چون  يدرس
  .گيردنيز در بر

بيان مي »تا عصر حاضر اژهياز پ يتيعلوم ترب نينو شمنديپنجاه اند«عنوان  ي بادر پژوهش) 2000(٤پالمر
هاي از با ساختارها يا ترتيبدارد كه از نظر پساساختارگرايان نحوه ساخته شدن دانش توسط فراگير هيچ نسبتي 

بنابراين در فرايند يادگيري، بايد به توليد دانش توجه شود و براي توليد دانش نيز تعامل . پيش تعيين شده ندارند
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3. Craver. 
4. Palmer. 
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مند، جاي انضباط خشك و قاعدهب. دانش نيز بازنمايي دانش است شرط توليد. آموز و محيط الزم استبين دانش
  .ه شود، كه سياستي در جهت به صحنه آوردن همه مردم استبايد به سياست فرهنگي توج

مقاالت منتشر شده،  ريفوق و جستجو در سا يها اذعان نمود كه پژوهش توان يم ها نهيشيپ يبند جمع در
 دگاهيد ليتحلباره متخصصان درگوياي اين نكته است كه تاكنون در هيچ اثر پژوهشي مستقلي، نظرات 

بررسي قرار مورد مداوم  يريادگي يشناختو انسان يشناختمعرفت يمبان يدر جهت بازشناس ييپساساختارگرا
نظام  يمند براي بهره يـ فلسف يتيرو پژوهش حاضر با هدف پوشش دادن اين خأل ترباست؛ از اين گرفتهن

  .نگاشته شده است رانيا ياسالم يجمهور يآموزش
  

  :شناسي مطالعه روش. 3
 يمورد بررس از نوع اسنادي يفيشده با روش توص ياطالعات گردآور ،يو فرع ياصل عبمناپس از جستجو در 

 يو انسان شناخت يمعرفت شناخت يمبان" يعنيپژوهش  نيمنجر به پاسخ به سوال ا نديفرآ نيقرار گرفت كه ا
  .شد "كدامند؟ ييپساساختارگرابر اساس ديدگاه مداوم  يريادگي

اطالعات مورد . با اهداف پژوهش است بطمدارك و اسناد مرت هيشامل كل زين قيتحق نيا يگستره مطالعات
  .شد يگردآور يبردارشيف يهافرم قياز طر يابه روش كتابخانه ازين
  

   هايافته. 4
  كدامند؟ ييپساساختارگرابر اساس ديدگاه مداوم  يريادگي يمعرفت شناخت يمبان: سؤال اول پژوهش

كه بطور جايي ؛، در مفهوم كلي، اختصاص به گفتمان فلسفي داردييپساساختارگرا ديدگاهشناسي در معرفت
بين ادعاهاي علمي  زسنتي با تشخيص انواع دانش از ادعاهاي علمي مرتبط است؛ و اينكه چه معيارهايي براي تمي

يادگيري مداوم در شناختي معرفتمباني ). 169 :2005و همكاران،  1يوشر(گيردشود، مورد استناد قرار مطرح مي
گرايي، عقل شناختي، ضددر قالب اشكال و مواردي چون شكاكيت معرفتتوان را مي پساساختارگراديدگاه 

نظمي و قياس ، نسبيت، استمرار نداشتن و گسستگي، قبول شانس، تصادف، اقبال، بي)پلوراليسم(تكثرگرايي
  .مشاهده نمودناپذيري 

شود كه از طريق زبان و گفتمان همواره نظري و جزئي در نظر گرفته ميدر ديدگاه پساساختارگرايي دانش 
). 200 :همان(كند وجود داردهاي خاصي كه معني و اهميت آن را خلق ميگيرد و در درون فرهنگشكل مي

ميان اي كه در اند؛ ايدههمه موضوعات داراي ماهيتي سازاگرايانهدر يادگيري مداوم كند پساساختارگرايي بيان مي
كننده و آينه جهان نيست بنابراين دانش علمي منعكس ،)752 :1996، 2آيودي(رايج بود 5هاي قرن سوفسيت

                                                      
1. Usher 
2. Audi 



 

  

 

 فلسفه تعليم و تربيت ايرانهشتمين همايش انجمن

 فلسفه آموزش و يادگيري مداوم 

 چمران اهواز دانشگاه شهيد

  1395اسفند  5و  4
 

302 
 

؛ به نقل از يوشر و  1980، 1رورتي(گويد كه واقيت جهان چيستدانش علمي مشروعيت ندارد زيرا به ما مي
  ).181 :2005همكاران، 

توجه به امور انضمامي و رد پساساختارگرايي ديدگاه يادگيري مداوم در شناسي يكي از مباني معرفت
شناسي علمي در دوران مدرن است و بر اين  هاي اساسي روش گرايي از شالوده عينيت. است گرايي عينيت
گرايان تأكيد داشتند كه محققان بايد فارغ  علم. داشت "مشاهدة آزاد از نظريه"توان  فرض استوار است كه مي پيش

گونه كه هستند، مشاهد  ها را آن بژههاي عيني بروند و اُ ها به سراغ واقعيت ها، اعتقادات و ارزش رضف از تمامي پيش
تنها در بررسي موضوعات مربوط  نه. و تجربه نموده و از اين طريق به يك سلسله قوانين يقيني و علمي دست يابند

هاي  فرض و داوري ارزشي، فقط به واقعيت پيشبه علوم طبيعي، بلكه در علوم اجتماعي نيز بايد فارغ از هرگونه 
  ).35 :2001 ،٣باري ،٢ريتزر(عيني توجه داشته باشند

 "ذهنيت متقابل"گرايي را قبول ندارند، و بيشتر بر نظرية  گرايان، عينيت دقيقاً برخالف علمپساساختارگراها 
هاي  ها، اهداف و ارزش تماع و با فرهنگاجتماعي است كه در درون اج يعقيدة آنان، انسان موجودبه. تأكيد دارند

ها و اهداف خاص خود  فرض همين دليل، در هر كاري اعم از علمي و غيرعلمي، پيشبه. شود خاص خود بزرگ مي
) 1995(٤به قول نادينگز). 282 :1389بهشتي، (گذارد اين امور قطعاً بر مطالعات و تحقيقات وي اثر مي. را دارد

. گيري ذهني ديگر است هاي ذهني خود مستلزم جهت گيري ها و جهت داوري پيش هرگونه كوششي براي حذف
طرف و خنثي  تواند مبناي ترديدناپذير باشد؛ زيرا روشن است كه مشاهده يك امر بي مشاهده و ادارك حسي نمي

مر اند، مشاهده يك ا نيز بيان كرده ٧و هانسون ٦، پوپر٥كه فيلسوفاني همچون ويتگنشتاين چنان. نيست
بيند، و صورتي را كه از طريق مشاهده درك  است؛ يعني آنچه را بيننده مي "گرانبار از نظريه"يا  "شده بارگيري"

با عنوان  ٩كواينو  ٨دوهمايدة . شده بيننده است هاي پذيرفته كند، متأثر از پيشينة معرفتي و ارزش مي
هم پيوسته است كه در تمام انسان يك شبكة به، بيانگر اين واقعيت است كه معرفت "هاي كمكي فرض پيش"

  ).3 :2000، 10فيليپس(گذارد مشاهدات انسان حضور دارد و بر آن اثر مي
شده  تعيين واقعيت امر عيني و از پيش. كنيم تر از آن است كه ما تصور مي عقيدة آنان، واقعيت پيچيده به

هاي فرهنگي خود  ها و سنت يت را مطابق نيازها، ارزشراحتي در تفكر ما ظاهر شود، بلكه انسان واقع نيست كه به
هاي اجتماعي  تواند مستقل از ارزش وجه نمي رو، واقعيت يك امر برساخته است كه به هيچ ازاين. دهد شكل مي

                                                      
1. Rorty. 
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  ).26 :1388آرين، پورشافعي، (باشد، بلكه خود يك امر اجتماعي و ناشي از همين باورها است
در اين مورد . پساساختارگرايي استيادگيري مداوم در ديدگاه رفت شناسي دومين مبناي مع گرايي نسبيت

ها را  جاي آن، معرفتكنند و ب شدت رد مي شمول را به هر نوع باور قطعي، ثابت و جهانبايد اشاره نمود كه آنان 
كلي و  آنان حتي قوانين رياضي را. دانند هاي خاص مي ها و ارزش نسبي، محلي و كامالً متأثر از فرهنگ

 نسبي برخوردارند يها از كليت پندارند كه نسبت به ساير گزاره كلي مي دانند، بلكه آنها را شبه شمول نمي جهان
، با ١كه ليوتار  چنان. ديگر نيستند هايديدگاهتر از  ، موجههاديدگاهيك از  براين اساس هيچ ).72 :1995نادگينز، (

فته شده است، تا علم أكيد داشت كه بايد نسبت به داستاني كه گ، ت"توجيه فراهنجاري علم تجربي"اصطالح 
ها را  وي اصطالح مشهور فراروايت. عنوان يك چارچوب توليدكنندة معرفت توجيه كند، شكاك باشيمتجربي را ب

 گونه نظريه، تفسير، برداشت، معرفت و غيره كه ثابت و قطعي باشد، مطرح كرد تا بر اين مطلب تأكيد كند كه هيچ
قدر  باورها آندر يادگيري مداوم معتقدند كه پساساختارگراها ). 20 :1389، فراهاني فرامهيني( وجود ندارد

اما درواقع همين . نظر رسد صورت يك نظرية قاطع بهباشد كه فراتر از يك ديدگاه و بتواند قوي يا مستحكم  مي
ا آنچه كه در ظاهر فهم و درك قطعي به نظر توانند باورهاي كاذب باشند؛ زير ظاهر مستحكم، مي باورهاي به

  .باشندواقع كاذب  توانند در رسند، مي حتي باورهاي كه بديهي به نظر مي. تواند در واقع سوءفهم باشد رسد، مي مي
پوپر معتقد بود كه  در اين زمينه. باشدمييادگيري مداوم سومين مبناي معرفت شناختي  گرايي كثرت

، از اين نظرية پوپر در كتاب منطق خود تحت عنوان ٢ديويي .فراچنگ انسان نخواهد آمدحقيقت مطلق هرگز 
 "موجه بودن". را براي اين مبنا پيشنهاد كرد "استحكام و قاطعيت موجه"بهره گرفت و اصطالح  "نظريه تحقيق"

دن تحقيق شواهد كافي به اين معناست كه محقق بايد طرف مقابل را متقاعد كند كه براي معقول و قابل قبول بو
باشيم كه بهتر و به زبان  يدنبال باورهاي بهدر يادگيري مداوم ما بايد  مراد ديويي اين بود كه. وجود دارد

شده باشند كه بتوان با اعتماد كامل به  قوي حمايتقدري كافي  يعني باورهاي كه به تر موجه باشند؛ كننده قانع
بديل  اما موجه و بهتر بودن به اين معنا نيست كه اين باور و يا اين روش يقيني، تغييرناپذير و بي. آنها رفتار نمود

آنان چون بيش . هستنددر يادگيري مداوم گرايي  با تأثيرپذيري از اين ايده معتقد به كثرتپساساختارگراها . است
تر بودن يك باور و معرفت را نسبت به باور و معرفت  اند، حتي موجه لئشناسي معرفت قا شناسي به جامعه فتاز معر

در همان آيند و  وجود مي هاي تحت تأثير شرايط خاص به ديگر قبول ندارند و معتقدند كه همة باورها و معرفت
  ).31 :1388 آرين، پورشافعي،(ندشرايط از حقيقت برخوردار

در اين  .پساساختارگرايي است ديدگاهيادگيري مداوم در از ديگر مباني معرفت شناسي  مبناگرويبا مخالفت 
گرايي و  هاي معرفتي اعم از عقل ميالدي، در غرب همة نظام 19تا پايان قرن  توان چنين عنوان نمود كهزمينه مي

                                                      
1. Lyotard 
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آيد،  حساب مي گرايي به كه از رهبران عقل ،١دكارت .دهاي مختلفي كه داشتند، مبناگرا بودن گرايي با شاخه تجربه
گرايي،  نوان پدر تجربهعنيز ب ٢كه الك چنان. با شك دستوري خود در پي يافتن مبناي مطمئن براي معرفت بود

اما از . مغاير با دكارت رسيد هراي معرفت بود، هرچند كه به نتيجمستحكم ب يپي يافتن مبناي مانند دكارت در
كند، تا اينكه در نيمة دوم قرن  مبناگرايي تمايل پيدا مي تدريج به سمت ضدهاي شناخت به نظريه، 20اوايل قرن 

مبناگرايان نقش عقل و  البته ضد. گيرد بناگرايي خودش يك مبنا قرار ميد مضپساساختارگراها بيستم، توسط 
دانند و نه تجربه و اساساً  عقل ميدانند، اما مبناي معرفت را نه  گيري معرفت مهم مي دو را در شكل هر ؛تجربه

  ).6 :2000فيليپس، (مبناگرا نيستند
، خارج كردن فاعل شناساي پساساختارگرايييادگيري مداوم در ديدگاه شناختي  مباني معرفتديگر از 

گيري  نقش عوامل فرهنگي و اجتماعي در شكل به دكارتي، كانتي و هگلي از نقطة مركزي و در مقابل، توجه جدي
دليل هگل معتقد بودند كه انسان تنها فاعل شناسا است كه بهو  كه دكارت، كانت درحالي. فت استمعر

صورت قاطع و روشن درك كند، را ب  ا بشناسد و يا بازنمود آنتواند واقعيت ر برخورداري از عقل مي
كنند و براي مسائل ناخودآگاه و عوامل فرهنگي و اجتماعي،  ، محوريت انسان را در ادراك رد ميپساساختارگراها

كنند، ادراكات ذاتي  گرايان را رد مي گرايي تجربه گرايي و عينيت گونه كه جزم آنان همان. شوند نقش اصلي قايل مي
به در يادگيري مداوم دگاه آنان، پرداختن از دي. كنند دكارت، عقل آفرينشگر كانت و روح كلي هگل را نيز رد مي

فايده  كننده و بي هايي از قبيل ماهيت معرفت، منابع معرفت، معيارها و ابزارهاي معرفت و غيره، كامالً مأيوس بحث
دگان از معرفت و نوع زباني نجاي آن بايد از روابط متقابل معرفت و قدرت، سودبرندگان و ضرركنو بر ازاين. است

 ).18-19 :1389، فراهاني فرمهيني(آيد، سخن گفت معرفت پديد مي انن اربابكه در ميا
 

 كدامند؟ ييپساساختارگرابر اساس ديدگاه مداوم  يريادگي يشناخت انسان يمبان: سؤال دوم پژوهش

از طريق  ، وها از طريق تجاربي كه بدست آمدهكنند كه زندگي و هويت انسانپساساختارگراها بيان مي
در جامعه و موقعيت تاريخي آنها در ساختارهاي ) كاركردهاي زباني و فرهنگي(هاي معمولي و مهمگفتمان

يكي از قواي وجود انسان به هيچعنوان عالوه براين، در باب  فطرت ب). 2001، 3بگ شاو(گيرداجتماعي شكل مي
از نظر . ان ماهيت آدمي هستندعنوزيرا، آنها منكر چيزي ب. پذيرنداي را در باب فطرت نميوجه تدوين نظريه

اي معين، يعني مدرنيته فراهم آمده است و فيلسوفان اين ديدگاه ماهيت آدمي، تحت تاثير عادات گفتاري دوره
اند كه داستان يد كردهيأت پساساختارگراها). 1388باقري، (متناسب با روابط معين قدرت در آن شكل گرفته است

و نگرش به سمت زبان و فرهنگ و روايت زدايي از شخص، ذهنيت، گرفتن معنير واقع مركزدپساساختارگرايي 
، كه در واقع بيانگر اين نكته است كه پساساختارگراها انسان را موجود )103 :2003يوشر و همكاران، (هاست

                                                      
1. Descartes 
2. Locke 
3. Bagshaw 
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  .اش را شكل دهدتواند به هر نحوي كه بخواهد زندگي كند و زندگيبينند كه ميآزادي مي
. مشترك است ذات و ماهيت نفيدر يادگيري مداوم شناسي پساساختارگرايي ني انساناز جمله مبا
 هويت كه معتقدند آنان. كنند مي انكار را ها انسان مشترك سرشت شناسي انسان مباحث در پساساختارگراها،

 طبقة جنسيت،(كليدي فرهنگي مشخصة سه بخصوص و شود مي ساخته محلي و ملي فرهنگ وسيلة به انسان
 تربيتي نظام چه و شده بزرگ فرهنگ و جامعه كدام در اينكه به بسته انسان. گذارد مي اثر آن بر )نژاد و اجتماعي

 ديگر ارزشي و تربيتي نظام در و ديگر فرهنگ و جامعه در كه انساني از حقيقتاً و ذاتا است، كرده قبول را ارزشي و
. است متفاوت حقيقت و ذات نظر از آينده، و گذشته زمان در خودش از فرد، همين خود همچنين و شده تربيت

 كه واحده حقيقت يك نيز انساني شخص يك در بلكه نيستند، مشترك ذات يك در ها انسان همة تنها نه بنابراين
پساساختارگراها  درواقع،. ندارد وجود باشد، او شخصية وحدت حافظ بتواند و باشد باقي او عمر دوران تمام در

 پيوستگي گونه هيچ و كند مي زيست حال زمان در پساساختارگرايي، در انسان. انسان است فروپاشي از حاكي
  ).130 و 23-24 :1389 فرامهيني فراهاني؛(ندارد خود آيندة و گذشته با معنادار

در يادگيري مداوم ديگر مبناي انسان شناسي  ،فرهنگي ـ اجتماعي هويت يك مثابة به "خود" به اعتقاد
 قبال در فردي، آزادي پساساختارگراها بر در اين مورد بايد توضيح داد كه هرچند. ديدگاه پساساختارگرايي است

 دليلبه اما دانند، مي سلطه ضد و امپرياليستي ضد مكتب را خود و دارند تأكيد جهان، و جامعه بر حاكم هاي نظام
 گرفتار اجتماعي جبرگرايي دام در اي گونه به اند، لئقا حاكم فرهنگ و جامعه براي كه ايكننده تعيين تأثيرات

 اما ،ندنيست كالمي جبر به لئقا و دنپذير مي شخصي ويژگي يك عنوانب را اختيار هرچند ديگر، عبارتب. اند آمده
 ناچار و برساخته امر را وي جهت اين از و دندان مي جامعه بر حاكم فرهنگ و جامعه در شده حل را انسان
 منزلة به "خود" از آن جايب و اند مخالف "مستقل خود" يا "من" يا "فرد" نظرية پساساختارگراها با. پندارد مي
 نيست، شناسايي قابل اصيلي و واقعي خود  هيچ دليل، همينبه. گويند مي سخن "فرهنگي ـ اجتماعي هويت" يك
 هر شناخت براي. است نياز يعاجتما روابط از ييها شبكه شناسايي به هميشه افراد، رفتار و هويت درك براي بلكه
  ).288 :1389 بهشتي،(بشناسيم است، گرفته دربر را او كه يتر بزرگ فرهنگي -اجتماعي تأهي بايد فرد،

 شاخص مثابة به عقل منزلت انكار پساساختارگرايييادگيري مداوم در ديدگاه سومين مبناي انسان شناسي 
 مرحلة باالترين و انساني سرماية و شاخصه ترين اصلي عنوانب را عقل همواره متفكران معموالً. انسانيت است

 زدن كنار با عقل مدرن، عصر در. دانستند مي معتبر كامالً را عقل ادراكات نتيجه، در و كرده لحاظ وي وجودي
 دليلبه انسان دكارتي، سوبژكتيويسم شدن مطرح با و يافت ويژه ارج و مقام ظاهر به ادراك، منبع عنوانب وحي
 عصر اساسي هاي ويژگي از عقل مرجعيت به اعتقاد رو، اين از. گرفت قرار چيز همه محور و اصل ،عقل بودن دارا

 و نظري عقل نقد و عملي عقل نقد در كانت موشكافانه هاي بررسي و ها سنجي نكته اما. رود مي شمار به مدرن
 انجام عقل نقد در وبر ماكس كه يجدي كارهاي و گرا انسان فيلسوفان از ديگر برخي و نيچه هاي موشكافي سپس،
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پساساختارگراها . گشت مبدل نقد براي موضوعي به و ساقط داشت كه اقتداري و مرجعيت از عقل نهايت، در داد،
 در آنرا و كشيدند چالش به كلي به را عقل اعتبار و مرجعيت بود، شده كه نقدهايي از استفاده بادر يادگيري مداوم 

 ترين مهم كه را، قطعيت و ضرورت ، كليت رو ازاين. دادند تنزل بيروني متعدد عوامل از متأثر شدت به ناظر يك حد
 :1388 پورشافعي، آرين،(آوردند حساب به عقل پايهم را عواطف و  احساسات و زده كنار بود، گرايي عقل رهاورد

31.(  
  

  :گيرينتيجه .5
كند،  انيچگونه افكار خود را ب اموزدياست كه ب يگونه انسانآن تي، تربيادگيري مداومدر  يقيحق تيماه

انسان، موجود . ديو بازنما ابديخود را باز يواقع تيشخص شتريچه برا مورد پرسش قرار دهد و هر طيچگونه مح
و همه جانبه باشد به  يمئدا يريادگيآن  يِسو وكه سمت  ياز آموزش ياست كه فقط با برخوردار ياكامل نشده

، به ابديو گسترش  جاديفلسفه آموزش مداوم ا يكه بر مبنا يلحاظ آموزش و پرورش نيبد. ديخواهد رس ييشكوفا
  .را مورد توجه قرارخواهد داد يبالقوه وجود انسان يهاييهمه توانا ييشكوفا و يتحقق رساندن هست

گرايي،  توجه به امور انضمامي و رد عينيت(يشناختبنيادهايي معرفت ترينمهمدر پژوهش حاضر 
با مبناگروي و خارج كردن فاعل شناساي دكارتي، كانتي و هگلي از نقطة  گرايي، مخالفت گرايي، كثرت بيتنس

نفي (و انسان شناختي) گيري معرفت مركزي و در مقابل، توجه جدي نقش عوامل فرهنگي و اجتماعي در شكل
مثابة  مثابة يك هويت اجتماعي ـ فرهنگي و انكار منزلت عقل به به "خود"به ماهيت و ذات مشترك، اعتقاد 

  .يادگيري مداوم بر اساس ديدگاه پساساختارگرايي شناسايي و تحليل شدند ،)شاخص انسانيت
. آن همراه شود ايپو كننده ومتحول يبا عنصر ديبا توان نتيجه گرفت كه يادگيريبر اساس مباني مذكور مي

 يبررس .خواهد بود يريادگي جهيدر نت و ريتعامل معلم و فراگ تيفيك يآن، ارتقا نديبرآصورت است كه در اين
 نيچن قيدر جهت ارتقا و تعم ،توانديمقاله م نيدر ا مباني معرفت شناختي و انسان شناختي يادگيري مداوم

بدون توجه به  توان گفتدر نهايت مي .كننده باشد نييمداوم است، تع يريادگيشدن  نهيكه همان نهاد يتيفيك
  .افتاد اش دور خواهديواقع يخواهد شد و از معنا شاندهك ينگريبه سطح ،يريادگي انيجر ،بنيادهايي نيچن
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  .223-234 صص، 42 هشمار، 1، سال هاي آموزش و يادگيريپژوهش

، 4، سال تربيتيهاي نوينانديشهفصلنامه  ،پساساختارگراييتبيين و تحليل تعليم و تربيت از منظر ). 1387( سجادي، مهدي؛ دشتي، زهرا
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  پرورش و آموزش بنيادين تحول در سند مداوم يادگيري جايگاهتحليل و بررسي 

  3حميد احمدي هدايت ،  2نجمه احمدآبادي آراني، 1 دكتر محسن  فرمهيني فراهاني

  

  چكيده
. پرورش است و آموزش بنيادين تحول در سند مداوم يادگيري هدف پژوهش حاضر، تحليل و بررسي جايگاه 

 يتيكل يمداوم، دارا يريادگييافته هاي پژوهش بيانگر آن است . است) اسنادي(تحليلي  -روش پژوهش توصيفي

خارج از مدرسه  يريادگي يها طيآن است تا مح يو در پ رديگ يم را در بر يو مراحل سن  است كه همه سطوح

در سند تحول بنيادين . ببرد نيرا از ب يريادگي يتصنع يدرون مدرسه ارتباط دهد و مرزها يريادگي طيرا با مح

به اهميت يادگيري مداوم در دو بخش نظري و عملي توجه ويژه شده است كه در بخش نظري و اهداف سند 

ربيت با رويكرد تعالي بخشي تحول بنيادين به مؤلفه هايي همچون نهادينه كردن نگاه يكپارچه به فرايند تعليم و ت

بخش و فعال نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي با ساير ، تعامل اثر هاو افزايش مشاركت همگاني بويژه خانواده 

نهادها با تأكيد بر كاهش مرزهاي تعليم و تربيت رسمي و غير رسمي و در بخش عملي و يا راهكارهاي سند تحول 

ماني بر اساس معيارهاي اخالق اسالمي با تاكيد بر تقويت روحيه اخوت، مناسب سازي فرهنگ ساز بنيادين به

هاي ضمن خدمت معلمان و تقويت  و ايجاد ساز و كارهاي اثربخش در آموزشقيت و آموزش مستمر تعاون، خال

سند در  اهميت يادگيري مداوم تأكيد شده كه اين موارد ناظر بر انگيزه و مهارت حرفه اي براي يادگيري مداوم

  .تحول بنيادين آموزش و پرورش مي باشد
  .سند تحول بنيادين، يادگيري مداوم، تعليم و تربيت :كليدواژگان
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  مقدمه 

اگرچه اين قابليت همواره در طول تاريخ . فلسفة يادگيري، در سرتا سر زندگي انسان و انجام هر كاري وجود دارد

از اوايل قرن بيستم، تغيير و تحوالت . شدكاربرد آن احساس ميوجود داشته، اما درگذشته، نياز كمتري نسبت به 

اين شرايط بيانگر آن . اي به انسان بخشيده و شرايط جديدي را به وجود آورده استي تازهسريع جهاني، چهره

ت شده براي مقابله با مشكال هاي از پيش تعيينهاي سنتي و استراتژيتوان با تصورات و شيوهاست كه ديگر نمي

ي، كريمي و بقراطيان، نصر اصفهان(حاصل از روند رشد علم و فناوري و تغيير در ابعاد مختلف زندگي مبارزه نمود 

هاي ، به همراه كاربرد گستردة فناوريجانبه همهچرا كه عصر حاضر در تمام جوامع با سرعت توسعة ) 2004

تصاعدي  صورت به تنها نه، دانش رو  نيا از. است شده شناخته 2به جامعة اطالعاتي 1جديد، گذر از جامعة صنعتي

 شدن يجهاندر اين راستا، دو عامل مسلط و برتر . گيردچند برابر شده، بلكه مدام مورد تجديدنظر و اصالح قرار مي

مدارس و  ازجملهها اند و ساير بخشاي بر اقتصاد و مؤسسات اقتصادي داشتهو جامعة اطالعاتي تأثير عمده

بنابراين، امروزه انتظار از  )2007، 3استيليلندز و پاشيارديز(اند نيز از اين امر مستثنا نبوده رورشوپ آموزش

شود، پرورش نسلي است كه همپاي تحوالت جامعه هاي هنگفتي كه براي آن مي وتربيت، با توجه به هزينه تعليم

- از دانش، نگرش و مهارت شده تيتربنسل  آن است كه درگرواي ايفا كند و اين خود بتواند نقش مفيد و سازنده

  .هاي الزم برخوردار شده باشد

بنيان همبستگي . امروزه نمي توان نقش آموزش و پرورش را براي آينده جامعه كم اهميت شمردنظر به اينكه، 

 اجتماعي، پيشرفت اقتصادي، توسعه پايدار، تعالي انسانيت، صلح و دوستي همگي به آموخته ها وآموزه هاي

ليكن آموخته هاي دوران مدرسه، براي نيل به چنين اهداف متعالي، نارسا جلوه . آموزش و پرورش وابسته است

در نتيجه، يك بازانديشي بنيادي در ساختار، روش ها، محتوي، شيوه هاي سازماندهي و به ويژه تمركز . مي كند

به گونه اي كه فرد دريك . رورت داردبر راهبردهاي يادگيري كه به بهسازي آموزش و پرورش منجر شود، ض

                                                      
1 Industrial Society 
2 Information Society 
3 Stylianides & Pashiardis 
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فرايند دائمي، آگاهانه و مسئوالنه، درگير يادگيري شود و تعهد خود را نسبت به خود آموزي از طريق ايجاد، 

  .ارتقا دهد» يادگيري مداوم«تقويت و تثبيت رويكرد 

كه همه سطوح و مراحل  داراي كليتي است يادگيري مداوم از جمله موضوعات مهم در تعليم و تربيت مي باشد،

و در پي آن است تا محيط هاي يادگيري خارج از مدرسه را با محيط يادگيري درون مدرسه  گيرد برميسني را در 

آن است كه هر محيطي ،بالقوه يك محيط  و بيانگر ارتباط دهد و مرزهاي تصنعي يادگيري را از بين ببرد

، از طرفي با توجه به اين كه سند حصر تعليم و تربيت نيستيادگيري است و در نتيجه مدرسه ديگر جايگاه من

تحول بنيادين نقشه راه تعليم و تربيت كشور مي باشد، بررسي آن از منظر توجه به يادگيري مداوم از اهميت 

دو بخش  در مداوم بر اين اساس، پژوهش حاضر درصدد است به بررسي جايگاه يادگيري. بااليي برخوردار است 

  . پرورش جمهوري اسالمي ايران بپردازد  و آموزش بنيادين تحول ملي در سندنظري و ع

 

  سوأالت پژوهش

  جايگاه و ميزان توجه بخش نظري سند تحول بنيادين به يادگيري مداوم  - 1

  جايگاه و ميزان توجه بخش عملي سند تحول بنيادين به يادگيري مداوم -2

  

  روش پژوهش
در روش . تحليلي استفاده شده است –روش پژوهش از نوع بنيادي با رويكرد كيفي است كه از روش  توصيفي 

، مدارك وكتابها به دست مي آيد به گونه اي سامان  داده مي شود اطالعاتي كه از طريق بررسي اسنادتحليلي ، 

پاسخگويي به سواالت اصلي پژوهش، براي ) 1376سرمد وهمكاران،(كه بتوان به پرسشهاي پژوهشي پاسخ داد 

) سند تحول بنيادين آموزش و پرورش(داده هاي مورد نياز به روش اسنادي و با بهره گيري از منبع دست اول 

  .جمع آوري مي شود و مورد بررسي تحليلي قرار مي گيرد 
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  مداوم يريادگي مفهوم

 يريادگي«، »2مادام العمر يريادگي«، »1يدردوران زندگ يريادگي« :مانند يگريد نيتحت عناو مداوم، يريادگي

و  ند؟يفرا ايابزار؟ مقصد است  كي ايروش است و  كي ايآ ست؟يمداوم چ يريادگي. هم آمده است» 3مستمر

است كه همه  يتيكل يمداوم، دارا يريادگيگفت ، ديپرسش ها با نيباالخره محدوده آن كدام است؟در پاسخ به ا

 طيخارج از مدرسه را با مح يريادگي يها طيآن است تا مح يو در پ رديگ يرا در برم يسطوح و مراحل سن

آن است كه  انگريمداوم ب يريادگي. ببرد نيرا از ب يريادگي يتصنع يدرون مدرسه ارتباط دهد و مرزها يريادگي

. ستين تيو ترب ميمنحصر تعل گاهيجا گريمدرسه د جهياست و در نت يريادگي طيمح كيبالقوه  ، يطيهر مح

نوع آموزش،  نيا. رديگ يرا در برم يو پرورش ياجزا و عناصر آموزش هياست كه كل يتيجامع يآموزش مداوم دارا«

 ديشود ، لذا با يم جاديآن ا يجامع بر مبنا ياست كه هر طرح آموزش يبلكه بستر ست،ين يخاص ينظام آموزش

  )19:  1373زاده ،  ميابراه(» باشد يتيدهنده نظام ترب ليتشك ياز اجزا كيو توسعه هر  شرفتيساز پ نهيزم

كند ،  انيو افكار خود را ب اتيچگونه ن اموزدياست كه ب يآن گونه انسان تينوع آموزش، ترب نيدر ا يقيحق تيماه

انسان، موجود . ديو بازنما ابديزخود را با يواقع تيشخص شتريرا مورد پرسش قرار دهد و هر چه ب طيچگونه مح

و همه جانبه باشد به  يميدا يريادگيآن  يِسو وكه سمت  ياز آموزش ياست كه فقط با برخوردار يكامل نشده ا

،  ابديو گسترش  جاديفلسفه آموزش مداوم ا يكه بر مبنا يلحاظ آموزش و پرورش نيبد.  ديخواهد رس ييشكوفا

را مورد توجه قرارخواهد  يبالقوه وجود انسان يها ييهمه توانا ييوشكوفا يبه تحقق رساندن هست

  )12: 1390پورشافعي،(داد

است كه جهت آن را خود شخص  يمداوم، رشد يريادگي« سدينو يمداوم م يريادگياز  يفيدر تعر) 1981(گراس

كه فرد از  يواقعتنها ثروت .  ديجد يها ييو جهان و كسب مهارت ها و توانا شيفهم خو يعنيكند،  يم نييتع

 اءياش انحوه كار ب يفرح و شادمان يعنيآموختن مداوم، . خود است  يبر رو يگذار هيكف نخواهد داد ، سرما

 »گرانيبا د اي ييبه تنها يزيتازه جهان، لذت ساختن چ يها ييبايز ي،شعف و شورآگاه شدن از برخ
                                                      

7 . Learning Thoughout life 
2 . Life Long Learning 
3 . Continuing Learning 
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  )86: 1372،يفرجام(

خود كه دركتاب  يقيپس از اتمام گزارش تحق ت،يو ترب ميتوسعه تعل يالملل نيب ونيسيكم سيير 1ادگارفور

،  گرانيو د يپتروفسك(مداوم غافل نمانده است  يريادگيآمده است، ازموضوع » 2ستنيز يآموختن برا«ارزشمند 

بودكه مفهوم آموزش در طول عمر را در  دهارزن تيمز نيا يدارا) 1972( گزارش در زمان خاص خود نيا) 1365

كه هنوز پس  ينشان داد؛ مفهوم يمواجه بود، به خوب يمتعدد يبا چالش ها يسنت يكه نظام آموزش يطيشرا

 يقبل سيي، ر 3ژاك دلور. مانده است يو چالش آموزش وپرورش باق يربع قرن، محور اساس كيازگذشت 

» 4،گنج درون يريادگي«: كه تحت عنوان يگزارش ي، ط21رن ق يراآموزش و پرورش ب يالملل نيب ونيسيكم

از  كي چيكند تا به كمك آن ه يم يآموزش و پرورش معرف يبنا ريچهار ستون را ز .منتشر كرده است) 1996(

. برسد تيبه فعل نماند و ينهفته است، بالاستفاده باق يدرنهاد هر انسان يا نهيكه همچون گنج يانسان ياستعدادها

  :ها عبارت اند از  انيبن نيا

 ستنيز يبرا يريادگي. 74 ستنيباهم ز يبرا يريادگي. 63 انجام دادن يبرا يريادگي. 2 5دانستن يبرا يريادگي

زنده است و  يهست كيباور است كه انسان  نيكردن جهان بر ا يمرز تلق يبا ب زين تهد،يوا) 1375دلور، ( 8

فراهم  يفرصت ها عياز جم دياو با. كند تيو هدا زديرا برانگ يو »يريادگيخود « ديآموزش و پرورش الزاماً با

محدود  يها»بودن«و از  گريبه وضع د يانسان را از وضع ند،يفرآ كيآمده در سراسرعمراستفاده كند و به منزله 

 يدر طول زندگ يو خودآموز يريادگي ، ييمداوم ،خوداتكا يريادگي.نامحدود ، مبدل سازد  يها» شدن« به 

خود  يازهاين نيتر ياز اساس يكيشوند كه به مطالعه عادت كنند و آن را  تيترب يطور ديبا ندانش آموزا .است

آموزش مداوم نه روش و نه ابزار  جه،يدرنت.است  يتعهد به خود آموز ينوع قتيدر حق مداوم، يريادگي .بدانند

  .است  تيترب جهيو در نت يريادگياست و روح آموزش ،  يكل نديفرا كيبلكه 
                                                      

1 . Edgar Four 
2 . Learning to Be 
3 . Jacques Delors 
4 . Learning : The Treasure Within 
5 . Learning to Know 
6 . Learning to Do 
7 . Learning to Live Together 
8 . Learning to Be 
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  مداوم يريادگيو ضرورت  تياهم

 ينام برده م» انفجار اطالعات« است كه از آن تحت عنوان يا دهيبا آن روبرو است ، پد يكه انسان امروز يچالش

صرف . و صاحب نظران قرار گرفته است سندگانياز نو ياريكار بس هيو تحوالت دست ما راتييتغ نيآثار ا. شود

 نيپرسش نخست ا. كند يم ريرا اجتناب ناپذ ياسآن، طرح دو پرسش اس جهيتحوالت، نت نيابعاد ا انينظر از ب

 يو دوم پرسش آن است كه، نظام آموزش ست؟يچ يها بر نظام آموزش يتحوالت و دگرگون نياست كه، آثار ا

  :ت روبرو شود؟ در پاسخ به پرسش اول ، سه اثر عمده قابل ذكراس ديچالش با نيچگونه با ا

  

 ميدان ياست كه ما نم يمعن نيها صرفاً بد نهيانباشت دانش در همه زم اسيمق :يياز حد دانا شيانباشت ب. 1

توان  ياطالعات را م ليچگونه س م؟يرا چگونه انتخاب كن ابديانتقال  ديبا) انيدانشجو(آنچه به دانش آموزان 

  داد ؟ قالآنها را انت ديبا ييها وهيكرد؟ چگونه و با چه ش يطبقه بند

  

با گسترش دانش . در حال نو شدن است مياطالعات، دا لياز آن است كه س يحاك دهيپد نيا :يناهمزمان دهيپد. 2

امكان به روز كردن آن دشوار  ،يبا بازآموز يكه حت يشود، به گونه ا يها اصالح م دهيا. و كهنه شدن آن ديجد

  .است

  

به دور  يواجتماع يفرد يازهايآموزند كه ازن يرا م يليدانش آموزان مسا يژگيو نيا يبرمبنا: نامناسب بودن.  3

 نگيك(سازد يبازاركار آماده نم ازين يدر اغلب موارد افراد رابرا يحرفه ا يفن يآموزش ها يحت. است

  )248: 1374در،يواشنا

  

بتواند دانش  ديبا ايدور نگهدارد  راتييخود را از تغ ديبا ايدو راه دارد ،  يدر پاسخ به پرسش دوم، نظام آموزش اما

  .راستيو نه امكان پذ يراه حل نخست نه منطق. ومجهز كند ايمه راتييمقابله و مواجهه با تغ يآموزان را برا
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 رايز ست،يرنيتوان انكار كرد و امكان پذ يآن را نم بندهشتا تيوماه راتييحجم تغ تيچرا كه واقع ست،ين يمنطق

 راتييبه مواجهه با تغ ازين يكه نظام آموزش نيلذا تصور ا. توان كنترل كرد يرا نم ديعصر جد يارتباط يمرزها

آن  ونه به قصد آراستن نظام  د،يضرورتاً با راتييتغ نيكند ، اشتباه است لذا قسمت اعظم ا رييتغ دينبا ايندارد و 

ضرورت  نيشود كه ا تيهدا يتناقض و منطق يبجهت و هدف  كيدنبال كردن اهداف كهنه ، بلكه به  يهم برا

انجام  يتكرار يندارد كه كارها ازيسواد ن يب ايبه افراد كم سواد  ندهيآ يايدن«تافلر  انيبه ب. و است شريپ يايدن

 يها طيرا در مح شيدست بزنند و راه خو قيمهم و دق يها ياست كه بتوانند به داور ازمندين يدهند، به افراد

) 1372تافلر ، (دهند  صيو تشخ زياست ، تم رييكه در حال تغ يتيرا در واقع ديكنند و بتوانند روابط جد دايتازه پ

شده است  يتلق كميو  ستيورود به قرن ب يدهاياز كل يكيبه عنوان  »يدر طول زندگ يريادگي«رو مفهوم  نياز ا

  .كردن آن است يبه آن مستلزم، راهكارها و عمل لينكه 

  

  بررسي سوال اول پژوهش 

  جايگاه و ميزان توجه بخش نظري سند تحول بنيادين به يادگيري مداوم

هر ديدگاه و نظريه يا طرح و برنامه تربيتي مشتمل بر شماري از گزاره هاي تجويزي است كه پذيرش آنها، صرفاً 

ت ، امري مدلل و منطقي بنظر ميرسد با توجه به اعتبار مفروض مجموعه اي ديگر از گزاره ها با عنوان مباني تربي

مباني تربيت از هستي جهان و انسان و نيز از جايگاه و موقعيت شايسته آدمي در هستي و نيز از قوانين ، سنتها . 

، ضرورتها و شرايطي بحث ميكند كه حيات انسان و نحوه تحول در آن را تحت تأثير قرار مي دهند و يا تصويري 

نحوه ي تغيير  و تحول در آنها را ارائه مي كند كه بر اين اساس ، انواع گزاره هاي تجويزي از واقعيات تربيتي و 

در سند تحول بنيادين در ابعاد مختلف به يادگيري . درباره ي تربيت شكل مي گيرد و قابل تأييد و اجرا ميشوند

در ارتباط با يادگيري .... ول ومداوم تأكيد شده كه در بخش نظري مطالعه حاضر به بررسي مباني ، اهداف و اص

  . مداوم پرداخته خواهد شد 
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  مباني هستي شناختي

عالم ماده و همه موجودات وابسته به آن وجود تدريجي و در زمان دارد و همواره در حال شدن و  10-1-1

  .دگرگوني و حركت و مداوم اند 

) در زمان(ازمندند ، داراي وجود تدريجي همه موجودات مادي و نيز موجوداتي كه در فعل خود به ماديات ني

هستند ، لذا جهان طبيعت ، بر خالف ظاهر ثابت آن، واقعيتي ساكن ، جامد و ال يتغير نيست ، بلكه تمام 

موجودات جهان مادي  و نيز موجودات وابسته به آن، اموري پيوسته متغير ، متحول و ناپايدارند كه همواره در 

اين دگرگوني دائمي جهان طبيعت در ذات و عرض آن رخ ميدهد . هستند ) ني دگرگو(حال شدن و صيرورت 

بنابراين ، تمامي اجزاي هستي مادي و موجودات متعلق به اين عالم ، در سطوح و مراتب ) نظريه حركت جوهري(

طي ) خدا(مختلف وجود ، در ذات خود در حركت اند و سير تكاملي خود را در حركت مداوم بسوي كمال مطلق 

  ) 56سند تحول بنيادين ، ص ( مي كنند

    مباني انسان شناختي 

  .است) تا حد بي نهايت (انسان بر حسب فطرت و آفرينش، جوياي همه مراتب كمال  4-2-1

. انسان نه تنها خود را دوست دارد ، بلكه در درون خويش شوق و ميلي فطري بسوي كمال و تعالي خود مي يابد 

هر عملي را، كه به نظرش در تكامل او نقشي مثبت . ماالتش را دوست دارد، اراده مي كند انسان به دليل آنكه ك

دارد ، انجام دهد و اين اراده، در واقع تبلور يافته همان حب ذات آدمي به خود و اشتياق نسبت به تعالي مداوم آن 

يعني آدمي خواهان كمال مطلق يكي از ويژگيهاي اين ميل و شوق فطري نيز ، نامتناهي بودن آن است ، . است

البته كمال طلبي آدمي داراي مراتبي است و حركت در اين مسير ، از كماالت طبيعي آغاز مي گردد و . است 

بنابراين هم توجه به كماالت طبيعي ضرورت مي يابد و هم ادامه حركت بسوي . بسوي مراتب باالتر پيش ميرود 

  )59-60سند تحول بنيادين ،ص (نسان كامالً سازگار است مراتب باالتر با فطرت بي نهايت طلب ا

  مباني معرفت شناختي

سند تحول بنيادين ، (است ) از منظر عالم(داراي ويژگي پويايي ) از منظر معلوم( علم در عين ثبات  5-3-1
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  )81ص

نسجم و جامع آدمي منابع و ابزار شناخت متعددي در اختيار دارد كه مكمل يكديگرند و براي شناخت م 6-3-1

سند تحول (واقعيات و حقايق جهان بايد از همه آنها بهره گرفت و نميتوان از برخي به نفع ديگري دست برداشت 

  )82بنيادين ، ص

  مباني ارزش شناختي

حيات طيبه، مفهومي يكپارچه و كلي است كه همه ابعاد فردي و اجتماعي  زندگي انسان را در بر مي  6-4-1

گوني دارد كه در ارتباط و تعامل با يكديگر و با محوريت شأن اعتقادي، عبادي و اخالقي، آن را گيرد و شئون گونا

  )94سند تحول ، ص ( محقق مي سازند

دين براي تحقق حيات طيبه در همه ابعاد، ما را عالوه بر استفاده از تجارب متراكم بشري ، به خالقيت،  3-5-1

  .  اي فكري خويش فرا مي خواندابداع  و فعليت بخشيدن به همه ظرفيته

 

  جايگاه يادگيري مداوم در اهداف ساحت هاي مختلف تربيت

  اهداف ساحت تربيت اعتقادي ، عبادي و اخالقي - 1

براي تكيه بر آن، جهت تكوين ) به عنوان آيين زندگي و مبناي نظام معيار( پذيرش آزادانه و آگاهانه دين اسالم *

  راستاي تشكيل جامعه صالح و پيشرفت مداوم آن و تعالي پيوسته هويت خود در

عبادت و (تالش مداوم جهت ارتقاي ابعاد معنوي وجودي خويش و ديگران از طريق برقراري ارتباط با خداوند *

  و دعوت سايرين به دينداري و اخالق مداري) تقيد به احكام ديني

ابعاد فردي و اجتماعي زندگي با التزام عملي به تالش پيوسته براي حضور مؤثر و سازنده دين و اخالق در تمام *

  )154سند تحول بنيادين ،ص( نظام معيار اسالمي

  اهداف ساحت تربيت زيستي و بدني  - 2

تالش پيوسته جهت حفظ و ارتقاي سالمت و بهداشت جسمي و رواني خود و ديگران بر اساس نظام معيار *
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  اسالمي

( محيط زيست و احترام به طبيعت بر اساس نظام معيار اسالمي  كوشش مداوم فردي و جمعي براي حفاظت از*

  )156سند تحول بنيادين ،ص

  اهداف ساحت تربيت اجتماعي و سياسي - 3

تعامل شايسته با نهاد دولت و ساير نهادهاي مدني و سياسي و كسب شايستگي هايي نظير رعايت قانون ، *

ت ارزشهاي اجتماعي در جهت شكل گيري جامعه صالح مسؤليت پذيري ، مشاركت اجتماعي و سياسي و پاسداش

  )155سند تحول بنيادين ، ص( و پيشرفت مداوم آن بر اساس نظام معيار اسالمي

  اهداف ساحت تربيت اقتصادي و حرفه اي -4

تدبير امر معاش و زندگي اقتصادي با درك موقعيت اقتصادي خود و جامعه و تالش براي بهبود پيوسته آن از *

  شاركت سازنده در فعاليتهاي اقتصادي متناسب بر اساس نظام معيار اسالميطريق م

كسب شايستگي هاي الزم جهت تكوين و تعالي مداوم هويت حرفه اي و انتخاب آگاهانه شغلي متناسب با *

 توانايي ها و عالئق خود و فعاليت در آن حرفه در جهت رفع نيازهاي فردي و اجتماعي و كمك به منافع شخصي و

  )157سند تحول بنيادين ،ص( ملي بر اساس نظام معيار اسالمي

در اهداف و راهبردهاي كالن سند تحول بنيادين نيز به يادگيري مداوم توجه شده كه ميتوان موارد ذيل را مورد 

  .بحث و بررسي قرار داد

  7،4،1،2هدفهاي كالن 

ر نهادها و دستگاه هاي مرتبط به ويژه نهاد تعامل اثر بخش و فعال نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي با ساي

 خانواده و رسانه با تأكيد بر كاهش مرزهاي تعليم و تربيت رسمي و غير رسمي

  1،2،4،5،6هدفهاي كالن  

نهادينه كردن نگاه يكپارچه به فرايند تعليم و تربيت با رويكرد تعالي بخشي در كليه مؤلفه هاي نظام تعليم و 

  تربيت رسمي عمومي
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  5،2،3،7هاي كالن هدف

تقويت و نهادينه سازي مشاركت اثر بخش و مسوليت پذيري مردم، خانواده و نهادهاي اقتصادي، مديريت شهري 

  و روستايي و بنيادهاي عام المنفعه در نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي

  7،4،1،2هدفهاي كالن 

  تربيت رسمي و عموميافزايش مشاركت همگاني بويژه خانواده در تعالي نظام تعليم و 

نظر به اينكه ، اصول تربيت قواعدي تجويزي و كلي اند ، كه جهت بيان چگونگي تحقق غايت تربيت در جريان 

در سند تحول بنيادين در اصل . تربيت قرار مي گيرند تا هر يك وظايف تربيتي خود را به نحو مطلوب انجام دهند 

  :ه شده است كه مشتمل بر مؤلفه هاي ذيل است تربيت رسمي و عمومي به يادگيري مداوم توج

  اصل استمرار 

به سخن . انسان موجودي رشد يابنده است ، هر چند  اين رشد جرياني واحد و داراي مراتبي تشكيكي است 

به تبع اين واقعيت ، فرايند تربيت امري مراتبي ، . دقيق تر، رشد جرياني است كه داراي وحدت تشكيكي است 

  :رعايت اين اصل در تربيت رسمي و عمومي شامل مصاديق زير است. و در عين حال پيوسته است چند جانبه 

  توجه به مراتب مختلف اهداف تربيتي در سطوح و مراحل تربيت رسمي و عمومي *

  پيوستگي و انسجام محتوايي بين سطوح و مراحل تربيت رسمي و عمومي*

  ستمرار يادگيري در طول زندگيتوجه به فراهم كردن زمينه هاي الزم براي ا*

  )284-285سند تحول بنيادين ، صص(توجه به پيوستگي تجارب يادگيري و معنادارشدن آنها براي متربيان *

  عوامل سهيم و مؤثر در تربيت

بدون شك جريان مستمر تربيت با فعاليت طيف گسترده اي از علل فلسفي و متأثر از عوامل زيستي ، وراثتي ، 

اني متعددي محقق ميشود كه مشاركت و تعامل آنها با يكديگر، به تداوم و پيشرفت اين جريان محيطي و انس

در سند تحول بنيادين عوامل سهيم و عوامل مؤثر در تربيت ، بصورت مجزا تقسيم بندي شده . كمك مي نمايد 

  . است كه ميتواند در يادگيري مداوم داللتهاي قابل توجهي داشته باشد 
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  عوامل سهيم و مؤثر در تربيت: يك  جدول شماره

  رسانه -خانواده -حوزه علميه - دانشگاه –مدرسه   عوامل سهيم در تربيت 

  نهادهاي فرهنگي -مسجد

نهاد توليد  - نهاد فرهنگ - نهاد دين -نهاد سياست  عوامل مؤثر در تربيت

نهاد جامعه  -نهاد هنر -پژوهش ، فناوري -علم

  .... نهاد اقتصاد و نهاد هاي مدني و - محلي
  

  بررسي سوال دوم پژوهش

  جايگاه و ميزان توجه بخش عملي سند تحول بنيادين به يادگيري مداوم

مداوم توجه شده است كه مي توان به موارد زير در اين خصوص  در راهكارهاي سند تحول بنيادين ؛ به يادگيري

  .توجه كرد

دانش آموزان با  مستمر بخش يدرست و تعال يانتخابگر ،يشتنداريو مهارت خو ياله يتقوا قيتعم - 2/ 2راهكار 

و مشاركت  اعياد و وفيات، حضور فعال در ، برگزاري مراسم آگاهي بخش و نشاط انگيز...استفاده از فرصت ايام ا

  تقويت انس با دعا و توسل و دانش آموزان در محافل، مجالس و اماكن مذهبي

و دانش  انيمرب بصيرت ديني و باور به ارزش هاي انقالب اسالمي و توانمند سازي مان،يتقويت ا - 2/ 4راهكار 

هاي دشمنان با استفاده از توطئه  با شها و مواجهه هوشمندانهداري و حمايت آگاهانه از اين ارزآموزان براي وفا

 ژهينهادها و دستگا هها به و ريخانواده و سا مشاركت آموزش و پرورش و يتيو ترب يآموزش يبرنامه ها تيظرف

و  يو اجتماع ياسيس يدانش آموزان و مدارس در برنام هها افتهي و حضور فعال و سازمان هيعلم يحوز هها

  يانقالب

ارتباطات، كتابخانه،  برنامه هاي درسي، منابع آموزشي، شبكه ملي اطالعات واستفاده از ظرفيت  -  2/ 8راهكار 

مذهبي براي تقويت معرفت و باور به  فرصت اردوها و فعاليت هاي برون مدرسه به ويژه مساجد و كانون هاي
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  در دانش آموزانانتظار با رويكرد قرآني، روايي و عقالني  معارف الهي به ويژه اعتقاد به توحيد و معاد و واليت و

عفاف ، و پوشش دانش  جلب مشاركت سازنده و اثربخش خانواد هها در حفظ، تعميق و اشاعه حيا ، -3/ 3راهكار 

  آموزان

فرهنگ تربيتي  تدوين برنامة جامع مشاركت خانواده و نهادهاي تربيتي و آموزشي براي تقويت -4/ 3راهكار 

  آموزانخانواده ها و تحقق شايستگي هاي پايه دانش 

 يدوره ها يبرگزار مدرسه، يتيو ترب يآموزش يها تيمشاركت خانواد هها در فعال زانيم شيافزا -4/ 4راهكار 

اهداف و  يهمسو ساز يزا برا بيآس و ريپذ بيآس يبه خانواد هها ياثربخش، ارائه خدمات مشاوره ا يآموزش

  خانواده و مدرسه يتيترب يروش ها

شهرها، عشاير كوچ نشين  دانش آموزان ساكن در مناطق محروم، روستاها، حاشيه ي توانمند سازي -5/ 3راهكار 

  فرص تهاي آموزشي متنوع و با كيفيت و هم چنين مناطق دوزبانه با نيازهاي ويژه، با تاكيد بر ايجاد

توسعه كشور، ششم  ايجاد موزه و نمايشگاه علم و فناوري در هر يك از شهرستان ها تا پايان برنامه -6/ 3راهكار 

عيني تر كردن محتواي آموزشي كتب  به منظور فراهم آوردن زمينة مشاهده و تجربه فزون تر دانش آموزان و

  درسي

تجربيات تربيتي كسب  كانون عنوان به مدرسه آفريني نقش براي الزم هاي زمينه آوردن فراهم –7/ 1راهكار 

به آن و استانداردسازي تمام مولف  يض اختيار و مسئوليتمحله وجلوه اي از جامعه اسالمي و حيات طيبه با تفو

  هها و عوامل درون مدرس هاي

ويژه مسجد وكانون هاي  نهادينه سازي و تقويت همكاري مدرسه با مراكز فرهنگي و علمي محله به -7/ 2راهكار 

مرتبط محله و نيز  آموزان در برنامه هاي مذهبي و حوزه هاي علميه و مشاركت فعال مديران، معلمان و دانش

  مذهبي با تجربه در مدرسه حضور نظا مند و اثر بخش روحانيون توانمند و مبلغان

 يماريب وعياز قبيل ش مشاركت فعال آموزش وپرورش در مواجهه با نيازهاي فوري و عمومي جامعه -8/ 8راهكار 

محيط زيست، خدمت به  يكزگي پا و مقررات، حفظ و نيقوان تيحاكم ،يسواديزلزله، رفع ب ر،يفراگ يها

دوره ها، اردوهاي آموزشي و توجيهي براي  برگزاري طريق هاي خيرخواهانه مردمي وانقالبي از محرومين، حركت
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  دانش آموزان آماده سازي مربيان و

مناسب سازي فرهنگ سازماني بر اساس معيارهاي اخالق اسالمي با تأكيد بر تقويت روحيه اخوت، - 18-1راهكار 

  ن ، خالقيت و آموزش مستمرتعاو

تأمين تسهيالت و امكانات و ايجاد ساز و كارهاي كارا و اثر بخش در آموزشهاي ضمن خدمت - 18-2راهكار 

  )1390سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، ( معلمان و تقويت انگيزه و مهارت حرفه اي براي يادگيري مداوم
 

  نتيجه گيري

مباني هستي در بخش نظري سند تحول بنيادين در ارتباط با يادگيري مداوم ؛ با عنايت به مباحث مطرح شده ؛ 

، معرفت شناختي و ارزش شناختي، اهداف ، اصول ، عوامل سهيم و موثر در يادگيري شناختي، انسان شناختي

 در بخش نظري و اهداف مؤلفه هايي از جمله تقويت و نهادينه سازي. مداوم مورد بحث و بررسي قرار گرفت

مشاركت اثر بخش و مسؤليت پذيري مردم، خانواده و نهادهاي اقتصادي، مديريت شهري و روستايي و بنيادهاي 

عام المنفعه در نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي، نهادينه كردن نگاه يكپارچه به فرايند تعليم و تربيت با رويكرد 

عمومي و افزايش مشاركت همگاني بويژه خانواده در تعالي بخشي در كليه مؤلفه هاي نظام تعليم و تربيت رسمي 

تعالي نظام تعليم و تربيت رسمي و عمومي ، تعامل اثر بخش و فعال نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي با ساير 

نهادها و دستگاه هاي مرتبط به ويژه نهاد خانواده و رسانه با تأكيد بر كاهش مرزهاي تعليم و تربيت رسمي و غير 

در بخش عملي و يا راهكارهاي سند تحول بنيادين به مناسب سازي فرهنگ سازماني بر اساس معيارهاي رسمي و 

اخالق اسالمي با تأكيد بر تقويت روحيه اخوت، تعاون ، خالقيت و آموزش مستمر و تأمين تسهيالت و امكانات و 

يت انگيزه و مهارت حرفه اي براي ايجاد ساز و كارهاي كارا و اثر بخش در آموزشهاي ضمن خدمت معلمان و تقو

يادگيري مداوم تأكيد شده كه اين موارد ناظر بر  جايگاه و اهميت يادگيري مداوم  در سند تحول بنيادين آموزش 

و پرورش مي باشد كه در پي ارتباط محيط هاي يادگيري خارج از مدرسه با محيط يادگيري درون مدرسه مي 

  .باشد
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  توان سنجي برنامه فلسفه براي كودكان در يادگيري مداوم كودكان ايراني

  1سحرسلطاني

  : چكيده 

اهداف آموزشي و   »اجتماع پژوهشي« مبتني بر جهاني فلسفه براي كودكان مدعي است مي توان با روشبرنامه 
اين برنامه بيش از يك . سال بين كودكان و نوجوانان به شكل مستمر پيگيري نمود 18تا  4پرورشي  را در سنين 

كرده و ظرفيت بايد ادعاي طرح شده را توان سنجي دهه است كه در ايران طرح و اجرا ميشود پيش از هرچيزي 
طرح مساله و كشف ادعا در دل گفتگوي . بررسي نمود راني راآموزش و يادگيري كودكان ايهاي اين برنامه در 

ي جمعي، تشخيص جمعي ، توانمندي براي توافق بر سر ادعا، پيشينه يابي و درك تاريخي مساله ها و داشته ها
در يادگيري، خود انگيزي و خود اصالحي توسط  اجتماع پژوهشي؛ تحليل، پااليش و محرك هاي انگيزشي 

برون ريزي احساسات و مديريت پيش فرض ها و تعقالت  ؛بندي  فرصت هاي يادگيري جمعيتركيب و جمع 
شفافيت در طرح و دفاع از ادعا؛ تعهد در قبال نقش ها در روند يادگيري، خودارزيابي و  ؛فردي در يادگيري جمعي

ن در آموزش و يادگيري بخشي از توانمندي هاي برنامه فلسفه براي كودكا... و  دريافت نقد از اجتماع پژوهشي
  . است كه در اين مقاله طرح و ارزيابي شده اند ايراني مداوم كودكان و نوجوان

  

  فلسفه براي كودكان، توان سنجي، يادگيري مداوم : كلمات كليدي

  

  

  

  

  

                                                            
 saharsoltani.88@gmail.comدانشگاه خوارزمي تهران، دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت ،. 1
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  : تحليل مهمترين مولفه هاي برنامه فلسفه براي كودكان 

  2اجتماع پژوهشي  )1

طرح مي كند راه اندازي  با عنوان اختصاري فبك در ايران ) P4C(فلسفه براي كودكانمهمترين ادعايي كه برنامه 
اجتماعي پژوهشي و دايره وار از كودكان و نوجوانان براي تمرين فلسفه ورزي است در اين اجتماع  نسبت سنتي  

شد كه به كودكان  گونه خواهدايا سقراطي مام 3معلم و شاگرد كنار گذاشته ميشود و معلم تبديل به تسهيلگر
هر انچه كشف ميشود با كمك ديگران است . كمك مي كند شيوه اختصاصي انديشيدن خود را در جمع پيدا كنند

دكتر يحيي . اكتشافي با تداوم و به كار گيري در زندگي روزمره كودكان همراه خواهد شد- و يادگيري پژوهشي
برشمرده  به نقل از قضاوي هاي اين اجتماع پژوهشي را قائدي در كتاب مباني نظري فلسفه براي كودكان ويژگي

  4: اند

اعضاي اجتماعپژوهشي مي توانند متنوع، از طبقات مختلف اجتماعي و داراي مليت هاي متفاوت در : شمول. 1
نكته مهم آن است كه در يك اجتماع پژوهشي ،  .باشندو هيچ محدودتي دراين باره وجود ندارد... سنين مختلف و 

  .هاى درونى حلقه خارج شود كس بدون توجيه الزم، از محدوده فعاليت د هيچنباي

كنندگان همه به يك ميزان در  كننده است اما نيازى نيست كه شركت اجتماع پژوهشي دلگرم: مشاركت. 2
به بيان ديگر، يك اجتماع پژوهشي همانند يك كتاب، يك شاكله يا يك طرح كلى . مباحثات شفاهى شركت كنند

هايى هستند كه اعضاى اجتماع را  گشتالتى از نسبت ها، ساختارهاى شبه اين شاكله. آيد حساب مى آموز به رفتمع
  .كنند به مشاركت و صحبت ترغيب مى

هاى ذهنى براى  اى از فعاليت در يك نشست طوالنى تامل در تنهايى و خلوت، فرد به رشته: معرفت مشترك. 3
تحليل موضوع تشويق خواهد شد؛ بنابراين فرد در اين مدت درگير حيرت، پرسش، استنباط، تعريف، فرض كردن، 

ـ  شود ناميده مى» تفكر توزيعى«ب كه اغل كسب معرفت مشترك هم ـ. خواهد بود... حدس زدن، تخيل، تمييز و
واسطه اعضاى ديگر اجتماع صورت  بار، اين كار به كند، با اين فرق كه اين ها مى فرد را درگير همان فعاليت

گيرد  كند، ديگرى به يك فرض نهفته در آن ايراد مى به بيان ديگر در اجتماع پژوهشي يكى پرسش مى. پذيرد مى
بدين ترتيب مسير فكرى و ذهنى طى شده در هر دو نوع تامل، يكى ... دهد و مى و آن ديگرى مثال نقيض ارائه

                                                            
2 Community of inquiry  
3 facilitator 

  47مباني نظري فلسفه براي كودكان، ص. قائدي 4
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تواند فرآيند تامل  دهد كه چگونه يك فعاليت فكرى مشترك مى وضوح اين نكته را نشان مى اما شكل دوم، به. است
  .حل را سرعت بخشد و تحقيق و دستيابى به راه

هايى از اطالعات و متون  ها، گنجينه اند، قيافه ناسان مطرح كردهش گونه كه روان همان: ى چشم در چشم رابطه. 4
در اجتماع پژوهشي، . ها را مطالعه و تفسير كنيم كنيم آن طور مداوم سعى مى اند كه ما به اى از معانى پيچيده

  .شود آموزان فراهم مى ها براى دانش هاى معرفتى چهره فرصت دقت در گنجينه

كوشند معانى هر جمله، هر موضوع و هر  مشتاق دانستن هستند و درنتيجه، مى كودكان: وجوى معنا جست. 5
  .اى را از دل آن بيرون بكشند تجربه

از . هاى فكرى اين نظرات است اين ويژگى شامل بررسى نظرات بديل با ارزيابى داليل و پشتوانه: تامل و تعمق. 6
آيد، درباره اين  عمل مى آوردن آمادگى داورى و قضاوت بهدست  آنجا كه تامل و تعمق معموال براى مهيا شدن و به

توان با بحث و مباحثه،  معموال تامل و تعمق را مى. گوييم عنوان ارزيابى داليل و آراى بديل سخن مى فرآيند به
همچنين . كننده الزم نيست بكوشد تا ديگران را به پذيرش موضع خود وادارد مقايسه كرد؛ چون تامل

  .خواهد به ديگران بقبوالند، باور داشته باشد ه هم الزم نيست به موضعى كه مىكنند مباحثه

گر »خوداصالح«طرفانه، تحقيقى است در يك موضوع مهم با روشى آزاد،  پژوهش بى: غرض بودن بىطرف يا  بى. 7
ها  ها، نظرگاه ارزشاين تحقيق بايد به نتيجه و توافقى بينجامد كه عالوه بر همه مالحظات، . و تابع مقتضيات متن

  .كننده در اجتماع پژوهشي را نيز در بر بگيرد و امور مورد عالقه افراد مختلف شركت

) پردازند ها به ايفاى نقش مى يا كودكانى كه در داستان(ها، كودكان خيالى  در ادبيات فلسفى داستان: ارائه الگو. 8
اين مطلب را با روش تعليم و تربيت . او فلسفى باشندتوانند الگويى براى كودكان حاضر در كالس جهت كندوك مى

ها اعتقاد بر اين است كه معلم، الگويى براى شاگردان  حاكم در مدارس ابتدايى سنتى مقايسه كنيد كه در آن
  . است

ها غير  وقتى كودكان در ميان خودشان به بحث مشغولند، براى آن: عنوان يك شيوه طلبى به چالش يا مبارزه. 9
ها و  خواهند دليل حكم ها مى در واقع آن. مبارزه بطلبند گاه بدون غرض به نيست كه همديگر را گه عادى
ها يكديگر را با حرارتى خاص زير پرسش  اگر آن. ها را بدانند ن هاى دوستان خود يا معناى جمالت آ داورى

دست  كودكان از اجتماع پژوهشي به اى كه تجربه. شناسند برند، براى اين است كه راه ديگرى براى چالش نمى مى
ها خوب است،  دهد كه زير پرسش بردن عقايد و باورهاى ديگران و به چالش كشيدن آن ها ياد مى آورند، به آن مى
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ها تنها  بزرگ آدم«معموال كودكان وقتى بدانند كه . شرط آنكه عصبانى نشوند و اصول اخالقى را رعايت كنند ولى به
  .شوند تر مى ، آرام»ه معقول بودن يا دليل خواستن اشتياق دارندافرادى نيستند كه ب

. اى خردمندانه و عاقالنه را دارد كارگيرى شيوه دهنده اين است كه فرد، توانايى به معقول بودن نشان: معقوليت. 10
توانايى فرد در  .تاثيرپذيري فرد نيز هست   شود، بلكه در بر گيرنده معقول بودن، نه تنها شامل نحوه عمل فرد مى

  .اي برخوردار است ها از اهميت ويژه داليل ديگران يا قدرت پذيرش آن گوش دادن به

هدف هر كالس در اجتماع پژوهشي، ترغيب اعضاى حلقه به تامل است؛ يعنى ترغيب به قرائت : خواندن. 11
ها  ر اندازه كه هر يك از اين مهارتالبته ه. وگوي همراه با تامل همراه با تامل، پرسش همراه با تأمل و نيز گفت

  .همان اندازه تامل را در دو مورد ديگر نيز باال خواهد برد آميز باشد، به احتمال زياد، به موفقيت

ى اعضاى  به بيان ديگر، همه. است» خوداصالحى«هاى اجتماع پژوهشي،  يكى ديگر از ويژگى: خوداصالحى. 12
حل  عنوان راه هاى جايگزينى را به كنند تا فرضيه گذارند و تالش مى بين مى رهحلقه، مسائل و آراى همديگر را زير ذ

  )1385نقل از قضاوي،  ؛ به1987ليپمن، . (شده بيان كنند ممكن براى مسئله و مشكل مطرح

سال پي ريزي ميشود،  18تا  4يادگيري بر مبناي برنامه فلسفه براي كودكان در اجتماع پژوهشي كودكان 
روزمره در زندگي  ف اين برنامه كنشمندي و عامليت كودكان و نوجوان در طرح پرسش هاي بنيادي مهمترين هد

  ). تفكر خالق+ تفكر مراقبتي+ تفكر انتقادي ( كنشمندي مبتني بر. و يافتن راه حل ها به شكل جمعي است

تفكر انتقادي را استدالل، ما سعي ميكنيم ": ماتيو ليپمن در كتاب تفكر در تعليم و تربيت اينگونه مي نويسد
احتجاج، قياس و استقرا، صورت و ساختار و تركيب بشناسيم، اما نمي دانيم هيجان ها چگونه به انديشه هاي ما 

   5".شكل و جهت مي دهند و آنها را در يك چارچوب منسجم يا نگرش هاي متنوع بيان مي كنند

فرايندي كه بايد مولفه هاي فكري . لسفه ورزي استيادگيري جمعي مبتني بر ف P4Cمهمترين اصل در برنامه 
در ادامه بررسي . ضمن آن را شناخت تا بتوان به توان سنجي و امكان يابي ساير فاكتورهاي اين برنامه رسيد

  : اجتماع پژوهشي به عنوان حلقه اوليه يادگيري به توصيف فلسفه ورزي مبتني بر انواع تفكر مي پردازيم

  تفكر هنجاري  )1

» بايد و هست«وقتي والدين يا مربيان ناظر امري خطا و اشتباه هستند ذهن آنها به سرعت به كشف رابطه بين 
مي پردازد بخشي از توجه آنها معطوف امري است كه رخ داده و بخش ديگر توجه آنها معطوف به امري كه بايد 

                                                            
  353تا  342ص در تعليم و تربيت تفكر ليپمن، 5
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مراقبه در تفكر هنجاري با شناخت همراه 6. مي ناميم تفكر هنجاريتفكر و تالم در اين ساحت را . رخ مي داد
است ، كل فرآيند جلب توجه كودك و نوجوان به سمت هنجاري انديشيدن در بستر عمل شناختي شكل مي 

  . گيرد

 تفكر ارزش گذار  )2

ارزش گذاري با قدر  7".ميان ارزش گذاري و ارزشيابي بايد تفاوت قائل شويم":جان ديويي بر اين باور بود
براي . داني و عزيزشماري همراه است در حالي كه ارزشيابي با تشخيص كيفيت مبتني بر جنبه عقالني است

تشخيص هنجارها و دعوت به سوي اقدامات اخالقي مطلوب بايد مرز بين ارزش گذاري و ارزشيابي را به 
  . روشني بشناسيم

 تفكر عاطفي  )3

به عنوان مثال وقتي كودكي با . مبتني بر هيجان و عاطفه انتخاب گر آنهاستاين تفكر در كودك و نوجوان 
كلمات توهين اميز روبرو مي شود احساس حقارت ميكند پيش از آنكه ذهن كودك وارد قياس و استنتاج شود 

و  عاطفه او تحريك ميشود و در واقع تفكر عاطفي از مهمترين جنبه هاي شناختي بشريست كه در تعاليم ارسطو
  .روسو هم بدانها پرداخته شده است

 تفكر مراقبتي فعال  )4

شناخت ارزشندي هر چيز و تالش براي مراقبت از آن در نهاد بشر قرار دارد، افراد فارغ از روابط و كنش هاي 
. مكانيكي با تركيبي از آينده نگري و ارج نهي به داشته هاي پيشين به محافظت از داشته هاي خود مي پردازند

تفكر كنشمندي هيجاني و تصادفي در افراد را تقليل داده و مراقبت را مبتني بر درك افراد از داشته ها و سود  اين
  . و ضرر ها شكل مي دهد

در برنامه فلسفه براي كودكان براي كنترل رفتارهاي ضد اجتماعي كودكان و نوجوانان هر سه  ساخت تفكر 
ده در باال بين كودكان و نوجوانان با ارائه محرك هاي داستاني از خالق با سطوح تعريف ش+ انتقادي+ مراقبتي

  .زندگي روزمره آنها همراه است

حاال به سراغ مهمترين توان ها و امكان هاي موجود در فرايند يادگيري مبتني بر برنامه فلسفه براي كودكان و 
  . امل آنها بررسي كنيممي رويم تا امكان يادگيري مدام را بر بستري حتداوم اين يادگيري ها 

                                                            
6 Normative thinking  

  5ص . ه انتقادي در اخالق،طرح يك نظريديويي،  7
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 :  مبتني بر حيرت طرح مساله )5

كه عموما از زندگي  تلنگريا  محركگفتگو و ديالوگ مهمترين ركن اجتماع پژوهشي است كه با يك 
كودكان فرا مي گيرند كه چرا ها و . روزمره كودكان اخذ ميشود با توافق جمعي آنها انتخاب مي گردد

چگونه هاي خود را فراموش نكرده و چيستي هر شيء  و رخداد را در سطح تاملي باالتر به چيستي يك 
ميشناسند، برخي از پرسش ها علمي انواع مساله ها را . مساله براي پويش فكري و گفتگو بدل كنند

هستند و پاسخ مشخصي دارند كه مورد توافق عقل عرفي است در دانشنامه ها مي توان پاسخ به آنها را 
اما پرسش هايي هستند كه هركس پاسخي بدان مي دهد و به تعداد افراد بشر در تاريخ هستي . يافت

ي هستند و حاال نوبت كودكان است كه به طرح اين پرسش ها فلسف. پاسخ هايي بدانها داده شده است
چه چيزهايي زيباست و چه . آنها پرداخته و پاسخ خود را به جمع ارائه دهند و پاسخ آنها را بشنوند

  ...چيزهايي زشت؟ چرا زيبا هستند؟ زيبايي چيست؟ زشتي چيست؟ و 

 : پيشينه يابي  )6

ي تا حدي با پيشينه يابي علمي متفاوت يافتن سبقه يا پيشينه مسائل طرح شده در اجتماع پژوهش
در واقع نيازي نيست كودكان از قبل پاسخ هايي كه پرسش هاي بنيادين آنها داده شده است را . است

بلكه انها تمرين ميكنند مسيرهاي رسيدن به . بدانند و مرور كنند و به دنبال پاسخي بديع تر باشند
بدين منظور بايد مهارت مفهوم يابي از . د رديابي كنندپاسخ شخصي را از دل جتماعي كه در آن حاضرن

دل تجارب روزمره را كسب كنند و در واقع مفاهيم مشترك و متفاوت حول يك موضوع كه به پرسش 
كودكان با مفهوم زيبايي و چيستي آن  درگير مي .  كشيده شده را در ذهن خود منسجم و بيان كنند

زيبايي افالطون و نظريه هاي ديگر چيزي بدانند با گفتگو از  ثل خير وشوند قبل از آنكه درباب م
اگر باشد بايد چگونه . مصاديق زيبايي مي گذرند و به دنبال اين  ميروند آيا زيباترين چيز وجود دارد

آيا همه چيزهايي كه قبال  ؟زيباترين چيز وجود داردين همه تفاوت سليقه براي شناختن باشد؟ چطور ا
  م االن هم  به گمانمان زيبا هستند؟ زيبا مي دانستي

 تشخيص محرك هاي انگيزشي يادگيري  )7

بعد از اينكه كودكان مهارت هاي طرح سوال و پيشينه يابي مفهومي و مصاقي را  P4Cدر برنامه 
آموختند مي توانند محرك هايي كه آنها را به فرايند گفتگوي جمعي مي كشاند را تشخيص دهند ، اين 
مهارت باعث مي شود حضور معلم و مربي و تسهيل گر به عنوان كسي كه موضوع يادگيري را تشخيص 

كودكان با كسب اين مهارت مي توانند ارزشمندي ايده را در دل . كند كمرنگ تر خواهد شد و عرضه مي
تجارب روزمره كشف كنند؛ اين امر ميسر نميشود جز با كشف ادعاها به واسطه محرك هاي انگيزشي 
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نقش تسهيلگر براي چشيدن اين لذت توسط .  بحث هاي جمعي و لذت تحريك يك جمع براي اكتشاف
  . عضاي اجتماع پژوهشي بسيار مهم استتك تك ا

 شفافيت در طرح ايده و دفاع از آن  )8

كودكاني كه مهارت هاي تشخيصي براي موضوعات يادگيري و گفتگو را كسب ميكنند  در گام بعدي 
چون انتخاب ايده هاي مهم براي گفتگو به شكل دموكراتيك و با . مهارت طرح ايده روشن را فرا ميگيرند

د كه عرضه راي گيري اعضاي اجتماع پژوهشي ميسر است، آرام آرام اين تكنيك در كودكان دروني ميشو
روشن و شفاف ايده مي تواند يك امتياز براي درك سخن يكديگر و ياد دادن به يكديگر باشد، كودكان 
تالش ميكنند تا اطالعات جانبي در خصوص مفهوم پيشنهادي خود را باال ببرند و قبل از طرح آن تا 

ه اي كه پرداخته شده و براي دفاع از ايد. جايي كه اماكن دارد آن را نزد خود ورز داده و اصالح كنند
ارائه آن زحمتي كشيده شده است نزد جمع باعث مي شود خوب شنيدن و خوب ديدن بچه ها به منظور 

  . يادگيري بهتر از هم نيز تقويت شود

 تعهد در قبال نقش ها در روند يادگيري )9

.                      ارزياب. 3ياددهنده . 2گيرنده ياد. 1: مهمترين نقش هايي كه در امر يادگيري ميشناسيم عبارتند از          
؛ عاطفي، هنجاري، وارد خواهد شد تفكر به منظور يادگيري در ساحات مختلفي  P4Cدر اجتماع پژوهشي 

ن ورود و اي. در واقع هر كودكي به شكل متناوب نقش هاي گوناگوني را پذيرا و عملياتي خواهد كرد... مراقبتي و 
خروج دم به دم در نقش هايي كه فرايند گفتگو و يادگيري جمعي را ميسازند سياليت جايگاه ها  و نسبي بودن 
موقعيت هاي مفاهمه را نزد يادگيرنده ها دروني خواهد كرد يادگيرنده هايي كه منفل نيستند و بايد نقش ها را 

  . بسازند بپذيرند و بدانها متعهد باشند

 فرصت هاي يادگيري  ايده ها وتجزيه، تركيب، پااليش  )10

مهارت مهم بعدي كه كامال منوط به يادگيري مهارت هاي پيشين است توان تجزيه و تركيب و پااليش 
ايده ها به شكل فردي و بين فردي در دل اجتماع پژوهشي است، اينكه هر ايده اي شامل چه اجزاي 

ه سازگارند؟ اگر چند جزء از ايده ها با هم تركيب شوند منجر به ايده آيا اين اجزاي سازند. سازنده ايست
مد و نامرتبط و مغالطه ها كدامند؟  ادراك نادانستني ود يا خير؟ بحث هاي زائد و ناكارآاي جديد مي ش

نياز به اين توانمندي ها به منزله يك تهديد براي جمع و تبديل محرك ها به فرصت هاي يادگيري 
در عين حال پالودن ايده هاي شخصي براي هم افزايي ايده هاي مشاركتي امر مهمي است  ذهني دارد،

 . كه در دل اجتماع پژوهشي فبك پيگيري مي شود

  



 

  

 هشتمين همايش انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران

 فلسفه آموزش و يادگيري مداوم 

 چمران اهواز دانشگاه شهيد

 1395اسفند  5و  4

 

332 

 

 خود انگيزي به منظور خوداصالحي در روند يادگيري  )11

ارزش گذاري ها، تشويق و تنبه ها مهمترين عوامل بيروني براي خود اصالحي فردي در روند سنتي 
زماني يادگيري رخ ميدهد كه همراه با ارزش يابي دروني كودك باشد  P4Cمبتني بر برنامه . موزش اندآ

بتواند از تغييرات . و او به شكل خودانگيخته بتواند خودش را با قبل گفتگو در جمع مقايسه كند
ازد و از اين بدون خجالت به ارزيابي اشتباهات خود بپرد. احساسي و شناختي خود توصيفي ارائه دهد

  . روند لذت ببرد

 توافق نهايي بر سر ادعا و ثبت روند يادگيري  )12

درك نقاط اشتراك  P4Cمهمترين مهارت براي به نتيجه رساندن يادگيري مداوم جمعي در برنامه 
به رسميت شناختن حفره هاي خالي ياد گيري و . بدون حذف نقاط اختالف و توافق بر سر آنهاست

در واقع . مفاهيم مبهم و توافق بر سر مفاهيم روشن به منزله ادراك پلكاني و گام به گام جمعي است
  . متعهد بودن براي بستن متفقانه پرانتزهاي باز هر بحث  بدون نزاع و سخت گيري 

 خودارزيابي در روند يادگيري مداوم  )13

تكنيك نوشتن ايده ها و روال تغييرات در يادداشت هاي شخصي بهره مي برند از سويي دانش آموزان از 
ديگر تسهيل گر و معلم هم ايده هاي اصلي و مخالفت هاي اساسي با هر ايده را بر تابلو ثبت مي كنند تا 

شي از آنها در پايان هر اجتماع پژوه.  دانش آموزان بتوانند روال تغيير ايده ها و داليل را مرور كنند
پرسيده مي شود از اين  جمع چه آموختي؟ چه احساسي داري؟ تصميم داري  روي چه مفهوم يا ايده 
اي كار كني؟ دانش آموز داوطلبانه برداشت هاي شخصي اش از روند تغيير خود را مي گويد و ثبت 

و با هم همديگر  جلسه دانش آموزان دريافت هاي خود را جمع بندي مي كنند هشتيا  چهارهر . ميكند
مهمترين ويژگي اين خودارزيابي ها  تقويت مهارت به اشتراك گذاشتن مكونات شخصي . طرح مي كنند

. تقويت مهارت ارزيابي ديگري براي يادگيري شخصي. تر  نزد ديگران به منظور يادگيري بيشتر است
  . همچون تصحيح ديكته براي يادگرفتن امالي دقيق تر كلمات

، 9، راهنمايي8شيزانگ«برتون، آموزش را .  ندگانه يادگيري در برنامه فلسفه براي كودكان بررسي شدهمولفه هاي ن
اگر اين تعريف از آموزش را مبنا قرار داده  و به دنبال . 12تعريف مي كند» يادگيري و 11تشويق ، 10جهت دهي

                                                            
8 Stimulation 
9 Guidance 
10 Direction 
11 Encouragement 

12 . Chuttam.S.S. 1992.p:4 
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پتانسيل هايي براي تداوم اين مفهوم يادگيري در ) P4C(باشيم برنامه فلسفه براي كودكان  13يادگيري مستمر
  . آموزش دارد كه مي تواند مورد توجه واقع شود

  

  : منابع 

    1395يحيي، مباني نظري فلسفه براي كودكان، مرآت، .قائدي ١
 1390زاد اسالمي ، آتفكر در تعليم و تربيت ، ليپمن ماتيو؛ دانشگاه  ٢

  1881،  نشر شيكاگو.اخالق، ، طرح يك نظريه انتقادي در جان ،.ديويي  ٣
۴ Chuttam.S.S. 1992. innovations in teaching – learning precess Ed VikAs -publishing House pvT.LID  

                                                            
13 Life Long Learning 
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  جهت استفاده از يادگيري مداوم عناصر فراموش شده برنامه ريزي درسي در خانه تكاني و تحول
  1دكتر زهرا قنبرپور

  
  چكيده

ريزي درسي يك عامل راهبردي است براي رسيدن به اهداف آموزشي و يادگيري مداوم كه  برنامه
 حاضر با هدف بيان پژوهش. شود هدف آن نتيجه مطلوبي است كه رفتار در جهت آن هدايت مي

 تحول در عناصر فراموش شده برنامه ريزي درسي جهت استفاده از يادگيري مداومخانه تكاني و 
اسالمي به تبيين حقوق متقابل معلم و متعلم  عبا استفاده از منابو با روش كيفي و تحليل محتوا 

فرايند تعليم و تعلم بين در : حاكي از آن است كه  يافته ها. است پرداختهجهت يادگيري مداوم 
معلم و متعلم حقوق و تكاليف متقابلي برقرار مي گردد كه رعايت اين حقوق از سوي طرفين در 

در گذشته و در آموزش هاي . أثير اساسي داردتيم و راهيابي فرد به كمال مطلوب اعتالي امر تعل
با رسمي  ولي يت مي شدغير رسمي اين حقوق نامدون، به نحو احسن از سوي معلم و متعلم رعا

عدم : مواردي چون. شدن آموزش و پرورش عوامل چندي اين حقوق را مورد هجوم قرار داد
تعادل در تبيين حقوق معلم و متعلم، امكان جايگزيني معلم با شيوه هاي آموزش مجازي، تحول 

هنگ تحول فر ،توقعات بيش از اندازه در دانش آموزان تحقق ،در نظام هاي آموزشي سنتي
اند  امروز به رشدي رسيده اگرچه دانش آموزان. امثال اينها از اهم اين عوامل هستند خانواده ها و

ولي در قبال اين رشد بايستي به وظايف  ؛هاي خود را بر عهده بگيرند كه مسئوليت تصميم
  .نظر بگيرندنيز متقابل خويش نيز آگاهي داشته و حقوق معلمان را در 

  
  وق، تكاليف، معلم، متعلم، تعليم و تربيتحق :واژگان كليدي

  
  مقدمه - 1
در بيان اهميت علم و دانش همين بس كه رب به معني تربيت كننده و مـعـلّم به معني تعليم دهنده از اسامي   

نخستين معلم بوده و همزمان با خلقت انسان تعليم و تربيت او را نيز خداوند سبحان . شـريـف خـداونـد هستند
پـيـام آوران در مرتبه بعد  .و همين ويژگي عامل برتري انسان بر فرشتگان و جنيان بوده است آغاز كرده

، وظيفه خطير تعليم و تربيت انسانها را بر دوش داشتند كه هر يك در حد تـوان و موقعيت خويش بدان )ع(الهـى
بيت دانسته و هركدام متناسب با نيز بزرگترين وظيفه خود را تعليم و تر) ع(امامان معصوم. اقدام نموده اند

                                                            
  دكتراي فلسفه تعليم و تربيت ١

Z_ghanbarpour@ymail.com 
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موقعيت سياسي و اجتماعي زمانه خويش به شيوه هاي گوناگون به تعليم وتربيت و آگاه سازي مردم مي 
  . پرداختند

از سوي ديگر انسان به سبب آموختن بيان از خداوند كه منشاء اصلى تعليم و تربيت است، هم مي تواند اين   
اينجاست كه نقش متعلم به  .ل سازد و هم مى تواند آموزش هاى ديگران را فرابگيردآموخته ها را به ديگران منتق

 .عنوان روي ديگر سكه ي فرايند تعليم و تربيت آشكار مي شود

. تعليم و تربيت از امتيازات ويژه آدمى است و همه پيشرفت هاى مادى و معنوى انسان ، درگرو اين امر اسـت  
هاي  يكي از ارزش.  اسالم ، بلكه نـزد همه اقوام و ملل از جايگاهى رفيع برخوردار استمعلّم و مربى نه تنها در 

هلْ يستَوِي الَّذينَ يعلَمونَ و  ..«{: كريمن آبنابر نص صريح قر .تسا» علم و دانش«اسالمي در قرآن، واالي 
دارند، و  برتري و فضيلت، از آن كساني است كه در راه تحصيل علم گام بر مي« )9/الزمر(»...الَّذينَ ال يعلَمونَ

  }».سازند از عمر خود را به تعليم و تعلم سپري مي بخشي
ارتباط بين معلم و متعلم در فرايند تعليم و تربيت براي طرفين حقوق و تكاليفي را بوجود مي آورد كه رعايت 

دين مبين اسالم با درك درست اين واقعيت . استحكام روابط بين آندو مي گرددآنها سبب اعتالي امر آموزش و 
  .اين حقوق را مورد تأكيد بسيار قرار داده است

هاي  تعليم و تربيت بايد با تحوالت روز هماهنگ شود، يعني بايد بتواند خود را با فرهنگ، نيازها و خواسته
به گونه اي است كه معلم در مقابل  آموزشي مااضر ساختار متأسفانه  در حال ح. جوامع امروزي هماهنگ كند

شايد يكي از مهمترين علل اين مشكل عدم شناخت و عدم . حالي كه بايد در كنار او باشد قرار دارد در متعلم
  .اعتقاد به حقوق متقابل معلم و متعلم براساس دستورات دين مبين اسالم است

فرهنگ غني اسالم نيز، بـا تعابير زيبايى مقام  .جايگاهي است بس رفيعدر تمام فرهنگ ها، معلّم و متعلم را 
معلمي كارى .  شامخ معلّم و استاد را ستوده است، كه در عين حال ، بيانگر اهميت تعليم و تربيت نيز مي باشد

 .بس شريف و حساس بوده، پس سزاوار است كه خصوصيات و ويژگي هايى را نيز داشته باشد

  
  روش پژوهش - 2

واحــد تحليــل در پــژوهش .نجــام شــده اســتا تحليــل محتــوا پــژوهش حاضــر از نــوع كيفــي اســت و بــه روش
 ايـن  در بحـث  مـورد  ويژگيهـاي  .مـي باشـد   برنامه درسي حاضر،كتب،مقاالت و ديگر بانكهاي اطالعاتي در زمينه 

دهد،  نمايش تمامي مطالب را نميي  از آنجا كه حجم مقاله، اجازه .باشد مي تربيتي علوم ديدگاه از برگرفته مطالعه
 .شود در برخي از موارد، صرفاً به نكات مهم برخي مطالب ارجاع داده مي
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 مفهوم يادگيري مداوم - 3

يادگيري «، »يادگيري مادام العمر«، »يادگيري دردوران زندگي«:يادگيري مداوم،تحت عناوين ديگري مانند
يك روش است و يا يك ابزار؟ مقصد است يا فرايند؟ و يادگيري مداوم چيست؟ آيا . هم آمده است» مستمر

باالخره محدوده آن كدام است؟در پاسخ به اين پرسش ها بايد گفت ،يادگيري مداوم، داراي كليتي است كه همه 
سطوح و مراحل سني را در برمي گيرد و در پي آن است تا محيط هاي يادگيري خارج از مدرسه را با محيط 

يادگيري مداوم بيانگر آن است كه . ه ارتباط دهد و مرزهاي تصنعي يادگيري را از بين ببرديادگيري درون مدرس
. هر محيطي ،بالقوه يك محيط يادگيري است و در نتيجه مدرسه ديگر جايگاه منحصر تعليم و تربيت نيست

اين نوع آموزش، . ردآموزش مداوم داراي جامعيتي است كه كليه اجزا و عناصر آموزشي و پرورشي را در برمي گي«
نظام آموزشي خاصي نيست، بلكه بستري است كه هر طرح آموزشي جامع بر مبناي آن ايجاد مي شود ، لذا بايد 

،  Ebrahimzadeh(ٍ» زمينه ساز پيشرفت و توسعه هر يك از اجزاي تشكيل دهنده نظام تربيتي باشد
1373P86, 

نساني است كه بياموزد چگونه نيات و افكار خود را بيان كند ، ماهيت حقيقي در اين نوع آموزش، تربيت آن گونه ا
انسـان، موجـود   . چگونه محيط را مورد پرسش قرار دهد و هر چه بيشتر شخصيت واقعي خود را بازيابد و بازنمايد

كامل نشده اي است كه فقط با برخورداري از آموزشي كه سمت و سويِ آن يادگيري دايمي و همه جانبه باشد به 
بدين لحاظ آموزش و پرورشي كه بر مبناي فلسفه آموزش مداوم ايجاد و گسترش يابـد ،  . كوفايي خواهد رسيد ش

. به تحقق رسـاندن هسـتي وشـكوفايي همـه توانـايي هـاي بـالقوه وجـود انسـاني را مـورد توجـه قرارخواهـد داد            
است كه جهت آن را خود شخص يادگيري مداوم، رشدي «در تعريفي از يادگيري مداوم مي نويسد ) 1981(گراس

تنها ثروت واقعي كـه فـرد از   . تعيين مي كند، يعني فهم خويش و جهان و كسب مهارت ها و توانايي هاي جديد 
آموختن مداوم، يعني فـرح و شـادماني نحـوه كـار بـا اشـياء       . كف نخواهد داد ، سرمايه گذاري بر روي خود است 

» تـازه جهـان، لـذت سـاختن چيـزي بـه تنهـايي يـا بـا ديگـران           ،شعف و شورآگاه شدن از برخـي زيبـايي هـاي   
)Farjami،1372P 86( 

  تعليم مقدم است يا تربيت؟ -4
معلم يا متعلم در آيا آيا تكاليف و حقوق معلم و متعلم فقط خالصه به تعليم دروس تخصصي آنها مي شود؟ 

  ؟زمينه هاي ديگر هيچ مسؤليتي ندارند
  .تعليم و تربيت را بيان كرده و اهميت آنها را نسبت به يكديگر بسنجيمبايد ابتدا تفاوت هاي در پاسخ 

تعليم و تربيت با يكديگر آورده شده اند كه در سه آيه از آنها تربيت مقدم شده  كريم نآدر چهار آيه ي قر
رذايل اخالقي ها و عقايد باطل و خرافى و  منظور از تربيت يا تزكيه، پاك ساختن روان انسان از پليدىزيرا است 

تا زماني كه جان آدمى از اين آلودگي ها پاك نشود، بستر مناسبي براي تعليم كتاب الهى و حكمت و . مي باشد
  .دانش فراهم نمي گردد
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بر . افالطون در تشريح نظريه ي مثُل خود، از مثالي استفاده مي كند كه به تمثيل غار شهرت يافته است
افرادي را فرض كنيم كه از بدو تولد در غاري زنداني باشند به تاريكي : ويداساس اين تمثيل، افالطون مي گ

اگر كسي بخواهد ايشان را به روشني روز هدايت كند، در برخورد با نورخورشيد چشمانشان . خو گرفته اند] جهل[
) هدايت(خورشيد بايد كم كم اينان را به نور. آزار مي بيند، لذا در برابر خروج از ظلمت غار مقاومت مي كنند

عادت داد تا از حركت به سمت نور و روشنايي احساس ناراحتي نكرده و در برابر آن مقاومت 
  )Talebzadeh, 2012,p46( ؛)Lotfi,1974,p345.(نكنند
موارد در آن يك آيه هم كه تعليم بر تربيت مقدم شده، يحتمل اشاره به تقدم اجرايي تعليم دارد، چرا كه  اما

. به عبارت ديگر معموالً تا تعليم نباشد، تربيتى نيز صورت نخواهد گرفت. نيز بايد به فرد تعليم دادرا تربيتي 
معلمين شيمي و فيزيك و رياضي و زيست وساير علوم محض نيز ابتدا بايد روح و روان فراگيران را آماده سازند و 

  .اهم را فراموش كرد و به مهم پرداختپس چگونه مي توان  .سپس آموزه هاي علمي را به آنان انتقال دهند
به جهت . تعليم و تربيت تفاوت هايي دارند كه براي بيان اهميت و تقدم تربيت بر تعليم مفيد خواهد بود

  :مشهود استفرهنگ اسالمي در جدول زير  بر اساسرعايت اختصار، برخي از مهمترين اين تفاوت ها 
  

  مقايسه ي تعليم و تربيت
  

 هدف  
 اصلي

  .رشد و شكوفايى تمامي توانايي هاى بالقوه انسان را در نظر دارد )پرورش( تربيت
تعليم 

 )آموزش(
  .بيشتر به دنبال انتقال معلومات است

 زمان
گاه يك عمر طول مي كشد ولي تربيت محقق نمي . به مدت زمان بيشترى نياز دارد )پرورش(تربيت 

  .شود
تعليم 

 )آموزش(
  .كمتري نياز داردبه مدت زمان 

 گستره
  .تمام ابعاد زندگي افراد را در بر مي گيرد.فراگير و چند بعدي است )پرورش(تربيت 

تعليم 
 )آموزش(

  .هر علمي فقط در يك مورد خاص است. تك بعدي است

 جايگاه
  .با روح و روان و جان فرد سرو كار دارد )پرورش(تربيت 

تعليم 
 )آموزش(

  .سروكار دارد با ذهن و فكر فرد

 روش انجام  
  .جاي معيني ندارد و در همه جا امكان انجام دارد. بيشتر غير رسمي است )پرورش(تربيت 

تعليم 
 )آموزش(

  .و در مكاني رسمي مثل مدرسه و دانشگاه انجام مي شود. بيشتر صبغه ي رسمي دارد



 

  

 

 تربيت ايران هشتمين همايش انجمن فلسفه تعليم و

 فلسفه آموزش و يادگيري مداوم 

 چمران اهواز دانشگاه شهيد
 ١٣٩۵اسفند  ۵و  ۴

 
 

338 

 

كيفيت   
 معلم

   .گذارند محيط به نحوى برتربيت فرد تأثير مىتمام عوامل . معلم خاصي ندارد )پرورش(تربيت 
تعليم 

 )آموزش(
  .معموالً بوسيله معلّم و آن هم به صورت تخصصي صورت مي گيرد

 سن

تأثير آن در هر سني . حتي قبل از دوران جنيني آغاز مي شود. سن خاصي ندارد )پرورش(تربيت 
  )فضيل عياض. (هدايت شدندبسياري از بزرگان در بزرگسالي يا كهنسالي . ممكن است

تعليم 
 )آموزش(

الزمه ي آن رسيدن به سني خاص است كه فرد به توانمندي هاي ذهني الزم براي 
همچنين تاثيرآموزش در سنين خردسالي بيش از تاثير . درك معلومات دست يافته باشد

  .آن در بزرگسالي است

 اثرات 
 فقدان

در طول تاريخ، خسارت ناشي از عالمان فاقد تربيت در جوامع بشري شديدتر بوده  )پرورش(تربيت 
  . است

تعليم 
 )آموزش(

  .تربيت شدگان بي تعليم تاثيرات منفي كمتري بر جاي گذاشته اند

 سمت
  جريان

ادب از كه آموختي از بي .(در تربيت مي توان از همه كس و همه چيز درس گرفت )پرورش(تربيت 
  )ادبان

تعليم 
 )آموزش(

يعني هميشه فرد عالم به يك موضوع، . سيالن علم از سوي عالم به سمت جاهل است
  . مي تواند آن موضوع را به فرد فاقد آن انتقال دهد

 تعداد
  چراكه روح و جان انسان نامحدود است. زمينه هاي تربيت نامحدود است )پرورش(تربيت 

تعليم 
 )آموزش(

بودن علم بشر، تعداد علوم گرچه زياد، ولي نسبت به تربيت محدود به دليل محدود 
  .است

 نتيجه
  .بيشتر درپي منافع اخروي و پايدار است  و به اخالقيات مي پردازد )پرورش(تربيت 

تعليم 
 )آموزش(

  .بيشتر در پي منافع مادي و ناپايدار بوده، سعي در تسهيل زندگي دنيوي فرد دارد

  
اگر معلمي تنها به تعليم . مطالب فوق در خواهيم يافت كه اهميت تربيت قابل قياس با تعليم نيستبا توجه به 

پرداخته و از تربيت و تزكيه و پرورش او غافل شود، حقوق او را به جاي نياورده است و در هدايت او به  متعلم
خسارات . يز همين مورد باشدشايد يكي از مصاديق حق الناس ن. سمت فالح و رستگاري كوتاهي نموده است

در طول تاريخ جوامع بشري را بسيار آزار داده و معلمين آنان كه در تزكيه و ) تربيت(ناشي از عالمان فاقد تزكيه 
 .پيرايش آنها كوتاهي كرده اند، در عقوبت ايشان سهيم خواهند بود
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  حق اخالقي يا حق قانوني - 5
از جمله حقوق قانوني مي باشد كه عدم رعايت آن مستوجب پيگرد و حقوق معلم و متعلم از چه نوع است؟ آيا 

مجازات است؟ يا جزء حقوق اخالقي است كه عدم رعايت آن پيگرد قانوني ندارد؟ براي رسيدن به پاسخ، با بررسي 
 البته. اجمالي در برخي منابع حقوقي مي توان تفاوت هاي مندرج در جدول زير را بين اخالق و حقوق برشمرد

  .تفاوت ها بيش از اين موارد بوده و به مهمترين آنها اشاره شده است
  

                                                            
١
  .كند بر آن حكم مي شرعي و بدون ترديدي از كليه احكام طور مستقل و جدا اموري است كه عقل انسان، به» مستقالت عقلي«   -  

  حقوق  اخالق
  .غرض اصلي حقوق، حفظ نظم اجتماعي است  . هدف اصالح فرد و پاكي روح و تزكيه نفس است

اصالح جامعه و سعادت اجتماع براي اخالق جنبه فرعي 
  .دارد

  .داردتوجه به حسن نيت و اصالح فرد در آن جنبه فرعي 

يعني ازفرد . دهد به انجام تكاليف وجداني اهميت خاصي مي
  .انجام وظايفي را مي خواهد كه ازحد قانون خارج است

كه اجراي آنها .دهد به انجام تكاليف قانوني اهميت خاصي مي
  .از طرف قانون ودولت الزامي شده است

  .مال فرد در روابط او با ديگران مطرح استدر حقوق آثار اع  .اخالق در همه موارد، شخصي و يك جانبه است

وظيفه ي آن نيل به كماالت نفساني و تأمين آرامش دروني 
  .فرد است

وظيفه ي آن ترقّي جامعه، حفظ نظم، تأمين عدالت و فراهم 
  .كردن آرامش خارجي است

ريشه . پردازد به درون اشخاص و نيت واقعي آنان مي
  .داوطلبانه است درسرشت انسان دارد و رعايت آنها 

. هاي اجتماعي نظر دارد بيشتر به مظاهر بيروني اعمال و پديده
  .شود كه از طرف قانونگذار وضع و به اشخاص تحميل مي

  .با حقوق و تكاليف فرد نسبت به ديگران مي پردازد  .پردازد به تكاليف شخص نسبت به خود و خداوند مي

يكسان عمل مي دائمي وپايداراست و درتمام ملل تقريباً 
  .كند

  .دائمي و پايدار نبوده، بنا بر مقتضيات قابل تغيير است

  . آورد در احكام خود ابتدا حق و به تبع آن تكليف به وجود مي  .آورد نه حق در احكام خود تنها تكليف به وجود مي

  .را عهده دار مي شود حقوق غالباً كنترل اجتماعي  .اخالق بيشتر در زمينه دروني كردن ارزش ها فعاليت دارد

را شامل مي  2حقوق طبيعي يا فطري يا مستقالت عقلي
  .شود

  .حقوق موضوعه را در برمي گيرد

  .اگر بدون توجه به اخالقيات وضع شود، ظالمانه است  .چون بر اساس فطريات انسان است هرگز ظالمانه نمي شود

انگيزه هاي بيروني و ملموس برانگيخته مي فرد به وسيله   .انگيزه آن غالباً دروني و يا اخروي است
  .شود

خود كنترل بوده، كمتر نياز به اهرم هاي فشار اجتماعي 
  .است

  .دگر كنترل است و اهرم هاي فشار اجتماعي ضروري است
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  فرهنگ -6
تعليم و تعلم جايگاه مقدس خود را داشت و  و هتا زماني كه فرهنگ غني اسالمي در جامعه ما حاكم بود

با گسترش ارتباطات و . معلمي شغل انبياء شمرده مي شد، حقوق معلم و متعلم نيزغالباً از نوع اخالقي آن بود
مراودات بين جوامع، انتقال يا هجوم فرهنگي بيشتر از سوي جوامع سلطه جو به سمت جوامع سلطه پذير جريان 

  . يافت
سفرهاي ناصرالدين شاه و اسالفش به بالد فرنگ، اعزام . آغاز گشتمنفي زمان قاجاريه اين سير  در كشور ما از

براي تحصيل به  -از وابستگان دربار و ناآشنا با مباني اسالمي بودند عمدتاكه  -ضعيف النفسبعضا دانش آموزان 
متعاقب آن . ربي را فراهم آوردكشور هاي استعمارگر، عواملي بود كه موجبات گسترش نفوذ فرهنگ كشورهاي غ

هريك از اين كشورها به تناسب قدرت و ميزان نفوذ خود، آداب و رسوم و منويات و فرهنگ خويش را بر كشور ما 
مجديه «حاج ميرزا محمد خان مجدالملك، يكي از معدود غرب ستيزان دوران مشروطه در رساله . تحميل كردند

 : خود مي نويسد» 

و ساير بالد خارجه برگشته اند و دولت ايران مبلغ ها در راه تربيت » پطرزبورگ «ايراني كه از شترمرغ هاي «
ايشان متضرر شده، از علم ديپلمات و ساير علومي كه به تحصيل و تعليم آن مأمور بوده اند، معلومات آنها به دو 

 )Nikzad, 2009, p113( ».استخفاف ملت و تخطئه دولت :چيز محصور شده

ن غربزدگان تا به آنجا پيش رفتند كه تقي زاده ي مشهور، به عنوان يكي از سردمداران آنان در مجله كاوه اي
  )p117( ».ايراني بايد ظاهراً و باطناً و جسماً و روحاً فرنگي مĤب شود«: نوشت

رنگ شد، اما با پيروزي انقالب و استقرار فرهنگ انقالب و اسالم و غرب ستيزي براي چند سال اين فرهنگ كم
از دريچه ي فن آوري هاي نوين ارتباطي، در غربي  فرهنگ ، ايندر سال هاي اخير با هجوم گسترده تر و سهل تر

 .بين مردم جا بازكرده است

. الزم به ذكر است كه اقتباس تمدن صنعتي و علمي و ادبي غرب نه تنها مضر نيست، بلكه ضروري است
فساد و بي ديني اين جوامع است كه چيزي جز تباهي و انحطاط به همراه  اقتباس فرهنگ بي بندوباري و مشكل

   .نخواهد داشت
همچنين براي احياي حقوق اخالقي معلم و متعلمين، ضروري است ، براي مقابله با مشكالت و نواقص مطروحه
  :پيشنهاداتي به نظر مي رسدلذا . اقداماتي از سوي مراجع مختلف صورت گيرد

  
  پيشنهادات -7

  :در سطح كالنپيشنهادات : الف
در برنامه هاي آموزشي مدارس، بدون توجه به رشته ي تحصيلي آنان يك دوره مختصر علم اخالق را  -1

اين امر نه براي تحصيل كه براي . بگنجانند كه بخشي از آن به حقوق متقابل معلم و متعلم پرداخته باشد
  .زندگي هر انساني الزم است
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لمين و اساتيد وسواس و دقت بسيار به خرج داده شود تا بهترين ها به اين شغل در انتخاب و گزينش مع -2
بايد براي معلمي آنچنان جذابيتي ايجاد شود كه اولين انتخاب نخبه ها و برگزيدگان، معلمي . روي آورند

  .گرچه اين كار در بدو امر كمي دور از دسترس به نظر مي رسد، باشد
در قالب اقدامات كوتاه مدت و بلند مدت وضعيت معيشتي معلمين اصالح شود تا آنان براي تأمين نياز هاي  -3

درحال حاضر هر اقدامي كه براي رفاه معلم صورت . خود مجبور به پرداختن به كارهاي غير فرهنگي نباشند
ن بن هاي غير نقدي به داد: به عنوان مثال. خريب مي كندتمي گيرد بيشتر شخصيت و جايگاه او را 

معلمين و قرارداد با برخي فروشگاه هاي خاص كه اجناس نامرغوب خود را از اين طريق به فروش مي 
يا صفوف طوالني معلمين، همراه با اعتراض و بي نظمي براي دريافت سبد كاال و بسياري موارد  .رسانند
  .ديگر

جايگاه معلم و متعلم وهمچنين تعليم و تربيت را  در صدا و سيما، سريال ها و فيلم هايي ساخته شود كه -4
  .تقويت نمايد

  .اجرا كند دولت آيين نامه هاي اجرايي مدون و شفاف براي روابط متقابل معلمين و متعلمين، تصويب و -5
در سخنراني هاي مذهبي و تربيتي در مساجد و رسانه هاي سمعي و بصري، مقام شامخ معلم را براي عموم  -6

  .ادآوري كنندمردم بيان و ي
متأسفانه اكنون بزرگداشت مقام معلم . در روزنامه ها و مجالت نيز بيشتر به تكريم مقام معلم پرداخته شود -7

در ارديبهشت ماه به مناسبت روز معلم، منحصر شده به گزارشي چند دقيقه اي يا مطلبي در چند سطر يا 
  .عملي نمي شوند بعضا هم مصاحبه اي با يكي از مسؤولين و دادن وعده و وعيدهايي كه

  .زندگينامه ي معلمين و اساتيد فرزانه و موفق در برنامه ي درسي مدارس و مراكز علمي گنجانيده شود -8
در اين مراكز آموزشي . معلمين از طريق مراكز تربيت معلم يا دانشگاه فرهنگيان جذب شوندحتي االمكان  -9

روش هاي فعال و نوين تدريس، حقوق معلم و  عالوه بر تدريس دروس تخصصي، به تكنيك هاي معلمي،
متعلم، روانشناسي رشد، روش هاي تحقيق، اصول و شيوه هاي طراحي سؤال، راهكارهاي مديريت زمان و 

  .مكان و ساير موارد الزم نيز توجه خاص شود
و  درحال حاضر اين دوره ها فقط براي رفع تكليف. دوره هاي ضمن خدمت بيشتر مورد توجه قرار گيرد -10

انگيزه ي الزم براي شركت در آنها لذا بعضا معلمين . تكميل گزارش عملكرد براي مسؤولين، انجام مي شود
  .را از دست داده اند

كالس . براي خانواده ها كالس ها ي آموزشي منظور شود تا آن ها با حوق معلم و متعلم بيشتر آشنا شوند -11
در صورتي كه از  -ساالنه ي مدارس در نظر گرفته مي شودهاي آموزش خانواده كه اكنون در برنامه ي 
مي تواند در جهت شناسانيدن حقوق متقابل معلم و متعلم  -اساتيد مجرب و آموزش ديده استفاده شود

  .نقش ارزنده اي را ايفا نمايد
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در صورت تخلف از حقوق متقابل معلم ومتعلم، و هتك حرمت هريك از طرفين توسط طرف ديگر يا  -12
تا هيچكس حتي تصور بي حرمتي به اين دو . ص حقيقي و حقوقي ثالث، مجازات ها يي اعمال شوداشخا

  .خصوصاً معلمين و اساتيد را در ذهن نپروراند
  . رايگان فراهم گرددبهتر و براي دانش آموز مستعد و ساعي و مؤدب به آداب اسالمي امكانات تحصيل  -13
در دوره هايي چند ساله، از معلمين آزمون هاي جامع . باشندمعلمين از نظر علمي و تكنولوژيكي به روز  -14

اين آزمون ها مانند  .گرفته شود و نتيجه ي آن در وضعيت استخدامي و حقوق و دستمزد آنان لحاظ گردد
آزمون هاي ضمن خدمت و اينترنتي كنوني نبايد جنبه ي فرماليته داشته باشند و فقط براي ارسال گزارش 

  .و تهيه ي آمار و ارقام مورد استفاده قرار گيرند به مقامات باالتر
  
  :خرددر سطح پيشنهادات : ب

در اين بخش به مواردي اشاره مي شود كه بايد در مدرسه به عنوان خط مقدم تعليم و تربيت، مورد توجه قرار 
  .گيرد

اصطالح علماي در . ترسي نداشته باشد "نمي دانم"معلم اگر موضوعي را نمي داند، از گفتن كلمه ي -1
اين باعث مي شود كه دانش . روانشناسي و تعليم و تربيت قدرت نه گفتن به خود و ديگران را داشته باشد

  .آموزان به اطالعات معلم اعتماد كنند
معلمين مقطع ابتدايي خصوصاً پايه ي اول بايد برترين و بهترين معلمين بوده و بيشترين حقوق و مزايا را  -2

معلمين در روح و جان متعلمين خود آنچنان تأثير شگرفي به جاي مي گذارند كه هيچ  اين. دريافت كنند
  . مقطع ديگري را ياراي رقابت با آن نيست

معلم بايد دانش آموزان بيمار و داراي مشكالت جسمي و رواني را شناسايي كرده، به آن ها از نظر عاطفي  -3
  .توجه بيشتري مبذول نمايد

ات استراحت در محوطه ي مدرسه و در بين دانش آموزان حاضر شوند تا آنان امكان معلمين در برخي از ساع -4
اين كار در ايجاد روابط صميمانه بين معلم و . دسترسي غير رسمي و ساده تر به معلم خود را داشته باشند

  .متعلم نقش مهمي را ايفا مي نمايد
معلم بايد آن ها را . خرج خانواده هستند بعضي از دانش آموزان عالوه بر تحصيل كار هم مي كنند وكمك -5

  .شناسايي كرده و به خاطر داشتن اين روحيه تشويق نمايد
براي دانش آموزان كم بضاعت وبي بضاعت ولي عالقمند، عالوه بر تحصيل رايگان، در صورت امكان تخفيفات،  -6

  .كمك هزينه يا پاداش ها و جوايزي نيز در نظر گرفته شود 
بضاعتي در درس موفق بود، او را به عنوان معلم يار مأمور تدريس در كالس هاي تقويتي  اگر دانش آموز بي -7

بدين صورت او تشويق . كرده به بهانه ي اين كار حق الزحمه ي مختصري نيز براي او در نظر گرفته شود
  .همچنين مي تواند الگوي خوبي براي ديگران باشد. شده و كرامت انساني او نيز حفظ مي گردد
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شعر، داستان، . اطالعات عمومي معلم بايد باال باشد و از مثال هايي غير از درس خودش بايد استفاده كند -8
ضرب المثل، اطالعات بديع و اعجاب آور، در ذهن دانش آموزان تأثير بسياري بر جاي مي گذارد و معلم نبايد 

  .در فرايند تعليم و تربيت از آنها غافل باشد
بدين طريق . ل زمان بندي و بودجه بندي تدريس براي معلمين ضروري استداشتن طرح درس و جدو -9

ه داده ئمعلمين مي توانند زمان تدريس را با دقت بيشتري تنظيم كرده و دروس مربوطه را در زمان معين ارا
  .و از زمان موجود در ايجاد ارتباط مناسب با متعلمين استفاده ي بهينه را ببرند

اي گوناگون به نوشتن مقاالت و تحقيقاتي در خصوص حقوق متقابل معلم و متعلم و متعلمين را به شيوه ه -10
  .احترام به اساتيد و معلمين تشويق نمود

معلمين با هرگونه بدگويي از معلمين ديگر توسط دانش آموزان برخورد كرده و با اين كار احترام به معلم را  -11
  .در ذهن متعلمين خود مستحكم كنند

  
 نتيجه گيري - 8

از اين رو ،   .است» تربيت«ويادگيري زمينه اي براي » يادگيري«ابزاري در خدمت » تدريس«و » آموزش«
برآيند . با تمام ضرورت هاي موجود آن همراه شود» مداومت«آموزش بايد با عنصري متحول كننده وپويا يعني 

مهم   يكي از  نامه ريزي آموزشيرب. آن، ارتقاي كيفيت تعامل معلم و فراگير ودر نتيجه يادگيري خواهد بود
در برنامه .است منطقي و عملي براي حل مسايل آموزشي برداشتي. نظام هاي برنامه ريزي درهركشور است   ترين

ريزي شود  اگر قرار است برنامه درسي طرح. دهند اند و مبنا و اساس كار را تشكيل مي ها اركان برنامه هدف،ريزي 
هاي  براي اصالح و بهبود مستمر جهت يادگيري مداوم انجام گيرد مشخص بودن هدفهايي  و اگر بايد كوشش

كه شديداً تحت تأثير غربزدگي قرار گرفت حقوق متقابل معلم ومتعلم  از مسايلي. آموزش و پرورش ضرورت دارد
اصول تعليم و تربيت قداست تعليم و تربيت و احترام به استاد و وجوب تزكيه قبل از تعليم و بسياري ديگر از . بود

اسالمي، به آموختن صرفاً علوم تجربي در راستاي اهداف دنيوي و بدون هيچ جايگاهي براي دين و آخرت و حتي 
معلم نيز به عنوان يك شغل با هدف اقتصادي معرفي گرديد و . خدا در آموزه هاي نظام هاي آموزشي تبديل شد

در اين حالت حقوقي براي معلم تعريف شد كه همه از حقوق . افتاز جايگاه شغل انبياء به جايگاه اجير كاهش ي
معلمين هم فقط يك سري حقوق قانوني براي . قانوني بود و حقوق اخالقي تقريباً جايگاهي در اين بين نداشت

  .كنار نهاده شد... فداكاري، ايثار، ازخودگذشتگي و: متعلمين لحاظ كردند و اخالقياتي چون
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  العمر مادام آموزشاي براي  وايتهد، زمينه نورث لفردآ  "پويش ي فلسفه" بر خوانشي

  3 حقگو بو ،شب 2الياسي تحسيم1افضل السادات حسيني 

  چكيده

 كه شديد گرايشي. است توجه جالب پرورش و آموزش به شديد گرايش و اخير قرن اجتماعي هاي دگرگوني   
 با انسان .باشد مرجح اي شيوه به مردم رشد مسئول بايد درحقيقت پرورش و آموزش .است جهاني و فراگير تقريباً

 توان نمي كه است فرد منحصربه و خالق موجودي انسان.است  مواجه دانش انباشت از فراتر مسائلي به پرداختن
 او كرد، محصور رشد براي خاصي سني هاي بندي تقسيم در نبايد را او .داد قرار مرزي و حد يش ها توانايي براي
  .دهد ادامه خود تعالي و رشد به عمر تاپايان نطفه انعقاد زمان از تواند مي

پژوهش  ي شيوه به العمر، مادام او به آموزش تربيتي رويكرد وايتهد وفلسفه پويش  بررسي پژوهش اين از هدف   
 وايتهد، هاي انديشه گيري شكل هاي زمينه به پرداختن ضمن شود مي سعي مقاله اين در. است استنتاجي ، تحليلي

ي  فلسفه" اوال، .سوال پژوهشي پاسخ دهيم ؛ به دوگرفته خويش زمان وعلمي فكري هاي ازجريان وي كه تأثيراتيو
العمر  به يادگيري مادام ، اين فلسفه چگونه منجرهاي تربيتي است؟ دوماً برچه مؤلفهتني مب، وايتهد "پويش

 تبيين و به ،اش تربيتي نظرات تأثيرآن بر وي و ي فلسفه ديدگاه اهميت به توجه با بررسي اين جريان در شود؟ مي
 يتربيتاهداف  و اصول و مراحل سپس .اييمنم مي مطرح را آن اصلي عناصر و هپرداخت پويش ي فلسفه توصيف
آنها بريادگيري تأكيد  و ها درنهايت نسبت بين انديشه و.استخراج شده  او هاي فلسفي ها وبنيان ديدگاهاز ماخوذ
  .گردد لعمر بررسي مي مادام 

 ماهيت. داشت اجتناب منطق و استدالل ساحت به آن فروكاستن از و ديبخش  رازآميز اي صبغه فلسفه به وايتهد 
 هر توسط و مكان هر در كه العمر مادام و عام امري چون را تربيت و تعليم و دانسته زمان و فضا در ممتد را انسان
 هاي تجربه و رخدادها كه بود قايل ارتباطي اي شبكه به و نگريست مي است جريان در رسمي غير و رسمي نهاد

 را وشناخت دانسته الينفك را ذهني تصورات و عيني هاي واقعيت كند، مي مرتبط هم به ي، يندآفر چون را آدمي

                                                            
  )نويسنده مسئول(    af hoseini@ut.ac.ir    .علوم تربيتي دانشگاه تهران شناسي و رواندانشيار دانشكده . 1
 thasim.elyasi@yahooعلوم تربيتي دانشگاه تهران شناسي و تربيت دانشكده روان دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و. 2

.com  
 تهران دانشگاه تربيتي علوم و شناسي روان دانشكده تربيت و تعليم فلسفه دكتري دانشجوي.  3

shabbouhaghgou@yagoo.com  
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 هاي داده با احساسات و عواطف امتزاج از كه كند مي تعريف زماني پيوستاري در پويا مفاهيم و ها انديشه حاصل
 تربيت رابراي "تعميم" و "دقت"، "عشق": ي مرحله سه وايتهد اگرچه. گردد مي حاصل تجربي و عيني

 همپوشاني ها دوره اين واقع در .پنداشت خاص هاي سال به منحصر و مستقل هارا دوره اين نبايد .شمارد مي بر
 ديگري ي  مرحله،مرحله هر ازدل كه چنان تكرارند درحال مارپيچي فرايند يك در زندگي طول سراسر در و داشته
  .كند مي  ايجاد معناداري ارتباط و پيوستگي قبلي هاي آموخته با وشده   زاده

 .العمر مادام ،يادگيري ،آموزش پويش فلسفه :ها كليدواژه

  

 مقدمه.1

بحراني به جهت تغييرات  اي چراكه در دوره .يافته استتربيت ضرورت بيشتري  امروزه مطالعه فلسفي تعليم و   
يرات افراد تغيپس بهتر است كه  ندرت آهنگ يكساني دارند،ه دهند ،اما ب تغييرات هميشه رخ مي.باشيم  سريع مي

ها  ارزش در مقابل تغييرات مقاومت نموده و يا. پيامدهاي احتمالي آنها بپذيرند با را هرچه بيشتر با كمي تفكر،
 منطقي نهدوم  راه ).2: 1392ديناروند،(ناشي از آن حفظ نمايند با وجود خطراتآداب قديمي خاص خودشان را و
 و كرد انكار توان نمي را آن شتابنده ماهيت و تغييرات حجم واقعيت كه چرا نيست منطقي. پذيراست امكان نه و

 نياز آموزشي نظام كه اين تصور لذا. كرد كنترل توان نمي را جديد عصر ارتباطي مرزهاي زيرا پذيرنيست، امكان
 قصد به نه بايد، ضرورتاً تغييرات اين اعظم قسمت .است اشتباه كند، تغيير نبايد يا و ندارد تغييرات با مواجهه به

 بيان به. است پيشرو دنياي ضرورت كه شود هدايت يجهت به بلكه كهنه، اهداف كردن دنبال براي و نظام آراستن
 است نيازمند افرادي به دهند، انجام تكراري كارهاي كه ندارد نياز سواد بي يا سواد كم افراد به آينده دنياي« 4تافلر
 روابط بتوانند و كنند پيدا تازه هاي محيط در را خويش راه و بزنند دست دقيق و مهم هاي داوري به بتوانند كه

 يادگيري« مفهوم رو اين از). 1372 ، تافلر( دهند تشخيص و تميز ، است تغيير حال در كه واقعيتي در را جديد
 مستلزم، آن به نيل كه شده تلقي يكم و بيست قرن به ورود كليدهاي از يكي عنوان به »زندگي طول در

  .دنبخش تعميق و توسعه آموزشي نظام در را مداوم يادگيري د،نتوان مي كه راهكارهايي. است عملي يراهكارها

 چندين با يافته سازمان اصل يك همچنين بلكه نيست هنجاري مفهوم يك تنها العمر ماداممداوم يا  يادگيري   
 افقي بعد و در بر گرفته مرگ تا تولد از را يادگيري فرايند كه عمر طوليا  زندگي عمودي بعد .است جنبه و بعد
. دكن مي تمركز كار محل و مدرسه اجتماع، خانواده، شامل يادگيري متفاوت هاي زمينه روي كه زندگي ي گستره يا
 كه دنياي امروز به خصوص در .كند مي فراهم العمر مادام يادگيري براي تحليلي امكاني ابعاد اين ديدن هم با

                                                            
4 .Tafler 
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( »پيچيده شناخته شده است اي از بهبود زندگي افراد در دنياي مافوق تكنولوژي و تربيت به عنوان شيوه تعليم و«
 اي، انديشه هيچ زمان كه خواهدآمد زماني« :كند آن را چنين تعبير مي نيچهكه  اي به گونه ).2 :1392ديناردوند،

 جايگاه پويا، هاي انديشه براي كه است كساني جمله از وايتهد ).116:  1370 ،5آدلر( »نشناسد را تربيتي افكار جز
 .قراردارند حيات نيروي تكاملي سير در پويا مفاهيم و ها انديشه است معتقد او. است قائل تربيتي ارزش و

 و مداوم، پويا سير يك در كه ،اند زماني پيوستار نوعي كه آمده پديد آنها بين اين سير، در ارتباطي هايي شبكه
   .دهند مي ما به شناختي يكليت نهايت در مستمر

 هاي جريان از وي تأثيرپذيري و وايتهد، هاي انديشه گيري شكل هاي زمينه به پرداختن اين پژوهش در تالش ما   
 چه بر مبتني وايتهد، "پويش ي فلسفه" اوال،: است گويي به اين دو پرسش پاسخجهت  خويش زمان علمي و فكري
 با بررسي اين جريان در شود؟ مي العمر مادام يادگيري به منجر چگونه فلسفه اين دوما، است؟ تربيتي هاي مؤلفه
 اين اصلي عناصر و پرداخت خواهيم پويش ي فلسفه به اش، تربيتي نظرات در وي ي فلسفه ديدگاه اهميت به توجه
 بيان اش تربيتي و تعليم اهداف و ها ازديدگاه ماخوذ او، تربيت اصول و مراحل سپس. نمود خواهيم مطرح را فلسفه
  .گردد مي بررسي العمر مادام يادگيري بر آنها ربط و ها انديشه بين نسبت درنهايت و .شد خواهد

  مباني نظري. 2

 كه شديد گرايشي .است توجه جالب پرورش و آموزش به شديد گرايش و اخير قرن اجتماعي هاي دگرگوني   
 مسأله به پيشرفت حال در و پيشرفته نظام هر با ها ملت همه امروز ي جامعه در .است جهاني و فراگير تقريباً
ي  عطيه":نويسد اين خصوص مي در 6پياژه ).12: 1390پرورش، و آموزش بنيادين تحول سند( .دارند توجه تربيت

ي  ي آن قطعي است و ثروت مشترك همه تعليم و تربيت ارزش آن را دارد كه براي آن جنگيد، چون نتيجه
 پرسش انسان پروراندن تربيت حقيقيِ رسالت« واقع در. )1381كاردان،( ”.ها تعليم و تربيت كودكان است تمدن
 دنياي و خود اجتماعي و فردي رموز به و سازد هموار را خود جانبه همه تكامل راه خواهد مي كه است جويي

 زندگي شود، مرتبط ديگر هاي انسان و دنيا با شود، آشنا است ممكن كه آنجا تا ، كند مي زندگي آن در كه متغيري
 و ها پديده جميع تربيت و تعليم. سازد شكوفا دانش و عشق با را ديگران و خود زندگي و كند زندگي دهد،

 تر آگاهانه و تر روشن را دنيا تا دهد مي اجازه وي به و ،ياري خالق فراگرد اين در را انسان كه است هايي فعاليت
). 1356 ديگران، و پتروفسكي( »بياموزد او به را زيستن و بودن هنرمند آفريدن، ورزيدن، عشق ديدن، هنر و ببيند

 خدمت در ابزاري آموزش،. است »آموزش« جمله آن از كه دارد هايي مكانيزم به نياز تربيت فرايند، اين در
 بلكه آموزش امر دادن سامان صرفاً نه آموزشي نظام رسالت شد، گفته آنچه بنابر. است تربيت نتيجه در و يادگيري

                                                            
5 .Adler 
6. piaget 
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به اعتقاد . است مداوم يادگيري در آن واقعي تجلي و تبلور كه است »يادگيري« به دهي معنا و غنابخشي اساساً
 درمفهوم عام خود همزاد انسان است اما دگيرياي داشته و قابليت يادگيري درطول تاريخ همواره وجود 7جارويس

امروز افراد با جهاني مواجه هستند كه درآن دانش  8ازنظر بالسي .شد در گذشته نيازكمتري به آن احساس مي
به نقصان  ثابت روهاي  شغل و يابد، اجتماعي دائما تغيير مي ي ساختار شود،شبكه برابرمي فني هر پنج سال دو

   )13: 1391برزگر،(شود اي روز به روز جديد مي حرفهتوانايي  و شرايط كار و گذارند مي

 دركتاب كه خود تحقيقي گزارش اتمام از پس تربيت، و تعليم ي توسعه المللي بين كميسيون يس،رئ9 ادگارفور
 ديگران و پتروفسكي( است نمانده غافل مداوم يادگيري موضوع از است، آمده» 10زيستن براي آموختن« ارزشمند

 آموزشي نظام مزمت در انيشتن.  است ورزيده غفلت بنيادين نقش اين ايفاي از آموزشي نظام ماا ).1365 ،
 پذيرفته اصول چرايي و چون بي سوي به را فرد كه عاملي وجود به صريحاً من« : نويسد مي چنين خود دانشگاهي

. بردم پي داشت، مي برحذر اصول به نسبت انحرافي ظاهراً جوانب ديگر به توجه از را افكار و كرد مي هدايت شده
 اين! اند نبرده بين از بشر ابناي در را كنجكاوي فعلي، آموزشي معمول هاي روش كه كرد تلقي معجزه بايد را اين

 فانژه،( ».بود خواهد انتظارش در محتوم شكست آن بدون و است آزادي نيازمند انگيزش، بر عالوه مقدس، حس
 نمي آنچه براي دانيم مي آنچه مجدد تنظيم. است ذهني حيات مجدد آرايش خالقيت .)38:  1364
 بيان به.)31: 1381حسيني،(»  است نياموخته را آنها حل قبالً فرد كه است مسايلي حل توانايي خالقيت«دانيم

 تربيت يك ديدگاه از. است آشنا، حقايق دادن قرار پرسش مورد و »راكد هاي ايده كردن فعال« خالقيت وايتهد،
 كه دارد، »درون« در ريشه اساساً بلكه دارد قرار آموز دانش وجود از »بيرون« در كه نيست چيزي آن دانش خالق،

 كنيم، آماده را دانش و اطالعات فراگيران براي كه آن جاي به رو اين از. شود بازسازي يا و ساخته فرد، توسط بايد
 اين نتيجه.  برآيند ها دانش و اطالعات جستجوي به خود تا دهيم قرار هايي موقعيت در را آنان كه است آن بهتر
 كه استثنايي امري خالقيت. بود خواهد مداوم آموزش توسعه نتيجه در و بودن فعال يادگيري، از حاصل لذت اقدام

 پرورش افراد همه در و شود قانون و قاعده تواند مي ويژگي اين. نيست باشد، استعداد با و هوش با افراد به مربوط
 بودن خالق استعداد و توانايي ما همه ،"جيمز ويليام" بيان به. شود آغاز بايد تربيت، ابتداي از كه پرورشي يابد،
 يكي كه پذيريم مي يا باشيم خالق غيركه  گيريم مي ياد آموزش سير در و زندگي طول در متأسفانه ولي داريم
 تربيت تواند مي بينديشد، منطقي تا شود مي تربيت كه گونه همان انسان ذهن. » باشد خالق غير ديگري و خالق
 قادر المحاله شوند، تربيت خوبي به مدرسه شروع در آموزان دانش اگر« هندي چارلز بيان به. شود خالق كه شود

 عهده بر خود خاص، فراگيري و ها آموزش زمينه در را بيشتري مسئوليت دانشگاهي مقطع در تا بود خواهند

                                                            
7 .Jarvise 
8.Blasi 
9 .Edgar Four 
10. Learning to Be 
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 را آن فرصت آموزان دانش كه كند فراهم را تمهيداتي بايد آموزشي نظام رو، اين از). 298: 1375هندي،( »گيرند
 تدريس نخست، راه: است پذير امكان راه دو از تمهيداتي چنين. بگيرند بهره خود استعدادهاي تمام از تا بيابند

 هاي برنامه شكل تغيير دوم، راه و آموزان دانش درسي برنامه در مستقل مهارت يا درس يك عنوان به خالقيت
 كامل چندان خالقيت درباره ما آگاهي كه اين اول. دارد وجود دليل دو دوم راه اولويت براي. است كنوني درسي
 مجزا فرآيندي خالقيت، كه آن ديگر گنجاند، درسي برنامه در مجزا موضوع يك عنوان به را آن بتوان كه نيست
 از ديگر يكي بايد را خالقيت گسترش رو اين از). 9:  1369 ، تافلر( است ها فعاليت انواع از تركيبي بلكه نبوده
 موضوع در الزاماً نه( درسي موضوعات تمام در بالقوه طور به را آن بايد كه دانست مداوم يادگيري هاي بنيان
 .برد كار به)  خاصي

 و جايگاه ،وخالق پويا هاي انديشه براي كه است كساني جمله از  "پويش ي فلسفه" بنيانگذار وايتهد نورث آلفرد   
 هايي شبكه .دارند قرار حيات نيروي تكاملي درسير پويا مفاهيم و ها انديشه است معتقد او. است قائل تربيتي ارزش

 مستمر و ومداوم پويا سير دريك است،كه پيوستارزماني نوعي كه است پديدآمده آنها بين سير دراين ارتباطي
 و امروز جهان .هستند خود مغلوب و مشمول اجزاي شامل كه دهند مي ما به را شناختي كليت درنهايت
 تأثير تحت هنوز كه را »ايستا هاي ايده« بتواند كه اي فلسفه .دارد نياز يا فلسفه چنين به آن، هاي ضرورت

 محيط با فراگير تجربي و احساسي تعامل از حاصل رخداد يك عنوان به و اند نگرفته قرار ارتباطي فرآيندهاي
 ارتباطي هاي شبكه اين دروني و اصيل هاي راهو  كند»  پويا مفاهيم و ها انديشه« به تبديل را شوند نمي محسوب

 او براي طبيعت. دارد آلي جهان ماهيتي وايتهدي، پويش ي فلسفه در .دهد نشان ما به ادراكي فرآيند دررا 
 امتداد دليل به كه نيست فرآيند يك جز چيزي واقعيت و است تحول و تغيير  حال در فرآيندهاي از ساختاري

 وجود حقيقت تبيين و درك وي، پويشي فلسفه. شود مي پديدار موقعيت و شي چون زمان و فضا در شناسا فاعل
 حوادث سيالنِ و شدن از جرياني جهان ، فلسفه اين در. داند مي ممكن اشياء نه و ،)ها پويش( فرآيندها رهگذر از را

 جاي به "واقعيت و يندآفر"  كتاب در "وايتهد". دهند مي تشكيل   تجربي رويدادهاي را آن اصلي عناصر كه است
 به »بالفعل رويداد« "پويش ي فلسفه" در لذا كند؛ مي معرفي جهان  متافيزيكي و بنيادي عنصر را فرآيند ماده،
 يا بالفعل رويدادهاي حقيقت در اشياء و گشته "هيوال" يا "ماده" جايگزين الطبيعي بعد ما  بنيادين ي مقوله عنوان
 شئ چون و  يافته تحقق شدن يا صيرورت فرآيند در كه شوند مي دانسته تنيده هم در تجربي وقايع از اي رشته
 شئ هر بلكه نيستند؛ بسيطي زماني يا مكاني موقعيت داراي اشيا ديگر شي، از تعريفي چنين با. گردند مي پديدار

 نخست وهله در رياضي فيزيك": گويد مي وايتهد كه چنان. است حاضر متداخل هم در مغناطيسي هاي ميدان در
 را ميدان اين كه قوانيني. گيرد مي مفروض را زمان و فضا در ساري و  جاري فعاليت از الكترومغناطيسي ميدان يك

 نيست، جهان صيرورت كلي فعاليت طريق از شده مشاهده شرايط جز چيزي سازند مي مشروط و دهند مي شكل
 زمان و فضا در ممتد را انسان يتماهوي  ".سازد مي منفرد رويدادها و وقايع در را خودش جريان اين  كه چرا
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 در رسمي غير و رسمي نهاد هر توسط و مكان هر در كه العمر مادام و عام امري چون را تربيت و تعليم لذا دانسته
 هم به ي، فرايند چون را آدمي هاي تجربه و رخددادها كه است قايل ارتباطي اي شبكه به او. نگرد مي است جريان
 پويا مفاهيم و ها انديشه حاصل را شناخت و دانسته الينفك را ذهني تصورات و عيني هاي واقعيت كند، مي مرتبط

  . گردد مي حاصل تجربي و عيني هاي داده با احساسات و عواطف امتزاج از كه كند مي تعريف زماني پيوستاري در

  مداوم يادگيري مفهوم

 (»12العمر مادام يادگيري« »11زندگي دردوران يادگيري« :مانند ديگري عناوين تحت مداوم، يادگيري   
 و فرايند؟ يا است مقصد ابزار؟ يا است روش آيا چيست؟ مداوم يادگيري. است آمده نيز »13مستمر يادگيري«

 همه كه است كليتي داراي مداوم، ،يادگيري گفت بايد ها پرسش اين به پاسخ در است؟ كدام آن محدوده باالخره
 محيط با را مدرسه از خارج يادگيري هاي محيط تا است آن پي در و گيرد برمي در را سني مراحل و سطوح

 كه است آن بيانگر مداوم يادگيري. ببرد بين از را يادگيري تصنعي مرزهاي و دهد ارتباط مدرسه درون يادگيري
. نيست تربيت و تعليم منحصر جايگاه ديگر مدرسه نتيجه در و است يادگيري محيط يك ،بالقوه محيطي هر
 آموزش، نوع اين. گيرد برمي در را پرورشي و آموزشي عناصر و اجزا كليه كه است جامعيتي داراي مداوم آموزش«

 بايد لذا شود، مي ايجاد آن مبناي بر جامع آموزشي طرح هر كه است بستري بلكه نيست، خاصي آموزشي نظام
  ).19:  1373 ، زاده ابراهيم( »باشد تربيتي نظام دهنده تشكيل اجزاي از يك هر توسعه و پيشرفت ساز زمينه

  مرور پيشينه ها.3

 او. گردد مي بر "هراكليتوس" به تفلسفي چنين ي پيشينه دانند؛ مي  "پويش ي فلسفه" بنيانگذار را وايتهد گرچه  
 و كنش در پيوسته طور به كه داند مي متضاد و مخالف نيروهاي از تنوعي را جهان ،" طبيعت باب در"   كتاب در

 ،)ها اگزيستانسياليست ي همه نوعي به(،"هايدگر" ،"نيچه" ،"نيتس اليب" جديد عصر ي فالسفه از. اند واكنش
 ،" رسچر نيكوالس" ،" ويلسون كولين" ،" وات آلن" متأخرين از و ،"جيمز ويليام" و "پيرس" ،"برگسون"
 انديشمنداني البته و " پريگاگين رومانويچ اليا" نوبل ي برنده روسي دان فيزيك و دان شيمي ،" پيرسيج.ام. روبرت"

  .دانست ي "پويش " ي صبغه با هايي انديشه داراي توان مي را "دلوز ژيل" و "مرلوپونتي موريس" چون

                                                            
11 . Learning Thoughout life 
12 Life Long Learning. 
 



 

  

 هشتمين همايش انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران

 فلسفه آموزش و يادگيري مداوم 

 چمران اهواز دانشگاه شهيد

 1395اسفند  5و  4

 

352 

 

 توسط كه است دموكراتيك و روشنفكر ملي، شهروندي براي اي پايه آموزش، اشكال ايده العمردر مادام يادگيري
 براي نويني مترادف العمر، مادام يادگيري .است شده بحث معاصر دوران در "ديويي" و هفدهم قرن در "بيكن"

  .است اطالعات تصاعدي رشد دستاورد و يادگيري،

تنها يك موضوع  فلسفه وايتهد در :كند بيان مي »آلفرد نورث وايتهد«اي با عنوان  مقالهدر  )2015(14آروين
 .درتعليم وتربيت مهم است وآن زندگي در تمام ابعاد ودرطول زمان است

 بر بهترزيستن راهبرد اين از بعد ، پيوسته و مستمر يادگيري ضرورت و داليل به بيان مي كند،) 2007(   رنيش
 غوغاي اين پيشرفت،در و بقا براي كه است اموراتي روزمره و فعال فراگيري و دانستن بهتر و بيشتر مبناي

 .رساند ياري را فرد مبادا روز در كه محفوظاتي كردن انبار و تنها ديدن آموزش نه است، ضروري تغييرات،

 بر يادگيري مديريت مسئوليت و است يادگيري حال در پيوسته شخص العمر مادام يادگيري در).2004(15كروثر
 را يادگيري چگونگي العمرشخص مادام يادگيري در كه كند مي بيان كروثر همچنين،. است شده محول وي عهده
  .گيرد مي ياد

 كار نيروي( انساني سرماية دانش، اقتصاد به ورود نياز پيش اولين اند كرده اشاره) 2004( هاريسون و گريفيث
 و يادگيري، در آنها توانايي به رقابتي محيط در ها سازمان و افراد موفقيت و است) صالحيت واجد و كرده تحصيل

  ).1392جعفرزاده، از نقل ،به11: 2000 ، بلير( دارد بستگي ها آموخته كارگيري به

 خود را آن جهت كه است رشدي مداوم، يادگيري« ويسدن مي مداوم يادگيري از تعريفي در) 1981(16گراس
 فرد كه واقعي ثروت تنها. جديد هاي توانايي و ها مهارت كسب و جهان و خويش فهم يعني كند، مي تعيين شخص

 اشياء با كار نحوه شادماني و فرح يعني مداوم، آموختن. است خود روي بر گذاري سرمايه داد، نخواهد كف از
 »ديگران با يا تنهايي به چيزي ساختن لذت جهان، تازه هاي زيبايي برخي از شدن شورآگاه و ،شعف

  ).86: 1372فرجامي،(

 زندگي سراسر يادگيري آموختن، چگونه يادگيري: معاني به را واژه اين يادگيري به مربوط درمتون "17براماي"
 در. برد مي كار به اطالعاتي سوادو  مرز و حد بدون يادگيري خودراهبر، يادگيري انتخاب، از فارغ ،يادگيري
 كه آموزشي .است شده ياد درون گنج عنوان به يادگيري و زيستن براي يادگيري به آن از يونسكو هاي گزارش

                                                            
14 .Arvin 
15 Crovther 
16.Grass 
17 Brahmai 
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 داشته دسترسي خود زندگي درسرتاسر آموزش به بايد برزرگساالن بلكه شود ختم رسمي تحصيل به نبايد
  ).91تا94: 1390، وهمكاران مهر محمدي(باشند

 سريع بسيار افزايش مادامالعمر يادگيري مفهوم رواج ديگر داليل زمعتقداست ،يكي ا) 2003( 18ريچاردسون
 ناپايدار و دانش انفجار. ميدهد روي گذشته به نسبت جوامع كنوني افراد عمر طول دامنه در كه است تغييراتي

  .است تغييرات اين نتايج از اطالعات شدن

  

 يادگيري پيشنهادي، شاخص و ميانه معيار دو اساس بر كه داد نشان )1389(افضل نيا وهمكاران  تحقيق نتايج
 بيشتري تأثير جامعه پيشرفت و رشد در و است تر اهميت با )وغيررسميرسمي (ديگر نظام دو به نسبت العمر مادام
 يادگيري، بودن باال شاخص هفت اساس همچنين بر. دارد رسمي غير و رسمي آموزش هاي نظام به نسبت

 ميزان و تحصيلي افت يادگيري، بر كنترل لذتبخشي آموزش، ها، آموخته شدن فراموش آموزش، بودن كاربردي
 بيشتر افراد يادگيري العمر مادام يادگيري در كه شد مشخص يادگيري،منابع  و مواد به دسترسي سهولت و فراواني

  .است تر كاربردي ها آموخته و

به اين نتيجه .العمر  مادام يادگيري در عالي آموزش شدر پژوهشي با عنوان نق).1390(همكاران و مهر محمدي
 در هم و كيفيت در هم آموزش سازي عمومي مانند عمومي اهداف كننده  تعقيب العمر مادام دگيريرسيدند كه يا

 كار به تحصيل از پيشرفت و توسعه كننده تسهيل  و اجباري آموزش در واقعي يادگيري اصل كننده اقامه و كميت
  .است

  روش پژوهش. 4

صورت  العمر مادام آموزش به آنتربيتي  رويكرد و ،وايتهد »فلسفه پويش « بررسيكه با هدف  پژوهش اين در   
 ابتدا موضع فلسفي ،ي پژوهشي شيوهاساس اين  بر .ايم بهره گرفته استنتاجي تحليلي،پژوهش  ي شيوه از ،گرفته

هاي تربيتي  به استخراج داللت ،ها كاربردي نمودن آن و ها ضمن تحليل ديدگاهو  .گيرد فيلسوف؛ مبنا قرار مي
با همين  ما نيز ).101: 1394باقري،( .گردد تبيين مي تربيت به مسائل تعليم و هاي آن سخپاسپس  پرداخته و

 و فكري هاي جريان از وي كه تأثيراتي و وايتهد، هاي انديشه گيري شكل هاي زمينه به پرداختن ضمن ،رويكرد
 توجه با سپس نماييممي  بررسيرا  وي تربيتي  ديدگاه بر تاثيرات و ها انديشه اين نقش گرفته، خويش زمان علمي

 اصلي عناصر و هپرداخت ،پويش ي فلسفه تبيين بررسي و به ،اش تربيتي نظرات در وي ي فلسفه ديدگاه اهميت به

                                                            
18 . Richardson 
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 بيان را اش تربيتي و تعليم اهداف و ها ازديدگاه ماخوذ او، يتربيت اصول و مراحلسپس  .هنموداستخراج  را آن
  .نماييم مي بررسي را العمر مادام يادگيري بر آنها وتأكيد ها انديشه بين نسبت درنهايت و.خواهيم نمود

  هاي پژوهش يافته.5

ي اول زندگي علمي او به حضور وي در  دوره :توان در سه دوره صورتبندي نمود زندگي علمي وايتهد را مي   
 "راسل"گرددكه با مشغوليت وي به رياضيات و منطق و همكاريش با  مي بر 1910-1884هاي  كمبريج طي سال

شود كه صرف مسايل  را شامل مي 1924تا  1910هاي  ي سال ي دوم حضور وي در لندن در فاصله دوره. گذشت
حضور وايتهد در دانشگاه و با  1924دوره سوم كه از سال . ي آموزش و پرورش گرديد ي علم و فلسفه فلسفه

به بسط سيستم فراگير  آمريكا پايان گرفت "ماسوچوست"در ايالت  1947اش در سال  وارد آغاز و با مرگهار
از بيست سالگي به ” :گويد اين دوره مي ي او خود درباره. خواند سپري شد مي "ي پويش فلسفه"كه  اي متافيزيكي

 “.هاروارد اين شانس را به من داد كه خودم را نشان دهم. فلسفه، مذهب، منطق و تاريخ عالقه داشتم

اي غلبه  ، كل، بر هر ايده يا مرحله"هگل"در تفكر . بود "هگل"و پوياي  "نگرانه كل"مجذوب منطق  "وايتهد"   
اي  ، تفكر، سلسله"منطق ديالكتيكي"بر اساس اين . آفريند يكرده، آن را مشمول خود ساخته و وحدتي از كثرت م

تواند چون  هاي مكانيكي كنار هم قرار گرفته نيست؛ بلكه ارگانيسمي پويا است كه با حركت مداوم مي از واحد
رهايي يافت و انسان را چون  "دكارت"گرايي هگلي از ثنويت عين و ذهن  وي به كمك كل. پيوستاري تلقي شود

كه در واقع ) 1929("اهداف تعليم وتربيت"در كتاب  او .ا سنتزي مركب از عين و ذهن تعريف كردكليت ي
اهداف تربيت، مراحل تربيت، : اي مقاله در موضوعات مختلف تعليم و تربيت است به موضوعاتي چون مجموعه

ار كالسيك، كاركرد دانشگاه، ي آن با ادبيات، اهميت آث ريتم تربيت، عدم تعارض انضباط با آزادي، حرفه و رابطه
  .پردازد هاي علمي و زمان و مكان مي سازمان انديشه، تحليل برخي ايده

آموزي و كسب مهارت فني نيست و نظر و  به ارزش ذاتي دانش معتقد است با اين وجود مخالف حرفه "وايتهد"   
هاي ليبرال، بسان  او همراه با آموزه. كنند داند كه در ارتقاي يكديگر كمك مي عمل را دو سوي يك سكه مي

اي  را مرحله است وآن  19"گرائي نوواقع" شگاماناز پي او. نگرد ارسطو به لذت، چون آغاز و انجام تعليم و تربيت مي
اقتضاي چنين  .اند دانسته "گرايي جزم"و  "گرايي ضدعقل"، "نوپوزيتيويسم"انتقالي بين سه گرايش اساسي 

كه  "گرايي علمي واقع"نگاه  "وايتهد". است كه وايتهد از آن برخوردار است  جامعيت و عمق فراوان انديشه انتقالي،
گذاري  او با پايه. تابد داند را برنمي اجتماعي كه تنها اختياري تحت جبر علي مي -انسان را موجودي زيستي

ي  ي علمي و تجربه هاي دروني تأكيد داشت و مشاهده ها بر ارزش بر خالف پراگماتيست "وارگي اندام"ي  فلسفه

                                                            
19 . Neo-realism 
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دهد و براي اعتالي  به فرهنگ اهميت مي. تابد برميي شاعرانه و همراه با عناصر ارزشي  حسي را تنها طي ترجمه
اي زيبايي  به علم و فلسفه، صبغه "وايتهد". داند هاي فكري و احساسات انساني را ضروري مي آن، رشد توأم فعاليت

. هايي ذاتي مبتني باشد كند كه به ارزش گرايي مشروطي صحبت مي شناختي و معناگرايانه بخشيده و از واقع
مسائل . ها در ارتباط است  هاي عيني ذهني است كه با ارزش تنيدگي و سنتزي از جنبه او حاصل درهم شناخت نزد

معنا و «هاي  و در كتاب 20سمبوليسم فه او است كه در تحقيقي با عنوانزبان و نمادگرايي از مسائل مهم فلس
   . ها پرداخته است به آن» فرايند و واقعيت«و » تاثير

هايي به هم  هاي گسيخته است كه تنها با جهش اي از وضعيت گرايان فرايند تكامل، سلسله اگر از منظر علم   
آموزد؛ تكامل، جريان  مي "وايتهد"به  "برگسون"مرتبط شده و هر وضعيت آن به طور جداگانه قابل تحليل است؛ 

به نظر او اگر چه منطق مفيد . راند ه پيش ميپيشني و خالقانه حيات آن را ب اي است كه نيروي غيرقابل پيوسته
، "برگسون"ي  ها پيوستگي تجربيات و يادگيري. شود گرايانه ممكن مي است؛ درك زندگي تنها طي شهودي كل

منطقي، خالقانه و شهودي، در  درسي و آموزشي فرا ي به برنامه "گرايان هربارت"، همراه با تمايل  "هگل"گرايي  كل
تمايز عين و ذهن را در فيزيك كالسيك به  "پالنك" "كوانتومي"د كه فيزيك نشو عرضه مي "يتهدوا"اي بر  زمانه

نيز فضا و  "انشتين"در همين زمان . گفت گر سخن مي از تمايزناپذيري شي و ذهن مشاهده د وچالش گرفته بو
به اين قناعت برسد كه  "وايتهد"كند تا  ها را چون كميتي ديناميكي و پويا تعريف مي زمان را به هم گره زده و آن
دهد كه در حركتي مارپيچي و گردابي  زمان گوناگون رخ مي- هاي جهان در شرايط فضا شناخت به نسبت واقعيت

  . گذارد با در هم نورديدن گذشته حال و آينده تصوير نهايي را در اختيار مي

هايي بنيادين مطرح  پذيرد و ايده سادگي نميداند كه مفروضات پيشينيان را به  فيلسوف را كسي مي "وايتهد"  
. بخشد و از فروكاستن آن به ساحت استدالل و منطق اجتناب دارد اي رازآميز مي او فلسفه را صبغه. كند مي

العمر كه در هر مكان و  ماهيت انسان را ممتد در فضا و زمان دانسته لذا تعليم و تربيت را چون امري عام و مادام
اي ارتباطي قايل است كه رخددادها و  او به شبكه. نگرد رسمي و غير رسمي در جريان است ميتوسط هر نهاد 

هاي عيني و تصورات ذهني را الينفك دانسته و  كند، واقعيت ي، به هم مرتبط مي هاي آدمي را چون فرايند تجربه
از امتزاج عواطف و احساسات با كند كه  ها و مفاهيم پويا در پيوستاري زماني تعريف مي شناخت را حاصل انديشه

  . گردد هاي عيني و تجربي حاصل مي داده

به اين معنا كه انسان بايد بتواند در . در زندگي است "هنرِ كاربرد دانش"مفهوم اساس تربيت نزد وايتهد كسب    
زمان ديگر -فضا هاي متنوع و گوناگون به قضاوت و تفكر پرداخته، ارتباط يك رخداد را با رخدادي در يك موقعيت
براي كسب چنين مهارتي جستن از موضوعي به موضوع ديگر و دانش سطحي راهكشا نيست؛ بايد با تعمق . دريابد

                                                            
20 . symbolism 
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ها را شناخت و پس از تجزيه و تحليل موضوع، با تركيب  و غور در موضوع و تسلط كامل به آن، اجزا و ارتباط
با حل مسئله پايان  "ديويي"برخالف نظر  "وايتهد"د پژوهش نز. مجدد به آفرينش و تأليف خالقانه پرداخت

تالطم شناخت  هرگز به درياي بي ،يابد؛ لذا گرداب دانستن پذيرد بلكه با شروع پژوهشي ديگر استمرار مي نمي
هايي هستند كه بدون اين كه  گاه تربيت ايده لذا گره .علم براي او سازمان مستمر انديشه است. نخواهد انجاميد

نامد كه بايد جاي  مي "ايدهاي راكد"او چنين ايدهايي را . شوند مورد استفاده و آزمايش قرار گيرند وارد ذهن مي
. يي بدهند كه ضمن داشتن سيالن، امكان هضم و جذب در دستگاه شناختي را دارند"ايدهاي پويا"خود را به 

. كند خير و زيبايي را درك مياست كه  "هنر كاربرد دانش"انسان برخوردار از  "وايتهد"ربيت يافته از نگاه انسان ت
  .به حكمت ارتقاء داده استگر را با لحاظ غريزه و اختيار،  چنين انساني دانش را به خرد رسانده وعقل استدالل

اين مجاورت اشيا است كه منجر به انتزاع . گر استي امتداد اشيا بر روي همدي مكان نتيجه "وايتهد"به نظر    
مفهوم خاص، هر چيزي در   به يك": گويد و مي پذيرد لذا وي مكان و زمان مطلق را نمي .شود ي مكاني مي نقطه

. زيرا هر مكاني متضمن جنبه يا وجهي از خودش در هر مكان ديگر است. ها در همه جا وجود دارد همه وقت
مكان خالي هندسي هرگز يك «و » .كننده جهان است و منعكس  زماني بازتاب -يا جايگاه مكانيرو هر موضع  ازاين

تنها خصوصيت هندسي كه ما از آن معرفت مستقيم داريم، خصوصيات آن پديدارهاي . امر روشن و واضح نيست
صله دور است و توپ اين خورشيد است كه در فا. در حال تغييري است كه ما آنها را اشياي در مكان مي خوانيم

  )Witehead : 233( "...است كه گرد است و 

ي فراهم  دادند، چون هگل ايده بر خالف اقبالي كه فيلسوفان هم عصرش به اپيستمولوژي نشان مي "وايتهد"   
 "فيزيك نوين"پروراند كه بتواند بين ذهن و طبيعتي كه  ساختن نظامي جامع و كلي مابعدالطبيعي را در ذهن مي

شناسي متناسب با علوم جديد، بويژه  او رسالت خود را تنظيم جهان. كرد پيوندي محكم برقرار سازد معرفي مي
و ظهور  ي پويش وي را چون واكنشي به بحران فيزيك نيوتوني فلسفهتوان  چنان كه مي. دانست فيزيك نوين مي

 ي كه مبتني بر ماده "فيزيك نيوتوني"هان، در به نظر وايتهد تصور انسان كنوني از ج .فيزيك انشتيني باز شناخت
 نيروها  كه مبتني بر جنبش "فيزيك نوين"است متناسب با   است، متوقف مانده و فلسفه نتوانسته) اتم(بي حركت 

  . هاي ماترياليستي گرفتار مانده است است، توصيفي جديد از جهان ارايه كند و همچنان در كليشه

  وايتهدمراحل تعليم و تربيت 

مرحه اول كه از ابتداي تولد تا پايان ابتدايي در سيزده سالگي است . شمارد وايتهد سه مرحله براي تربيت بر مي   
نامگذاري  "دقت"ي  ي فني است مرحله از چهارده تا هيجده سالگي را كه دوره. نامد مي "عشق"ي  را مرحله

سازي  ساده ي اي گرچه فايده بندي سيمبر چنين تق. ندخوا كند و هيجده تا بيست و دو سالگي را تعيم مي مي
ها را مستقل و منحصر در  نبايد اين دوره. هاي تربيتي وايتهد دور كند تواند ما را از عمق انديشه مترتب است اما مي
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ها همپوشاني داشته و در سراسر طول زندگي در يك فرايند مارپيچي  در واقع اين دوره. هاي خاص پنداشت سال
  . شود مي ي ديگري زاده  كه از دل هر مرحله، الينقطع مرحله حال تكرارند چنان در

  مرحله عشق ) 1

مند  شود كه گرچه به نسبت آن فهم روشني ندارد اما به آن عالقه در اين مرحله كودك با موضوعي آشنا مي   
. تواند به هر روشي اتفاق بيفتد شود كه مي ، يادگيري چون كشفي دانسته مي )رمانتيك(در مرحله عشق . است

  .ذاتي و لذت باشد  با ارزش آنچه در اين كشف ضروري است رسيدن به كليتي از شناخت است كه همراه

  مرحله دقت) 2

اشكال در . شود ها مشغول مي در اين مرحله شاگرد به تجزيه و تحليل اجزا پرداخته و به كشف ارتباط بين آن   
. كند مرحله عشق شوق و انرژي الزم براي پيشرفت در اين مرحله را گرفته و در پيشرفت آن اختالل ايجاد مي

معلم بايد ضمن پرداختن . زدايي و ماشيني عمل كردن الزم است مصونيت اين مرحله از انسانبراي  ادبيات و هنر
  . هنري و زيبايي شناختي آن غفلت نكند هاي  به وجوه فني و دستورزباني ادبيات از جنبه

  ي تعميم مرحله)3

اي  در واقع اين مرحله سنتز دو مرحله عشق و دقت است و مرحله. اي تأليفي و انشايي است اين مرحله، مرحله   
ها در فضا و زمان  اين مرحله انتقال آموخته. ي عشق به حساب آورد توان آن را مرحله است كه در بامي بلندتر مي

اگر هدف تربيت را چنان كه وايتهد . نيده گرددشود تجارب زندگي در هم ت ديگر را فراهم آورده و موجب مي
 -را ارتباط دادن يك رخداد در يك موقعيت مكاني "هنر كاربرد دانش"بدانيم و  "هنر كاربرد دانش"گويد  مي

  .زماني با رخداد در مكان و زمان ديگري تعريف كنيم؛ ناگزير توانايي تعميم را هدف تربيت خواهيم يافت

  يتهداصول تعليم و تربيت وا

  :هنر محوري جايگزين موضوع محوري) الف

هاي ايستا و موضوعات گسيخته  تعليم و تربيت هنر كاربرد دانش در ابعاد گوناگون زندگي است و در مقابل ايده   
  .قرار دارد

  :مهارت و نگرش ،تلفيق دانش) ب
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تلفيقي از دانش، مهارت و نگرش  نبايد به آموزش موضوعات پراكنده پرداخت؛ بلكه بايد با آموزش عميق و ژرف،   
چنين آموزشي ارتباط معنادار مفاهيم پويا را در مراحل رشد ذهني . در آموزش يك موضوع درسي اتفاق بيفتد

  .شود آموز را موجب مي موجب شده و استمرار و تداوم يادگيري دانش

  :محوريت ايدهاي پويا) پ

ها، اميدها، تمايالت و  ها و مفاهيم آموخته شده با احساس كه ايده چنان. يادگيري امري پويا و مستمر است   
كنند، نوعي سازگاري و انسجام در شناخت ايجاد  ي قبلي پيوستگي و ارتباط معناداري ايجاد  مفاهيم آموخته شده

  .شود كه نگرش يادگيرنده به زندگي را شكل خواهد داد مي

  گرايي ايي در بستر عموميتگر تخصص) ت

رسد اما شرط الزم  گرايي به علت كوتاهي عمر و گستردگي علم اجتناب ناپذير به نظر مي گر چه تخصص   
گرايي به  بدون داشتن آموزش عمومي قوي و كارآمد تخصص. پرداختن به آن، آموزش عمومي قوي و مطلوب است

ايت خود به نغض غرض آموزش، كه تربيت انساني تك ساحتي انجاميده، شانس لذت بردن را از او ستانده، و در نه
  . گردد همانا لذت بردن باشد تبديل مي

  محوريت قانون جذب) ث

بندي هم نيستند؛ چرا كه  ها حتي به صورت واقعي قابل طبقه آموخته. ها براي بايگاني شدن نيستند آموخته   
در واقع چنان . سازد ناممكن مي ها را از هم كنند كه تفكيك آن نواخت ايجاد مي تنيده و تركيبي يك كليتي درهم

از اين . دهد گويد در فرايند جذب و تطبيق، هرم شناختي كليتي يك دست و يكنواخت تشكيل مي مي "پياژه"كه 
كند كه در نهايت  ي هضم و جذب غذا تشبيه مي ي تعليم و تربيت را به فرايند و نتيجه فرايند و نتيجه "وايتهد"رو 

  .ج خواهد شدبه رشد كلي فراگيرنده منت

  محوريت لذت) ج

گرچه او لذت را به . شناسد لذت را آغاز و انجام تعليم و تربيت مي "ارسطو"چون  "وايتهد"چنان كه گفته شد    
داند اما لذت در مراحل ديگر هم همواره وجود دارد و هرگز نبايد تنها  مي "عشق"ي  عنوان عامل اصلي مرحله

گرايي در شناخت است كه در تمام  لذت حاصل نوعي كليت. ن دانسته شودچون عاملي در يادگيري سنين پايي
  .كند اي در يادگيري و تحقق زندگي انساني ايفا مي مراحل و سنين، نقش تعيين كننده

  گرايي اهميت به كليت) چ
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او . داردهاي وي  گرايي در انديشه ي كليت او داللت بر غلبه "وارگي اندام"ي  و نظريه "وايتهد"كل ديدگاه    
. اند آورد كه مدام در حال شدن و دگرگوني مفاهيم پويا را به عنوان اجزاي يك كليت پيوسته به حساب مي

دگرگوني در اجزاي پوياي شناخت، الجرم پويايي و دگرگوني در كليت شناخت را در پي داشته و در نهايت به 
 .كند اي از آموختن درنگ نمي ق خويش، لحظهگردد كه در امتداد زندگي، پيوسته در صدد تحق انساني ختم مي

  گيري نتيجه

 تلفيق شاهد نوشتاربود، اين پژوهشي سوال اولين وايتهد،كه تربيت و تعليم هاي ومؤلفه اصول آراء، بررسي در   
 وايتهد نزد تربيت ياساس مفهوم .هستيم پويا ايدهاي محوريت در هنرمندانه شكلي به نگرش و مهارت دانش،
 ي غلبه بر داللت "وارگي اندام" ي نظريه در، او ديدگاه كل و. است زندگي در "دانش كاربرد هنرِ" كسب
 و فرآيند به را تربيت و تعليم ي نتيجه و فرآيند جذب، قانون محوريت. دارد وي هاي انديشه در گرايي كليت
 سه او .شد خواهد منتج فراگيرنده كلي رشد به درنهايت كندكه مي تشبيه غذا وجذب هضم ي نتيجه
 هاي سال به منحصر و مستقل را ها دوره اين اما. شمارد مي بر تربيت براي را "تعميم"و "دقت" ، "عشق"ي، مرحله
 درحال مارپيچي فرايند يك در زندگي طول سراسر در و داشته همپوشاني ها دوره اين درواقع. پندارد نمي خاص

 معناداري ارتباط و پيوستگي قبلي آموخته با و شود مي  زاده ديگري ي  مرحله مرحله، هر دل از كه چنان. تكرارند
  .كند مي  ايجاد

