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  مقاالت ارائه شده به صورت 

  پوستر



  پوسترفهرست مقاالت ارائه شده در همایش به صورت 

ه ترتیب الفباي عنوان مقاله)   (ب
  

  صفحه  اول نام نویسنده  عنوان مقاله

  750  سهیال غالمی هره دشتی  ارائه راهکارهایی براي  تعمیق و توسعه یادگیري مداوم در نظام آموزشی ایران

اي در توانمندسازي حرفهنی و هاي مهارتی مراکز آموزش فارزیابی نقش آموزش

  دار شهرستان بوشهرالعمر زنان خانهمادام
  764 معصومه کوه گیلوزاده

  776  حجت اهللا درفش  آموزش  مداوم و تئوري هاي سازمان و مدیریت

  783 زبیده سارلی  آموزش و یادگیري مداوم از نگاه پست مدرن

  796 عفراوي یاسر  ایده یادگیري مداوم به عنوان یک مفهوم و آموزش و

  802 مریم اصفهانی  آموزش و یادگیري مداوم از نگاه پست مدرن

ها در سند تحول بنیادین هاي آموزش مداوم و بررسی جایگاه آنبازشناسی مؤلفه

  وپرورش ایرانآموزش
  814 عادله کریمی 

  829  شبنم ساالر  یادگیري مداوم در نهج البالغه بررسی اصول و روش هاي آموزش و

 در و یادگیري مداوم آموزش هايها و چهارچوبمولفه به توجه و اهمیت یبررس

  )ع( معصومین احادیث و قرآن هايآموزه
  843 سعید بدخشان

  هاي آن براي یادگیري و آموزش مداومآهستگی وداللتبررسی تحلیلی نهضت
شجاع الدین 

 کالنتررشیدي
851  

(بر  ايهاي فنی وحرفهآموزش بررسی تحلیلی جایگاه آموزش مداوم در برنامه

  882 باديمهدي مخت  اي)وحرفهاساس فلسفه آموزش فنی

هاي و استنتاج داللت بررسی تحلیلی مفهوم صیرورت نیک در منظومۀ فکري اسالم

  895 عزیز سواري  تربیتی آن

  908 شهرزاد شاه سنی  بررسی تطبیقی یادگیري مداوم در کشورهاي مختلف

ورت ارتقاي علمی معلمان از طریق آموزش مداوم با تأمل در بررسی جایگاه و ضر

  سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
  920  علی دلقندي

  933  سیروس محمودي  بررسی چالش ها و موانع یادگیري مداوم از نظر اعضاي هیأت علمی علوم تربیتی

  938  جمیله حسنی فرد  ویژه) نیازهاي(ذهنی توان کم کودکان در محتوا وآموزش یادگیري هاي روش بررسی

  952  مریم غفارزاده  بررسی رویکرد معلم فکور در یادگیري مادام العمر

  965  مریم پورآقا  بررسی رویکردهاي فمینیستی به آموزش و یادگیري مداوم

  980  زبیده افراشته  بررسی فلسفه ارزشهاي مشوق آموزش و یادگیري مداوم

از راه دور و آموزش هاي الکترونیکی و  بررسی مقایسه آموزش هاي غیرحضوري،

  انتخاب مناسب ترین روش جهت ترویج آموزش و یادگیري مداوم
  991 سیدمحمدعلی میرجلیلی

  1008  زهرا رشیدي  برنامه درسی، یادگیري مداوم: توسعه پایدار

هاي مطرح در طرح پایدیا به عنوان عناصر یادگیري در آموزش گیري از روشبهره

  رمادام العم
  1020  مریم غفارزاده

  1034  سارا طوسیان خلیل آباد  پرسشگري؛ گامی در راستاي تحقق یادگیري مداوم



  صفحه  اول نام نویسنده  عنوان مقاله

اي هاي یادگیري مداوم در جهت توسعه حرفهپژوهی بر مهارتتأثیر اقدام

  1045  کامران شاهولی  معلمان

 تاثیر آموزش فلسفه براي کودکان بر تداوم یادگیري در بزرگسالی:  طرح پژوهش

  ترکیبی
  1053 هدیه شنبدي

  1071  خانیمسعود خنجر  تأملی بر مفهوم یادگیري مداوم بر اساس فلسفه پویشی وایتهد

  1091  زهره اسمعیلی  تاملی بر یادگیري مداوم با تکیه بر آراي هنري ژیرو

  1105 ماریا قربانیان  حور، حلقه مفقوده یادگیري مداومم-تبیین فلسفی یادگیري خدمت

  1123 حجت اله رحیمی نسب  کنفسیوس يبررسی یادگیري مادام العمر از منظر فلسفه تبیین و

تبیین و تحلیل شکاف نظریه و عمل در آموزش و یادگیري مداوم در نظام آموزش 

  عالی
  1136 سولماز نورآبادي

ن تحلیل محتواي کتب درسی تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی مبنی بر میزان توجه آ