 بايد اذعان نمود،كه سراسر »العمر مادام يادگيري« با »فلسفه پويش« ارتباط پاسخ به سوال دوم پژوهش ،يعني در
 كه است باور اين بر جهان كردن تلقي مرز بي با او .مكان است ومطلق نپذيرفتن زمان  پويايي و فلسفه پويش،

 بايد او .كند هدايت و برانگيزد را وي »يادگيري خود« بايد الزاماً پرورش و آموزش و است زنده هستي يك انسان
 وضع به وضعي از را انسان فرآيند، يك منزله به و كند عمراستفاده سراسر در آمده فراهم هاي فرصت جميع از

 پوياي و "نگرانه كل منطق «مجذوب ايتهد،و. سازد مبدل نامحدود، هاي »شدن«  به محدود هاي»بودن« از و ديگر
 ساحت به آن فروكاستن از و بخشيده  رازآميز اي صبغه فلسفه به كه .است "گرائي نوواقع" پيشگامان از و ،"هگل"

 عام امري چون را تربيت و تعليم لذا دانسته زمان و فضا در ممتد را انسان ماهيت. دارد اجتناب منطق و استدالل
 ارتباطي اي شبكه به و. نگرد مي است جريان در رسمي غير و رسمي نهاد هر توسط و مكان هر در كه العمر مادام و

 تصورات و عيني هاي واقعيت كند، مي مرتبط هم به ي، يندآفر چون را آدمي هاي تجربه و رخدادها كه است قايل
 از كه كند مي تعريف زماني پيوستاري در پويا مفاهيم و ها انديشه حاصل را شناخت و دانسته الينفك را ذهني
. است مستمر و پويا امري يادگيري ازنظر او .گردد مي حاصل تجربي و عيني هاي داده با احساسات و عواطف امتزاج
 و پيوستگي قبلي ي شده آموخته مفاهيم و تمايالت اميدها، ها، احساس با شده ختهآمي مفاهيم و ها ايده كه چنان
 زندگي به يادگيرنده نگرش كه شود مي ايجاد شناخت در انسجام و سازگاري نوعي و كنند،  ايجاد معناداري ارتباط
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 هاي ايده مقابل در كه است زندگي گوناگون ابعاد در دانش كاربرد هنر تربيت و تعليماو  از نظر. داد خواهد شكل را
  .شناسد مي تربيت و تعليم انجام و آغاز را لذت كه حالي در .دارد قرار گسيخته موضوعات و ايستا

 

  :مĤخذ و منابع

  . نور پيام دانشگاه: تهران بزرگساالن، آموزش .1373) (عيسي زاده، ابراهيم-

 كتب تدوين و مطالعه سازمان يادگيري، منابع و مواد مراكز با آشنايي و طراحي ).1387(محمدرضا نيا، افضل-
  .سمت:تهران  دانشگاهها انساني علوم

   تصوير نشر: بهرامي،تهران مهين و شرفشاهي زماني حسن ترجمه فردي، شناسي روان ).1370 (آلفرد آدلر،-

رويكردها وروش هاي پژوهش درفلسفه تعليم وتربيت،تهران ).1394(باقري،خسرو؛سجاديه،نرگس؛ توسلي،طيبه -
  .پژوهشكده مطالعات فرهنگي واجتماعي:

 لوپز، هانري قدوره، فور،عبدالرزاق ادگار شامپيون، فردريك رهنما، مجيد).1356(ديگران و آرتور پتروفسكي،-
  .اميركبير نشر:تهران زيستن، براي آموختن). هررا فيليپ
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  .دانش پرور: مكاتب فلسفي ونظريه هاي تعليم وتربيت،تهران ).1392(ديناروند،حسن-

 .حفيظ: تهران .وايتهد و تعليم و تربيت ).1389(فاطمه. كالم منفردزيبا -

  .شوراي عالي انقالب فرهنگي:تهران  ).1390(سند تحول بنيادين آموزش وپرورش
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 آستان نشر: مشهد نويسندگان، از گروهي گوناگون، كشورهاي در بزرگساالن آموزش ).1372 (هادي فرجامي،-
  . اول چاپ رضوي، قدس
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  در جستجوي پيش نيازهاي تحقق يادگيري مادام العمر در نظام تعليم و تربيت
  

 2، محمدرضا مدني فر1نرگس سجاديه

 
 

  چكيده 
در . يادگيري مادام العمر، يكي از مفاهيم نوظهوري است كه از نيمه قرن بيستم به صورت جدي مطرح شده است

عين حال، ويژگيهاي ايدگيرنده مادام العمر و نقش نظام رسمي تربيت در تكوين يا ابقاي اين ويژگيها، تاكنون 
استفاده از رويكرد تحليل مفهومي، و با تحليل دو نوشتار حاضر در پي آن بوده است تا با . مبهم و لغزان بوده است

و در گام مفهوم يادگيري و مادام العمر بودن يا ناظر بودن بر زندگي، الزامات يادگيرنده مادام العمر را معلوم نمايد 
دوم و با استفاده از استنتاج ضمني، چرخش هايي الزم در نظام تربيت رسمي براي تحقق اين ويژگيها را پيشنهاد 

در مرحله نخست و با استفاده از تحليل مفهوم زندگي، ويژگيهايي چون قابليت تحمل موقعيت نامتعين و . دهد
و لذت از يادگيري براي يادگيرنده مادام العمر احصا شد مبهم، استقالل و طعن ورزي، قدرت ارزيابي و كاوشگري 

و در نهايت، چرخش هايي چون چرخش از محتواي متورم به ارزيابي محتوا، چرخش از نگاه توده وار به رسالت 
بدون اين . فردي و چرخش از تربيت شهروند منقاد به شهروند منتقد براي نظام تربيت پيشنهاد شده است

گيرندگان ناقص الخلقه و سقط شده در نظام رسمي تربيت و عدم تحقق مادام العمر چرخش ها، خطر ياد
  . يادگيري، جامعه ما را تهديد مي كند

  
  . يادگيري مادام العمر، زندگي، نظام رسمي تربيت :واژگان كليدي

 
  

  مقدمه
در عين . مقوم آن پرداخت يادگيري مادام العمر، يكي از واژه هاي مبهمي است كه بايد به تحليل آن و مؤلفه هاي

بر اين اساس، يادگيري مادام ). ، 3اسپين(است  "از گهواره تا گور"حال، يكي از مفاهيم مستتر در آن يادگيري 
اين نوع يادگيري همزمان . العمر را بايد نوعي يادگيري فراتر از نظام رسمي آموزش و فراگير تر از آن به شمار آورد

  . از آن در بستر زمان محقق مي شود با يادگيري هاي رسمي و پس
از سوي ديگر، مسائل و موضوعات مختلف مطرح شده در بستر زندگي افراد و  شتاب تغييراتي كه زندگي آدمي و 
به تبع آن، مسائلش را نيز دستخوش تغيير و تحول دائمي ساخته است، نظام رسمي آموزش را دچار تغيير 

كي از چرخش هاي اساسي در ماموريت هاي اين نظام، مي تواند چرخش از در اين ميان، ي. ماموريت ساخته است

                                                      
  )نويسنده مسئول( sajjadieh@ut.ac.irاستاديار دانشگاه تهران و عضو انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران، .  1
 madanifar@gmail.com دكتري فلسفه تعليم و تربيت و عضو انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران، .  2

3  .  D. N. Aspin 
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آموزش راه حل ها، به آموزش نحوه آموزش راه حل هاي جديد يا آموزش تحليل مسائل و دستيابي مستقالنه به 
 بر اين اساس، نظام رسمي آموزش به جاي تاكيد بر مسائل جاري و تالش براي ارائه راه حل . راه حل ها باشد

براي آنها، هم خويش را مصروف آموزش شناخت مسائل هر زمان، تحليل آنها و دستيابي به راه حل هاي متناسب 
به سخن ديگر، در اين حالت،  يكي از رسالت هاي محوري نظام آموزشي، تربيت يادگيرندگان مادام .  خواهد نمود

اي مورد نياز فعلي، دست كم همپاي اين وظيفه، براي اين رسالت اگر نگوييم فراتر از ارائه دانشه. العمر خواهد بود
پرسش مطرح در اين تغيير ماموريت آن است كه پيش نيازهاي تحقق اين . نظام آموزش رسمي مطرح است

  رسالت چيست؟ 
و مؤلفه هاي مقوم آن و نيز ارتباط آن  "يادگيري مادام العمر"نوشتار حاضر در پي آن است تا با تمركز بر مفهوم 

زندگي بشر امروز، برخي از اين پيش نيازها را روشن سازد و از اين طريق، ماموريت هاي جديد نظام آموزش با 
قطعا اين ماموريت جديد، مي تواند نظام برنامه درسي و سايستگزاري نظام رسمي آموزش . رسمي را تبيين نمايد

  . و پرورش را دستخوش تغيير سازد
  

  پيشينه نظري
تاكنون، همچنان معاني متعددي براي آن طرح مي  1970يادگيري مادام العمر از حدود دهه  با وجود طرح مفهوم

نخستين طليعه هاي طرح اين مفهوم را بايد در . شود و كاركردهاي مختلفي از آن مد نظر قرار مي گيرد
  5حال، الندن در عين).  2009، 4جارويس(رديابي كرد  1970توانمندسازي يونسكو در دهه -فعاليتهاي فرهنگي

تعريف مي كند كه از يك سو  "فرايندي پويا"در هندبوك آكسفورد از يادگيري مادام العمر، آن را ) 3، ص 2011(
وقايعي از "و از سوي ديگر وابسته بر  "تنظيمي و يادگيري اصيل وابسته است- به انگيزه و مهارت فرد براي خود "

 . ند "زندگي است كه مستلزم تغيير 

، با تاكيد بر تمايز اين نوع يادگيري از نظام رسمي تربيت، يادگيري )2008( 6مقابل اين تعريف مفهومي، انكارتادر 
رشد مداوم دانش و مهارتها كه افراد خارج از فضاي : رشد روي داده پس از آموزش رسمي مي داند"مادام العمر را 

آموزشهاي ضمن خدمت رسمي يا فعاليتهاي  همچنين. "رسمي تربيت در طول زندگي خويش تجربه مي كنند
فردي كه افراد براي بهبود شغل خويش انجام مي دهند نيز نقطه تمركز ديگري است كه يادگيري مادام العمر 

  . ، يادگيري مادام العمر ار در اين عرصه تعريف كرده اند)1999(از جمله الندن و اسميتر . بدان متوجه است
م العمر، مؤلفه هاي مفهومي آن و ارتباط آن با نظام تربيت هنوز در هاله اي از ابهام در عين حال، يادگيري مادا

  . نوشتار حاضر در پي بازشناسي و بازتعريف اين رابطه است. قرار دارد
  رويكرد روشي

پرسش نخستيني كه اين . رويكردهاي روشي اتخاذ شده در اين مقاله، متناسب با پرسشهاي مطرح شده است
اين پرسش با طي دو . خواهد بدان پردازد، پرسش از مولفه هاي مقوم يادگيري مادام العمر است پژوهش مي

. مرحله تحليل مفهوم يادگيري و زندگي و سپس، استنباط مؤلفه هاي متناسب با اين دو منظومه پاسخ مي يابد

                                                      
4  .  P. Jarvis 
5  .  M. London 
6  .  Encarta 
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زمينه هايي است كه نظام اين پرسش، پرسش از تغييرات يا . در مرحله دوم، پرسش دوم مد نظر قرار مي گيرد
بر اين اساس، تالش مي شود تا با بازشناسي . تربيت رسمي بايد فراهم كند تا يادگيري مادام العمر تحقق يابد

روندهاي موجود در نظام تربيت، برخي روندهاي مرتبط با مؤلفه هاي مقوم يادگيري مادام العمر مد نظر قرار 
  . دگرفته و اصالحاتي در آنها پيشنهاد شو

و سپس با ) 1389باقري، سجاديه  توسلي، (منطقي -بر اين اساس بايد گفت پرسش نخست با رويكرد تحليلي
رويكرد استنباط و استنتاج ضمني پاسخ مي يابد و در پرسش دوم نيز با نوعي استتنتاج ضمني پيش خواهيم 

  . رفت
  

  "يادگيري مادام العمر"تحليل مفهوم  .1
از ميان اين دو واژه، واژه . توان تركيبي از دو واژه يادگيري و مادام العمر در نظر گرفت يادگيري مادام العمر را مي

منطقي قرار گرفته و  برخي مؤلفه ها مفهومي آن تبيين شده است اما -نخست تا پيش از اين مورد تحليل مفهومي
بيفزايد و استلزامات جديدي را  مادام العمر بودن اين يادگيري ميتواند، مؤلفه هاي ديگري به اين نوع يادگيري

  . براي آن مطرح سازد
مادام العمر بودن يادگيري، آن را با زندگي آدمي پيوند مي زند و ماهيت اين زندگي، در تعيين نوع يادگيري 

از سوي ديگر، زندگي در دنياي امروز، ويژگيهاي خاصي يافته است كه الزامات . نقشي اساسي خواهد داشت
اين الزامات، قطعا در يادگيري مادام العمر كه معطوف به زندگي بشري است نيز . د به همراه داردجديدي را با خو
در ادامه، با ارائه تحليلي از زندگي انساني و ويژگيهاي آن، تالش مي شود تا ويژگيهاي يادگيري . بايد لحاظ شود

  . مادام العمر و الزامات آن برشمرده شود
  
  در عصر حاضرتحليل مفهوم زندگي . 1- 1

اگر با نگاه ويتگنشتايني به مفهوم زندگي بنگريم و مفهوم آن را بركنار از كاربردهاي آن در بافت هاي مختلف و 
به زمان و مكان وابستگي هايي خواهد يافت و از اين رو،  "زندگي"زمانهاي مختلف ندانيم، تحليل مفهوم 

آنچه در ادامه . لفه هاي مقوم مفهومي، ايفاي نقش كندويژگيهاي عارض شده بر زندگي امروز مي تواند در مو
  . زباني است كه با توجه به كاربردهاي امروزين واژه زندگي صورت مي پذيرد-خواهد آمد، نوعي تحليل مفهومي

  
  و پيچيدگي عدم تعين -الف

م تعين اين عد. يكي از ويژگيهاي هميشگي زندگي، عدم تعين موقعيت ها و مسائل مطرح شده در آن است
. موقعيت ها، در حوزه هايي  به حدي جدي است كه رويكردهاي جديدي براي مديريت آنها مطرح شده است

بين دو  نيكوماخوسمفهوم موقعيت و مورلفه هاي سيال آن، ريشه در دوگانگي ويژه اي دارد كه  ارسطو در كتاب 
به نظر ارسطو . 7شودقائل مي) عمل ابداعيعمل اقدامي و (دو نوع عمل  عنوان به “Poiesis”و  "Praxis"واژه 

در حالي كه عمل ابداعي به دليل داشتن هدفي معين و دستيابي به محصولي خاص، با آموختن دانشي به نام 

                                                      
  . ترجمه كرد "عمل ابداعي"و  "عمل اقدامي"را مي توان به ترتيب به دو واژه  “Poiesis”و  "Praxis"دو واژه . 7
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يابد، عمل اقدامي، به داليل مختلف از جمله درگير بودن با خير ارزشمند اخالقي، دروني تحقق مي 8دانش فني
هاي اخالقي و از نگاه ارسطو تمام فعاليت.  نامعلوم بودن هدفش، با عمل ابداعي متفاوت استبودن هدف آن و نيز 

زندگي به دليل آميختگي ويژه ).  82-80، صص1395مدني فر، (گيرند قرار مي "عمل اقدامي "سياسي در زمره 
مي توان صرفا با آموختن با ارزشهاي اخالقي و نيز به علت نامعين بودن موقعيتهاش، به شدت نامعين است و ن

از اين رو، عدم تعين در ذات زندگي نهفته است و آن نوع يادگيري كه بخواهد . دانشهاي فني بدان صورت بخشيد
  . در پهنه زندگي آدمي بگسترد و مسائل آن را پاسخگو باشد، ناگزير از در نظر گرفتن اين عدم تعين خواهد بود

اين گوناگوني، . ز يك سو، عدم تعين، به گوناگوني موقعيتهاي عمل اشاره داردا. اين عدم تعين، وجوه مختلفي دارد
، با تاكيد بر )1983(شون . غالبا قابل پيش بيني صدردرصد نيست و نيازمند تحليل و تصميم در موقعيت است

همواره از ، همين عدم تعين، معتقد است اغلب مسائلي كه افراد در زندگي و در جريان عمل با آن مواجه مي شوند
را  مسئلهاند شناخت و تنظيم خود نامتعين و معماگونه معموالًقبل معين نيستند بلكه ابتدا بايد مسائل را كه 

  . حل نمود مسئلههاي حل نگريسته و با روش مسئلهتوان به شكل يك نمي
اين . عمل نيازمند استازسوي ديگر، حل مسائل در موقعيتهاي نامعين، بيش از دانش صريح، به نوعي فراست در 

  : ارسطو معتقد است. است كه در عمل و تجربه حاصل مي شود 9فراست، دانشي ضمني به تعبير پوالني
. . . چيزي كه بايد براي عمل كردن بياموزيم را بايد با عمل كردن به آن آموخت، 

آن كه عادالنه عمل كنيم، ما معتدل خواهيم شد  شرط بهما عادل خواهيم شد 
آن كه معتدالنه عمل كنيم و زيرك خواهيم شد اگر زيركانه عمل نماييم  رطش به
  ). 1103a33-1103b2ترجمه بارلت و كولينز، ، 1911، ارسطو، (

بنابراين  مي توان گفت فرد براي مواجهه با عدم تعين هاي زندگي، نيازمند خبره شدن در وجه تجربي و عملي 
  . دانش هاي نظري و وجود موقعيتهايي براي تجربه ورزي و تمرين استاين امر، مستلزم فراتر رفتن از . است

  
  شتاب -ب

اين شتاب، ممكن است در زمانهاي پيشين، به اين . ويژگي دومي كه زندگي از آن برخوردار است، شتاب است
اما در عصر كنوني با مطرح شدن فناوريهاي . اندازه پررنگ بوده و مؤلفه اساسي زندگي به شمار نمي رفته است

ايستا، به امري پويا و پرشتاب مبدل ساخته ارتباطي نو، نوعي تحول زماني در زندگي ايجاد شده و آن را از امري 
  .  است

انقالب ارتباطات نوعي فشردگي زماني و مكاني را در عالم ايجاد كرده و همين فشردگي، بر زمانمندي عالم تاكيد 
 «: چنانچه اساسا جهاني شدن با همين ويژگي تعريف شده است). 1381گل محمدي، (چندباره كرده است 

اين شتاب و ). 20، ص 1381گل محمدي، (» ت از فرايند فشردگي فزايندة زمان و فضاشدن عبارت اس هانيج
فشردگي زمان، راه حل هاي از پيش تعيين شده و ناظر به مسائل زمان حال را بيش از پيش از اعتبار انداخته و 

  . بي فايده ساخته است
                                                      

8. techne 
9   . M. Polani 
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فردي يا جمعي براي دستيابي به راه حل را  اين بي اعتباري، اهميت آموختن مواجهه با مساله، تحليل آن و تالش
  . افزون ساخته و در مقابل، بيان راه حل هاي حاضر و آماده را از اهميت انداخته است

 
  سوژه سازي  -ج

اين امر گرچه، .  يكي ديگر از ويژگيهاي زندگي در عصر مدرن، تالش ساختارها براي سوژه ساختن آدمي است
امروز نيست اما بشر امروز با جرياني از سوژه شدن مواجه است و ساختارهاي نهادينه مولفه اي پايدار در زندگي 

). 1986نو، ، در دريفوس و رابيفوكو(شده دانش و قدرت، در شبكه اي به هم پيوسته در پي سوژه ساختن وي اند 
نظر انديشمنداني  از. اين سوژه سازي، در نهايت به محدود ساختن انسان و امكان هاي تاريخي وي مي انجامد

انضباطي  صورت مي پذيرد و پشتوانه  -سوژه سازي  در دنياي امروز در مواضع مختلف تربيتي) 1980(چون فوكو 
اين سوژه سازي، با برجسته سازي انواع ويژه اي از عقالنيت و به . آن نيز در عرصه علوم انساني فراهم مي آيد

اين نوع . نگه داشتن ديگري ها و حاكم ساختن يك انديشه استحاشيه راندن انواعي ديگر، در پي در حاشيه 
  .   برجسته از عقالنيت، فرد را مديريت مي كند و امكان هاي وي را محدود مي سازد

رسمي تعليم  معتقدند بسياري ساختارهاي اجتماعي از جمله  نظاماز سوي ديگر، انديشمندان رويكرد انتقادي نيز 
تماعي، آميخته با رگه هاي قدرت، سلطه، سرمايه و نظام بندي هاي اجتماعي است و و تربيت در مقام نظامي اج

تعليم و نظام رسمي ) 1976( 11زتيو جين 10باولزاز جمله .  مي تواند ابزاري بريا بازتوليد وضعيت اجتماعي باشد
. كند موجود را ابقا مياجتماعي، اقتصادي و سياسي كه روابط  فرهنگي مي دانند عوامل مؤثراز جمله  تربيت را 
سازد كه واقعيت  افراد را متقاعد مي فرهنگي عوامل تأثيرگذاراستيالي معتقد است ) 1997(ژيرو همچنين 

وضعيت فعلي بنابراين افراد براي زير سؤال بردن . استو طبيعي آنه وضعيت شايسته، همان  آنها شده بر تحميل
  . كنند گيختگي نمياحساس برانخويش و پرسش از عادالنه بودن آن 

بر اين اساس فوكو، افراد مي بايست در طول زندگي خويش،  نوعي طعن ورزي نسبت به پديده ها و ساختارهاي 
گام نخست اين . اجتماعي و در پي آن، مقاومت در مقابل اين سياست مطابق سازي و كنترل گري را تمرين كنند

همچنين از نگاه . نشي است كه آدمي را احاطه كرده استدا -مقاومت، بازشناسي خويش و توجه به شبكه قدرت
فوكو، راههاي مقاومت دربرابر اين سوژه شدگي در دانش و قدرت از ديگر مواردي است كه در همه موقعيتهاي 

  . زندگي و درهمه مواضع، بايد آموخت
  
  انقالب اطالعات -د

اين انفجار، تا حد زيادي به واسطه ظهور فضاي . يكي ديگر از ويژگيهاي دنياي حاضر، انفجار اطالعات است
اين انفجار اطالعات، نوعي از تورم محتوا را در ). 2001دريفوس، (مجازي و كاركردهاي اطالعاتي آن بوده است 

قرار دارد و ممكن است دراين  به سخن ديگر، آدمي در معرض حجم عظيمي از اطالعات. پي داشته است
تواند به مانعي براي تعامل مطلوب ميان معلم و فزوني محتوا مي. رويارويي، توان ارزيابي اطالعات را از دست بدهد

آموزان ترين حامالن دانش و ارزش نيست و دانشكه ديگر معلم يكي از اصليآموز تبديل شود، به دليل ايندانش

                                                      
10 . S. Bowles 
11 . H. Gintis 
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از اين رو، يكي از الزاماتي كه . اطالعاتي كه شايد لزوما به آن نياز نداشته باشند. يابندمياطالعات خود را در وب 
  . انسان عصر حاضر بايد بدان مجهر باشد، توان ارزيابي اطالعات و هدف گذاري در جستجوي اطالعات است

كودكاني كه . دهندرا شكل ميكنند و آناز سوي ديگر، ابزارهاي مقوم انقالب اطالعات، نوع تفكر ما را مشخص مي
. هاي قديمي خود دارندهاي تفكر متفاوتي با نسلشوند، روشدر حضور فناوريهاي جديد اطالعاتي بزرگ مي

اين توازي، نيازمند .  كند، به صورت موازي كار خواهد كردها ديگر به صورت ترتيبي عمل نميساختار ذهني آن
  . ا بتوانند آن را مديريت كنندنوعي خودتنظيمي از سوي افراد است ت

  
  مختصري در مورد مؤلفه هاي يادگيري. 1- 2

ترجمه كريمي، (پيترز و هرست . از منظري ديگر، يادگيري مي تواند مؤلفه هايي در درون خويش داشته باشد
سلط در البته اين مساله قابل طرح است كه اين ت. از مؤلفه هاي چون موضوع و تجربه تسلط ياد مي كنند) 1389

  . حالت خودآگاهي، با اختيار فرد و به  تدريج به دست آمده است
.  بنابراين مي توان گفت، در يادگيري مادام العمر نيز يكي از مؤلفه هاي مطرح، موضوعات يادگرفتني است

يا احساس از اين رو، نيازهاي وي . همچنين اين يادگيري بايد همراه با آگاهي، انتخاب و اختيار فرد صورت پذيرد
  . نياز او در آن نقشي اساسي خواهد داشت

از سوي ديگر، اطالق واژه يادگيري به اين فعاليت انساني، هنگامي مصداق مي يابد كه  اين مؤلفه ها در يادگيري 
در ادامه، ابتدا تالش مي شود تا بر اساس تحليل مفهوم صورت گرفته، ويژگيهاي . مادام العمر لحاظ شود

دام العمر احصا شود و در نهايت، بر اساس آنها، پيش نيازهاي تحقق يادگيري مادام العمر در نظام يادگيرنده ما
 .  تربيت جستجو گردد

  
  الزامات يك يادگيرنده مادام العمر. 2

در اين بخش تالش مي شود مبتني بر مولفه هاي مفهومي زندگي و يادگيري، ويژگيهايي براي يادگيرنده مادام 
  . ط گرددالعمر استنبا

  
  قابليت تحمل موقعيت نامتعين و مبهم  -الف

مي توان گفت ماهيت نامتعين و پيچيده زندگي آدمي، باعث مي شود تا بسياري از موضوعات يادگيري مادام 
از سوي ديگر همانگونه كه در بخشهاي پيشين بيان شد، فراست هاي . العمر، از جنس فراست هاي موقعيتي باشد

. افتن نوعي فراست موقعيتي ضمني استموقعيتي، خود نيازمند تحمل ابهام محيط، كار با مسائل بدريخت و نيز ي
در صورت عدم حضور چنين قابليت هايي در فرد، موقعيت هاي ابهام، وانهاده مي شوند و تالشي براي بهبود آنها 

از اين رو مي توان گفت يكي از ويژگيهاي برآمده از ويژگي يادگيري و نيز ناظر به زندگي . به عمل نخواهد آمد
  . عمر، قابليت تحمل ابهام توسط فرد يادگيرنده مادام العمر خواهد بودبودن يادگيري مادام ال

  
  برخورداري از نگاه كل گرايانه - ب

اين ويژگي در كنار . يكي ديگر از ويژگيهاي زندگي آدمي، پيچيدگي آن است كه در ويژگي عدم تعين بيان شد



 

  

 

 انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايرانهشتمين همايش

 مداوم  و يادگيري فلسفه آموزش

 دانشگاه شهيدچمران اهواز

 1395اسفند  5و  4

 

368 
 

همچنين سوژه سازي دنياي مدرن . ويژگي شتاب زندگي امروز، مي تواند منجر به ظهور هر روزه نيازهاي تازه شود
و سلطه نوعي رويكرد نئوليبرال بر عرصه هاي زندگي بشر، باعث شده تا گاه كنترل كليت شخصيت يادگيرنده از 

از هم قرار گيرند و وحدت وجود وي را با  دست برود و موضوعات و عرصه هاي يادگيري، چونان جزيره هاي جدا
از اين رو، يادگيرنده بايد با برخورداري از نگاهي كل گرايانه، ارتباط هاي شبكه اي موضوعات . چالش مواجه سازند

بر همين اساس، . را با هم برقرار سازد و بر اساس اين تحليل كل گرايانه منطقه يادگيري خود را وسعت بخشد
  . ي يادگيرنده مادام العمر، نگاه كل گرايانه خواهد بوديكي از ويژگيها

  
  استقالل و طعن ورزي - ج

يكي از ويژگيهاي دنياي مدرن، حجمه سنگين فضاي عمومي به فضاي خصوصي آدمها و سوژه سازي ساختارهاي 
ر اين ميان، د. ، به سلطه اين ساختارها بر زندگي انسان تاكيد مي كند)1997(از جمله ژيرو . دنياي مدرن است

يكي از ويژگيهاي انسان كه مي تواند در فرايند يادگيري مادام العمر، محقق شود، استقالل وي و عدم هضم او در 
اين استقالل هم محصول يادگيري مادام العمر است و هم در معناي پيش نياز آن قابل طرح . اين ساختارهاست

ستقالل الزم برخوردار باشد تا جريان يادگيري مادام العمر خود ار در مقام پيش نياز، فرد يادگيرنده بايد از ا. است
به سمت افزايش استقالل خويش هدايت كند و موضوعاتي را در كانون مطالعه و يادگيري خود قرار دهد كه وي را 

ها سوژه در مواضع مختلف اجتماعي آشنا سازد و در نهايت، استقالل وي از اين ساختار-نسبت به مناسبات قدرت
  . را به ارمغان آورد

، طعن ورزي مي ()به اعتقاد رورتي . در اين ميان، يكي از لوازم اين استقالل را مي توان طعن ورزي به شمار آورد
تواند فرد را از چنبره باورهاي رايج اجتماعي فراتر برد و امكانهاي جديدي را پيش روي وي و در نهايت جامعه وي 

ن گفت الزمه استقالل فرد، برخورداري وي از نوعي طعن ورزي نسبت به باورهاي رايج از اين رو، مي توا. بگشايد
بر همين اساس، وي در طول عمر در مقابل . در اجتماع خويش و موضوعات پيش روي وي براي يادگيري است

ين كند را موضوعات مختلف يادگيري، خنثي و منفعل عمل نخواهد كرد و موضوعاتي كه بتواند استقالل وي را تام
  . ترجيح خواهد داد

  
  قدرت ارزيابي - و

همچنين ويژگي . يكي از لوازم برخورداري از استقالل فرد، قدرت ارزيابي و تحليل وي نسبت به امور مختلف است
. اطالعاتي زندگي مدرن و تنوع موجود در اين فضاي اطالعاتي، يادگيرنده را ملزم به ارزيابي و انتخاب مي گرداند

اين .  و اطالعات كسب شده پرداخت دانش اي بايد به سنجش ارزشرو، در جهان شبكه اي امروز شبكهاز اين 
زماني كه . افتدمسئله خود، نوعي فرامهارت است كه پيش از شروع جريان يادگيري و كسب دانش اتفاق مي

ر جهاني كه دانش فراوان است، افتاد اما دي ما رفع كمبود دانش بود، سنجش ارزش به طور ذاتي اتفاق ميمسئله
بنابراين مي توان گفت يادگيرنده مادام العمر بايد توان ارزيابي و . ارزيابي سريع دانش داراي اهميت خواهد بود

  . تحليل مواد يادگرفتني و در مرحله بعد، انتخاب آنها را داشته باشد
 
  
  كاوشگري و عشق به يادگيري -ه
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نده اي خود تنظيم و خودهدايتگر است و اين امر در تعاريف اوليه يادگيرنده مادام يادگيرنده مادام العمر، يادگير
از سوي ديگر، يكي از مولفه هاي مفهومي يادگيري خودآگاهي است و . العمر نيز به كرات به چشم مي خورد

عين زندگي، همچنين ويژگي عدم ت. يادگيرنده مادام العمر نيز از اين خودآگاهي و خودخواستي بر كنار نيست
باعث مي شود تا يادگيرنده مادام العمر، به گونه اي يكتا و منحصر بفرد، به دنبال حل مسائل خويش و يادگيري 

. اين خواستن، مبتني بر ويژگي كاوشگري و عشق به يادگيري است. درباره چالش هاي پيش روي خود باشد
تواند از تنگناي نظام رسمي فراتر رود و در بستر  هرچه اين خواستن و طلب افزون تر باشد، يادگيري بيشتر مي

اين كاوشگري، . از اين رو، كاوشگري يكي از ويژگيهاي اساسي يادگيرنده مادام العمر است. زندگي وسعت   يابد
  . خود بايد بر بستري از لذت آموختن و عشق يه يادگيري تقويت شود و فربه گردد

  
  به سوي تربيت يادگيرنده مادام العمر: چرخش هاي الزم در نظام رسمي تربيت. 3

در اين بخش، بار ديگر به نظام رسمي تربيت باز مي گرديم و از تغييراتي سخن مي گوييم كه اين نظام با در نظر 
در غيراينصورت، يادگيري در چنبره . گرفتن يادگيري مادام العمر و ضرورت تحقق آن بايد در خويش ايجاد كند

اي نظام رسمي مي ميرد و زندگي در قالب كليشه ها گرفتار مي آيد و  يا به نوعي محفوظات و زمان ايست
  . ناكارآمد، گذشته را تكرار مي كند يا به گونه اي بي هدف، از ريشه ها جدا مي گردد

  
  چرخش از محتواي متورم به ارزيابي محتوا -الف

ن ورزي يادگيرنده مادام العمر در دنياي چرخش نخست برگرفته از برجسته شدن ويژگي ارزيابي، استقالل و طع
امروز است كه از نظر اطالعاتي دنيايي متورم و از نظر ساختارهاي اجتماعي، نظامي مستعد سلطه و سوژه سازي 

در . در اين چرخش، نظام تربيت بايد به جاي محتواي متروم، به سوي ارزيابي محتواهاي موجود حركت كند. است
محتوا به صورتي انفجاري توليد مي شود و به ظهور مي رسد اما سنجش اعتبار آن، كاري  دنياي اطالعاتي امروز،

  . است كه از اهميتي ويژه برخوردار است
از سوي ديگر، عدم تعين زندگي و شتاب آن، اطالعات ايستاي ارائه شده در نظام رسمي را  در معرض از اعتبار 

رو، مي توان گفت تاكيد افراطي نظام تربيت بر محتواي متورم و عدم از اين . افتادن و عدم كارآمدي قرار مي دهد
توجه به پرورش قدرت ارزيابي، مي تواند خطر محدود شدن يادگيرندگان به فرجه تربيت رسمي و تبديل نشدن 

  . آنها به يادگيرندگان مادام العمر را به همراه داشته باشد
سمي تربيت در برخورد حداكثري خويش با محتوا تجديد نظر بر اين اساس، به نظر مي رسد الزم است نظام ر

  . كند و همپاي آن يا حتي بيش از آن، بر پرورش قدرت ارزيابي تاكيد ورزد
  
  چرخش از انتقال دانش به سوي ساخت و به اشتراك نهادن دانش - ب

تر به نظم و كه بيش يادگيري عمل كسب مهارت، عقيده يا بينش است و معنابخشي نوعي يادگيري است         
در دنياي امروز عمل . پردازداند، ميدهي الگوهايي كه از طريق دانش موجود يا اطالعات به دست آمدهسازمان

كه ها و از فهم عناصر مجزا به درك كل فضا و در نتيجه به درك اينيادگيري از كسب اطالعات به جذب  آن
چه در اين فضا ارزش دارد، توانايي تحليل و كرده است و به واقع آن چگونه عناصر به يكديگر مرتبط هستند، تغيير
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توان گفت كه امروز دانش حالتي ايستا ندارد و به عنوان امري سيال به آن مي. تشخيص پيوندها و الگوها است
  . شود، يادگيري يك محصول نيست بلكه نوعي فرايند استنگريسته مي

، و شتاب تغيير آنها، گاه نيازمند ساخت دانش متناسب از سوي فرد همچنين عدم تعين موقعيت هاي زندگي
از اين رو، دانش آموزان در مقام يادگيرندگان بالقوه مادام . دانشي كه بتواند مشكل يكتاي وي را حل كند. است

العمر بايد توان صورت بندي و خلق دانش يا دست كم توان صورت بندي به تكه هاي محلي دانش را داشته 
دهي اطالعات و توانايي بخشي و سازمانآموزان در اين فرآيند بايد بياموزند همان نظمچه كه دانشآن. اشندب

  .هاي معنادار ميان اين اطالعات سيال و پويا استساختن شبكه
  
  چرخش از نگاه توده وار به رسالت فردي - ج

اين استقالل، نيازمند . يكي ديگر از ويژگيهاي مورد نياز براي يادگيرنده مادام العمر، نگاه مستقالنه وي است
اين، در حالي است كه محتواي . فالصله گرفتن از جمع و پرداختن به تمايزها و ويژگيهاي منحصر به فرد است

عدادهاي به رسميت شناخته شده، چنان نحيف مساوي، معيارهاي محدود موفقيت و دامنه تنگ بالقگوي ها و است
است كه تفاوتهاي فردي، عالق فردي و رسالت هاي فردي را ناديده مي انگارد و نوعي از تربيت كارخانه اي را در 

به نظر مي رسد، يكي از چرخش هاي الزم كه حداقل در برخي . پيش گرفته است با توليد محصوالت يك شكل
هاي فوق برنامه و در برخي بزرنگاه هاي ويژه چون موقعيت انتخاب رشته بايد در نظر عرصه هاي خاص مثل فعاليت

 . قرار گيرد، تفاوتها فردي و رسالت هاي فردي است

  
  چرخش از اجبارهاي بيروني به الزام هاي دروني -ه

همچنين ويژگي .  يكي ديگر از ويژگيهاي اساسي يادگيرنده مادام العمر، استقالل وي و خود هدايتگري وي بود
از اين رو، الزم است نظام رسمي تربيت، . كاوشگري دروني فرد، در پيگيري يادگيري مادام العمر، ضروري است

دادن موقيتهاي . اين الزام هاي دروني را درون افراد نميراند و همه چيز را به الزام ها و اجبارهاي بيروني فرونكاهد
رخي موارد مي تواند اندكي از كاناليزه شدن  نظام تربيت بكاهد و فضا را انتخاب و مخير نهادن دانش آموزان در ب

   .براي اين چرخش فراهم سازد
  
 چرخش از نگاه منقاد به نگرش انتقادي - ي

در نهايت، جمعي از ويژگيها چون ارزيابي، استقالل و طعن ورزي و كاوشگري در يادگيرنده مادام العمر، ضرورت 
از اين رو، يادگيرنده مادام العمر بايد فردي منتقد باشد و از . ادي را مضاعف مي سازدبهره وي از رويكرد انتق

از اين رو، نظام رسمي تربيت بايد به جاي هدف گيري تربيت شهروند منقاد، به . نگرش انتقادي بهر ه گرفته باشد
   .ين يادگيرنده مادام العمر بپذيردنقادي در فرايند تربيت نيز اهميت دهد و هزينه هاي اين انتقاد را به قيمت تكو

 
  نتيجه گيري

به نظر مي رسد نظام كنوني تعليم و تربيت در كشور، جهت گيري هايي دارد كه نمي تواند يادگيري مادام العمر 
نوشتار حاضر تالش كرد تا با . را در نسل جديد تضمين كند و در مواضعي، حتي مانع اين نوع يادگيري خواهد بود
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در عين حال، يادگيري . روشن نمودن، برخي مواضع خطر آفرين و چالش زا، جهت چرخش را نيز روشن سازد
بررسي اين عوامل . يت نيز متاثر خواهد بودتاريخي ديگري فراتر از نظام رسمي ترب-مادام العمر از عوامل اجتماعي

  . و ارائه گزارشي از وضعيت آنها و بايسته هايي كه در آنها بايد در نظر گرفت، مي تواند موضوع تحقيقات آتي باشد
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  اي تعاملي در تعليم و تربيت مداومي انگارهديگري به مثابه -ديالكتيك كودك 

  1سعيد آزادمنش

  

  چكيده

به عنوان يكي از محورهاي مهم مطالعات نظري تعليم و تربيت، در قرن حاضر مورد توجه تعليم و تربيت مداوم 
العمر و يادگيري مادام آموزش مداومنظر به اينكه تعريف و مختصات . انديشمندان و نهادهاي تربيتي بوده است

د به طور ضمني و يا صريح ارائه شو تعليم و تربيت مداومنظريات يادگيري دارد، هر تعريفي كه از ربط وثيقي با 
تواند با مفروض گرفتن بدين ترتيب مفهوم تعليم و تربيت مداوم مي. يك نظريه تربيتي را مفروض گرفته است

با به كارگيري روش از اين رو در اين پژوهش . نظريات فلسفي و يادگيري متفاوت، تعريفي متفاوت پيدا كند
با هاي تعليم و تربيت مداوم اشاره شد و در پرتو آن برخي ويژگي، نخست به )پردازي مفهوم(تحليل مفهومي 

تعليم و تربيت هاي يادگيري كودك در اين ديدگاه، مفروض گرفتن نظريه يادگيري ويگوتسكي و ارائه ويژگي
اي تعاملي در ديگري از انگاره - و با توجه به ديالكتيك كودك گرفتمداوم در دوران كودكي مورد مداقه قرار 

ي تعليم و تربيت مداوم توان گفت كه در يك نگاه كلي انگارهبنابراين مي. مدليم و تربيت مداوم سخن به ميان آتع
در دوران كودكي از منظر ويگوتسكي، تعاملي است و هر كجا كه سخن از تعليم و تربيت مداوم در دوران كودكي 

م تعاملي در سه ويگر سو مختصات تعليم و تربيت مدااز د. آيد بايد اين تعامل به رسميت شناخته شودبه ميان مي
هر دو قطب ي دربردارنده تعليم و تربيت مداوم، محور مورد بررسي قرار گرفت؛ نخست اينكه در اين ديدگاه

دوم اينكه تعليم و تربيت مداوم در اين ديدگاه به صورت راديكال . آموزش و يادگيري به صورت توأمان است
ي است و از اين رو نيز تاحدي نامتعين است و در نهايت اينكه اين انگاره مفهوم تعليم و تربيت ديالكتيكي و تعامل

داند و از اين رو آن را براي رشد تربيتي مداوم را با نظر به قابليت هاي كودك و حوزه تقريبي رشد توجيه پذير مي
  .آوردكودك ضروري به شمار مي

  .العمر؛ تعامل؛ كودكي؛ ويگوتسكي؛ نظريات يادگيرييادگيري مادام مداوم؛ تعليم و تربيت: واژگان كليدي
   

                                                      
  Azadmanesh263@yahoo.comدانشگاه تهران، دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت، . 1
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  مقدمه

يادگيري هاي جديد، جهاني شدن و انبوه اطالعات، تأكيد بر آموزش و امروزه به سبب رشد سريع علم و تكنولوژي
يادگيري مداوم با اين وجود مفهوم آموزش و . ي يك مفهوم بنيادي مورد نظر قرار گرفته استم به مثابهمداو

اگرچه در ). 2010، ١دوكورث و تامنز(فرايندي رو به رشد و تحولي را سپري كرده است و تاكنون نيز ادامه دارد 
آغاز آموزش و يادگيري مداوم در نسبت با به روزرساني علم بزرگساالن مطرح شد، اكنون اين حيطه فراتر از آن، 

توان از آموزش و يادگيري مداوم در چويي است، به نحوي كه ميل پيها و براي ساير سنين نيز قابدر ساير حوزه
). 2015، ٢استفنز(سخن به ميان آورد  -رسانه و خانواده و اجتماع -عرض تربيت رسمي در تربيت غير رسمي

ي، تواند مورد بررسشود كه در طول زمان ميي مفهومي در نظر گرفته ميبنابراين تعليم و تربيت مداوم به مثابه
  . تفسير و قبض و بسط قرار گيرد

دهند نظريات يادگيري يكي از عواملي هستند كه مفهوم آموزش و يادگيري مداوم را تحت الشعاع قرار مي
، و بسته به نظريه مختار پژوهشگر، تعريف و مختصات وي از مفهوم آموزش و يادگيري مداوم )2015استفنز، (

بيني و مباني  به اين نكته نظر داشت كه نظريات يادگيري نيز خود از جهانالبته بايد . دستخوش تغيير خواهد شد
گيرند و با مفروض گرفتن آن، تعريفي از فرايند يادگيري شناختي خاصي سرچشمه ميشناختي و معرفتانسان

  . دهندانسان، و به تبع آن آموزش و يادگيري مداوم ، ارائه مي

را مبناي كار خويش قرار  ٣فرهنگي ويگوتسكي - آن است كه ديدگاه تاريخيبا نظر به اين امكان، اين پژوهش بر 
داده و با نظر به ديالكتيك موجود ميان كودك و ديگري در شكل گيري دانش به بازتعريف مفهوم تعليم و تربيت 

ي ت و به مثابهاي برخوردار اساز آنجايي كه تعليم و تربيت مداوم در دوران كودكي از جايگاه ويژه. مداوم بپردازد
، و در عين حال خالئي نظري )2009، ٤لچري(شود بنياني محكم براي آموزش و يادگيري مداوم در نظر گرفته مي

است، ) 2000( ٥در اين زمينه وجود دارد و بحث و بررسي بر روي آن از جمله اهداف تعريف شده توسط يونسكو
بنابراين مسأله . ين مفهوم در دوران كودكي استوار ساخته استاز اين رو، اين پژوهش تمركز خود را بر بازتعريف ا

اصلي اين پژوهش اين است كه نخست مختصات تعامل كودك و ديگري را در ديدگاه ويگوتسكي احصا نمايد و در 
تحليل . اين مختصات را در تعليم و تربيت مداوم بسط و گسترش دهد ٦نهايت با توسل به روش تحليل مفهومي

تحليل مفهومي بر فراهم آوردن تبيين صحيح و روشن . پردازي است وردنظر در اين بخش، از نوع مفهوممفهوميِ م
هاي آن با ساير مفاهيم ناظر است و تالشي در جهت فهم مفاهيم  ي توضيح دقيق ارتباط واسطه از معناي مفاهيم به

ليم و تربيت مداوم اشاره خواهد شد و در از اين رو نخست به نكاتي در مفهوم تع ).1991،  ٧كومبز و دنيلز(است 
ادامه مختصات يادگيري كودك در ديدگاه ويگوتسكي بيان خواهد شد تا در نهايت بتوان از بازتعريف مفهوم تعليم 

                                                      
1. Duckworth & Tummons 
2. Steffens 
3. Vygotsky 
4. Lochrie 
5. UNESCO 
6. Conceptual Analysis 
7. Coombs & Daniels 
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  .و تربيت مداوم در دوران كودكي از منظر ويگوتسكي سخن به ميان آورد

  تعليم و تربيت مداوم .1

. شودبراي افراد و جوامع در نظر گرفته مي فرايندي تحول آفرينبه عنوان  تعليم و تربيت مداوم به طور گسترده
براي افراد تعامل در يادگيري با تحقق خالقيت و افزايش خوش بختي در ارتباط است و مي تواند محركي براي 

يي براي جوامع ما، يادگيري همچنين به عنوان كليدي براي بازگشا. هاي شخصي جديد فراهم نمايد روايت
موفقيت در تحقق ). 4ص  ،2009 لچري،(آيد موفقيت اقتصادي و ابزاري براي ارتقاي هويت ملي به شمار مي

تعليم و تربيت مداوم، از تعليم و تربيت اوان كودكي تا يادگيري فعال در دوران بازنشستگي، عامل مهمي در 
سازمان توسعه و همكاري (آيد شمار ميسي و وفاق اجتماعي به ارتقاي اشتغال، پيشرفت اقتصادي، دموكرا

العمر اغلب به عنوان يك فرايند پيشرفت و يادگيري مادامدر ادامه مي توان گفت كه ). 13، ص 1996، ١اقتصادي
يادگيري فردي در طول حيات فرد فهم شده است؛ يعني از گهواره تا گور؛ از يادگيري در سال هاي اوليه كودكي 

ها و موسسات مي وسيع است كه نه تنها تعليم و تربيت رسمي در مدارس، دانشگاهاين مفهو .تا بازنشستگي
كار  هاي غير رسمي از جمله محلتربيتي بزرگساالن را شامل مي شود بلكه به يادگيري در پهنه زندگي در محيط

اشاره دارد كه  تعليم و تربيت مداوم به اين ايده )101، ص 2002، ٢موسترتوينمن و ب(و كل جامعه اشاره دارد 
  . آموزندها بلكه از طرق غير رسمي در طول حياتشان نيز ميمردم نه تنها از طريق مدارس و دانشگاه

العمر هستيم كه به عزيمتي البته ما شاهد يك چرخش اصطالحي از تعليم و تربيت مداوم به يادگيري مادام
- يادگيري تغيير شكل ميتربيتي سازمان يافته به تحصيل انفرادي مباحث مفهومي اشاره دارد كه در آن ايده ارائه 

همچنين يك چرخشي از دانش به توانايي و از تدريس به يادگيري رخ داده است ). 41ص ، 2015، استفنز(دهد 
بيانيه كمسيون اروپايي  همچنين در ).23، ص 2001، ٣كمسيون اروپايي(كه در كمسيون اروپايي مشهود است 

كردن تمام انواع توانايي ها،  اندوختن و به روزتوضيح داده شده است كه مراد از آن ادام العمر اين گونه يادگيري م
اين امر به توسعة . است بازنشستگي هايسال آخرين تا زندگي نخستين هايسالعاليق، دانش، و ويژگي ها از 

جامعة دانايي محور و مشاركت فعال  بادانش و شايستگي هايي اشاره دارد كه هر شهروند را جهت منطبق شدن 
همچنين اين كميسيون . توانا مي سازد در همة ابعاد زندگي و همچنين تحت كنترل در آوردن بيشتر آينده اش

دانشگاه، مدرسه، ، در محيط هاي رسمي نظير يادگيري را مشتمل بر همة اشكال يادگيري اين نوع يادگيري
دانش ، شود، يادگيري غير رسمي فرا گرفته مي فه اي كه در يك كارگاهو مهارت هاي حر يادگيري نيمه رسمي

  ). 2008( مي داند از فرزندان توسط والدين عمومي، يادگيري نحوة كاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات

- ي راهبردي ضروري در تعليم و تربيت مداوم به شمار ميمراقبت و تربيت در اوان كودكي به مثابهاز ديگر سو، 

اوليه  ؛ كودكي)2002، ٤واحد تحقيق و منبع مراقبت از كودكان( است بهترين شروع ممكن در زندگيرود؛ چراكه 
و شواهد نشان داده است . دهداولين مرحله تعليم و تربيت مداوم است كه به دوره هاي انفرادي يادگيري شكل مي

                                                      
1. Organization for Economic Co-operation and Development 
2. Tuijnman & Bostrom 
3. European Commission 
4. Childcare Resource and Research Unit 
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بنابراين تربيت اوان كودكي نقشي مهم در . گيرندكه كودكان در برنامه هاي تربيتي اوليه بهتر از مدرسه ياد مي
بنابراين مراقبت و تربيت اوان كودكي در اطمينان حاصل . كندپايه گذاري بنياني محكم براي مراحل بعدي ايفا مي

  .كردن از اينكه هر كودك بهترين شروع ممكن در زندگي را داشته باشد مهم است

انواع تعليم و تربيت رسمي و غير رسمي اعم از  تربيت مداوم كه شاملبا توجه به گستردگي مفهومي تعليم و 
توان آن را ذيل يك نظريه يادگيري گنجاند؛ به به سختي ميو خانه و گروه خانواده مي شود،  مدرسه و دانشگاه

دگيري سبب اينكه نظريه هايي چون رفتارگرايي، شناخت گرايي و ساختن گرايي نظرياتي نسبتا ساده از اشكال يا
العمر آيند، درحالي كه يادگيري مادامهاي سطح خرد براي يادگيري به شمار ميدهند و از اين رو نظريهارائه مي

تواند تا هايي كه ميبا اين وجود هستند نظريه). 45ص ، 2015استفنز، (نيازمند نظرياتي در سطح كالن است 
با تمايزي كه بين عملكرد و توانايي عملكرد در يادگيري ، )2000( ١در اين ميان دريسكول. حدي راه گشا باشند

اما  ).11ص (مر را از لحاظ نظري در نظر گيرد تواند فضاي يادگيري مادام الع رسد تا حدي ميگذارد به نظر ميمي
از آنجايي كه قبل از وي و به طور مبسوط ويگوتسكي از حوزه تقريبي رشد در يادگيري سخن به ميان آورده است 

ي اول توجيهاتي رسد قابليت بررسي براي مبنا قرار گرفتن در اين زمينه را دارا باشد تا بتوان در وهلهه نظر ميب
  .نظري براي تعليم و تربيت مداوم احصا كرد و در ادامه مختصات آن را بازتعريف نمود

  )1896 -1934(نظريه ويگوتسكي  .2

فرهنگي را براي تبيين رشد شناخت  -انگلس، مبنايي اجتماعيهاي هگل، ماركس و ويگوتسكي با تأثير از انديشه
وي كنش هاي عالي ذهن را در بافت ديالكتيكي بررسي نموده و آموزش در بستر تعامالت اجتماعي . برگزيده است

وي بر مبناي اصل تغيير ديالكتيكي هگلي، تحول انسان و تفكرش . )2008، ٢وگريف( را مورد توجه قرار داده است
ذهني و  –فردي، عيني  - هاي گوناگون ميان عناصر متضاد اجتماعيه مثابه ديگر پديده ها در خالل تعارضرا ب

پديده ها در حال تغييرند و به سوي تركيب عناصر متعارض و مخالف  در اين معنا كليه. بيندبيروني مي -دروني
ان مفهوم جاري كنوني با مفهوم جديد، تعارض ميان ساختارهاي رواني در حال رشد، تعارض مي. كنندحركت مي

ها انسان را در مجموعه تعارض ميان فطرت و محيط، و به خصوص تعارض ميان فرد و ديگري، اين تعارض
اي از فرايندهاي ديالكتيك درگير ساخته و تكوين و تحول فكر او را در راستاي سازگاري و تجديد حيات پيچيده

  ).296ص ، 1392محسني، (ر رشد انسان همين تغييرات ديالكتيكي است به بيان ديگ .كندمداوم هدايت مي

براي كشف معني تالش شود و آگاهانه در حادثه درگير ميفرد از طريق عمل در اجتماع، در تعامل با ديگران، 
را انديشه ويگوتسكي اين فرايند جوهر . كندش اقدام ميكند و بر پايه آن به بازسازي آگاهي و ادراك خويمي
درگيري فعال و است كه تعامل در بافت اجتماعي و  »گرايي اجتماعيسازه«دهد و بنيان رويكرد كيل ميتش

ديگري است هاي عيني و در تعامل با ل موقعيتبنابراين از خال .داندآگاهانه در حوادث را كليد ساخت دانش مي
فرد در . درباره تاريخ هر نوع عملي صادق استكند و اين اصل نه تنها در مورد فرد بلكه كه درون فرد رشد مي

و از اين رو، هر نوع عمل ذهني در . شودكند تبديل به انچه كه هست ميتعامل با آنچه كه براي ديگري توليد مي
                                                      

1. Driscoll 
2. Wegerif 
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آغاز بيروني بوده است كه معنايي اجتماعي دارد و منظور از ماهيت اجتماعي آن اين است كه عمل در آغاز ارتباط 
  ).39، ص 1991ويگوتسكي، (ان افراد انساني بوده است اجتماعي مي

فرهنگي را ضرورت و  -با مبنا قرار دادن ماهيت اجتماعي تفكر، تعامل و تبادل اجتماعي، )1978(ويگوتسكي 
» زبان«ه انگلس آن را به داند و بر پايه مفهوم ابزار در انديشفرايند ميانجي براي تحول فرهنگي و شناختي مي

لط شدن بر محيط به انسان ي ابزارهايي است كه در مساز نظر ويگوتسكي هر فرهنگ پديدآورنده. هدد نسبت مي
ترين ابزار هر ي گفتار، اساسي ترين و مهماشناختي گوناگون، نظام نشانهرسانند و در ميان ابزارهاي روان ياري مي

از اين رو در ديدگاه . دهدو ديگران را سامان مياالذهاني تعامل ميان فرد ي بيني واسطهفرهنگ است كه به مثابه
ساختار زبان به مثابه ابزار يا عالمت . وي، زبان و تفكر در حين استقالل به نحوي پويا با يكديگر در تعامل هستند

ويگوتسكي اين فرايند را . وگو موجب پيدايي كنش ذهني و تفكر خصوصي استآيد و گفتبه خدمت تفكر در مي
) دروني سازي(ن به درون اجتماعي و در طي فرايند انتقال تدريجي از بيرو -يه قانون كلي تحول فرهنگينيز بر پا

س تسلط بر رفتار خود را ، سپ)گفتار بيروني(ها واسطه ارتباط و كنترل ديگران هستند نمايد؛ ابتدا واژ توصيف مي
از . دهندوني و تفكر خصوصي را شكل ميو در نهايت دروني شده و گفتار در) گفتار خصوصي(كنند  هدايت مي

اي برآمده از نظر ويگوتسكي اين همان مسير فرهنگي است كه در ديالكتيك با مسير طبيعي رشد، نظام نشانه
صدا ري دروني و بيي گفتارشد درهم آميخته و تفكر انسان را به مثابه» سازش جويي«فرهنگ را با نيروي 

كوشد االذهاني ميامل بينبنابراين او بر اساس نقش اجتماعي واژه و از طريق تع). 2008وگريف، (دهد سازمان مي
ي بنياني براي تبديل ساختار فكري افراد استفاده نمايد و با زدودن زمينه ذهني درماندگي و موزش به مثابهتا از آ

  .سئول و متعهد مبدل سازدم» شهروند«فرمان پذير و منفعل به » رعيت«از خودبيگانگي، روستائيان محروم را از 

- پيوسته بدين ترتيب طبق نظر ويگوتسكي، فرهنگ بستر رخداد يادگيري و رشد است و اين دو، فرايندهاي به هم

حركت به سوي  وگو ميسر شده و به واسطه آنهاش مبتني بر اشتراك، همكاري و گفتاي هستند كه از خالل آموز
اين مفهوم به . سازدمي و ساخت شناخت در سطحي باالتر را موجب شودميحد باالي قابليت ممكن امكان پذير 

تكيه برتعامل فعال انسان در  عنوان بنيان اصلي انديشه ويگوتسكي و زيربناي رويكرد سازنده گرايي اجتماعي با
ديگران را به عنوان فرايندهاي  اي آن و حمايت و مشاركتبافت اجتماعي، محتواي فرهنگي، ابزارهاي واسطه

و به  نمايدميساخت دانش را فراهم  ميانجي قلمداد ميكند كه سامان دهنده فرايند ديالكتيك بوده، گفتمان
به تبع . )1392محسني، ( رساندخود ياري مي واسطه آن فرد را در فائق آمدن بر تعارض شناختي و ساخت دانش

شده و محوريت معلم به  شاگرد نهاده دهآن، آموزش نيز متضمن اصولي است كه بر پايه آنها فعاليت اصلي برعه
چالش برانگيز مبتني  سطح كنوني بر آموزش شود، به جاي آموزش بر مبنايتسهيل كنندگي و حمايت تبديل مي

تعامل بين االذهاني گفت وگو به مثابه روشي براي  بر سطح بالقوه تأكيد دارد و با تكيه بر مشاركت ديگران، از
  .دشواستفاده مي

اي از فرايندهاي ديالكتيك است كه شاخص آن معتقد است كه يادگيري در دوران كودكي مجموعهي ويگوتسك
عالوه بر تحولي ديدن وجود كودك، اين ، )1987(ويگوتسكي . هايي كيفي استچندچهرگي، عدم تناسب و تفاوت

از اين رو، در هر سني ما با كودكان مواجه  .ها مي سازدتحول را همگاني نمي داند بلكه آن را وابسته به زمينه
 - ي زيستينگر، مطالعه كودك جداي از زمينهپردازان زمينهي وي و ديگر نظريهبه عقيده .خواهيم بود نه كودك
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كودك جزئي فعال از يك كل است كه او، زمينه . گرددفرهنگي او ناكافي است و به شناخت واقعي او منجر نمي
شود كه محقق علت به باور آنها مطالعه كودك به تنهايي منجر مي. گيرديا موضوع را در بر ميزيستي او و حادثه 

ها به ها و زمينهتواند بر حسب موقعيترفتار را در كودك بجويد، نه در زمينه، حال آنكه همان فرايند تحولي مي
از . شونددر هم يكي مي يا حادثه يتاز خالل فعال كودك، ديگري و زمينه اجتماعي. نتايج متفاوتي منجر شود

ها موجوداتي جداي از محيط خود نيستند كه به گونه نگر، انسان پردازان زمينهديدگاه ويگوتسكي و ساير نظريه
در  -ها خود، جزيي از محيط خويشتن، يا در بياني ديگر شخصبلكه انسان. مستقل از آن، با آن درگير شوند

اي گسترده از تعامل نيروها در و ارگانيسمي ذاتاً اجتماعي در نظام و شبكه كودك موجودي فعال. اندزمينه
بنابراين، به نظر ويگوتسكي، كودكي قابل تعريف  .)2015، ١كوكركوا، شيهي و مسر( گذشته، حال و آينده است

  .ها قابل شرح و بسط استبلكه با نگاه به بسترها و زمينه. مطلق نيست

ويگوتسكي به فاصله بين توانايي كودك براي انجام عملي با همكاري بزرگسال و يا  حوزه تقريبي رشد در نگاه
شود و از نظر ويگوتسكي مشاركت همساالن در مقايسه با توانايي وي براي حل مسئله به صورت مستقل گفته مي

با اتكا بر توانايي تواند برخي از مسائل را مستقال و با اين توضيح كودك مي. دهديادگيري در اين حوزه رخ مي
اين تحول با كمك ديگري و با بهره گيري از . حل نمايدخويش و بخشي را نيز با حمايت و راهنمايي بزرگساالن 
ها به مثابه ها و پرسشگيرد و در آن توضيح كالمي، نشانهابزارهاي روان شناختي فرهنگ، به ويژه زبان، صورت مي

 شوندفرايندهاي درون ذهني گشته و عملكرد در سطح باالتر را موجب مي اي موجب بيداريذهني و نشانه واسطه
-از اين رو در روند يادگيري و رشد كودك بزگسال نقش حياتي و مهمي ايفا مي. )2015كوكركوا، شيهي و مسر، (

رشد حوزه تقريبي  .در واقع اين تعامل اجتماعي است كه در نظريه ويگوتسكي پايه و اساس يادگيري است. كند
هايي كه فرد را به تكامل اند، ولي در حال تكامل يافتنند، كنشهايي است كه هنوز تكامل نيافته گر كنشتوصيف

توان رشد را بهتر شناخت كه ان را رسانند، ولي در حال حاضر حالت جنيني دارند و از اين رو درصورتي ميمي
  .)2008، ٢ليويك( مستقيما فرايند تغيير در نظر گرفت

  

  انگاره تعاملي تعليم و تربيت مداوم در ديدگاه ويگوتسكي .3

يادگيري كودك از ديدگاه  و نظريهتعليم و تربيت مداوم مختصات در اين بخش با در نظر گرفتن توضيحاتي كه از 
پژوهش به دنبال آن است تا مفهومي متناسب با نظريه ويگوتسكي از تعليم و تربيت مداوم ويگوتسكي مطرح شد، 

  .دهد كه در ذيل به برخي از مؤلفه هاي مفهومي آن اشاره خواهد شد ارائه

  العمرتعليم و تربيت مداوم به جاي يادگيري مادام. 1-3

در ارتباط با مفهوم تعليم و تربيت مداوم ما شاهد آن بوديم كه اين مفهوم با توجه به مختصات طولي خود از 
از . شدو شامل فضاهاي يادگيري در كنار آموزش رسمي نيز مي گهواره تا گور به مختصاتي عرضي تغيير شكل داد

                                                      
1. Kucirkova, Sheehy  and Messer 
2. Levykh 
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العمر تبديل شد؛ به سبب اينكه در فرايند تعليم و اين رو مفهوم تعليم و تربيت مداوم به يادگيري مداوم يا مادام
 تربيت حداقل ما نيازمند دو قطب آموزش و يادگيري هستيم كه در فضاهاي غير رسمي تربيتي ممكن است محور

شود برخي تدريس و آموزش حذف شود و فرد خود به تنهايي به يادگيري بپردازد همانطور كه در مشاهده مي
به ارائه محتوا اقدام  ي يادگيرندهاي و مجازي تنها با به رسميت شناختن كودك به مثابهاشكال يادگيري رسانه

كودك، دو قطب كودك و ديگري به رسميت حال با نظر به ديدگاه ويگوتسكي در فرايد يادگيري . نمايندمي
توانيم از يادگيري سخن به ميان آوريم كه اين تعامل را به رسميت بشناسيم و اند؛ يعني ما زماني ميشناخته شده

توان از دو بنابراين در اين ديدگاه مي. شودكودك با قرار گرفتن در تعاملي ديالكتيكي يادگيري برايش حاصل مي
يادگيري سخن به ميان آورد با اين توضيح كه در ديدگاه ويگوتسكي ضرورتي ندارد كه در محور محور ياددهي و 

تواند تعامالت اجتماعي نامتعين، فرهنگ، رسانه و ياددهي ما الزاماً از معلم سخن به ميان آوريم و اين ديگري مي
مبنايي نظري براي تعليم و تربيت مداوم  تواندبنابراين ديدگاه ديالكتيكي ويگوتسكي مي. هاي خانوادگي باشدگروه

العمر فرونكاهد و دو قطب آموزش و يادگيري را در آن به رسميت فراهم سازد درحالي كه آن را به يادگيري مادام
  .شناسد

  ديگري در تعليم و تربيت مداوم –ديالكتيك كودك . 2-3

در اين ديدگاه يادگيري . كودك و ديگري است تعليم و تربيت مداوم در ديدگاه ويگوتسكي ماهيتاً داراي دو قطب
نشئت گرفته از تضاد و تعارضي رشد دهنده بين كودك و ديگري است و در خالل اين تعارض است كه وجود 

توان فرايند تعليم و تربيت كودك را تداوم بخشيد و با با نظر به چنين مبنايي مي. كندكودك رشد پيدا مي
. اي براي بسط يادگيري كودك بهره گرفتهرگونه تعامالت اجتماعي، فرهنگي و رسانه آگاهانه كردن اين فرايند از

اي در نظر ي مدرسهرسد اين مداومت در تعليم و تربيت كل جامعه و تعامالت موجود در آن را به مثابهبه نظر مي
ي عرضي و نه طولي تعليم تواند تعليم و تربيتي مداوم را براي كودك رقم زند و همچنين مختصاتگيرد كه ميمي

ديدگاه همه  بدين معنا كه در اين. و تربيت مداوم را به رسميت شناسد و مبنايي نظري براي آن ايجاد كند
توانند به هم هنگام مينها در ارتباط است اعم از فضاهاي رسمي، نيمه رسمي و غير رسمي فضاهايي كه كودك با آ

آنچه كه اين ديدگاه را براي تعليم و تربيت مداوم . در نظر گرفته شوند عنوان بستري براي تعليم و تربيت مداوم
توان در اين ديدگاه تنها از يادگيري صرف سخن به ميان آورد چراكه يادگيري در  كند اين است كه نميمتمايز مي

در خالل اين  نامتعين است و ي ان كامالًاين ديدگاه مستلزم ارائه ديدگاهي متعارض توسط ديگري است و نتيجه
  . كندتعارض تعامل است كه تعليم و تربيت مداوم براي كودك معنا پيدا مي

  توانايي بالفعل و بالقوه كودك در تعليم و تربيت مداوم. 3-3

ويگوتسكي با بيان مفهوم حوزه تقريبي رشد كه در آن نقش ديگري در يادگيري كودك مهم و اساسي است، 
در اين بيان توانايي و امكان . كندلخيز براي تعليم و تربيت مداوم فراهم ميديدگاه و بستري متناسب و حاص

كند و ويگوتسكي بر آن است كه يادگيري در دوران كودكي با نظر توانايي هاي بالفعل و بالقوه كودك منا پيدا مي
يش را به كمك و تواند قابليت هاي خوافتد، يعني جايي كه كودك مييادگيري در حوزه تقربي رشد اتفاق مي

تواند با تدكيد بر اين قابليت امكان ايجاد رسد اين ديدگاه ميبه نظر مي. هدايت ديگري به فعليت تبديل كند
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- فضايي را در تعليم و تربيت فراهم كند كه در آن ديگراني كه با كودك در تعاملند به وي كمك كنند تا توانايي

يي كه در اين قابليت ها نقش ديگري مهم شده است و در صورت از آنجا. هاي خويش را به منصه ظهور رساند
تواند با به رسميت شوند، تعليم و تربيت مداوم در دوران كودكي ميفقدان وي اين قابليت ها به فعليت تبديل نمي

شناختن ديگري در زندگي كودك، اعم از رسانه، فرهنگ و تعامالت خانوادگي و اجتماعي، مفهومي معنادار و 
توانايي ها و قابليت هاي موجود در وجود كودك باشد مادامي كه به صورت آگاهانه توسط  چنين رشد دهندههم

هاي بالفعل و بالقوه بنابراين از آنجايي كه ويگوتسكي بين توانايي. مربيان و متوليان امر تربيت مد نظر قرار گيرد
ها جهاني براي كودك فراهم كند تا روز به روز بر قابليتتواند ، تعليم و تربيت مداوم ميشودكودك تمايز قائل مي

  .هاي وي به فعليت تبديل شودو توانايي وي افزوده شود و قابليت

  

  گيريبندي و نتيجهجمع

العمر به عنوان يكي از محورهاي مهم مطالعات نظري تعليم و تربيت، در تعليم و تربيت مداوم و يادگيري مادام
نظر به اينكه تعريف و مختصات تعليم و تربيت و . انديشمندان و نهادهاي تربيتي بوده استقرن حاضر مورد توجه 

العمر العمر ربط وثيقي با مباني فلسفي و نظريات يادگيري دارد، هر تعريفي كه از يادگيري ماداميادگيري مادام
ين ترتيب مفهوم تعليم و تربيت بد. ارائه شود به طور ضمني و يا صريح يك نظريه تربيتي را مفروض گرفته است

از اين رو در اين . تواند با مفروض گرفتن نظريات فلسفي و يادگيري متفاوت، تعريفي متفاوت پيدا كندمداوم مي
هاي يادگيري كودك در اين ديدگاه، سعي شد پژوهش با مفروض گرفتن نظريه يادگيري ويگوتسكي و ارائه ويژگي

اي ديگري از انگاره -با توجه به ديالكتيك كودكمورد مداقه قرار گيرد و ران كودكي تا تعليم و تربيت مداوم در دو
ي تعليم و توان گفت كه در يك نگاه كلي انگارهبنابراين مي. دمتعاملي در تعليم و تربيت مداوم سخن به ميان آ

تعليم و تربيت مداوم در تربيت مداوم در دوران كودكي از منظر ويگوتسكي، تعاملي است و هر كجا كه سخن از 
م واز ديگر سو مختصات تعليم و تربيت مدا. آيد بايد اين تعامل به رسميت شناخته شوددوران كودكي به ميان مي

را تعليم و تربيت مداوم  ي ازتعاملي در سه محور مورد بررسي قرار گرفت؛ نخست اينكه در اين ديدگاه ما مفهوم
دوم اينكه تعليم و تربيت مداوم در . آموزش و يادگيري به صورت توأمان است يكه دربردارنده گيريمدر نظر مي

اين ديدگاه به صورت راديكال ديالكتيكي و تعاملي است و از اين رو نيز تاحدي نامتعين است و در نهايت اينكه 
  .داندوجيه پذير مياين انگاره مفهوم تعليم و تربيت مداوم را با نظر به قابليت هاي كودك و حوزه تقريبي رشد ت

- توان پيشنهاد كرد كه با توجه به اينكه مفهوم تعليم و تربيت مداوم در طول زمان دچار قبض و بحثميدر پايان 

هايي شده است، اين مفهوم از منظر ساير رويكردهاي فلسفي و نظريات يادگيري مورد مداقه قرار گيرد و با توجه 
شود كه تعليم و تربيت مداوم از منظر به طور ويژه نيز پيشنهاد مي. عريف شودها بازتبوم ملتها و زيستبه فرهنگ

و در نهايت از آنجايي  ديالكتيك هگلي مورد توجه و در صورت امكان با ديدگاه ويگوتسكي مورد مقايسه قرار گيرد
توان رار گرفته است، ميكه در فضاي تعليم و تربيت ايران نيز مفهوم تعامل انساني در انديشه اسالمي مورد توجه ق

  .، نيز پرداخت)1382باقري، (به بازتعريف مفهوم تعليم و تربيت مداوم با نظر به رويكرد اسالمي عمل 
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  مدل ملت يادگيرنده اسالمي–رويكرد انتقادي به آموزش و دانش در جهان اسالم 
  

   ٢زينب مختاري ،١ مهدي محمدي

  چكيده
شده است با وجود اين كه در آيات و روايات اسالمي بسياري تأكيد به جستجوي دانش و به كارگيري آن 

و اسالم مسلمانان را براي تجهيز خودشان به دانش ملزم نموده است، اما يك نقص عمده سيستم آموزشي موجود 
. در كشورهاي اسالمي در عصر پسا استعمار، رنج از موقعيت هاي نامطلوب متعددي است كه با آن روبرو مي شوند

سيستم آموزشي در كشورهاي اسالمي است كه به يك نقص عمده در اين انبوه مشكالت، وجود يك دوگانگي در 
يك سيستم آموزش مذهبي كه با تمام كمبودها و نواقص .طور كلي متشكل از يك دو سيستم جدا از هم مي باشد

تدريس در  -2) دعوت(ماموريت اسالمي  -1: آن، وظيفه پرورش نيروي انساني را براي سه وظيفه بر عهده دارد
اين منابع انساني آموزش ديده . خدمات مربوط به مساجد مربوط مي شود  -3 مؤسسات دانشگاهي مذهبي و

از سويي ديگر نظام آموزشي سكوالر، وظيفه پرورش منابع . معموالً قادر به خدمت در ساير موقعيت هاي نيست
 انساني جهت خدمات اجتماعي، نهادهاي سياسي، مراكز مالي، پزشكي، مهندسي، علوم، معماري وزمينه هاي

مدل يادگيري مادام العمر است كه در قالب اسبترين مدل براي رفع اين مشكل،  حرفه اي را بر عهده دارد من
اين مدل بر . جامعه يادگيري يا حوزه يادگيري براي ارضاي نيازهاي آموزشي جامعه مسلمانان، نمود مي يابد

وعه اي از دواير داخلي مدايره بيروني از مجهر واحد در . اساس ساختار تو در توي ان يك مدل پايين به باالست
براي مثال تعدادي از فراگيران، چرخه هاي فراگيران اسالمي را تشكيل مي دهند كه . خود تشكيل شده است

تعدادي از چرخه هاي فراگيران، جوامع يادگيرنده را . توسط يك فراگير منتخب به عنوان رهبر هدايت مي شوند
  . روند تا تشكيل ملت يادگيرنده اسالمي ادامه مي يابدتشكيل خواهند داد و اين 

  آموزش، دانش، فرايند، الگوي اسالمي، مدل ملت يادگيرنده اسالمي :كليديواژگان 
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  مقدمه. 1
دنياي اسالم از موقعيت نامطلوب اجتماعي، سياسي و آموزشي كه كشورهاي مسلمان را در رتبه بندي 

دانشمندان و متفكران مسلمان . داده است، رنج مي بردعلمي بين كشورهاي مختلف در جايگاه نامناسبي قرار 
متفق القول به آموزش به عنوان عامل اصلي و همزمان راه حل بيماري كه براي دنياي اسالم رخ داده است، اشاره 

متاسفانه سيستم آموزشي در دنياي اسالم به طور نااميد كننده اي قادر به ايفاي ). Haneef, 2005(مي كنند
اسالم آموزش را در موقعيت محوري قرار مي دهد و كساني را . خود در موقعيت كنوني اش نمي باشد نقش حياتي

مردان علم وارثان ":مي فرمايد) ص(چنانچه پيامبر اكرم . داراي دانش هستند در مرتبه رفيعي قرار مي دهد
  :مرتبط با بحث يادگيري استنيز كامال )  5تا  1آيات (و اولين سوره قرآن مجيد سوره علق "پيامبران هستند

 آفريد ، ) جهان را ( خوان به نام پروردگارت كه ب -1

  !همان كس كه انسان را از خون بسته اي خلق كرد -2

 بزرگوارتر است ،) از همه ( خوان كه پروردگارت  -3

 همان كسي كه بوسيله قلم تعليم نمود ،  -4

    !و به انسان آنچه را نمي دانست ياد داد  -5

اعم از دانش ديني و يا ساير علوم جهاني . ن را براي تجهيز خودشان به دانش ملزم نموده استاسالم مسلمانا 
بنابراين عدم موفقيت در تجهيز . "كسب دانش بر هر زن و مرد مسلمان واجب است". كه در احاديث آمده اند

در نتيجه اسالم براي  .خود به دانش مورد نياز براي عمل اثربخش به عنوان يك مسلمان گناه محسوب مي گردد
به اين . اطمينان از آن كه سيستم آموزشي كه براي مسلمانان اجرا مي شود بايد اسالمي باشد، تاكيد مي كند

معني كه سيستم آموزشي بايد قادر باشد كه دانش مورد نياز هر مسلمان را كه در اسالم تاكيد شده است براي 
  . وي فراهم نمايد

  مباني نظري.2
هاي مديريت  در نوشته. باشد براي شرايط و مردم مختلف مي. دانش، مفهومي پيچيده با معاني چند اليه 

 ).(Hlupic, pouloudi & Rzeveski 2002وجود ندارددانش، يك تعريف پذيرفته شده عمومي از دانش 
شه در يك شخص مجسم دانش، همي. تواند در يك كتاب راكد بماند فاقد شخصيت نيست، نمي ،پول ماننددانش، 

، به وسيله يك مي گردديا اصالح مي يابد و  توسعهشود،  شود، خلق مي يك شخص حمل مي ي وسيله شود، به مي
بعدها، پروساك و  .(drucker, 1994) يابد شود و انتقال مي شود، آموخته مي شخص به كار برده مي

ارزش، اطالعات وابسته به قراين و ديدگاه تخصصي دانش را متغيري مخلوط از تجربه ساخته شده، ) 1998(3پورت
  .سازد تعريف كردند كه چارچوبي براي ارزيابي و همكاري تجربيات و اطالعات جديد فراهم مي

 4ليـبس كاينـد   (بعضي تأكيد بر اطالعات يا تجربه . هر معنايي بر يك جنبه مختلف از دانش تأكيد دارد

                                                      
3 Prusak & Davenport 
4 Leibeskind 
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، ويــن )1998( 8، لئونــاردو سنســيپر)1998(7اونپــورت و پروســاك، د)1997(6، عــالي)1996(5، روگلــس)1996(
، قواعـد، دن و  )1995(12و نوناكا و تاكوچي ) 1995( 11ويگ (بر باور برخي). 2000( 10، رايسينگاني)1998(9بوون

حسن و . دارند) 1998( 14و فاهي و پروساك) 1997(سويبي (ظرفيت براي اقدام مؤثرو برخي ) 2000(13هوي زنگا
اند كه بتواند بـراي دسـتيابي بـه يـك سـري از اهـداف،        دانش را همچون هدفي تعريف كرده) 2003(15ال هاواري

اطالعـات،  . ها، مشاهدات وضعيت دنيـا هسـتند   داده) 1999(16به عقيده داونپورت. مدون، توزيع، درك و اجرا شود
ترين نمايش مشـترك   بيش. باشد باشد و دانش، اطالعات با ارزش مي هاي به دست آمده با رابطه و مقصود مي داده

هـرم دانشـي، نشـان دهنـده      . ها قرار دارنـد  دهد كه در قاعده آن داده دانش، آن را در باالي هرم مفهومي قرار مي
مفهوم انتقال دانش مي باشد، در حالي كه داده ها در اطالعات انتقال داده شده انـد و اطالعـات در دانـش انتقـال     

  .داده شده است
شيوه اي از تسليم در مقابل  خداوند و خالق نقطه مرجع براي شروع يك بحث و "به عنوان  مفهوم اسالم

همه مسلمانان به )1979(به زعم  سردار  .اسالم دين دانش است . گفتگو در اسالم و مفهوم مديريت دانش است
ارزش يك انسان " د دانش به عنوان يك موهبت الهي به انسان كه نقطه مرجع و راهنماي وي مي باشد مي نگرن

:  براي تشويق كسب دانش در بين مسلمانان مي فرمايند  .)ص(ارزش دانش وي است، چنانچه پيامبر خدا 
بنابراين، دانش يك توليد فرهنگي خاص و يا خردي تهي از . "همانا، مردان دانش وارثان پيامبران هستند"

ي زندگي در كنار  يعني هر شيوه. شود، نيست ها ي توجه به امور و فعاليت تجربيات شخصي كه شامل شيوه
هماهنگي هنجارها كه بايد با افكار و فعاليت ها هماهنگ شود، بر بدنه دانش يك شخص خاص و جهاني كه او در 

تمامي باورها ، آرمان ها و . كند كند و هم چنين نگرش او را نسبت به خودش و جهان تعيين مي آن زندگي مي
ي دانش در دسترس جامعه بيرون مي  توسط جهان بيني كه از گنجينه -چه غيرمذهبيچه مذهبي و –ارزش ها 

فرهنگ . ي دانش ي فرهنگ است و فرهنگ ميوه خواهد بيان كند دانش ريشه اين مطلب مي. شود آيد ظاهر مي
كه آن را  اي ي اشخاص مختلف و جامعه تواند به وسيله اين ارزش مي. مانند آن است كه بر دانش استوار شده است

يكي . اين تنها براي يك انسان كافي نيست كه از لحاظ جسمي متولد شود. تأسيس كرده مورد قضاوت واقع شود
سازد، تولد فرهنگي است كه از طريق تلقين دانشي كه همراه با باورها و آرمان ها و  از چيزهايي كه انسان را مي

اصلي در مورد انسان اين است كه او نه تنها يك موجود واقعيت . آيد ارزش هايي كه همراه اوست به وجود مي
) خليفه(اين فرهنگ، چنين معنايي دارد كه قرآن امانت الهي را جانشيني . اجتماعي است بلكه فرهنگي است

با اين كه دانش به طور . داند كه نماينده اخالقي خداوند است اي مي ي مقام بلندمرتبه نامد و انسان را شايسته مي
                                                      

5 Ruggles 
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اي براي به دست آوردن قدرت بر  كسب فضيلت براي كسب قدرت و تسلط بر خود است، تا آن را وسيله متوسط
اش در خدمت انسان قرار دهد؛ اما اين همان دانشي نيست كه  العاده برداري از نيروهاي خارق و بهره) آفاق(طبيعت 

لحاظ اخالقي براي انسان خوب است و گويد چه چيزي از  دانشي كه مي. شود منجر به تسلط بر خود و طبيعت مي
اولي حق انحصاري مذهب . گويد اساسا چه چيزي براي او مفيد است، دو نوع متفاوت از دانش است دانشي كه مي

اقبال معتقد است كه خودآگاهي به وسيله . و محصول وحي است و دومي حق علم و محصول عقل استقرايي است
گويد چه چيزي اساسا  از اين رو دانشي كه مي. تجربه ساخته شده استو ) خرد(ي تأكيد مكرر قرآن به عقل 

مفيد است همان طور كه دانشي كه مي گويد چه چيزي از لحاظ اخالقي خوب است؛ براي انسان ضروري به نظر 
چيزي كه انسان نياز . انسان هم به علم و هم به دين براي هدايت از طريق زندگي در جهان نياز دارد. رسد مي
برعكس، آنچه انسان . ارد، دانشي نيست كه بدون مذهب است بكله دانشي است كه بر مذهب ساختار يافته استد

هرجايي . اي عقالني گرفته شده است الزم دارد مذهب بدون دانش و فلسفه نيست بلكه مذهبي است كه از زمينه
ها  با توجه به قرآن انسان. ن پذير استدانش به خصوص به عنوان فلسفه بدون اعمال زور در چارچوبي معنوي امكا

سخاوتمندترين اوست كه . با اين حال اين خواندن بايد به نام پروردگار و خالق انجام شود. تكليف به خواندن دارند
در اسالم، شناخت دانش تنها به اهميت معرفت شناختي . با قلم آموخت و كسي را كه نمي دانست آموزش داد

اسالم به ما . هاي دانش است غلب شامل صداقتي از لحاظ اخالقي و ديگر ابعادي از واقعيتمحدود نشده است اما ا
با توجه به اهداف دانش ).  Yaakub, 2011(خدادادي به بشر است) سخاوتي(آموزد كه دانش، بخششي  مي

قرآن . شود اسالمي، تالش فكري انسان به سمت بسط و گسترش و درك سؤاالت غايي زندگي انسان هدايت مي
  : فرمايد مي

  )سوره مجادله 11آيه . (هايي را كه ايمان آوده اند و كساني را كه دانش يافته اند به درجاتي برافرازد خدا آن
دستور در اين جا تنها اين نيست كه به جمع آوري دانش و اطالعات بپردازد بلكه بايد به طور مستقيم به 

اين مفهوم از دانش در شكل . نش كه به او داده شده است بپردازدسازماندهي برنامه ريزي و مديريت مناسب دا
  .سه نشان داده شده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  )2011اقتباس از يعقوب، (مفهوم سازي اسالمي از دانش : 3شكل شماره 

 

 ايجاد دانش

 دانش انساني دانش كسب شده

 آشكارسازي دانش

 بررسي دانش
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هاي  گيرد و از طريق كانال دهد كه مسلمانان معتقدند كه دانش از خداوند سرچشمه مي ميشكل باال نشان 

مختلف از قبيل وحي، ادراك حسي، استدالل و شهود به انسان منتقل شده و توسط معرفت شناسان مسلمان 
. وجود داردگردد كه درون فعاليت هاي انسان  عبارت وجود دانش به ماهيت بدنه دانش برمي. تأييد شده است

تواند از نظر  از سوي ديگر كسب دانش مي. قسمتي از بدنه دانش توسط انسان قابل مشاهده و برخي نيست
اي واقعي است كه  به عبارت ديگر، دانش پديده.. امكانات انسان در دستيابي و كشف دانش مورد توجه قرار گيرد

شود، آن  گامي كه دانشي به شخصي شناسانده ميهن. كند كند و تفسير مي كند، كسب مي انسان آن را كشف مي
شود و پس از آن وقتي كه شخص آن را پذيرفت و به ديگران آموخت به  دانش براي شخص به اطالعات تبديل مي

اين فرايند اكتشاف، اكتساب و تفسير، ماهيت رشد دانش را در درون فرد و وجود جوامع . شود علم تبديل مي
يك مسلمان به عنوان جانشين بايد وظيفه خود را در بررسي دانش و گسترش . ندك بشري يا تمدن منعكس مي

كاربرد آن به نحو احسن انجام دهد هم چنان كه خداوند تمام آن دانش را براي اين كه انسان از آن استفاده كند و 
ها عموما در  ارد، آناگرچه برخي اصطالحات قرآني در اين زمينه اشاره به دانش اسالمي د. بپذيرد خلق كرده است

محصول . توانند به طور كلي براي اشاره به يادگيري مورد استفاده قرار گيرند معناي خود هستند و در نتيجه مي
اي اشاره دارد كه شخصي آگاه است و هماهنگ با اصول موجود در دسترس  فرايند آموزشي و اسالمي به يادگيرنده

زش و پرورش اشاره دارد نه صرفا به عنوان كسب اطالعات و يا ظرفيت اين مفهوم از دانش به آمو. كند عمل مي
كند تا اين كه در انجام وظايف  توضيح و تجزيه و تحليل بلكه اغلب اين فرآيندها را به خواست خدا متصل مي

يجاد تواند به عنوان يك گام در ا رود كه اين مسئله مي با اين تفكر، اميد آن مي. جانشيني ، اخالقي عمل كند
  .چارچوبي براي نظريه مديريت دانش اسالمي به كار گرفته شود

اما يك نقص عمده سيستم آموزشي موجود در كشورهاي اسالمي در عصر پسا استعمار، رنج از موقعيت هاي 
يك نقص عمده در اين انبوه مشكالت، وجود يك دوگانگي در . نامطلوب متعددي است كه با آن روبرو مي شوند

يك .زشي در كشورهاي اسالمي است كه به طور كلي متشكل از يك دو سيستم جدا از هم مي باشدسيستم آمو
سيستم آموزش مذهبي كه با تمام كمبودها و نواقص آن، وظيفه پرورش نيروي انساني را براي سه وظيفه بر عهده 

ت مربوط به مساجد خدما  -3تدريس در مؤسسات دانشگاهي مذهبي و  - 2) دعوت(ماموريت اسالمي  -1: دارد
از سويي . اين منابع انساني آموزش ديده معموالً قادر به خدمت در ساير موقعيت هاي نيست. مربوط مي شود

ديگر نظام آموزشي سكوالر، وظيفه پرورش منابع انساني جهت خدمات اجتماعي، نهادهاي سياسي، مراكز مالي، 
عموما بخش ). Ahmad Khan, 2012(را بر عهده داردپزشكي، مهندسي، علوم، معماري وزمينه هاي حرفه اي 

سكوالر از زيرساخت ها، تسهيالت و حمايت هاي مالي باالتر و بهتري برخوردار است و بخش مذهبي از كمبود 
  .امكانات و تسهيالت و زيرساخت ها رنج مي برد

). Hashim, 2005(است اين ضعف، ايجاد يك موقعيت آموزشي بدون قلب و ذهن را در جهان اسالم پي داشته
تاكيد تنها بر روي بررسي و برتري در دانش موضوع داده شده است بدون نگراني از اين كه آيا ارزش و آرمان هاي 

يكي از . مورد نياز منتقل شدند و آيا واقعا اين دانش در پرورش يك انسان مسلمان واقعي كارآمد بوده است يا خير
ر تدريس اين مطالب  همراه با فهم معناي عميق فراگيران از دانش تدريس مقصران اين واقعه، ضعف معلمان د

در پرتو حركت به سمت  بالندگي، جستجو براي يك مدل آموزش اسالمي موثر به يك نياز ضروري براي . است
جهان اسالم تبديل شده است مدل پيشنهادي، بر اساس پارادايم يادگيري مادام العمر، آموزش رسمي و غير 
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اين مدل وجود جوامع يادگيري را در شبكه هاي شهرها و  .ي را براي  جامعه اسالمي يكپارچه مي سازدرسم
  .مناطق يادگيري در يك زيرساخت آموزش مذهبي براي جامعه اسالمي، پيش بيني مي كند

 
  يادگيري و آموزش مادام العمر 

 العمر مادام آموزش. برند مي كار به هم ايج به و دانسته مترادف را آموزش و يادگيري صاحبنظران از بسياري
 كار به موفق زندگي ارتقاي و دادن معنا براي مفاهيمي هستند همسو و مكمل يكديگر كه العمر مادام يادگيري و

 است آن دنبال به العمر مادام آموزش گويد، مي) 35- 36 صص ،1979( 17ديو .)Galbraith, 1992(روند  مي
 اجتماعي شخصي، توسعه به دستيابي فرآيند العمر، مادام آموزش... ". بنگرد آن كليت در پرورش و آموزش به كه
 بيان با) 1987( 18وِين. گيرد در بر مي را جامعه ابعاد همه بنابراين. "است زندگي محدوده سرتاسر در اي حرفه و

 اين ،"دارد اجتماعي محيط شرايط در ريشه عميقاً است، انساني اقدام هاي انگيزه كننده تعيين آنچه" اين كه
  . دهد مي قرار تقويت و حمايت مورد را ديدگاه

هايي داللت دارد كه اجازه  العمر، بر ساختارهاي سازمان يافته آموزش و استراتژي بنابراين واژه آموزش مادام
العمر  ماداميك سيستم آموزش ). 1994، 19راجودي(دهند يادگيري از كودكي تا دوران بزرگسالي انجام گيرد  مي

گردد، در  ها آموزش مكرر و آموزش مداوم ارائه مي هايي را كه در آن ها و مكان نه تنها، يادگيري در زمان
گيرد، بلكه يادگيري در تمام اشكال رسمي و غير رسمي، بسيار سازمان يافته و غير سازمان يافته را نيز  برمي

ر يا سيستمي است كه نه فقط هدف آن، بلكه محتوا و شيوه عمل العمر، ابزا از اين رو آموزش مادام. شود شامل مي
انسان در چنين سيستمي خودراهبر است، يا ). 1989، 20كروپلي(العمر است  آن نيز، بر اساس آموزش مادام

مند است و براي آن ارزش قائل  بدين معنا كه به يادگيري در تمام دوران زندگي عالقه. تواند خودراهبري باشد مي
كند و  مطرح مي) 1999(عبارتي است كه النگ ورث  "العمر براي همه يادگيري مادام"). Tight, 2004(است 
  :كند هاي اين شكل از يادگيري را به صورت زير مطرح مي ويژگي

ها بتوانند مطابق با نوع و  ابزارهايي بايد در اختيار فراگيران قرار داده شود تا به وسيله آن: يادگيري. 1
  .ادگيرشان، ياد بگيرندرويكرد ي
  .انسان از گهواره تا گور يا از تولد تا مرگ، توانايي يادگيري را دارد :العمر مادام. 2
اي بايد شرايط فراهم گردد كه در آن يادگير،  به اين معنا كه هيچ كس استثنا نيست به گونه :براي همه. 3

  .فراهم شودخالقيت، اعتماد به نفس و رضايت خاطر در همه مراحل زندگي 
العمر به نظام آموزشي اشاره دارد كه در آن امكانات يادگيري  آموزش مادام) 2000( 21آسپين و چاپمن

يادگيري به كالس درس و به آموزش ). Fisher, 2001(براي كساني كه تمايل به يادگيري دارند مهيا مي باشد
دهد، در زمان كار،  در طول زندگي رخ مي شود، بلكه فعاليتي است كه رسمي درون مؤسسات آموزشي محدود نمي

                                                      
١٧ . Dave 
١٨ . Wain 

١٩ . Rojvithee  
٢٠ . Cropley 

21. Aspin & Chapman  
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العمر به يك چالش اساسي و  هاي دانش؛ شايستگي يادگيري مادام در دوران مدرن پيچيدگي... . بازي، خانه و 
در حمايت از يادگيري ) تربيتي(هاي پداگوژي  ها و مدل عمده نظام آموزشي تبديل شده است كه با سياست

العمر افزايش يافته است  از اين رو تقاضا براي رويكردهاي جديد آموزش مادام. تالعمر تغيير نيافته اس مادام
)Klamma, 2007 .(يادگيري طرفداران و حاميان از بعضي. دارد كمي نظري مبناي العمر مادام يادگيري مفهوم 

 توصيف منظور به آن از و پذيرند نمي را شناسي روان سازه يك نامگذاري براي "يادگيري" واژه كاربرد العمر مادام
 فهم و درك ).44 ص ،1392 توانا، احمدي( كنند مي استفاده است، پرورش و آموزش شبيه بسيار كه رفتاري
 جامعه"و  "بودن براي يادگيري"هاي  ايده بر بوده و برخوردار زيادي اهميت از العمر، مادام آموزش اهداف

 تبديل كردن، فكر براي يادگيري اهداف ،"بودن براي يادگيري")Iqbal, 2014(مي باشد  مبتني "يادگيرنده 
 بالغ و كامل عضو عنوان به دادن نشان العمل عكس و كردن عمل براي يادگيري مولد، و كارآ شهروندي به شدن

 و قابليت ها و استعدادها از آگاهي و خوديابي فرآيند برگيرنده در "بودن براي يادگيري". گيرد بر مي در را جامعه،
  ).همان منبع( است ضعف نقاط و ها كاستي نيز

مضامين مشتركي را كه از مجموعه تعاريف يادگيري مادام العمر به دست ) 2003(22كيل پاتريك و همكاران
مشاركت، همكاري و  -3عاليق يا جغرافيا    -2هدف مشترك يا رايج    -1: آمده است به شرح زير آورده اند

  .پتانسيل و پيامدهاي افزايش يافته -5  احترام به تنوع    و -4يادگيري  
 
  مدل يادگيري مادام العمر  

اين مفهوم . شامل مفهوم جامعه يادگيري تو در تو است (2006)يكي مدل ارائه شده توسط فارس و ويلر، 
يك اليه از  2شكل ..مقياس مختلفي از اجراي محيط هاي يادگيري را توصيف مي كند تا اندازه را افزايش دهد

جامعه متفاوت يادگيري را در فرم هاي  نشان ميدهد  كه از چرخه هاي يادگيري به عنوان كوچكترين مقياس تا 
هر اليه در معرض مجازي شدن مي باشد و مي تواند . جوامع يادگيري جهاني به عنوان وسيع مقياس ادامه دارد

گيري درهر نوع از جامعه نيز يك فرآيند ياد ..براي مثال، مي تواند به عنوان فعاليت هاي آنالين اجرا شود
 .اجتماعي دو طرفه شامل تبادل ارتباط بين فراگيران مي باشد
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جوامع يادگيرنده ، يك مفهوم تو در تو از توسعه مقياس محيط هاي يادگيري : 1نمودار 
  ) 2006اقتباس از فاريس و ويلر، (اجتماعي

گروههاي يادگيري مديريت شده واحد پايه اين النه، چرخه هاي يادگيري، يادگيري مادام العمر است كه  شامل 
است در حاليكه وسع ترين گروه مقياس، اساساً گروه مجازي است كه از طريق زيرساخت شبكه جهاني وب در 

با متمركز شدن بر سطح جوامع مكان يادگيري، ما . شكل جوامع يادگيري الكترونيكي با يكديگر پيوند خورده اند
ويژگي شهر يا منطقه يادگيري مي تواند در اين . ق تر توصيف مي كنيممفاهيم شهرها يا مناطق يادگيري را دقي

  :مورد جمع شود 4
 اولين شرط : توصيف مسئوليت هاي گروههاي مختلف مشاركت كننده در تسهيل يادگيري

گروه را  5براي مثال يونسكو .شناسايي بازيگران اصلي در تسهيل فرايند يادگيري و مسئوليت هاي آنان مي باشد
نوان ستون فقرات جامعه معرفي نموده است شامل گروه هاي مدني، اقتصادي، آموزشي، عامه مردم و به ع

 مجازي

 فراگيران

 يادگيرندهشاخه هاي

 جوامع  عملياتي

 آكادميكيادگيرندهجوامع

 سازمان يادگيرنده

 مبتني بر مكانيادگيرندهجوامع

 جوامع يادگيرنده مجازي جهاني
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براي اين كه فعاليت هاي يادگيري معنادار و اثربخش باشند، اين بازيگران بايد در ايجاد يك . گروههاي داوطلب
  .ارتباط سودمند با هم مشاركت نمايند

 دومين شرط بر اهميت ارائه داليل : بازيگران يادگيري تدوين پيوندهاي مشاركتي متقابل بين
بر اساس ديدگاه مورگان كالين و . منطقي و معنادار براي جذب بازيگران جهت برقراري پيوند با هم تاكيد دارد

داليل پيوند معنادار كه منجر به مشاركت آنان مي شود مي تواند شامل موقعيت هاي محلي، ) 2007(آزبورن
 باورهاي مشترك و يا محوريت دولت يا يك قدرت قانوني براي اين موضوع باشد دغدغه ها يا 

 سومين شرط بر  فرصت مشاركت همگان در فرايند يادگيري رخ داده در جوامع : شمول اجتماعي
 .يادگيري تاكيد دارد

 يكي از مسايلي كه هميشه هنگام بحث در مورد چگونگي مشاركت مردم در : توسعه اقتصادي
بيشتر . اي يادگيري مطرح مي شود، آن است كه چه چيز افراد را براي اين مشاركت تشويق مي كندفعاليته

 پيشينه ها بيشتر به مالحظات اقتصادي تاكيد مي كنند تا مالحظات اجتماعي

 (Morgan-Klein & Osborne, 2007, p. 119) 

  مناطق يادگيري/ مدل اسالمي جوامع 
بعد رسمي در بسياري مشترك است؛ اما فهم اين كه آن چيزي كه يادگيري  اين حقيقت كه يادگيري تنها شامل

غير رسمي ارئه مي كند بسيار فراتر از آن چيزي است كه انسان از يادگيري رسمي كسب مي كند چيز ديگري 
عالوه بر اين ايجاد يك محيط يا مدل كه به طور اثربخش يادگيري غير رسمي را تسهيل خواهد كرد، گام . است

اسالم تاكيد زيادي بر مشاركت مادام العمر مسلمانان براي جستجوي دانش و بيش از . ديگري از فهم باالتر است
در حقيقت، تاكيد شديد بر تعهد  . آن، تالش مادام العمر براي حفظ تعهد و هويت امسالمي تا پايان زندگي آنها

مناسبترين مدل . رايند آموزشي مادام العمر مي باشدمادام العمر مسلمانان براي هويت اسالمي شان، نيازمند يك ف
براي اين هدف، مدل يادگيري مادام العمر است كه در قالب جامعه يادگيري يا حوزه يادگيري براي ارضاي 

  .)2012، 23شاكرين شاري و جمال الدين( نيازهاي آموزشي جامعه مسلمانان، نمود مي يابد
 
 
 
 
 
 
  

                                                      
23 Shakirin Shaari and Jamaludin  
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اقتباس از شاكرين شاري و (تو در توساختار جوامع يادگيرنده اسالمي : 2نمودار 
  )2012جمال الدين، 

 
هر واحد در دايره بيروني از مجوعه . اين مدل بر اساس ساختار تو در توي ان يك مدل پايين به باالست

براي مثال تعدادي از فراگيران، چرخه هاي فراگيران اسالمي را تشكيل . اي از دواير داخلي خود تشكيل شده است
تعدادي از چرخه هاي فراگيران، جوامع . توسط يك فراگير منتخب به عنوان رهبر هدايت مي شوند مي دهند كه

 .يادگيرنده را تشكيل خواهند داد  و اين روند تا تشكيل ملت يادگيرنده اسالمي ادامه مي يابد

  
  نتيجه گيري.3 

را به عنوان يك فرايند مادام اسالم جايگاه ارزشمندي را براي يادگيري در نظر گرفته و فرايند يادگيري 
يادگيري در اسالم با تقويت تعهد زندگي فرد به خداوند و سبك زندگي اسالمي مرتبط است به . العمر مي بيند

مهم است كه عقيده واقعي دانش اسالمي و . نحوي كه بتواند نقش جانشيني خداوند بر روي زمين را ايفا نمايد

 مجازي

 فراگيران اسالمي      

 خانواده  هاي يادگيرنده اسالمي

 جوامع يادگيرنده  اسالمي

 شهرهاي يادگيرنده  اسالمي

 مناطق يادگيرنده اسالمي

 ملت يادگيرنده اسالمي

 چرخه  فراگيران  اسالمي
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براي . سالمي در قالب تجارب عملي در دنياي معاصر به واقعيت تبديل گردديادگيري مادام العمر براي جامعه ا
رسيدن به اين مدل اثربخش جامعه يادگيري اسالمي، الزم است كه تعريفي را ارائه نماييم كه نيازهاي موجود 

اين جامعه اسالمي را براي رسيدن به اموزش اثربخش اسالمي و همزمان رسيدن به آرمان هاي خود اسالم در 
در اين مسير بايد از فراگير اسالمي به سمت ايجاد شهرها و مناطق يادگيرنده اسالمي . آموزش متحقق سازد

شرط اجراي موفق جامعه يادگيرنده اسالمي، تا حدود زيادي به تالش بخش هاي مختلف جامعه . حركت نماييم
  . اسالمي وابسته است
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  رويكرد دين صابئين مندائي به آموزش و يادگيري مداوم

  3، دكتر مسعود صفايي مقدم2سيد جالل هاشمي، دكتر 1عزيز سواري

  چكيده
هاي آموزشي اغلب كشورها درسي و نظام هاي نوظهور در برنامه، يكي از ايده»آموزش و يادگيري مداوم«اگر چه 

توان هاي جديد آموزشي بر آن تأكيد فراوان مي گردد، اما ميشيها و خط مشود و امروزه در سياستمحسوب مي
هاي مكاتب الهي و حتي  ها و سرچشمه هاي كلي اين ايدة تربيتي را در طول تاريخ و در آموزهنخستين ريشه

دانند، اديان الهي از اين حيث كه هستي و انسان را در حال تغيير، تحول و دگرگوني مي . فلسفي جستجو كرد
هدف پژوهش حاضر بررسي ايده . اندتجويز كرده» ز گهواره تا گور«اي پيروان خود تعليم و تربيتي به وسعت بر

. آموزش و يادگيري مداوم در متون مقدس يكي از قديمي ترين اديان توحيدي، يعني صابئين مندائي است
حليل مباني فلسفي آموزش و پژوهش پيش رو پس از معرفي مختصري از تاريخ و اعتقادات مهم اين دين به ت

آموزش و يادگيري مداوم از  هستي شناختي، انسان شناختي و معرفت شناختي قالب مقوالتيادگيري مداوم در 
را از منابع ديني آموزش و يادگيري  ت درپرداخته سپس آموزه ها و بوثه هاي مرتبط با ايدة مداوممنظر اين دين 

  . اشا اد يهيي استخراج و ارائه نموده استصابئين مندائي، همچون گنزا ربا و در

  آموزش و يادگيري مداوم، صابئين مندائي، گنزا ربا: كلمات كليدي

 مقدمه - 1

مهـم و   ارزش كيـ خود قرار داده و از آن بـه عنـوان    يو تعلّم را مورد توجه كانون ميتعل ياله انياد ي همه
انسـان، معرفـت و    ،يهسـت  خود دربارهتقريبا مشترك  ينيبا توجه به جهان ب ،توحيدي انياد. نام برده اند ضروري
  .كرده اند جاديا يمتشابه شيكم و ب يتيفلسفه ترب ،ارزش

-يكي از كهـن  و دست اول در متون مقدسرا » مداومآموزش و يادگيري «ايدة  نوشتار حاضر درصدد است

ي از نخستين ادياني است كه بـر  مندائي يك صابئين دين .بكاود» صابئين مندائي«دي يعني دين ترين اديان توحي
، بـه  پژوهان و مستشرقان، ايـن آيـين  در مطالعات دين. استه دشپاية اصولي همچون توحيد، نبوت و معاد استوار 

  .گيردو بررسي قرار مي اديان شرقي مورد مطالعه منابع نوان يكي ازع

                                                      
 )نويسنده مسئول( azizsawari@gmail.comگروه علوم تربيتي ، شهيد چمران دانشگاهدانشجوي دكتراي   - 1
 j.hashemi@scu.ac.irگروه علوم تربيتي ، شهيد چمران اهواز گاهدانشاستاديار  - 2
  safaei_m@scu.ac.ir. استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز، گروه علوم تربيتي -3
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آمـده و   همچون يهود، نصاري و اسالم نام صابئين در سه آيه از قرآن كريم در كنار ساير اديان بزرگ الهي 
پيروان اين ديـن كهـن امـروزه بـه      .انداخته شدهاز ديدگاه برخي از فقهاي بزرگ مسلمان در رديف اهل كتاب شن

هاي كـارون و كرخـه بـا آرامـي و گمنـامي      هاي رودخانهصورت يك اقليت ديني در جنوب عراق و  اهواز در كناره
مقدس ترين كتاب صابئين مندائي گنزا ربا به معني  ).1: 1394: مقدم و هاشميسواري، صفايي ( زندگي مي كنند

براي بررسي رويكرد دين صابئين مندائي به آموزش . گنج بزرگ نام دارد كه به زبان آرامي شرقي نوشته شده است
معرفـت بررسـي   چـون هسـتي، انسـان و    به مقوالتي هم را و يادگيري مداوم، الزم است در ابتدا نوع نگاه اين دين

مبـاني   برخـي از  تحليـل معرفي مختصري از تاريخ و اعتقادات مهم ايـن ديـن بـه    پيش رو پس از  پژوهش. گردد
انسان شناختي و معرفت شناختي پرداخته  ،آموزش و يادگيري مداوم در مقوالتي همچون هستي شناختي فلسفي

، همچون گنزا ربا و دراشا نابع ديني صابئين مندائياز م ار ايدة آموزش مداوم سپس آموزه ها و بوثه هاي مرتبط با
  .استخراج و ارائه نموده است اد يهيي

  مباني نظري  - 2
هاي آموزشـي اغلـب   درسي و نظام هاي نوظهور در برنامه، يكي از ايده»آموزش و يادگيري مداوم«اگر چه 

 اما مي گردد، فراوان ر آن تأكيدب هاي جديد آموزشيها و خط مشيشود و امروزه در سياستكشورها محسوب مي
و  هاي مكاتـب الهـي   و در آموزه تربيتي را در طول تاريخ ها و سرچشمه هاي كلي اين ايدةتوان نخستين ريشهمي

- اديان الهي از اين حيث كه هستي و انسان را در حال تغيير، تحول و دگرگـوني مـي  . جستجو كرد حتي فلسفي
  .اندتجويز كرده» ز گهواره تا گور«و تربيتي به وسعت دانند، براي پيروان خود تعليم 

شايد بتوان گفت كه همين خصلت تحولي و تداومي هستي است كه انسان را بـه يـادگيري در تمـام عمـر     
زيرا انسان براي سازگاري و هماهنگي بهينه با اين هسـتي متحـول نيازمنـد يـادگيري مـداوم      . خود ملزم مي كند

اگر هستي وضع ايسـتايي  . صلت تداومي هستي است كه تداوم يادگيري را به همراه داردبه همين رو اين خ. است
هـر كـس بـا كسـب     . ضرورتي براي يادگيري بيشتر پيش نمي آمـد  ،داشت و تحول و حركت در آن معني نداشت

و ايستا را پيدا  توانايي هاي و مهارتهاي الزم در يك دورة كوتاه مدت، ابزار الزم براي تعامل با هستي و جهان ثابت
  ).203: 1395رحيمي نسب، (مي كرد 

  روش تحقيق .3
و با اسـتفاده از  ) برداري از منابع و اسناد ديني دست اول مندائيفيش(اي حاضر با راهكار كتابخانه پژوهش

و ديگـر   گنـزا ربـا  ي عربي كتـاب  منابع عمده محقق، ترجمه .است استنتاجي انجام شده -يتحليل روشو رويكرد 
منـدائي از زبـان آرامـي شـرقي      بـزرگ  توسـط روحـانيون   2001بود كه در سال  تعاليم يحييمندائي مانند  كتب

 .اندبه عربي ترجمه شده) مندائي(
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  مرور پيشينه ها .4
، )1393(، سواري، صـفايي مقـدم و هاشـمي    )1392(در باب منابع مرتبط با دين صابئين مندايي، سواري 

آثـار تحليلـي و پژوهشـي    ) 1395(، سـواري و هاشـمي   )1394(قدم و هاشمي ، سواري، صفايي م)1393(سواري 
ي آموزش و يادگيري مداوم نيز توسط ترين پژوهش متأخر و در دسترس دربارهجدي. اندمناسبي را به دست داده

  .در قالب رسالة دكتري ايشان صورت پذيرفته است) 1395(رحيمي نسب 

 

  يافته ها .5
  صابئين مندائي  عقايد وتاريخ  ةمختصري دربار)الف

كـه هـم اكنـون بـه گمنـامي و      ) 9: 1367برنجي، (باشند مي سامي نژاد از و 1آرامي قومي صابئين مندائي
هاي كارون، دجله و فرات مشـغول عبـادت خـداي يكتـا     هاي رودخانهسكوت در خوزستان و جنوب عراق در كناره

. ندارنـد  صـابئين  موجوديـت  از اطالعي عمدتاً ايران ديگر مناطق مردم خوزستان، مردم از غير ،هستند) هيي ربي(
 دسـت  در رسمي آماري ايران مندائيان تعداد از .دارند آنان از نادرستي ناقص و اطالعاتي اغلب خوزستان نيز مردم
  .است شده برآورد تخمين به تعدادشان غالباً و نيست

 هـاي كناره ويژه به و فلسطين زار سال پيش ازكه بيش از دو ه هستند فلسطيني آوارگان اولين از قوم اين
: 1374 سـيادت، (انـد  كـرده  مهـاجرت  خوزسـتان  به تعدادي سپس و النهرينبين و سوريه شمال بسوي اردن رود

ب « ي ريشـه  از ظـاهراً  كـه  نامند مي »ص« ضم به ،»صبي« را ايشان محلي زبان به ).263 معنـاي  بـه  عربـي  »صـ 
: 2،1937دراور(اسـت   همـراه  جاري آب در تعميد با غالباً آنان ديني مناسك كه وير آن از باشدمي »آب ريختن«

12.(  
قيس مغشـش السـعدي،   (به معني علم و معرفت ترجمه شده است   "مندا"نيز برگرفته از   "مندائي"واژه 

از نظـر   .اسـت  -هـاي زبـان آرامـي شـرقي    ، زبان اين قوم، مندائي كه يكي از شـعبه )عربي-قاموس مندائي  2103
اساس اين دين بر تعميد در آب جـاري اسـت، بـه همـين دليـل      . انداعتقادي، خداپرست و معتقد به جهان آخرت

  ).31-3صص : 1389شيرالي، (كنند صابئين مندائي هميشه در كنار آب زندگي مي
ون يهـود،  و ساير اديان بزرگ آسـماني همچـ  ) مسلمانان(قرآن با هم رديف قراردادن صابئين با اهل ايمان 

مسيحيت و زرتشت، آنان را داراي ديني مستقل و جداگانه دانسته و به صراحت صابئين را اهل كتاب معرفي كرده 
در سـه آيـه از قـرآن تكـرار شـده      » صابئون« و» صابئين«صيغه جمع در دو صورت  صورت به» ئصاب«اسم  .است
  .3است

 كـه  خدايي هستند؛ معتقد طبيعت و ماده از منزه نهايت بي و ابدي ازلي، يكتاي خداي به صابئين مندائي 

                                                      
1 -Aramaic 
2 - Drower, E. S 

 عنْـد  اجرهم فَلَهم صالحاً عملَ و خر اال والْيومِ بِاهللاِ آمنَ منْ الصابِئينَ و النَّصاري و هادوا الَّذينَ و آمنُوا الّذينَ انَّ ﴿:  62 /بقره در سوره - 3
هِمبر خَوف ال و هِملَيع ال و مزَنُون هحنام صابئين ذكر شده است 17/ حج سوره و  69/ مائده همچنين در سوره .﴾ي.  
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 2نمـاز . دارند اعتقاد 1معاد، روز حساب و نبوت به آنان  )گنزا ربا يمين(است  موجودات پيدايش و اشياء وجود علت
همچنـين  . شـود از اصول و واجبات دين آنان محسوب مي) زدقا( 5و صدقه) مصبتا( 4، تعميد)صوما( 3، روزه)براخا(

زنـان   با ازدواج زنا، دزدى، و راهزنى جنابت، غسل از قبل خوردن و آشاميدن دروغ، نفس، سوگند ين قتلدر اين د
: 2011الفيـاض،  (محرمـات اسـت    از... قمـار و   و لـواط  امانت، در خيانت رباخوارى، دروغ، به شهادت غير مندائي،

  ).103ص
هم  "صحف آدم"بزرگ نام دارد كه به آن به معني گنج  "گنزا ربا"ترين كتاب مقدس صابئين مندائي مهم
توسـط هيبـل زيـوا    ) هيي ربي قدمايي(مندائيان اعتقاد دارند كه تعاليم اين كتاب از جانب خداوند . شودگفته مي

كتـاب مهـم ديگـر دينـي منـدائيان       .وحي شده اسـت ) ع(به اولين پيامبر آنان يعني حضرت آدم ) جبرئيل امين(
باشـد كـه در آن تعـاليم و    مـي  -آخرين پيامبر صابئين منـدائي  -) ع(ي حضرت يحيي هايا درس "دراشا اد يهيا“

برخي از فقهاي قديم و همچنين معاصر صـابئين منـدائي را   . پندهاي اخالقي و تربيتي آن حضرت بيان شده است
  .6اندبه عنوان اهل كتاب معرفي كرده

  

  مباني فلسفي آموزش و يادگيري مادام العمر -2-5
ديـن صـابئين    تي، انسـان شـناختي و معرفـت شـناختي    هستي شناخ فلسفيمفروضات قسمت به در اين 

خـواهيم   بررسـي آموزش و يادگيري مـداوم   ةايدمباني فلسفي را در پيوند با ادامه اين و مي شود پرداخته  مندائي
در مباني نظـري   اما همانگونه كه يسر نيستممجال اندك اين در  فلسفي فروضاتم گستردهبررسي هر چند  .كرد

گفته شد پيش فرض اساسي يادگيري و آموزش مداوم، پويايي و تحرك مي باشد كه لزوم كسب تجارب جديـد و  
  .تعامالت نو را با جهان ضروري مي نمايد

  مندائي مباني هستي شناختي) الف
اسـخ بـه   ترين مسئله از مسائل جهـان بينـي، مسـئوليت تنظـيم و ارائـه پ     شناسي به منزله برجستههستي

هـايي ماننـد   پرسـش . هايي ناظر به هستي، مبدأ هستي، جريان هستي و مقصـد هسـتي را بـر عهـده دارد    پرسش
از » هستي رهسـپار كجاسـت؟  «و » آيا هستي از نظر زماني يا مكاني اول و آخر دارد؟«، »ماهيت هستي چيست؟«

                                                      
) يهيا بر زكريا(و يحيي ) شوم بر نو(، سام بن نوح )نو(، نوح )شيتل بر آدم(صابئين مندائي به نبوت انبيايي همچون آدم، شيث  -  1

 .عليهم السالم ايمان دارند
 .ي آنان رو به شمال استخوانند و قبلهصابئين مندائي در شبانه روز سه بار نماز مي  -  2
 ).صوما زوطا(ي كوچك و روزه) صوما ربا(ي بزرگ در دين مندائي دو نوع روزه وجود دارد؛ روزه -  3
 .پذيرد و انواع مختلفي داردفقط در آب جاري و پاك و توسط روحاني صورت مي) مصبتا يا مصوتا(تعميد  -  4
توانايي آن را دارند واجب است و سفارش شده كه بايستي  در دين مندائي صدقه دادن اهميت بسيار زيادي دارد و براي كساني كه -  5

 )گنزار ربا و دراشا اد يهيا( در خفا انجام پذيرد 
يكي از مشهورترين فتواهايي كه اخيراً صابئين مندائي را به عنوان اهل كتاب در كنار ساير اديان بزرگ الهي همچون يهود و  -  6

 .باشدش مي. ه 1374اي رهبر جمهوري اسالمي ايران در سال نهمسيحيت  معرفي نموده، فتواي آيت اهللا خام
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برخـي از مهـم تـرين     .ي نظـر دارنـد  اند كه به مبدأ و مسير و مقصد هستشناسيهاي اساسي هستيجمله پرسش
  :مباني هستي شناختي صابئين مندائي عبارتند از

كه جهان هستي را با اراده و قدرت  )يتيري( ، بي نياز)ربي(، بزرگ )ييه( ، زنده)هاديوثا(خدايي يكتا  -1
كتب مقدس صفات .موسوم است "هيي ربي قدمايي"كه در دين مندائي به  دارد، خود پديد آورده وجود

هيچ قرين و  .يادي براي هيي ربي معرفي كرده كه همگي نشانه كمال اين پروردگار جهانيان استز
 .)اد الشوتابا بشلطانا(شريكي براي وي موجود نيست 

آفريده شد در نخستين كالمي كه بر زبان جاري ساخت به  كه در جهان نور) ملكا(اولين فرشته اي  
 :شهادت داد ن گونهاي زنده و عليمصراحت به وجود خداوند 

 » هيي، اكا ماري، اكا مندا اد هيياكا« 
 . وجود دارد، علم خداوند وجود دارد دارد، آفريدگاروجود  خداوند حي 

هيي ربي ساكن و ايستا نيست بدين معني كه اينگونـه نيسـت كـه پـس از خلقـت       ،بر اساس كتب مقدس
و تكثيـر   "شدن مسـتمر "بلكه  ،ي مشغول شده باشدهستي دست از تدبير در شئون جهان برداشته و به كار ديگر

  ).198: 1378فروزنده، (موجودات و آفرينش پي در پي از صفات اوست 

موكـل ماموريـت هـا و     سـت و بـراي اثيـري هـا و مالئكـه     اآفريدگار حي و زنده فرومانرواي عالي و نهايي  
بـه   .اسـت  واقعي جهانزيرا او تدبيركننده  .مسئوليت هايي تعيين كرده است كه تحت اراده آغازين و نهايي اوست

ختم  "ستاپيروز و تزكيه كننده خداوند "كه به معناي  "هيي زكن"م متون مندائي با عبارت كه تما همين جهت
پس آفريدگار حي و زنده ،پيروز و برتر است زيرا هرآنچه در جهان است مغلـوب وي مـي باشـد و  هـيچ     .مي شود 

 ).11: 2015مغشغش السعدي، (را ندارد بري با وي قدرتي توان برا

جهـان  (همچون آلما دنهـورا   يعيماورا طب يگسترده است و شامل جهان ها اريبا همه عظمت بس هستي -2
، )يآدم نفس اوليه و نهايي گاهيجا(، كُنا )قتيجهان حق(شطا ، كُ)جايگاه عالي در جهان نور( ، اشخنتا)نور

جهـان  (آلمـا دهشـوخا    و بـاالخره  )زمـين (تيبـل   ،)ي باشـد كه تعدا آنها هفت عدد مـ  مطهرات( يمطراث
 .است )يكيتار

حركت اساس ). 20: 2015مغشغش السعدي، (صفت بارز هستي حركت دائم، مستمر و بدون وقفه است  -3
هر چيزي كه از حركت بـاز   .)21 :همان(ست هستي است و ايستايي و جمود به معني نيستي و نابودي ا

 منـدائي  مناسـك دينـي   اغلب كه ماده اساسي و ضروري در انجام )ميي( آب حتي .مي شود ايستد فاسد
» متحـرّك و  جـاري  «ي داراي ارزش و صالحيت پاك كنندگي را كسب مي كند كه است، تنها در صورت

آب پـاك  هسـتي مـي باشـد كـه       تنها يا آب زنده، يردنا .گوينداين صورت به آن، يردنا مي در  باشد كه
 .جريان دارد و تنها شاخه بسيار باريكي از آن بر روي زمين جاري گشته است اساس آن در عالم نور
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اشـاثا  «هسـتي،   در جهـان  و جريان و هر گونه جنبشي مندائي عامل و منبع اين سيالن مقدس در متون -4
 مستتر در نور هيي ربـي  اشاثا هيثا. است )هيي ربي( است كه سرچشمه آن خداوند )حرارت زنده(» هيثا

ماهيـت و چيسـتي    .تي اسـت همان انرژي الزم براي به حركت در آوردن جهان هس حقيقت در است كه
  . معلوم نيست و آدمي) اثراها(بر مالئكه اين انرژي تنها در حيطه علم خداوند است و 

 »56:گنزا ربا(» پديد آمد )حرارت هيي(جود آمد و از نور بزرگ، اشاثا هيثا نور بزرگ از خداوند بو .(  

است و عالم  و پاكيزگي كمال عالم نور كه جهان :با دوعالم روبرو هستيم ي مندائيهستي شناس مقوله  دربنابراين 
بقاست، ولي سرنوشت عالم  جاودانگي و عالم نور، جهان. كه جهان طمع، شر و نزاع است )آلما دهشوخا( تاريكي
پاست تا اينكه در پايان، جهان نور پيروز جنگي بر عالم همواره بين اين دو و ويراني و فناست در نهايت تاريكي،
بر اين اساس در مقوله هستي شناختي مندائي، اصل  .اين پيروزي به فناي عالم زميني بينجامد چه اگر .مي شود

در ثنويت نور و تاريكي، شر و خير، نفس و روح، عالم محسوس و نامحسوس و انسان مادي و همزاد نوراني اش 
 از اين منظر اصول دين مندائي و آداب عملي اش همواره متوجه امور صالح و .كل مي گيرد ش) دموثا (آلما دنهورا 

مغشغش السعدي، (مرتبط به عالم نور مي باشد زيرا جهان راستين و پاك، همان جهان است نيك است كه 
2015 :11.(  
  م نزاع خواهند داشت با همادامي كه بر روي زمين انسان وجود داشته باشد نور و ظلمت، و ايمان و كفر

  )176: گنزا ربا قسمت راست( گيردقرار مي اين گونه ايمان آدمي مورد امتحان* 
  
  مقوله انسان شناسي)ب

بعد مـادي همـان جسـد يـا بـه      . موجودي متشكل از دو بعد مادي و غيرمادي است انسان در دين مندائي
 شـام  بعـد غيـر مـادي    عني خـاك بـاز مـي گـردد، امـا     خود ي ءكه با مرگ به منشا نام دارد» پِغرا«تعبير مندائيان 

. اي الهي است كه از عالم نور در جسد انسان دميده شدذاتاً پاك و نفخهموجودي  انشمت. است »روها«و  »نشمتا«
معرفي كرده و آن در رديف مالئكه و ) آلما دنهورا(تعاليم مقدس مندائي نشمتا را موجودي از موجودات جهان نور 

  ).همانند پاكي، جاودانگي و لطافت (را داراست ) مالئكه نور(ها هاي اثريبنابراين تمام ويژگي. دهدرار ميها قاُثري

 298:راست يگنزا ربا(جهان استوار و شايسته از تو اي* م ه ااز جهان نور آمد(  

. داده اسـت  شناسي مندائي را به خود اختصـاص ترين بعد در انسانترين و حقيقيترين، پاكنشمتا، شريف
در  )ع(و مسجود فرشتگان گشتن حضـرت آدم   ا در مقايسه با ساير موجودات هستيهكرامت و ارزش ذاتي انسان

از كتـب   )معـادل آيـه  ( هيچ بوثه اي . باشدخاكي او مي جسم تنها به دليل دميده شدن نشمتا در ،هنگام آفرينش
ي كمـال و نيكـويي   ها نشـان دهنـده  بر عكس تمام بوثه مقدس مندائيان به تحقير يا تصغير نشمتا نپرداخته است

  :اوست

 دياي مرواريدي كه از خزانه اسرار هيي بيرون آم 
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 نمودي) معطر (ي گلي را خوشبو اي كه آن تنهاي پاكيزه

 ي تاريك خود را روشن كردياي كه خانهاي تميز داده شده و مشخص شده

  ).131: گنزا ربا چپ(...د آزادگان پاكاي فرزن

 دنيوي براي ادامه زندگي پغرا همان خواسته هاي در حقيقت نام دارد كه "روها"بعد ديگر آدمي 
همچون آب، هوا، ) زميني(با برآوردن نيازهاي خاكي ه و است كه به صورت نيازهاي اساسي ظاهر گشت

روها براي بر آوردن اين نيازها بدن را به جنب و جوش و تكاپو وادار . غذا و غريزه جنسي اشباع مي گردد
در نتيجه  و است ل و خنثي نمودن شهوات و رغبات روهاكنتر نشمتا  نقش اساسيدر اين ميان  .مي كند

 اصل همان( است "كشمكش و نزاع"حال  مدام در) جزء پست يا داني(با روها ) جزء شريف( نفس
  .است و عمل صالح تسبيح، تعميد و صدقهاز طريق انجام عباداتي همچون  ارضاي  نشمتا . )ثنويت

فطرت و صبغت الهي داشتن، (انسان داري كرامت خاصي نسبت به ساير موجودات است در دين مندائي 
مرگ به معني فناپذيري و نابودي انسان نيست، بلكه به معناي آزاد شدن نشمتاي همچنين  ).مسئوليتاختيار و 

  . محبوس از پغراي خاكي است
الهي  با داشتن روحي مهم تر از همه و و گل سر سبد آفرينش بنابراين انسان به عنوان عصارة هستي

مقدس به آن صراحت  جهت اين حركت كه در كتب. نيز در حال صيرورت و حركت است» نشمتا«موسوم به 
  .بدين ترتيب، منتهاي سير و حركت انسان كه از خدا آغاز شده بازگشت به سوي اوست. آمده به سوي هيي است

 15: گنزا ربا چپ(مقصد حركت من بسوي اوست و . راهم به سوي خداوند است.( 

در اين جهان  ي نشمتاآمدن اجبار پس از فرود ،آغاز گشته) كُنا(كه از جهان نور آدمي  اين حركت و شدن
تمثيل شده، بعد از مرگ و عبور از مطهرات هفـت  ) ع(كه با دميده شدن روح در جسد حضرت آدم  )تيبل(خاكي 

. جهت بازخواست از اعمال دنيوي، سرانجام به جايگاه اوليه خود در جهـان نـور بـاز خواهـد گشـت     ) مطراثي(گانه 
  .اويي دارد يا از اويي به سوي راين انسان هويتي الهيبناب

  در  نور نه كند وخورشيد در آن غروب مي نه به محل پاكي كه... بپا خيز و به سمت جهان كامل نظر كن
  ).49: دراشا اد يهيي(فقر و تباهي نيست  خبري از دروغ،جايي كه در آن . دنگردآن يك دم خاموش مي 

  مباني معرفت شناسي مندائي)ج
 ايكـه كلمـه   -» مندا«ي ژهاي دارد كه خود واهميت و جايگاه ويژهمعرفت در دين صابئين مندائي چنان ا

ترجمـه  ) 147: 1981المراني، (و حتي عقل ) 14: 2007الزهيري، (به معني دانش يا معرفت  -آرامي شرقي است 
توان دين مندايي را دين معرفت يا دين شناخت دانست و مندائيان را همان پيروان به همين خاطر مي. شده است

  ). 14: 1377فروزنده، (شناخت و معرفت ترجمه كرد 
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اولين رسالتي است كه خداوند آن را بـه نخسـتين انسـان يعنـي     ) مندا(بنا به باور مندائيان علم يا معرفت 
خداونـد بـاري و تعـالي بـه بشـر معرفـت را       ). 147: 1981المرانـي،  (دو همسرش حوا ارزاني نمو) ع(حضرت آدم 

پس كسي كه معرفت را فرا نگيرد و بـه  . سترانيد تا انسان خدا، خود و جهان را بشناسدآموخت و حكمت خود را گ
  :شودمايد از گناهكاران محسوب ميدنبال آن نرود و يا ديگران را در صورت توانايي تعليم نن

 معرفت را بر آدم و همسرش حوا و نسلو  * را مورد خطاب قرار داد  خستين ندايي است كه آدم اين ن-

م نمـود پـس   يرسـ تهمانا كه خداوند حكمت خود را گسترانيد و راه حق را برايتان * هويدا ساخت  شان
، بـه نقـل از   گنزا ربـاي راسـت  (از گناهكاران است  پيش نگيردرفت را فرا نگيرد و راه حق را كسي كه مع

  ).471: 1981: المراني

جهان هستي از وجه نظر ايـن ديـن   . داندپذير و ممكن ميدين مندائي، شناخت را براي انسان امري امكان
خالصـه مـي شـود ديـن      و تجلي بر پيامبران عالوه بر معرفت الهي كه در نزول وحي. قابل شناسايي و كشف است

، دين صـابئين منـدائي، همـواره انسـان را بـه      همچنين. براي انسان است شناخت حسي و عقالني به مندائي قائل
  ).230: 1392سواري، (كند ت و كسب معرفت جديد دعوت ميشناخ

 20: گنزا ربا راست( هايتان بشنويدهايتان تكلم كنيد و با گوشبا چشمان خود بنگريد و با دهان.( 

هادا شوتا اد  "با نداي نخستين الهي . معرفت و علم نخستين الهي به آدمي به صورت وحي و الهام بود
ش به شكل تعليم و تربيت بر دواين معرفت . گشتنازل  "گال غال "و به صورت كشف و تجلي "هيي قدمايي

مندا "فرشته مقرب الهي: به آدمي را داشت اولين كسي كه وظيفه انتقال معرفت. رسوالن و پيامبران منتقل گشت
معرفت را به حضرت  و. "مندا اد هيي شليها قدمايي ". بود كه اولين و  قديمي ترين مخلوق خداوند بود "اد هيي

به همين دليل آموزه هاي . انتقال داد) "يوهانا مصبانا "(و در نهايت به حضرت يحيي تعميدگر سام آدم، شيث،
  ).20: 2015مغشغش السعدي، (ند اين انبياء تعاليم دين مندائي را تشكيل مي ده

سحر را  زنا و ، كفر، شرك، و ساير انجام گناهان كبيره اي همچون دروغگويي، دزدي،دين مندائي علت اساسي
  :داني و جهل دانسته و راه حل و درمان آن را افزايش علم و معرفت و آگاهي آدمي معرفي مي كندنا

 آگاه  و اكنون* ز روشني نورت جاهل بوديم آقاي ما، قبل ا: دروغگويان عطرم را استشمام كردند و گفتند
و * ايت بوديم گفتند بدون هد قاتالن عطرم را استشمام كردند و* شديم و ديگر دروغ نخواهيم گفت 

ساحران * هدايت يافتيم و از خدا طلب بخشش و غفران داريم  اكنون* كشاند ما را به هر طرف مي گناه
هايشان به لرزه در آمد و طلب بخشش نمودند و گفتند نادان بوديم و عطرم را استشمام كردند و قلب

بدكاران كلمات من را شنيدند و * ت اآلن آگاه شديم و از اين به بعد به سراغ سحر و جادو نخواهيم رف
  ).35-36: راست ، قسمتگنزا ربا( .هايشان پر از صلح و صفا گشتدل
- ترين عامل در گرايش افراد به گناه ميتوان اين نتيجه را گرفت كه جهل و ناداني مهملب فوق ميااز مط

افراد در گناه، افزايش آگاهي و معرفت ور شدن تواند شمرده شود، بنابراين بهترين وسيله براي جلوگيري از غوطه
به صورت مداوم و  اين آموزش و طبيعتاً اگر .در نتيجه تعليم و تربيت نقشي محوري پيدا خواهد كرد. آنان است
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ثير بيشتري بر افراد خواهد داشت و وسيله مطلوبي در جلوگيري آنان از غوطه ور شدن در گناهان أت مستمر باشد
  :خواهد بود

 152: دراشا اد يهيي(اند هالني كه در جهل و بدبختي خود فرو رفتهننگ بر جا.(  
 تعاليم وي كسي را كه به) هيي ربي(زرگ خداوند باز نكات مهم مقوله معرفت شناسي مندائي اين است كه 

  :سازدمرتفع مي) مالئكه، موجودات نوراني(ها كند او را در رديف اثري بيشتري حاصل شناخت و معرفت
 هاي مرا فرا گيرد نامش در جهان نور ذكر خواهد شد و هر كس با كلمات من نوراني تايشهر كس س

  ).14: گنزاربا، قسمت راست(خواهد شد ) اثري(همانند يكي از مالئكه  گردد
تعليم و آموزش مستمر مردم  ) ع(سام بن نوح و حضرت يحيي  همچون  يكي از صفات پيامبران مندائي

) هيي ربي(ي عهدي مقدسي با خداوند توان به مثابههاي مستمر سام بن نوح را ميوعظهتعليم مداوم و م. بود
از كتاب تعاليم  در چندين بخش) تعليم و تربيت مردم(استواري و پايبندي سام به اين عهد مقدس . دانست

  : آمده است) ع(حضرت يحيي 
 53: دراشا اد يهيي(كند سام بن نوح بر عهد خود استوار است، مردم را موعظه و ارشاد مي.(  
 دراشا اد (دهد عظه و تعليم ميسام فرزند نوح بر پيمان و عهد خود پايدار و استوار است، مردم را مو

  ).56: يهيي
 در كنار تعميد مستمر مردم،يحيي تعميدگر  همچنين آخرين رسول و معلم صابئين مندائي يعني حضرت

در روزها تا ) ع(به گواه كتاب دراشا اد يهيي، حضرت يحيي . داد مي درس خداشناسي و اخالقآنان را پيوسته 
 كرد و تا پاسي از شب،پرداخت و پس از آن كالس درس خود را برپا ميقبل از غروب آفتاب، به تعميد مردم مي

  :دادشاگردان خود را درس و موعظه مي
  96: دراشا اد يهيي( بليلي يوهانا برَمشي اد ليلي دارِشيهيا.( 

  .دادها درس ميكرد، يوهنا در شبمي )تدريس(موعظه ها حيي در شبي
 68: همان(گويد كند و سخناني آسماني مييحيي شبانگاهان موعظه مي.(  

  
  

  نتيجه گيري .6
ايمان و معرفت  ةخداوند و تكامل قلبي و غناي روحي و استكمال وجودي او در ساي سمت حركت انسان به

چنين  .كنداست كه دين مندائي براي حيات و حركت انسان و تربيت او ارائه ميو علم و عمل واالترين هدفي 
  . تعليم و تربيت مندائي سايه افكند ةبرنام هدف متعالي مي تواند بر همة

مي ) هستي شناختي، انسان شناختي و معرفت شناختي صابئين مندائي(با توجه به مقوالت فلسفي فوق 
به همين دليل گنزا ربا از  .هاي مهم ارائه دادرا به عنوان يكي از داللت "آموزش و يادگيري مداوم" توان

  :وقت ارتباط خود را با مربيان نيكوكار قطع ننمايندخواهد كه هيچمي )مندائيان مؤمن( ناصورائيان

 وقت ارتباط خود را با مربيان نيكوكار و پندهاي آنان قطع نكني اساس آموزش تو در اين است كه هيچ
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 ).171: ا رباگنز(

  :و اين حركت و ارتقاء تنها با علم و معرفت رخ خواهد داد

  با معرفتي كه از سوي خدا * كنند با علم و معرفت صعود مي)و * كنند نازل شده صعود مي) بيت هيي
-279: گنزا ربا، قسمت راست(ن نور را خواهند آموخت هايشان شوق و اميد برگشتن به جهابه نفس

278.( 

يادگيري به  ه به منابع اصيل و دست اول مندائي نيز اين واقعيت را مشخص مي كند كه آموزش ومراجع
هاي گيرد از روز بزرگ تولد كه با خواندن سرودهشود و سراسر عمر انسان را در بر ميسنّ خاصي محدود نمي

 نوزاد با تعميدوالدين از روز اول تولد . يابدشود، تا پايان عمر به طور پيوسته ادامه ميتعميد اولين آموزش آغاز مي
اساسي تعليم و تربيت فرزندان خود را بر عهده  مسئوليت براي وي،) اسم ديني(ملواشه  ام و انتخابدر روز سي

  .گيرندمي

معلم نفرستند گناهكار خواهند بود و در جهان  نزد كه فرزندان خود را جهت آموزش والديني همچنين 
آموزاني كه در اين وظيفه كوتاهي كرده مورد لعن و همچنين دانش. رار خواهند گرفتآخرت مورد مؤاخذه ق

ديوان اباثر به صراحت اعالم شده در اين موضوع در كتاب الف و تريسار شياال و نيز . محاسبه قرار خواهند گرفت
  :است

 د بود و در روز حساب هر پدري كه فرزند خود را جهت تعليم و تربيت به معلماني نفرستد، گناهكار خواه
آموزي توانايي يادگيري و تعليم داشته باشد اما به دنبال علم مورد مؤاخذه قرار خواهد گرفت و هر دانش

: ، به نقل از السعديهزار و دوازده سؤال: الف وتريسار شياال(رد محاسبه و لعن قرار خواهد گرفت نرود، مو
2013.(  

 توسط فرشته اي مقرب به نام صورئيلرا در سن هزار سالگي ) ع( طبق روايات گنزا ربا خداوند حضرت آدم
  :دادتعليم مي

 2: ربا، قسمت چپ نزاگ(رو و او را حكمت و نيكي ياد ده به زمين هبوط كن، پيش آدم ب 1اي صورئيل.( 

ر آخرين لحظات زندگاني حوا همسر آدم  را د) جبرئيل امين(همچنين فرشته مقرب ديگر  يعني هيبل زيوا 
 .آموزش داد

-را يك ضرورت و واجب ديني معرفي مي) مندا(و معرفت ) هوخومثا(دين مندائي نه تنها كسب حكمت 

                                                      
 فرشته مامور مرگ -1
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م و فراگيري دانش را زماني حقيقي، ارزشمند و كند، و هرگونه جهل و ناداني را مذموم و عار دانسته، بلكه تعلّ
ي اصل تعلّم همراه تعليم به عنوان يك قاعده .داند كه به تعليم و آموزش ديگران منجر شودداراي اعتبار مي

  .تجويزي بيانگر آن است كه هر متعلّم و يادگيرنده، بايستي علم خود را در اختيار طالبان حقيقي علم قرار دهد

 ربا،  نزاگ( حقيقت و اساس اميدواري اين است كه تعاليم الهي را فرا گرفته و آن را به ديگران بياموزي
  ).172: قسمت راست

، معلماني بودند كه ابتدا توسط وحي با علم )ع(و حضرت يحيي) ع(پيامبران مندائي، همچون سام بن نوح  
احتكار علمي،  بر اساس متون مقدس مندائي. دادندن قرار مياليزال الهي آشنا شده و آن را در اختيار ديگرا

  .دكنممنوع، مذموم و گناه است و انسان را از نور به تاريكي وارد مي

 148: 1981تعاليم يحيي، ترجمه ناجيه المراني، (آموزاند ننگ بر عالمي كه از علم خود به ديگران نمي.( 

 همان(دهد، مذموم و ملعون خواهد شد هر كس كه علم دارد و آموزش نمي( 

 142: دراشا اد يهيي(برند ننگ بر حكيمي باد كه مردم از او و حكمتش سودي نمي.( 

 142: همان(روند وانايي يادگيري دارند ولي به دنبال آن نميننگ بر كساني كه ت( 

  

  منابع.7
 قرآن كريم -

 بغـداد،  منـدائي،  صابئين دانشمندان و روحانيون از جمعي ترجمه ربا، كتاب مقدس صابئين مندائي، گنزا -
 .M.R.S.C( ،2001( المندائيه الدراسات و البحوث مركز

 ترجمه امين فعيل حطاب، بغداد). 2001( زكريا عليه السالم يحيي بن مواعظ و تعاليم: يهيا دراشا اد :
 )M.R.S.C(مركز البحوث و الدراسات المندائيه 

، ترجمه سليم 15رسالة التقريب، شماره . تحقيق في حكم الصابئه). 1388(اي، سيد علي حسيني خامنه -
 تراوا :، اهوازجيزان

 مثابـه  بـه  العمـر  مـادام  يـادگيري  ايـده  نظـري  مباني تحليلي بررسي). 1395(رحيمي نسب، حجت اهللا  -
 رساله دكتري فلسفه تعليم و تربيت، دانشگاه شهيد چمران اهواز. تربيتي رويكردي

. بررسي مباني فلسفي دين صابئين مندائي و استخراج آموزه هاي تربيتي از آنها). 1392(سواري، عزيز  -
 .دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد چمران اهواز،
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بررسي مباني فلسفي  ).1394( السعدي، قيس و هاشمي، سيد جالل ؛صفايي مقدم، مسعود ؛سواري، عزيز -
، مجله علمي پژوهشي الهيات تطبيقي، سال دين صابئين مندائي و استخراج آموزه هاي تربيتي از آنها

 .1-16، ص 94، پاييز و زمستان 14ششم، شماره 

 يمقوله انسان شناس يليتحل يبررس). 1394(جالل  ديس ،يهاشم ؛مقدم، مسعود ييصفا ؛زيعز ،يارسو -
، 34سال دوازدهم، شماره  ،ينيد يانسان پژوه يپژوهش -يدو فصلنامه علم. يمندائ نيصابئ نيد يفلسف

 .63 -85، صص 1394و زمستان  زييپا

در  يدرباره سالمت فرد يمندائ نيصابئ نيد دگاهيد يبررس). 1395(جالل  ديس يو هاشم زيعز ،يسوار -
 .انسان، جامعه و سالمت قم يمل شيهما. يو جسمان يدو بعد روحان

 سماط :تهران. تحقيقي در دين صابئين مندائي با تكيه بر متون مندائي). 1377(فروزنده، مسعود  -

 ركه التايمس للطبع و النشربغداد، ش .مفاهيم صابئيه مندائيه؛ تاريخ، دين، لغه). 1981(مراني، ناجيه  -

  ، آلمان، دربشاطقوس الصابئه المندائين رموز و معاني). 2015(مغشش السعدي، قيس -
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  رويكردي نو به آموزش و پرورش با توجه به يادگيري مادام العمر

 1مريم اصفهاني

  چكيده

بنيان همبستگي  .امروزه نمي توان ،نقش آموزش و پرورش را براي آينده جامعه كم اهميت شمرد            
ها وآموزه هاي  اجتماعي، پيشرفت اقتصادي، توسعه پايدار، تعالي انسانيت، صلح و دوستي همگي به آموخته

ليكن آموخته هاي دوران مدرسه، براي نيل به چنين اهداف متعالي، نارسا جلوه .آموزش و پرورش وابسته است 
درنتيجه، يك بازانديشي بنيادي در ساختار، روش ها، محتوي، شيوه هاي سازماندهي و به ويژه تمركز . مي كند

يك  به گونه اي كه فرد در. ورت داردرمنجر شود، ض برراهبردهاي يادگيري كه به بهسازي آموزش و پرورش
فرايند دائمي، آگاهانه و مسئوالنه، درگير يادگيري شود و تعهد خود را نسبت به خود آموزي ازطريق ايجاد، تقويت 

: از آن جمله. از تعليم و تربيت، تعاريف گوناگوني ارائه شده است . ارتقا دهد» يادگيري مداوم«وتثبيت رويكرد 
در فلسفه  .تعليم و تربيت، فعاليتي است مداوم و جامع براي رشد و تعالي انسان، غناي فرهنگ و تكامل جامعه

عه را در آموزش مداوم، تعليم و تربيت به منزله عاملي در نظر گرفته مي شود كه نياز هاي يادگيري همه افراد جام
نظر به تفاوت هاي زيادي كه از نظر خصوصيات فردي و ويژگي هاي يادگيري و هم . طول زندگي برآورده مي كند

چنين شرايط و امكانات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بين افراد موجود است، ساخت و تركيب برنامه هاي 
 .افراد جامعه پاسخ دهدآموزشي بايد متفاوت و متنوع باشد تا بتواند به احتياجات همه 

براي آموزش مداوم مدت خاصي در نظر گرفته نشده است و امر آموزش از نظر زماني نامحدود است، چرا          
بايد در اين مورد . كه آموزش مخصوص سن خاصي نيست و بايد در طول زندگي در دسترس همه افراد قرار گيرد

ر شكل و ينين خاصي تدوين مي شود، محدود شود و به نحوي تغيبرنامه هاي آموزشي سنتي، كه معموال براي س
ر و تجديد يدر آموزش مداوم بايد به تغي. گسترش يابد كه امكان تعليمات اساسي براي همه افراد جامعه فراهم آيد

نظر در هدف هاي آموزشي، سازماندهي و تشكيالت، مطالب و مواد آموزشي و هم چنين به روش تدريس توجه 
اعتقاد كلي بر اين است كه پيشرفت سريع جامعه و بهبود شرايط زندگي و رشد فرد، به مثابه . طوف شودعخاصي م

زيرا . نيز متحول باشد) هدف، روش، محتوي، و مانند آن ها(عنصري از جامعه، ايجاب مي كند كه عناصر آموزشي 
ير زمان، مكان و شرايط، متفاوت مي احتياجات فرد در جامعه اي كه مداوم در حال تغير است دگرگون و با تغ

فلسفه آموزش مداوم اين است كه در آن از روش ها و نحوه سازماندهي و برنامه ريزي آموزش سنتي كه . شود
در عوض، از روش ها و برنامه هاي . فرصت هاي يادگيري افراد را محدود مي كند خودداري مي شود "معموال

در هنگام استراحت و فراغت يا به طور  "زمان كه تمايل داشتند و مخصوصا استفاده مي شود كه افراد بتوانند هر

                                                            
    Maryamesfahani1404@yahoo.comدانشگاه علوم و تحقيقات تهران،دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت .١
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از اين رو در آموزش مداوم به گسترش صنايع آموزشي از طريق . خصوصي و شخصي به يادگيري ادامه دهند
اين وسيله آموزش و پرورش براي همه افراد جامعه   به. وسايل ارتباط جمعي توجه خاصي معطوف مي شود

ي شود و دمكراسي آموزشي كه در حقيقت يكي از اركان اساسي تعليم و تربيت اجتماع است به مرحله يكسان م
در اين پژوهش تالش شده است كه بر اساس رويكرد آموزش مداوم و فلسفه وجودي آن، نگاهي  .اجرا درمي آيد

شخص گردد كه با توجه به تازه به اهداف ،روش ها ،اصول و فنون موجود در آموزش و پرورش داشته باشيم و م
فلسفه آموزش مداوم ،اموزش و پرورش سنتي  بايد خود را با مولفه هايي مانند خودآفرينندگي،حمايت از برنامه 

  .هاي فرهنگ عمومي ، خود آفرينندگي و تفكر نقاد همراه كند

  آموزش و پرورش ،يادگيري مادام العمر ،فلسفه يادگيري مداوم :واژگان كليدي

مقدمه. 1  

در آن ... كي از مهمترين ويژگيهاي عصر حاضر شتاب فزاينده تحوالت علمي، تكنولوژيكي، اجتماعي و ي           
در چنين زماني كه تنها پديده با ثبات تغيير و بي ثباتي است، جوامع انساني و سازمانها براي بقا، پويايي و . است

به گرايشهاي نوين مي باشند چرا كه تنها با بهره گيري خالقانه ايجاد تحوالت سازنده در آينده ناگزير از دستيابي 
از تغيير براي هدايت خود تغييرات است كه مي توان از آسيب شوك آينده در امان ماند و به آينده اي بهتر و 

  .                                                      .        انساني تر دست يافت
تقريباً در همه جوامع از نهاد آموزش و پرورش انتظار مي رود كه ضمن باز آفريني در فرهنگ و از سوي ديگر  

انتقال از روشهاي ارزشمند پيشينيان به نسل آينده، سر منشا تغييرات و نوآوريهاي اجتماعي باشد، زيرا دستگاه 
اعي را پديد مي آورد و بنابراين آموزش و پرورش بنا به رسالت خود زيربناي اصلي شخصيتها و ديدگاههاي اجتم

اين . اگر در اين راه كوشش و جديت متعارف را به عمل آورد، توقع و انتظار نوآوري در جامعه سهل تر خواهد بود
مطلب بدان معني است كه دستگاه آموزش و پرورش بايد بتواند عالوه بر هماهنگ نمودن خود با تحوالت جامعه 

و تغييرات آينده را پيش بيني نموده و تغييرات را در جهت ايجاد تحوالت  امروزي سمت و سوي دگرگونيها
وبه ويژه » يادگيري«، »آموزش«،» تربيت«در اين مقاله ضمن بيان مفاهيم  .مطلوب در آينده، هدايت نمايد

وان و و ضرورت هاي آن در پرتو تحوالت، به منظور توسعه آن در نظام آموزشي، ده راهكار عن» يادگيري مداوم«
هريك از اين راهكارها درتعامل با يكديگر مي تواند در تعميق و توسعه يادگيري . مورد بحث قرار گرفته شده است 
 .مداوم در نظام آموزشي مؤثر باشد
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  بررسي ادبيات پژوهش.2

هاي  بحثدر  1960مفهوم آموزش در طول زندگي به عنوان اصطالحي علمي، براي اولين بار در دهة          
بعد از برگزاري دومين كنفرانس جهاني . يونسكو در خصوص تحوالت آينده در آموزش بزرگساالن مطرح شد

، از كشورهاي عضو يونسكو خواسته شد انواع مختلف آموزش غير رسمي و غير 1960آموزش بزرگساالن در سال 
ي جهت ادامه يادگيري در طول زندگي هاي اي را وارد نظام آموزشي خود كرده و براي همه افراد فرصت مدرسه

البته از لحاظ تاريخي، . اين خواسته نقطة آغاز پيدايش تفكر آموزش و يادگيري مداوم شد. فراهم نمايند
  .گردد العمر به ظهور دين مبين اسالم بر مي هاي جدي به يادگيري مادام ها و توجه ترين توصيه قديمي

ايان عمر تأكيد بسيار شده است و در نخستين آياتي كه بر پيامبر اكرم در مكتب اسالم بر آموزش و پرورش تا پ
عدم محدوديت ). 44 ص.1390صباغيان، (نازل گرديد اولويت دانش و شناخت مورد تأكيد قرار گرفتند ) ص(

ع جنسيتي، سني، مكاني و زماني، استمرار و مداومت، توأم بودن يادگيري با تفكر و عمل و عدم محدوديت در مناب
  .اند هاي آموزش و يادگيري هستند كه در آيات و روايات اسالمي به وضوح بيان شده يادگيري از مهمترين ويژگي

  :العمر را اينگونه تعريف كرد يادگيري مادام به تعبير ديگر مي توان

 .دهند ميفرايندي كه طي آن هم افراد شاغل و هم افراد بيكار به طور مستمر و پيوسته خود را پرورش  -

  
  .هاي غير رسمي را شامل شود هاي رسمي و هم فعاليت تواند هم فعاليت فرايندي كه مي  -

 
العمر و خلق شرايطي براي  فرايندي كه منجر به ايجاد ساختارهايي براي نهادينه شدن يادگيري مادام  -

  .شود تسهيل يادگيري و نحوة يادگيري مي

بلكه، همان . شود هاي ذهني، به سالهاي مدرسه محدود نمي يادگيري به معناي بهبود بخشيدن به تصويرپردازي
حيات ، طور كه در گزارش كميسيون بين المللي درباره آموزش براي قرن بيست و يكم تشريح شده، يادگيري 

بازسازي ساختارها و باز آفريني نظام تحقق مسئوليتي چنين خطير بدون باز انديشي، . گيرد انسان را در بر مي
  ).2 ،ص1381مشايخ، (نمايد  هاي آن بعيد مي آموزشي و زير نظام

، طي گزارشي تحت عنوان 21المللي آموزش و پرورش براي قرن  رييس قبلي كميسيون بين 1 ژاك دلورز
تا به كمك آن هيچ يك  كند چهار ستون را زير بناي آموزش و پرورش معرفي مي) 1996(» يادگيري ،گنج درون«

                                                            
1Jacques Delors 
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از استعدادهاي انساني كه همچون گنجينه اي در نهاد هر انساني نهفته است، بالاستفاده باقي نماند وبه فعليت 
  :ها عبارتند از اين بنيان. برسد

  ، 1يادگيري براي دانستن.1 

  ،2يادگيري براي انجام دادن. 2

  و 3يادگيري براي باهم زيستن. 3 

  ).1375دلورز، ( 4يادگيري براي زيستن. 4 

هاي سياسي در خصوص يادگيري مداوم همانند گزارش دولتي كميسيون اروپا با  در همين حال بيشتر بيانيه
با  "دلورز"؛ گزارش كميسيون ) 1995كميسيون اروپا ، ("يادگيري و آموزش؛ به سوي جامعه يادگيري"عنوان 
وگزارش همايش وزيران آموزش وپرورش سازمان توسعه همكاري ) 1996يونسكو، ( "يادگيري گنج درون"عنوان 

هاي  و تعداد زيادي از بيانيه) OECD, 1996( "يادگيري مداوم براي همه"با عنوان ) OECD(اقتصادي 
ها در برخي از كشورها دامنه وسيعي از فعاليتهاي يادگيري آموزش وپرورش و  سياسي وگزارش كميسيون

, OECD( "تعريف جديد آموزش سطح سوم"با عنوان OECDجديدترين گزارش . گيرد ي را در بر ميكارآموزش
هاي توسعة سطح تحصيالت بعد از آموزش متوسطه اختصاص دارد و ويژگي بارزآن  به بررسي سياست) 1998

  . است "عالي"به جاي آموزش  "سطح سوم"استفاده از اصطالح آموزش 

  

  روش پژوهش .3       

روش تحليل كيفي عبارت است از مجموعه فعاليت هايي چون مشاهده و شركت گسترده در فعاليت هاي پژوهشي است   
بدين ترتيب از اطالعات  .كه هر كدام به نحوي محقق را در كسب اطالعات دست اول ،درباره موضوع تحقيق ياري مي دهند

  .ه حاصل مي شودادراكي و طبقه بندي شد توصيف هاي تحليلي، جمع آوري شده،

درصدد است تا با استفاده از روش تحليل كيفي به بررسي ماهيت فلسفه آموزش مداوم بپردازد و با در نظر حاضر پژوهش   
در اين روش پژوهش ضمن مراجعه به .نگاهي نو به آموزش و پرورش و ساختار ها و ابزار آن داشته باشد  گرفتن آن ماهيت،

                                                            
1 Learning to Know 
2 Learning to Do 
3 Learning to Live Together 
4 Learning to Be 
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از اسناد اصلي و جمع آوري مطالب و اطالعات مورد نظر به تبيين و تفسير مسئله مورد پژوهش منابع اصلي و فيش برداري 
  .پرداخته مي شود

  )بحث و بررسي ( يافته ها .4

 )يادگيري(و  )آموزش(، )تربيت( ارتباط ميان

تعليم و تربيت، فعاليتي است مداوم و جامع براي : از آن جمله. از تعليم و تربيت، تعاريف گوناگوني ارائه شده است
 .هدايت يا راهنمايي افراد در ابعاد رشد) 24: 1378صفوي، (.رشد و تعالي انسان، غناي فرهنگ و تكامل جامعه 

 1394شكوهي، (ساعد براي رشد فراهم ساختن شرايط ميعني اتخاذ تدابير مقتضي جهت  تربيت) 35ص همان (
تجديد بنا يا سازماندهي مجدد تجربه به طوري «به عقيده جان ديوئي،آموزش و پرورش عبارت است از . )6 ،ص

هر نوع )52،ص 1370اسميت ، (كه به معناي تجربه بيفزايد و توانايي هدايت جريان تجربه بعدي را افزايش دهد 
برنامه ريزي شده اي كه نگرش انساني داشته، هدف آن يادگيري و فهم فراگيران باشد، تعليم و اقدامات متوالي 

 :از تعاريف متنوع ارائه شده، چنين برمي آيد كه). 22:  1378جارويس ، (تربيت تلقي مي شود 

 . است كه هم هدف و هم وسيله تعليم و تربيت است) متربي(الف موضوع تربيت انسان 

اي ابعاد وجودي و توانايي هاي بالقوه بي شماري است و رسالت تربيت، تسهيل شرايط رشد و تداوم ب انسان دار
 . آن براي شكوفايي استعدادها است

ج عمل تربيت مبتني بر اصول شناخته شده اي است كه مبتني بر تعامل معلم و دانش آموز است كه بخش عمده 
 .استوار مي شود) تدريس(آن بر آموزش 

اساساً، تمامي كشش ها و كوشش هاي تربيتي، معطوف . برآيند عمل تربيت، معطوف به يادگيري استد 
در واقع رسالت حقيقيِ تربيت پروراندن . است يادگيري كه در جهت رسالت انساني تربيت باشد» يادگيري«به

ه رموز فردي و اجتماعي انسان پرسش جويي است كه مي خواهد راه تكامل همه جانبه خود را هموار سازد و ب
خود و دنياي متغيري كه در آن زندگي مي كند ،تا آنجا كه ممكن است آشنا شود، با دنيا و انسان هاي ديگر 

تعليم و تربيت . مرتبط شود، زندگي دهد، زندگي كند و زندگي خود و ديگران را با عشق و دانش شكوفا سازد
را در اين فراگرد خالق ياري و به وي اجازه مي دهد تا دنيا را جميع پديده ها و فعاليت هايي است كه انسان 

 .روشن تر و آگاهانه تر ببيند و هنر ديدن، عشق ورزيدن، آفريدن، هنرمند بودن و زيستن را به او بياموزد
 »آموزش«در اين فرايند، تربيت نياز به مكانيزم هايي دارد كه از آن جمله ). 64،ص1356،پتروفسكي و ديگران، (
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، راهنمايي، جهت زشانگي«برتون، آموزش را . يت استآموزش، ابزاري در خدمت يادگيري و در نتيجه ترب. است
انگزيش براي يادگيري انگيزه ايجاد مي ) .(chauham 1992, P:4) تعريف مي كند» دهي و تشويق يادگيري

جهت دهي باعث صرفه جويي در . كند و فعاليت هاي اتفاقي را به سوي فعاليت هاي جهت داده، سوق مي دهد
راهنمايي براي توسعه توانايي هاي جديد، مهارت ها، نگرش ها و دانش به . وقت و افزايش توان يادگيري مي شود

. منظور سازگاري با محيط بيروني الزم است وتشويق يادگيرنده را در كسب حداكثر يادگيري كمك مي كند
نه صرفاً سامان دادن امرآموزش بلكه اساساً غنابخشي ومعنا دهي به بنابرآنچه گفته شد، رسالت نظام آموزشي 

  .است كه تبلور و تجلي واقعي آن در يادگيري مداوم است» يادگيري«

  مفهوم يادگيري مداوم

يادگيري «، 2»يادگيري مادام العمر«، 1»يادگيري دردوران زندگي«:يادگيري مداوم،تحت عناوين ديگري مانند
يادگيري مداوم، داراي كليتي است كه همه سطوح و مراحل سني را در برمي گيرد و در .هم آمده است 3»مستمر

پي آن است تا محيط هاي يادگيري خارج از مدرسه را با محيط يادگيري درون مدرسه ارتباط دهد و مرزهاي 
لقوه يك محيط يادگيري است و يادگيري مداوم بيانگر آن است كه هر محيطي ،با. تصنعي يادگيري را از بين ببرد

آموزش مداوم داراي جامعيتي است كه كليه اجزا و «. در نتيجه مدرسه ديگر جايگاه منحصر تعليم و تربيت نيست
اين نوع آموزش، نظام آموزشي خاصي نيست، بلكه بستري است كه . عناصر آموزشي و پرورشي را در برمي گيرد
د مي شود ، لذا بايد زمينه ساز پيشرفت و توسعه هر يك از اجزاي هر طرح آموزشي جامع بر مبناي آن ايجا

 )19 ،ص 1383ابراهيم زاده ، (» تشكيل دهنده نظام تربيتي باشد

ماهيت حقيقي در اين نوع آموزش، تربيت آن گونه انساني است كه بياموزد چگونه نيات و افكار خود را بيان كند ، 
انسان، موجود  .هر چه بيشتر شخصيت واقعي خود را بازيابد و بازنمايدچگونه محيط را مورد پرسش قرار دهد و 

كامل نشده اي است كه فقط با برخورداري از آموزشي كه سمت و سويِ آن يادگيري دايمي و همه جانبه باشد به 
،  بدين لحاظ آموزش و پرورشي كه بر مبناي فلسفه آموزش مداوم ايجاد و گسترش يابد. شكوفايي خواهد رسيد 

. به تحقق رساندن هستي وشكوفايي همه توانايي هاي بالقوه وجود انساني را مورد توجه قرارخواهد داد
يادگيري مداوم، رشدي است كه جهت آن را خود شخص : در تعريفي از يادگيري مداوم مي نويسد ) 1981(گراس

تنها ثروت واقعي كه فرد از . د تعيين مي كند، يعني فهم خويش و جهان و كسب مهارت ها و توانايي هاي جدي
آموختن مداوم، يعني فرح و شادماني نحوه كار با اشياء . كف نخواهد داد ، سرمايه گذاري بر روي خود است 

                                                            
1 Learning Thoughout life 
2Life Long Learning  
3 Continuing Learning 
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 )،شعف و شورآگاه شدن از برخي زيبايي هاي تازه جهان، لذت ساختن چيزي به تنهايي يا با ديگران
 )86: 1372فرجامي،(

درنتيجه، آموزش مداوم نه روش و نه ابزار بلكه يك .حقيقت نوعي تعهد به خود آموزي است يادگيري مداوم ،در .
  . فرايند كلي است و روح آموزش ، يادگيري و در نتيجه تربيت است

فعال بودن يادگيرنده، اجتماعي و تجربي بودن يادگيري،انگيزشي بودن فرايند يادگيري، مطابقت سرعت و حجم 
هاي فردي يادگيرندگان، تنوع موضوعي، مبتني بودن بر اصول  ذهني و جسمي و ويژگي يادگيري با توانايي

شناسي يادگيري و معيارهاي عملكردي و قابليت انتقال يادگيري به محيط زندگي فردي، اجتماعي و شغلي  روان
  .العمر هستند گيري مادام هاي مهم ياد از ديگر ويژگي

 اهميت و ضرورت يادگيري مداوم

نام برده مي  )انفجار اطالعات (كه انسان امروزي با آن روبرو است ، پديده اي است كه از آن تحت عنوانچالشي 
صرف . آثار اين تغييرات و تحوالت دست مايه كار بسياري از نويسندگان و صاحب نظران قرار گرفته است. شود

پرسش نخست اين  .نظر از بيان ابعاد اين تحوالت، نتيجه آن، طرح دو پرسش اساسي را اجتناب ناپذير مي كند
شي چيست؟ و دوم پرسش آن است كه، نظام آموزشي است كه، آثار اين تحوالت و دگرگوني ها بر نظام آموز

 : چگونه با اين چالش بايد روبرو شود؟ در پاسخ به پرسش اول ، سه اثر عمده قابل ذكراست

مقياس انباشت دانش در همه زمينه ها صرفاً بدين معني است كه ما نمي دانيم :انباشت بيش از حد دانايي .1
بايد انتقال يابد را چگونه انتخاب كنيم؟ چگونه سيل اطالعات را مي توان ) دانشجويان(آنچه به دانش آموزان 

 طبقه بندي كرد؟ چگونه و با چه شيوه هايي بايد آنها را انتقال داد ؟

با گسترش دانش . اين پديده حاكي از آن است كه سيل اطالعات، دايم در حال نو شدن است:پديده ناهمزماني .2
ها اصالح مي شود، به گونه اي كه حتي با بازآموزي، امكان به روز كردن آن دشوار ايده  ،جديد و كهنه شدن آن

 .است

برمبناي اين ويژگي دانش آموزان مسايلي را مي آموزند كه ازنيازهاي فردي واجتماعي به دور : نامناسب بودن . 3
كينگ (اده نمي سازدحتي آموزش هاي فني حرفه اي در اغلب موارد افراد رابراي نياز بازاركار آم. است

 )248 ص1374واشنايدر،

اما در پاسخ به پرسش دوم، نظام آموزشي دو راه دارد ، يا بايد خود را از تغييرات دور نگهدارد يا بايد بتواند دانش 
 .راه حل نخست نه منطقي و نه امكان پذيراست. آموزان را براي مقابله و مواجهه با تغييرات مهيا ومجهز كند
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، چرا كه واقعيت حجم تغييرات وماهيت شتابنده آن را نمي توان انكار كرد و امكان پذيرنيست، زيرا منطقي نيست
لذا تصور اين كه نظام آموزشي نياز به مواجهه با تغييرات . مرزهاي ارتباطي عصر جديد را نمي توان كنترل كرد

ت ضرورتاً بايد، نه به قصد آراستن نظام و آن ندارد و يا نبايد تغيير كند ، اشتباه است لذا قسمت اعظم اين تغييرا
هم براي دنبال كردن اهداف كهنه ، بلكه به يك جهت و هدف بي تناقض و منطقي هدايت شود كه اين ضرورت 

دنياي آينده به افراد كم سواد يا بي سواد نياز ندارد كه كارهاي تكراري انجام «به بيان تافلر . دنياي پيشر و است
دي نيازمند است كه بتوانند به داوري هاي مهم و دقيق دست بزنند و راه خويش را در محيط هاي دهند، به افرا

تافلر ، (تازه پيدا كنند و بتوانند روابط جديد را در واقعيتي كه در حال تغيير است ، تميز و تشخيص دهند 
د به قرن بيست و يكم تلقي به عنوان يكي از كليدهاي ورو» يادگيري در طول زندگي«از اين رو مفهوم )1372

اهم راهكارهايي كه مي تواند، يادگيري مداوم . شده است كه نيل به آن مستلزم، راهكارها و عملي كردن آن است
 : را در نظام آموزشي توسعه و تعميق بخشد ، عبارتند از

  »يادگيري«به » ياددهي«گذر از : راهكار نخست 

اين شيوه در گذشته به دليل عدم . استوار است )گرفتن(و  ) دادن(آموزش در عملكرد سنتي خود، بر اساس 
گستردگي دانش، معلم را تنها منبع تصور مي كرد كه نقش عمده وي در ياددادن و انتقال دادن اطالعات به 

ليكن با افزايش حجم شگفت آور دانش درعصر حاضر ، شيوه ياددهي و انتقال مفاهيم از .فراگيران خالصه مي شد 
» يادگيري«به » ياد دهي«از اين رو تحول و تبديل . ب فردي دانا و توانا به فراگيران، مصداق پيدا نمي كند جان

آموزش و پرورش بايد به فرد . اين گذر مستلزم آن است كه فرد شيوه آموختن را بياموزد. ضرورت مي يابد 
دسته بندي و طبقه بندي مجدد نمايد؟ صحت بياموزد كه اطالعات را از كجا بيابد ؟ چگونه مطالعه كند؟ چگونه 

آن را بسنجد؟ چگونه از امر عيني به مجرد و از مجرد به عين رجعت كند؟ چگونه مسائل را در جهت تازه اي 
بنگرد و چگونه به خود بياموزاند؟بدين ترتيب فرد بدون آن كه از تعليم گرفتن باز ايستد، از صورت مفعول خارج و 

ديگر پذيرنده صرف مطالب نيست، بلكه خود در فرآيند يادگيري، به صورت فعال، دخل . د به فاعل مبدل مي شو
چنين چشم اندازي، ضرورت اجتناب ناپذير عصر . و تصرف مي كند و بر شيوه يادگرفتن خود، استيال مي يابد

ه ياد نگرفته است در آينده بي سواد كسي نيست كه نمي تواند بخواند، بلكه كسي است ك«در نتيجه، . فعلي است
آموزش متكي بر انتقال صرف محتوا و موضوعات ثابت، ديگر مناسب حال و  (1372تافلر ، (» كه چگونه يادبگيرد 

است اين موضوع كه روح يادگيري )  يادگيري چگونه يادگرفتن(آينده نيست، آنچه بيش از همه مورد نيازاست 
بدين دليل، . فرد را با دگرگوني هاي سريع آينده ممكن سازد مداوم را شكل مي دهد ، مي تواند امكان سازگاري

 …آموزش خويش مبدل سازد » فاعل«بيرون آورده و به  )مفعول(مدارس آينده بايد دانش آموزان را از صورت «
مبدل شود ، اين دگرگوني بنيادي ، دشوارترين  )خويشتن  (بايد به تعليم و تربيت » ديگران « تعليم و تربيت 

پتروفسكي (» مسئله اي است كه در دهه هاي آينده انقالب علمي به ويژه براي آموزش و پرورش مطرح مي شود 
» چه«بينديشند نه اينكه  «چگونه«نظام آموزشي بايد به دانش آموزان بياموزاند كه ). 124،ص 1356و ديگران، 
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انديشيدن اگر چه يك فعاليت ذهني . يشيدن به مراتب مهم تر از حفظ كردن انديشه ها است نحوه اند. بينديشند 
البته  .است كه از سرشت آدمي برمي خيزد، ولي چگونه انديشيدن ، عملي است كه نيازمند هدايت و تربيت است

معلم علم را . بله استوظيفه معلم، وظيفه قا«اين فرايند، به معناي كاهش نقش معلمان نيست، به بيان سقراط 
. نمي آفريند ، بلكه كارگزار ارتباط است و ميان شاگرد و سرچشمه هاي خالقيت به منزله ميانجي عمل مي كند 

ماير، (» كار اساسي وي آن است كه به شاگرد بفهماندكه در درون خود نيرويي داردكه مدخل روشنگري او است
فعلي كه گرفتار » 1نتيجه محوري« دوار بود كه نظام آموزشي از با چنين رويكردي مي توان امي).  49 ،ص1392

   .است هدايت شود» شيوه يادگرفتن«كه متكي بر » 2فرآيند محوري«است ، به  «ياددهي«آن آمده و متكي بر 

 تحول در روش هاي تدريس:راهكار دوم 

مؤثرترين و كارسازترين مؤلفه نظام تعليم و تربيت ، معلم يا همان كارگزار اصلي و حقيقي است كه عملكرد و 
به عبارتي تعليم و تربيت ، اساساً . كنش وي بيش از هر چيز در روش هاي ياد دهي يادگيري متجلي مي شود

س است كه نحوه تعامل و شيوه به است و روش هاي تدري )دانش آموز(و  )معلم(تعامل دو قطب سيال يعني 
از روش هاي تدريس، تقسيم بندي هاي گوناگون .كارگيري امكانات و شرايط محيطي را آماده و تسهيل مي كند 

. مانند روش مستقيم و غير مستقيم، روش هاي فعال و غير فعال، روش هاي سنتي و جديد. ارايه شده است
وش هاي تقريري كه دانش آموزان را به فعل پذيري و پاسخ مداري عموميت شيوه هاي سنتي در تدريس و رواج ر

انديشمند تربيتي معاصر، از  3هپائولوفرير .سوق دهد، مورد نقد و انتقاد صاحب نظران تربيتي قرار گرفته است
 :به عقيده وي در اين نوع تربيت. استفاده مي كند 4)نظام آموزشي بانكي(تمثيل 

معلم . 3معلم فكر مي كند و شاگردان پيرو تفكر معلم هستند . 2ان آموزنده مي شوند معلم مي آموزاند و شاگرد.1
. 5معلم فاعل مطلق و شاگردان مفعول محض هستند . 4صحبت مي كند و شاگردان با فروتني گوش مي دهند 

ي داند و معلم همه چيز م. 6معلم برمي گزيند و گزيده خود را تحميل مي كند و شاگردان همداستاني مي كنند
تماشاگر است نه آفريننده، او ) يادگيرنده (به عالوه در آموزش به شيوه بانكي، فراگير. شاگردان هيچ نمي دانند

ماهيت اين گونه روش منجر به گونه اي از تربيت  .()1359همايون پور ، (بيشتر مالك آگاهي است تا خالق آن 
ن رشد و بالندگي فرد و اجتماع دانست، بلكه آثار تخريبي مي شود كه نه تنها نمي توان آن را در خدمت جريا

را ارائه مي » حل مسئله«به جاي آن، روش » هفرير«). 1374مهر محمدي، (عميق از خود به جاي مي گذارد 
دهد، در اين روش ضمن وجود تعامل بين معلم و فراگير، به موجوديت وي در جريان يادگيري بها مي دهد و 

) معلم و دانش آموز (عالوه برآن هر دو. يست كه تأثير مي گذارد، بلكه خود نيز تأثير مي پذيردمعلم صرفاً كسي ن
                                                            
1 Product - Oriented 
2 Process - Oriented 
3 Paulo Freire 
4 Banking Model of Education 
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ديوئي نيز، برتربيت سنتي كه روش آن مبتني بر نقش  .(در جريان يادگيري مشاركت داشته و مسئول هستند
روي گرامافون مي داند  اصلي معلم و جذب آن از سوي دانش آموز است خرده گرفته و اين روش را همانند صفحه

، تأكيد )مدرسه آزمايشگاهي(وي در . كه آنچه بر روي آن ضبط شده با فشار يك دگمه پس داده مي شود
ماهيت يادگيري مداوم، مي طلبد كه راه هاي متنوع يادگيري مورد تشويق قرار گيرد و امكان . دارد )فعاليت(بر

اين از ديدگاه هاي ديوئي است ديدگاهي كه بر . فعاليت و درگير شدن فراگير را با موضوع آموزش فراهم آورد
ذير و هوشمند است، نه فراهم هدف عمده در اين روش پرورش اذهاني انعطاف پ. تاكيد دارد )روش حل مسئله(

اگر شاگردان در زمان اشتغال به كه پرسش اساسي اين است . كردن، حفظ كردن دانش وكسب راه حل هاي آماده
ويادگيري هاي خود را  تحصيل در مدرسه، شيوه فكركردن را نياموزند، چگونه مي توانند به يادگيري ادامه دهند

بررسي فعال «تفكر، نقطه شروع فعاليت و آموزش است و تفكر منطقي  ).1371اسميت و هولفيش،(تداوم بخشند 
پايدار و دقيق هر عقيده و دانشي در سايه داليلي است كه آن را تأييد مي كند و نتايج بيشتري از آن به دست مي 

 )5:  صهمان (» ... دهد

تدريس كه مبتني بر تعامل  براي نيل به اهداف يادگيري مداوم ، ما به يك تحول اساسي و جدي در روش هاي
تفكر «نويسندگان كتاب ارزشمند » .كالس درس بايد مركز تفكر باشد«. بين معلم و دانش آمور باشد، نياز داريم

در فصولي ازكتاب ، به طور مبسوط به برخي از رهنمودهايي كه مبنايي براي پرورش تفكر و روش حل » منطقي 
جواب  …آموزش روش تفكر، مهم تر از آموزش حقايق معين است «: مسئله در كالس درس است، پرداخته اند 

صحيح نسبت به جواب غلط ارزش تربيتي بيشتري ندارد بلكه آنچه معلم پس از شنيدن جواب دانش آموز انجام 
اعتماد  …واژه فكر كردن به معناي موافقت كردن نيست  … مي دهد ، جنبه تربيتي داشته و تعيين كننده است

تفكر امري اساسي است، هر جا پرسش باشد خطا وجود دارد، فراگير بايد اطمينان حاصل كند كه  در جريان
تفكر زماني كامل مي شود كه معناي دريافتي از جانب دانش  …اختالف نظرش با معلم، مسئله ساز نخواهد بود 

  .)199-210،صهمان ) «آموز ، در معرض آزمايش و كنكاش قرار گيرد

 

 تقويت انگيزه هاي دانش آموزان در جريان يادگيري: راهكار سوم

يادگيري را اصوالً بايد جرياني دانست كه با مشعل عالقه و . يكي از مؤلفه هاي مهم فرآيند يادگيري، انگيزه است
اين شعله هر گاه ضعيف شود آثار منفي قابل توجهي بر يادگيري مي . انگيزه روشن مي شود و تداوم مي يابد

انگيزه همانند تفكر امري طبيعي . اين كه يادگيري نيز مي تواند موجد عالقه و انگيزه در فرد شود گذارد، ضمن
فرآيند آموزش بايد به گونه اي سازمان يابد كه موجبات شادي و نشاط . است اما نيازمند هدايت و تربيت است

در جستجوي يادگيري بر خواهند آمد » دخو«در اين حالت آنان، . حاصله از يادگيري ، را در فراگير به وجود آورد
اساس آموزش مداوم نيز آن است تا شادي و اميد ، تجربه موفقيت و شوق حاصل از آموختن را با يادگيري پيوند . 
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دهد به گونه اي كه تجربه يادگيري همواره به صورت خاطره اي به ياد ماندني و شيرين تداعي شود و اين مي 
بدين منظور بايد از همان ابتداي زندگي به ويژه در آموزش هاي دوران كودكي، . ي شودتواند موجب تداوم يادگير

براي انجام تعليم و تربيت «حالوت و شيريني معارف علمي و جستجوگري را به ذائقه كودكان چشاند چراكه 
نگيزه نضج گرفت، واقعي، ابتدا بايد انگيزه دانستن و كشف كردن درجوينده دانش به وجود آيد و همين كه اين ا

 .وي را ياري كرد تا خود را به منابع دانش برساند و به نحو مؤثري از آن استفاده كند

ليكن ديوئي در بحث پيشرفت گرايي، .عالقه وانگيزه از جمله مباحث قابل توجه صاحب نظران تربيتي است 
اصل اساسي « يوئي مي گويد د. عالقه به نظر ديوئي يعني مجذوب چيزي شدن .موقعيت آن را تحكيم بخشيد

اين است كه كودك هميشه موجودي است با فعاليت هايي از آن خودش ، كه هم حضور دارد و هم ضرورت ، 
) 172 ،ص 1368كانل ، (» ازاين جهت الزم نيست كه القا شوند ، بيرون كشيده شوند يا به ظهور رسانده شوند

عالقه، نيروي پوياي فعاليتي است كه شخص . مورد توجه او استعالقه، حلقه رابطه ميان ذهنيت انسان و موضوع .
در جايي كه عالقه واقعي حضور داشته باشد ، ذهنيت و موضوع از هم قابل . را از دل و جان درگير مي كند

البته بايد به اين . در جريان يادگيري، فرد بايد درگير چيزي شود كه با عاليق وي ارتباط دارد . تفكيك نيستند
قعيت توجه شود كه يادگيرنده داراي رشد كافي براي تشخيص اهداف مهم نيست ، او نمي تواند در جريان وا

زماني كه فراگيرنده در . يادگيري، داور نهايي كار خود باشد ،بلكه نيازمند راهنمايي و هدايت از جانب معلمان است
رغبت هاي خود مي پردازد، حضور معلم  جهت فراگرفتن محتواي منطقي درس پيش مي رود و به بازسازي دائم

واقعي كسي است كه در اين راه تجربه هاي خود را در اختيار دانش آموزان قرار دهد و ) مربي(معلم .ضرورت دارد 
پتروفسكي و (» به قدرت اشتعالي كه در او به وجود آمده است در طول مدت ، سوخت كافي برساند 

ون عالقه، رشد فكري وجود نخواهد داشت ، عالقه جزءالينفك توجه و درك بد»به عقيده وايتهد، ). 10،صديگران
كردن است ، مي توان از طريق تنبيه يا فعاليت هاي لذت بخش ايجاد عالقه كرد؛ اما بدون عالقه راستين ، 

بنابراين اگر دانش آموزان زماني كه مدرسه را ترك مي  )51،ص 1374مايرز، (» پيشرفتي وجود نخواهد داشت
كنند از مطالبي كه به آنها آموخته ايم روگردان شوند و به آن عالقه اي نشان ندهند و پيگير امر يادگيري بيرون 

اسف بارتر آن . از فضاي مدرسه نباشند به طور يقين آموزش و يادگيري حاصل از آن ، كار بيهوده اي بوده است 
، يادگيري هم به پايان ناگهاني خود مي رسد، كه در بسياري دروس به محض پشت سر گذاشتن آخرين امتحان 

در نتيجه، عاليق . به يادگيري كرده اند بدون آنكه واقعاً درگير يادگيري شده باشند» تظاهر« گويي آنان بيشتر 
آنان نيز به همان ميزان صوري و تصنعي بوده و آنها را از جريان يادگيري پايدار دور ساخته و با روح يادگيري 

 .يگانه ساخته استمداوم ، ب

 تقويت يادگيري مشاركتي:راهكار چهارم 
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به .دموكراسي به عنوان يك ايده اجتماعي وعاقالنه ترين راه زندگي افراد جامعه، بايد درنظام آموزشي به وجود آيد
 اين موضوعي است كه.دانش آموزان را براي يك جامعه دموكراتيك آماده كند عبارتي گوياتر، نظام آموزشي بايد

نگاه ديوئي به دموكراسي چيزي بيش از نوع حكومت و رژيم . در پيشرفت گرايي موردتوجه خاص قرارگرفته است
تصورديوئي ازآموزش وپرورش دموكراتيك، بي آنكه مختص شكل حكومت امريكا يانهاد هاي «.سياسي است

صه آن راروح آزمايشگري سياسي ويژه اي باشد، تصوري مبتني بر معرفت شناسي و جامعه شناسي است كه خصي
زندگي مشترك وتوأم «به عقيده ديوئي، دموكراسي در وهله نخست ). 141 ،ص 1382گوتك، ) «تشكيل مي دهد

در درجه اول يك شيوه زندگي جمعي و يك شيوه «دموكراسي ). 64 ،ص 1377نلر،(» با تفاهم ومعاضدت است
رابطه اي است كه در آن كامل ترين و آزادترين  دموكراسي شكل). 180،ص 1368كانل ، (» انتقال تجربه است

فعل و انفعال درميان اعضاي جامعه وجود دارد و آموزش و پرورشِ حقيقتاً دموكراتيك، در محيط مدرسه آزمايش 
هر نوع مانعي كه سد راه تعامل گروهي شود، به مشاركت گروهي خلل وارد .گرا يا كاوش مدار قابل تحقق است 

استثمار انسان، روحيه تجربه گرايي مشترك جامعه اي را كه به راستي دموكراتيك باشد، مي كند و هر نوع 
از اين رو، دموكراسي، يك وضعيت جامعه است كه در آن روابط اجتماعي به طور منصفانه . تضعيف مي كند

لذا . مي كنددر اين جامعه، اهداف را نه يك قدرت خارجي بلكه خود تعيين . متوازن مي شود و هدايت مي شود
جامعه اي كه انواع بيشتري از . هدف آموزش و پرورش را بايد در درون روند دموكراتيك زندگي جستجو كرد

منافع مشترك و متقابل ميان اعضاي خويش را ترغيب مي كند، آگاهانه و همواره سرگرم بازسازي فعاليت هاي 
دستيابي به يك زندگي پربارتر فراهم سازد و اين خويش است تا براي همه اعضاي خود امكانات بيشتري را براي 

لذا اهداف آموزش و پرورش و اهداف جامعه دموكراتيك، . دقيقاً وظيفه آموزش و پرورش دربسط دموكراسي است
جامعه چون دموكراتيك است، آموزشي است و آموزش وپرورش خود، بنياني براي جامعه . يكسان است

براي آن كه . ت گرايي، دموكراسي وآموزش و پرورش به يكديگر وابسته انداز ديدگاه پيشرف. دموكراتيك است
مدرسه بايد باعث پيشرفت و ارتقا در حاكميت . مدرسه بتواند دموكراسي را بياموزد خود بايد دموكراتيك باشد

ه تربيتي دانش آموز، بحث آزاد عقايد، برنامه ريزي مشترك دانش آموزان و كاركنان و سهيم شدن همگان در تجرب
براي نيل بدين هدف شرط نخست آن است كه محيط . شود؛ البته اين به معناي آزادي بي حد و حصر نيست

چنين تعليم و تربيتي .مدرسه و فرآيند فعاليت هاي آموزشي، خود برخوردار از مفاهيم و عمل دموكراتيك باشد 
ي فردي، ايمان به استعدادها و كوشش در جهت بايد احترام به شخصيت افراد ، پذيرش آنان ، توجه به تفاوت ها

 . زمينه سازي رشد آن استعدادها و نيز روش همكاري و مشاركت را، سرلوحه عمل قرار دهد

الف سنتي ب آموزشگاهي يا مدرسه اي ج آموزش و پرورش به :پي وي تو به تحليل سه نوع آموزش و پرورش 
اخير، مدرسه را از حالت يك واحد اداري خارج ساخته و شكل .شكل مدرسه پيشبرد دسته جمعي پرداخته است

در اين مدرسه، افراط در نمره دادن، برانگيختن رقابت . آن را در پيوندي موزون و استوار با جامعه قرار مي دهد
داده است و به » كارگروهي«هاي فردي و برقراري روابط مبتني بر زور و اجبار ، جاي خود را به تحقيق ،مشاهده و

 )1364پي وي تو،( ).انش آموزان مي آموزاند كه براي كسب موفقيت به جاي تقلب، همكاري را بياموزندد
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يادگيري مشاركتي ، مي تواند به عنوان راه حلي براي مقابله با انبوه مشكالت آموزشي ازجمله، وسيله اي براي 
ساس توانايي هايشان، آموزش هاي تقويت مهارت هاي ادراكي، جايگزيني براي گروه بندي دانش آموزان بر ا

جبراني، تقويت روابط اجتماعي بين دانش آموزان ، باالبردن قدرت تحمل آنان ، نحوه انجام فعاليت ها به شكل 
. مورد استفاده قرار گيرد …گروهي، پذيرش ديگران و احترام به نظرات آنان، تقويت حس مسئوليت پذيري و 

. يري و انجام كارهاي گروهي است كه يادگيري مداوم نيزآن را مي طلبدليكن برآيند آن همان شوق به يادگ
تجربه آموزش به صورت گروهي كه مبتني بر همكاري بين دانش آموزان است توسط كيل پاتريك در روش پروژه 
خانم هلن پاركهرست، در طرح دالتون، كارلتن واشبورن، در طرح وينتكا و سلستين فرنه در احداث چاپخانه و 

در اين تجربيات نشان داده شده كه چگونه مي توان . وش هاي كار گروهي كوزينه و ديگران به اجرا درآمده استر
آزادي ، خالقيت ، هدفمندي و مسئوليت هاي فردي و اجتماعي را در فرآيند يادگيري به وجود آورد ، تقويت كرد 

 )1358دوتران ، (و انگيزه را براي يادگيري گسترش داد 

 رشد خالقيت در فرآيند يادگيري:پنجم  راهكار

اگر يادگيري به معناي به وجود آوردن شرايطي بيان شود كه .، اساس يك آموزش و پرورش فعال است 1خالقيت
تحت آن ، يادگيرنده آگاهانه روش هاي خود را براي رسيدن به هدف تغيير مي دهد، اين منظور بايد در پرتو 

خالقيت، فرآيند تغيير و تحول، توسعه و دوباره سازي دانش موجود . انجام شود موقعيت هاي خالق گونه هدايت و
ماير و وايزبرگ، تعريف ساده و  .تايلر، خالقيت را شكل دادن تجربه ها در سازمان بندي هاي تازه مي داند. است

 ) را نياموخته استخالقيت توانايي حل مسايلي است كه فرد قبالً حل آنها (روشني از خالقيت ارائه داده اند 
تنظيم مجدد آنچه مي دانيم براي آنچه . خالقيت آرايش مجدد و دوباره حيات ذهني است). 31: 1381حسيني،(

از . و مورد پرسش قرار دادن حقايق آشنا، است» فعال كردن ايده هاي راكد«به بيان وايتهد، خالقيت .نمي دانيم
از وجود دانش آموز قرار دارد بلكه اساساً ريشه » بيرون«در  ديدگاه يك تربيت خالق، دانش آن چيزي نيست كه

از اين رو به جاي آن كه براي فراگيران اطالعات و . دارد، كه بايد توسط فرد، ساخته و يا بازسازي شود» درون«در 
دانش ها دانش را آماده كنيم، بهتر آن است كه آنان را در موقعيت هايي قراردهيم تا خود به جستجوي اطالعات و 

. نتيجه اين اقدام لذت حاصل از يادگيري ، فعال بودن و در نتيجه توسعه آموزش مداوم خواهد بود . برآيند 
اين ويژگي مي تواند قاعده و قانون . خالقيت امري استثنايي كه مربوط به افراد با هوش و با استعداد باشد، نيست

به بيان ويليام جيمز، همه ما توانايي . تداي تربيت، بايد آغاز شودشود و در همه افراد پرورش يابد، پرورشي كه از اب
و استعداد خالق بودن داريم ولي متأسفانه در طول زندگي و در سير آموزش ياد مي گيريم كه غيرخالق باشيم يا 

ذهن انسان همان گونه كه تربيت مي شود تا منطقي . »مي پذيريم كه يكي خالق و ديگري غير خالق باشد 
اگر دانش آموزان در شروع مدرسه به خوبي «به بيان چارلز هندي . ينديشد ، مي تواند تربيت شود كه خالق شودب

تربيت شوند، المحاله قادر خواهند بود تا در مقطع دانشگاهي مسئوليت بيشتري را در زمينه آموزش ها و فراگيري 
                                                            
1 Creativity 
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انيشتن در مزمت . نقش بنيادين غفلت ورزيده است اما نظام آموزشي از ايفاي اين . .»خاص، خود بر عهده گيرند
من صريحاً به وجود عاملي كه فرد را به سوي بي چون و چرايي « :نظام آموزشي دانشگاهي خود چنين مي نويسد 

اصول پذيرفته شده هدايت مي كرد و افكار را از توجه به ديگر جوانب ظاهراً انحرافي نسبت به اصول برحذر مي 
اين عامل بازدارنده ، در اجباري بودن و انباشتن مطالب در ذهن ، براي توفيق در امتحانات بي . داشت، پي بردم

اضطراب ناشي از اين اجبار چنان اثر مخربي بر من گذاشت كه پس از . ارتباط با خواست فرد ، تحقق مي يافت 
اين را بايد معجزه . پرهيزكردم پايان امتحانات نهايي، مدت يك سال تمام از مالحظه و تدفيق در مسايل علمي

اين حس مقدس ، ! تلقي كرد كه روش هاي معمول آموزشي فعلي، كنجكاوي را در ابناي بشر از بين نبرده اند
از اين رو، نظام » .عالوه بر انگيزش، نيازمند آزادي است و بدون آن شكست محتوم در انتظارش خواهد بود

دانش آموزان فرصت آن را بيابند تا از تمام استعدادهاي خود بهره  آموزشي بايد تمهيداتي را فراهم كند كه
راه نخست، تدريس خالقيت به عنوان يك درس يا مهارت : چنين تمهيداتي از دو راه امكان پذير است. بگيرند

وم براي اولويت راه د. مستقل در برنامه درسي دانش آموزان و راه دوم، تغيير شكل برنامه هاي درسي كنوني است
اول اين كه آگاهي ما درباره خالقيت چندان كامل نيست كه بتوان آن را به عنوان يك . دو دليل وجود دارد

موضوع مجزا در برنامه درسي گنجاند، ديگر آن كه خالقيت، فرآيندي مجزا نبوده بلكه تركيبي از انواع فعاليت ها 
يكي ديگر از بنيان هاي يادگيري مداوم دانست كه  از اين رو گسترش خالقيت را بايد)9ص  ، 1369تافلر ، (است 

رشد قواي خالق، . به كار برد) نه الزاماً در موضوع خاصي (بايد آن را به طور بالقوه در تمام موضوعات درسي 
انديشه نقاد و پرسشگر را به جوالن مي آورد و ضمن ايجاد شوق و رغبت به يادگيري ، عرصه يادگيري هاي درون 

 .ه بيرون از مدرسه، پيوند مي دهد ، اين آرماني است كه يادگيري مداوم نيز آن را دنبال مي كندمدرسه را ب

 توجه به آموزش كاركنان سازمان به ويژه معلمان:راهكار ششم 

آموزش جرياني . آموزش ، مترادف سازندگي و تحول است و موجب ارتقاي توانمندي هاي نيروي انساني مي شود 
. آن آگاهي ها، مهارت ها وگرايش هاي مناسب براي ايفاي نقش را در موقعيت ها فرا مي گيرند است كه افراد طي

آموزش باعث ارتقاي قدرت درك، تجزيه و تحليل، شناخت، بينش و بصيرت، براي انجام وظايف محوله و نيز 
بدون ناديده (يرگذار در نظام آموزشي، از جمله عوامل مهم و تأث. رويارويي با چالش هاي جديد شغلي مي شود

كيفيت تربيت، كارآيي و كفايت كساني است كه در سمت معلم، كارگردان اصلي صحنه ) گرفتن تأثير ساير عوامل
هيچ تعليم و تربيتي نمي تواند فراتر «: اين اهميت به حدي است كه بايد اذعان كرد. هاي تعليم و تربيت هستند 

دين لحاظ در راستاي تقويت و تثبيت يادگيري مداوم ، بايد نقش ب» .از سطح توان معلمان خود پيشرفت كند
توجه به انتخاب و استخدام معلمان ومعيارهاي . 1: معلم متحول شود؛ چنين تحولي مديون چهار اقدام اساسي

ايجاد . 3و توجه خاص به آموزش هاي ضمن خدمت آنان ) تربيت معلم (اصالح آموزش معلمان . 2اصولي آن 
عوامل چهارگانه فوق ، .ايجاد شرايط و امكانات پژوهشي براي معلمان عالقه مند است . 4گي معلمان نظام شايست

دگرگوني هاي نظام آموزشي ، گسترش و تنوع رشته  .به طور نظام مند بر كارآيي و كيفيت معلمان اثر مي گذارد
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، تحول در شيوه هاي ها و موضوعات درسي ، مشاغل و حرف ، تحول در روش هاي تدريس و كتب درسي 
ارزشيابي و غيره ، از جمله داليلي است كه ايجاب مي كند كارگزاران نظام آموزشي، به ويژه معلمان، تحت دوره 

نتايج و ثمرات اين اقدام بر فرآيند تدريس اثر خواهد . هاي آموزش علمي، سيستماتيك و هدفمند قرار گيرند
توجه به تربيت معلم و نيز دوره .دانش آموزان كمك خواهد كردگذاشت و به توسعه و گسترش رفتارهاي جديد 

هاي كارآموزي و بازآموزي آنان ، به انحاي مختلف وآشناكردن معلمان با تحوالت وگسترش دانش ، توانش و 
نگرش آنان نسبت به ابعاد گوناگون فرآيند آموزش و يادگيري به مثابه با ارزش شمردن توانايي هاي بالقوه و عملي 

به عبارتي ، پرورش روح يادگيري مداوم در نظام آموزشي، مستلزم معلماني .نان در حوزه تعليم و تربيت است آ
بصيرت حرفه اي دارند و مي توانند مهارت ها و .است كه شوق آموختن و يادگيري در وجود آنان شعله ور است 

 . بر دانش آموزان داشته باشندتوانايي هاي خود را به منصه ظهور رسانند و تأثيري نگرشي و علمي 

 تحول در سازماندهي برنامه هاي درسي:راهكار هفتم 

اينكه محتوا و تجارب يادگيري چگونه : از جمله سؤاالت مطروحه در عرصه برنامه ريزي درسي، سازماندهي است
ماندهي برنامه هاي الگوهاي متعددي در بحث ساز. بايد انتخاب و تنظيم شوند تا نيل به اهداف تربيتي ميسر شود

درسي ارائه شده است كه هر يك بر عقايد و فلسفه تربيتي ويژه اي استوار است، ليكن آنچه بايد بر آن تأكيد 
انواع الگوهاي برنامه  )1990(ماير و مايرز . شود، تحول و تنوع در الگوهاي سازماندهي برنامه هاي درسي است

. يك طرف آن موضوع محور و طرف ديگر آن دانش آموز محور استدرسي را در يك پيوستار نشان داده اند كه 
موضوعات مجزا، موضوعات وسيع، مارپيچي، پايه : براين اساس مي توان حدفاصل آن را بر مبناي سازماندهي

 )129،ص 1377فتحي ، .(مشترك، كاركردهاي اجتماعي، فعاليت محور و انسان گرايانه قرار داد 

پذيرش و اجراي يك .لب سازماندهي نظام آموزشي است عمالً فاقد كارآيي استموضوعات مجزا كه شيوه غا
يادگيري در مدرسه را به يادگيري درمحيط هاي واقعي نزديك خواهد  ي،د موضوعوچن رهيافت بين رشته اي

فرآيند يادگيري را عميق تر و پايدارتر خواهد كرد و از بي انگيزگي فراگيران درقبال تجارب آموزشي، خواهد  ،كرد
عالوه بر آن پذيرفتن راهبردهاي جديد، به نظام آموزش و پرورش امكان خواهد داد تا پاسخگوي مقتضيات . كاست

 : از و شرايط حاكم در محيط متحول امروز باشد كه اهم آن عبارت اند

هدف، صرفاً انتقال مفاهيم و مطالب درسي نيست، بلكه پرورش : الف پاسخي مثبت به پديده انفجار اطالعات 
هدف، تفهيم چگونگي دستيابي به اين نتايج و به كارگيري اندوخته ها و آموخته ها . است  مهارت هاي فرآيندي

 .است

عه اي كه در آن هيچ كس خود را بي نياز از آموختن و ب پاسخي مثبت به انديشه ايجاد يك جامعه آموزنده، جام
 . در اين جامعه، هر موقعيتي، فرصتي است تا يادگيري ها و استعدادهاي فردي شكوفا شوند. يادگيري نمي داند
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با توجه به سيطره نگرش رفتارگرايانه در نظام : ج پاسخي مثبت به ضرورت ايجاد يك نظام تحصيلي انساني تر
آموزشي و تصور كردن يك مدل كارخانه اي از مدرسه، ضرورت توجه به بعد انساني تركردن فضاي آموزشي و 

 .پرورشي ، بيش از گذشته احساس مي شود 

 بع و مĤخذ مورد مطالعه دانش آموزانتنوع بخشي به منا: راهكار هشتم

، تگي تدوين و ارائه مي شود و كتابدر نظام فعلي آموزش و پرورش ، منابع و ابزار يادگيري در غايت سازمان ياف
رايج ترين منبع و ابزار يادگيري است كتاب درسي به عنوان جلوه شناخته شده، تعريف شده و غيرقابل انعطافي 

ا در حد اجراي تمام و كمال آن تنزل مي دهد و استقالل معلم و دانش آموز را به است كه مسئوليت معلم ر
در حالي كه منابع بايد به گونه اي انتخاب، . مخاطره مي افكند، چرا كه آنان در انتخاب منابع درسي نقشي ندارند

اد تحول بنيادي در مؤلفه ايجاد تحول بنيادي، مستلزم ايج. تدوين و ارائه شود كه شوق به يادگيري ر تقويت كند
تربيت معلم كشور است ، يعني تا زماني كه معلمان از قابليت هاي حرفه اي بيشتري برخوردار نشده اند، نه تنها 
شكستن حصار تمركز گرايي و اتكا به كتاب درسي امكان پذير نيست، بلكه معلمان نيز خود از الگويي غير از اين، 

ميزان اتكاي «درقالب قانونمندي اين گونه بيان مي دارد كه 1 ن مطلب را آيزنراي. حمايت و استقبال نمي كنند
انحصاري به كتاب درسي، مبين وجود نارسايي هاي جدي در زمينه تربيت معلم و قابليت هاي حرفه اي معلمان 

به عبارت ديگر كمبودهاي دانشي، توانشي و نگرشي كه بعضاً در معلمان ). 12 ،ص1374مهر محمدي،(است 
در حالي كه، هر اندازه از . وجود دارد، كمتر اجازه مي دهد تا مسئوليت بيشتري به آنان در اين زمينه داده شود

م و دانش آموز قطعي كردن برنامه پرهيز شود و اين مهم به محيط واقعي آموزش و تحت تأثير تعامل ميان معل
نزديكتر شود، به همان اندازه، تمايل و انگيزه براي يادگيري افزايش وامكان تحقق يادگيري معني دار و 

است كه محدودكردن تعامل معلم و دانش آموز به منبع خاص، ضمن تضعيف  آشكار. پايدارافزايش خواهديافت
آنان اين . ع دانش ، به طور محسوس خواهدكاست استقالل و آزادي عمل آنان ، از جستجوي آنان در ديگر مناب

اين وابستگي، شرايطي را به  .باور را در خود نهادينه خواهندكرد كه گمشده خويش رادر منابع مشخص بجويند
وجود مي آورد كه در صورت فقدان كتاب درسي، معلم و دانش آموز خود را مستأصل احساس خواهند كرد و با 

در حالي كه تقويت ! صور بر آن است كه همه چيزبراي يادگيري و آموختن مهيا است بودن كتاب خاص درسي ، ت
اين احساس و دريافت بايد در متعلم به . آموزش مداوم ، مستلزم معرفي منابع و مأخذ متعدد به دانش آموز است 

تجربه آموزشي . است  وجود آيد كه معلم و كتاب درسي ، تنها يكي از منابع يادگيري ، نه مترادف تمام يادگيري
نشان مي دهد كه به واسطه سيطره كتاب هاي درسي، عمالً دانش آموز خود را بي نياز از جستجو مي داند ، در 
. حالي كه غرض اصلي از آموزش و پرورش، آشنايي با منابع مختلف، چگونه يافتن منابع و شيوه مطالعه آن است

ند از محيط مدرسه كسب كند، همان روح جستجوگري است كه به ارزنده ترين تجربه اي كه دانش آموز مي توا
 .وي قدرت دهد بي نياز از اتكا به معلم و صرفاً با الهام از وي، منابع جديد را بيايد و مطالعه كند

                                                            
1 Eisner 
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 ارتقاء مقوله هنر و زيباشناسي در برنامه درسي وتدريس:راهكار نهم 

پرورش را به دليل حاكميت جرياني مكانيكي علمي مورد  برخي از صاحب نظران، جو غالب و حاكم بر آموزش و
چنين انگاره اي با روح تربيت مغايرت داشته و آن را از خالقيت و نوآوري ، انگيزه و عالقه تهي . انتقاد قرار داده اند

، با 1 رويكرد رفتاري .آسيب هايي كه از اين نگرش متوجه نظام تربيتي مي شود، درخور تعمق است. مي كند
اتكاي به ايده كارآيي كه ريشه در تجارت و صنعت و نيز تئوري مديريت علمي فردريك تيلور دارد، پيامدي جز، 

 Lunenburg) كاهش دادن آموزش و يادگيري به رفتارهاي دقيق و فعاليت هاي اندازه گيري شده ندارد

Ornestein .1996 p:412). ب رفتارگرا به وضوح به چشم اين ديدگاه در انديشه هاي ثرندايك و ساير اصحا
اين صاحب نظر در پيِ علمي كردن تعليم و تربيت، در چهارچوب الگوي ابزار هدف بود و در واقع نوعي . مي خورد 

روزي فراخواهد  :وي در نقل قولي مشهور مي گويد. تلقي تجويزي ، مكانيكي و تكنولوژيكي از تربيت ارائه مي داد 
ارت و نور را مسخر خود ساخته ايم، روح ها و جان ها را نيز تحت استيالي خود رسيد كه ما همان گونه كه حر

در اين نگرش، نتايج از قبل به دقت طراحي و ).1990،به نقل از ثرندايك 1374مهر محمدي ، ( .خواهيم داشت
ز نتايج بر ارزشيابي ا. تعريف مي شوند، و يادگيري در يادگيرنده ، همانند شكل گيري مواد خام شكل مي گيرد

 . مبناي استانداردها ومالك هاي عيني انجام مي گيرد وهرآنچه كمي وقابل اندازه گيري باشد ،موضوعيت مي يابد

ومقوله » هنر«پيامدهاي اين نگرش، متعدد است كه از جمله، دور ماندن و در حاشيه قرار گرفتن موضوع 
برخي از نمودهاي ) پنهان(يح برنامه درسي ضمني درتشر )تصورات آموزشي(آيزنر در كتاب . است» زيباشناسي«

. آن را بيان مي كند كه از جمله آن، نحوه زمان بندي و زماني است كه به هر درس اختصاص داده مي شود
نامشخص بودن جايگاه زماني درس هنر، بيگانگي با آن را مي رساند چرا كه تصور مي شود هنر نوعي سرگرمي و 

نيازي به تفكر و آموزش جدي ندارد، در نتيجه، معلمان ورزيده و باسابقه براي آن براي رفع خستگي است، و 
 ).( ( Eisner , 1994 .P P 100-106وجود ندارد 

با چنين نگرشي، تنها به مهارت هاي شناختي توجه مي شود و عمالً مقوله هاي حيطه عاطفي، هنر و زيباشناسي 
بنابراين هر آنچه كمي، قابل اندازه گيري و استاندارد شده باشد ، . وداز دستور كار فعالت هاي تربيتي خارج مي ش

فرآيند يادگيري را بايد مجموعه تجاربي تلقي كرد كه دانش آموز پس از رويارويي با .اهميت و اولويت مي يابد 
طور مطلق تعليم و تربيت را نمي توان به . موقعيت ها، خودكسب مي كند و الزاماً جنبه مكانيكي صرف ندارد
در .بلكه بايد از زاويه هنر نيز به آن نگريست . براساس يافته ها و قانون مندي هاي عام و تعميم پذير، تبيين كرد

فاعليت و .اين معني ، تربيت مبتني بر بصيرت ، خالقيت ، ابتكار و دريافت شعوري معلمان و فراگيران است 
 حاظ شود به طوري كه آنان پذيرندهيد در فرآيند يادگيري لعامليت هر دو قطب يادگيري به ويژه فراگيران با

چنين نگرشي رفتاري نه تنها در فرآيند يادگيري بلكه در برخورد با موضوعات درسي قابل توجه . محض نباشند
البته توجه به موضوع هنر، در برنامه درسي  .است و آن قلمداد كردن موضوع هنر در حوزه برنامه هاي پوچ است

                                                            
1 Behavioral Approaeh 
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ند آن را از حوزه برنامه پوچ آشكار خارج كند ، ليكن هنوز برنامه پوچ بوده و مي تواند به سرنوشت پوچ مي توا
مي پردازد،  آيزنر در بيان ايدئولوژي شش گانه برنامه درسي به ايدئولوژي كثرت گرايي شناختي.بودن دچار باشد 
ي توان اشكال وصورگوناگون شناخت را مطرح صرف نمود كالمي و رياضي ندارد، لذا م» شناخت«طبق اين نظريه، 

گاردنر نيز با بيان نظريه تكثّر هوش، پايگاه نظري ارزشمندي را ارائه مي  Eisner.1996.pp 79-85))(كرد 
وي از مشروعيت رايج و غالب درباره پديده هوش كه صرفاً به اندازه گيري بهره هوشي به شكل رياضي و . دهد

انتقاد مي كند و نتيجه مي گيرد كه هوش، يك پديده واحد نبوده، بلكه متكثر و متنوع  كالمي مي پردازد ، شديداً
به نظرمن مهم ترين دستاورد و هنر علوم نظري ، ارائه «مي نويسد » شناخت نويني از ذهن «اودر كتاب .است 

درحوزه تربيت و پيام عمده اين ديدگاه، آن است كه از باريك انديشي . تفسيري روشن از عملكرد ذهن است
از «. تنوع  اهميت داد و به اشكال سواد و شناخت توجه كرد به ضرورتاً بايد. گزينشي عمل كردن بايد پرهيز كرد

مهر (» استعداد او سخن بگوييمخ جد هوش بدانيم بايد درباره نيمراين رو به جاي آن كه فردي را فاقد يا وا
سيدگي شود تا افت تحصيلي كاهش يابد و از احساس فوق بايد به همه شكل هاي استعداد ر)1378،محمدي 

العاده رايج در ميان جوانان مبني بر اين كه محروم مانده اند و هيچ چشم اندازي براي آينده ندارند ، جلوگيري به 
با انتقال غير ) گسترش عادات، تداعي وانتقال مهارت ها(روان شناسان نيز بين انتقال ويژه يادگيري . عمل آيد

انتقال غير ويژه ، يادگيري يك مهارت يا فن . تفاوت قائل شده اند) توسعه و تعميق نگرش ها(ويژه در يادگيري 
نيست، بلكه در بردارنده كسب نگرش ها و برداشت هايي است كه به عنوان مرجعي براي تشخيص مشكالت بعدي 

ن در كسب نگرش هاي مثبت كمك نظام آموزشي بايد به دانش آموزا). 53: 1367بيلر،(به كار مي رود 
چگونگي تدريس مهم تر از موضوع تدريس است و .گرايش ها و ارزش ها، جنبه مهمي از تعليم و تربيت است .كند

از اين رو توجه به مقوله هنر . گرايش ها و نگرش هاي دريافتي در ضمن يادگيري، مهم تر از موضوع درسي است
بروز استعدادها و خالقيت هاي دانش آموزان را مي دهد، رغبت و انگيزه و درك زيباشناسي، ضمن اين كه اجازه 

ثمره حقيقي تربيت، انگيزه و لذتي است كه .آنان را افزايش داده و زمينه براي تداوم يادگيري را قوت مي بخشد 
 .در ازاي مطالعه يك رشته به دست مي آيد نه جمع آوري اطالعات و كسب صرف آموخته ها

 رشد تخيل و آينده نگري:راهكار دهم 

تخيل، يكي از كنش هاي عمده ذهن و از عالي ترين قواي آدمي است و بيش از هوش، انسان را از حيوان متمايز 
به بيان انيشتن . شعور مبتني بر خيال، درست مانند هشياري مبتني بر ادراك مي تواند ارزشمند باشد. مي كند

در نفوذ كردن محدود است، در صورتي كه ميدان » علم«قدرت . »از علم بيشتر است) تخيل(اهميت تصور «
تمام ابداعات و اختراعات بشري، ابتدا در تخيل انسان تجلي كرده، سپس صورت . بي حد و مرز است«تخيل «

گاهي يقين پيدا . من الهام و قضاوت شهودي را باوردارم«: وي در بياني ديگر مي گويد. عمل به خود گرفته است
قدرت تخيل بسيار مهم تر از دانش است، زيرا . كه كارم درست است ، ولي نمي توانم دليلي ارائه كنممي كنم 

تعابير زيباي ). 28 ،ص 1380ديويد،) «دانش محدود است، در حالي كه قدرت تخيل همه جهان را دربرمي گيرد
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و به » ه تخيل انسان خداگونه استقو«: به بيان گلن كالرك: ديگري در ارتباط با اهميت قوه تخيل قابل ذكر است
استعداد قوه تخيل، سرچشمه عظيم فعاليت انسان و منبع «تعبير دوگلد استوارت فيلسوف شهير اسكاتلندي، 

اگر ). 41:  1379مالتز، (» با از بين بردن اين استعداد، انسان، هم رديف حيوانات مي شود. اصلي پيشرفت او است
د و يا حداقل مورد بي توجهي قرار گيرد، بايد هرگونه آينده نگري را نيز رشد تخيل در نظام آموزشي مطرو

برنامه هاي درسي كنوني و . ازعرصه تربيت كنار گذاشت و اين آن چيزي است كه متأسفانه در عمل رخ داده است
» ده آين« نوع روش هاي آموزشي ،كمتر بر اساس نيازهاي زندگي آتي پي ريزي شده است و دركي درست را از 

امروزه ميليون ها دانش آموز مجبورند ، ساعات گرانبهاي عمر خود را صرف خواندن مطالبي . فراهم نمي آورد 
آيا برنامه هاي درسي بايد ميراث بي دليل روزگار گذشته . كنند كه سودمندي آن در آينده قابل ترديد است 

 ربيت كند ؟باشد؟ وآيا نظام آموزشي توانسته است افراد را براي آينده ت

طرح چنين سؤاالتي يك حركت ضد فرهنگي و عناد با ميراث ارزنده گذشته نيست، بلكه مقصود توجه به تغييرات 
عادت و تمرين براي پيش بيني كردنِ امور و . عظيمي است كه جامعه و نيز نظام آموزشي را دربرگرفته است

ما به «. يكي از وظايف اساسي آموزش و پرورش است تواناييِ نگريستن وآمادگي بررويارويي با چالش هاي آينده
ترتيب » آينده »را درس مي دهيم، چرا براي آنان دوره ها و مباحثي درباره ) گذشته(كودكان دوره هاي تاريخي 

، ما از ادبيات آينده آثاري در دست  …دوره هايي كه آنان ، امكانات و احتماالت آينده را بكاوند . نمي دهيم 
داستان هاي علمي تخيلي ، به عنوان رشته اي از ادبيات به ديده تحقير نگريسته و در حاشيه تلقي مي نداريم، 

شود، اما اگر آن را همچون جامعه شناسي آينده در نظر آوريم، آنگاه اين داستان ها به مانند نيرويي كه فكر را 
ارزش پيدا خواهند كرد براي عادت پيدا كردن به پيش بيني، به جوالن در مي آورد ، بسيار 

در مدارس، راهي براي خروج اذهان دانش آموزان از بن » شوراهاي آينده «به عقيده تافلر ). 372،ص1373،تافل(
هر مدرسه اي بايد ده ها موضوع اختياري كه همگي بر پيش بيني نيازهاي . بست برنامه هاي استاندارد شده است 

اين رويكرد در بسط اذهان و پرورش تخيل بسيار مفيد  .عرضه كندمشخص آينده باشد به دانش آموزان خود 
پيش فرض هايي درباره مشاغل وحرف آينده، نوع روابط خانوادگي، اشكال خانواده، انرژي، زندگي در . خواهد بود

نمونه  اعماق درياها يا كرات ، منازعات و جنگ ها ، نظام يادگيري آينده، تحوالت سازماني، تحوالت نوين ارتباطي،
در نتيجه، آموزش و پرورش در رهيافت پايدار خود ، بايد . هايي از شناسايي عوامل ناشناخته در آينده است

مفهوم آينده . استعداد خود را براي خلق پندارها و ميدان دادن به تخيل و آينده نگري دانش آموزان توسعه دهد
از اين رو بايد دانش آموز، خود . انطباق پذير باقي بمانيم نگري كه ريشه در تخيل دارد، بدان معنا است كه ما بايد

هر قدر كه آهنگ زندگي و تحوالت آن سريع تر ميشود، همان قدر .را در برابر يادگيري مداوم متعهد بداند 
امكانات آينده با سرعت بيشتري به واقعيت كنوني تبديل مي شود و ما ناچار خواهيم شد براي فكر كردن به آينده 

آينده مكاني » :چرا كه. روي بيشتري را به مصرف برسانيم و افق ذهني و بصيرت هاي خود را گسترش دهيمني
راه هايي كه به آينده ختم مي شود ، .نيست كه بدانجا مي رويم، بلكه جايي است كه آن را به وجود مي آوريم 
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 .ه راه را و هم مقصد را دگرگون مي كنديافتني و كشف كردني نيستند، بلكه ساختني اند وساختن آنها، هم سازند
  )108 ،ص 1368يونسكو ، (

 

  نتيجه گيري.5

يادگيري از تولد تا مرگ، در همه جا و از هر منبع معتبري، در هر سني، توأم با انديشه، توأم با عمل به آن، گشتن 
نيازهاي فطري از جمله با دنبال دانش و يادگيري آن به عنوان گمشدة مؤمن و يادگيري براي پاسخگويي به 

توان  كنند و به جرأت مي العمر مي عواملي هستند كه از ديدگاه مكتب اسالمي، امر آموزش و يادگيري را مادام
امروزه يادگيري . العمر نپرداخته است گفت هيچ آيين و مكتبي همانند دين اسالم به اهميت يادگيري مادام

هاي آن توسط متخصصان و كارشناسان مورد بررسي قرار  و ابعاد و مؤلفهاي بوده  سابقه العمر مورد توجه بي مادام
آموزش و  .العمر الزمة موفقيت، بالندگي و خالقيت در هر يك از ابعاد حيات است يادگيري مادام. گرفته است

در اين فرايند، بايد ازراهبرد . است» تربيت«تدريس ابزاري در خدمت يادگيري ويادگيري زمينه اي براي 
آموزشي كه عمدتاً مبتني بر انتقال مفاهيم وآموخته ها باشد خود، ناقض . كمك گرفت » يادگيري مداوم«

با تمام ضرورت هاي » مداومت«از اين رو ، آموزش بايد با عنصري متحول كننده وپويا يعني . يادگيري است
بررسي .نتيجه يادگيري خواهد بود برآيند آن، ارتقاي كيفيت تعامل معلم و فراگير ودر . موجود آن همراه شود

راهكارهاي ده گانه مطروحه در اين مقاله مي تواند ،در جهت ارتقا و تعميق چنين كيفيتي كه همان نهادينه شدن 
بدون توجه به چنين راهبردهايي، جريان يادگيري، به سطحي نگري .يادگيري مداوم است، تعيين كننده باشد

  .عي اش دور خواهدافتادكشانده خواهد شد و از معناي واق

  فارسي منابع

نشر دانشگاه پيام نور: ، آموزش بزرگساالن، تهران) 1383  (.ابراهيم زاده، عيسي   

انتشارات : شريعتمداري، تهران ، تفكر منطقي روش تعليم و تربيت، ترجمه علي) 1371( اسميت و هولفيش،
 .سمت، چاپ سوم

 . نشر تصوير: ترجمه حسن زماني شرفشاهي و مهين بهرامي،تهران، روان شناسي فردي، )1370(. آدلر، آلفرد

، فصلنامه پژوهش در مسايل تعليم و تربيت، »بررسي ارتباط ميان تربيت فرهنگي، الگوهاي نوين تدريس وخالقيت
 . 4شماره 
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  نشر مركز: ، كاربرد روانشناسي درآموزش، ترجمه پروين كديور، جلد اول،تهران)1390(. بيلر، رابرت

 .، روانشناسي تعليم و تربيت، ترجمه علي شريعتمداري) 1356  (.هپائولو، فرير

مجيد رهنما، فردريك شامپيون، ادگار فور،عبدالرزاق قدوره، هانري لوپز، ( )1356 (.پتروفسكي، آرتور و ديگران
 .نشر اميركبير:آموختن براي زيستن، تهران). فيليپ هررا

  آيندهترجمه حشمت اهللا كامراني ،نشر علمشوك ).1383.(تافلر،الوين

چاپ .سرمد،تهران، انتشارات سمت ، آموزش بزرگساالن و آموزش مداوم، ترجمه غالمعلي) 1378 (.جارويس، پيتر
.اول  

نشر آستان قدس رضوي، چاپ :مشهد. ماهيت خالقيت وشيوه هاي پرورش آن ) 1381  (.حسيني، افضل السادات
 .اول

پژوهشكده تعليم و تربيت، :يادگيري گنج درون، ترجمه فاطمه فقيهي و علي رئوف، تهران، )1375 (.دلور، ژاك
 . 4تك نگاشت، شماره 

 . نشر رشد: محمود منصور، تهران پيشرفت مدارس در پرتو روش هاي آموزش و پرورش، ترجمه. )1358 (.دوتران

 . انتشارات وآموزش انقالب اسالمي :، لذات فلسفه، ترجمه عباس زرياب خويي، تهران)1363 (.دورانت، ويل

دفتر پژوهش هاي : مديريت استراتژيك، ترجمه علي پارساييان و سيدمحمد اعرابي،تهران ).1380 (.ديويد،فرد،آر
 .فرهنگي، چاپ دوم

: ، پنجمين فرمان، خلق سازمان هاي فراگير، ترجمه حافظ كمال هدايت ومحمد روشن، تهران)1380(.سنج، پيتر
 . يت صنعتي، چاپ سومسازمان مدير

.رضوي نشر آستان قدس: ، تعليم و تربيت و مراحل آن، مشهد) 1394(.شكوهي، غالمحسين  

.انتشارات سمت:،مباني آموزش بزرگساالن،تهران)1390(صباغيان،زهرا  

.نشر معاصر: ، تهران  ، كليات روش ها و فنون تدريس)1378( .صفوي، امان اهللا  . 
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نشر آستان : از نويسندگان، مشهد آموزش بزرگساالن در كشورهاي گوناگون، گروهي، )1372 (.فرجامي، هادي
 . قدس رضوي، چاپ اول

غالمحسين شكوهي،  ترجمه. ، تعليم و تربيت، انديشه هايي درباره آموزش و پرورش)1372 (.كانت، امانوئل
 . چاپ سوم: دانشگاه تهران

 .نشر مركز، چاپ اول:يستم، ترجمه حسن افشار، تهران، تاريخ آموزش و پرورش در قرن ب)1368 (.كانل، ف

تهران، )1375(» آن با آموزش و پرورش ايران كندوكاو در برخي ابعاد آموزش و پرورش آلمان و مقايسه
  . 2پژوهشكده تعليم و تربيت، نشريه شماره 

احياء : وارزمي، تهرانخ نخستين انقالب جهاني، مترجم شهيندخت )1374 (.كنيگ، الكساندر و برتراند اشنايدر
 . كتاب، چاپ اول

نشر سمت، چاپ : تهران ، مكاتب فلسفي و آراء تربيتي، ترجمه محمدجعفر پاك سرشت)1382 (.گوتك، جرالد ال
 .دوم

 . انتشارات سمت، جلد اول :، تاريخ انديشه هاي تربيتي، ترجمه علي اصغر فياض، تهران)1392(.ماير، فردريك

   .انتشارات سمت : آموزش تفكر انتقادي، ترجمه خدايار ايبلي، تهران ).1374(. مايرز، چت

، فصلنامه تعليم و تربيت، )1374(سوق داد؟ ، چرا برنامه هاي درسي را بايد به سوي مسئله محوريمهر محمدي  .
  . ، پاييز و زمستان43-44شماره مسلسل 

.ي آموزشي فرايند برنامه ريز.گروه مشاوران يونسكو).1391(مشايخ ،فريده  

 . پژوهشكده تعليم و تربيت :، تهران)مجموعه اول( 1400، آموزش و پرورش ايران )1376 (.نفيسي، عبدالحسين

 . شيراز ، هنر و علم و خالقيت، ترجمه سيد علي اصغر مسدد، دانشگاه)1369 (.جورج، اف. نلر

ازمجموعه آموزش  آموزش غيررسمي ودگرگوني هاي نظام آموزشي، كتاب اول )1359 (.همايون پور، پرويز
 . وتوسعه

 .عه، ترجمه محمود طلوع، نشر رسا، چاپ اولعصر تضاد و توس )1375 (.هندي، چارلز
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  مداوم يريادگي با آن ارتباط و يريادگي يها سبك

 2مريم شفيعي سروستاني، 1نجمه مظفري

  

  :چكيده

و همـراه بـا تغيير زندگي  مهمي در زندگي انسان ايفا كـرده مسئله تعليم و تربيت همواره نقش بسيار
تخصصي شدن  صنعتي شدن جوامع و نيز باهمزمان  .است شدهوژي، دچار تغيير و دگرگوني توسعه تكنولانسان و 

بدين ترتيب مي .شود م بيش از پيش ديده ميواهميت يادگيري مدا مشاغل و لزوم تربيت نيروهاي آموزش ديده،
هاي اصـلي  يكـي از چالش تباطـات،عـات و ارتوان ادعـا كـرد كه توسعه نظام آموزشي در عصـر فنـاوري اطال

هايي هستند كه فرد با استفاده از آنها به تجزيـه و  هاي يادگيري، روش سبك. باشد مي گذاران آموزشي تسياس
چگونگي آموزش و تدريس مقدم بر  مطالعه چگونگي يادگيري، .تحليـل اطالعـات در ذهـن خويش مي پردازد

آن موضوع را چگونه  ،چگونه بايد موضوعي را تدريس كرد بايد بدانيم يادگيرندهيعني پيش از اينكه بدانيم  .است
يت سبك شناختي اهم تبيينبه سبك هاي متنوع يادگيري بوده و  رسيپژوهش حاضر به دنبال بر .گيرد ياد مي

با  "توصيفي-تحليلي"با استفاده از تدابير  "استدالل منطقي"،روش تحقيق .پردازد مي ،مومدادر فرايند يادگيري 
  .به روش كتابخانه اي صورت گرفته استدر تحقيق حاضر وري اطالعات شيوه گردآ .باشد رويكردي كيفي مي

  :كليدي واژگان

  موآموزش،يادگيري،سبك يادگيري،يادگيري مدا

  

 

  

  
                                                            

  شيرازدانشجوي كارشناسي ارشد برنامه ريزي درسي دانشگاه  - 1
 :ايميل) نويسنده مسئول مكاتبات(استاديار دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شيراز  - 2
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  :مقدمه- 1

پيشرفت هر جامعه اي است و نقش تاثيرگذاري در  تاثيرگذار درش از نهادهاي مهم و آموزش و پرور
تعليم و تربيت در ": جامعه شناس آمريكايي معتقد است )1994( وارد .كند فردي و اجتماعي جوامع ايفا مي هاي

پيشرفت اجتماع اثر فراوان دارد زيرا اگر انسان صحيح پرورش يابد، قادر به حل مشكالت موجود خواهد بود و 
آموزش و پرورش عالوه بر . "از بين خواهد بردت و ترقي اقتصادي و اجتماعي است،التي را كه در راه پيشرفمشك

آنكه فرصتي فراهم مي آورد تا افراد توانايي ها و استعدادهاي خويش را پرورش دهند داراي آثار و فوائد اجتماعي 
 .مي باشد نيز و اقتصادي

بيشتري برخوردار باشند هزينه هاي اجتماعي آن جامعه از قبيل هر اندازه مردم يك جامعه از آموزش 
كاهش خواهد يافت، با ارتقاء سطح تحصيالت مردم يك جامعه،  ،هزينه هاي دستگاه قضايي، انتظامات، پليس

از كه جامعه اي  .سطح بهداشت و تغذيه باالتر و هزينه هاي درمان و سوبسيد دارو به طور نسبي كمتر خواهد بود
ش كافي برخوردار باشد، حضور و مشاركت آنها در صحنه هاي اجتماع بيشتر خواهد بود و بدين ترتيب با آموز

مشاركت افراد تحصيل كرده در انتخابات سياسي و نظرخواهي هاي عمومي، مردم در حل مسائل اجتماعي و 
  . تعيين سرنوشت جامعه مشاركت فعال و مستقيم خواهند داشت

عه با باال رفتن سطح سواد آحاد مردم امكان گذر از جامعه سنتي به جامعه در جوامع در حال توس
موزان به عنوان سرمايه هاي اصلي هر كشوري از نتايج تعليم و تربيت دانش آ .صنعتي تسهيل و تسريع خواهد شد

سرمايه هاي مي توان با معطوف كردن توجه الزم به اين نيازهاي اجتماعي،هيجاني و ذهني به اين .برند بهره مي
برخورداري از  ها، انسان و ضروري هاي مهم از ويژگي .اجتماعي ،چرخه توسعه پايدار را در كشور فعال نگاه داشت

وري پيچيده كنوني، ابيعت و مهار آن و دستيابي به فنپيشرفت و تمدن، مقابله با ط. است "يادگيري"توانايي 
طون و ارسطو باز التاريخچه بررسي يادگيري به دوره اف .است ش او براي يادگيري و تجربه اندوزي بودهالحاصل ت

طون معتقد بود كه دانش ارثي است و آدمي از راه انديشيدن درباره محتواي ذهني كسب دانش مي الاف. گردد مي
 .كند

 ،1هرگنهان و السون(و ارثي نيست  استاز سوي ديگر، ارسطو معتقد بود كه دانش نتيجه تجربه حسي  
طون درباره ماهيت دانش از آغاز مسيحيت تا دوره رنسانس نظريه غالب محسوب مي شد ولي العقايد اف ).1374

ك با نظريه فطرت گرايي مخالفت كردند ال، توماس هابز و جان كارتاز قرن هفدهم به بعد دانشمنداني چون رنه د
ب توسعه ديدگاه تجربه گرايي در ش اين دانشمندان سبالت. و اعتقاد داشتند كه انديشه ها حاصل تجربه هاست

                                                            
1 Hergenhahn,B.R & Olson,M.H 
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ت متحده آمريكا در تسخير دنياي روانشناسي در اياال 1970تا  1920نظريه هاي يادگيري شد به طوريكه از سال 
  . 1)ور و همكارانالگ(مكتب تداعي بود 

ها تلقي مي شد، فرايندهاي ذهني و فكري  از آنجا كه در مكاتب تداعي، انسان گيرنده نافعال محرك
از نظريه هاي شناخت . شكل گرفت "شناخت گرايي"انسان مورد توجه آنها نبود، در نيمه دوم قرن بيستم رويكرد 

مي آزوبل و نظريه يادگيري شناختي اللتي، نظريه يادگيري معني داري كگرايي مي توان به نظريه يادگيري گشتا
 "عاتطالپردازش ا"يكي ديگر از نظريه هاي شناختي يادگيري نظريه خبرپردازي يا .كرداجتماعي بندورا اشاره 

هاي محيطي به وسيله گيرنده هاي حسي،  ، يادگيري به جريان دريافت محرك"روانشناسي خبرپردازي"در . است
درازمدت گفته مي گذر اين محركها از حافظه حسي و كوتاه مدت، معني دار شدن و نهايتاً قرار گرفتن در حافظه 

ادگيري غالباً به عنوان يك فرآيند سودمند تعريف مي شود كه فراگير در آن به صورت ي. ) 2000، 2واتكينز.(شود
عات، مرتبط كردن آنها با دانش قبلي خود و كنترل و هدايت فرآيند يادگيري خود النه با نزديك شدن به اطالفعا

  .ايي بالقوه افراد براي يادگيري متفاوت استاما توان ).1998 ، 3تيناجرو(عمل مي كند 

هاي متفاوت  انسان ها در يك موقعيت يكسان، متفاوت ياد مي گيرند كه شايد مهمترين دليل آن سبك 
يادگيري آنان باشد، اين سبك ها تعيين مي كنند كه در برخورد با يك موقعيت، فرد چه مدت، به چه چيز و به 

يادگيري شامل باورها، اعتقادات، رجحان ها و رفتارهايي است كه افراد به كار هاي  سبك.چه ميزاني توجه كند
اما تمام سبك ها الزاماً كمك كننده نخواهند بود . مي برند تا در يك موقعيت معين به يادگيري خود كمك كنند

 (4وول فولكبه اعتقاد  ).1379افتخاري، (ايجاد كنند اللو حتي ممكن است در برخورد موثر با موقعيت اخ
 . س درس دانستالكهاي فردي در  هاي يادگيري را مي توان توجيه كننده بسياري از تفاوت سبك )1995

به سخن ديگر يكي از متغيرهايي كه تاثير بسزايي بر ميزان يادگيري افراد و در عين حال ارتباط كمي با 
هاي فردي زيادي دارند،  نه كه تفاوتگو افراد همان .هوش دارد، سبك يادگيري يا سبك شناختي افراد است

عات را جذب الا در روشي قرار دارد كه آنها اطتوانمندي و ترجيحات آنه .يادگيري متنوعي نيز دارند شيوه هاي
عات مستند تمركز كنند، برخي الا بر حقايق، محاسبات رياضي و اطبرخي تمايل دارند ت. كرده و پردازش مي كنند

ات همانند تصاوير، نمودارها و العبه اشكال ديداري اط برخي قوياً. ه دارندالقنظريه اي عديگر به الگوهاي رياضي و 
برخي نيز به طور فعال و  مي دهند ه نشان القات عالعمي و نوشتاري اطالبرخي به شكل ك. دارندنقشه ها تمايل 

                                                            
1 Glover, J. A., Ronning, R.R., & Reynolds, C.R 
2 Watkins, et al 
3 Tinajero, C. 
4 Woolfolk, A. E 
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كليد اصلي درگير كردن و ادامه شركت  ).2000 ، 1ركالان كد(مطالب را ياد مي گيرند  ،ديگران كنش با از طريق
دانش آموزان در فرآيندهاي يادگيري و فراگيري هر چه بيشتر مطالب توسط آنها، در فهم ترجيحات، سبك 

يا منفي قرار  يادگيري و سبك شناختي هر يك از آنها قرار دارد كه مي تواند عملكرد آنها را تحت تاثير مثبت
  . هدد

كه سازگار كردن مواد آموزشي براي برآورده كردن نيازهاي گوناگون ست نتايج تحقيقات نشان داده ا
هاي يادگيري و  اين امر مستلزم آن است كه سبك. يادگيري دانش آموزان مي تواند براي آنها سودمند باشد

 .) 2002، 2پيركه(چه نوع مطالبي مورد نياز است سبك شناختي آنها را شناسايي كرده و بدانيم كه براي هر 
سوي  ري از روي آوردهاي رفتاري نگر بههاي يادگيري از زماني شكل گرفت كه جهت گي قه به سبكالتوجه و ع

اين روي آوردهاي شناختي، به بررسي  ).1986 ،3هترينگتون و پارك(شناختي نگر تغيير يافت  رويكردهاي
متخصصان اين نظام به نوع اخباري كه ما در حافظه . زدات در انسان مي پرداالعچگونگي پردازش اخبار يا اط

به كار كارند، تغييراتي كه در اين اخبار به وقوع مي پيوندند و چگونگي  داريم، فرآيندهايي كه در اكتساب اخبار در
ر از گذ م كه از ادراك تا حل مسائل، باپس با ميدان بررسي وسيعي مواجه هستي .دارند بسته شدن آنها توجه

حافظه و يادگيري، گسترده است و اين جريان پژوهشي پس از جنگ جهاني دوم و به دنبال پژوهش هاي شانون 
 ).1369دادستان، (به طور وسيعي توسعه يافته است  )1949( 4و ويو

كاربردها و نيز داللت ها از سويي  تدقيق معاني، هاي سيستم هاي آموزشي نوين،امروزه از جمله اولويت  
يادگيري مداوم، داراي كليتي است كه  .مي باشد "مويادگيري مدا"و نيز پيگيري كاركردها و راهكارهاي مفهوم 

را با محيط  هاي يادگيرى خارج از مدرسه گيرد و در پي آن است تا محيط همه سطوح و مراحل سني را در برمي
  .يادگيرى درون مدرسه ارتباط دهد و مرزهاي تصنعي يادگيرى را از بين ببرد

بالقوه يك محيط يادگيرى است و در نتيجه مدرسه ديگر جايگاه  يادگيري مداوم بيانگر آن است كه هر محيطي، 
آموزشي و پرورشي را  آموزش مداوم داراي جامعيتي است كه كليه اجزا و عناصر«. منحصر تعليم و تربيت نيست

اين نوع آموزش، نظام آموزشي خاصي نيست، بلكه بستري است كه هر طرح آموزشي جامع بر . گيرد در برمي
مبناي آن ايجاد مي شود، لذا بايد زمينه ساز پيشرفت و توسعه هر يك از اجزاي تشكيل دهنده نظام تربيتي 

يك فرايند دائمي، آگاهانه و  فرد دردنبال آن است كه هر به  "مويادگيري مدا" ).1373ابراهيم زاده ، (» باشد
 اين مسئوالنه، درگير يادگيري شود و تعهد خود را نسبت به خود آموزي از طريق ايجاد، تقويت و تثبيت

                                                            
1 Don Clark, Q 
2 Peirce, W 
3 Hetherington, E, M. and Park, R 
4 Shanone, R. Wieo, E.A 
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به دنبال ارائه پاسخي جهت اولويت بخشي به سبك يادگيري هستيم كه قادر باشد با ايجاد .ارتقا دهد،رويكرد
  .را در نظام آموزشي حفظ كند"مويادگيري مدا"راهبرد اساسي  مكانيسم اثري،

  :يپژوهش و ينظر نهيشيپ - 2

 هرگنهان"نوشته " ،مقدمه اي بر نظريه هاي يادگيري"در زمينه سبك هاي يادگيري، مي توان از كتاب 
، نويسندگان به ر آثار اشاره شدهد .نام برد "علي اكبر سيف"از  "روان شناسي پرورشي"و نيز كتاب  ؛ "والسون

رويكردها و جهت گيري هاي هر يك از سبك  تفصيل درمورد انواع سبك ها و دسته بندي هاي موجود و نيز،
به اهميت  "آموزش بزرگساالن"در مقاله  "جي جونز.وي"از طرفي  .هاي يادگيري به بحث و نظر پرداخته اند

شعف و شورآگاه شدن از برخي  ،نحوه كار با اشياءفرح و شادماني  را آموختن مداومو  پرداختهآموزش مداوم 
نيز در كتاب ارزشمند  "ادگار فور".داند مي لذت ساختن چيزي به تنهايي يا با ديگرانو هاي تازه جهان،  زيبايي

 اثير سبك هاي يادگيري و تدريس بربه اهميت يادگيري مداوم و نيز ت "آموختن براي زيستن"خود با نام 
  .ي پردازديادگيري مداوم م

  روش شناسي مطالعه- 3

بررسي سبك هاي يادگيري و باالخص سبك يادگيري شناختي در تداوم  به دنبال پيش رو  در پژوهش
مرجع در اين زمينه  و مقاالت استنادات آرشيوي و كتابخانه اي از كتب ياري جستن ازبا  تا ؛آموزش مداوم بوديم

منطقي و  "استنتاجي-استقرايي" هاي استدالل با مجموعه اي از ه،گرفتو نيز برخي پايان نامه هاي انجام 
توصيفي -پاره اي تدابير تحليلياز  ،در اين چارچوب .قابل بحث بپردازيمرويكردي تماما كيفي به بررسي موضوع با

  .نيز ياري جسته ايم

  يريگ جهينت و بحث -4

  :نقش سازنده آموزش در تربيت منابع انساني :4- 1

يروي درت توليد هر كشوري به كيفيت نتوانايي و ق.تشكيل مي دهند مردم،ثروت اصلي هر جامعه اي را 
مد هر جامعه اي صرف سرمايه ي ناميده مي شود،بخش بزرگي از درآعصر داناي امروزه كه .كار آن بستگي دارد

رشد و توسعه پايدار نيازمند افراد ماهر و متخصص  به اين دليل كه.شود مي گذاري در آموزش و پرورش جوانان
منافع اقتصادي .بنابراين جامعه عالقه مند است كه در مهارت و تخصص نيروي كار سرمايه گذاري كند است؛

قدرت  .مهمترين فايده آموزش آن است كه افراد را توانا مي سازد .بسيار متنوع مي باشدتوسعه منابع آموزشي 
 .بخشد فزون مي كند و گستره حق انتخاب آن ها را توسعه ميتوليد آن ها را ا
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آموزش به  .شود ب ايجاد روحيه خالقيت در ميان آنان ميمي سازد و سب افراد ناتوان را توانا آموزش؛
تغيير و تحوالت مثبتي مي گذارد و در بينش و ارزش افراد طور غير مستقيم بر رفتار و هنجارهاي فردي اثر 

پرورش نقش  آموزش و .گيرند جوامعي كه داراي افراد تحصيل كرده هستند بهتر تصميم مي .وردد مي آبوجو
 نحوه عملكرد افراد در مدارس، .مهمي در گزينش و تخصيص افراد به مقامات و مشاغل اجتماعي ايفا مي كند

 .تاثير بسزايي دارند درآمد و منزلت اجتماعي آينده آنان، در تعيين شغل، طول مدت تحصيل و رشته تحصيلي،
  .هم مهمي در تسهيل پيشرفت هاي انساني داردس رو آموزش و پرورش رسمي ينااز

  :تعريف يادگيري:4- 2

زندگي هر موجود به ويژه انسان به فرآيند ) 1373(1هبطور كلي يادگيري اساس رفتار است، به نظر گاني
است كه بدون آن پيشرفت ممكن نخواهد  آور ماالز يادگيري بستگي دارد، زيرا در هر لحظه از زندگي رفتار خاصي

او در كتاب شرايط . بود، انسان ها با يادگيري اين رفتارها و يا تغيير رفتارهاي پيشين مي توانند ياد بگيرند
انسان ها بيشتر شايستگي هاي انساني خود را از راه يادگيري كسب مي نمايند، اگر چه : يادگيري بيان ميكند

حظه الهاي قابل مها تفاوت  ي يادگيري در انسانالير حيوانات مشترك است، ظرفيت بايادگيري در انسان و سا
يادگيري  .نسبت به تغييرات را در آنها ممكن مي سازد اي اي در الگوهاي رفتاري و همچنين سازگاري فوق العاده

هاي  ي مختلف، مهارتها عات و انديشه هاي تازه، عادتطالكسب ا: هاي گوناگون تعريف كرد اهرا مي توان به ر
همچنين يادگيري را مي توان به صورت كسب رفتار و اعمال . هاي گوناگون حل كردن مسائل متنوع، و راه

پس يادگيري حوزه بسيار گسترده اي را شامل مي . پسنديده، يا حتي كسب رفتار و اعمال ناپسند نيز تعريف كرد
  . شود

يادگيري يكي از مهمترين زمينه ها در ": گفته اند) 1374به نقل از سيف، 1997(2هرگنهان و السون
به سبب اهميت و . "كردن استروانشناسي امروز و در عين حال يكي از مشكل ترين مفاهيم براي تعريف 

) 1384به نقل از عبادي، 1984(3،از نظر كلب پيچيدگي مفهوم يادگيري تعاريف مختلفي از آن به عمل آمده است
زيمباردو و . طريق تجربه منتقل مي شودن دانش ايجاد شده از رايندي كه بوسيله آي عبارتست از فيادگير
يادگيري فرايندي است كه به تغييرات نسبتاً پايدار در " :يادگيري را بدينگونه تعريف كرده اند) 1380(4گريگ

معروف ترين اين تعريف ها تعريفي است كه به وسيله . "باشدرفتار و يا توان رفتاري منجر شده و مبتني بر تجربه 

                                                            
1 Gagne,R.M 
2 Hergenhahn,B.R & Olson,M.H. 
3 Kolb. D. A 
4 Zimbardo,P.G & Gerrig,R.J 
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يادگيري به فرآيند ايجاد تغيير نسبتاً پايدار در رفتار يا : ارائه شده است) 1379،به نقل از سيف، 1961 ( 1كيمبل
كه حاصل تجربه است گفته مي شود و نمي توان آن را به حالت هاي موقتي بدن مانند آنچه بر اثر  توان رفتاري 

  .يماري، خستگي، يا داروها پديد مي آيد نسبت دادب

  :مويادگيري مدا:4- 3

، تربيت آن گونه انساني است كه بياموزد چگونه نيات و افكار خود را مومدا ماهيت حقيقي در آموزش
انسان، . بيان كند، چگونه محيط را مورد پرسش قرار دهد و هر چه بيشتر شخصيت واقعي خود را بازيابد و بازنمايد

اي است كه فقط با برخورداري از آموزشي كه سمت و سويِ آن يادگيرى دايمي و همه جانبه  نشده موجود كامل 
بدين لحاظ آموزش و پرورشي كه بر مبناي فلسفه آموزش مداوم ايجاد و گسترش . باشد به شكوفايي خواهد رسيد
 گراس. قوه وجود انساني را مورد توجه قرارخواهد دادهاي بال شكوفايي همه توانايي يابد، به تحقق رساندن هستي و

يادگيري مداوم، رشدي است كه جهت آن را خود شخص تعيين «نويسد  در تعريفي از يادگيري مداوم مي) 1981(
تنها ثروت واقعي كه فرد از كف . مي كند، يعني فهم خويش و جهان و كسب مهارت ها و توانايي هاي جديد

 .گذاري بر روي خود استنخواهد داد، سرمايه 

هاي تازه  شعف و شورآگاه شدن از برخي زيبايي ،فرح و شادماني نحوه كار با اشياءآموختن مداوم، يعني  
يادگيري مداوم، داراي كليتي است كه همه  ).1372فرجامى،(» جهان، لذت ساختن چيزي به تنهايي يا با ديگران
آن است تا محيط هاي يادگيري خارج از مدرسه را با محيط  سطوح و مراحل سني را در برمي گيرد و در پي

  .يادگيري درون مدرسه ارتباط دهد و مرزهاي تصنعي يادگيري را از بين ببرد

  :سبك يادگيري:4-4

سبك يادگيري به عنوان مكمل رفتارهاي ورودي يادگيرندگان به كار مي رود و عامل موثري بر يادگيري 
ونگي يادگيري سبك يادگيري به چگ .)1379به نقل از سيف،  1974، 2ديچكو و كرافرود (فرض شده است 
به همين سبب است كه به . كند، نه به اينكه او به چه ميزاني از عهده يادگيري برمي آيد مي  يادگيرنده اشاره 

ا كه دانش آموزان و از آنج. اين ويژگي هاي افراد سبك هاي يادگيري گفته مي شود نه توانايي هاي يادگيري
دانشجويان داراي سبك هاي مختلف يادگيري هستند و اين سبك هاي مختلف بر يادگيري و پيشرفت تحصيلي 

م است معلمان از چگونگي و انواع آنها آگاه باشند تا دانش آموزان خود را در استفاده اآنان تاثير مي گذارد، الز

                                                            
1 Kimble,G.A 
2 Dechecco,J.P & Crowford,R.C 
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 ك،به نقل از وولفول 1991 (1همچنين اشنايدر.)1379سيف، (كمك كنند  بهينه از سبك هاي مختلف يادگيري 
معتقد است كه افراد با هم متفاوتند، درست آن است كه تفاوت هاي افراد را بشناسيم و خودمان را با آنها ) 1995

  .هماهنگ كنيم

براي س هاي درس، گروهي از دانش آموزان پشتكار خوبي دارند و مي توانند از حداكثر توان خود الدر ك
زم برخوردار الزم را ببرند، در صورتي كه عده اي هم هستند كه از اين پشتكار المطالعه و يادگيري استفاده 

بعضي از دانش . نيستند و مرتباً بايد به آنها گوشزد كرد كه چگونه؟ كجا؟ چه وقت؟ و تا چه مقدار؟ درس بخوانند
و تشويق ندارند، در حقيقت خودانگيخته هستند، در  آموزان براي رسيدن به اهداف خودشان احتياج به تقويت

صورتي كه بعضي از دانش آموزان حتماً بايد از طرف ديگران مورد تاييد و تشويق قرار گيرند تا موفق تر عمل 
س تاثير مي گذارد، سبك يادگيري البه اين تفاوت هاي فردي كه در يادگيري ك) 1995(به نظر وولفولك . نمايند

 .گفته مي شود

به نقل از سيف،  1974 (چكو و كرافرودتعاريف متعددي ارائه شده است، ديدرباره سبك هاي يادگيري  
عات را در جريان يادگيري مفاهيم الشخصي كه در آن افراد اطهاي  سبك هاي يادگيري را به عنوان راه ) 1379

سبك هاي يادگيري را اين  )1384عبادي،به نقل از  1982(2كيف . اند و اصول پردازش مي كنند، تعريف كرده
ويژگي شاخص نسبتا ًثابتي كه اشاره به اين دارد كه يادگيرندگان چگونه يادگيري را از : گونه تعريف مي نمايد

سبك يادگيري پايه اي براي  ،همچنين او بيان مي دارد.گويندمي  به آن پاسخ متقابالدريافت و  پيرامون محيط
   .تدريس موفقيت آميز است

راهي كه  سبك يادگيري عبارت است از : سبك يادگيري را اين گونه تعريف كرده اند) 1989( 3ندامون و همكارا
به  )1994(4دمبو. عات جديد و حل مشكل مي نمايدالبه تمركز، پردازش و نگهداري اط هر يادگيرنده شروع
 5هوهن. گويدهد، سبك يادگيري ميس تحت تاثير قرار مي دالموقعيت يادگيري را در ك تفاوتهاي فردي كه

ها، و رفتارهايي كه به وسيله افراد به كار مي رود  نح سبك يادگيري به باورها، رجحاالاصط: گفته است ) 1995(
به ) 1995(6هنريكوئيز  از نظر فلدر و. ق مي شودالدر يك موقعيت معين كمك كنند، اطتا به يادگيري آنان 

ري دگيكار مي برند، سبك ياه عات بالدريافت، نگهداري، و بازيابي اط افراد برايهاي ويژه اي كه  مجموعه راه
 . گفته مي شود

                                                            
1 Snider 
2 Keefe,J 
3 Damon.et 
4 dembo 
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روشي كه يادگيرندگان سعي دارند از آن طريق موضوعات : بيان كرده اند)2004(1كاراگينيدز و سامپسون
به  1992(2تزينگر و آسيف لي.يادگيري را دريافت، پردازش، ذخيره و بازيابي نمايند، سبك يادگيري گفته مي شود

هاي مختلفي كه بچه ها و افراد  روش: سبك يادگيري را اين گونه تعريف كرده اند) 1384نقل از عبادي، 
آنها اظهار مي دارند هر يك از ما يك رفتار يا رويكرد ترجيحي . بزرگسال براي تفكر و يادگيري به كار مي برند

انتخاب يا : از سبك يادگيري عبارت است) 2001( 3از نظر ويكفيلد. بريمدستي را براي يادگيري به كار مي  يك
به نقل از  ).1384عبادي، (اظهار يك ميل براي يك تكنيك آموزشي خاص يا تركيبي از تكنيك ها

براي بيشتر مولفين، سبك يادگيري اساسا معرف شيوه معين و مميز رفتار يادگيرنده در موقعيت )1385(ميناكاري
  .استيادگيري 

نوعي وحدت نظر ضمني در متون سبك هاي يادگيري به چشم ميخورد كه معرف استفاده از اين 
صيتي براي عات،به مثابه استفاده از صفات شخالح به منظور نشان دادن عادات نسبتا ثابت براي پردازش اططالاص

اري زمينه اي كه در ،سبك يادگيري داراي نوعي ساختار روانشناختي است،ساختبر اين اساس.شخصيت است
يا از گرايش به  و ادگيري از سنخ يادگيري، از قريحهلذا شايد بتوان بجاي سبك ي. ابدي رفتار يادگيرنده تجلي مي

كه به توصيف وي نيز كمك ؛تواند به تبيين رفتار فرد كه نه فقط ميل مبتني بر شيوه اي خاص سخن گفت عم
  .كند

سبك يادگيري به رويكرد ترجيحي افراد جهت سازمان : بيان كرده اند) 2004(كاراگينيدز و سامپسون
كه  ح سبك يادگيري به روش هاييطالاص )2000( 4از نظر آيري و نافالسكي.عات گفته مي شودالدادن يا ارائه اط

. عات و ايده هايشان ترجيح مي دهند گفته مي شودالارائه اط پردازش، و ،افراد يا گروهها براي دريافت
او معتقد است . دعات سبك يادگيري مي نامالراد را براي دريافت و پردازش اطهاي ترجيحي اف راه )2004(5اليس

س هاي درس موفقيت هايي را كسب التي مي توانيم ياد بگيريم و در ككه به وسيله دانستن سبك يادگيري براح
  .نمائيم

  :انواع سبك هاي يادگيري:4- 5

هاي مختلف دسته بندي  و به گروه. ف نظرهاي زيادي وجود دارداليادگيري اختدرباره انواع سبك هاي 
  :مي توان آنها را به سه دسته كلي زير تقسيم بندي كرد) 1995(اما به نظر هوهن. شده اند

                                                            
1 Karagiannidis,C & Sampson,D 
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  :فيزيولوژيك   يادگيري هاي بكس:4- 1-5
كه بر يادگيري اثر مي گذارد، به جنبه هاي زيست شناختي يعني به واكنش يادگيرنده نسبت به محيط فيزيكي 

 اليادگيرندگان براي محيطي كه مي خواهند در آنجا مطالعه كنند اولويت هايي قائل مي شوند، مث. گفته مي شود
وزيك آرام به مطالعه مي ساكت باشد، ولي برخي ديگر با يك م المكان مطالعه برخي از آنان بايد كام

ر و بعضي از آنان ترجيح مي دهند در مكانهاي كم نور درس بخوانند، هاي پرنو بعضي از آنها در مكان.پردازند
نتايج برخي از پژوهش ها  ).1995وولفولك، (بعضي به هنگام شب و بعضي ديگر صبح زود بهتر درس مي خوانند 

 المث. نشان داده اند وقتي كه يادگيرندگان در سبك ترجيحي خود مطالعه مي كنند، بهتر و بيشتر ياد مي گيرند
در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيدند كه يادگيرندگان وقتي بهتر و بيشتر ياد مي  ) 1989(1داون و همكاران 

 3به نقل از لفرانكوئيز 1989( 2و گريگز داون. گيرند كه در مكاني مورد پسند و به دلخواه خود مطالعه كنند

خوبي نمي توانند به مطالعه بپردازند در حاليكه به ،كه برخي از يادگيرندگان موقع صبحبراين باورند  )1994،
همين افراد در شب و بعد از ظهر خيلي خوب ياد مي گيرند، برخي در محيط شلوغ و پرسر و صدا، روشن و پرنور 

بهتر ياد مي گيرند، در صورتي كه بعضي ديگر در محيطهاي كم نور ولي ساكت و آرام بهتر ياد مي 
  ).1995هوهن،(گيرند

  :ك هاي يادگيري عاطفيبس:4- 5- 2

اين سبك ها شامل ويژگي هاي . دسته اي ديگر از سبك هاي يادگيري، سبك هاي عاطفي هستند
كه از جمله اين ويژگي ها مي توان پشتكار يادگيرنده، كاركردن به تنهايي يا با . شخصيتي و هيجاني مي باشند

د نياز به خي از دانش آموزان براي رسيدن به اهداف خوبر .ديگران، پذيرفتن يا نپذيرفتن تقويت بيروني را نام برد
براي انجام كارها و مطالعه دارند، در حاليكه دانش آموزاني نيز وجود دارند  ،انگيزش درونيتشويق و تقويت ندارند،

به كه حتماً بايد مورد تاييد و تشويق ديگران قرار گيرند و به تقويت از بيرون نيازمند هستند تا براي رسيدن 
برخي .، سبك منحصر به فرد خود را دارداهداف خود موفق تر عمل كنند، بنابراين هر يادگيرنده اي براي يادگيري

سن  از آنها ترجيح مي دهند در موقع يادگيري به تنهايي كار كنند و دسته ديگري از آنها ترجيح مي دهند با هم
 ).1995هوهن، (د با هم به مطالعه بپردازن خود به صورت گروهي و االنو س

 

  

                                                            
1 Dunn, R., Beaudry, & Klavas 
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  :سبك هاي يادگيري شناختي: 5-4- 3

در سالهاي اخير مطالعه سبك شناختي در روانشناسي معاصر يك طيف وسيعي را به خود اختصاص داده 
اين سبك ها به طريقي كه )1379(از نظر سيف . از سبك هاي شناختي تعاريف مختلفي به عمل آمده است .است

ائل را حل مس عات را به خاطر مي سپارد، درباره مطالب مي انديشد، والكند، اط ك ميراها را اد شخص موضوع
ح سبك صطالا: اندبيان كرده  ) 1384به نقل از عبادي،  1987(1گلدستاين و بلك من .مي كند تعريف مي شوند

ظهار مي وي ا. ت دارد كه يك فرد در درك و مفهوم سازي محيط به كار مي برداللشناختي بر روشهاي خاصي د
عات را از محيط گرفته، تفسير كرده، و براي ابراز الندي است كه افراد از طريق آن اطسبك شناختي فرآي: دارد

واكنش به محيط از آن استفاده مي كنند، اين واژه به طرق ثابتي اشاره دارد كه شخص از طريق آنها به تفكر در 
تحقيقات نشان داده اند كه افراد در .نياي خارج مي باشددنياي خارج مي پردازد و در واقع رابط ذهن او با د

نايي هاي چگونگي پرداختن به حل يك تكليف متفاوت عمل مي كنند، اما اين تفاوتها، سطح هوشي يا الگوهاي توا
عات طالتلف براي پردازش و سازماندهي اهاي ترجيحي كه افراد مخ دهد، بلكه بيشتر به راهويژه افراد را نشان نمي

  ).1995وولفولك،( مي كندرند، اشاره دا

  :تفاوت سبك هاي يادگيري با سبك هاي شناختي:6-4

عده اي واژه سبك يادگيري و سبك شناختي را يكي فرض مي كنند و به همين دليل آنها را به جاي 
دو واژه سبك هاي يادگيري و سبك هاي شناختي : بيان مي دارد) 1995(وولفولك . يكديگر نيز استفاده مي كنند

ح سبك هاي يادگيري را به سبك طالبا اين حال، مربيان يا معلمان غالباً اص. بطور مترادف به كار مي روندال معمو
ح سبك هاي شناختي استفاده مي طالدر مقابل روانشناسان بيشتر از اص. هاي شناختي ترجيح مي دهند

 بيان مي دارد سبك هاي شناختي، سبك هاي يادگيري و سبك) 1384،به نقل از عبادي، 1997( 2انتتن.كنند

ت مترادفي هستند كه به ويژگي هاي افراد مربوط مي شوند و شيوه اي براي حاالاصط )فكري(هاي مفهومي 
  .عات مي باشندالسازماندهي و پردازش اط

بين سبك شناختي و سبك يادگيري تفاوت قائل ) 1382به نقل از شكري،  1997( 3رايدينگ و راينر
يه هاي داخلي پياز را به المي شوند، آنها براي توضيح كارشان از تمثيل پياز استفاده مي نمايند، بدين گونه كه 

يه هاي خارجي حركت مي كنند سبك اله هاي داخلي به اليسبك هاي شناختي تشبيه مي كنند و هر چه از 
ولي سبك هاي شناختي دوبعدي وال ين آنها بيان مي دارند كه معمهمچن. شوند مي هاي يادگيري مشهودتر

                                                            
1 Goldstein,K.M. & Blackman,S 
2 Tennant,M 
3 Riding, D. & Rainer, K.H 
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حات سبك شناختي و سبك يادگيري الاصط) 1382(به نظر علي آبادي . ري چندبعدي هستندگيسبك هاي ياد
از سبك شناختي در مباحث نظري و از سبك . داراي معاني يكساني هستند، اما كاربردهاي متفاوتي دارند

حات سبك هاي الاست كه در ادبيات پژوهشي اصط واقعيت اين .دديري در مباحث كاربردي استفاده ميگرگياد
ح سبك هاي يادگيري به الرفته است، اما از موقعي كه اصط ح سبك هاي يادگيري به كارطالشناختي قبل از اص

  .اندح به صورت مترادف به كار برده شده الدو اصطكار گرفته شده است، گاه اين 

تند، ولي سبك هاي يادگيري داراي دو قطب هس الكه ذكر شد سبك هاي شناختي معمو نهمچنا 
در سبك يادگيري افراد مي توانند . بيش از دو قطب دارند، و گاهي نيز هر قطب داراي چند بعد مي باشد المعمو

راد در يكي از قطب هاي اف السبك هاي شناختي معمودر هر جاي محور يك بعد قرار گيرند در حالي كه در 
با اين حال يك حد و مرز دقيقي كه سبك هاي يادگيري و شناختي را از هم جدا سازد . محور قرار مي گيرند

وجود ندارد، آنچه مسلم است اينكه سبك يادگيري، سبك شناختي را نيز در دل خود دارد، و يا به عبارت ديگر 
با اين حال جهت تمايز بيشتر اين دو مفهوم، . ختي مي باشديكي از انواع سبك هاي يادگيري، سبك هاي شنا

  .ويژگي هاي اساسي سبك هاي شناختي را ذكر مي نماييم

  :ويژگي هاي اساسي سبك هاي شناختي:7-4

  صه كردالمي توان به شرح زير خ) 1382به نقل از شكري، (ويژگي هاي اساسي سبك هاي شناختي را 

  روالي -صوري :1-7-4

اين سبك . شناختي بيشتر به شكل فعاليت هاي شناختي مربوط مي شوند تا به محتواي آنهاسبك هاي 
 .اشاره مي كنند... ها به تفاوتهاي افراد در ادراك، تفكر، حل مسئله، يادگيري و برقراري ارتباط با ديگران و 

  .بنابراين تعريف سبك هاي شناختي يك تعريف فرايندي است

  فراگير بودن : 2-7-4  

سبك هاي شناختي داراي ابعاد فراگيري هستند و اين ويژگي تلويحات مهمي براي محيط هاي آموزشي 
فراگير بودن . فراگير بودن سبك هاي شناختي به همان چيزي اشاره مي كند كه شخصيت ناميده مي شود. دارد

نيز مي توان  )ادراكي(ي المسبك هاي شناختي بدين معناست كه اين سبك ها را به وسيله روش هاي غيرك
  .ارزيابي كرد
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  ثبات : 4- 3-7

اين مطلب بدين معني . خصوصيت سوم سبك هاي شناختي اين است كه آنها در طول زمان ثابتند
اما در حالت طبيعي مي . نيست كه آنها غيرقابل تغييرند، بلكه بعضي از آنها ممكن است به سادگي تغيير كنند

بيني كنيم كه يك فردي كه سبك خاصي را در يك روز دارد، در روز بعد، ماه بعد و توانيم با ميزاني از دقت پيش 
  .داشتاي بعد هم همان سبك را خواهد شايد سال ه

  قطبيت : 4-7-4

بيان مي كند ) 1981(1اسكوئريز. سبك هاي شناختي با توجه به قضاوت هاي ارزشي دوقطبي هستند 
قطبي هستند و در دو قطب مخالف ارائه مي شوند به طوري كه سبك هاي فرد در دو  كه سبك هاي شناختي دو

اين . تقسيم مي شوند... ، و وابسته به زمينه و نابسته به زمينه، سبك تاملي و تكانشي، سبك واگرا و همگرابعد 
. برخوردار است اديويژگي براي تميز قائل شدن بين سبك هاي شناختي، با هوش و ساير توانايي ها از اهميت زي

از طرفي ديگر هر يك از قطب هاي سبك شناختي تحت شرايط خاص داراي ارزش انطباقي است و ممكن است 
  .در ارتباط با آن شرايط به طور مثبت ارزيابي شود

  انواع سبك هاي يادگيري شناختي :4- 8

  :سبك پيچيدگي شناختي در برابر سادگي شناختي:1-8-4

تمايل به تفسير يا تغيير جهان به ويژه دنياي رفتار اجتماعي در ابعاد متعدد و  هاي فردي در به تفاوت
  افرادي كه پيچيدگي شناختي دارند، به گونه اي چندبعدي به مسائل مي نگرند، در. به طريق متمايز اشاره دارد

  ).2،1997سريواستاوا (حاليكه افرادي كه سادگي شناختي دارند از يك بعد به مسائل مي نگرند 

  :سبك يكپارچگي مفهومي يا پيچيدگي مفهومي در برابر تمايز مفهومي:2-8-4

عات دريافت شده بوسيله افراد كه اليكپارچگي مفهومي به ثبات فردي در ميزاني كه مقوله ها يا ابعاد اط
تمايز مفهومي در مقابل  .لت مي كندالدر طرق گوناگون و چندگانه از نظر دروني به همديگر مرتبط مي شوند، د

به تفاوتهاي افراد در تمايل به مقوله بندي شباهت ها و تفاوت هاي موجود در محرك هاي دريافت شده بر حسب 
تمايز مفهومي بيانگر يك خط مشي چندگانه تفاوت ميان دو يا چند مفهوم . ت دارداللمفاهيم يا ابعاد مختلف د

  ).1997سريواستاوا، (است 
                                                            
1 Squires 
2 Srivastava,P 
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  :بر سبك انعطاف پذيرسبك مقاوم در برا:3-8-4

افراد داراي سبك مقاوم در برابر تغيير نسبت به پذيرش شواهد يا نظريه هاي غيرمعمول و غيرمنتظره و 
در صورتي كه افرادي كه سبك انعطاف پذير دارند، بيشترين سازگاري . ناخواسته تمايلي از خود نشان نمي دهند

  ).1،1993و اسنومنبيلر (ارند را با نقطه نظرات جديد، مختلف، يا غيرمنتظره د

  :سبك خطرپذيري در برابر محافظه كاري:4-8-4

اين سبك به تفاوت هاي فردي در تمايل به استفاده از فرصت ها جهت نيل به اهداف موردنظر در مقابل    
كار افراد محافظه . ش براي كسب اطمينان كامل از موقعيت و اجتناب از موقعيت هاي خطرزا اشاره مي كندالت

   .)1997سريواستاوا،(ت متضادي را از خود نشان مي دهند و اين اشخاص بيشتر مضطرب هستندالتماي

  :سبك خودگرداني قوي در مقابل خودگرداني ضعيف:8-4- 5

اين بعد از سبك شناختي به توانايي نسبي فردي جهت انجام وظايف تكراري ساده در مقايسه با آنچه كه    
افراد داراي خودگرداني ضعيف يا . ت مي كنداللبه سطح توانايي اش انجام دهد داز وي انتظار مي رفت تا با توجه 

افراد داراي خودگرداني قوي نسبت به  المعمو. از همديگر متفاوت هستندقوي با توجه به سطح حرفه اي خود 
 ).همان(تري برخوردار هستنداالاني ضعيف از موقعيت هاي شغلي بافراد داراي خودگرد

  :سبك واگرا در مقابل همگرا  :6-8-4

. اين بعد از سبك شناختي نشانگر ميزان اعتقاد نسبي فرد به تفكر واگرا در برابر تفكر همگرا مي باشد
افرادي كه گرايش به علوم . اختي مثل يك رقيب به همديگر واكنش نشان مي دهنداين دو قطب سبك شن

  .)همان(مختلف دارند داراي تفكر همگرا، و افرادي كه گرايش هاي هنري دارند داراي تفكر واگرا هستند

  :سبك كانوني در مقابل سبك پيگردي:7-8-4

برونر مي . شناسايي و معرفي شد)1379واصل، به نقل از يارمحمدي  1965 (2اين سبك به وسيله برونر 
كار گويد افرادي كه داراي سبك كانوني هستند وقتي با مسئله اي روبرو مي شوند، هميشه با فرضيه سازي سرو 

پيگردي هستند،  يل كافي براي فرضيه هاي خود جمع آوري مي كنند، ولي افرادي كه داراي سبكالو د. دارند

                                                            
1 Bielher.S & Snowman.D 
2 Brunner,J.S 
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و اگر اين فرضيه غيرقابل پذيرش باشد، . مي شوند، فوراً فرضيه اي را شكل مي دهندوقتي با مسئله اي روبرو 
  .سريع آن فرضيه را كنار مي گذارند و فرضيه ديگري را شكل مي دهند المعمو

  :دهي يك سويه در مقابل توجه كننده به جزئيات  سبك پاسخ:8-4- 8

دهي يك سويه در يك زمان به يك جنبه از يك موقعيت تمركز دارند، اما افراد  افراد داراي سبك پاسخ
داراي سبك توجه كننده به جزئيات جنبه هاي زيادي از يك موقعيت را در يك زمان شناسايي و به آن پاسخ مي 

  ).1993بيلر و اسنومن، (دهند 

  :)فرديت(سبك متعارف در مقابل سبك غيرمتعارف :9-8-4

سبك متعارف تمايل به جستجو يا فراهم كردن يك پاسخ صحيح يا جواب معمول و متعارف افراد داراي 
ف، غيرمنتظره، تمايل دارند به وسيله روش هاي غيرمتعار )فرديت(دارند، در حاليكه افراد داراي سبك غيرمتعارف 

  .)همان(ت پاسخ دهند  الو انحصاري به سوا

  :سبك وابسته به زمينه در مقابل نابسته به زمينه :8-4- 10

گوياي اين است كه قضاوت هاي  )يا فارغ از زمينه(سبك هاي وابسته به زمينه و نابسته به زمينه 
، در حالي كه براي بعضي از شخصي بعضي از يادگيرندگان تحت تاثير زمينه موضع يادگيري قرار مي گيرد

به نقل از سيف،  1977و همكاران،  1ويتكين(وجود ندارد ال اندك است يا اصديگر تاثير زمينه بسيار  اشخاص
افرادي كه از لحاظ سبك يادگيري وابسته به زمينه اند به راحتي نمي توانند محرك ها را از زمينه جدا  ).1379

افرادي كه از لحاظ از سوي ديگر . كنند، لذا ادراكات آنان به سادگي تحت تاثير تغييرات زمينه اي قرار مي گيرد
هاي آنان از  ها را از زمينه جدا سازند، لذا ادراك سبك يادگيري نابسته به زمينه اند به سادگي مي توانند محرك

به افراد داراي سبك وابسته به زمينه كلي نگر و به افراد داراي سبك . تغييرات زمينه تاثير چنداني نمي پذيرد
و لذا مي بينند  ي گويند، زيرا گروه اول شكل و زمينه را در يك تركيب كلينابسته به زمينه تحليلي نگر نيز م

بينند و لذا به اما افراد گروه دوم شكل و زمينه را جدا از هم مي  نان دشوار است،جداسازي شكل و زمينه براي آ
  ).1379سيف،(نها را از هم جدا كنندراحتي مي توانند آ

سي هاي خود البحث و مطالعه گروهي، كه با همك ي گروهي، مانندافراد وابسته به زمينه در موقعيت ها
اين افراد مشتاق هستند كه تشويق و تقويت بيروني از معلمان خود . در ارتباط متقابل هستند، بهتر ياد مي گيرند

از  تمايل به بررسي مطالب درسي سازمان نايافته ندارند و ترجيح مي دهند كه مواد درسي آنها. دريافت نمايند

                                                            
1 Wiatkin ,G 
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در حاليكه يادگيرندگان نابسته به زمينه بسيار مشتاق هستند كه به صورت انفرادي . قبل سازمان يافته باشد
آموزش بينند، آنها داراي انگيزه شخصي و خودانگيخته هستند و تمايل دارند مواد درسي را شخصاً سازمان دهند 

   .)همان(

و از محيط بيروني خود تمايزنايافتگي كمي دارند و در  افراد وابسته به زمينه از لحاظ رواني از ديگران
در حاليكه افراد نابسته به زمينه از لحاظ . فعاليت هاي شناختي خود، تمركز زيادي به نشانه هاي محيطي دارند

رواني از محيط و افراد ديگر تمايز يافته و مشخص هستند و در فعاليت هاي شناختي خود بيشتر متكي به نشانه 
يادگيرندگان سبك وابسته . هستند كه خود بوجود آورده اند و كمتر به محرك هاي محيطي تكيه مي كنندهايي 

به زمينه براي تحصيل در رشته هاي علوم انساني مانند ادبيات، تاريخ، و علوم اجتماعي مناسب هستند، در حالي 
د، در رشته هاي علوم پايه مانند رياضيات، كه يادگيرندگان سبك نابسته به زمينه به خاطر ديد تحليلي اي كه دارن

  ).1995وولفولك، (فيزيك، و زيست شناسي موفق تر هستند 

افراد وابسته به زمينه بيشتر از يادگيرندگان ديگر از تنبيه و تقويت ) 1971(مطابق يافته هاي فريل  
ن وابسته تر به زمينه البه بزرگسابچه ها نسبت  )1981(پذيرند، بر اساس يافته هاي ويتكين و گوديناف  تاثير مي

 يوجود دارد، اما همچنان تفاوتهاي هستند و در سير تحول افراد يك جنبش عمومي به سبك نابسته به زمينه
  . )2003، 1تري آنتافيلو همكاران(ميان افراد مختلف وجود دارد 

اد نابسته به زمينه ترجيح بيان مي كند افر ) 2003به نقل از تري آنتافيلو و همكاران،  1977(ويتكين  
هاي مربوط به شناخت خود، خودمختار باشند ولي در روابط بين فردي فاقد مهارت  مي دهند در بازسازي مهارت

 افراد نابسته به زمينه خودانگيخته هستند و از. هاي كافي هستند و افراد وابسته به زمينه بر عكس آنها هستند
افراد نابسته به زمينه اهدافشان را خودشان انتخاب مي كنند و انگيزه هاي ادگيري هاي فردي لذت مي برند، و ي

اين دو گروه يادگيرنده، .دروني دارند، ولي افراد وابسته به زمينه بيشتر اهداف كلي و انگيزه هاي بيروني دارند
شخاصي كه وابسته به ا. يعني وابسته به زمينه و نابسته به زمينه، با محيط خود به طور متفاوت برخورد مي كنند

شوند، شغل هايي مانند معلمي را كه مستلزم ايجاد رابطه با ديگران است، برمي  مي  زمينه اند جذب ديگران 
از سوي . گزينند، و موضوعات درسي نظير علوم اجتماعي را كه بيشتر با مردم سر و كار دارد انتخاب مي نمايند

 چنداني به تعامل اجتماعي ندارند د اخترشناسي و مهندسي را كه نيازديگر، افراد نابسته به زمينه مشاغلي مانن
ترجيح مي دهند، و موضوعات درسي نظير رياضيات و علوم را كه تاكيد چنداني بر امور انسان ها ندارند انتخاب 

اما كوتاه سخن اينكه اشخاص وابسته به زمينه در يادگيري و يادآوري مطالب اجتماعي موفق ترند، . مي كنند

                                                            
1 Triantafillou et al 
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اشخاص مستقل از زمينه در يادگيري و يادآوري مطالبي كه جنبه اجتماعي ندارند موفقيت بيشتري را كسب مي 
 ).1994دمبو، (نمايند 

يادگيرندگان نابسته به زمينه . اين دو گروه يادگيرنده از لحاظ انجام تكاليف درسي نيز با هم تفاوت دارند   
مي توانند كوشش هاي خود را در رابطه با انجام پروژه ها و حل مسائل ترجيح مي دهند به تنهايي كار كنند، 

هايشان را خودشان تعيين مي نمايند، اما يادگيرندگان وابسته به زمينه ترجيح مي  هدف السازمان دهند، و معمو
... و  دهند كه در گروه كار كنند، با معلم تعامل بيشتري دارند، تكاليف سازمان يافته را ترجيح مي دهند،

افراد داراي سبك شناختي مستقل از زمينه در يادگيري فعال هستند، در حاليكه افراد وابسته به  ).1995،هوهن(
. از نظر سبك شناختي بين گروههاي فرهنگي گوناگون نيز تفاوت وجود دارد. زمينه بيشتر نقش تماشاچي را دارند

 به آزمودني هاي روستايي بيشتر وابسته به زمينه هاي شهري نسبت گزارش كرد كه آزمودني) 1987(1تاراكان

 گزارش كرده اند كه آزمودني هاي آمريكايي نسبت به آزمودني هاي هندي ) 1982(2شارما و آهاجا .هستند

  ).1997،سريواستاوا (يت نيز بين دو گروه تفاوت وجود دارد القاز لحاظ خ. نابسته به زمينه هستند

  :مودگيري مدااهميت سبك شناختي در يا: 4- 9

م را وفردي موفق است كه شيوه آموختن مدا امروزه در امر يادگيري، با توجه به نظريه هاي شناختي،
انتقال معلومات از نسل گذشته به نسل  در جامعه پيشرفته كنوني اين ادعا كه وظيفه نظام آموزش، .فراگرفته باشد
در قرن بيست و يكم فراهم ساختن زمينه تجربي فعاليت  بلكه اساس نظام آموزش ديگر معنايي ندارد، آينده است،

از همين رو شناسايي  .است)يادگيري يادگيري(هاي آموزشي و آموزش چگونه فكر كردن و چگونه ياد گرفتن 
   ).2000واتكينز،(ط با آن ها امري ضروري بنظر مي رسدسبك هاي يادگيري و متغيرهاي مرتب انواع

زمينه هاي پژوهشي  م از جملهوقيت و منبع كنترل و يادگيري مداخال سبك هاي يادگيري شناختي،
روانشناسان عالقه وافري  كه در نيمه دوم قرن بيستم، درميابيمبا نگاهي اجمالي به تاريخچه روانشناسي  .هستند

اين جهت گيري به قدري محسوس بود كه اكثر روانشناسان و  .به مباحثي مانند تفكر و شناخت نشان دادند
انقالب سبك هاي يادگيري شناختي  .نام نهادند "انقالب شناختي"را دوره  1970تا  1960محققان سال هاي 

در مطالعات  .تاثير بسيار عميق و انكار نشدني را بر روش هاي مفهوم سازي هوش و شخصيت داشته است
ها به عنوان سبك اين تفاوت  شخصيت از ديدگاه شناختي،يك سري از تفاوت هاي فردي مطرح شده اند،

   ).1380همايوني،(شناختي مورد بررسي قرار مي گيرند

                                                            
1 Tharakan,P.N 
2 Sharma,S & Ahuja,T 
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وردن و اوت هاي فردي در درك كردن،بخاطر آسبك يادگيري شناختي به عنوان يك سري از ابعاد تف
سبك شناختي به شيوه هاي غالب بر طرز استفاده از توانايي ها در ). 1،1995راجرز(تفكر كردن تعريف شده است

با توجه به اين موضوع كه پيچيدگي اين موقعيت ها امكان ارائه دامنه  .شود ي مختلف اطالق ميموقعيت ها
رويكرد ترجيحي و  سبك هاي شناختي،)1998(به اعتقاد رايدينگ و رينر  .كند وسيعي از پاسخ ها را فراهم مي

كنند كه سبك هاي شناختي  ميآنها اظهار .م استوعادتي افراد براي سازمان دهي و ارائه يادگيري و آموزش مدا
با بهره گيري از قلمروهاي ادراك،شناخت،تصويرسازي ذهني و سازه هاي شخصيتي بيشترين بهره وري را در 

دانش آموزان بواسطه يادگيري سبك هاي شناختي به گونه .م فراهم مي آوردويادگيري و آموزش مدا توامان ايجاد
م را بخوبي مي آموزند كه در نتيجه آموزش به سبك وموزي مدااي آموزش مي بينند كه نوعي تعهد به خودآ

يادگيري و در  ،روح آموزش م نه يك روش و نه ابزار بلكه يك فرايند كلي،وشناختي درميابيم كه آموزش مدا
  .نتيجه توسعه پايدار نيروي انساني مي باشد

  :نتيجه گيري

و مستلزم شناخت فرآيند آموزش  ،استعدادهاگسترش آموزش و اثربخشي آن در به فعليت درآوردن 
 و به اطالعاتآموزان در استفاده از حجم وسيع  كه قابليت دانش است، هايي شيوهز آگاهي ا نيز ويادگيري 

يادگيري به مثابه دو  سبك هاي آموزش وسبك هاي  .كند ميهاي زندگي را تسهيل  كارگيري آن در همه حيطه
 سبك .ايجاد كنند دانش آموزان د تا شرايط را براي يادگيري مؤثرنكن معلمان كمك ميكه به  ،اند روي يك سكه

عات و تجربيات تازه را در ذهن خود التعريف كرد كه افراد اط يهايه عنوان شيو توان به يادگيري را مي هاي
سبك  .دانست روانشناسي تربيتي مفاهيمتوان يكي از مهمترين  هاي يادگيري را مي سبك. كنند پردازش مي

عاطفي و فيزيولوژيكي تقسيم  اما مي توان آنها را به سه دسته شناختي، هاي يادگيري بسيار گوناگون هستند،
به  ك مي كند،سبك هاي شناختي به اين مطلب اشاره مي كنند كه يادگيرنده چگونه مطالب را در .بندي كرد

هاي شناختي با پديدار شدن در قلمروهاي روان سبك  .كند مي انديشد و مسائل را حل مي خاطر مي سپارد،
در امر يادگيري بيشترين بهره وري را  هاي شخصيتي؛ تصويرسازي ذهني و سازه شناخت، شناختي مانند ادراك،

  .كنند م ايفا ميومدا

مورد  همزمان كهاست امري اثبات شده م،وفرايند يادگيري مداهميت و اعتبار سبك شناختي در امروزه ا
 .يري و خودآموزي در طول زندگي استيادگ خوداتكايي، مداوم يادگيري .باشد اساتيد و مراكز آموزشي مي معلمان،توجه 

يادگيري مداوم . ز اساسي ترين نيازهاي خود بداننددانش آموزان بايد طوري تربيت شوند كه به مطالعه عادت كنند و آن را يكي ا
 ه يك فرايند كلي است و روح آموزش،آموزش مداوم نه روش و نه ابزار بلك .تعهد به خود آموزي است   نوعي  ،در حقيقت

                                                            
1 Rogers, T.B 



 

447 

 

  

 

 هشتمين همايش انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران

 فلسفه آموزش و يادگيري مداوم 

 چمران اهواز دانشگاه شهيد

 1395اسفند  5و  4

آموزش بلكه  نظام آموزشي نه صرفاً سامان دادن امر رسالت بنا بر آنچه گفته شد، .يادگيري و در نتيجه تربيت است
  .يادگيري مداوم است قعي آن دراست كه تبلور و تجلي وا» يادگيري«معنا دهي به  اساساً غنابخشي و

  

  :و مĤخذ منابع

  منابع فارسي: الف

نابسته به زمينه و عملكرد  -رابطه بين سبك شناختي وابسته به زمينه) 1379(. افتخاري، فرنگيس
 .1378-79ماييدر انواع آزمون هاي پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان دختر و پسر پايه سوم راهن

  .مه طباطباييالارشد، دانشگاه عپايان نامه كارشناسي 

بررسي تجربي حافظه و موقعيت آن در گستره كنش هاي شناختي ديدگاه  )1369( دادستان، پريرخ
  .26-48،صص3شماره . مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران. عملياتي

  .نشرآگاه: تهران. چاپ پنجم.روانشناسي پرورشي )1371(سيف، علي اكبر

  .نشرآگاه: تهران.چاپ هشتم .روانشناسي پرورشي )1382 (علي اكبرسيف، 
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  .، دانشگاه تربيت معلم تهراندپايان نامه كارشناسي ارش. مسائل شناختي

هاي يادگيري در دانش آموزان سال رابطه ريخت هاي شخصيتي و سبك  )1384 (عبادي، عبداله
  .دانشگاه شهيد بهشتي. پايان نامه كارشناسي ارشد. اول متوسطه

و مقايسه  سهنجاريابي سياهه سبك هاي يادگيري دان و دان،وپراي )1382(ه خديج،علي آبادي 
مه الدانشگاه ع. پايان نامه دكترا. سبك هاي يادگيري دانش آموزان پايه سوم راهنمايي شهر تهران

  .طباطبايي

 :تهران. شرايط يادگيري و نظريه آموزشي، ترجمه نجفي زند، ويرايش چهارم )1373(. ام. آر. گانيه
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448 

 

  

 

 هشتمين همايش انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران

 فلسفه آموزش و يادگيري مداوم 

 چمران اهواز دانشگاه شهيد

 1395اسفند  5و  4

ترجمه . روانشناسي شناختي براي معلمان )1377(. ور، جان؛ راينگ رويس؛ برودفينگ، راجرالگ
  .مركز نشر دانشگاهي: تهران. خرازي )كمال(علينقي 

و مقايسه سبك هاي  97 -بررسي ويژگي هاي روان سنجي ايزالم )1385( ، محمودميناكاري 
  .39- 29، صص 1دوره اول،شماره .مجله روانشناسي معاصر. يادگيري شناختي در دانشجويان

  .نشريه تربيت.بررسي كلي مترجم هادي فرجامي :آموزش بزرگساالن) 1372(جي جونز .وي

مقدمه اي بر نظريه هاي يادگيري،ترجمه علي اكبر )1374( .؛ آر والسون متيو، اج.هرگنهان، بي
  .نشر دانا: سيف، تهران

بررسي رابطه بين سبكهاي يادگيري و شناختي در انتخاب رشته تحصيلي  )1380(همايوني، عليرضا
دانش آموزان پسر سال دوم دبيرستان در شهر تهران، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت 

  .معلم تهران

همگرا، واگرا، جذب كننده و (مقايسه سبك هاي شناختي  )1379 (يارمحمدي واصل، مسيب
مهندسي و  - استادان و دانشجويان مرد و زن رشته هاي علوم انساني، پزشكي، فني )انطباق يابنده
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  الزمه يادگيري مادام العمر در قرن بيست و يكم: سواد خالقيت
 

  1سيد عباس رضوي
  

  چكيده 
برخالف رويكرد سنتي كه سواد تنها در قالب خواندن و نوشتن متون نوشتاري قلمداد مي شد، امروزه انواع 

عصر حاضر و  نظر به اهميت و ضرورت خالقيت در رويارويي با تغييرات. مختلفي از سواد مطرح شده است
همچنين تاثيرات مختلف پرورش تفكر خالق بر عملكرد افراد به عنوان يادگيرندگان قرن بيست و يكم، در اين 

براي ضرورت طرح اين نوع سواد داليل مختلفي از جمله مزيت . مقاله مفهوم سواد خالقيت مطرح شده است
بهره وري ذهن، فرايندي بودن و مراتب  رقابتي، تاكيد بر انحصاري نبودن خالقيت، قابليت پرورش آن،

با ذكر ) دانشي، نگرشي،  مهارتي(همچنين سواد خالقيت در سه بعد. صالحيت در خالقيت مطرح شده است
البته بايد توجه داشت كه چارچوب مفهومي سواد خالقيت .  برخي از مولفه هاي اصلي آن معرفي شده است

هدف از چنين تالشي، قرار . ي براي بي نقص بودن آن وجود ندارددر اين مقاله يك كوشش اوليه است و ادعاي
دادن خالقيت در كانون توجه نظامهاي آموزشي و برنامه ريزي جدي براي پرورش آن در سطوح مختلف است؛ 

در واقع، افرادي . چرا كه تفكر خالق الزمه زندگي و كار در دنياي امروزي و از لوازم يادگيرنده مادام العمر است
ه فرصت مي يابند استعداد و مهارتهاي خالق خود را رشد دهند، براي زندگي و دنياي كار بهتر آماده مي ك

 . بنابراين خالقيت و نوآوري بايستي در محور سياست هاي مربوط به يادگيري مادام العمر باشد. شوند

  ت و يكم  سواد، سواد خالقيت، يادگيري مادام العمر، مهارتهاي قرن بيس :واژگان كليدي
  
  قدمهم

اين در حالي است كه مفهوم امروزين . در ديدگاه سنتي، غالبا سواد به معناي توانايي خواندن و نوشتن بوده است
تعريف، سواد مجموعه اي از قابليت ها و مهارتهاي مرتبط با يك بر اساس . سواد بسيار فراتر از اين است

داناي طوسي و (راي انتقال معنا به كار مي گيردبي است كه بشر رمزگرداني و رمزگشايي اطالعات در تمام اشكال
بنابراين؛ در قرن بيست و يكم، بي سوادان كساني نيستند كه نمي توانند ). 1390؛ لركيان،1388كيامنش، 

 اين امر موجب شده است كه. بخوانند يا بنويسند، بلكه  افرادي هستند كه نمي توانند ياد بگيرند و بازآموزي كنند
يادگيري و يادگيري مادام العمر كانون توجه انديشمندان در حوزه آموزش و پرورش در بسياري از كشورها قرار 

  ). 1387ميرحسيني و پريرخ، (گيرد
كنون انواع مختلفي از سواد مطرح شده است و به عنوان ضرورت زندگي در قرن بيست و يكم شناخته شده تا

به معناي توانايي خواندن و : سواد عملياتي) الف: ع سواد را اينگونه برشمرده انددر يكي از طبقه بندي ها انوا. است
                                               

  تربيتي دانشگاه شهيد چمران اهواز،عضو هيئت علمي گروه علوم  -استاديار مطالعات برنامه درسي - 1
abasraz@yahoo.com 
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سواد ) به معناي فهم مسائل با توجه به زمينه هاي آن؛ ج: سواد فرهنگي)نوشتن در زمينه هاي گوناگون؛ ب
اي طوسي و كيامنش، دان(به معناي توانايي مشاركت در امور اجتماعي و نيز تالش براي اصالح و بهبود آن: انتقادي
، سواد علمي، سواد تجاري، 2، سواد اجتماعي1در دسته بندي ديگر؛ به سواد خواندن، سواد رسانه اي). 78ص1388

نيز به سوادهاي ديگري نظير سواد ) 2004( 3راسل). 1392زاهدي نوقابي، (ه شده استسواد اطالعاتي اشار
و سواد  6، سواد رايانه اي، سواد محاسبه، سواد فرهنگي5ادي، سواد اينترنت، سواد انتق4فناوري، سواد بهداشتي

  ). 1388عيني، نقل در (اشاره كرده است 7شبكه اي
  

  ضرورت توجه به خالقيت
در نظامهاي آموزشي نيز . در سالهاي اخير نقش خالقيت در توسعه سرمايه انساني بيشتر شناخته شده است

پرورش تفكر خالق در راستاي دو راهبرد مهم جهاني . مده استتالشهاي بيشتري براي پرورش خالقيت به عمل آ
هر دوي اين راهبردها به سرمايه هاي انساني . قرار دارد كه يكي توسعه پايدار و ديگري رقابت اقتصادي است

خالق و به طور مستقيم به قدرت نظام آموزشي در پرورش خالقيت افراد در تمامي سطوح تعليم و تربيت وابسته 
خالقيت نه تنها باعث بهبود انگيزش و عزت نفس و افزايش يادگيري افراد مي شود؛ بلكه موجب مي شود . است

افراد حساس تر و نسبت به ايده هاي جديد پذيراتر باشند، بتوانند مسائل را با استفاده از فنون و رويكردهاي 
بيشتري براي همكاري با ديگران داشته  متنوع حل كنند، به اكتشاف و جستجو عالقه مند شوند، توانايي و عالقه

بنابراين افرادي كه فرصت مي يابند استعداد و مهارتهاي خالق خود را . باشند و در نهايت يادگيرنده بهتري باشند
بنابراين خالقيت و نوآوري بايستي در محور سياست .  رشد دهند، براي زندگي و دنياي كار بهتر آماده مي شوند

  ). 2009، 8سالبرگ(گيري مادام العمر باشدهاي مربوط به ياد
شناخته مي شود، براي » 9بيانيه اينچئون«كه با نام  2030در بيانه اي در خصوص تعليم و تربيت براي سال 

دستيابي به توسعه پايدار بر فرصت هاي آموزشي برابر و همچنين گسترش فرصتهاي باكيفيت يادگيري مادام 
اين اطمينان را حاصل  2030بر اساس اين سند، تعليم و تربيت براي سال . شده استالعمر براي همه افراد تاكيد 

مي كند كه همه افراد دانش پايه را كسب مي كنند، مهارت هاي تفكر خالق، تفكر انتقادي، و مهارت مشاركتي 
در اين بيانه همچنين . خود را رشد مي دهند و منجر به تربيت افرادي كنجكاو، مصمم، و انعطاف پذير مي شود

تاكيده شده است كه نه تنها بايد به مهارتهاي خاص مورد نياز براي شغل و حرفه توجه شود، بلكه بايد مهارتهاي 
شناختي و فراشناختي سطح باال مورد تاكيد قرار گيرد كه مواردي از قبيل حل مسئله، تفكر انتقادي، خالقيت، 

                                               
1   - media literacy 

2   - social literacy 

3   - Russell 

4   - health literacy 

5   - critical literacy 

6   - cultural literacy 

7   - network literacy 

8   - Sahlberg 

9   - Incheon Declaration 
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همچنين در اعالميه جهاني تنوع فرهنگي يونسكو آمده  ).43ص(كارگروهي، مهارتهاي ارتباطي را شامل مي شود
بر اساس اين اعالميه، . است كه خالقيت ريشه در سنن فرهنگي دارد و در تماس با ساير فرهنگها شكوفا مي شود

ميراث فرهنگي سرچشمه خالقيت است و در عين حال كشورها بايد سياست هاي فرهنگي را كه تسهيل گر 
  ).  1390كميسيون ملي يونسكو در ايران، (ن و تعريف نمايندخالقيت است تدوي

محمدي مهر و (امروزه خالقيت به عنوان شايستگي مورد نياز يادگيرندگان مادام العمر شناخته شده است
پرورش خالقيت و بهبود قوه تفكر خالق موجب مي شود افراد بتوانند نه تنها با ). 1391؛ برزگر، 1390همكاران، 
ي از تجارب و دانش خود مسائل را حل كنند و نسبت به جهان پيرامون خود شناخت بهتري كسب بهره گير

كنند، بلكه زمينه ساز ابداع و دستيابي به روشها و ايده هاي جديد است و اين با ماهيت پوياي علم و جهان در 
بنابراين الزم است .  ي داردحال تغيير كه به طور مستمر مستلزم روشها و فناوريهاي جديد است سازگاري بيشتر

و برنامه ريزان ضرورت توجه به پرورش خالقيت را  توجه كنندبيشتر  به پرورش تفكر خالق نظامهاي آموزشي
كوشش براي تلقي . بهتر درك نمايند و براي بهبود قوه خالقه يادگيرندگان به شكل جدي تري تالش كنند

مادام العمر در قرن بيست و يكم برخاسته از فوايد متعدد آن و  خالقيت به عنوان سواد مورد نياز يادگيرندگان
 فشار كه اقتصادي بد اوضاع در دارند مي اظهار ) 2016(1هالوي و در اين راستا، گاترو. ضرورت آن براي بشر است

 فوري و عملي بازده كه تربيتي و تعليم است، معطوف اثربخشي-هزينه به بيشتر توجه و دارد وجود پاسخگويي
 فرصتهاي كردن فراهم تنها نه كه داشت توجه بايد ديگر سوي از اما. نيست خواستني چندان باشد نداشته

 نوآوري و خالقيت فقر. دارد هزينه نيز آن به توجهي بي بلكه است، بردار هزينه آموزان دانش براي خالق يادگيري
 مشاركت اجتماعي، مشاركت زمينه در سازد؛ زلزلمت را اقتصاد تواند مي كه اين بر عالوه جامعه در پايين سواد و

  . تاثير نامطلوب دارد نيز جسمي و فكري سالمت حتي و مدني،
  

 سواد خالقيت ضرورت طرح

اساس مقاله حاضر آن است كه با طرح مفهوم سواد خالقيت، بر اهميت و ضرورت توجه بيش از پيش آن تاكيد 
  :واهد ضرورت طرح مفهوم سواد خالقيت موارد زير را برشمردبنابراين مي توان به عنوان داليل و ش. گردد

علي رغم سابقه طوالني خالقيت در حيات بشري، سازمانها اخيرا به واسطه : مزيت رقابتي خالقيت در عصر حاضر
سرعت شگرف تغييرات فناوري، رقابت جهاني و  عدم اطمينان اقتصادي به اين نتيجه رسيده اند كه منبع كليدي 

اين مزيت رقابتي مستمر در قالب ايده ها، محصوالت و خدمات تازه . ر مزيت رقابتي و بقاء، خالقيت استو مستم
از سوي ديگر وقتي كاركنان در كارشان خالق باشند مي . ظاهر مي شود كه مستقيما از تفكر خالق ناشي مي شود

ويه هاي سازمان ارائه كنند و آنها را به كار توانند ايده هاي تازه و مفيدي در مورد محصوالت، عملكرد، خدمات يا ر
صادقي مال (اين كار موجب مي شود كه احتمال استفاده كاركنان ديگر از اين ايده ها نيز افزايش يابد. گيرند

  ). 1386اميري، 
در اين  . نگرشهاي سنتي در زمينه خالقيت به نوعي نگرش نبوغ آميز است: خالقيت بودننانحصاري تاكيد بر 

بنابراين . نگرش غالبا خالقيت به افراد خاصي نسبت داده مي شود كه به عنوان نوابغ شناخته مي شوند نوع

                                               
1 - Gouthro & Holloway 
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در ديدگاه افراد . فرايندهاي خالقيت نيز فرايندهاي پيچيده اي است كه شناخت و آموزش آنها ممكن نيست
ي نوين خالقيت را از انحصار نوابغ اين در حالي است كه نگرشها. خالق افرادي استثنايي و نادر قلمداد مي شوند

خارج ساخته و اعتقاد بر اين است كه خالقيت يك توانايي و خصيصه  همگاني است در همه انسانها به درجات 
حتي برخي هم پا را از ). 20ص1386سليماني، (مختلف وجود دارد و به صورت هاي گوناگوني مي تواند ظاهر شود

كه فرايندهاي فكري خالقيت تا حدي با فرايندهاي عادي تفكر معادل  اين فراتر نهاده اند و گفته اند
 پژوهشها. از سوي ديگر، هوش باال الزاما به معناي خالقيت بيشتر نيست). 1378وايزبرگ ترجمه والفي، (است

 نشان داده است كه اگرچه هوش باالتر مي تواند به خالقيت كمك كند اما ضمانتي وجود ندارد كه افراد باهوش
  ). 1392شكيبا، (تر، خالق تر باشند

از منظر علم تعليم و تربيت امكان پرورش و آموزش بسيار اهميت دارد چرا  :قابليت پرورش و بهبود تفكر خالق
كه اگر خصيصه اي صرفا به وراثت يا جنبه هاي شخصيتي غيرقابل تغيير نسبت داده شود، عمال از حيطه آموزش 

به نظر مي رسد برخي از ويژگيهاي افراد خالق به شخصيت آنها نسبت داده شده  اگرچه. و تربيت خارج مي شود
براي نمونه . است با اين حال خوشبختانه حتي بسياري از اين ويژگيها نيز اكتسابي يا دست كم قابل بهبود است
قابل آموزش آمابيل از جمله صاحب نظران خالقيت، معتقد است بعضي از ويژگيهاي تفكر خالق اكتسابي است و 

و ارتقا مي باشد و موجب مي شود فرد به توانايي هايي نظير شكستن عادات، تعويق قضاوت، درك و فهم 
به زعم وي،  ).86ص1386صادقي مال اميري، (دست يابد پيچيدگي، ديدن چيزها به روش تازه، و تفكر كل گرا

و چنانچه اين خصوصيات به طور طبيعي تاكنون تحقيقات، ذاتي بودن چنين ويژگيهايي را تاييد نكرده است 
عالوه بر اين روشهاي ). 135همان منبع،ص(وجود نداشته باشد، مي توان آنها را حتي در بزرگسالي نيز پرورش داد

مختلف ايده يابي و فنون متعدد خالقيت را مي توان به افراد آموزش داد تا از آنها به عنوان ابزارهايي براي توليد 
در خصوص مفهوم سواد اظهار مي دارد كه مفهوم سواد با مفهوم ) 1394(سجاديه. استفاده كنندايده هاي جديد 

اين اكتساب بيانگر آن است كه مهارتها و توانايي هاي متناظر با سواد اموري نيستند كه به . اكتساب در پيوند است
راين اشاره به سواد خالقيت، به بناب). 92ص(طور زيستي و در فرايند رشد خود به خودي در انسان ايجاد شوند

  . نوعي تاكيد بر اكتسابي بودن آن است
. دوبونو از صاحبنظران تفكر بر اين بارو است كه مغز انسان براي خالق بودن طراحي نشده است: بهره وري ذهن

لگوهايي حسن عالي مغز انسان اين است كه به گونه اي طراحي شده كه با تاثيرپذيري از دنياي پيرامون خود، ا
از سوي ديگر، نظام ). 64ص1386ترجمه قاسمي نيك منش،دوبونو (بسازد و سپس به اين الگوها پاي بند بماند

آموزشي اغلب كشورها از كالس اول ابتدايي تا دانشگاه به جاي آن كه نيروي شگفت انگيز ذهن دانش آموزان را 
ند، فقط بر اين موضوع تاكيد دارند كه از ذهن براي براي خلق ايده هاي جديد و تبديل آنها به واقعيت پرورش ده

. يعني به دانش آموزان ياد مي دهند كه مسائل را به روش هاي رياضي حل كنند. ذخيره اطالعات استفاده كنند
اما امروزه ما در دنيايي زندگي مي كنيم كه در عين تغيير و پيچيدگي، با مسائل دشوار متعددي مواجه مي شويم 

گرچه بسياري از . كه از عهده اين مسائل برآييم به مهارتهاي تفكر و از جمله آنها تفكر خالق نيازمنديم و براي آن
مسائل را مي توان به كمك رايانه و ماشين حساب حل كرد، با اين حال وقتي از مغز خود براي سوال، بررسي، 

مغزمان براي تفكر خالق استفاده مي كنيم، ابداع، كشف و خلق كردن استفاده مي كنيم و به عبارت ديگر وقتي از 
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و  المزدين(اين كاري است كه رايانه ها نمي توانند از عهده آن برآيند. بهره وري يا بازدهي ما ارتقا پيدا مي كند
تاكيد بر سواد خالقيت ما را ملزم مي سازد كه براي ). 7ص1386المزدين ترجمه ارباب شيراني و نصرآزاداني،

به  البته اين. ي ذهن و تغيير آن از ذهن رياضي به سمت ذهن خالق تالش و برنامه ريزي كنيمافزايش بهره ور
  . معناي كم ارزش بودن الگوها نيست چرا كه باعث مي شود كارآيي مغز و سرعت پردازش آن افزايش پيدا كند

ت افرادي كه خالق بوده اند گرچه ما غالبا محصوالت خالقانه را مي بينيم و از سرگذش: فرايندي بودن تفكر خالق
بيشتر واقعه اي كه بيانگر نوعي جرقه زدن و دستيابي ناگهاني به راه حل را شنيده ايم با  اين حال خالقيت يك 

بزرگي  رويدادهايبراي نمونه . فرايند است كه گاهي اوقات مدتها طول مي كشد تا آثار و نتايج خود را نشان دهد
به واسطه تالش مستمر، ... انون جاذبه، اختراع موتور ديزل، اختراع المپ، و كشف پني سيلين، كشف قمانند 

بر اساس يكي از از نخستين مدلهاي فرايند خالقيت كه . انديشمندانه و آگاهانه صاحبان آنها صورت گرفته است
ي جمع آوري يعن: آمادگي) الف: توسط گراهام واالس ارائه شده است، تفكر خالق داراي چهار مرحله اصلي است

يعني الهام از : اشراق) به فعاليت ناخودآگاه روي مسئله اشاره دارد، ج: نهفتگي) داده هاي مرتبط با مسئله، ب
به آزمون كردن ايده ناشي از مرحله اشراق : اثبات) لحظه اي است كه ايده يا راه حل مسئله كشف مي شود، د

از اين فرايند اطالع نداشته باشد ممكن است در ابتداي  شخصي كه). 76ص1394بيرامي و پورنظري، (اشاره دارد
در حال شكل ) يعني شهود و مرحله نهفتگي(و حتي در زماني كه جريانهاي ناهشيار و ناخودآگاه ) آمادگي(راه 

اين نشان مي دهد كه الزم است افراد . دلسرد شود و جريان شكل گيري ايده عقيم بمانددادن يك ايده ناب است، 
اين يكي از . بر داشتن برخي ويژگيهاي شخصيتي از مراحل و ماهيت فرايندي خالقيت آگاهي داشته باشندعالوه 

درست همانند نوجواني كه چنانچه بداند برخي از تغييرات در مرحله بلوغ طبيعي . زواياي سواد خالقيت است
ل خالقانه اند، آگاهي داشته است، از نظر عزت نفس دچار مشكل نمي شود، چنانچه افرادي كه درگيري يك عم

باشند كه الزم است گاهي مواقع به ذهن استراحت داد و آن را براي مرحله نهفتگي آماده كرد؛ مي توانند به 
  . پيشرفت فرايند خالقيت كمك كنند

مفهوم صالحيت . نيز مستتر است 1از سوي ديگر در مفهوم سواد مفهوم صالحيت: مراتب صالحيت در خالقيت
نوعي از سطح قابل قبول و ضروري را در يادگيري مطرح مي سازد كه بايد از طريق انواع روشهاي ارزشيابي از 

البته اكتساب صالحيت نمي تواند امري آني و . سپس مي توان فرد را باسواد تلقي كرد. تحقق آن اطمينان يافت
در مجموع بايد گفت سواد . وزش و يادگيري، امري تدريجي و فرايندي استفوري باشد و چون ساير صورتهاي آم

سجاديه، (امري اكتسابي، آگاهانه و نيازمند برنامه ريزي و مستلزم صرف كوشش براي يادگيري آن است
افرادي كه داراي . از اين رو مي توان چنين ادعا كرد كه سواد خالقيت داراي مراتب مختلفي است). 92ص1394
شناسايي و از جمله اين صالحيت ها مي توان به . خالقيت باالتري هستند صالحيت هاي باالتري دارند سواد

ل هاي خالقانه در زمان عرضه راه حتعريف مسائل نيازمند راه حل هاي خالقانه، تجسم و تصويرسازي ذهني، 
جمه ارباب شيراني و المزدين و المزدين تر(مناسب و با استفاده از روشهاي مناسب، ارزيابي ايده 

؛ بهره گيري از فنون مختلف خالقيت نظير سواالت ايده برانگيز، شكوفه نيلوفر، گردش تخيلي، )1386نصرآزاداني،
كياني، (بارش فكري، شش كاله تفكر، بديعه پردازي، درهم شكستن مفروضات، تحليل ريخت شناسانه، گروه اسمي

                                               
1   - competency 
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؛ ارتباط )1372تورنس ترجمه قاسم زاده،(يي تركيب ايده ها ، استفاده از روشهاي گرم شدن و توانا)1388
از اين رو افرادي كه آموزش مي بينند تا از اين . نظاير آن اشاره كردو ) 1386سليماني،(اجباري، فهرست صفات

تكنيك ها و روشها به درستي استفاده نمايند عالوه بر آن كه موضوعات بيشتري براي تفكر خالق پيدا خواهند 
براي نمونه كاربرد تكنيك . مهارتهايي كسب مي كنند كه بازده عمل و تفكر خالق آنها را افزايش مي دهد كرد،

كلمه تصادفي موجب مي شود هنگامي كه جريان تفكر افراد يا گروه سرد يا راكد مي شود، زمينه اي براي 
  . فراهم شوددستيابي به راه حل ها و ايده هاي جديد 

  
  ابعاد سواد خالقيت 

ابعاد : به منظور سهولت مفهوم سازي سواد خالقيت مي توان آن را از سه بعد يا جنبه مورد بررسي قرار داد
 . دانشي، نگرشي، و مهارتي

به اطالعات، شناخت يا آگاهي هايي اشاره مي كند كه به عنوان مواد  اين بعد از سواد خالقيت :بعد دانشي) الف
با چارچوب عمل تن چنين دانش و آگاهي هايي موجب مي شود فرد بتواند تفكر خالق عمل مي كند و داشاوليه 

خالقانه و نحوه شكل گيري و پيشرفت آن آشنا باشد و زمينه شكل گيري نگرشها و ارزشها و همچنين كاربرد 
از جمله مولفه هايي كه بعد دانشي سواد خالقيت را تشكيل مي دهند مي توان به اين . مهارتهاي مربوطه است

  :وارد اشاره كردم
 با مراحل و فرايند خالقيت آشنا باشد .  
 را بشناسد...) مثل عادتها، كليشه ها، تفكر منفي، بي انگيزگي، و (موانع اصلي تفكر خالق .  
 آگاه باشد كه در فرايند خالقيت، كميت و فراواني ايده ها اهميت دارد.  
 از شهود و جايگاه آن در فرايند خالقيت آگاه باشد .  
  مثل بارش فكري، ارتباط اجباري، سواالت ايده برانگيز و (فنون مختلف ايده يابي فردي و گروهي با (...

  . آشنا باشد
 با فنون مختلف انتخاب و ارزيابي ايده ها آشنا باشد .  
 با فنون ارائه و عرضه راه حل ها و ايده هاي نوين آشنا باشد .  
 م ترس از شكست استآگاه باشد كه خالقيت مستلزم ريسك پذيري و عد .  
 جايگاه تالش و كوشش در ايجاد ايده ها و محصوالت خالقانه را بشناسد .  
 جايگاه اعتماد به نفس و باور به توانمندي خود در خالقيت را بشناسد .  
 مطلع باشد كه ممكن است گاهي مواقع خالق بودن موجب شود ديگران فرد را طرد كنند .  
 القانه را بشناسدويژگيهاي يك محصول يا ايده خ .  
افراد است كه ناظر بر تفكر خالق در  ارزشهاييدر صدد ايجاد گرايشها و اين بعد از سواد خالقيت : نگرشيبعد ) ب

از سوي ديگر اين نگرشها . اين گرايشها و ارزشها چنانچه مورد توجه قرار نگيرد خود مانع تفكر خالق است. است
  :برخي از نگرشهاي مذكور عبارتند از .زمينه ساز مهارتهاي تفكر خالق است

 كنجكاو و حساس باشد) كمبودها، ضعفها، روشهاي بهبود(نسبت به پديده هاي پيرامون خود .  
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 نسبت به ايده هاي نو واكنش مثبت داشته باشد و از منفي گرايي پرهيز كند .  
 فكر خالق او نشوندخود را در بند قيود و چارچوب هاي سنتي قرار ندهد و تالش كند عادات مانع ت .  
 همواره به خود انگيزه بدهد و در مسير فعاليت خالقانه آن را حفظ كند .  
 تحمل ابهام داشته باشد و در برخورد با موقعيت هاي نامعين و مبهم فعاليت خالقانه را رها نسازد .  
 رويكردي كل نگر نسبت به پديده ها داشته باشد .  
 نه استقبال كنداز ريسك هاي احتمالي يك عمل خالقا .  
 به جاي طرح ايده هاي معمولي، بكوشد ايده هاي موضوعات از زواياي غيرعادي و متفاوت ببيند .  
 از قضاوت و نقد ايده ها در مراحل اوليه شكل گيري آنها پرهيز كند و آن را به تعويق بيندازد .  
 باور داشته باشد كه از منظر خالقيت، هيچ چيزي غيرممكن نيست .  

اين مهارتها از نخستين . عمل خالقانه استمهارتهاي الزم براي  بعد مهارتي سواد خالقيت ناظر بر: مهارتيد بع) ج
چنانچه فرد بر اين مهارتها تسلط يابد تفكر خالق با بهره وري . مراحل تا پايان فرايند خالقيت را شامل مي شود

  :ارتند ازبرخي از مهمترين مهارتهاي مذكور عب. بيشتري انجام مي شود
 از تخيل يا تصويرسازي ذهني براي خلق موقعيت هاي خيالي و توليد ايده هاي جديد استفاده كند .  
  بازنمايي كند) مثل تصويري يا نمونه(ايده هاي خود را به شكلهاي مختلف .  
 ايده خود را در زمان و شرايط مناسب به مخاطبان عرضه كند .  
 رهاي اصلي و ضروري ارزيابي كندايده ها را بر اساس مالكهاي و معيا .  
 در فعاليت هاي خالقانه گروهي مشاركت فعال داشته باشد .  
 از فنون مختلف ايده يابي، براي خلق ايده هاي جديد استفاده كند .  
 براي آغاز فرايند خالقيت، مسئله را به خوبي تعريف كند .  
 كند روشها و راهكارهاي مختلف را براي دستيابي به راه حل جستجو .  
 هنگامي كه تفكر خالق در مرحله نهفتگي است فعاليت هاي الزم براي استراحت ذهني را فراهم سازد .  
 ريسك هاي مرتبط با راه حل ها و ايده هاي خالق را شناسايي و بررسي كند .  
  محدود  متنوع تالش كند و خود را به ايده هاي اندك و غيرمتنوع نيزبراي توليد و خلق ايده هاي فراوان و

  . نسازد
 از شوخ طبعي براي بهبود تفكر خالق بهره برداري كند .  
 داده ها و فراورده هايي كه در فرايند خالقيت با آنها سرو كار دارد را به خوبي تحليل كند .  
 اجزا و عناصر غيرمرتبط را براي پديد آوردن چيزهاي بديع و تازه با يكديگر تركيب كند .  
 هسازي و كامل كردن موضوع و افزودن جزييات وابسته به آن را داشته باشدتوانايي بسط، گسترش، ب .  