  اي آموزش مداومبه نشانگره
  1148  فرزانه سنجري بامري

آموزش «با فرآیند » اخالق مبتنی بر فضیلت  فلسفه« تحلیل و بررسی  ارتباط 

  »مداوم
  1155 شیدا ریاضی هروي

هاي فلسفی (لیبرالیسم، پیشرفت گرایی، ها و رویکردتحلیل و بررسی ارتباط نظریه

  ) با آموزش و یادگیري مداومپایدارگرایی، انسانگرایی، رادیکالیسم و ...
  1166 زبیده سارلی

تحلیلی برآموزش هاي ضمن خدمت معلمان از نظر میزان توجه به مولفه هاي 

  آموزش مداوم در دوره متوسطه استان قم
  1183 مجید خاري آرانی

  1194 بهشته صفرپور  تربیت معلم و آموزش و یادگیري مداوم در آموزش وپرورش حرفه اي

  1205 نجمه احمدآبادي آرانی  فه هاي ذهنیت فلسفی ضرورت تحقق یادگیري مادام العمرتوسعه مؤل

هاي تدریس فعال و مشارکتی بر یادگیري مادام العمر در جایگاه و تأثیر روش

  آموزاندانش
  1217  زاده قوامزهرا تقی

  1235 پروین خزامی  جایگاه یادگیري و آموزش مداوم در تربیت بزرگساالن فیلسوف

  1250 معصومه مدور  مداوم در اندیشه تربیتی فارابی جُستاري بر اصول و اهداف یادگیري

چالش ها، آسیب ها و بسترهاي راهبردي آموزش و یادگیري مداوم از منظر 

  فلسفه تربیت اسالمی با تاکید بر سند تحوّل بنیادین

سید حسین نجاتی 

 موسوي
1265  

  1279 حسین مرادي  و کیفی آموزش و یادگیري مداومروي توسعه کمی ها و موانع پیشچالش

داللت هاي دیدگاه اخالقی اپیکوریسم در آموزش مداوم براساس اصول 

  تعلیم و تربیت جان دیوئی
  1293 فیاضی حمید

  1304  زینب ممبینی  رویکرد آیین کنفوسیوس به یادگیري مادام العمر و داللت هاي تربیتی آن

  1318  مولود سعوه  یادگیري مداوم رویکرد فمنیسم به آموزش و

  1330 گردمیثم کوه  العمرسفر به عنوان راهی براي یادگیري مادام

 هاي تدریس از دارالفنون تا عصر حاضر مبتنی بر یادگیريسیر تحول رویکرد روش

  العمرمادام
  1344  پروین صمدي

  1353  ی آفرین سلیماننوش  العمر ي کانونی یادگیري مادامشایستگی ها



  صفحه  اول نام نویسنده  عنوان مقاله

  شکاف دیجیتالی و تاثیر آن در زندگی و آموزش : نظریه ها و دیدگاهها
عاطفه عبدي حسین 

  آبادي
1368  

  1387 زهرا قنبرپور  فرهنگ یادگیري مداوم در تربیت دینی و ارزشهاي اخالقی کودکان

  1401 حیدر اسماعیل پور  مداوم یادگیري و اسالمی، تربیت فلسفه

  1407  علی ستاري  ش و یادگیري مداوم در عصر مدرنیتهمبانی معرفت شناختی آموز

  مبانی نظري  سواد دیجیتالی  گامی در راستاي تعمیق آموزش مداوم
عاطفه عبدي حسین 

  آبادي
1422  

 مبانی وپیش فرضهاي یادگیري مادام العمر در نظریه ابطال پذیري (معرفت شناسی

  تکاملی پوپر)
  1440  فریدون شکیبا نیا

  1449 رضا شیخه  مداوم  یادگیريساز  ینهزم هايمحیط

مطالعه پدیدارشناسی  تجربه یادگیري مهارت هاي سواد رسانه اي انتقادي دانش 

  آموزان با هدف ایجاد آموزش و یادگیري مداوم
  1464  سمیه کیارسی

  1481 رعلی بیرمی پو  رسیمفهوم مغفول یادگیري مادام العمر و ضرورت تغییر پارادیمی در برنامه ریزي د