  
  گيري نتيجه

امروزه خالقيت به عنوان يكي از ويژگيها و توانايي هاي مهم يادگيرندگان قرن بيست و يكم شناخته شده است و 
ادبيات پژوهشي نيز . يش باشدبه نظر مي رسد ميزان توجه به اهميت و جايگاه آن در توسعه جامعه نيز رو به افزا
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حاكي از آن است كه خالقيت يك ويژگي ذاتي و متخص افراد نابغه و خاص نيست بلكه مي توان آن را پرورش 
همچنين خالقيت يكي از توانايي هايي است كه براي يادگيري مادام العمر . داد و همه مي توانند خالق باشند

د مي توانند عالوه بر توليد ايده هاي جديد، راه هاي نوين براي بهبود با داشتن اين توانايي، افرا. ضروري است
در مطالعه شايستگي ) 1390(مهر و همكاران براي نمونه محمدي. توانايي ها و سازگاري خود با محيط را بيابند

ذكر مي هاي مورد نياز يادگيري مادام العمر در دانشجويان؛ يكي از شايستگي هاي مهم را يادگيري خودراهبر 
 . دانند كنند و خالقيت و نوآوري را يكي از مولفه هاي مهم اين مهارت مي

به اين مهم توجه  به قدر كافيبا اين حال برخي شواهد بيانگر آن است كه دست كم در نظام آموزشي كشور ما 
ي و اظهار مي دارد علي االصول آموزش در سطوح مختلف دبستاني، دبيرستان) 1388(كياني. نشده است

دانشگاهي بر پايه تفكر همگرا و منطقي استوار است و همين موضوع تفكر واگرا را در صدر توجه قرار داده و به 
فرايند آموزش در مراكز «نيز در پژوهشي با موضوع ) 1391(برزگر). 64ص(خالقيت توجه كافي مبذول نمي شود

ن نتيجه رسيد كه تغيير در مولفه هاي فرايند آموزش به اي» آموزش عالي با تاكيد بر رويكرد يادگيري مادام العمر
يكي از اين تغييرات ضروري، تغيير در راهبردهاي . به منظور تربيت دانشجوي يادگيرنده مادام العمر ضروري است

 .  يادگيري است تا توانايي تفكر و خالقيت و توانايي حل مسئله را در دانشجويان پرورش دهد-ياددهي

خالقيت در اين مقاله و تالش اوليه براي تعيين چارچوب اين نوع سواد؛ مبين آن است كه تفكر طرح مفهوم سواد 
در خصوص آنچه كه به عنوان سواد خالقيت در اين مقاله مطرح شد . خالق از لوازم يادگيري در عصر حاضر است

  :ذكر چند نكته ضروري است
اين نوشتار ارائه شده است كوششي آغازين است براي ابعاد مختلف سواد خالقيت و مولفه هاي آن كه در ) الف

هدف از اين مقاله طرح موضوع بوده . مفهوم سازي سواد خالقيت و بدون شك ممكن است نواقصي داشته باشد
  . است نه طرح مدل دقيقي از سواد خالقيت

زم توجه به مخاطبان از آنجا كه برنامه ريزي براي پرورش خالقيت مستل. سواد خالقيت يك مفهوم كلي است) ب
الزم است براي دوره هاي مختلف تحصيلي و با توجه به . است، بنابراين سواد خالقيت داراي مراتبي است

  . مخاطبان مختلف، سواد خالقيت به صورت تخصصي تري تفكيك شود
ي در براي مثال عنصر معلم يا مرب. داشتن يك رويكرد سيستمي در آموزش و پرورش خالقيت ضروري است) ج

تفكر خالق آشنا باشند و پرورش افراد خالق مستلزم مربياني است كه خود با . اين خصوص اهميت ويژه اي دارد
  . مانع آن نگردند

طرح خالقيت به عنوان سواد مي تواند به برنامه ريزان اين را گوشزد كند كه پرورش خالقيت نه تنها مفيد، ) د
بنابراين الزم است رويكرد و . يعني بي سوادي يادگيرندگان از يك بعد بلكه ضروري است چرا كه عدم توجه به آن
ترجمه شعباني و بيگدلي، (مان طور كه اسميت و اسميتبراي نمونه ه. ديدگاه دست اندركاران تربيت تغيير يابد

ممكن است معلمان فكر كنند كه خالقيت چيزي خارج از حوزه هاي معمول كار خاطر نشان كرده اند ) 1394
) در سطوح مختلف(بنابراين پرورش خالقيت بايد از جمله وظايف اصلي نظام آموزش و پرورش). 366ص(آنهاست

  . قرار  گيرد
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  سياست ها و استراتژي هاي سازماندهي آموزش مداوم
  ٤، محمد رضا نيستاني  ٣ حميد فرهادي راد ، ٢ سحر سعادت ،١ سكينه شاهي

  چكيده
 ،باعث ارتقاي كيفيت شغلي و در سطح سازماني ،كاركنان، اقدامي راهبردي است كه در سطح فرديداوم آموزش م

ين مقاله با هدف بررسي ا. مي شود موجب افزايش بهره وري ،عامل تعالي و توسعه سازمان و در سطح ملي
سياست ها و استراتژي هاي سازماندهي آموزش مداوم در شركت فوالد مباركه اصفهان بر مبناي نظريه واترستون 

پژوهش شركت فوالد مباركه اصفهان مي باشد و مشاركت كنندگان اين پژوهش شامل قلمرو . انجام گرديده است
روش تحقيق مورد . نفر از اعضاي كميته تحول منابع انساني واحد آموزش و توسعه منابع انساني شركت است 7

ت و متن    استفاده در اين مقاله، روش كيفي بر پايه ي تحليل محتواي قياسي از اسناد و مدارك موجود در شرك
نتايج يافته هاي تحقيق حاكي از اين است كه . روش نمونه گيري روش هدفمند است. مصاحبه ها مي باشد

شركت فوالد مباركه اصفهان، استراتژي ها و سياست هاي خود را، مبتني بر درك نيازها و انتظارات توأمان ذي 
ارزيابي هاي متعدد و . دروني تدوين مي كند نفعان و محيط بيروني ومبتني بر درك قابليت ها و عملكردهاي

همچنين از آنجايي كه شركت، مدل . كيفي، همگي بيانگر وجود سيستم هاي مناسب در حوزه هاي مختلف است
تعالي سازماني را پياده سازي كرده است و به تبع آن شركت را تبديل به يك سازمان يادگيرنده نموده است، 

ا شده و از اين رو مؤلفه هاي آموزش مداوم در شركت از وضعيت خوبي برخوردار شرايط براي آموزش مداوم مهي
براساس يافته هاي اين تحقيق، سه استراتژي دانشي، ارتباطي و مشاركتي مي تواند شرايط را براي آموزش . تاس

   .مداوم مهيا نمايد

  .فرايند آموزش مداوم ؛سياستاستراتژي؛ آموزش مداوم؛ : واژه هاي كليدي

  مقدمه 
هاي الزم براي جهاني شدن و رشد سريع اقتصاد توانائي يادگيري و تطابق پذيري با مهارت هاي جديد و آموزش

ها در شان نياز به ارتقاي مهارتي كاري بلكه در زندگي شخصيدانش، بدين معناست كه افراد نه فقط در حوزه
آموزش مداوم مربوط . 5)2001فيلد، . (درن را دارندسرتاسر زندگي بزرگساليشان به جهت كنار آمدن با زندگي م

                                                      
  sshahi@scu.ac.ir  )نويسنده مسئول مكاتبات(، علوم تربيتيگروه استاديار ، شهيد چمران اهواز دانشگاه .1

 كارشناس ارشد مديريت آموزشي، ، شهيد چمران اهواز دانشگاه . 2

 استاديار گروه علوم تربيتي ، شهيد چمران اهواز دانشگاه .3
 استاديار گروه علوم تربيتی، اصفهان دانشگاه.  4

5. Feid 
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ماند اگر يك سياره ما زنده نمي: كندي ماست همانطور كه والترز ادعا ميبه يادگيري در طول زندگي روزمره
-منظور تجهيز نيروي انساني سازمان و بهسازي و بهره  بدين جهت، به. 6)2011ساينل، (سياره يادگيري نباشد 

عوامل براي بهبود امور  يكي از مهمترين و مؤثرترين تدابير و ،شك آموزش مؤثرتر از اين نيرو، بيگيري هر چه 
يافته چند بعدي است كه جنبه عمودي آن شامل،   يادگيري مداوم يك اصل سازمان. رود سازمان به شمار مي

 گيرد ي و اجتماعي را در بر ميي زندگي فردفرآيند يادگيري از تولد تا مرگ است و جنبه افقي آن كه كل گستره
).  1383شريعتمداري، (كند و بر بسترهاي متفاوت يادگيري شامل خانواده، اجتماع، مدرسه و محل كار تمركز مي

اي از اي سنتي نيست كه در دورهآموزش مداوم، شكل خاصي از آموزش مانند آموزش رسمي يا آموزش حرفه
بر پايه اين ديد، بايد آموزش را از لحاظ . نگرشي نو نسبت به آموزش استزندگي انسان به كار آيد؛ بلكه ديد و 

 1385فتحي و اجارگاه،  (اي سازماندهي كرد كه در تمام مراحل زندگي فرد ادامه يابد روش و محتوا به گونه

هر ماه  مدت زماني كه فرد در محاسبه«: كندآموزش مداوم را به صورت زير تعريف مي) 1989( 7اليونه).  16:
وي معتقد است كه هفت عامل روي تمايل و توانايي . »كندروي رفتارهاي يادگيري متنوعي، وقت صرف مي

اي به واسطه ي يادگيري، انگيزه رشد حرفه: گذاردهاي يادگيري مداوم تأثير ميكاركنان براي شركت در فعاليت
ي تحصيلي خانواده و ركت در يادگيري، زمينهموفقيت، تعليم پذيري، آمادگي براي تغيير، روابط علي براي ش

  . نگرش به آينده
ها براي جذب مشتري، ها، رقابت سازمانتحوالت گسترده اقتصادي، سياسي و اجتماعي، تنوع طلبي انسان

ها و پيشرفت تكنولوژي صنعتي، پيچيدگي فرآيندهاي كسب و كار، محدوديت منابع، تغييرات مداوم، درخواست
هاي توليدي، صنعتي و خدماتي در فضاي رقابتي سختي قرار ها و شركتباعث شده كه سازمان ،ذينفعانانتظارات 

تواند آنها را از صحنه توجهي به عوامل كسب و كار از جمله نيروي انساني ميگونه بي كه هربه طوري گيرند، 
هاي خود را ارتقا بخشند و هم ديها هم بايد توانمنمديران و رهبران سازمان از اين رو،. رقابت حذف كند

يكي . ي و مناسب براي توانمندسازي نيروي انساني تحت سرپرستي خود را شناسايي و اجرا نمايندملراهكارهاي ع
ريزي استراتژيك آموزش مداوم كاركنان است كه شامل تعيين سياست و از اين راهكارهاي عملي، برنامه

  ). 2 :1392و اجارگاه، فتحي (هاي آموزش مداوم است استراتژي
هاي مناسب براي هر دوره، نيازمند سياستگزاري و اتخاذ راهبردهايي است كه دستيابي بديهي است ارائه آموزش
هاي ها و فعاليتها، اقدامكند كه به تصميمسياست را اصولي تعريف مي 8هميلتون. سازدبه اين اهداف را ميسر مي

سياست را تصميم  ،9حداد .نمايدآنها را در مسير تحقق اهداف تنظيم ميدهد و مي هاي عمومي جهتسازمان
عمل تصريح، طرح و يا  هايي كه بايد درتواند جهتداند كه ميهاي ضمني يا آشكار بيان شده ميواحد يا تصميم

كت براي سياست، مقررات و رهنمودهايي است كه شربه طور كلي، . )1371الواني، ( خير افتد را روشن كندتأبه 
ست از چارچوبي كه ا عبارت آموزش، از طرف ديگر، استراتژي. كندهاي اعالن شده رعايت ميدستيابي به هدف

حصول منابع مورد  عالوه بر ترسيم مجموعه اقدامات اصلي براي دستيابي به اهداف كالن نظام آموزش، چگونگي
                                                      

6. Sainel  
7. Livneh 
8. Hamilton 
9. Haddad 
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اتخاذ  .)همان( دارددر حال و آينده را بيان ميها و خنثي نمودن تهديدات بهره گيري از فرصت نياز در جهت
آموزشي، لزوم طراحي نظام سياست و استراتژي استراتژي براي منابع انساني و به تبع آن تدوين سياست و 

يافته جهت توان آن را ساختاري سازمانمي كند كه بر اين اساس استراتژيك آموزش كاركنان را نيز مطرح مي
از لحاظ  .)1391رحماني، خليلي و غالمي، ( اي اجراي برنامه هاي بنيادي تعريف نموداتخاذ تصميمات مهم بر

علمي، تغييرات سريع و فناوري در همه سازمان ها به خصوص بر سازمان هاي بزرگ صنعتي تأثير بسياري مي 
يه، نيروي سازمان ها از اركان مهمي از قبيل سرما. گذارد و غفلت از آن باعث سقوط سريع سازمان مي شود

انساني، فناوري و مديريت تشكيل يافته اند كه به زعم بسياري از صاحبنظران نيروي انساني مهمترين ركن در اين 
بين است كه اثربخشي و كارايي سازمان منوط به انجام وظايف درست و صحيح اين نيروها در دايره صنفي و 

ارگيري فعاليت هاي آموزشي منظم و مداوم در تمامي لذا تأمين اين سرمايه انساني مستلزم به ك. ستادي است
 سازمانها كه است مداوم آموزش طريق از صرفأ انساني منابع توانمندي افزايش صورت در. سطوح سازماني است

 هاي مهارت محدوديت صورت، اين غير در .شوند مندبهره خود فني و مادي منابع و امكانات از توانند مي
 منابع سازيآماده موجب مداوم، آموزش .)1381 نژاد،ايران( شودمي تلقي كننده محدود عاملي كاركنان
هاي غير آموزشي، سازماندهي آموزش در نظام همچنين .است سازمان استراتژيك هايطرح تحقق براي انساني

 مداوم موجب بهبود دانش آفريني و حركت به سمت سازمان يادگيرنده، جذب و تأمين نيروي انساني با
رويكردهاي علمي و افزايش بهره وري نيروي كار، وفادار نمودن كاركنان به سازمان و كار، افزايش ارتباطات انساني 
مي شود و نياز به يادگيري مداوم و خودآموزي مكرر را در كاركنان ايجاد مي كند و  موجب نيل به هدف هاي 

در مورد اهميت و لزوم  دليل اساسي به طور كلي، دو .سازماني، كارايي و اثربخشي بهتر و بيشتر سازمان مي شود
اول اينكه تغييرات تكنولوژي، فشار شديدي بر : وجود داردكاركنان در سازمان ها و شركت ها آموزش مستمر 

اي كه پرداختن به آنها نياز به كاركناني با انواع خاصي  كند به گونه سازمان، مديريت و راهبرد عملياتي آن وارد مي
هاي مختلف، تقاضاي  و دوم آنكه قابليت جايگزيني مهارت؛ نمايد هاي خاص را ايجاب مي ها و توانمندي هارتاز م

اي در نظام  هاي تحريك كننده هاي فعلي كاركنان، جنبهنسبي متغير براي يادگيري و نهايتاً بازآموزي مهارت
آغازين تلفيق با استراتژي  يعنوان نقطهه بايست ب آموزشي سازمان پيشرفته و يا در حال رشد است كه مي

 آموزش يزمينه در پيشرو هايسازمان چرا كه پرسش اين به پاسخ در خالصه، طور به. سازماني به حساب آيد
 براي را ايگسترده و متنوع آموزشي هايبرنامه و كنندمي كالني هايگذاريسرمايه خود كاركنان مستمر
                                                :كرد اشاره زير شرح به زمينه اين در هاسازمان انگيزه به توانيم بينند،مي تدارك خود اعضاي

                             .است شده ها مهارت از بسياري شدن كهنه موجب علوم و تكنولوژي در پيشرفت - 
 عملياتي، و جامع ي برنامه يك به نياز و است مطرح گذشته از بيشتر كاركنان بين در شغلي گرايي تخصص - 

 سازگار را خود جديد، شغل نيازهاي با بتواند تا كند آشنا مهارتهايي با را كاركنان كه دارد گذشته با متفاوت
                                                                                                                  .كنند

 مطرح را متفاوتي مشاغل و هاپست مهارت، تخصص، كارمند، يك اشتغال يدوره طول در شغلي پيشرفت - 
                                         .دارد نياز فردي به منحصر تجارب و مهارت دانش، به پست هر و سازدمي

 و تجهيزات در تنوع و تغيير با همزمان را هاسازمان امور، اجراي در جديد و ابتكاري هايشيوه كارگيري هب - 
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   .سازد مي كار انجام جديد هاي روش و فنون به كاركنان تجهيز نيازمند مدرن، هاي تكنولوژي از استفاده
و طي ساليان گذشته در جايزه مدل  است كشورشركت فوالد مباركه اصفهان يكي از بزرگترين واحدهاي صنعتي 

از اين شركت . هاي شركت داشته استتعالي حضور يافته و از اين امر دستاوردهاي خوبي در جهت بهبود نظام
بديهي .  سازي كندپياده كاركنان خود را با توجه به اين مدلتوانسته است سيستم آموزش مداوم  1391سال 

در اين . در نظر گرفته است كه شالوده عناصر مديريتي است هايي راسياست استراتژي و است در اين زمينه
پرداخته شد تا در شركت فوالد مباركه  مداومهاي آموزش استراتژي ها وبه بررسي و تحليل سياست، پژوهش

و  هاهايي براي آموزش مداوم در شركت تدوين شده است؟ چگونه اين سياستها و استراتژيدريابيم چه سياست
شوند؟ همچنين به بررسي و تحليل فرايند آموزش مداوم پرداخته شد تا دريابيم، ها سازماندهي مياستراتژي

      فرايند آموزش مداوم از چه ويژگي هايي برخوردار است؟
    مباني نظري

همان طور هاي اخير مورد توجه و حمايت زيادي قرار گرفته است، اما  ، در سالمداوماگر چه ايده ي آموزش 
آموزش مادام العمر به اندازه تمدن ما قدمت «: كندنقل مي 11)1999(از النگ ورث  10)3 :2001(كه واترستون 

به بيان بهتر، » هيچ سني براي شروع يادگيري دير نيست«: اظهار داشته است» سنكا«به نقل از ، واترستون. "دارد
براي اهداف ديگر، بلكه براي زنده بودن بايد به آن اقدام هر سني براي يادگيري مناسب است و هر فرد، نه تنها 

اطلبو العلم من المهد الي « : فرموده اند) ص(پيامبر گرامي اسالم  ،سال پيش 1400همچنين، در حدود . كند
  ). 218 :نهج الفصاحه( )از گهواره تا گور دانش بجوي(» اللحد

ي تر از آنچه در طول تاريخ وجود داشته، مطرح شده از اوايل قرن بيستم، مفهوم آموزش مداوم به شكلي جد
تواند ي به ظاهر ساده، داراي مفهومي چند منظوره است كه ميدهد، اين واژهتاريخچه موجود نشان مي. است

، اين واژه با لغات ديگري كه به طور 1960در دهه . براي افراد و جوامع مختلف، معاني متفاوتي داشته باشد
- مادام آموزش«، 13»ايآموزش حرفه«، 12»آموزش بزرگساالن« شد، مانند مان به كار گرفته ميمتداول در آن ز

بررسي روند تحوالت و مسائل آموزش «در كتاب  )10: 1373(بوال . مترادف بود 15»مستمرآموزش «، 14»العمر
توان به تحول مفهوم مي ي شروع طرح مفهوم يادگيري مادام العمر رانقطه: بيان مي كند» بزرگساالن در جهان

در اين . گسترش اين مفهوم موجب توجه به آموزش مداوم شد ،ويبه باور . آموزش بزرگساالن مربوط دانست
اصطالح، روح آموزش مادام العمر نهفته است و منظور از آن اين است كه آموزش، با آموزش تمام وقت در دوران 

كميسيون بين المللي يونسكو براي پيشرفت  1965در سال  .نمي يابد و براي هميشه ادامه دارد كودكي پايان
ارائه و به عنوان نتيجه ي بحثهاي انجام شده، توصيه اي را » آموزش مداوم«آموزش بزرگساالن، گزارشي با عنوان 

: كه مي تواند به اين صورت تعريف شود» آموزش مادام العمر را حمايت كند يونسكو بايد اصل«: مطرح نمود

                                                      
10. Watterston 
11. Long worth 
12. Adult education 
13. Vocational education 
14. Lifelong education 
15. Lifelong education 
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موزش بايد در طول زندگي فرد، از اوايل كودكي تا پايان زندگي ادامه يابد و بنابراين، مستلزم سازماني فرايند آ
اين انسجام در آموزش، بايد به طور عمودي در سراسر دوران زندگي و به طور افقي براي تحت . منسجم است

                                                         ). 4: 2001واترستون، (پوشش گرفتن ابعاد مختلف زندگي افراد و جوامع، تحقق يابد 
كميسيون فور، نقش پيشگام را در . هاي خود قرار دادرا محور اصلي پژوهش مداومونسكو به تدريج آموزش ي

نكات مهم گزارش نهايي اين كميسيون، با . اين فرايند بازي نمود و گزارش مفصلي را در اين خصوص تهيه كرد
كسب مهارتهاي مورد نياز براي دنياي به سرعت در حال «: به اين شرح است» آموختن براي زيستن«عنوان 

ي و در طي يك دوره) موسسات آموزشي(هاي يادگيري خاص تغيير، حاكي از اين است كه يادگيري در مكان
هاي زندگي فرد الزم و ضروري قع يادگيري پيوسته، در تمام موقعيتمعين از زندگي كافي نيست، بلكه در وا

ما بايد يك نوع خاص از . يادگيري چگونه زندگي كردن در هر دوره از زندگي، بايد مورد حمايت قرار گيرد. است
در . ت كندها و ابعاد مختلف زندگي، ارائه و حمايرا به وجود آوريم تا يادگيري را در موقعيت» ي يادگيريجامعه«

آنها جزء نسبتا مهمي در يك . ي خود را از دست خواهند داداين جامعه، موسسات آموزشي جهت گيري يك طرفه
  .16)17-15: 1996دوهمن، (» شبكه ي يادگيري گسترده خواهند بود و مجبورند كار خود را با آن تطابق دهند

مترادف آموزش بزرگساالن يا اصطالح نويني  مداومواژه آموزش « :معتقدند 17) 62: 2000(كناپر و كروپلي 
فوق العاده  هاي غير سنتي آموزش نيست، بلكه تحقق آن، عالوه بر موارد مذكور، كاربردهاي براي نامگذاري شكل

امروزه عده زيادي از صاحبنظران، مفهوم . اي نيز براي آموزش در موسسات سنتي و دانشجويان سنتي دارد
                                   . ژه پذيرفته انداي را براي اين واگسترده

، مداومي آموزش واژه  18)8: 1387به نقل از كريمي و همكاران،  416: 1994(براي مثال، براساس نظر ساتون 
هايي داللت دارد كه اجازه مي دهند يادگيري از كودكي تا  بر ساختارهاي سازمان يافته آموزشي و استراتژي

در . مي گيرد، يادگيري عمدي و هدفمند است قرار مداومآنچه در حيطه ي آموزش . دوران بزرگسالي انجام گيرد
آموزد مورد نظر نيست، اما به ارتباط مي اين نوع آموزش، يادگيري اتفاقي، آنچه فرد از طريق زندگي روزمره

هايي را ، نه تنها يادگيري در زمانها و مكانمداومبا توجه به اين نكات، يك سيستم آموزش . آنها توجه دارد متقابل
گيرد، بلكه يادگيري در تمام اشكال رسمي و غير رسمي، سازمان در بر مي گرددكه در آنها آموزش مكرر ارائه مي

، ابزار يا سيستمي است كه نه فقط هدف آن، مداومآموزش بنابراين، . شودنايافته را نيز شامل مييافته و سازمان
، توجه به 1970هاي بعد از دهه در سال. 19)1: 2001 لورتاي(است  مداومي عمل نيز، يادگيري بلكه محتوا و شيوه

 داومدر برخي از كشورها، آموزش م. باعث شده تا مفاهيم گوناگوني از آن استنباط شود مداوم آموزشپيامدهاي 
در مورد رشد، ) 1994(در گزارش كتبي انجمن اروپا . ي شغلي مداوم شناخته شده استري براي توسعهابزا

و  مداومالزاما تمام متغيرها بايد بر توسعه، تعميم و نظام بخشيدن يادگيري « :شايستگي و استخدام آمده است
آموزي بايد دوباره به كار حرفهاين بدان معناست كه سيستمهاي آموزشي و . حرفه آموزي مداوم متمركز شوند

برخي از نويسندگان معتقدند كه . »به بازسازي و نوسازي مداوم دانش و مهارت، برآورده شود گرفته شوند تا نياز
                                                      

16 Dohman 
17. Knapper   &Cropla y 
18. Sutton 
19 Taylo. r 
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ي كه به دليل پديدهاست ها و كارآمدي بيشتر براي بازار كار ، مبني بر فراهم آوردن مهارتآموزش مداومهدف 
شود، بايد به طور جدي تغيير كند و به پرورش شهروندان فعال يا آزادانديش و جهاني شدن از آن حمايت مي

                                      . 20)10: 1387به نقل از كريمي و همكاران،  6: 1999، ترزالو(داده شود  رعايت عدالت و برابري ربط
آموختن، براي خود آزمايي، نيل به وابستگي فكري، فراگيري چگونه بودن و چگونه شدن، چگونه  80ي دردهه

موجب تغييرات شدن و استحقاق دگرگوني داشتن است، آموختن براي شكوفا شدن و مشاركت در رشد جامعه و 
، در گزارش خود به 21المللي آموزش براي قرن  كميسيون بين 1996در سال . آموزش مداوم به هموطنان است

بر اهميت يادگيري در طول عمر به عنوان يك اصل مهم در قرن بيست و يكم ) گنج درون: يادگيري(يونسكو 
اين گزارش همچنين . تاكيد داشت، زيرا در اين قرن سنت تمايز بين آموزش فردي و مستمر از بين خواهدرفت

هاي متعدد و اي كه فرصتشود، جامعهجامعه يادگيري مي العمر مستقيماً منجر به يك مدعي بود كه آموزش مادام
اي چنين جامعه. سازدمتنوع يادگيري هم در مدرسه و هم در زندگي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را فراهم مي

نيازمند آن است تا مردم را براي توسعه آگاهي خودشان و محيطشان توانا سازد و براي ايفاي نقش اجتماعي در 
اي است كه النگ ورث اهميت اين مفهوم به اندازه.جانبه جوامع تشويق نمايد جتماع در راستاي توسعه همهكار و ا

هاي كند كه آموزشهاي خود توصيه ميكميسيون اروپائيان به اعضاي ايالت "اظهار كرده است كه) 2012(
ر بزرگي بر هر فرد از ما، فرزندان ما و اين رخداد تأثي. العمر ميخكوب كنندمختلف خود را به ستون يادگيري مادام

 :به طور كلي مي توان گفت ".فرزندان فرزندان ما در قرن بعدي خواهد گذاشت و ما در شروع اين رويداد هستيم
موضوع تخصصي آموزش مداوم براي باال بردن سطح علمي مربيان به برنامه آموزشي اضافه شد  1980پس از سال 

بين المللي انجام گرفت كه در جهت هدايت مجدد نظامهاي آموزشگاهي وارتقاء و و تالشهاي وسيعي در سطح 
و پرورش حرفه اي و همگاني براي مشاغل مطرح شد و  گسترش آموزش، به آموزش مداوم و نيز نظريه ي آموزش
                                                               .)1387كريمي و همكاران، ( اين خود يك فلسفه اي جديد براي آموزش و پرورش بود

  نظريه هاي آموزش مداوم
نمونه  3در اهميت مفهوم آموزش مداوم چندين نظريه به رسميت شناخته شده است كه در زير به طور خالصه به 

   :از مهمترين آن ها اشاره شده است
  )1989( 21اليونهنظريه  -1
وي معتقد بود كه هفت . اليونه يك ابزار پژوهشي پايا به نام ويژگي هاي يادگيرندگان مادام العمر تدوين كرد 

  : عامل روي تمايل و توانايي افراد براي شركت در فعاليتهاي يادگيري مادام العمر تاثير مي گذارد
شغل و حرفه را منعكس مي سازد و اين تعهد را با  درجه ي تعهد به :رشد حرفه اي به واسطه ي يادگيري  -

  .شايسته ماندن به واسطه ي يادگيري هاي متنوعي ثابت مي كند
    .آيتم هايي را در بر دارد كه گرايش به موفقيت و خودانگيزه دهي فرد را نشان مي دهد :انگيزه موفقيت - 

تسلط به مهارتهاي يادگيري مناسب، هوش و نيز  آيتم هايي كه اين عامل را در بر مي گيرند،: تعليم پذيري -
  .توانايي به كارگيري منابع و امكانات را براي باال بردن يادگيري، منعكس مي كنند

                                                      
20. Walters 
21 Livneh .  
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اين آمادگي شامل توانايي كنار آمدن با تغيير و توانايي به كارگيري تغيير به عنوان يك : آمادگي براي تغيير -
                                                                                                                                    .     رويكرد يادگيري است

شامل همه ي نگرش هاي يادگيري توصيف شده از جمله، نگرش به هدف : روابط علي براي شركت در يادگيري -
نمره ي باال در اين عامل نشان دهنده ي .   هاي يادگيري است يادگيري، نگرش به يادگيري و نگرش به فعاليت

  .ي باال و قوي به آموزش استنگرش و انگيزه
هايي است كه مشاركت والدين در يادگيري و نيز توجه آنها به آموزش شامل آيتم :زمينه ي تحصيلي خانواده -

  .فرزندانشان را نشان مي دهد
تمايل افراد را با نگاه به يادگيري، از اين منظر كه چگونه آن را با برنامه هاي آيتم هايي كه : نگرش به آينده -

  .                                                                                شخصي آينده ي خود متناسب مي كنند، را شامل مي شود
  )                  1996( 22نظريه سوپر -2

ي تركيب كرد كه در آن كاركنان به واسطه» حلقه هاي كوچك«تئوري خود را با مفاهيمي به نام سوپر، اصل 
، گذران و بازنشستگي، در همه ي مشاغل شان خود را )استقرار(، برقراري )اكتشاف(هاي رشد، شناسايي دوره

هاي شغلي هر فرد مطابق طول زندگي، سوپر ادعا مي كند كه پيشرفت -در نظريه روند زندگي. بازيافت مي كنند
است كه براي هر فرد نيز منحصر به فرد ) روند زندگي افراد، طول زندگي افراد و مفهوم خودپنداره( سه وجه 

           :                                                                                                  دو اصل مهم اين نظريه عبارت اند از.است
  .                                                                     توسعه فردي، يك فرايند مستمر است -1
خود «و » خود شخصي«اين مفهوم شامل دو بعد . رفتار انسان را تحت تاثير قرار مي دهد "خود"مفهوم  -2

در افراد به مرور زمان تغيير مي كند و تحت تاثير تجارب آنها قرار » خود«طبق نظر سوپر مفهوم . است» اجتماعي
  .      مي گيرد

توصيف مي كند كه ) LCR(به شكل يك رنگين كمان  1988سوپر ماهيت توسعه اي نظريه خود را در سال 
ر روند زندگي افراد د. طول زندگي مي باشد - باشد و داراي دو بعد اصلي روند زندگياساس نظريه ي سوپر مي

كنند كه شامل كودك، دانش آموز، اوايل جواني، شهروند، والد، نقش ايفا مي 9بسته به مدت زمان زندگي خود 
اما در طول زندگي به دوره هاي بلوغ، بزرگسالي، ميانسالي و . همسر، خانه دار، شاغل و بازنشسته مي باشد

ها، نيازها و به طور عمومي ي براي توسعه مفهوم خود، نگرشسالگي را فرصت 14سوپر از تولد تا . رسدكهنسالي مي
  . داندمي» جهان كار«

                                                      
22 Super  
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 ₧‗ŋΔŖ ΑĜΐε ΒŠ‼ΔŎ(LCR))ŏťΜŦ1988(

α ŊΜε

ŖΜΏ◦ ũΔėŊ

ŋΔΛŏΚŪ

ΈỲĜŪ

ŋΉėΛ ĜŠ ŎėŊ ΗΔĜŅ

₧‗ŋΔŖ ⁿĜΙ ũ⅞Δ
ΒŠΕŦ

ⁿ ŎėŋΚ‼Δ

₧‼ĨŧūΔŖĜġ

₧ĨŠẃ⅝ΜΏ ΈΏėΜẂ
•₧ņŠŎĜħ
•ⁿŊĜųĨ⅝ė-₧ẂĜΐĨįė

₧ųņŪ ΈΏėΜẂ
•₧ΔėΛŎ
•₧σŠΘΜΉΜŠġ

₧ǼŠ█ ΈΏėΜẂ
•ŎĜε ŎėŖĜġ
•ΌėŋņĨŦė n ĜΙ ΖΜŠŪ

₧‗ŋΔŖ δ ĢŦ ΈΏėΜẂ

  
  )1988سوپر، (رنگين كمان زندگي  -1شكل

   23واترستوننظريه  -3
اين  مالحظه يي مفهوم آموزش مداوم، فهرستي از ويژگيهاي قابل با انجام مطالعاتي درباره، )2001(واترستون 
                                                                    : خالصه اي از اين ويژگيها عبارتند از. را تهيه كرد نوع آموزش

باعث كسب ديدگاه جامعي درباره ي مهارتها و تجاربي مي شود كه با آموزش در سراسر دوران  :كل گرايي -1
                                                                                                             .زندگي به دست مي آيند

درك  اجتماعي علم و زندگي از طريق در هم تنيدگي برنامه ي درسي و انسجام ميان حرفه آموزي،: انسجام -2
                                                                                                                          .مي شود

  . يابدبا تنوع يا گوناگوني محتواي آموزش، شيوه هاي يادگيري و زمان يادگيري تحقق مي :انعطاف پذيري -3
                      .توسعه آموزش مادام العمر نياز به هدايتهاي اجتماعي و فردي دارد :فرصت يا انگيزش -4
                                       .محور اصلي اين آموزش، يادگيري چگونه ياد گرفتن است: قابليت آموزش - 5
توجه به اين نكته كه آموزش مي تواند به شكل رسمي، غير رسمي و اتفاقي انجام مي  :وجه تمايز اجرايي -6

                                                                                              .                                 شود
تشخيص آنكه كاركرد محوري و اجتماعي آموزش، رشد انسان است تا تمام  :كيفيت زندگي و يادگيري -7

   .»استعدادهاي بالقوه اش بالفعل شود
   

   پيشينه پژوهش
درمورد آموزش مداوم، پژوهش هاي چنداني يافت نمي شود و مطالعات پژوهشي اندكي در اين زمينه انجام شده 

  : مطالعات مرتبط با اين موضوع به شرح زير مي باشد. است
، در گزارش مقاله ي خود با 1376كميسيون بين المللي آموزش و پرورش براي قرن بيست و يكم در سال  -

در اين گزارش آمده است يادگيري به وسيله ي . مفهوم مشابهي ارائه داده است» گنج درون يادگيري؛«عنوان 
                                                      

23 watterston 
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يادگيري براي دانستن، يادگيري : كه عبارتند از. چهار اصل حمايت مي شود كه هدف آموزش را تشكيل مي دهند
شده توسط اين كميسيون،  مفهوم ارائه. براي انجام دادن، يادگيري براي زندگي با ديگران و يادگيري براي بودن

يادگيري مادام العمر، نه تنها به دليل تغيير ماهيت كار بايد پذيرفته شود، بلكه بايد فرايند شكل « : عبارت است از
گيري كل موجوديت انسانها يعني، دانش، تواناييها و همچنين توانايي ذهني نقادانه و توانايي عمل كردن آنها را در 

                                                                 »          .بر گيرد
 »العمر مادام آموزش راهكارهاي و اهداف، اصول،«عنوان  با خود ارشد كارشناسي نامه پايان در ،)1381( علوي -
آموزش مداوم، به موانعي از جمله فقدان فرهنگ  و پرداخته العمر مادام آموزش مختلف ابعاد شناخت و مطالعه به

كند و براي مي عدم تخصص، تمركز گرايي، طبقاتي بودن جامعه، بيسوادي در اجراي آموزش مادام العمر اشار
برطرف كردن اين مسايل راهكارهايي چون برنامه ريزي، تبليغات، ارزشيابي و افزايش تحقيقات، تغيير ساختار 

                                                                           . اد ميدهدآموزشي، آموزش مسوالن و گسترش منابع اطالعاتي پيشنه
به اين » ضرورت و نقش آموزش در بهسازي نيروي انساني و توسعه«، در تحقيقي با عنوان )1388(جليل وند  -

كند، توسعه اقتصادي و اجتماعي يك كشور را تعيين مي نتيجه رسيده است كه آنچه در نهايت خصوصيت روند
 اين منابع انساني هستند كه سرمايه ها را متراكم. منابع انساني آن كشور است، نه سرمايه و يا منابع مادي ديگر

 بنابراين چنانچه كاركنان آموزش مرتبط با شرح وظايف را ببينند بهتر. مي سازند و توسعه ملي را پيش مي برند
                                                                                       .توانند در ارتقاء سطح كارايي سازمان خود سهيم باشنديم
بررسي مقايسه اي آموزش مداوم براي توانمند سازي «، در تحقيقي تحت عنوان )1391(بازرگان و خرازي  - 

به اين نتيجه رسيده اند كه وضعيت آموزش مداوم » هاي پزشكي و فني دانشگاه تهرانمنابع انساني در دانشكده 
از نظر تركيب و محتوا براي توانمند سازي منابع انساني در هر دو دانشكده پزشكي و فني دانشگاه تهران، براساس 

        . در حد نسبتا مطلوب قرار دارد) مطلوب، نسبتا مطلوب، نامطلوب(اي يك طيف سه درجه
به اين » ضرورت بررسي يادگيري مادام العمر و خاستگاه نظري آن«، در پژوهشي تحت عنوان )1393(سعيدي  -

اين نوع يادگيري . است 21نتيجه رسيد كه، يادگيري مادام العمر به عنوان يك اصل مهم زندگي در قرن 
ي افراد و منابع حمايتي و به انگيزهرويكردي چند بعدي از خودآموزي است كه در تمام طول عمر جريان دارد 

  .وابسته است
در بحثهاي پيرامون يادگيري مادام العمر، دو رويكرد كه اظهار داشته است در پژوهش خود ، )1999( 24والترز -

ه آموزي از ديدگاه سرمايه انساني و ديگري عدالت فوجود دارد، يكي حركت به سوي تعامل ميان آموزش و حر
وي معتقد است كه در اين زمينه بايد هم رشد . عقايد مربوط به برابري و اصالح جامعهاجتماعي بر حسب 

        .    اقتصادي و هم توسعه اجتماعي را كه هر دو اهدافي قابل توجه هستند مدنظر قرار دهيم
 هاي آموزشي و عملكرد سازماني در موسسات كوچك ودر پژوهشي ارتباط بين رويه) 2001( 25چان هانگ -

- هاي آموزشي پيشرفتههايي كه داراي سيستمدهد كه شركتهاي پژوهش نشان مييافته. متوسط را مطالعه نمود

اند و از حمايت قوي و موثر مديريت براي آموزش برخوردارند، بيشترين موفقيت را در به حداكثر رساندن اثر 

                                                      
24 Walters 
25 Chun Huang 
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  .  برنامه هاي آموزشي شان دارند
                                                                                                                                            

  روش شناسي
. روش مطالعه حاضر، روش كيفي مي باشد كه به صورت بررسي اسناد و مدارك و فراتحليل انجام گرفته است

بدين ترتيب كه مطالعه اي در شركت فوالد . موزش مداوم مي باشدتمركز اين مطالعه، بر ساختار و طرح و زمينه آ
مباركه اصفهان درمورد شيوه هاي سياست گذاري و سازماندهي آموزش مداوم انجام شد و براساس آن، بصورت 

  .فراتحليل، اين سياستها و استراتژيها استخراج گرديده و ارائه گرديده است
  مشاركت كنندگان و قلمرو پژوهش  

تحقيق كيفي كه هدف، فهم عميق تر پديده هاي مورد بررسي و در اغلب موارد كشف يا آزمون نظريه هاست، در 
به اين . محقق به انتخاب نمونه هايي مي پردازد كه با توجه به هدف تحقيق تجربه و اطالعات كافي داشته باشند

 .اندژوهشي تحقيق را تشكيل دادهي پترتيب، مديران و مسئوالن واحد آموزش شركت فوالد مباركه جامعه

  روش نمونه گيري
زيرا براي انتخاب نمونه ها مالك مورد نظر، تخصص، تجربه و اطالع افراد . روش نمونه گيري، از نوع هدفمند است

از موضوع مورد پژوهش بوده و هدف، آن است كه از طريق افراد انتخاب شده درك عميقي از موضوع مورد مطالعه 
بر پايه ي (نفر از مديران و كاركنان كه همگي عضو كميته تحول بودند  7در اين پژوهش تعداد  .حاصل گردد

  . به صورت هدفمند انتخاب شده و مورد مصاحبه قرار گرفته اند)  تجربه و آگاهي
  ابزار هاي پژوهش

ت از ابزارهاي در اين پژوهش با توجه به موضوع پژوهش و ماهيت كيفي بودن آن به منظور جمع آوري اطالعا
براي تجزيه و تحليل اطالعات به . استفاده شده است) از نوع نيمه سازمان يافته(تحليل اسناد و مدارك و مصاحبه 

. دست آمده از اسناد و مدارك و مصاحبه ها، از روش تحليل محتواي كيفي از نوع قياسي استفاده شده است
است كه با استفاده از اين روش، به  در تحقيقات كيفي ييكي از مباحث مهم و كاربرد ي قياسي،تحليل محتوا
پرداخته شده است و از اطالعات جمع آوري شده به استخراج داده هاي مورد  ي جمع آوري شدهها وارسي داده

به اقتضاي شرايط و با در نظر گرفتن همه جوانب موضوع، پژوهشگر با اعضاي كميته ي . نظر پرداخته شده است
د مباركه طي چهار مرحله تا رسيدن به اشباع نظري، مصاحبه ي نيمه سازمان يافته اجرا كرده تحول شركت فوال

 ها واز اين طريق به تحليل گفتار. در ادامه پس از مقوله بندي، به توضيح و تفسير نتايج پرداخته شد. است
، مفاهيم مورد نظر استخراج سپس بصورت فراتحليل. ه شدپرداخت مصاحبه هامقاالت، اسناد و مدارك، ، هانوشتار
  .گرديد

  يافته ها
  فرايند سازماندهي آموزش مداوم در شركت فوالد مباركه اصفهان چگونه است؟) سؤال اول

براي بررسي اين سوال، شيوه هاي سياستگذاري و سازماندهي آموزش مداوم در اين شركت مورد مطالعه قرار 
. براساس تعريف اين شركت، سياست آموزشي، مسير رسيدن به اهداف آموزشي را مشخص مي كند. گرفت
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است كه سازمان  سياست گذاري آموزشي در شركت فوالد مباركه اصفهان، مسيري مشخص و برنامه ريزي شده
براي رسيدن به اهداف خود تدوين كرده است و شامل تدوين چشم انداز، تدوين مأموريت و تدوين استانداردها 

شركت فوالد مباركه اصفهان، سياستهاي كلي براي  TTP(26(براساس برنامه جامع آموزش كاركنان . مي باشد
  :سازماندهي آموزش مداوم كاركنان عبارتند از

  .                                                                              منظم سطح مهارت كاركنانتعيين  -1
  .                                                    تعيين نيازهاي مهارتي و دانش مورد نياز مشاغل سازمان -2
                                                                .      برنامه ريزي جهت رفع نيازهاي تعيين شده -3
  .                                                        كنترل اثربخشي اقدامات انجام شده و بهبود مستمر آنها -4
   .                  هاي آموزشي طبق برنامه هاي مصوبنظارت در تدوين و اجراي برنامه -5
: 1999استقرار، نگهداري و بهبود مستمر سيستم مديريت آموزش و توسعه منابع انساني بر اساس استاندارد  -6

  . در كليه واحدهاي عملياتي و بنيادي شركت 10015ايزو 
در شركت فوالد مباركه اصفهان، سياست اصلي براي سازماندهي آموزش مداوم كاركنان، با توجه به برنامه ي 

اين استاندارد، راهنمايي هايي را جهت . مي باشد 10015، استقرار استاندارد ايزو )TTP(ش كاركنان جامع آموز
ياري رساندن به سازمان و كاركنانش هنگام پرداختن به مسائل آموزشي ارائه مي دهد؛ چرا كه هدف از استقرار 

  :   اين استاندارد
  .با صالحيت كاركنانضرورت تجزيه و تحليل نيازمنديهاي آموزشي مرتبط  -
  .پوشش دادن نيازمنديهاي فوق الذكر، با انتخاب آموزش مناسب -
بررسي تأثير عوامل دروني و بيروني شامل تغييرات بازار، فناوري، نوآوري و نيازمنديهاي مشتريان و ساير  -

  .ذينفعان روي اهداف سازمان و عملكرد كاركنان مي باشد
مديران و كاركنان شركت فوالد توانسته اند در همه ي سطوح، ارتقاي سطح نتايج مصاحبه ها نشان داد كه، 

آگاهي، دانش و توان خود و كاركنان را جزء برنامه هاي اصلي خود قرار دهند و در برنامه هاي ذيربط مشاركت 
ت اصلي خود در اين راستا، استفاده از مدل تعالي آموزش و توسعه منابع انساني را جزء سياس. فعال داشته باشند

از آنجايي كه فلسفه اصلي هر مدل سرآمدي، ارزيابي وضعيت موجود سازمان و ارائه راهكارهايي جهت . مي دانند
  :بهبود وضعيت و شرايط كسب و كار است، اين مدل نيز داراي دستاوردهاي زير است

  .جاري سازي و تعميق فرهنگ ياددهي و يادگيري براي كاركنان و مديران -1
  .به نظام مند شدن فرايند آموزش در شركت كمك -2
  . كمك به بازنگري سيستم نيازسنجي آموزش به صورت همه جانبه و علمي -3
  .كمك به عملي شدن برنامه ريزي آموزشي شركت و كمك به اجراي كيفي و اثربخش آموزشها -4
  .ارتقاء سطح اثربخشي آموزشها از طريق ارائه راههاي بهبود -5
  .زشها به استراتژيها و اهداف كالن و اختصاصي شركتاتصال آمو -6

. براي بررسي نحوه سازماندهي سياستهاي آموزشي، به بررسي اظهارنامه آموزشي و تحليل مصاحبه ها پرداخته شد
                                                      

26 Total Training Plan 
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. براساس اظهارنامه آموزشي در شركت فوالد مباركه اصفهان، سياست ها توسط رهبران شركت تنظيم  مي شود
نفر از معاونين و  70بالغ بر (اعضاي هيئت مديره، مدير عامل و اعضاي كميته راهبري : ملتركيب رهبران شا

رهبران شركت، در امر آموزش و توسعه، به تعيين مأموريت، چشم انداز، ارزشها و اصول اساسي . مي باشد) مديران
مچنين براي آموزش و يادگيري ه. آموزش و توسعه سازمان پرداخته و نقش الگو را در فرهنگ تعالي ايفا مي كنند

رهبران، به طراحي و . مداوم، در كاركنان ايجاد انگيزه كرده و از اقدامات آموزشي آنها حمايت و قدرداني مي كنند
آنها با اطمينان از طراحي و تدوين استراتژي هاي آموزش مبتني بر . تدوين استراتژي هاي آموزشي مي پردازند

هاي آموزشي آنها در راستاي تحقق كنند كه اقدامات و فعاليتسازمان، تضمين مينيازها و اهداف كاركنان و 
در شركت براي اجراي سياست ها، ابتدا فرهنگ يادگيري و . هاي سازماني استچشم انداز، اهداف و استراتژي

. ده استتوسط مديران در كاركنان استقرار و نهادينه ش) 1ي آموزشي در جدول براساس اظهارنامه(ياددهي 
اي است كه در آن مديران و مسئوالن درمورد تعهدات خود نسبت به كاركنان اظهاراتي منظور از اظهارنامه، نوشته

. شودتوسط اداره ثبت اسناد به واحدها ابالغ مي) اظهارنامه(كنند و به صورت رسمي در ضمن ورقه ي مزبور مي
-نه معيار مدل تعالي توسط اعضاء كميته تحول تدوين مي در اصل اظهارنامه، خود اظهاري واحد آموزش براساس

 ). كتاب اصطالحات كليدي شركت(شود 

  
  )براساي اظهارنامه آموزشي شركت فوالد مباركه اصفهان(معيار فرهنگ يادگيري و توسعه  -1جدول 

 در شركت فوالد مباركه  معيار
  
  
  

فرهنگ يادگيري و 
  توسعه
  
  
  
  

سازمان ارزش تلقي شده و كليه فرايندهاي حوزه منابع  يادگيري و سرعت يادگيري در-
  .انساني با آن مرتبط مي شود

از راهكارها و فرصتهاي يادگيري غيررسمي براي تشويق و ترويج توسعه كاركنان در  -
  .سازمان استفاده مي شود

از ابزارها و فناوري هاي نوين اطالعاتي و ارتباطي همچون اينترانت   و اينترنت و  -
يستمهاي مديريت اطالعات در راستاي توسعه محيط يادگيري مستمر رسمي و غير س

  .رسمي بهره گرفته  مي شود
شيوه هاي انگيزشي چون سيستم هاي پرداخت، ارزيابي عملكرد، كارانه، پاداش، در  -

  .راستاي تشويق و ترغيب كاركنان به آموزش و توسعه به كار گرفته مي شود
نوآورانه اي چون شناسايي و معرفي كاركنان و مديران فعال در  از شيوه هاي بديع و -

برنامه هاي آموزش و توسعه سازمان براي نهادينه سازي فرهنگ يادگيري و توسعه استفاده 
  .مي شود

واحدهاي سازماني پيشرو و فعال در آموزش و توسعه شناسايي واز طريق برگزاري  -
 .و تقدير مي شوندجشنواره ها و برنامه هاي مرتبط، معرفي 

نتايج مصاحبه ها نشان داد رهبران شركت فوالد مباركه اصفهان، براي تدوين سياستهاي آموزشي به تحليل و 
در ضمن عالوه بر تحليل بخش آموزش، . شناسايي دقيق بخش آموزش و زمينه هاي فعاليت آن اقدام كرده اند

يان تصميم گيري و حتي جنبه هاي اجتماعي، فرهنگي، جمعيتي، اقتصادي و سياسي كه احتماأل بر جر
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به طور كلي مي توان گفت، رهبران و مديران فوالد مباركه . فرايندهاي اجرايي اثر مي گذارد، را در نظر گرفته اند
  : اصفهان با انجام رويكردهاي زير، نقش الگويي خود را در سازماندهي آموزش مداوم ايفا مي نمايند

برابر  5/2اي آموزشي؛ به طوري كه نفر ساعت آموزش مديران تقريبا هشركت فعال و دائمي رهبران در دوره) الف
  . ساير كاركنان است

شركت مديران در دوره آموزش رسمي مديريت اجرايي كه به صورت منظم و بدون غيبت و با عالقه مديران ) ب
  . در دست اجرا است

سائل آموزشي و ارائه راهكارهاي برگزاري جلسات متعدد رهبران با مسئوالن آموزش در خصوص چالشها، م) ج
  . مناسب جهت بهبود فرايندها و برنامه هاي آموزشي

  . برگزاري جلسه با كارآموزان دانشگاهها و توجيه و دريافت بازخورد از آنها) د
برنامه جامع آموزش كه حاوي استراتژي ها، اهداف و برنامه هاي كالن آموزش بوده و همه ساله  TTPتهيه ) و

  .         ه تاييد و تصويب مديريت ارشد شركت رسيده و به مورد اجرا گذاشته مي شودتهيه و ب
فرايند سازماندهي آموزش مداوم در شركت فوالد مباركه اصفهان، بصورت تكرار مداوم برنامه هاي آموزشي و دوره 

منظور از فرايند آموزش . مي باشد) هر ساله(ها جهت ارتقاي دانش كاركنان متناسب با نيازسنجي به عمل آمده 
مداوم در شركت فوالد، مراحل و گامهايي است كه براي تحقق اهداف آموزش مداوم در شركت فوالد مباركه مورد 

ي آموزشي شركت فوالد مباركه اصفهان، كه براساس مدل تعالي و براساس   اظهارنامه. استفاده قرار گرفته است
تدوين شده است؛ ) ريزي، اجرا و ارزشيابي استنيازسنجي، برنامه كه شامل مراحل،( 10015استاندارد ايزو 

هاي آموزش و ارتقاء شايستگي و توانمندي شركت فوالد در امر آموزش و توسعه، براي نيل به اهداف و استراتژي
زيه منابع انساني، نيازهاي آموزشي كاركنان و مديران خود را در سه سطح سازماني، شغلي و فردي، شناسايي، تج

هاي كند و به منظور پاسخگويي به حداكثر نيازهاي آموزشي شناسايي شده، برنامهبندي ميو تحليل و اولويت
كاربردي، به روز و متناسب نياز سازمان، شغل، فرد و در مقاطع زماني كوتاه مدت، ميان مدت و بلند  - آموزشي

كنند تا با ابع، امكانات سازماني طراحي و تدوين ميها، منهاي آموزشي، اولويتمدت و براساس اهداف و استراتژي
. ايجاد محيط يادگيري مناسب، تغييرات مورد نظر در شركت كنندگان و فراگيران پس از اتمام آموزش ايجاد شود

همچنين در امر آموزش، امكانات، منابع و بسترهاي الزم براي اجراي اثربخش برنامه هاي آموزشي تدوين شده با 
هاي آموزشي و فرايندهاي آموزش را همچنين برنامه. كنندهاي اجرايي موثر فراهم ميها و رويهاز سيستماستفاده 

با استفاده از الگوي پاتريك، مورد ارزشيابي و پايش قرار داده و از نتايج آن در جهت بازنگري و بهبود مستمر 
  . رويكردهاي جاري و اتخاذ تصميم هاي آموزشي استفاده  مي كنند

مي  10015نتايج مصاحبه ها نشان داد كه فرايند آموزش در شركت، يك فرايند سيستمي براساس استاندارد ايزو 
قسمت آموزش در شركت فوالد . مي باشد) نيازسنجي، برنامه ريزي، اجرا و ارزشيابي(باشد كه شامل چهار مرحله 

هاي مختلف كه بيشترين تقاضا و ضرورت قسمتمباركه، هر ساله صدها سر فصل آموزشي را، با توجه به نيازهاي 
هاي مجزا كه بر طبق از طرفي ديگر، واحد آموزش عالوه بر سرفصل. كندريزي و تدوين ميرا دارد، برنامه

شود براي تمامي پرسنل در بدو استخدام به مدت يك ماه به درخواست قسمتهاي مختلف شركت، درخواست مي
ساعت  1100از آن شش تا نه ماه آموزش شغل مورد نظر را، كه حدود  صورت فشرده كالس توجيهي و بعد
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تمامي دوره هاي آموزشي توسط اساتيد مجربي ارائه مي گردد كه از بين . گيردآموزش مداوم است، در نظر مي
. گردندي مورد نظر، چه در داخل و چه در خارج شركت، انتخاب مياساتيد دانشگاهي و كارشناسان خبره در حوزه

فرايند آموزشي در كارخانه فوالد مباركه به نحوي است كه ابتدا از طرف مديريت هر قسمت نيازهاي آموزشي 
ي بعد توسط هاي آموزشي تقاضا شده در مرحلهاين برنامه. گرددبراي افزايش مهارت كاركنان اعالم مي

ريزي و اجرا نياز را دارد در اولويت برنامه گردد و برنامه هايي كه باالترين تقاضا ومتخصصان امر اولويت بندي مي
ريزي، سرفصل آموزشي و اهداف مورد ي برنامهدر مرحله. گيرندهاي بعدي هستند قرار ميكه به ترتيب در گام

ي استاد و تعيين استاد شود؛ بررسي رزومهي اجرا گذاشته ميگيرد و بعد به مرحلهنظر آموزش مورد بحث قرار مي
با شروع شدن دوره، كار . مورد نظر و در نهايت بستن قرارداد با استاد مورد نظر نيز در اين مرحله جاي مي گيرند

قابل توجه آن . ارزيابي دوره نيز آغاز مي گردد و با طي شدن كالس آموزشي، مراحل ارزيابي نيز انجام مي گيرد
  . نزديك به شش ماه به طول مي انجامدكه معموال بررسي اثربخشي دوره 

  فرايند سازماندهي استراتژيهاي آموزش مداوم در شركت فوالد مباركه اصفهان چگونه است؟) سوال دوم
در شركت فوالد مباركه اصفهان، استراتژي، به معناي نحوه رسيدن سازمان به چشم انداز و اهداف سازمان مي 

ا مبتني بر درگير كردن كاركنان، منابع و فرايندها جهت دسترسي به اهداف در اين شركت، تعيين استراتژيه. باشد
 . آمده است 2نقشه استراتژي اين شركت در شكل . مي باشد

  
  )95-93افق (نقشه استراتژي شركت فوالد مباركه اصفهان  -2شكل 

 

با توجه به نقشه استراتژي و نقشه اهداف و شاخص هاي كليدي عملكرد واحد آموزش، تحقيق و توسعه؛ استراتژي 
  : هاي حوزه آموزش و توسعه كاركنان شركت فوالد مباركه اصفهان عبارتند از
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  .مديريت مؤثر هزينه ها در كليه ي مراكز هزينه نيروي انساني -1
  گيزشي كاركنان واحد آموزشافزايش سطح رضايت شغلي و ان -2
  ارتقاي كيفيت آموزش  -3
  توسعه قابليتهاي مديران و بهبود سبك رهبري آنان  -4
  ارتقاي ايمني و سالمت كاركنان -5
  توسعه شايستگي ها و جانشين پروري  -6
  بهبود ارتباطات و تعامالت دو سويه با كاركنان  -7
  ارتقاي عملكرد كاركنان  -8
  شاخص هاي عملكردي فرايندها كنترل اثربخش  -9

  تعميق تعالي سازماني، آموزش و توسعه  -10
  توسعه مشاركت، كارگروهي و مديريت دانش در واحد آموزش  -11
  ارتقاء و توسعه سيستم هاي اطالعاتي واحد آموزش  -12

تدوين شده، مديريت نتايج مصاحبه ها نشان داد در شركت فوالد مباركه اصفهان، يكي از مهمترين استراتژي هاي 
و ) اينترنت(شركت فوالد مباركه با استفاده از شبكه جهاني . ها در بخش آموزش كاركنان استمؤثر هزينه

هاي آموزشي ها، دورهاي و كاهش هزينهدر جهت باال بردن تواناييهاي فردي و مهارتهاي حرفه) اينترانت(سازماني 
در زمينه هاي ) باطات، دوره هاي سرپرستي، دوره هاي آشنايي با رايانههاي فناوري اطالعات و ارتدوره: (كه شامل

اين نوع آموزشها محدوديت زماني و مكاني . شغلي و تخصصي كاركنان است را به كاركنان خود ارائه كرده است
  . ندارد و دسترسي به منابع متعدد آموزشي سريعتر است

آموزش كاركنان شركت فوالد مباركه اصفهان، در امر آموزش و ي آموزشي و برنامه جامع با توجه به اظهارنامه
ي آموزش از يك طرف، با توجه به مقتضيات محيطي و دروني، مأموريت، چشم انداز، هاي حوزهتوسعه، استراتژي

هاي آموزشي در راستاي شود تا برنامهاهداف و استراتژي هاي سازمان و استراتژي منابع انساني تدوين مي
هاي محوري سازمان تدوين و اجرا شود؛ از طرف ديگر، براساس تجزيه و تحليل نيازها و به استراتژي دستيابي

در چهار منظر مالي، مشتري، (استراتژي  26در شركت فوالد مباركه اصفهان . شودانتظارات ذينفعان تدوين مي
هاي مديران، در قالب جلسات و كارگاهنفر از   70اي بالغ بر توسط كميته) فرايندهاي داخلي و رشد و يادگيري

استراتژي،  26از اين . شودها و نقشه استراتژي سطح شركت، تدوين و بازنگري ميتحليلي استراتژي -كارشناسي
اي و نقشه هاي وظيفههر دو سال يكبار استراتژي. باشداستراتژي مربوط به آموزش مداوم منابع انساني مي12

شود و سپس در بازنگري و مجددأ تدوين مي 27ا استفاده از رويكرد كارت امتيازي متوازناستراتژي منابع انساني ب
سازي شده و تابلوي اهداف استراتژيك به صورت آبشاري، جاري) از جمله مديريت آموزش(سطح واحدهاي تابعه 

مديران و كاركنان روش اطالع رساني استراتژي ها و اهداف منابع انساني و آموزش به . مربوطه تدوين مي شود
و سازمان ) SEM(شركت از طريق تابلوهاي اهداف منابع انساني، نرم افزارهاي سيستم مديريت استراتژيك 

                                                      
  .استراتژي و عملكرد سازمان را از چهار منظر مالي، مشتريان، فرايندهاي داخلي و رشد و يادگيري مورد بررسي و ارزيابي قرار مي دهد  5
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  .الكترونيك، برگزاري جلسات اطالع رساني پيشرفت اهداف، و برگزاري نمايشگاه تحول مي باشد
 

  بحث و نتيجه گيري 
كه، نشان مي دهد كه اين شركت با پياده كردن ويژگيهاي بررسي سياستها و استراتژيهاي شركت فوالد مبار

اين امر بويژه با . سازمان يادگيرنده، توانسته است نياز به يادگيري و اهميت آن را در كل سازمان جاري نمايد
ايجاد پيوند نزديك بين كادر رهبري و مديريت شركت با آموزش و سياستگزاري براي آن، بيشتر امكان تحقق 

، "رنگين كمان زندگي"اين وضعيت، شرايط را براي حركت در مسير آموزش مداوم، و يا به گفته سوپر . تيافته اس
  . فراهم نموده است

در اين شركت، تعاريف : توان گفتبا توجه به تعاريف سياست و استراتژي در شركت فوالد مباركه اصفهان، مي
چرا كه از نظر هدف و چگونگي تدوين مشابه هم هستند و اند، سياست و استراتژي مترادف هم در نظر گرفته شده

باتوجه به هدف اساسي شركت، كه همانا سودآوري . هر دو ابزار و تكنيكي براي رسيدن به اهداف آموزشي هستند
و تبديل شدن به يك سازمان يادگيرنده است، سياست هاي آموزشي در اين راستا قرار گرفته است و براي اين 

. ريزي استراتژيك و مدل تعالي استفاده گرديده است، از برنامه10015دستيابي به استانداردهاي ايزو منظور، براي 
هاي آموزشي در شركت فوالد بررسي اسناد و مدارك و مصاحبه هاي صورت گرفته بيانگر اين است كه سياست

  :مباركه اصفهان شامل موارد زير مي باشد
 .سرمايه هاي دانشيتوجه به همه كاركنان به عنوان  -1

.                                                  به يادگيري و آموزش مداوم) اعم از مديران و كاركنان در همه سطوح(ترغيب كاركنان  -2
  .مرتبط كردن دوره هاي آموزشي با كار و ارتقاي شغلي كاركنان -3
  .دي، اطالعاتي و سازمانيمحور قرار دادن آموزش به منظور توسعه ي فر -4
  .ارزشيابي مداوم در سطوح مختلف آموزشي و لزوم بازنگري و اصالح و تغيير در آن -5

بنابراين، محور اين سياستها، كاركنان به عنوان سرمايه هاي انساني مي باشند و آموزش مداوم آنها امري اساسي 
  .در نظر گرفته شده است

با بررسي اسناد و مدارك اين شركت و مصاحبه هاي صورت گرفته، استراتژي هاي آموزش مداوم را در شركت  
  :مي توان به سه دسته زير تقسيم كرد

توان استراتژي دانست كه از طريق آموزش، كاركنان را به استراتژي آموزشي را مي: هاي آموزشياستراتژي -1
به اين معنا كه كاركنان پس از دريافت اين آموزشها، دريابند كه . هدايت مي كندسمت يادگيرندگاني پويا و مداوم 

اين آموزش ها مي . همواره بايد در حال يادگيري و به روز كردن دانش ها، نگرش ها و مهارت هاي خويش باشند
- مي، آموزشهاي عموتواند در قالب توسعه دانش و مهارت كاركنان از طريق آموزش تخصصي و مهارتي، آموزش

شركت فوالد مباركه طي ساليان گذشته مدل . هاي ناشي از تحليل شايستگي و چرخش در مشاغل صورت گيرد
تعالي و استانداردهاي مختلف آن را پياده سازي كرده است و همه ساله در اين زمينه مورد ارزيابي قرار مي گيرد 

  : د زير انجام داده استموار  و براي اجراي اين نوع استراتژي اقداماتي از قبيل
آشنايي با مباني و اصول (هاي آموزشي ويژه مديران در خصوص كليات و معيارهاي مدل تعالي برگزاري دوره -1
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  ).مدل تعالي آموزش و توسعه
ايمني، بهداشت عمومي، بهداشت اجتماعي، بهداشت كار، : هاي عمومي از قبيلهاي آموزشبرگزاري دوره -2

  .دهآموزش هاي خانوا
هاي مهارتي، آموزش -هاي فنيآموزش: هاي آموزشي تحليل شايستگي و ارتقاي شغلي از قبيلبرگزاري دوره -3

هاي توسعه، سمينارهاي تخصصي، مديريت عملكرد، مشتري هاي مرتبط با طرحآموزش: از قبيل(تخصصي 
  ).مداري، بومي سازي

اي، رهبري، مديريت بحران، اخالق حرفه: تان از قبيلهاي ويژه ي مديران، رؤسا و سرپرسبرگزاري آموزش -4
  .اصول و فنون مذاكره، مهارتهاي توانمند سازي، روانشناسي شخصيتي، هم انديشي و تحول ذهني

اپراتور، تكنسين، كارشناس و سرپرست و (كنندگان هاي نيازسنجي شده براساس سطح شرتبرگزاري آموزش -5
  ).مدير

، كارت امتيازي متوازن، EFQM: هاي مشاركتي و استانداردها از قبيلر ارتباط با نظامهاي دبرگزاري آموزش -6
  .، تربيت مدرسان داخليIMS، آشنايي با 10015مديريت دانش، آشنايي با استاندارد ايزو 

  . هاي تربيت ارزياب، در زمينه ي نيازسنجي فردي، شغلي و سازمانيبرگزاري آموزش -7
  . تهيه ي بروشورهاي آموزشي، از مدل تعالي آموزش و توسعه و ارسال براي مديران و مسئوالن ساير واحدها -8
  .بازنگري برخي از فرايندهاي آموزش -9

  .تشكيل تيم هاي چندگانه براي آموزش نحوه ي تهيه ي اظهازنامه ي آموزش و توسعه براساس مدل تعالي  -10
توان به توسعه ارتباطات و تعامالت بين كاركنان و مديران اين نوع استراتژي را مي: هاي ارتباطياستراتژي -2

به اين معنا  كه از طريق برقراري ارتباط با ذينفعان، اطالعات الزم را در اختيار آنها قرار داد و در واقع . تعريف كرد
تراتژي، اقداماتي از قبيل موارد زير اين شركت، براي اجراي اين نوع اس. به اطالع رساني و تسهيم دانش پرداخت

  : انجام داده است
  ). تسهيم دانش(ايجاد فرهنگ يادگيري گروهي در بين كاركنان  -1
  .برگزاري نمايشگاه، همايش ها در مورد ارتقاي روابط انساني بين كاركنان و مديران براي ايجاد تسهيم دانش  -2
  .  ي ارتباطات و تعامالت بين فرديبهبود و توسعهها در مورد ي بروشور و ديوار نوشتهتهيه -3
  .ي فناوري ارتباطات و اطالع رسانيتوسعه -4
  .برگزاري جلسات مالقات عمومي مدير عامل با رؤسا و سرپرستان -5
هاي ها و تصميم گيرياين نوع استراتژي، به معناي مشاركت دادن افراد در برنامه: استراتژي هاي مشاركتي -3

اين شركت، براي اجراي اين نوع استراتژي اقداماتي از قبيل موارد زير انجام داده . به حوزه آموزش مي باشدمربوط 
  :است

  . ايجاد فرهنگ توسعه مشاركتي، كارگروهي در شركت -1
  .مشاركت كاركنان و مديران سطوح مختلف در امر برنامه ريزي آموزشي -2
  .ه ريزي براي آموزش در واحدهاي مختلفالزام مديران به شركت در جلسات برنام -3
  .مشاركت كاركنان در امر نياز سنجي فردي، شغلي و سازماني براي تعيين دوره هاي مختلف آموزشي -4
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هاي تدوين شده در ها و استراتژيبراساس نظريه ي واترستون سياست: توان گفتبا توجه به آنچه گفته شد مي
  :                                                     هاي زير برخوردارندويژگيشركت فوالد مباركه اصفهان از 

ها و استراتژي هاي تدوين شده يك نگاه نظام مند و هدفمند به در شركت فوالد مباركه، سياست :گراييكل -1
ش، اين اطمينان را ايجاد مند در آموزامر آموزش و توسعه منابع انساني دارد، زيرا به كارگيري يك رويكرد نظام

يابد و از اين رو، همواره هاي آموزشي به طور مداوم در چارچوبي مؤثر و كارآمد توسعه ميمي كند كه  برنامه
برنامه . كندها و نيازهاي متنوع موجود در محيط هاي بسيار متغير و متحول ايجاد ميانطباق الزم را بين  سياست

  . نان، نياز شغلي و نيازهاي سازماني تدوين مي شودهاي آموزشي براساس نياز كارك
ي درسي و انسجام ميان حرفه آموزي، علم و زندگي انسجام از طريق در هم تنيدگي برنامه :منسجم و منعطف -2

هاي آموزشي، هرساله نيازسنجي فردي، در شركت فوالد، براي ايجاد انسجام بين برنامه. شوداجتماعي درك مي
ني براي شناسايي اختالف بين شايستگي هاي موجود و مطلوب كاركنان، مشاغل و سازمان صورت شغلي و سازما

ارتباط متقابل با . شودهاي آموزشي براساس نيازهاي آموزشي شناسايي شده و طراحي ميسپس سرفصل. گيردمي
تنوع يا گوناگوني محتواي  پذيري بادر شركت، انعطاف. ديگر نظام هاي منابع انساني را مورد توجه قرار مي دهد

هاي متنوع حضوري، الكترونيكي، سمينارها و يابد و آموزشهاي يادگيري و زمان يادگيري تحقق ميآموزش، شيوه
   .ها برگزار مي شودهمايش

در . هاي اجتماعي و فردي داردي آموزش مداوم نياز به هدايتدر اين ويژگي توسعه :فرصت و انگيزش -3
ن بودجه و سرمايه گذاري در امر آموزش مداوم فرصت سازماندهي اين نوع آموزش فراهم شده شركت، با داشت

ي الزم را در كاركنان براي تشويق به يادگيري و ها و دادن پاداش انگيزهاست و با چاپ بنر، پالكارد، ديوار نوشته
  . آموزش مداوم فراهم كرده اند

هاي آموزشي، بودجه ي الزم را ركت براي باال بردن كيفيت برنامهش: هاي آموزشي و يادگيريكيفيت برنامه -4
هاي آموزشي، آموزش هاي الكترونيكي براي كاهش هزينه. ها فراهم كرده استبراي طراحي و اجراي مؤثر برنامه

كه از ) كاركنان آموزش ديده(از اساتيد داخلي، . كندكه مقرون به صرفه و از نظر زماني نامحدود است برگزار مي
طراحي و اجراي اثربخش و با . كندنظر تجربه و اطالعات در سطح بااليي هستند براي آموزش كاركنان استفاده مي

هاي خود را هم ها و مهارتشود دانشگذارد و باعث ميهاي آموزشي بر عملكرد كاركنان تأثير ميكيفيت برنامه
                   . در شغل و هم در زندگي ارتقاء دهند

  

  منابع
 علوم كتب تدوين و مطالعه سازمان: تهران .تصميم گيري و تعيين خط مشي دولتي). 1371(الواني، سيد مهدي  -

  ).سمت( هادانشگاه انساني
 و اقتصاد يمجله .يادگيرنده سازمان سوي به فرايندي سازماني، يادگيري ).1381( مهدي پاريزي، نژاد ايران -

  .51 ش .مديريت
آموزش مداوم براي توانمندسازي منابع  اي بررسي مقايسه). 1391. (فر، منصوره بازرگان، عباس؛ خرازي، خرازي و جمالي -
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  .4-12، 1، ماهنامه اجتماعي، اقتصادي، علمي و فرهنگي كار و جامعه .انساني
: تهران. دخت جان پناهي سيمين ترجمه .روند تحوالت و مسائل آموزش بزرگساالن در جهان). 1373(س .ه بوال، -
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  .نشر اتحاد: تهران

  .همايش صدا و سيما. تهران .العمر و خاستگاه نظري آنضرورت بررسي يادگيري مادام). 1393(سعيدي، احمد  -
فصلنامه علمي . ضرورت و نقش آموزش در بهسازي نيروي انساني و توسعه هزاره سوم). 1383(مهدي  شريعتمداري، -

  . 9شماره  خرد،
 علوم كتب تدوين و مطالعه سازمان :تهران .خدمت ضمن آموزش ريزيبرنامه ).1392( كوروش اجارگاه، و فتحي - 

  ).سمت( هادانشگاه انساني
 كتب تدوين و مطالعه سازمان: تهران .ريزي آموزش ضمن خدمت كاركنانبرنامه). 1385(فتحي و اجارگاه، كوروش  -

  ).سمت( هادانشگاه انساني علوم
يادگيري مادام العمر، رويكرد دانشگاه در قرن بيست و ). 1387(كريمي، صديقه، نصر، احمد رضا و بقراطيان، كاظم  -

  ).سمت(ها دانشگاه اصفهان،  سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه .يكم
  .انتشارات جاويدان: تهران). ي ابوالقاسم پايندهترجمه). (1377( نهج الفصاحه،

مؤسسه : تهران). ترجمه حميد جاوداني( .تعهدي نوين: بيانيه كنفرانس علم در قرن بيست و يكم). 1379(يونسكو  -
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  فرايند يادگيري خودراهبر زمينه تداوم يادگيري مداوم

  )macClelland(ت مك كللند فو انگيزش پيشر) mazlow(مبتني بر نظريه انگيزه هاي انسان مازلو (

  3، محمد حسين بخشي زاده2، جميله غفاريان1اكرم ارجمندي 

  :چكيده

. سرعت باالي فناوري و تغييرات پي در پي در زندگي ضرورت نياز به يادگيري مداوم را به خوبي روشن مي نمايد
يادگيري مداوم داراي جامعيتي است كه كليه اجزاء و عناصر آموزش و پرورش و سطوح مختلف جامعه را در بر 

  ) 1373ابراهيم زاده . (مي گيرد
شناخت، انگيزش، عملكرد عقلي و پويايي محيط يادگيري بعنوان يك مجموعه  در يادگيري خود راهبر مولفه هاي

. شناختي.1و مجموعه اي از فرايندهاي  چند وجهيدر نظر گرفته مي شود نياز به پيشرفت پديده اي  منسجم
نوان نياز به ارتباط بع.3نياز به قدرت .2نياز به موفقيت  .1رشدي است و سه عامل انگيزش يعني.3. اجتماعي.2

  . گيردقرار  دقتمورد  دمنشا انگيزه و نياز دروني افراد مي توان
اين فرايندها عبارتند از نيازها، شناخت ها، . انگيزش به فرايندهايي ارتباط دارد كه به رفتار نيرو و جهت مي دهد

  . هيجان ها و رويدادهاي بيروني
ن خصوصيتي براي فراگير و به عنوان يك هدف در در ميان نظريات مختلف يادگيري، يادگيري خودراهبر به عنوا

  . امر يادگيري مورد توجه قرار گرفته
» تحليلي -توصيفي«به روش تحقيق » انگيزه پيشرفت مك كللند«و » نياز مازلو«در اين مقاله با استفاده از نظريه 

از نوع كتابخانه اي سعي گرديده به بررسي نياز به بالندگي و خودشكوفايي و تقويت انگيزه پيشرفت به عنوان 
پرداخته و در نتيجه با رسيدن فراگيران » برفرايند يادگيري خود راه«شاخصه هاي كاربردي در جهت بهبود 

زمينه اي براي تداوم يادگيري مداوم و پيشرفت آموزشي » خود كنترلي و خود مديريتي«خودراهبر به سطحي از 
   .فراهم گرددو شغلي 

ش نظريه انگيز» مازلو«زه هاي انسان گيفرايند، يادگيري خود راهبر، يادگيري مداوم، نظريه ان :واژگان كليدي
  » مك كللند«پيشرفت 

                                                            
 arjomandi. ak2016@gmail.com . فلسفه تعليم و تربيت يدكتردانشجوي  -مركز تهران دانشگاه آزاد اسالمي -1
  )نويسنده مسئول(
   j.ghaffarian@yahoo.com .  فلسفه تعليم و تربيت يدانشجوي دكتر -مركز تهران دانشگاه آزاد اسالمي -2

  Mohamad hosein.bm@gmail.com. فلسفه تعليم و تربيت يي دكتردانشجو -مركز تهران دانشگاه آزاد اسالمي 3-
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 مقدمه 

مفهوم يادگيري در طول زندگي به . است» يادگيري مداوم«چالش انسان امروز انفجار اطالعات و راه ورود به آن 

رسيدن به آن مستلزم راهكارها و عملي ساختن آن است يكي از عنوان كليد ورود به قرن بيست و يكم تلقي و 

  . است» انگيزه در جريان يادگيري« كارها، تقويتراهمهمترين 

يادگيري در طول دوران زندگي، كاربرد » يادگيري مستمر«م العمر اداميادگيري مداوم با عناويني مانند يادگيري، 

  . دارد

ني يعآموزش ابزاري در جهت يادگيري و يادگيري زمينه تربيت و آموزش با عنصر متحول كننده و پويا 

  . دبايد همراه گرد» مداومت«

  . اين نوع يادگيري بر روي سه محور متمركز است

  توسعه شغلي و حرفه اي . 3توسعه زندگي اجتماعي               . 2.       توسعه زندگي فرهنگي.1

  . انگيزه مانند تفكر امري طبيعي است اما نيازمند هدايت و تربيت است

  . است» نياز«افكار، رفتار، گفتار ما بر اساس انگيزه شكل گرفته و عامل و منشا انگيزه 

هر فرد بر اساس . اساس آموزش مداوم شوق و عالقه و انگيزه براي يادگيري آنچه در زندگي يك فرد نياز است

  . احساس نياز برانگيخته و از خود رفتار و گفتاري خاص بروز مي دهد

نيازهاي دروني مثل . 2فيزيولوژيكي  نياز اساسي يا.1نگيزش در انسان احساس علل ا» مازلو«نياز بر اساس نظريه 

  .و خود شكوفايي بالندگي نياز به

  . به صورتهاي گوناگون ظاهر مي گردد ، هااز نظر وي رفتار هر فرد در پاسخ گويي به اين نياز
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بعنوان يك هدف در  و عنوان خصوصيتي براي فراگيردر ميان نظريات مختلف يادگيري، يادگيري خود راهبر به 

امر يادگيري مورد توجه قرار گرفته كه نسبت به سطوح مختلف اعم از دانش آموزي دانشگاهي آموزش بزرگساالن 

  . و آموزش هاي شغلي و حرفه اي متغير است

  مباني نظري

  تعاريف ومفاهيم

  . از نظر لغوي به معني روش ويژه انجام كار كه شامل مراحل و فعاليتهاي متعدد استفرايند 

  . در علوم مختلف معاني مختلف داردكه » proceپروسه «فرايند يا 

  در كل فرايند به مجموعه فعاليتهاي بهم پيوسته اطالق مي شود و براي ايجاد يك يا چند متغير تعريف شده

از سوي بندورا مطرح و يكي از مفاهيم مورد  1967سازه اي است كه در دهه  خودراهبري و خود تنظيمي 

  . مفهوم خود ساماني يا خود نظم دهي، خود راهبري است» بندورا«اجتماعي  –تاكيد نظريه شناختي 

توانايي شروع كردن ، دست كشيدن از فعاليتها مطابق با : بندورا خود تنظيمي را اين گونه تعريف مي كند

  ) 2004 سانتروك(ختن كارها با هدف دلخواه آموزشي، توانايي به تعويق اندا - تهاي اجتماعيموقعي

  ) 1386(زيبازاده . رواني است كنترل مديريت زمان و مقابله با فشار كاركرد موثر در زمينه ثقلنقطه خودراهبري 

سيف (به طور موثر سامان مي دهد  يادگيرندگان خود سامانگر فعالند و به كمك نظارت و راهبرد، يادگيري خود را

1387 (  
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توليد و هدايت انديشه ها، هيجانات، و رفتار، توسط خود فرد به منظور رسيدن به هدف يادگيري خودراهبر 

  )1995زيمرمن (

يادگيري خود نظم داده شده به عنوان نوعي يادگيري كه در آن افرادتالشهاي خود را براي فراگيري دانش بدون 

  . شخصا شروع مي كنندلم تكيه بر مع

و در  »انگيزيدن«در از اسم مص» انگيزش«ش و حركت مشتق شده به معني جنب movereاز واژه التين انگيزه 

  . لغت به معناي ترغيب، تحريك و انگيختن است

  . از نظر ديوئي عالقه يعني مجذوب شدن و عالقه مسئله اي است كه جان و دل را درگير مي سازد

انگيزه نيروي محرك فعاليتهاي انسان و جهت دهنده . بيان مي كند بدون عالقه رشد فكري وجود ندارد» وابتهد«

  ) 1387سيف (آن است 

     .شناختها.2.  نيازها.1: انگيزش به فرايندهايي ارتباط دارد كه به رفتار جهت مي دهد اين فرايندها عبارتند از

  . هيجانها و رويدادهاي بيروني-3

  . گزارش شخصي.3. ولوژييفيز.2. رفتار.1: موالً به سه طريق نشان داده مي شودانگيزه مع

  تعريف انگيزش پيشرفت 

ميل به از ميان برداشتن يا غلبه بر موانع كار، بكار انداختن نيرو و تالش براي انجام دادن كار به صورت كامل و 

  )1376خداپناهي (قابل قبول 
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  منشا انگيزه پيشرفت 

احدي را شامل نمي شود بلكه مجموعه اي از ند وجهي است كه يك صفت و ويژگي وپيشرفت پديده اي چنياز به 

  . فرايندهاي اجتماعي، شناختي، و رشدي را در بر مي گيرد

  . رشدي.3. شناختي.2. تاثيرات اجتماعي.1

  . عوامل اجتماعي مانند دوري از شرم و خجالت ناشي از شكست

  . در آينده تسلط و برتري جويي، احساس ارزشمندي، مورد پذيرش بودنتصور موقعيتهاي خوشايند 

. انگيزه مهمترين شرط يادگيري و عالقه به يادگيري محصول عواملي از جمله شخصيت و توانايي يادگيرنده است

نيرو  انگيزه فرايند زنجيره اي است كه با احساس نياز يا احساس كمبود و محرميت آغاز مي شود انگيزش به رفتار

  . داده و آن را هدايت مي كند

  . انگيزه اختصاصي.2.  انگيزه عمومي . 1. انگيزه در دو سطح قابل بررسي است

  

بر مهارتهاي مربوط به  و تسلط با دوام، گسترده براي تالش در جهت كسب دانش گرايشي:انگيزه عمومي

ي بروف. (لف زندگي ادامه خواهد يافتتهاي مختيادگيري جنبه بادوام بودن بسيار مهم است زيرا آثار آن در موقعي

1387(  

سان گرا است مثل وابسته به عوامل بيروني رويكرد رفتاري، رويكرد شناختي و رويكرد ان: انگيزه اختصاصي

  . انگيزه شايستگي لذت، خود مختاري،
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است براي پيشي گرفتن بر ديگران با توجه به مالكهاي مشخص و تالش جهت  يانگيزش پيشرفت گرايش

  ). مك كللند(كسب

كنترل  تمايل انجام كار به نحو مطلوب انگيزش پيشرفت  تالش در جهت كسب موفقيت  اهميت انگيزه پيشرفت

  اضطراب و استرس

  راهكارهاي ايجاد انگيزه پيشرفت 

توجه و اهميت به نتايج حاصله از .3 انگيختن پاسخ گويي به نيازها و فرانيازهابر .2مهم و اساسي شدن نيازها .1

توجه به عواقب . 5 توجه به اهميت حاصله از موفقيت و پيشرفت و لذت حاصله از كاميابي و موفقيت . 4 موفقيت

    . عدم رسيدن به موقعيتهاي برتر) شرمندگي حاصله از عدم موفقيت -اضطراب(شكست 

  نظريمباني 

  يادگيري خودراهبر

رفتار يادگيري، خصوصيتي براي فراگير، يا هدف در امر يادگيري در نظر : يادگيري خودراهبر را مي توان به عنوان

  . گرفت

 ، بزرگساالن»بالفين«بر اساس تئوري يادگيري  نشات گرفته وي خود راهبر از آموزش بزرگساالن مفهوم يادگير

  )1392-ملكيان ( .و يادگيري آنان بيشتر دروني است افرادي، عمل گرا، مسئله محور 

راي شناسايي نيازهاي يادگيري يادگير خودراهبر به عنوان فرايندي تعريف شده كه در آن افراد ب» نولز«از نظر 

 هايو اجراي راهبردتامين اهداف يادگيري، شناسايي منابع ،مطالب مورد نياز براي يادگيري، انتخاب خود، 
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مناسب يادگيري و ارزيابي برآينده هاي يادگيري خود بدون كمك ديگران وارد عمل شده و ابتكار عمل را در 

  )Fisher- 2001. (دست مي گيرد

  در اين تعريف به دو بعد بايد توجه كرد 

مولفه مورد نياز هم يك مسئوليت پذيري كه يك .2. خود راهبر بعنوان يك فرايند يا شيوه يادگيري ييادگير.1

  )oddi 1986(برايند يادگيري خود راهبر مي باشد 

يادگيري خود راهبر سازه اي است چند وجهي شامل تعامالت پيچيده ميان راهبردهاي شناختي، فراشناختي، 

  . انگيزش

  مزاياي يادگيري خود راهبر شامل

. افزايش قدرت، انتخاب، اعتماد به نفس، خودكار بودن انگيزش و مولفه مهارتهاي يادگيري مادام العمر مي باشد

به جستجوي منابعي مي اين نوع يادگيري، فراگيران را تشويق به توسعه توانائي خود براي ارزيابي نقايص و سپس 

  )1995لور تي. (موثر باشند فوقپردازد كه مي توانند براي رفع نقايص 

  ويژگيهاي يادگيرندگان خودراهبر

  . خود مديريتي، با اشتياق عالقمند به حل مسئله -خود كنترلي -انگيزه و اراده-

  . خودباوري، احساس رضايت، ميل به تحقق اهداف -كنجكاوي: تحريك بوسيله محركهاي دروني مانند-

آگاهي دارند و از  و نظارت بر خود. معناداريادگيري  يادگيرندگان خودراهبر همواره به مسئوليت خود در-

  )1997ون يسگار(يادگيري لذت مي برند 
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  يادگيري مداوم

دلور (مفهوم يادگيري مادام العمر با تعابيري همچون يادگيري مستمر، يادگيري در طول زندگي استفاده شده 

گزارشي با طي  سابق كميسيون بين المللي آموزش و پرورش براي قرن بيست و يك ژاك دلور رئيس) 1375(

  .1996 يادگيري گنج درون عنوان

  . براي آموزش و پرورش چهار ستون معرفي مي كند

  . يادگيري براي زيستن.4. يادگيري براي با هم زيستن.3.  يادگيري براي انجام دادن.2. يادگيري براي دانستن.1

ادگيري مداوم و عملي ساختن آن مستلزم راهكارهاي متعددي است از جمله توجه به نيازهاي دروني رسيدن به ي

  . نياز به بالندگي و خودشكوفايي و پيشرفت و موفقيت

  

  ايران  - كوموزش كميسيون ملي يونسفعاليتهاي اداره آ

آموزش و يادگيري مداوم با  كو در ايران به منظور ، ظرفيت سازي در زمينهگروه آموزش كميسيون ملي يونس

  :عناويني مانند

آموزش  -توانمندسازي كادر آموزشي -توانمند سازي كادر آموزشي -ي، آموزش براي توسعه پايدارآموزش همگان

  . آموزش صلح، حقوق بشر، مفاهيم بين المللي به فعاليت پرداخته –فني حرفه اي 

  :ر اقدام به تشكيل كنفرانسهاي در زمينهگروه آموزش در زمينه يادگيري مادام العمر در كشو
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- 2009(كو ه از طريق چهار كنفرانس جهاني يونسش كل گراياننبي -آموزش كيفي، برابري و توسعه پايدار.1

  :تحت عنوان) 2008

  فرصتهايي براي يادگيري در همه سنين و مراحل زندگي -

  شناختها، مهارتها -ارزشها: آموزش براي چه -

  ينه هاي يادگيري مادام العمر براي همه فراهم ساختن زم -

  آموزش عالي و پژوهش در خدمت آينده پايدار  -

آموزشي  و نظام ) 1391تهران (برگزاري كارگاه آموزش تفاهيم و نظامهاي جديد در زمينه يادگيري مادام العمر . 2

كشور در موردتدوين سياست ها و خط مشي هاي مناسب براي برنامه ريزي نظارت و ارزيابي فعاليتهاي  آموزشي 

  . ايران است -از اقدامات اصلي اداره آموزش بخشيدن ملي يونسلو

  )1392تهران (چشم انداز آينده  -برگزاري كارگاه يادگيري مادام العمر در ايران چالشها، دستاوردها. 3

اين موسسات و مراكز به عنوان بخشي از برنامه آموزشي يونسكو به كشورها ، براي مقابله با چالش هاي آموزشي 

  . كمك مي كند

  : المللي برنامه ريزي آموزشيموسسه بين . موسسه جهاني دفتر بين المللي آموزش

مركز بين .4 دفتر فناوري اطالعات در آموزش. 3دفتر بين المللي آموزش.2 موسسه يادگيري مادام العمر يونسكو.1

  المللي آموزش فني و حرفه اي 
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  )mazlow(تئوري نياز مازلو 

  :نها را به دو دسته تقسيم مي كندمازلو نيازهاي انسا

   فرانيازها.2. نيازهاي اساسي.1

تعلق نياز به  مانند نياز به امنيت نياز به عشق و فرانياز. 2نند نيازهاي فيزيولوژيك يا جسمي نيازهاي اساسي ما.1

  .بالندگي -خودشكوفايي -عزت نفس و احترام

بايد به عقيده او نيازها . نياز يا احساس كمبود محروميت آغاز مي شودبا احساس كه  زنجيره ايانگيزه فرايند 

  .برانگيخته شوند

فرانيازها نيرويشان را از ميل آدمي به رشد و بالندگي كسب مي كنند كه به خود شكوفايي يا عشق به خويشتن 

  ) 1387سيف (نيز معروف هستند 

و . نيازهاي هر سطح بايد حداقل كمي ارضا شوند تا نيازهاي سطح بعدي بصورت انگيزه نقش آفرين رفتار گردد

خود «نياز  سطح  نظر مازلو باالتريناز . را از توجه به فرانيازها باز مي دارد فرد به نيازهاي اساسي زياد و توجه

   .است  »و بالندگي شكوفايي

  )1385اتكنيسون و همكاران . (در افراد خودشكوفا برجسته مي شود -» خودكفايي» «بي نظير بودن«

در » موفقيت«بامعيار برتري اين نياز افراد را براي جستجوي  نياز به پيشرفت ميل به انجام دادن كارها در مقايسه

  )1384محمدزاده  1953. اتكيسون. مك كللند. (آماده مي كند» برتري«رقابت با معيار 

معرفي شده و ما آن را در پنج سطح باعنوان نيازهاي بيروي و دروني هرم نيازهاي مازلو  ا عنواننياز مازلو ب نظريه

   .تصوير نموديم
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  :درونينيازهاي 

 خودشكوفايي، معنويت، اخالق، خالقيت، حل مسئله

 نياز به عزت نفس،موفقيت، احترام متقابل

 )عالقه به ديگران، دوستي(نيازهاي اجتماعي 

  

  :بيرونينيازهاي 

 )امنيتي، جسمي، رواني، شغلي(نيازهاي رواني 

 نيازهاي فيزيولوژيكي خواب، خوراك، سالمتي

  

  )macclellandو  1917 -1998(» مك كللند«نظريه نياز به انگيزه پيشرفت 

بعنوان يك انگيزه مشخص ) 1960(نظريه پرداز و روانشناس آمريكايي نظريه نياز به موفقيت و پيشرفت وي 

  . بشري در جهت بهبود انگيزش از اعتبار خاصي برخوردار است

را در انسان معرفي مي نمايد كه هر فرد مي تواند درجات مختلفي از هر يك را » سه عامل انگيزشي«نظريه وي 

  . داشته باشد و يا يكي بر ديگري غالب باشد

  نياز به ارتباط . 3نياز به قدرت      . 2نياز به موفقيت         .1 :سه عامل عبارتند
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  اهداف نظريه

ايجاد فرصتهاي شغلي مناسب و راه هاي . 3ايجاد فرصتهاي آموزشي و پيشرفت .2    .ايجاد انگيزش مستمر.1

  شناسايي افراد نيازمند به موفقيت . 4انگيزش در افراد       

انگيزه پيشرفت گرايشي است براي ارزيابي همه جانبه عملكرد براي رسيدن موفقيت در عملكرد و برخورداري از 

  . تلذتي كه با موفقيت همراه اس

  . آموزش مي توان ميل به كسب موفقيت را در افراد افزايش داد وي معتقد است با 

 پيشينه پژوهش

يادگيري خود راهبر تاريخچه اي طوالني تر از آموزش رسمي داشته و با اصطالحاتي همچون يادگيري مستقل، 

خودكار آمد، خود تنظيمي، خود راهبر نام : برنامه ريزي شده، خود مختار در گذشته و با اصطالحات جديدخود 

  . برده مي شود

سال پيش به صورت كارهاي تحقيقي با  150از . كه در آموزش بزرگساالن ريشه دارد SDLيادگيري خود راهبر 

عنوان يادگيري خود راهبر در آمريكا شروع و در طول سه دهه گذشته اين موضوع بعنوان اصلي ترين زمينه 

  )1393يميني، (. تحقيقي مورد توجه قرار گرفت

.  1982اسميت .4. 1996هميسترا .3.  1975نولز . 2. از شدآغ 1961» هول«با بررسي هاي  - 1كار در اين زمينه 

افرادي هستند كه تحقيقاتي در زمينه يادگيري خود راهبر براي رسيدن به يك تئوري  2010تئوري بالفين .5

  )1392ملكيان، (. انجام دادند

  : در آن ارائه كردكتابي تحت عنوان يادگيري خود راهبر تاليف و اصول و فرضيه هايي را  1975نولز در سال 
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فراگيران .3.  تجارب فراگيران منبع خوبي براي يادگيري است.2»  خود راهبري شود«انسانها توانايي هايي دارند .1

  . خود راهبر توسط محركهاي دروني مانند نياز به خود باوري، كنجكاوي و ميل رضايت از انجام كار

فهوم خودآموزي برگشت نموده و عقيده دارد افراد بايد به م 1982در سالهاي اخير نويسندگاني چون اسميت 

را به عنوان يك اولويت مادام العمر » يادگيري خود راهبر«يادگيري خود را  تحت كنترل خويش درآورده و فرايند 

آخر عمر  به عقيده وي يادگيري خود راهبر يعني به دست گرفتن كنترل فرايند آموزش خود تا . در نظر بگيرند

  )همان(. به بررسي يادگيري در بزرگساالن پرداخت) 2010(» نبالفي«

رابطه خود راهبري و خود تنظيمي با كاهش اضطراب موفقيت تحصيلي : پژوهشهاي انجام شده در ايران با عناوين

كه نتايج حاصله ارتباط نسبت يادگيري . ارتباط آن با رضايت از زندگي ، رضايت شغلي، انگيزه پيشرفت –و شغلي 

كاهش  -رضايت شغلي -رضايت از زندگي -كسب موفقيت –د تنظيمي و خود راهبر و خودكارآمدي با تمام خو

  . اضطراب بوده است

  روش تحقيق 

تحليلي از نوع كتابخانه اي به روش كيفي به بيان رابطه انگيزه پيشرفت و نيازهاي دروني  –به شيوه توصيفي 

خواهد بعنوان عوامل مهم در يادگيري خودراهبر پرداخته و از تقويت اين فرايند به اصل يادگيري مداوم تداوم 

  . بخشيد

 يافته ها 

  :از دو جهت حائز اهميت است» مازلو«نظريات 
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انسان، نظري را ارائه مي دهدكه ميان نيازهاي زيستي و نيازهاي روان شناختي مانند، عزت  زهاينيا در زمينه.1

يعني توجه خاص به نيازهاي دروني و روان شناختي در انگيزش . ل مي شودفس، عواطف، تعلق خاطر، تفاوت قائن

  . داشته است

  . وي معتقد بود روان شناسان اكثراً به نيازهاي زيستي پرداخته اند

  .آن هايها و عوامل موثر در خودشكوفائي مطالعه وسيع او در مورد افراد سالم، كامل، خودشكوفا و بيان ويژگ.2

  . انگيزه يكي از موضوعات و مفاهيم اساسي در آموزش و مديريت انساني است

   .به دنبال داردموفقيت در زندگي و  ياي ارزشمندي در فرايند يادگيري آموزشيادگيري خود راهبر پيامده

  .است يادگيري خود راهبر استفاده فعاالنه و آگاهانه از راهبردهاي يادگيري به منظور نيل به اهداف يادگيري

نظريه شناختي نظريه خود راهبري، خودكارآمدي، خود تنظيمي يكي از مفاهيم مهم و موثر و مكانيسم اساسي در 

شناختي عاطفي ، (فرد .3. محيط.2.  رفتار.1: كه اين نظريه مبتني بر الگوي سه جانبه. اجتماعي بندورا است –

  )فيزيولوژيكي

  » عليت سه جانبه بر انگيزش و رفتار خود اثر مي گذارند«بر اساس اين نظريه افراد در يك نظام 

بر اساس اين . يعني انگيزش، هيجان، و عمل مورد تاييد است اهميت فرايندهاي شناختي در تمام ابعاد زندگي

عالوه بر تاثير پذيري از . ديدگاه انسان به عنوان موجودي فعال بر روي رويدادهاي زندگي خود تاثيرگذار است

وه و هر دو بر باورهاي خود كارآمدي افراد و نح. محركهاي بيروني از نيروهاو محركهاي دروني نيز تاثير مي پذيرد

  ) بندورا -1397(آنان تاثير گذار است عمل 
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» فرا شناختي«چهارچوب اصلي نظريه يادگيري خود راهبر بر اين اساس استوار است كه افراد چگونه از نظر 

  . يادگيري خود را سازمان دهي كنند» رفتاري«و » انگيزشي«

 1917-1998مك كللند «و انگيزه پيشرفت ) Maslow 1908-1970(» نيارمازلو«با استفاده از نظريه 

Macclelland(  انگيزه پيشرفت در يادگيري خود راهبر«به بررسي نيازهاي بالندگي و فرانيازها و تقويت 

  . زمينه اي براي تقويت يادگيري مداوم فراهم گردد پرداخته تا

  نياز به ارتباط .3.  نياز به قدرت.2.   نياز به موفقيت.1: د مك كللند وياز نظر دي

  . سه عامل در خصوص انگيز پيشرفت معرفي شده

و از اين طريق . از نظر وي با توسعه برنامه هاي آموزشي مي توان ميل به كسب موفقيت را در افراد افزايش داد

  . ارتي جامعه را باال بردمي توان بازده و عملكرد نظام آموزشي و شغلي و مه

  

  مراحل آموزش

  . انواع انگيزه ها و تفهيم قابل تغيير بودن انگيزه موضوع انگيزه پيشرفت،  آشنايي شركت كنندگان با -مرحله اول

آشنايي با معني و مفهوم انگيزه، منشا و راه هاي ايجاد انگيزه پيشرفت و چگونگي سنجش و اندازه  -مرحله دوم

  گيري آن 

  . چگونگي عمل براي كسب موفقيت بزرگ در مسير پيشرفت -ه سوممرحل

  ، اميدها ترسهاآگاهي، شركت كنندگان از موفقيت، عدم موفقيت، شكستها،  -مرحله چهارم
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  . شدند زمينه موفقيتها و عدم موفقيتهاتن تجارب شركت كنندگان در شابا در ميان گذ

  :نتيجه

ورود به قرن بيست و يكم تلقي و رسيدن به آن مستلزم راهكارها  كليد مفهوم يادگيري در طول زندگي به عنوان

  . است

رسيدن به خود از ميان راهكارها مختلف سه راهكار در جهت توسعه يادگيري مداوم در نظام آموزشي در جهت 

  : شكوفايي و بالندگي مورد توجه قرار گرفته كه عبارتند از

  تقويت انگيزه در جريان يادگيري. 3.           در روشها تحول.2.   گذرا زياد دهي به يادگيري.1

نياز  -احساس تعلق(از منظر اين مقاله ضرورت توجه به نيازهاي اساسي در حدي كه نيازهاي دروني يا فرانيازها 

   .يخته شوندرا تقويت و بر انگ) پيشرفت. بالندگي خود شكوفائي. احساس رضايت. به احترام

مي تواند » پيشرفت«انگيزه  بعنوان» فرانيازها«پاسخگويي به ي موثر در د راهبر بعنوان فرايندو ارتقاء يادگيري خو

  . يكي از اهداف مهم آموزش در سطح كشور قرار گيرد

كمك شايسته اي به نظام مي توان  زيرا با كيفيت بخشي و به كارگيري هر يك از ويژگيهاي يادگيري خود راهبر

بويژه قشر دانش آموزان و دانشجويان در جهت توانمند سازي فردي و شغلي و آموزشي و صاحبان مشاغل و 

  .قرار گيردو به عنوان زمينه اي در جهت ارتقا آموزش مداوم و يادگيري مادام العمر  انجام داده  مهارتي
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  :منابع

  ، زمينه روانشناسي، ترجمه محمد تقي براهي1385اتكينسون و هيلكارد، 
  ، آموزش بزرگساالن، تهران، دانشگاه پيام نور 1373ابراهيم زاده، عيسي، 

  چاپ دوران -، روانشناسي پرورشي نوين، تهران1387سيف، علي اكبر، 
، روانشناسي يادگيري و كاربرد آن در آموزش و پرورش و يادداشتهايي درباره نظريه 1387شعاري نژاد، علي اكبر، 

   .چاپ دوران -تهران -انگيزش
  چاپ مهر –تهارن  -موج سوم، مترجم شهيندخت خوارزمي 1372تافلر، الوين، 
  چاپ گلشن  - تهران -كامراني... ، شوك آينده، مترجم حشمت ا1369تافلر، الوين، 
پژوهشكده تعليم و تربيت، . ، مترجم فاطمه فقيهي و علي رئوف، تهران»دوران گنجيادگيري «، 1375دلور، ژاك، 

  . 4 تك نگاشت، شماره
  . ، مقايسه اثر بخشي آموزش مبتني بر يادگيري خود تنظيمي و پيشرفت1386زيبا زاده، سهيال، 

  . ، تاريخ آموزش و پرورش در قرن بيستم ترجمه حسن افشار تهران، نشر مركز، چاپ اول1368. كانل، ف
  . ، تهران، سمت1386پروين، روانشناسي تربيتي،  كديور،

  شناسي انگيزش، اصفهان، چاپ ماني، روان1371قشالتي، محمد، 
  ، تاريخ انديشه هاي تربيتي مترجم علي اصغر فياض، تهران، سمت1374مايرفدريك، 
  ، رفتار سازماني، تهران، دانشگاه عالمه طباطبائي1384محمدزاده، 

  مقاالت الكترونيكي
  .1388فعاليتهاي اداره آموزش كميسيون ملي يونسكو، ايران، 

  ، تهران1386برد پايدار آموزش و پرورش پايگاه اطالع رساني حوزه مجله پژوهشگران، راه: يادگيري مداوم
  1392يادگيري خود راهبر، ملكيان، 

  1393يادگيري خودراهبر چيست، دكتر محمد يميني، 
  يادگيري مادام العمر

  يادگيري خود تنظيمي بندورا
  » مازلو«تئوري نياز 

  » مك كللند«توري انگيزه پيشرفت 
  نظريه هاي انگيزش 

  نظريه هاي فرايند انگيزش 
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  ناسيلو يگريمداوم با توجه به نگاه معطوف به خود كانت و نگاه معطوف به د يريادگيدر  تيمسئول تيماه
  

  2دكتر خسرو باقري، 1 آزاده بزرگي
  

  مقدمه
. از ويژگي هاي اصيل انساني است كه رشد و تكامل فرد و جامعه انساني در گرو آن است 3مسئوليت پذيري

) 1386( 4كلمز و بين. از طريق مسئوليت پذيري، رابطه انسان با خود، همنوعان و طبيعت، متعادل مي گردد
. و موثر دانسته اند مسئوليت را از لحاظ لغوي، توانايي پاسخ دادن و در عرف عام، به مفهوم تصميم گيري مناسب

منظور آنها از تصميم گيري مناسب اين است كه فرد در چارچوب هاي اجتماعي و انتظاراتي كه از او مي رود، 
دست به انتخاب بزند كه سبب ايجاد روابط انساني مثبت، موفقيت و افزايش ايمني و آسايش خاطر مي شود و 

سازد تا به هدف هايي كه باعث تقويت عزت نفسش مي شوند،  منظور از پاسخ موثر، پاسخي است كه فرد را قادر
  ). 78، 1386كلمز و بين، عليپور، (دست يابد 

از سوي ديگر مقوله يادگيري مداوم در دنياي امروز مطرح مي شود كه مترادف جديدي است براي يادگيري 
زه شكل گرفته نيست، بلكه سابقه يادگيري مداوم مفهومي تا). 2007، 5براماي(و دستاورد رشد تصاعدي اطالعات 

و همواره از شكلي به شكل ديگر و جداي از نظام رسمي آموزش همواره جاري ) 1973، 6ديو(اي طوالني دارد 
اين امر بدان علت است كه انسان ماداميكه زنده است به آموختن موضوعات جديد نيازمند است . بوده است

  . ش از پيش احساس مي شودكه ضرورت اين امر در قرن حاضر بي) همان(
  

  بيان مساله
با توجه به اين كه پرورش احساس مسئوليت در افراد يكي از اهداف مهم و مسلم نظام هاي آموزشي است، 
به نظر مي رسد كه در نظام آموزشي  ايران، مشكالتي اساسي در راه نيل به اين هدف وجود دارد و بايد براي رفع 

                                                      
نويسنده ( azadeh.bozorgi@gmail.com، دانشگاه تهران، دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه تهران .1

  )مسئول مكاتبات
  استاد دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران، . 2

3 Responsibility   
4 Harris Clemes and  Reynold Bean 
5 Frances A. Brahmi 
6 Ravindra H. Dave 
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در نظام آموزشي ايران، دست و يادگيري مادام العمر مشكالت پرورش احساس مسئوليت . آنها چاره انديشي كرد
تاكيد غالب بر بعد شناختي دانش آموزان؛ فروكاهش مسئوليت پذيري به : كم داراي چهار بعد به اين شرح است

توضيح اين ابعاد . نوظهور بازاري شدن دانش ؛ و استقبال از جريان)چشم ناظر(پاسخگويي؛ تاكيد بر نظارت بيروني 
  . در زير آمده است

  
 تاكيد غالب بر بعد شناختي دانش آموزان )1

بلوم و همكارانش تغييراتي را كه در اثر تعليم وتربيت در ذهن ايجاد مي شود و ماهيت آنها دانش و معلومات 
ا و احساسات مر بوط مي شود، در حيطه آنچه به ارزش ها، نگرش ه. است را در حيطه شناختي قرار داده اند

صفوي، (حركتي جاي داده اند  -عاطفي و آنچه كه با مهارت هاي حركتي ارتباط پيدا مي كند، در حيطه رواني
تاكيد صرف مدارس ايران بر رشد شناختي و ناديده گرفتن ساير ابعاد انساني، مشكالتي را براي ). 88 -43، 1386

. آنچه در نظام آموزشي ما جاري است تاكيد بر بعد شناختي، بيش از ساير ابعاد، است. ددانش آموزان به همراه دار
مسئوليت پذيري با تمام ابعادش و اخالق منحصر به حوزه شناخت نيست و عالوه بر آن، با ابعاد عاطفي نيز مرتبط 

  . است كه در درجه دوم اهميت در نظام آموزشي است
 

 سخگوييفروكاهش مسئوليت پذيري به پا )2
آنچه در سيستم . به طور كلي مدارس بايد سه حيطه توانايي دانش، مسئوليت پذيري و تعهد را صورت دهند

به عبارت . آموزشي ما در جريان است، نهادينه كردن تعهد به وظايف از پيش تعيين شده در دانش آموزان است
اين امر بدان معناست . احساس مسئوليت داشته باشند 7گيرند تا در برابر وظايف بيرونيديگر، دانش آموزان فرا مي

ره درسي، به تعهدات خود عمل كه آنها براي اجتناب از تنبيه يا كسب موقعيتي خاص، مثل نمره انضباط يا نم
   .كنند و به تداوم يادگيري در ادامه آموزش رسمي خود بها نمي دهند

  
 ) چشم ناظر(تاكيد بر نظارت بيروني  )3

موثر در اين فرايند، حضور چشم ناظر يا كنترل گر است كه با مراقبت هاي دائمي و تكيه بر  از ديگر عوامل
در اين بستر، دانش آموز، به نحو دروني، . آورندنهي از عمل خطا، بستر رشد وفاي به تعهد بيروني را فراهم مي

آنچه . يتي نيز رخنه كرده استاين چشم ناظر، در روش و محتواي ترب. چرايي دوري جستن از خطا را نمي آموزد
شيوه هاي انضباطي . در محتواي آموزشي ديده مي شود همين تكيه بر مسئوليت در برابر وظايف بيروني است

                                                      
7 Task  
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مبتني بر كنترل بيروني شديد موجب مي شود كه دانش آموزان به عوامل بيروني وابسته شوند و اطاعت را بدون 
  ). 2006، هيدي، 2007و ديگران،  لويس(تقويت مسئوليت پذيري ياد بگيرند 

از سويي ديگر، عمل به وظايف . روش آموزشي نيز با تعيين قوانين خشك انضباطي اين امر را تشديد مي نمايد
در واقع، نظام . در دانش آموزان از روي تقليد صورت مي گيرد كه اين امر نيز به علت حضور چشم ناظر است

تاكيد . پي نهادينه كردن پاسخگو بودن به جاي مسئوليت پذير بودن استآموزشي آگاهانه يا ناآگاهانه، در 
و تداوم  8انحصاري بر كنترل بيروني مانعي است بر سر راه مسئوليت پذيري دروني و عمل به وظايف دروني

  . اين مهم، همچون بسياري از اهداف پرورشي ديگر، نيازمند آموزش و برنامه ريزي دقيق است  .يادگيري است
  

  استقبال از جريان نوظهور بازاري شدن دانش )4
يكي ديگر از معضالت دنياي آموزش، بازاري شدن دانش است كه باقري در مقاله اي به تبيين اين مقوله 

 تحت تأثير دنياي كاربردي امروز، در داشت، نظري عقل ريشه در نخست، كه از نظر وي، دانش. پرداخته است
دانش آموزان در دنياي مدرن ). 20، 1391باقري، (تبديل به فن گشته است قرار گرفته و  شدن ايده تجاري

امروز، براي كسب ثروت و قدرت بيشتر، از دانش استفاده مي كنند و آن را ابزاري براي نيل به اهداف خود مي 
ت مشاركت به تبع اين امر، نظام تربيتي نيز در تالش است دانش آموزان را مجهز به مهارت هاي الزم جه. دانند

 دانشگاهها آيا كه رشد سريع فناوري اين مساله را ايجاد كرده است). 12همان، (در جامعه مبتني بر دانش نمايد 
 بايد اينكه يا كند عمل مدت بلند علمي پيشرفت براي را مدت كوتاه مشكالت كه كنند توليد را علمي بايد

 تاكيد است معتقد) 2010(  رادر. شود وارد تجارت و صنعت دنياي به بتواند كه باشد عملي كاربردهاي بر متمركز
 وي. بيندازد مخاطره به را دانش توليد و علمي آزادي متعالي هدف تواند مي تحصيالت و تحقيقات شدن بازاري بر

  .دارد مالي راهبردهاي و پژوهش آموزش، در اساسي نقشي بازار فشار كه دارد مي بيان
و همچنين تاثير آن بر  مقوله مسئوليت پذيري نسبت به دانش و ماهيت آن اين امر را نيز مي توان ذيل

، مورد بررسي قرار داد؛ چراكه در صورت حس دين دروني به دانش، علم صرفا فن تصور نمي يادگيري مادام العمر
  . جو تجاري شدن دانش باعث مي شود مسئوليت پذيري جنبه پاسخگويي صرف و صوري پيدا كند. شود

  
و همچنين  ، مي توان خال عميق آموزش مسئوليت پذيري در قبال ديگراناين چهار محورجه به با تو

  .را در فرايند جاري در نظام آموزشي ايران احساس نمود يادگيرنده مادام العمر
  

                                                      
8 Duty  
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 ضرورت پژوهش

مسئوليت از دسته مفاهيم رايج در فلسفه و همچنين در فلسفه تعليم و تربيت است كه ارتباط تنگاتنگي با 
و احساس مسئوليت در برابر ديگري را در كانون  9از آنجاييكه لويناس نگاه معطوف به ديگري. يادگيري مداوم دارد

توجه خود قرار داده است، به نظر مي رسد نگاه وي مي تواند نقطه آغازين خوبي براي وارد كردن مقوله مسئوليت 
لويناس بر اين نظر است كه در اولين ارتباط با ديگري، مسئوليتي در برابر  .پذيري در يادگيري مداوم قرار گيرد

، زيرا ديگري به من ارجحيت مي شودگيرد كه منجر به نوعي احساس ايثار، بدون توقع هر پاداشي  يوي شكل م
  ). 194، 1388عليا، ( دارد

كانت بر خالف لويناس، مسئوليت را بر بنيان نگاه . از سوي ديگر، نگاه به مقوله مسئوليت مطرح مي شود
 است فرد كانت مفهوم اختيار وليت در نگاهمقوله مسئنقطه عزيمت . ، تبيين مي كند10معطوف به خود

منشأ قانون اخالقي است؛ يعني هر فردي  ،اراده هر فردين امر بدين معناست كه . )119، 1375، پايا، 11اسكروتن(
بلكه اين  ،قانون اخالقي، مبناي تجربي ندارد). 320، 1378صانعي، ( خود سازنده و مقوم قانون كلي اخالق است

 شود و مقدم بر هر گونه تجربه است ل است كه در انطباقش با عمل، عقل عملي خوانده ميقانون ناشي از عق
بنابراين مي توان به اين باور رسيد كه كانت معتقد است هر فردي خود ). 60، 1369كانت، عنايت و قيصري، (

عقل عملي فرد و در مسئول عملي است كه انجام مي دهد و اين عمل برآمده از قانون اخالقي است كه به واسطه 
به نظر مي رسد نگاه اخالقي كانت نيز مي تواند از زاويه اي ديگر يادگيري مداوم را . درون وي ايجاد شده است

  .تحت تاثير قرار دهد
نگاه معطوف به ديگري لويناس و دغدغه ديگري براي انجام عمل اخالقي از يكسو و نگاه معطوف به خود 

حسب وظيفه برآمده از عقل عملي، از سويي ديگر مي توانند با تكميل يكديگر، راه  كانت و دغدغه عمل اخالقي بر
اين امر بدين معناست كه اگر فرايند تعليم و تربيت بتواند دو . را براي يادگيري مداوم بر بنيان مسئوليت بگشايند

يك سازد، مي توان اميدوار سر طيف نگاه معطوف به خود و نگاه معطوف به ديگري از منظر مسئوليت را به هم نزد
بود كه دانش آموزاني مسئوليت پذير تربيت نمود كه حين انجام عمل، به طور همزمان، هم خود و هم ديگري را 

بازخواني اين دو نگاه و داللت هاي تربيتي حاصل از اين . در نظر آورد و در عين حال يادگيرنده مداوم باشد
رايند يادگيري مداوم و يادگيرنده مادام العمر را تا حدود زيادي برطرف بازسازي مي تواند خالهاي موجود در ف

 .نمايد

  

                                                      
3 Heteronomy  
10 Autonomy  
11 Roger Vernon Scruton 
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  روش تحقيق 
است، به اين ) نظري(ها، كيفي و از نظر هدف از نوع تحقيقات بنيادي  اين پژوهش از نظر ماهيت داده

. استفاده قرار خواهند گرفتصورت كه يافته هاي آن به منظور تدوين داللت هاي تربيتي در يادگيري مداوم مورد 
 و باقري( استنتاجي و) 1383 قراملكي، فرامرز( تطبيقي ،)1387 باقري،( همچنين، به لحاظ روش، تحليلي

 در لويناس، و كانت ديدگاه فلسفي تحليل و توصيف بر مبتني پژوهش، از آنجاييكه اين. باشد مي) 1389 ديگران،
است، لذا به اقتضاي محور اصلي هر بخش،  يادگيري مداوم در آن جايگاه و پذيري مسئوليت مفهوم تبيين راستاي

  . روش پژوهش مربوط به آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت
و ارزيابي ساختار  14، مفهوم پردازي13از سه نوع پژوهش تفسير مفهومي) 1387(، باقري 12كومبز و دنيلز

در اين پژوهش، از تفسير مفهومي براي تبيين . انددر ذيل عنوان پژوهش تحليل فلسفي ياد كرده  15مفهومي
از مفهوم پردازي در بازسازي احتمالي مفهوم  ،و يادگيري مادام العمر مفهوم مسئوليت از نظر كانت و لويناس

استفاده مي امكان به كارگيري مقوله مسئوليت پذيري در قرايند يادگيري مادام العمر مسئوليت و از ارزيابي براي 
  .گردد

  
  مفهوم مسئوليت

معناي واژه مسئوليت از جمله واژگاني است كه به نظر روشن مي رسد، اما با وارد شدن به حيطه وظايف و 
مسئوليت، مفهومي است كه در اكثر متون تربيتي . مسئوليت در برابر آنها، از ارائه تبييني دقيق عاجز مي مانيم

بنابراين به نظر مي رسد با استمداد از . م ديده نمي شودمي توان ديد، در حاليكه تعريفي دقيق از اين مفهو
فلسفه، بايد اين واژه مورد مداقه قرار گيرد تا ابهامات موجود در كاربرد و كاركرد اين واژه در برابر واژگان همسو با 

وله در حتي در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش نيز  به طور غير مستقيم به اين مق. اين مفهوم برطرف گردد
 پاسخ براي وديگرشناسي خودشناسي": اخالقي اشاره شده است و عبادي اعتقادي، تربيت ساحت قالب هدف

 و درك طريق از وديگران خويش وجودي هاي ظرفيت پيشرفت و ها محدوديت ها، نياز به مسئوالنه گويي
اما تعريف دقيقي از اين ). 154 سند تحول بنيادين،( "اسالمي معيار نظام بر اساس وديگران خود موقعيت اصالح

كانت و لويناس به تعريف نسبتا  لذا مي توان با مدد جستن از فلسفه و در اين پژوهش، .مفهوم ارائه نشده است
  .جامعي از مسئوليت رسيد

 

                                                      
12 Jerald R. Coombs and Leroi B. Daniels 
13 Concept interpretation 
14 Concept development  
15 conceptual structure assessment 
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  مسئوليت از نظر لويناس )1
هزاره مشاجرات برادركشي، "مفهوم لويناس از مسئوليت پذيري، در دوره اي مطرح شد كه او آن را افول        

قرن جنگ هاي جهاني، نژاد ستيزي و تروريسم، بيكاري ... امپرياليسم سياسي، تحقير و بيگاري گرفتن از انسان ها
، 1999لويناس، (ناميده است  "...ليو فقر جان سومي ها، تعاليم ظالمانه و خشونت فاشيسم و سوسياليسم م

در آن دوره، منطق نظري اروپا كه بر پايه منطق يوناني استوار بود، نمي توانست از فجايع فوق جلوگيري ). 132
به همين دليل اخالق مبتني بر مسئوليت پذيري لويناس در پي منطق و تفكري متفاوت بود، منطقي وراي . كند

  ). 133، 1999لويناس، (تفكر به اصطالح متمدن آن روز منطق ارسطويي و تفكري وراي 
. پديدارشناسي تاكيد مي ورزيد و پديدارشناسي وي بر ديگري تاكيد داشت 16لويناس بر بعد بين االذهاني       

بودن براي "براي او ). 96، 1985لويناس، (متولد مي شود  "ديگري"وي معتقد بود، ذهنيت، در ارتباط با 
خود بودن نشان مي دهد كه نمي توان از ": وي بيان مي دارد. مي باشد "من چه كسي هستم"ناي به مع "ديگري

و آزادي  17، تاكيد بر دگرگونگيبيان مي كندآنچه لويناس ). 41، 1996( "زير بار مسئوليت شانه خالي كرد
معناي ) 224، 2008( ١٨از نظر توپولسكي. استمعطوف به ديگري در مقايسه با خود و نگاه معطوف به خود 

  . دارد "ديگري"چنين آزادي اي ريشه در مسئوليت پذيري در برابر 
  

  اين واژه19مسئوليت پذيري و تمايزات مفهومي )2
از دوره روشنگري، هر كسي كه دنيا را با عينك غرب مي نگرد، عادت دارد فكر "مي دارد كه بيان  20برگريو       

، 2009( "نگاه معطوف به خود و آزادي و يا حتي هم معناي آن استكند مفهوم مسئوليت پذيري، بسط يافته 
تبيين حس مسئوليت پذيري از منظر لويناس، عميق تر از مفهوم مسئوليت پذيري وجودگرايانه تعهد نسبت ). 66

  . است 21به خود
او بيان مي دارد كه مسئول . برقرار مي كند "ديگري"و  "مسئوليت پذيري"لويناس ارتباطي دروني بين         

بودن، آماده كردن خود براي خدمت رساني به ديگري است؛ به گونه اي كه زندگي خود فرد از نظر دروني با 
. هستم كه مسئول ديگري هستمبه عبارت ديگر، من انساني ). 97، 1985لويناس، (پيوند يابد  "ديگري"زندگي 

براي لويناس، ). 102، 1981لويناس، (اين مفهوم با ايجاد ارتباط بين من و او، جنبه اخالقي ايجاد مي كند 
                                                      

16 Intersubjective  
17 Alterity  
18 Feliks, Topolski 
19 Conceptual distinction 
20 Roger Burggraeve 
21 commitment to self  
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اما اين پيوند همانند پيوندي نيست . مسئوليت پذيري مكاني است كه در آن من با ديگري پيوند برقرار مي كنم
، 1996لويناس، (سبد، همچنين ارگاني نيست كه به ارگانيسمي بچسبد كه تكه اي از چيزي به چيز ديگري بچ

وارد رابطه اي بي غرض مي شود كه در اين  "خود"لويناس در مسئوليت پذيري مكاني را مي يابد كه در آن ). 41
. "ديگري"است، نه شناخت  "ديگري"پذيري به دنبال خير مسئوليت . بي تفاوت نيست "ديگري"رابطه نسبت به 

وظيفه دادن غذاي خود  "وي از اين امر به عنوان . است 22الوه بر اين، مفهوم لويناس از مسئوليت پذيري، عينيع
جالب است كه لويناس به غذا يا پوشاك مازاد ). 55، 1981لويناس، (ياد مي كند  "ديگري"به   "و لباس خود

  . فرد بايد آنچه خود به آن نياز دارد، را بدهد. اشاره نمي كند
دريافت مي كنم،  "من"لويناس به اين نكته اشاره مي كند كه مسئوليت پذيري به عنوان دستور يا امري كه 

وجود دارد  "من"و افراد قبل از  "من"قرار دارد؛ نه تنها قبل از  "من"نشات نمي گيرد، بلكه پيش از  "من"از 
اين نكته به گذشته اي اشاره مي كند . هستند 23، بلكه بسيار پيشيني و اوليه)مثل والدين كه قبل از من هستند(

 "من"اين امر ريشه در زمان پيش از آزادي ). 78، 1981لويناس، (است  24كه بسيار دور و پيش از هستي شناسي
اين بدان ). 85 -56، 1996لويناس، (اين امر گذشته اي مطلق است كه سوژه اي ندارد . دارد "من"و پيش از آغاز 

  . باشد "ديگري"ه فرد وجود دارد، بايد مسئول معناست كه ماداميك
 
 

  مسئوليت از منظر كانت
براي كسب مفهومي . درك مفهومي واژه مسئوليت پذيري از منظر كانت را مي توان در آثار متفاوت كانت ديد

كانتي، دقيق از مسئوليت پذيري از منظر كانت، بايد توجه داشت كه شرايط مواجهه با مسئوليت پذيري اخالقي 
موجب مي شود ما خود را انسان هاي عامل اخالقي و عقل ورز بدانيم كه در برابر يكديگر مسئول هستيم و 

به نظر مي رسد كانت با اين نگاه، در پي حفظ نگاه سنتي و . بنابراين مي توانيم با يكديگر تعامل داشته باشيم
  .عمل گرايانه عامليت و مسئوليت پذيري اخالقي است

 

 

  
 25مسئوليت پذيري به مثابه خودانگيختگي سوژه 6.1

                                                      
22 Concrete  
23 Pre original  
24 pre-ontological 
25 Spontaneity of the Subject 
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نگاه خاص او به مقوله . كانت مسئوليت پذيري را در حوزه عامليت عقالني و در افق ذهنيت قرار مي دهد      
به . چنين تبييني را براي مسئوليت پذيري ممكن مي سازد 26آزادي، نگاه معطوف به خود و تعيين خويشتن

كانت عامليت را اصل عمل . عبارت ديگر، منظور فلسفي كانت از مسئوليت پذيري در افق آزادي سوژه رخ مي دهد
) 2002(از نظر كانت . تنگاتنگ داردمي داند كه با مفاهيمي چون همچون آزادي و خودانگيختگي سوژه، ارتباطي 

چراكه . يز خودانگيختگي مطلق است كه توانايي سوژه براي آغاز يك سري علت هاي مطلقا جديد استآزادي ن
مسئوليت ). 108، 2002، 27وود(متعالي است كه بنيان اصلي و آغاز گر آزادي  -من مطلق -واقعا اين سوژه است

 . پذيري در قالب من مطلقي كه بنيان هر عملي است، درك مي شود

وليت پذيري را بر اساس آزادي سوژه معنا مي كند و سپس ادعا مي كند كه مسئوليت پذيري به كانت مسئ      
از نظر وي، موجودات عقل ورز را . است كه ارتباط مفهومي با خودانگيختگي سوژه دارد 28مثابه شخص بودن

به عنوان ابزار  شخص مي ناميم، زيرا ماهيت آنها به گونه اي است كه غايت في نفسه هستند، بدين معنا كه
كانت واژه شخص بودن را در پس تبيين  ).429همان، (استفاده نمي شوند و بنابراين، ابژه قابل احترام هستند 

  . ذهنيت برمي گزيند و از منظر وي، شخص بودن، در واقع مسئوليت پذيري معنا مي شود
براي تبيين كامل ماهيت شخص بودن  اما پيوند حيوانيت و عقالنيت. كانت انسان را حيوان عقل ورز مي داند

چرا كه انسان تنها يك موجود خاص در بين ديگران نيست، بلكه قابليت آزادي و مسئوليت . كفايت نمي كند
به عبارت ديگر، ويژگي شخصيتي فقط به سوژه اطالق مي شود، چراكه سوژه توانايي مسئوليت . پذيري دارد

لذت مي  30، از تفوق بر سوژه اهل نظر29سوژه اهل عمل. ري  استماهيت شخص، مسئوليت پذي. پذيري را دارد
كه از نظر نگاه استداللي كانت غير ممكن است، تعيين عملي سوژه به  "من"نظري  31برد؛ چراكه بر خالف تعيين

، 33رافاول(دهد ارائه  و مسئوليت پذيري  32تنهايي قادر است شرح مثبتي از شخص بودن به منزله غايت في نفسه
2010 ،59 .(  

  
  از نگاه كانت و لويناس نگاه معطوف به خود و نگاه معطوف به ديگري

                                                      
26 self- determination 
27 Allen W. Wood 
28 Personhood  
29 Practical subject 
30 Theoretical subject 
31 Determination  
32 An end in itself 
33 Raffoul, Francios  
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نگاه لويناس با گرايش افراطي به ديگري، دچار چالش هاي فلسفي است كه شايان توجه و بررسي بيشتر 
 تعديل بايدديگري  بر او افراطي اتكاي به نظر مي رسد لويناس، الزم ديدگاه هاي محدوديت با توجه به. است
اين امر در جهت ايجاد توازن بين . صورت مي پذيرد كانتاين امر از طريق مواجهه با افكار فيلسوفي به نام  .شود

  .و مفهوم مسئوليت پذيري در تعليم و تربيت صورت مي گيرد "ديگري"و  "خود"مفهوم 
  

  از منظر كانتنگاه معطوف به خود و نگاه معطوف به ديگري  )1
را معرفي كرد تا تمايز عميق بين اخالقيات  معطوف به خود و نگاه معطوف به ديگري نگاهكانت دو مفهوم     

اراده  34را آزادي مثبت نگاه معطوف به خودكانت . تحميل شده از بيرون و اخالقيات برآمده از درون را بيان نمايد
 35ان عقل ورز نمي تواند برآمده از آزادي منفيانس نگاه معطوف به خودبنابراين، ). 446، 1953كانت، (مي داند 

ناشي  نگاه معطوف به خود). 446همان، (اراده كه به معناي توانايي عمل بر اساس تاثير عوامل بيروني است، باشد 
اراده آزاد ). 53، 2000، ٣٧؛ انيل447همان، (است  36از آزادي مثبت به معناي توانايي اراده آزاد براي خود مختاري

بايد بر اساس گزينش قانون  نگاه معطوف به خود داراي اراده اي است كه تحت لواي قانون است و فرد واقعي،
البته نكته مهم اين است كه اين قانون بايد جنبه جهانشمولي ). 42، 2000انيل، (عمل كنند  38تحميلي -خود

همچنين، بايد اصولي كه . داشته باشد و فرد بر اساس گزينش اصول اخالقي كه جنبه جهانشمولي دارد، عمل كند
اصل باشد، اصل اخالقي تلقي نمي توانند به شكلي جهانشمول اتخاذ شوند را رد كند، چراكه چيزي كه نمي تواند 

  ). 447، 1953كانت، (شناخته مي شود  39با انطباق با امر مطلق نگاه معطوف به خوداين ).  43و 42(نمي شود 
مي داند كه مي تواند قوانين جهانشمول را از طريق   كانت، انسان عامل عقل ورز را نوعي قدرت مستقل       

 نگاه معطوف به ديگريرا رد مي كند، چراكه  نگاه معطوف به ديگريانواع  كانت به شدت،. اراده خود تنظيم كند
ا كنترل مي كند و در نتيجه ي اين نگاه به معناي كنترل اراده اي است كه عوامل بيروني و غير عقالني آن ر

ه همسو از آنجاييكه عمل تنها زماني اخالقي است ك. اخالقيات به امور نظري تبديل مي شوندمعطوف به ديگري 
نگاه به همين دليل كانت . اخالقيات را از بين مي برد نگاه معطوف به ديگريبا امر مطلق باشد، روشن است كه 

و يا ترس، مردم  نگاه معطوف به ديگريحتي اگر به خاطر فضيلت "را ارزشي اخالقي نمي داند  معطوف به ديگري
  ). 61، 2002، ٤٠ليرچا( "به قانون احترام بگذارند و ديگران را آزار ندهند

                                                      
34 Positive freedom  
35 Negative freedom 
36 self-determination 
37 O’ Neill, O. 
38 Self- imposed law 
39 conformity to the categorical imperative 
40 Charls Chalier. 
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همان آزادي مثبت نيست، اما انسان فقط در شرايطي كه در ابتدا  نگاه معطوف به خودكانت معتقد است كه       
آزادي منفي را كسب كند، مي تواند آزادي مثبت را كسب نمايد، پس بنابراين اولين گام در فرايند تربيتي در 

  .غلبه كردنگاه معطوف به ديگري ي است تا بتوان بر ، كسب آزادي منفنگاه معطوف به خودراستاي 
قوانين تحميل مي شود و . محدوديتي است كه توسط ديگران بر فرد تحميل مي شود نگاه معطوف به ديگري      

نگاه معطوف به ). 14، 2010، ٤١بال(فرد ملزم به اطاعت از آنان است، چراكه قدرتي پشت اين قوانين است 
اهداف آن نيز بسيار وسيع است و . ، اخالقيات بيروني است و ضمانت اجرايي آن نيز پاداش و تنبيه استديگري 

  . آموزش كودك تحت كنترل انگيزه هاي طبيعي است
استفاده  نگاه معطوف به خودتنها زماني كه به عنوان ابزاري براي كسب  نگاه معطوف به ديگرياز نظر كانت،    

اما رفته . در آغاز فرايند تربيت، كودك به واسطه انضباط و محدوديت، اطاعت مطلق دارد .مي شود، ارزش دارد
در اين . رفته وي از اطاعت ديگري جدا شده و به اطاعت از خود، اگر بتوانيم آن را منطقي بناميم، رو مي آورد

از  فرد اينجاست كه. ي نيستنقطه، اطاعت داوطلبانه مي شود، بدين معنا كه اطاعت ديگر بر بنيان اقتدار ديگر
  ). 58 ،2010رافاول، (كند حركت مي  نگاه معطوف به خودبه  نگاه معطوف به ديگري

  
  و واكنش به كانت نگاه معطوف به ديگريو  نگاه معطوف به خودنگرش لويناس به  )2

جهاني و احترام به قانون براي لويناس اين شيوه نگاه به احترام به ديگري كه از كانال عنصر رسمي و خنثاي      
در "، مساله ساز است، اگرچه وي همسو با چالير اذعان مي دارد كه اين امر هم )119، 2001دريدا، (مي گذرد 

هم درانتقاد از تعصب كه "و  "مواجهه با خشونت كه از پذيرش ديگران به عنوان ديگري سرباز مي زند
ديگري به واسطه عقالنيت و توانايي ). 68، 2002چالير، ( ضروري است "جهانشمولي انسان را ناديده مي گيرد

در نتيجه ديگري به ). همان( "42غيريت ديگري "شايسته احترام است و نه به واسطه ) مثل من(خودپيرو بودن 
آنچه در اينجا جايش خالي است، . تلقي مي شود نه به عنوان ديگري در ديگري بودنش 43عنوان يك من ديگر

اين غيريت از منظر سوژه خودپيرو قابل ديدن نيست، چراكه وي به ديگري بر اساس قانون . تغيريت ديگري اس
را پيدا  "يك من ديگر"اخالقي خود نزديك مي شود و از طريق فرايند استنتاج و تامل مي تواند در پايان فرايند، 

ا كه غيريت، نتيجه فرايند استنتاج از سويي ديگر، ما نمي توانيم غيريت ديگري را به اين شيوه دريابيم، چر. كند
غيريت "بنابراين در ارتباط با ديگري ). همان(است  "مواجهه با چهره ديگري"منطقي و تامل نيست، بلكه نتيجه 

ديگري : ديگري به عنوان ديگري تنها يك من ديگر نيست"كه در آن  "به عنوان ارتباطي غير دو طرفه است

                                                      
41 Bull, N. J. 
42 Alterity of the other 
43 alter ego 
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براي لويناس احترام آني به ديگري  "تنها امر اخالقي ممكن"، به نظر مي رسد بنابراين. چيزي است كه من نيستم
ديگري به عنوان انسان، خود براي خودش امر مطلق مي "چرا كه ) 119، 2001، ٤٤دريدا(به عنوان ديگري است 

ضمني ضد كانتي اما اگرچه اين تعبير به قول دريدا، به كانت وفادار است، به طور ). 17، 1999لويناس، ( "سازد
است چرا كه بدون عنصر جهانشمولي و بدون نظم ناب قانون، احترام به ديگري معناي خود را از دست مي دهد 

   ).1-400، 2001دريدا، (
نگاه معطوف به بر خالف كانت كه بيان مي دارد تنها موجودات خودپيرو شايسته احترام هستند و هر نوع       

نگاه ودبيگانگي سوژه و از بين رفتن اخالقيات مي شود رد مي كند، لويناس از ايده را كه منجر به از خ ديگري
به عنوان اطاعت از اراده  نگاه معطوف به ديگرياما او از ). 6، 2002چالير، (دفاع مي كند  معطوف به ديگري

از بين مي برد و در اگر اينگونه تلقي شود، آزادي را  نگاه معطوف به ديگريبر عكس، . ظالمانه دفاع نمي كند
وي از ). 78همان، (نه تنها از ديد كانت، بلكه از ديد لويناس نيز غير اخالقي است  نگاه معطوف به ديگرينتيجه 
نگاه اين نوع . دفاع مي كند كه آزادي را خدشه دار نكند، بلكه آن را اخالقي نمايد نگاه معطوف به ديگرينوعي 

در اين نوع مواجهه و ارتباط، ديگري كسي نيست كه قادر . است "يگريچهره د"، توجه به معطوف به ديگري 
  .  باشد من را بنا به اراده خويش سوژه قرار دهد

براي لويناس، مسئوليت، به معناي مسئوليت در . عالوه بر اين، ضعف چهره سوژه را به مسئوليت مي طلبد     
من در برابر ديگري مسئول "برعكس است، با وجوديكه  اين مسوليت متقارن نيست، بلكه كامال. قبال ديگري است

از آنجاييكه ). 158، 1981لويناس، ( "هستم، اما نمي توانم انتظار داشته باشم او هم در برابر من مسئول باشد
ديگري جداي از من است و باالتر از من قرار "بر عكس، . نيست 45تقارني وجود ندارد، ديگري براي من موجود

  ).   158. ("دارد
از منظر . نكته اي كه مطرح مي شود اين است كه مسئوليت و آزادي از نگاه لويناس چگونه با هم ارتباط دارند     

). 7، 2002چالير، (در اين حالت، سوژه يگانگي و آزادي خود را درمي يابد . وي، مسئوليت حس آزادي مي دهد
نگاه . نمي تواند پيش از مسئوليت در قبال ديگري وجود داشته باشد نگاه معطوف به خودپس مي توان ديد 

از منظر كانت، ارتباط بين آزادي و مسئوليت برعكس . وابسته به مسئوليت در برابر ديگري است معطوف به خود
به همين دليل، آزادي مقدم است و مسئوليت از آزادي نتيجه مي . آزادي فرد پيش شرط عمل اخالقي است: است
  . شود
از آنجايي كه در رابطه چهره به چهره، ديگري بر خود اولويت دارد و از نظر لويناس خودپيروي، نفي ديگري و      

منطقي، دادن  نگاه معطوف به ديگريويژگي . انكار تعالي است، جاي تعجب ندارد كه او دگرپيروي را ارج مي نهد

                                                      
44  Derida  
45 being 
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توانايي كودك را  نگاه معطوف به ديگري رد اعمال كنندهمسئوليت بر اساس توانايي كودك است، به شرطي كه ف
. يك فرد مسئول و مسئوليت پذير تنها از طريق تمرين و به كارگيري مسئوليت، مسئوليت پذير مي شود. بشناسد
). 17 -15، ، 2010، ٤٦بال(پرورش فردي است كه اخالقا آزاد و مسئول باشد  نگاه معطوف به ديگريهدف 

   .قرار مي گيرد نگاه معطوف به ديگريس در گروه اينجاست كه لوينا
نگاه معطوف به ديگري، اين پژوهش در پي پس از شناخت تمايز بين كانت و لويناس در برخورد با مقوله       

  . بازخواني مقوله مسئوليت با تكيه بر آراي كانت و لويناس است
  

  يادگيري مادام العمر
انباشـت شـده در دوران آمـوزش     تغييرات گسترده همراه است، استفاده از منـابع اطالعـات   ادر جهاني كه ب

 مدرسه، ديگر قابل اتكا نيست و بنابراين، يادگيري ديگر به يك دوره مشـخص از زنـدگي محـدود نيسـت    رسمي 
  .تا مقوله يادگيري مادام العمر حائز اهميت گردد تاثيرات اين امر موجب شده است .)2000، 47كافيلد(
 49، يادگيري مداوم، يادگيري در دوران زندگي48هاي ديگري مانند يادگيري مستمر العمر با عنوان ادگيري مادامياز 

مفهوم هنجاري نيست، بلكه طي فرآيند يادگيري از تولـد تـا مـرگ اسـت و كـل       اين مقوله يك، ياد مي شودنيز 
متناسب بـا تغييـرات روزمـره     تواندمي فرد  با اين نوع يادگيري. گيرد گستره زندگي فردي و اجتماعي را در بر مي

در فرايند  ).19، 1373ابراهيم زاده، ( يابي جديد به بهترين وجه ميسر سازد خود را در اين تطابق، يادگيري زندگي
افضـل نيـا،   ( شاگردي به ارتباط افقي بين فراگيران مبـدل مـي شـود    -يادگيري مادام العمر، ارتباط عمودي معلم

  . براي فهم اهميت هرچه بيشتر اين مقوله، نيازمند ارائه تعريفي جامع و مانع هستيم ).1387
عاليق و فرصت هاي يادگيري در زندگي را افراد در فرايند يادگيري مداوم، توسعه دانش، مهارت ها، 

، 50پترسون(يادگيري مداوم در واقع يادگيري بدون تحميل، اجبار و با ميل و عالقه فردي است . حفظ مي كنند
براماي اين واژه را به معناي يادگيري چگونه آموختن، يادگيري در سراسر زندگي، يادگيري فارغ از ). 2004

  ).2007براماي، (، يادگيري بدون حد و مرز و سواد اطالعاتي مي داند خود راهبرانتخاب، يادگيري 
يادگيري مداوم، رشدي است كه جهت "از يادگيري مداوم مي نويسد  ديگر در تعريفي) 1981(٥١ گراس

تنها ثـروت  . آن را خود شخص تعيين مي كند، يعني فهم خويش و جهان و كسب مهارت ها و توانايي هاي جديد 

                                                      
46  
47 Frank Coffield 
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آموختن مداوم، يعني فرح و شادماني نحـوه  . فرد از كف نخواهد داد ، سرمايه گذاري بر روي خود است واقعي كه 
 "كار با اشياء ،شعف و شورآگاه شدن از برخي زيبايي هاي تازه جهان، لذت ساختن چيزي به تنهايي يا با ديگـران 

  .)86، 1372فرجامي،(
به اين نكته توجه داشـت كـه بـين يـادگيري مـادام العمـر و       پس از تبيين مفهوم يادگيري مادام العمر، بايد 

  .مادام العمر تفاوت وجود دارد كه در بخش بعد به آن مي پردازيم آموزش
  

  53با آموزش مادام العمر 52تفاوت يادگيري مادام العمر )1
حاليكه بايد بـه  در . برخي انديشمندان اغلب واژه يادگيري مادام العمر را معادل آموزش مادام العمر مي دانند

آموزش مداوم داراي جامعيتي اسـت كـه كليـه اجـزا و عناصـر آموزشـي و       ". تمايز بين اين دو مقوله توجه داشت
اين نوع آموزش، نظام آموزشي خاصي نيست، بلكه بستري است كه هر طـرح آموزشـي   . پرورشي را در برمي گيرد

شرفت و توسعه هر يـك از اجـزاي تشـكيل دهنـده نظـام      جامع بر مبناي آن ايجاد مي شود، لذا بايد زمينه ساز پي
ماهيت حقيقت آموزش مادام العمر، تربيـت انسـاني اسـت كـه بيـاموزد      ). 19، 1373ابراهيم زاده، ( "تربيتي باشد

اين ايده مي تواند رهي باشـد بـه    .انبه به شكوفايي برسدجچگونه افكار خود را بيان كند و با اين نوع آموزش همه 
 .يادگيرندگان مادام العمر سوي تربيت

 

 "يادگيري"به  "آموزش"گذر از  )2
اين شيوه در گذشـته بـه دليـل عـدم گسـتردگي       . تاستوار اس "گرفتن"و  "دادن"، بر اساس سنتيآموزش      

. دانش آموزان داشتاطالعات به  ياددادن و انتقالويژه اي در كه نقش  دانش مي دانستدانش، معلم را تنها منبع 
، مصـداق  معلم به دانـش آمـوزان  ، شيوه ياددهي و انتقال مفاهيم از جانب عصر حاضر با افزايش حجم دانش در اما

شـيوه   يـادگيري مسـتلزم   ،ايـن گـذر   .ضرورت مي يابـد  "يادگيري"به  "آموزش"گذار از از اين رو  .دپيدا نمي كن
از ايستد، ديگر پذيرنـده صـرف مطالـب    ب يادگيريبدين ترتيب فرد بدون آن كه از . است در طول زندگي آموختن

نيست، بلكه خود در فرآيند يادگيري، به صورت فعال، دخل و تصرف مي كند و بر شيوه يـادگرفتن خـود، اسـتيال    
در آينده بي سواد كسي نيست كه نمي تواند بخواند، بلكه كسي است كه ياد نگرفته است كه "در نتيجه، . مي يابد

موزش متكي بر انتقال صرف محتوا و موضوعات ثابت، ديگر مناسـب حـال و   آ. )1372، 54تافلر( "چگونه يادبگيرد
مدارس آينده بايد دانش آموزان را از صورت مفعول بيـرون آورده و بـه فاعـل آمـوزش     "بدين دليل،  .آينده نيست

رگـوني  مبـدل شـود، ايـن دگ    "خويشتن"بايد به تعليم و تربيت  "يگراند"تربيت  و تعليم …خويش مبدل سازد 
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54 Alvin Toffler 
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بنيادي، دشوارترين مسئله اي است كه در دهه هاي آينده انقالب علمي به ويژه براي آموزش و پرورش مطرح مي 
 "چگونـه "آموزشي بايد به دانـش آمـوزان بياموزانـد كـه     نظام ). 124، 1356 رهنما، ،پتروفسكي و ديگران( "شود

كه نيازمنـد   نحوه انديشيدن به مراتب مهم تر از حفظ كردن انديشه ها است .بينديشند "چه"بينديشند نه اينكه 
بلكه وظيفه سنگين تـري بـر دوش    البته اين فرايند، به معناي كاهش نقش معلمان نيست،. هدايت و تربيت است

  .آنها مي گذارد
 

  در يادگيري مادام العمر كانت و لويناس جايگاه مسئوليت برآمده از دو نگاه
ترجيح مي دهد، اما همانطور كه بيان شد، منظور  نگاه معطوف به خودرا به  نگاه معطوف به ديگريلويناس 

نگاه معطوف به از نظر وي، در . با آنچه كانت بيان مي دارد، تفاوت فاحش داردنگاه معطوف به ديگري وي از 
خود به مسئوليت نامحدود خويش در قبال  برد و اين، چهره ديگري، خود دروني فرد ناظر را زير سوال ميديگري 

  . ديگري پي مي برد
از سويي ديگر، مسئوليت سوژه كه باعث مي شود وي از نظر اجتماعي، روانشناختي و زبانشناختي دست به 

اما نكته اين است كه مسئوليت پذيري فرد نمي تواند به . عمل بزند، در پرتو آزادي و خودپيروي وي ميسر است
بنابراين انسان گرايي لويناس در پي اين نيست كه سوژه را تنها يك . ه شرايط اجتماعي كاهش يابدطور كامل ب

اي مي داند كه بيان مي كند، انسان را سوژه) 86، 2012(فرد خودپيرو آزاد تلقي كند، بلكه همانطور كه استرهان 
بنابراين مي توان گفت . را نيز دارددر عين داشتن آزادي، مسئوليت پذيري منحصر بفرد خود در برابر ديگري 

مسئوليت و مسئوليت پذيري هم امري است معطوف به خود و هم معطوف به ديگري و فقط زماني به كمال مي 
 .رسد كه هم خود و هم ديگري در معرض توجه فرد قرار گيرند

معتقد است در يادگيري مداوم فرد پيوسته در حال يادگيري  55كروثرهمانطور كه گفته شد، از سويي ديگر، 
عالوه بر اين، شخص در فرايند يادگيري مداوم شخص . است و مسئوليت مديريت يادگيري بر عهده خود اوست

در همين نقطه است كه ضرورت پرداختن و پروراندن مقوله ). 2004كروثر، (چگونگي يادگيري را نيز مي آموزد 
 . اهميت مي يابد ادگيري مادام العمردر ي مسئوليت

 

  يط يادگيري مادام العمر مبتني بر مسئوليت پذيريمح )1
همانطور كه . يادگيري در هر سيستم آموزشي مطرح است -به عنوان مهمترين ركن ياددهي محيط آموزشي

اين مقوله هم متوجه . شرح آن رفت، مقوله مسئوليت پذيري در فرايند يادگيري مادام العمر، مفهومي حياتي است
به طور كلي مي توان گفت زماني اين نوع يادگيري رخ مي دهد كه يادگيري از . معلم و هم دانش آموز است

                                                      
55 Jim Crowther 
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در . بتني بر مسئوليت و مسئوليت پذيري تبديل گرددفرايند اجبار و پاسخگويي صرف خارج شود و به فرايندي م
فرايند يادگيري مادام العمر دانش آموزان مسئوليت هدف گذاري، انتخاب محتوا، فعاليت هاي معطوف به يادگيري 

، 56بنسون(ساس مسئوليت دارند در قبال انتخاب هاي ديگران نيز احو و ارزيابي خود را به عهده مي گيرند 
ه يادگيري زماني در آن كامل مي شود كه هم به كآنها فضاي كالسي را زنجيره اي مي دانند چرا كه  ).2001

  ).همان(مسئوليت هاي خود توجه نمايند و هم ديگران و علت اين امر تاثير و تاثري است كه آنها بر يكديگر دارند 
بطه با يادگيري اين امر در را .قطعا پرورش و نهادينه كرده هر خصيصه اي نيازمند شيوه  خاص خود است

با اين حال مي توان پيشنهاد كرد . چراكه عنصر انساني و تفاوت هاي بشري وجود دارد. يده تر هم مي شودپيچ
نيز اين امر ) 2004( 57كه يادگيري مادام العمر شناختي ماندگارترين نوع يادگيري است كه استيفانو و همكارانش

تشويق دانش آموزان براي كسب مهارت يادگيري مادام العمري است "معناي  اين نوع يادگيري به. را تاييد كردند
اين امر واضح و مبرهن است كه هر چه ). 101( "كه به مشغوليت و درگيري روانشناختي و هيجاني منجر شود

دانش آموزان بيشتر درگير يادگيري شوند و انتخاب هاي درست داشته باشند و مسئوليت هاي يادگيري خود را 
اعم از شناختي،  اكه همه ابعاد وجودي دانش آموزانچر. بپذيرند، يادگيري پايدارتر و عميق تري خواهند داشت

بايد چالشي دائمي  محيط آموزشي ).2006 و ديگران 58بلومنفلد( هيجاني و روانشناختي آنها را در بر مي گيرد
ين امر بدين معناست كه برنامه درسي و محتويات ا. بين معلم و دانش آموز و دانش آموزان با يكديگر ايجاد نمايد

آموزشي از انعطاف بيشتري برخوردار باشد، زمان مناسب در اختيار معلم قرار گيرد و حمايت نظام آموزشي برقرار 
چه در برابر خود و چه در برابر  ،باشد تا دانش آموزان بتوانند آزادانه به انتخاب دست بزنند و در قبال اين انتخاب

اهميت فضاي آموزشي جهت ارتقاي كسب مهارت يادگيري مادام . گران به نفع يادگيري عميق گام بردارنددي
نيز مشاهده كرد كه تاكيد مي كند ويژگي  ،انجام داد) 2000( 59يچرمي توان در پژوهشي كه پاول پينتالعمر را 

هاي حاكم بر محيط آموزشي مي تواند يادگيري مادام العمر مبتني بر مسئوليت پذيري را شكل دهد، تسهيل 
 . نمايد و پايدار كند

  
 نقش معلم )2

به طور كلي مي . اين سوال مطرح مي شود كه معلم خوب در اين نوع يادگيري چگونه معلمي است حال
توان گفت معلم خوب معلمي است كه به دانش آموزان كمك كند چگونه ياد گرفتن را بياموزند كه مي توان در 

البته بايد در نظر داشت اين نقش ها فقط در تعامل دو طرفه با دانش . اين راستا براي او نقش هايي را تعريف كرد
                                                      

56 Benson, P. 
57 Stefanou, Perencevich, DiCintio, and Turner 
58 Blumenfeld, P. C., Kempler, T. M., and Kracjik, J. S. 
59 Paul R. Pintrich 
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ا وجودي كه اين نقش ها رو به سوي معلم دارد، اما كل فرايند بنابراين، مي توان گفت ب. آموز معنا مي يابد
چراكه يادگيري در اين نوع نگاه ديگر انتقال يكطرفه اطالعات از سوي معلم به دانش آموز . آموزشي را در بر دارد

  . نيست
 يين كردتبزير محور  سه مي توان دررا  كسب مهارت يادگيري مادام العمردر فرايند  به طور كلي نقش معلم

  :)1995، 61نيوبل و كنن -1997، 60هاردن و ديگران(
 62مدير و سازمان دهنده ‐

در فضاي كالسي مبتني بر يادگيري مادام العمر، معلم مسئول سازمان دادن و مديريت فعاليت هايي است كه 
بايد مطابق با اين فعاليت ها . مرتبط، كارآمد و تاثيرگذار بر فرايند شكل گيري يادگيري مادام العمر باشد

چراكه هدف غايي معلم پاسخ به عاليق و توانايي هاي دانش آموزان . نيازها و انتظارات دانش آموزان باشد
است تا بتوانند با انگيزه دست به انتخاب فعاليت مورد نظر زده و با انجام آن به يادگيري پويا و مستمر براي 

اين امر مستلزم اين است كه معلم به شكلي دقيق و نيل به نكته مهم اين كه  .بسط يادگيري خود بينديشند
روشن اهداف فعاليت ها و فرايند كالسي را براي دانش آموزان تبيين نمايد و در كسب مهارت اين نوع 

 .ا باشدآموزش تئوري و عملي ياري رسان آنهيادگيري با داده 
 63تسيهيل گر ‐

ي برانگيختن دانش آموزان براي يادگيري و افزودن آگاهي وي بايد تواناي. معلم تسهيل گر ويژگي هايي دارد
همچنين، بايد به آنها كمك كند تا براي يادگيري خود و ديگران برنامه ريزي كنند و آنها . آنها را داشته باشد

و عالوه بر اين، به دانش آموزان كمك كند تا به ارزيابي خود و ديگران . را در انجام اين برنامه ريزي ياري دهد
 . معلم دست زده و مهارتها و دانش الزم را در اين راه كسب نمايند

 64مشاور ‐
معلم مشاور به دانش آموزان خود توصيه هايي ارائه مي دهد و به آنها كمك مي كند تا بتوانند به يادگيري 

دانش آموزان با مشاوره معلم بايد بتوانند با نظارت فراشناختي خود و ديگران و ارائه . موثر دست يابند
 . بازخورد به خود و ديگران در راه رسيدن به هدف يادگيري مادام العمر گام بردارند

كنترل شده به معلمان از جمله عناصر مهمي هستند كه مي توانند به دانش آموزان در گذر از يادگيري 
آنها بايد محيط آموزشي خلق كنند كه در آن دانش آموزان تشويق شوند به . يادگيري معطوف به خود كمك كنند

                                                      
60 Harden et al 
61 Newble & Cannon 
62 Managers And Organizers 
63 Facilitator  
64 Counselor  
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در اين راستا معلم بايستي تجارب يادگيري را طراحي كند ). 1969، ٦٦راجرز(حركت كنند  65رهبري -سمت خود
انش آموزان موقعيت هايي را پيشنهاد مي دهد تا وي به د. كه مقوله مسئوليت پذيري را در دل خود بگنجاند

يادگيري خود را به عاليق و اهداف شخصي خود ربط دهند، اين شانس را به آنها بدهد تا خود دست به انتخاب 
اين انتخاب مي تواند هم در زمينه مواد درسي و هم شيوه . بزنند و بر انتخاب خود كنترل و نظارت داشته باشند

همچنين وي بايد زمانهايي به دانش آموزان بدهد تا آنها بر عملكرد خود تامل . ارزشيابي باشديادگيري و حتي 
همچنين معلم بايد با ارائه بازخورد به دانش آموزانش به ارتقاي الگوي يادگيري . كرده و به خود ارزيابي بپردازند
پذيري در دانش آموزان براي در اين بخش مي توان نقش پررنگ مسئوليت . معطوف به خود آنها كمك كند

اگر دانش آموزان مسئوليت اعمال خود را بر عهده نگيرند، همچنان وابسته به معلم . يادگيري خود را به وضوح ديد
  . باقي مانده و نگاه معطوف به خود مفهوم خود را از دست مي دهد

تعامل بين دانش آموزان و كمك . از سوي ديگر مي توان جايگاه مسئوليت پذيري در قبال ديگران را هم ديد
آنها به هم در برقراري نظم كالسي و همچنين فراهم آوردن مواد درسي و نقش ايفا كردن در تبيين روش تدريس 

در فضاي كالسي كه قرار است دانش آموزان يادگيرندگان مادام العمر شوند، . و ارزشيابي را نمي توان ناديده گرفت
همانطور كه . يت پذيري در برابر آنها از سوي ديگر، نقشي كليدي ايفا مي كندنقش ديگران از سويي و مسئول

شرح آن رفت، نمي توان مقوله مسئوليت را صرفا معطوف به خود يا معطوف به ديگري دانست، بلكه اين امر مقوله 
يت و مسئوليت چراكه مسئول. اي است تعاملي كه در ارتباط افراد با هم و با خود معنا و مفهوم پيدا مي كند

پذيري در فلسفه عملي مي گنجد كه در مثلث ارتباط با خود، ارتباط با ديگري و ارتباط ديگري با ديگري و در 
  .  قالب گروه و جمع معنا مي يابد

اگر دانش آموزان اين باور را داشته باشند  .مالكيت يادگيري خود آرمان بسياري از نظام هاي آموزشي است
 را اين نوع يادگيري كه مي توانند به طور مستقل و به شكل مادام العمر ياد بگيرند، مي توان اميد داشت كه بتوان

نيازي روانشناختي براي داشتن نگاه معطوف به اين امر را ) 2000( 67راين و دسي. نهادينه كرددر دانش آموزان 
راي نظام آموزشي رسمي از پيش تعيين دانش آموزان با دست به انتخاب زدن و. مي داننددام العمر يادگيري ما

در اينجاست كه . به تمرين يادگيري مادام العمر مي پردازندپذيرفتن مسئوليت در برابر انتخاب هاي خود،  شده و
كسب مهارت يادگيري مادام العمر  از جمله مباحث بنيادين در. معلمان مي توانند به دانش آموزان كمك كنند

چه كسي درباره آنچه بايد ياد گرفته شود، تصميم مي گيرد؟ با چه هدفي؟ : مي توان به اين موارد اشاره كرد
لم ميزان و حجم اين مطالب چقدر است؟ راين و دسي همچنين تاكيد دارند كه از حالت كنترل شده و زير نظر مع

                                                      
65 Self-  direction 
66 Rogers  
67 Ryan and Deci 
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وانند به اينكه تا چه اندازه دانش آموزان بت. روني در دانش آموزان مبدل مي شودآغاز شده و به تدريج به امري د
معلم كارآمد تالش مي كند هم به شكل . به اعتماد آنها به معلم و توانايي آنها بستگي دارداين مهم دست يابند، 

خود را در قالب تئوري و هم به شكل عملي مزاياي اين نوع يادگيري و پذيرفتن مسئوليت هاي گزينش هاي 
   .حوادث و رويدادهاي جاري دانش آموزان مطرح سازد

  
  نتيجه گيري

نمي . يادگيري مادام العمر مهارت و سطحي است كه مي تواند از طريق تجربه در محيط آموزشي كسب شود
آنها انتظار محور تربيت كرد و در عين حال از  -توان دانش آموزان را در مجيط سنتي آموزشي و با رويكرد معلم

موزشي كه عمدتاً مبتني بر انتقال مفاهيم وآموخته ها باشد خود، آ .داشت كه يادگيرندگان مادام العمر باشند
از اين رو، آموزش بايد با عنصري متحول كننده وپويا يعني مداومت با تمام ضرورت هاي . ناقض يادگيري است

از سويي  .در نتيجه يادگيري خواهد بود مل معلم و فراگير وبرآيند آن، ارتقاي كيفيت تعا. موجود آن همراه شود
ديگر، نمي توان دانش آموزان را كاسبان دانش و صرفا پاسخگو در برابر نظام آموزشي بار آورد و آنگاه از آنها 

معلم و محيط آموزشي . خواست در برابر يادگيري خود و ديگران مسئول باشنمد و بار مسئوليت خود را بپذيرند
ه عنوان دو ركن اساس تعليم و تربيت در ميان ديگر اركان مي توانند ياريگر دانش آموزان براي كسب مهارت ب

  . يادگيري مادام العمر باشند
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 مباني واصول يادگيري مادام العمر بر اساس ابدعات فلسفي مالصدرا
  

  ٢ حسنعلي بختيار نصرآبادي دكتر   ،١ زهره متقي 

  چكيده
فرآيند مادام العمرامروزه به عنوان يك نياز و ضرورت مورد توجه نظام هاي تعليم و تربيت و به عنوان يادگيري 

لذا پايه گذاري آن بر .ضامن موفقيت افراد يك جامعه استتغيير و تحول، توسعه و دوباره سازي دانش موجود 
سي مباني و اصول يادگيري مادام اين پژوهش با هدف برر.بستر فرهنگي  ومباني فلسفي بومي حائزاهميت است

در مقام  لذا است، استنتاجي –تحليلي  ، روش تحقيق. العمر و با رويكرد كيفي به بررسي اين مباني پرداخته است
نظام يادگيري اهداف و اصول  گيري استنتاجو در نتيجهاسناد مرتبط با موضوع استفاده  تبيين از روش تحليل

دهد كه يادگيري مادام العمربراساس حركت جوهري و يافته هاي پژوهش نشان مي.انجام شده است مادام العمر
بازتعريف نفس امري ضروري است ،زيرا اين دو مبنا استمرار و تدريج تعليم و تربيت را در بردارد ،همچنين به 

ر و در واقع فراگي واسطه تشكيك در وجود ،تربيت و يادگيري در يك حركت پلكاني و اشتدادي متناسب با شرايط
سعه وجودي صورت مي پذيرد تا مراتب ادراك را طي كند و از يك وجود تاثير پذير به وجود آفرينشگر تبديل 

لذا يادگيري محدود به دوره و سن و .گرددو در واقع مسير كمال را با خالقيت و يادگيري خودراهبر ادامه دهد
مهارتهاي ديگر را هم در بر مي گيرد،اصول شرايط خاص نيست و همچنين مختص به سوادآموزي نيست و 

   . استخراج شده مبناي اين نوع از نظام يادگيري است
 

   : كليديواژه هاي 
  يادگيري مادام العمر ،مالصدرا،حركت جوهري ،نفس ،تعليم وتربيت 
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  مقدمه  
مطرح است ،داراي يونسكو  هاي مهم در برنامه هاي اجرايي اولويت كه امروزه به عنوان يكي از يادگيري مادام العمر

علي رغم تغييراتي كه در مفهوم اين نوع از يادگيري و  .استپيشينه تاريخي طوالني ومباني ديني و فلسفي عميق 
محدوده آن، بنا بر نياز ،در دوره هاي مختلف مطرح بوده و اندك تفاوتهاي كه در بين كشورهاي مختلف در اين 

 و گيرديادگيري رسمي، غيررسمي و آزاد را در بر ميدر مفهوم عام ، مادام العمر طه وجود دارد؛ يادگيريراب
 از جمله در همه ابعاد زندگيبه نحوي كه ادغام يادگيري و زندگي كردن را مورد تاكيد قرار مي دهد همچنين 

  .عمر يك انسان جاري باشد راحلتمامي م درو را در برگرفته  خانواده، اجتماع، تحصيل، كار و فراغت
گفته معروف پيامبر است وآموزه هاي مانند فرهنگي غني ديني وپيشينه داراي يك  ،يادگيري مادام العمر در ايران

يادگيري در طول زندگي و تحت هر همراهي و تداوم ، به "ز گهواره تا گور دانش بجوي" در قالب عبارت اسالم
برداليلي مانند تعهد ايران به فراهم كردن امكان يادگيري مادام العمر به عنوان  لذا عالوه. تاكيد داردشرايطي 

اين موضوع به عنوان يك وجوب شرعي مورد توجه بوده و اهتمام به اين امر رادر نظام تعليم  عضوي از يونسكو،
  . وتربيت الزامي مي كند 

از آموزش ، محتاج ارائه الگوهاي بومي است تا در اجرايي شدن اين الزام  و فراهم آوردن و كيفيت بخشي اين نوع 
چهارچوب فرهنگي و اجتماعي ايران بتواند شرايط برخورداري از يادگيري را در موضوعات مختلف عملياتي  

 و در جامعه  وظرفيتهاي اخالقي و اجتماعي و مهارتهاي مناسب زندگي و حرفه اي افراد را در دوره هاي مختلف
شايد علت بعضي از چالش ها و ناكامي ها در سياستگزاري و برنامه هاي مرتبط به . قاء بخشد متالطم امروزي ارت

در حالي .العمر باشد  مادام يادگيري نظام بنايي زير هاي يادگيري مادام العمر بي توجهي به مباني بومي و  مولفه
ويم كه مي توان در اصالح ،توسعه ويا كه با بررسي ديدگاههاي متفكران و فالسفه اسالمي  با مباحثي روبرو مي ش

  .مورد توجه قرار گيرد العمر مادام يادگيري نظام يك بنيادين حداقل ايجاد  شرايط
، شواهدي وجود  نسبت به انسان و تعليم و تربيت اوديدگاه ويژه در اين ميان در آراء تربيتي مالصدرا، با توجه به  

بستري را براي طراحي الگوي بومي در بحث يادگيري مادام العمر امكان پذير تواند به نظر مي رسد ، مي دارد كه
به ويژه آن كه، نظام . موثر باشدنموده و نظر به نوآوري هاي خاص او در فلسفه ، درتدوين مباني  واصول اين نظام 

عت و عمق برخوردار تعليم وتربيت مالصدرا ،كه براساس نظام فلسفي ويژه او قابل تعريف است ، ازدو ويژگي  وس
كه يكي  )  221: 1410صدرا ، (» النفس في وحدتها كل القوا «است  از يك طرف بنا بر تعريف خاص او از نقس 

كند تا نظامي فراگير بوده و همه ابعاد وجودي ، نظام تعليم و تربيت را ملزم مي از نتايج وجودشناسي انسان است
 توصيف او از نفس به عنوان امري اص او در بحث حركت جوهري ورا پوشش دهدو از سوي ديگر با رويكرد خ

 تحول نفس ايستا به يك نفس در حالِبه بازتعريف )  211:  1385صدرا ، (» البقا  روحانية و الحدوث جسمانية«
پرداخته و به تعليم وتربيت وسعت مي بخشد، به نحوي كه معرفي او از  نفس انسان  در بردارنده  دو  شاخص 
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 سي است، تحول در طول زندگي كه منشا آفرينش و نوشدن است و همچنين رسيدن  به مرحله باالتري ازاسا
  .كه البته اين صعود محتاج  مرحله باالتري از تعليم و تربيت است  وجودي، سعه 

مادام  تبيين مباني و  تدوين اصول نظام يادگيري« نظر به اين قابليت در تفكر صدرا ، اين پژوهش به دنبال  
  » .العمر بر اساس ابداعات فلسفي مالصدرا است

  چارچوب نظري
توانست با ذهن نكته در بين فالسفه اسالمي،شايد آنچه صدرا را از ديگران متمايز مي كند ،اين نكته است كه او 

الت رفع مشك بهاي نوين  به شيوه تعريف جديدي را از برخي مفاهيم و موضوعات فلسفي ارائه دهد وبين خود 
نسبت عميق تري را بين  فلسفه و تربيت ايجاد و منجر به نظامي را درفلسفه بنيان نهاد كه او  لذا.بپردازدفالسفه 

  .  يي براي نظام تعليم وتربيت گرديده استتازه و پويااستدالت 
اول لجسم  او نفس را النفس كمال«. بازتعريف مالصدرا از نفس و خصوصيات آن يكي از مهمترين اين موارد است

با به كار بردن  كمال روشن است كه نفس انساني برخالف ساير موجودات طبيعي و  كند؛ طبيعي آلي تعريف مي
در هر و به نوعي در حالِ شدن  همواره باشند، اي معين در هستي مي نفسي و عقلي كه داراي جايگاه و مرتبه

نفس كمال اول براي جسم طبيعي  است كه آلت  به اين ترتيب در گام نخست ، .استاي منشأ آفرينش  مرتبه
گردد  نفس جوهري است كه به صورت ماده وطبيعت جسماني نمودار مي در اين  پله ،فعل و تصرف نفس است؛ 
دهد،و قبل از رسيدن به مرتبه  هاي مختلف خود را نشان مي شود وتدريجاً تحت شكل ودر نهاد ماده تكوين مي

كند و اين قبل از رسيدن به مرتبه تجرد نهائي است؛ در گامهاي  بعد ده، ترقي ميكمال روحاني دوش به دوش ما
دهد و به تدريج صفت نفسيت از او  فرايند كمال  نفس آثار و اعمال خويش را بدون استعانت به بدن انجام مي

 ، رش اطالعاتآفرينش نو به نو با گستاين  ).28: 1370صدرا،(» .گرددزدوده شده و به  عقل محض نزديك مي
   .كندمي ارائه جديدي از نفس صورت روز هر وجودي به دست آموده و ها و يافتن سعه  دانسته

در واقع حركت جوهري مالصدرا آغاز قرائت جديدي از نفس را . اين تعريف حاصل اصل حركت جوهري او است
با بدن را مطرح ساخته و با رويكردي  رقم زد و او با توجه به اين نظريه مراتب، حاالت، كيفيت نفس و رابطه آن

  . متفاوت بدان نگريسته است
به فلسفه راه يافت و در زمرة امور عامه , شد در حكمت متعاليه بحث حركت كه پيش از آن در طبيعيات مطرح مي

او . مي گيردقرار بررسي مورد است، يفلسف تفكر در اساسي مباحث ازكه  حركت مسألهدر اين نظريه  .قرار گرفت
 عرضي امري حركت نيبنابرا؛ افتديم اتفاق جوهر در ،كه دانديم فعل به قوه از ءيش يجيتدر خروجرا  حركت

 ندارد وجود مادي موجود هيچ يعني ؛است آن بنيان و اساسي جزء و ذاتي مادي موجودات در حركت بلكه ست،ين
 اشياء آفرينش با خداوند لذا و رود مي شمار به بودن متحرك همان ماديت ؛ زيراباشد حركت بي و ثابت ذاتاً كه

 يا وناني فالسفه متنوع يدگاههايدلذا آنچه در) 87-86: 1385صدرا،( كند مي ايجاد آنهادر را حركت مادي



 

  

 

 هشتمين همايش انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران

 فلسفه آموزش و يادگيري مداوم 

 چمران اهواز دانشگاه شهيد

 1395اسفند  5و  4

 

522 

 

 يمقوالت در و اعراض در حركتمبني بر  ميرداماد و اشراق شيخ سينا، ابن فارابي، مانند ازصدرا پيش فيلسوفان
وجود بر دو  و نبود محال امري شي جوهر در تحول و حركترد شد و ديگر وضع و كيفت،مكان و تيكم مانند

رساند مي مالصدرا را به اين نتيجه فلسفه  بحثاين   )21: 3/، ج 1380صدرا ،( تقسيم گرديد قسم ثابت و سيال
در صورتي وجود ، از گردد نه آنكه از بيرون به آن ضميمه, كه اساساً حركت از عوارض تحليلي وجود سيال است

: 3/،ج 1380صدرا،( ،باشد تغيير تدريجي مي توان مفهوم حركت و سيال بودن را انتزاع كرد كه داراي فرايند 
هاي تواند صورتجا كه ماده مرتبه نازل يك موجود و صورت مرتبه كامل آن است، يك وجود ميو ازآن) 180

 بعد يصورت لحظات از لحظه  هر در صورت در حال اشتداد هستند ومختلفي داشته باشد كه در واقع، همگي يك 
در  عالم موجودات ظاهر، در افتديم اتفاق پيوسته صورت به واقعه نيا چون اما ؛شود يم حادث گريد صورت از

منفك  حركتاي از  هيچ موجودي در هيچ لحظهلذا ) 273-3/274ج: 1380مالصدرا،  ( شوديم تصورحالت ثابت 
نو شدن لحظه به لحظه ي بنابراين  .وبعنوان يك واحد حركت ،به سوي غايت تكامل مي يابد گردد نميو جدا 

كمال حركت جوهري و والبته اين  را در معرض تحول و دگرگوني مدام قرار مي دهد انسانهستي، تمام وجود 
جوهر  به سوي كمال در شود، بلكه نفس كه جزء آگاه بدن است از درون و  براي نفس خودبخود حاصل نمى

  .حركت است واين كمال به مدد تربيت بايد حاصل گردد
 عالم را موجودات ثابت وجه دانست و مي متغير و ثابت وجه دو داراي را نفس و موجودات با اين رويكرد مالصدرا

لذا  .است دائمي گردش در كه است جوهــر همان وجه دو اين رابطه ؛ ناميد ماده عالم را آن متغير وجه و ملكوت
 نقطه عزيمت بحث حركتبخش ديگري از اين بازتعريف و » جسمانيه الحدوث و روحانيه البقا بودن نفس« نظريه

دانستن حركت و واردكردن آن به  با بيان وجودي در واقع مالصدرا. و تكامل در ساحت وجود انسان است
ممكن و  و كيف و أين و وضع، داراي تبدل و تحول كمبر اين باور است كه همانگونه كه موجود در  ،مابعدالطبيعه

در  در حال تحول دائمي بوده و علي رغم تحولنيز  ، نفس انساني ديگر است اي به مرتبه از مرتبه مشهود
بنابراين ،بر اساس اين نظريه .)24:.1393گرگين و همكاران ،(» است  شخصيتش محفوظ ،هويت  ماهيت جوهري

 صورتهاي و با حال شدن و دگرگوني بوده در همواره بدن طبيعت و ماندمي باقي تجردش خاطر به انساني ، روح
دائمي و مراحل تكاملي پيوسته كه به صورت علت و معلول  رخ مي دهند، مانع از  سيالن اين اما ، شودمي نو تازه

 از لباسي جديد پوشيدن متوجه نيستند كه چگونه پيوسته در حال بقاي نفس نيست؛ به همين جهت انسانها
پس نفس وجود ديگري ندارد بلكه نفسيت نفس به  يك وجود خاص  ) 346-342: 1382 صدرا،( آفرينش هستند

  . نفس باز مي گردد كه براي رسيدن به كمال به بستر تحول دائمي  و حركت اشتدادي احتياج دارد
گيردو به تبع آن براي ادراك  ني را در نظر ميبه اين ترتيب صدرا براي نفس وجوه سه گانه حسي، خيالي و عقال 

نخستين و نازلترين مرتبه، ادراك حسي، مرتبه . نمايد كه بر همديگر ترتب دارند نيز سه نشئه و مرتبه ترسيم مي
اين همان ترتب عوالم . باشد ادراك عقلي است برتر از آن ادراك خيالي و سومين مرتبه كه برترين مرتبه نيز مي
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كه در سازمان هستي شناسي صدرايي همواره مورد توجه و حاكم   -عالم ناسوت، ملكوت و جبروت  -هستي است
نفس انسان آنگاه به حقيقت متعالي خود رسيده است كه به باالترين مرتبه، يعني مرتبه عقالني رسيده . است

يابد وهيچ  تر از خود قوام ، به اين ترتب هريك از مراتب ادراك با مرحله باال)452-451: 1385صدرا، ( باشد 
به تعبير ديگر در هر ). 204: 8، ج1410صدرا، ( شود، مگر آنكه به اين ترتب محكوم باشد  ادراكي محقق نمي

كدام از مراتب ادراك، اساس و عامل تحقق ادراك، مرتبه برتر هستي ادراكي است وبا اين مراتب  اشتداد وجودي 
درواقع وضعيت نفس در مراتب تجرّد «مبتني بر اتحاد عالم و معلوم است؛ و اين .و معرفتي انسان شكل مي گيرد

مانند حال مدرك خارجي است ومراحل مختلف ادراك راطي مي كند، هنگامي كه محسوس ، متخيل و پس از 
لذا از آن جا كه ادراك مرتبه و شأني از مراتب وجود است )  80، 1380مالصدرا (  "آن به مرحله معقول مي رسد 

كه از ذات انسان جدا نيست براي آن كه بتواند به مراتب عالي وجود و باالترين درجه عقل راه يابد بايد يادگيري 
در زندگي او جاري ومادام العمر باشد،زيرا وجود انسان تنها  با افزايش علم و ادراك رشد يافته و توسعه ي 

  . وجودي مي يابد
اهميت وحدت و تشكيك  حائز موضوع ، بهبر مبناي اصالت وجود خود و وجودي نظام طرح تكميل صدرا براي
أن الوجود « در اين بحث آمده كه  .پردازد است،مي وابسته آن به متعاليه حكمت مسائل از بسياري وجود كه

).  6/117: 1410صدرا،( »التفاوت والتشكيك بالكمال و النقصحقيقه واحده ساريه في جميع الموجودات علي
 داراي ، كه است اي واحده حقيقت وجود ديدگاه اين اساس بر كه گفت توانمي نظريه اين بيان شكل تريندرساده
 همةساري در كه وجودلذا  .يابدمي تحقق خارجي متعدد حقايق صورت به و است ضعيف و شديد مراتب

 كه است مراتب داراي حقيقت يك هستي، بدين معني كه  وداراي تشكيك است،واحد حقيقـت موجودات است،
تمايز بين اين  متمايز هستند و.. شـدت و ضعف، تقدم و تأخر، كمال و نقص، غنا و فقر و  در آن، مراتـب
؛ 431-2/ 1:  1380، صدرا( اسـت االشتراك مابه عين آنهايعني مابه االمتياز در . خود وجود است نيزمراتب،
 و صفات و ذات جز هستند و وجود واحده حقيقت همان مختلف تجليات متباين، موجودات حقيقت ودر )2/99
اين همان اصل وحدت در عين كثرت و كثرت در عين وحدت ).73: 1366 صدرا،( نيست چيزديگري الهي افعال
 و ذات به قائم وجودش كه دارد قرار خداوند آن مراتب سلسله رأس دراين تشكيك وكثرت طولي است و . است

 وجود پس. هستندوپرتوي از آن وجود  متعلق و وابسته وجود مراتب ساير امااست، قيدي و شرط بدون هيچ
؛از اين جهت است )64: 1410 صدرا،( خداوند است از پرتوي وجود، مراتب ساير واست وجود حقيقت اصل خداوند

  .  كه حركت در اين مسير تا آنجا كه كثرتها به  نقطه وحدت برسد، ادامه دارد
 كه حال عين در موجودي هر زيرا قابل تبيين است ، جريان اين نيز حركت جوهري موضوع از طرف ديگر، در

مراحل طي مي كند در حالي كه  و و مراتب دارد كه متصلي و مستمر حركت جريان يگانه دارد،در و واحد هويتي
  .دارد وحدت كثرت، درعين و كثرت وحدت، عين در پس كند؛وحدت خود را حفظ مي
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كاستي هاي رويكرد هاي فلسفي ناظر به يادگيري مادام العمر، رويكردي اسالمي با ابتناء به  سرانجام با برشمردن
العمر شامل  مفهوم قرب الي اهللا معرفي شد و در نهايت استلزامات تربيتي مناسب براي تربيت يك يادگيرنده مادام

  .شد ي ارزشيابي تبيين هدف، برنامه درسي، محتوا، روش تدريس، نقش معلم و شيوه
، جريان مستمر و بالنده اين  مباني مورد توجه قرارگيرد اساس بربديهي است كه اگر تعليم و تربيت با اين نگاه و 

 وادارتحول و ارتقاي وجودي  ، را به شدندر نردبان حيات او  اي خواهد بود كه در طول زندگي انسان ادامه دارد و
  . زيرا اين تكامل وجودي و حركت اشتدادي نفس بايد تا دستيابي به مراتب كامل عقل فراهم گردد .كند مي

بنابراين بر اساس مبناي فكري  مالصدرا ، نظام تعليم و تربيت عالوه برجامعيت ،كه ناظر بر تامين وپرورش تمام 
تجرد نفس آدمي و رسيدن  زمانتاكه ابعاد و ساحات وجودي انسان  است ، بايد از نظر وسعت چنان تعريف گردد 

 انساندر زندگي هيج محدوديت زماني و به نوعي مكاني ،  اين فرايند بدون . يابدادامه  قابليت خود در كمالبه 
بتواند پا  واز سطح زندگي زيستي خويش فراتر رود فراروندهانسان براي سير در جريان گرددتا كمك كند جاري 

اين تعريف از نظام تعليم و .بگذارد ودر واقع بستر يادگيري در طول زندگي باشد يبه عرصه هاي وجودي واالتر
تربيت حاوي مفهومي از يادگيري است، كه امروزه به آن ياگيري مادام العمر و گاهي يادگيري مستمر ناميده مي 

  . شود
  :شناسي مطالعه روش

كه در مقام تبيين از روش تحليل  معنا اين به است، انجام شده استنتاجي –روش تحليلي اين پژوهش كيفي و با 
لذا پس از بازبيني كتب مالصدرا و منابع مرتبط با فلسفه  .شودگيري از استنتاج استفاده ميو در مقام نتيجه

او،ضمن تجزيه وتحليل مباحث مرتبط با تعليم و تربيت به عنوان مباني به استنتاج داللتهاي تربيتي يادگيري 
ازآن جاكه اين پژوهش، رويكرد كيفي با هدف تبيين .اخته شده و در قالب اصول ارائه شده استمادام العمرپرد

است،براي بررسي روايي آن  ابتدا داده ها و شواهد در مورد گزينه هاي خاص پژوهش جمع آوري و در يك 
و افزايش دقت ها و تحليل روايي ساختار فهم پذير منظم شده است وسپس با تكرار چرخه تعامل بين داده

بنابراين از طريق سه سويه سازي و چك كردن اطالعات روايي ) 1389نصر وهمكاران ،(پژوهش افزوده شده است 
  .تحقيق مورد بررسي قرار گرفته است 

  :مرور پيشينه 
بررسي پيشينه تحقيق نشان ميدهد كه گرچه در رابطه با تعليم و تربيت از ديدگاه مالصدرا پژوهش هاي بسياري 
انجام شده است ، اما پژوهشي كه اختصاصا آموزش و يادگيري مادام العمر را در رويكردهاي فلسفي مالصدرا 
- بررسي كنند،  انجام نشده و يا در منابع بررسي شده مشاهده نشده است ؛ اما در حيطه يادگيري مادام العمر مي

  :توان به مواردي مانند موارد ذيل اشاره داشت
هاي نوين در آموزش  اندازها و چالش بررسي تحوالت، چشم «ايان نامه ارشد خود با موضوع در پ)1389(صنملو 
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با استفاده از روش نمونه گيري هدفمند سير تحوالت آموزش بزرگساالن، چشم اندازهاي موجود ، » بزرگساالن
يافته او معتقد است كه بر اساس . آلمان را با هدف ارائه راهكار بررسي مي كند  راتچالش ها، طرح ها و ابتكا

هاي تحقيق آموزش بزرگسـاالن در آلمـان خصوصـاً از اواخـر قـرن نوزدهم تا اوايل قرن بيستم ، شكل گسترده 
در . يري تبديل شده استتري به خودگرفته تا جائيكه دانـش در بـين مـردم فراگير شده و مفهوم ياددهي به يادگ

هـاي بخـش چشـم انـدازها ، آمـوزش مادام العمر براي همه شهروندان آلماني فراهم شده و اين امر با فنĤوري
. نـوين در آمـوزش بزرگساالن توام گشته و شايسته ساالري در مناسبات اجتماعي و اقتصادي توسعه يافته است

ـاجرين خـارجي بـيسواد، باال رفتن توقّعات شهروندان آلماني از زندگي، در بحث چالشها در كشور آلمان، وجود مه
ايجاد مـدارس بـين المللـي بزرگسـاالن و آموزش صلح و همزيستي مسالمت آميز، چالشهاي اصلي در اين حوزه 

س هـاي عمـده تـرين طرح ها و ابتكارات كشور آلمان در حوزه ي بزرگساالن ، ايجاد و تقويت كـال.بوده اسـت 
تخصصـي ، تقويت مشاركت هاي مردمي خصوصاً كارخانه داران و سهامداران بزرگ در گسترش آموزش 

  .استبزرگساالن بوده است تا جايي كه امروزه هدف از آموزش بزرگساالن در آلمـان ، تربيت شهروندان جهاني 
 تحليلي و تطبيقي بررسي« در پژوهش خود در قالب پايانامه كارشناسي ارشد تحت عنوان) 1391(غالمي 

ضمن بررسي قوانين حمايت كننده » ژاپن و انگلستان كشورهاي و ايران در العمر مادام آموزش امروزي جايگاه
از يادگيري مادام العمر در اين كشورها به اين نكته تاكيد دارد كه در اين دو كشور يادگيري مادام العمر پس 
از سياست گذاري در زمينه سوادآموزي به اهداف ديگري نيز مي پردازد كه از جمله آنها تقويت مهارتهاي فني 

ي بزرگساالن در كالسها ن منظور عالوه برگسترش آموزش عالي بستري فراهم شده تا لذا به اي.حرفه اي است 
ارتباط تنگاتنگي با مشكالت روزمره ي آن هـا دارد و مهارت هاي زندگي آن ها را در برخورد با مشكالت  كه 

ن كالسها نكته مورد توجه در اين كشورها حضور اشخاص تحصيل كرده در اي.، شركت نمايندبيش تر مي كنـد
  .است 

انجام » العمر  نقش آموزش عالي در يادگيري مادام« عنوان پژوهشي تحت) 1392(محمدي مهر و همكاران 
ضي خاصي است ،بع كننده اهداف عمومي   العمر تعقيب يادگيري مادامدر اين پژوهش آمده است كه . داده اند

كننده اصل يادگيري  اقامه ،سازي آموزش هم در كيفيت و هم در كميت  عمومياز اين  اهداف عبارتند از 
براي اين منظور نياز به عزم لذا   .كار  كننده توسعه و پيشرفت از تحصيل به تسهيل ،واقعي در آموزش اجباري
عيت و باور در ذهن افراد جامعه تبديل آموزش عالي است و بايستي اين نگرش به واق  ملي در سطح جامعه و

   .شود

 هاي محيط نقش تحليل« عنوان تحت معلم تربيت دانشگاه در خود ارشد دوره نامه پايان در) 1392( موموند
 با كه است معتقد »پيشنهادي الگوي ارائه با العمر مادام يادگيري و رسمي غير هاي آموزش در باز يادگيري
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 با جهان امروزه و شده رو روبه جديدي مفاهيم با يادگيري عرصه ارتباطي، و اطالعاتي هاي فناوري پيشرفت
 رشدي به رو سير يادگيري هاي تئوري و شده متحول يادگيري هاي محيط.است روبرو اي هاي گسترده نوآوري

 در مجازي يادگيري هاي محيط اساسي هاي ويژگي از همه، براي دسترسي قابليت و بودن باز  لذا. اند راگذرانده
 را نياز اين تواندمي  ارتباطات و اطالعات فناوري بر مبتني هاي محيط باز، يادگيري هاي محيط.است 21 قرن

  . كند فراهم

و  متعاليه حكمت در انسان جوهري حركت فلسفي مختصات«در مقاله اي  تحت عنوان )  1393(بهشتي 
 فلسفي بنيانهاي در معتقد است كه تحول» و پرورش آموزش تحول بر حاكم اصول شناسايي در آن كاربردهاي

 آموزش در تحول .نيست كافي آن شرط چند هر است؛ وپرورش آموزش در تحول الزم شرط پرورش، و آموزش

 پرورش، و آموزش در از تحول كه آنگاه اما .شود مالحظه گوناگونفلسفي رويكردهاي با ميتواند پرورش و

 فلسفي مباني بر است آيد، الزممي ميان به سخن كشور يك خاص احوال و اوضاع و بومي شرايط با متناسب

 متن از برآمده عنوان نظامي به متعاليه حكمت فلسفي نظام گردد استوار كشور همان متن و بطن از برخاسته

 كه دارد را اين ظرفيت اسالمي، فلسفة نظامهاي ساير از متمايز ويژگيهاي از برخوردار و اسالمي فرهنگ

قرارگيرد ، نكته مهم دريگر در اين  فلسفه آن است كه او تحول را در  ايران پرورش و آموزش در تحول زيربناي
  . همه  دوران زندگي و به  طول آن تسري مي دهدو آن را حاصل تربيت مي داند 

تحليلي مباني نظري ايده  « بررسيدر پژوهش  در حال انجام خود تحت عنوان )  1395(رحيمي نسب 
به نظريه سازنده بوده و  مبناي روانشناختي پي بررسيدر »  يادگيري مادام العمر به مثابه رويكردي تربيتي

در بخش مبناي پرداخته و  گرايي به عنوان نظريه پشتيبان يادگيري مادام العمر و سازه روانشناختي انگيزه
اجتماعي به وجه اجتماعي يادگيري، فرآيندهاي اجتماعي، نظريات اجتماعي مربوط به يادگيري و بسترهاي 

در بخش مبناي فلسفي در سه گام به همچنين اوقصد دارد . كندرا بررسي مياجتماعي ظهور يادگيري مداوم 
گرايي، انسان گرايي،  ربيتي از جمله ليبراليسم، پيشرفتت -ربط يادگيري مداوم با نظريات فلسفي بهترتيب 

با ابتناء به مباني فلسفي دو فيلسوف شرقي مالصدرا و كنفسيوس و دو و گرايي، راديكال و تحليلي   رفتار
رويكرد هاي فلسفي ناظر به يادگيري مادام العمر از جمله رويكرد  وفيلسوف غربي هگل و ديويي استنتاج 

   .كند گرا و رويكرد عملگرا بررسي و تبيين  تگرا، ماهي نسبي
  :يافته هاي پژوهش 

بر اساس چارچوب نظري مطرح شده در مباحث فلسفي مالصدرا يافته هاي پژوهش در قالب مباني تربيتي 
  . يادگيري مادام العمر و اصول يك نظام يادگيري مادام العمربه شرح ذيل استتنتاج مي گردد
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  : مبنا
است ، براساس اين بازتعريف نفس  مسير تدريجي و تكاملي در نفس اين مبنا بر پويايي تاكيد : نفس بازتعريف 

كند، اما براي موفقيت در اين سيالن دائمي علت و نردبان تكاملي راطيبراي رسيدن به كمال ضرورتا بايد اين 
ته به شدن هاي دست يافتني معلولي ، افراد محتاج بستر و شرايط مناسب است تا نفس را از بودن هاي گذش

   .تبيين ضرورت يادگيري مدام العمر مبتني بر اين مبنا است. سوق دهد و به سوي هدف غايي خود حركت دهد
  :اصل جهت مداري يادگيري 

از نظر مالصدرا هدف و غايت نهايي از ايجاد عالم هستي و موجودات حسي اش، خلقت انسان است و هدف و 
يدن وي به مرتبه عقل مستفاد است، يعني مشاهده معقوالت و اتصال به مرتبه اعلي غرض از خلقت انسان،رس

بنابراين كمال نفس انسان در معرفت و يقين به حقايق اشيا و كليات و مبادي ). 1386:61نوروزي، (هستي 
يري هاي وجودي آن در مسير كمال خود، كه همان رسيدن به قرب الهي ودرجه نهايي عقل فعال است، لذا يادگ

مختلف در عين كثرت داراي يك وحدت بنيادين هستند و زماني به عنوان يك فرايند اثربخش قابل طرح است كه 
ضمن توجه به  دو محور كثرت و وحدت در علوم ،  در همه زندگي فرد تسري يابد تا فرد را به هدف تعيين شده 

  .   سوق دهد
  :ضرورت فرايند دائمي يادگيري   اصل
 براينقس، ناظر بريادگيري مادام العمر است ، بر اين اساس  اي مرتبه وكمال شدن بر اساس مبناي اصل اين

 ،همچنين است زندگي از ناپذيري جدايي بخش يادگيري و مترادف يكديگر يادگرفتن و كردن زندگي انسان،
هاي تازه باز عالم و جلوهشود كه هميشه ذهن خود را به روي درك مسير رشد خلقت، زماني براي انسان فراهم مي

  .هاي مادي و معنوي داشته باشدنگه دارد و بتواند ارزيابي صحيح از نياز
 آموزش زمينه تدريجي كه در آن تغيير نفس صورت مي گيرد ، بايد تكامل فرايند به توجه با وتربيت تعليم لذا 

، .كند تامين نياز و نگرش وتغيير وجودي سعه به توجه با را تغيير و اصالح فرصت تا نمايد فراهم را اشتدادي
  همچنين 
و عوامل طبيعي   هاي تعليم و تربيت بايد به گونه اي باشد كه همواره مقتضيات سنگذاري محتواي برنامهسياست

و اجتماعي را در نظر بگيرد و سعي كند متربي را قدم به قدم و به آرامي حركت دهد و محتواي آموزشي را 
موفقيت و اثر بخشي يادگيري در اين تدريج . هنگ باشتاب واقعي تغيير و تكامل صورت پذيردهوشيارانه و هما

گام سو و هم تواند خود را با تغييرات همها در صورتي ميپذيري است، بدين معني كه برنامه ،هماهنگي و انعطاف
  . كند كه به طور منعطف طراحي شده باشد

  :يخود راهبري يادگير  مهارت توسعه اصل
بازآفريني  نفس است؛ لذا بستر تعليم و تربيت تنها در ايجاد شرايط  آفرينشگري و قدرت بر ناظر اصل اين 
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 مهارت و خالقيت و آفرينشگري قدرت توسعه العمر مادام يادگيري بسترهاي مهم  از يكي يادگيري نيست بلكه ،
ي حركت ي نظريهبر پايه .يادگيري مادام العمر استاست،  كه در واقع ضامن ادامه فرايند  راعبر خود يادگيري

از . و رفتارارادي  ومبتني بر شناخت است جوهري، رسيدن به كمال و سعادت جاوداني در هر كس در گرو تالش
هاي تغيير مسئوالنه جهت فراگير بايد ضمن آشنايي با استعدادهاي خود و شرايط هر دوره زماني  به ضرورت اين

نسبت به الگوهاي تغييرات اجتماعي، عوامل پيدا و پنهان و امكانات خويش نسبت به آنها آگاه . باشد توجه داشته
اين  ؛هاي تربيتي بويژه خوانواده و مدرسه پديد آيدگردند و ظرفيت رويارويي فعال با تحوالت اجتماعي در نظام

  شناخت و آگاهي خود مبتني بر
ادي و احساس مسئوليت و تعهد قراردارد تا فراگير با اعتماد به توانايي خود ايجاد مهارتهاي مانند مهارتهاي انتق 

گيري و خودشناسي و استقالل، زمانمند و دشوار است ،لذا بايد شكل. فرايند يادگيري  خود را راهبري نمايد
به اين مهم،  هاي گوناگون به فراگير انجام شود؛ براي دستيابي درطول زمان آموزش نحوه روبرو شدن با موقعيت

  .مبتكر، مبدع و مولد گردد   فراگير بايد
  : مبنا  

مالصدرا حركت را خروج تدريجي قوه از قعل ناميده و بر اساس آن به حركت جوهري  :حركت جوهري نفس 
پذيري است و تربيت كردن و تربيت فعل به قوه از تدريجي متربي خروج نفس مي پردازد، بر اين  اساس ، تربيت،

يابد زيرا هر تغيير و تكامل، زمان مناسب است و جز با استمرار و رعايت توانايي و قدرت افراد تحقق نمي تدريجي
 . .خود را خواهد داشت

  : تداوم  و استمرار  تعليم و تربيت  اصل
پويايي نفس و احتياج دائمي به هدايت در اين اصل ناظر بر خصلت تداوم و استمرار يادگيري است؛ بر اساس   

نظام آموزش يادگيري مادام العمر،امري ضروري است وماموريت دارد كه بستر اين تدوام و استمرار  مسير كمال ،
   .را فراهم نمايد

در يك فرايند استكمالي  و صعود درحال و جواست و نفس انسان كمال انسان موضوع نظام تعليم و تربيت نفس
هاي تربيتي پيوستگي و تراكم محتواي مورد توجه ريزياست در برنامهبراي تحقق كمال، الزم ؛ بنابراين قرار دارد

اي طراحي شود تا متربيان بتوانند هر چه بيشتر هاي تربيتي به گونههاي يادگيري و فعاليتقرارگيرد و فرصت
   .هاي كمالي خود را رشد دهند و به هيج وجه در حد وضع موجودشان توقف نكننداستعداد

 به محدود يا و نوجواني و كودكي دوره مختص تنها يادگيري ،مالصدرا بر اين اصل تاكيد دارد كه با اين رويكرد 
 و نهايت بي نفس وكمال رشد مسير گيرد؛ مي بر در را عمر طول تمام نفس بلكه تكامل  نيست رسمي هاي آموزش
  .است يك ضرورت  تربيت استمرار
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  :  اصل تدريجي بودن تعليم و تربيت
اين خصوصيت وپيوسته بودن مراحل . كمال انساني، تدريجي ومحتاج هدايت تربيتي و فعاليت فراگير استاساسا  

تكوين نفس، همچنين مرحله به مرحله بودن آن، ايجاد نردبان تعليم و تربيت،متناسب با مراحل وشرايط را  
ن حركت رو به جلو و اشتدادي خصلت فرايندي و تدريجي بودن در تعليم وتربيت، ناظر برهمي.ضرورت مي بخشيد

هارا متناسب با مرحله رشد فراهم آورده و همه  وجود است، بر اين اساس نظام تعليم وتربيت بايد ، آموزش
  .مخاطبين را پوشش دهد

تربيتي و آموزشي را فراهم  اقدامات به واسطه مربيان نمايد تاوپرورش را ملزم مينظام آموزش  ،بر اساس اين اصل
لذا ذاتا يادگيري فرايندي است كه تا  .كنند خارج فعل به قوه از تدريجا را متربيان بالقوة ه استعدادهايسازند ك

متربي را به كمال استعداد خود نرساند، نبايد قطع گردد و مولفه هاي مانند سن ، دوره و يا مواردي از اين قبيل 
  .نبايد اين فرايند تدريجي را محدود سازد

   :مبنا 
  :وجود  واتحاد عالم ومعلوم تشكيك 

بر اساس اين مبنا كه مبتني بر نظريه حركت جوهري است تبيين تغييراتي كه وجود در طي زمان دارد، حاصل  
اتحاد عالم و از طرف ديگر بر اساس .حركت اشتدادي است كه  شرايط ارتقاء سعه وجودي فرد را فراهم مي نمايد

كه وجودي براي خود است، وجودي براي نفس عالم نيز هست و وجود وجود هر صورت علمي در عين آن: معلوم
به معني آن قاعده اين  در كنار نفس تكاپو  .صورت علمي براي خود، عين وجود صورت علمي براي نفس است

 تحول و تكامل نفس است يعلم و معرفت، نوع است كه

  : اصل 
  :فرايند اشتدادي يادگيري 

، تشكيك در علم و وجود شكل كند  يابد وجودي تازه پيدا مي  اي كه مي  با هر انديشه سبا توجه به اين مبنا كه ،نف
ساختار وجودي در هر مرحله از مي گيرد، لذا آموزش بايد متناظر با نياز نفس وسعت و عمق يافته وبر اساس 

اين .را در پيش گيردي با رسيدن به هر مرحله از تربيت، مرحله ي باالتر افزايش يابد؛ به نحوي كهنفس، حول ت
فرايند تكاملي و پويايي تعليم و تربيت در فرايند يادگيري اشتدادي امكان پذير است ؛ اين فرايند مبتني بردو 

كه تعليم و تربيت با توجه به نيازهاي پيش شرط مهم است كه ضرورت يادگيري مادام العمر را در بردارد، يكي آن
وديگري آن كه برنامه درسي و محتوا از آسان به مشكل وتدريجي تعريف  دروني و شرايط فراگير تعريف گردد

  . كندي است يا و شتاب از موفقيت اين طرح درگرو دوري. گردد
 بر در را آدمي عمر هاي لحظه  تمامي بايد بلكه شود متوقف مرحله يك در نبايد نيز وتربيت تعليم نظام بنابراين 

  . گردد خاصي دوره به محدود اينكه نه گيرد
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  : مبنا 
   :عالم  مراتب ادراك و

وجود و استعداد حضور نفس در هر  يادراك همان تعال از ارتباط ادراك و مراتب عالم ،صدرا ويژه مال ليتحلدر 
 نحو الي مرجعه: گويد  مي »علم« درباره صدرا. مثال و عالم عقل است اي اليعالم خ ومحسوسات، عتيسه عالم  طب

 مجردي وجود آن و است وجود از اي  گونه به علم بازگشت. عنده او الدراك للجوهر الحاصل المجرد الوجودوهو من
 نفس تكامل و تحول نوعي معرفت، و علم بنابراين،. شود  مي حاصل آن نزد يا كننده  درك جوهر براي كه است
 در علمي صورت هر وجود. كند  مي پيدا تازه وجودي يابد  مي كه اي  انديشه هر با نفس تكامل، و تحول اين در. است
 وجود عين خود، براي علمي صورت وجود و هست نيز عالم نفس براي وجودي است، خود براي وجودي آنكه عين

ادراك (  يهمگام با مراتب ادراك، نفس انسان نيبنابرا ). 290 :1 ج :1380، صدرا( است؛ نفس براي علمي صورت
 اين البته. است ازمندين تيو هدا تيحركت صعودي روبه كمال است ،كه به ترب يو دارا گردديم يمتعال) كننده 
 صعود قوس در كرده، سير ماده عالم به نزول قوس در كه همانگونه نفس يعني است؛ نزولي حركت مقابل حركت

 ادراك را مادي اشياء محسوس صور و شود مي منتقل عقل عالم به سپس و تخيل عالم و حس عالم به ماده عالم از
 رشد ادراك و علم افزايش با انسان وجود كه است وجود مراتب از شأني و مرتبه همان ادراك مراتب اين. كنند مي
  .يابد مي وجودي ي توسعه و

   :اصل  جامعيت  
جسماني و اين اصل  عالوه بر اين كه ناظر بر ضرورت اين نكته است كه در فرايند يادگيري فراگير بايد از لحاظ 

نفساني به طور متوازن پرورش يابد،كه البته نشانه پيوند هميشگي بين جسم ونفس و قابل اثبات بر اساس 
جسماني الحدوث و روحاني البقا بودن است ، استكمال قواي سه گانه حس،خيال و عقل و توجه به نيازهاي انسان 

 از يكي اساس براين. سه گانه را نيز دربردارد در همه مراحل زندگي براي رشد اين اميال و حركت در عوالم 
و مهارت در همه اين ابعاد  آگاهي افزايش براي هايي زمينه نمودن مهيا كرد توجه آن به بايد كه تربيتي اهداف
هاي آموزشي را طوري سازماندهي  ها، مواد آموزشي و روش بر اين اساس نظام تعليم و تربيت بايد برنامه. است 

  . پرورش بعد عقالني متربي توجه خاص مبذول داشته، او را در اين مسير ياري نمايد نمايد كه به
در تبيين ديدگاه مالصدرا در مدراج ادراك بايد گفت كه يادگيري بايد كمك كند تا فراگير از سطح انسان طبيعي 

ي كسب شده از سطح به  انسان نفشاني و سپس انسان عقالني تبديل گردد و دراين سطوح با توجه به مهارتها
  .پاسخگويي به پردازشگري و سرانجام به آفرينشگري  برسد

لذا يادگيري بايد جامع همه ابعاد باشد و الزمه موفقيت در اين امر اين است كه فراگيربا طي مراحل مقدماتي به 
تا گزينش آنها و لحاظ عقالنيت به سطحي از رشد و پختگي رسيده باشند كه بتوانند به ارزيابي تغييرات و نهاي

لذا چالش يادگيري مادام العمر ادامه فرايند سوادآموزي نيست، بلكه  فراهم كردن فراتر . جهت دهي آنها بپردازند 
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از سوادآموزي و ياددهي است و شامل همه مهارتهاي موردنياز است ،به نحوي كه فرد با استفاده از استعدادها و 
داشت،  خواهند نياز آنها به زندگي در سراسر كه مهارتها ارزشها، دانش،كسب  به انساني توسعه همه پتانسيل

  . دست يابد
 

  نتيجه گيري
 العمر مادام يادگيري نظام يك ايجاد اما ايراني و اسالمي دارد، درآموزه هاي طوالني تاريخي العمر مادام يادگيري

مي گيرد و با مطابقت در آن اثربخش  نيست،زيرا تعليم و تربيت هميشه در بستر فرهنگ شكل اي ساده موضوع
بنابراين يادگيري مادام العمر نيز به عنوان بخشي از نظام تعليم وتربيت بايد با مباني فرهنگي و فلسفي . مي گردد

تدوين مباني فلسفي بر اساس افكار انديشمنداني مانند مالصدرا مي تواند عالوه بر تامين اين . هماهنگ گردد
 يادگيري نظام عملياتي شاخصها واصول و استانداردها ترويج العمر، مادام يادگيري سازيهومبستر فرهنگي،در مف

 مادام

   .العمر موثر باشد
بر اساس حركت جوهري، جهان  و در باالترين درجه اهميت آن ،نفس انسان دائما درحال حركت و خروج ازقوه 

نظام تعليم و تربيت مستمر و . تكامل خود استبه فعل است واين  شدن مسير حركت هركس براي رسيدن به 
همچنين از طرف ديگر بر اساس اتحاد عالم و معلوم هر .تدريجي و فرايند يادگيري اشتدادي ،ابزار اين شدن است

از اين جهت . شودداند و نفس و سعه وجودي به مدد يادگيري تدريجا ساخته مي كس همان چيزي است كه مي
تواند محدود به دوره ،زمان يا سن ن ، بستر تبديل وضعيت وجود به كمال باالتري  نميتعليم و تربيت به عنوا

  .خاصي باشد
با توجه به اين مباني و بر اساس مراحل ادراك مالصدرا و درجه بندي عوامل موثر بر آن، مراحلي براي نفس و 

زيرا براي آن كه انسان . پذيراستشود كه طي آن با ابزار يادگيري مادام العمر امكانحيات انسان تعريف مي
جسماني از حيات زيستي خود پا را فراتر قرارداده و به مرحله احساس قدم بگذارد و به عنوان انسان پاسخگو 

خالقيت وآفرينشگري، شدن به لذا . ايفاي نقش كند، محتاج توسعه وجودي است كه با يادگيري امكان پذير است
  . سوي هدف غايي را تسهيل مي بخشد

صورت مي  اشتدادي حركت يك در نحوي به انسان وجودي از آنجا كه با توجه به مباني فلسفي مالصدرا، توسعه
. كند، يادگيري تدريجي و مستمرو اشتدادي است آشكار را خود هاي قابليت بيشتر روزبه پذيرد،تا نفس روز

 افراد در كسب مفاهيم نيست،بلكه اين يادگيري بههمچنين يادگيري مادام العمر تنها مجموعه اي ازدانستني ها و 
اي كه بتوانند با تغييرات و تحوالت اجتماعي هوشيارانه وآگاهانه گونهبه  .كندكمك مي ها مهارت شها، ارز دانش،

اين يادگيري نمي تواند محدود به .برخورد نمايد و عوامل موثر در تغييرات را در جهت اهداف عالي كنترل كنند
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خودشناسي ،اعتماد به . محتواي خاص باشد ،بلك بايد مستمر ،تدريجي و اشتدادي و فراگيرمحور باشد دوره و
مسئوليت پذيري و تعهد به .استعدادها ،ارزيابي نقادانه و توانايي حل مساله مولفه هاي ديگر اين يادگيري است 

بنابراين يادگيري مادام العمر يك  .يادگيري اصل مهم ديگري است كه تداوم يادگيري را امكان پذير مي كند
ضرورت است و هر كشوري براي توسعه فردي و اجتماعي خود بايد به نحوي جدي يادگيري  مادام العمر را 

  .پيگيري و نظامند سازد
  

  :منابع و ماخذ
مختصات فلسفي حركت جوهري انسان در حكمت متعاليه و كاربردهاي آن در شناسايي  )1393.(بهشتي ،سعيد

  87-101،فصلنامه روان شناسي تربيتي ،ل حاكم بر تحول آموزش و پرورشاصو
 بررسي تحليلي مباني نظري ايده يادگيري مادام العمر به مثابه رويكردي تربيتي)  1395.(رحيمي نسب ،حجت اله 

   چمران اهواز  دانشگاه شهيد،  ه كارشناسي ارشد نام پايان
 نامه ،پايانهاي نوين در آموزش بزرگساالن اندازها و چالش بررسي تحوالت، چشم  )1389.(صنملو،محمد گل
  .  روانشناسي و تربيتي علوم دانشكده -  طباطبايي عالمه دانشگاه كارشناسي ارشد 

العمر در ايران و كشورهاي انگلستان  بررسي تطبيقي و تحليلي جايگاه امروزي آموزش مادام )1391.(غالمي ،اميمه 
  .  روانشناسي و تربيتي علوم دانشكده - طباطبايي عالمه دانشگاه كارشناسي ارشد  نامه پايان. و ژاپن

  .ترجمه و تفسير جواد مصلح، تهران، سروش. الشواهد الربوبيه). 1385.(شيرازيمالصدرا، محمد بن 
  .، ترجمه محمد خواجوي، تهران، مولي4/ 1اسفار، ج). 1380(مالصدرا، محمد بن شيرازي 
  .مبدا و معاد، ترجمه محمد ذبيحي، بخس نخست، قم، اشراق). 1380(مالصدرا، محمد بن شيرازي 

، بيروت، دار احياء 1- 9ج. االسفار العقليه االربعه الحكمه المتعاليه في). 1410.(مالصدرا، محمد بن شيرازي
  .العربي التراب

  . دفتر نشر جنگل: معرفت النفس و الحشر، ترجمه اصغر طاهرزاده، اصفهان) 1370.(مالصدرا، محمد بن شيرازي
و ماهنامه ، دالعمر نقش آموزش عالي در يادگيري مادام)  1392( خوشدل ،عباس پور ،ملكي  مژگان، ،محمدي مهر 

  91-94،  2راهبردهاي آموزش در علوم پزشكي ، سال چهارم، شماره 
 با العمر مادام يادگيري و رسمي غير هاي آموزش در باز يادگيري هاي محيط نقش تحليل)   1392. (موموند،رحيم 

  پيشنهادي،پايان نامه  كارشناسي ارشد ،دانشگاه  تربيت معلم  الگوي ارائه
-160.فصلنامه روش  شناسي علوم انساني ) 1389(نصر اصفهاني ،احمد رضا ،شقايق نيك نشان ،رضاعلي نوروزي 

121  
حانيه البقا بودن ي جسمانيه الحدوث و رو كامل نوعي انسان، بر اساس نظريهت) 1393(ناجي ،حامد ،باقر گرگين 

 38-23) 1( ،فصلنامه انديشه ديني  شيراز نفس

تاثير تهذيب نفس بر معرفت از ديدگاه مالصدرا و ابن عربي، پايان نامه كارشناسي ارشد فلسفه و ). 1386(نوروزي، طاهره 
 كالم اسالمي، دانشگاه اصفهان
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  مسلك مسبوق مربيان آموزش بزرگساالن

  ١دكتر احمد زندوانيان

  چكيده
  

عشق به خـدا، عشـق بـه انسـان هـا و      (عشق سهانديشه هاي مربيان جهاني نشان مي دهد كه انديشه گرچه 
بيشـترين  دانماركي؛ گفت و شنود سقراطي و بوبري؛ و انديشه هـاي روسـو و ديـويي    گرونت ويگ ) عشق به زمين

 بخش ضـروري در » ٣مسبوق ٢سلكم«ليكن مي توان گفت شناسايي  ي فلسفي نظريات را تشكيل مي دهند،مبنا
 جـارويس  ونـولز، هيمسـترا    ، لينـدمن  مسلك مسـبوق مربيـاني ماننـد   . فهم انديشه هاي مربيان بزرگساالن است

چـپ  (هابرمـاس انتقـادي   و  مزيروليبراليزم است در حالي كه مسلك مسبوق مربياني مانند گرودي، فريره، ايليچ، 
 يارزشمندتداوم دموكراسي، در نقش آموزش پردازي ايجاد فلسفه اجتماعي، به مفهوم نولزو ليندمن  .است) گرايي
 نظم جامعه خـوب در ساختار  يادگيرندگان نيازها و عاليقتدوين برنامه درسي پيرامون  فكر و عمل،، تلفيق تجربه

يـادگيري آگـاهي سـاز و    در مقابـل،  . بـادرت مـي كننـد   در چارچوب رهنمودهاي يونسكو م) فردگرا(غرب ليبرال 
، يادگيري دگرگون ساز مزيـرو، و انديشـه   )عمل توأم با انديشه(توانمندساز فريره، مدرسه زدايي ايليچ، پراكسيس 

در كشورهاي جهـان   گرايي و تداوم سلطهمصرف سازي،با هدف ناتوان( برماس و نقد برنامه هاي يونسكوآزادساز ها
    . ي انتقادي استاي چارچوبراد )گروديپير ارني و توسط سوم 

  
  ، انتقادييزم، ليبرال، مربيان بزرگساالن، آندراگوژي)ايدئولوژي(مسلك :  كليدي واژگان

  
  
 مقدمه .1

و تأثير آن بر  )بدوي، سنتي، صنعتي و اطالعاتي( شده است ابتدا سير تاريخي تطور جوامعدر اين نوشتار سعي 
گرونت (سپس انديشه هاي دو تن از پيشگامان فكري آموزش بزرگساالن . مرور گردد مفهوم آموزش بزرگساالن

 ادامه و به صورت مفصلدر  ؛بررسي گردد ،هاي مختلف موثر بودهكه در آراي مربيان با ايدئولوژي) ويگ و بوبر
نتايجي براي نظريه و عمل آموزش مداوم در ايران در پايان نيز . معرفي گرددبزرگساالن مسلك مسبوق مربيان 

  . ارايه شود
 مباني نظري  .2

-جامعـه . جوامع انساني در طول تاريخ چهار مرحله تطور بدوي، سنتي، صنعتي و اطالعاتي را پشت سر گذارده اند

                                                      
 ( azand2000@yazd.ac.ir)استاديار بخش علوم تربيتي دانشگاه يزد .  1
  .به ياد دكتر عليمحمد كاردان كه فرمودند مسلك معادل التين ايدئولوژي است.  2
  .به ياد دكتر محمدباقر هوشيار كه اصطالح مسبوق را به كار برده اند.  3
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درباره وجود پنج نهاد بنيادي خانواده، مذهب، حكومت، اقتصـاد و تعلـيم و تربيـت در تمـام ايـن       شناسان همواره
نهـاد  ). 1375عالقه بند، (القولند كه هر كدام از اين نهادها داراي كاركرد غير قابل جايگزيني بوده اند اعصار متفق

نهاد بـا سـاير نهادهـاي جامعـه كـنش       تعليم و تربيت، جزء الينفك هر جامعه محسوب مي شود، و به عنوان يك
، كاركرد نهاد آموزش و پرورش را ترميم دموكراسي و آموزش و پرورشدر كتاب ) 1339(جان ديويي .متقابل دارد

تـرميم و  . به نظر ديويي، زادن و مردن افـراد جامعه واقعيتـي انكارناپذير اسـت . و تجديد حيات اجتماعي مي داند
سيله انتقال مواريث صورت مي گيرد، زيرا با مردن اعضاي بالغ كه حامل آداب و رسوم تجديد حيات اجتماعي به و

هستند، اعضاي نوزادي وارد جامعه مي شوند كه نه تنها بايد از لحاظ جسماني محفوظ بمانند بلكه بايد بـا رغبـت   
پس . جتماعي پايان مي يابدها، مقاصد، اطالعات، مهارت ها و رسوم اعضاي بالغ جامعه آشنا گردند و گرنه زندگي ا

همچنـين ديـويي تـرميم زنـدگي     . كاركرد نهاد تعليم و تربيت تداوم حيات اجتماع مستقل از حيـات افـراد اسـت   
  . جسماني را با تغذيه و توليد مثل، و ترميم زندگي اجتماعي را با آموزش و پرورش ميسر مي داند

رهنگي در حالت شفاهي قرار داشت، تقسـيم كـار اجتمـاعي    در جوامع بدوي، فرايند انتقال ارزشهاي اجتماعي و ف
توسعه نيافته و بر اساس سن و جنس بود؛ معيشت در مرحله گردآوري و بعضاً در آغاز توليد خوراك بود و خـط و  

كودكان در جوامع بدوي مهارت هـاي مـورد نيـاز زنـدگي را از     ). 1375وثوقي و نيك خلق، (كتابت وجود نداشت 
گرفتند و حضور در مكاني خاص براي اين منظور نه تنها مورد نيـاز  همگامي با بزرگساالن ياد مي طريق همراهي و

در چنين جوامعي بزرگساالن به عنوان گروه تربيت شده بـالغ وظيفـه   . نبود، بلكه چنين مكاني اصالً وجود نداشت
دگيري تصادفي و غيـر رسـمي بـه وقـوع     آموزش بزرگساالن تنها به صورت يا. تربيت گروه نابالغ را عهده دار بودند

  .پيوستمي
در جوامع سنتي عالوه بر فرهنگ شفاهي، فرهنگ مكتوب هم وجود دارد، عمده نيروي كار جامعه در بخش هـاي  

آداب و سنن گذشته از احترام خاصي برخوردار است و تغيير بـه كنـدي   . كشاورزي، دامپروري و پيشه وري فعالند
  .است (3R)سوادآموزي پايه  مساوياالن در عصر سنتي آموزش بزرگس. رخ مي دهد

طرح آموزش و پرورش همگاني مدرسـه اي بـه   . با صنعتي شدن جوامع تغييرات اساسي در همه شوون پديدار شد
آلمـان نخسـتين   . صورت اجباري نخست در اروپا و با تأخير چند صدساله در بسياري از مناطق جهـان اجـرا شـد   

در ). 1381كـاردان،  ( فدهم ميالدي آموزش كودكـان را بـه صـورت اجبـاري در آورد     كشوري است كه در قرن ه
جامعه صنعتي با توجه به تغيير محيط كار افراد از مزارع به كارخانه ها و ادارات، سواد از نيازهـاي اساسـي انسـان    

رو ضرورت آمـوزش  محسوب شد و دولت ها بر اساس قانون، متولي تأمين آموزش و پرورش همگاني شدند، از اين 
، شامل سواد آمـوزي تـابعي   (3R)در جامعه صنعتي، سوادآموزي بزرگساالن عالوه بر . عموم بزرگساالن مطرح شد

  ). 1382صباغيان، (مي شود 
مشخصات عصر اطالعـات توسـعه شـبكه    . آخرين تحول جوامع بشري، گذر از عصر صنعتي به عصر اطالعات است

ي، ابداع رايانه و اينترنت و نفوذ سريع آن در تمام امور اداري، اقتصادي و آموزشي تبادل داده و شبكه هاي مخابرات
گيري در عصر اطالعات، جهت. و قرار گرفتن در بطن توسعه و تغيير چشم انداز توسعه به سمت دانايي محور است

و  جامعــه يادگيرنـده   ،بــراي همـه   مـداوم  آموزشالعمر، مادام الكترونيكي، به سمت يادگيري آموزش بزرگساالن
 ). 1384ميرحسيني، (تحقق سواد اطالعاتي است 

 مرور پيشينه .3

 :    در آيه دوم سوره جمعه، پيامبران و پيشوايان ديني مسوول آموزش و پرورش همگاني هستند كريم به بيان قرآن
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نگيخت، تا آياتش را اوست كه در ميان مردم كه خواندن و نوشتن نمي دانستند، پيامبري از جنس خودشان برا« 
بر آنان تالوت كند و آنان را پاك سازد و تعليم كتاب و حكمت دهد و حال آنكه پيش از اين در گمراهي آشكار 

قسمت عمده تالش پيامبران االهي در اديان مختلف ابراهيمي، يهودي، زرتشتي، مسيحي و اسالمي و  .»بودند
هدايت بزرگساالن به سوي نور و نجات آنها از گمراهي ... مزدكي و اديان غير االهي بودايي، كنفوسيوسي، مانوي و 

  .بوده است
در كتابي تحت ) 1833(معلم دبيرستاني در آلمـان ٤اصطالح آندراگوژي براي اولين بار توسط الكساندر كاپگرچه 

بـه ضـرورت   كاپ در آن كتاب . مطرح شد) هاي آموزشي افالطونايده(»  Platons  Erziehungslehre«عنـوان 
گـردد، امـا سـابقه    مـيالدي بـر مـي    1833گرچه تولد اصطالح آندراگوژي به . يادگيري مادام العمر اشاره مي كند

در تاريخ فلسفه، مي توان به فعاليت سوفسـطائيان و تـالش هـاي    . گرددآموزش بزرگساالن به يونان باستان بر مي
فيست ها به عنوان پيشگامان آموزش بزرگسـاالن اشـاره   سقراط براي نجات جوانان آتني از آموزش سودجويانه سو

سوفيست ها، اقشار ويژه اي از بزرگساالن آزاد آتن را كه امكـان و ميـل شـركت در اداره جامعـه را داشـتند،      . كرد
بر خالف سوفيست ها، سقراط شـيوه اي را  ). 1387صفايي مقدم،(آموزش مي دادند و در مقابل اُجرت مي گرفتند

ينـد بحـث بـه    ر اساس آن افرادي كه با ادعاي دانايي با او مجادله مي كردند، خود بـه تـدريج و در فرا  برگزيد كه ب
آنگونه كه تصور مي شود روشن نيست و الزم است كه درباره آن بيشـتر انديشـه   » موضوع«نتيجه مي رسيدند كه 

را بر انگيـزد كـه دربـاره مسـايل      سقراط در مقام معلم سوال هاي موشكافانه اي مي پرسيد تا شاگردان خود. شود
، 1374( كانـت ). 1380گوتـك،  (ت بـه تفحـص بپردازنـد   هميشگي انسان ها در خصوص زندگي، حقيقـت و عـدال  

به راستي . كه براي تربيت عقل بايد به روش سقراط عمل كنيم«: توصيه مي كند تعليم و تربيتدركتاب ) 124ص
هـاي افالطون بـه جـا   د در گفت و شنودهايي كه از او در نوشتهمي نامي "ماماي مستمعانـش"سقراط كـه خود را 

تـوان حتي در مـورد بزرگساالن مفاهيم را از عقل خود فرد مانده و به ما رسيده است از روشي كه به ياري آن مي
  . »هايي به دست مي دهداستنتاج كرد نمونه

كشـيش، شـاعر و    ٥گرونت ويـگ  .به آموزش بزرگساالن توجه كرده اند تر، بعضي بيشدر ميان فالسفه با اين همه،
-مربي بزرگساالن دانماركي، فرد بزرگسال را كه در قرن نوزدهم مي زيست بيشتر به عنوان محصول محيطش مي

ديد و معتقد بود كه كشاورز از خاكي كه با آن كار مي كرد، مذهبي كه به آن عقيده داشت و نظام اجتمـاعي كـه   
او موسسات . او استعداد عظيمي را در فرد عادي مالحظه مي كرد. ي از آن را تشكيل مي داد، شكل مي گيردبخش

هدف اين نوع مدارس كمك به كشاورزان بـود تـا خـود را بـا     . تاسيس كرد» ٦دبيرستان مردمي«جديدي را به نام 
ول بـه ايـن نكتـه توجـه كـرد كـه       گرونت ويگ در مرحله ا. شرايط اجتماعي و شغلي در حال تحول تطبيق دهند

آموزش بزرگساالن بايد دليلي براي موجوديت خود داشته باشد و بر اساس چيزي بيش از تمايالت و شهوات آنـي  
وي عقيده داشت كه انسان نياز به مساعدت از طريق يادگيري دارد تا سه احتياج اساسـي عشـق بـه    . استوار باشد

  ).1379غفاري، (را دنبال كند  خداوند، عشق به انسان و عشق به زمين
من و بوبر در كتاب . ، اشاره كرد٧در قرن نوزده و اوايل قرن بيستم بايد به فيلسوف اگزيستانسياليست، مارتين بوبر

                                                      
4 - Alexander Kapp 
5 - Gruntvig  
6 - Folk High School 
7 - Martin Buber  
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بوبر متأثر از سه عشق گرونت ويـگ  . درا از هم متمايز مي كن ٩اويي -تويي  و من -دو نوع رابطه من ) 1922( ٨تو
معتقد است كه من در ارتباط با خـدا، ارتبـاط بـا انسـان هـا و      ) انسان ها و عشق به زمين عشق به خدا، عشق به(

من به عنوان يك . اويي -تويي يا از خطابه هاي من -ارتباط با طبيعت هميشه يك جزيي است از خطابه هاي من 
رابطـه  . ق با ذيحق اسـت تويي رابطه فاعل با فاعل و رابطه ذيح -رابطه من. هستي مستقل هرگز واقعيت نمي يابد

 -تويي هميشه كل هستي انسان حضور دارد و رابطه من -در رابطه من . تويي رابطه اي اصيل و انساني است -من
اويي رابطه فاعل با مفعول و رابطه ذيحق بـا بـي    -در مقابل رابطه من . مي انجامد) ديالوگ(تويي به گفت و شنود

رابطـه واقعـي از   . مـي انجامـد  ) مونولـوگ (تثمارگرانه است و به تك گويياويي رابطه اي اس -رابطه من . حق است
). 1378بـوبر،  ( تـويي برقـرار كننـد    -رابطه مـن   يادگيرندگانتويي است و مربيان بزرگساالن بايد با  -جنس من 

هـاي آمـوزش   تـاثيرات زيـادي بـر تئوريسـين     مفهوم رابطه و گفت و شنود بـوبر  و انديشه سه عشق گرونت ويگ،
  .)1395زندوانيان، ( بزرگساالن داشته است

 روش شناسي .4

ابتدا اسناد چاپي و الكترونيكي مطالعه شد، سپس با . استنتاجي است -تحليلي -اين مقاله سندي روش تحقيق
، مسلك مسبوق مربيان آموزش بزرگساالن تاريخ اجتماعيتطور تحليلي و در بستر  -اتخاذ گفتماني توصيفي

   .دشاستنتاج 
 
 يافته ها .5

اغلب به عنوان نظام اعتقادي گروه تعريف مي شود كه بر تحليلي از گذشته گروه مبتني بوده ) ايدئولوژي(مسلك 
تحليل مسلك مسبوق مربيان  ).205، ص 1380گوتك، (و متضمن دستورالعمل هايي براي سياستگذاري است 

و در مقابل  يستيليبرال نگاهيو جارويس  مسترا، هيآموزش بزرگساالن نشان مي دهد مربياني مانند ليندمن، نولز
براي روشن تر شدن اين ادعا به طور . نگاهي انتقادي دارند هابرماس ، گرودي ومتفكراني مانند فريره، ايليچ، مزيرو

  .مختصر انديشه هاي اين مربيان معرفي مي شود
دوست و همكار جان ديويي بـود و كوشـش هـايش را صـرف ايضـاح معنـي آمـوزش         ١٠ادوارد كريستين ليندمن 

ليندمن داراي اشتراك عالقه با پراگماتيسم ديـويي  . آموزش بزرگساالن كرد ١١بزرگساالن و ايجاد فلسفه اجتماعي
وكراسـي  پيرامون مسايل عدالت اجتماعي، باور به توانايي هاي آموزش و پرورش و عمل انسان و تعهد عميق به دم

به نظر ليندمن آموزش . ليندمن در اياالت متحده كوشش هايش را صرف ايضاح معني آموزش بزرگساالن كرد. بود
العمـر  مادام و به همين دليل امري  استبزرگساالن يك ضرورت هميشگي ملي و يك بخش نا گسستني از تمدن 

.  اسـت ) 1926( ١٢عني آموزش بزرگسـاالن مليندمن   از جمله كتاب هاي مهم). 1383جارويس، (است همگاني و 
به نظر ليندمن، آمـوزش و پـرورش بايد در تمام طول زندگي در دسترس باشد زيرا آموزش و پرورش عين زندگي 

آموزش حرفه اي، آموزش بزرگساالن آغاز مـي   اتمامبا . نيست ١٣هدف آموزش بزرگساالن، آموزش حرفه اي. است

                                                      
8 - I and Thou 
9 - I-It 
10 - Eduard Christian Lindeman  
11 - Building a Social Philosophy of Adult Education 
12 - The Meaning of Adult Education 
13 - Vocational Education  
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در آموزش بزرگساالن، برنامه درسي پيرامون نيازها  .دهي به كل زندگي استهدف آموزش بزرگساالن معني . شود
در آمـوزش و  . ارزشمندترين منبع در آموزش بزرگساالن اسـت  يادگيرندگانتجربه . و عاليق افراد ساخته مي شود

. پـردازد عي نيـز مـي   ليندمن به مفهوم پردازي ايجاد فلسفه اجتما. پرورش صحيح تفكر و عمل در هم آميخته اند
هاي رايج ديويي اين بود كه آموزش و پرورش افراد را قادر مي سازد تا در زندگي عمومي مشـاركت  يكي از انديشه

آنهايي كه مـي  « به نظر ليندمن . داندليندمن تغيير و اصالح جامعـه را به عنوان فلسفـه اجتماعـي مهم مي. كنند
بـه نظـر او فلسـفه اجتمـاعي     . »الن حيات و اعتبار مـي بخشـند  خواهند اجتماع را اصالح كنند به آموزش بزرگسا

همانند ديـويي، لينـدمن   . مجموعه اي از اصول و ارزش هاست كه نهضت نو آموزش بزرگساالن را هدايت مي كند
به نظر ليندمن، ما افرادي هستيم كه . نقش آموزش و پرورش را براي سالمتي و تداوم دموكراسي اساسي مي داند

آمـوزش و پـرورش   . بفهميم، تحليل كنيم و عالقه منديم تغيير اجتماعي را به بهترين وجه ايجاد كنـيم  مي توانيم
 اش بـود و رشد تفكر تحليلي و انتقادي و اقدام براي تغيير اجتماع مـورد عالقـه   . اهرم اصلي تغيير اجتماعي است

، )1956( ١٤انسـان دموكراتيـك  ، )1926( معني آموزش بزرگساالن. گروه هاي مباحثه كوچك را مفيد مي دانست
تحقيـق اجتمـاعي   ، )1933( ١٧آمـوزش اجتمـاعي  ، )1924( ١٦كـاوش اجتمـاعي  ، )1987( ١٥يادگيري دموكراسي

  ).1388زندوانيان، (است از آثار ليندمن ) 1956( ١٩راه دموكراتيك زندگيو ) 1933( ١٨پويا
اصطالح آندراگوژي را بـه عنـوان هنـر و علـم     ) 1959(نولز. به عنوان پدر آندراگوژي ياد مي گردد ٢٠مالكوم نولز از

ــادگيري تعريــف كــرد  ــدگان در ي ــه يادگيرن ــاري رســاندن ب ــولز در مــدل آموزشــي جديــد  . ي ــا تــالش هــاي ن ب
يـك موقعيـت    ، بافت يـادگيري و برنامـه درسـي در   يادگيرنده،ارتباط بين چهار عامل مشترك معلم، )آندراگوژي(

نـولز شـش فـرض را بـراي تمييـز       ). 2003، به نقل از پاراسكواس و ويكنز، 1973، ٢١شواب(دشآموزشي بازآرايي 
  : آندراگوژي از پداگوژي پيشنهاد داد

در سير طبيعي حركت از وابسـتگي بـه غيـر بـه سـمت خـود       يادگيرندگان  معلمان آندراگوژي مسوولند تا به. الف
  ). تحول مفهوم خود بزرگساالن(مك كنندك ٢٣و استقالل ٢٢گرداني

  ).نقش تجربه(بزرگساالن داراي تجربه هاي زيادي هستند كه مي تواند منبعي غني براي يادگيري باشد. ب
  . قعي كمك كندمطلبي هستند كه به آنها در غلبه بر مسايل و وظايف زندگي وا يادگيريبزرگساالن آماده . ج
  . به آموزش و پرورش به عنوان وسيله اي براي رشد و توسعه توانايي و صالحيت خود مي نگرند نبزرگساال. د
  ). نياز به يادگيري(نياز دارند تا دليل ياد گرفتن مطلبي را بدانند نبزرگساال .ه
زوا، ؛ او 2002كلـر، ) (انگيـزش (دروني هسـتند ) مانند عزت نفس( قوي ترين انگيزه هاي يادگيري در بزرگساالن. و

نياز دارند تا خودگردان باشـند؛ اسـتقالل داشـته باشـند و در تمـام مراحـل        نبزرگساال).  2007؛ اسميت، 2005
به طراحي برنامه آموزشي اي كه در طي موقعيت هـاي يـادگيري    معلم به عنوان تسهيل گر. شركت كنند آموزش

                                                      
14 - The Democratic Man 
15 - Learning Democracy  
16 - Social Discovery  
17 - Social Education  
18 - Dynamic Social Research  
19 - The Domocratic Way of Life 
20 - Malcolm Knowles  
21 - Schwab  
22 - Self – Directed  
23 - Autonomy 
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بزرگسـاالن را در   ايجاد كننـد مـي پـردازد،    را در خود آن، بزرگساالن مي توانند مهارت هاي يادگيري خودگردان
و ساخت دانـش از  ) گفت و شنود(به تشويق ديالوگ دهد،ريزي و ارزشيابي تجـارب يادگيـري مشاركـت ميبرنامه

معلـم تجـارب يادگيــري    . مي پـردازد )يادگيري از طريق گروه همگنان(طريق سازماندهي يادگيري فراگير محور 
خالصـه كـالم   ).  2006موسسه سواد و خوانـدن فلوريـدا،  (كندصي افراد را فراهم ميمرتبط با زندگي و شغل خصو

بزرگسـال در برنامـه يـادگيري و اسـتفاده از تجـارب       يادگيرنـده اينكه در آندراگوژي دو خصيصه رعايت استقالل 
، از ايـن  را به رسميت شـناخته اسـت   فردآندراگوژي رسش . به عنوان منبع غني يادگيري آشكار است بزرگساالن

را ارزشمند مي  آنانتجارب گذشته  تشويق مي كند ورا  بزرگساالنروآندراگوژي مساله محور است، مشاركت فعال 
  ).2004مك فارلن و مك لود، ( داند و فرايندي مشاركتي است 

ديت، در مجموع مي توان دريافت كه توجه به رسش يادگيرنده تا نيل به استقالل و خودگرداني، اعتقاد به فر
اعتماد به خرد فردي، اساسي دانستن تجربه و تالش براي تداوم دموكراسي و ايجاد نظام مطلوب اجتماعي از 
طريق اصالحات تدريجي و به مدد آموزش و پرورش اشتراكات فكري مربياني مانند ليندمن و نولز است كه بسيار 

ني و تفكيك قانوني قوا و امكان تغيير قدرت بر تساهل و تسامح، جامعه مد( با انديشه هاي ليبراليستي جان الك
فردگرايي، تاكيد بر دموكراسي، اصالت ( ، تأكيد روسو بر آزادي افراطي فرد و انديشه هاي ديويي)اساس نظر مردم

آموزش  در اين مسلك، پس. همخواني دارد) تغيير، نگاه به آينده، نسبي گرايي، اصالت تجربه و مساله گشايي
بزرگساالن بايد نظم كنوني تمدن غرب را پاس داشته و افراد و جوامع را براي پذيرش اين تمدن و تداوم آن 

 و)OECD )1995 در اين راستا، هماهنگ با برنامه هاي سازمان هاي بين المللي مانند يونسكو،  تاآموزش دهد 
  .مشاركت كنندبانك جهاني 

تاريخ و ارزيابي زمان حال گوياي نظريه تحول اجتماعي كامالً متفاوتي نسبت  از) چپ(اما تفسير مسلك انتقادي 
كه بر طبقه  طبقه سرمايه دار قرن هاست. به نظر ماركس، طبقه اجتماعي از فرد مهم تر است. به ليبراليسم است

هاي  نژادي،  سلطه وارد حوزهه اقتصادي بوده است اما به تدريج طلو اساس سگرچه ابتدا . كارگران مسلط است
، نفي سلطه )رابطه من اويي(پس آگاهي از رابطه مسلط و تحت سلطه . جنسيتي، جغرافيايي و فرهنگي شده است

از اشتراكات فكري مربياني مانند ) رابطه من تويي(نابودي كامل سلطه و نيل به آزادي براي انقالبي و مبارزه 
انتقادي روشن ساختن گسترش سرمايه داري نو و ارايه  متفكرانهدف . فريره، ايليچ، مزيرو و هابرماس است

به باور آنها مهم . راهكارهايي است كه از طريق آن جامعه مي تواند از روابط سلطه گرانه و بهره كشي رهايي يابد
هاي ترين نوع سلطه، سلطه فرهنگي است و از همين رو، نيروهاي آموزشي بهترين عناصر مقاومت ها و دگرگوني

   ).1384مرجاني، (مي باشند  ياجتماع
نظريه پردازان انتقادي برآنند كه شمار زيادي از ساختارها در جوامع كنوني از جمله نهادها و مؤسسات تربيتي 
تحت نفوذ و كنترل گروه هاي قدرتمند جامعه هستند و اين نهادها از قدرت خود در جهت كنترل گروه ها و 

پوست نمونه در اياالت متحده، نسل سفيدبه عنوان  ).118 :1387هد، جا(دطبقات ضعيف بهره برداري مي كنن
ان، زنان و كارگران غير ماهر و خدماتي و مزرعه داران كوچك و همچنين ملل آسيايي اهمذكر اروپايي، سي

يان فقط با طغ) انقالب(تحول اجتماعي واقعي . آفريقايي و بوميان آمريكايي را تحت سلطه و استثمار قرار داده اند
استثمارشدگان عليه استثمارگران ممكن است و هر نوع تز اصالح و مماشات كارگران با طبقه سرمايه داران ترفند 

استفاده مي كنند تا ...) تبليغات، نظام مدرسه اي و (سرمايه داران از تمام ابزارهاي موجود . سرمايه داران است
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اجتماعي و  -مستضعف حفظ كنند و شرايط نابرابر اقتصاديسلطه خود را تداوم ببخشند، فاصله خود را با طبقه 
و بنگاه هـاي تبليغاتي از ابزارهاي ) بنگاه مدرسه(نظام آموزش و پرورش  .نمايند ٢٤سياسي موجود را بازتوليد

توان به جامعه آزاد، برابري فرصت هاي آموزشي، از جمله شعارهاي مرسوم سرمايه داران مي. حفظ سلطه است
، آموزش همگاني، رشد و توسعه مداوم و همه جانبه اشاره كرد كه با تبليغات عظيم از )دموكراسي(مردمساالري

مدارس از . نظام آموزشي مدرسه اي ابزار مهم ديگر حفظ و تداوم سلطه است. رسانه هاي جمعي پخش مي شود
نش آموزان را مومن به شعارهاي فوق الذكر دا. فرزندان كارگران، فقط كارگران نسل آينده كارخانجات را مي سازند

اما اين آگاهي ها ) آگاهي كاذب(دهند آموزان آموزش هاي زيادي ميبه دانش. مايه دار تربيت مي كنندطبقه سر
  كه دريابند ريشه اين همه نابرابري و تبعيض در كجاست؟) ناتوان سازي(هيچ گاه آنها را قادر نمي سازد

عتقدند كه بايد اصالحاتي در ساختارهاي اجتماعي از جمله در نهاد تعليم و تربيت صورت نظريه پردازان انتقادي م
نظريه پردازان  .بر سرنوشت خود حاكم گردند گيرد تا كشورهاي فقير و طبقات ضعيف اجتماعي نيز بتوانند

فضاهاي عمومي  " به نحوي كه مدارس به. انتقادي درصددند تا بر مبناي نقادي هاي خود مدرسه را اصالح كنند
تبديل شوند تا ديدگان نسل جوان به روي حقوق و مسووليت هاي راستين اخالقي، سياسي،  "دموكراتيك

براي روشن تر شدن اين ادعا به طور مختصر انديشه هاي اين  در ادامه ).1380گوتك، (د شواقتصادي و مدني باز 
  .مربيان معرفي مي شود

را وسيله اي مي داند كه سـتمگران از آن بـراي تحـت سـلطه درآوردن بيسـوادان      فريره، سوادآموزي سنتي  پائولو
و  )آگـاه سـازي  (  فريره معتقد است كه هدف نهايي سـوادآموزي بايـد كسـب آگـاهي انتقـادي      .استفاده مي كنند

د و مي اين سوادآموزي مبتني بر فلسفه اي است كه انسان را خالق فرهنگ و تاريخ قلمداد مي كن. سازي باشدآزاد
كوشد از آموختن مهارت هاي خواندن و نوشتن به بزرگساالن به عنوان راهي براي آزاد كردن آنهـا از قيـد قـدرت    

اساس شيوه او بحث درباره اسـتثمار در تمـام ابعـاد فرهنگـي،     . هايي استفاده كند كه بزرگساالن را مهار كرده اند
 تامي از مستضعفان را نسبت به اين پديده ها باال ببرد كوشد آگاهي توده هاي عظيميسياسي و اقتصادي است و 

سپس راه هاي مبارزه و نابودي اسـتعمارگران را از طريـق آگـاه سـاختن     . جريان استعمار مستكبران را برمال سازد
كنـد  توده مردم ستمديده بـه آنـان بيـاموزد و آنـان را تبـديل بـه عوامـل اصـلي تغييـر ايـن وضـعيت ناعادالنـه             

داري را نظام تعليم و تربيت بانكي مي خواند كه كـاركردش  آموزش و پرورش مدنظر سرمايه فريره ).1363فريره،(
به حداقل رساندن يا نابود كردن قدرت خالقه دانش آموزان به نفع ستمگراني است كـه نمـي خواهنـد راز جهـان     

اين رابطه به نـازل   وجود دارد و اويي بين ستمگران و ستمديدگان -در آموزش بانكي، رابطه من .سلطه برمال شود
آني مبتني بـر ايـدئولوژي سـتمگران بـراي تفرقـه       -اين رابطه من. كردن مقام آدميان در حد اشياء ختم مي شود

ايـن  . افكندن ميان ستمديدگان است و منجر به پيروزي طبقه مسلط و شكست دوباره طبقه تحت سلطه مي شود
هـدف  .  به استيالي فرهنگي و استيالي اقتصادي و سياسي خـتم مـي شـود   رابطه، رابطه اي فريب كارانه است و 

ايجاد آگاهي سياسي و اجتماعي در توده بيسواد است، به گونه اي كـه بـه نقـش     ،عمده سواد آموزي آگاهي بخش
فلسفه فريره در يك زمينه كامالً تاريخي عرضه مي شـود و  . خود در ساختن تاريخ و فرهنگ جامعه خود پي ببرند

  .)1359فريره، ( براي آفريدن نظم نوين اجتماعي به كارمي افتد
راجر گرودي يكي از كارشناسان بين المللي سوادآموزي در يونسكو است كه عقايد او بيشتر به خاطر افشاي نقـش  

                                                      
24 - Reproduce  
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 اروپاييان در بي سواد نگهداشتن مردم كشورهاي جهان سوم به منظور تداوم استعمار در اشكال گوناگون آن مورد
به نظر گرودي حدود چهارصد سال است كه اروپاييان ضمن حفظ بي سوادي به عنوان وسـيله اصـلي   . توجه است

از عهـد  . استعمار كشورهاي تحت سلطه از ايده سواد آموزي و با سواد شدن مردم اين كشـورها دفـاع مـي كننـد    
نگ ها و ارزش هـاي قـاره هـاي تحـت     ، سواد آموزي همواره به عنوان وسيله نفي و يا انهدام فرهتاكنونرنسانس 

نظـر فرهنگـي داراي سـه مشخصـه     مدل غربـي از   .به كار گرفته شده است) آمريكاي التين، آسيا و آفريقا(سلطه 
. رابطه انسان با طبيعت منحصراً از ديدگاه غلبه و تسلط انسان بر طبيعت مورد توجه است . الف: اساسي بوده است

 .ج .بر پايه رقابت بي رحمانه و سلسله مراتب سـلطه جويانـه تنظـيم شـده اسـت      هانانساساير رابطه انسان با . ب
  ). 1382ابراهيم زاده، ( كنترل پذير و پيش بيني پذير معرفي شده است رابطه انسان با آينده

ر به نظر مزيرو د. يري تكويني و يادگيري دگرگون سازيادگ: دو نوع يادگيري را از هم جدا مي سازد ٢٥جك مزيرو
اما بزرگساالن در وزش مدرسه اي به وقوع مي پيوندد، يادگيري تكويني، يادگيري هنجارها به وسيله والدين و آم

جامعه اي زندگي مي كنند كه از بعد مادي و معنوي در حال تغيير است و دانش اكتسابي يادگيري تكويني براي 
االن پي مي برند كه به جاي تطبيق دادن صرف از اين رو به نظر مزيرو بزرگس. مدت زمان طوالني كافي نيست

اين چشم  خود با تغييرات، نياز به چشم انداز جديدي براي فهم بهتر و كامل تر تغييرات اطرافشان دارند كه در
از نظر مزيرو . انداز جديد، خودشان درجات كنترل بيشتري بر تغييرات در زندگي روزمره مي توانند اعمال كنند

 يادگيرندهيادگيري دگرگون ساز به چهار طريق به وقوع مي پيوندد و . ن تغيير جهان استكاركرد بزرگساال
كند اما يادگيـري دگرگون ساز فقط بـه تحول رقيق تا عميق نظري بزرگسال در ساخت دانش نقش ايفا مي

در نظر مزيرو بايد به تفكر، تأمل، تحليل و نقد فرضيات، انديشه ها، نگرش ها و رفتارها . شودختم نمي) شناختي(
) مورد نظر فريره ٢٧عمل توأم با انديشه يا پراكسيس( براي تغيير شرايط موجود جهان ختم شود  ٢٦اقدام

  ). 1395زندوانيان، (
مدارس در سازوكار كنوني . به نظر ايليچ، هدف اصلي آموزش و پرورش همگاني اجباري اشاعه مصرف گرايي است

آموزش مدرسه اي كـه مقصـود از آن   . هادي ساختن نابرابري هاي اجتماعي ندارندشان نقشي جز پايدار كردن و ن
شكوفايي استعدادهاي انسان بوده است، امروزه مغلوب خصـايص فرعـي خـود يعنـي بـاال رفـتن از پلكـان پايگـاه         

پـذير  مدرسه ها براي ملت هاي در حال رشـد دسترسـي نا  . شده است... اجتماعي، نيل به مشاغل آب و نان دار و 
آموزش و پرورش امروز تبديل ). 1356ايليچ، (باقي خواهند ماند و اين ايجاد انحصار در دسترسي به يادگيري است

به نوعي سرمايه گذاري و پس انداز شده است و هر كس كه آن را بيشتر متـراكم سـازد بهـره بيشـتري مـي بـرد       
ه يادگيري را تبديل به تقاضا براي تدريس كرده است نهاد مدرسه نياز طبيعي ب). آموزش بانكي مورد انتقاد فريره(

خالصـه كـالم اينكـه گرچـه     ). 1359ايليچ،(و مبتني بر اين اصل است كه يادگيري منحصراً محصول مدرسه است
ظاهراً سرمايه داران اين انديشه را ترويج مي كنند كه آموزش مدرسه اي بايد همگاني گردد، اما في الواقع مدارس 

مـدرن كـردن فقـر و    (زاري در دست طبقه مسلط به بازتوليد شرايط نابرابر بين غني و فقير مي انجامد به عنوان اب
اي پرخـرج  ، آمـوزش مدرسه)انحصار(؛ آموزش مدرسه اي براي همه قابل دسترسي نخواهد بود )تجديد حيات فقر

و ) تبعيض(اران خدمت خواهند كردطلبد اما محصوالتش به سرمايه دهـاي زيـادي را ميو كم بـازده است، هزينه

                                                      
25 - Jack Mezirow  
26 - Action  
27 - Praxis 
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نه همه مردم، زيرا همه مردم توان پرداخت شهريه مدارس را ندارند و فقـط سـرمايه داران ايـن تـوان را دارنـد، و      
مدارس، فرزندان طبقه فرودست را بـه گونـه اي تربيـت نمـي كننـد كـه بتواننـد ايـن وضـع نـابرابر را دگرگـون            

از اين رو به نظر ايليچ و فريره بـه داليـل سياسـي و    . را از خود بيگانه مي كنندمدارس افراد ). ناتوان سازي(سازند
آمـوزش و  . اجتماعي نظام هاي آموزشي جهان بيمارتر از آنند كه بتوان با اصالحات روبنـايي آنهـا را درمـان كـرد    

ل پيشنهادي ايليچ راه ح). 1373پاك سرشت،(پرورش موجود را بايد از بنياد دگرگون كرد و طرحي نو در انداخت 
شـبكه  (و گشودن باب مدرسه اي به وسعت جامعه ) زدودن نهاد كنوني مدرسه از ساختار جامعه( ٢٨مدرسه زدايي
خطر بزرگ ديگر اين است كه ثروتمندان همانند ساير كاالهاي توليدي خود، نظام آموزشـي  . است) هاي يادگيري

اي جهان سوم به آنها نيز صادر مي كنند و مي خواهنـد بـه   مدرسه اي خود را به عنوان تنها راه رستگاري كشوره
. به نظر ايليچ بايد شبكه هاي يادگيري را ايجاد كـرد . تداوم سلطه، تداوم انحصار و تبعيض در سطح جهاني برسند

. در شبكه هاي نوين كه آماده در اختيار مردم قرار مي گيرند فرصت هاي برابر براي يادگيري و تدريس وجود دارد
بايد شيوه اي جديد ايجاد شود كه از بركت آن رابطه جديد بين انسان و محيط زيست وي برقرار گردد و يادگيري 

ساختار شبكه هاي يادگيري به هر فرد امكان مي دهد از طريـق يـادگيري هسـتي    . از درون يادگيرنده جان بگيرد
ي انديشـه دربـاره اعـالم خطـر جـالل آل      چنـد لحظـه ا   .خود را تبيين كند و به يادگيري ديگـران يـاري رسـاند   

تر اسـت و  آنچه اساسي« :پس از مرور افكار ايليچ خالي از لطف نيست) 106ص( غربزدگيدر كتاب ) 1372(احمد
هـاي زمينه. سازندهـاي همچون نقـش بر آب ميآدم. سازنـدهـاي مـا غـرب زده مينگفته مانـده اين كـه مدرسه

  . »اين اسـت بزرگترين خطـر مدارس و فرهنـگ مـا. ـي تحويل مي دهندآماده بـراي قبول غربزدگ
اسـت تـا   ) فريـره (، ايجاد آگاهي واقعي در طبقه ستمديدگان در اين مسلك وظيفه آموزش بزرگساالن ،در مجموع

بخش و از طريق سوادآموزي آگاهي ، و )مدرسه زدايي و نهادزدايي ايليچ(ساختارهاي كنوني سلطه را از بين ببرند 
توده اي توانمند شوند تا اين آگاهي بخشي تنها به حوزه شناخت منحصر نگردد بلكه بتوانند بـه مـدد پراكسـيس    

   ). هابرماس(و تمام توده ها را از ستم آزاد كنند ) مزيرو(شرايط نابرابر را دگرگون سازند ،)عمل توأم با انديشه(
 
 نتيجه گيري .6

توان به ه بعضي ناكامي هاي آموزش و پرورش ايران در تمام سطوح را ميدر مجموع نگارنده معتقد است كه ريش
صدالبته مطالعه مسلك هاي موجود در حيطه . نظري مرتبط دانست -پشتوانه فلسفي) روشن نبودن(نداشتن 

آموزش بزرگساالن الزم است اما به نظر مي رسد نظام آموزش بزرگساالن و آموزش مداوم ايران به مسلكي نياز 
در اين راستا، از نظر . مطابقت داشته باشد تشيع نظام معرفت شناختيكه ضمن علم باوري و خردباوري، با رد دا

جديد استوار شود كه در آن، تبيين چهار رابطه ضرورت  نظامينگارنده نظام مطلوب آموزش بزرگساالن بايد بر 
  :دارد
كسب تجربه و رشد در ضمن تجربه و ايجاد تغيير در  بزرگسال به منظور تبيين رابطه علت و معلولي براي. الف
  .آفاق
فهم و تمييز آگاهي واقعي از كاذب و شناخت ريشه هاي  بزرگسال به منظورتبيين رابطه دالّ و مدلولي براي . ب

  .ستم و زمينه سازي براي تحول انفس

                                                      
28 - Deschooling 
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دفع ورودي ها به ظرف وجودي  براي بزرگسال، تا بر اساس معيارهايي به جذب و تبيين رابطه ظرف و مظروف. ج
پيشنهادي، بزرگسال  نظامپس در . »انّ السمع و البصر و الفواد كلً كان عنه مسوالٌ« به تعبير قرآن  .اش اقدام كند

امام حسين . نمي دهد، چشم و گوش و زبان و دل و اعضاء را نيز رصد مي كند شاجازه ورود لقمه حرام به وجود
  .»شكمهايتان از حرام پر شده است و حق را نمي فهميد« مود به لشكريان مخالفش فر) ع(
براي بزرگسال، تا خود را ملتزم به اتباع از امام معصوم بداند كه حلقه ) ع(تبيين رابطه مأموم با امام معصوم . د

  . »ءأين السبب المتصل بين األرض و السما« اتصال زمين به آسمان است 

بزرگسال خواهد توانست عليت و استدالل را به درستي بفهمد، نه ستمگر باشد و نه در اين نظام معرفت شناختي، 
  . زيرا اين نظام معرفت شناختي، حاوي علمي عبدپرور است، عبد سجاد .ستمديده
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 بررسي تجربه دانشگاه هاي بين المللي: ها دانشگاهيادگيري مادالعمر در مطالعه تطبيقي 

  2يداله مهرعلي زاده، 1سمانه سليمي

  

  : چكيده

. مقاله بررسي و مطالعه تطبيقي تجربه دانشگاه هاي بين المللي در زمينه يادگيري مادالعمر مي باشد اين هدف
مورد از دانشگاه هاي اروپا از جمله دانشگاه ليله فرانسه، دانشگاه لووين از بلژيك،  9جامعه آماري اين پژوهش 

واليوپيستو تركيه، دانشگاه برست فرانسه، دانشگاه  دانشگاه تارتو از استوني، دانشگاه گنت از بلژيك، دانشگاه تورون
 براي پذير انعطاف ن دانشگاه ها از سه ابزاراي. و دانشگاه اينهلند مي باشدپرتغال، دانشگاه مالتا از لندن  آويرو از
 رويكرد از استفاده با) فرآيند( تحليل و تجزيه براي يك، ابزاري. استراتژي هاي يادگيري مادالعمر استفاده مي كردند تدوين

ر خود ابزار براي تجزيه و تحليل محتواي استراتژيك يادگيري مادالعمر ديافته، دو،  توسعه عملي عنوان به استراتژي
دانشگاه، سه، ابزاري براي دعوت دانشگاه ها به منظور تعيين معيار عملكرد و تعامل خودشان با منشور دانشگاه هاي اروپايي 

و بر اساس روش گرد آوري اطالعات در اين تحقيق بصورت مروري و تحليل اسناد . در زمينه يادگيري مادالعمر
قوت، ضعف، فرصت ها، تهديدها در زمينه يادگيري مادالعمر مورد  دانشگاه نقاط 9در هر . مي باشدالگوي سوات 

مورد دانشگاه اروپايي نشان  9همچنين نتيجه پژوهش از بررسي . بررسي قرار گرفت كه به تفصيل ارائه خواهد شد
تن داد كه شرايط ضروري براي ايجاد زمينه يادگيري مادالعمر در دانشگاه ها، وجود فرهنگ نو در دانشگاه، داش

نوآوري و عدم تمركز اداري و علمي، تداوم تعهد در مديران ارشد، داشتن اهداف قابل سنجش و مرتبط با يادگيري 
مادالعمر، داشتن برنامه هاي عملياتي در زمينه يادگيري مادالعمر به عنوان يك اصل محوري در توسعه خدمات و 

ي در دانشگاه براي خدمت به افراد و اجتماع، تعريف شايستگي كاركنان، ايجاد نقش هاي جديد اجتماعي و اقتصاد
فاكتورهاي كليدي مؤثر بر استراتژي يادگيري مادالعمر در دانشگاه ها  در همچنين . مفهومي جديد از بودجه مي باشد

  .سه سطح ملي، بين المللي و دانشگاه  تأثير گذار مي باشد

  يادگيري مادالعمر، دانشگاه، دانشگاه هاي اروپايي :كلمات كليدي

                                                            
دانشجوي دكتري مديريت مربي دانشگاه آزاد اسالمي واحد زاهدان و دانشگاه شهيد چمران اهواز، گروه علوم تربيتي،   1

  ).نويسنده مسئول( ،salimisamane89@yahoo.com .شهيد چمران اهواز دانشگاه آموزشي
 mehralizadeh_y@scu.ac.irدانشگاه شهيد چمران اهواز، گروه علوم تربيتي،   2
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  مقدمه.1

مؤسسات و دانشگاه ها با اطمينان از اين . يادگيري مادالعمر، مأموريت محوري موسسات آموزش عالي است تحقق
ن كه افراد، توانمندي هاي فكري الزم را براي استدالل و تفكر انتقادي كسب كرده اند و با كمك به آنان در ساخت

چارچوبي براي اين كه چگونه يادگرفتن را ياد بگيرند مباني رشد مستمر در حيات شغلي و نيز ايفاي نقش به 
امروزه دانشگاه ها و ديگر مؤسسات اموزش . مثابه شهروندان و اعضاي آگاه جامعه را در اختيار آنان مي گذارند

بنابراين . گيري مادالعمر در نظر گرفته مي شوندد و توسعه يادشروان حوزه هاي صالحيت كليدي براي عالي به عن
دانشگاه ها بايد . در بسياري از كشورها فشارهايي بر چنين موسساتي به منظور گسترش و توسعه آنها وجود دارد

در جهت تغيير در برنامه هاي درسي و فن تعليم و تربيت در راستاي آمادگي بيشتر افراد براي حضور در جامعه 
شواهدي دال بر تغيير برخي از موسسات و دانشگاه ). 2007، 1نسبت، دانلوپ و گيبسون(م بردارنددانش محور گا

يادگيري مادالعمر در كشورهاي مختلف  تعدادي از مطالعات در خصوص. دارد ها در راستاي ايفاي اين نقش وجود
نشان دهنده چگونگي تغغير نظام هاي آموزش عالي در جهت برخوردي مناسب با برخي از نيازهاي يادگيرندگان 
مادالعمر است و اين تغييرات بر جنبه هاي گوناگوني همچون سيستم اجرايي دانشگاه، بودجه بندي، منابع، طرح 

 ).2002، 3؛ ماركز2005، 2؛ كربر و مهينا2007نسبت و همكاران، ( تلف مؤثر استريزي و ارتباطات اجتماعي مخ
نتايج مطالعات نشانگر تغغير محيط آموز عالي است؛ چنين تغييراتي، مشخصه و نقش مؤسسات آموزش عالي را 

د حدس همان طور كه فيل. چنين تغييراتي تا حدودي پاسخ به تغييرات سياست ملي است. باز تعريف مي نمايد
زده است، مفاهيم و رويكردهاي يادگيري مادالعمر، به طور فزاينده ابزاري براي اصالح و نوسازي آموزش و سيستم 

ه دولت ها، مشوق موسسات آموزش عالي براي توسعه يادگيري مادالعمر با ارجاع به سه به ويژ. هاي آموزشي است
). 2007نسبت و همكاران، ( و رشد اقتصادي هستند هدف بنيادي آموزش يعني توسعه فردي، پيوستگي اجتماعي

توسعه نگرش هاي يادگيري مادالعمر مستلزم توسعه مهارت هاي جديدي مانند جمع آوري اطالعات و رشد 
براي دستيابي به اين مهارت ها بايد برنامه درسي مبتني بر . نگرش هاي ويژه و تمايالت مرتبط با يادگيري است

موشي حمايتي همانند استفاده از نرم افزارهاي اموزشي و شبكه هاي ملي و بين المللي مهارت و برنامه هاي آ
   ).2003، ز5؛ برايسه و ويدر2009، 4دميرل(ادگيرندگان مادالعمر پرورش يابندفراهم شود تا ي

                                                            
1 Nesbit, Dunlop and Gibson 
2 Kerber and Mhina 
3 Markz 
4 Demirel  
5 Bryce and Withers 
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الزم  موزش عالي بايد هوشيار به اين واقعيت باشد كه يادگيري مادالعمر براي هر كشوري براي رسيدن به سطحآ
از پايداري، داشتن اقتصاد سالم بومي، توسعه اجتماعي، خالقيت فرهنگي توسط دانش بهتر، درك ميراث فرهنگي، 

كراسي، ودستيابي به استانداردهاي زندگي عالي، توزن داخلي و بين المللي، صلح بر اساس انديشه هاي بشري، دم
دانشگاه ها مي توانند و بايد عرصه بزرگي براي  ).2005، 1كناپپر و كروپلي(تحمل و احترام دوطرفه الزم است 

با توجه به اين ويژگي اكثر انديشمندان و دست اندركاران آموزش عالي تشكيل . يادگيري مادالعمر فراهم كنند
سيستم يادگيري مادالعمر را پيشنهاد نموده و آن را به صورت سيستم يادگيري كل گرايي تعريف مي كنند كه به 

ي ماننند آموزش عمومي و آموزش عالي محدود نمي شود، بلكه شامل آموزش بزرگساالن، آموزش آموزش رسم
همچنين شامل فرصت هايي براي دسترسي به يادگيري در ساير . جمعي و يادگيري در محل كار نيز مي شود

لكترونيكي است كه به محيط هايي مانند رسانه ها، كتابخانه ها، گروه هاي اجتماعي و مذهبي و پايگاه داده هاي ا
يونسكو مجموعه ويژگي هاي  ).1383اصفهاني، كريمي و بقراطيان، (طور متداول محل يادگيري تلقي نمي شوند 

 - 4پژوهش؛  -3مشاركت و ارتباطات راهبردي؛  -2اجتماعي، مالي و تنظيمي؛ / پوشش چارچوب فرهنگي -1
نظام هاي حمايت دانشجو و منابع را  - 6مكانيزم ها؛ سياست هاي مديريتي و  -5فرايندهاي تدريس و يادگيري؛ 

بنابراين در  ).2007نسبت و همكاران، (براي توسعه موسسه يادگيري مادالعمر در آموزش عالي تعيين كرده است 
تحقيق حاضر بنا بر اهميت توجه دانشگاه ها بر يادگيري مادالعمر محقق بر آن شد تا به بررسي استراتژي هايي 

دانشگاه در خارج از  9ه ها مختلف براي يادگيري مادالعمر در نظر مي گيرند بپردازد كه در اين بين كه دانشگا
لذا در ادامه به نتايج . كشور كه در زمينه يادگيري مادالعمر فعاليت داشته اند شناسايي و مورد بررسي قرار گرفت

  .اين بررسي ها پرداخته شده است

  ختلف درباره يادگيري مادالعمراستراتژي هاي دانشگاه هاي م -2

  :براي يادگيري مادالعمر )دانشگاهي كاتوليك از بلژيك( 2استراتژي دانشگاه لووين -1-2

يك راه همكاري براي استراتژي يادگيري  طراحي: دانشگاه لووين براي يادگيري مادالعمر استراتژي هايي چون 
، اطمينان از حمايت مديران درباره چشم انداز بلند دانشگاه در همه سطوحو انتشار آن مادالعمر منطبق با دانشگاه 

مركزي كه همه راه اندازي فعاليت در زمينه يادگيري مادالعمر به صورت جمعي انجام  مدت يادگيري مادالعمر، 
مالي، (معرفي سطوح اجرايي و استراتژيك، شامل منابع برنامه ، ذينفعان دروني و بيروني دانشگاه را درگير كند

                                                            
1 Knapper and cropley 
2 Louvain   
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، ناديد نگرفتن تغييرات فرهنگي و سازماني در فرايند يادگيري، ناديد نرگفتن مسائل و شاخص ها) منابع انساني
نياز به اطالعات، داده، : كردن انگيزه ها كه اجراي استراتژي ها را پيش مي بردنفراموش مالي و چارچوب قانوني، 

  . را در نظر گرفته استنتايج و عمل 

  : تحليل سوات براي يادگيري مادالعمر در اين دانشگاه -1-1-2

تحقيق و ساي دانشگاه از يادگيري مادالعمر، حمايت رو ،از اهميت آموزش مادالعمردانشگاه آگاه بودن  :نقاط قوت
   .تجربه استراتژيك بيش از ده سال در زمينه آموزش مادالعمر، پژوهش در زمينه آموزش دانشجويان

دانشكده هاي در حال توسعه در نظر گرفتن يك استراتژي خاص كه متناسب با فرهنگ براي : نقاط ضعف
مشكل همگاني كردن يادگيري مادالعمر نظارت و مديريت ، دانشكده در زمينه يادگيري مادالعمر باشد سخت است

گيري مادالعمر عدم آگاهي كافي از پديده هاي گسترده براي ياد، است زيرا از مدل غير متمركز استفاده مي شود
   .تاثيرات و تغييرات اساسي كه اين مورد ايجاد مي كند

چارچوب قانوني جديد كه پديده توسعه اي براي تحقيق و تكنولوژي، دسترس بودن پروژه هاي : فرصت ها
كار هماهنگ و دستيابي ، يادگيري مادالعمر را تقويت مي كند و به آن كمك هاي مالي زيادي اختصاص مي دهد

  .فراوان اجتماع از دانشگاهتقاضاي ، وير واضحي از اهداف پديده يادگيري مادالعمربه تص

ارزيابي تاثير يادگيري مادالعمر مشكل است اين ريسك وجود دارد بودجه خالص براي اين كار،  فقدان: تهديدها
گيري مادالعمر طرح بين المللي ياد(كه آموزش مداوم آيا مي تواند نقش مهمي در جنبش جهاني داشته باشد؟

  ).2011دانشگاه لووين، 

  :براي يادگيري مادالعمر 1دانشگاه گنتاستراتژي هاي  -2-2

خلق تصور بنيادي براي : دانشگاه گنت استراتژي هايي را براي يادگيري مادالعمر در دانشگاه بيان مي كند مانند
درباره پكيج هاي يادگيري مادالعمر، گفتگو ، داشتن بينشي جديد و مشاركت در توسعه حرفه اي دانش؛ دانشگاه

آموزش دوباره مدرسان براي كاركردن با يادگيرندگان حرفه اي و در نظر گرفتن منافع اين نوع آموزش براي 
خلق چارچوب قانوني جديد براي يادگيري مادالعمر و منتظر شدن تا يادگيرندگان نتيجه آن را نشان ، دانشجويان

                                                            
1 Gent 
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دگيري مادالعمر به عنوان يك فرصت، در نظر گرفتن يا و وني يادگيري مادالعمرتوجه به جنبه قان، عدم دهند
  .شدن در برابر مقاومت هاي تغييرنليم تس

  : تحليل سوات براي يادگيري مادالعمر در اين دانشگاه - 1-2-2

باال، با كيفيت ) ابتدايي، متوسطه و سطوح عالي(وجود سيستم اساسي مدرسه اي در اين كشور : قوتنقاط 
از تنوع عالي مراكز دانش نه فقط در دانشگاه ها دولت  .اساسي محكم براي يادگيري مادالعمر فراهم مي كند

ديگر و سازمان هاي خصوصي آموزشي براي آموزش بزرگسالن، سازمان هاي عمومي آموزشي  يهمچنين مراكز
 ه هم براي آموزش عالي هم براي آموزشيادگيري مادالعمر يك مفهوم گسترده  قانوني جا افتاد. حمايت مي كند

. يادگيري مادالعمر در چشم انداز، مأموريت و استراتژي هاي دانشگاه برجسته شده اند. حرفه اي فراهم مي كند
بين يادگيري مادالعمر و  .تصميم گيرندگان اصلي در دانشگاه درباره اهميت يادگيري مادالعمر متقاعد هستند

همه سازمان ها دسترسي ، )سطوح نوآوري كاركنان(وجود دارد راي ارتباط و پيوند آموزش عالي چندين فرصت ب
  .باز و  نقش اجتماعي دارند

بودجه ها به طور ، نسبت زيادي از دانش آموزان سيستم آموزشي كشور از مدرسه انصراف مي دهند :نقاط ضعف 
ف پذيري بيش از حد مي تواند براي انعطا. گسترده اي در سازمان هاي يادگيري مادالعمر پراكنده هستند

رقابت ، به طور كلي بسيار آرام پيش مي رود) آموزش عالي(فرايند يادگيري  .يادگيرندگان سردرگمي ايجاد كند
كار بر اساس يادگيري،  درتوانمند نبودن . طرح هاي جديد مي شود انجام دروني بين والدين گاهي اوقات مانع

هميشه يادگيري كشور ازمان هاي آموزشي و قانوني س. گاه پايين مي باشدبودجه براي آموزش داخلي دانش
افزايش تعداد دانشجويان موانع طبيعي در بررسي نوآوري هاي خاص دانشجويان . مادالعمر را حمايت نمي كنند

  .جديد ايجاد مي كند

نوآوري بيشتر در  .كند چشم انداز آموزش عالي مي تواند براي يادگيري مادالعمر اهرمي فعال خلق: فرصت ها
سطوح آموزشي جديد در كيفيت ساختار گام . مردم دارد.. زمينه اقتصادي نيازمند افزايش در مهارت آموزش بهتر 

بحران اقتصادي اكنون ممكن است افراد را براي . يادگيري مادالعمر پيشنهاد مي كندهاي اضافي را براي بهبود 
  ).مانند افراد بيكار(تحريك كند  يادگيري مادالعمر
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نوعي . ابتكار در عمل را فلج مي كند ،مقررات بيش از حد، بيشتر بر اساس قابليت هاي زباني: آموزش: تهديد ها 
جواز ورود به يادگيري مادالعمر در بازار كار در سطح معيني نگه مي دارد كه  )بت وارگي(درجه فيتيشيسم 

  ).2011طرح بين المللي يادگيري مادالعمر دانشگاه گنت، (نمي كند گيري مادالعمر را تحريك ياد

  :براي يادگيري مادالعمر 1دانشگاه تارتواستراتژي هاي  -3-2

همكاري با دانشگاه، دانشگاه هاي ديگر، با   :استراتژي هاي دانشگاه تارتو براي يادگيري مادالعمر عبارتند از
در زمينه يادگيري مادالعمر، در نظر گرفتن ابتكارات جديد و داشتن ديد  ذينفعان و مشاركت كنندگان خارجي

  .روشن و برون دانشگاهي

  : تحليل سوات براي يادگيري مادالعمر در اين دانشگاه-1-3-2

و  منابع فراوان، امكانات و سابقه طوالني براي ارائه مطالعات پاره وقت و دوره هاي آموزش مستمر: نقاط قوت
طيف گسترده اي از ، فرصت خود توسعه اي خوب براي همه اعضاي هيات علميعلمي با تجربه، اعضاي هيات 

، وجود فرصت مطالعاتي انعطاف پذير در زمينه هاي مختلف پزشكي، اجتماعي ، علوم، علوم انساني و علوم طبيعي
ر منطقه؛ امكان وضع تحقيق بر اساس دانش؛ شناخت سطوح بين المللي و ملي؛ پشتيبانان و تسهيالت فراوان د

  .اعتبار در سيستم آموزش مستمر

حاميان و حمايت ، دانشگاهيان زمان الزم براي حضور در دوره هاي آموزش مستمر را ندارند: نقاط ضعف
تمام دانشكده ها و كالج ها ظرفيت مناسب براي گذاري در اين دوره ها را ندارند،  كنندگان مالي تمايلي به سرمايه

، APEL2( دانشگاهيان درباره تنوع فرصتمادالعمر قابل انعطاف را ندارند، اي كوتاه فرصت يادگيري ارائه دوره ه
اگر حجم آموزش مستمر در حال افزايش باشد ممكن است كه ، ترديد دارند) اعتبار بخشي دوره هاي تجربي قبل

با ، فرصت هاي يادگيري مادالعمركمبود منابع و سرمايه گذاري در زمينه گسترش ، بر كيفيت اثر منفي بگذارد
دوره هاي ، توجه به اندازه دانشگاه و داشتن مدل غير متمركز به سواالت پيش آمده پاسخ پيچيده داده مي شود

اين دانشگاه در ميان دانشگاهيان مطرح آموزش مستمر شناخته ، آموزش مستمر متمايل به نظري بودن دارند
  . شده نيستند

                                                            
1 Tartu 
2 ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING 
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وضعيت ، براي آموزش اعضاي هيات علمي و توسعه برنامه هاي درسي در دانشگاه هاكافي بودجه : فرصت ها
شركت افراد بيكار و در پايان مطالعات آنان (اقتصادي كنوني براي شركت در فرصت هاي يادگيري مادالعمر 

ساس كار بر ا(رات جديد وضعيت دموگرافيك حمايت كننده ابتكا، ...)توسعه حرفه اي براي رشد اقتصادي و
، فرصت مطالعاتي بيشتر در هر شهرستان، )دانشجويان بومي كم(در دانشگاه ) ، دوره هاي جديد مطالعات

راه حل ، پشتيباني مالي براي طرح برنامه ريزي شده براي تحصيالت تكميلي دانشگاهي مخصوص افراد بزرگسال
يادگيري الكترونيكي، ( ازار بين المللي ب، )تحقيقات كاربردي و آموزش و مشاوره(هاي يكپارچه و ميان رشته اي 

  )يادگيري تلفيقي 

نرخ باالي بيكاري و حقوق كاهش يافته نيمي از مردم قادر به پرداخت هزينه (وضعيت اقتصادي كنوني : تهديدها
بازار آموزشي در استوني ليبرال است و ، بودجه دانشگاه از طريق دانشجويان تامين مي شود، )هاي خود نيستند

استوني  -وضعيت جمعيتي، بسياري از موسسات آموزش عالي و ارائه دهندگان آموزش مستمرخصوصي هستند
طرح بين المللي يادگيري مادالعمر دانشگاه گنت، (و جمعيت آن در حال كاهش مي باشد  يك كشور كوچك است

2011.(  

  براي يادگيري مادالعمر 1دانشگاه تركيهاستراتژي هاي  -4-2

همه آموزش در  :تركيه هم استراتزي هايي براي يادگيري مادالعمر در دانشگاه در نظر دارد كه شامل دانشگاهي در
ول يادگيري اصتدريس بر اساس تحقيق علمي و ، خدمات ويژه براي دانشجويان در حال رشدبخش دانشگاه، 

مستند ، تشكيل يادگيري مادالعمرحفظ تعادل جريان اصلي از تعهد و تجربه ويژه در ارتقاء و سازماندهي ، مادالعمر
رواج يادگيري ، كاملي از يادگيري مادالعمر براي استفاده فرايند جهت دهنده دانشگاه و يادگيرندگان مادالعمر

مادالعمر در درون دانشگاه به عنوان يك ابزار مرتبط براي انتشار نتايج تحقيق، مانند يك حفاظت كننده اصلي در 
 دادن انجام طوالني، فعاليت يك انجام براي آمادگيمحوري در تعامل با جامعه،  و عنصر تدريس و يادگيري

 بيرون با اتحاد دانشگاه، رهبري با بودن هماهنگ دانشگاه، از داشتن كافي شناخت بخش، هر توسط تكاليف
  .دانشگاه

  
  
  

                                                            
1 Turku 



 

 

  

 هشتمين همايش انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران

 فلسفه آموزش و يادگيري مداوم 

 چمران اهواز دانشگاه شهيد

 1395اسفند  5و  4

 
 

551 

 

  : تحليل سوات براي يادگيري مادالعمر در اين دانشگاه - 1-4-2

دانشگاه انتخاب گسترده مر دارد، دانشگاه استراتژي با تعهد قوي در ارتباط با يادگيري مادالعاخيرا : نقاط قوت 
يادگيري دانشگاه حتي براي افراد در خيابان هم شيوه عمل براي مخاطبان مختلف در نظر دارد،  اي از خدمات

دانشگاه تركيه يكي از ، دهدانشگاه خدمات سازماندهي شده براي هدايت و مشاوره ارائه مي ارائه مي دهد، د
   .فعالترين دانشگاه هاي ملي از نوع پژوهشي مي باشد

ن دانشگاه در هنگام فارغ التحصيل كردبرخوردار نيست، استراتژي تعهد بودجه از حمايت كافي : نقاط ضعف 
هدايت شده استراتژي مالي ، )تم كيفي اثربخش استفاده نمي كنداز يك سيس(دانشجويان به خوبي عمل نمي كند

سيستم مهارت هاي مديريت دانشگاه به خوبي توسعه پيدا نكرده ، براي تحقيق به خوبي در نظر گرفته نمي شود
  .است

  :فرصت ها 

، اصالح برگزيدن دانشجويان در زمان ورودسياسي حمايتي يادگيري مادالعمر، جو ، اجراي استراتژي اثربخش
بكاربردن ظرفيت هاي تحقيق دانشگاه ، گسترده ملي و منطقه ايهمكاري ، حمايت قوي در سياست هاي ملي

رسانه اجتماعي يه عنوان يك انجمن از پيشرفت و مكاني جديد ، تركيه براي توسعه كيفيت يادگيري مادالعمر 
   .حمايت سازمان يادگيري از استخدام كاركنان، براي محيطهاي يادگيري جديد

   
مايت از يادگيري رسمي چالش هاي دانشگاه در ح، ومي مالي در دانشگاه هاباال بودن ريسك مسائل عم: تهديدها

به طور بالقوه فارغ التحصيلي صورت مي گيرد، اصالح انتخاب دانشجويان در موقع تعيين درجه و غير رسمي، 
بعد از در بازار ظرفيت سوداوري عمل الي بعد از دوره هاي جاري برنامه، فقدان بعد م، شد سنت ها در دانشگاهر

طرح بين ( سخت بودن دانشگاه براي تغيير شكل فعاليت ها و خدماتش در محيط هاي جديددوره هاي برنامه، 
 ).2011المللي يادگيري مادالعمر دانشگاه تركيه، 
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  براي يادگيري مادالعمر 1برستدانشگاه استراتژي هاي  -2- 5

 كار با ذينفعان بيروني، مادالعمر براي جامعه تحريك كاركنان علمي و محققان براي درك چالش هاي يادگيري
يك مجموعه ر طراحي و حمايت از آن صورت گيرد، فراهم كردن يك استراتژي در ارتباط با يادگيري مادالعمر د

تخصص ي مانند البراتورها، تكنولوژي، منابع بالقوه درونه براي آموزش حرفه اي، تقويت كاملي از خدمات ادغام شد
بيروني، در نظر نگرفتن دانشگاه بصورت تك قطبي، متوقف نكردن تالش براي جذب مشاركت ي دروني و ها

  .كنندگان در زمينه يادگيري مادالعمر

  : تحليل سوات براي يادگيري مادالعمر در اين دانشگاه -1-5-2

رشته اي و  اين دانشگاه داراي رشته هاي بيندانشگاه، لعمر در ماموريت يادگيري مادا جايگيري: نقاط قوت
شناخته  بكار مي برد و عضوي از سازمان اثربخش دانشدانشگاه پژوهش هاي جهت دار امكانات خوبي مي باشد، 

كاركنان علمي مي توانند وظيفه اداري مانند فعاليت هاي خاص يادگيري مادالعمر دانشگاه را در نظر مي شود، 
  .  ت يادگيري مادالعمر متقاعد شده اندتصميم گيرندگان اصلي دانشگاه براي اهمياشند، داشته ب

فقير قابل توجهي دارد زيرا سياست هاي ارتباطي ضعيفي در زمينه علوم اجتماعي و انساني فعاليت : نقاط ضعف
همكاري فقير بين بخش هاي سازگار نيست، علوم انساني جايگاه و موقعيت دانشكده هاي ، را در پيش گرفته است

نداشتن اطالعات سيستمي خوب، نداشتن  انساني، اطالعات و خدمات آموزشي، علوم خشمانند، بدانشگاه 
همكاري و مشاركت اعضاي هيات علمي و محققان در تدارك يادگيري مادالعمر كامال موقعيت اقتصادي خوب، 

  .ضعيف است

، ي شودبر اساس تصميمات دولتي پول بيشتري در آموزش عالي، برنامه هاي ارشد اختصاص داده م: فرصت ها
سيستم اطالعات برنامه . اينكه براي ورود عمومي و تخصصي به دانشگاه تجديد نظر كنيم يك فرصت مي باشد

مشاركت كنندگان صنعتي حمايت ويژه اي ، هاي حرفه اي در خدمت فعاليت هاي يادگيري مادالعمر مي باشد
دولت فرانسه ، ژه ها مشاركت قوي دارددانشگاه در بيشتر پروطرح هاي يادگيري مادالعمر دارند، براي بهبود 

با مسائل و مسئول بخش مهمي از اجراي يادگيري مادالعمر براي استخدام افراد بيكار، يا جوانان بي شواد 
  .همكاري هاي بين المللي ، پروژه هاي اروپايي اصلي تخصصي و قويمشكالت زيادي مي باشد، 

                                                            
1 Brest 
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مقررات جديدي براي مدرسان، با ، بر جهت گيري خدمات مقررات مالي جديد در سطح ملي، مبتني: تهديدها
تعدادي سازمان هاي خصوصي از بخش آموزشي بر نتايج تحقيق و كاربرد اجتماعي، رتبه بندي دانشگاه، متمركز 

بايد با اين نوع موافقت ها كه رقيب . تالش دارند تا فعاليت هايي براي اموزش و دادن مدرك ديپلم انجام دهند
 دانشگاه برست از نظر جغرافيايي و منطقه اي دور از مركز هست واي دولتي مي باشد مقاومت كرد، ه هدانشگا

خارجي داراي بازار مشابهي متقارن با دانشگاه هاي ديگر مانند فرانسه يا ساختار اقتصادي منطقه خوب نيست، 
  ).2011طرح بين المللي يادگيري مادالعمر دانشگاه برست، (هستند 

  :براي يادگيري مادالعمر لندن 1دانشگاه فاكتشت مالتاي هاي تژاسترا-6-2

افزايش تعداد دانشجويان يادگيرنده هم قبل فارغ التحصيلي و هم بعد فارغ التحصيل براي خدمت به صنعت، 
تجارت و مصالح عمومي از طريق ساختن دوره هاي پيشرفته تخصصي مستمر و دستيابي به جامعه اي با بال هاي 

  .خوبتجاري 

  : تحليل سوات براي يادگيري مادالعمر در اين دانشگاه -2- 1-6

تلقي مي شود،  آموزش هنوز به عنوان يك اجتماع خوب، تعهد باال نسبت به يادگيري مادالعمر: قوتنقاط 
تباط با هيئت هزينه هاي جايي كه قابل كاربرد است در ارك چشم انداز ملي تشكيل مي دهد، يادگيري مادالعمر ي

  .ديره مصرف مي شودم

به دست  بيشتر بودجه بوسيله حقوق و دستمزدها. بودجه هاي سنگين وابسته به هزينه هاي دولت :ضعف نقاط 
هماهنگي عمل و زير ساخت مجزايي براي ارتقاء ، سرعت كم در به رسميت شناختن يادگيري هاي قبليمي آيد، 

  .يادگيري مادالعمر وجود ندارد

راين توان بيشتري براي از كمترين نرخ مشاركت در سطوح پست هاي ثانويه را دارد بنابمالتا يكي : ها فرصت
زنان ، تقاضاي زياد براي آموزش افراد، برتري زير ساخت هاي ديجيتال كه در انتظار بهره برداري استرشد دارد، 

شهروندان بازنشسته به طور فزاينده براي برنامه هاي بيشتري براي مطالعاتشان دارند،  عمدتا خانه دار انگيزه ي
 . آموزشي در حال جستجو هستند

                                                            
1 Malta 
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موقعيت اقتصادي محلي و ، پايدار نبودن برنامه هاي معين، رقابت از نهادهاي محلي و بين المللي :تهديدها
  ).2011طرح بين المللي يادگيري مادالعمر دانشگاه مالتا، (جهاني 

  :براي يادگيري مادالعمر 1شگاه اينهلندداني هاي استراتژ -7-2

يادگيري بصورت انفرادي،  :دانشگاه اينهلند استراتژي هايي را براي يادگيري مادالعمر بكار مي برد كه عبارتند از
 ،به عنوان يك اساس پايداريادگيري مداوم تعميم  ،انگيزه و تسهيل افراد براي سرمايه گذاري در خودشان

  به كاركدهاي اجتماع در جامعه، يادگيري مداوم گسترش 

  : تحليل سوات براي يادگيري مادالعمر در اين دانشگاه -1-7-2

 ،موزش مهارت گراييبراي آ تعهد گسترده گسترده،شبكه اينترنتي ، تعداد سايت هاي آموزشي: نقاط قوت 
  .در زمينه سخنراني هايشانپژوهش 

    .يادگيري تقاضا محور ،يادگيري يكپارچه ،توليدات سفارشي: نقاط ضعف

همكاري مالي مختلف، تقاضاي عمومي براي سطوح  ،جريان رشد داخلي، سازماندهي مجدد اينهلند: فرصت ها
تجارب خصوصي  سترده دانشگاه براي علوم كاربردي،همكاري گ ،نهادهاي عمومي و خصوصي براي آموزش

  .ارزشمند

طرح بين المللي يادگيري مادالعمر ( عدم اطمينان از بازگشت سرمايهدانشگاه،  تنوع جريان هاي داخل :تهديدها
  ).2011دانشگاه اينهلند، 

  در زمينه يادگيري مادالعمر 2استراتژي هاي دانشگاه آويرو - 8-2

جمع آوري اطالعات متفرقه و تهيه :  دانشگاه آويرو استراتژي هايي را براي يادگيري مادالعمر در نظر گرفته است
شده؛ توسعه مكانيسم هاي مخصوص توجه به يك مرور اجمالي جهاني از اصول يادگيري مادالعمر پيشنهاد 

جامعه علمي و دانشگاه، حساسيت يادگيري مادالعمر، بر انگيختن ؛ خلق يك واحد بازشناسي آموزش هاي قبلي
، جمع آوري درخواست ها و اجرايي كردن آن ها ، مادالعمر برقراري ارتباطات گسترده نسبت به يادگيري

                                                            
1 Inholland 
2 Aviro 
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تحريك داوطلبان فعال در فرايند يادگيري مادالعمر كه مي تواند به عنوان ، شناسايي نيازهاي محلي و منطقه اي
چشم پوشي از وجود واقعيت ، كردن ارتقاء همه ابتكارات يادگيري مادالعمرنفراموش ، يك نمونه خوب ارائه شود

غفلت از اينكه نيازهاي افراد ، عدم به طور منظمآموزش غير رسمي بزرگساالن مختلف بين دانشجويان و  هاي
  .ان بر اساس نيازهاي متفاوت افرادمل در تهيه و توسعه حرفه اي براي معلم، عمتفاوت است

  : تحليل سوات براي يادگيري مادالعمر در اين دانشگاه -1-8-2

فضاي رواني و  ، تصور و پريستيژ دانشگاه، تمايل و ظرفيت سازماني،تعيين منابع انسانيشايستگي و : قوتنقاط 
  .هيزات، ادغام سيستم مديريت كيفيتتج

بودجه؛  مادالعمر، جريان اطالعات ناكافي، كمبود ساختارهاي نهادي، نگرش نسبت به يادگيري: ضعفنقاط 
  .ناكافي بودن منابع انساني

 موقعيت خوب اقتصادي، ؛ اعتبار حرفه اي،موسسات اموزش عاليدر  ي بزرگساالنآموزش غير رسم: فرصت ها
منطقه اي؛ پرستيژ قابل مالحظه دانشگاه، روابط گسترده دانشگاه با محيط؛ سياست هاي ملي فعلي از . اجتماعي

  .يادگيري مادالعمر؛ پروژه هاي بين المللي و شبكه اينترنت قوي

طرح ( توسعه نهادهاي اجاره ايبت با نهادهاي ديگر، مقاومت با يادگيري مادالعمر، وابسته؛ رقا اقتصاد :تهديد ها
  ).2011بين المللي يادگيري مادالعمر دانشگاه آويرو، 

 :فرانسه درباره يادگيري مادالعمر 1ليله فنوندانشگاه علوم و استراتژي هاي  -9-2

ي هاي رفته مي شود شامل دو دسته استراتژدر نظر گمادالعمر ي هايي كه در اين دانشگاه براي يادگيري استراتژ
معرفي چشم انداز هاي يادگيري مادالعمر : استراتژي هاي داخلي شامل . داخلي و استراتژي هاي بيروني مي باشد

در همه مباحث و مناظره هاي درون دانشگاه، كار مشخص و مداوم با اساتيد دانشگاه در زمينه يادگيري مادالعمر، 
هبردهاي يادگيري مادالعمر در دانشگاه با در نظر گرفتن سه بعد مديران و سازمان؛ ترتيبات آموزشي و تدوين را

وجود مقررات بيروني در ارتباط با آموزش مداوم و : استراتژي هاي بيروني شامل موارد. مقرراتي؛ مالي مي باشد
و مسئوليت وزارتخانه، تكميل و در نظر سال با امضاء  4ادامه تحصيل در دانشگاه، وجود قرار داد در طي هر 

                                                            
1 Lille 
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طرح بين المللي يادگيري مادالعمر (مي باشد) افراد، شركت ها و مسئوالن محلي(گرفتن تقاضاهاي متفرقه 
  ).2011دانشگاه ليله، 

اين تحقيق از طريق تحليل اسناد و همينطور بررسي دانشگاه هايي كه در زمينه يادگيري : روش تحقيق. 3
  .ليت داشته اند انجام گرفتمادالعمر فعا

   : بحث و نتيجه گيري. 4

 گشتن آن، به عمل با توأم انديشه، با توأم سني، هر در معتبري، منبع هر از و جا همه در مرگ، تا تولد از يادگيري
 جمله از فطري نيازهاي به پاسخگويي براي يادگيري و مؤمن گمشدة عنوان به آن يادگيري و دانش دنبال با

 توان مي جرأت به و كنند مي العمر مادام را يادگيري و آموزش امر اسالمي، مكتب ديدگاه از كه هستند عواملي
 يادگيري امروزه. است نپرداخته العمر مادام يادگيري اهميت به اسالم دين همانند مكتبي و آيين هيچ گفت
 قرار بررسي مورد كارشناسان و متخصصان توسط آن هاي مؤلفه و ابعاد و بوده اي سابقه بي توجه مورد العمر مادام
جعفر زاده، ( است حيات ابعاد از يك هر در خالقيت و بالندگي موفقيت، الزمة العمر مادام يادگيري. است گرفته
يادگيري مادالعمر مي تواند به عنوان مجموعه اي از اصول راهنما براي توسعه به جاي مساله اي اضافي ). 1392

براي ايجاد و توسعه يادگيري مادالعمر در اموزش عالي موسسات نيازمند . براي موسسات آموزش عالي ارايه شود
بين سطوح گوناگون سازمان هاي خود، محيط هايي كه در آن توسعه آگاهي نظام مند و تحليل ارتباطات داخلي 

نها و درك چگونگي وابستگي اين عوامل د، زمينه هاي ساختاري و سازماني آمؤسسات آموزش عالي عمل مي نماي
يادگيري مادالعمر توسط موسسات بين المللي مختلفي با رويكرد و . يادگيري هستندبا تعامالت شناختي و عاطفي 

وزش از گهواره تا گور دنبال مي شود و تعقيب كننده اهداف عمومي مانند عمومي سازي آموزش هم در فلسفه آم
كيفيت و هم در كميت و اقامه كننده اصل يادگيري واقعي در آموزش اجباري و تسهيل كننده توسعه و پيشرفت 

ش عالي است و بايستي اين براي اين منظور نياز به عزم ملي در سطح جامعه و آموز. از تحصيل به كار است
 9بعد از مطالعه و جمع بندي استراتژي هاي  آن . نگرش به واقعيت و باور در ذهن افراد جامعه تبديل شود

شرايط ضروري براي اجراي يادگيري مادالعمر در دانشگاه دانشگاه در سطح بين المللي محقق به مدلي با عنوان 
  .ن مقاله در ادامه آورده شده استاي دست يافت كه به عنوان نتيجه گيري ازها 
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  شرايط ضروري براي اجراي يادگيري مادالعمر در دانشگاه ها. 1شكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

وجود فرهنگ نو در دانشگاه، داشتن نوآوري و عدم تمركز اداري و شود، مالحظه مي  1همانطور كه در شكل 
داشتن برنامه هاي علمي، تداوم تعهد در مديران ارشد، داشتن اهداف قابل سنجش و مرتبط با يادگيري مادالعمر، 

عملياتي در زمينه يادگيري مادالعمر به عنوان يك اصل محوري در توسعه خدمات و شايستگي كاركنان، ايجاد 
يف مفهومي جديد از بودجه نقش هاي جديد اجتماعي و اقتصادي در دانشگاه براي خدمت به افراد و اجتماع، تعر

 . مر در دانشگاه ها مي باشداز جمله شرايط ضروري براي اجراي يادگيري مادالع

 

 

  

  ، چشم انداز بلند مدت، برنامه هاي استراتژيك،...تداوم تعهد در مديران ارشد و 
 اهداف قابل سنجش و مرتبط، برنامه هاي عملياتي

  يادگيري مادالعمر
  به عنوان يك اصل محوري 

  در توسعه خدمات، 
  تنوع خدمات

 و شايستگي كاركنان

  نقش جديد اجتماعي و اقتصادي در دانشگاه، خدمت براي

 اجتماع، افراد و جامعه

  فرهنگ جديد دانشگاه
نوآوري در عدم تمركز اداري 

  و علمي
 و يكپارچگي

يك مفهوم جديدي از بودجه

ويژه كه نقش جهت دهي به تغيير رو به جلو و يك واحد 
 .هماهنگي را داشته باشد
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  ريزومي در پساساختارگرايي مبنائي براي يادگيري مداوم معرفت شناسي 

  
    ٣زهرا فالحان ، ٢مريم مرندي حيدرلو ،١ علي ايمان زاده

  :چكيده
يادگيري مداوم به عنوان ضرورت عصر حاضر و كليد موفقيت فردي و سازماني با رشد و توسعه مكتبهاي فلسفي و 
يادگيري بيش از پيش تقويت شده است و مبناي نظري مستحكمي براي رشد و گسترش اين نوع يادگيري فراهم 

شناسي ريزومي است كه در بطن يكي از پارادايم هاي نوظهور در عرصه معرفت شناسي، معرفت . آورده است
فلسفه پساساختارگرايي شكل گرفته و با تاكيد بر مولفه هاي اساسي خود نظيرسياليت، پيوند گرائي، توسعه 

 .در عصر جديد با ويژگي هاي خاص خود استفرامتنيت و نماديگري و كوچ گرائي مبنايي براي يادگيري مداوم 
 يگردآور يبر استفاده از روش ها يتحليلي و مبتن _توصيفي  زين روش آنو  حاضر از نوع بنيادي است پژوهش

يافته هاي پژوهش نشان  .است يديكل ميمفاه ليآن و تحل يآنها و استنباط داللتها ليو تحل هي،تجزيشواهد متن
، است اليو س انهينمادگرا ،يونديو پ يتعامل ا،يپو يامر يريادگي ،يزومير ياز منظر معرفت شناس مي دهد

 و نظام رسمي آموزش و پرورش و حصارهاي از پيش تعيين شده مرتبط با آن معطوف به كالس درس يريادگي
، يادگيري از طريق تسهيم دانش و پيوند بين شبكه ها اتفاق مي شود ينبوده و مرتبط با اجتماع در نظر گرفته م

معرفت . ولي است تا فضاي موالريافتد و فضاي حاكم بر برنامه درسي و طراحي برنامه هاي درسي فضاي مولك
شناسي ريزومي با رد انديشه درختي در يادگيري كه نماد مدرنيته است تفكر خالق و افقي را جايگزين تفكر 

  . عمودي در يادگيري كرده و مداومت و سياليت يادگيري را تاكيد مي كند
  
  

  ي، يادگيري مداوممعرفت شناسي، معرفت شناسي ريزومي، پساساختارگرائ :كليديواژه هاي 
  
  

  
 

    

                                                      
  )نويسنده مسئول مكاتبات( aliimanzadeh@yahoo.com، گروه علوم تربيتي، مالير دانشگاه .1
 marndim@yahoo.com، دانشجوي دكتري برنامه ريزي درسي گروه علوم تربيتي، تبريز  دانشگاه . 2

 zahrafalahan@yahoo.com،  يتيگروه علوم ترب يدرس يزيبرنامه ر يدكتر يدانشجوخوارزمي،  دانشگاه .3
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  مقدمه. 1
فرانسه ظهور  يروشنفكر اتيدر ح 1970دهه  ليو اوا 1960در اواخر دهه از جمله اتفاقات مهم علمي و فلسفي 

پساساختارگرائي نيز يكي از اين انديشه هاي نقادانه اي ). 211ص2003،يسمتسك( يي استپسا ساختارگرا بمكت
جنبش فكري بر اكثر حوزه علوم انساني وارد اين . ظهور يافت تهيو و نقد مدرناست كه بدنبال نقد ساختارگرائي 

كه در همه دوران ها تحت تأثير جريانات و تحوالت  نسانيبه عنوان شاخه اي از علوم ا زيشد و تعليم و تربيت ن
حوزه  يرگرائپساساختا ).1386ايمان زاده و سجادي،(.واقع شد ينحله فكر نيا رياجتماعي بوده است تحت تاث

هاي تعليم و تربيت بخصوص آموزش عالي را با توجه به ويژگي هاي خاصي كه دارد به شدت تحت تأثير خود قرار 
پساساختارگرائي با مباني معرفت شناختي  خود آموزش و يادگيري مداوم را يكي از نيازهاي اساسي  .داده است

 يريادگيو  ميسيب يهايفناور شرفتيو هر مكان، با پ در هر زمان يريادگي كرديرو .عصر حاضر عنوان مي كند
آگاهانه و مسئوالنه،  ،يدائم نديفرا كيدربايد كه فرد  يبه گونه ا است وستهيپ تيبه واقع ياديهمراه تا حد ز

» مداوم يريادگي« كرديرو تيوتثب تيتقو جاد،يا قيازطر يشود و تعهد خود را نسبت به خود آموز يريادگي ريدرگ
 »مادام العمر يريادگي«، »يدردوران زندگ يريادگي«:مانند يگريد نيمداوم،تحت عناو يريادگي .ارتقا دهد 

 گريمدرسه د جهياست و در نت يريادگي طيمح كي،بالقوه  يطيآن است كه هر مح انگريب »مستمر يريادگي«و
هدف پژوهش .و فضاهاي يادگيري فراتر از فضاهاي از قبل تعريف شده است ستين تيو ترب ميمنحصر تعل گاهيجا

حاضر نيز تبيين معرفت شناسي ريزومي، بررسي ويژگي ها و مولفه هاي اساسي آن و جايگاه آن در تبيين 
  .يادگيري مداوم و تاثيرات آن در تعليم و تربيت عصر حاضر است

  
  مباني نظري مقاله. 2

به بعد به عنوان رهيافتي  پرنفوذ فضاي روشنفكري فرانسه  را  1960انديشه اي است كه از دهه پساساختارگرائي 
به خود مشغول داشته و درپي نقد ساختارها ، بنيانها و مفروضات ساختارگرائي و هر نوع انديشه ساختارگرايانه 

از جمله  يين معاصر فرانسوتن از متفكر چندكه توسط  شود ياطالق م يبه يك روش فكر ،يساختارگرائ. است
ساختارگرائي را بايد . گذارده شد انياشتراس ، روالن بارت متقدم ، ميشل فوكو متقدم و ژاك الكان بن يكلود لو

 و زيربنائي تاكنون آنچه و است كرده توجه زيرساخت –دانست كه به وضعيت روساخت  ياولين حوزه تفكر
ساختارگرائي معرفت را در چارچوب خاصي قرار مي دهد . ندسطحي تلقي مي ك را است شده شناخته اساسي

ساختارگرائي . ،ذهن را مهم مي داند ومعتقد است از طريق نظام زبان و كالم مي توان با ديگران ارتباط برقرار كرد 
به سخن . رونددر جستجوي ساختارهاي پنهان و ناآگاهي است كه وجوه مختلف زندگي بازتوليد آن به شمار مي 

). 73،ص1379بشيريه ، . (گر براي فهم پديده ها بايد به ساختارهاي ذهني و فرهنگي نهفته و مسلط رجوع كرددي
 نييرا كه تب يا هيهر نوع نظر ييپساساختارگرا.  زمينه ظهور پساساختارگرائي را فراهم كرد يتفكر ساختارگرائ

با طرح  ستوايكر ،يشالوده شكن هيبا طرح نظر دايدر. داند يم ودكند، مرد يها عرضه م دهيو جهانشمول از پد يكل
 يبا نف وتاري، روالن بارت با طرح مرگ مولف ، ل يگفتمان و تبارشناس هيفوكو با طرح نظر ت،ينامتنيب هينظر

 يمبان گريد شمندانيو اند يو تفاوت و ناهمسان يو انواع آن ،كثرت گرائ ليو دلوز با بحث م يو گوتار تهايفراروا
  .گسترش دادند شياز پ شيرا ب ياختارگرائپساس يفكر

ريزوم يك استعاره گياه . است يزومير يبر معرفت شناس يمبتن يمداوم در فلسفه پساساختارگرائ يريادگي
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است اين استعاره براي اولين بار در فلسفه توسط ژيل دلوز براي تبيين ديدگاه كثرت گرائي عرضي بكار  شناختي
ناهمگني،گسست هاي ناداللت گر و بي مبنائي و بي انتهائي از ).  49،ص1388،يايمان زاده و سجاد(برده شد

 يمتكثر، مبتن يچندگانگ ركزگرا،ضد تم ،يافق يفضائ يزومير يفضا. ويژگي هاي اساسي ريزوم به شمار مي روند
و  يساز يازبا مج زومير يتئور).  340،ص2008راپرز،. (است يمكان يو ب يبودگ انيدرم ،يبر ارتباطات چند واو

و جهان  دهيانجام يا شبكه يايو دن يكه با انقالب ارتباطات به جهان مجاز دياست و عصر جد  همراه يمكان يب
 دهيدرهم تن يا گوناگون، شبكه يها يو كنار هم قرار دادن آگاه يخيو مكان تار نكه با فشرده كردن زما نترنتيا

  .است يزوميو سرزنده ر ايپو يكننده فضا ميترس. است كرده جادياز اطالعات ا
 يضرور يها ازيمداوم را از ن يريادگي ريز يبر مولفه ها ديبا تاك يدر  پساساختارگرائ يزومير يمعرفت شناس 

  : داند يعصر حاضر م
  
 يفلسفه را فلسفه شدن م نيا يكه عده ا يدارد، بطور يشدن نقش محور ،يزومير يدر معرفت شناس : تياليس

 لياز بودن از قب يديبه حالت جد دنيشدن پساساختارگرائي رس اي تياليس). 22،ص 2006،يسمتسك. (نامند
و  تياليمعتقد است س يكاستا رو). 181-210،ص2004هوا،(است ديجد يتهايتفكرات، احساسات و ادراكات و هو

 يدر پساساختارگرائ تياليس نيو ا)11،ص2003روي،(نسبت به تفاوتهاست  يگشودگ يشدن پساساختارگرائ
نه تنها معطوف به  تياليس يدر پساساختارگرائ). 128،ص2005جارسما،(دارد  چهيو ن يهگل يدگاههايدر د شهير

بوده  يپساساختارگرائ يراهگشا زين انواع و نقش دولتها نييو تب استياست بلكه در عرصه س يحوزه معرفت شناس
سلسله مراتب و  يدلوز كيزوماتير يفضا.رديگ يكمك م زوميخود از ر "شدن "فلسفه نييتب يبرا دلوز .است

تاريخ فلسفه باشد كه ريشه هايش را در خاك مدرن افكنده باشد  يبرا ياگر درخت نماد. كند يم ينظم را نف
 يدلوز نشانه هائ يبرا. نديشهاو تاكيدش بر فرايند انديشيدن است تا خود ا. تعلق دارد  "شدن"ريزوم به فلسفه 

دارد و  يدر جهان وجود دارد كه ما را به تفكر وا م يگردند چيز يكه در جهان موجودند موجب تفكر و انديشه م
از حاالت اثربخش  ييك مواجهه بنيادين است كه ممكن است در دامنه ا.ياين يك ابژه است نه يك بازشناس

تواند  ياوليه اش اين است كه م يويژگ يو در هر حالت.مانند  تعجب ،دوست داشتن ،عشق و تنفر  دريافت  شود 
  ).139،ص1994دلوز،.(است يحس شود و از اين لحاظ آن در تقابل با بازشناس

  
واژه فرامتن . است يزومير يبر معرفت شناس يمبتن يمتن يتوسعه فضاها :فرامتن  قياز طر يريادگيبر  ديتاك
كه به  استيپو يطياز نظر او فرامتن مح.مورد استفاده واقع شد 1960بار توسط تدنلسون در سال  نياول يبرا

 يفرامتن به معنا) 1990نلسون،. (بخشد ودآن را بهب يكسب اطالعات و سازمانده نديدهد تا فرا يكاربر اجازه م
معنا كه كاربر،  نيبه ا. دارد ينترنتيصفحات ا گريبه د نكيدر خود صدها ل نترنتياست كه هر صفحه از ا نيا

 يم يخاص به راحت تيموقع كيفضا و قرار گرفتن در  نيدارد و با وارد شدن به ا ياريو انتخاب بس نشيقدرت گز
موجود در صفحه به او  يها نكيتوسط ل ييتوانا نيشود كه ا يديجد يتواند از آن صفحه خارج شده و وارد فضا

و تقدم داشته باشد و همه متن  تيمركز يتواند ادعا ينم يمتن چيدر فرا متن ه).1994نگر،ياستان. (شود يداده م
آغاز  يدار،بيناپا يا ولههمه متون مق يفرامتن يدر فضا).1996باربولس و كالستر،(برخوردارند ينسب تيها از مركز
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تن اين است كه ايده ها بحث فرام ).1994مولتراپ،(كند  يم ينيهستند كه خواننده در آن نقش آفر انيپا يو ب
مجبور نيستند كه در يك خط ممتد و بلند مرتب شوند در فرامتن، نظم خطي كه در متن وجود داشت ديگر 

اي از ايده ها را مجاز  در واقع فرامتن ساختار متغيري را بازنمايي مي كند كه نمايش به هم پيوسته. وجود ندارد
بعدي و چند اليه در نظر گرفت كه بستر مناسبي براي ارايه اطالعات فرامتن را به مثابه ساختاري چند  مي داند

در فضاي مجازي و مطابق با اين فضا فراهم كرده كه با وجود محدوديت هاي خاص خودش، نوع تازه و خاصي از 
و جريان اين نوع خاص و اين ساختار تازه نه تنها در شيوه ارايه اطالعات . را ارايه كرده است - به طور كلي  -متن 

دانش تغييرات مهمي ايجاد كرده است بلكه در ساختار شناختي انسان نيز با تسهيل فرآيند پردازش و درك 
 ياجازه را به دانش آموز م نياطالعات و نهايتا ساخت دانش تغييرات بزرگتري را به وجود آورده است فرامتن ا

است كه مولف در نظر داشته  يزيتفاوت با آن چكه م سديرا بنو يبكند و متن يدهد كه خود را وارد معناساز
همه  يفرامتن يدر فضا .كنند ياز مرگ مولف صحبت م يفلسف ديجد يكردهايخاطر است كه رو نيبه هم. است

  ).1994مولتراپ،(كند  يم ينيهستند كه خواننده در آن نقش آفر انيپا يآغاز و ب يدار،بيناپا يمتون مقوله ا
  

هرنقطه اي از ريزوم را مي توان و . است يو ارتباط مبتن ونديبر پ يزومير يمعرفت شناس : يو پيوند گرائ ارتباط
اين وضع متفاوت از وضع درخت يا ريشه است كه نقطه اي را ترسيم و نظمي را .بايد به هرچيز ديگر پيوند داد

زاده و  مانيا(آن در ارتباط است گرينقطه د اب زومير كيهر نقطه از ). 173،ص1381يزدانجو،.(تثبيت مي كند
كال  زوميشود ،ر ينم دهيآن د ياجزا نيب يشتريو ارتباط ب ونديدرخت پ كيكه در  يدرحال) . 1391،يسجاد

  .رديگ يمداوم در نظر م يرا امر يريادگي ،يزومير يارتباط در معرفت شناس. است گريد يبا اجزا ونديارتباط و پ
گره  نيارتباط ب يبرقرار نديفرا يريادگي ريشه در معرفت شناسي ريزومي دارد، از منظر نظريه ارتباط گرايي كه

از  يريادگينه آنكه (است يساز شبكه ايارتبا طها  يشكل ده ندياس اساً فرا يريادگي گريبه عبارت د. هاست
 شيپ يها هينظر آنكه نشان دهد نسبت به يبرا هينظر نيا). شود ليتسه اي افتديشبكه ها اتفاق ب ايارتباط  قيطر

 يمثالً شبكه ها(متعارف  يبرخوردار است، شبكه ها را به برداشت ها يشتريب تياز خود از شمول و جامع
 كيدرون (ي، مفهوم)درون مغز(يآنها را در سه سطح عصب يريمحدود نكرده و لذا شكل گ) يا انهيرا اي ياجتماع

اسكندري، حسين (كند يم نييتب) ها انهيو را افراداز  ييمثالً شبكه ها(يرونيو ب) نيپليسيد
به عبارت . دهديم يبه شبكه ها رو يشكل ده نديبه صورت فرا تاليجيدر عصر د يريادگي ).1388،رضوي،عباس،

مرتب كردن، رشد  نديفرا ،يريادگيشده است و  عيتوز ياز افراد و فناور يشبكه ا انيدانش و شناخت در م گريد
  .شبكه هاست نيا تيدادن و هدا

  
افراد برخوردار . است يكوچ گرائ اي يگر ينماد ،يزومير يمعرفت شناس يها يژگياز و گريد يكي :يگر ينماد 

. دهند يخود ادامه م ريكرده دائم به س يشده را نف فيثابت و از قبل تعر ينوع معرفت، حصارها و الگوها نياز ا
 ميو تسه ريياعتقاد هستند دانش بر اساس تغ نيبر ا انيگرا ينماد).  219،ص 1383،ترجمه رافع،2000پاتون ،(

به عنوان دلوز  .از منظر پساساختارگرائي نمادي گري ويژگي قلمروزدائي و باز قلمروسازي است. رديگ يشكل م
آن را با بحث مونتاژ و  يو بازقلمرو ساز يبحث قلمروزدائ شتريب نيتبب يبرايكي از مطرح ترين پساساختارگرايان 
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در  دلوز .داند يرا عناصر هر مونتاژ م زيو خطوط گر زيخط گر يرا عملكردها يمرتبط كرده و قلمروزدائ زيخط گر
از نظر .دهد يم ونديپ يرا با نوع روابط مرتبط دانسته و آن را به بحث روابط موالر و مولكول يقلمروزدائ گريد يجا

بلكه در  ستين اسيدو در مق نيا نيدارند،تفاوت بن اسيبا بحث اندازه و مق يارتباط چيه يدلوز موالر و مولكول
 يدهند و توانمند يرا نشان م يروابط محل يمولكول باتيترك.دشده ان بياست كه آنها با هم ترك يفيتفاوت ك

و . است يساز كپارچهياست و محصول  يمحدود و قطع يليخ يمول باتيترك كهيدر حال.مداوم را دارند راتييتغ
حال كه  نيكه در ع ديبوجود آ زين يامكان است كه حالت سوم نياز نظر دلوز ا.ستيدوگانه ن يبند ميتقس نيا

 يگشوده عمل م زين رييتغ يدارندو برا زين ي ريرا دارند كه ثابت اند ،انعطاف پذ يمرزهائ
شدن  نديداند و آن را با فرا يم ريامكان پذ گريكديدو را به  نيا ليالبته دلوز تبد).117،ص2003،يرو(كنند

مي گويند جوامع را بايد بر مبناي خطوط  يهنگامي كه دلوز و گوتار ).219،ص1999رسون،يپ(كند يم نييتب
گريز يا قلمرو زدايي شان تعريف كرد، مراد آن است كه هيچ جامعه اي نمي تواند به باز توليد خود در يك سطح 

هميشه و  يبه بيان ديگر تغييرات اجتماع. همزمان در سطحي ديگر به چيز ديگري تبديل نشود بپردازد بي آنكه به طور
،ترجمه 2000پاتون ،. (اين تغيير البته اغلب به صورت تدريجي و نا محسوس اتفاق مي افتد. در هر لحظه در حال وقوع اند 

  ). 193-196،ص 1383رافع،
  
  مرور پيشينه ها. 3

نظريه  نييبه تب "بازسازي نظريه ديوئي :تصور جديد دلوز از انديشه "اي تحت عنوان در مقاله) 2003(سمتسكي
دلوز درباره ريزوم و تفكر ريزومي به كاربرد اين نوع تفكر در تعليم و تربيت و يادگيري پرداخته  است و كاربرد 

  .كند يم يتلق يمهم و اساس تيو ترب مي،هدف و روش تعل تيماه نييرا در تب زومير
 انيپس از ب" ياقل تيو ترب ميفلسفه تعل يبه سو:زوميشروع ر ":تحت عنوان يدر مقاله ا) 2004(  يگور يگر
چرا  نكهيو ا تيو ترب ميبه بحث درباره مقوالت فلسفه تعل وتاريل يستيپست مدرن كرديرو يهايژگياز و يبعض

آن و  تيدلوز در باب تفكر و ماه دگاهيد نييبه سوگ نشسته اند، پرداخته و پس از تب تيو ترب ميتعل لسوفانيف
به عنوان انتقال  سيتدر يآن پرداخته و ضمن نف يو مدلها سيدلوز در تدر دگاهي،به كاربرد د زومير يتهايمحدود

كند   يم يبه عنوان، آشكار كردن قواعد و نظامها و انتقال دادن آن به دانش آموزان تلق سيصرف اطالعات به تدر
  .كند يو در حال رشد عنوان م يدائم يامر كيرا  يريادگيو 
  

به بحث ارتباط بين نظريه "موقعيت زدائي از برنامه درسي "در مقاله اي تحت عنوان ) 2004(وبر و راينولدز * 
او در ادامه به ويژگي تفكر نمادي . دلوز مي پردازد يبرنامه درسي و خطوط گريز و درميان بودگي  پساساختارگرائ

ز ديدگاه دلوز پرداخته و از ويژگيهاي اين نوع تفكر به انعطاف پذيري،غير خطي و ريزوماتيك بودن و كوچگرايانه ا
  .در پايان به اين نوع از تفكر را در ارتباط با نظريه پردازي برنامه درسي قرار مي دهد. اين نوع تفكر اشاره مي كند

  
 "برنامه درسي به عنوان يك تفاوت :ك داينالت  ژيل دلوز و ژا "در مقاله اي تحت عنوان ) 2004(ون سونگ هوا 

مدام و سيال  او به برنامه درسي . برنامه درسي را به عنوان يك واقعه و رويداد در نظر گرفته است
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آموزشهاي ساختارگرايانه مرسوم ،پويائيهاي ارتباطي مرسوم ) 2004(از نظر هوا.پساساختارگرائي اشاره مي كند
به نظر دلوز ما بايد اين دوگانگي را كه ساخته زبان است كنار بگذاريم و .محدود كرده استمعلم را /بين دانش آموز
به نظر او در سبك دلوزي برنامه درسي يك امر نمادي و . تاكيد كنيم ... و"و"،"و" "چند واوي "به يك ارتباط

چيزي كه اتفاق مي  هميشه در حال تغيير و حركت است و در سبك داينالت برنامه درسي عبارت است از آن
در ادامه مقاله چندگانگي را محصول شدن مي داند و چندگانگي را محور اصلي انديشه هاي دلوز ) 2004(هوا. افتد

  .عنوان مي كند
  

 معرفت شناسي ريزومي پساساختارگرابا توجه به تحقيقاتي كه در باال ذكر شد هر كدام از اين تحقيقات به ابعادي 
اشاره دارد،اما هيچ كدام از آنها بيانگركامل ديدگاه  ريزومياگرچه به طور ضمني بر معرفت شناسي . پرداخته اند

ادگيري ريزومي و نقش آن در ياز معرفت شناسي  مبناي يادگيري مداومبراي استنباط . نيست  معرفت ريزومي
به  باال نوشته هاي اشاره شدهيچ كدام از مقاالت و چيزي كه ه. مداوم بايد مفاهيم موجود را از نو سازماندهي كرد

تببين دقيقي از معرفت شناسي به طوري كه در تمام آثار بررسي شده هيچ گونه .آن توجه كافي نداشته اند
موضوعي است  ريزومي و ارتباط آن با يادگيري مداومتبيين ديدگاه معرفت . ديده نشد ريزومي بر يادگيري مداوم

  .  آن است كه محقق بدنبال
  
  شناسي مطالعه  روش. 4

 يبر استفاده از روش ها يتحليلي و مبتن _توصيفي  زيروش تحقيق آن ن. تحقيق حاضر از نوع بنيادي است
در اين پژوهش  .است يديكل ميمفاه ليآن و تحل يآنها و استنباط داللتها ليو تحل هي،تجزيشواهد متن يگردآور

ضمن تبيين معرفت شناسي ريزومي و ويژگي هاي حاكم بر آن، به جايگاه آن در تدوين مبناي نظري براي 
  .يادگيري مداوم اقدام مي شود

  
  )بحث و بررسي( هايافته. 5

نوع  نياز منظر ا. است اليو س انهينمادگرا ،يونديو پ يتعامل ا،يپو يامر يريادگي يزومير ياز منظر معرفت شناس
. شود يمعطوف به كالس درس نبوده و مرتبط با اجتماع در نظر گرفته م يريادگي ،يمعرفت شناس
 يم قيتشو تيو ترب ميرا در تعل يسانخدمات ر يريادگي يپساساختارگرائ يها شهيبا الهام از اند انيپساساختارگرا

  . كنند
كه ) 7،ص2004آيزنر،.(ري خدمات رساني استاز ضروريات نظامهاي تربيتي در عصر جديد توجه به يادگي يكي

 نيا. ايننوع يادگيري در آموزش از جايگاه فوق العاده اي برخوردار است. پساساختارگرائي برآن تاكيد زيادي دارد
 يريادگيكه در  دهديامكان را م نيآموز ا انشداند و به د يمداوم و در حال شدن م يرا امر يريادگينوع آموزش 

فراهم شود كه انجام آن از چهارچوب كار  يطور ديبا يريادگي فينوع آموزش تكال نيدرا. خود را تداوم ببخشد
از  يكي يخدمات رسان يريادگي)2004(  نيشود به نظر بوت ياجتماع يفراتر رفته و مشمول نهادها يكالس

ياد گيري خدمات ) 1999( هفرنان ). 1،ص 2004، نيبوت(پست مدرن است صردر ع يريادگينوع  نيمهمتر
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رساني را يك تربيت عقالني و ارتباطي مي داندكه اجتماع يا خدمات عمومي را با فرصتهاي سازماندهي شده براي 
 اييادگيري خدمات رساني مبتني بر ياد گيري تجربي است كه كه به عنوان پايه . ياد گيري تركيب مي كند 

تفاوت اصلي  اين نوع ياد گيري با ديگر اشكال تعليم و تربيت . است براي رشد عقلي،اخالقي و شهروندي استوار 
تجربي در اين است كه ياد گيري خدمات رساني بر هم افزايي ابعاد عقلي ،اخالقي و شهروندي يادگيري تأكيد 

ل مسائل اين نوع ياد گيري دانش آموزان را براي ح. دارد نه بر اينكه دانش آموزان را براي شغل خاصي آماده كند 
مرتبط با اجتماع آماده كرده و به دانش آموزان اين فرصت را مي دهد كه ارتباط بين قلمرو ها و واقعيتهاي نظري 

ياد گيري خدمات رساني در درون خود مهارتهايي . كالس درس را با نياز هاي عملي اجتماع مرتبط كنند 
مهمترين فايده ياد گيري خدمات .را در بر دارد  ،گفتمان ، فعاليتهاي مشاركتي و غيره نتقاديهمچون تفكر ا

رساني دادن انگيزه و فراهم آوردن فرصتهايي براي دانش آموزان است تا با جامعه ارتباط بر قرار كرده و نقشهاي 
يك نظريه شناختي در  وانياد گيري خدمات رساني به عن.شهروندي خودشان را در آن جامعه معين كنند 

يادگيري )  20،ص2004هفرنان،. (متمركز كالس درس و مكانهاي اجتماعي به كار مي رود آموزش وياد گيري نا
  .است رندگانيادگي يريادگيمداوم كردن  يخدمات رساني روشـي ارزشمنـد برا

 يبا بسط فضا انيپساساختارگرا. افتد يدانش اتفاق م ميتسه قياز طر يريادگي يزومير يمعرفت شناس در
 جاديارتباطات باعث ا يرشد روز افزون فن آور. مداوم عرضه كردند يريادگيخدمت را به  نيشتريب يفرامتن

در  يو دگرگون رييها و تغ شهياند تياليباعث س وندهايپ نيمتفاوت شده است ا يها شهياند نيب ونديارتباطات و پ
 يزمانند ، قلمرو و اندازه ا يمكان و ب يارتباطات نامحدود ، ب نيشده است ا ديجد يو دانش شهياند ديتول ايو 

توان تنها  يرا م عتيدر طب ييفضا نيچن. ندارند ريس ياز قبل برا ينامشخص و نقشه ا يرهايثابت ندارند ، مس
 ياز فضا  يدينوع جد يريوب باعث شكل گ يمعتقد است كه فضا يبرنرز ل. افتيها و استپ ها  ابانيدر ب

 ييايرو":  ديگو يم يو.كند يم ياديكمك ز يريادگيه به مداومت شده است ك يفرامتن يبه نام فضا يريادگي
ارتباط  تاز اطالعات است كه در آن ما با اطالعا) يعموم(مشترك يفضا كي جاديوب وجود دارد ، ا يكه در ماورا

تواند به  يم يفرامتن ونديپ كياست كه  نيا تيواقع: است ياديبن) ييعام گرا( ييجهان گرا نيا. ميكن يبرقرار م
باشد  سينو شي، پ يجهان اي،  يباشد ، بوم يشخص زيرا نشان بدهد ، چه آن چ يزيهر چ اياشاره كند  يزيهر چ

 ستين يرسم تيو ترب ميمحدود به نظام تعل يريادگي رامتنف يدر فضا). 907،  1994 ،يبرنرزل( ".مدون يليخ اي
متخصصان برنامه  يزومير يمتناسب با معرفت شناس. به دور است يو مكان ياز محدوده زمان تيو ترب ميو تعل
  . دارند ديتاك يمول يدرس يدر برابر برنامه ها يمولكول يدرس يبر برنامه ها يدرس
است،روابط  يمقطع يامر يريادگيشود و  ينم يدانش پژوهان چندان توجه ينظامهاي تربيتي كه به تفاوتها در

براي جوامع .است يموالر زيحاكم بر آنها ن يبوده و برنامه درس يحاكم بر آن محيط هاي آموزشي روابطي موالر
مناسب براي اين جوامع برنامه  يو شدن مداوم، برنامه درسي متناسب با آن الزامي است برنامه درس رييدر حال تغ

ي را در مقابل برنامه درسي موالري مطرح مي كند كه در مولك يبرنامه درس) 2003(يرو. است يمولكول يدرس
 كپارچهيو  يشده است و در آن همگون ساز نييتع شيافراد در آن از پ نياين نوع برنامه هاي درسي روابط ب

اثربخش  يريادگي طيبرنامه درسي مولكولي پديد آورنده مح.دارد يشتريب تياولو وتهانسبت به عالئق و تفا يساز
ارتباط كالس درس با  ،يرسم يفراهم شده صرف توسط برنامه درس يمداوم، رد فرصتها يريادگير ب يو مبتن
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در  يدرس هبرنام يري،انعطاف پذ يبرنامه درس ياز اشكال موالر يريجلوگ ،ياجتماع نيعامل ستهيز يتهايواقع
بايد  يزومير يبر معرفت شناس ياز ديدگاه روي برنامه هاي درسي مبتن). 2003،يرو(موسسات آموزشي مي داند 

و سلسله  يروابط خط تيحاكم يبه جا ريزومي يمعرفت شناس .برنامه هاي درسي مولكولي باشد تا موالري
قبل از گسترش و توسعه اينترنت، خصيصه اصلي . را قبول دارد يزوميارتباطات ر تيو ترب ميدر تعل يمراتب

بين عناصر تربيتي ) ريشه اي -مدل درختي(و سلسله مراتبي نظامهاي تربيتي ، حاكميت گسترده روابط خطي  
همچون معلمان، دانش آموزان، معلمان و دانش آموزان، معلمان و والدين، والدين و فرزندان، دانش آموزان و 

از  يناش ياينترنت به عنوان يك ريزوم با ترويج فضاي ريزماتيك، بعضي از چالشها. بوده است گريالگوهاي د
  .كند  يو رفع م نييتب تيو ترب ميرا در تعل ياتب و روابط خطسلسله مر

اين نوع معرفت .معتقد است يتيو عمل ترب هينظر نيبه ارتباط ب معرفت شناسي ريزوميمنبعث   تيو ترب ميتعل
 زيتما.قرار دارند گريكديدو وجه در تعامل با  نيا رايز.و عمل است هينظر نيب يرفع دوگانگ يدر تالش برا شناسي

شده  يدانش منتف يدر مقابل ساختار درخت دلوز يزومير دگاهيتوسط د يبه خوب يتيو عمل ترب يتئور نيب
 دگاهياما طبق د.است يتيو عمل ترب يتئور نيب زيتما تيو ترب ميدر تعل يساختار درخت ياصل يها يژگياز و.است

). 424،ص 2004آالن،.(است دهيچيبه هم مربوط و به هم پ يتيو عمل ترب يتئور نيدلوز ارتباط ب يزوميساختار ر
ارتباط اشاره  نيفوكو در بحث روشنفكرها و نقش آنها در قدرت به ا شليخود با م يگفتگو در) 1997(دلوز ليژ
  :كند يم
 ياوقات عمل به مثابه به كار بستن تئور يگاه.ميكن يو عمل راتجربه م يتئور انيم ينيرابطه نو ميما دار ديشا"

كه عملكرد  دهيرس يصادق بوده و به نظر م نيمخالف ا يروند يو گاه امديپ يگونه ا يعنيانگاشته شده است،
دو  نيبه هر حال ،رابطه ا.رياست اجتناب ناپذ يامر ندهيآ كياشكال تئور نشيآفر ياست،كه برا يالهام بخش تئور
مناسبت .ميكن يمسئله نگاه م نيبه ا گريد يا هيما از زاو يول.شده است يش درك مبخ تيكل يبر اساس روند

است و مربوط است به  يموضع شهيهم يسو تئور كياز .تر و پاره پاره ترند يجزئ اريو عمل بس يتئور انيم
 كياز گستره تئور شيكه كماب يا رد،حوزهيپذ يجداگانه صورت م يمحدود و كاربستش در حوزه ا يگستره ا

 يكه تئور ياز لحضه ا نيافزون بر ا.ستين يگاه نسبت هماهنگ چيو كاربست ه يتئور انينسبت م.فاصله دارد
 ياكنند تا در دست گونه  يم رشيخورد كه ناگز يبر م يوارهائيشود به موانع و د يوارد حوزه مناسب خود م

 ".شود يمتفاوت م يوارد حوزه ا ياست كه تئورسخن  گريد يگونه  نياز راه ا(شود يبازگوئ گريسخن د
عمل مجموعه اي است از بازنمائيهاي مختلف از يك نقطه تئوريك به نقطه اي ديگر، و ).298،ص 1374،يقيحق(

با يك ديوار گسترش نمي  نتئوري بازگوئي است در ميان عملكردهاي مختلف و هيچ تئوري بدون رودررو شد
 ).206،ص 1997دلوز ،.(يابدو تنها از راه عمل است كه مي توان از سد اين ديوار گذشت

  
  گيرينتيجه .6
  

آن تحقيقات چندان جامع و  يها كرديو رو يريادگيآن در  گاهيو جا يزومير يدر ارتباط با معرفت شناس
 يزومير يمعرفت شناس. كشورمان بيشتر هم هست ياين فقدان در نظام آموزش. صورت نگرفته است يمنسجم



 

  

 

 هشتمين همايش انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران

 فلسفه آموزش و يادگيري مداوم 

 چمران اهواز دانشگاه شهيد

 1395اسفند  5و  4

 

567 

 

و به خصوص مداوم  يعال يممكن است در روشنگري و راهنمائي بسياري از چالشها و مسائل پيش روي آموزش
  . در كشورمان موثر واقع شود يريادگيبودن 

 ديدانش آموز با.شود يم ديتاك يريادگيشدن  يو  دائم  يبر شدن مداوم و كوچ گرائ يزومير يمعرفت شناس در
. رديدر نظر بگ وستهيمداوم و پ يرا امر يريادگيبرخوردار باشد و  سميو نماد يكوچگر تيفضا از ماه نيدر ا

مداوم ، تفاوت و  رييبوده و به تغ انهيگرا كوچو  ينماد م،ياز ابعاد تعل يفضا به عنوان بخش نيدر ا يبرنامه درس
امكان را به  نيا  ،يزومير يبر معرفت شناس يفرامتن مبتن يفضا. دارد ديتاك ريو خط س يو ارتباط افق يناهمسان

.... معلم و ياددهي يمدون ، به روشها يبرنامه درس يدهد كه تنها به اطالعات معلم ، به محتوا يدانش آموز م
 يريادگيه تر ، ب يغن يي، به محتوا دتريبا اطالعات جد يتواند در جنب همه آنها به راحت يم رايبسنده نكند ز
تواند درك و فهم دانش آموز را از مدرسه  و كالس و  يم يبه آسان يدسترس نيا. ابديدست .... يموثرتر و دائم

 ييكالس درس فضا يتيهموار ترب يدر فضا. با چالش روبرو كند يو متن يدرخت يدر فضا يمعلم و برنامه درس
  .است ياساس يتهايدانش از اولو ميطلبد و تسه يرا م يريادگياست كه مشاركت در 

  
  منابع و ماخذ. 7
  

، نظريه ي ارتباط گرايي، به سوي پارادايم نو در يادگيري 1388حسين و سيد عباس رضوي، , اسكندري
، تهران، دانشكاه علم و چهارمين كنفرانس ملي و اولين كنفرانس بين المللي آموزش الكترونيكالكترونيكي، 
  صنعت ايران

  
فصلنامه علمي ،  يبرنامه درس يآن برا يو داللتها كيزوماتير يفضا نييتب)1388(سجادي سيدمهدي .زاده،عليايمان 

 12بهار، شماره  ران،يا يدرس يزيفصلنامه انجمن برنامه ر ،يپژوهشي مطالعات برنامه درس
 

فصلنامه  علمي پزوهشي ،  كيزوماتير يدر فضا ينيد تياساسي ترب يچالشها)1386(سجادي سيدمهدي .ايمان زاده،علي
  ،دوره سوم سال چهارم ، زمستانچمران اهواز ديدانشگاه شه يتيو علوم ترب يروانشناس

  
  

 ياز نقد پسا مدرن ، ويرايش مان ينمونه هائ: نشانه ها  يگلستان ، سرگشتگ ي، ترجمه ليل »يانديشه ايليات«دلوز ،ژيل ، 
   1374، نشر مركز ، يحقيق

 
تربيتي ديدگاه معرفت شناختي ژيل دلوز و نقد   يداللتها ليو تحل نييتب). 1391( يزاده،عل مانيا.يمهد دي،سيسجاد
 4، شماره 8، دانشگاه الزهراء، دورهفصلنامه علمي پژوهشي انديشه هاي نوين تربيتي ت،يو ترب ميتعل يآن برا يداللتها

  
 .انتشارات طلوع:تهران. اول ،چاپستميدر قرن ب يفرهنگ يها هينظر) 1379. (نيه،حسيريبش
  

 .انتشارات گام نو:تهران .چاپ اول .ترجمه محمود رافع.ياسيدلوز و امر س. )1383(پاتون ،پل
  
  . نشرمركز:تهران.يدر مطالعات ادب يپساساختارگرائ:پسامدرن يبسو.)1381(اميزدانجو،پي
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  و اگزيستانسياليستي  از يادگيري مداوم نئوپراگماتيستي-يحليل دو برداشت فلسفي پراگماتيستمقايسه و ت

  1رمضان برخورداري

  
  :چكيده

  
يادگيري مداوم و عبارت هاي مشابه آن مانند يادگيري مادام العمر در بستر مباحث تعليم و تربيت جديد 

پراگماتيستي است و برداشت غالبي كه از آن مي شود  بر بحث هاي عمدتا متكي به ديدگاههاي مدرنيستي و 
اما در تاريخ تفكر معاصر گرايش اگزيستانسياليستي و غالب سخنگويان آن نيز بنا به . نظري ياد شده تكيه دارد

است و  برداشتي كه از انسان دارند قائلند كه اگر بتوان تنها يك سرشت براي انسان قائل شد آن همانا انتخابگري
-آشكار است در هر دو برداشت پراگماتيستي.رسد ادامه دارد كه مرگ او فرا مي انتخابگري انسان تا زماني

ز آموختن مداوم صورت اما تفسيري كه ا.مورد توجه است نئوپراگماتيستي و اگزيستانسياليستي آموختن مداوم
 اين حوزه پژوهش محققاني كه دست به گريباناند به مقايسه دو ديدگاه ياد شده مي تو. فاوت استگيرد متمي

در مورد امكان ها و مخاطرات برداشت غالبي كه از يادگيري مداوم وجود دارد  هاي تربيتي هستند ياري رساند كه
باز انديشي كنند  و در طراحي برنامه هايي كه به عنوان آموزش و يادگيري مداوم منسوب است مالحظات بر آمده 

اين است كه علي رغم  شباهت هايي  هها در مقاله حاضر نشان دهندتحليل نتايج .ا  در نظر آرنداز اين مقايسه ر
وجود دارد اين شباهت ها را بايد در متن و اگزيستانسياليسم  نئوپراگماتيستي -كه ميان نگرش پراگماتيستي

شده است برخي از سخنگويان غفلت از اين نكته باعث  .خاستگاهها مربوط به هريك در نظر داشت و تفسير كرد
هت ها اخذ كنند كه بيشتر ميل به امواضعي در مورد اين شب) رورتي(و نئوپراگماتيسم) هوك(پراگماتيسم

با اخذ موضع پراگماتيستي بنا به برداشت  .فروكاستن انديشه هاي اساسي انديشمندان اگزيستانسياليست دارد
بايد ل بشر بر مي گردد كه  در پرتو نگرش و روش علمي به مداوم بودن مسائ آموختن مداوم هوك ضرورت 

صورت گيرد و در نسخه نئو پراگماتيسم روش منحصر به فردي براي مواجه با مسائل بشر پيشنهاد نمي شود و  
شود و در نسخه هاي ضرورت آموختن مداوم از نياز به همبستگي و تحقق آرمان دموكراسي ناشي مي

تن مداوم براي  بسط امكان هاي انتخاب به منزله تحقق آزادي چونان نشان اصيل اگزيستانسيال  ضرورت آموخ
  .انسان نگريسته مي شود

 ،اگزيستانسياليسمنئوپراگماتيسم-يادگيري مداوم،مدرنيسم،پراگماتيسم :واژگان كليدي

A Comparison and analysis of   Pragmatic-new Pragmatic an Existential interpretation of 
continues learning 

                                                            
  خوارزمي،استاديار دانشكده روان شناسي و علوم تربيتيعضو هيات علمي دانشگاه  1

Ramazanbarkhordari@gmail.com 
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  درآمد

و فلسفي دارند اما بر حسب  هاي فكريكه فيلسوفان مختلف در برخي از زمينه هاييرغم تفاوتعلي
 ism(هايتوان قائل به ايسمفلسفه مي به منظور سهولت در مطالعه تاريخضمن توجه به تفاوت ها  ،هاييشباهت

آورده  تاريخ نويسان فلسفه است و برخي ديگر را خود فيلسوفان به وجودهاي فلسفي برساخته برخي از ايسم. شد)
-توان به پراگماتيسمهاي اخير ميدر دوران اندسوفان خود بدان قائل بودهكه فيل هاي فلسفيميان ايسم از. اند

ن متفاوت گاداشاره كرد كه هر يك با خاستگاه و زمينه هاي تاريخي  و نماين 2و اگزيستانسياليسم 1نئوپراگماتيسم
ناسي، شناخت ش بزارهاي سنتي تحليل فلسفي از جملها برخي استدالل كرده اند كه. اندظهور و بروز داشته

كمك  3آموختن مداوم ساختن فهم ما ازدر بر تواندهستي شناسي و تحليل فلسفي مي
در مقاله حاضر هدف اينست كه تبيين شود چگونه در پرتو با چنين فرضي ) 2017ليستر،تولوتري،باوبريك(كند
متفاوتي  كاركردها و اهداف ،نئوپراگماتيسم  نسبت به ماهيت انسان-ي چون پراگماتيسمي متفاوتهاي فلسفنگاه

ي نيازمند اين به دست دادن چنين تبين .واهد بودآموختن مداوم مترتب خقوله تعليم و تربيت با تاكيد بر نسبت م
است كه نخست انسان شناسي هاي دو رويكرد ياد شده باز شناسي شود و سپس آثار چنين برداشتي از ماهيت 

  .انسان  مورد بررسي قرار گيرد

  رويكرد روش شناختي.1

تبيين  براست كه بنا ٤تحليل مفهومي:شناختي مبتني بر پژوهش فلسفيرويكرد روشدر بررسي حاضر 
در ) 1991كومبز و دانيلز،(تفسير مفهوم،  مفهوم پردازي و ارزيابي ساختار مفهومي: بارت است ع  ٥نيلزدكومبز و 

مقصود از ارزيابي ساختار مفهومي تنها فهم ساختار . گيرداختار مفهومي مقايسه نيز صورت ميذيل ارزيابي س
رنامه ب مه پژوهشي نيست، بلكه تعيين كفايت آن براي استفاده درمفهومي زير ساز يك نظريه، الگو، برهان و يا برنا

  .اي هستندبه طور اساسي چنين ارزيابي هايي مقايسه.ريزي درسي است

  

                                                            
1 .pragmatism/Neo pragmatism 
2 .Existentialism  
3 .continuous/life-long  
4 . Philosophical Inquiry: Conceptual Analysis 
5 .Combs& Daniels  
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  1انسان شناسي فلسفي. 2

به يكي از قلمروهاي جدي در حوزه مطالعات فلسفه و علوم  هاي اخير انسان شناسي فلسفيدر سال  
فيلسوفان امريكاي شمالي كه آشكارا متعهد به  انسان شناسي فلسفي است  معدوديكي از . انساني شده است

كه  در پي فهم بهتر  داندمي انسان و  رشته اي ٣توضيح شرايط قصديت است كه فلسفه را به منزله ٢چارلز تيلور
فلسفي محققان در ه انسان شناسي توان گفت در نگابه اين معنا مي )1998پيل استروم، (كنش وري، ارتباط  است

ماهيت انسان وجود دارد  پژوهش تحليل و تفسير برداشت هاي مختلفي كه در نظام هاي فكري در مورد  مورد
  .كنندمي

  نئوپراگماتيسم-انسان شناسي فلسفي؛ پراگماتيسم.1.2

 ٥در امريكا از هر جهت چارلز سندرس پيرسبي شك موسس نهضت پراگماتيسم  ٤به نظر كاپلستون 
و در عرصه فلسفه تعليم  )1376،خرمشاهي/كاپلستون(قرين است  ٦اصطالح با نام ويليام جيمز هرچند اين  ؛تاس

ياد  ٨كاپلستون از پراگماتيسم به عنوان نهضت .آيدسخنگوي آن به شمار مي مهمترين ٧يو تربيت جان ديوي
ر پي ستيز دانست؛ به اين معنا كه داي نظام فهگماتيسم را فلستوان پراچرا كه در مجموع مي ٩كرده و نه مكتب

و به تعبير ريچارد هاي سنتي فلسفي نيست دن به پرسشهاي فلسفي براي پاسخ داهبنا كردن دستگاهي از گزار
با عناويني چون عادي و انقالبي دسته بندي كرد پراگماتيسم از جمله فلسفه  اگر فلسفه ها را بتوان ١٠رورتي

مراد وي از نوع اول فلسفه هايي هستند كه ادامه دهنده پاسخ به ) 1979رورتي، ( .آيدهاي انقالبي به شمار مي
ي هستند كه خود پرسش يهاستگاه فلسفي است و نوع دوم فلسفهدايجاد  پرسش ها سنتي هستندكه نتيجه آن 

رو به تهذيب هاي سنتي را به چالش كشيده اند و در پي ايجاد فلسفه نظامدار و ادامه دهنده آن نيستند و بيشتر 
از   روايات مختلفي١٤و هانس ويهنگر  ١٣فرديناند شيلر ،١٢آرتور بالفور .فلسفه سنتي دارند ١١و پااليش

                                                            
1 .Philosophical Anthropology 
2 .Charles Tyler  
3 .intentionality 
4 .F.Copleston 
5 .Charles Sanders Peirce 
6 .William James  
7 .John Dewy  
8 .movment 
9 .school 
10 .R.Rorty 
11 .edifying  
12 .Balfour 
13 .F.C.Schiller 
14 .H.Viahinger 



 

 

 هشتمين همايش انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران

 فلسفه آموزش و يادگيري مداوم 

 دانشگاه شهيد چمران اهواز
 ١٣٩۵اسفند  ۵و  ۴

 
 

573 

 

البته انديشمندان ياد شده متعلق نسل انديشمندان كالسيك پراگماتيسم  )1381 خاتمي،(داشته اند پراگماتيسم
معارض نيز گاهي  ١متفاوت و به تعبير نل نادينگزار بسي ديويي وجود داردجان ايي كه به تاثير هنگاه .هستند
برخي او را قهرمان و پيشگام تربيت نوين مي دانند و برخي او را تخريب گر ارزش ها در جامعه امريكا تلقي  ؛هست

و تحوالت ول تاريخ خود تحوالتي داشته است در ط انديشه پراگماتيسم البته) 1394برخورداري/نادينگز(مي كنند
به اين معنا  كه اگر پرسش شود . دهدمي ٢اگماتيستي در اصل انديشه ايست كه اصالت را به موقعيتانديشه پر

در  اي سخن گفتن پاسخ اين است كهعياري مي توان از اعتبار  انديشهكه در انديشه پراگماتيستي با چه م
فرد در جهان است از انديشه اي به عنوان انديشه معتبر مي توان سخن  ٣آميزموقعيت فعلي كه موقعيت مسئله

 از نظر ويليام جيمز. ميانه است پراگماتيسم چيزي بيش از راه. گفت كه در موقعيت فعلي بتوان راه گشا باشد
خد  ٧از نظر هيالري پاتنام. است   ٦و كثرت باوري ٥تجربه باوري ، ٤موقعيتي ميانه  حد  نهايي عقل باوري

وسط فيزيكاليسم يا ماده باوري علمي واقع باورانه و نسبي باور  عاري از مسئوليت يا ضد واقع باور  شكاك 
  )1998پيل استرم،.(است

نفي دوگانگي هاي سنتي در تاريخ فلسفه است  دوگانگي  عفلسفه ورزي در واق چيستيچنين تصوري از 
اما اين موضوع خود مورد سوء . و يا ديگر دوگانگي ها عرضي، ذاتي و هاي مهمي چون عقل گرايي و تجربه گرايي

به عنوان يكي  ٨از جمله سيدني هوك. فهم برخي از متفكران متعلق به جبهه هاي مختلف ديگر فكري شده است
را از  ٩برداشت برتراند راسل  از مهمترين شارحان پراگماتيسم كالسيك و استاد  ريچارد رورتي نئوپراگماتيست

را برداشتي كاريكاتوري و آن  كندمي است را رد ١٠گرايانهاي سودر اينكه پراگماتيسم فلسفهپراگماتيسم مبني ب
 ١٢را گاهي معادل مفيد  ١١هوك دليل اين برداشت را زبان انگليسي مي داند كه عملي )1959هوك،(.داندمي

 )1957هوك،.(است ١٤پراگماتيسم فلسفه اي خوشبينانهكه ١٣باتلر ن دونالدكساني چوو نيز نظر  گيرندنظر مي
داشت چيزي بيش از   رتوان از پراگماتيسم در نظآنچه را مي.داندده نگرانه ميهوك چنين برداشت هايي را سا

                                                            
1 .Nel noddings  
2 .situation 
3 .problematic 
4. Rationalism 
5 .Experimentalism  
6 .Pluralism 
7 .Hilary Putnam  
8 .Sidney Hook 
9 . Bertrand Arthur William Russell 
10 .utilitarianism 
11.practical 
12 .useful 
13.Donald Butler 
14 .optimistic 
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همه اشكال تفكر تجربي است و در نظر از اين . مفيد نباشد رتاًاست ضرو نرفتار، تجارب نيست كه ممكفعاليت، 
. است ١مولفه هاي انديشه پراگماتيسم نفي امر متعال ر ازگدي ييك .تجربه است كه تغيير ايجاد مي كندعمل اين 