  1492  فاطمه اسباره  نسبت تعلیم و تربیت با آموزش و یادگیري مداوم

  1506  مریم حسینی نسب  نظریه هاي یادگیري و تدریس در آموزش و یادگیري مداوم

  1516  آباديثریا رودي علی  العمرهاي یادگیري مادامنقش آموزش الکترونیکی در توسعه صالحیت

  1531  کبري احمدوند  مادام العمرنقش آموزش عالی در یادگیري 

  1542 کامران شاهولی  هاي یادگیري مداوم در معلماني مهارتپژوهی در توسعهنقش درس

  1550 آرزو زراعتگر دویم  نقش سازمان هاي مردم نهاد در آموزش مداوم

  1560  کبري احمدوند  نقش سواد اطالعاتی در یادگیري مادام العمردانشجویان

  1576  امیر مثنوي  ي نوین در تحقق یادگیري مداومنقش فناوري ها

واکاوي نسبت آموزش مداوم با حیات معقول: گامی در تبیین آموزش مداوم با 

  رویکرد اسالمی
  1594  صفورا سادات نژاد

  1609 رضا شیخه  العمر مادام یادگیري ةدهند رشدهاي تدریس ویژگیهاي آموزشی و روش

د العمر و نقش  سازنده آموزش و پرورش  در ایجا ویژگی هاي یک یادگیرنده مادام

  یک جامعه یادگیرنده با نگاهی به آموزش و پرورش ایران
  1627 فاطمه آشپز

 یادگیري تفکر دموکراتیک به عنوان شهروندان نقاد در یک برنامه آموزش مداوم 

  فلسفه  براي کودکان تا بزرگساالن: با تاکید بر آراي تربیتی دیویی و فریره
  1638 مرضیه حسین پناه

  1656  آنیتا همایون فرد  یادگیري خودراهبر معلمان، رویکردي جدید و گامی موثر در یادگیري مداوم

  1674  نرگس اکبري  یادگیري مادام العمر ضرورتی براي معلمان، نقش تسهیلگر مدیریت دانش

  1691 بخش حمیده فرح  فرهنگی سرمایه ارتقاي و جذب براي راهبردي مداوم یادگیري

  1698  تحسین مصطفی  هاي اجتماعییادگیري مداوم زبان در شبکه

  1713  زاده یوسف پروین  یادگیري مداوم و جامعه یادگیري، راهبردي براي رشد و تحول هوش معنوي

Lifelong learning: concepts, philosophical traditions and 
advantages  

  1723  پروانه آقاصفري
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  ایران تعمیق و توسعه یادگیري مداوم در نظام آموزشی براي  ییاهکارهار ارائه

  ،2کبري احمدوند1سهیال غالمی هره دشتی،

  چکیده

بنیان همبستگی اجتماعی، . امروزه نمی توان ،نقش آموزش و پرورش را براي آینده جامعه کم اهمیت شمرد

صلح و دوستی همگی به آموخته ها وآموزه هاي آموزش و پیشرفت اقتصادي، توسعه پایدار، تعالی انسانیت، 

. لیکن آموخته هاي دوران مدرسه، براي نیل به چنین اهداف متعالی، نارسا جلوه می کند.پرورش وابسته است 

درنتیجه، یک بازاندیشی بنیادي در ساختار، روش ها، محتوي، شیوه هاي سازماندهی و به ویژه تمرکز 

به گونه اي که فرد دریک فرایند . که به بهسازي آموزش و پرورش منجر شود، ضرورت داردبرراهبردهاي یادگیري 

دائمی، آگاهانه و مسئوالنه، درگیر یادگیري شود و تعهد خود را نسبت به خود آموزي ازطریق ایجاد، تقویت 

  .ارتقا دهد» یادگیري مداوم«وتثبیت رویکرد 

و ضرورت » یادگیري مداوم«وبه ویژه » یادگیري«، »آموزش«،» تربیت«در این مقاله ضمن بیان مفاهیم هدف 

هاي آن در پرتو تحوالت، به منظور توسعه آن در نظام آموزشی، ده راهکار عنوان و مورد بحث قرار گرفته شده 

گذر از یادهی به یادگیري، تحول در روش هاي تدریس، تقویت انگیزه هاي دانش آموزان در :که عبارتند از. است 