كه امريست منظور از امر متعال  .مسئله محور است اين مولفه در واقع  پيامد يا حاصل انديشه موقعيت مدار،
از جمله امور متعال  .در باره آن سخن گفت يموقعيتبا  نگاه  نشود و نتوانموقعيت خاصي  و ه حدودمحدود ب

است،  ٢يكي ديگر از ويژگي هاي پراگماتيسم  پيوندش با اصالت بشر.  خداوند و انسان به منزله امر كلي است
همبستگي  اصالت بشر با پراگماتيسم  به صراحت بيش از همه در انديشه هاي دو تن از مهمترين چهره هاي اين 

داد به جاي استفاده از لفظ شيلر ترجيح مي. يكي فرديناند شيلر و ديگري جان ديويي. جنبش  نمود يافته است
پراگماتيسم از اومانيسم بهره گيرد و از نظر او فلسفه و در نتيجه پراگماتيسم بررسي حقايق مربوط به انسان است  

نيز ديويي نام . ين آن مي كوشدكه انسان معيار همه چيز است را مي پذيرد و در تبي ٣و گفته معروف پروتاگوراس
است كه منظور از آن  اين است كه عالم عيني جاي از انسان  ٤ديگري كه پراگماتيسم مي گذارد اصالت ابزار

معني ندارد انسان معيار همه چيز  اعم از خدا و حقيقت است و دستاورد هاي بشري در حكم وسيله و ابزاري 
عبارت اخير  )1381خاتمي،. (جمله سازگاري او با محيط به شمار مي آيد براي برآورده كردن نياز هاي انسان از

مطابق با  اين نگاه در . پاي انديشه داروين به عنون يكي از مهمترين اركان انديشه ديويي است نشان دهنده رد
حوزه فرهنگ خود پراگماتيسم از نظر تاثيري كه در  .پراگماتيسم عمل و دستاورد مهم ترين فايده هر چيزي است

البته اين اصالت بشر با اصالت بشر رنسانسي  .بوده است عرب و به ويژه امريكا داشته است نشر  اصالت بشر
ي تعالي بخشيدن به زندگي متفاوت است چرا كه در اصالت بشر رنسانسي باز گشت به يونان و تحسين آن برا

منشا  ر اومانيسم جديد بر روش، طبيعت گرايي،اما د) پيشين. (در بستر احياي ادبيات  كالسيك است عقالني
تحولش  نيز يكي ديگر از مواضع سنت پراگماتيسم در كلّ ٥بازنمايي نفي. شودتاكيد مي اجتماعي داشتن ارزش ها

 مهم در حوزه شناخت  و شناخت شناسي است  كالسيك است كه بازنمايي يكي از مقوالت.  آيدبه شمار مي
. ختلفي از آن وجودداشته استهاي مو در سنت فلسفي غرب همواره  بيانگردد ان بر ميسابقه آن به يونان باست

جان ديويي به منزله پيشگام نهضت پراگماتيسم معارضه با  انديشه بازنمايي در پرتو مفهوم پردازي تجربه  نسخه
به ويژه در آثار اوليه  پراگماتيسم در سير تحول خود. به عنوان  عمل و تعامل انسان براي حل مسائل خود است

رورتي  به عنوان يكي از مهمترين سخنگويان نئوپراگماتيسم . ديويي بيشتر جنبه روش مدارانه و علم باورانه دارد

                                                            
1 .Transcendence  
2.Humanism 
3 .Protagoras 
4 .instrumentalism 
5 .representation 
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ديويي،ويتگنشتاين و (به با الهام از قهرمانان فكري اش ١در يكي از آثار مهم خود با نام فلسفه وآينه طبيعت
و بر خالف  به اشكال مختلف در فلسفه غرب وجود داشته است مي پردازد به نقد سنت فلسفي اي كه) هايدگر

يكي از مهمترين آنها  اي  و از جمله فلسفه هاي قاره نفي  سيدني هوك كه بر اعتبار پراگماتيسم كالسيك  و
از آنها براي نقد سنت فلسفه مبتني بر  عامل و الهامت، بيشتر مايل به فشاردپاي مي يعني اگزيستانسياليسم

هاي كالسيك اي مشخص نئوپراگماتيسم رورتي كه دريافتش را از پراگماتيستاز جمله ويژگي ه. بازنمايي است
از انديشه هاي ويتنگنشتاين متاثر  كند  توجه به زبان به منزله امكان داللتي  و نه بازنمايي است كه روش تر مي
و در توجه به ) 2000موران،(گيردتبيين جهان را از هايدگر  وام ميتوصيف جهان  به جاي   توجه به. متاخر است

آرمان هاي دموكراسي و استفاده از مفهوم همبستگي به عنوان جايگزين عينيت حاصل باز مفهوم پردازي  انديشه 
در راستاي او مي ي خود را و به نظر مي رسد با توجه آثار متاخر ديويي است كه انديشه ها. ديويي متاخر است
كند كه تفاوت هايش با ديويي اساسي و ريشه اي نيست و او را به عنوان يكي از الگوها و قهرمانان بيند و اظهار مي

  .پروژه فكري ضد بازنمايي گري بر مي شمارد

  انسان شناسي فلسفي؛ اگزيستانسياليسم.2.2

دسته  ٣و خداناوران ٢به دو دسته  خداباوران از منظر خداباوري ا رااگزيستانسياليست ه عموماً   
از يكي به عنوان  ٥كي يركه گورمورد بحث  هاي حقيقتيكي از معياربه عنوان  ٤انفسي بودن .اندبندي كرده

- حقيقت است در عبارتي اينگونه مي اي به نام انفسي بودنمقاله وي در.  بوده است ٦باوراهاي خدمهمترين چهره

در باب جاللت  فهمم كه تنها گناه نابخشودنيمي ام  اين ران و ايمان بيگانهاگر چه من، خود، هنوز با دي« گويد
زندگي در  )1374ملكيان/گوركي يركه .(»قدر مسيحيت اين است كه فرد ارتباط خود را با اين آيين مسلم بداند

آن به  و با ست كه بايد آن را به رسميت شناختيكي از ابعاد مهم وجودي انسان ا نماييا امر تناقض ٧پارادوكس
گويد دويست سال پيش از كي يركه همانگونه كه دريفوس مي. دل به دريا زدن مواجه شدمنزله ايماني از جنس 

ه كردن بلكه بايد با تما كند كه نه بايد در پي انكار آن بود و نه غلبگور، پاسكال در مورد چنين تناقضاتي اظهار مي
نئو پراگماتيستي امر پارادوكسيكال  /در نگاه پراگماتيستي) 2006دريفوس،(سرزندگي با آن تنش رو  در رو شد

                                                            
1 . Philosophy and the Mirror of Nature 
2 .theists 
3 .atheists 
4 .subjectivity 
5.S. Kierkegaard 
6 .Theist  
7 .Paradox 
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بنا . رودسي به شمار ميخروج از  پارادوكس به منزله مسئله تكليفي اسا تبديل و فروكاسته شود و ١بايد به مسئله
يا  ٣با شناخت آفاقي انفسي يا سوبژكتيو از دو جهتشناخت «ر دارد گو هاز كي يرك ٢به تفسيري كه وارنوك

منتقل  به هيچ روي امكان ندارد كه اين شناخت از شخصي به شخص  ديگر نخست اينكه: عيني متفاوت است
در مورد شناخت انفسي نمي توان از چيزي مثل مجموعه  . بر آن چيزي بيفزايند شود  و پژوهشگران گوناگون

اين تًا از جنس پارادوكس است و بنابردوم اينكه  آنچه به نحو انفسي شناخته مي شود ضرور. شناخت عيني دم زد
يركه گور در  س است تا انديشه و هر آنچه كي؛پس ايمان بيشتر از جنس احسا معرفت به آن مستلزم ايمان است

    )22-23صص1386وارنوك،عليا.(گويد بيشتر فراخور شور و عواطف است تا عقلباب شناخت انفسي مي

 كند كه توضيح دهد چگونه انديشه پراگماتيستي در حوزه ارزشگذاري تالش مي يهوك با ذكر مثال
د كه آيا به رشد بستگي دارآيا نوشيدن شير خوب است يا بد؟ پاسخ هوك اين است كه .اي موجه استانديشه

كند در مثالي كه وي ذكر مي. نكند بد اگر كمك كند خوب است و اگر كمك ؟كند يا خيرارگانيسم كمك مي
آشكارا نگاه زيست شناختي وي نسب به فلسفه ارزشگذاري در نگاه پراگماتيستي  روشن است و اين را مصداق 

اما اگر مثالي كه پيش تر در مورد معناي . انساني است ٤ايي هوشعينت نسبي باورانه مي داند كه معيار داوري نه
عمل در پرگماتيسم مي زند برگرديم وي مي گويد اگر انسان تشنه اي در بياباني تنها گير افتاده باشد و يك 
  بطري پيدا كند و آن بطري در كنار يك بطري باشد كه نوشته باند زهر آلود  و فرد هر چه زمان بگذرد تشنه تر
شود و هيچ ابزاري براي آزمون سمي بودن يا نيودن بطري مورد نظر نداشته باشد و فرد در نهايت تصميم بگيرد 
مقداري از آن را بنوشد و در نهايت بگويد من آزمودم و متوجه شدم زهر آلود است آيا چنين آزموني كه  در كانون 

را مي آورد كه نشان دهد كه عمل در پراگماتيسم  انديشه پراگماتيتسي است مفيداست يا خير؟  هوك اين مثال
اگر چه . لزوما به معناي مفيد بودن  نيست در محاجه با كساني كه پراگماتيسم را فلسفه اي سود گرايانه مي دانند

 انديشمند  مثال وي براي توضيح معادل نبودن عمل با فايده است اما از اين مثال وي  در پرتو انديشه
آيا  اينكه فرد تشنه ياد شده انتخاب مي كند كه  پرسش كرد مي توان  تي چون كي يركه گوريساگزيستانسيال

آيا چنين انتخابي بر غير از خود ندارد هيچ ابزار آزموني به  ،سمي است يا خير قدري از آن بطري كه معلوم نيست
و آيا  تواند داشته باشد؟قشي ميگرانه در اينجا  نهوش به معناي انتخابگري  محاسبه اساس هوش است  و اساساً

يابد؟ اگر هوش تنها با تنها با داشتن به چيزي چگونه توضيح مي اساس اگر  ديدگاه عينيت نسبي را بپذيريم اميد
نظر مي رسد  شناسايي امكان ها سرو كار داشته باشد  در اين صورت عينيت چه توجيهي ميتواند داشته باشد؟ به

                                                            
1 .problem 
2 .M.Warnock 
3 .objective 
4Intelligence  
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چرا كه ديويي در آثار  ؛ه جواني ديويي باشداسته محور هوك كه متاثر از آثار  دورمسئلچنين نگاهي حاصل نگاه 
 كند و به نقش فرهنگ درنمي متاخرش نگاه صرفا علمي،  تجربي  را براي بررسي موضوعات مختلف  اخذ

نسبت  اخرمت كند  و اين حاكي از ماليم شدن نگاه ديوييبرساخته شدن و حل موضوعات مختلف بشر اذعان مي
  .به نقش علم و تجربه علمي در حل معضالت مختلف بشر است

در مقايسه با نگاه اگزيستانسيل تفكيك مشخصي ميان مسئله به منزله  رسد از سوي ديگر به نظر مي
توان به راه حلي براي آن دست يافت و مفاهيم مشابهي چون ورتبندي مشخصي از آن در نهايت ميامري كه با ص

هوك  در مقايسه با  رورتي و بر خالف او كه نسخه  .وجود ندارد ٢منطقي و يا زيسته١امر تناقض نما يا تنگناهاي 
خواند  در پي تبري جستن از اگزيستانسياليسم پراگماتيسم مياي نوين از پراگماتيسم عرضه مي كند و آن نئو

در مقايسه با  اما هوك در دو زمينه پراگماتيسم را. و آن را فلسفه اي سترگ و عاري از انسجام مي داند است
و اينكه انسان و  يكي در تقدم وجود بر ماهيت و موضع ضد افالطوني، ي اشتراكاتي مي بيند؛اگزيستانسياليسم دارا

  )160، 1959هوك.(است ٤ن امر مسئله منديدر نتيجه انسا تجربه است و انساني  پيش زمينه  طبيعت و ٣خود
رسد  هوك و حتي رورتي  در تفسير اگزيستانسياليسم  نتوانسته اند از پيش فرض هاي پراگماتيستي خود نظر مي

به عنوان نمونه . اي نسبت به برخي از  مواضع  اگزيستانسياليستي داشته باشندهمدالنه فاصله گيرند  و درك
اگزيستانسيتي  بر حسب مسئله مند بودن انسان و آن را حاكي از شباهت  دانستن، مصداقي از اين  تفسير فلسفه 

 كي يركه گور گرفته تا هايد عليه برداشت غير همدالنه است؛ چرا كه در نسخه هاي مختلف  اگزيستانسياليسم از
قاومت وجود دارد و اساسا يكي از  موضع  انسان به منزله مسئله اي كه بايد بر آن غالب شد و حل پذير كرد  م

مواضع مشترك اگزيستانسياليست ها انتقاد از فروكاستن انسان به  چيزي چون مسئله يا يك امري عيني كه  علم 
شاهد ديگر ازاين فرو كاستن در انديشه هوك اين  .يا چيزي ديگري بايد نسخه اي براي آن داشته باشد  است

وي . ا مسئله اي مي داند كه  بتوان راه حل رضايت بخشي براي آن عرضه كردر)  اصلي(٥است كه  مسئله اساسي
اين عبارت را در پاسخ به سوالي كه شلينگ مطرح كرده بود مي گويد سوال وي اين بود كه چرا ما انسان ها به 

سقراطي  فقطعيت عيني و حقيقت دروني  را اعترانمونه اين تنش ميان عدم  وارنوك جاي اينكه باشيم، نيستيم؟
  )386وارنوك،عليا(.دانم جز اينكه هيچ چيز نمي دانميعني اينكه هيچ چيز نمي جهل مي داند؛ به

تواند باشد كه از آنجا كه انديشه پراگماتيستي موقعيت مدار رد اختالف دو ديدگاه اين نكته مياز موا ييك
ندارد در حالي كه نگاه اگزيستانسي رو به آينده و به عنوان به منزله امري اگزيستانسيل  است نگاه رو به آينده 

                                                            
1 .dilemma  
2 .lived  
3 .self 
4 .problematic 
5 .genuine 
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اهميت دارد و در  ١اينجا/مكاني  مسئله اكنون/به عبارت ديگر در نگاه اول به لحاظ زماني. مثال موضوع مرگ دارد
ايمان از نظر جيمز اينگونه است  .نگاه دومي  نگاه رو به آينده و امكان هاي انتخاب انسان در آينده معطوف  است

غ عاطفي ما  مي تواند و بلكه  ه اگر  بين دو گزاره نتوان و بر مبناي  داليل عقلي  انتخاب اصيلي انجام داد طبك
يعني در اين وضعيت خواهش ايمان يا اراده معطوف به ايمان را در وجود خود .. ايد  اين انتخاب را انجام دهدميب

بر مبناي اصول ) 1376خرمشاهي/كاپلستون(ه اين شرط كه بدانيم انتخاب ما در ازاي  چيستبه كار اندازيم  ب
ي آوريم كه بهتر با نيازهاي رابري ساير چيزها به عقيده اي روب ما محق هستيم كه در صورت  پراگماتيستي 
ميان انديشمندان متعلق  البته خوشبين بودن بر حسب پيامدها در مورد دين  نگاه واحدي در. خوانداخالقي ما مي

از جمله رورتي باورهاي ديني را منشاء نابساماني هاي رواني و  راگانتيستي نداردبه سنت پراگماتيستي و نئوپ
از نظر هايدگر و نيز كي يركه گور اصيل يودن  )1395برخورداري/رورتي.(دانداحساس گناه و ميل به خودكشي مي

اصيل بودن بودن يعني ويژه بودن براي فرد . و يكه به شمار مي رود استبه معناي آنچه كه براي هر فرد ويژه 
اين معنا از اصيل بودن داللتي . هر فرد است ٣يكه براي فرد است كه من بودگي ٢است و ساختار اول شخص

ز هنجاري ندارد بلكه تنها به معناي  تمايز رابطه خود با خود و ديگران است، نه خوب است نه بد بلكه حاكي ا
دوم يا سوم  رابطه ام با خودم در اگزيستانسم است، نه رابطه ام با ديگران يا در نظر داشتن خودم از منظر

نه به سبب اينكه حالتي خطاست بلكه به اين دليل كه التفاتي معطوف به  حالتي نااصيل استترس  مثالً .٤شخص
است نه به سبب اينكه حالتي درست است بلكه در مقابل دلهره حالتي اصيل . بيرون فرد است مثال ترس از چيزي

- بودن فرد مربوط مي-جهان-به سبب اينكه معطوف به موضوعي بيروني نيست بلكه به دليل اينكه بالواسطه به در

يكي از موارد مورد ) 2006كارمن،.(گويداز عدم تمايز آنها سخن مي ٥البته هايدگر با طرح بحث روزمرگي. شود
از آنجا كه يكي از مهمترين اموري كه . گردديستي و اگزيستانسي به مورد تكنولوژي بر مياختالف نگرش پراگمات

در قرن بيست و يكم ياد گيري  را فراهم  مي كند و در نتيجه يادگيري مداوم را نيز در بر مي گيرد  تكنولوژي 
يستانسي نگاهي وجود مهم است كه اين تفكيك چشم انداز صورت گيرد كه در نگاه اگز.  هاي يادگيري است

براي درك  ٧به فن آوري هست و در نگرش پراگماتيستي و نئو پراگماتيستي نگاهي موجود شناختي ٦شناختي
اگر چه رورتي تالش دارد خوانش خود از پراگماتيسم را  ذيل )2006كادواكي،.(ودريافت تكنولوژي وجود دارد

دن يا نزديك جلوه دادن تفكر هايدگر متاخر با انديشه نئوپراگماتيسم طرح كند كه حاصل بخشي از آن نزديك كر

                                                            
1 .now/here  
2 . first-person 
3 . mineness ( Jemeinigkeit) 
4 . second- or third person point 
5 . Everydayness 
6 . ontological 
7 .ontic 
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هاي پراگماتيستي است اما هايدگر خود چندان احساس قرابتي با انديشه پراماتيستي ندارد به ويژه آغاز انحراف 
فلسفه را از افالطون مي داند  و  دوران ما اين نتيجه به پراگماتيسم مي انجامد و خود هايدگر به تاثيري كه از 

 .يچه گرفته است رو به سوي فلسفه پيشا سقراطي دارد و پرسش هاي آنها را پرسش هاي اصيل فلسفي مي داندن
توان اظهار كرد ما ذات ز ديدگاه اگزيستانسياليستي ميكه با الهام ا كندبه عنوان نمونه وي از هايدگر نقل مي

ران و عارفان و هنرمندان قلمداد توانيم خود را همتراز شاعخصي نداريم و با چنين برداشتي ميمش
روتي به جاي گزافه گويي هاي فلسفه هاي نظامدار از الگوهاي مطلوب يا قهرمانان فلسفي ) 1979رورتي،(كنيم

اين سه تن الگو يا قهرمان مورد . خود در دوره معاصر ياد مي كند كه عليه چنين نظام سازي هاي قرار گرفتند
  . دگر و ديويي هستند، هاي)متاخر(نظر وي ويتگنشتاين

چنين برداشتي از هايدگر شايد به انديشه يكي از مهمترين اخالف پراگماتيسم يعني پيرس بر مي گردد 
كه مي گفت اگر دو ايده متفاوت نتايج يكساني داشته باشند بر حسب همين نتايج مي توان گفت كه اخالفات آنها 

راگماتيسم و اگزيستانسياليسم هايدگري را نفي ثنويت و عبور از رورتي نيز از آنجا كه نتايج  فلسفه پ. لفظي است
داند  چنين داوري اي را  روا مي داند كه پراگماتيسم و متافيزيك سنتي و گوهر آن ذات باوري مي

  .اگزيستانسياليسم را  علي رغم  نظر متفاوت هايدگر بسيار به هم نزديك تصور كند

در سطحي به اين بر مي گردد كه انسان حس همدالنه اي  نسبت توان گفت ريشه هاي نااصيل بودن مي
انسان نسبت به ظرفيتش  ١به پذيرش  خود ندارد و همواره در پي انكار آن است و در سطح ديگر به خود اغواگري

خود اغواگري اي كه برنت از آن سخن مي گويد را مي ) 1978بونت،(براي انتخابگري و استعدادش براي گناه 
نگونه تفسير كرد كه در اين صورت فرد  انتخاب هاي جمعي و يا آنچه در پرتو يافته هاي علمي و تجربي توان اي

به نظر مي رسد انديشه پراگماتيسم  . عينيت ناميده شده است را به جاي انتخاب هاي فردي قرار قرار مي دهد
  .سخن گفته اند يكي از مصاديق  خود اغواگر ي اي باشد كه انديشمندان اگزيستانس از آن

  نئوپراگماتيستي و اگزيستانسياليستي -آموختن مداوم؛چشم انداز پراگماتيستي.1.3

سس بر نگرش انديشه غالب در آموختن مداوم در سده بيستم و بيست و يكم اساسا موبه نظر مي رسد 
تفاوت هايي ميان رويكرد هاي مختلف به منظور درك مفهوم يادگيري  ٢ريچارد بگنال .پراگماتيستي بوده است
به نظر وي  دست كم چهاركاركرد براي كاركرد يادگيري مداوم با مرور ادبيات مربوط به . مداوم  در نظر مي گيرد
ت آماده شدن افراد براي اداره زندگي شان، سهيم شدن تعليم و تربيت  در سرتاسر حيا:آن قابل تشخيص است

                                                            
1 . self-deception 
2 . Richard Bagnall 
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به نقل از اسپين و  1990بگنال،(زندگي فرد، كاركرد تربيتي كلّ تجربه حيات فرد، يكي بودن تعليم و تربيت و كلّ
مي توان به اين  نئوپراگماتيستي و اگزيستانسياليستي-حال با مقايسه دو نگرش پراگماتيستي)2007چاپمن

اد شده براي آموختن مداوم چه مي تواند توضيح پاسخ اين سوال پرداخت كه افق هاي هر يك از فلسفه هاي ي
ه كه از بيان ي چه بايد مداوم آموخت؟ هماهنگونبه سخن ديگر از منظر هر كدام ازمنظر هاي ياد شده برا. باشد

. برخي از انديشه هاي اساسي فلسفه هاي ياد شده مي توان دريافت پاسخ هاي متفاوتي به اين سوال وجود دارد
چون سيدني هوك به عنوان مفسر نماينده پراگماتيسم كالسيك كه بر آثار اوليه  كسي از نظر مشخص شد كه

منظور از . ديويي متمركز است ضرورت آموختن مداوم به ضرورت مداوم بودن مسائل انسان در جهان بر مي گردد
ود و راه حلي شتعيني است كه بايد با روش هاي تجربي و علمي بايد آزموده مسئله در اين نگاه موقعيت هاي نام

بنا براين ضرورت . و معيار اساسي بودن مسئله  از اين منظر امكان عرضه راه حل مشخص بود براي آن بايد يافت
آموختن مداوم  آمادگي براي حل مسائل  بشر است و  تمام موقعيت هاي بشري بر حسب مسئله بايد قابل تعريف 

گماتيسم كالسيك ذيل عنوان نئوپراگماتيسم  آموختن مداوم رورتي با مفهوم پردازي جديد پرا .و قابل حل باشد
را به منزله گفتگو ضرورتي گريز ناپذير براي همبستگي و تحقق آرمان دموكراسي به جاي گفتمان هاي ذات 

گفتگو حاصل انديشه باور به ساخت آگاهي و دانش از طريقي غير از بازنمايي و عينيت علمي . باورانه مي داند
ن رو آموختن مداوم از مسير گفتگو به  قصد همبستگي و  نزديك شدن به آرمان هاي جامعه از اي. است

  .دموكراتيك است

توان براي ضرورت آموختن مداوم دريافت كرد اين است كه ستانسياليستي پاسخي كه مياز منظر اگزي 
شته مي شود و با انتخاب كردن با آموختن مداوم است كه پرده از امكان هاي مختلف بشر براي انتخاب كردن بردا

آگاهانه اي كه آموختن مداودم در اختيار انسان مي نهد در واقع  گستره امكان ها  و در نتيجه آزادي به منزله 
چرا كه به تعبير هايدگر تنها انسان است كه وجود اگزيستانسيل دارد ساير . نشان انسان بودن محقق مي شود

از اين رو هر  .مراد او از اگزيستانسيل رو به امكان داشتن است و برگزيدن چنين هستي اي ندارند وموجودات 
از اين . خاب وسعت بخشيده مي شودانت امكانبه  كه آگاهي وي اضافه مي شود دامنه اي از  آگاهي هاي جديد

 قض نما يا تنگناهاي وجودياوجودي و امر تن اضطراب. انسان تر شدن سخن گفت توان از ميروست كه 
جايگاهي در انديشه پراگماتيستي ندارد  و اگر هم داشته باشد بايد به عنوان يك مسئله كه بايد حل شود با آن 

رسد اگر در انديشه پراگماتيستي پرداختن به مقوله آزادي جايي داشته باشد به عنوان به نظر مي. مواجه شد
ه را مي توان ب ١وساكليتتفسير دوگانه هر .فرديمسئله اي اجتماعي بيشتر به آن پرداخته مي شود نه مسئله اي 

چرا كه   ياليستي در نظر گرفتهاي اساسي نگرش پراگماتيستي و اگزيستانسعنوان نقطه آغاز شباهت و تفاوت

                                                            
1 . Heraclitus 
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نمود مشخص انديشه هراكليتوسي در انديشه ضد ذات باورانه و ضد  .مورد ارجاع هر دو جنبش ياد شده است
اما به نظر مي رسد  در ذكر مواردي به . بازنمايانه كه مورد توافق پراگماتيسم  و اگزيستانسياليسم است دريافت

ظر منزله شباهت از جانب هوك و رورتي به عنوان سخنگويان دو نسل متقدم و متاخر از پراگماتيسم بدون در ن
و  برخي از مواضع اساسي اگزيستانسياليست ها در باب سازگار نباشد باداشتن خاستگاه ها و ريشه هاي تاريخي 

در هر صورت . كند موضوع فرديت استيكي از مواردي كه محل اين نزاع را روشن تر مي. فروكاستني ناروا باشد
هاي دموكراسي طرح مي شود با توجه به تاكيد وقتي در سخن واپسين رورتي و ديويي انديشه همبستگي و آرمان 

ه منزله يكي از نقاط كانوني فلسفه هاي متفاوت  دو گرايش ياد شده شاهد برداشت متفاوتي از موضوع فرديت ب
اگزيستانس هستم كه اين تمايل را در ما ايجاد مي كند كه واگراي هاي جدي در آنها ببينم كه به آساني قابل فرو 

از اين رو مناسب تر به نظر مي رسد ضمن برشمردن شباهت هايي كه به لحاظ نتيجه . نباشند كاستن به ديگري
اين دو رويكرد ممكن است داشته باشند به  درون مايه  متفاوت آنها كه داللت هاي متفاوتي در برخواهد داشت 

  .توجه كنيم
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  فرصت و يا تنگنا براي يادگيري مداوم؟: موك ها و يادگيري فراگير

   1سعيد ضرغاميدكتر 

 

  چكيده

براي فرايند  )MOOCs(موك هادر يادگيري فراگير  درباره فرصت ها و تنگناهايهدف مقاله حاضر بازانديشي 
را تغيير داده  آموزش سنتيچگونه موك ها كه  ه ايمدر اين باره اين پرسش را مطرح كرد. يادگيري مداوم است

؟ در اين مقاله ما دگرگوني و اين تغييرها چه فرصت ها و يا تنگناهايي براي آموزش مداوم ايجاد كرده است اند
امكان و چگونگي و سپس  را تحليل كرده ايمبا پديدآيي موك ها تحت عنوان يادگيري فراگير آموزشي هاي 

درباره يادگيري فراگير در موك ها چنين استدالل كرده ايم كه . كرده ايمبررسي  آموزش مداوم در موك ها را
 در موك ها و در راستاي پديد آوردن معلم با اين چالش اخالقي روبرو مي شود كه فعاليت تخصصي و فني او

و اين خود مانعي بر سر  فضيلت يادگيري فراگير، به بهاي كاستن انگيزه و حس دلبستگي دانشجويان بوده است
كه فعاليت همراه با انگيزه و حس دلبستگي معلم در كالس درس و اين در حالي است . راه يادگيري مداوم است

سرانجام در ! در ارتباط چهره به چهره با دانشجويان مي تواند زمينه ساز انگيزه و حس دلبستگي آنان باشد
تحول آن ها در راستاي امكان ارتباط چهره به  معتقديم كه ،ومنقش آينده موك ها در آموزش مدا بازانديشي

  .ضروري استفراگيران چهره معلم و 

  

  مقدمه

امروزه يادگيري الكترونيك همچون يكي از دستاوردهاي فناوري اطالعات و ارتباطات در تعليم و تربيت، گسترشي 
در  "يادگيري الكترونيك"نيز اشاره مي كنند مفهوم  Pachler & Daly همچنان كه. قابل توجه داشته است

باقري، (ور فيزيكي يادگيرندگان الزم نيستقلمرو آموزش عالي ناظر به گونه اي از يادگيري است كه در آن حض

                                                            
 Zarghamii2005@yahoo.comدانشيار دانشگاه خوارزمي   1
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پديد آمده و گسترش  ٢الكترونيك با نام موك هاه سال اخير نسل نويني از يادگيري در اين ميان و در د). 2014
  .يافته اند

تغييرهايي كه موك ها همچون ديگر فناوري ها در تعليم و تربيت پديد مي آورند، ناظر مي توان گفت  به سخني
اين خود نيز نشانگر ماهيت غير  براي تعليم و تربيت ايجاد مي كنند وبه فرصت ها و تهديدهايي است كه آن ها 

 در همين راستا . خنثي فناوري است  Zembylas & Vrasidas (2005)آموزش آن الين « بر اين باورند كه
  ).77ص (»جهان را به شيوه هاي گوناگون آشكار و پنهان مي كند

نيز با ) 2002(آيدي . است كه فناوري بودن را پنهان مي كند) 1977(انديشه هايدگر اين چنين ايده اي ملهم از 
برخي ابعاد زندگي ما را به بهاي  ست و از اين روخنثي ني فناوري الهام از انديشه هاي هايدگر بر اين باور است كه

   .ي ابعاد ديگر، تقويت مي كندتضعيف برخ

تربيت را به  تعليم و همچون ديگر دستاوردهاي فناورانه نيزموك ها به همين نسبت مي توان چنين گفت كه 
كردن جنبه هايي از تعليم و چنين تغييري به تعبير هايدگر به معناي پنهان . شيوه هاي گوناگون تغيير مي دهند

، نقش و در تعليم و تربيت در اين باره يكي از موضوع هاي تغيير .تربيت و آشكار كردن جنبه هاي ديگر است
امكان آموزش فراگير را چگونه  موك هادر اين باره مي توان اين پرسش را مطرح كرد كه . جايگاه معلم است

و پيامد آن براي آموزش مداوم  را آشكار يا پنهان مي كنند آموزشيت و اين تغييرها چگونه ماه فراهم مي كنند
   ؟چيست

و را تحليل مي كنيم دگرگوني هاي پديد آمده در آموزش با پديدآيي موك ها تحت عنوان يادگيري در ادامه 
و در نهايت فرصت ها و  خواهيم كرد بررسي تغيير نقش معلم در قبال چنين تغييرهايي راچگونگي سپس 

  . تنگناهاي اين تغييرات را براي آموزش مداوم ارزيابي مي كنيم

  موك ها و چگونگي تغيير نقش معلم در آن ها 
  . پديد آمده و گسترش يافته اند 2008موك ها از حدود سال 

Siemens (2013)  كه خود يكي از بنيانگذاران ايده موك هاست، موك را پديده اي آن الين توصيف مي كند
كه شامل شبكه اي اجتماعي، متخصصي توانا در يك حوزه مطالعاتي و مجموعه اي از منابع آزاد آن الين است و 

ها بر اساس هدف هاي امكان تعامل فعال صدها دانشجو تا هزاران دانشجو را فراهم مي كند به گونه اي كه آن 

                                                            
2 . Massive Open Online Courses 
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يادگيري، دانش و مهارت هاي نخستيني كه دارند و نيز عالئق مشترك، مشاركت خود را خودشان سازمان مي 
  . دهند

ر به معناي پنهان اكنون مي خواهيم تحليل كنيم چگونه موك ها نقش سنتي معلم را تغيير داده اند و اين تغيي
و پيامدهاي اين تغييرات براي  آشكار كردن چه چيزهاي ديگري استو  كردن چه ابعاد و مولفه هايي از آموزش

 را تحليل مي كنيمهمچون تغييري عمومي  »يادگيري فراگير«پديده در اين راه نخست . يادگيري مداوم چيست
  .رخ داده استموك ها و بسياري ديگر از اشكال آموزش هاي آن الين مشترك  دركه 

  يادگيري فراگير و نقش معلم  

. موك ها همانند ديگر اشكال آموزشي آن الين، امكان آن چه يادگيري فراگير خوانده مي شود را فراهم كرده اند
، امكان دسترسي راحت و آزاد  شاهراه اطالعاتيچنين امكاني بويژه از آن رو فراهم شده است كه اينترنت همچون 

شدن  ترتيب دانشجويان ديگر نياز ندارند كه با حاضربدين . به اطالعات را در هر مكان و زماني فراهم كرده است
  . در زمان خاصي همچون دانشگاه، اطالعات مورد نيازشان را از معلم تامين كنند

چنين تغييري، به معناي كاسته شدن از اهميت كالس درس و برنامه زماني مرتبط با آن از سويي و نيز كاسته 
كالس درس و برنامه زماني مرتبط با آن از . جويان از سوي ديگر استشدن نقش معلم در انتقال اطالعات به دانش

آن رو كم اهميت و چه بسا حذف مي شود كه ديگر الزم نيست براي يادگيري در زماني معين، در مكاني خاص 
مي توان در . مانند كالس درس حاضر شد بلكه مي توان در هر مكاني و هر زماني فرايند يادگيري را پي گرفت

در همين . ه، در خيابان، در پارك، در ساحل و هر جاي ديگري و در هر زمان دلخواهي به اطالعات دست يافتخان
براي دستيابي به اطالعات نياز نيست كه در كالس درس  و از اين رو راستا ديگر معلم، منبع اصلي اطالعات نيست
چنين  .يكي از منابع بيشمار اطالعات استمعلم در بهترين حالت . و نزد او همچون منبع اطالعات حاضر شويم

خود همچون دارنده و  سنتياري ديگر از گونه هاي آموزش آن الين، معلم نقش است كه در موك ها همچون بسي
 Holford et)  آزادي دسترسي به آموزش اين فرايند كه گاه فرايند. منتقل كننده اطالعات را از دست داده است

al, 2014)  بودن آن  آن الينبودن و  بازخوانده شده است، را در موك ها مي توان به دو ويژگي موك ها يعني
شدن يادگيري بوده است و در  آن الينهمچنان كه اشاره شد امكان يادگيري فراگير، محصول . ها منتسب كرد

از فراگيران امكان پذير كرده ي اين ميان دسترسي آزاد به موك ها، چنين يادگيري فراگيري را براي تعداد بيشتر
  .است
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تغيير شيوه سبب  برنامه زماني آن،برچيده شدن كالس درس سنتي و  يادگيري فراگير ناشي ازاز سوي ديگر 
درباره چنين تغييري . شده است ارتباط جامعه يادگيري از حالت ارتباط چهره به چهره به حالت ارتباط مجازي

؛ زمبيالس، 2009، دريفوس: براي نمونه(ديدگاه هاي گوناگون مطرح شده استبحث ها و نقدهاي زيادي از 
ولي آن چه بويژه در اين جا تحليل مي كنيم، ناظر به تغيير نقش تدريس و چالش هاي ) 2014؛ اسكنل، 2005

در اين باره معلم با اين پرسش روبرو است كه از دست رفتن ارتباط چهره به چهره چه . حاصل از آن است
حدوديت هايي بر سر راه تدريس ايجاد مي كند؟ در پاسخ به اين پرسش نخست استدالل مي كنيم كه ارتباط م

تالش چهره به چهره زمينه الزم براي داشتن حس دلبستگي است و سپس در گام بعدي استدالل مي كنيم كه 
   .لم استدلبستگي در دانشجويان يكي از وظايف اخالقي در تدريس معپديد آوردن حس براي 

اشاره مي كند حضور و ارتباط چهره به چهره زمينه اي براي دلبستگي عاطفي  (2009) همچنان كه دريفوس
از آن دفاع مي كنند و  دانشجويان فراهم مي كند به گونه اي كه آن ها مشتاقانه ايده اي را پيشنهاد كرده و

ديمي تر يادگيري ت كه به باور او مدل هاي قچنين اس. يا عدم پذيرش آن را نيز متقبل مي شوند ريسك پذيرش
كه محتواي درس را براي هر كسي، در هر جايي و هر زماني در اختيار مي گذارند، امكان چنين الكترونيك 

در اين . البته دريفوس به نسل هاي بعدي يادگيري الكترونيك نيز خوشبين نيست. دلبستگي را از ميان مي برند
  . ژه موك ها را تحليل كنيمباره مي خواهيم مورد وي

اعضا پديد آورده اند كه از جمله اين امكان ها، تعامل همزمان موك ها امكان ها و ابزارهاي زيادي را براي تعامل 
از راه هايي مانند فوروم ها و امكان تعامل همه اعضاء با يكديگر؛ بازخورد فوري و بازخورد همساالن و نيز ابزارهاي 

س دلبستگي چنين امكان هايي، در پديد آوردن حگرچه . است) متن، تصوير، ويدئو و غيره(تعامل پويا و چندگانه 
نخست : دارند ولي دو عامل مهم و بنيادي، مانع پديد آمدن چنين حسي استنقش سازنده اي در دانشجويان 

  . به اين دروس عدم حضور فيزيكي در كالس درس و ديگري دسترسي آزاد تعداد بسيار زياد دانشجويان

زمينه  معين و تاريخي  به نظر مي رسدباط به گونه اي است كه درباره مانع نخست بايد گفت كه در موك ها ارت
كالس درس وجود ندارد كه دانشجويان به آن تعلق خاطري داشته باشند و شوق آن ها را براي آموختن از مانند 

  . راه هايي مانند رقابت با ديگر دانشجويان برانگيزد

حس دلبستگي در دانشجويان  براي پديد آوردنتعداد زياد مشاركت كنندگان در موك ها نيز مانع بنيادي ديگري 
 Knox (2014)تعداد زياد مشاركت كنندگان در موك ها، از زواياي گوناگون نقد شده است و همچنان كه  .است

اما . منتقدان، كاستن از تعداد مشاركت كنندگان در موك ها را شرط الزم بقاي آن ها مي دانند نيز اشاره مي كند
است، تحليل نقش دسترسي آزاد و تعداد زياد مشاركت كنندگان در كاستن آن چه بويژه در اين مقاله مد نظر 
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موك ها امكان دسترسي آزاد و بي قيد و شرط ثبت نام و شركت در درس ها . حس دلبستگي در دانشجويان است
د تعدا تعداد مشاركت كنندگان بسيار زياد باشد به گونه اي كهرا پديد آورده اند و همين امكان سبب شده است 

نيز مي  (Holford et al, 2014)اما همچنان كه . مشاركت كنندگان از چند هزار تا چند ده هزار نفر است
  ).70ص (راحتي دسترسي مي تواند با عدو تعهد همراه باشد« :گويند

تعهد از سويي به سبب فرصت نامتناهي و نيز عدم نياز به توانايي خاص فراگير براي شركت در اين احساس عدم 
تالش و رقابت وجود ندارد زيرا موك ها فرصت استثنايي س ها است به گونه اي كه انگيزه و هيجاني براي در

اين احساس از سوي ديگر به دليل تعداد . نيستند بلكه در هر مكان، زمان و براي هر كسي در دسترس هستند
تحليل مي كند حضور در كالس  Dreyfus(2009)همچنان كه . زياد مشاركت كنندگان و ناشناختگي آن هاست

با تعدادي انسان آشنا در كالس به شكل گيري حس تعهد و مسئوليت در درس، و رويارويي چهره به چهره 
دانشجويان كمك مي كند اما در موك ها و به دليل تعداد زياد از طرفي و ناشناختگي از طرف ديگر حس تعهد يا 

نه يك فرد با هويت شناخته شده و  "دانشجو"يرا از طرفي مي شود زاز پذيرش مسئوليت كاسته فشار رواني ناشي 
در كنار بسياري نام هاي ديگر است و از طرف ديگر تعداد آن ها آن قدر زياد است كه  "نام"آشنا بلكه فقط يك 

بدين ترتيب اين . خاص به چشم نمي آيد و حس نمي شود "يدانشجو"عدم فعاليت و مسئوليت پذيري يك 
خاص حس نمي كند كه تعهدي به معلم و انبوه مشاركت كنندگان ناشناس ديگري دارد كه آن ها نيز  يدانشجو

چنين فقدان تعهد و مسئوليت پذيري از يك نظر به معناي درگير نشدن و تضعيف . همين درس را گرفته اند
  . حس دلبستگي است

 عدم انگيزه گويايد نره قبولي دريافت مي كننرخ بسيار پايين دانشجوياني كه موك ها را به پايان رسانده و نم
  .تعهد و دلبستگي در موك هاستو نبود ، كافي

زمينه الزم  تاكنون استدالل كرديم كه يادگيري فراگير در موك ها با حذف كالس درس و ارتباط چهره به چهره
نه يكي از رسالت هاي اكنون مي خواهيم استدالل كنيم كه چگو. براي داشتن حس دلبستگي را از ميان مي برد

  . باشد فراگيرانمي تواند برانگيختن انگيزه و حس دلبستگي در  هر گونه آموزش و از جمله آموزش مداوماخالقي 

، عملي است كه رو به سوي (poiesis)همانند عمل فني (practice)گر چه عمل تربيتي ويلفرد كاربه باور 
  ): 75، ص 1998كار، (متفاوت است  عمل فنيهدفي دارد، اما از جهاتي با 

 .اخالقي است  (”good“) ا مصنوع بلكه تحقق فضيلتياز عمل تربيتي نه توليد يك شيء ي نخست اين كه هدف
 مورد نظر توليد شود "فضيلت"آن،  ديگر اين كه عمل تربيتي بر خالف عمل فني، ابزاري خنثي نيست كه با انجام
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به سخن ديگر آن فضيلت در خود عمل وجود دارد و نه . تواند محقق شود، مي با آن عمل "فضيلت"بلكه اين 
بنابراين عمل تربيتي را نمي توان همچون تخصصي فني نگريست كه براي دستيابي به هدفي بيروني . جداي از آن

 بت دانسته و معينبدين ترتيب پيش از درگيري در عمل تربيتي نمي توان هدف هاي آن را ثا. طراحي شده است
  .كرد

مطابق با . اكنون مي توان بر مبناي تفاوت هاي پيش گفته نقش تدريس را همچون عمل تربيتي، تحليل كرد
فضيلتي كه حين تدريس محقق . نكات پيش گفته، نقش بنيادي تدريس، كمك به تحقق فضيلتي اخالقي است

ي طراحي يك موك در رشته فعاليت تخصصي و فني يك استاد برامحدود به چنين است كه تدريس، . مي شود
الزمه تدريس، رويارويي استاد با اين . تخصصي خود و اجراي مطابق با هدف ها و برنامه از پيش معين آن نيست

درباره . پرسش است كه چه فضيلت هايي اهميت دارند و چنين فضيلت هايي با چگونه عملي محقق مي شوند
خالقي روبرو مي شود كه فعاليت تخصصي و فني او در موك ها و يادگيري فراگير در موك ها معلم با اين چالش ا

در راستاي پديد آمدن فضيلت يادگيري فراگير، به بهاي از دست رفتن فضيلت انگيزه و حس دلبستگي 
باشد كه انگيزه و حس دلبستگي فضيلتي مبنايي است و حال اگر معلم بر اين باور . دانشجويان بوده است
يق آن مستلزم چنين انگيزه و حس دلبستگي است، آن گاه معلم با اين پرسش روبرو مي يادگيري در معناي عم

را تقويت كرد؟ پاسخ مي تواند اين باشد كه  فراگيرانشود كه با چگونه عملي مي توان انگيزه و حس دلبستگي در 
ا دانشجويان مي تواند فعاليت همراه با انگيزه و حس دلبستگي معلم در كالس درس و در ارتباط چهره به چهره ب

چنين پاسخي، بازانديشي درباره موك ها و چگونگي تحول آن ها با  !زمينه ساز انگيزه و حس دلبستگي آنان باشد
  .در راستاي امكان ارتباط چهره به چهره معلم و دانشجويان در كالس هاي درس ضروري خواهد بود

  نتيجه گيري

از . نو آن، امكان هاي فراواني را براي آموزش مداوم فراهم كرده انديادگيري الكترونيك و موك ها همچون نسل 
به سبب به هم خوردن نسبت سنتي . جمله اين امكان ها بايد به فراهم شدن امكان يادگيري فراگير اشاره كرد

زمان و مكان توسط فناوري اطالعات و ارتباطات اين فرصت فراه شده است كه هر فردي با هر سني و در هر 
اني كه اينترنت، بتواند در هر مكان و زم ايي كه هست و فقط به شرط داشتن يك رايانه يا گوشي هوشمند وج

چنين امكاني . متصل شده و از طريق پلت فرم هايي مانند كورسرا، ادكس و مانند آن بياموزدتمايل داشته باشد، 
ن چه بويژه در اين مقاله بحث شد، تنگناهايي اما آ. نويد آموزش مداوم را بيش از هر زمان ديگري محيا مي سازد

دليل پديدآمدن اين تنگناها نيز آن است كه . است كه با وجود فراهم شدن چنين فرصتي، پديد آمده است
فناوري خنثي نيست و اگر فرصتي را در حوزه تعليم و تربيت، فراهم كند، به ناگزير تنگنايي را نيز به دنبال خواهد 
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ه در رويارويي با تنگناهاي مطرح شده مي تواند راهگشا باشد، تأكيد بر نقش بنيادي معلم در آن چه بويژ. داشت
تأكيد بر نقش بنيادي معلم مي تواند آينده موك ها را در . هر گونه آموزشي و از جمله آموزش هاي مداوم است

  .جهتي هدايت كند كه امكان آموزش مداوم مطلوب فراهم شود
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با نگاهي به فلسفه ( حله اي هب براساس نظريه زنجيره هاي مرعلوم انساني در آموزش  ه دروس نقد منطق ارائ
  .مداوم يادگيري آموزش به سوي جهت تحولدر )كانت

  *1سيده پروين صائمين

 چكيده

الـدينگ هـب   اين مقاله از نظريه هـاي عقـل محـض ايمانوئـل كانـت و نظريـه زنجيـره هـاي مرحلـه اي دونالـد           
در ايـن بررسـي   . استفاده كرده است بـه طـوري كـه منطـق فراينـد يـادگيري مـداوم مـورد مطالعـه واقـع شـود           

علـوم انسـاني    دروس  آيـا  كـه  داد خواهـد  پاسـخ  سـوال  ايـن  بـه  و. به نقد روند منطقي ارائه دروس مـي پـردازد  
بوجـود آورد؟ از نقطـه   و دانشـجويان    دانـش آمـوزان  يـادگيري مـداوم را در    تـا  كنـد  مـي  طـي   را منطقي روند

 يـــادگيري مـــداوما بتداست ه اسعي شدصـــورت گرفتـــه در رونـــد منطقـــي  آمـــوزش، سيب  شناسي نظـــر آ
شـود، سـپس بـا توجـه بـه نظريـه عقـل        نظريـه زنجيـره مرحلـه اي هـب اسـتفاده مـي        از منظـر  تعريف شده و 

  .ددهميقرار و نقد سي ربرمحض كانت روند منطقي يادگيري در مفاهيم آموزشي را مورد 

تحليــل محتــوا بــا     بــا اســتفاده از  را مــداوميــادگيري ، مسئلهاز برخاسته د نتقاس اساابر در ايــن مقالــه ،  
در ارائــه مفـاهيم آموزشــي و  ار  مـي دهــد تـا مشــخص شـود آيـا     يابي قر،  مـورد ارز اســتقرائيرويكـرد اسـتنتاج   

بـه دانـش آمـوزان    طـوري  مـي تـوان يـادگيري را     و عقـل محـض كانـت     با رعايت اصل زنجيره مرحله اي هـب 
  ؟ به يادگيري مداوم برسندمحول كرد تا 

  

 واژه هاي كليدي

  . عقل محض كانت ، علوم انسانييادگيري مداوم، زنجيره هاي مرحله اي هب، 

  

       

                                                            
دانشجوي دكتري فلسفه  -تربيت گروه فلسفه تعليم و -روانشناسي ودانشكده علوم تربيتي  -ردوسي مشهددانشگاه ف - ١

  saeminparvin@yahoo.com -٠٩١٨۵٧٨٨۶٢٧ -تعليم وتربيت
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  مقدمه

ارائه دروس نياز بـه يـك رونـد منطقـي دارد تـا از ابتـدا بتوانـد مسـيري را طـي كنـد كـه در نهايـت بـه هـدف               
اگــر ايــن رونــد يــادگيري طــوري طراحــي گــردد كــه دانــش آمــوزان و . اســت برســدكــه يــادگيري مــورد نظــر 

ــا ضــم  ــدن دوره تحصــيل و ي ــ  دانشــجويان ضــمن گذران ــه ام ــه صــورت خــود كارآمــد ب ر ن تحصــيل بتواننــد ب
هــدفي بــه آمــوزش و پــرورش  ويش بــراي يــادگيري اســتفاده كننــدبپردازنــد و از محــيط زنــدگي خــ يــادگيري

بـر بنيادهـاي   مـي بايسـت مبتنـي     يمنطقـ رونـد   ايـن  . دسـت يافتـه اسـت    باالتر كه يادگيري مداوم مي باشـد، 
در نظـام آمـوزش   ف هـد رين نهـايي تـ   كـه يـادگيري مـداوم   تا بتواند امـر يـادگيري را بـه     علمي و فلسفي باشد 
   .و پرورش است برساند

دد و بتوانـد در زنـدگي افـراد مـوثر واقـع گـر       علـوم انسـاني بـه سـمتي حركـت كنـد كـه        دروساميد است كـه  
نتـايج بـر آمـده از تحقيقـات نشـان مـي دهـد كـه عمـال دروس علـوم انسـاني            . فرد بـه يـادگيري مـداوم برسـد    

ي الزم را در زندگي افراد نداشته اسـت و افـراد بـه يـادگيري مـداوم هـدايت نشـده انـد لـذا بايـد ايـن امـر             يكارا
   . آسيب شناسي گردد

در پــي مســئله موجــود كــه چــرا علــوم . ارائــه راه حــل ايــن مســئله پرداختــه اســت  ايــن مقالــه بــه بررســي و
نــد وس  پيوســتگي الزم و يــا رومشــخص شــد كــه در ؛شــده اســتيــادگيري انســاني دچــار چنــين آســيبي در 

ـ اسـت  برسـد را طـي نمـي كنـد و      ند تا بـه هـدف نهـايي كـه يـادگيري مـداوم       طي ك منطقي كه مي بايست ا ب
كـه مـي گذرانـد نمـي      فـرد از ابتـداي تحصـيل تـا پايـان دوره هـاي دانشـگاهي        غير منطقـي  روندي گسسته و 

  .امر يادگيري خود خواسته هدايت گردد به تواند 

يـادگيري و يـادگيري مـداوم ارائـه مـي شـود       ابتـدا مفـاهيم     عنـوان شـده   ي وضـوح ادعـاي  بـرا  مبحـث در اين 
ــه هــاي ــرار  ايمان ســپس نظري ــابي ق ــدينگ هــب را مــورد بررســي و ارزي ــل كانــت و ال ــا اســتفاده از دداوئ ــا ب ه ت

و  نظرات ارائـه شـده مشـخص گـردد چگونـه مـي تـوان منطـق ارائـه دروس در علـوم انسـاني را طراحـي نمـود             
   .ارائه كرد

  

    يادگيري

 شـده  ايجـاد  تجربـه  اسـاس  بـر  كـه  فـرد  رفتـار  و تفكـر  احسـاس،  در پايـدار  نسـبتاً  تغييـر  از عبارتست يادگيري
  )1392 سيف،( باشد
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  :دارد مهم نكته چند تعريف اين

 كـرده  تغييـر  يـادگيري  ايجـاد  از پـس  فـرد  رفتـار . شـود  مـي  تغييـر  بـه  منجـر  يادگيري تعريف اين اساس بر. 1
  . آيد نمي حساب به يادگيري تغييري هر كه داشت توجه بايد.  است

... و انگيزشي،خســتگي عوامــل از ناشــي تغييــرات از بســياري. پايــدار نســبتا تغييــر از اســت عبــارت يــادگيري. 2
  . آيند نمي حساب به يادگيري و روند، مي بين از سرعت به كه هستند،

  . بالقوه رفتار در پايدار نسبتا تغيير ايجاد از است عبارت يادگيري. 3

ــالقوه رفتــار در پايــدار نســبتا تغييــر ايجــاد يعنــي يــادگيري. 4  در تجربــه از منظــور. تجربــه اثــر بــر شــخص ب
ــف ــاثير تعري ــاي محــرك ت ــي ه ــي و بيرون ــده در درون ــي. اســت يادگيرن ــه وقت ــي ك ــده در محرك ــر يادگيرن  اث
 تاثيرگـذاري  زمـان  از قبـل  بـا  مقايسـه  در(اسـت  مـؤثر  محـرك  كـه  مـدتي  طـي  در او رفتار كه نحوي به بگذارد،
ــادگيري كــه شــود مــي گفتــه كنــد، حاصــل تغييــري) محــرك  مــاركيز، و هيلگــارد(  اســت گرفتــه صــورت ي
  ).1390 سيف، ترجمه

 گذشـته  هـاي  بيـنش  در تغييـر  يـا  جديـد  هـاي  بيـنش  كسـب  يعنـي  يـادگيري  نيـز  لت گشتا مكتب ديدگاه از
 صـفت  نخسـتين  و ميدهـد  تشـكيل  را انسـان  رفتـار  اسـاس  ، شـود  تعريـف  كـه  بينشـي  هـر  بـا  يـادگيري . است

ــر و اســت پايــدار نســبتا ميدهــد، رخ بتــدريج كــه غييــريت .اســت"تغييــر" آن مشــخص  حاصــل تجربــه اثــر ب
تا اين مرحلـه مشـخص شـد كـه يـادگيري امـري اسـت تقريبـا پايـدار و حاصـل تجربـه            ). 1392 سيف،( ميشود

. اسـت  ينـه  اي بـراي يـادگير ي مـداوم    يـادگيري زم هـدف ايـن مقالـه تنهـا يـادگيري نيسـت بلكـه        .  مي باشد
تـا در بررسـي هـاي انجـام شـده نشـان دهـد كـه يـادگيري          اسـت  هدف مـد نظـر ايـن مقالـه يـادگيري مـداوم       

مداوم چيست؟ ضرورت و اهميـت يـادگيري مـداوم در امـر امـوزش چيسـت؟ و چـه راهكـاري بـراي رشـد ايـن            
  . در ذيل به تعريف و توصيف يادگيري مداوم مي پردازد. نوع يادگيري الزم است

  مداوم يادگيري

ــك ــي ي ــادي بازانديش ــاختار، در بني ــا، روش س ــوي، ه ــيوه محت ــاي ش ــازماندهي ه ــه و س ــژه ب ــز وي ــر تمرك  ب
 يـادگيري  بـه  تـا  اسـت  شـده  سـبب  شـود،  مـي  منجـر  پـرورش  و آمـوزش  بهسـازي  بـه  كه يادگيري راهبردهاي

 و شـود  يـادگيري  درگيـر  مسـئوالنه،  و آگاهانـه  دائمـي،  فراينـد  يـك  در فـرد  كـه  اي گونـه  بـه  شود توجه مداوم
 دهـد  ارتقـا  »مـداوم  يـادگيري « رويكـرد  تثبيـت  و تقويـت  ايجـاد،  ازطريـق  آمـوزي  خـود  به نسبت را خود تعهد



 

 

 هشتمين همايش انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران

 فلسفه آموزش و يادگيري مداوم 

 چمران اهواز دانشگاه شهيد
 ١٣٩۵اسفند  ۵و  ۴

 

594 

 

. بــه دهــي معنــا و غنابخشــي اساســاً بلكــهاســت،  امرآمــوزش دادن ســامان صــرفاً نــه آموزشــي نظــام رســالت 
  . )1369مهر محمدي، ( است مداوم يادگيري در آن واقعي تجلي و تبلور كه است »يادگيري«

 يــادگيري« ،»العمــر مــادام يــادگيري« ،»زنــدگي دردوران يــادگيري«:ماننــد يعنــاوين تحــت مــداوم، يــادگيري
 مــي بــر در را ســني مراحــل و ســطوح همــه كــه اســت كليتــي داراي مــداوم، يــادگيري . اســت آمــده »مســتمر
ــا اســت آن پــي در و گيــرد ــا را مدرســه از خــارج يــادگيري هــاي محــيط ت  مدرســه درون يــادگيري محــيط ب
 ، محيطـي  هـر  كـه  اسـت  آن بيـانگر  مـداوم  يـادگيري . ببـرد  بـين  از را يـادگيري  تصـنعي  مرزهاي و دهد ارتباط
ــالقوه ــك ب ــيط ي ــادگيري مح ــه در و اســت ي ــه نتيج ــر مدرس ــاه ديگ ــر جايگ ــيم منحص ــت و تعل . نيســت تربي

 ايــن. گيــرد برمـي  در را پرورشــي و آموزشـي  عناصــر و اجـزا  كليــه كـه  اســت جـامعيتي  داراي مــداوم آمـوزش «
 آن مبنـاي  بـر  جـامع  آموزشـي  طـرح  هـر  كـه  اسـت  بسـتري  بلكـه  نيسـت،  خاصـي  آموزشـي  نظام آموزش، نوع

  ). 1386، زاده ابراهيم( شود مي ايجاد

 را خـود  افكـار  و نيـات  چگونـه  بيـاموزد  كـه  اسـت  انسـاني  گونـه  آن تربيـت  آمـوزش،  نوع اين در حقيقي ماهيت
 و بازيابـد  را خـود  واقعـي  شخصـيت  بيشـتر  چـه  هـر  و دهـد  قـرار  پرسـش  مـورد  را محـيط  چگونـه  ، كنـد  بيان

  . بازنمايد

  :يعني مداوم يادگيري كه است آن از حاكي يدآ مي بر مداوم يادگيري از كه تعابيري

  دانستن براي يادگيري -1 

  دادن انجام براي يادگيري -2

  زيستن باهم براي يادگيري -3

  ).1386 ،ابراهيم زاده( زيستن براي يادگيري -4

 و آمـوزش  و اسـت  زنـده  هسـتي  يـك  انسـان  كـه  اسـت  بـاور  ايـن  بـر  جهـان  كـردن  تلقي مرز بي با نيز وايتهد، 
 فــراهم هــاي فرصــت جميــع از بايــد او. كنــد هــدايت و برانگيــزد را وي »يــادگيري خــود« بايــد الزامــاً پــرورش
 از و ديگــر وضــع بــه وضــعي از را انســان فرآينــد، يــك منزلــه بــه و كنــد سراسرعمراســتفاده در آمــده

  .)1386دلوز، ترجمه، پارسا، ( سازد مبدل ، نامحدود هاي »شدن«  به محدود هاي»بودن«
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 حقيقــت ،در مــداوم يــادگيري.  اســت زنــدگي طــول در خودآمــوزي و ،يــادگيري ،خوداتكــايي مــداوم يــادگيري
 اسـت  كلـي  فراينـد  يـك  بلكـه  ابـزار  نـه  و روش نـه  مـداوم  آمـوزش  درنتيجـه، . اسـت  آموزي خود به تعهد نوعي

  . است تربيت نتيجه در و يادگيري ، آموزش روح و

 بـه  دهنـد،  انجـام  تكـراري  كارهـاي  كـه  نـدارد  نيـاز  سـواد  بـي  يـا  سـواد  كـم  افراد به آينده دنياي« تافلر بيان به
 هـاي  محـيط  در را خـويش  راه و بزننـد  دسـت  دقيـق  و مهـم  هـاي  داوري بـه  بتواننـد  كـه  است نيازمند افرادي
 دهنــد تشــخيص و تميــز ، اســت تغييــر حــال در كــه واقعيتــي در را جديــد روابــط بتواننــد و كننــد پيــدا تــازه

  ). 1372 ، تافلر(

ــوزش ــرد در آم ــنتي عملك ــود، س ــر خ ــاد« اســاس ب ــاد« و»  دادن ي ــرفتن ي ــتوار »گ ــن. اســت اس ــيوه اي  در ش
 يـاددادن  در وي عمـده  نقـش  كـه  كـرد  مـي  تصـور  منبـع  تنهـا  را معلـم  دانـش،  گستردگي عدم دليل به گذشته

 درعصــر دانــش آور شــگفت حجــم افــزايش بــا لــيكن. شــد مــي خالصــه فراگيــران بــه اطالعــات دادن انتقــال و
 از.  كنـد  نمـي  پيـدا  مصـداق  فراگيـران،  بـه  توانـا  و دانـا  فـردي  جانـب  از مفـاهيم  انتقال و ياددهي شيوه ، حاضر
 فـرد  كـه  اسـت  آن مسـتلزم  گـذر  ايـن .  يابـد  مـي  ضـرورت  »يـادگيري « بـه  »دهـي  ياد« تبديل و تحول رو اين

  . )1369مهر محمدي، ( بياموزد را آموختن شيوه

 علـوم  دروس و نمـود  تسـهيل  را امـر  ايـن  هـب  اي مرحلـه  يـادگيري  و كانـت  اسـتدالل  از اسـتفاده  بـا  توان مي
 مفعــول صــورت از ايســتد، بــاز گــرفتن تعلــيم از كــه آن بــدون بتواننــد كــه كننــد طــي را رونــدي بايــد انســاني
 بـه  يـادگيري،  فرآينـد  در خـود  بلكـه  نباشـد،  مطالـب  صـرف  پذيرنـده  ديگـر .  شـود  مـي  مبدل فاعل به و خارج
  .)1386ابراهيم زاده، ( يابد استيال خود، يادگرفتن شيوه بر و كند مي تصرف و دخل فعال، صورت

 اينكـه  نـه  يـاد بگيرنـد   »چگونـه « كـه  بياموزانـد  آمـوزان  دانـش  بـه  بايـد  انسـاني  علـوم  آموزشـي  نظـام  اصل در
تــا اينجــا چنــين عنــوان شــد كــه يــادگيري عملــي نســبتا پايــدار   .)1392شــريعتمداري، ( يــاد بگيرنــد »چــه«

و تجربـه هـاي فـرد    است كه در اثر تجربه شكل مـي گيـرد و اگـر فـرد بتوانـد خـود ايـن تجربـه را كسـب كنـد           
اينكـه چـه مرحلـه    .  ه اسـت منجر به يادگيري مـادام العمـر گـردد هـدف اصـلي امـوزش و پـرورش فـراهم شـد         

اي طي مي شود تا فرد مي توانـد تجربـه هـاي اوليـه خـويش را بـه تجربـه هـاي ثانويـه و يـا يـادگيري تبـديل             
هـب يـادگيري سـطح بـاالتر را     . )1392دهقـاني،  ( نمايد از منظر  هـب بـه ايـن مسـئله پرداختـه شـده  اسـت        

ـ          ا بيـان نظريـه زنجيـره هـاي مرحلـه اي بـه       منوط به يـادگيري اوليـه و ثبـت تجربـه هـاي اوليـه مـي دانـد  و ب
قبـل از  . ولي ايـن رونـد را طـي كنـد    اين مسئله مي پردازد كه مغز انسان مي توانـد بـا ايجـاد مجتمـع هـاي سـل      

ن كـه نظريـه هــب تشـريح و توصــيف شـود الزم اســت بيـان شــود كـه اگــر مراحـل يــادگيري در آمـوزش بــه         آ
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. ر تغييـر و طـرح ريـزي برنامـه هـاي آموزشـي مـوثر باشـد        صورتي علمي مورد بررسي واقـع گـردد مـي توانـد د    
  .بحث را دنبال كردبتوان در ذيل به توصيف و تشريح نظريه هب پرداخته مي شود تا با وضوح بيشتري 

 از اى مجموعــه كنــيم مــى تجربــه را آن مــا كــه محيطــى شــىء هــر دربــاره شــناخت شــي مــي گويــد، هــب  
 مـى  فعـال  همزمـان  كـه  سـلولى  مجتمـع هـاى  . دارد نـام  سـلولى  مـع مجت كـه  كنـد  مـى  اندازى راه را نورون ها

 كـه  وقتـى  بعـد  و سـازند  مـى  را محـيط مجتمـع هـا    در مشـترك  رويـدادهاى . شـوند  مـى  تركيـب  هـم  با شوند
 ، بـراى )شـوند  مـى  فعـال  هـم  بـا  چـون ( مـي يابنـد   پيونـد  هـم  به مجتمع ها افتند مى اتفاق هم با رويدادها اين
 همـين  بـه   و سـلولي  هـاي  مجتمـع  تـدريجي  تشـكيل  شـامل  آن نـوع  يـك . دارد وجـود  يـادگيرى  نـوع  دو هب

 كــه شــود مــي موجــب اوليــه يــادگيري ايــن. اســت طفوليــت دوران در اى مرحلــه هــاى زنجيــره ايجــاد قيــاس،
ــيا ــدادهاي و اش ــايي محيطــي روي ــوژيكي بازنم ــته نوروفيزيول ــند داش ــس. باش ــه آن از پ ــن ك ــد اي  عصــبي رش
 كـه  وقتـي  رويـدادها،  و اشـيا  رشـته  يـك  يـا  رويـداد  يـك  يـا  شـيئي  يـك  باره در تواند فرد مي پذيرفت، صورت

 بازيــابي باشــد، تــر پيچيــده محــيط چــه ي هــر تعبيــر بــه. كنــد فكــر باشــند، نداشــته حضــور مــادي لحــاظ از
 كـه  آن از پـس  ديگـر،  سـخن  بـه . آنهاسـت  شـدن  مرتـب  شـامل  بعـدي  يـادگيري . اسـت  بيشـتر  عصبي تجارب

 بنــابراين. هســتند شــدن تركيــب قابــل بيشــماري تقريبــا طــرق بــه شــدند، ايجــاد يــادگيري اصــلي واحــدهاي
  .)1393اچ السون، هرگهنان، ترجمه ؛ سيف، ( است بينشي و سريع ادراكي، بعدي يادگيري هاي

 مـي  ميـانجي  پاسـخ  و محـرك  بـين  كـه  را ذهنـي  فراينـدهاي : بـود  ايـن  كلمـه  يـك  در گفت،  2آنچه هب       
 را او نظريــه اســاس عقيــده، ايــن. كــرد توصــيف و درك شــناختي عصــب رويــدادهاي طبــق تــوان مــي شــوند
 مـي  ادراك و تفكـر  فراينـدهاي  توجيـه  بـه  عمـدتاً  زيـرا  ناميـد،  رفتـارگرا  شـبه  را آن وي كـه  دهـد  مـي  تشكيل
 ســيد ترجمــه لفرانســوا؛( شــود نمــي پرداختــه آنهــا بــه رفتــارگرا مواضــع در معمــوالً كــه موضــوعاتي پــردازد؛
  ).1386 محمدي،

 حافظـه  و يـادگيري  سـلولي  اسـاس  و عصـبي  رشـد  از مـا  فهـم  شـالوده  هـب  سيناپسـي  اصالح فرضيه            
ــوده ــن. اســت ب ــيه اي ــب توســط اصــل در فرض ــه ه ــوان ب ــانيزمي عن ــراي مك ــد ب ــع رش ــلولي مجتم ــه س  اراي
 بـه  يـا  كنـد  تحريـك  را آن كـه  اسـت  نزديـك  B سـلول  بـه  كـافي  انـدازه  بـه  A سـلول  آكسـون  يك وقتي«:شد

 ســلول دو هــر يــا يــك در متــابوليكي تغييــرات يــا رشــد از ميزانــي دارد، شــركت آن كــردن شــليك در تكــرار
                                                            

 رسـيد،  چـاپ  به 1949 درسال كه او رفتار سازمان كتاب. بود كانادايي برجسته روانشناس يك) 1904-1985( هب الدينگ دونالد - 2
 چگـونگي  و يـادگيري  بـه  هـب  عالقـه . كـرد  معرفي روانشناسي عصب پدر عنوان به را او و كرد برجسته روانشناسي در را هب موقعيت
 يـك  از پـس  ).2009الياگـا ( كنـد  درك ذهـن  هاي فعاليت با را آن رابطه و مغز عملكرد داشت تالش او. بود حافظه از اطالعات بازيابي
 و هرگنهان.(ديد آموزش پاولفي روش به و شد گيل مك دانشگاه تكميلي تحصيالت دوره وارد دانشگاهي تحصيالت در نامطمئن شروع
  ). 1392 سيف، ترجمه السون؛
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 مـي  افـزايش  B سـلول  كننـده  شـليك  هـاي  سـلول  از يكـي  عنـوان  بـه  A سـلول  كـارايي  چنانكه دهد، مي روي
  .)1393، ترجمه سيف، 2009اچ السون، هرگهنان، ( »يابد

  سلولي هاي مجتمع

 انـدازي  راه را هـا  نـورون  از اي مجموعـه  كنـيم  مـي  تجربـه  كـه  را محيطـي  شـيء  هـر  هب، نظريه به بنا         
 محيطـي  شـيء  يـك  بـه  كـه  اسـت  عصـبي  بسـته  يـك  سـلولي  مجتمـع . دارد نـام  سـلولي  مجتمع كه كنند مي

 آنيـادگيري از   شـود،  تحريـك  اسـت  وابسـته  آن بـه  كـه  شـيء  غيـاب  در عصـبي  بسـته  ايـن  اگـر . است وابسته
 سـاعتچي، (اسـت   فكـر  يـا  انديشـه  شـناختي  عصـب  اسـاس  سـلولي  مجتمـع  هـب،  نظر به. شود مي تجربه شيء

1387.(  

  اي مرحله هاي زنجيره

ــره ــه زنجي ــك اي مرحل ــلولي مجتمــع رشــته ي ــه س ــم ب ــر. اســت وابســته ه ــك در اگ  از اي رشــته محــيط، ي
. شـوند  مـي  بازنمـايي  اي مرحلـه  زنجيـره  يـك  صـورت  بـه  عصـبي  سـطح  در دهنـد  روي هم با همواره رويدادها
 ).1387 سـاعتچي، ( شـود  مـي  هـم  بـه  وابسـته  هـاي  انديشـه  از جريـاني  بـه  منجـر  اي مرحلـه  زنجيـره  تحريك

در بحث يادگيري مـداوم كـه بـر اسـاس يـادگيري پيوسـته اسـتوار اسـت تحريـك زنجيـره هـاي مرحلـه اي در             
بنـابراين در نظـر گـرفتن    . يادگيري اوليه مي تواند در شـكل گيـري زنجيـره هـاي بعـدي كمـك مـوثري نمايـد        

ي دروس چنين امري مي توانـد در طراحـي موضـوعات درسـي علـوم انسـاني مـد نظـر واقـع گـردد كـه محتـوا            
و برنامــه درســي را طــوري طراحــي كــرد كــه زنجيــره هــاي يــادگيري مرحلــه بــه مرحلــه در ذهــن و انديشــه   
دانش اموزان شـكل گيـرد و اگـر چنـين شـود دانـش آمـوزان و دانـش جويـان مـي تواننـد بـا داشـتن مجتمـع               

اسـت هـدايت    زنجيره هاي مرحلـه در يـادگيري بـه يـادگيري سـطح بـاالتر كـه يـادگيري مـداوم          هاي سلولي و
شوند و خـود بـراي يـادگير هـاي مرحلـه هـاي بـاالتر خـويش برنامـه مبتنـي بـر تجربـه هـاي زيسـته خـويش                

   .)1393اچ السون ، هرنهان، ترجمه؛ سيف، ( طراحي كرده و عمل نمايند

ع هاي سلولي به محـيط هـاي غنـي و محـدود بـراي شـكل گيـري ايـن زنجيـره اشـاره مـي            مهب عالوه بر مجت
قـدرت بيشـتري شـكل دهـد و يـا در محـيط        يط هـاي غنـي مـي توانـد ايـن زنجيـره را بـا قـوت و        كند كه مح

هاي كـه غنـي نيسـتند مـي توانـد در نقـش بنـدي و شـكل دهـي ايـن مجتمـع هـاي سـلولي و زنجيـره هـاي                
 هرنهــان، ، الســون اچ( دي ايــن زنجيــره گــردد نقــش معكــوس داشــته و ســبب ضــعف در شــكل بنــاي مرحلــه 
اي متفــاوت هــ مــداومت يــادگيري در زمــان هــا و مكــانيــادگيري  فــرد و  در نتيجــه ).1393 ســيف، ترجمــه؛

بــراي توضــيح بيشــتر الزم . يــدديگــر نقــش مــوثري ايفــا نميكنــد و نمــي توانــد در آمــوزش كمــك مــوثري بنما
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مختصـر توضـيحي در ايــن مـورد صـورت گيـرد تــا مشـخص گـردد كـه منظــور از محـيط هـاي غنــي و            اسـت  
  محيط هاي محدود و فقير چيست؟ 

  غني و محدود هاي محيط

 بـراي  بزرگسـالي  تجـارب  از كـودكي  تجـارب  كـه  رسـيد  نتيجـه  ايـن  بـه  كـرد  مي كار فيلد پن با هب كه زماني
 دسـتگاه  رشـد  و اوليـه  يـادگيري  بـر  را محـدود  محـيط  مخـرب  بـالقوه  تـأثير  هـا  پـژوهش . مهم ترند عقلي رشد

 و ذهنـي  طبيعـي  رشـد  عمـر  اوليـه  تجـارب  كـردن  محـدود  كـه  انـد  داده نشـان  مطالعات. اند داده نشان عصبي
 يـا  انسـان  دادن قـرار  بـا  تـوان  مـي  را فقيـر  حسـي  محـيط  تـأثيرات  هـب،  نظـر  طبـق  .كند مي مختل را ادراكي
 تنـوع  گويـد  مـي  رابطـه  ايـن  در هـب . كـرد  جبـران  روز در سـاعت  چنـد  تنهـا  بـراي  غني محيط يك در حيوان
 سـلولي  مجتمـع  بيشـتري  مـي شـود تـا تعـداد     داده امكـان  حيوانـات  بـه  غنـي  محـيط  توسط شده فراهم بيشتر

 در آنهـا  از تـوان  مـي  شـدند  ايجـاد  عصـبي  مـدارهاي  ايـن  وقتـي  آورنـد،  بوجـود  را پيچيـده  اي مرحله زنجيره و
  ).1393 سيف، ترجمه السون؛ و هرگنهان( كرد استفاده تازه يادگيري

 سـلولى  هـاى  مجتمـع  آهسـته  گيـرى  شـكل  شـامل  آن نـوع  يـك  :دارد وجـود  يـادگيرى  نـوع  دو هـب  براى     
 از يكـى  بـا  تـوان  مـى  احتمـاالً  را سـلولى  هـاى  مجتمـع  گيـرى  شـكل  نـوع  اين و است زندگى آغازين دوران در

 روشــنى بــه يــادگيرى، نــوع ايــن. كــرد تبيــين گــاترى، نظريــه ماننــد پاســخ، -محــرك يــادگيرى هــاى نظريــه
 اصــطالحات بــا تــوان مــى  را اى مرحلــه هــاى زنجيــره ايجــاد  قيــاس، همــين بــه. اســت گرايــى تــداعى نــوعى
 عصــب ســطح در انــد وابســته هــم بــه محــيط در كــه رويــدادهايى و اشــياء يعنــى. داد توضــيح گرايانــه تــداعى
 اى، مرحلـه  هـاى  زنجيـره  و سـلولى  هـاى  مجتمـع  تشـكيل  از پـس  امـا . شـوند  مـى  وابسـته  هم به نيز شناختى

ــادگيرى ــدى ي ــتر بع ــه بيش ــناختى جنب ــراى. دارد ش ــال، ب ــادگيرى مث ــاالن ي ــه بزرگس ــب ك ــا اغل ــنش ب  و بي
ــت ــخص خالقي ــى مش ــود، م ــاالً ش ــمن احتم ــازآرايى متض ــره ب ــاى زنجي ــه ه ــت اى مرحل ــون.  اچ(اس  ، الس
  .)1393اكبر علي سيف،:  ترجمه2009، هرگنهان

 متغيرهــاى بزرگســالى يــادگيرى و كــودكى يــادگيرى در دخيــل متغيرهــاى كــه اســت معتقــد هــب بنــابراين،
 يــادگيرى مثــال، بــراى. ســازد مــى را بعــدى يــادگيري هــاى چهــارچوب كــودكى يــادگيرى. نيســتند يكســانى

ــان ــا از احتمــاالً كــه اســت پرزحمــت كنــد فراينــد يــك زب ــره و ســلولى مجتمــع ميليــون ه ــه زنجي  اى مرحل
 و كنـد  بـازآرايى  گونـاگون  هـاى  راه بـه  را آن توانـد  مـى  شـخص  زبـان،  يـادگيرى  از پـس  امـا . يابـد  مى تشكيل

 ايجـاد  كـودكى  در يـادگيرى  بنـاى  سـنگ  هـب،  گفتـه  بـه  صـورت،  ايـن  بـه . درآورد داسـتان  يـا  شعر صورت به
 الســون.  اچ( آيــد مــى وجــود بــه اســت بزرگســالى يــادگيرى ويژگــى كــه خالقيــت و بيــنش بعــد و شــود مــى
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ودكي طبــق نظــر هــب مــي بايســت در خردســالي و كــ  ). 1393اكبــر علــي ســيف،:  ترجمــه2009 ، هرگنهــان
اگـر ايـن زنجيـره هـاي يـادگيري درسـت شـكل بسـته شـده باشـد مـي             گيـرد و مراحل اوليه يـادگيري شـكل   

ويش و بـه طـور خـود خواسـته     تواند در بزرگسالي به يادگيري مـداوم تبـديل شـود و فـرد از محـيط زيسـته خـ       
وقتـي كـه فـرد بـه ايـن مرحلـه از انديشـه ميرسـد كـه مـي توانـد خـود بـراي               .يادگيري مداومي داشـته باشـد  

ايـن مرحلـه از انديشـه فـرد را بـه سـوي خـود امـوزي و يـا بـه           . و بـا اراده انتخـاب نمايـد   خود تصـميم بگيـرد   
بـق نظـر هـب ايـن مرحلـه از يـادگيري را مـد نظـر         اگـر ط . تعبير اين مقاله يادگيري مـداوم هـدايت مـي كنـد     

ي آمـوزش  د و بـه دنبـال آن بـه هـدف سـطح بـاال      مـي تـوان انديشـه را  در ذهـن افـراد شـكل دا      داشته باشيم 
چـه نظـري دارد در ذيـل    خص شـود هـب دربـاره يـادگيري     بـراي اينكـه مشـ   . ندكه يادگيري مداوم اسـت رسـا  

  .مختصر توضيحي داده شده است

ــا شــناخت  اصــطالح اصــوالً، ــادگيري ي  هــاي مجتمــع در فعاليــت از ميــانجيگري. اســت ميــانجيگري معــادلي
 مشـخص  هسـتند  درگيـر  كـه  خاصـي  هـاي  مجتمـع  بـا  ميـانجيگري  ايـن  ماهيـت  و شـود  مي تشكيل ها نورون

يـا    خـود،  خـودي  بـه  را عصـبي  فعاليـت  ماهيـت  كـرتكس،  شـده  فعـال  ناحيـه  كه كند مي تأكيد هب. شود مي
ــه ــانيزم ذهنــي تجرب ــانجي فراينــدهاي فراگيــري. كنــد مــي تعيــين را ارگ ــداد تكــرار از شــده آموختــه مي  روي
 يـادگيري  پـس، . انجامـد  مـي  هـم  بـه  مـرتبط  هـاي  مجتمـع  تشـكيل  بـه  كـه  شـود  مـي  حاصـل  يكساني حسي

  ).1386محمدي، سيد ترجمه لفرانسوا؛(است  عصبي واحدهاي بين هدايت دايمي تسهيل از عبارتست

كمـك  موضـوع مـورد بحـث سـبب مـي گـردد تـا راه هـاي پيشـنهادي بـه حـل مسـئله             ديدن همه جانبه       
سـبب   نمـورد بررسـي و مطالعـه قـرار داد    يك مسـئله را از منظـر فلسـفي و هـم از منظـر علمـي        .بهتري نمايد

ايـن مقالـه نيـز بـراي گسـتردگي در مطالعـه و       . تا همه جوانب كلـي و جزيـي مـد نظـر قـرار بگيـرد        مي گردد 
بررسي اين مورد نـه تنهـا از منظـر علمـي و از نظـر هـب اسـتفاده كـرده اسـت بلكـه از منظـر فلسـفي هـم بـه               

  .موجود نگريسته استمشكل و مسئله 

 مــي انســاني علــوم متــون و مفــاهيم آيــا ديــد؛ بايــد حــال وكانــت هــب نظريــه اســاس بــر و راســتا ايــن در      
ــدتو ــره ان ــاي زنجي ــادگيري ه ــه را ي ــورت ب ــه ص ــي اي مرحل ــد ط ــع و كن ــلولي مجتم ــه از س ــاي يادگرفت  ه

 بـا  بتوانـد  طـوري  بـه  باشـد  داشـته  مطابقـت  كانـت  نظريـه  بـا  توانـد  مـي  هـب  نظـر  ايـن  آيـا  بسـازد؟  نخستين
 نظريـه  سـوال  ايـن  بـه  پاسـخ  بـراي  رسـيد؟  اسـت  مـداوم  يـادگيري  كـه  مقالـه  ايـن  هدف به يكديگر همپوشاني

 .شود مي مرور كانت محض عقل
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  نظريه عقل محض كانت 

 فاهمـه . براي اينكه انسان نسبت بـه چيـزي شـناخت پيـدا كنـد نيـاز دارد تـا بـه آن شـي احاطـه داشـته باشـد            
 مـي  توضـيح  طـور  ايـن  عقـل  بـا  را كادرا يـا  فاهمـه  بـين  تفـاوت  كانـت .  اسـت   دانش در شناخت راه ادراك يا

 شـناخت  بـراي  مـا  برتـر  توانـايي  عقـل  كـه  درحـالي  اسـت  شـناخت  بـراي  مـا  تـر  پـايين  توانايي فاهمه كه دهد
 را حسـي  شـهود  متنـوع  هـاي  داده يعنـي  اسـت  مفـاهيم  وسـيله  بـه  قضـاوت  كـارش  درك يـا  فاهمـه . باشد مي
 داشـتن  توانـايي  همـان  عقـل  كـه  درحـالي  سـت ا حسـي  هـاي  داده سـنتز  همـان  كـار  اين كه آورد مي هم گرد

ــا مفــاهيم: دانــد مــي نــوع دو را مفــاهيم او. ســتا حســي فقــط شــهود كانــت نظــر از. هاســت ايــده  تجربــي ي
 دلــوز،( هســتند هــا مقولــه همــان كــه هســتند محــض يــا آورنــد مــي گــرد را شــهودي هــاي داده كــه هســتند
  ).1386 پارسا،: ترجمه

چنــين  كانــتاز نظريــه و بنــابراين  در يــادگيري هــاي بعــدي مــوثر خواهــد بــود  هــا  يــادگيرينخســتين      
نشـان مـي دهـد كـه يـادگيري و       ماتقـدم  شـناخت  بـودن  واقعـي  مطالعـات كانـت در   طبـق  م؛ استفاده مي كني

 واقعـي  تـا  بـدانيم  تجربـه  بـا  منطبـق  را ماتقـدم  شـناخت  كـه  آن يكـي  ؛فاهمه در دو مرحلـه شـكل مـي گيـرد     
 تـاخر  مـا  اسـت  تجربـه  براسـاس  چـون  و نيسـت  ماتقـدم  ديگـر  شـناخت  ايـن  حالـت  ايـن  در. شود ثابت بودنش
( باشــد  شــناخت نـوع  ايــن بــودن واقعـي  ضــامن) خــدا( طبيعـي  ورا منبعــي كــه اسـت  آن دوم راه. بــود خواهـد 
 واقعــي كننــده تضــمين خــدا او نظــر طبــق و كــرده پيشــنهاد را دوم راه كانــت از قبــل دكــارت. )1392حــداد،
 مــي او. كنــد مــي پيشــنهاد را ســوم راه و كنــد مــي رد را راه دو ايــن كانــت امــا. ماســت ذهنــي شــناخت بــودن
 را شـيء  كـه  اسـت  ماتقـدم  شـناخت  ايـن  يـا  كنـد  مـي  ممكـن  را ماتقـدم  شـناخت  كـه  است شيء اين يا گويد
 اسـت  شـيء  ايـن  بلكـه  دارد تسـلط  شـيء  بـر  كـه  نيسـت  شـناخت  ايـن  كـه  گيرد مي نتيجه او. كند مي ممكن

 دربـاره  كـردن  فكـر  كـه  اسـت  معتقـد  كانـت ). 1389 ، مجتهـدي :  فردريـك ترجمـه  (دارد  غلبـه  شناخت بر كه
  ).1392 حداد،(است تاييد قابل ماتقدم شناخت پس است ممكن ماتقدم شرايط تحت شيء يك

 كــار تنهــا). 1392 عــادل،(آيــد مــي دســت بــه حــس و فاهمــه بــين كــنش از شــناخت ميكنــد؛ عنــوان كانــت
 مفـاهيم  بقيـه  و هسـتند  اصـلي  مفـاهيم  همـان  هـا  مقولـه . اسـت  حسـي  هـاي  داده كـردن  مربوط هم به مفهوم

 منبــع ســه عملكــرد بررســي بــا بايــد را اســتعاليي اســتنتاج قواعــد).  1392عــادل،(شــوند مــي مشــتق آنهــا از
 صــورت بــه محــض حســي هــاي داده. آورد دســت بــه درك يــا فاهمــه و تصــور و حــس يعنــي شــناخت ذهنــي
 مـرتبط  درك يـا  فاهمـه  طريـق  از سـنتز  ايـن  و شـود  مـي  انجـام  تصـور  توسـط  آنهـا  سـنتز  كه باشد مي متنوع
ــابراين. شــود مــي ــر فاهمــه و اســت فاهمــه خــدمت در تصــور بن ــوانين آن ب ــد مــي اجــرا را اش ق  نظــري(كن

،1390. (  
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 شـهود  اسـاس  مـا  شـناخت  همـه  كـه  رسـد  مـي  نتيجـه  ايـن  بـه  گرايـي  حـس  اصـالت  از كانـت  عبارتي به      
 شـناخت  اسـاس  بايـد  بـودن  جهـاني  بـراي  كـه  گيـرد  مـي  را نتيجـه  ايـن  گرايي عقل اصالت از او. دارد را حسي

 ايـن  از. باشـد  ماتقـدم  شـناخت  بـراي  الزم و جهـاني  پايـه  توانـد  نمـي  تنهـايي  بـه  تجربـه  زيرا باشد روحمان در
 نمـي  مـا . كننـد  توجيـه  را تقـدم  مـا  شـناخت  تواننـد  مـي  كننـد  مـي  ممكـن  را تجربـه  كـه  آنهـايي  تنهـا  اصول
 آنگونـه  را اشـياء  تـوانيم  مـي  ولـي  دريـابيم  را هسـتند  خـود  ذات در كـه  طـور  آن اشـياء  پـس  در قـوانين  توانيم

      ).  1390فوالدوند،: ،ترجمه اشتفان(بشناسيم شوند پديدارمي و رسند مي ما نظر به كه

  : كرده است  بررسي را اشكال دو استعاليي استنتاج بحث در كانت

  .تجربه با منطبق ماتقدم شناخت امكان به مربوط اشكال. 1

  . تجربه از خارج ماتقدم شناخت امكان عدم به مربوط اشكال. 2 

 بـر  را ماتقـدم  قواعـد  كننـده  شناسـايي  فاعـل  كـه  دهـد  مـي  نشـان  اول اشـكال  بـه  مربـوط  بخش در كانت      
 در. كنــد مــي توجيــه را طبيعــت ماتقــدم شــناخت اشــكال ايــن رفــع بــا ســپس و كنــد مــي تحميــل طبيعــت
ــوط بخــش ــه مرب ــه حيطــه در شــناخت محــدوديت دوم اشــكال ب ــوانين شــناخت .دهــد مــي نشــان را تجرب  ق
 قواعـد  ايـن  درك يـا  فاهمـه  چـون  بلكـه  اسـت  توجيـه  قابـل  شـود  مـي  تاييـد  تجربه با آنكه دليل به نه طبيعت

  .)1392حداد،(كند مي الزم ماتقدم صورت به را

 متنـوع  هـاي  داده كـردن  مـرتبط  آن طبـق  كـه  دارد نـام  سـنتز  اصـل  كنـد  مـي  مطـرح  كانـت  كه اصلي         
 واحــدهاي. شــود مــي ناميــده حســي هــاي داده ســنتز عمــل ايــن و اســت درك يــا فاهمــه عهــده بــه حســي
 قاعــده طبــق. درآورد ســنتز قواعــد تحــت را هــا مقولــه يــا محــض مفــاهيم و حســي هــاي داده يعنــي محــض

 درمـي  زمـاني  بـودن  خطـي  شـرط  تحـت  و شـود  مـي  مـرتبط  هـم  بـه  زمـاني  تـداوم  در مـا  ذهنيـات  همه زمان
  .آيد

  :از است عبارت دارد وجود كه براي فاهمه  اي گانه سه سنتز

  .حسي شهود در يادگيري سنتز. 1

   تصور در دوباره كردن توليد سنتز. 2

  ).1386 پارسا،: ترجمه دلوز، .( فاهمه  در مفهوم تشخيص سنتز. 3
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 و تجربـه  ي مـاده  شـود  مـي  عـارض  مـا  حـواس  بـر  آنچـه در بحث فاهمـه و سـنتز عنـوان مـي كنـد        كانت     
ــه دهنــده شــكل حــواس پيشــيني صــورت هــاي ــاده ايــن ب ــا .هســتند م ــا را خــارجي اعيــان م  مكــان در تنه

 دار ، زمـان  انـد  مكـاني  واقـع  كـه  حـال  همـان  در نيـز  بيرونـي  اعيـان  حـال  عـين  در . كنـيم  مي درك بودنشان
 از اگـر  .يـابيم  مـي  در قالـب  دو ايـن  در را حسـياتمان  مـا  شـود  آغـاز  تفكـر  اصـال  اينكه از پيش پس .هستند نيز

 يــا و عارضــي يعنــي اســت پيشــيني امكــان ايــن گويــد مــي نــه؟ يــا فطرينــد امكانــات ايــن كــه بپرســيم كانــت
 يـا  آمـده  پديـد  اينگونـه  حسـيات  سـاختار  ديگـر  عبـارت  بـه  .هسـت  كـه  جهت آن از هست بلكه نيست اكتسابي
  .)1390 فوالدوند، اشتفان،( اند شده ساخته

 و فاهمــه ي قــوه داراي كــه باشــد تصــورات ايــن داراي فــردي بايســت مــي دارد وجــود اعيــان از تصــوري اگــر
 آنگـاه  بينديشـم  آنـرا  نتـوانم  كـه  باشـد  مـن  در تصـوري  اسـت  ممكـن  صـورت  ايـن  غير در .باشد حسي دستگاه

 مـي  حـس  مـن " درك طريـق  از همزمـان  و كنـيم  مـي  حـس  ابتـدا  مـا  .بـود  خواهـد  هـيچ  واقـع  در تصـور  اين
  ).1390 ، نظري(آغازيم مي را فهم فاهمه پيشيني مقوالت و "كنم

 در مقــوالت از اســتفاده بــراي كــه كنــد مــي تعيــين پيشــيني اصــولي فاهمــه بــراي كانــت حــال ايــن بــا       
 بـراي  .اسـت  فايـده  بـي  تجربـه  بـدون  امـا  اسـت  پيشـيني  كـه  داريـم  نيـز  اصـول  از جـدولي  حسيمان ي تجربه
 امـور  تمـامي  كـه  اسـت  ايـن  معنـاي  بـه  كـه  دارد قـرار  تجربـي  انتظـارات  اصـل  كيفيـت  ي مقولـه  برابر در مثال
 ايـن  اصـول  ايـن  ي فايـده ).  1388 حكـاك، (هسـتند  درجـات  و مراتـب  عبـارتي  بـه  يـا  شدت مقدار داراي واقع
 زمـان  يـا  كيفيـت  تـوانيم  نمـي  لبتـه ا .كنـيم  پـيش بينـي   بعـديمان  تجربيـات  بـه  نسـبت  توانيم مي ما كه است
امتـداد،   داراي كنـيم  مـي  تجربـه  نيـز  آينـده  در آنچـه  هـر  كـه  بـدانيم  تـوانيم  مـي  امـا  كنـيم  پيش بينـي  را آن

   . )1389، مجتهدي:  ترجمه فردريك( بود خواهند علتي نهايت در و اندازه

از تجربيـات  فـرد  مراحلـي طـي گـردد تـا      طبق نظرات هب وكانـت  ايـن نتيجـه حاصـل شـد كـه مـي  بايسـت        
وقتـي فـرد بـه آن مرحلـه از شـناخت دسـت يابـد كـه مـي توانـد خـود بـه             . برسديادگيري و شناخت حسي به 

پــس اگــر فــرد در طــي . يــادگيري از هــر آنچــه در محــيط اســت بپــردازد  بــه يــادگيري مــداوم رســيده اســت 
ــد    ــتين بتوان ــه و نخس ــاي اولي ــوزش ه ــادگيري    آم ــتعاليي از ي ــت اس ــد و حرك ــناخت برس ــادگيري و ش ــه ي ب

اي سـطح بـاالتر برسـد  يعنـي زنجيـره هـاي شـناختي فـرد مرحلـه بـه مرحلـه            نخستين به سمت يـادگيري هـ  
شــكل گرفتــه اســت و تشــكيل يــك شــبكه يــا مجتمــع ســلولي را مــي دهــد كــه حتــي اگــر در مراحــل بعــدي 
آمــوزش، فــردي بــه عنــوان يــاد دهنــده و يــا محتــوايي مــنظم وتنظــيم شــده بــه نــام محتــواي درســي وجــود  

مـع سـلولي كـاملي در ذهـن خـويش داشـته اسـت و بـراي تكميـل كـردن           نداشته باشد فـرد بـراي اينكـه مجت   
حـال   .زنجيره هـاي يـادگيري خـويش مـي توانـد از يـادگيري حسـي بـه سـمت يـادگيري مـداوم اسـتعال يابـد             
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اگر اين محتواي اوليـه يـا نخسـتين در مبـاحثي چـون علـوم انسـاني وجـود داشـته باشـد كـه بـا امـور زنـدگي               
موضـوعي بـه نـام انسـان سـرو كـار دارد مـي تـوان افـراد يـك جامعـه را بهتـر و             روزمره نزديك تـر اسـت و بـا    

 ابتـدا علـوم انسـاني را تعريـف كـرده      حـال در ايـن جـا بـر آن شـد تـا      . كامل تر به يادگيري مداوم هـدايت كـرد  
تا مشـخص شـود منظـور از علـوم انسـاني چيسـت و در پايـان بـه ايـن مسـئله خـواهيم پرداخـت كـه ايـا مـي                

گيري ســطح بــاالتر هــاي علــوم انســاني را بــا تشــكيل زنجيــره هــاي يــادگيري بــه شــناخت و يــاد تــوان محتوا
  استعال داد؟ 

  علوم انساني 

 علـوم  از اي دسـته  بـه  موضـوع  اسـاس  بـر  چنـين تعريـف مـي شـود كـه علـوم انسـاني        انسـانيات  يا انساني علوم
 افـراد  انديشـه  و روان و انسـان،  كـنش  و رفتـار  زبـان،  فرهنـگ،  جامعـه،  چـون  مسـايلي  بـه  كـه  شـود  مـي  اطالق
 نمونـه  چنـد  تـاريخ  و سياسـي  علـوم  اقتصـاد،  مـديريت،  شناسـي،  زبـان  شناسـي،  روان شناسـي،  جامعه. دارد توجه

  .) 1392دهقاني فيروز آبادي، ( دهستن  انساني علوم هاي رشته از

ــوم ــاني عل ــال انس ــر درح ــارادايم دو داراي حاض ــلي پ ــي: اســت اص ــارادايم يك ــوم« پ ــاني عل ــدرن انس  دوم و »م
 بـا  »جديـد  انسـاني  علـوم « در. شـود  مـي  خوانـده  هـم  مـدرن  پسـت  نـام  بـا  كـه  »جديـد  انسـاني  علوم« پارادايم
ــاً هــاي روش ــي، عموم ــ تفكــري و انتقــادي تحليل ــور تعمقــي ـ  هــا روش ايــن. كننــد مــي مطالعــه را انســاني ام

سـليمان پـور،   ( گيرنـد  مـي  قـرار  مـدرن  انسـاني  علـوم  و تجربـي  علـوم  در تجربـي  هـاي  روش بـا  تقابل در معموالً
1390.(  

  اهميت و ضرورت مطالعه علوم انساني 

 مهمتــرين از يكــي علــوم ســاير بســتر و زيرســاخت عنــوان بــه انســاني علــوم نقــش و جايگــاه اهميــت، تعيــين
 زيـرا . گيـرد  قـرار  توجـه  مـورد  گـذاري  سياسـت  عرصـه  و علمـي  جامعـه  در بايـد  كـه  اسـت  مسائلي و موضوعات

 علــوم واقــع، در. كنــد مــي تعيــين را علــوم ســاير چــارچوب و دارد راهبــردي كــاركرد و ماهيــت انســاني علــوم
 ايــن از. ســازد مــي مشــخص را علــوم ســاير جهــت و جامعــه نهــايي هــدف و اســت غايــت بــه معطــوف انســاني
 علـوم  سـاير  بـا  مقايسـه  در انسـاني  علـوم  يافتـه،  توسـعه  جوامـع  ويـژه  بـه  جهـان،  كشورهاي كليه در كه روست

 هسـتند  تكنيكـي  و فنـي  كـاربردي،  غيرانسـاني،  علـوم  چـون . باشـد  مـي  برخـوردار  بيشـتري  اولويـت  و اهميت از
 اسـاس،  بـراين . نماينـد  ايفـا  خـوبي  بـه  را خـود  كـاركرد  تواننـد  مـي  معنـادار  و دار جهـت  انسـانيِ  علوم قالب در و

ــالش ــه و ت ــزي برنام ــراي ري ــعه ب ــي توس ــاي و كيف ــاه و ســطح ارتق ــوم جايگ ــراي انســاني عل ــعه ب ــومي، توس  ب
  .) 1392 فيروزآبادي، دهقاني(است ضروري علوم ساير متوازنِ و هماهنگ
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 توسـعه  خـدمت  در مـؤثري  طـور  بـه  تقريبـا  توجـه  قابـل  توسـعه  و رشـد  بـر  عـالوه  زمين مغرب در انساني علوم
 مـي  تلقـي  اهميـت  كـم  و ضـعيف  بسـيار  انسـاني  علـوم  جايگـاه  هنـوز  اسـت  گرفتـه  قرار غربي تمدن و كشورها

 بـا  مـرتبط  هـاي  پديـده  و رفتارهـا  و انسـان  نـام  بـه  كيفـي  هـاي  پديـده  بـا  ما اجتماعي و انساني علوم در. شوند
 مـي  كمـي  هـاي  گيـري  انـدازه  قالـب  در كامـل  صـورت  بـه  نـدرت  بـه  كـه  كيفـي  هـاي  پديده داريم، سروكار او

ــدازه صــورت در حتــي. گنجنــد  نيازمنــد آنهــا جانبــه همــه فهــم بــراي همچنــان كيفــي، ســنجش و گيــري ان
ــده تبيــين و درك همچنــين. هســتيم كيفــي هــاي تحليــل ــوع مســتلزم همــواره انســاني هــاي پدي  باســتان ن
 محـدود  پديـده  آن خـود  بـه  هيچگـاه  پديـده  يـك  شـرح  شـود  مـي  باعـث  امـر  ايـن . است تبارشناسي و شناسي
 گنجانـدن  قابـل  مقالـه  يـك  در آن شـرح  كـه  بـرد  مـي  زمـاني  و مكـاني  هـاي  عرصـه  بـه  را بحـث  دامنه و نشود
  ).1392شريعتمداري، ( نيست

ــه توانــد نمــي انســاني علــوم امــروزه       مهــم تــرين از يكــي كــه جــامعيتي و گلوباليتــه و جهــاني نيازهــاي ب
 نيـز،  انسـاني  علـوم  خـود  درون هـاي  رشـته  ميـان  طرفـي  از. دهـد  پاسـخ  اسـت،  بيسـتم  قـرن  در دانش الزامات

ــاد همچــون ــه و اقتص ــاريخ و شناســي انســان و شناســي جامع ــه شناســي روان و ت ــان. نيســت رابط ــوم مي  عل
 فهـم  عـدم  و ناهمزبـاني  ناآشـنايي،  هسـت،  هـم  اگـر  و نيسـت  گـويي  و گفـت  و رابطـه  هـم  قـديم  علوم و جديد
  ).1392دهقاني فيروز آبادي، ( است متقابل

ــوآوري و هــا ايــده اغلــب حاليكــه در دهــد مــي نشــان علــوم تــاريخ  و طبيعــي هــاي دانــش در بــزرگ هــاي ن
 "مونـوگراف " و "رسـاله " صـورت  بـه  اجتمـاعي  و انسـاني  علـوم  در امـر  ايـن  اسـت،  بـوده  مقاله قالب در زيستي

 رشـته  در علمـي  توليـدات  ميـزان  سـنجش  بـراي  ،"اي رشـته  فرهنـگ " تفـاوت  ايـن  بـه  توجـه  با. است كتاب و
 تمـام  بايـد  بلكـه  كـرد،  اكتفـا  شـده  منتشـر  مقـاالت  ميـزان  بـه  تنهـا  تـوان  نمـي  اجتمـاعي  و انسـاني  علوم هاي

 ســازي مســتند هــاي روش و مونــوگراف رســاله، كتــاب، شــامل هــا رشــته ايــن در مرســوم دانــش ارائــه اشــكال
  ).1390سليمان پور، ( گرفت نظر در هم كنار در را مقاله البته و طراحي و عكس فيلم، مانند

آن  منزلـت  و موقعيـت  و داشـته  انكـاري  غيرقابـل  و مالحظـه  قابـل  پيشـرفت  و توسـعه  انسـاني  علـوم  اگرچه    
 دســت شايســته و درخــور جايگـاه  بــه نيــز هنـوز  علــوم ايــن امــا نيسـت،  مقايســه قابــلبـا چنــدين دهــه پـيش   

 بيشــتري تــالش بايــد آن منزلــت و موقعيــت بهبــود و انســاني علــوم جايگــاه ارتقــاي بــراي لــذا. اســت  نيافتــه
 در انسـاني  علـوم  هـادي  و كننـده  تعيـين  نقـش  و دهنـده  جهـت  ماهيـت  بـه  عنايـت  بـا  ويـژه  بـه . داشـت  مبذول
  ).1392دهقاني فيروز آبادي، ( يابد مي بيشتري اولويت و اهميت امر اين ارزشي، و هنجاري ابعاد
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  روش پژوهش 

ــه ايــن شناســي روش بخــش در        ــا رويكــرد اســتنتاجي محتــوا تحليــل روش از مقال  اســتفاده اســتقرائي/ ب
بــراي مشــخص شــدن نــوع  لــذا اســت محتــوا تحليــل انــواع از متفــاوتي وتعــابير تعــاريف چــون و اســت شــده

  .داشت خواهيم مقوله اين از مختصر تعريفي روشي كه استفاده شده است

   محتوا تحليل

روش تحليل محتوا بر اين فرض بنا شـده اسـت كـه بـا تحليـل پيـام هـاي زبـاني مـي تـوان بـه كشـف                       
تبريــزي، ( نگــرش هــا و شــيوه هــاي درك و ســازمان يــافتگي جهــان دســت يافتــه انــد  معــاني ، اولويــت هــا ،

 منطق ها روش ساير در و امحتو تحليل در صخا هيافتر هر بر ارثرگذا تموضوعا ترين مهم .)1391
 بالعكس و ءجز به كل از حركت كهاســــــــــــت  سقيا و استقرا ديبنيا منطق دو .ستا آن در مستتر هشيوپژ
 كــار بــه مطالــب و مفــاهيم انــواع ســاختن مشــخص منظــور بــه محتــوا تحليــل ).1391تبريــزي، ( دارد نبنيا را

 بررسـي  ، برنامـه  اصـالح  و ضـعف  نقـاط  تعيـين  آموزشـي،  اهـداف  تعيـين  منظـور  تحليل محتـوا بـه    است، رفته
 آنكـه  ضـمن  اسـت  اي پيچيـده  و متعـدد  عناصـر  داراي محتـوا  .محتـوا اسـت   بـا  يادگيرنـده  شـدن  درگير ميزان
 آن و عناصـر  ايـن  تشـخيص  محتـوا  تحليـل  داليـل  از يكـي  رو ايـن  از.  دارد بـر  در نيـز  را مختلفـي  هـاي  جنبه
 آن درك گــردد بنــدي دســته و شــده شــناخته محتــوا مختلــف اجــزاي كــه صــورتي در مســلما.  هاســت جنبــه
  ).1392 ،  نفس نيك ، آبادي علي (بود خواهد مقدورتر آن انتقال و تر ساده

 و هــا پــاراگراف جمــالت، ، كلمــات( مــتن يــك اجــزاي  دادن قــرار از عبارتســت محتــوا تحليــل نيــاديتفكــر ب
 البتــه انــد شــده تعيــين پــيش از كــه مقــوالتي در)  شــوند مــي انتخــاب كــه هــايي واحــد حســب بــر امثــالهم
 جملــه از مطالــب ســاير شــامل توانــد مــي بلكــه ، شــود نمــي نوشــته و مــتن بــه محــدود تنهــا محتــوا تحليــل
 محتـوا  تحليـل  ).1391بـاقري، سـجاديه، توسـلي،    ( باشـد  مـي  نيـز  نمودارهـا  هـا و  نقاشـي  و هـا  نقشه ، تصاوير
ــراي تحقيــق شــيوه يــك ــا عبارتســت اســت ارتباطــات آشــكار محتــواي كمــي و مــنظم عينــي توصــيف ب  از ي

  ).1393تبريزي، ( است ارتباطي هاي پيام منظم و دقيق ، جامع ، علمي تحليل

به كل و از داده ها بـه سـمت نظريـه هـا حركـت مـي كنـد و منطـق قياسـي از كـل بـه             منطق استقرائي از جزء
اســتقرائي در منطــق  .جــز و از نظريــه هــا بــه ســمت گــزاره هــا و بــرعكس منطــق اســتقرائي حركــت مــي كنــد

بـه سـوي نظريـه هـا اسـت و ايـن امـر سـبب مـي شـود           سوي داده ها و گـزاره هـا    و حركت ازمطالعه و بررسي 
در ايـن مقالـه ضـمن بررسـي و     حاصـل گـردد    مبنـي بـر انتقـاد و يـا توليـد نظريـه جديـدي        ديتا نتيجه جديـ 

اسـتفاده كنـد و بـه دنبـال بحـث در ايـن زمينـه        اسـتقرائي  مطالعه نظرات هـب و كانـت بـر آن شـد تـا از روش      
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تبريـزي،  ( بتواند به نتيجـه پـيش بينـي شـده كـه تسـهيل امـر يـادگيري مـداوم در علـوم انسـاني اسـت برسـد             
1393(.  

  نتيجه گيري

ــژوهش در     ــر پ ــادگيري    حاض ــد منطــق ي ــت نق ــه جه ــانيب ــوم  انس ــمت   در عل ــه س ــادگيري ب ــدايت ي و ه
مــي علــوم انسـاني  شــود كـه   از دو منظــر مـورد بررســي و مطالعـه قــرار گرفـت تــا مشـخص      يـادگيري مـداوم   

ــن     ــوزان و دانشــجويان اي ــادگيري دانــش آم ــد منطقــي و علمــي ي ــا پيگيــري رون ــد ب ــتوان ه ســمت رشــته را ب
ــد  ــداوم هــدايت نماي ــادگيري م ــه ، فلســفي منظــر از. ي ــتعقــل محــض  نظري ــه علمــي منظــر از و  كان  نظري

. بـود اسـتفاده شـد    انسـان  مغـز  در  سـلولي  هـاي  شـبكه  تشـكيل  از ناشـي  را كـه   هـب   اي مرحله هاي زنجيره
مــي توانــد فــرد را تــا مرحلــه شــناخت يــا  دروس علــوم انســاني ايــن  پرســش كــه  چگونــه بــه پاســخ  در پــي 

شـبكه   تـوان بـا طراحـي راهكـاري در برنامـه هـاي درسـي علـوم انسـاني         آيا مـي   يادگيري مداوم هدايت كند؟ 
د طـوري كـه فـرد بتوانـد طـي گذرانـدن مراحـل تحصـيل و         هاي سـلولي را تقويـت و يـا شـكل دا     ها يا مجتمع

اســتفاده  تجربــه زيســته خــويش زنــدگي  و بــه نــوعي از وامــور روزمــره  و  حــين تحصــيل از يادگرفتــه هــا يــا
بـه طـور خـود    كند و يـا در يـادگيري هـاي بعـدي و در محيطـي مجـزا از مدرسـه و سيسـتم رسـمي آموزشـي           

  يادگيري مطالب مورد نظر و مورد نياز خويش بپردازد؟در  كارامد

اني مـورد  رونـد منطقـي دروس علـوم انسـ     محتـوا و بـا رويكـرد اسـتنتاج اسـتقرايي     تحليـل  با اسـتفاده  از روش  
ــرار گرفــت و ــارغ التحصــيالن در رشــته هــاي علــوم  نتــايج بدســت آمــد مطالعــه ق ه حــاكي از آن اســت كــه ف

اگـر فـرض   ، مطالعـه  ايـن  انساني قادر نيستند به طور خـود آمـوز مطالـب مـورد نيـاز خـويش را فـرا بگيرنـد در         
ـ       د منطقـي خـويش را طـي نكـرده انـد و نتوانسـته انـد بـه         را بر اين بگـذاريم كـه مراحـل نخسـت يـادگيري رون

مراحــل بــاالي يــادگيري هــدايت شــوند آنگــاه مــي تــوان چنــين پيشــنهاد داد كــه مــي بايســت منطــق رونــد   
ياددهي و يـاد گيـري دروس علـوم انسـاني در دروه هـاي مختلـف تحصـيل  تغييـر پيـدا كنـد و ايـن رونـد بـر              

. باشـد  سـازد  مـى  را بعـدى  هـاى  يـادگيري  چهـارچوب  ودكىكـ  يـادگيرى كـه بـه نظـر وي    اساس نظريـه هـب   
ـ       ه هب را در ايـن راسـتا مـورد نظـر     اگر نظري  يـادگيرى  نـوع  دو هـب  راىقـرار دهـيم مشـخص مـي شـود كـه ب

و  اسـت  زنـدگى  آغـازين  دوران در سـلولى  هـاى  مجتمـع  آهسـته  گيـرى  شـكل  شـامل  آن نـوع  يك: دارد وجود
 يعنـى . ه مـي شـود  داد توضـيح  گرايانـه  تـداعى  منطـق   اسـاس اسـت كـه بـر     اى مرحله هاى زنجيره ايجادديگر 
 مــى وابســته هــم بــه نيــز شــناختى عصــب ســطح در انــد وابســته هــم بــه محــيط در كــه رويــدادهايى و اشــياء
 جنبــه بيشــتر بعــدى يــادگيرى اى، مرحلــه هــاى زنجيــره و ســلولى هــاى مجتمــع تشــكيل از پــس امــا. شــوند

ــادگيريمــي دهــد   نشــانرا  ماتقــدم شــناختكــه  يكــانت در نگــاه ديگــر .دارد شــناختى  دو دررا  فاهمــه و ي
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 ثابـت  بـودنش  واقعـي  تـا  بـدانيم  تجربـه  بـا  منطبـق  را ماتقـدم  شـناخت  كـه  آن يكـي  ؛ دهـد   مـي  شكل مرحله
 ماتقـدم  شـرايط  تحـت  شـيء  يـك  دربـاره  كـردن  فكـر  كـه  را سـوم  راه و كنـد  مـي  رد را راه دو ايـن  كانت. شود

  .كند مي پيشنهادرا  است تاييد قابل ماتقدم شناخت پس است ممكن

حلـه بـه مرحلـه    سـاندن يـادگيري مـداوم مـي بايسـت مر     از اين دو چنين نتيجه مي شود كه بـراي بـه انجـام ر    
از ابتدائي ترين زنجيـره يـادگيري هـدف مـورد نظـر يـادگيري مـداوم مـد نظـر واقـع گـردد تـا بتـوان بـا طـي                

بــا در نظــر .  تجربــي بــه مرحلــه شــناختي برســد كــه يــادگيري از رونــدمراحــل منطقــي بــه ايــن اصــل رســيد 
و در هـر مكـان    العمـر  ام ت مـي توانـد خـود بـه طـور مـاد      فرد پس از رسـيدن بـه شـناخ    ،گرفتن اين پيوستگي

  . ياد بگيرد

در طراحـي برنامـه   بـه طراحـان و برنامـه ريـزان درسـي پيشـنهاد مـي شـود تـا          به عنـوان راه حـل پيشـنهادي    
دانــش آمــوزان و دانشــجويان رشــته هــاي علــوم  بتواننــد طــوري برنامــه ريــزي نماينــد كــه اگــر  ،درســيهــاي 

از نخســتين گــام هــاي آموزشــي بــه شــكلي زنجيــر وار و از    انســاني محتــواي آموزشــي و يــا برنامــه آموزشــي 
ائـه  حسـي و تجربـي ار  اطالعـات بـه شـكلي    ساده بـه مشـكل و يـا از موضـوعات عينـي و مبتنـي بـر گـردآوري         

بـه سـوي شـناخت محـيط زنـدگي افـراد سـوق داده شـود فـرد مـي توانـد بـا              به دنبال اين روند گردد و سپس 
و بـه سـمت شـناخت كـه      هدمحـيط ارتبـاط برقـرار كـر     تكميل داده ها در شبكه يادگيري خـويش بـين خـود و   

چگــونگي ز گــام پــس از رســيدن بــه مرحلــه شــناخت فــرد ااســت رســيد و در ايــن هن و هــب  مــد نظــر كانــت
 . هدديادگيري خويش اگاه شده و ادامه راه را در محيط ها و فضاهاي مختلف غير رسمي نيز  انجام 

  

  منابع

). 1393(اكبــر علــي ســيف،:  ترجمــه. يــادگيري هــاي نظريــه) 2009.( آر. بــي ، هرگنهــان -متيــو ، الســون.  اچ
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  نقش تدريس و آموزش در يادگيري مادام العمر

 
  ٣پريسا رزمه ، ٢دكتر مريم شفيعي سروستاني ،١طيبه پورقيصر

  
  چكيده

از اين . افزايش اطالعات و همراستايي آن با تغييرات گسترده و سريع، موجب ناپايدار شدن اطالعات شده است   
  . با تمام ضرورت هاي موجود آن همراه شود» مداومت«رو ، آموزش بايد با عنصري متحول كننده و پويا يعني 

، داليل »م العمريادگيري مدا«وبه ويژه  »يادگيري«، »آموزش« ،»دريست«در اين مقاله ضمن بيان مفاهيم   
ضرورت يادگيري مادام العمر و نقش دانشگاه در فراهم نمودن زمينه هاي تحقق آن مورد بررسي قرار داده شده 

  .تحقيق نيز از نوع بررسي تحليلي اسنادي استبه كار گرفته شده روش . است
 حتماليا يها چالش هعهدو از  جويند دسو دخو نفع به تتحوالاز  ناشي يها فرصتاز  هندابخو معاجوچنانكه   
 دممر به گرا. كنند زيبسترساآن  به نسيدر ايبرو  دهكر بيني پيشرا  دخو بمطلو هيندآ جامعه بايد ،يندآبر

 مي ،باشند لعمرا دامما هگيرندديا نهاو آ دشوداده  ندگيدوران ز سراسردر  يگيرديا به ختنداپر ايبر هايي فرصت
تالش براي تحقق يادگيري مادام العمر، مستلزم تالشي همه جانبه از . يندآبر هشد كرذ يها چالش هعهداز  ننداتو

 . سوي تمامي دست اندركاران آموزش و پرورش است
 
 

  ، آموزش، يادگيري، يادگيري مادام العمرتدريس: كليد واژه ها
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  مقدمه. 1
 هم آن دانشگاهي اي و مدرسه هاي دوره رسمي هاي آموزش به معطوف تربيت و تعليم ملل، برخي اذهان در شايد
 بدون را امور تصدي كامل و بالغ صورت شخصي به مقاطعي گذراندن از پس فرد كه باشد خاص سنين و زمان در
 ورود با كه درصورتي). 1391عسگري،( كند مي زندگي و گذران گيرد مي عهده به بيشتر پرورش و آموزش به نياز
 بزرگي هاي چالش امر اين كه گرفت، بر در را بشر زندگي هاي عرصه تمامي فناوري و علم حاكميت سوم، هزاره به
جديد  اهداف و ها سياست تنظيم به را ها دولت آن پي در كه آورد وجود به يافته توسعه در كشورهاي ويژه به را

 اين با اقشار مردم بين در آن كمي و كيفي سطح بردن باال و دانش و علم محور حول ها سياست اين. واداشت
 و ابراهيم زاده( گرفت دارد، شكل قرار توليد كيفيت و علمي سطح گرو در.. . و اشتغال بهداشت، رفاه، كه فرض

  ). 1388 داودي،
عشق به يادگيري موهبتي است كه خداوند در وجود انسان به وديعه نهاده است و به واسطه آن، او را بر ساير 

اين . دنياي امروز، دنياي تغييرات و تحوالت مداوم است). 1387جارويس، (موجودات برتري بخشيده است
فرآيندش چنان بارز است كه در  فناورانه در ماهيت و-تغييرات از لحاظ اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و علمي

از اين ديدگاه، يادگيري مادام العمر مي تواند ). 1389افضل نيا ،اشكوه و كلوي، (گذشته هرگز تجربه نشده است
افق هاي گسترده تري را فراهم كند، تا انسان بتواند پيوسته به رشد و توسعه دانش، مهارت ها و شايستگي هاي 

از آنجا كه قسمت اعظم دانش، . زگاري با شرايط پيوسته در حال تغيير ادامه دهدخود در سراسر زندگي براي سا
مهارت و نگرش هاي مورد نياز يادگيري مادام العمر، از طريق نظام آموزشي كسب مي شود؛ يادگيري مادام العمر 

نين شرايطي بحث در چ). 1380واگنر، (بايد به عنوان يك موضوع حياتي مورد توجه نظام هاي آموزشي قرار گيرد
يادگيري كه بتواند افراد را به يادگيرندگان مادام العمر تبديل كند يكي از دغدغه -در خصوص فرآيندهاي ياددهي

  . هاي نظام آموزشي است
  
  بيان مسئله و اهميت موضوع. 2

اد زندگي جوامع بشري در حالي به قرن بيست و يكم پا گذاشته اند كه تغيير و تحوالت سريع جهاني تمام ابع
در نتيجه، افراد در تمام سطوح نيازمند افزايش قابليت سازگاري خالقانه براي  .ها را تحت تأثير قرار داده است آن

  ). 1390عظيم زاده تبريزي،(ريشه كني مشكالت و به نيازهاي دائما در حال تغيير در سراسر دوران زندگي هستند
نياز جهت تداوم يادگيري، از طريق فرآيند آموزش كسب يا قسمت اعظم دانش، مهارت ها و نگرش هاي مورد 

در نظام هاي آموزشي انتقال صرف معلومات به همت معلم نه تنها مالك و نتيجه بخش نخواهد . تجديد مي شود
بود، بلكه با بيراهه رفتن از مسيري كه فناوري اطالعات در پيش گرفته است، آثار مخربي را نيز در تعارض با 

- مادام العمر ارتباط هاي عمدي معلم گيريديااز طرف ديگر در روند .جامعه به وجود خواهد آورد نيازهاي 
به ارتباط هاي افقي و هم سطح بين فراگيران تغيير مي يابد كه به افزايش  "من مي گويم، تو ياد بگير"شاگردي 

  ). 1387افضل نيا،(تعامالت بين فردي در يادگيري مبتني بر همكاري و هم انگيزشي منجر مي شود
 ياستو س يمالعمر جزء موضوعات به شدت مسلط در آموزش، تعل مادام يادگيريالعمر و  ، آموزش مادامهامروز
شده است و  يتهدا 1999و  1994 يها سال ينكه بن ساال بزرگ المللي ينسواد ب يسرشمار. است يگذار

العمر قرار  مادام يادگيري يوستارساالن، سواد را در داخل پ بزرگ يزندگ يها سواد و مهارت يراخ يسرشمار
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 ). 2006ورث، النگ (اند داده

بعد و جنبه  ينبا چند يافتهاصل سازمان  يك ينبلكه همچن يستن يمفهوم هنجار يكالعمر تنها  مادام يادگيري 
 يا يو بعد افق دهند يم يصگ تشخرا از تولد تا مر يادگيري يندو طول عمر كه فرا يمخصوصاً، بعد عمود. است

با . كنند يمدرسه و محل كار تمركز م جتماع،شامل خانواده، ا يادگيريمتفاوت  يها ينهزم يكه رو يگستره زندگ
 . )2007، 4سان(كند يالعمر فراهم م مادام يادگيري يارزشمند برا يليتحل ينذره ب يكابعاد  ينا يدنهم د

نياز يا عالقه  يادگيري بر عهده فراگير گذاشته شده است و يادگيران بر اساسهاي نوين مسئوليت  در نظام
آموز محوري  دانش در اين شرايط محور يادگيري از معلم محوري به. كنند موضوعات يادگيري را انتخاب مي

با توجه به . تبديل شده است تغيير يافته و نقش و جايگاه معلم از آموزنده دانش به نقش هدايت كننده و راهنما
 مختلف افراد در خصوص ضرورت و لزوم به مطالب بيان شده، شناسايي جايگاه نظامهاي غير رسمي و نگرشهاي

افضل نيا و (هاي پوياي جهاني است هماهنگي با محيط كارگيري آن در جامعه، امري اجتناب ناپذير به منظور
  ). 1389همكاران، 

  : شامل موارد زير است داند كه راي سه محور عمده مييادگيري مادام العمر را دا) 2007(٥ريانش
  كل نظام آموزش بايد در پذيرش فراگير مادام العمر تمركز كنند؛ .1
مادام العمر نياز  ها، مؤسسات و كسب و كارها نيز بر فرايندهاي يادگيري عالوه بر نظام آموزشي، سازمان .2

  دارند؛
  . ارنداشخاص در اين شرايط مديريت يادگيري را برعهده د .3

ما در عصري زندگي مي كنيم كه هر لحظه پديده جديدي در زمينه هاي مختلف وارد عرصه زندگي مي شود و از 
يك دهه تا دهه ديگر انسان با چنان تغييرات سريع مادي، معنوي، علمي و اخالقي در جهان رو به رو مي شود و 

شد، در چنين وضعيتي نياز روز افزون انسان به روش تغييرات ديروز، ديگر جوابگوي احتياجات امروز نمي تواند با
ها و محتواي جديد آموزشي كامال مشهود است و بايد به دانش الزم براي برخورد با اين تحوالت مجهز شد و 

  ). 1390زمان پور،(آموزش نقش مؤثري در اين امر ايفا مي كند
اي ورود به قرن بيست و يكم تلقي شده است كه نيل از اين رو مفهوم يادگيري مادام العمر به عنوان يكي از كليده

  . تحول در روش هاي تدريس است) 2گذر از ياددهي به يادگيري و ) 1:به آن مستلزم، دو راهكار
با افزايش حجم شگفت آور دانش در عصر حاضر، شيوه ياددهي و انتقال مفاهيم از جانب فردي دانا و توانا به 

اين گذر . ضرورت مي يابد "يادگيري"به  "ياددهي"از اين رو تحول و تبديل . فراگيران مصداق پيدا نمي كند
. و يادگيري زمينه اي براي تربيت باشد "يادگيري"ابزاري در خدمت  "تدريس"و  "آموزش"مستلزم آن است كه 

ي متحول كننده ازاين رو، آموزش بايد با عنصر. كمك گرفت "يادگيري مادام العمر"در اين فرايند، بايد از راهبرد 
لذا ضرورت شناسايي فرايندي كه آموزش را در . و پويا يعني مداومت با تمام ضرورت هاي موجود آن همراه شود

به بيان تافلر، دنياي آينده به افراد ). 1390عظيم زاده،(راستاي آموزش مداوم هدايت نمايد مدنظر قرار مي گيرد
به افرادي نيازمند است كه بتوانند به داوري هاي تكراري انجام دهند،  كم سواد و يا بي سواد نياز ندارد كه كارهاي

و بتوانند روابط جديد را در واقعيتي كه در مهم و دقيق دست بزنند و راه خويش را در محيط هاي تازه پيدا كنند 
                                                      

4 Sun 
5 Reinsch 
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  ). 1393تافلر،(حال تغيير است، تميز و تشخيص دهند
براي اين . يري مادام العمر مورد بحث و بررسي قرار مي گيرددر نوشتار حاضر نقش تدريس و آموزش در يادگ

  .مباني نظري و نتيجه گيري ارائه مي شود مرور پيشينه ها،روش شناسي، منظور، مقاله در چند بخش تاريخچه،
  
  مرور پيشينه ها.  3

ها نشان از رابطه و تاثيرات يرمتغبررسي پيشينه هاي مرتبط با يادگيري مادام العمر با تدريس و آموزش و ساير 
پژوهشي كه توسط از جمله اين پژوهش ها مي توان به . فرآيند رفتاري و يادگيري افراد دارد ر برمتغيمثبت اين 

صورت  "در چين يادگيري مادام العمرروند . از آموزش تا تدريس"تحت عنوان) 1997(كال مينك، زايبلو و هونگ
وزش هاي سنتي كه تنها متناسب براي بزرگساالن است و نقش يادگيري مادام در اين مقاله به مقايسه آم .گرفت

در همين زمينه در تحقيقي ديگر كه توسط ديويد و . دنالعمر در ميزان انگيزه و پيشرفت فردي انسان ها مي پرداز
به بررسي  در اين مقاله. صورت گرفت "موضوع هاي انتخابي و يادگيري مادام العمر"تحت عنوان) 2007(برانسل

انتخاب، آموزش و يادگيري مادام العمر كه از طريق آن به جست و جو در داخل و انطباق آن در بازاركار است 
همچنين ، به مباحثه مطلوب و موفق و درك از فرصت هاي متعدد شركت كنندگان معتقد  .پرداخته شده است

يادگيري "در مقاله اي تحت عنوان ) 2014(يويديكي ديگر از تحقيقات خارجي كه توسط ليزا ،تيلور و د. بودند
نتيجه بدست آمده . با نظرسنجي آن الين اين تحقيق انجام شد. پرداختند "مطالعه دلفي:مادام العمر در پرستاران

   .از نقش يادگيري مادام العمر در ايجاد ذهن فعال دارد 
طراحي مدلي براي برنامه هاي بر "عنوان در پايان نامه دكترا خود تحت ) 1389(در بخش داخلي، مجتهد زاده

پرداخت ايشان در اين پژوهش ابتدا انواع شيوه  "خط آموزش مداوم بر اساس اصول تعامل در يادگيري الكترونيكي
نتايج حاكي از آن است كه استفاده از روش هاي . هاي ارائه تعاملي را در قالب پرسشنامه جمع آوري نمود

ت باليني را بهبود ميبخشد، نتايج اين مطالعه مي تواند به متوليان طراحي و ارائه آموزشي مناسب، كيفيت خدما
در پايان نامه كارشناسي ارشد ) 1391(همچنين كوچكي . برنامه هاي آموزش مداوم اينترنتي در ايران كمك كند

بررسي رابطه بين عوامل كليدي دانشگاه نوآور با گرايش دانشجويان به يادگيري مادام  "خود تحت عنوان
پرداخت كه جامعه آماري اعضاي هيئت علمي و دانشجويان، روش نمونه  "مطالعه موردي دانشگاه شيراز:العمر

غالب ياگيري مادام  بعد)1:يافته ها نشان داد. گيري خوشه اي و ابراز مورد استفاده دو مقياس محقق ساخته بود
عوامل كليدي دانشگاه از ديدگاه اعضاي هيئت علمي و ) 2. العمر از ديد دانشجويان در بعد اجتماعي مي باشد

پژوهش ديگري  .دانشجويان پيش بيني كننده مثبت و معنادار گرايش دانشجويان به ياگيري مادام العمر مي باشد
با   "بررسي مباني نظري آموزش مداوم"ي ارشد خود تحت عنوان در پايان نامه كارشناس) 1393(زمان پور  كه

حاكي از آن  ايشان يافته هاي تحقيق.تحليلي و بر اساس منابع كتابخانه اي پرداخت -روش پژوهشي توصيفي
است كه هر چه افراد نسبت به تغيير و تحوالتي كه در جامعه روي مي دهد ، آگاه تر باشند بهتر مي توانند مسير 

ارت ها و لذا براي ايفاي بهتر وظايف نياز است به طور مداوم به كسب دانش، مه. ه جامعه را تعيين كنندآيند
  .نگرش هاي الزم بپردازند
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  روش شناسي مطالعه.  4
تا با ياري جستن از  بوديم؛ نقش تدريس و آموزش در يادگيري مادام العمردر پژوهش پيش رو  به دنبال بررسي 

و كتابخانه اي از كتب و مقاالت مرجع در اين زمينه و نيز برخي پايان نامه هاي انجام گرفته، با  استنادات آرشيوي
رويكردي تماما كيفي به بررسي موضوع قابل بحث  منطقي و با "استنتاجي-استقرايي"مجموعه اي از استدالالت 

  .ته ايمتوصيفي نيز ياري جس-در اين چارچوب ،از پاره اي تدابير تحليلي .بپردازيم
  
  بحث و بررسي.5

توجه ادبيات حاضر به محور شناخت حاصل از ياگيري معطوف است و كمتر به واژه ي كالسيك آموزش بر مي 
آيا مي توان يادگيري اوايل زندگي را در بقيه ي : نكته ي قابل توجهي كه مطرح مي شود اين است كه . خوريم

اند مالك خوبي براي برخورد با مسائل عمر مورد استفاده قرار داد؟ آيا داشتن دانش و اطالعات ناپايدار مي تو
در حالي كه يادگيري مادام العمر به جاي تمركز روي .  زندگي امروزه باشد؟ چنين امري ممكن به نظر نمي رسد

يادگيري يكنواخت در يك برهه از زندگي، و استفاده از آن در بقيه عمر، ناگزير از پراكنده سازي تمامي حواس و 
رتاسر عمر است تا بتوانيم متناسب و درخور با تغييرات روزمره زندگي و همراه با آن ها س درامكانات يادگيري 

 ).2003ريچارد و ولف،(امكانات معيشتي خويش را در اين تطابق يابي جديد بهتر ميسر سازيم

  
  تعاريف . 1.5

  يادگيري. 1.1.5
كسب «ياري از معلمان يادگيري را اكثر مردم و بس. هاي گوناگوني ارائه شده است ، تعريف»يادگيري«براي 

فردي به فرد انتقال مفاهيم علمي از «عده اي از مربيان آن را . مي دانند» اطالعات، معلومات يا مهارتهاي خاصي
  ). 1379 سيف،(تصور مي كنند» ديگر

يادگيري با هر بينشي كه تعريف شود، اساس رفتار انسان را تشكيل مي دهد و نخستين صفت در هر حال 
در واقع، يادگيري فرايندي است كه طي آن رفتار موجود زنده، بر اثر . )1387شعباني،(است» تغيير«مشخص آن 

اما جامع ترين تعريفي كه تاكنون از يادگيري ارائه شده،تعريف هيلگارد و ) . 1384شعباني، ( تجربه، تغيير مي يابد
تغييرات نسبتا پايدار در رفتار بالقوه فرد، بر اثر تجربه يادگيري عبارت از فرايند «آن ها معتقدند . ماركوئيز است

و نمي توان آن را به حالت موقتي بدن مانند آنچه بر اثر خستگي، بيماري يا مصرف داروها پديد مي آيد » است
  ).1390سيف، (نسبت داد 

  
  يادگيري مادام العمر .  2.1.5

 ٨، يادگيري مستمر٧، يادگيري مادام العمر٦دوران زندگي يادگيري در :،تحت عناوين ديگري مانندمداوميادگيري 
ماهيت حقيقي در اين نوع آموزش، تربيت آن گونه انساني است كه بياموزد چگونه نيات و افكار . هم آمده است
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خود را بيان كند، چگونه محيط را مورد پرسش قرار دهد و هر چه بيشتر شخصيت واقعي خود را بازيابد و 
  . بازنمايد

  :يادگيري مادام العمر را اينگونه تعريف نموده است) 1997(نديسمابرا
  . فرايندي كه طي آن هم افراد شاغل و هم افراد بيكار به طور مستمر و پيوسته خود را پرورش مي دهند

  . فرايندي كه مي تواند هم فعاليت هاي رسمي و هم فعاليت هاي غيررسمي را شامل شود
ساختارهايي براي نهادينه شدن يادگيري مادام العمر و خلق شرايطي براي تسهيل فرايندي كه منجر به ايجاد 

  . يادگيري و نحوه ي يادگيري مي شود
براماي در متون مربوط به يادگيري مادام العمر اين واژه را به معناي يادگيري چگونه آموختن، يادگيري در سراسر 

بر يا خودحمايتي، يادگيري بدون حد و مرز و سواد اطالعاتي زندگي، يادگيري فارغ از انتخاب، يادگيري خود راه
  ). 1390براماي و پاترسون به نقل از محمدي مهر و همكاران،(به كار مي برد

يادگيري مادام العمر، رشدي است كه جهت آن را «در تعريفي از يادگيري مادام العمر مي نويسد ) 1981(گراس
تنها ثروت واقعي . و جهان و كسب مهارت ها و توانايي هاي جديد خود شخص تعيين مي كند، يعني فهم خويش

آموختن مداوم، يعني فرح و شادماني نحوه كار با . كه فرد از كف نخواهد داد، سرمايه گذاري بر روي خود است
» اشياء، شعف و شورآگاه شدن از برخي زيبايي هاي تازه جهان، لذت ساختن چيزي به تنهايي يا با ديگران

 ). 1372جامي،فر(

  
  آموزش . 3.1.5

به معناي فرايند انتقال آگاهي ها، نگرش ها و مهارت ها از فرد يا گروهي به فرد يا گروه ديگر به منظور ايجاد 
همگامي نظام آموزشي هم راستا با نيازهاي رو به رشد و تدوين برنامه جامع . تغيير در ساختارهاي شناختي است

عيت، معني و مفهوم آموزش را غناي بيشتري آموزش بر مبناي دو اصل مهم يعني استمرار و مداومت و جام
  ). 1385مطهري نژاد،(بخشيده است

  
  تدريس .4.1.5

عبارت است از تعامل يا رفتار متقابل معلم و شاگرد، بر اساس طرحي منظم و هدفدار معلم، براي ايجاد تغيير در 
ا و شيوه هاي رفتار و به طور كلي تدريس مفاهيم مختلف مانند نگرش ها، گرايش ها، باورها، عادت ه. رفتار شاگرد

  ). 1383ميرزا محمدي،(انواع تغييراتي را كه مي خواهيم در شاگردان ايجاد كنيم، در بر مي گيرد
مي داند كه منظور از آن تغيير روش هايي است كه  "بين االشخاصي"تدريس را هر شكلي از ارتباط ) 1963(گيج

  . وش ها رفتار كنندبدان ر ديگر افراد مي توانند و مي خواهند
  

  تاريخچه يادگيري مادام العمر. 2.5
مطرح شده  از اوايل قرن بيستم، مفهوم آموزش مادام العمر به شكلي جدي تر از آنچه در طول تاريخ وجود داشته،

ظاهر ساده، داراي مفهومي چند منظوره است كه مي تواند براي  هه بژتاريخچه موجود نشان مي دهد اين وا. است
  ). 1391غالمي،(افراد و جوامع مختلف، معاني متفاوتي دشته باشد

در بحث هاي يونسكو  1960مفهوم آموزش در طول زندگي به عنوان اصطالحي علمي، براي اولين بار در دهه ي 
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بعد از برگزاري دومين كنفرانس جهاني آموزش . شددر خصوص تحوالت آينده در آموزش بزرگساالن مطرح 
، از كشورهاي عضو يونسكو خواسته شد انواع مختلف اموزش غير رسمي و غير مدرسه 1996بزرگساالن در سال 

اي را وارد نظام آموزشي خود كرده و براي همه افراد فرصت هايي جهت ادامه يادگيري در طول زندگي فراهم 
البته از لحاظ تاريخي، قديمي . طه ي آغاز پيدايش تفكر آموزش و يادگيري مادام العمر شداين خواسته نق. نمايند

جاهد و (ترين توصيه ها و توجه هاي جدي به يادگيري مادام العمر به ظهور دين مبين اسالم بر مي گردد
  ). 1391همكاران،

در نخستين آياتي كه بر پيامبر  در مكتب اسالم بر آموزش و پرورش تا پايان عمر تأكيد بسيار شده است و
) ص(پيامبر اسالم ). 1390صباغيان،(نازل گرديد اولويت دانش و شناخت مورد تأكيد قرار گرفتند) ص(اكرم

؛ در همين راستا، اظهار داشته ) ز گهواره تا گور دانش بجوي(»اطلبوالعلم من المهد الي الحد«فرمودند كه
عدم محدوديت جنسيتي،سني،مكاني و . »يري دير نيستهيچ سني براي شروع آموزش و يادگ«:است

زماني،استمرار و مداومت، توأم بودن يادگيري با تفكر و عمل و عدم محدوديت در منابع يادگيري از مهمترين 
جاهد و (ويژگي هاي آموزش و يادگيري هستند كه در آيات و روايات اسالمي به وضوح بيان شده اند

  ).1391همكاران،
  

 يستدر يروش ها سهمقاي. 3.5

شود بلكه  يپرداخته نم يساست تنها به تدر يانآن نما ، همانگونه كه از ظاهريادگيري – يدهياد يندفرا در
 يليتمام دروس دوره تحص ينكهتوجه به ا باآن قرار دارد  يگرد يدر سو يادگيريسو و  يك در يسو تدر يدهياد

  . قائـل شد يلدروس حا ينتوان ب ياند نم مرتبـط يگرخاص به همد يبه گونه ا
تحليل الگوها و روشهاي تدريس حاكم بر مدارس و عملكرد آنها مي توانند راه گشاي بسيار مناسبي براي معلم  

  . در امر تدريس باشد
 

 يادگيري -يند ياددهي فرا در ينو نو يسنت يها روش مقايسه). 1(جدول

  »فعال «يننو روش »فعال يرغ«  يسنت روش

 حفظ و خوانند مي را قوانين هاو تجربه مفاهيم، فراگيران
  . بسپارند خاطر به كه كوشند مي و كنند مي

 توليد در، تجربه كسب يا و ها فعاليتانجام ضمن فراگيران
 را تجربه هر نتايج مستقيم طور به و دارند شركت مفاهيم

  . آورند مي دست به

 پس اند، سپرده خود ذهن به، امانت طور به چه هر فراگيران
 مي مسترد را دريافتي هاي امانت، آزمون هنگام و دهند مي

  . دارند

 پردازند، گو مي و گفت و بحث به گروهافراد تمام با فراگيران
 به و مقايسه يكديگر با را خود نظرات كنند، مي كار هم با

 دانش فراگيري به و پردازند مي خود اشتباهات تصحيح
  . رسانند مي ياري

حلنقشوكندميتدريسسخنراني روش با اغلب معلم
 ها تمرين حل به، دهد مي تمرين(كند مي ايفا را مسائل
  . )كند مي توجيه را مفاهيم مثال با كند، مي كمك

 به مستقيم پاسخ جاي به و است يادگيري راهنماي معلم
، فراگيران از متعدد هاي پرسش با تا كوشد مي پرسشها،

 انديشيدن به را آنها و هدايت صحيح هاي پاسخ به را آنها
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  . كند ترغيب
ميخالصهراكتابگويند، مطالبمي جزوه اغلب معلمان
 حل هاي كتاب از استفاده سوي به را فراگيران و كنند

  . دهند مي سوق مسائل

 دهند، پرسش نمي اي كليشه پاسخفراگيران به معلمان
 گفت فرصت و باشد بحث قابل كه كنند مي مطرح را هايي

  . كند مي ايجاد آموزان دانش براي را گو و

 به فرايند اين در فراگيران و دهد مي تكليف كالس به معلم
  . هستند تماشاگر عنوان

 كمك ديگران از كه كند مي تشويق را فراگير معلم، هر
 و كند تجربه بسازد، وسائلي خود هاي نظريه براي بگيرد،
  . دهد گزارش را نتيجه

  . كند مي نظارت معلم و سرگروه كار غياب و حضور .كندمي كنترل را كالس معلم
فراگيرانواستفعالكامالٌآموزش ي صحنه در معلم

  . هستند ساكت
 و كنند مي فعاليت آموزش يصحنه در فراگيران

  . است آنها هاي فعاليت معلم،راهنماي
كند، پاسخ پرسش هايحل مينتمر دهد، يم ينمعلم تمر

كند و جزوه  يم يسكند، تدر يدهد، رفع مشكل م يرا م
  . يدگو يم

 معلم و كنند مي بحث گروه اعضا باشاگردان شيوه ايندر
 مي هدايت صحيح پاسخ طرح به را آنان لزوم صورت در

  . كنند
دانستنيكسبومحفوظاتبرتكيهو است دادن ياد هدف
  . ضروري غير و ضروري هاي

 مادام هاي يادگيرنده به است، فراگيران يادگيري هدف
  . شوند مي تبديل العمر

  . مي باشد اطالعات آوري جمع تكاليف .باشدمي.. .ورونويسي تكاليف، بيشتر
  ).1382 آقازاده، و احديان،: (منبع

 هاي روش ديگر نمي توان با .وظيفه و مسئوليت معلم امروز نسبت به گذشته سنگين تر و پيچيده تر شده است 
 امر در و مدرسه در فعاليت امروز. داد سوق پيشرفته و پيچيده تحول يك سويه ب را آن افراد و جامعه سنتي

ر نمي توان با طرز تلقي گذشته به شاگرد و تربيت ديگ. است شده انسان ها زندگي از عظيمي بخش خود آموزش
  . او نگريست

تاثير موقعيت و امكانات مناسب بر هيچ فردي پوشيده نيست، اما امكانات و تجهيزات بدون وجود معلم كارآيي 
معلم با شناخت امكانات به تجهيز مناسب محيط آموزشي مي پردازد، محيط و امكانات . الزم را نخواهد داشت

آورد و با شناخت استعداد، عاليق و آموزشي را سازماندهي مي كند، موقعيت آموزشي مناسب را به وجود مي 
البته چنين نقشي به دانش و اعتقادات معلم . توانايي شاگردان، آنان را در طريق صحيح يادگيري هدايت مي كند

  . بستگي دارد
  
  
  
  
  

 راهكارهاي توسعه و تعميق يادگيري مادام العمر در نظام آموزشي. 4.5

 »يادگيري«به » ياددهي«گذر از .  1.4.5
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اين شيوه در گذشته به دليل عدم . استوار است» گرفتن«و » دادن«عملكرد سنتي خود، بر اساس  آموزش در
گستردگي دانش، معلم را تنها منبع تصور مي كرد كه نقش عمده وي در ياددادن و انتقال دادن اطالعات به 

شيوه ياددهي و انتقال مفاهيم از عصر حاضر،  ليكن با افزايش حجم شگفت آور دانش در. فراگيران خالصه مي شد
» يادگيري«به » ياددهي«از اين رو تحول و تبديل . جانب فردي دانا و توانا به فراگيران، مصداق پيدا نمي كند

در آينده بي سواد كسي «در نتيجه، . اين گذر مستلزم آن است كه فرد شيوه آموختن را بياموزد. ضرورت مي يابد
  ).1393تافلر، (»، بلكه كسي است كه ياد نگرفته است كه چگونه يادبگيردنيست كه نمي تواند بخواند

آموزش متكي بر انتقال صرف محتوا و موضوعات ثابت، ديگر مناسب حال و آينده نيست، آنچه بيش از همه مورد  
مي است اين موضوع كه روح يادگيري مادام العمر را شكل مي دهد، » ٩يادگيري چگونه يادگرفتن«است  نياز

البته اين فرايند، به معناي كاهش نقش . تواند امكان سازگاري فرد را با دگرگوني هاي سريع آينده ممكن سازد
معلم علم را نمي آفريند، بلكه كارگزار ارتباط . وظيفه معلم، وظيفه قابله است«معلمان نيست، به بيان سقراط 

كار اساسي وي آن است كه به . عمل مي كند است و ميان شاگرد و سرچشمه هاي خالقيت به منزله ميانجي
  ). 1380ماير، (» كه مدخل روشنگري او است كه در درون خود نيرويي دارد شاگرد بفهماند

 
 تحول در روش هاي تدريس.  2.4.5

مؤثرترين و كارسازترين مؤلفه نظام تعليم و تربيت، معلم يا همان كارگزار اصلي و حقيقي است كه عملكرد و 
به عبارتي تعليم و تربيت، اساساً . يادگيري متجلي مي شود -يش از هر چيز در روش هاي ياددهي كنش وي ب

است و روش هاي تدريس است كه نحوه تعامل و شيوه به » دانش آموز«و » معلم«تعامل دو قطب سيال يعني 
 . كارگيري امكانات و شرايط محيطي را آماده و تسهيل مي كند

لعمر، مي طلبد كه راه هاي متنوع يادگيري مورد تشويق قرار گيرد و امكان فعاليت و ماهيت يادگيري مادام ا
روش حل «اين از ديدگاه هاي ديوئي است ديدگاهي كه بر . درگير شدن فراگير را با موضوع آموزش فراهم آورد

راهم كردن، حفظ هدف عمده در اين روش پرورش اذهاني انعطاف پذير و هوشمند است، نه ف. تاكيد دارد» مسئله
اگر شاگردان در زمان اشتغال به تحصيل در «پرسش اساسي اين است . كسب راه حل هاي آماده كردن دانش و

يادگيري هاي خود را تداوم  و» مدرسه، شيوه فكركردن را نياموزند، چگونه مي توانند به يادگيري ادامه دهند
دگيري مادام العمر، ما به يك تحول اساسي و جدي در براي نيل به اهداف يا). 1389اسميت و هولفيش،(بخشند 

  . روش هاي تدريس كه مبتني بر تعامل بين معلم و دانش آمور باشد، نياز داريم
 

 تقويت يادگيري مشاركتي.  3.4.5

جمله، وسيله اي براي  يادگيري مشاركتي، مي تواند به عنوان راه حلي براي مقابله با انبوه مشكالت آموزشي از
ت مهارت هاي ادراكي، جايگزيني براي گروه بندي دانش آموزان بر اساس توانايي هايشان، آموزش هاي تقوي

جبراني، تقويت روابط اجتماعي بين دانش آموزان، باالبردن قدرت تحمل آنان، نحوه انجام فعاليت ها به شكل 
. گيرد قرار استفاده مورد … گروهي، پذيرش ديگران و احترام به نظرات آنان، تقويت حس مسئوليت پذيري و

. طلبد مي را آن يادگيري مادام العمر نيز كه است گروهي كارهاي انجام و يادگيري به شوق همان آن برآيند ليكن
ريك در روش پروژه ورت گروهي كه مبتني بر همكاري بين دانش آموزان است توسط كيل پاتص به آموزش تجربه

                                                      
9 Learning by Doing 
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ست، در طرح دالتون، كارلتن واشبورن، در طرح وينتكا و سلستين فرنه در احداث چاپخانه و ا خانم هلن پاركه
در اين تجربيات نشان داده شده كه چگونه مي توان . روش هاي كار گروهي كوزينه و ديگران به اجرا درآمده است

ه وجود آورد، تقويت كرد و آزادي، خالقيت، هدفمندي و مسئوليت هاي فردي و اجتماعي را در فرآيند يادگيري ب
  ). 1385دوتران، (انگيزه را براي يادگيري گسترش داد 

  
 رشد خالقيت در فرآيند يادگيري.  4.4.5

اگر يادگيري به معناي به وجود آوردن شرايطي بيان شود كه . ، اساس يك آموزش و پرورش فعال است١٠خالقيت
يدن به هدف تغيير مي دهد، اين منظور بايد در پرتو تحت آن، يادگيرنده آگاهانه روش هاي خود را براي رس

خالقيت، فرآيند تغيير و تحول، توسعه و دوباره سازي دانش موجود . موقعيت هاي خالق گونه هدايت و انجام شود
اما نظام آموزشي از ايفاي اين . تايلر، خالقيت را شكل دادن تجربه ها در سازمان بندي هاي تازه مي داند. است

از اين رو، نظام آموزشي بايد تمهيداتي را فراهم كند كه دانش آموزان فرصت آن . يادين غفلت ورزيده استنقش بن
راه نخست، تدريس : چنين تمهيداتي از دو راه امكان پذير است. را بيابند تا از تمام استعدادهاي خود بهره بگيرند

نش آموزان و راه دوم، تغيير شكل برنامه هاي خالقيت به عنوان يك درس يا مهارت مستقل در برنامه درسي دا
اول اين كه آگاهي ما درباره خالقيت چندان كامل . براي اولويت راه دوم دو دليل وجود دارد. درسي كنوني است

نيست كه بتوان آن را به عنوان يك موضوع مجزا در برنامه درسي گنجاند، ديگر آن كه خالقيت، فرآيندي مجزا 
رشد قواي خالق، انديشه نقاد و پرسشگر را به جوالن ). 1393تافلر، (ي از انواع فعاليت ها است نبوده بلكه تركيب

مي آورد و ضمن ايجاد شوق و رغبت به يادگيري، عرصه يادگيري هاي درون مدرسه را به بيرون از مدرسه، پيوند 
   .مي دهد، اين آرماني است كه يادگيري مادام العمر نيز آن را دنبال مي كند

 
  توجه به آموزش كاركنان سازمان به ويژه معلمان.  5.4.5

آموزش باعث ارتقاي قدرت درك، تجزيه و تحليل، شناخت، بينش و بصيرت، براي انجام وظايف محوله و نيز 
بدون ناديده (در نظام آموزشي، از جمله عوامل مهم و تأثيرگذار . رويارويي با چالش هاي جديد شغلي مي شود

كه در سمت معلم، كارگردان اصلي  هستندكيفيت تربيت، كارآيي و كفايت كساني ) ر ساير عواملگرفتن تأثي
هيچ تعليم و تربيتي نمي تواند «: اين اهميت به حدي است كه بايد اذعان كرد .هستند صحنه هاي تعليم و تربيت

ثبيت يادگيري مادام العمر، بايد بدين لحاظ در راستاي تقويت و ت» . فراتر از سطح توان معلمان خود پيشرفت كند
توجه به انتخاب و استخدام معلمان . 1: نقش معلم متحول شود؛ چنين تحولي مديون چهار اقدام اساسي

و توجه خاص به آموزش هاي ضمن خدمت آنان ) تربيت معلم (اصالح آموزش معلمان . 2ومعيارهاي اصولي آن 
نفيسي، (ط و امكانات پژوهشي براي معلمان عالقه مند است ايجاد شراي. 4ايجاد نظام شايستگي معلمان . 3

1380 .(  
دگرگوني هاي نظام آموزشي، . عوامل چهارگانه فوق، به طور نظام مند بر كارآيي و كيفيت معلمان اثر مي گذارد

گسترش و تنوع رشته ها و موضوعات درسي، مشاغل و حرف، تحول در روش هاي تدريس و كتب درسي، تحول 
اران نظام آموزشي، به ويژه معلمان، از جمله داليلي است كه ايجاب مي كند كارگز ...در شيوه هاي ارزشيابي و 
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  .تحت دوره هاي آموزش علمي، سيستماتيك و هدفمند قرار گيرند
ه عبارتي، پرورش روح يادگيري مادام العمر در نظام آموزشي، مستلزم معلماني است كه شوق آموختن و ب 

ا و توانايي هاي خود را به بصيرت حرفه اي دارند و مي توانند مهارت ه. يادگيري در وجود آنان شعله ور است
  . منصه ظهور رسانند و تأثيري نگرشي و علمي بر دانش آموزان داشته باشند

 
   رالعم ممادا يادگيري رآموزش عالي د نقش نظام. 5.5
رشد و توسعه  يبرا يديكل يتصالح يه هازموسسات آمورش عالي به عنوان حو يگره دانشگاه ها و دامروز

به  يموسسات ينبر چن ييكشورها فشارها زا ياريدر بس ين،بنابرا. دشون يرنظر گرفته ممادام العمر ديادگيري 
و  يمو فن تعل يدرس يدر برنامه ها تغييردر جهت  يددانشگاه ها با. منظور گسترش و توسعه آنها وجود دارد

، ١١و همكاران نسبيت(دحضور در جامعه دانش محور گام بردارن يافراد برا يشترب يآمادگ يدر راستا يتترب
2007 .(  

ات العار مط يتعداد. نقش وجود دارد ينا يفايا يموسسات و دانشگاه ها در راستا زا يبرخ ييردال بر تغ يهدشوا
آمورش عالي در  يم هاانظ ييرتغ يمختلف، نشان دهنده چگونگ يمادام العمر در كشورهايادگيري خصوص  در

 يگوناگون يبر جنبه ها ييراتتغ يناست و ا مرمادام الع يرندگانيادگ نيازهاي زا يمناسب با برخ يجهت برخورد
كربر و (مختلف موثر است يو ارتباطات اجتماع يزي، طرح رعمناب ي،دانشگاه، بودجه بند يياجرا يستمهمچون س

  ). 2005، ١٢مهينا
اطالعات و رشد  يمانند جمع آور يديجد يمادام العمر مستلزم توسعه مهارت هايادگيري  يتوسعه نگرش ها

تا  دشون يسازمانده يه ايوبه ش يدبا يشموسسات آموز. استيادگيري مرتبط با  يالته و تمايژو ينگرش ها
 يآور دستبه  يو مهارت ها يزندگ يمهارت هايادگيري،  يمهارت ها ي،اجتماع يمهارت ها يادگيرندگان

را به  تيجامعه اطالعا نيازهايبا  يقدر تلف يوترياد كامپوس يو توانمند يندرا كسب نمايادگيري  يفرصت ها
 شيآموز يبر مهارت و برنامه ها يمبتن يبرنامه درس يدمهارت ها با ينبه ا يابيدست يبرا ي،به عبارت. دست أورند

مادام  يادگيرندگانفراهم شود تا  يالملل يبنو  يمل يآموزشي و شبكه ها يهمانند استفاده از نرم افزارها يتيحما
  ). 2009، ١٣دميرل(يابندالعمر پرورش 

 يمشخص م يمل يها يانيهدر خيلي از منشورها و ب يبه شكل برجسته ا مر،مادام العيادگيري اگرچه عبارت 
مادام يادگيري ه يشبرنداهبردها و عوامل پرو درك  يدر آموزش رسم يجعملكرد را بين يشود، اما ارتباطات كم

 اناييارتباط و تو يجادا يبرا زشيآمو يستمدر س يديباورند كه ضعف شد ينها بر ا يليخ. العمر وجود دارد
موضوع  ينمادام العمر باشد، اما ايادگيري مجذوب  يدآموزش با. مشاركت در آموزش مادام العمر وجود دارد

، ١٤هلتربان(دتوسعه دهن يقطر ينا زرا ايادگيري دنبال كردن  ياقو اشت يتدهد كه افراد ظرف ينم يضمانت كاف
1999 .(  

 ،)يسو تدر يانتمركز بر مرب يبه جا(يادگيري و  يادگيرندگانو تمركز بر  يريانعطاف پذ ي،فردساز منحصر به
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نگرش ها در  ينهستند از مهم تر دانشندگان زكاشف و سا يانكه در آن دانشجو يقويادگيري  يها يطمح يجادا
  ). 2002، ١٥كيلي(موزش عالي استمادام العمر در آيادگيري  يمارادپ

به سطح  يدنرس يبرا يهر كشور يمادام العمر برايادگيري باشد كه  يتواقع ينبه ا يارهوش يدعالي با آموزش
 يراثتوسط دانش بهتر، درك م يفرهنگ يتخالق ي،سعه اجتماعي، تواقتصاد سالم بوم داشتن يداري،الزم از پا

 ي،بشر يها يشهصلح براساس اند ي،الملل يبنو  يتوازن داخل ،عالي يزندگ يبه استانداردها يابيدست ي،فرهنگ
  ). 2009، دميرل(الزم است هطرف تحمل و احترام دو ي،دموكراس
 يبرا يشرفتهپ يزاتجهتبه  يو دسترس يشمندانقابل توجه وجود اند يتبا مز يراخ يدهه ها يعالي ط آموزش

 يند،نما يم يانب )2005(١٦پليو كرو پرخود را حفظ نموده و همان طور كه كنا يبرتريادگيري، و  يسدرتجربه، ت
وجه و ت يازمندمادام العمر، نيادگيري  يستمس يلشكتش مهم در كمك به نق يلدانشگاه و آموزش عالي به دل

از  ياريبسعمل را در  يها يوهاز آن است كه دانشگاه ها، ارزش ها و ش يامر ناش ينا. هستند يا يستهشا يدگيرس
بر  يمبتن يندهجوامع به طور فزا ييآن است كه از سو يراتاثت يناز جمله ا. ددهن يقرار م يراثتحت تابعاد جامعه 
 ). 2005پلي، و كرو پركنا(است هدانشگاه  يدانش موضوع اصل يگر،د يو از سو نددانش شده ا

) 2006(ورث النگ. ستا قصيانوو داراي  مدرآكانا ،سنجي زنيا مينهزدر  عالي زشموآ معتقدند نمحققااز  بسياري
 ليلد به بيشتر بلكه ،شغلي يتهارمهاو  نشدا دكمبو ليلد به نه اد،فراز ا ديياز ادتعدورث،  النگ گفته به ايرز

  .نددار هنشگادر دا يگيرديا مهادا به زنيا جامعهدر  رحضو ايبر زمال شنگيزو ا ها گاهيدر آ ضعف
 برنامه به منعطفد يكررو ،معتقدند )2000( رتيلو جملهاز  يگيرديا جامعه هيدا نحاميا كه رطو نهما ،ينابنابر
 وريفنادر  پيشرفت وزهمرا كه ليلد ينا به. ستا ورتضر يك هنشگادا جملهاز  شيزموآ تموسسا همهدر  سيدر
از . كند مي بيجاا زشموآ يندافررا در  هبرر دخو يگيردياو  هگيرندديا لستقالا فطر يكاز  تتباطاو ار تطالعاا

 يگيرديا مثل خاصي يها قابليت دجوو ممستلز ننشجويادا سسترددر  تطالعاا عتنوو  باال حجم ،يگرد فطر
 خوبي به تطالعاا عتنوو  تكثر هپديد باو  شوند رگازسا جديد يطاشر ينا با نندابتو تا ستا گرفتنديا چگونه

. ستا دنقاو  متفكر ننشجويادا ورشپر ،موفق سيدر برنامه يها يژگياز و يكي وزهمرا ،ينا بر وهعال. نددگر جهامو
. باشد همافر ها هيدو ا نظر دلتبا ايبرآزادي  د،عتمااز ا حاكي فضايي كه كند مي شدر يطياشردر  ناييهااتو ينا
، 1387 ،مفلرا( كند همافر سكالرا در  يطياشر چنين نداتو نمي ،ستا رداربرخو كمي عملاز آزادي  دستاا قتيو

  ). 1384 ران،همكاو  ادنژ حسيني
 ديمتعدي هاوهگرو  ادفر، ايندافر ينا در). 1388 ،فتحي( ستا جتماعيا منظا يا يندافر يك سيدر ييزر برنامه
 منظا به ،سيدر ييزر برنامه منظادر  ها وهگرو  ادفرا اريگذ تأثير انميزو  نگيرندگا تصميم تركيب. ندارگذ تاثير

 متمركز يها منظا رهبادر) 2006(١٧ورث النگ مانند اديفرا تمطالعا). 1994 ،يزنرآ(دارد  بستگي ركشو سياسي
 ليلد مهمترينو  شتهاند نياچند موفقيت فهد به يابي ستدر د ها برنامه هدد مي ننشا سيدر ييزر برنامه

 ييزر برنامه يندافردر  علمي تهيأ عضو هيژو به سيدر برنامه با مرتبط ادفرا همه كترمشا معد ،نهاآ شكست
در  مسئوليت سحساا دشو مي باعث سيدر ييزر برنامهدر  همه ايبر كترمشا فرصت دجوو ايرز، ستا سيدر
 يطاشر با نطباقشو ا هشد تر متناسب محلي جامعه نعاموو  منابع ،يطاشر با برنامه. يابد يشافزا سيدر برنامه لقبا
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 رساختا گاهي. ستا جهامو تمشكالاز  بعضي با عالي زشمودر آ كتيرمشا سيدر ييزر برنامه لبتها. ددگر بيشتر
 نتيجهو در  ها بخش نميا تعامل نشد ودمحد باعث عالي زشموآ ونبيردر درون و  شيزموآ منظا تبيامر سلسله
 النگ(ددگر مي پايين شنگيزو ا ناقص يتفسيرها ت،طالعاا نجريا فقر اد،فرا نميا هندزسا دشنوو  گفت دكمبو

  ). 2006ورث، 
و  علمي تهيأ عضو عنصردو  رحضوو  نقش ايبر ،لعمرا دامما يگيرديا ديكررو با سيدر ييزر برنامه نحاميا

 ندوربا ينا بر سيدر برنامهان نظر صاحباز  ريبسيا. قايلنداي  هيژو هميتا ،سيدر ييزر برنامه يندافردر  نشجودا
 سيدر برنامه بر موثر ملاعو با شناييآ ليلد به ايرز ،كنند كترمشا سيدر ييزر برنامهدر  بايدو  ننداتو مي نهاآ كه

 ييزر برنامه كميته بهو آن را  شناساييرا  نيشاا قعيوا يهازنيااز  ريبسيا ن،نشجوياو دا سكال با طتباو ار
 برنامهاي در  بينانه قعوا شيزموآ يهاو روش  امحتو اف،هدا تا كنند مي كمك ،نتيجهدر . نمايند مي منعكس

 ركا محيط بيتاجذ سبب سيدر ييزر برنامه وهگردر  علمي تهيأ عضو فعاليت ،ينابر ونفزا. شوند هبرگزيد سيدر
 كترمشا). 1994 ،١٨بارسا( كند مي تسهيلرا  دانستاا نميا طتباو ار هشدآن  دنبو هنگيزندابرو  هكنند حمايتو 
 هنشگادا محيطدر  يگيرديا فرهنگو  فضا ديجارا در ا دخو موثر نقش تا كند مي كمكاو  به ييزر برنامهدر  دستاا

 س؛كال تخلو تحيا حفظ به مانند عالقه ملاعواز  برخي لبتها. هدد منجاا ننشجويادر دا يگيرديا هنگيزا يتقاو ار
 مانع قتو دكمبوو  نفس به دعتماا دكمبو ؛سيي در يزر نامه بردر  شركت ايبر تخصصيو  عملي گيدماآ معد
و  مديريت حمايت معد). 1388 ،فتحي( دشو مي سيدر ييزر برنامه يندآفردر  علمي تهيأ يعضاا كترمشا
 بارا  كترمشا نيز سيدر ييزر برنامهدر  دانستاا نميا ريهمكا تسهيل جهتدر  تمكاناو ا يطاشر دننبو همافر

. نشجوستدا سيدر ييزر برنامهدر  يگرد موثر عامل د،ستاا بر وهعال). 1994 ر،سابا( زدسا مي جهامو مشكل
 مهنگا تنها نهرا  سيدر برنامه رانكارندا ستد متما ستا ممكن نشجودا افهدو ا شتال ه،نگيزا ،گيدماآ ،ظرفيت

 يا گاهانهآ ه،گيرندديا زهنو كه ستا حاليدر  ينا. هدد ارقر تأثير تحتآن  شيابيو ارز اجردر ا بلكه حياطر
 ).1377 ران،همكاو  رسيلو( دگير نمي ارقر توجه ردمو عالي زشموآ سيدر ييزر برنامهدر  گاهانهآنا

و  متوسطه ،بستانيد ،بستانيد پيش شيزموآ مقاطع شامل شيزموآ منظا رساختا ،هاركشواز  ريبسيادر  نكنوا 
. ندارند ارقر هم ركنادر  جامع منظا يكو درون  هندد مي ئهرا ارا زشمواي از آ گانهاجد يها شكل نهاآ. ستا عالي

در  ادفرا نميا متقابلدرك  نشد ضعيف ،يياگر نخبه، هاهوگرو  ها ننساا گرفتن فاصله به منجر يياجد ينا
 جامعه هيدا نحاميا). 1388 ،يونسكو( دشو مي يگيرديا هنگيزو ا عالقه اومتد حفظ معدو  وتمتفا شيزموآ مقاطع

 ،١٩نترستووا( ندا دهكر دپيشنهارا  لعمرا دامما يگيرديا يا منظا يك با كنوني يها منظا جايگزيني ي،گيرديا
 ،تفاقيو ا سمير غير ،سمياز ر عما يگيرديا اعنوا متما شامل سيستم ينا) 2001( زلتروا تعريف طبق). 2001

 بهو  فتهر ترافر صخا مانيي زهاهاز دور  سيستم ينا وه،عال به. ستآن ا محل يا شكل ا،محتواز  نظر فصر
 ممفهو ينا .ددار توجه دنبو لعمرا دامما هگيرندديا جهت ندگيز وتمتفا يهاوقلمرو  ها نقشدر  يگيرديا يهازنيا
 تسهيل ايبر اريبزا انعنو به ندگيدوران ز سراسردر  زشموآ اومتد به زنيا بارا  ننساا ي،گيرديا به زنيا سيعو
و  ساسيا بعد يك زشموآ ،جامعه يندر ا) 2006( ٢٠درزي وان ،تذكر طبق ،ينابنابر. زدسا مي جهامو يگيرديا

 ازندا چشم يك با بايد يگيرديا جامعه تحقق ايبر هاركشو. ستت احيا ساسيا طشرو  دهبو فرهنگ صليا عنصر
                                                      

18 Sabar 
19 Watterston 
20 Van Der Zee 
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 ،نهاآ فعاليت صليا رمحو كه كنند تبديل لعمرا دامما زشموآ منظا يك بهرا  دموجو شيزموآ يها منظا ،سيعو
 نميا نيدرو منسجاو ا يكدنز پيوند وملز ،شيزموآ منظا ايبر هيدا ينا اللتد. ستآن ا جامع يمعنادر  يگيرديا

 دنبو مكمل صلو ا شتهدا كمشترو  كلي يگير جهت يك كه ريطو به ستا تحصيلي مقاطع سيي درها هبرنام
 كه دشو حياطر ريطو مقطع هر سيدر برنامه بايد. )2005 ،پليوكر وكناپر (  يابد تحقق يگيرديا لياتوو  حلامر
و داراي  دهبو گيرافر ماا د،گير مي براي را در  هيژو يها فعاليتو  هااي دارد و روش  انه گاجد ماهيت چه گرا

، ٢١سوپر(كند لنبارا د لعمرا دامما هگيرندديا ورشپر كمشتر فهدو  باشد قبلي حلامر با مشابه ييزمينه ها
1987.(  

 يكدرون  سمير شيزموآ مقاطع ساير نميادر  مقطع يك عالي زشموآ يگيرديا جامعهدر  ،اللتد ينا سساابر 
 مينهدر ز كه ستا شيزموآ تموسسااز  يكي نيز عالي زشموآ تموسسا. باشد مي لعمرا دامما زشموآ جامع منظا
 ندا دهنمو دآورييا) 2005( پليوكروكناپرو ) 2001( نترستووا كه رطو نهما. كنند مي فعاليت سمير يگيرديا
 ،كند اربرقر يتر مستحكم نيدرو تعامليو  پيوند دخواز  قبل مقاطع با سيدر برنامه زهحودر  بايد تموسسا ينا
 آورينوو  خالقيت جرقهو  دگير مي شكل يگيرديا هنگيزو ا نايياتو كه ستاز آن ا قبلو  ييابتددر در دوره ا ايرز

  ). 1383 ران،همكا و نصر( كند ينهدنهاداده و  شدآن را ر نداتو مي عالي زشموآ هنگاآ دشو مي شنرو ندگيدر ز
 تا بستانيد پيشاز  شيزموآ مقاطع سيدر برنامه نميا محكمي پيوند چنين نتاكنو هدد مي ننشا قعيتوا
 كسبو  مطالب حفظ بر تاكيد ،تحصيل كتر خنر يشافزا مانند پيامدهاييو  ستا شتهاند دجوو عالي زشموآ

 ).1387 ،مفلرا( ستا شتهدا لنباد بهرا  عالي زشموآ شپذير يها نموآز نندراگذ ايبر هيژو يها رتمها

خبگان نكنند و  يدتول يديدانش جد دتوانن يبلكه م دانتقال دهنده دانش باشن توانند يها متنموسسات، نه  ينا
دوره ها  يهارا يقاز طر دتوانن يها م گاهدانش ين،همچن. دآگاهانه بپردازن يها يشهاند يهتا به ارا يزانندجامعه را برانگ
 ينانكشورها، اطم يانو تبادل استاد و دانشجو م يالملل ينب ياستاد يها يكرس يجاد، اعمتنو يو آموزش ها

  ). 2005پلي، و كرو پركنا(يرد در دسترس همگان قرار گ يآموزش به طور گسترده ا ينكه بهتر ددهن
 ينبنابرا. است يالنالتحص غو آموزش عالي با فار يموسسات پژوهش ينقطع ارتباط ب ينه،زم ينمهم در ا چالش

ارتباط  يجاددر ا يدبا يند،نما يفامادام العمر ايادگيري  ينهدر زم ينقش فعال و موثر دآن كه بتوانن يدانشگاه ها برا
مادام العمر موسسات آموزش عالي و يادگيري د هدف طرح يامر، با ينو ا دخود موفق باشن يالنالتحص غبا فار

  ). 2009و همكاران،  ٢٢تائو(دانشگاه باشد
مشاركت گسترده در آموزش عالي، متنوع كردن برنامه  يبرا يفرصت يموسسات ينمادام العمر به چن گيريديا

سنجش و شناخت  يس،تدر يمجدد نظام ها يابيارز ي،آموزش يندهاينقادانه به فرآ يعنصر پرسشگر قايال ي،درس
  ). 2007، همكاران و نسبيت(بخشد يم گيريديا
  
  تيجه گيرين. 6
 ،يطاشر ينا به هنگا با .شد ارپديد معاجودر  ريبسيا وريفناو  جتماعيا دي،قتصاا اتتغيير ،بيستم نقر خراوا

 هعهدو از  جويند دسو دخو نفع به تتحوالاز  ناشي يها فرصتاز  هندابخو گرا معاجو ،ندا داده تذكر انمتفكر

                                                      
21 Super 
22 Tao 
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 زيبسترساآن  به نسيدر ايبرو  دهكر بيني پيشرا  دخو بمطلو هيندآ جامعه بايد ،يندآبر حتماليا يها چالش
 ايبر هايي فرصت دممر به گرا ايرز ،ندا دهنمو دپيشنهارا  يگيرديا جامعه تشكيل انمتفكر ينا كثرا. كنند

 هعهداز  ننداتو مي ،باشند لعمرا دامما هگيرندديا نهاو آ دشوداده  ندگيدوران ز سراسردر  يگيرديا به ختنداپر
يادگيري مادام العمر مترادف نويني براي يادگيري است و دستاورد رشد تصاعدي  .يندآبر هشد كرذ يها چالش

اطالعات است كه در جريان اين فرايند توسعه دانش، مهارت ها، عاليق و فرصت هاي يادگيري در زندگي مي 
تحميل و اجبار و با ميل و عالقه  يادگيري مادام العمر دربرگيرنده فرايند يادگيري ز گهواره تا گور بدون. شود

 .لذا تغيير در فرآيندهاي آموزش سنتي بر اساس يادگيري مادام العمر ضرورتي اجتناب ناپذير است .فردي است
زيرا اگر يادگيري خالق و خود انگيزش مولد علم مي شود، در روش هاي تدريس سنتي ارتباط يك سويه و 

بديهي است چنين برداشتي از آموزش، نمي تواند  .كامل دانش مي انجامدمنفعل شاگرد در برابر معلم به مصرف 
پرورش روح يادگيري . دانش آموزان را به چنين مهارت هايي مجهز كرده و توانايي الزم را در اختيارشان قرار دهد

. ور استمادام العمر در نظام آموزشي، مستلزم معلماني است كه شوق آموختن و يادگيري در وجود آنان شعله 
چگونگي تدريس مهم تر از موضوع تدريس است و گرايش ها و نگرش هاي دريافتي در ضمن يادگيري، مهم تر از 

لذا در اين فرآيند، بايد از راهبرد يادگيري . آموزش و تدريس ابزاري در خدمت يادگيري است. موضوع درسي است
  . مادام العمر كمك گرفت

 نهاآ تربيت قعدر وا د،موجو موقعيت ايبر ادفرا تربيت ،سريع يتغييرها با ياييندر د كه ستآن ا ورتضر ينا ليلد
 نگما كه موخترا آ هايي شنگرو  ها نشدا ،ها رتمها ،ها ننساا به انتو نمي ،يگرد فطراز . ستا كهنگي ايبر

 به انتو مي شوند هبرر دخو هگيرندديا تا دكر كمك نهاآ به انبتو گرا ،ينا دجوو با. ندزنيا ردمو هيندرود در آ مي
  ).1393 ،تافلر(را داد جامعه به كمكو  خويش زينوسا نايياتو نهاآ

نقش  دتوانن يدانشگاه ها م يدو اسات ددارن عهدهمدرسان بر  يتدر ترب يمهم يفهدانشگاه ها وظ ين،عالوه بر ا
 يجه،نت در. كنند يفاالزم است، ا يدر طول زندگيادگيري  يكه برا يسيتدر يها ياستراتژ يريرگادر به ك يمهم

ح نظام ودر تمام سط يادگيري يده ياد يبرا يامدهاييدر آموزش عالي، پ يادگيرندگانتوان گفت كه تجارب  يم
 ،عمل در ماا ندا پذيرفته سيعو سمقيارا در  مهاالزا ينا عالي زشموآ يها منظا چه گرا .دارد بالبه دن يآموزش

 ديكررو با سيدر ييزر برنامه يمهاالزا عايتدر ر عالي زشموآ الذ. دارد دجوو نهاآ ايجرا ايبر كمي شتال غلبا
  .ستوبررو ريبسيا يها چالشو  نعامو با لعمرا دامماي گيرديا

تالش براي تحقق يادگيري مادام العمر، مستلزم تالشي همه جانبه از سوي تمامي دست اندركاران در همين راستا 
  .آموزش و پرورش است

  
  
  
  

  فهرست منابع
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بررسي مؤلفه هاي اصلي آموزش بزرگساالن به ). 1388(ابراهيم زاده،عيسي و مخمد داوودي، اميرحسين

فصلنامه رهبري و مديريت آموزشي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرمسار،سال . منظور ارائه مدل مناسب در كشور

 .88، زمستان 4سوم، شماره 

: ، راهنماي روش هاي نوين تدريس آموزش و كارورزي، تهران)1382(محرماحديان، محمد و آقازاده، 

 .آييژ

تفكر منطقي روش تعليم و تربيت، ترجمه علي شريعت ). 1389. (اسميت، فليپ ژ و هولفيش، گوردون

  .انتشارات سمت، چاپ سوم: مداري، تهران

آموزش رسمي، غير رسمي و  ، بررسي جايگاه)1389(افضل نيا، محمدرضا؛ اشكوه ،حسين و كلوي، آيالر

-68، 45يادگيري مادام العمر در عصر ناپايداري اطالعات، فصلنامه آموزش مهندسي ايران، سال دوازدهم، شماره 

57 .  

 .انتشارات سمت:طراحي و آشنايي با مراكز و مواد و منابع يادگيري،تهران). 1387(افضل نيا،محمدرضا

زش در مراكز آموزش عالي با تاكيد بر رويكرد يادگيري مادام ، بررسي فرآيند آمو)1391(برزگر، فاطمه

  .دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي -تهران  -نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت معلم  العمر، پايان

  . چاپ گلشن، چاپ هشتم: ، شوك آينده، ترجمه حشمت اهللا كامراني، تهران)1393(تافلر، الوين

وزش بزرگساالن و آموزش مداوم ، ترجمه غالمعلي سرمد، تهران، انتشارات آم).1378(جارويس، پيتر

 .چاپ پنجم.سمت

يادگيري مادام العمر الزامي براي ). 1391(جاهد، حسينعلي؛ جعفرزاده، محمدرحيم و احمدي توانا، بهمن

 .توسعه پايدار،اولين كنفرانس ملي راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار

منصور، محمود، پيشرفت مدارس در پرتو تحول روش هاي : مترجم). 1893.(اندردوتران، روبر آلكس

  .آموزش و پرورش انتشارات رشد
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رور و ترجمه مرضيه مختا.  هنشگااي داجديد بري ها چالش: رنش محودامع اجو، )1387(مامفال؛ مفلرا

  . هينشگاد داجهارات نتشاا: ن صفهاا.  دزادهمصطفي عما

بررسي مباني نظري آموزش مداوم ،پايان نامه كارشناسي ). 1393(صديقهزمان پور شاه منصوري، 

 .ارشد،دانشگاه شهيد چمران اهواز،رشته تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش

 .48دوران، ص : روانشناسي يادگيري و آموزش، نشر: ، روانشناسي پرورشي نوين)1379(سيف، علي اكبر 

روانشناسي يادگيري و آموزش،ويراست ششم، : وينروانشناسي پرورشي ن). 1390(سيف، علي اكبر

  .نشر دوران:تهران

و يس رتداي سي بري دريزربرنامه ). 1377(جير تو، آرلوئيسم ام و يليار، ولكساند؛ اجي گالنر، سيلو

  .يضوس رقدن ستاآ: مشهد .  ادنژي ترجمه غالمرضا خو. بهتري گيرديا

 .انتشارات سمت: ، تهران مهارت هاي آموزشي و پرورشي). 1384(شعباني، حسن

  .انتشارات سمت: روش ها و فنون تدريس،تهران: مهارت هاي آموزشي و پرورشي). 1387(شعباني، حسن

 .انتشارات سمت:مباني آوزش بزرگساالن،تهران). 1390(صباغيان، زهرا

 بررسي عوامل درون سازماني مؤثر بر رضايت شغلي كاركنان دانشگاه علوم).1391(عسگري، منصور

 .انتظامي، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه علوم انتظامي

بررسي فرآيند آموزش با رويكرد آموزش مادام العمر،پيايان نامه كارشناسي ). 1390(عظيم زاده،مريم

 .ارشد،رشته تاريخ و فلسفه تعليم و تربيت،دانشگاه پيام نور

زي آموزش مادام العمر در ايران و كشورهاي ،بررسي تطبيقي و تحليلي جايگاه امرو)1390(غالمي، اميمه

 .عالمه طباطبائي، گرايش آموزش و پرورش تطبيقي گاهشدانانگلستان و ژاپن، پايان نامه كارشناسي ارشد،

  . لبارات نتشاا: ان تهر.  سيي دريزرمفاهيم برنامه ل و صو، ا)1388(رشكوه، گارجاوافتحي 
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نشر : كشورهاي گوناگون، گروهي از نويسندگان، مشهد، آموزش بزرگساالن در )1372(فرجامي، هادي

  . آستان قدس رضوي، چاپ اول

سي درحي برنامه اطري چالش هات و ماالزا). 1392(مصطفي ، شريفو ضا رحمد، انصر؛ صديقه، كريمي

  .89-126، 8ره شما، عاليزش موآسي دربرنامه ت فصلنامه مطالعادو. يگيردجامعه ياد يكرروعالي با زش موآ

  .، تاريخ انديشه هاي تربيتي، ترجمه علي اصغر فياض، تهران)1380. (ير، فردريكما

نقش آموزش عالي در ). 1390(محمدي مهر،مژگان؛ملكي، محسن؛ عباس پور، عباس و خوشدل ، عليرضا

 .94-91، صص 2، شماره 4فصلنامه راهبردهاي آموزش، دوره . يادگيري مادام العمر

انتشارات :منظم و هدفدار معلم براي ايجاد تغيير در رفتار شاگرد،تهرانطراحي ). 1383(ميرزا محمدي

 .سمت

و لعمر دام اماي گيردتوجه به ياورت ضر، )1388(كاظمن، طياابقرو صديقه ، كريمي؛ ضارحمد ، انصر

ات رنتشاا: ان تهر، 2. ار، جتوسعه پايده و نشگاداهمايش ت مجموعه مقاالرج در مند.  آنتحقق ه در نشگادانقش 

  .هنشگاي دايزربرنامه و هش وموسسه پژ

پژوهشكده تعليم و : ، تهران)مجموعه اول( 1400، آموزش و پرورش ايران )1380.(نفيسي، عبدالحسين

 . تربيت

  .تسم: ان تهر.  وس آزاديسيرو ترجمه حسن قاسمي .  رنايي محوداجامعه ي به سو، )1388(يونسكو 

 
  

  

 

Burgoyne, J. G. (1997). Learning: conceptual, practical and theoretical issues.  

 Demirel, M. (2009). Lifelong learning and schools in the twenty-first century. Procedia-

Social and Behavioral Sciences, 1(1), 1709-1716.   

Gage, N. L. (1989). The paradigm wars and their aftermath a “historical” sketch of 



 

  

 

 هشتمين همايش انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران

 مداوم  و يادگيري فلسفه آموزش

 چمران اهواز دانشگاه شهيد

 1395اسفند  5و  4

 

629 
 

research on teaching since 1989. Educational researcher, 18(7), 4-10 

 Helterbran, V. R. (2001). Lifelong learning: A qualitative study of adult self-direction, 

motivation to learn, and self-efficacy in a learning society. UMI Dissertation 

Services.  

 Kelly, D. K. (2002, September). Lifelong learning in higher education: A strategy for the 

future. In European Association of Institutional Research (EAIR) Conference 

Prague, Czech Republic 10p.   

Knapper CK, Cropley AJ. (2005). Lifelong learning in higher education. 3rd ed. 

Massachusetts: Elsevier Publication. 

 Kreber, C., & Mhina, C. (2013). Just plain rhetoric? An analysis of mission statements of 

Canadian universities identifying their verbal commitments to facilitating and 

promoting lifelong learning. Canadian Journal of University Continuing 

Education, 31(1).  

 Longworth, N. (2006). Learning cities, learning regions, learning communities: Lifelong 

learning and local government. Routledge.  

Nasr Esfahani AR, Karimi S, Boghratiyan K. (2004). Due to the necessity of lifelong 

learning and its role in the realization. Tehran; Proceedings of Conference on 

Higher Education and Sustainable Development. [Persian] 

Nesbit, T., Dunlop, C., & Gibson, L. (2013). Lifelong learning in institutions of higher 

education. Canadian Journal of University Continuing Education, 33(1).  

Reinsch, E. J. (2007). The relationship among lifelong learning, emotional intelligence and 

life satisfaction for adults 55 years of age or older (Doctoral dissertation, 

UNIVERSITY OF MISSOURI-SAINT LOUIS).  

Sabar, N. (1994). Curriculum development at school level. In: The international 

encyclopedia of education. 126- 129. 

Sun, Q. (2007). A critical view on building learning cities in China: Lifelong learning as a 

vehicle towards a harmonious society. Convergence, 40(1/2), 95.  

Super, D. E.; Busshuff, L. and Pellerano, J. and Watts, A. G. (1987). The guidance 

functions of educational contest. In: Curricula and lifelong learning. UNESCO: The 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 



 

  

 

 هشتمين همايش انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران

 مداوم  و يادگيري فلسفه آموزش

 چمران اهواز دانشگاه شهيد

 1395اسفند  5و  4

 

630 
 

Tao, W., Cheng, J., Dong, W., & Wang, J. (2009). East Asia Lifelong Learning 

Community 2020: Objective, Organization and Operation. Transition Studies 

Review, 16(2), 252-268.  

Van Der Zee, H. (2006). The learning society.In: From adult education to the learning 

society. London and New York: Routledge. 

Watterston, J. (2001). Learning that lasts: Lifelong learning and the knowledge economy. 

Retrieved from: http://www.icponline.org/featurearticles/f701.htm. 



 

  

 

 همايش انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايرانهشتمين 

 مداوم  و يادگيري فلسفه آموزش

 چمران اهواز دانشگاه شهيد

 1395اسفند  5و  4

 

631 
 

 
 هاي فناورانه در زمينه يادگيري العمر با پيشرفتهمگرايي يادگيري مادام

  
  2، امير مثنوي1قدرت اله خليفه

  چكيده 
در نظر با توجه به نياز مداوم افراد به يادگيري دانش و مهارتها متناسب با تغييرات روزافزون محيط پيراموني، 

بر همين اساس، . فناوري هاي يادگيري شخصي مبتني بر رايانه اهميت بسيار زيادي پيدا كرده است گرفتن
براي فناوري هاي يادگيري كه متناسب با نيازهاي افراد در عصر حاضر باشد بسيار مناسب چارچوبي  شناخت

  . حياتي است
هاي يادگيري شخصي است كه از يادگيري افراد در هر زمان و در هدف اين مطالعه كمك به توسعه فناوري

-ضر، بين يادگيري مادامبا توجه به بررسي انجام شده در مطالعه حا. زندگي حمايت كنندطول هر مكاني در تمام 

العمر و فناوري هاي موجود براي يادگيري شخصي نوعي همگرايي ديده مي شود، به طوري كه اكنون يادگيري 
  . هاي يادگيري شخصي محسوب مي شوندفناوريهاي الزم براي توليد از پيش شرط العمرمادام

هاي جديد در العمر و فناورييادگيري مادامالعمر، همگرايي بين ابزارهاي يادگيري مادامدر اين مطالعه، 
هاي شخصي فناوري هاي شخصي وچارچوب مناسب گفتگو براي يادگيري مبتني بر فناوري زمينه يادگيري،

 روش از مطالعه اين با توجه به هدف پژوهش، در. العمر مورد بررسي قرار گرفته استمناسب براي يادگيري مادام

 پايگاههاي اطالعاتي در جستجو و ياي كتابخانهمطالعه از استفاده با آن هايداده و است شده توصيفي استفاده

  .آوري و تحليل شده استجمع معتبر
  ، يادگيريهمگراييري هاي يادگيري، العمر، فناويادگيري مادام :هاكليد واژه

  
 مقدمه .1

رويكردشان به آموزش  هاي اخير در مدارس مشخص است كه بسياري از اين مدارسبا نگاهي به آموزش
هاي در واقع بسياري از مدارس با وجود تأكيد نظريه. نيست يادگيرندگاننگر و مبتني بر نيازهاي رويكردي آينده

 بر روش به جاي محتوا هنوز سرسختانه مشغول انتقال مفاهيم و حقايق علمي به دانش جديد آموزشي و يادگيري
اما، واقعيت اين است كه جهان پيراموني ما به سرعت در . د كاري ندارندآموزان هستند و به تغييرات پيرامون خو
محدود قادر به زندگي و  ظ حقايق و مفاهيم علميآموزان امروزي با حفحال تغيير و تحول است و ديگر دانش

                                                      
  )نويسنده مسئول(، ghodratkhalife@yahoo.comدانشگاه شهيد چمران اهواز، گروه علوم تربيتي، .  1
 masnaviamir@yahoo.comدانشگاه شهيد چمران اهواز، گروه علوم تربيتي، .  ٢
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-ماداماين تغييرات توجه مدارس كنوني را به سوي تربيت يادگيرندگان . نيستند دنياي واقعي محدود سازگاري با

آموزاني كه همواره بتوانند با تغييرات جهان اطراف خودشان كنار بيايند و دهد، يعني تربيت دانشالعمر سوق مي
  .شوند برآيندها و مسائلي كه با آن مواجه مياز عهدة چالش

. هاي خاصي وابسته نيستندبه مكان يا موقعيتبراي آموزش و يادگيري يادگيرندگان نسل كنوني و آينده 
طور كه در مدارس ، همانياد بگيرندآنها قادر خواهند بود در خانه، در محل كار، در كتابخانه محلي يا مركز خريد 

-قادر خواهند بود از راه دور و با استفاده از رسانه به عبارت ديگر، يادگيرندگان امروزي. گيرندياد ميها و دانشگاه

كمك كرد تا  به يادگيرندگانبنابراين بايد . )2000، ١شارپلس( بپردازندبه يادگيري هاي پخش و دسترسي برخط 
  .خواهند به يادگيري بپردازند و در صورت نياز از آنها حمايت كردبتوانند در هر جا و هر زماني كه مي

دانشگاهها به جهيز كردن يادگيرندگان در مدارس و اين است كه ت 2العمرفرض اساسي و مهم يادگيري مادام
بنابراين، به . تمام دانش و مهارتهايي كه آنها براي موفقيت در سراسر زندگي نياز دارند قابل اجرا و عملي نيست

اي و شغلي، افراد به طور منظور مواجه شدن با مسايل ضروري و براي مشاركت در فرايند مستمر رشد حرفه
هاي آموزشي جديد توانمند كردن افراد ز ضرورتبنابراين ا. مستمر نياز به ارتقاي دانش و مهارتهاي خود دارند

  ).1998، 3بنتلي(هاي گوناگون در سراسر زندگي است براي مديريت يادگيري خود در زمينه
العمر وجود ندارد و از اين اصطالح در بسياري از متون به اي از يادگيري مادامپذيرفته شده چنانآن تعريف

اين مقاله . ياد شده است محيط پيرامونيگاري با تغييرات سريع در نيروي كار براي ساز به عنوان آموزش
العمر دارد، و آن را به عنوان فرايندي جامع و وسيع در راستاي تر نسبت به يادگيري مادامديدگاهي گسترده

ان كودكي ها، روشها و ابزارهايي كه شخص از دورگيرد، زيرا تواناييتوسعه مهارتها و درك يادگيرندگان در نظر مي
هاي بعدي زندگي ها و منابعي را براي يادگيري و انجام دادن در دورهكند زمينهبه بعد براي يادگيري كسب مي

  .كنندفراهم مي
يادگيري موقعيتي هر زماني كه يادگيرنده در . است مبتني بر موقعيتيادگيري مورد نظر در اين مقاله اساساً 

مختلفي به هاي حل، راهبراي حل آن مسألهمواجه شود و در نتيجه  ايمسألهجريان عملكرد عادي روزانه خود با 
اين . دهدچگونگي رسيدن به درك تأمل كند، رخ ميدر مورد يا  و ،هاي خود را به اشتراك گذاردايده، كار گيرد

گي حل تواند به شيوة معمول هميشبراي مثال، زماني كه يك مسأله نمي(رخدادها ممكن است در محل كار 
براي (، و يا هنگام بازي )هاي تاملي يا بحث شودمانند زماني كه گفتگو باعث يك سلسله فعاليت(، در خانه )شود

  .اتفاق بيفتند) يادگيري يك بازي يا ورزش جديد

                                                      
1 - Sharples 
2 - Lifelong Learning 
3 - Bentley 
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هر چند ممكن است در كوتاه مدت شامل (العمر عمدتاً به جاي رقابتي بودن مشاركتي است يادگيري مادام
كنند همديگر را ترغيب به يادگيري مي اجتماعات مختلفالعمر افراد متعلق به در يادگيري مادام). اشدرقابت نيز ب

هاي قومي و مذهبي، هاي ورزشي، گروهشامل باشگاه تواندمي كنند كهو منابع متنوعي را براي يادگيري فراهم مي
  . باشداي هاي تجاري و حرفههاي كاري، سازمانمكان

بسيار  هايبحثورت دسترسي وسيع به منابع يادگيري، بويژه دسترسي به شبكه جهاني وب، در مورد ضر
و حمايت از  يادگيرندگانفناوري مطابق با نيازهاي  كاربردبا اين حال، توجه خيلي اندكي به . وجود دارد متعددي

از همين رو، در اين . شده است در سراسر زندگي براي يادگيري در هر زمان و هر مكانيادگيري شخصي آنان 
هاي متناسب با نيازهاي شخصي فراگيران و همچنين روشهاي حمايت از تالش خواهد شد تا فناوري مقاله

  .يادگيري آنان مورد بررسي قرار گيرد
  
  هدف و روش پژوهش .2

زمان و در هاي يادگيري شخصي است كه از يادگيري افراد در هر كمك به توسعه فناوري مطالعه هدف از اين
سواالتي هاي جديد شخصي فناوريها و ويژگيهاي با توجه به قابليت .زندگي حمايت كنند سراسرهر مكاني در 

تالش  مقالهمطرح شود كه در اين  العمريادگيري مادامممكن است در اين زمينه براي بسياري از عالقمندان به 
همگرايي . 2چيست؟  العمرابزارهاي يادگيري مادام .1اين سواالت عبارتند از؛ . دهيم كنيم به اين سواالت پاسخمي

چارچوب مناسب گفتگو براي  .3؟ چگونه است هاي جديد در زمينه يادگيريالعمر و فناوريبين يادگيري مادام
با كدام هستند؟  العمرهاي شخصي مناسب براي يادگيري مادامفناوري . 4 چيست؟ مبتني بر فناوري يادگيري

 از استفاده با آن هايداده و است شده توصيفي استفاده روش از مطالعه اين توجه به هدف و سواالت پژوهش، در

  .آوري و تحليل شده استجمع معتبر پايگاههاي اطالعاتي در جستجو و ياي كتابخانهمطالعه
  

  العمرابزارهايي براي يادگيري مادام .3
در روشهاي يادگيري سنتي معموالً . كنندبراي يادگيري از ابزارهاي مختلفي استفاده ميآموزان همواره دانش

كنند كه عمدتاً مبتني بر مواد چاپي است و به نيازهاي آموزان براي يادگيري از ابزارهايي استفاده ميدانش
هاي ها، نقشهفظهاز قبيل كمك حا شخصيابزارهاي  در روشهاي يادگيري سنتي. كنديادگيري آنان كمك مي

هر چند اين . گيرند كه عمدتاً مبتني بر مواد چاپي استمورد استفاده قرار ميآرشيوها و مفهومي و موضوعي، 
توانند پاسخگوي نيازهاي يادگيري فراگيران در عصر ابزارها، ابزارهاي مناسبي براي يادگيري هستند اما نمي

العمر و روشهاي جديد يادگيري نياز به متخصصان بر يادگيري مادام در حال حاضر با توجه به تاكيد. كنوني باشند
هستند و ويژگيهايي به  فناوريابزارهاي جديد يادگيري عمدتاً مبتني بر . ابزارهاي جديدي براي يادگيري است
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  :شرح زير را دارند
 در دسترس  توانند در هر جايي كه كاربران نياز به يادگيري دارندقابل حمل هستند، طوري كه مي

 باشند؛

 هاي يادگيري يادگيرندگان سازگار هستند و از ها، دانش و سبكانفرادي هستند، يعني با توانايي
 .كننديادگيري شخصي آنها حمايت مي

  در هر جايي قابل دسترس هستند، طوري كه از هر جايي امكان ارتباط با معلمان، متخصصان و همتايان
 .دهندرا به يادگيرندگان مي

 ا مهارتها و دانش در حال تكامل يادگيرندگان سازگار هستندب. 

 روند، طوري كه انباشت منابع به طور مداوم و پايدار براي مديريت يادگيري در سراسر زندگي به كار مي
 .درنگ در دسترس خواهد بودرغم تغييرات در فناوري بيو دانش شخصي يادگيرندگان علي

  نيازهاي روزانه از جمله ارتباطات، مراجعات علمي، كار و يادگيري مناسب سودمند هستند، يعني براي
 .)2000شارپلس، ( هستند

هاي توانند بوسيلة ابزارها و روشهاي سنتي سازماندهي يادگيري از قبيل كتابچهمي ابزارهابرخي از اين 
 ).2000شارپلس، ( ميزتر شوندآهاي درسي، راهنماهاي مطالعه و جداول زماني رضايتها، كتابيادداشت، مداد

كردن  توانند با ارائه فرصت مديريت يادگيري به يادگيرندگان در مدت زمان طوالني، درگيرهاي جديد ميفناوري
هاي مختلف ، و ارائه نامحدود اطالعات به افراد براي مواجه شدن با مسايل و موقعيتو مشاركت دادن يادگيرندگان
  .را تكميل كنند اين روشها و ابزارهاي سنتي

 

  هاي جديدفناوري باالعمر همگرايي يادگيري مادام .4
با پروژه ديانابوك در يك  1970هاي شخصي و استفاده از آنها توسط يادگيرندگان در اوايل دهة رشد رايانه

 2ديانابوكدر آن زمان، فناوري مورد نياز براي تشخيص ديد ). 1977، 1كاي و گولدبرگ(مركز تحقيقي آغاز شد 
موجود نبود و همچنين  1970بيني شده بود اما اين فناوري در دهة پيش) دي بزرگسياز قبيل صفحات ال(

العمر و با مطرح شدن يادگيري مادام در حال حاضراما، . الزامي آموزشي براي ساخت چنين ابزاري وجود نداشت
اند، به با همديگر همگرا شده تا حدود زيادي و رشد فناوري يادگيري هايمحيط ،هاي جديدهمچنين فناوري

مبتني  جديدهاي يادگيري هاي مورد نياز براي توليد محيطاز پيش شرط العمرمادام يادگيري اي كه اكنونگونه

                                                      
1 - Kay & Goldberg 
2- Dynabook vision 
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  ).1نگاه كنيد به جدول( است بر فناوري
  العمرتطبيق فناوري اطالعات و ارتباطات با يادگيري مادام: 1جدول
  جديدهايفناوريانواع  العمرماداميادگيريانواع

  فناوري شخصي يادگيري فردي شده
  كاربرمحورفناوري  يادگيري موقعيتي
  فناوري شبكه يادگيري مشاركتي

 سيارفناوري  العمريادگيري مادام
  

نيز هاي جديد ديجيتالي شود به همان نسبت فناوريتر و يادگيرنده محورتر ميطور كه يادگيري فرديهمان
هايي يادگيري اكنون به عنوان فعاليتي بنابراين با رشد چنين فناوري. شوندتر مياي شخصيبه طور فزاينده

توانند براي حل آن از طريق اي مواجه شوند ميمشاركتي و موقعيتي مدنظر است و هر جايي كه افراد با مساله
بنابراين پيشرفت مهمي از اوايل دهة . اشتراك بگذارندهاي همراه خود اقدام كنند و آن را با ديگران به فناوري
هاي شبكه همراه رخ داده و افراد را قادر كرده كه از هر جايي كه هستند بدون توجه به مكان در فناوري 1990

  .خود با ديگران ارتباط برقرار نمايند
- ها در ابزارهايي از قبيل ماشيندر حال حاضر، رايانه. فناوري رايانه، مانند يادگيري در همه جا موجود است

اند كه به جاي عمل به عنوان ابزارهاي محاسباتي همه منظوره عملكردهاي ها تعبيه شدههاي فاكس و تلويزيون
اي ممكن است تنها براي دو يا سه سال مورد استفاده قرار افزارهاي رايانهاگرچه سخت. كنندانساني را اجرا مي
آميز مدام در حال پيشرفت و تكامل هستند و اين هاي موفقيتافزاري پايه از طريق نسخههاي نرمبگيرند، اما بسته

از همين رو، امروزه فرصت مناسبي . هاي مختلف دارندهاي جديد سازگاري بيشتري با ابزارهاي و دستگاهنسخه
اسر زندگي وجود هاي ديجيتالي در سربراي حفظ و نگهداري و سازماندهي اطالعات شخصي از طريق فناوري

هاي با فناوري يادگيريجديد  هايمحيطيكي از پيامدهاي همگرايي اخيرِ گونه كه گفته شد، بنابراين همان .دارد
-شخصي را براي يادگيري مادام هاي يادگيريفناوري طراحي و توليدشخصي اين است كه اين همگرايي امكان 

  . كندالعمر فراهم مي
  
  براي يادگيري شخصيگفتگو مناسب چارچوب  .5

در اين قسمت نظرية عمومي يادگيري به واسطة فناوري ارائه خواهد شد كه بخشي از آن در ارتباط با 
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است و بخشي از آن نيز مرتبط ) 1996، 1براون و كامپيون(گرايي اجتماعي يادگيري با فناوري هاي سازندهنظريه
  . است) 1976، 2پاسك(با نظرية گفتگو 

در واقع . شودهاي اجتماعي، فرهنگي و فناورانه آغاز ميبا قرار گرفتن يادگيرنده در محيط يادگيري شخصي
عمل يادگيري شامل آرايش ماهرانه محيط است كه دربرگيرندة ابزارها و منابع محيطي براي حل مسايل و كسب 

كنش و فعاليت . آن است يادگيري فرايند ساختن فعاالنة دانش در درون محيط و تأمل بر روي. دانش جديد است
تأمل نيز . درون محيط شامل حل مسايل، درگيري در گفتگوهاي كاوشگري، و كسب دانش جديد است

هاي موقعيتي براي تركيب تجارب كنوني با دانش اي از فعاليتهاي يادگيرنده در مجموعهدربرگيرندة فعاليت
  ).نگاه كنيد 1كل به ش(، )2000شارپلس، (پيشين و ساختن تفسيرهاي جديد است 

  
آموزان هاي يادگيري دانشبر اساس مطالب فوق امر پداگوژيك نيازمند معلماني است كه بتوانند در فعاليت

كند و با توجه به اين ديدگاه معلم نيازها و توانايي يادگيرندگان را شناسايي و تعديل مي. را كمك و راهنمايي كند
ارتباطات . نمايدها درگير گفتگو و مذاكره با همديگر ميو سوء برداشت هايادگيرندگان را براي تشخيص مسĤله

هاي كار، مواد مرجع، و تجهيزات ضمني از طريق تعامالت دو جانبه با ابزارهاي يادگيري از قبيل كتاب
  . گيردآزمايشگاهي صورت مي

هاي خود تأمل ربارة فعاليتدهند، هر دو دچنان كه معلم و يادگيرندگان تكاليف يادگيري را انجام ميهم
گفتگو بين يادگيرنده و معلم در . يادگيري تأمالنه شامل گفتگو بر حسب سطوح فعاليت و تأمل است. كنندمي

گفتگوهاي تأملي همچنين . گيردهاي خاص و اصول عمومي به طور متناوب صورت ميها و فعاليتمورد نمونه

                                                      
1 - Brown & Campione 
2 - Pask 
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هاي مفهومي كه ها، تجارب شخصي و نقشهنامههاي درسي، واژهكتاببوسيلة ابزارها و منابع محيطي از قبيل 
  . شودكنند انجام مييادگيري تأملي را حمايت مي

اي اين كار ارتقاء سطح بعدي تأمل و تركيب عمدتاً بدون گفتگو است، در آموزش عالي و آموزش حرفه
افتد و يادگيرنده اتفاق مي» ري براي ياد گرفتنيادگي«در اين سطح در واقع . دهندة يادگيري فعال و ماهرانه است

دهد كند، و راهبردها و رويكردهاي يادگيري را گسترش ميهاي يادگيري خود تأمل ميدر مورد فعاليت
شوند فنوني از قبيل بارش منابعي كه در اين سطح براي يادگيري واسطه مي). 1998، 1گيل بروكبانك و مك(

ها و راهبردهاي يادگيري، خالقيت، حل مسأله، و سازماندهي دانش علم دربارة سبكانديشه، گفتگو با خود يا م
كنند، كه تركيبي از نمادها و ساختار مفهومي است كه به آنها يك چارچوب مفهومي دو جانبه را فراهم مي. است

  .كنداشتراك دانش و تجارب عمومي شده كمك مي
كند، بلكه همراه با ديگر در كنار يك معلم فعاليت نميبه طور معمول، در كالس يك يادگيرنده تنها 

). 1شكل، (يادگيرندگان در حال فعاليت است، و در اين فرايند گفتگوهاي زيادي با معلم و ديگر يادگيرندگان دارد 
اين گفتگوها بيشتر در راستاي تبادل اطالعات هستند، آنها از طريق گفتگو فرايندي مداوم از رشد مفهومي، 

همچنين آنها منابعي را براي . كنندرا ايجاد مي) از طريق اجتماعات يادگيري(اري متقابل، و تغيير اجتماعي سازگ
در فرايند ذكر شده يك يادگيرنده نياز به ابزارهايي براي مديريت تغيير . كنندها فراخواني ميحل كردن مسأله

ماندهي دانش و تجارب گردآوري شده؛ براي يادگيرندگان همچنين براي ساز. مفهومي و اجتماعي خود دارد
يادآوري، و گاهي اوقات براي فراموش كردن رخدادها و فهم قبلي؛ براي بحث و استدالل؛ و براي درگير شدن در 
گفتگوها با ديگران در مورد رخدادهاي گذشته، تفسير رخدادهاي قبلي در پرتو تجارب جديد و در نهايت ايجاد 

  .نياز به ابزارهاي مناسب و درخور دارديك پيشينة شخصي منسجم 
  
  العمرهاي شخصي براي يادگيري مادامفناوري .6

- ؟ با جايگزين كردن سيستمالعمر چيستبراي يادگيري مادام فناوري هاي شخصي مناسب مبتني برفناوري

نوع از اشكال گفتگو در ادامه شش . توان اين موضوع را بررسي كرداي در گفتگو براي يادگيرندگان ميهاي رايانه
  .است و مورد بررسي قرار گرفته اي براي يادگيرندگان مطرح شدههاي رايانهمبتني بر سيستم

  ٢معلم خصوصي مبتني بر رايانه 1. 6

                                                      
1 - Brockbank & McGill 
2 - Computer-based tutor 
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جايگزين معلم خصوصي و يا يك هاي در نظر گرفته شده براي رايانه استفاده از آن به عنوان يك يك از نقش
هاي معلم را كه در شكل اين جايگزيني، رايانه بايستي قادر باشد انواع ديالوگ در موفقيتبراي . براي معلم است

دهي آن با اصول ها شامل گفتگو با يادگيرنده در مورد تكاليف، ارتباطاين ديالوگ. نشان داده شده انجام دهد) 2(
دهي اين موارد با هاي عمومي، و ارتباطكلي، تهيه گفتگوي فرا سطحي با يادگيرنده دربارة مفاهيم و سوءبرداشت

آموزان بنابراين، با استفاده از اين فناوري در يادگيري دانش .گذاري شده استچارچوب عبارات و مفاهيم اشتراك
اي به عنوان يك معلم هاي رايانهالعمر هر وقت نياز بود از برنامهگيرند كه به عنوان يك يادگيرندة مادامياد مي

  .مند استفاده كنندخصوصي هوش

  
  ١گري مبتني بر رايانهدستياري و مربي 2.6

از جمله . تر خواهد بوداگر رايانه به جاي نقش معلم به عنوان دستيار يادگيرندگان عمل كند، مساله ساده
ها و ابزارهاي سازيگري را براي يادگيرندگان ايفا نمايند شبيههايي كه قادرند نقش دستياري و مربيفناوري

                                                      
1 - Computer-based assistant and mentor 
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 توسعه نرم. كنندهاي به موقع يادگيرندگان را هدايت ميگري و مداخلهمدلسازي هستند كه با راهنمايي و مربي
  . است در اين زمينه هاي تجاري و تحقيقيافزارهاي عامل آموزشي بخش اميدوار كنندة پيشرفت

ها تعبيه شده باشد رهاي روزانه از قبيل دوربينالعمر ممكن است در ابزاهاي آموزشي براي يادگيري مادامعامل
دهد، بلكه در مورد چگونگي استفاده موثر و كه نه تنها در مورد چگونگي كار كردن با دستگاه به كاربر مشاوره مي

نجام توانند به عنوان ابزاري براي ادوربين و ساير ابزارها مي. كندهاي الزم را ارائه ميخالقانه از آن نيز راهنمايي
العمر نوع ديگري از عامل يادگيري مادام. كننديك تكليف و همچنين به عنوان يك رسانه براي آموزش عمل مي

نقشي است كه اين ابزارها در كمك به يادگيرندگان براي مديريت و يادگيري دارند؛ براي مثال كمك به يادگيرنده 
  .ترهاي وب اثربخشيا براي انجام پژوهش ها، براي مطالعه اثربخش،براي توليد و سازماندهي ايده

كند تا در سراسر زندگي به عنوان يادگيرنده ها در نقش دستيار و مربي به يادگيرنده كمك مياستفاده از رايانه
اند براي رفع اي كه با اين روش طراحي شدههاي رايانهمكاني كه نياز بود از برنامههر العمر هر زمان و مادام

  . فاده نمايند و رايانه را به عنوان يك دستيار و يا مربي هميشگي ببينددگيري خود از آن استنيازهاي يا

  ١ابزارها و منابع مبتني بر رايانه 6.3

فراهم كردن ابزارهايي براي يادگيري چگونه ياد  2سومين مكان براي فناوري با توجه به چارچوب شكل 
ها و نامهها شامل واژهاين. مفهومي منسجم و قابل اشتراك استگرفتن و سازماندهي دانش در يك چارچوب 

هاي ها، نظامبنديها و زمانزمانهاي يادگيري، خطدهندههاي موضوعي و مفهومي، سازمانها، نقشهشناسيكتاب
بتوانند  افزارهايي است كهالعمر، هدف توسعه دادن نرمبراي يادگيري مادام. ريزها استمديريت پروژه و برنامه

چنين روشهايي به عنوان فيلترهاي . هاي متمادي را سازماندهي كننداطالعات انباشته شده در طول سال
توانند براي نشان دادن مي) 1996، 2شارپلس، ديوبويالي، جفري، تياتر و تياتر(اطالعاتي و تصويرسازهاي گرافيكي 

و به  هاي گسترده مورد استفاده قرار بگيرندها و طرحوارهها و رويدادهاي فردي در درون بافت داستانجزييات ايده
  .رفع نيازهاي اطالعاتي و يادگيري در هر زمان و هر مكاني كمك كنند

  ٣يكمك ارتباطهاي فناوري 4.6

جاي ديدن گفتگو بين يادگيرندگان به عنوان يك به. تواند واسطة ارتباطي قرار گيردفناوري همچنين مي
تواند در نتيجة اشتراك دانش و زبان در درون محيطي كه طريق يك رسانة منفعل، گفتگو ميانتقال پيام از 

                                                      
1- Computer-based tools and resources 
2 - Sharples, du Boulay, Je€ery, Teather & Teather 
3 - Communications aid technologys 
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براي مثال، ). 1976پاسك، (هاي آن برقرار است مورد بازانديشي قرار گيرد حمايت و مشاركت فعاالنه در ديالوگ
هاي قبلي كاربران ها يا فعاليتتواند موادي را ارائه كند كه به طور مختلفي وابسته به تواناييسايت مييك وب

هاي كاربران تغيير دهد، به تواند پهناي باند خود را با مطابقت با درخواستهمچنين يك لينك اينترنتي مي. است
يك كانال ويدئويي براي ايجاد رابطه بين يك يادگيرنده و معلم از راه دور اجازه دهد و يا پهناي باند محدودي را 

- تواند ارتباط پيشيك سيستم ارتباطات فعال مي. تباط خاصي نياز دارد در اختيار قرار دهدبراي تكاليفي كه ار

تواند به طور خودكار براي مثال، اين سيستم ارتباطي مي. اي را بر مبناي الگوهاي يادگيري ارائه كندبيني كننده
اي مدرسه در سيستم شخصي همواد مورد نياز براي انجام تكاليف را در پايان وقت مدرسه از پايگاه داد

دهند و كساني كه ممكن است يادگيرندگان دانلود كند، يا براي كاربران ديگري كه تكاليف مشابهي را انجام مي
بيني و يادگيرنده را در گفتگويي درگير كنند به طور خودكار مواد مورد نياز را در سيستم شخصي آنان پيش

توانند از ي ديگر از كاربردهايي است كه يادگيرندگان در سراسر زندگي خود ميه نيز يكاين نوع استفاد .دانلود كند
  . آن بهره ببرند

  ١محيط يادگيري مبتني بر رايانه 5.6

سازي شده، هاي شبيهسازي آزمايشگاهتواند بخشي از محيط را، براي مثال، با فراهمدر نهايت، فناوري مي
هاي هاي برخط كه واسطها و كالجهاي واقعي هستند، و كالسمكان ها ياهاي مجازي كه بازتاب موقعيت جهان

ها نه تنها مكاني براي ديدن منابع يادگيري در بافتي مشابه هستند اين موقعيت. يادگيري هستند، را تشكيل دهد
شارپلس، ( كنندهايي اجتماعي را براي درگير شدن يادگيرنده با معلمان و ساير يادگيرندگان فراهم ميبلكه محيط

اين نوع محيط يادگيري نيز با توجه با در اختيار گذاشتن منابعي غني و نزديك به واقعيت براي يادگيري  .)2000
از يك سو و با توجه به درگير كردن يادگيرندگان در محيطي مشاركتي و اجتماعي محيطي پويا و مناسب براي 

تواند از چنين محيطي براي يادگيري ر سراسر زندگي خود ميالعمر و ديادگيري هستند و يادگيرنده به طور مادام
  . استفاده كند

  
 گيرينتيجه .7

پذير نيست، تمام اطالعات به يادگيرندگان امكان دانستنديگر  اطالعاتو روزافزون حجم با افزايش سريع 
  كسب اطالعاتگزينش و دستيابي، است كه به جاي دانستن همه چيز، مهارت  يادگيرندگانينياز به  بنابراين

گرفتن را چگونه ياد  به جاي يادگيري اطالعات كه يادگيرندگانيبه عبارت ديگر براي حل مسائل را داشته باشند، 
                                                      
1 - Computer-based learning environment 
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چگونه ياد در آينده خواهد شد كه تربيت افرادي آلوين تافلر  غفلت از آينده باعث مطابق با نظر  . ياد گرفته باشند
ها و سواد خواهند بود، اين اظهار نظر تافلر به وضوح اهميت دانستن شيوهيجه بيو در نت دانندگرفتن را نمي

نظام آموزشي براي حفظ ). 2009، ١به نقل از دميرل بوياداك(دهد روشهاي يادگيري در عصر جديد را نشان مي
و اهداف خود به خوبي بشناسد جديد را عصر  نيازهايهاي جامعه اطالعاتي، بايد نيازمندي خود همگام با سرعت

  .كندتعريف دوباره بازرا 
 جهان پيراموني ما به سرعت در حال تغيير و تحول است و ديگر دانشگونه كه در اين مقاله ذكر شد، همان

. نيستند دنياي واقعي محدود محدود قادر به زندگي و سازگاري با ظ حقايق و مفاهيم علميآموزان امروزي با حف
-دهد، يعني تربيت دانشالعمر سوق ميت توجه مدارس كنوني را به سوي تربيت يادگيرندگان ماداماين تغييرا

ها و مسائلي كه با آن آموزاني كه همواره بتوانند با تغييرات جهان اطراف خودشان كنار بيايند و از عهدة چالش
كنوني و حل مسايلي كه يادگيرندگان با از ابزارهاي مهم براي همگام شدن با دنياي يكي  .شوند برآيندمواجه مي

يادگيري بهترين نوع فناوري براي كمك به . است فناوري العمرو به عبارتي براي يادگيري مادام آن مواجه هستند
كه باعث كاربرد آنها  هااين فناورياز ويژگيهاي مهم . هاي مبتني بر رايانه هستنددر اين زمينه فناوري العمرمادام

قابل حمل بودن، سودمند بودن، انفرادي بودن، سازگار بودن، مداوم و  هاي سني شده است شاملدر تمام گروه
  .پايدار بودن است

و رشد  يادگيري هايمحيط ،هاي جديدالعمر و همچنين فناوريبا مطرح شدن يادگيري ماداماز سوي ديگر، 
هاي از پيش شرط العمريادگيري مادام اي كه اكنوناند، به گونهيگر همگرا شدهبا همد تا حدود زيادي فناوري

تر و طور كه يادگيري فرديهمان. است جديد مبتني بر فناوريهاي يادگيري مورد نياز براي توليد محيط
. شوندتر مياي شخصيهاي جديد ديجيتالي نيز به طور فزايندهشود به همان نسبت فناورييادگيرنده محورتر مي

هايي يادگيري اكنون به عنوان فعاليتي مشاركتي و موقعيتي مدنظر است و هر جايي بنابراين با رشد چنين فناوري
هاي همراه خود اقدام كنند و آن را با توانند براي حل آن از طريق فناورياي مواجه شوند ميكه افراد با مساله

با  يادگيريجديد  هايمحيطاز پيامدهاي همگرايي اخيرِ  ه ذكر شد،بر اساس آنچ .ديگران به اشتراك بگذارند
شخصي را براي  هاي يادگيريفناوري طراحي و توليدهاي شخصي اين است كه اين همگرايي امكان فناوري

  . كندالعمر فراهم مييادگيري مادام
اسب براي گفتگو جهت ر گرفتن چارچوب منالعمر در نظيكي ديگر از مباحث مرتبط با يادگيري مادام

هاي اجتماعي، يادگيري شخصي با قرار گرفتن يادگيرنده در محيط. شخصي مبتني بر فناوري است يادگيري
در واقع عمل يادگيري شامل آرايش ماهرانه محيط است كه دربرگيرندة ابزارها و . شودفرهنگي و فناورانه آغاز مي

                                                      
1 . Demirel 
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يادگيري فرايند ساختن فعاالنة دانش در درون محيط . استمنابع محيطي براي حل مسايل و كسب دانش جديد 
كنش و فعاليت درون محيط شامل حل مسايل، درگيري در گفتگوهاي كاوشگري، و . و تأمل بر روي آن است
هاي موقعيتي براي اي از فعاليتهاي يادگيرنده در مجموعهتأمل نيز دربرگيرندة فعاليت. كسب دانش جديد است

بنابراين با  ).1شكل (، )2000شارپلس، (وني با دانش پيشين و ساختن تفسيرهاي جديد است تركيب تجارب كن
اند و يادگيرنده را وادار به تأمل و ساختن اي آرايش يافتههايي كه بر اساس فناوري به شكل ماهرانهچنين محيط

د كرد و يادگيرندگان را توان چارچوب مناسبي براي گفتگو و يادگيري شخصي ايجاكند ميفعالنة دانش مي
  . هاي جديد كردترغيب به يادگيري در اين محيط

توان به   هاي يادگيري شخصي ميالعمر و فناوريدر نهايت با در نظر گرفتن همگرايي يادگيري مادام
هاي مناسب در اين زمينه معلم خصوصي از جمله فناوري. فناوريهاي شخصي مناسب در اين زمينه اشاره كرد

هاي كمك ارتباطي، گري مبتني بر رايانه، ابزارها و منابع مبتني بر رايانه، فناوريمبتني بر رايانه، دستياري و مربي
توانند به رفع نيازهاي يادگيري در هر زمان و مكاني ميهاي يادگيري مبتني بر رايانه هستند كه و محيط

  .دگان چگونه ياد گرفتن را در نظام آموزشي آموخته باشندالبته به شرط آن كه يادگيرن .يادگيرندگان كمك نمايند
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 .مداوم است ، يادگيرييادگيري بر مبناي نظريه پيچيدگي

  
  1 كامران شاهولي

 

  : چكيده
خود در خصوص  دگاهيد بسترهاي نظري وبا توجه به  يتيترب شمنداني؛ اندي وسيع دارديادگيري مفهوم

هدف از اين پژوهش يررسي و تبيين . اند كرده فيمختلفي تعر يها را به گونه يريادگيانسان، جهان، رويدادها و 
پژوهش با رويكرد كيفي و به . است يعلم يِنظربه عنوان يكي از بسترهاي  يدگيچيپ هينظريادگيري بر مبناي 

 اد مختلف پيچيدگيها و ابع بدين نحو كه نخست مفاهيم، مؤلفه. استنتاجي انجام شده است - روش تحليلي
 .پرداخته شد يدگيچيپ هياز منظر نظر يريادگيو استنتاج مفهوم  نييسپس به تب. تحليل گرديدتوصيف و 

مجدد است كه اين  فيتعرنيازمند  يريادگي يدگيچيپ ي هينظر هاي پژوهش حاكي آن است كه بر مبناي يافته
با  يريو با درگ طيدر مح ي،دگيچياز نگاه پ يريادگچرا كه ي. انجامد يمداوم م يريادگي فيبه تعر ،بازتعريف

و  يسازگارجهت (آن است  ازمنديبقا ن يبرا ستمي، س)مواجهه و ارتباطنيازمند ( افتد يمسائل متنوع اتفاق م
  .)است يتكامل(است  يو مستمر و تراكم) يخودسازمانده

  
  خودسازماندهييادگيري، يادگيري مداوم، نظريه پيچيدگي،  :كلمات كليدي

  
  مقدمه. 1

آن  در خصوصي تنوعمهاي  ها و نظريه ديدگاهاست كه در علوم تربيتي  م گستردهيهامفاز جمله يادگيري 
 يها را به گونهآن  ،خود هاي دگاهيد بسترهاي فلسفي و مباني نظريِبا توجه به  يتيترب شمندانياندوجود دارد و 
اي  نظريات علمي از جمله بسترهاي نظري .ويژگي هايي براي آن برشمرده اندها و  و مولفه اند كرده فيمختلفي تعر
معاصر از جمله نظريات علمي  3»2نظريه پيچيدگي« .توان از آنها براي تبيين يادگيري سود جست ميهستند كه 

لوم انديشمندان عو با استقبال بسياري  مي باشدهاي مختلف دانش  در حال توسعه و گسترش در حوزه است كه
فرآيندي و مفاهيم اصلي آن از جمله يادگيري، تربيت  ي آنان، تعليم و رو شده است؛ زيرا به عقيده روبهتربيتي 

                                                      
  k.shahvali@gmail.com دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت، ، شهيد چمران اهواز دانشگاه .1
 و دشوار« معناي به نه و است »هم به در هم بافته و مرتبط« و »تنيده درهم« معناي به »پيچيده« ي پيچيدگي مأخوذ از واژه -2

 .»مبهم

3- Complexity theory 
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در همين  بنابراين و. مي تواند توصيف و تببين بهتري از آنها ارائه نمايدهستند و نظريه پيچيدگي  پيچيده و پويا
  .استادگيري از منظر نظريه پيچيدگي تحليل و تبيين يپژوهش حاضر هدف از راستا 

  
  مباني نظري. 2

ها،  دوران معاصر دانست كه خود را درگير محيطدر الگوي عمومي علمِ يك توان  پيچيدگي را مي نظريه
ي آن به  اند كه اجزا يا عوامل بسيار زياد تشكيل دهنده كند كه به آن معنا پيچيده هايي مي ها و يا سيستم سازمان

و براي دستيابي به شناخت كامل )  6: 2002موريسون ، (هاي مختلفي در ارتباط و تعامل هستند  تروش و صور
از  .نگر توجه نمود ز در يك نگاه كلها ني ي روابط دروني اجزا، به تعامالت آن با ديگر محيط آن بايد ضمن مطالعه

پيچيده  يهاي سيستم) يك كالس درساز جمله نظام آموزشي و يا (ها در جهان هستي  تمامي پديدهاين منظر 
توصيف و تبيين كرد و در  و كارآمدتر واقعي يصورتها و رفتارهاي آنها را به  توان ويژگي شوند و مي محسوب مي

  .دست آورد شناخت بهتري به -هاي اساسي آن است كه تغيير و پيچيدگي از ويژگي –ه مواجهه با مسائل امروز
و علوم مختلفي در يك سير تاريخي و تكاملي، برآيندي است از نظريات اي دارد و  پيچيدگي مفهوم گسترده

و  7ي آشوب شناسي تكاملي، نظريه ، زيست6ها ، نظريه عمومي سيستم5، علم سيبرنتيك4نظريه اطالعاتچون 
جونز،  الهادف(داشته اند  آندهي و تكميل  كه هر كدام نقش مهمي در جهت 8پيچيده انطباقي هاي نظريه سيستم

ها و حدود و ثغور آن ميان انديشمندان  ي ويژگي بر اين اساس هر چند تاكنون درباره). 1379و مورن،  2008
چابكي و  محمدي(توان نقاط مشتركي را پيدا كرد  هاي اصلي آن مي اجماعي حاصل نشده است، اما در باب ويژگي

ن به مولفه و مفاهيمي چون تعدد عناصر اثرگذار بر يك پديده، توا كه از جمله مي) 68: 1392همكاران، 
  . اشاره كرد 13و تكامل همزمان 12، خودسازماندهي11، عليت پيچيده10، نوپديدي9نگري كل

خود در خصوص  دگاهيد بسترهاي نظري وبا توجه به  يتيترب شمنداني؛ اندي وسيع داردمفهومنيز يادگيري 
كسب اطالعات،  گر؛يبه فرد د ياز فرد ميانتقال مفاه: اند كرده فيمختلفي تعر يها را به گونه يريادگيانسان، 

آنها؛  رييتغ اي ديجد يها نشيكسب ب ؛يريگ در رفتارِ قابل مشاهده و اندازه رييخاص؛ تغ يها معلومات و مهارت

                                                      
4- Information theory 
5- Cybernetics 
6- General systems theory 
7- Chaos theory 
8- Complex adaptive system (CAS) 
9- Holism 
10- Emergence 
11- Complex Causation 
12- Self-Organization 
13- Co-evolution 



 

  

 

 هشتمين همايش انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران

 مداوم  و يادگيري فلسفه آموزش

 چمران اهواز دانشگاه شهيد

 1395اسفند  5و  4

 

646 
 

) 15: 1378 ،يخان يفضل. (..در رفتار بالقوه بر اثر تجربه و دارينسبتاً پا راتييتغ نديفرا رت؛يشناخت، ادراك و بص
هايي است كه با توجه به بسترهاي آن مشخص و  و ويژگي هاي يادگيري ها و نظريه ي تنوعِ ديدگاه دهنده كه نشان

) از جمله پيچيدگي(دگيري را از منظرهاي مختلف و بر اساس مباني متعدد توان يا ميبنابراين  .شوند تعريف مي
ها نيازمند رجوع به مفاهيم مرتبط و يا تعريف مفاهيم جديد  هر كدام از اين تحليل و تبيين .تحليل و تبيين نمود

  .است» يادگيري مداوم«اشاره كرد، توان از آن به عنوان يك ويژگي  از جمله اين مفاهيم مرتبط كه مي. است
 ريمختلف، با تعاب و در جوامع خياست كه در طول تار يا دهيچيمداوم، مفهوم چند منظوره و پ يريادگي

مداوم؛  يريادگينهفته در  دهيمختلف و اهداف گوناگون به كار گرفته شده است، اما امروز اغلب صاحبنظران بر ا
است، توجه  رييدر حال تغ وستهيكه پ يطيبا شرا يرشد او جهت سازگار يتوسعه مداوم استعداد انسان برا يعني

 يها افق تواند يم يريادگي دگاهيد نياز ا. اند رفتهيمداوم را پذ يريادگياز  يو چند منظوره ا عيدارند و مفهوم وس
خود در سراسر  يها يستگيها و شا و مداوم به توسعه و رشد مهارت وستهيرا فراهم كند تا انسان پ يگسترده ا

و توسعه  يشخص تيتواند موجب احساس رضا يم يريادگيتداوم  يبرا زشيو انگ ييتوانا نيا.ادامه دهد يزندگ
  ).160: 1395 نسب، يميرح(شود  يو اقتصاد ياجتماع
  
  پيشينه پژوهش. 3

از ) به صورت مجزا(يادگيري و نظريه پيچيدگي پژوهش هاي فراواني هر كدام از مفاهيم در خصوص 
توان به  مينيز ي اين دو مفهوم و مفاهيم مرتبط به آنها  در مواجهه .رويكردها و مناظر متنوع و متعدد شده است

) 2008و  2006، 2002(و موريسون ) 2008(ي پيچيده، مطالعات ميسون  ي تفكر و انديشه نظريات مورن درباره
هاي ديويس و سامارا  در روش تدريس و آموزش، و فعاليت) 2012(ي رايكا  مطالعهي تعليم و تربيت،  در فلسفه

در فلسفه تعليم و ) 1392و 1389،1390(چابكي  هاي محمدي شناسي پژوهش تربيتي و بررسي در روش) 2006(
كارگيري  ي درسي اشاره كرد كه هر كدام تالشي است در جهت به در برنامه) 1391(تربيت و نجاريان و همكاران 

در ؛ كه بيشتر طور كلي تعليم و تربيت هاي آموزشي و به هاي پيش روي نظام مفاهيم پيچيدگي براي رفع چالش
در هر كدام از اين  .پيچيدگي مي باشندهاي مختلف تعليم و تربيت براساس  ف جنبهشناخت و توصيراستاي 
هاي متنوعي را  هاي مختلف و بر اساس ويژگي توان ردپاي تعريف و باز تعريف يادگيري از جنبه ها مي پژوهش

  .مشاهده كرد
  
  پژوهششناسي  روش. 4

 مفاهيم، نخست كه نحو بدين. است شده انجام استنتاجي -تحليلي روش به و كيفي رويكرد با پژوهش
مقصود از . گرديد تحليل قبول، قابل و منسجم دقيق، توصيفي ي ارائه هدف با پيچيدگي، مختلف ابعاد و ها مؤلفه
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 و روابط بازشناسي و مختلف مفاهيم ميان ارتباط جستجوي و تحليل در اين مرحله، بررسي موضوعات مورد نظر
كه با توجه به مباني نظري و فلسفي موضوعات مذكور و با در  )133: 1389باقري، (است  آنها مفهومي هاي شبكه

 از شده ارائه تحليل براساس سپس. نظر گرفتن انسجام ميان مفاهيم، و درك روابط منطقي آنها انجام پذيرفت
ادگيري از منظر به تبيين و استنتاج مفهوم ي ،با توجه به مفهوم يادگيري مداوم آنها تركيب و مذكور موضوعات

  .نظريه پيچيدگي پرداخته شد
  
  )بحث و بررسي( هايافته. 5

هر پديده از جمله يك (از جمله مفاهيم اصلي در نظريه پيچيدگي خودسازماندهي است كه طي آن سيستم 
ي  الزمهفرايند تطبيق مستمر است و . دهد به طور مداوم خود را با شرايط وفق ميدر تعاملي فعال با محيط ) فرد
يادگيري در در واقع . تكامل مي يابدتبادل اطالعات با محيط است كه به يادگيري منجر مي شود و ارتباط و آن 

پيچيدگي، فرآيندي است كه از طريق درگيرشدن يادگيرنده با تجارب پيچيده، در يك محيط حاصل  نظريه
در اين تعريف درگيرشدن . انجامد ر يادگيرنده ميشود و به تغيير رو به رشد تجربيات، فرآيندهاي ذهني و رفتا مي

 يابد هاي محيط اشاره دارد كه به كمك بازخوردهاي حاصل از محيط تداوم مي ي مستمر با چالش به مواجهه
يدي را ، تجارب جدهاي موجود در محيط ل به كمك چالشي فعا در نتيجه يادگيرنده. )72- 75: 1392شاهولي، (

كه مهمترين ويژگي آن استمرار و تداوم است كه در واقع سيستم ناگزير از آن است؛  ردگي كند و ياد مي كسب مي
اين مساله در رابطه . محيط عقب افتاده و سبب زوال آن مي شود به روزِ از شرايط ،درصورت وقفه يا تعلل چرا كه

مستمر با مسائل و ؛ بدين صورت كه انسان به صورت با انسان و در طول زندگي وي نيز قابل تعميم است
اين مواجهه با هدف رفع . شود كه ناگزير به درگير شدن با آنهاست هايي در زندگي روزمره خود مواجه مي چالش

يعني نيازمند درك ارتباط ها واضح و پنهان . شود و فرآيندي است انجام مي چالش يا سازگاري با شرايط نوپديد
ين درك ارتباط آگاهانه و مرتبط كردن شرايط نو با تجربيات قبلي باشد و الزمه ا آن مسأله با ديگر شرايط مي

ها كه از  هر سه اين ويژگي. نكته و ويژگي مهم اين مواجهه، فرآيندي، مستمر و تكاملي بودن آن است .است
يادگيري «مفاهيم اصلي نظريه پيچيدگي هستند در تقابل با مفهوم يادگيري، منجر به بازتعريف آن به صورت 

  .شود مي» ممداو
از سوي ديگر و چنانچه بخواهيم ماهيت يادگيري مداوم را از منظر نظريه پيچيدگي بررسي نماييم نيز اين 

تعريف نمود اما همه تعاريف  هاي مختلفي يادگيري مداوم را به صورتتوان  ميهر چند . مفهوم قابل تبيين است
 يها در زمان و در سراسر عمر است يريادگي نديفرآ داومم يريادگي«: هاي مشتركي خواهند داشت ويژگي

به نقل از  1395نسب،  رحيمي(افتد  يجامعه اتفاق م ايخانه، كار و  ،يرسم ريغ ،يرسم يگوناگون در نهادها
 »ارتباط«و » خودسازماندهي«اين تعريف با دو مفهوم اصلي در نظريه پيچيدگي يعني  »).2012 س،يجارو
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چرا كه از يك طرف خودسازماندهي يك فرآيند مستمر است و نيازمند ارتباط و از ي بسيار نزديكي دارد؛  رابطه
  .، بستر مواجهه، تجربه و يادگيري فرد است...طرف ديگر ارتباطات متعدد و متنوع در محيط خانه، كار، جامعه و 

بازتعريف  ي پيچيدگي رسد كه با عينك نظريه به نظر ميتر نيز بيان شد،  همانطور كه پيشبا اين حال 
يادگيري از نگاه پيچيدگي در محيط و با درگيري با مسائل متنوع . انجامد به تعريف يادگيري مداوم مي ،يادگيري
مستمر و  و )سازگاري و خودسازماندهي(سيستم براي بقا نيازمند آن است  ،)مواجهه و ارتباط( افتد اتفاق مي

  .رساند يري مداوم را به ذهن ميكه هر سه مفهوم، يادگ) تكامل همزمان(تراكمي است 
  
  گيرينتيجه .6

در اين پژوهش به تبيين يادگيري از منظر نظريه پيچيدگي پرداختيم و با توجه به مولفه ها و مفاهيم نظريه 
يادگيري بازتعريف شده و ويژگي  -ي از مفاهيم رايج در علوم تربيتيبه عنوان يك-پيچيدگي در مواجهه با يادگيري

اصلي در نظريه پيچيدگي از مولفه هاي كه  »خودسازماندهي«اين بازتعريف با توجه به . هاي آن مشخص گرديد
شامل (ناگزيري سيستم به عبارتي . با ويژگي مستمر و تداومي آن صورت پذيرفتدر مواجهه و  شود محسوب مي

از جمله چالش هاي زندگي ( بازسازماندهي مداوم با محيط اطراف به خودسازماندهي و) هر فرد يادگيرنده
  .تس، سبب يادگيري مداوم آن جهت تطبيق و همراهي با محيط ا)روزمره
 
  
  منابع و ماخذ. 7

 و فرهنگي مطالعات پژوهشكده: تهران. تربيت و تعليم فلسفه در پژوهش هاي روش و رويكردها). 1389( خسرو باقري،
  .اجتماعي
. يتيترب يكرديمادام العمر به مثابه رو يريادگي دهيا ينظر يمبان يليتحل يبررس). 1395(نسب، حجت اله  يميرح

 ديدانشگاه شه ،يشناس و روان يتيترب علوم ي چاپ نشده، دانشكده ت،يو ترب ميي تعل ي فلسفه رشته يدكتر ي نامه انيپا
  .چمران

يادگيري در پارادايم پيچيدگي و كاربست آن در نظام  -اددهيبررسي و تبيين رويكرد ي ).1392(شاهولي، كامران 
شناسي،  تربيتي و روان ي علوم ، دانشكدهآموزش و پرورش ي ي تاريخ و فلسفه رشته كارشناسي ارشد ي نامه پايان. آموزشي

 .دانشگاه شهيد چمران

 آزمون: تهران. سوم چاپ. تدريس فرآيند در فعال و مشاركتي هاي روش عملي راهنماي). 1378( منوچهر خاني، فضلي
 .نوين

). 1392(محمدي چابكي، رضا؛ شعباني وركي، بختيار؛ جاويدي كالته جعفر آبادي، طاهره؛ مسعودي، جهانگير 
. نامه مباني تعليم و تربيت فصلنامه پژوهش. شناختي منظري معرفت: هاي تدوين نظريه تربيتي در پارادايم پيچيدگي استلزام
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  .65-92 صفحات. 3شماره 
  .ني: تهران. جهانديده افشين ي ترجمه. پيچيده ي انديشه بر درآمدي). 1379( ادگار مورن،

Alhadeff-Jones, M. (2008). Three Generations of complexity Theories: Nuances and 
ambiguities. In Mark Mason (Ed.), Complexity Theory and the Philosophy of Education. 
UK: Wiley-Blackwell. 

Morrison, K (2002). School Leadership and Complexity Theory. London and New 
York, Rutledge/Flamer. 
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  در جهت يادگيري مداوممناسب به عنوان فن تعليم و فلسفه آموزشي  1يادگيري خدمات محور

  
    4عرفانه قاسم پور خوشرودي،  3الهه قاسم پور خوشرودي، 2دكترحكيمه السادات شريف زاده 

 
  :مقدمه

، تربيت آن گونه انساني است كه بياموزد چگونه نيات و افكار خـود را بيـان كنـد ، چگونـه     منظور از يادگيري مداوم 
انسـان، موجـود كامـل    . محيط را مورد پرسش قرار دهد و هر چه بيشتر شخصيت واقعي خـود را بازيابـد و بازنمايـد   

و همه جانبه باشد به شكوفايي  مداوميِ آن يادگيرى اي است كه فقط با برخورداري از آموزشي كه سمت و سو نشده 
بدين لحاظ آموزش و پرورشي كه بر مبناي فلسفه آموزش مداوم ايجاد و گسـترش يابـد ، بـه تحقـق     . خواهد رسيد 

انسان در تمـام مراحـل   . هاي بالقوه وجود انساني را مورد توجه قرارخواهد داد رساندن هستي وشكوفايي همه توانايي
و از محـيط  . ز كودكي تا نوجواني و بلوغ،  حتي در سنين سالخوردگي در حال آموختن و ياد گـرفتن اسـت  زندگي ا

يكي از معيارها و شاخص . نظام آموزشي نقش بسزايي در اين روند دارد. اطراف خود تا ثير مي پذيرد و تاثير ميگيرد 
بر مبناي فلسفه آمـوزش   اگر نظام آموزشي). 1؛1388افروز( هاي موفق نظام آموزشي نحوه آموزش و يادگيري است 

و به شكوفايي خواهد  مداوم ايجاد و گسترش يابد، همه توانايي هاي بالقوه وجود انساني را مورد توجه قرارخواهد داد
يـادگيري  «، »يادگيري دردوران زنـدگي « :تحت عناوين ديگري مانند يادگيري مداوم،). 4؛ 1388پور شافعي،( رساند

، داراي كليتي است كه همه سطوح و مراحل سني را در برمي گيـرد و در پـي آن   » يادگيري مستمر«، »مرمادام الع
است تا محيط هاي يادگيري خارج از مدرسه را با محيط يادگيري درون مدرسـه ارتبـاط دهـد و مرزهـاي تصـنعي      

يري خـدمات محـور مـي توانـد روش     براي اين منظور روش يادگ ).1373،12ابراهيم زاده ،  (يادگيري را از بين ببرد
 از فراگيران آموزشي از فعاليتهاي وسيعي آموزشي، در دامنه نوآوري يك به عنوان آموزشي اين شيوه. مناسبي باشد

 مـرتبط  واقعـي  دنيـاي  تجربيـات  بـا  را يـادگيري كالسـي   اسـت و  دانشـگاهي مطـرح   مقـاطع  تـا  كودكسـتان 

بخـش جـدا نشـدني از فراينـد يـادگيري اسـت كـه اهـداف         يـك  يادگيري خدمات محور ).  27؛2003بيليگ،(سازد
يادگيري تجربي و كاربردي اسـت   .مشخصي در راستاي برنامه درسي مدرسه و يا اهداف برنامه هاي فوق برنامه دارد

). 15؛ 2000بيلينـگ، (د و فهم دانش آموزان را از مطالب، چگونگي استفاده از آن، و علت اهميت آن قـوي مـي كنـ   
در فعاليت هاي روزمره، افراد با هدايت يكديگر به طور هم زمـان و   .واقع تغيير نگرش و مهارت افراد استآموزش در 
از حقايق با يكديگر به اشتراك مي گذارند و بـه طـور روز    ذخيره ي داده ها و شناخت خود را ،پيوستهر و مادام العم

و همـه جانبـه    مـداوم ه سمت و سـويِ آن يـادگيري   با برخورداري از آموزشي ك).  4؛1394كرمي،(آمد در مي آورند
كه بياموزد چگونه نيات و افكار خود را بيان كند ، چگونه محيط را مـورد پرسـش قـرار     انساني تربيت مي شود. باشد

                                                      
١ Service Learning 

  )مكاتبات نويسنده مسئول(   hakimehsharifzadeh@gmail.comعلوم تربيتي، / استاديار دانشگاه مازندران .2
  eli8889@yahoo.com  درسيعلوم تربيتي، برنامه ريزي / آزاد اسالمي واحد اراك  دانشگاهدانشجوي دكتري   . 3

  erfane68@gmail.comعلوم تربيتي، برنامه ريزي درسي،  /دانشجوي دكتري دانشگاه تهران.4
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بـه عنـوان روشـي در     خدمات محور يادگيري). 18؛1372فرجامي، (دهد و شخصيت واقعي خود را بازيابد و بازنمايد
كسـب   جديـد  آموزشي مهارتهاي و دانش كه ايجاد كند فراگيران براي را داوم مي توا ند فرصتهاييجهت يادگيري م

 از دوري فراگير، تحصيلي پيشرفت موجب راهبرد گيرند اين به كار را جامعه در واقعي زندگي هاي در موقعيت شده

پيوند بين ايـن  ).  8؛ 1390همكاران،هروي و (شود  مي جامعه و بين محيط آموزشي تعامل افزايش و سنتي آموزش
. يـادگيرى بـراي انجـام دادن   . يـادگيري بـراي دانسـتن    دو مفهوم را ميتوان  در تعريف دلور از يادگيري مداوم يافت

 طريق از را فراگير يادگيري خدمات محور توانايي). 3؛1375دلور،(يادگيرى براي زيستن  .نيادگيرى براي باهم زيست

 واقعي، زندگي در متضاد هاي در موقعيت و قرارگيري انتقادي تفكر جامعه، در مشغوليت اركتي،و مش فعال يادگيري

 نسـلهاي  غيرفعال يادگيري جايگزين يادگيري را فعالي است كه اين فرآيند و يادگيري). 6؛2004ولز،(ميدهد ارتقاء

 هم و آموزشي برنامه يك هم. تآموزشي اس فلسفه و تعليم اين راهبرد يك فن). 5؛2005جانسون،(مي كند گذشته

 خـدمات  مي توانند فراگيران برنامه آموزشي يادگيري مداومي است كه كه يك به عنوان .است فلسفه آموزشي يك

 به عنـوان  .دارد دخالت يا مطالعه تفكر از شكلي چنين در هم جامعه و دهند انجام جوامع شان را براي معني داري

يـادگيري،    مـوثرترين نـوع   . بخـورد  پيوند اجتماعي مسئوليت پذيري با آموزش بايد دارد اعتقاد آموزشي فلسفه يك
 فراگيران تعليم، فن اين در). 6؛1390هروي و همكاران،(است جامعه با خورده پيوند و فعال تجارب از يادگيري ناشي

 از طريـق  درسـي  محتـواي  و خـدماتي  تجربيـات  بـين  و گرفتـه  به كار واقعي موقعيتهاي دنياي در را نظري دانش

 بـا  فراگيـران  ). 12؛2003بيليـگ، (ميكننـد  ارتبـاط برقـرار   تمرين و آزمايش بحث، منطقي، تفكر تكاليف، فعاليتها،

مسـئوليت   اجتمـاعي،  و فـردي  مهارتهـاي  و مـي كننـد   پيشرفت سازمان يافته خدماتي در تجربيات فعال مشاركت
اين روش موجب يادگيري مداوم ، افزايش مهـارت   .پرورش مي يابد آنان در مساله حل مهارتهاي و اجتماعي پذيري

بسياري از تحقيقات نشـان ميدهـد   ). 2001هيز و هيل،(هاي علمي فراگيران، ايجاد فرصت شغلي براي آنان مي شود
تلفيق تئوري، عمـل و انديشـه بـا هـم افـزايش درك دانشـجويان در       : كه اين شيوه يادگيري داراي مزايايي از قبيل 

مينه رشته تحصيلي خود و ارتباط آن با جهان واقعي، توسعه مهارت هاي زندگي، تغيير نقش معلم به عنـوان يـك   ز
 ).11؛2009پوردكس و پاتاكي،. (است... تهسيل گر و 

 شيوه اجرا اين مدل آن، نحوه آن ، خدمات محور، جنبه هاي مفهوم يادگيري بررسي هدف حاضر با مروري مقاله

  .شد ان روشي براي يادگيري مداوم نگارشبه عنو يادگيري
  يادگيري مداوم، يادگيري خدمات محور، يادگيري ماداالعمر:  كليديواژه هاي 

  
  :پيشينه انجام كار

ميليون فراگير در موسسات دولتي و خصوصي آموزش عالي اياالت متحده در برنامه آموزشي  6.7از %  3تقريبا 
ميجويند بيش از دو ميليون فراگير در برنامه هاي يادگيري خدمات محور در خود از يادگيري خدمات محور بهره 

موسسات خصوصي و دولتي مشاركت مي نمايند و پيش ازين هم دانشكدهاي ايالت متحده  دروسي بر اساس 
يادگيري خدمات محور آموزش داده شده است و استفاد ه ازين روش در دانشكدها و مراكز آموزش ايالت متحده  

در مطالعه دلفي كه با هدف تعيين مفهوم يادگيري خدمات محور  ).5، ص 2005واندرهاف، (به افزايش است رو
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توسط شومر انجام شد نتايج نشان داده است كه يادگيري خدمات محور به دو صورت مبتني بر مدرسه و جامعه 
محرك و قدرتمند  مطرح شده  قابل طراحي بوده است اين شيوه يادگيري به عنوان يك نو آوري آموزشي مهيج

  ). 7، ص2015سويكان و همكاران ، (است
در دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه شاهد تهران،  1390يادگيري خدمات محور براي پرستاران، كه در سال 

توسط مجيده هروي كريموي صورت گرفته و نتيجه اي كه بيان كرده است اين بود كه استفاده از يادگيري 
محور در دانشگاهها رو به افزايش است و دانشكدهاي پرستاري بيشترين سهم را در بكار گيري اين شيوه خدمات 

 سيستماتيك آموزش به پرستاري مختلف مقاطع دانشجويان كه است ضروري. آموزشي به خود اختصاص داده اند

به  و آشنايي ضمن ات كنند پيدا دست محور خدمات يادگيري فعال ازجمله يادگيري هاي روش زمينه در
  .نشود سپرده فراموشي به زمينه اين در تحقيقاتي نيازهاي شيوه، اين كارگيري

در دانشكده  1393و يادگيري خدمات محور رويكردي نوين در نظام آموزش  عالي كشاورزي، كه در سال 
و در نتيجه نهايي . كشاورزي دانشگاه رازي كرمانشاه توسط دانشجوي دكتري شهپر گراوندي صورت گرفته است

بي در ساير دانشكده هاي بيان كرده است كه يادگيري خدمات محور مي تواند به عنوان يك روش يادگيري تجر
كشاورزي بكار گرفته شود و اينكه اين روش موجب شكل گيري نگرش مثبت در دانشجويان، تلفيق تئوري و 
عمل، توسعه مهارت هاي ارتباطي و حرفه اي و نيز افزايش مسئوليت پذيري اجتماعي، تفكر مداري، و توانمند 

  . سازي دانشجويان شده است
در خارج از كشور بيشتر در زمينه ي تاثير اين فن تعليم بر متغير هاي متفاوت انجام پژوهش هاي انجام شده 

  . شده است و در هيچ يك از تحقيقات اين فن اساس طراحي برنامه درسي قرار نگرفته است 
، مقاله اي را باعنوان تاثير تجربه يادگيري خدمات محور در بهبود دانش در 2016ژول براگيوس و همكاران  
، يادگيري خدمات محور 2016مانوز آلكن .  ادات غذا خوردن سالم در نوجوانان را مورد پژوهش قرار داده استع

را در مقاله اي با نام چگونه از انها ياد ميگيرند مورد پژوهش قرار داده است در واقع ايجاد پل بين نسلي از طريق 
انش آموزان سال آخر متوسطه از يادگيري خدمات نگرش د(، در مقاله 2015ليو . يادگيري خدمات محور است 

سويكان و همكاران .  اكنون نگرش آنان از يادگيري خدمات محور را براي ورود به دبيرستان مي سنجد) محور
ارائه دادند كه ) نگرش دانشجويان تربيت معلم نسبت انجمن يادگيري خدمات محور( ، مقاله اي را با عنوان 2015

. اله تحقق و توسه روش يادگيري خدمات محور در برنامه درسي دانشجويان تربيت معلم استبيشتر هدف اين مق
با ) تاثير يادگيري خدمات محور در بهبود تعليم دانشجويان تربيت معلم( ، در مقاله اي با عنوان2015سيمونا راسا 

ري به منظور سنجش ميزان آينده استفاده از يك نرم افزار آن الين از يك برنامه درسي خدمات محور تست بهره و
نگري، نگرش مدني، و مهارت ها و خودكار آموزي معلمان، ارزيابي به عمل آورده كه آيا اين متغيير ها در 

  .فراگيران افزايش داشته است
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  .تو صيفي مي باشدو  روش تحقيق اين مقاله مروري از نوع كتابخانه اي :روش تحقيق
مربوط به اين بررسي از طريق كتاب، اسناد، مدارك، مقاالت، متون و  اطالعات :روش گرد آوري اطالعات

  .اينترنتي معتبر مربوط به اين موضوع جمع آوري مي شود سايت هاي
 

  :يافته ها
از يادگيري تعاريف متعددي شده است، ولي به نظر مي رسد كه بهترين تعاريف همان است كه روان : يادگيري

يادگيري به . يادگيري را فرايندي مي دانند كه در نهايت به تغيير رفتار منجر مي گردد آنها. شناسان ارائه كرده اند
معناي كسب و انباشتن مقدار زيادي اطالعات نيست، بلكه گسترش توانايي هايي است كه ما را قادر مي سازد 

. ل زندگي بايد ادامه يابدنتايجي را فراهم آوريم كه در زندگي حقيقي به آن نيازمنديم؛ فرايندي كه در تمامي طو
يادگيري نيازمند تحول و حركتي اساسي در . مهمترين نكته اين است كه يادگيري را از كار روزمره جدا ندانيم

يكي از ويژگي هاي يادگيري، . يادگيري به معناي واقعي به قلب و روح انسان وارد مي شود. ذهن و فكر است
  ).148، 1393سپه پناه و همكاران، (رنده است افزايش قدرت خالقيت و نوآوري در يادگي

يكي از استراتژي هاي موثر و مهم فن تعليم، يادگيري خدمات محور است چون موجب : يادگيري خدمات محور
يادگيري . درك بهتر مطالب درسي مي شود چون فرد از طريق عمكلرد تجربي مطالب درسي را درك ميكند

طريق يادگيري فعال و مشاركتي، مشغوليت در جامعه تفكر انتقادي و قرار  خدمات محور توانايي فراگير را از
اين شيوه آموزشي به عنوان يك نو آوري آموزشي در دامنه . گيري در موقعيت هاي واقعي زندگي ارتقا ميدهد

رتبط مي و يادگيري كالسي را با تجربيات دنياي واقعي م. وسيعي از آموزشها از كودكستان تا دانشگاه مطرح است
سازد بدين ترتيب كه فراگير دانش و مهارت هاي كسب شده جديد را به كار گرفته و آنها را در موقعيت هاي 

يادگيري خدمات محور . زندگي واقعي بكار ميگيرند و در مقايسه با كالس درس يك نوع يادگيري اثر بخش است
نوان يك برنامه آموزشي شامل راههاي به ع. به عنوان يك برنامه آموزشي و هم يك فلسفه آموزشي است

پيشنهادي كه فراگيران مي توانند خدمات معني داري را براي جوامعشان انجام دهند و جامعه هم در چنين 
به عنوان يك فلسفه اموزشي اعتقاد دارد آموزش بايد با مسئوليت پذيري . شكلي از تفكر يا مطالعه دخالت دارد

سيمونا .ين يادگيري ناشي از تجارب فعال و پيوند خورده با جامعه استموثر تر. اجتماعي پيوند بخورد
، )2013(يادگيري خدمات محور ريشه در نظريه يادگيري تجربي دارد استفسون و همكاران ).  8،2015راسا،

معتقدند كه آنچه يادگيري خدمت محور را از ساير فنون يادگيري تجربي متمايز مي سازد، همانا ويژگي هاي 
ي آن در جامعه است،  به عبارت ديگر فراگيران در شرايطي قرار ميگيرند كه به جامعه خود خدمت رساني مدن

معتقدند كه در ) 2013(سپه پناه و همكاران . كنند و از طريق آن تجارب ارزنده و ماندگاري را به دست مي آورند
نتايج . آنان نيز افزايش مي يابدفرايند يادگيري خدمت محور ضمن تقويت مهارت آموزي مسئوليت پذيري 

تحقيقات مختلف بر روي دانش آموزان مدارس ابتدايي نشان داد كه استفاده از يادگيري خدماتي محور سبب 
همچنين در مطالعه ). Ortega,2010(تلفيق و سازماندهي برنامه هاي درسي و اطالعات فراگيران مي شود 

روش دلفي انجام شد نشان داد كه به كارگيري يادگيري خدمات  بر اساس H-4ديگري كه بروي باشگاه جوانان 
محور سبب باال رفتن توان كار گروهي دانش آموزان، ساده تر شدن تدريس دروس تئوري، باال رفتن اطالعات 



 

  

 

 هشتمين همايش انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران

 مداوم  و يادگيري فلسفه آموزش

 چمران اهواز دانشگاه شهيد

 1395اسفند  5و  4

 

654 

 

  ). Mantooth& Fritz,2006(دانش آموزان و بهبود روابط اجتماعي فراگيران مي شود 
  حورمدل هاي اجرايي يادگيري خدمات م

،  يك مدل يادگيري )2013(مدل هاي متفاوتي براي يادگيري خدمات محور ارائه شده استفسون و همكاران 
و در مدل . خدمات محور در قالب يك فعاليت خارج از كالس و به صورت غير رسمي به اجرا گذاشته مي شود

چنانچه ماهيت فلسفي .  ا در آورندديگر اين روش در قالب رسمي و به عنوان زير مجموعه اي از يك درس به اجر
اين روش رعايت گردد قابليت هاي روش يادگيري خدمات محور، چه به صورت رسمي و چه غير رسمي انكار نا 

  . مرحله اي اشاره مي شود 6مدل هاي ارائه شده سه مرحله اي، پنج مرحله اي و .  پذير است
) مشخص كردن اهداف آموزشي براي فراگير(سازي  مراحل مدل سه مرحله ايي يادگيري خدمات محور، آماده

شامل تفكر منطقي، ( و ارزشيابي) همكاري با مركز مورد نظر و ارائه فعاليت( فعاليت هاي يادگيري خدمات محور
  ).2006(، فلوريدا كمپكت )1شكل (هستند) واكنش هاي عاطفي و رشد روحي و تعامالت فرصت هاي آينده

 
  فعاليت يادگيري خدمات محور                                                                     

  يادگيري خدمات محور                                                                              
  

  آماده سازي                                                                                      ارزشيابي                                             
  ارتباط بين مراحل اجراي يادگيري خدمات محور: 1                                                        

  
در تفكر منطقي . اختتاميه و ارزشيابي هستنددر مراحل مدل پنج مرحله ايي، آماده سازي،عملكرد، تفكر منطقي، 

و ساير مراحل مانند مدل سه . فراگير تجربيات خود را يادگيري خدمات محور را مورد تفكر انتقادي قرار مي دهد
در مدل شش مرحله اي شش گام بر اساس سه عنصر كليدي، ارتباطات آكادميك روشن،  .مرحله اي مي باشد

اطالعات راجع به ( و مراحل آن بررسي اطالعات مقدماتي . ازتاب سيستميك مي باشدنياز هاي واقعي جامعه و ب
آيا احتمال يافتن نيازهاي جوامع وجود دارد؟ براي يافتن (، ارجاع )نيازهاي جوامع مختلف جمع آوري مي شود
ي جامعه مشخص مي در اين مرحله بايد امكان يافتن نيازهاي واقع. نيازها به چه منابع و مهارت هايي نياز است

فعاليت هاي برنامه ريزي شده خدمات ( اجرا ) برنامه اجرايي بر اساس نياز مخاطب طراحي مي شود(، برنامه )شود
  ). 154، 1390هروي و همكاران، ( باز بيني و در پايان مرحله ارزشيابي است) محور اجرا مي شود

در اين مدل فراگيراني كه قرار است ). 2شكل (شده  ارائه) 2008(يكي از ساده ترين مدل از سوي ليك و جونز  
در اين جلسه  توجيحي، هدف يادگيري . در يادگيري خدمات محور شركت كنند، توسط مدرس توجيح مي شوند

خدمت محور و مزاياي آن براي فراگيران توضيح داده مي شود، در مرحله بعد سازمان و مراكزي كه متقاضي 
و بعد، مدرس نيازهاي مخاطب را شناسايي مي كند و سپس در يك . ي مي شودپذيرش خدمات هستند شناساي

در . جلسه شرح خدماتي كه قرار است از سوي فراگيران به اجرا گذاشته شود، توسط مدرس تبيين مي گردد
اين عمليات در يك جدول زماني از پيش تعيين شده . مرحله سوم، عمليات اجرايي يادگيري خدمت آغاز مي شود

در مرحله چهارم، مدرس با بازديدهاي مكرر سعي ميكند كه بازخورد مناسب را، هم از . اجرا گذاشته مي شود به
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 .  سوي دانشجويان و هم از سوي كارفرما، دريافت كند

  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 در برنامه درسي هايي از يادگيري در خدمتمونه ن

شان بپردازند مي توانند به  اگر دانش آموزان يك مدرسه به جمع آوري آشغال از جوي، نهر، و يا رودخانه محله
اگر همين . اين كار يك خدمت اجتماعي است. شان بكنند عنوان داوطلبان محلي خدمت شاياني به اجتماع و محله

با تركيب اين .علوم به بررسي آالينده هاي آب و آزمايش آنها بپردازند يادگيري اتفاق افتادهدانش آموزان دركالس 
اگر دانش آموزان پس از جمع آوري آالينده . دو فعاليت، مي توان به يك پروژه يادگيري خدمت محور دست يافت

پيدا كنند و نتايج كارشان را با ها به بررسي و تحليل يافته هايشان بپردازند و منابع احتمالي اين آلودگي را 
در مثال فوق، . اعضاي ديگر محله در ميان بگذارند در واقع درگير يك پروژه يادگيري خدمت محور واقعي شده اند

عالوه بر انجام يك خدمت به محله، دانش آموزان درباره كيفيت آب و آزمايش آن ياد مي گيرند، فهمشان از 
آنها ممكن است در طول . مي شود، و مهارتهاي ارتباطيشان را تقويت مي كنندمسائل مربوط به آلودگي بيشتر 

اين پروژه عالقه شخصيشان را به علوم تجربي، محيط زيست، سياستگذاري عمومي و يا رشته هاي ديگر نيز كشف 
منطقه اي براي مثال در . در نتيجه هم دانش آموزان و هم محله درگير يك تجربه متحول كننده بوده اند. كنند

كه احتمال وقايع طبيعي مثل سيل و يا زلزله زياد است دانش آموزان مي توانند نتايج فجايع طبيعي را بررسي 
آنها همينطور مي توانند سمينار . كنند و وسيله اي بسازند كه در صورت وقوع حادثه براي اعضاء محله مفيد باشد

وژه ديگر مي تواند درباره اثرات تغذيه ضعيف و عدم ورزش روي پر. شان برگزار كنند هاي آموزشي براي افراد محله
دانش آموزان مي توانند آموخته هايشان را با برگزاري نمايشگاه هاي سالمتي، نوشتن يك كتاب . سالمتي باشد

اين روش را در  .آشپزي سالم، و افتتاح يك غرفه فروش سبزي و ميوه براي مدرسه و محله در عمل پياده كنند
  )3شكل ( نمودار زير به تصوير ميكشيم

  
   
 
 
 

 آماده سازي

 )عمل(اقدام 

شناسايي مخاطب و 
 تعيين نوع فعاليت

 2شكل بازخورد
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  خدمات محور براي فراگيرانمزاياي استفاده از يادگيري 
تجربيات كسب سده براي فراگيران مثبت، . در اين شيوه يادگيري فراگيران به نيازهاي واقعي جامعه مي پردازند

از طرفي كسب تجربيات، منوط به ايجاد كارگروهي، تقسيم كار با ديگران، ايجاد حس . معني دار و واقعي هستند
فراگيرا قدرت مواجعه با مشكالت اجتماعي و مسئوليت پذيري توسعه يادگيري شناختي، عاطفي، اجتماعي شده و 

و موارد زير از جمله موارد كلي مزاياي يادگيري خدمات محور براي . حل مسئله را در شرايط پيچيده مي يابند
  . فراگيران است

  آموزش بهداشت محيط زيست

 :رياضي
جمع آوري، شمارش، طبقه بندي زباله 
 هاي خشك از سطح محله خودشان

  :هنرهاي نمايش
اجراي نمايش براي آموزش افراد محله در 

 خصوص بهداشت محيط

  :تعليمات اجتماعي
آشنايي با خط مشي دولت در خصوص 

 پاكيزگي شهر و محله

 :هنر
طراحي پوسترهايي با موضوع شهر و 
محله سالم و اجراي ان د نمايشگاه 

 محله اي

  : بهداشت
  يادگيري درباره ارزش پاكيزه بودن

يادگيري بيماري هايي كه از طريق عدم 
رعايت بهداست محيطي ممكن از دچار 

 شوند

  :جفرافيا
پيدا كردن منابع احتمالي آب و محيط 

 :تاريخ زيست
يادگيري تاريخچه بهداشت و پاكيزي 

 شهر و محله شان

  :علوم
بررسي آالينده هاي آب و ازمايش ان 

 در محيط آزمايشگاهي مدرسه

  :فارسي
كتاب هايي در مورد بهداشت مطالعه 

 محيط زيست
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پيشفرفت شخصي شامل افزايش مسئوليت پذيري، شايستگي اجتماعي، نوع دوستي، عزت نفس و  )1
 .ايي مستقلكاهش مشكالت رفتاري و كار

مسئوليت پذيري اجتماعي شامل به كار گيري اصول اخالقي در خدمات، افزايش درك حكومت، تفكر  )2
 .درباره سياست ها و خط مشي هاف عالقه مندي و نودوستي نسبت به افراد جامعه و كشور

ان و خواندن، مزاياي درسي شامل بهبود مهارت هاي حل مسئله، كسب نمرات اماحاني باالتر، افزايش قدرت بي
  ).2016، 9سويكان و همكاران،(دستيابي به درجات علمي باالتر، افزايش ميزان توجه و حس پپيشرفت تحصيلي

  :ويژگي اساسي آن تعريف مي كند 8شوراي ملي رهبري جوانان در آمريكا يادگيري خدمت محور را با 
ير فعاليتهاي معنا دار كه شخصاً به يادگيري خدمت محور شركت كنندگان را فعاالنه درگ: خدمت معنا دار

پروژه هاي يادگيري خدمت محور بهترين كارايي را وقتي دارند كه با سن و توانايي . زندگيشان ربط دارد مي كند
هاي رشدي شركت كنندگان هماهنگ باشند، شامل فعاليتهاي جالب و جذاب باشند، زمينه هاي زيربنايي مسائل 

ه آن مي پردازد بررسي كنند، و به نيازهاي مهم محله و اجتماعي كه خدمت در آن اجتماعي را كه پروژه خدمت ب
 .انجام مي شود بپردازند

يادگيري خدمت محور مؤثر يك بخش جدا نشدني از فرايند يادگيري است كه اهداف  :ارتباط با برنامه درسي
يادگيري تجربي و كاربردي . دارد مشخصي در راستاي برنامه درسي مدرسه و يا اهداف برنامه هاي فوق برنامه

 .است و فهم دانش آموزان را از مطالب، چگونگي استفاده از آن، و علت اهميت آن قوي مي كند

و خالقشان را به  تفكر انتقاديافراد جوان . در طول اين فرايند تفكر و باز انديشي كليد رشد و فهم است :تفكر
فعاليتهاي تفكر و باز انديشي . كار مي گيرند تا مطمئن شوند كه يادگيري برايشان مفهوم دارد و قابل فهم است

شود دانش آموزان در كجاي فرايند بايد در آغاز، در ميانه، و در پايان تجربه خدمت انجام شود تا مشخص 
يادگيري قرار دارند، به آنها كمك كند كه يادگيري را دروني كنند، و فرصتي را براي آنها فراهم كند تا نگراني 

 .هايشان را ابراز كنند، احساساتشان را در ميان گذارند، و پروژه را ارزيابي كنند

موزان از انواع تنوع و تفاوت مي شود و احترام متقابل را يادگيري خدمت محور باعث بهبود فهم دانش آ :تنوع
از اين طريق مهارتهاي ارتباطي شركت كنندگان در تصميم گيري گروهي . بين شركت كنندگان پرورش مي دهد

دانش آموزان ياد مي گيرند كه ديدگاه هاي مختلف را بشناسند و تحليل كنند تا . و حل اختالف رشد مي كند
 .چندگانگي ديدگاه ها بدست بياورندفهم بهتري از 

جوانان همراهان فعال يك پروژه يادگيري خدمت محور هستند كه صداي قوي در شناسايي  :صداي جوانان
آنها همچنين نقش فعالي در ارزيابي پروژه و تاثير آن . نيازهاي  اجتماع و برنامه ريزي فعاليت هاي خدمت دارند

اين احساس مالكيت پروژه را بين آنها پرورش مي دهد كه در نتيجه باعث  .روي محله و اجتماع بازي مي كنند
آنها همچنين جاي . قدرتمند شدن آنها در بدست گرفتن يادگيريشان و پرورش مهارتهاي رهبري شان مي شود

 .خود را به عنوان اعضا ارزشمند و تصميم گيرنده در محله و اجتماع پيدا مي كنند

اين همكاري ها . ت محور همكاري هاي دراز مدت بين جوانان  و اجتماع مي سازديادگيري خدم :همكاري ها
عالوه بر دريافت كنندگان مستقيم خدمت شامل مراكز محلي و تجاري، سازمانهاي خدمات اجتماعي، و بقيه گروه 

ند فاصله هاي با در كنار هم قرار دادن آدمها، اين همكاري ها مي توان. هايي كه اهداف مشتركي دارند مي شود
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نسلي، قومي، و فرهنگي را پر كنند، الگوهاي قوي براي دانش آموزان فراهم كنند، و ساختارهاي زيربنايي محله و 
 .اجتماع را تقويت كنند

براي ارزيابي كيفيت يادگيري خدمت محور و ديده باني موفقيت، شركت كنندگان  :ديده باني پيشرفت
ت مداركي را كه نشان دهنده پيشرفتشان به سمت هدف است و نتايج كارشان يادگيري پروژه محور در طول فعالي

جمله تصميم  من)آنها اين مدارك دستاوردهايشان را با محله و اجتماع . را از منابع مختلف جمع آوري مي كنند
ق در ميان مي گذارند تا فهم عمومي از يادگيري خدمت محور را عمي) گيرندگان محلي و مسئولين آموزشي

 .تركنند و اطمينان حاصل كنند كه فعاليتهاي با كيفيت ادامه خواهد داشت

به . يادگيري خدمت محور بايد استمرار و شدت كافي داشته باشد تا به اهداف پروژه دست يابد :استمرار و شدت
نجام كار، عيارت ديگر، بايد به جوانان زمان كافي براي تحقيق در مورد نياز ها ، آماده شدن براي خدمت، ا

يادگيري خدمت . بازانديشي مرتب درباره پروژه، نمايش يادگيري و تاثيرات پروژه، و تقدير از دستاورد ها بدهد
 :NYLC (.محور وقتي بهترين اثر را دارد كه در زمانهاي مشخص در طول چندين هفته يا ماه انجام شود

Service-Learning'se Homepag..(  
  

 نتايج

نتايج پژوهش حاضر نشان مي دهد كه يادگيري خدمات محور به عنوان يك شيوه آموزشي كارآمد، مي تواند 
موجب توامند سازي فراگيران، افزايش مهارت علمي، ايجاد فرصت شغلي و تاثير مثبت بر نگرش آنان در خصوص 

تئوري، عمل و انديشه باهم،  و مزاياي اين شيوه يادگيري، تلفيق. مسئوليت اجتماعي و فعاليت گروهي شود
افزايش درك فراگيران از تحصيل خود، ارتباط آنان با جهان واقعي، يادگيري مداوم و ماندگار، تغيير نقش معلم به 

اين شيوه تعامل نظام آموزشي با محيط اطراف را فراهم مي آورد همچنين موجب . است... عنوان تهسيل گرو
و عمل از و اينكه در شرايط واقعي تلفيق علم . به جامعه مي شود خدمات عام المنفعه و خدمات رساني

و در پايان استفاده از پروزه يادگيري خدمات محور ميتواند منجر به بهبود كيفيت . دستاوردهاي مهم آن است
كند  آموزش و افزايش كار آيي يادگيري تئورسي شود و فرايند آموزشي را انعطاف پذير و فراگير را درگير يادگيري

  .كه در نهايت موجي ياديگيري پايدار و دائمي مي شود
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 از منظر هرمنوتيك روايي پل ريكور راهبر- خوديادگيري 
  

  2مزاري اميررضا سيد، 1علي وحدتي دانشمند
 

  چكيده
و از مفاهيم نوظهور در عرصه راهبر به عنوان فصل انفكاك ميان نظريه پداگوژي و آندراگوژي - يادگيري خود

اين  اگرچه تا كنون فلسفه هاي متعددي براي آموزش بزرگساالن ذكر شده اند، اما در. بزرگساالن است آموزش
، تبيين زيستن در جهاني متغيرمقاله ضرورت اتخاذ رويكردي وجودگرايانه با توجه به ظهور جامعه اطالعاتي و 

حضور عناصر با ذكر پيشينه اي از را، راهبر -يادگيري خود ش كرده است تاتال در اين مقاله نويسنده. شده است
در اين مفهوم و سپس تحليل تفصيلي تر آن از منظر هرمنوتيك روايي پل ريكور، هستي شناسي بنيادين هايدگر 

  .  بررسي كند
  هايدگرمارتين  اهبر، آموزش بزرگساالن، پل ريكور، هرمنوتيك روايي، ر-يادگيري خود: واژه هاي كليدي

  
 
 و بيان مساله مقدمه

، آگاهي بخشي سياسي و پيشرفت جوامعهمواره با اهدافي همچون رشد و  گيري مادام العمر اگرچهياد
با ظهور مفهوم  اما انجام گرفته است، يادگيرنده به تبع آن ارتقاي جايگاه اجتماعي ، مهارت آموزي وفرهنگي 
شده  بر مبناي افزايش تمركز بر ماهيت فردي اين گونه از آموزش دچار چرخشي بنيادين ،3راهبر-خوديادگيري 

دستيابي يادگيرنده به خود راهبري در امر يادگيري و پذيرفتن تحقق ) 1993(4است به نحوي كه به گفته كافارال
به اين . نيازي ضروري براي رشد و پيشرفت در شرايط متغير كنوني است گوناگون،بخشيدن به آن در شرايط 

اگون هركدام  هدف و ماهيتي متمايز براي آموزش بزرگساالن و يادگيري اگر چه فلسفه هاي تربيتي گون يب، ترت
با افزايش تمركز بر نقش بزرگسال يادگيرنده در اين گونه  ،راهبر-خوديادگيري مادام العمر در نظر گرفته اند، اما 

با  آموزش و تربيت كودكان و  5آندراگوژي تبديل به فصل جدايي آموزش و يادگيري بزرگساالن يا آموزش،
  .، به طور عام و ساير حوزه هاي تعليم و تربيت به طور خاص شده است6نوجوانان يا پداگوژي

، )1390زندوانيان، ( به كار رفته است 7الكساندر كاپواژه آندراگوژي براي اولين بار توسط مربي آلماني با نام 
ميان مكاتب او در . رد يابي كرد 8نولزرا مي توان در آثار مالكوم مفهوم پردازي درباره آن به لحاظ تاريخي، اما 

                                                            
  )نويسنده مسئول مكاتبات( al1369va@gmail.com ،دانشگاه تهران، گروه مباني فلسفي و اجتماعي آموزش و پرورش 1
  mazari.amir@gmail.com  .ايران، تهران فلسفه دين،گروه ، علوم و تحقيقات تهراندانشگاه  ٢

3 Self-directed learning 
4 Caffarella 
5 Andragogy 
6 Pedagogy 
7 Alexander Kapp 
8 Malcom Knowles 
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چهار مفروضه اصلي را براي اين نوع از بر همين اساس، مربيان انسان گرا قرار مي گيرد و مختلف فلسفي، در رده 
شكل گرفته است و همين امر نخست آنكه در ميان بزرگساالن، مفهومي از خودپنداره : يادگيري ذكر مي كند

بر اساس اين فرض فضاي يادگيري براي بزرگساالن بايد . آموزش و يادگيري را در اين سنين متحول مي سازد
دوم آنكه اين نوع از آموزش بايد بر . از حمايت و توجه، مشاركت، پذيرش، احترام و اعتماد باشدفضايي مملو 

فرض سوم آن است كه محتواي يادگيري در . سال مبتني باشدمنبعي غني يعني تجربيات يادگيرنده بزرگ
به عبارت ديگر بزرگسال تنها آن محتوايي را فرا مي گيرد . او باشد هاي مقطع سنيبزرگسال بايد متناسب با نياز

فرض . يق از انگيزش بيروني بي نياز استضرورت يادگيري آن را در درون خود احساس كرده و از اين طركه 
سريع محتواي آموخته شده در راستاي پيگيري اهداف شخصي يادگيرنده ز مبتني بر كاربست چهارم ني

 . )1393و مريام،  الياس(است

كتب بعدي خود را  اگوژي باعث شد تا نولزتاكيد بر نقش تعيين كننده يادگيرنده بزرگسال در واژه آندر
ي در يادگيري بزرگساالن به منزله فصل تمايز آندراگوژي و راهبر-خودبه واكاوي مفهوم )  1986، 1975(

از هم نشيني سه ايده  راهبر-خودنيز معتقد است يادگيري ) 1993(كافارال در اين راستا . پداگوژي اختصاص دهد
گونه اي از يادگيري كه مبتني بر انگيزش دروني بوده و بر توانايي فردي : متفاوت در كنار هم تشكيل شده است

 1اي برنامه ريزي و مديريت يادگيري تاكيد دارد؛ مشخصه اي براي آن دسته از يادگيرندگاني كه خودگردانيبر
ويژگي اصلي آنهاست؛ گونه اي از مديريت محتواي تدريس كه زمينه را براي اختيار بيشتر يادگيرنده فراهم مي 

  . سازد
وجودگرايي و فرعي شامل شامل انسان گرايي و فلسفه هاي زيرساز اين مفهوم را مي توان در دو گروه اصلي 

را مي توان در دو  راهبر-خودبروز انسان گرايي در يادگيري . )همان(انتقادي دانستپيشرفت گرايي، رفتارگرايي و 
تمام قابليت هاي انسان به  -نخست آنكه هدف آموزش و پرورش پرورش قابليت هاست: محور اصلي خالصه كرد
 يادگيرندهروش اساسي براي دستيابي به اين هدف، ارتباط مطلوب انساني ميان معلم و  طور كلي و ديگر آنكه

فلسفه وجود گرايي نيز كه مشتركات زيادي با ). 159: ، ص1393به نقل از الياس و مريام،  1973پاترسن، (است 
ياري رساندن به او  ، هويت بخشي به او وهيمي همچون انتخاب فردي يادگيرندهنهضت انسان گرايي دارد بر مفا

اما فلسفه هاي فرعي نيز در تكوين اين مفهوم . تكيه دارد مسئوليت يات و پرورش حسدر يافتن معنايي براي ح
نخست مي توان از فلسفه پيشرفت گرايي نام برد كه با تاكيد بر عالقه و . در آموزش بزرگساالن مشاركت داشته اند

تجربيات او و تاكيد بر نقش تسهيل گري معلم در اين مفهوم مشاركت جسته  نياز يادگيرنده و محور قرار دادن
فلسفه تاثير . خواهد داشت 2از منظر اين فلسفه است كه يادگيري در بزرگساالن اساسا ماهيتي عملگرايانه. است

 چهاگر. يابد در آموزش بزرگساالن ظهور مي 3قرارداد يادگيريكه در كاربرد  برنامه است گذار ديگر رفتارگرايي 
اين برنامه ريشه در رويكردهاي رفتارگرايانه به آموزش داشته و با رويكرد انسان گرا در تناقض است اما نولز با 

بر . به كار برد راهبر-خودآن را در طرح است تا محور سعي كرده  يادگيرندهپيشنهاد برنامه قرارداد يادگيري 
ا آموزگار، خود اهداف رفتاري مورد انتظار در پايان دوره آموزشي را طي قراردادي ب يادگيرندهاساس اين برنامه 

                                                            
1 Autonomy 
2 Pragmatic 
3 Learning Contracts 
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فرايند ارزشيابي  پيشنهاد داده، روشهاي آموزشي رسيدن به آن اهداف را تعيين كرده و در نهايت خود در
ل بر اين اعتقاد است كه يادگيرنده بزرگسا راهبر-خودرويكرد انتقادي به يادگيري در نهايت . مشاركت مي جويد

به واسطه گستردگي نقش هايي كه در جامعه پذيرفته است، نيازمند آن است تا عالوه بر شناخت جايگاه خود و 
وضعيت جامعه را در كليت آن در ابعاد سياسي، اقتصادي و  -راهبري است -كه يكي از اهداف خود –ارتقاي آن 

رانه در حيطه نقش هاي خود مشاركت فعال اجتماعي مورد نقد قرار داده و در پياده سازي راهبردهاي اصالح گ
  . )1993كافارال، (داشته باشد

با آموزش و يادگيري، زمينه اي  راهبر- خودبرقراري پيوند ميان مفاهيم انسان گرايانه ي زيرساز در يادگيري 
را فراهم مي كند تا گرايشي وجودگرا همچون هرمنوتيك وارد عرصه شده و به دنبال ارائه منظري فلسفي براي 

اين هدف را محقق بتواند  ريكورپل به نظر مي رسد رويكرد هرمنوتيكي  در اين ميان. باشدآموزش بزرگساالن 
دسته از فيلسوفان هرمنوتيك تعلق داشته كه فهم را از محدوده روش هاي  كه ريكور از يك سو به آن چرا سازد

، فهم را شان هستي انسان در نظر گرفته اند و از سوي ديگر در آثار 1هايدگرتفسيري متن خارج كرده و به تبع 
  . ست، مسائلي عميقا مرتبط با هستي انسان را مورد بررسي قرار داده ا2مارسلاوليه خود به تبع استادش 

 

 مرور پيشينه پژوهش

در ميان پژوهش هاي انجام گرفته در حوزه ارتباط ميان هرمنوتيك ريكور و آموزش بزرگساالن مي توان به 
 5، ريكور و البل4مونيهآموزه ي فلسفه شخص گرا در فرانسه به نمايندگي  )2008( 3انيه. دو پژوهش اشاره كرد

و به دنبال آن است تا  براي آموزش بزرگساالن را چرخش از فردگرايي افراطي به ارتباط و عمل متقابل مي داند
در نشان دهد آن خودگرداني كه رسيدن به آن، يكي از اهداف آندراگوژي مي باشد، بر اساس آنچه كه ريكور 

پژوهش . ياري است كه محقق خواهد شدمطرح مي كند، تنها از طريق مشاركت و هم 6خويشتن به مثابه ديگري
انجام گرفته است و در آن بر توان انتقادي هرمنوتيك روايي ريكور در ) 2007( 7اوگال كريستنسن ديگر توسط

خصلت تامل گونه هويت روايي  برمقابل مفهوم انعطاف پذيري فرد در جامعه يادگيرنده كنوني تاكيد شده و 
  . شده است استدالل

 

  روش پژوهش
اين پژوهش، اختصاص به پژوهش هاي كيفي داشته و در مسير تحقق خود، از روش هاي تحقيق فلسفي 

كاربست اين روش ها به اين ترتيب خواهد بود كه در ترسيم مولفه هاي اساسي يادگيري . استفاده خواهد كرد
تحليلي و در تبيين و استخراج مباني فلسفي -از روش توصيفي در چهارچوب هرمنوتيك وجودگرايانه راهبر-خود

  . روايي پل ريكور از روش استنتاج فلسفي استفاده خواهد شد-از منظر هرمنوتيك فلسفي راهبر-خوديادگيري 
                                                            

1 Heidegger 
2 Marcel 
3 Eneau 
4 Mounier 
5 Labelle 
6 Oneself as another 
7 Kristensson Uggla 
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  مباني نظري
در اين قسمت روند پژوهش به اين صورت خواهد بود كه در ابتدا، پيوند ميان يادگيري مادام العمر و 

سپس ضرورت . هرمنوتيك بر اساس هرمنوتيك فلسفي و پديده جهاني سازي مورد بررسي قرار خواهد گرفت
اتخاذ جايگاهي وجود گرايانه در سنت هرمنوتيكي با نگاهي به مفهوم بزرگسالي تبيين خواهد شد و در نهايت 

منوتيك فلسفي نقش آفريني ريكور به عنوان فيلسوفي كه از سويي در شاخه هر روايي اركان اصلي هرمنوتيك
  . ارائه خواهند شدكرده و از سوي ديگر هرمنوتيك خود را بر مفاهيم وجودگرايانه استوار مي سازد 

 هرمنوتيك و يادگيري مادام العمر )1

در گام اول اين پژوهش، نويسنده به دنبال اين است تا نسبت ميان يادگيري مادام العمر و هرمنوتيك را 
 نظر طبق. منظور الزم است تا پيشينه اي از روند شكل گيري هرمنوتيك ارائه شودبه اين . نشان دهد

 عام؛ هرمنوتيك خاص؛ هرمنوتيك: گرفت نظر در را مرحله سه توان مي هرمنوتيك براي) 1969(1پالمر
 توان مي كه بوده مقدس كتاب كالم فهم در هرمنوتيك اوليه كاركرد همان خاص هرمنوتيك. فلسفي هرمنوتيك

 كتاب بودن رمزگونه و خدايان مفسران عنوان به 2افالطون توسط شاعران دانستن هرمنوت در را آن هاي نشانه
 در كه است مندي نظام تغييرات بر مشتمل نيز عام هرمنوتيك). 1998 ،4اينوود( يافت 3آگوستين توسط مقدس
 به منحصر ديگر تفسير او نظر از. شود مي تفسير كلي فن به تبديل 5شاليرماخر با و شده محقق رنسانس دوره
 را اي گسترده حيطه 6ديلتاي آثار با هرمنوتيك اما.  گيرد مي بر در عام طور به را متن و نبوده مقدس كتاب

 انساني علوم در روش منزله به تواند مي ترتيب اين به و شود مي شامل انساني حيات تجليات تمام فهم بر مشتمل
 پيش اساس بر ابتدايي شاخه در. شود مي تقسيم پيشرفته  و ابتدايي شاخه دو به فهم او نظر در. شود گرفته كار به

 آنها در كه شود مي فهميده ابتدايي احساسات و حركات ها، جمله نخست دارد، وجود مفسر و فاعل ميان كه فهمي
 زماني بيشتر امر اين و شده بيشتر شكاف اين پيشرفته فهم در اما. ندارد وجود تجربه بيان و تجربه ميان اي فاصله
 او حيات فهم نيازمند او فعل فهم بنابراين و گرفته فاصله فهم هاي قرارداد آن از فاعل، كه افتد مي اتفاق
  ). همان(است

 او از بعد و كرد رشد  هايدگر  آثار با كه شاخه اين. گرفت نام فلسفي هرمنوتيك عنوان تحت سوم شاخه اما
 فهم روش عنوان به پيشتر كه شناسانه روش جنبه از را هرمنوتيك پيوستند، شاخه اين به نيز ريكور و  7گادامر
 هايدگر،  نظر از كه ترتيب اين به. داد سوق شناسانه هستي جنبه سمت به بود، انساني علوم در كلي روش و متون
 آن دازاين. كند مي پرسش جهان در خود هستي از كه است دازاين تنها اين و بوده  8دازاين هستي از شأني فهم

 كه است حيات از هايي گونه شناخت منزله به نگاه، اين در تفسير و  است تفسير حال در همواره كه است بودني
                                                            

1 Palmer 
2 Plato 
3 Augustine 
4 Inwood 
5 Schleiermacher 
6 Dilthey 
7 Gadamer 
8 Dasein 
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بنابراين، اين سوال ديلتاي كه فهم چيست؟ جاي  ).همان(بخشد تحقق را خود امكانات آنها، در تواند مي دازاين
 خود را به اين سوال هايدگر خواهد داد كه اساسا آن موجودي كه فهم شان هستي اوست، چگونه موجودي است؟

رنگ هستي شناسانه به خود مي گيرد از بعد روش شناسانه خود فاصله گرفته كه به اين ترتيب، هرمنوتيك زماني 
  . ي بودن انسان مي شودو تبديل به ركن اصل

بر اين اساس مي توان مفهوم يادگيري را در يادگيري مادام العمر بر اساس مفهوم تغيير كه ويژگي بارز 
چراكه تغييرات سريع ايجاد شده به تبع پديده جهاني سازي و به وجود . جهان كنوني است مورد بازبيني قرار داد

باشد تا شرايط را داشته آن  آمادگيآمدن جامعه گسترده اطالعاتي اين اقتضاء را دارند كه يادگيرنده همواره 
بر . يدجديد دنياي خود را فهم كرده و بر اساس اين فهم جايگاه خود را در ميان جهان نوظهور، صورت بندي نما

جهت با پديده جهاني سازي پيوند  ر يادگيرنده در جهان متغير از دوضواين اساس، هرمنوتيك به منزله شان ح
نخست آنكه انفجار اطالعات در قالب شبكه هاي اطالعاتي از سويي منجر به ظهور تفاسير گوناگون از : مي خورد

ديگر آنكه در . به گشودگي و فهم آنها بر مي انگيزدحقيقت شده و از سوي ديگر اين چندگانگي تفاسير، مفسر را 
اي از بين رفته و آنچه مي ماند رفت و برگشت مداوم يادگيرنده منطقه  –چنين شرايطي تفكيك ميان جهاني 

به واسطه  آنچه كه اواست ميان آنچه كه در قالبي جهاني همچون شبكه جهاني اطالعات به او ارائه شده و 
بنابراين تعامل ميان جزء و كل تبديل خواهد شد به صورتي . ا به صورت منطقه اي مي فهمدمكانمندي خود، آن ر

در چنين وضعيتي است كه ديگر توانايي دستيابي به اطالعات مورد . بنيادين براي نقش آفريني در جهاني سازي
  ).2010اوگال، (نياز، داراي اعتبار نبوده بلكه تفسير آنهاست كه ارزشمند است

 راهبر-تيك وجودگرا و يادگيري خود هرمنو )2

در تاريخ مكاتب فلسفي تاثيرگذار بر آموزش بزرگساالن همانطور كه در پيشينه اين پژوهش ذكر شد، اگرچه 
پيوند عميقي با  راهبر-خودمي توان انديشه هاي وجودگرايانه را رديابي كرد اما در اين ميان، مفهوم يادگيري 

در ابتدا و نويسنده نيز به دنبال آن است تا  مفاهيم وجودگرايانه به خصوص در انديشه هاي متاثر از هايدگر دارد
را با رجوع به فلسفه هايدگر روشن ساخته و سپس هرمنوتيك روايي ريكور را در  حضور مولفه هاي اين چنين

 نخست .اين پيوند را مي توان از سه جهت مورد بررسي قرار داد. هدبستر تاثيرپذيري او از هايدگر، مبنا قرار د
حافظه در بزرگسال بر خالف نوجوان انباشتي  گرفتن عنصر تاريخمندي در بزرگسال است به اين ترتيب كه شكل

از  اين حافظه عمدتا با توجه انتقادي يادگيرنده به گذشته در قالب درس گرفتناز دانسته ها و تجربه ها بوده و 
سامان دادن و ارتقاء بخشيدن به تجربه هاي شكست خورده ي يادگيري در . تجربه هاي پيشين همراه خواهد بود

در نگاه هايدگر و در . در فرايند يادگيري مشاركت مي جويندگذشته همواره يكي از اهداف كساني است كه 
همانگونه كه مكانمندي، . گذشته تا آينده استتحليل او از دازاين، هستي دازاين همواره بودني امتداد يافته از 

تولد و مرگ باعث مي شود كه كشيده شدن هستي آن در ميانه ي دو كرانه جنبه اي است از هستي دازاين، 
در اين معنا از هستي انسان است كه ديگر زمان آن معناي سخيف خود را به معناي توالي . زمانمند نيز باشد

دازاين از « . را به دست مي آورد با گذشته و آينده است كه معناي خود در نسبتلحظات از دست داده و تنها 
يكسو همواره درافكنده در وضعيتي است بر جاي مانده از گذشته و با ميراثي كه بايد برگيرد و از آنِ خود كند و از 

   ).210:، ص1390نقيب زاده، (»سوي ديگر با تصميمي كه رو به سوي آينده دارد
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اين ترتيب به  ديگر، درست در مقابل يادآوري گذشته به صورت طرح اندازي براي آينده خواهد بودجهت 
كه به سختي مي تواند تصويري واقع بينانه از آينده و برآمده از آنچه كه  بر خالف كودككه بزرگسال يادگيرنده 

در . خود در آينده طرح اندازي كنداهدافي را براي بودن  اكنون انجام مي دهد داشته باشد، در پي آن است تا
به جلو و پيش رونده هستي انسان همواره هستي رو  روشن گر خواهد بود به اين صورت كه ايدگرنگاه هاينجا نيز 

دلمشغولي بستر آميزش . براي آينده است 1دلمشغولياز خود است و در نگاه او اساس ساختار دازاين آميخته با 
؛ 3درآميختگي؛2افكندگي: اين مي داندر دلمشغولي را محل تقاطع سه مولفه هستي دازهايدگ. دازاين با جهان است

در نظر هايدگر رابطه هستي دازاين با جهان به صورت قرار گرفتن در حاالت گوناگون است و همين  .4طرح اندازي
در همين نقطه است كه هايدگر . امر باعث مي شود تا او خود را همواره افكنده در حالتي از تعامل با جهان بيابد
پيوند در نظر او  .ر جهان مي داندميان احساسات و حاالت تمايزي نمي گذارد و هر حالت را يك نحوه بودن د

منجر به خو گرفتن او به  7ناروشنيو  6كنجكاوي، 5مايهگفتار بي ميان دازاين با هستي هاي ديگر در سه بستر 
پيش از آنكه به منظور روشن ساختن ديگر گفتار و نوشتار  در گفتار بي مايه به اين صورت كه. .هستي مي شود

در كنجاوي نيز نگاه انسان بي آنكه . فته شدن و به كالم آمدن صورت مي پذيرندقصد گ موضوع خود باشد فقط به
اين دو . در چيزي عميق شود و به ژرفاي آن پي برد، از امور گذر كرده و تنها به دنبال ديدن آنها در ظاهر است

لي حيات دازاين بستر باعث مي شوند كه ناروشني به معناي عدم تمايز صريح ميان حقيقت و ناحقيقت ويژگي اص
ذات  محدود نشده وتعبير مي كند،  8 ميان مايگيكه هايدگر از آن به دازاين در اين هستي خو گرفته  اما .شود

ند از خود برون رفته و خود را مي توا بوده و 9اگزيستانسدر معناي حقيقي خود  اين هستي به گونه اي است كه
به اين ترتيب كه دلمشغولي و  اضطراب مانع از آن مي شوند كه اين آميزش انسان با . مورد ارزيابي قرار دهد

در اين معنا است كه . جهان خود ادامه يابد و جهاني نو را طرح اندازي خواهد كرد كه ديگر براي او آشنا نيست
حيات اصيل آن حياتي است كه به فناپذيري . و نااصيل فراهم مي گردد 10اصيلمجال براي سخن گفتن از حيات 

تي خود را خود آگاه بوده و از اين رو سعي بر آن دارد تا از درآميختگي با جهان گريخته و خود بنيان هاي هس
  . )1998، 11شيهان(افكند 

ايانه را روشن خواهد كرد به اين سخن گفتن از اصالت وجه ديگري از پيوند ميان يادگيري و مفاهيم وجودگر
عمدتا به صورت رسمي و اجباري نبوده بلكه به صورت داوطلبانه و  بر اساس صورت كه يادگيري در بزرگساالن 

نيازي خاص است كه در يادگيرنده شكل مي گيرد و همين امر باعث مي شود تا بر خالف آموزش رسمي در 
طوف به معلم است در آموزش بزرگساالن مسئوليت يادگيري و در آنها معاصلي آموزش  مدارس كه مسئوليت

                                                            
1 Care 
2 Thrownness 
3 Fallenness 
4 Projection 
5 Idle talk 
6 Curiosity 
7 Ambiguity 
8 Averageness 
9 ek-sistence 
10 Authentic 
11 Sheehan 



  

 

 ايرانهشتمين همايش انجمن فلسفه تعليم و تربيت 

 فلسفه آموزش و يادگيري مداوم

 اهواز چمران ديشهدانشگاه 
 ١٣٩۵اسفند  ۵و  ۴

 

667 

 

يادگيري يك ركن مهم در  خودگردانيبر اين اساس است كه . هدايت آن بر دوش يادگيرنده قرار داشته باشد
  . خواهد بود راهبر-خود

  هرمنوتيك روايي پل ريكور )3
پل ريكور از جمله فيلسوفان وجودگرا قرن بيستم بوده كه عمده آثار او به دو حوزه پديدارشناسي و 

 تاليفي اي گونه او، از پيش هرمنوتيك ميانه سنت در توان مي را ريكور هرمنوتيك. هرمنوتيك اختصاص دارد
 بعد ميان شده ايجاد جدايي كه دارد آن در سعي سويي از ريكور آنكه نخست: است جهت دو از تاليف اين. دانست
 را گادامر، و هايدگر  تبع به هرمنوتيك شناسانه هستي بعد و ديلتاي و شاليرماخر تبع به هرمنوتيك شناسانه روش

 عصر هم شناسي زبان غالب نظريات و 1هوسرل در گرا ذات پديدارشناسي ميان ديگر، سوي از و بردارد ميان از
 هاي جنبه با او خوردن پيوند و فلسفي هرمنوتيك از ريكور جدايي نقطه. كند برقرار پيوند ساختارگرايي يعني خود

موضع گيري  .نامد مي  2انحرافي مسير آنرا او خود كه است مسيري پيمودن در ،شناختي روش و شناختي معرفت
آغاز طرح فلسفي او به ريكور نسبت به پيشينه هرمنوتيك ماقبل خود را مي توان به اين صورت تبيين كرد كه 

مقدمه و پيش شرطي به سراغ  ه اما بر خالف هايدگر كه بدون هيچاز هايدگر پرداختن به مساله وجود بود تبعيت
وجود مي رود، ادعا مي كند كه بايد مسير انحرافي را پيمود كه در آن، زبان و متن عناصر اين مسير بوده و خود، 

 ماهيت درباره ريكور نهايت در. )1377ريكور، (كه به خود فهمي مي رسدتنها از طريق پيمودن اين مسير است 
 دهد نشان را غامض سوژه يك وجود كه است آن پي در من هرمنوتيك فلسفه«: گويد مي اينگونه خود هرمنوتيك

: ص همان،( »بنماياند انساني پركسيس خود و متون نمادها، ها، نشانه -بيشمار هاي ميانجي فرعي راه از را خود كه
 تواند نمي نگري درون و خودكاوي با و واسطه بي )اگو(من كه چرخد مي اين حول ريكور بنيادين طرح« ).91

 حوا، و آدم مثل(  سرشناس نمادهايي تفسير مستقيم غير راه از فقط شناسي خود اين  بلكه بشناسد را خودش
: صص ،1391 گروندن،(»است شر مساله به بخشيدن معنا كارشان كه شود مي ممكن) غيره و اورفه اسطوره ايوب،

83-84 .(  
ونه هاي زباني، از سوي ديگر از آنجا كه در ميان گ. است طوالني مسير اين آغاز نقطه زبان ترتيب، اين به

نگاه مثبت و سازنده استعاره و داستان، دو گونه امكان آفرين براي خواننده هستند و ريكور نيز در آثار اوليه خود، 
پرداختن به داستان يكي از خود به انسان را به صورت بودن به منزله خواستن و تالش كردن نشان داده است، 

تفسير آفرينش هاي زباني در طرح هرمنوتيكي ريكور در سه . مهمترين طرح هايي است كه ريكور دنبال مي كند
ريكور نماد را در مقابل عبارات صوري و . وتيك نماد استنخستين حوزه مربوط به هرمن. حوزه دنبال مي شود

نشانه مطرح مي كند و معتقد است استفاده از نماد آنجا كاربرد دارد كه بيان تجربيات انساني با در نظر گرفتن 
. متناقض و چندمعنا بودن آنها توسط عبارات صوري منجر به تجريد و انفكاك آنها از هستي انساني مي شود

 به تفسير مي شود حفظ شده و ارتقا يابد مفسرن بهتر است تا اين چندمعنايي كه خود باعث فراخواندن بنابراي
  . )1970ريكور، (

 اين تفاوت اما دارند، اشاره خود از غير چيزي به دو هر اگرچه  نشانه و  نماد ميان نسبت در ديگر، سوي از
 عبارت به. دهند مي صورت را اشاره اين آشكار و صريح صورت به  دومي و پنهان و ضمني صورت به اولي كه است

                                                            
1 Husserl 
2 Detour 
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 تفكيك با و نيست پذير امكان نماد در امر اين اما كرد فراموش را نشانه توان مي ، محكي به اشاره از بعد ديگر،
  .)2001، 1لي(ماند خواهد عقيم نماد و ماند نمي باقي اي اشاره ديگر كه گويي آن محكي و نماد ميان

استعاره در نظر ريكور يكي از ابزارهايي است كه خلق معناي نوين در . حوزه دوم مربوط به استعاره است
 دو نشيني هم از نظر ريكور همچنين. امكان پذير مي سازدزبان را از طريق هم نشيني دو امر به ظاهر متضاد  

 هيچ واژگان، تمثيلي كاربردكه معتقدند  ييتوسط آنها آنها ميان همانندي واسطه به استعاره در متضاد قطب
 پيش استعاره كه چرا است شده تفسير اشتباه به )كهنه اطالعات انگاره( گذارد نمي اختيار در را جديدي اطالعات

 به استناد با ريكور. كند جمع هم كنار در را مخالف قطب دو كه است اين دنبال به بپردازد، شباهتها به آنكه از
 واقع در كه گويد مي چيز دو آگاهانه نهادن هم كنار از  3رايل گيلبرت توسط رفته كار به  2اي مقوله خطاي عبارت

ريكور، (شود مي بوده مغفول تاكنون كه معنايي به توجه جلب به منجر آگاهانه اشتباه اين و نشده جمع هم با
1976.(  

 باشد داشته احساسي كاركرد اينكه از بيش استعاره. داند نمي زبان زينت ابزار تنها را استعاره ريكور نهايت در
 خواست كه كند مي آشكار را ما تجربه از هايي جنبه استعاره« ديگر عبارت به. گويد مي حقيقت درباره جديد چيزي

. شود نمي يافت  هرروزه زبان در آنها مناسب بيان كه چرا درآيند، بيان به توانند نمي ولي دارند درآمدن بيان به
 با تا بازگرداند، را جهان در مان اقامت و ما، زندگي ي شيوه از هايي جنبه زبان به كه است اين  استعاره كاركرد
 رود، خود از فراتر تا دهد مي امكان بدان كه اي يكه نيروي اين بدون ها، استعاره بي زبان. يابيم نسبت ها باشنده
  ).55: ص ،1394 ريكور،(». ماند مي خاموش

آنجا كه خلق نوآوري در معنا . است 4روايتحوزه سوم كه ريكور در طرح هرمنوتيكي خود به آن مي پردازد، 
عبارت باشد از هم نشيني دو امر متضاد و جلب توجه به جنبه هاي پنهان هستي، اين امر در استعاره اتفاق خواهد 

اع پيرنگ، كليتي تمام عيار و هم نوايي تازه در ترتيب افتاد و آنجا كه از هدف ها، اتفاق ها و علل آنها به واسطه ابد
  ).1383ريكور، (حادثه ها پديد آيد، اين روايت است كه منجر به خلق معاني تازه مي شود

با خوانشي نوين از  به دنبال آن است تا 5زمان و روايتهمانطور كه از عنوان كتاب بر مي آيد، ريكور در 
كه معضل تجربه زمان در ميان فيلسوفان از اگوستين تا  نشان دهد وستينآگ 7اعترافاتارسطو و  6بوطيقاي

حال آنكه روايتگري به انسان كمك مي كند تا با . هوسرل و كانت ناشي از برخورد انتزاعي با مساله زمان است
). 31: ، ص1375فرهادپور، (غلبه بر معماي زمان زندگي و تجربه خويش را به كرداري كامل و جدي تبديل كند

را نيز داراي ساختاري مشابه ساختار داستان  شكل گيري خويشتن وپيگيري داستان توسط ريكور تا آنجاست كه ا
بيان مي  8همحاكات سه گانآينده مي داند و نسبت ميان اين سه زمان را به صورت  - حال -به صورت گذشته

  ). 1383ريكور، (كند

                                                            
1 Lee 
2 Categorical fallacy 
3 Gilbert Ryle 
4 Narrative 
5 Time and Narrative 
6 Poetics 
7 Confessions 
8 Threefold Mimesis 
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 پيشاپيكربندييك مرحله، بلكه پيوند ميان دو مرحله قبل و بعد كه به ترتيب آنها را   ريكور، محاكات را نه
 3شود محاكات دو كه همان معادل پيكربندي به اين ترتيب كه آنچه باعث مي. داند نامد، مي مي 2و بازپيكربندي1

ن مخاطب از قبل از مواجهه با اثر تا بعد از مواجهه اي آن در گذر كرد در اثر ادبي است، به فهم درآيد نقش واسطه
نخست محاكات يك نياز است تا فرد در فضاي زباني ). همان(باشد با آن كه همانا تغيير يافتن فعل او است، مي

توان به هيچ عنوان منحصر در خود  روايت قرار گيرد و  محاكات سه نيز، نياز است چراكه فعاليت بوطيقايي را نمي
يافت آنرا به هم متصل غائيت دروني تركيب بندي و غائيت بيروني در«انست چرا كه ضروري است تا اثر د
  ).95: ، ص2003سيمز، (»سازيم

محاكات يك يا همان پيشاپيكربندي عبارت است از پيش درك ما از دنياي كنشي كه پيرنگ سعي در 
اين پيش درك مشتمل بر ساختارهاي قابل فهم، منابع نمادين و خصوصيت زمانمند دنياي . بازنمايي آن دارد

شود كه مجموعه  ياست كه باعث م مفهومي كنشدر مورد اول، يعني ساختار كنش، صحبت از شبكه . كنش است
اي در ارتباط با هم قرار بگيرند كه بتوان اين  ها به گونه ها، مقاصد و نتيجه كنش مشتمل بر عامالن، نيات، انگيزه

  . مجموعه را از يك مجموعه حركات طبيعي متمايز كرد
نظر گرفتن به عبارت ديگر تنها با در . نمادين بودن كنش نيز حاكي از پيوند ميان فهم كنش و فرهنگ است

فهميدن يك آيين عبارت «. توان معنا و داللت آن كنش را دريافت يك كنش در بافتار فرهنگي و جمعي آن مي
است از يافتن سامان آن در مراسم آييني و يافتن سامان مراسم آييني در كيش، و رفته رفته در كل قراردادها و 

  ).109: ص، 1383ريكور، (»دهد ميين فرهنگ را تشكيل اعتقادات و نهادهايي كه شبكه نماد
 -زمان-درر اين قسمت از مفهوم ريكور د. قسمت سوم تحليل به خصوصيت زمانمندي كنش اختصاص دارد

گويد خوانش مبتني  هايدگر مي  كند تا نشان دهد همانگونه كه خود استفاده مي 5هستي و زمانهايدگر در  4بودن
و  در نظر گرفتنو  محاسبه كردنبر بازنمود خطي زمان، خوانشي سخيف بوده چراكه زمان تنها به پيوست 

  .ميان حافظه و توجه و انتظار است و اين همان پيوند) همان(شود  است كه زماني انساني مي دلمشغولي
و ميان حافظه و انتظار مطرح مي كند كه اين ريكور، محاكات دو را به عنوان واسطه ميان گذشته و آينده 

در نظر ريكور روايت گري . محقق خواهد شد 6پيرنگ سازيواسطه گري به عنوان عملي هنرمندانه و با استفاده از 
خود در نظر گرفته و سعي در بازآفريني  همچون عملي هنرمندانه است كه محاكات يك را به عنوان حقايق اوليه

بازآرايي نظام كنش در محاكات يك پيرنگ سازي نام گرفته و اين پيرنگ . اين حقايق به نحوي هنرمندانه دارد
ريكور، فعاليت هنرمند را فارغ از روبرداري صرف از ماده خود مانند نظر . است كه ماهيت روايتگري را رقم مي زند

  . در نظر از ارسطو نزديك مي سازد 7طرحافالطون دانسته و آن را به 
نخست آنكه پيرنگ ميان رويدادها يا . ر ريكور در سه بستر محقق خواهد شدواسطه گري محاكات دو در نظ

داستاني معقول را از رويدادها يا «شود به اين ترتيب كه  حوادث فردي و داستان به عنوان كل، واسطه مي
                                                            

1 Prefiguration 
2 Refiguration 
3 Figuration 
4 Being-in-time 
5 Being and time 
6 Emplotment 
7 Mythos 
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همان، (»اي كه هميشه بتوان سوال كرد مضمون داستان چيست به گونه... كشد پيشامدهاي گوناگون بيرون مي
شود تا عوامل ناهمگون و متضاد مشتمل بر عوامل، مقاصد، نيات و نتايج با  ديگر آنكه پيرنگ باعث مي ).121: ص

شود تا  واسطه گري سوم آن است كه پيرنگ باعث مي. هم تركيب شوند و اين همان هماهنگي ناهماهنگ است
اهماهنگي، به نحوي بوطيقايي حل ن-معضل تجربه زمان براي خويشتن در نظر آگوستين يعني تناقض هماهنگي

 .شود
ضروري است تا به نقش سازنده ي خيال در واسطه گري ميان محاكات اول و سوم اشاره  در اين قسمت

كه خيال پردازي در  را پرسش اصلي براي ريكور در باب خيال پردازي آن است كه آيا مي توان آن نقشي. شود
در پاسخ به اين سوال، ريكور سعي گفتمان و عمل گسترش داد؟  ره داشت را به سطوح فراترشكل گيري استعا

دارد تا از آن سنتي كه خيال را موقوف بر تصوير دانسته فاصله گرفته و هرگونه خيال پردازي را ثمره نوآوري هاي 
واكاوي مي  در اين راستا او به تحليل استعاره و داستان بازگشته و نقش اين دو را در برانگيختن خيال. زباني بداند

يعني ادراك ...ساخت يك استعاره خوب« ريكور  درباره استعاره معتقد است همانطور كه به گفته ارسطو . كند
بنابراين . اين ادراك از نوع شاكله هاي كانتي بوده كه وظيفه آنها نسبت دادن تصوير به مفاهيم است» شباهت

شيني نامتعارف موجود در آن را شهود كرده و به آن هم نوظيفه قوه خيال در نسبت با استعاره اين است كه 
  .)1975ريكور، (تصويري عطا كند

به ) 2004(استعاره زندهريكور در ابتداي كتاب . در رابطه با داستان نيز ريكور مسيري مشابه را طي مي كند 
ارسطويي به  1محاكاتنظر ارسطو در بوطيقاي خود در رابطه با استعاره پرداخته و سعي در نزديك كردن نظريه 

بر خالف افالطون كه محاكات در معناي تقليد صرف گرفته،   در انديشه ارسطويي،. نظريه استعاره خود دارد
ارسطو به معناي هم  2بالغتاز نظر ريكور، استعاره در كتاب . محاكات معادل است با تقليد خالقانه عمل انساني

بنابراين اگر قرار است محاكات، . ا به معناي تقليد خالق ارتباط داردنشيني غريب و آشنا، با محاكات او در بوطيق
ديگر به معناي تقليد طبيعت نبوده بلكه براي بازنمايي تجارب انساني به كار رود ناچار است تا از استعاره به عنوان 

   )64همان، ( ابزاري براي خلق پيرنگ بهره ببرد
ريكور، نقش كانت را در . ني پيرنگ سازي نشان خواهد داداين خالقيت خود را در سطح دوم محاكات يع 

نخستين فيلسوفي بود كه از ) كانت(«: پرداختن به مفهوم پيرنگ در قالب خالقانه آن اين گونه توصيف مي كند
اين كاركرد تصوير به نظر او كاركرد تكثير و : ساخت آن سنتي گسست كه از تصوير، بيانگر چيزي غايب مي

خوشبختانه چيز ديگري هم وجود دارد، تخيلي به معناي واقعي آفريننده، كه . بود، حقير ترين كاركردهابازتوليد 
  . )55: ، ص1394ريكور، (»)هاي جديد اند ها نيز همنهاده و استعاره(هاي جديد است سرچشمه تمام همنهاده

نسبت  حاكات دوم، به صورتدر مرتبه م ميانجي گري ميان گذشته و آينده نقش تخيل را ريكوربنابراين، 
ذكر مي  كه در گذشته انجام گرفته است،محتواي آنچه مي تواند توسط فرد انجام گيرد با نظر به آنچه دادن 
اين نسبت همچون استعاره، به صورت عطا كردن خط اتصالي هماهنگ به وقايع به ظاهر  .)1975ريكور، (كند

بنابراين ريكور تخيل را واسطه اي مي داند براي آنكه آن انساني . مي باشدناهماهنگ به صورتي شاعرانه و ادبي 
    . كه در نظر هايدگر، داراي گذشته و آينده بود بتواند به پرسش از كيستي خود پاسخ بدهد

                                                            
1 Mimesis 
2 Rhetoric 
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به اين ترتيب كه اگر غايت . محاكات سه نيز نقطه اتصال هرمنوتيك فلسفي با هرمنوتيك ادبي خواهد بود
ريكور نيز اين . ي توان خودفهمي دانست، غايت هرمنوتيك ادبي تغيير رفتار خواننده استهرمنوتيك فلسفي را م

به اين ترتيب كه فرد، چه در زماني كه در . با ارائه محاكات سه گانه پي مي گيرد انهاتصال را به نحوي قدرتمند
د را تصنيف مي كند، بعد از تالش براي فهم داستاني در بيرون از خود است و چه در زماني كه داستان حيات خو

درك امكانهاي روايي نوين حاصل از هم نشيني وقايع در گذشته، آن امكان ها را به تصاحب خود درآورده و به 
به اين ترتيب رابطه ميان محاكات دو و سه يا همان رابطه ميان خيال  . آن ها را محقق سازددنبال آن است تا 

نخست آنكه خيال به همان ميزان كه با بازي هاي داستان پيش : هد يافتو عمل در سه عرصه تداوم خواورزي 
به اين ترتيب هر بازي داستاني . عمل را همانند شاكله هاي كانتي در اختيار خواننده مي گذارد 1پراگمايمي رود، 

عرصه , عرصه دوم. تصويرسازي است براي عمل خواننده در آيندهاي و هر گونه هم نشيني ميان وقايع، گونه 
انگيزه هاست به اين صورت كه خيال مي تواند انگيزه هاي مولد عمل را در فضايي غير از فضاي حقيقي مورد 
سنجش قرار داده و از حصار قيود فيزيكي عمل و قيود منطقي آن رها شود و براي لحظه اي پا به عرصه انگيزه ها 

در فضاي خيال است . برساخته توسط خيال استعرصه سوم، عرصه كسب توانمندي در فضاي . و اهداف بگذارد
من مي توانم آن را انجام دهم اگر آن را يا  من مي توانم اگركه فرد مي تواند با به كار بردن جمالتي همچون 

 .  2، توانمندي را به خود نسبت داده و خود را به عنوان عامل آنچه از او سر ميزند بازشناسدبخواهم

اي محاكات سه گانه، ريكور در انتهاي جلد سوم زمان و روايت، زمينه را براي طرح بعد از مفهوم پردازي بر
ريكور، هويت روايي را ثمره پيوند ميان روايت داستاني و . مناسب مي بيند 3هويت رواييمفهومي ديگر با عنوان 

    نخست آنكه « :دنبال كردمي توان روايت تاريخي مي داند و معتقد است اين پيوستگي را از گذر سه فرض 
ير فهمي گونه اي از تفسير است؛ اين تفسير از خويشتن، به نوعي واسطه گري از خالل روايت ها در كنار سا-خود

؛ و در نهايت اينكه اين ميانجي گري بر پايه داستان و تاريخ بنا مي شود تا آنجا نمادها و نشانه ها محقق مي شود
ريكور، ( »زندگي به يك داستان تخيلي و يا يك داستان تاريخي دانستكه مي توان آن را علت تبديل داستان 

  ). 188: ، ص2003
مساله ريكور اين است كه اگر طرح هايدگر از خويشتن به منزله آن هستي كه درباره هستي خود مي 

ان و انديشد را با همه اموري كه در هستي به خود نسبت مي دهد بپذيريم و سراغ فلسفه هاي جوهرانگار يون
دكارت نرفته و يا از انديشه هاي نسبيت گرا همچون نيچه متاثر نشويم، چگونه مي توان از حضور يك خويشتن 

  تمام عيار در عين تغييرات در اموري كه به خود نسبت مي دهد، سخن بگوييم؟
ت در براي پاسخ به اين سوال ريكور چهارچوب مفهومي خود را به صورت تمايز ميان دو ريشه واژه هوي

در نظر او آن چيزي كه پاسخ به . بنا مي نهد 5خويشتنو هويت به مثابه  4هماننديالتين يعني هويت به مثابه 
. سوال پيش گفته را دشوار مي سازد پرداختن به مساله هويت شخصي تنها از منظر هويت به مثابه همانندي است

                                                            
1 Pragma 

 .دهد مي قرار استناد مورد  )Ifs and cans(ها توان و اگرها عنوان با اي مقاله در را )Austin(آستين تحليل اينجا در ريكور ٢
3 Narrative Identity 
4 Idem 
5 Ipse 
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از منظر اول اشاره كرده و بيان مي كند تنها با  در صورت بندي مفهوم هويت 2الكو  1هيومريكور به تالش هاي 
اتخاذ رويكردي هايدگري به دازاين و سپس رويكردي روايي به هستي او مساله هماهنگي ميان ثبات و تغيير 

 4مك اينتايرو در نظر  3انسجام حياتدستاورد اين رويكرد آن چيزي است كه در نظر ديلتاي . هويت را حل كرد
  .)همان(نام گرفته است 5وحدت روايي حيات

 

  يافته ها
در اين قسمت تالش نويسنده بر آن است تا پيامدهاي اتخاذ رويكرد هرمنوتيك ريكور را براي يادگيري 

ي شامل هدف، محتوا) 2007(به اين منظور نويسنده از الگوي سه بخشي مريام و كافارال . راهبر بيان نمايد-خود
بر اساس .  راهبر بهره خواهد برد-و ماهيت يادگيرنده در آموزش بزرگساالن مبتني بر يادگيري خود  يادگيري

، تبديل شدن به خويشتني تمام عيار بوده كه امكان هاي بزرگسال ، هدف از يادگيريهرمنوتيك روايي ريكور
بنيادين اين خويشتن است كه اصالت، خصيصه . نويني از هستي خويش را در فرايند يادگيري به تصاحب درآورد

از طريق راهبري فرايند هاي يادگيري توسط يادگيرنده بزرگسال و با تسهيل فرايند يادگيري توسط معلم، محقق 
به اين صورت كه اساسا معنا در . خودراهبر به دنبال آن است-معنايابي هدف ديگري است كه يادگيري. خواهد شد

وين اين فهم از خود نيز تنها با در نظر گرفتن گذشته، حال و آينده اين نگاه عبارتست از خودفهمي و تك
فرايند يادگيري در اين نگاه، اوال بر اساس محاكات يك با تكيه    .يادگيرنده در قالبي روايي امكان پذير خواهد بود

س محاكات دو بر ميراث فرهنگي، شرايط تاريخي و زمينه اي و گذشته يادگيرنده بزرگسال بوده ،ثانيا بر اسا
فرايندي تخيل بنياد مبتني بر آفرينش هاي زباني است به اين ترتيب كه روايت نگاري و شرح حال نويسي مورد 
كاربست واقع شده و روش هاي آموزشي نيز از فراروايت ها اجتناب كرده و داستان هاي امكان آفرين را محور 

كات سه فرايند آموزشي هيچ گاه در بند وضع موجود محتواي آموزشي خود قرار مي دهد، ثالثا  بر اساس محا
نمانده و امكان نقادي آن را بر اساس صورت هاي ديگر سكونت يافتن در هستي بر اساس صورت هاي نوين هم 

ي روايي مطرح مي شود، خويشتن راهبر-خودكه در يادگيري  ماهيت يادگيرنده.  نشيني وقايع حفظ خواهد كرد
در فرايند  ،به منظور هويت بخشي به خود ه و با هدف شكل دهي به آينده و در نهايتبا نظر به گذشت است كه

نخست داستان هايي كه : هويت يابي در فرايند يادگيري در دو بستر محقق خواه شد .يادگيري مشاركت مي جويد
اساس است كه بر اين . در بستر فهم داستان هاي ديگرانيادگيرنده درباره خود تصنيف مي كند؛ و ديگر، 

ي فردگرايانه و شخصي و راهبر تلقي مي شد، ديگر مفهوم-خودگرداني و اصالت كه يكي ويژگي هاي يادگيري خود
خود به مثابه ديگري با ديگران و شناخت  شاركت و گفت و گواز پيش موجود در يادگيرنده نخواهد بود بلكه در م

  . شكل خواهد گرفتخودگرداني در يادگيرنده است كه 

                                                            
1 Hume 
2 Lock 
3 Coherency of life 
4 MacIntyre 
5 Narrative unity of life 
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  نتيجه گيري
با در نظر گرفتن شرايط متغير جامعه اطالعاتي در عصر كنوني و مولفه هاي وجودگرايانه نقش آفريني 
بزرگسال در چنين جامعه اي، مي توان پيوندي بنيادين ميان هرمنوتيك وجودگرايانه و يادگيري بزرگساالن برقرار 

هبر و همچنين اتخاذ مبنايي فلسفي همچون را-اين مقاله به دنبال آن بود با تمركز بر مفهوم يادگيري خود. كرد
نتايج حاكي از آن هستند كه بر اساس نظريه . هرمنوتيك روايي پل ريكور، اين پيوند را مورد واكاوي قرار دهد

راهبر -تحقق خويشتن، معنايابي و اصالت اهداف يادگيري خودمحاكات سه گانه و هويت روايي در انديشه ريكور، 
ا نظر به ساختار روايي فهم يادگيرنده از خود، در بستر فهم زمينه فرهنگي يادگيرنده، بوده كه اين اهداف ب

 . مشاركت جستن در آفرينش هاي زباني تخيل بنياد و نقد و ارزيابي وضع موجود محقق خواهند شد
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 پژوهي العمر معلمان به كمك فرايند درسيادگيري مادام

  
  3و رامين عزيزي 2، حمزه خليفه1دكتر مريم شفيعي سروستاني    

  
 چكيده 

 
. پژوهي است فعاليت درسالعمر معلمان و  ي بين يادگيري مادام هدف كلي اين پژوهش بررسي رابطه

ترين  در اين مقاله ابتدا به جايگاه و نقش معلم به عنوان مهم. از نوع بررسي تحليلي اسنادي است روش تحقيق
العمر  سپس اهميت و ضرورت توجه به رويكرد يادگيري مادام. هاي آموزشي پرداخته شده است ركن در نظام

هاي سنتي و  الزامات قانوني و سازماني براي اين امر، همچنين روشمعلمان براي تحقق اهداف نظام آموزشي، 
پژوهي معرفي و مراحل آن به همراه  سپس درس. نوين براي تحقق اين هدف مورد بررسي قرار گرفته است

اي معلمان، در جهان،  ژاپن و ايران، به عنوان  هاي حرفه اي مختصر از اين روش براي بهسازي صالحيت تاريخچه
پژوهي يكي از  نتايج اين بررسي نشان داد درس. العمر معلمان ارائه گرديده است مدي نوين در يادگيري مادارويكر

اي معلمان است و چون در فرايند كار آموزشي و  هاي حرفههاي موجود در بهسازي صالحيت بهترين روش
با بي و كنترل دروني همراه است و همواره با يك خود ارزياگيرد  و به طور پيوسته انجام ميمعلمان  پرورشي

تواند در نهايت به بهبود كيفيت آموزش  از اين رو مي. كند العمر نيز ارتباط بسيار تنگاتنگي پيدا مي يادگيري مادام
هاي منحصر  پژوهي با توجه به ويژگي نتيجه اين كه درس. هاي آموزشي است منجر شود ترين رسالت نظام كه مهم

 .العمر معلمان كمك نمايد به تحقق هدف يادگيري مادامتواند  به فرد خود مي

  
  .توانمندسازي ،يادگيري مداوم اي معلمان، هاي حرفه عمر، صالحيتال پژوهي، يادگيري مادام درس :كليد واژها

  
  

  
  

   

                                                      
: ايميل )نويسنده مسئول مكاتبات(شناسي دانشگاه شيراز  ي علوم تربيتي و روان استاديار دنشكده  .1

Maryam.shafiei@gmail.com  
  ريزي درسي دانشگاه شيراز دانشجوي كارشناسي ارشد برنامه .2
  شيرازريزي درسي دانشگاه  دانشجوي كارشناسي ارشد برنامه .3
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 مقدمه .1

 ي از آن جا كه در همه. گرفته است يدر آموزش و پرورش فزون تيفيك ي در قرن حاضر توجه به مساله
و  تيصالح نيبنابرا) 1394 ان،يارمحمدي( ديآ يبه شمار م تيو ترب ميعنصر تعل نيتر معلم مهم يآموزش يها نظام

اين كه بتوانند  ين راستا معلمان برايدر ا. موثر باشد ينظام آموزش تيفيك شيدر افزا تواند يم يو يتوانمند
هاي  گيري از يافته الزم است ضمن بهره رنديبگ رانيفراگ ي رشد و توسعه يدر راستا يتر تصميمات قابل دفاع

هاي آموزش و يادگيري  علمي پژوهشگران، خود نيز به عنوان پژوهشگري فكور در توليد دانش و بازانديشي شيوه
، 1393 ،٢برتيو ه ،١گلرياست(اي خود را رشد و ارتقا دهند  طور مداوم توان حرفه هتالش نمايد تا از آن طريق ب

  ). و مقدم يآرانمترجم سركار 
از آن جهت مورد تأكيد است كه كارگزار اصلي  ت،يو ترب ميعناصر نظام تعل نيتر ازمهم يكيبه عنوان  معلم

هاي تعليم و تربيت در ابعاد مختلف در نهايت بايد به  رود و اهداف متعالي نظام تعليم و تربيت به شمار مي
وي را در موقعيت ممتاز و منحصر  آموزان،تعامل مستمر و چهره به چهرة معلم با دانش  .او محقق شود ي واسطه

. 1379. جي، پي، ميلر(كه هيچ عنصر انساني ديگري در اين سازمان از آن برخوردار نيست  دهد يبه فردي قرار  م
 يعنيدارد؛  يبستگمعلمان آن جامعه  تيفيبه ك يهر نظام آموزش تيفيك گريبه عبارت د). مترجم مهرمحمدي

  ٣ريما كيفردر  نيهمچن). 1376 گران،يو د ونسكوي(معلمانش باالتر رود  سطحاز  تواند ينم يكشور چيه
از مدرسه آغاز  ديبا ميبه وجود آور ياجتماع يرا در زندگ يريياگر قرار است تغ: باره معتقد است نيدر ا) 1374(

 ياحرفه ي توسعه ن،يبنابرا. مياز معلمان شروع كن ديبا ديترد يب ميو اگر قرار است از مدرسه شروع كن ميكن
ترين نيروي انساني در نظام تعليم و تربيت،  به عنوان مهم شانيكار ا تيفيمعلمان و پرداختن به باال بردن ك

  .دارد ياهميت فراوان
 جاديا ران،يمثبت در فراگ راتييتغ جاديبا ا ينظام آموزش كيكارا و اثر بخش در  رانيوجود معلمان و مد 

 نيمعلمان در ا. آموزان مرتبط است در دانش يو خود تحول يخودكنترل ،يستگيشا ت،ياحساس امن تيتقو اي
 ،يشعبان( تا خود معمار دانش ندكمك كن رانيبه فراگ ،يانتقال دانش و معرفت علم يبه جا كوشند يم كرديرو

و به كمك  وستهيبه طور پ زيخود معلمان ن ستياهداف محقق گردند با نياگر قرار است ا. خود باشند )1393
دانش، مهارت ... و  ليادامه تحص ،يكوتاه مدت و بلند مدت ضمن خدمت، اقدام پژوه يها مانند آموزش ييها روش

عه را از جام ياديموضوع توجه ز نيامروزه ا. العمر توسعه دهند مادام تخود را به صور يا حرفه يها و نگرش
قرن  يازهايكنندگان روندها با نگاه به ن ينيب شيپژوهشگران و پ. آموزش و كسب و كار به خود جلب كرده است

 ،يمرعشمقدم،  يينسب، صفا يميرح(بهبود مداوم فرد هم صدا هستند  تيبه اتفاق آرا در مورد اهم كم،يو  ستيب
روش ارتقاء  نيبهتر) 2مهم نقش دارند؟  نيدر ا يچه عوامل) 1: شود يجا دو پرسش مطرح م نياما در ا). 1395

در  يمعلمان كدام است؟ در رابطه با پرسش اول، عوامل مختلف ديجد يها يريادگيها و  نگرش، دانش، مهارت
 طيتجارب گذشته، مح ،يفرد، آمادگ ستعدادتوان به هوش و ايها م جمله آناز  كهدارند  ريفرد تاث يريادگي
ها  پژوهش). 1388نسب،  يموسو(دارد  يشتريب تيهمه عوامل، اهم انياز م زهيانگ. اشاره كرد زهيو انگ يريادگي

                                                      
1- Stigler 
2- Hiebert 
3- Mayer 
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 يقو زهيانگ نيهمچن. با هوش داشته است سهيدر مقا يشتريب تياهم يريادگيافراد در  ي زهينشان دادند كه انگ
  ). 1394 ف،يس(انجامد  يدار م عناو م قيعم يريادگيبه 

 يها تيباال بردن صالح يبرا يمتفاوت يها روش باشد يم زيبحث ما ن يرابطه با پرسش دوم كه موضوع اصل در
معلمان، كه ابداع  يا حرفه يها يتوانمند ي مربوط به توسعه يها نمونه از روش كيمعلمان وجود دارد اما  يا حرفه

نام دارد كه  "١يپژوه س در"است  دهيآغاز گرد تر شيقرن پ كياز حدود  ها يژاپن ي لهيو به كارگيري آن به وس
آن چه در ژاپن و برخي از كشورهاي . باشد يمطرح م يريادگي -ياددهي نينو يبه عنوان معمار قتياكنون در حق

است در جهت بهبود  يپژوهي مورد استفاده قرار گرفته و هم اكنون نيز در جريان است، كوشش ديگر با نام درس
 كرد،يرو نيا يايمزا نيتر از مهم يكي .با همتايان و همكاران يگروه تيفعال كياز طريق  يهاي آموزش فعاليت

و  گلر،ياست( شود يم يمنجر به خودكنترل تيامر در نها نيا. است يپژوهش يها تيآوردن معلمان به فعال يرو
  . كند يم نيمادام العمر معلمان را تضم يريادگيكه ) 1393 برت،يه
 