یان یادگیري،رشد خالقیت در فرایند یادگیري، تقویت یادگیري مشارکتی، توجه به آموزش کارکنان به ویژه جر

معلمان، تحول در سازماندهی برنامه هاي درسی،تنوع بخشی به منابع و ماخذ مورد مطالعه دانش اموزان،ارتقاء 

هریک از این راهکارها درتعامل با  نگري مقوله هنر و زیباشناسی در برنامه درسی و تدریس، رشد تخیل و اینده

  یکدیگر می تواند در تعمیق و توسعه یادگیري مداوم در نظام آموزشی مؤثر باشد

در روش تحلیلی، اطالعاتی که از . اسنادي است -کاربردي و روش مطالعه تحلیلی - این پژوهش از نوع بنیادي

شود که بتوان به پرسشهاي  اي سامان داده می گونه آید، به و کتابها به دست می طریق بررسی اسناد، مدارك

  .پژوهشی پاسخ داد

 موزشی ایران  آموزش مداوم، نظام آآموزش و پرورش،  تربیت ، تدریس، :کلید واژه

                                                           

  sgholami65@gmail.comکارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت،دانشگاه خوارزمی تهران،١  

          kobraahmadvand1393@gmail.com  خوارزمی تهراندانشجوي دکتري فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه  2
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  مقدمه

و پربهاترین دستاورد آدمی » اشرف صناعات«اهمیت ارتباط تعلیم و تربیت با انسان به اندازه اي است که آن را 

آنچه به حقیقت معرف آدمی است همانا ، بنیانگذاري . کرده و انسانیت انسان را مرهون آن دانسته اندقلمداد 

بشر تنها با تعلیم و تربیت آدم تواند شد وآدمی چیزي جز آنچه «کانت، در این باره می نویسد .تعلیم و تربیت است

بیت در بیان هلوسیوس، حکیم یونانی، توجه به نقش تر). 62،ص 1372شکوهی،(» تربیت از او می سازد، نیست

زمانی خواهدآمد که «وبه تعبیرنیچه » علمِ تعلیم و تربیت قادر به انجام هر کاري است«بدین گونه آمده است که 

لیکن این پیشرفت ها اگرچه کند؛ اما ). 116 ،ص 1370آدلر، (» زمان هیچ اندیشه اي، جز افکار تربیتی رانشناسد

آدمی در سیر تحول بینشی خود، در مرتبه نخست به ... «: الره دراین باره می نویسدمیا. محسوس بوده است

هیئت، سپس به علوم فیزیکی و آنگاه به زیست شناسی و اکنون به مطالعات علوم اجتماعی عالقه مند شده است 

ه به مقام علم و اینک نوبت جهانی ترین، ضروري ترین و قدیمی ترین فعالیت آدمی یعنی تعلیم وتربیت است ک

اما معناي دقیق تربیت و ) 121،ص1370میاالره،(» ارتقا یابد و این تحولی است که اینک ما شاهد آن هستیم

 چیست؟) آموزش، تربیت و یادگیري (مفاهیم مرتبط با آن 

 

  روش پژوهش

اطالعاتی که از طریق در روش تحلیلی، . اسنادي است - کاربردي و روش مطالعه تحلیلی -این پژوهش از نوع بنیادي

شود که بتوان به پرسشهاي پژوهشی پاسخ  اي سامان داده می آید، به گونه بررسی اسناد، مدارك و کتابها به دست می

گیري از منابع دست اول و  هاي مورد نیاز به روش اسنادي و با بهره براي پاسخگویی به سؤاالت اصلی پژوهش، داده.داد

شود و مورد بررسی تحلیلی قرار  آوري می جمع) و مقاالت مربوط دربارة موضوع تحقیق آثار مکتوب(منابع دست دوم 

  .گیرد می
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   فهوم یادگیري مداومم

یادگیري «، »یادگیري مادام العمر«، »یادگیري دردوران زندگی«:یادگیري مداوم، تحت عناوین دیگري مانند

یادگیري مداوم چیست؟ آیا یک روش است و یا یک ابزار؟ مقصد است یا فرایند؟ و باالخره . هم آمده است»مستمر

اوم، داراي کلیتی است که همه سطوح و محدوده آن کدام است؟در پاسخ به این پرسش ها باید گفت ،یادگیري مد

مراحل سنی را در برمی گیرد و در پی آن است تا محیط هاي یادگیري خارج از مدرسه را با محیط یادگیري 

یادگیري مداوم بیانگر آن است که هر . درون مدرسه ارتباط دهد و مرزهاي تصنعی یادگیري را از بین ببرد

آموزش «. ت و در نتیجه مدرسه دیگر جایگاه منحصر تعلیم و تربیت نیستمحیطی، بالقوه یک محیط یادگیري اس

این نوع آموزش، نظام . مداوم داراي جامعیتی است که کلیه اجزا و عناصر آموزشی و پرورشی را در برمی گیرد

نه آموزشی خاصی نیست، بلکه بستري است که هر طرح آموزشی جامع بر مبناي آن ایجاد می شود ، لذا باید زمی

   ).19 ،ص 1373ابراهیم زاده ، (» ساز پیشرفت و توسعه هر یک از اجزاي تشکیل دهنده نظام تربیتی باشد

ماهیت حقیقی در این نوع آموزش، تربیت آن گونه انسانی است که بیاموزد چگونه نیات و افکار خود را بیان کند ، 

انسان، موجود . عی خود را بازیابد و بازنمایدچگونه محیط را مورد پرسش قرار دهد و هر چه بیشتر شخصیت واق

کامل نشده اي است که فقط با برخورداري از آموزشی که سمت و سويِ آن یادگیري دایمی و همه جانبه باشد به 

بدین لحاظ آموزش و پرورشی که بر مبناي فلسفه آموزش مداوم ایجاد و گسترش یابد ، . شکوفایی خواهد رسید 

. ی وشکوفایی همه توانایی هاي بالقوه وجود انسانی را مورد توجه قرارخواهد دادبه تحقق رساندن هست

یادگیري مداوم، رشدي است که جهت آن را خود شخص «در تعریفی از یادگیري مداوم می نویسد ) 1981(گراس

فرد از  تنها ثروت واقعی که. تعیین می کند، یعنی فهم خویش و جهان و کسب مهارت ها و توانایی هاي جدید 

آموختن مداوم، یعنی فرح و شادمانی نحوه کار با اشیاء . کف نخواهد داد ، سرمایه گذاري بر روي خود است 

» ،شعف و شورآگاه شدن از برخی زیبایی هاي تازه جهان، لذت ساختن چیزي به تنهایی یا با دیگران

  ).86،ص1372فرجامی،(
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    اهمیت و ضرورت یادگیري مداوم

نام برده می » انفجار اطالعات« امروزي با آن روبرو است ، پدیده اي است که از آن تحت عنوان چالشی که انسان

حال این . آثار این تغییرات و تحوالت دست مایه کار بسیاري از نویسندگان و صاحب نظران قرار گرفته است. شود

به سه اثر این تحوالت ین تحقیق ؟در اسوال پیش می آید که این تحوالت  چه آثاري برنظام آموزشی می گذارند

  :شی اشاره می شودبر نظام آموز

مقیاس انباشت دانش در همه زمینه ها صرفاً بدین معنی است که ما نمی دانیم  :شانباشت بیش از حد دان  -1

باید انتقال یابد را چگونه انتخاب کنیم؟ چگونه سیل اطالعات را می توان ) دانشجویان(آنچه به دانش آموزان 

    طبقه بندي کرد؟ چگونه و با چه شیوه هایی باید آنها را انتقال داد ؟

با گسترش دانش . این پدیده حاکی از آن است که سیل اطالعات، دایم در حال نو شدن است :پدیده ناهمزمانی. 2

آن دشوار ایده ها اصالح می شود، به گونه اي که حتی با بازآموزي، امکان به روز کردن . جدید و کهنه شدن آن

    .است

برمبناي این ویژگی دانش آموزان مسایلی را می آموزند که ازنیازهاي فردي واجتماعی به دور : نامناسب بودن.  3

کینگ (اده نمی سازدحتی آموزش هاي فنی حرفه اي در اغلب موارد افراد رابراي نیاز بازارکار آم. است

  ).1374واشنایدر،

افراد کم سواد یا بی سواد نیاز ندارد که کارهاي تکراري انجام دهند، به افرادي دنیاي آینده به «به بیان تافلر 

نیازمند است که بتوانند به داوري هاي مهم و دقیق دست بزنند و راه خویش را در محیط هاي تازه پیدا کنند و 

از این رو مفهوم ). 1369تافلر ،(بتوانند روابط جدید را در واقعیتی که در حال تغییر است ، تمیز و تشخیص دهند 

تلقی شده است که نیل به جدید  به عصر ارتباطی ز کلیدهاي ورود به عنوان یکی ا» یادگیري در طول زندگی«