  مباني نظري .2
اگر «: آموزش و پرورش ساده است ستميبه اهداف س دنيرس يبرا يضرورت و منطق استفاده از درس پژوه

، استيگلر و هيبرت(» .كالس درس است يكار نيچن يجا برا نيتر اثربخش ديآموزش را بهبود بخش ديخواه يم
 يبرا ييجا شهياست كه هم نيمداوم آموزش ا يو بهساز كرديرو نياستفاده از ا گريضرورت د). 119؛ ص 1393

ها  ضرورت نيهمچن ).همان(نا بخردانه است  يوضع كنون رييتغ يبهبود وضع موجود وجود دارد و تالش نكردن برا
جا به چند مورد اشاره  نيوجود دارد كه در ا زيمادام العمر معلمان ن يريادگيپرداختن به  يبرا يو الزامات قانون

  . شود يم
آموزش  قياز طر يانسان يرويمعلمان و ن يا و حرفه يموضوع ارتقاء علم 1381ماه  بهشتيو ارد نيفرورد در

و  وزارت  يزير و برنامه تيريبا كمك سازمان مد ،يحضور مهين ايو  يضمن خدمت، كوتاه مدت، بلند مدت حضور
 جاديآموزش و پرورش موظف به ا زارتو ز،ين حيدر لوا. قرار گرفت ياسالم يعلوم،  در دستور كار مجلس شورا

مشاغل مختلف  يا حرفه يها تيو صالح ازهاين نييتا تع ديوزارت گرد نيدر ا يا حرفه يها تيمركز سنجش صالح
 طيبار برگزار و به افراد واجد شرا كيضوابط و استانداردها در هر پنج سال  ارها،يدر آموزش و پرورش بر اساس مع

معلمان و  يتوانمند ساز اي يتوانمند يها واژه نيهمچن). 1394 ،يصاف(عطا شود ا يا حرفه يها تيصالح يگواه
بار در سند  3 يمعلم يها تيبار و صالح 18 يو تخصص يا حرفه تيبار، تقو 11آموزش و پرورش  يانسان يروين

كه ) 1390 ،يگانقالب فرهن يعال يشورا(اند  تكرار شده رانيا ياسالم يآموزش و پرورش جمهور نياديتحول بن
  . دارد تيمادام العمر معلمان حكا يريادگيموضوع  تينشان از اهم

مداوم و به روز  يريادگيكار، پرداختن به موضوع  نيا يبرا يو وجود الزامات قانون ينظر تيبا توجه به اهم
و در  يآموزش الحاتبه اص دنيرس يبرا ستيبا ياست كه م يمعلمان از موارد يها كردن دانش، نگرش و مهارت

) 1393( برتيو ه گلريموضوع را است نيا تياهم. نمود ژهيتحول همه جانبه در جوامع به آن توجه و جاديا تينها
 يها وهينه ش كايآمر ي متحده االتيدر ا يآموزش كالس ي جنبه نيتر نگران كننده«: كند يم انيب گريد يا به گونه
 رسد يبه نظر م نيبنابرا). 12ص (» بهبود مستمر روش آموزش است يبرا يسميما بلكه نبود مكان يكنون يآموزش

                                                      
1 -Lesson Study 
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 يو اصالحات آموزش راتييتغ يگشا گره تواند يمعلمان م نيدر ب يپژوه فرهنگ درس ي موضوع و اشاعه غيتبل
 ليبداو ت نيبنابرا ابدي يم رييتغ يدانش به مرب ي نسبت معلم از انتقال دهنده يروش چون طرز تلق نيدر ا. باشد

 نهي، زم)متربيان با منابع يادگيري يآشنا ساز(راهبر يادگيري   ان،ياخالقي، معنوي و علمي مترب  به الگو و اسوه
مناسب  يها كننده فرصت جاديريز درسي و تربيتي، ا برنامه ،يساز رشد عقالني، ايماني، علمي، عملي و اخالق

 زيدانش ن يمعمار كرديكه با رو شود يم يريادگي يها تيو جهت دهنده به اجراي فعال انيمترب يبرا يريادگي
  .باشد يآموزش در عصر حاضر م يكردهايرو نيتر همخوان است كه از مورد توجه

در دهه ). يالديم 1900از حدود سال (گذرد  در ژاپن مي» پژوهي درس«قرن از پيدايش  كياز  شيب اكنون
را به خارج از مرزهاي ژاپن » درس پژوهي«نامه خود،  پايانبراي تكميل » ماكوتو يوشيدا«ميالدي، دكتر  90

 32مدرسه و در  335انگيز در  سرعتي حيرت ااندكي بعد، اين ايده ب. ها معرفي كرد را به آمريكائي انتقال داد و آن 
هيم اي، آموزش مفا صورت داوطلب و حرفه  معلمِ مدارس ابتدايي به 2300كشور گسترش يافت و تعداد  ايالت اين

عنوان بخشي از يك  به  جياكنون اين پديده به تدر هم). 1383 ،يدر سركار آرن سيبه نقل از لوئ. (را آغاز كردند  آن
. كشورهاي پيشرو برخوردار شده است ريهاي آموزشي و تربيتيِ سا جايگاه ارزشمندي در فعاليت اي، فرهنگ حرفه

سنگاپور، استراليا و مالزي نيز از اين ايده مؤثر آموزشي در كنگ، آلمان، انگليس،  هنگ   مانند چين، ييكشورها
  ). 2003 ؛٣يو چاكش ٢، كنون١فرناندز(اند  مدارس ابتدايي استقبال كرده

. دهه است كياز  تر شيب يكم رانيامر در ا نيا ي سابقه. ندارد يطوالن ي در كشور ما سابقه يپژوه درس
انجام  1380از مدارس ابتدايي تهران در سال  يكيخود را در  يهمطالعات درس پژو نياول) 1380( يسركارآران

ها  وجود دارد كه توجه به آن رانيطرح در ا نيا ي نهيبه يبر سر اجرا يداد  و پس از آن اظهار داشت مشكالت
وي معتقد است مدارس  يبه طور كل يول كند	سازي اين روش بسيار تأكيد مي  به لزوم بومي نيهمچن. است يالزام

دانند زيرا، اين روشي است كه  پژوهي را رويكردي مستمر براي بهبود تدريس در كالس درس مي ايراني درس
  ).1383سركارآراني، (اند  معلمان سراسر دنيا به آن پاسخي مثبت داده

 ي برنامهموضوعات  ي پژوهي، يك حلقة پژوهشي است كه در آن، معلمان به صورت گروهي درباره درس
آموزش  يبخشاثر يجيتدر شيو افزا يبر بهساز آن يكه تمركز اصل كرديرو نيدر ا. پردازند يدرسي به پژوهش م

 شودمنجر مي ياصالحات آموزش يعني يپژوه درس يتحقق هدف اصل بهدر نهايت  ،)1392 ،يساك(معلمان است 
  .اين موضوع به تصوير كشيده است 1در شكل شماره ). 1393 برت،يو ه گلر،ياست(
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  يدرس پژوه ييهدف نها -1 شكل

  
كه به  كند يخدمت معلمان در مدرسه مطرح م از آموزش ضمن يكرديرا رو يدرس پژوه ،يسركارآران

) نيمعلمان با خودشان، معلمان با معلمان، معلمان و دانش آموزان و معلمان و والد(تعامل در چهار حوزه  ي لهيوس
، )1393( برت،يو ه گلر،ياست). 2006،  ١و ماتوبا يسركارآران( كند يكمك م يريادگيــ  ياددهي نديبهبود فرابه 

 يبرنامه درس ران،يفراگ يبرا ياهداف واضح آموزش نييكه در آن تع كنند يم يمعرف يستميرا س يدرس پژوه
 يريادگي –ياددهي يها تيفعال يجيبهبود تدر جاديا يو كوشش مادام العمر معلمان برا رانيمد تيمشترك، حما

 ي به عهده ،يدرس پژوه قيآموزش در كشور ژاپن از طر تيفيك شيو افزا امهبرن نيا ياصل تيمسئول. وجود دارد
  . معلمان گذاشته شده است

در هشت  نديفرا نيمعموال ا يمتفاوت است ول شيدر كشور ژاپن كم و ب يدرس پژوه يمراحل اجرا هرچند
  .رسد يمرحله به انجام م

معموال اشتباهات . باشد ييجز اي يعموم ي مساله كي تواند يموضوع م نيمساله؛ ا نييتب :نخست ي مرحله
 يآموزش يازهايو ن يمنابع مانند الزامات سازمان ريسا يهستند ول يآموزان موضوعات مناسب و مشكالت دانش جيرا

  ).1393 برت،يو ه گلر،ياست(مرحله هستند  نيا يبرا يمنابع خوب زيمعلمان ن
 يمرحله برا نيدر ا. ماه طول بكشد نيكه ممكن است چند نديفرا نيدرس؛ ا يزير برنامه :دوم ي مرحله

طرح درس  كي هيقسمت ته نيبخش در ا نيتر شود و مهم يوضع موجود به وضع مطلوب تالش م ليتبد
  ).همان( شود يم هيته) يگروه درس پژوه يفرع ياعضا( انيو حام ياصل ياست كه با مشاركت اعضا يپژوهش

 ابان،يدر كالس؛ طبق برنامه و با حضور ارز ياول طرح درس پژوهش ياجرا ايآموزش درس  :سوم ي مرحله
و گروه  ديآ يبر عهده گرفته است، به اجرا در م) يزير برنامه ي در مرحله(كه اجرا را در كالس  يمعلم... و  انيحام
فرايندهاي درحال اجرا  ،ژهيو يبرگنمون ليا تكمي يحيگزارش توض ليرا با تكم يريادگي -ياددهي نديفرا ابانيارز

 يبرا يكالس يدادهايو رو سيتدر انياز جر يگروه مستند ساز نيو همچن كنند يم يابيارزدر كالس را 
  ).همان( كند يم يبردار لميف يبعد يها يابيارز

 ي قبل جلسه ي آن؛ معموال بالفاصله پس از اتمام مرحله ريو انعكاس تاث سيتدر يابيارزش :چهارم ي مرحله
جلسه، معلم اجرا كننده  ي شخص شروع كننده. شود يم ليتشك ميت ياول با حضور اعضا سيتدر ينقد و بررس

بهبود  يبرا انيو در پا نديگو يدر مورد نقاط قوت و ضعف سخن م زين گرانيسپس د. باشد يم) اول(طرح درس 

                                                      
1- Matoba 
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و  ستيمرحله نقد متوجه شخص اجرا كننده ن نيدر ا. دهند يكار ارائه م دوم راه ي در مرحله سيتدر تيفيك
 تيفيمرحله بهبود ك نيا يكنند و هدف اصل يم تيبرنامه احساس مسئول نيگروه در واقع در ا ياعضا ي همه

  ).همان( باشد يطرح درس م
ها،  روش ،يتوجه به مشاهدات ناظران و بازخوردها مواد آموزشنظر در درس؛ با  ديتجد :پنجم ي مرحله

  ).همان(مشكالت به حد اقل برسد  يبعد يتا در اجرا ابدي يم رييتغ... و  ها تيفعال
نظر شده دوباره در كالس  ديمرحله درس تجد نيطرح درس اصالح شده؛ در ا ياجرا :ششم ي مرحله

موارد معلم  بيشترباشد اما در  يگام ممكن است همان معلم قبل نيكننده امعلم اجرا . ديآ يبه اجرا در م يمتفاوت
امر  نيدر كالس است كه ا لمانمع يمرحله حضور شورا نيمهم ا يژگيو. شود يم تيمسئول نيعهده دار ا گريد

  ).همان(شود  تر شيب زيآموزان ن گران از تعداد دانش شود كه تعداد مشاهده نيممكن است باعث ا
مرحله  نيتفاوت كه در ا نيچهارم است با ا ي همانند مرحله بايتقر ؛يشيو بازاند يابيارزش :هفتم ي مرحله

پس از نقد . شركت در جلسه دعوت شود يبرا زيمعلمان ن يشورا يو اعضا يرونيممكن است از متخصصان ب
نقاط ضعف و قوت كار را  گاناعضا و شركت كنند ي كه خود شخص اجرا كننده دوم آغازگر آن است، همه يبررس

 ابدي ياستاندارد دست م يطرح درسِ پژوهش كيبه  يبند جمع ي در مرحله يپژوه درس ميت انيو در پا انيب
  ).همان(

را  گرانيگزارش جامع د كيبا نوشتن  يپژوه درس ميكار ت انيدر پا ج؛يشدن در نتا ميسه :هشتم ي مرحله
مانند چاپ به صورت كتاب،  ييها كار ممكن است از روش نيا يبرا. سازد يمند م كار بهره نيا دياز آثار و فوا  زين

  ). همان(بهره گرفته شود  يمجاز يو بازتاب در فضا شگاهينما ليتشك
  :اند عنوان نموده يپژوه درس يبرا) در ده مرحله(را  ريز حلامر كين يو مصدق ياريبخت اما
  .مسئوليت اعضاى گروهتشكيل گروه، تقسيم كار و   )1
  .تعيين هدف پژوهش  )2
  .تعيين ماده و موضوع درس  )3
  .تدوين طرح درس اوليه توسط اعضاى گروه  )4
  .اجراى اولين تدريس  )5
  .نويسى و نقد و بررسى اولين تدريس گزار ش  )6
  .بازنگرى مجدد طرح درس و اصالح آن  )7
  .مجدداجراي دومين تدريس و تمركز بر تهية گزارش   )8
   .نويسى و نقد و بررسى دومين تدريس  گزار ش  )9

   .دريافت بازخورد، بازتاب و پيامدهاى تدريس   )10
برخوردار است  يخاص تيگام قبلى است از اهم 9كه  تهية گزارشى از  يپژوه نهايى در فرايند درس مرحلة

كسب شده توسط گروه را در  يا رفهشواهد بررسى شده را مستندسازى كند و دانش ح تواند يچون  اين جريان م
 نيبنابرا كند يكمك م زيم نيمستق ريبه طور غ ،يا عمل حرفه ي كه به امر توسعه نيعمل شرح دهد ضمن ا

 ميو تقس يمشاركت يفضا كيپژوهي الگوي بهسازي عمل كارگزاران آموزشي است و تمام مراحل فوق در  درس
و  ليدخ ها يو ناكام  يروزيگروه خود را در پ يو تمام اعضا رديگ يصورت م يا حرفه يها تيوظابف براساس صالح
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  .نشان داده شده است 2 ي شكل شماره در يدرس پژوه نديمراحل فرا. دانند يم كيشر
  

  
  يدرس پژوه ندفراي مراحل – 2شماره  شكل

  
- رييادگيو  دارييپا-مداوم، خود راتييكند و تغ يم قيتشو گريكدياز  رييادگيراهبرد همگان را براي  نيا

 داياحساس را پ نيا جيمعلمان به تدر شتريب طيشرا نيدر ا. نهد يم اديمحور را در مدرسه و كالس درس بن
 دهم، يمن آموزش م يوقت"را كه  جيفرض را شيپ نيو ا نديآ يبه مدرسه م رييادگيكه براي  كنند يم

 رم،يگ يم اديمن  يوقت"كه  رسد يتازه م نشيب نيابه  جيو به تدر كنند يم ينيبازب "رنديگ يم اديآموزانم  دانش
مادام العمر است  يريادگيعبارت  قيدق يهمانا معن نيو ا) 1392 ن،يآنال يهمشهر( "رنديگ يم اديدانش آموزانم 

كه در بلند  كند يبه ما گوشزد م يدرس پژوه. رديگ يصورت م انيهمتا اركتكه با مش يپژوه درس قيكه از طر
كه  يپر از معلم دارد و معلم ي مدرسه كيدر  يهمكار تيفيبه ك يآموزان بستگ دانش يريادگي تيفيمدت، ك

  .)1394زاده،  ياريبخت(بدهد  اديتواند خوب  يم رديگ يم اديمدام 
وجود معلمان و مديران كارا و اثر بخش در يك نظام آموزشي با ايجاد تغييرات مثبت در فراگيران، ايجاد يا 

اما اين ) 1393شعباني، (آموزان مرتبط است  امنيت، شايستگي، خودكنترلي و خودتحولي در دانشتقويت احساس 
ل به يادگيري اهداف در صورتي محقق خواهد شد كه خود اين كارگزاران در نظر معتقد و هم در عمل عام

 ،تربيت و تعليم نظام عناصر ترين ازمهم يكي عنوان به معلمان ١العمر پرداختن به يادگيري مادام. العمر باشند مادام
 و تعليم هاي نظام متعالي اهداف و روند مي شمار به تربيت و تعليم اصلي كارگزار كه است تأكيد مورد جهت آن از

 با معلم چهرة به چهره و مستمر تعامل. ودش محقق مي ايشان ي واسطه به بايد نهايت در مختلف ابعاد در تربيت
 سازمان اين در ديگري انساني عنصر هيچ كهدهد  مي قرار فردي به منحصر و ممتاز موقعيت در را وي آموزان، دانش

هاي مطمئن براي رسيدن به  يكي از راه). مترجم مهرمحمدي. 1379. ٢جي، پي، ميلر( نيست برخوردار آن از
 گروهي صورت به معلمان آن، در كه است پژوهشي حلقة يك اين فرايند،. پژوهي است درساف يادشده اهد

                                                      
1-Life Long Learning 
2   - J, P, Miller 
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در اين رويكرد كه تمركز اصلي بر بهسازي تدريجي و . پردازند مي پژوهش به درسي ي برنامه ي موضوعات درباره
و پيامد اين توانمندسازي تحقق هدف اصلي ) 1392ساكي، (افزايش تدريجي اثربخشي آموزش معلمان است 

  .)، مترجم سركاراني و مقدم1393هيبرت،  و استيگلر،(پژوهي يعني اصالحات آموزشي است  درس

   نهيشيپ .3

ي  ابطهاي معلمان،  نشان از ر حرفههاي  پژوهي و بهبود صالحيت هاي مرتبط با درس بررسي پيشينه
اشاره ) 2016( ٢گانيو هور ١يويلتوان به پژوهش  مي ها باشد از جمله اين پژوهش مثبت ميان اين متغيرها مي

 نيا يها افتهي. باشد ميتوسعه دانش معلمان  يبرا يبه عنوان ابزار يپژوه استفاده از درس يبا هدف بررس كرد كه
دانش معلمان از  شيافزا  نيآموزان و همچن در دانش يريادگي يساز باعث آسان يپژوه پژوهش نشان داد كه درس

توسعه "با عنوان  3در همين زمينه در پژوهشي كه مارسيگيت .شود يكنند م سيتدر واهندخ يآنچه كه م
انجام داد، دريافت كه  2007ل در سا "اي معلمان اندونزيايي از طريق درس پژوهي هاي حرفه صالحيت

هاي  ود استقالل معلمان در نوآوري روشيادگيري درس رياضي، بهب-پژوهي باعث بهبود فرآيند ياددهي درس
ها  شگاه، ارتباط بين مدرسين دانشگاهو دان يادگيري در رياضيات و علوم، افزايش همكاري بين مدرسه-ياددهي

  .هاي آموزشي مي شود هايي جهت ترويج نوآوري ريف سيستم ارزيابي و توسعه پروژهومعلمان، بازتع
ها  شود و پژوهش روس رياضي و علوم بكار گرفته نميد ي معلمان به وسيلهپژوهي تنها  ن وجود درسبا اي

ها  اند كه از جمله اين پژوهش س ديگر نيز مورد بررسي قرار دادهتدريس درواثر مثبت اين رويكرد آموزشي را در 
انجام  2013در سال كه "پژوهي و آموزش تاريخ درس"تحت عنوان 5و كسلرلوند 4توان به پژوهش هالوريسن مي

كه  ندپژوهش معتقد نكه معلمان شركت كننده در اي دهاي اين پژوهش نشان دا يافته. دادند، اشاره كرد
هاي قديمي و مرسوم موثرتر و كارآمدتر است، چراكه در اين روش معلمان استقالل و  پژوهي نسبت به روش رسد

ارزشي را براي  انعطاف بيشتري در طراحي دروس نسبت به روش هاي مرسوم دارند و همچنين موقعيت هاي با
 .كند و تعامل با افراد گروه فراهم مي همكاري

 استيگلر و هيبرتپژوهي، پژوهش  ي درس ات خارجي در زمينهتحقيقيترين  يكي از دقيقاما بدون شك 
اين پژوهشگران پس از نتايج ضعيف كشور آمريكا در مطالعات بين المللي تيمز پژوهش مذكور را . است) 1999(

و برخالف نوسازي نسبتا وسيع و صرف  3Rضرورت اين كار زماني احساس شد كه پس از نهضت . آغاز نمودند
ي آمريكا توفيق چنداني در مطالعات بين  هاي نسبتا سنگين در آموزش و پرورش، كشور اياالت متحده هزينه

ها در چند كشور از  ي آن هاي مربوط به اين مطالعات و مقايسه ي فيلم پس از مطالعه. المللي تيمز به دست نياورد
پن، پژوهشگران مذكور به اين نتيجه رسيدند كه آموزش يك كار فرهنگي است و يكي از جمله آمريكا، آلمان و ژا

اي بسيار خودجوش و دروني در  هاي مكرر و روزافزون ژاپني ها در استفاده از برنامه ترين عامل در موفقيت مهم

                                                      
2- Leavy 
3- Hourigan 
3 -Marsigit 
4 -Halvorsen 
5 -Kesler Lund 



 

  

 

 هشتمين همايش انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران

 فلسفه آموزش و يادگيري مداوم 

 چمران اهواز دانشگاه شهيد

 1395اسفند  5و  4

 

683 
 

نياز به وال پس از احساس يعني تالش براي بهبود عملكرد كه معماين امر . باشد پژوهي مي بين معلمان با نام درس
كنند تا دروسي را كه  هايي با هم همكاري  ن در تيمهاي معلما گروهشود  باعث ميگيرد  صورت مياصالح مداوم 

بازانديشي، ( شوند، مورد مشاهده قراردهند، بحث كنند و اصالح كنند، تدوين نمايند چندين بار تدريس مي
ين موضوع همانا به معناي دقيق كلمه همان يادگيري مادام العمر ؛ و ا)و اصالح هميشگينوانديشي، بازبيني 

  . هاي آموزشي دنيا برخوردار باشد معلمان است كه باعث گرديده آموزش و پرورش ژاپن از سرآمدترين نظام

هاي تربيت معلم در  پژوهي و ضرورت  بكارگيري آن در دوره هاي مختلفي در رابطه با درس همچنين پژوهش
در پژوهش خود به  كه )2015( ٣ايو مار ٢ينيگال ،١كاستاس ختلف وجود دارد از جمله اين موارد،كشورهاي م

 يپژوهش به بررس نيدر ا. پرداختند ونانيمعلم در آموزش و پروش  تيبرت يها آموزش يعمل يها وهيش يبررس
 يساز ادهيپ ونانيدر  2012-2013و  2011-2012 يليدر سال تحص يمدل عمل كيكه به عنوان  يپژوه درس

خاطر داشته  چرا  تيمدل رضا نيمعلم از ا تيترب انيپژوهش نشان داد كه دانشجو نيا جينتا. شده بود پرداختند
و  ينيگالدر اين زمينه توسط ي همچنين پژوهش .شود يم يريادگيو مشاركت فعال آنان در امر  يكه باعث همكار

 وناني تيو ترب ميتعل ي سال چهارم دانشكده انيدانشجو ييتعامل و توانا تيظرف يبا هدف بررس) 2014(كاستاس 
نشان داد  انيدانشجو يها گزارش ليو تحل هيتجز. شد انجام يپژوه با استفاده از درس يبرنامه آموزش يطراح يبرا

  .شود يهمكارانه م يها برنامه يها جهت طراح آن ييو توانا يتعامل يها مهارت شيباعث افزا يپژوه كه درس

و   در رابطه با همكاري. پژوهي در فرايند كارورزي دانشجو معلمان نيز به اثبات رسيده است سودمندي درس
هاي تربيت معلم نيز  و دانشجويان درحال تحصيل در دورهپژوهي  ي درس معلمان باتجربه در زمينه تعامل

 "در پژوهش خود تحت عنوان ) 2014( ٥اهتينپراسيو ا ٤كاناوآن، يرفته است از جملهذهايي صورت پ پژوهش
. پرداختند "يلنديتا يدرمدل درس پژوه يدرحال كارورز انيمعلمان درحال خدمت و دانشجو يهمكار يبررس

 يبرا يدرحال كارورز انيو بهبود عملكرد دانشجو شيباعث افزا يپژوه پژوهش نشان داد كه درس نيا يها افتهي
 يهمكار نديفرا نيدر ا انيدانشجو نيبا ا ديامر معلمان در حال خدمت با نيا يشود، برا يم يمعلم يها دوره

  .تنها ناظر امر باشند نكهيكنند و نه ا

و ديگران نيز ) 1389(، سركارآراني )1394(پور و فدايي  ، خاكباز، موسي)1392(در بخش داخلي اسدي فر 
هايي از  بخش مورد مطالعه قرار داده و اثربخشي آن را درموضوع درس پژوهي را در فرايند آموزش و پرورش 

                                                      
1 - Kostas 
2 - Galini 
3 - Maria 
4 - Kanauan 
5  -  Inprasitha 
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اي  هاي حرفه اند كه نشان از توانمندي اين روش در باال بردن صالحيت تعليم و تربيت مورد تاييد قرار داده فرايند
  .معلمان از اين طريق حكايت دارد

  

  روش .4
منابع خارجي اين پژوهش با . استاي  ي حاضر از نوع كيفي، تحليل اسنادي و كتابخانه رويكرد مطالعه

گردآوري ... و  ,Google scholar, Bookcs ،education arena  Science directهاي استفاده از پايگاه
هاي اطالعاتي جهاد دانشگاهي، نشريات علوم انساني، وب سايت وزارت آموزش و  منابع داخلي نيز از پايگاه.  شدند

و همچنين كتب مرتبط با  مجالت ايران، پايگاه اطالعاتي مجالت نورپرورش، خبري همشهري آنالين، 
  .  آوري و پس از گزينش، تحليل گرديدند تا اهداف پژوهش محقق گردد پژوهي جمع درس

  

 بحث و بررسي .5

عصر حاضر جدي گرفته شود يكي از ناپايداري اطالعات ضرورت توجه به نوعي از يادگيري كه در آن 
اي به نام نيم عمر اطالعات رو به رو هستيم به طوري كه  امروزه ما با پديده. استهاي آموزشي  هاي نظام دغدغه

. ي شك و ترديد بنگريم ي پيشين به ديده ها و اطالعات كسب شده اين امر باعث شده است همواره ما به آموزش
هايي نيز باشيم كه بتوانيم اين نقيصه  بايست به دنبال راه و روش كافي نيست و مياما اين شك كردن به تنهايي 

باشد كه  مي و يادگيري يكي از راهكارها براي غلبه بر اين مشكل استفاده از رويكردي در آموزش. راجبران نماييم
مكان و موقعيت خاص براي  در حالي كه يادگيري مقطعي بر زمان، .العمر خوانده مي شود يادگيري مداوم يا مادام
از زندگي، و  مقطع يادگيري مادام العمر به جاي تمركز روي يادگيري يكنواخت در يك كند سنين خاص تاكيد مي

ي عمر است تا  استفاده از آن در بقيه عمر، ناگزير از پراكنده سازي تمامي حواس و امكانات يادگيري در همه
وزمره زندگي و همراه با آن ها امكانات زندگي خويش را در اين سازگاري بتوانيم متناسب و درخور با تغييرات ر

ضرورت اين توجه  )1389افضل نيا، اشكوه و كلوي، آيالر، ، نقل در 2003 ،ريچارد و ولف(جديد بهتر ميسر سازيم 
ها احساس  بيش از ساير حوزه ،هاي فراوان براي اين امر در كار تعليم و تربيت به دليل وجود اهميت و حساسيت

... ي اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و  امروزه برهمگان آشكار است كه بخش قابل توجهي از توسعه. شود مي
ريزي و پويايي  برنامهاين امر نيازمند به  .هد شدآموزشي و پرورشي هدفمند محقق خوا هاي از طريق فعاليت

ترين ركن در آموزش و پرورش هستند، پويا و مجهز به  معلمان كه مهمسيستم آموزشي دارد و بدون شك اگر 
ست ي در اي از تربيت به شيوه معلمان توانمند و با صالحيت چرخه. اي اتفاق نخواهد افتاد دانش روز نباشند توسعه

اصالحات  ،از طريق آنسپس گذارند و  ها به يادگار مي را در بين نسلمحور آن است  العمرمادامكه يادگيري 
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از آموزش و پرورش  هاييدبروندااما اگر از فراگيران به عنوان  .گردد آموزشي و در نهايت بهبود جامعه حاصل مي
اين توقع از معلمان  جامعه را بهبود ببخشندوضعيت و در آينده  العمر باشند ي مادام رود كه يادگيرنده انتظار مي

ي نظري  اين انتظار وجود دارد كه ايشان در حوزه. ند نيز وجود دارداي محور تعليم و تربيت هست كه در هر جامعه
هايي  العمر نيز يكي از مقوله يادگيري مادام .ي عملي عامل به اين امر باشند به يادگيرندگي مداوم معتقد و در حوزه

كه بايد در  ي فرهنگي است اصوال آموزش و يادگيري يك مسالهو  باشد كه نياز به آموزش و فراگيري دارد مي
  .)1393استيگلر و هيبرت، ( اي شود ها به اين مورد توجه ويژه ريزي برنامه

  تعريف يادگيري 1- 5
است كه به  يفيها تعر فيتعر نيا نيبه عمل آمده است اما معروف تر يمختلف فيتعار يريادگياز مفهوم 

در رفتار  دارينسبتاً پا رييتغ جاديا نديبه فرآ يريادگي: ارائه شده است) 1394 ف،ينقل از س، 1961(ل مبيك لهيوس
 يموقت يها از حالت رييتغ نيتوجه داشت ا ديو با شود يكه حاصل تجربه است گفته م رندهيادگي يتوان رفتار اي

 نيا رسد يآن چه به نظر م. حاصل نشده باشد ديآ يم ديداروها پد اي ،يخستگ ،يماريچه بر اثر ب بدن مانند آن
 هيبه زعم گان. دارد ياديز تيبابت اهم نيو از ا) چه آشكار و چه پنهان(اساس رفتار است  يريادگياست كه 

چون او  ديآ يم نييانسان پا ژهيهر موجود زنده به و يبرا شرفتيو پ يزندگ تيفيك ،يريادگيبدون ) 1373(
 يالگوها رييو تغ يو به كمك سازگار يريادگيرا از راه  يانسان ي ژهيو يها يستگيشا تر شيها ب معتقد است انسان

  .آورند يخود به دست م يرفتار

  

  العمر يادگيري مادام -2- 5

شدن  كيدر آن به صورت فعاالنه با نزد ريشود كه فراگ يم فيسودمند تعر نديفرآ كيغالباً به عنوان  يريادگي
   ١ورناجيت(كند  يخود عمل م يريادگي نديفرآ تيخود و كنترل و هدا يبه اطالعات، مرتبط كردن آنها با دانش قبل

به  صرفا توان ميامروز ن رييو در حال تغ ايپو يايدر دنهمانگونه كه پيش از اين عنوان شد اما ). 1998، ٢وپارامو
 يريادگي كه اصطالحاً شود ياحساس م يريادگياز  يگرياكتفا نمود و ضرورت نوع د نيشيو پ يكنون يها آموخته
هر فرد نسبت  يواقع تيشخص ييو بازنما يابيباز يريادگينوع  نيا يهدف اصل. شود يم دهينام )مداوم(العمر  مادام

 ،يريادگينوع  نيمعتقد است ا) 1981( راسگ. است يفرد يو خودشناس طيشناخت مح قيبه خودش از طر
و  يتجهان هس شتن،يشناخت خو قيامر از طر نيا. كند يم نيآن را خود شخص مع يريگ است كه جهت يرشد

همراه است كه پس از آگاه  يلذت درون كيمداوم با  يريادگي. ديآ يبه دست م ديجد يها به دست آوردن مهارت
  ). 1372فرجامى،نقل در ( شود يفرد م بينص هانج ي تازه يها ييبايز يشدن از برخ

                                                      
1   - Tinajero 
2 - Paramo 
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 رود؛ يم نيدرون مدرسه از ب يساختگ طيالعمر زمان، مكان، سن و مح مادام يريادگيكه در  نيتوجه به ا با
درون  يريادگي طيخارج از مدرسه و مح يريادگي يها طيمح نيب واريبرداشتن ددر  تواند يم يريادگينوع  نيا

كه متناسب با  يشگيآموزش هم كيفرد از  ياردر درازمدت و پس از برخورد( تواند يامر م نيا. مدرسه موثر باشد
ي ديگر سودمندي اين  جنبه .ديفرد كمك نما يبه شكوفا شدن استعدادها) است رندهيادگيخود  يفرد يازهاين

هاي  كند ضمن اين كه فرد از آموخته ي دروني فرد اقدام به يادگيري مي نوع يادگيري اين است كه چون با انگيزه
  .باشدتواند موثر  كند در پايداري دانش، مهارت يا نگرش كسب شده مي جديد احساس لذت و شادماني مي

تر مورد توجه قرار گرفته  العمر از اوايل قرن بيستم به طور جدي رسد مفهوم يادگيري مادام هرچند به نظر مي
هاي مختلف وجود داشته است  اما واقعيت اين است كه اين مفهوم با معاني و تعابير مختلف در جوامع و در زمان

هور از پيامبر اكرم، حضرت محمد مطرح شده است كه اين مفهوم در حديثي مش المثبه عنوان ). 1391غالمي، (
در همين  يا در بياني ديگر ؛)ز گهواره تا گور دانش بجوي( »العلم من المهد الي الحد اطلبو« :اند ايشان فرموده

   . )1391جاهد و همكاران،( »هيچ سني براي شروع آموزش و يادگيري دير نيست« :اند اظهار داشتهايشان  راستا،
العمر به ظهور دين مبين  هاي جدي به يادگيري مادام ها و توجه ترين توصيه از لحاظ تاريخي، قديميهرچند 
 مفهوم آموزش در طول زندگي به عنوان اصطالحي علمي، براي اما )1391جاهد و همكاران،( گردد اسالم بر مي

بعد . آموزش بزرگساالن مطرح شدهاي يونسكو در خصوص تحوالت آينده در  در بحث 1960اولين بار در دهه ي 
، از كشورهاي عضو يونسكو خواسته شد 1996از برگزاري دومين كنفرانس جهاني آموزش بزرگساالن در سال 

هايي  خود كرده و براي همه افراد فرصت اي را وارد نظام آموزشي ختلف اموزش غير رسمي و غير مدرسهانواع م
ي آغاز پيدايش تفكر آموزش و يادگيري  اين خواسته نقطه. نمايندي فراهم جهت ادامه يادگيري در طول زندگ

  .)1390صباغيان،( در عصر حاضر گرديدمادام العمر 
  
  آموزش و يادگيري معلمان  -3- 5

ساني هاي نيروي ان توانمندي باال رفتناست و موجب  دگرگونيسازندگي و معموال همراه با  آموزش
 براياسب براي ايفاي نقش را هاي من نگرش ها و ها، مهارت طي آن آگاهيجرياني است كه افراد آموزش . شود مي

آموزش باعث ارتقاي قدرت درك، تجزيه و تحليل، شناخت، بينش و بصيرت، . گيرند ي متفاوت ياد ميها موقعيت
هاي  بدون شك در تمامي سيستم. براي انجام وظايف محوله و نيز رويارويي با چالش هاي جديد شغلي مي شود

بنابراين اعتقاد براين است كه اگر نقش و جايگاه معلم . ترين نقش را برعهده دارد آموزشي تمام جوامع معلم اصلي
در جامعه و نظام آموزشي متحول گردد نظام آموزشي نيز از اين دگرگوني بهره خواهد برد وگرنه ايستايي و ركود 

رخي اقدامات كه براي تحقق اين هدف بايست به آن ب) 1384(از ديدگاه نفيسي . نصيب آن جامعه خواهد گرديد
  :باشد شامل موارد زير مي توجه نمود

  .معيارهاي اصولي آنبا توجه به توجه به انتخاب و استخدام معلمان  )1
  .و توجه خاص به آموزش هاي ضمن خدمت آنان) تربيت معلم (اصالح آموزش معلمان  )2
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  .ايجاد نظام شايستگي معلمان  )3
 .هستندبه تحقيق مند  عالقه ي كهو امكانات پژوهشي براي معلمانايجاد شرايط  )4

  
 

 درس پژوهي -4- 5

توجه به تمامي اين چهار نكته ضروري به نظر ، 3-5ياد شده در قسمت ف اهداهرچند براي رسيدن به 
اين در  .باشد پژوهي سازگارتر مي ف اين پژوهش و رويكرد فرايند درسرسد اما تحقق هدف چهارم با اهدا مي

موزش ضمن خدمت هاي آ رويكرد به جاي نگاه از باال به پايين و به جاي اين كه معلمان منتظر برگزاري كالس
، )كه مبتني بر رويكرد انتقال مطالب ميباشند( باشنداز طرف مسئولين ... كوتاه مدت يا بلندمدت، تربيت معلم و 

و خودشان تبديل  آورند فراگيران، به پژوهش روي ميخودشان پس از شناسايي نيازهاي دانش، مهارتي يا نگرشي 
گروه تشكيل پس از شناسايي مشكل آموزشي توسط مسئولين مدرسه، ابتدا . شوند به معماران دانش خويشتن مي

مطرح و براي آن يك طرح  مسالهرا در قالب يك  مشكل آموزشي ،و با يك همكاري و همياري متقابل دهند مي
و طرح درس را در  كنند اين طرح را با نظر خبرگان و متخصصان اصالح ميسپس . نويسند درس پژوهشي مي

گروه ارزياب در كالس مشاهدات . آورند تغيير تصنعي در كالس به اجرا در ميكالس درس واقعي به دور از هرگونه 
ضعف تشكيل ي نقد و بررسي براي پوشش نقاط  جلسه ،كنند و بالفاصله پس از تدريس نخست را ثبت و ضبط مي

شود تا  تر نياز است اين امر انجام مي در صورتي كه تيم تشخيص دهد نياز به پژوهش و تحقيق بيش. گردد مي
در . به اجرا درآيد) يا همان كالس نخست(طرح درس اصالح شده براي بار دوم در يك كالس درس واقعي ديگر 

نقد و بررسي مجددا مطرح گردند به ي  تا در جلسهكنند  اين جلسه نيز گروه ارزياب مشاهدات را ثبت و ضبط مي
ترين ميزان اشتباه و مشكل را داشته باشد و در نهايت طرح درسي پژوهشي  طوري كه طرح درس پاياني كم

توانيم شاهد  است كه ميثير و در اختيار ايشان قرار گيرد و بدين گونه استاندارد تهيه و براي استفاده ديگران تك
اين امر امكان پذير . باشيم تر و در سطحي وسيعقابل توجهي را در فراگيران و نظام آموزشي  تغييرات مثبت و

در ايجاد تغيرات مثبت . خود اقدام كنندالعمر  روح يادگيري مادامنخواهد بود مگر اين كه خود معلمان به پرورش 
ايشان . ور است و يادگيري در وجود آنان شعله ، پژوهشختننظام آموزشي، مستلزم معلماني است كه شوق آمو

و  بهترين صورت ممكن نشان دهند هاي خود را به ها و توانايي توانند مهارت و مي دارندو تخصصي اي  حرفه بينش
ي مطلوبي كه از اين فرايند نصيب سيستم آموزشي  نتيجه .آموزان داشته باشند تأثيري نگرشي و علمي بر دانش

هاي جامعه نيز خواهد  طلوب نصيب ساير بخشپيامد اين نتيجه مبدون شك ت آموزشي است كه گردد اصالحا مي
   .)1393استيگلر و هيبرت، ( شد
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در مدرسه  را خدمت معلمان رويكردي از آموزش ضمن، درس پژوهيهمانگونه كه پيش از اين نيز عنوان شد 
خودشان، معلمان با معلمان، معلمان و دانش  معلمان با(ي تعامل در چهار حوزه  كند كه به وسيله مطرح مي

 به). 2006، 1سركارآراني و ماتوبا(كند  ــ يادگيري كمك مي به بهبود فرايند ياددهي) والدين آموزان و معلمان و
پژوهي سيستمي است كه در آن تعيين اهداف واضح آموزشي براي  درس) 1393(زعم هيبرت و استيگلر 
العمر معلمان براي ايجاد بهبود تدريجي  مشترك، حمايت مديران و كوشش مادامفراگيران، برنامه درسي 

باشد كه به ترتيب تببين مساله،  اين سيستم داراي هشت مرحله مي. ديادگيري وجود دار –هاي ياددهي فعاليت
نظر در  ، اجراي اول طرح درس پژوهشي در كالس، ارزيابي تدريس، تجديدپژوهشي درسو تهيه طرح ريزي  برنامه

 شرايط در اين. سهيم شدن در نتايج مي باشدطرح درس، اجراي طرح درس اصالح شده، ارزشيابي و باز انديشي، 

 بينش اين به تدريج و به آيند مي مدرسه به يادگيري براي كه كنند مي پيدا را احساس اين تدريج به معلمان بيشتر

 كه رسد مي تازه  همچنين در). 1392همشهري آنالين، ( "گيرند مي ياد آموزانم دانش گيرم، مي ياد من وقتي"
 كه معلمي و دارد معلم از پر ي مدرسه يك در همكاري كيفيت به بستگي آموزان دانش يادگيري كيفيت بلندمدت،

و اين همانا معني دقيق عبارت يادگيري  .)1394بختياري زاده، (بدهد  ياد خوب تواند مي گيرد مي ياد مدام
   .گيرد با مشاركت همتايان صورت مي وپژوهي  العمر است كه از طريق درس مادام

   
  نتيجه گيري .6

يادگيري در كالس درس  -هاي ياددهي مون فعاليتاپژوهي مطالعه و پژوهش گروهي پير به بياني ساده درس
هاي بهتر  يافتن راهفرايند آموزش و فراگيري مطالب در كالس درس و اين فرايند معلمان را به انديشيدن به . است

و ايشان را  معلمان است اي مستمر حرفه توسعه ي پايه كه روشي. كند براي رسيدن به اهداف آموزشي را وادار مي
مستمر است خودجوش و درس پژوهي يك فرايند . دارد مي وا حركت و انديشمند به اي حرفه معلم يك در مسير

اصالحات و تغييرات آموزشي مثبت در  اين حركتپيامد و است هاي تدريس معلمان  كه هدف آن با بهسازي روش
 سني، محدوديت جنسيتي، ،در اين عملچون . هاي آموزشي است باشد كه مطلوب تمام نظام ميهاي درس  كالس

توأم بودن يادگيري  ،مداومت، استمرار با جود ندارد همچنينو عدم محدوديت در منابع يادگيري و مكاني و زماني،
همچنين اين فرايند اساسا و  )هستند العمر مادام هاي يادگيري ترين ويژگي از مهمكه (همراه است با تفكر و عمل 

يكي از بهترين تواند به عنوان  ميبنابراين گيرد  هاي دروني صورت مي است كه كامال با انگيزه پژوهش محور عملي 
  . ر معلمان مطرح شودالعم ها براي يادگيري مادام راه

معلمان در  .معلمان وجود دارد يو خودكنترل يپژوه درس انيمتقابل م يا نشان داد رابطه يبررس نيا جينتا
 شانيا .ندينما مياقدام  يا حرفه يها تينموده و نسبت به بهبود صالح يابيخود را به طور مداوم ارزاين روش، 

براي باالتر بردن كارايي و اثربخشي نظام آموزشي دست به پژوهش و تر كردن روش تدريس خود و  براي اثربخش
براي حل مشكالت اساسي پذيرش پژوهش به عنوان يك راهكار رجوع به خرد جمعي و . زنند تحقيق گروهي مي

                                                      
1  - Matoba 
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ي يادگيري  با فلسفهو ضمن خدمت معلمان ها براي آموزش مداوم  آموزشي و به عنوان يكي از بهترين روش
اين عمل فقط در حد يك كار نظري و پژوهش غير كاربردي نيست و در مراحل بعد به . خواني دارد العمر هم مادام

شود و كارايي و  گذاشته مينيز ي امتحان  ي كار گروه در كالس درس به بوته نتيجه .شود عمل نيز تبديل مي
تهيه يك طرح درس استاندارد و  گزارش  س ازشود و در نهايت پ اثربخشي آن در چند مرحله ارزيابي و اصالح مي

به كمك  جهيدر نتشوند؛  مند مي پژوهي بهره از نتايج مفيد درس نيز ديگران ،بازتاب نتايج كار گروه ها و فعاليت
 نظام تر شيب ياثربخش و پيامد اين امر گردد مي محقق  العمر معلمان مادام يريادگي ابتدا ،پژوهي فرايند درس

  . باشد هاي آموزشي مي است كه مطلوب تمامي نظام يآموزش
ها و  پژوهشاين تحقيق و ساير هرچند به استناد مطالب عنوان شده در همچنين اين بررسي نشان داد 

د در كشور ما و پرورش به اثبات رسيده است، اين رويكردر آموزش پژوهي  هاي مرتبط، سودمندي درس كتاب
كه در اين  )نيز گوشزد كرده است) 1381(موردي كه سركارآراني ( شته استدر بر ندا توفيقات قابل توجهي

  : گردد قسمت به برخي از اين موارد اشاره مي
ي به اين جريان  نگاه جشنوارهاز همان روزهاي اول معرفي طرح، در آموزش و پرورش كشور ما متاسفانه  )1

و ي يادگيري مداوم  با فلسفه) كه مقطعي و كوتاه مدت است(اين نوع نگاه . مطرح بوده استمداوم 
 .پژوهي مخالف است معلمان از طريق درسبلندمدت 

باعث شده كيفيت متاسفانه اين امر . تر معلمان با فرايند و فوايد پژوهش به طور كلي آشنا نبودن بيش )2
 . كارهاي ارائه شده در حد قابل قبولي نباشد

 .تر دارد ن فرايند به داليل مختلف، كه نياز به بررسي و مطالعه ميداني بيشعدم استقبال عمومي از اي )3
 هاي كوچك و شهرستانتوانمند در سطح مناطق  معنوي و حاميان پژوهي راهنماي درسيا كمبود نبود  )4

 .ها ياري برسانند كه در فرايند اجراي طرح به تيم
 .بر ، پرهزينه و زمانبه اين امر مهمتر مدارس براي اختصاص  نبود منابع مالي مناسب در بيش )5
 .هاي ارسالي به پژوهشاز سوي مسئولين  عدم بازخورد به موقع )6
در اين جا الزم . مند به پژوهش در آموزش و پرورش مشكالت مربوط به كم بودن نيروي با انگيزه، عالقه )7

هايي بيروني همچون  نندهبه ذكر است اجبار معلمان يا شركت دادن معلمان در اين فرايند به اميد انگيزا
 .به هيچ وجه با اهدف واقعي اين رويكرد همخواني ندارد...  ها و  تشويق نامه

پژوهي است كه  وجود جو همدالنه، مشاركتي همراه با همياري و همكاري شرط اصلي تحقق اهداف درس )8
 .رسد توجه به آن ضروري به نظر مي متاسفانه بايد اذعان كنيم كه در اين بخش مشكالتي وجود دارد كه

  
 منابع  .7

درس  تيهدا. )1390(. مارك شل،يو م ندايمل ونگ،يل. شليتورنرمانگان، م. اپل ،يگر. فرين پانك،ياست
 .يحكمت علو: تهران. وشيدار ،يرضا و مدن ،يمترجمان ساك .رانيمعلمان و مد يبرا يعمل ييراهنما يپژوه

. هشتمين سمينار آموزشي شيمي ايران. پژوهي هاي جهاني درس تجربه). 1392. (اسدي فرد، پروين
) conf.semnan.ac.ir/uploads/chem(قابل دسترس در . دانشكده ي شيمي دانشگاه سمنان

20/9/1395 . 
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بررسي جايگاه آموزش رسمي، غير رسمي و  .)1389(اشكوه ،حسين و كلوي، آيالر .افضل نيا، محمدرضا
 45، سال دوازدهم، شماره ، فصلنامه آموزش مهندسي ايرانصر ناپايداري اطالعاتيادگيري مادام العمر در ع

،68-57. 

اى  الگويى براى پرورش حرفه: درس پژوهـى). 1392(بختيــارى، ابوالفضل و مصدقى نيك، كبــري 
 :قابل دسترس در وبگاه .دفتر انتشارات و تكنولوژى آموزشى. 701شمارة . رشد آموزش متوسطه. معلمان

www.roshdmag.ir )25/09/1395( 

: تهران. سيفرهنگ آموزش و تدر يروش بهساز: يپژوه سيتدر). 1394(ابوالفضل  ،ياريبخت
 .نور يانتشارات آوا

 يبرا يالعمر الزام مادام يريادگي). 1391( توانا، بهمن يو احمد ميجعفرزاده، محمدرح .ينعليجاهد، حس
 .داريبه توسعه پا يابيدست يراهكارها يكنفرانس مل نياول .داريتوسعه پا

 .سمت. تهران. محمود ،يمترجم مهرمحمد. نظريه هاي برنامه درسي). 1379. (پي، ميلر جي،

 يها از معلمان جهان برا دهيا نيبهتر: يشكاف آموزش). 1393. (برتيه مز،يو ج گلرياست مز،يج
 .مدرسه: تهران. رضايمحمدرضا و مقدم، عل ،يمترجمان سركارآران .بهبود آموزش در كالس درس

بر توسعه  يپژوه درس ريتأث). 1387.  (اله نعمت پور، يمحمدرضا و موس ،ييالسادات، فدا مهيعظ خاكباز،
- 146ص :24،94.تيو ترب ميتعل ي پژوهشكده هينشر ت،يو ترب ميفصلنامه تعل. ياضيمعلمان ر يا حرفه
123. 

در  زهينقش انگ يواكاو). 1395(منصور  ديس ،يمقدم، مسعود و مرعش ييصفا. نسب، حجت اله يميرح
 تيو ترب ميتعل ي فلسفه رانيا تيو ترب ميتعل ي انجمن فلسفه يمل شيهما نيهفتم. مادام العمر يريادگي

 . هشتبيارد 30و 29 راز،يدانشگاه ش ،يو انسان يو قلمرو علوم اجتماع

 . يجهاد دانشگاه: تهران. اصول و روش اجرا ،يمبان يدرس پژوه). 1392. (رضا ،يساك

 .اي در مدرسه درس پژوهي الگويي براي توليد دانش حرفه). 1383. (آراني ، محمدرضا سركار
 .10-12، 51رشد مديريت مدرسه، دوره ششم، شماره 

چاپ . و آموزش يريادگي يروان شناس _نينو يپرورش يروانشناس). 1394. (اكبر يعل ف،يس
 .دوران: تهران. هفتم

. جلد اول ).سيروش ها و فنون تدر( يو پرورش يآموزش يها مهارت) 1393. (حسن ،يشعبان
 .سمت: تهران. 3 راستيو

آموزش و  نياديسند تحول بن). 1390. (رانيا ياسالم يجمهور يانقالب فرهنگ يعال يشورا
 .پرورش

 .سمت: تهران .رانيآموزش و پرورش ا نيسازمان و قوان). 1394. (احمد ،يصاف

 .انتشارات سمت :تهران. وزش بزرگساالنمآ يمبان). 1390(. زهرا ان،يصباغ

بررسي تطبيقي و تحليلي جايگاه امروزي آموزش مادام العمر در ايران و ). 1390. (غالمي، اميمه
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  در تربيت روان شناسي مثبت اصولكاربرد  بر مبناي يادگيري مادام العمر

  3يحيي حيدري – 2جميله حبيبي – 1غفور احراري

  چكيده

فرصت ها و  ،شرايط جديد. دنياي كنوني دنياي تغييرات سريع و همه جانبه در تمام جنبه هاي زندگي است
مستلزم توانايي انطباق با  و سريع غير قابل پيش بينيات يرتغي. تهديداتي را براي افراد به وجود آورده است

از  .را به روز نمايند دافراد بايد بتوانند به طور مداوم و مستقل دانش و مهارت هاي خودر واقع . استتغييرات 
احساس ناكارآمدي و ياس را به همراه داشته  ،طرف ديگر اين تغييرات ممكن است براي بسياري از افراد اضطراب

 براي مواجه ،رويكردهاي زيادي براي آموزش مهارت ها به افرادمتفكران و محققان در حوزه هاي مختلف، . باشد
 –اما شايد نكته اي كه چندان مورد توجه قرار نگرفته ايجاد انگيزش . داده اندبا نيازهاي حال و آينده ارائه  شدن

به روز تمايل و احساس نياز به هماهنگي و  و برانگيختن  ،در افراد –ماهيگيري مهارت  آموزش زچيزي بيش ا
اين مقاله ضمن تشريح الزامات زندگي در جهان  .جهت مقابله با تغييرات استنيز احساس خودكارآمدي بودن و 

اصول روان و تربيت، بر مبناي تعليم  جرياندر انگيزش  باتلفيق يادگيري تالش مي نمايد تا با حال و آينده، 
مادام  بذر يادگيريبراي كاشت  رويكردي با توجه به مدل نظري، ،توانايي هاي فرديبر شناسي مثبت و تمركز 

   .افراد ارائه دهددر وجود  -جهان كنوني و آينده  شرايطبا  جهت رويارويي -را  العمر

   بهزيستي –تعليم و تربيت  –روان شناسي مثبت  –يادگيري مادام العمر : كلمات كليدي

  مقدمه

. شكل مي گيرد است كه در سنين پايين معموال در محيط شادايجاد عالقه  ،يكي از زمينه هاي اساسي يادگيري
كه جو مثبت  ما اغلب جذب معلمان و موضوعاتي مي شويم. يادگيري را با مشكل مواجه مي سازد احساس ترس،

 اين عالقه ايجاد شده و . شوندفراموش مي  كمتر اين موضوعات و اين معلمانكه آن نتيجه  هيجاني ايجاد نمايند
                                                            

                          )نويسنده مسئول(دانشجوي دكتري روان شناسي تربيتي دانشگاه تبريز و دبير آموزش و پرورش  ١

email: aweendar@gmail.com 
 )J_Hbibi88@yahoo.com( كارشناسي نرم افزار كامپيوتر و دبير آموزش و پرورش ٢
  )avindar.hi@gmail.com( دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه هنر اصفهان ٣
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اين مقاله در صدد آن است تا با تركيب اصول روان  .معموال تا سال ها بعد و گاهي تا آخر عمر تداوم مي يابد
در دانش انگيزه كافي  در جريان تعليم و تربيت،و هيجان هاي مثبت توانمندي ها،  به، يعني توجه شناسي مثبت

مي تشريح و اقتصاد  تغييرات سريع تكنولوژيكياصطالح يادگيري مادام العمر با توجه  ابتدادر . آموزان ايجاد نمايد
نقش آموزش در ايجاد انگيزه و عادت به يادگيري مداوم، بر اساس اصول روان شناسي مثبت  پس بهسگردد، 

  .حث نظري پيشنهاد مي گرددابمبر اساس نتايج رهنمودهايي و در پايان پرداخته مي شود 

  و چيستي و چرايي آن يادگيري مادام العمر

جهت مقابله با  راهكارييادگيري مادام العمر به عنوان ابزار و و  يادگيري همواره همراه و همزاد بشر بوده است
، 1كارنيرو(مشكالت حاد اجتماعي، اقتصادي و محيطي كه جهان با آن رو به رو است، اهميت بسياري يافته است 

در  3و توسط باسيل يكسليبوده به هفتاد سال پيش  ظهور اين امر مربوط معتقد است) 2005( 2كالرك). 2011
در  ياصطالح يادگيري مادام العمر پس از تغييرات )2011( 4از نظر بشارت، اقبال و بيبي .مطرح گرديدانگلستان 

منشاء آن را در فلسفه ي كنفسيوس و آموزه هاي دين اسالم مي  ميالدي ظهور يافت، هر چند كه  1970دهه ي 
اصطالح يادگيري مادام العمر به عنوان يك راهبرد براي معتقدند كه ) 2007( 5كلين و ازبورن –مورگان .  بينند
 ،آمده است انتشار يافت، 1995كه در سال  6به سوي جامعه يادگيرنده :بار در كميسيون اروپايي كاغذ سفيداولين 

يادگيري ) الف: كه سه عملكرد يا هدف را در بر مي گيرد) 2006، 7بيستا( است تركيبييك مفهوم  اين اصطالح 
يادگيري مادام ) راي رشد و تكامل فردي، و جيادگيري مادام العمر ب) مادام العمر براي رشد و توسعه اقتصادي، ب

   .)2006، به نقل از بيستا، 2001، 8اسپين و چاپمن(العمر براي شمول اجتماعي و فهم دمكراتيك 

يادگيري از يعني  –معتقد است كه اين اصطالح در همان حال كه واضح و مسلم فرض شده ) 2009(جارويس 
يادگيري ) 1. ، ص2007جارويس، (وي  .شده استهم اما موجب برانگيختن سئواالت و ابهاماتي   -گهواره تا گور 

ژنتيك، (مادام العمر را تركيبي از فرايندها در طول زندگي مي داند كه در آن تمام ابعاد وجودي فرد يعني جسمي 
، موقعيت هاي اجتماعي را )باورهاان ها و ش ها، ارزش ها، هيجدانش، مهارت ها، نگر(و ذهني ) فيزيكي و زيستي

                                                            
1 Carneiro 
2 Clark 
3 Basil Yeaxlee 
4 Basharat, Iqbal & Bibi 
5 Morgan-Klein and Osborne 
6 European Commission White Paper: Towards the Learning Society 
7 Biesta 
8 Aspin & Chapman 
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 يافتهبه طور شناختي، هيجاني يا عملي و يا هر سه تاي اين ها، تغيير  سپس محتواي ادراك شدهتجربه مي كند، 
  .فرد به طور مداوم  تغيير مي يابد ،آن ي در نتيجهكه و در بيوگرافي شخصي افراد تلفيق مي گردد 

در طول  كهمي داند تمام فعاليت هاي يادگيري  "يادگيري مادام العمر را به عنوان ) 2001( 1اروپاكميسيون  
غل و حرفه فردي، مدني، اجتماعي و يا در ارتباط با ش هاي زندگي با هدف ارتقاي دانش، مهارت ها و شايستگي

تا پس از بازنشستگي تاكيد دارد همچنين اين اتحاديه بر يادگيري قبل از مدرسه  .ندتعريف مي ك "رخ مي دهد
  ).2007، 2التنبه نقل از ديوي و تا(كه بايد تمام طيف يادگيري رسمي و غير رسمي را شامل شود 

را فرايند مداومي مي داند كه  يادگيري مادام العمر) 2003، 4واتسنبه نقل از (  3موسسه يادگيري مادام العمر اروپا
در طول تمام دانش، ارزش ها، مهارت ها و فهمي را كسب كنند كه تا افراد را تحريك نموده و قادر مي سازد 

    .زندگي الزم دارند و آنها را با اعتماد، خالقيت، و لذت در همه ي نقش ها، شرايط و موقعيت ها به كار گيرند

گيرندگان مادام العمر را به عنوان پارامترهايي از يك جامعه يادگيرنده بيان مي چهار ويژگي ياد) 2003(واتسن 
  :كند

 ؛)اكتساب كاربرد مهارت ها، شامل مهارت هاي زندگي( 5يادگيري انجام دادن 
 ؛)ارتقاي خالقيت و تكامل شخصي( 6يادگيري بودن 
 ؛ و )داشتن رويكرد انعطاف پذير، انتقادي و مستعد نسبت به يادگيري( 7يادگيري دانستن 

 تمرين تحمل، درك و احترام متقابل( 8يادگيري با هم زيستن (  

به طور خالصه موارد زير را در شكل گيري يادگيري مادام العمر دخيل مي  نيز )2005( 9پندرگاست و همكاران
  :دانند

 جهاني شدن و افزايش تجارت آزاد 

 فزايش طول عمر و سالمندي جمعيت ا 

                                                            
1 European Commission 
2 Davey and Tatnall 
3 European Lifelong Learning Initiative 
4  Watson 
5 learning to do 
6 learning to be 
7 learning to know 
8 learning to live together 
9 Pendergast et al. 
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  تغيير ماهيت فرصت هاي كار و استخدام 

  افزايش جابه جايي و درنتيجه كاهش يكجا نشيني جمعيت 

 افزايش تاثير فناوري هاي ارتباطات و اطالعات نوظهور حال و آينده، و 

 تغيير جهت اقتصاد كارخانه اي به سوي اقتصاد دانشي و خدماتي 

  .پرداخته مي شود موارداين مهم ترين  مختصر توضيحدر ادامه به 

  و يادگيري مادام العمرتكنولوژيكي تغييرات سريع 

بيان مي دارد كه تغييرات اجتماعي به ويژه رشد سريع  )2013، 2، به نقل از ماكسكيل و داناوان2005( 1المبير
 3و يادگيري خود آموزيدانش، و فناوري اطالعات و ارتباطات، لزوم يادگيري مادام العمر را موجب گشته است 

مادام العمر جهت رويارويي با نيازهاي جهان امروز كه در آن افراد بايد مسئوليت خود  يبراي دستيابي به يادگير
، به 2001، 4مارچ، ريچارد و اسميت(ضروري است  در دست بگيرند را در به روز آوردن دانش و مهارت هاي خود،

  ). 2013نقل از ماكسكيل و داناوان، 

سواد اطالعاتي و يادگيري  .يكي از آن هاستاد رسانه اي اين تغييرات مستلزم مهارت هاي جديدي است كه سو
 –با هم دارند و براي موفقيت فردي، سازماني، موسسه اي، ملي اي تقويت كننده و  مادام العمر رابطه ي دوجانبه 

  ).  2006، 5الو(ايالتي در جامعه جهاني اطالعات ضروري مي باشد 

 چون ارتباطات فرصت هاي خوبي براي يادگيري فراهم آورده استتكنولوژي و به ويژه در حوزه اطالعات و 
مكان خاصي باشند يا به شيوه ي يكساني آموزش ببينند زمان و يادگيرندگان ديگر مجبور نيستند در يك 

   ).2007كلين و ازبورن،  –مورگان (

ه يافته امروز، طوالني تر زندگي انسان در حال حاضر و با توجه به پيشرفت هاي پزشكي و درماني در جهان توسع
از طرف ديگر عمر . شده است و انسانهاي كنوني دو برابر بيشتر از انسان هاي سه قرن پيش زندگي مي كنند

افزايش طول ). 1شكل (تكنولوژي به ويژه در حوزه ارتباطات و تكنولوژي اطالعات، كوتاه و كوتاهتر شده است 

                                                            
1 Lambier 
2 Macaskill & Denovan  
3 Self-directed learning 
4 March, Richards and Smith  
5 Lau 
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براي افرادي كه توانايي و . ه دنبال خود چالش هايي را پديد مي آوردعمر به ويژه با توجه به سرعت تغييرات، ب
 . انطباق و انعطاف با آن را نداشته باشند، مشكالتي را در پي دارد

  

  

  

  )، بي تا1برگرفته از تريباس( تغييرات طول عمر انسان و تكنولوژي ): 1(شكل 

مي هاي اجتماعي مي تواند اخود مي گويد بيشتر شورش ها و ناآر 3در كتاب شوك آينده ي 2آلوين تافلر  
موجب استرس،  4همچنين اضافه بار اطالعاتي .مستقيما با ميزان و نرخ تغييرات سريع در زندگي افراد مرتبط باشد

از نظر  ).2006، 6بونيول و  ؛2009، 5كاپبه نقل از (افراد مي شود تحليل ي قوه اضطراب و در نهايت فلج شدن 
، اين دنيايي است كه امكانات فريبنده را وعده مي دهد اما در همان حال استرس و اضطراب را هم روان شناختي

   ).2008، 7وست(با خود به همراه مي آورد 

شروع زندگي  الزم نيست بابرخالف ساير حيوانات با توجه به توانايي ذخيره دانش ، انسان 8از نظر جان دبيلو بست
همين افزايش ها كه به صورت گسترش افقي و   اما .)2006، 9به نقل از سينگ( .هر نسلي از نو آغاز نمايند

 .دچار سردرگمي و تشويش نموده استتا حدودي انسان را  ،در حال انجام است) 2013، 10كلر(انباشت عمودي 
 2003، 11بالتز و فريند( افزايش طول عمر، تغييرات سريع تكنولوژيكي، و جهاني شدن است اين امرداليل يكي از 

                                                            
1 Tribus 
2 Alvin Toffler 
3 Future Shock 
4 information overload 
5 Kopp  
6 Boniwell 
7 West 
8 John W. Best 
9  Singh 
10 Keller 
11 Baltes and Freund 

 طول عمر تكنولوژي

 طول عمر انسان
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و تكنولوژي و دستيابي ساده به دانش به كمك ارتباطات مدرن، و رات سريع دانش يبه دليل همگام شدن با تغي. )
به . مهارت هاي حرفه اي با گام هاي سريع تري در مقايسه با گذشته در حال تنزل است اطالعات،عمر كم  نيز
انداختن مهارت هاي گذشته و  دورداشته باشند، موثر ن داليل كساني كه بخواهند در جامعه مدرن حضور يهم

بهترين  و  ل همزمان حا، 2در كتاب داستان دو شهر 1تعبير چارلز ديكنز. آموختن مهارت هاي جديد ضروري است
، هر چند كه منظور ديكنز شرايط زمان انقالب فرانسه است، اما با شرايط كنوني جور در زمان است و هم بدترين

  .3مي آيد

انطباقي انسان  تواناييفشار مضاعفي بر  ي با جهاني شدن زندگي انسان دارد كهتغييرات تكنولوژيكي ارتباط نزديك
سراسر جهان فشار وارد كرده  در متخصصان سرر بشدن در رقابت حرفه اي  براي مثال جهاني. ده استوارد آور

 .برازنده ي آن است 4"ناتمامي يا نقص دائمي"حالتي را پيش آورده كه اصطالح  روي هم رفته اين تغييرات. است
طرف از . از يك طرف اين سناريوي جديد شانس زيادي را براي رشد انسان در طول زندگي فراهم نموده است

ديگر بر افراد فشار وارد مي كند تا پيوسته اطالعات و مهارت هاي جديد را جهت انطباق با تغييرات جاري، 
ف جديد اهدا. باشداستعاره مناسبي براي زندگي مدرن  5"يادگيري مادام العمر بدون توقف" شايد .فراگيرند
هايي است كه افراد را قادر مي سازد تا  تجميع استعدادها و شايستگي ،توانمندي هاي انسانارتقاي مستلزم 

تغييرات تكنولوژيكي نيازمند يادگيري مادام العمر خود آموزي است كه  .هدايتگران خوبي در جهان تغييرات باشند
اگر به درستي اتخاذ گردد، افراد را قادر مي سازد تا با تغييرات انطباق يافته و فرصت هاي شغلي خود را به سرمايه 

  .)2003، 6كاپرارا و سرواني(يند تبديل نما

يادگيري مجموعه اي از مهارت ها در مدرسه يا دانشكده فني يا حتي دانشگاه، ديگر براي ادامه تحت اين شرايط 
اما يك مهارت پايه وجود دارد كه اهميت فزاينده اي در دنياي تغييرات سريع . زندگي كاري كافي نيست

گزارش سازمان (يادگيري و سازگاري با مهارت ها و آموزش هاي جديد  يعني توانايي: تكنولوژيك يافته است
   ).2007، 7همكاري و توسعه اقتصادي

 

                                                            
1 Charles Dickens 
2 A Tale of Two Cities 
3 https://en.wikiquote.org/wiki/A_Tale_of_Two_Cities 
4 permanent incompleteness 
5 lifelong learning nonstop 
6 Caprara and Cervone 
7 Organisation for Economic Co-Operation and Development 
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  رفاه اقتصادي و يادگيري مادام العمر 

، با اقتصاد كهن قرن بيستم تفاوت اساسي دارد، چرا كه از مطالعات صورت گرفته 21ايده ي اقتصاد جديد در قرن 
). 2003واتسن، (ويژه تكنولوژي اطالعات و ارتباطات بر ماهيت كار، اتخاذ شده است  در مورد اثر تكنولوژي به

  :اقتصاد جديد سه ويژگي مهم دارد

  تكنولوژي هاي جديد؛ در نتيجهرشد توليد 

  افزايش تقاضا براي كارگران ماهر؛ و 

 بازارهاي جهاني 

معتقد است ) 2007(جارويس ). 2006 ،بيستا( بعد اقتصادي يكي از ابعاد يادگيري مادام العمر به شمار مي رود
كه رقابت اجتماعي، نوآوري و تغييرات سريع كه در نتيجه جهاني شدن در اقتصاد دانشي صورت گرفته است، 

نيازمند مهارت هاي جديد به ويژه  1 اقتصاد دانش محور يا دانشي. موجب بروز يادگيري مادام العمر شده است
ت و گرايش هاي جديدي همچون انعطاف پذيري فردي، ابتكار و مسئوليت در بازار مهارت هاي تكنولوژي اطالعا

كار به سرعت در حال تغيير است، افراد و نظام هاي اقتصادي بدون داشتن اين مهارت ها، از قافله جا مي مانند 
  ). 2007كلين و ازبورن،  -مورگان(

به عنوان چالش هاي پيش  2ر در اقتصاد دانش جهانيدر گزارش خود به يادگيري مادام العم) 2003(بانك جهاني 
عمدتا بر استفاده از ايده ها و نه  3از نظر اين بانك، اقتصاد دانش بنيان. روي كشورهاي در حال توسعه ياد مي كند

. نه توانايي جسمي، و بر كاربرد تكنولوژي و نه تبديل مواد خام يا استفاده از نيروي كار ارزان قيمت، وابسته است
كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي داراي اقتصادهاي بي ثبات، در جهان اقتصاد  )2002( ه تعبير بانك جهانيب

مبتني بر دانش در خطر انزواي بيشتر قرار دارند، زيرا نظام تعليم و تربيتي آنها يادگيرندگان را با مهارت هاي 
تعليم و در روند  براي رفع چنين مشكلي، سياستگذاران الزم است تغييرات اساسي. مورد نياز تجهيز نمي كند

شركت ها ديگر نمي توانند صرفا بر فارغ التحصيالن يا ورودي هاي جديد بازار كار به عنوان . ايجاد نمايندتربيت 
بلكه به كارگراني نياز دارند كه بخواهند و بتوانند مهارت هاي خود را در . منبع مهارت ها و دانش جديد تكيه كنند

  .طول زندگي به روز نمايند

                                                            
1 Knowledge economy 
2 global knowledge economy 
3 knowledge-based economy 
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يت در اقتصاد دانش بنيان مستلزم تسلط بر مجموعه اي از دانش ها و شايستگي هاست، كه شامل مهارت موفق
، زبان خارجه، رياضيات، مهارت هاي علمي و توانايي استفاده از تكنولوژي پايه هاي تحصيلي پايه همچون سواد

؛ گزارش موسسه 2007جهاني،  گزارش بانك(اطالعات و ارتباطات، و مهارت هاي تفكر انتقادي و خالق است 
  ).  1394؛  احراري و حبيبي، 2005، 211همكاري براي مهارت هاي قرن 

ي جوامعي كه سرشار از نيع ،كه جوامع دانشي باشند ،موفق خواهند شد 21شكي نيست ملت هايي در قرن 
و به  به طور مولد به كار گرفته را،  به طور موثر از ظرفيت خود بهره گرفته، منابع انساني خود ودهسرمايه انساني ب

چنين جهاني مستلزم فرصت هاي بزرگ تري . طور موفقيت آميزي دانش جديد را خلق و تجاري سازي نمايند
  ).1999، به نقل از واتسن، 1999، 2كمپ( هستبراي يادگيري مادام العمر در مقايسه با گذشته 

تعليم و  اجتماعي استوار است، –بر سه پايه ي بوم شناختي، اقتصادي و فرهنگي  3توسعه پايدار كه با توجه به اين
، 4ون بيلين، ون در كامپ و زيلين( مي باشد بزارهاي مهم جهت دستيابي به آنهاارسمي  هتربيت رسمي و غير

2007( .   

رفا در مقوله دنياي به نظر مي رسد كه مفهوم يادگيري مادام العمر بيشتر متوجه يادگيرندگان بزرگسال و ص
از فوايد اقتصادي ) 2010( 6است، دورست، لويي و ويل) 2011، به نقل از كارنيرو، 5كارلسن(سرمايه و توليد  

را مطرح مي كند،   7يادگيري براي درآمداصطالح  ) 2006(بيستا  ،يادگيري مادام العمر سخن به ميان مي آورند
اشباع  9تا جايي پيش مي رود كه بيان مي كند حتي سيستم آموزشي هم از اصول بازار گرايي) 2009( 8سارلبرگ

  .اشباع شده است

كه درآمد نتايج مطالعات مختلف نشان داده است . الزم است، اما كافي نيست رفاه اقتصادي براي رشد انسان
فراهم  )2010، 11كانمان و ديتون(افراد و بهزيستي هيجاني ) 2004، 10كار(نتوانسته تضميني براي شادي بيشتر 

                                                            
1 Partnership for 21st Century Skills 
2 Kemp 
3 Sustainable Development 
4 van Beilen, van der Kamp and Zeelen 
5 Carlsen 
6 Dorsett, Lui and Weale 
7 learning for earning 
8 Sahlberg 
9 marketisation 
10 Carr 
11 Kahneman and Deaton 
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مشوق هاي اقتصادي ). 2009، 1سليگمن و همكاران(در واقع ثروت بايد در خدمت بهزيستي افراد باشد  .نمايند
به تنهايي براي برانگيختن افراد جهت درگير كه در روان شناسي از آن به عنوان انگيزش بيروني ياد مي كنند، 

، 2هايد و فيليپسون( هم داردفوايد ديگري يادگيري مادام العمر . آموزش و يادگيري كافي نيستامر شدن در 
با توجه به اهميت  ).2011، 4جورتزيگ -اشميت(اقتصاد است جنبه ي كه فراتر از ) 2001، 3؛ زوپاريك2014

هر چند كه دستيابي به چنين . يابد، اولويت رسيدن به اهداف و رشد شخصي، بايد سالمتي و بهزيستي رواني
ايجاد  ،است ه مهم ترهماز د، ولي آن چه كه سازنيز برآورده مي را شرايطي خود به خود خواسته هاي اقتصادي 

   .به اين شرايط است دستيابيانگيزه براي 

  و يادگيري مادام العمرانگيزش 

مهارت هاي . نيازمند تسلط بر مهارت هاي فني، بين فردي و روش شناختي است امروز جهاني در جامعهعملكرد 
مهارت هاي بين فردي، . فني شامل مهارت هاي سواد، زبان خارجي، رياضيات، علوم، حل مسئله و تحليل است

اي مهارت هاي روش شناختي، توانايي يادگيري بر. مهارت هاي كارگروهي، رهبري و ارتباطات را شامل مي شود
برخي از شايستگي هاي مورد نياز . خود، تدوام يادگيري مادام العمر و مقابله با خطر و تغييرات را دربرمي گيرد

جامعه همچون كار گروهي، حل مسئله و انگيزه براي يادگيري مادام العمر، در محيطي كه در آن معلم حقايق را 
حقايق مجوزي براي يادگيري آنان محسوب مي شود، قابل به فراگيران ديكته مي كند، و صرفا توانايي تكرار اين 

همگام شدن با دنياي كنوني و آينده، صرفا با آموزش آنها حاصل نمي ). 2003ني، بانك جها(اكتساب نيستند 
  . داشته باشد هم امر رادر حقيقت فرد بايد نياز و انگيزه الزم براي اين . شود

 ،مهارتداشتن آن و  تمايل و انگيزه ي انجام كاريبهتر تفاوت بين براي درك ) 1992( 5تيشمان، جي و پركينز
. اين ها دو سئوال با هم  تفاوت دارند آيا مي تواني پيانو بنوازي؟ آيا پيانو مي نوازي؟: سئواالتي را بيان كرده اند

و سئوال دوم  سئوال اول از توانايي پرسش به عمل مي آورد. جواب اولي ممكن است آري و جواب دومي خير باشد
باشند اما  هاي مورد نياز را كسب كردهافراد ممكن است مهارت  .فراتر از توانايي است و در مورد تمايل مي پرسد

كه اين  نمايدممكن است اين تصور را ايجاد حتي كه . انگيزه ي دروني براي استفاده موثر از آنها نداشته باشند
  . مالت مصالح مهارت هاي يادگيري مادام العمر است ،انگيزه و تمايل. هستند مهارت مورد نظرفاقد اصوال افراد 

                                                            
1 Seligman et al. 
2 Hyde and Phillipson 
3 Župarić 
4 Schmidt-Jortzig 
5 Tishman, Jay and Perkins 
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ويژگي ها الزم براي يادگيري مادام العمر را اين گونه بر مي ) 2003به نقل از واتسن، (محققان استراليايي 
  :شمارند

 نيازهاي ضروري براي شركت در يادگيري به ويژه مهارت هاي سواد و حساب 

  اعتماد به يادگيري، شامل حس درگير شدن در نظام آموزش و يادگيري، و 

 عالقه و انگيزه براي يادگيري  .  

حتي و كارگران  ،شايستگي هاي ضروري براي شهروندان) 2008، 2، به نقل از ويرت و پركينز1994( 1گاردينر
  :رهبران تجاري و صنعتي و دولتي را نيز به شكل زير خالصه كرده است

 قبول مسئوليت فردي 

 توانايي عمل به شيوه اي اصولي و اخالقي 

 مهارت در ارتباطات شفاهي و نوشتاري 

  گروهيمهارت هاي بين فردي و 

 مهارت هاي تفكر انتقادي و حل مسئله 

 احترام به كساني كه با خود فرد متفاوتند 

  توانايي تغيير 

 توانايي و تمايل براي يادگيري مادام العمر 

به عنوان كه ) 2004( 3بند اول گزارش كنفرانس جامعه مدني اروپايي سكوي يادگيري مادام العمر يهشببند آخر 
يادگيرندگان مادام العمر بايد انگيزش و قابليت يادگيري را در  .اولين عامل مهارت هاي اصلي به حساب مي آيد

  .)2003واتسن، (هر موقعيتي، با هر معلمي يا به وسيله خودشان، داشته باشند 

  و يادگيري مادام العمر رسمي آموزش

آموزش دهنگان  امامشكالت پيش روي فراگيران غافل نبوده اند، حوزه تعليم و تربيت از بدون شك انديشمندان 
خود را مجهز به زندگي در دنيايي كرده اند كه ديگر وجود خارجي ندارد، با اين حال در هنگامه ي تغييرات 

                                                            
1 Gardiner 
2 Wirth and Perkins 
3 The European Civil Society Platform on Lifelong Learning 
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؛ بانك جهاني، 1989، 1اريك هوفر، مديريت وانگارد(هستند كه آينده را به ارث مي برند  شديد، اين يادگيرندگان
2003 .(  

و نيز دسترسي ) 2012، 5پاپسكيو( 4و جامعه دانش محور) 2008، 3جارويس( 2و با توجه زندگي در عصر يادگيري
. يادگيري مادام العمر مهارتي قابل دستيابي و ضروري مي باشد)  2015، 6الهيري و موزلي(به رسانه هاي جديد 

توسعه اين . محققان و نظريه پردازان مختلف راهبردها و رويكردها و ويژگي هاي متفاوتي را پيشنهاد داده اند
يادگيري   رويكرد. )2005پندرگاست و همكاران، (مهارت ها از تولد شروع شده و با تعليم موثر كاراتر مي شود 

، 10تيل، ويس و آمبروز(  9، خود يادگيرنده) 2013؛ ماكسكيل و داناوان، 2015، 8اليپونگا و همكاران( 7مستقل
، خدمت )1975، 14؛ ناولز1994،  13؛ هيمسترا2001، 12؛ ميريام2002، 11؛ گيبونز2008؛ انشتين، 2015

، 17، برنامه هاي كامنيوس)1999 واتسن،(، شبكه يادگيري مادام العمر )2014، 16سو و فنگ( 15اجتماعي
در بسته  22؛ بينزل و همكاران2012، 21گاجوسك و سيكيكيان( 20و گراندتويگ 19، لئوناردو داوينچي18اراسموس

، تكنيك هاي آموزشي براي يادگيري مادام )2006، 24ايلريس(خانه ها ، استفاده از موزه ها و كتاب)2010، 23ي بقا
، )1993، 26فورليزي، اسكوف و كارمن(براي سواد و يادگيري مادام العمر  ، پنج راهبرد)2004، 25كولينز(العمر 

، شايستگي هاي الزم براي مديريت در )2002گزارش كميسيون اروپا، (پانزده شاخص كيفي يادگيري مادام العمر 

                                                            
1 Eric Hoffer, Vanguard Management 
2 Age of Learning 
3 Jarvis 
4 knowledge-based society 
5 Popescu 
6 Lahiri and Moseley 
7 Autonomous learning 
8 Aliponga et al. 
9 Self-Directed Learning 
10 Teal, Vess, and Ambrose 
11 Gibbons 
12 Merriam 
13 Hiemstra 
14 Knowles 
15 Community Service 
16 Su and Feng 
17 Comenius 
18 Erasmus 
19 Leonardo Da Vinci  
20 Grundtvig 
21 Gajdusek and Cikikyan 
22 Bienzle et al. 
23 Survival Kit 
24 Illeris 
25 Collins 
26 Forlizzi, Askov and Carman 
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و شايستگي هاي كليدي يادگيرندگان ) 2016، 1برنر(يادگيري، رشد مستخدمان مشاغل مختلف  -زمينه ي خود 
، فقط چند نمونه از رويكردها، برنامه ها و ويژگي )2005؛ پندرگاست و همكاران،  2009، 2اوتن و اهنا(مادام العمر 

  . ويژگي هاي مناسب براي تبديل فراگيران به يادگيرندگان مادام العمر است

پنج بعد را براي پيگيري ) 2007، 4كلين –الف، به نقل از مورگان  2005( 3سازمان همكاري و توسعه ي اقتصادي
  :العمر در نظام مدارس پيشنهاد مي دهد پيگيري يادگيري مادام

 رشد حرفه اي معلمان  
 مدارس يادگيرنده محور  
  اهداف چندگانه براي آموزش  
  تمركز بر انگيزه براي يادگيري 

   مدارس سيستماتيك و مرتبط  

در مطالعه خود دريافتند كه گشودگي نسبت به تجربه، آمادگي براي تغيير، شيوه هاي ) 2009( 5بث و اسميت
  . يادگيري، خود كارآمدي و باورهاي معرفت شناختي پيش بين معناداري از ويژگيهاي يادگيري مادام العمر هستند

را از كيفيت زندگي كه با  بيان مي دارد كه جنبه هاي منفي تعليم و تربيت سنتي بسياري از افراد) 1998( 6هايز
يادگيري رشد است و رشد راهي است براي تجربه كردن . يادگيري مداوم حاصل مي شود، دور ساخته است

يادگيري، خود زندگي است نه آماده شدن براي زندگي، و هدف و پاداش يادگيري كسب ظرفيت . كيفيت زندگي
  ).2009، 8، به نقل از جنلينك1916؛ ديوئي، 2008، 7، به نقل از انشتين1966ديوئي، (رشد مداوم است 

طبقه بندي و مجددا طبقه بندي نمايند، را آموزش و پرورش جديد بايد به افراد ياد دهد چگونه اطالعات  "
چگونه درستي آن را ارزيابي نمايند، چگونه مقوله ها را زماني كه الزم است تغيير دهند، چگونه از محسوس به 

بي سواد فردا . چگونه به خود آموزش دهند –لعكس، چگونه به مسائل از جهت جديد نگاه كنند انتزاع بروند و با

                                                            
1 Brenner 
2 Otten and Ohana 
3 Organisation for Economic Co-operation and Development 
4 Morgan-klein 
5 Bath and Smith 
6 Hayes 
7 Einstein 
8 Jenlink 
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، به 1973، 1هربرت گرجوي( بگيرد كسي نيست كه نتواند بخواند؛ بلكه كسي است كه نتواند چگونه آموختن را ياد
معتقد است كه سيستم آموزشي نتوانسته است مدلي در ) 2011(كارنيرو  ).، زير چاپ2نقل از دانلپ و الويتال

كه به اندازه مدارس سنتي كارخانه گراي عصر صنعتي هم موثر ارائه دهد مقياس بزرگ براي يادگيري مادام العمر 
   .و هم مولد باشد

   :، ده مورد فايده ي يادگيري مادام العمر چنين بيان كرده است)2008( 3نورداستورم

 يادگيري مادام العمر كمك مي كند تا افراد توانمندي هاي طبيعي خود را رشد دهند. 
 يادگيري مادام العمر ذهن را باز مي كند. 
  نسبت به يادگيري را ايجاد مي نمايد مشتاقيادگيري مادام العمر ذهن كنجكاو و. 
 يادگيري مادام العمر خرد ما را افزايش مي دهد. 
  جهان را به مكان بهتري تبديل مي كنديادگيري مادام العمر. 
 يادگيري مادام العمر به ما كمك مي كند تا با تغيير كنار بياييم. 
 يادگيري مادام العمر به ما كمك مي كند تا معناي زندگي را پيدا كنيم . 

 يادگيري مادام العمر ما را به طور فعال درگير جامعه مي سازد. 
  نماييم داجبا ارزش اييادگيري مادام العمر به ما كمك مي كند تا دوستان جديد يافته و روابط. 
 يادگيري مادام العمر موجب زندگي غني در راه رسيدن به كمال مي گردد  .    

پيشنهاد داده اند، براي خلق يادگيرنده مادام العمر و راهبردهاي متفاوتي  اهدافاگر چه محققان و نظريه پردازان 
به ) 2008(نورداستورم  كه اهداف و فوايدي  توجه به مبحث انگيزش و عالقه به يادگيري و با در نظر داشتنبا اما 

يادگيري مادام العمر با مشترك و اهداف نقاط . است مادام العمر بيان كردهي يادگيري پيامدهاعنوان مهمترين 
، در حقيقت تركيب سودمند و متناسبي خلق مي كند كه نويد بخش مثبت روان شناسي مفاهيم و سازه هاي 

  .در آغاز هزاره جديد استتعليم و تربيتي انسان گرا 

 

 

                                                            
1 Herbert Gerjuoy 
2 Dunlap & Lowenthal 
3 Nordstrom   



 

 

  

 همايش انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايرانهشتمين 

 فلسفه آموزش و يادگيري مداوم 

 چمران اهواز دانشگاه شهيد
 ١٣٩۵اسفند  ۵و  ۴

 
 

706 

 

  روان شناسي مثبت

از . موضوع مهمي براي تفحص بوده استهميشه عالقه به آن چه كه براي انسان و عملكرد بهينه اش خوب است 
تا نوشته هاي اكويناس در مورد فضيلت در دوره رنسانس و بررسي  گرفته رساله هاي ارسطو در مورد شادماني

توانايي بالقوه انسان به همواره انديشمندان  - مثبت وروان شناسي انسان گرا  ويژهبه   -هاي روان شناسي مدرن 
چيزي كه اخيرا اين موضوع را دوباره به  ).2004، 1لينلي و جوزف( عالقه داشته اندبهينه عملكرد در رسيدن به 

  .  بحث مطرح در سطح علمي تبديل كرده است روان شناسي مثبت مي باشد

يا . روان شناسي مثبت علم بررسي جنبه هاي مثبت زندگي انسان همچون شادماني، بهزيستي و شكوفايي است
قاي عواملي است كه به افراد و گروه ها مطالعه علمي عملكرد بهينه انسان با هدف كشف و ارت"به قول سليگمن 

از نظر آنان روان شناسي مثبت، علم تجارب ). 2000، 2سليگمن و چيكسنتميهاي( "امكان نشو و نما مي دهد
مثبت ذهني، ويژگي هاي مثبت افراد، موسسات و سازمان هاي مثبتي است كه بهبود كيفيت زندگي و جلوگيري 

روان شناسي مثبت . زندگي بي حاصل و بدون معنا مي شود را مد نظر دارد از آسيب شناختي هايي را زماني كه
  .مطالعه هيجان هاي مثبت، درگير شدن و معنا است

روان شناسي مثبت جرياني است كه در آغاز هزاره سوم شكل گرفت و در نظر دارد تا جنبه هاي مثبت افراد را 
في نگر و مشكالت در حوزه علوم رفتاري و رفتار سازماني و سال ها تمركز تحقيقات بر ديدگاه ها من. بخشد ارتقا

مديريت منابع انساني همچون روان شناسي و علوم اجتماعي، درك كمي از توانمندي ها، نشو و نما و عملكرد 
در واقع اين رويكرد پادزهري براي ).  2015، 3مرگان و اوليو -لوتانز، يوسف( ه بودبهينه ي انسان فراهم آورد

يا نيمه  )2006، 5امراك( 4بيشتر بر طرف تاريك كه به حساب مي آيدمرضي د درماني و سبب شناسي رويكر
به عنوان سرمايه   6اميدواري، كارآمدي، تاب آوري، و خوشبيني روان شناسي مثبت به . خالي ليوان متمركز بودند

كه سهم به سزايي در پيشرفت و  توجه مي كند) 2015مرگان و اوليو،  -لوتانز، يوسف( 7هاي روان شناختي
   .سالمت روان افراد دارد

                                                            
1 Linley and Joseph 
2 Seligman & Csikszentmihalyi 
3 Luthans, Youssef-Morgan and Avolio 
4 Dark Side 
5 Mruk 
6 hope, efficacy, resilience, and optimism 
7 Psychological Capital 
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از . خود تاكيد مي نمود بهينهدارد كه بر رشد  1روان شناسي مثبت امروز ريشه در روان شناسي انسان گرايي
با  - 3و ابراهام مازلو  -بر عملكرد كامل فرد  با تاكيد - 2كارل راجرزمي توان مكتب اين مشهورترين روان شناسان 

حتي مازلو . ، اشاره كرد -4با ارائه مفهوم هرم نيازهاي انساني و رسيدن مراحل انتهايي آن يعني خودشكوفايي
اين دو بر جنبه هاي مثبت ). 2006بونيويل، (را به كار برد  روان شناسي مثبتاولين روان شناسي بود كه اصطالح 

هر دو انسان را خير و  ،در نظر مي گيرند و هم گروه را انسان و بهزيستي روان شناختي او تاكيد دارند، هم فرد را
هر دو مشكالت انساني را در عوامل محيطي و رشدي در نظر مي گيرند كه در . خوبي مي پندارند و نه شر و بدي

نتيجه ي منع عالقه طبيعي در عملكرد به شيوه ي سالم پيش مي آيد و نه در نتيجه عدم تمايل يا توانايي 
  ). 2006امراك، (

ديدگاه منفي نگري از دو جهت ، تا توانايي ها است اغلب بر كمبودهاي افراد تمركز داشتهسنتي روان شناسي 
از  ومشكالتي را پيش آورده است، از يك طرف افراد و گروه هايي را كه عملكرد مثبت داشته اند، ناديده گرفته 

رضايت مندي از شغل كه هرد دو متاثر از عوامل بررسي نارضايتي شغلي لزوما به مشخص شده كه طرف ديگر 
به طور خالصه روان شناسي مثبت در  .)2015مرگان و اوليو،  -لوتانز، يوسف(متمايزي هستند، منجر نمي شود 

   .)2006بونيويل، ( مي باشد+ 8به + 2نيست، بلكه تبديل و رساندن  -2به  - 8فكر تغيير و تبديل 

  دام العمر ما روان شناسي مثبت و يادگيري

بي توجهي بزرگترها نسبت به توانمندي هاي بالقوه مفيد  يابسياري از رفتارهاي ناسالم و ناهنجار از كم توجهي 
يادگيري مادام العمر مي توان از شدت  آن با رويكردتركيب وي توانمندي ها و ر تمركز براما با . ريشه مي گيرد

طبق ديدگاه روان شناسي مثبت، ).  2015جمهوري كره،  5موسسه ملي آموزش مادام العمر(اين مشكالت كاست 
افراد زماني شكوفا مي شوند كه تجارب هيجاني مثبت را تجربه كنند، به فعاليت عالقه نشان داده و در آن درگير 

  ). 2015، به نقل از تيل، ويس و آمبروز، 2011، 6سليگمن(گي خود را درك كنند شوند، و هدف يا معناي زند

آموزش و پرورش به عنوان يك نهاد در بطن روان شناسي مثبت قرار مي گيرد چرا كه هدف آن ايجاد تغييرات 
به  روان شناسي تربيتي كمكمهم ف اهداز جمله ا). 2015، 7فاينبرگ و مانك(مثبت بر اساس يادگيري است 

                                                            
1 Humanistic psychology 
2 Carl Rogers 
3 Abraham Maslow  
4 self-actualization 
5 National Institute for Lifelong Education (NILE) 
6 Seligman 
7 Fineburg and Monk 
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ان در اين بعد روان شناسي مثبت با رو. تا به عزت نفس، معناي زندگي و خود اعتمادي برسنداست فراگيران 
  ). 2014، 1پالسكوتا(د يابمي  اشتراكشناسي تربيتي 

تعليم و تربيت يكي از پايه هاي آن محسوب مي شد  روان شناسي مثبت، رياناز همان شروع شكل گيري ج
ايده ي ) 2009( 2به گونه اي كه سليگمن و همكارانش) 2015، به نقل از فاينبرگ و مانك، 1998سليگمن، (

، 5؛ نوريش و همكاران2008، 4نوبل  و مك گراس(و برخي از پژوهشگران  ا مطرح مي كنند،ر 3آموزش مثبت
شناسي  روانعملي از كاربرد ) 2014(پالسكوتا  .براي آموزش مثبت هستند درپي طراحي چار چوبي) 2013

، هيجان هاي مثبت را در آموزش بررسي كرده اند) 2002( 6، پكران و همكارانشدمثبت در آموزش سخن مي گوي
 هستندجهت بهزيستي در مدارس ت ببه دنبال رويكردهاي شواهد مبنا در آموزش مث) 2015( 7، وايت و مورياند

 10نودينگز. را در مدارس بررسي نمايد 9در صدد است تا مديريت مثبت آموزشي) 2011( 8و كاراكاس هستند
 11هاتورن و گيبسون .شادي بايد يكي از اهداف تعليم و تربيت باشد كهبيان مي دارد خود در كتاب )  2003(
، مي خواهند عشق و شوق به خواندن و براي كودكان پيش دبستاني و مهد در تمرينات كتاب خود )2002(

  .يادگيرندگان مادام العمر تبديل شوند ويادگيري را در همان اوايل كودكي در آنان برانگيزانند تا به خوانندگان 

نمايند مي  لحاظآموزش مهارت هاي متداول تحصيلي و شادماني  را آموزش مثبت ، )2009(سليگمن و همكاران 
افزايش ناچيز رضايت از زندگي، و اشتراك بين يادگيري و  وشيوع زياد افسردگي در جهان  با توجهو معتقدند 

آموزش مثبت به ) 2013(از نظر نوريش و همكارانش . هيجان مثبت، شادي بايد در مدارس آموزش داده شود
تا بهزيستي،  دنبال تركيب اصول روان شناسي مثبت با بهترين شيوه هاي تدريس و پارادايم هاي آموزشي است

 .ي در پي داردبهزيستي بيشتر يادگيري بيشترچرا كه  .رشد بهينه و شكوفايي را در محيط آموزشگاه ارتقا دهد
خلق مثبت موجب افزايش توجه، خالقيت بيشتر و تفكر يكپارچه  مي گردد كه نقطه مقابل هيجان منفي است كه 

مثبت و هم منفي تفكر در   يهم روش ها. ي مي گرددموجب تحديد توجه، تفكر انتقادي بيشتر و تفكر تحليل
موقعيت خود مهم هستند، اما مدارس بيشتر بر تفكر انتقادي و پيروي از دستورات تاكيد مي كنند تا تفكر خالق 

                                                            
1 Pluskota 
2 Seligman et al. 
3 Positive Education 
4 Noble & McGrath 
5 Norrish et al. 
6 Pekrun et al. 
7 White and Murray 
8 Karakas 
9 positive management education 
10 Noddings 
11 Hawthorne and Gibson 
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نتيجه اين مي شود كه تمايل رفتن به مدرسه ي كودكان كمي بيشتر از رفتن پيش . و يادگيري چيزهاي جديد
  ).2009ليگمن و همكاران، س(دندانپزشك است 

بر اين باور هستند كه خلق ما بسته به نوع احساسي كه داريم در ادراك، انتخاب، ) 2008( 1ادلينگر و هاشر
بنابراين تفكر مثبت مي . پردازش و بازيابي اطالعات و نيز در تسهيل يا ممانعت از اشكال مختلف تفكر تاثير دارد

در ) 2000( 2فردريكسون. يت، اجتماعي بودن و سودمندي را ارتقا بخشدتواند پردازش مثبت اطالعات، خالق
هيجان هاي منفي چون ترس، خشم و بيان مي دارد كه  ،هيجان ها 3گسترش و ساختننظريه خود يعني 

و عمل افراد را در جهت اعمال خاصي كه براي نياكان ما حفظ جان و بقا را در پي  يافسردگي حافظه ي فكر
عمل را گسترش  -ي چون لذت، عالقه و رضايت ذخيره تفكرهيجان هاي مثبتدر مقابل . داشت، محدود مي نمايد

لذت،  همچون(هيجان هاي مثبت  ،به عبارت ديگر، كل مي دهدمي دهد كه به نوبه ي خود منابع فردي را ش
دامنه توجه، شناخت و عمل را توسعه داده و در نتيجه منابع جسمي، هوشي و اجتماعي را در ) عالقه و رضايت
  ).2001فردريكسون، ( دسازطول زمان مي 

از طرف ديگر حالت انعطاف پذيري مغز و شكل گيري روابط بين نروني حتي در سنين باال و به ويژه در حالت 
 .)، بي تا 5شايستگي كليدي شادمانيكتابچه ي راهنماي در ، 2009، 4هوسر( مي گيرد لذت و شادي بهتر صورت

، ضمنا افراد شاد به ندرت خشونت، كودكان و بزرگساالن زماني به بهترين شيوه ياد مي گيرند كه شاد باشند .)تا
از خود بروز مي چه نسبت به ساير انسان ها و چه نسبت به موجودات ديگر  ،بي رحمي و رفتار هاي ناشايست

، در متاسفانه مدارس و كارگاه هاي ما براي برانگيختن انگيزش و كنجكاوي بنا نشده اند ).2003نودينگز، (دهند 
بنابراين ايجاد فضايي در . را تشكيل مي دهد ارسسرلوحه فعاليت هاي مد 6بيشتر مواقع آموزش براي امتحان

تواند موجب شكل گيري عادات جديد و دانشي شود كه رشد مي  احساسات و هيجان ها به نقشتوجه مدارس با 
خالصه ي اين مباحث در مدل نظري تركيب اهداف  .، ضروري استو توسعه فردي را به دنبال داشته باشد

نقاط مشترك اين دو رويكرد نويد  .ارائه شده است) 2شكل (يادگيري مادام العمر با اصول روان شناسي مثبت 
  .دشكوفايي و كاستن از ناهنجاري هاي اجتماعي و رفتاري مي باشدبخش سالمت رواني، خو

                                                            
1 Edlinger & Hascher 
2 Fredrickson 
3 broaden-and-build theory 
4 Huether 
5 Key Competence Happiness 
6  Teach to test 
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  در آموزش يادگيري مادام العمر با اصول روان شناسي مثبتتركيب اهداف  نظري مدل) 2شكل ( 

اما بدون شك افرادي كه براساس  نمي توان ادعا كرد كه با روان شناسي مثبت مي توان همه دردها را دوا كرد،
بونيول، (شادماني، عشق، يافتن معنا  چونرواني  هاي رويكرد روان شناسي مثبت آموزش مي بينند، بهزيستي

لوتانز، (خودكارآمدي، اميدواري، خوشبيني، تاب آوري، قدرشناسي، بخشش، خالقيت، ذهن آگاهي ) 2006
كه منجر به   را تجربه مي كنند)  2014، 2چيكسنتميهاي( 1و غرقگي) 2004؛ كار، 2015مرگان و اوليو ، -يوسف

توجه به جنبه هاي مثبت و توانمندي هاي افراد و . مي گردد) 2003، 3روانه كاپرارا و س(كنترل بيشتر بر زندگي 
، يتركيب آنها با روند آموزش و يادگيري فرايند تبديل شدن فراگيران به افرادي كه به پيشرفت، انعطاف پذير

  2013ناوان، ماكسكيل و دا(  4، و با كنجكاوي عاشق يادگيريمن شدهتعادل و تحوالت زندگي حال و آينده عالقه 
همچون در واقع اين توانمندي ها به افراد امكان مي دهند  .، تسهيل مي بخشدمي شوند) 2014، 5زاخاري  2013

، 6كارور و شيرر(را از غرق شدن در درياي تغييرات سريع دنياي كنوني حفظ مي كند  آنانقايق محمكي همچون 
2007.(  

 

 

 

                                                            
1  Flow 
2 Csikszentmihalyi 
3  Caprara and Cervone 
4 Love of Learning 
5  Zachary 
6 Carver and Scheier 

يادگيری مادام 
 العمر

روان شناسی 
 مثبت
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  روان شناسي مثبت در آموزش عملي كاربرد 

كار، ؛ 2003، 1كيز و هيت( در همه زمينه ها در حال افزايش استو كابردهاي آن روان شناسي مثبت توجه به 
و ، )2015، 6چاو؛ 2015، 5جوزف؛ 2011، 4داريور؛ 2011، 3گاربارينو ؛2008، 2لوپز ؛2004؛ لينلي و جوزف، 2004
و نوشته هاي زيادي به چاپ رسيده اند  نتايج تحقيقاتنيز تعليم و تربيت  ودر زمينه آموزش مثبت و ، )2015

فورالنگ،  ؛ 2014السكوتا، پ؛ 2013؛ نوريش و همكاران، 2013ماكسكيل و داناوان،  ،2002هاتورن و گيبسون،(
كاربرد روان شناسي مثبت در موقعيت  شيوهدر ادامه نمونه اي از  ).2014، 8؛ زاخاري2014، 7گيلمن و هيوبنر

   .هاي آموزش و يادگيري ارائه مي شود

بياييد به طور ساده به توانايي هاي دانش آموزان زماني كه با مشكالت و چالش هاي يادگيري مواجه مي شوند 
براي ناتواني و اما  ،مثال دانش آموزاني كه در كالس خود در خواندن، نوشتن يا رياضيات مشكل دارند. فكر كنيم

در مقابل آنها براي انجام و اتمام هر فعاليتي چه درسي و چه اجتماعي، . مشكلي كه دارند جريمه و تنبيه نشوند
هر گام رو به جلو، چه كوچك چه بزرگ مورد تقدير قرار . بدون توجه به دامنه و وسعت آن تشويق و ترغيب شوند

زماني كه سال ها در  كهدر حالي  ،مي افتد كنند برخورد را دريافت ي كه اينچه اتفاقي براي دانش آموزان. گيرد
ي با شكست مواجه مي ند و يا در هر تالشفترام مورد سرزنش و توبيخ قرار مي گآزمون ها نمره كم مي آورند، مد

دن پس از چند ماه آنها به طور متفاوتي پاسخ خواهند داد، خطر داوطلبانه رفتن پاي تخته و يا پرسي ند؟شد
چالش واقعي براي معلم در اين حالت طراحي فعايت ها و تكاليفي است كه به اندازه ي . سئوال را تقبل مي نمايند

و  ساده باشد كه موفقيت دانش آموز را در پي داشته باشد و در همان حال به اندازه اي بزرگ باشد كه عالقه
   .تمايل دانش آموز را برانگيزاند

زيرا بر مطالعه ي محتواي دروس رسمي  كارايي چنداني نداشترويكرد سنتي  كودكان جهت حمايت موثر از رشد
ال هاي زندگي ياد مي گيرد اثر بسيار مهمي بر كيفيت سعالوه بر اين آن چه كه كودك در اولين . تاكيد مي نمود

يادگيري در مراحل اوليه ). 2014، 9كورزينا -پاسربايك و اولزكو(و پيامدهاي يادگيري در مراحل بعدي رشد دارد 

                                                            
1 Keyes and Haidt 
2 Lopez 
3 Garbarino 
4 Driver 
5 Joseph 
6 Chao 
7 Furlong, Gilman and Huebner 
8 Zachary 
9 Pasierbiak & Oleszko-Kurzyna 
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 فرصت هاي .ي كودكي و سال هاي آغازين تعليمات رسمي مبنايي براي يادگيري مادام العمر محسوب مي شود
در پيش بيني موفقيت تحصيلي و در نتيجه شانس موفقيت افراد در زندگي تاثير به پايين  ينيادگيري در اين سن

يي يادگيري كه پيش نيازهاي يادگيري مادام العمر به حساب مي آيند، بايد در داشتن انگيزه و توانا. سزايي دارد
  ). 2004، 1الندر –كميسيون بن (اين سنين تحريك و ترغيب شوند 

، به نقل از دانالپ 2005، 2دانالپ(در تالش هستند تا فراتر از آن چه كه مي دانند بروند  يادگيرندگان مادام العمر
اين . است اين امر مستلزم عشق به يادگيري و گرايش به يادگيري مادام العمر. )، زير چاپ 3دانالپ ولوينتال

، به نقل از، دانالپ و لونتال، 2003، 4دانالپ و گرابينگر(، كنجكاوي )1991بروكفيلد، (گرايش ها، خطر پذيري 
را ) 1991كندي، (مسئوليت پذيري در مورد تصميم گيري مربوط به يادگيري و ) 1991گراو، (، پشتكار )زير چاپ

در بر مي گيرد و اهميتش آنجا مشخص مي شود كه يادگيري مداوم و خودآموزي بزرگترين ابزاري است كه مي 
  ).1998هايز، (توانيم مسير زندگي خود را با آن بپيماييم، چرا كه دانش هدف و معناي زندگي است 

كه به ما كمك است يافتن عزت نفس  ود يادگيري مادام العمر در سطحي عميق تر به معناي شناخت بهتر خو
اقدام نماييم، و بتوانيم به توانايي كنترل زندگي به طور عملي و موانع زندگي روبه رو شده و  مشكالتتا با  مي كند

پس براي پرورش يادگيرندگان مادام العمر عالوه بر آموزش مهارت هاي ). 2013، 5دلروس(خود دست يابيم 
اصول در سايه توجه و بكار گيري  اهدافيچنين رسيدن به . ، بايد به فكر ايجاد انگيزه نيز بودو توانمندسازي خاص

بهزيستي  اصطالح كلي تر شايد بهتر باشد كه از .در روند آموزش و يادگيري امكان پذير است روان شناسي مثبت
مطالب به صورت نظري بيان شده  اين اگر چه .د، سخن به ميان آورمادام العمر كه يادگيري هم جزئي از آن است

هر كدام از اصول روان شناسي مثبت بر بهزيستي  رواني و انگيزش و يادگيري بررسي اثرات اند، جا دارد براي 
  . تحقيقات مستقلي صورت گيرد

  بحث و نتيجه گيري 

همگامي با تغييرات و رشد مداوم و فرايند تغيير رواني و اجتماعي در طول زندگي يادگيري . يادگيري زندگي است
كسب و روز آمد كردن سطح دانش، مهارت ها و شايستگي ها پيش نياز رشد شخصي براي همه افراد جهت . است

                                                            
1 Bund-Länder Commission 
2 Dunlap 
3 Dunlap & Lowenthal 
4 Dunlap & Grabinger 
5 Delors 
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ارت را در شركت در همه جنبه هاي زندگي است كه اين جنبه ها از شهروند فعال بودن تا نيروي كار در حوزه تج
  ).2002، 1كميسوين اروپا(برمي گيرد 

براي عده اي اين با اين حال  مادام العمر اصطالح تازه اي نيست ويادگيري قدمتي به اندازه عمر بشر دارد 
. به معناي ترغيب افراد به يادگيري در طول زندگي با تاكيد بر ارزش هاي دروني آموزش و يادگيري است اصطالح

به معناي شركت بزرگساالن در آموزش رسمي يا آموزش مجدد در بزرگسالي جهت اشتغال به  براي برخي ديگر
 آن بر حال تا كه برود  چيزي از فراتر كه كرد خواهد رشد صورتي فرد تنها در). 2004، 2كارمل(كار ديگر است 

  ).  2008، 4ويرث و پركينز، به نقل از 3امرسون والدو رالف( كرد نخواهد رشد هرگز گرنه و است، داشته تسلط

كه يادگيري مادام است آمده ) 2007( 6جمهوري چك  5در كتابچه ي وزارت آموزش و پرورش، ورزش و جوانان
العمر بايد افراد را قادر سازد تا در طي زندگي و بر مبناي عاليق و توانمندي هاي خود رشد كرده و تالش نمايند 

  .در همه جنبه هاي زندگي موفق باشند

بيسوادان واقعي كساني نيستند كه نمي توانند بخوانند و بنويسند، بلكه آناني ") 1990(بنا به تعبير آلوين تافلر 
يادگيرندگان  ."هستند  كه نمي توانند ياد بگيرند، آموخته هاي خود را يادگيري زدايي نمايند و از نو ياد بگيرند

طور مداوم دانش و آنها مي توانند . ا پاك كنند و دوباره بياموزنديادبگيرند، يادگيري خود ر مي توانندمادام العمر 
مهارت هاي خود را گسترش دهند تا مشكالت پيش روي را برداشته و در فرايند مداوم رشد شغلي و حرفه اي 

  ). 2000، 7شاپلز(مشاركت داشته باشند 

عشق به يادگيري، ايجاد آغاز نويني جهت انرژي و خالقيت هيجان هاي مثبت، مي تواند انرژي الزم براي ايجاد سر
تلفيق اصول روان شناسي مثبت در دوره هاي آماده سازي معلمان، نويد بخش . پيشرفت و بهزيستي را فراهم آورد

گسترش آموزش دوران مدرسه و تالش براي آماده سازي افرادي باشد كه يادگيرندگاني انعطاف پذيرند، و آماده ي 
بيش از حد بر تشخيص، حل مسئله و  توجهبايد به جاي آموزش . هستند  21ي قرن درگير شدن با چالش ها

مدارس . )2009فورالنگ، گيلمن و هيوبنر، (انگيزش بيروني، به سمت كشف توانمندي ها و بهزيستي تغيير يابد 

                                                            
1 European Commission 
2 Karmel 
3 Ralph Waldo Emerson 
4 Wirth and Perkins  
5 Ministry of Education, Youth and Sports 
6 The Strategy of Lifelong Learning in the Czech Republic 
7 Shaples  
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ناي آموزش آموزش مهارت هاي شناختي و هوشي فراتر رفته، و به پرورش رشد شخصي دانش آموزان بر مباز بايد 
  ). 1995، 1زيمرمن(به خود جهت افزايش قابليت هاي باور به خود و خود تنظيمي در طول زندگي باشد 

اين . جامعه در پي دارد افراديادگيري مادام العمر كليد مهم براي افراد همه سنين است و آرايه اي از فوايد را براي 
امر مشاركت اقتصادي و اجتماعي كامل را موجب شده و افراد را قادر مي سازد آگاهي بهتري داشته و شهرونداني 
فعال تر باشند، به بهزيستي و كمال خود توجه نمايند، از خالقيت و نوآوري خود حمايت نموده و خودكارآمدي 

  .  2خود را ارتقا دهند

  

. تثبيت شود آنان در نهاد و يك عادت است كه بايد از همان اوايل كودكي 3م العمر يك آمايه ذهنييادگيري مادا
با توجه به تمركز اين نگاشته بر كودكان و سال هاي آغازين مدرسه و نيز رشد همه جانبه، فراگير و مثبت افراد و 

تها و بي ثباتي ها و لزوم رشد تغييرات، تفاودر برخورد با و انعطاف پذيري ، عزت نفس نيز افزايش ميزان تاب آوري
اين مقاله رويكرد وسيع تر  .كردو يادگيري مداوم، بر تلفيق اصول روان شناسي مثبت با آموزش و يادگيري تاكيد 

در و انساني تري را نسبت به موضوع يادگيري مادام العمر به عنوان فرايند رشد و توسعه توانمندي هاي انساني 
گرايش هايي كه كودكان در سال هاي اوليه تعليمات رسمي كسب مي توانايي ها و  و معتقد است استگرفته نظر 

همگام شدن با  آنان باينه در زندگي بعدي فراهم مي كند و كنند، منابعي را براي يادگيري مداوم و عملكرد به
كالرك، ( 4طول و عرضم در مداوخود انگيخته ي يادگيري  ، پذيرش مسئوليت و كنترل زندگي خود وتغييرات

  .مي رسند 5بهزيستي مادام العمربه زندگي  )2005

  

 

 

 

                                                            
1 Zimmerman 
2 www.age-platform.org 
3  Mind Set 
4 Lifelong and life-wide 
5 Lifelong Wellbeing  
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   بازانگاري براي يادگيري: در بستر دانشگاه 1پاپوييادگيري 

  
  5، مقصود فراستخواه4زادهيداله مهرعلي،  3سكينه شاهي، 2فرهاد احمدي اصل

 

  چكيده
رويكـردي بـا عنـوان     ،از اين رو .استانسان در طول زندگي خود مدام در حال يادگيري در عصر پست مدرنيسم، 

هـدف از  . شناخته شده و پويندگي و پايندگي دو اصل اساسي اين رويكرد اسـت  )پوينده و پاينده( پا يادگيري پوي
اي، نـوع كتابخانـه   روش تحقيـق از . اسـت  پـا  پـوي يـادگيري  با رويكرد ها دانشگاه هايويژگيبررسي  ،اين پژوهش

تحليل محتواي هاي اصلي از است كه براي رسيدن به مضامين و مقولهبررسي منابع اينترنتي، مرور مطالعات قبلي 
با سيستم كنوني خود قـادر   هادانشگاه با توجه به نتايج اين پژوهش،. استفاده شده است به روش استنتاجي كيفي

. ميهسـت  يآموزشـ  هـاي سـازمان ابعاد مختلف در  يبازانگار ازمندينو  نيستند  پا پوييادگيري  به بسط و گسترش
 ايارتباط پو ،ي، هم افزائيساز دانش، شبكه تيري، مديهمچون هوشمند ييها يژگيبا و ديجد يآموزش هايسازمان

 يريادگيـ  يهـا  تيـ و اسـتقالل، ظرف   يد، آزاچندگانه يها ، كاركردها و مؤلفهيريتنوع و انعطاف پذ ،يخط ريو غ
در نهايت . گام بردارد پا پوييادگيري زمينه الزم براي  ايجاددر جهت حركت  تواننديم) يكپارچگيو  سامانيخود(

 امـر  در تـوانش  همچنـين  يـادگيري و  بـه  تمايل ارتقاي ، متضمنپا پوييادگيري توان گفت دانشگاه با رويكرد مي
اي افـراد در  ها، خدمات و تحقيقات براي توسعه شخصي و حرفهاين نوع از يادگيري به ارائه فرصت .است يادگيري

   .پردازدها ميگستره زندگي آن
  ، دانشگاهپا پوييادگيري  :كليدياژه هاي و

                                                      

پيدا كنيم و ) Lifelong Learning(با توجه به لزوم پاسداشت زبان فارسي، در اين پژوهش بر آن شديم تا معادل مناسبي را براي ترجمه . 1
اي و بررسي بيش از ده كتاب فرهنگ لغت اوستايي،  جايگزين ترجمه متداول آن يعني يادگيري مادام العمر كنيم از اين رو با مطالعات كتابخانه

تركيبي  هاي تهران بيش از بيست واژه و تركيب واژه پيشنهاد شد كه از اين بين، پهلوي و باستاني و نظر خواهي از استادان دانشكده ادبيات دانشگاه
 .كه يك اصطالح اصيل فارسي است انتخاب شد پا يادگيري پويو پاينده؛ با عنوان  هاي پويا از واژه

   ahmadiaslf@yahoo.com )نويسنده مسئول(، دانشجوي دكتري مديريت آموزشي، شهيد چمران اهواز دانشگاه .2
 sshahi@scu.ac.irنشاني الكترونيكي  ، علوم تربيتيگروه ، شهيد چمران اهواز دانشگاه . 3

   ymehralizadeh@gmail.comنشاني الكترونيكي ، علوم تربيتيگروه ،  شهيد چمران اهواز دانشگاه .4

 m_farasatkhah@yahoo.comموسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي، نشاني الكترونيكي  . 5
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  مقدمه .1

جوامع به سمت دانش بنيان شدن در حركت هستند و اطالعات به سرعت در حال  ،در عصر پست مدرنيسم
. توليد و انتشار است، به ناچار ما نيازمند ساختارهاي منعطفي هستيم كه زمينه انتقال دانش را فراهم سازند

جهاني، نگاه  انفجار اطالعات، توسعه ارتباطات، تحوالت در اداره حكومت، تحوالت فرهنگي و بهم پيوستگي جوامع
دل انگيزان، شهنازي و دين محمدي، (و نياز به آموزش عالي را دستخوش تحول و تغيير اساسي نموده است 

هاي آموزش عالي جوابگوي  هاي جديد، نظام با گذر زمان و بروز پارادايم). 1392؛ به نقل از فرهادي راد، 1385
؛ و )70: 1998، 1دلورز(حتوايي و ساختاري خود هستند تغييرات سريع نبوده و نيازمند بازآفريني در ابعاد م

مامگان و (باشند درجستجوي نظامي مؤثرتر براي حل مشكل افزايش نارضايتي از عملكرد آموزش عالي مي
  ). 2000، 2پاراشار

- ،   دا)2005، 3زيون(هاي دانشي است  و مديريت داده پا پوييادگيري جايي كه شرط بقا در هزاره سوم، از آن

رديف با  كه در ادبيات هم "4يادگيري براي يادگرفتن"فرايند  توانند ها با حفظ ساختارهاي موجود نمي نشگاه
، پا پوييادگيري . را عملياتي كنند )2000، 6؛ كناپر و كروپلي2002، 5كرن فورد(آمده است  پا پوييادگيري 

ها و  ها، مهارت افراد را به كسب دانش، ارزشاست كه  مداومهاي انساني بر اساس روند حمايتي  توسعه پتانسيل
ها و محيط با خودباوري،  ها و موقعيت ها را در نقش سازد و آن ها در طول زندگي تحريك و توانمند مي درك آن

 7دانستن براي يادگيري)1؛ و بر اساس چهار اصل بنيادي؛ )2000النگ ورث، (گيرد  خالقيت و لذت به كار مي
  . بنا شده است 10زيستن براي يادگيرى) 4 9زيستن باهم براي يادگيرى) 8 3دادن امانج براي يادگيرى)2

ها نقش اساسي دارند و با توجه به اين كه در سطح ، دانشگاهپا پوييادگيري براي ايجاد بستر مناسب براي 
؛ 2007، 11آويس(رو به افزايش است  پا پوييادگيري ها براي توسعه تمايل دانشجويان به  ها و نگراني جهاني دغدغه

؛ طراحي ساختارهايي كه فضا و بستر )2003، 2؛ آزبورن و توماس2007، 1، آزبورن، هوستون و تومن2005، 12فيلد
                                                      
1 - Delors 
2 - Mamgain And Parashar 
3 - Zhiyun 
4 - Learning-To-Learn 
5 - Cornford 
6 - Knapper& Cropley 
7 - Learning to Know 
8 - Learning to Do 
9 - Learning to Live Together 
10 - Learning to Be 
11- Avis 
12 - Field 
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هايي مانند تحقيقات سازمان. هاي اساسي فعاالن اين حوزه استالزم را  در اين زمينه فراهم كنند، يكي از چالش
  .  در چند دهه اخير، مؤيد اين ادعا است) EUA( 3هاي اروپاو انجمن دانشگاهيونسكو و اتحاديه اروپا 

هاي رسمي و مبتني بر بروكراسي هاي مبتني برتمركزگرائي شديد، رسميت، ارتباطرسد سيستمبه نظر مي
مسير  شديد، تأكيد بر آموزش افراد بدون توجه به نيازهاي فرد و محيط بيروني و كاناليزه كردن آموزش در يك

در تحقيقات زيادي، . كندمانع ايجاد مي پا پوييادگيري كند بلكه در مقابل خاص نه تنها بستر الزم را فراهم نمي
قادر به  سنتي سيستم كه دليل اين به پا پوييادگيري  نهادهاي به آموزش عالي هاي سيستم تبديل محققان بر

؛  و به )2003، 6و ويرمات 2002، 5؛ هاسن2002، 4داكه(اند نيست؛ تاكيد داشته پا پوييادگيري  استقرار اصول
، 8؛ چاپمن و آسپين1994، 7كندي، كريبرت و لري(اند و آموزش عالي پرداخته پا پوييادگيري تأثيرات متقابل 

، مهمترين )2015( 10به عقيده يانگ، اسچنلر و راچ) . 2001، 9؛ والترز و والترز2003، آزبورن و توماس، 1997
در سطح دنيا  امروزه .است پا پوييادگيري ها و مؤسسات آموزشي، حركت به سمت  كنوني در دانشگاههدف 
توان از ، به عنوان مثال مي)2011، 11اسميت و سارسوك(در حركت هستند  پا پوييادگيري ها به سمت دانشگاه
به عنوان  18دانشگاه ايالتي مسكو؛ 17؛ آرهاس16؛ كاتالونيا15، راكالو14؛ گالسكو13؛ كمرينو12هاي لفانادانشگاه
  . اندبه اصالح ساختارهاي خود دست زده پا پوييادگيري هايي نام برد كه در جهت دانشگاه

هاي مختلفي را مطرح كرده است كه به ها و نظريهها در حوزه سازمان، ديدگاههاي اخير تغيير پارادايمهدر ده
توجه به دو ديدگاه كوانتومي و هولوگرافي ضروري  پا پوييادگيري رسد براي بستر سازي مناسب براي نظر مي

 به طريق از فرد، به منحصر اندازهايها و چشم ايده ها، حل راه پيدايش بر سازماندر ديدگاه كوانتومي، .  است

                                                                                                                                                                 
1- Osborne, Houston And Toman 
2 - Osborne And Thomas 
3 -European University Association 
4 - Duke 
5 - Husen 
6 - Vermunt 
7 - Candy, Crebert & Leary 
8 - Chapman & Aspin 
9 - Walters & Watters 
10 - Yang, Schneller & Roche 
11 - Smidt & Sursock 
12- Leuphana 
13 -Camerino 
14 - Glascow 
15 -Wroclaw 
16 -Catalonia 
17 -Aarhus 
18 -Moscow State University 
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 ها ارزش و سازمان اعضاء همه فردي هايهويت و تجارب ها،بينش استعدادها، ها،مهارت مجموعه گذاشتن اشتراك
 ساختن جاري ،؛ و در ديدگاه هولوگرافيك )1392 راد، فرهادي و كمالي مير(كند مي تأكيد سازماني اهداف و

 فرهنگ، عامل چهار طريق از اجزاء، در تمام كل انعكاس اين كه است آن اجزاء تمام در كلي سازمان خصوصيات
 هاي نقش و واحد، هاي تيم و ارگانيك سازماني ساختار اطالعاتي سازمان، هاي سيستم در 1هوشمند هاي شبكه
 و 5حياتي مقررات و ضوابط حداقل اصل ،4الزم تنوع ضرورت اصل ،3كاركرد چندگانگي .گيرد مي صورت 2متنوع
صادقي (در نظر گرفته مي شود  هولوگرافيك سازمان يك يريگ شكل لوازمعنوان  به 6يادگيري نحوه آموختن اصل

بر پايه  دانشگاه كهشود اين است در اين تحقيق دنبال مي سؤالي كهلذا ). 1392مال ميري و مرتضي نيا، 
  است؟ يي هاچه ويژگيمبتني بر  پا پوييادگيري 

  

  پژوهش مباني نظري .2
روز افزون بشر به يادگيري  همزمان با تحوالت و تغييرات شتابان و گسترده در شئونات مختلف زندگي و نياز

نظران را به خود جلب  فرايند يادگيري پيش از پيش توجه صاحب در كمترين زمان و به صورت متناوب و پايا،
هاي آموزشي و ضرورت توجه به نيازهاي افراد در گستره زندگي و به هاي حاكم بر نظام تغيير پارادايم. نموده است

در چنين وضعيتي، . كندكردي متفاوت از ديدگاه سنتي يادگيري را طلب ميروز شدن نيازها با گذر زمان روي
هاي كشف اليهكند در به يادگيرندگان كمك مي پا پوييادگيري استقرار مدل ساختاري براي دانشگاه بر پايه 

ي ئصفا(تر حقايق علم توفيق يابند و به لذت آگاهي، لذت كشف، احساس تكليف، لذت نوع دوستي برسند عميق
هاي آموزش رسمي هستند كه اغلب با دو رويكرد آموزشي و پژوهشي  ها يكي از سيستم دانشگاه. )1389مقدم، 

اين دو وظيفه درگذر زمان دستخوش تغييرات بسياري شده است و بخصوص با مطرح شدن . كنند فعاليت مي
 .سمت رويكرد يادگيري هستند هاي آموزشي نيازمند تغيير رويكرد آموزشي خود به ، سازمانپا پوييادگيري 

 

  سير تحولي رسالت دانشگاه در گذر زمان  .2-1
  خردورزي يك امر ضروري در پيگيري مؤثر ؛ها تربيت افراد خردمند و روشن فكر است رسالت اصلي دانشگاه

به  خرد، دانشي است كه). 1386، ترجمه شريعتي، مرداني گيوي، مريدي، 2000ايكاف، (ها است  همه هدف
                                                      
1 - Networked Intelligence 
2 - Holistic Teams & Diversified Roles 
3 - Redundancy Of Functions 
4 - Requisite Variety 
5 - Minimum Critical Specification 
6 - Learning To Learn 
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كنند  ينميي كه بيشتر افراد درك زهايچتوانايي ذاتي فرد است براي فهم  و شود يموسيله تجارب زندگي حاصل 
اي فراتر از خرد است در واقع فكري مرحلهعقيده داشت كه روشن) 2008( 2فوچر .)2013، 1انور، هاسنو و جانجو(

يي هستند كه به ها ستميس، 4ي خردزاها ستميساز اين رو ). 2011، 3آناند(روشنگري باالترين سطح فهميدن است 
  .احتمال زياد نيازمند مشاركت انساني و سازماني هستند

در گذر زمان دچار تحوالت و تغييراتي شده است و ظهور تفكرات نوين،  ها ستميسدانشگاه همچون ساير 
مديران دانش محور، توسعه فضاي رقابتي، دسترسي سريع و آسان به منابع آموزشي بدون محدوديت زماني و 

ذير اين ضرورت را اجتناب ناپ... مكاني، تغيير چرخه نيم عمر اطالعات، يادگيري سازماني و سازمان يادگيرنده و 
ي سنتي، قديمي و ناكارآمد تغيير ساختارهاي سنتي به آموزش متحول گرديده و ها دگاهيدنموده است كه بايد 

 عالي آموزش گفت توانمي حال، عين در). 1387؛ به نقل از شاه طالبي، 2006مركز توسعه آموزش عالي، (يابند 
 است كرده تغيير معرفتي و فرهنگي اجتماعي، رهايساختا و تحوالت با همگام و بوده متغير و پويا نهادي همواره

 :ها عبارتند ازاين نظام: از اين رو دانشگاه به عنوان پلي ارتباطي بين چهار خرده نظام قرار دارد). 2004 ، نايت(
  نهادهاي توليد و اشاعه علم و دانش(نظام معرفت( 
  ي اقتصاديها نظامنهادها و (نظام ثروت(،  
  سياسي نهادهاي(نظام قدرت( ،   
  نهادهاي ايجاد مشروعيت و حفظ جايگاه(نظام منزلت(  

 چهارلذا در دوره معاصر، كنش متقابل اين . هاست آناز  متأثرهاست و هم آموزش عالي هم موجد اين نظام
چنين روندي چگونگي، ماهيت، كميت و كيفيت تعامل و ارتباطات . هاي مهمي بوجود آورده استچالش ،نظام

 ها چالشاين ). 1389مهرعلي زاده،(قرار داده است  ريتأثاي تحت نشگاه و دانشجويان را به طور فزايندهجامعه، دا
 منشأ. ي مختلفي از دانشگاه را در طول زمان بوجود آورده استها مدلادامه يافته و  ها دانشگاهدر طول حيات 

روپاي قرون وسطي قابل رديابي است و در دانشگاه مدرن نه در آكادمي افالطون بلكه در مدارس كليساي جامع ا
  ). 1388مصباحيان، (سير گذر خود با تاريخ و فلسفه حاكم عجين شده است و تغيير ماهيت داده است 

كه سر ) الگوي پژوهش محور( 5مدل هومبولتي شود يمي بند طبقهكلي آموزش عالي در سه مدل  طوربه 
ي ها آموزشي شغلي سطح باال و ها مهارت؛ بر روي 6ناپلئونيي پژوهش محور امروزي است؛ ها دانشگاهمنشاء 

                                                      
1 - Anwar & Hasnu & Janjua 
2 - Faucher 
3  - Anand 
4 - Wisdom generating systems 
5 - Humboldtian 
6 - Napoleonic 
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. ي گرايي، خودمختاري و خود نظارتي داردا حرفهبر  ديتأك؛ )بريتانيايي( 1و آنگلوساكسون دارد ديتأكي ا حرفه
هم وجود دارد كه تمام  2ي آمريكايي با نام مدل آنگلو آمريكاييبومعالوه بر سه مدل ذكر شده يك مدل 

دانشگاه براي ايفاي نقش  ).1394فرامرزي، (ي سه مدل اروپايي را دارد و سيستمي غير متمركز است ها يژگيو
خود به عنوان يك موسسه آينده محور نه تنها بايد بينش و بصيرت را توسعه دهد و اهداف و مقاصد خود را 

حقق رسالت جديد اين دگرگوني پيش نيازي براي ت .تنظيم كند بلكه بايد خود را نيز دگرگون سازد
 اتفاق افتاده اخير قرن دو طي آكادميك مهم انقالب دو كه داده توضيح) 2003و  2001( اتزكوتيز. هاست دانشگاه

 يها تيمأمور كه بود ي پژوهشيها دانشگاه ظهور با بيستم قرن اوايل و نوزدهم قرن اواخر در ،اول انقالب .است
 دانش ظهوربا محوريت  دانشگاه دوم افزودند؛ انقالب خود آموزشي معمول كاركردهاي به را تحقيقاتي

 نقش در پارادايمي، تحول يك با و پژوهشي يعال آموزش مؤسسات و ها دانشگاه ترتيب بدين اتفاق افتاد،كارآفرين

؛ كه )1392ستخواه، افر( اند شده ليتبد ملي و جهاني جديد عوامل بازارهاي نيتر مهم از يكي به دانش، يها بنگاه
 . هاي مختلف همراه بودها با تغييرات پاراديمي در حوزهاين تغيير در رسالت دانشگاه

  
  تغيير پارادايم از آموزش به يادگيري. 2- 2

هاي كه نيازها و خواست) Z(و رويارويي با نسل ) Y(به نسل ) X(در عصر حاضر با توجه به گذر از نسل 
آموز  يادگيري و آموزش كه بر پايه انتقال صرف دانش از معلم به دانشهاي سنتي متفاوتي خواهند داشت؛ سيستم

از اين رو، تغيير رويكرد از آموزش به سمت يادگيري . هاي مخاطبان باشدتوانند جوابگوي نيازهستند، نمي
  . تواند مؤيد اين ادعا باشدو تالش براي شكل گيري جوامع و شهرهاي يادگيري مي شوداحساس مي
اي مطرح  امعه يادگيرنده؛ جايگاه و وضعيت آموزش و دانش را در زندگي روزمره يك فرد در ابعاد تازهمفهوم ج
براي خود داشته باشد و بايد بياموزد كه چگونه ياد بگيرد  پا پوي يادگيريو هر كس بايد الگوي  ساخته است؛

هاي آموزشي و ضرورت توجه به حاكم بر نظامهاي  تغيير پارادايم، ) 1388؛ به نقل از فراستخواه، 2002، 3براون(
هاي مختلف نيازهاي افراد در گستره زندگي و به روز شدن نيازها با گذر زمان و قرار گرفتن فرد در موقعيت

نگرش مقطعي به فرايند يادگيري  كند كه نقطه مقابلرويكردي متفاوت از ديدگاه سنتي يادگيري را طلب مي
  . و همه جانبه است پا پوييادگيري ، جامعه نيازمند و پويا پرتالطمبراي پاسخ به محيط . است

هاي انساني بر اساس روند حمايتي مداوم است كه افراد را به كسب دانش،  ، توسعه پتانسيلپا پوييادگيري 
ها و  ها و موقعيت ها را در نقش سازد و آن ها در طول زندگي تحريك و توانمند مي ها و درك آن ها، مهارت ارزش

                                                      
1 - Anglo-Saxon 
2 - Anglo- American model 
3 - Brown 
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شامل انواع  ؛ اين نوع از يادگيري،)2000النگ ورث، (گيرد  محيط با خودباوري، خالقيت و لذت به كار مي
هاي آموزشي است كه در اي در داخل يا خارج سيستميادگيري هاي رسمي، غير رسمي، آموزش فني و حرفه

). 2014،  1بوزات، بوزات و هورسن(افتد خانه، محيط كار، مدرسه يا هر جايي كه فرد حضور دارد اتفاق مي
: اند از شناسايي كرد كه عبارت پا پوييادگيري شش عنصر ضروري را در رابطه با ) 2009(كميسون اتحاديه اروپا 

هاي يادگيري، ايجاد بينشي براي يادگيري در  كار مشترك، منابع كافي، تسهيالت الزم براي دسترسي به فرصت
يك مدار پيوسته  ،پا پوييادگيري . رهنگ يادگيري و تالش براي رسيدن به تعاليجامعه دانايي محور، ايجاد ف

گيرد و از اين نظر شود و تا مرحله سوم زندگي را در بر ميهاي زندگي آغاز ميكه از نخستين سالاست يادگيري 
ترجمه الهه؛  ؛1926ايليچ، (رود مفهوم آن از آموزش متداول بزرگساالن و آموزش غير رسمي بسي فراتر مي

 و آزاد رسمي، يادگيري پيشبرد در مشاركت براي دهي سازمان اساسي اصل ،پا پوييادگيري  واقع، در ).1387
 المللي، بين تعامالت و روابط يادگيري از نوع اين كه است اين در پا پوييادگيري  به توجه اهميت .غيررسمي است

 تعامالت اين و كند مي تقويت ضروري هاي مؤلفه عنوان به را صنعتي و آموزشي شخصي، و عمومي محلي، و ملي
   .)110 ؛2000 ورث، النگ( برسد خود اعالي حد به و يابد پرورش همه، براي روشن آموزش و تعهد دقت، با بايد

 خود يادگيري مانند يادگيري ضروري ابعاد در پشتيباني و كشف فهميدن، براي را هاييچالش پا پوييادگيري 
با . )2000 ، 2گيرهارد( كندمي ايجاد سازماني يادگيري و  همكارانه يادگيري ، نياز اساس بر يادگيري ، هدايتي

است، براي  21 قرن در مشكالت از بسياري حل كليد پا پوييادگيري  توان گفت،توجه به موارد ذكر شده مي
توسعه همه جانبه اقتصادي،  و هاي آموزشي كارآمد هستيم عملياتي كردن چنين رويكردي نيازمند سيستم

اند و مستلزم گسترش كمي و كيفي آموزش عالي است اجتماعي، فرهنگي و سياسي با توسعه علمي گره خورده
اي از زمان اشاره كرد كه فرد وارد آموزش عالي  توان به برههمي پا پوييادگيري در گستره  ).1387فراستخواه، (

چون  ،است يادگيريولي اين فرد مدام نيازمند . شودوارد بازار كار مي هاي الزم شود و بعد از كسب مهارتمي
از اين رو لزوم وجود سيستمي حمايتي براي اين فرد . سازدتحوالت محيط بيروني اين نياز را براي وي تحميل مي

 .كنداهميت پيدا مي
  
  در بستر دانشگاه  پا پوييادگيري . 3- 2
هاي آموزش سيستم از انتظارات در هاي آموزشي از تغييرتغيير در سيستماخير تقاضا براي  دهه دو طول در
كه  است پايدار و نظام مند توجه، قابل تغيير هاي آموزش عالي،تحول در سيستم  از منظور. شودمي ناشي عالي

                                                      
1 - Bozat & Bozat & Hursen  
2 - Gerhard 
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حاضر  عصردر  .شودمي دانشجويان در برخورداري از انواع آموزش تمام موفقيت از بااليي كسب سطوح به منجر
براي  .شوند مي گرفته نظر در پا پوييادگيري  و توسعه رشد براي كليدي هاي حوزه عنوان به عالي آموزش ؤسساتم

هاي جديدي هستيم كه با اين فرايند رو به رشد دانش بشر بتواند  عملياتي كردن چنين يادگيري نيازمند سيستم
  .سازگار شود
هايي  بيني كمي دارند و با ويژگي اي هستند كه قابليت پيش پيچيدههاي  در حقيقت سيستمجديد هاي  سيستم

تئوري . گيرندهمراه هستند و از تئوري پيچيدگي الهام مي... چون عدم اطمينان، پويايي، در هم تنيدگي و 
 پيچيدگي بيانگر استعدادهاي بالقوه عظيمي براي رشد و بهبود فهم و درك ما در سازمان است كه داراي مفاهيم

 ،3، ميك2007، 2، هوگو و لرد2000، 1لوين(خطي بودن و غيرمنتظره بودن و خودسازماني است اساسي چون غير
 ويژگي اولين .كنند عمل الگو قالب در توانند مي كه هستند هايي ويژگي از پيچيده مملو هاي سيستم ).2010

و  اتصال روش به مربوط كه است متقابل وابستگي دوم، دارد، اشاره متعامل تعداد عناصر به كه است چندگانگي
؛ به 1390پاشازاده،( شود گفته مي عناصر همگني درجه به و است نوع سوم، است، يكديگر به ها سيستم اين ارتباط

  ). 1391 نقل از سلطاني و بهرام نژاد جونقاني،
؛ 1391يوسفي، (عات است الويكم، تأكيد بر دانش و اط هوشمند قرن بيست هاي سازمانمشخصة  ترين اساسي

ما نيازمند تغيير و تحول در ساختارهاي  متناسب بستربراي رسيدن به يك ). 1393به نقل از تابان و همكاران، 
فعلي هستيم ولي در راستاي اين تغيير با دو نيروي متضاد حفظ وضع موجود و تغيير وضع موجود روبرو هستيم 

رسد با توجه به موارد ذكر شده مدل ساختار به نظر مي ). 1389كرد ناييج، طاهري و نياكان الهيجي، (
كلي  خصوصيات ساختن جاري موثر باشد؛ در اين مدل پا پوييادگيري تواند در ايجاد بستر براي هولوگرافيك مي

 هاي شبكه فرهنگ، عامل چهار طريق از اجزاء، در تمام كل انعكاس اين كه است آن اجزاء تمام در سازمان
 صورت ،5متنوع هاي نقش و واحد هاي تيم و ارگانيك سازماني ساختار اطالعاتي سازمان، هاي سيستم در 4هوشمند

 آموختن اصل و 8حياتي مقررات و ضوابط حداقل اصل ،7الزم تنوع ضرورت اصل ،6كاركرد چندگانگي .گيرد مي
صادقي مال ميري و (شود بر شمرده مي هولوگرافيك سازمان يك يريگ شكل لوازمعنوان  به 9يادگيري نحوه

                                                      
1 - Lewin 
2 - Hogue & Lord 
 
3 - Meek 
4 - Networked Intelligence 
5 - Holistic Teams & Diversified Roles 
6 - Redundancy Of Functions 
7 - Requisite Variety 
8 - Minimum Critical Specification 
9 - Learning To Learn 
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. توانند به عنوان سازمان يادگيرنده مطرح شوندها ميدانشگاه، هابا بهره گيري از اين ويژگي). 1392مرتضي نيا، 
هاي جديـد و ابتكـار يـك كـار تخصصـي و سازمان يادگيرنده سازماني اسـت كـه در آنها خلق دانش و آگاهي

. رفتـار همگاني است و هر فردي در آن انسـاني خـالق و دانـش آفرين است اختصاصـي نيسـت؛ بلكـه يـك نـوع
شـوند و نوآوران پرورش هـاي جديـد تشـويق مـيهـا تفكـر، بحـث گروهـي و كشف نظرات و ايدهدر اين سازمان

ي پو پا در از اين رو بستر مناسب براي يادگير؛ )12ص ،1386؛ ترجمه روشـن و هدايت، 1990سنگه، ( يابندمي
شوند كه پويندگي الزم را براي كسب ها به يادگيرندگاني تبديل ميشود و افراد در دانشگاهميدانشگاه فراهم 

 . دارنددر دانشگاه قدم بر مي پا پوييادگيري دانش دارا هستند و در مسير 

 

  روش شناسي پژوهش .3
است كه براي اي، بررسي منابع اينترنتي، مرور مطالعات قبلي روش تحقيق از نوع كتابخانهدر اين پژوهش، 

واقع در در. استفاده شده است به روش استنتاجي تحليل محتواي كيفي هاي اصلي ازرسيدن به مضامين و مقوله
تبديل اطالعات متني گسترده به مطالب خالصه و چكيده، و  هاي كيفي به صورتفرايند تحليل داده ،اين پژوهش

تحقيق و  ايجاد ارتباط دقيق و روشن ميان پرسشسپس به ؛ ه استانجام گرفت اج مضامين موجود در آناستخر
 .ارائه شده است نهاييمدل  در نهايت،. پرداخته شده است هاي به دست آمدهتهياف
  

  يافته ها .4
يادگيري هاي دانشگاه مبتني بر با توجه به مطالعه و بررسي و تحليل كيفي منابع متنوع اطالعاتي برخي از ويژگي

 . شناسايي شده است كه به صورت خالصه در جدول زير ارائه شده است پا پوي

  
  پا پوييادگيري هاي دانشگاه مبتني بر رويكرد برخي از ويژگي): 1-1(جدول 

  هاي استخراج شدهمضمون هامقوله

  هوشمندي

  

  انداز استراتژيك چشم

  سرنوشت مشترك

 تغييرتمايل به 

  توافق و همدلي

  بكار گيري و استقرار دانش
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 دانش

  راستايي تناسب و هم

  فشار عملكردي

  مديريت دانش

  

  دانش خلق

  ذخيره دانش

  اشتراك دانش

  به كار بستن دانش

  شبكه سازي

ها و تعامالت بين افراد ارتباطات، هماهنگي

بين تيم  ارتباطات، هماهنگي ها و تعامالت
 ها

بين  ها و تعامالت يارتباطات، هماهنگ
 هاسازمان

  هم افزايي

ي نهادها و هاسازمان با دانشگاه بين رابطه
  ديگر

  رسيدن به زبان مشترك با جامعه و صنعت

  هاي خصوصيارتباط دانشگاه با بخش

  همياري 

  ارگانيكساختار 

  

  يخط ريو غ ايارتباط پو

  يريتنوع و انعطاف پذ

 چندگانه يها كاركردها و مؤلفه

  و استقالل  يآزاد

  يكپارچگيو  يخودسازمان

  سست پيوندي 
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  نگاري در مفهوم يادگيري ا باز

  ١درهم تنيدهيادگيري 

   ٢يادگيري شخصي

  ٣يادگيري مبتني بر شايستگي

  ٤يادگيري اجتماعي

   ٥يادگيري تحولي

 

به  پا پوييادگيري هاي دانشگاه مبتني بر در اين پژوهش برخي از ويژگي با توجه به نتايج كيفي بدست آمده
 . شرح زير است

  
  هوشمندي. 4-1

در حقيقت هوشمندي به . هايي هستند كه به شدت اطالعات در آن در حال جريان استها مكان دانشگاه
و يادگيري بدست آمده است كند كه در طول ساليان دراز، بر اساس تجربه كاربرد هوشمندانه دانش اشاره مي

هاي دانشي در سازمان  مفهوم هوشمندي سازماني پيامد مديريت اثر بخش دانش و سرمايه). 50: 2006 ،6كالدول(
هوشمندي را به دو بخش هوشمندي ساختاري ) 2010( 7راج و سانتي). 1391طبرسا، رضائيان، نظرپوري، (است 

شمندي ساختاري بر تمركز بر فناوري اطالعاتي و ارتباطي و تمركز در واقع هو. و هوشمندي انساني تقسيم كردند
كند و هوشمندي انساني شامل هوشمندي عاطفي  هاي خودگردان جهت تسريع جريان دانش اشاره مي بر روي تيم

اجتماعي  –در واقع در هوشمندي انساني ما به دنبال هوشمندي فردي ). 2003، 8تويت(شود  و فرهنگي مي
هاي خوگردان شناخته  بيان ديگر هوشمندي ساختاري بر اساس تمركز بر فناوري اطالعات و تيمبه . هستيم

بر اساس نظر ). 9،2006گلمن(هاي اجتماعي تأكيد دارد  شود و هوشمندي انساني بر توانايي فردي و قابليت مي
ك، سرنوشت مشترك، انداز استراتژي سازمان هوشمند داراي هفت بعد يا مؤلفه شامل چشم) 2010( 10آلبرخت

                                                      
1  -  Blended Learning 
2  -  Personalized learning 
3  -  Competency-based learning 
4  -  Social Learning 
5  -  Competency-based learning 
6 - Caldwell 
7 - Rouach, & Santi 
8 - Toit 
9 - Golman 
10 - Albrecht 
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راستايي و فشار عملكردي است  تمايل به تغيير، توافق و همدلي، بكار گيري و استقرار دانش، دانش، تناسب و هم
 خرد، دانشي است كه. شود هوشمندي در سازمان به خرد سازماني منجر مي). 1391طبرسا، رضائيان، نظرپوري، (

ي ذاتي فرد است براي فهم چيزهايي كه بيشتر افراد درك تواناي شود و به وسيله تجارب زندگي حاصل مي
اي فراتر از خرد است در عقيده داشت كه روشن فكري مرحله) 2008( 2فوچر ).2013و همكاران،  1انور( كنند نمي

اطالعات بين  مداومگردش توان گفت ميبنابراين ). 2011، 3آناند(واقع روشنگري باالترين سطح فهميدن است 
  .را تسهيل كند پا پوييادگيري تواند مي اجزاي سيستم

  
  مديريت دانش. 4-2

باشد، دانش نقش يم تيبا اهم ارينامشهود بس يهاييو دارا يفكر هاي سرمايهكه آموزشي  يهادر سازمان
 گذاري سرمايه اصلي اولويت در ها سازمان از بسياري در دانش مديريت. كندرا در فرايند يادگيري ايفا مي ياتيح

 قرار تأييد مورد دارد بستگي سازمان فكري هاي سرمايه به قوياً دانش مديريت عملكرد كه موضوع اين و دارد قرار
 مهارت،( هادانايي كردن مديريت براي است تالشي سازمان در دانش مديريت ).268 :2005 وونگ،( است گرفته
هاي مبتني بر  سازمان). 1391مهر علي زاده، (بيروني  و دروني نفعان ذي و مديران ، كاركنان،)بينش و دانش

پذيري و مديريت تغييرات محيط پيرامون قائل شده و در كسب و  بيشتري جهت درك، انطباق  اطالعات، اهميت
 پيشي  رجوعان تر به ارباب دانش و اطالعات روزآمد به منظور ارائه خدمات و محصوالت مطلوب  به كارگيري

ها سازمان )يضمن( رمحسوسيغ هاي دارائي در درون كاركنان و تجارب انباشته شده ها مهارتدانش،  .اند گرفته
  ).2004، 4فال ونگ و آسپين(كند  ميسازمان را مشخص  كي يقدرت رقابتهستند كه 

 ،يسازمان ،يفناور هاي زيرساختاز  اي پيچيده بيترك ياجتماع -يفن كرديرو هيبر پا) 2000( 5تيو اسم زيم
 سازي پيادهاند كه در استقرار و داده ارائهدانش  تيريمد يتحقق اهداف عال يدانش و افراد برا ،يفرهنگ سازمان

شامل، سخت افزار، نرم  يساخت فناور ريز .قابل مالحظه هستند ريرفتار اشتراك دانش در سازمان به شرح ز
ساخت  ريز .دهند ميدانش را  يكيالكترون راتييو تغ يدگذاركه اجازه ك است هانيافزار و پروتكل  انيافزار، م
 ينقش برا يفايمهارت ا ها آن يشود كه اعضايگفته م افتهيسازمان  هاي تيمو  ها نقشاز  اي مجموعهبه  يسازمان
 .گردد باز ميدرون سازمان  عرف و اتيبه باورها، هنجارها، اخالق يسازمان فرهنگ. را دارند ياختصاص هاي پروژه

كنندگان  ميكنندگان، تنظ نيتأم ان،يمشتر ن،يسهامداران و كارمندان سازمان، مالك يشامل تمام يانسان يروهاين
                                                      
1  - Anwar 
2 - Faucher 
3 - Anand 
4 - Wong & Aspinwall 
5 - Meso & Smith 
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و  ييچرا ،ياطالع از چگونگ. ملموس باشد ريغ ايتواند ملموس يدر نوع خود م دانش .و قانون گذاران هستند
 ريغ گريد ياز سو. شود، ملموس استيم عيتوز ياتيعمل يهايداده و تكنولوژ گاهيكه در پا يزمان ،يستيچ

گونه  نيا يچرخه چهار حلقه ا كي قالب دانش را در تيري، مد1جاشپارا). 2000 ت،يو اسم زيم( ملموس است
و آشكار كه با  ياعم از ضمن(تبادل دانش  ره،يذخ اثربخش كه توأم با خلق، يريادگي يها نديفرا: كنديم فيتعر

 هيكه سبب ارتقاء سرما باشد ميو به كار بستن آن  )است محقق يفرهنگ طيو مح ياستفاده مناسب از تكنولوژ
  ).1393؛ به نقل از كريمي، 2004جاشپارا، ( شوديو بهبود عملكرد آن م يسازمان يعقالن
  
  شبكه سازي. 4-3

از طريق  اين سيستمسازي است در واقع  يكي از عناصر كليدي شبكه مبتني بر يادگيري،هاي  در سيستم
سازي عبارت  شبكه .تواند به گردش اطالعات كمك كند تعامالت بين تمام عناصر را ايجاد كند سازي مي شبكه

ها تيم بين افراد،) ارتباطات، تعامالت و هماهنگي( مند و استفاده از ارتباطات داخلي و خارجي است از استقرار نظام
نكته مهم و ضروري اين ). 2006؛ به نقل از بالدول، 2003ون آلست، (ها به منظور بهبود عملكرد است و سازمان

هاي مبتني بر دانش جايگزين اشكال جاري آموزش نيستند بلكه مكمل آن هستند و تحول يكي از  است كه شبكه
 .شود هاي سيستم مي ويژگي
  
  ٢افزائي هم. 4-4

زماني كه دو يا چند . است ضروري كنوني متغير دنياي در نهادها و هاسازمان با دانشگاه بين رابطه ايجاد
اثرهايي كه  كه از مجموع آيدتعامل داشته باشند معموالً اثري بوجود ميو همياري  همعنصر، جريان يا عامل با 

 موجب افراد باهم تالش يعني افزايي هم. شودميبوجود آورند بيشتر  توانستند ميهر كدام از آن عناصر جداگانه 

هم افزايي سازماني، تنها با مشاركت و ). 1385 رابينز،( است بيشتر اعضا عملكرد مجموع از كه گردد عملكردي
تواند نمودهاي مختلفي افزايي در دانشگاه مي هم .آيد ميسازمان به دست  واحدهايهماهنگي همه افراد و همه 
هاي آموزشي به معني حركت از يك نظام  افزايي در سيستم مفهوم هم .صي با دولتيداشته باشد مانند بخش خصو

 . از دارد حمايتي متمركز به سمت نظام غير متمركز است كه در آن دولت نقش

 

  

                                                      
1 - Jashpara 
2  -  Synergy 
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  ساختار ارگانيك .4-5
از نظر او نقش يا وظايف اصلي ساختار . به عقيده هال، ظهور و پيدايش يك ساختار، يك فرايند مستمر است

، تعيين قدرت افراد مختلف در سازمان و نيز تعيين )نقش نيتر مهم(سازمان  يها هدف نيتأم: عبارت است از
ها ساختار دانشگاه ).1387 زاده،يو مهر عل مينوه ابراه ،يشاه(تعيين حوزه يا محدوده اعمال قدرت افراد  ها، هيرو
هايي همچون  از اين رو ساختار دانشگاه با ويژگي. كندايجاد  پا پوييادگيري توان تحول الزم را براي استقرار مي

 ، كاركردها3تنوع و انعطاف پذيري، هم افزائي، ارتباط پويا و غير خطي، 2سازي ، مديريت دانش، شبكه1هوشمندي

توانند در جهت مي )ي و يكپارچگيخودسازمان( 6هاي يادگيري يتظرفو استقالل،  5، آزادي4چندگانهي ها مؤلفهو 
ها، اين نوع از ساختار با در نظر گرفتن اين ويژگي. موفقيت الزم را به دست آورند پا پوييادگيري حركت به سمت 

 بر كه است سازماني كوانتومي سازمان. گيرددانشگاهي بر اساس دو ديدگاه كوانتومي و هولوگرافي شكل مي
 ها،مهارت مجموعه گذاشتن اشتراك به طريق از فرد، به حصرمن اندازهايچشم و ها ايده ها، حل راه پيدايش

كند مي تأكيد سازماني اهداف و ها ارزش و سازمان اعضاء همه فردي هايهويت و تجارب ها،بينش استعدادها،
 قابل اجزاء تك در ديدگاه هولوگرافي رسيدن به اهداف سازمان توسط تك. )1392 راد، فرهادي و كمالي مير(

 تك تك از بيش يا افزوده ارزش داراي بايد سازمان بنابراين شود، يم يرپذ امكاناجزاء  تركيب با بلكه نيست، انجام
، 7تنوع و انعطاف پذيري: اين نوع از سازمان داراي چهار اصل است. شود گفته سازمان آن به تا باشد اجزاي آن
اللي ( )ي و يكپارچگيخودسازمان( 10هاي يادگيري يتظرفو استقالل و  9، آزادي8ي چند گانهها مؤلفهو  كاركردها

  . باشد پا پوييادگيري متناسب با  بسترتركيب اين دو رويكرد مي تواند زمينه ساز ايجاد  ). 2015سرابي و عبدوي، 
 نگاري در مفهوم يادگيريا باز  .4-6

بيروني و كاناليزه كردن آموزش در ها و تأكيد بر آموزش افراد بدون توجه به نيازهاي محيط  كاركرد فعلي دانشگاه
 پا پوييادگيري از اين رو بستر سازي براي . شود تر شدن شكاف بين نظر و عمل مي باعث عميق ،يك مسير خاص

 يريادگي، يستگيبر شا يمبتن يريدگ، يايشخص يريادگي، دهيدرهم تن يريادگيدر دانشگاه مستلزم توجه به 
دست  پا پوييادگيري ها مي توان به شش عنصر توجه به اين نوع از يادگيريبا . است يتحول يريادگيو  ياجتماع

                                                      
1 - Sagacity 
2 - Networking 
3 - Varity & Flexibility 
4 - Multiple Functions And Components 
5 - Freedom 
6 - Learning Capability 
7 - Varity And Flexibility 
8 - Multiple Functions And Components 
9 - Freedom 
10 - Learning Capability 
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هاي يادگيري، ايجاد  كار مشترك، منابع كافي، تسهيالت الزم براي دسترسي به فرصت: كه عبارتند از. يافت
حقيقت در . بينشي براي يادگيري در جامعه دانايي محور، ايجاد فرهنگ يادگيري و تالش براي رسيدن به تعالي

يادگيري درهم تنيده تركيبي از رويكردهاي تربيتي است كه از تركيب جامعه پذيري در كالس درس با آموزش 
و تاكيد آن بر تغيير پارادايم از ) 2006، ١دوزيبان، هارتمن، جوج، موسكال و سورگ(آيد آنالين به وجود مي

يادگيري اجتماعي اشاره به يادگيري از متن ). 2000، ٢نانن، جورج و مك كاسلند(تدريس به يادگيري است 
اي تجارب، ارزش ها در يادگيري تحولي افراد از مجوعه. جامعه و در خالل تعامالت و مشاركت يادگيرندگان است

از اين رو توجه و بازانگاري از . سازدميهايي را براي زندگي فرد در دنيا و مفاهيم را كسب مي كنند كه چهارچوب
هاي با عنايت به ويژگي. سازدآماده مي پا پوييادگيري بستر مناسبي را براي  ،دگيري به اين شيوهآموزش به يا

  . ترسيم كرد پا پوييادگيري دانشگاه با رويكرد  هايويژگي توان مدل زير را برايشناسايي شده در اين پژوهش مي

  
  از تحليل كيفي منابع استخراج شده الگوي): 1-1(نمودار 

                                                      
1  -  Dziuban, Hartman, Juge, Moskal, & Sorg 
2  -  Nunan, George, & McCausland 
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هاي دانشگاه همچون اطالعاتي برخي از ويژگيبا توجه به الگوي بدست آمده از مطالعه و تحليل كيفي منابع 
كند تا شرايط الزم براي كمك مي ،هوشمندي، مديريت دانش، شبكه سازي، هم افزايي و ساختار ارگانيك سازمان

به يادگيري اتفاق بيافتد و بستر ) آموزش(باز انگاري در مفهوم يادگيري اتفاق بيافتد و تغيير پاراديمي از تدريس 
يادگيري اضافه شدن اين در حالي است كه . كل گيري يادگيري تحولي و اجتماعي فراهم شودالزم براي ش

به اين دو نوع از  ،به عنوان ستون اصلي) با كمك فناورييادگيري سنتي در كالس درس و يادگيري (آميخته 
  .  سازددر دانشگاه را فراهم مي پا پوييادگيري يادگيري بستر الزم را براي 

  گيرينتيجه  .5
هاي مدرن امروزي، همه و همه نشان از اهميت  هاي آموزشي به شكل سنتي تا نظام گيري سيستم شكل

ها به عنوان يك سازمان، در طول تاريخ خاستگاه تحوالت علمي، سياسي، يادگيري در نزد بشر دارند و دانشگاه
در اين . نده به وضوح نمايان شده استها در ايجاد شهرهاي يادگيراند و نقش دانشگاهاجتماعي و فرهنگي بوده

مورد بررسي قرار  پا پوييادگيري پژوهش لزوم تغيير پارادايم از آموزش به يادگيري و از يادگيري مقطعي به 
هاي دانشگاه مبتني بر رويكرد و بعد از بررسي مباني نظري و منابع الكترونيكي برخي از ويژگي گرفته است

و  كيساختار ارگاني، افزائ هم، يساز شبكه، دانش تيريمد، يهوشمندعبارتند از؛  شده است كه پا پوييادگيري 
توانند بستر الزم را براي استقرار و حركت به سمت هاي باال ميمجموع ويژگي . يريادگيدر مفهوم  يبازنگار

توان گفت مي در يك جمع بندي كلي از نتايج بدست آمده در اين پژوهش،. را فراهم كنند پا پوييادگيري 
 يادگيري امر در توانش همچنين و 1يادگيري به تمايل نگرش ارتقاي ، متضمنپا پوييادگيري دانشگاه با رويكرد 

اي ها، خدمات و تحقيقات براي توسعه شخصي و حرفهاين نوع از يادگيري دانشگاهي به ارائه متعاقب فرصت .است
و در راستاي توسعه اجتماعي، فرهنگي، اخالقي و اقتصادي جوامع پردازد ها ميافراد در طول و گستره زندگي آن

دانشگاهي هميشه پژوهش محور است؛ و در درجه اول بر نيازهاي  پا پوييادگيري . داردو مناطق گام بر مي
ها توجه دارد و هرجا كه الزم باشد با ذينفعان و بازيگران خارجي دانشگاه يادگيرندگان در بافت يادگيري آن

با عنايت به مطالب ذكر شده مي توان گفت  ).2011، 2اسميت و سارسوك(كند اري و تعامل ايجاد ميهمك
افتد كه در يادگيرنده پويندگي الزم ايجاد شود و اصل پاينده بودن يادگيري در شرايطي اتفاق مي پا پوييادگيري 

  . اي شودجه ويژههاي آموزشي هم به اين اصل تواز لحظه تولد فرد لحاظ شود و در سيستم
 
 
 

                                                      
1 - want-to-learn 
2 - Smidt & Sursock 
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طراحي و تبيين مدل مزيت رقابتي مبتني ). 1391(طبرسا، غالمعلي، رضائيان، علي و نظرپوري، اميرهوشنگ 
، 4، سال دوم، شماره اول،تحقيقات بازار يابي نوينبر هوشمندي سازماني در سازمان هاي دانش بنيان، 

  91بهار 
 كشورهاي و ايران در العمر مادام آموزش امروزي جايگاه تحليلي و تطبيقي بررسي). 1391( غالمي، اميمه

 . ؛ دانشگاه عالمه طباطبائي تهرانپايان نامه كارشناسي ارشدژاپن،  و انگلستان

العمر،   مادام يادگيري رويكرد بر تاكيد با عالي آموزش مراكز در آموزش فرآيند بررسي). 1391( فاطمه، برزگر
 . ، دانشگاه تربيت معلم تهرانارشد كارشناسي نامه پايان
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. ايران در عالي آموزش به دسترسي كيفي و كمي ارتقاي چگونگي بررسي). 1387(فراستخواه، مقصود 
  . 122 صفحه تا 95 صفحه از ; 2  شماره,  1  دوره,  1387 پاييز:    ايران عالي آموزش

 و يشدن جهان نظرية كتاب ها نقد دانشگاه و عالي آموزش جهاني تحوالت). 1392(فراستخواه، مقصود 
 مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه انساني ، علوم هايبرنامه و متون انتقادي شنامة هها؛ پژوه دانشگا

  .119 صص ، 1392 زمستان چهارم، شمارة سيزدهم، سال - 133؛ فرهنگي
  .آگاه انتشارات :تهران .كيفيت مسئلة و دانشگاه). 1388( مقصود فراستخواه،

بررسي امكان پياده سازي دانشگاه كار آفرين از ديدگاه مديران و اعضاي هيئت ). 1394(فرامرزي نيا، ضرغام 
  . 1394، پايان نامه كارشناسي ارشدعلمي در دانشگاه شهيد چمران اهواز؛ 

نامه پايان  .بيروني محيط با دانشگاه سازگاري گيري اندازه براي مدلي طراحي). 1390( راد، حميدفرهادي 
  . 1390آموزشي، دانشگاه تهران،  دكتري مديريت
ماهيت هولوگرافيكي تحول در سازمان هاي ). 1389(، طاهري، فاطمه و نياكان الهيجي ...كرد ناييج، اسدا
  .86 -63، 1389، بهار و تابستان 21، سال هشتم، ش مديريت فرهنگ سازمانيعصر اطالعات،  

 شركت كاركنان و مديران ديدگاه از دانش مديريت اجراي بر ؤثرم عوامل بررسي). 1393( صادق كريمي،
  .1393 اهواز، چمران شهيد دانشگاه ،ارشد كارشناسي نامه پايان خوزستان، فوالد

 يادگيري هاي فرصت توسعه براي درسي ريزي برنامه فرآيند هاي چالش بررسي). 1391(كريمي، صديقه 
 .، دانشگاه اصفهانآموزشي تحقيقات ارشد كارشناسي نامه پايان يادگيري، جامعه رويكرد با دانشگاه

از آن 	راههاي برون رفت		و	مسائل ساختاري نظام آموزش عالي ايران ).1382(محمد باقر غفراني 
 ; 41شماره  - 1382زمستان  ;مجلس و راهبرد: مجله .پنجم		برنامه	در

 شايستگي بر جستاري). 1390( عليرضاخوشدل،  پور، عباس و عباس ملكي، حسن،  مهر، مژگان، محمدي

 پزشكي علوم در آموزش ايراني مجلهعمومي،  دانشجويان پزشكي در العمر مادام يادگيري نياز مورد هاي
  . 975 تا 961  ؛ 11)8( 1390:اسفند

پژوهشي علوم انساني دانشگاه  –از تاريخ تا فلسفه، فصلنامه علمي : دانشگاه). 1388( مصباحيان، حسين
  .  123-157، صص 88؛ بهار 1، ش، 19، سال الزهرا

، مهربان 1393، حسين نوروزي، محمد امين باتماني، ترجمه پنداره هاي سازمان). 2006( موگان، گارت
  . تهران: نشر

 مادام يادگيري و رسمي غير هاي آموزش در باز يادگيري هاي محيط نقش تحليل). 1392( رحيم موميوند،
 تهران معلم تربيت ، دانشگاهارشد كارشناسي نامه پايانپيشنهادي،  الگوي ارائه با العمر
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 يك ارائه منظور به دانشگاه سازماني ساختارهاي در كنكاشي). 1392( حميد راد، فرهادي و محمد ميركمالي،
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