اهم راهکارهایی که می تواند، یادگیري مداوم را در نظام آموزشی . آن مستلزم، راهکارها و عملی کردن آن است

    :توسعه و تعمیق بخشد ، عبارتند از 
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    »یادگیري«به » یاددهی«گذر از : اول راهکار

آموزش متکی بر انتقال صرف محتوا و موضوعات ثابت، دیگر مناسب حال و آینده نیست، آنچه بیش از همه مورد 

است این موضوع که روح یادگیري مداوم را شکل می دهد ، می تواند » یادگیري چگونه یادگرفتن«نیازاست 

مدارس آینده باید دانش آموزان را «ل، بدین دلی. امکان سازگاري فرد را با دگرگونی هاي سریع آینده ممکن سازد

باید به » دیگران « تعلیم و تربیت  …آموزش خویش مبدل سازد » فاعل«بیرون آورده و به » مفعول«از صورت 

مبدل شود ، این دگرگونی بنیادي ، دشوارترین مسئله اي است که در دهه هاي » خویشتن « تعلیم و تربیت 

نظام ). 124،ص 1356پتروفسکی و دیگران، (» آموزش و پرورش مطرح می شود  آینده انقالب علمی به ویژه براي

نحوه اندیشیدن به . بیندیشند » چه«بیندیشند نه اینکه » چگونه«آموزشی باید به دانش آموزان بیاموزاند که 

ی اندیشیدن اگر چه یک فعالیت ذهنی است که از سرشت آدم. مراتب مهم تر از حفظ کردن اندیشه ها است 

البته این فرایند، به معناي . برمی خیزد، ولی چگونه اندیشیدن ، عملی است که نیازمند هدایت و تربیت است

معلم علم را نمی آفریند ، بلکه . وظیفه معلم، وظیفه قابله است«کاهش نقش معلمان نیست، به بیان سقراط 

کار اساسی وي آن . میانجی عمل می کند  کارگزار ارتباط است و میان شاگرد و سرچشمه هاي خالقیت به منزله

با ).  49 ،ص1374مایر، (» است که به شاگرد بفهماندکه در درون خود نیرویی داردکه مدخل روشنگري او است

فعلی که گرفتار آن آمده و متکی بر » نتیجه محوري« چنین رویکردي می توان امیدوار بود که نظام آموزشی از 

    .است هدایت شود» شیوه یادگرفتن«که متکی بر » د محوريفرآین«است ، به » یاددهی«

   

    تحول در روش هاي تدریس:راهکار دوم 

براي نیل به اهداف یادگیري مداوم ، ما به یک تحول اساسی و جدي در روش هاي تدریس که مبتنی بر تعامل 

تفکر «نویسندگان کتاب ارزشمند » .کالس درس باید مرکز تفکر باشد«. بین معلم و دانش آمور باشد، نیاز داریم

که مبنایی براي پرورش تفکر و روش حل در فصولی ازکتاب ، به طور مبسوط به برخی از رهنمودهایی » منطقی 

جواب  …آموزش روش تفکر، مهم تر از آموزش حقایق معین است «: مسئله در کالس درس است، پرداخته اند 

صحیح نسبت به جواب غلط ارزش تربیتی بیشتري ندارد بلکه آنچه معلم پس از شنیدن جواب دانش آموز انجام 
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اعتماد  …واژه فکر کردن به معناي موافقت کردن نیست  …کننده است  می دهد ، جنبه تربیتی داشته و تعیین

در جریان تفکر امري اساسی است، هر جا پرسش باشد خطا وجود دارد، فراگیر باید اطمینان حاصل کند که 

تفکر زمانی کامل می شود که معناي دریافتی از جانب دانش  …اختالف نظرش با معلم، مسئله ساز نخواهد بود 

    ).199-210 ،ص1371،اسمیت و هولفیش(» آموز ، در معرض آزمایش و کنکاش قرار گیرد

   

    تقویت انگیزه هاي دانش آموزان در جریان یادگیري: راهکار سوم

باید جریانی دانست که با مشعل عالقه و  یادگیري را اصوالً. یکی از مؤلفه هاي مهم فرآیند یادگیري، انگیزه است

این شعله هر گاه ضعیف شود آثار منفی قابل توجهی بر یادگیري می . انگیزه روشن می شود و تداوم می یابد

انگیزه همانند تفکر امري طبیعی . گذارد، ضمن این که یادگیري نیز می تواند موجد عالقه و انگیزه در فرد شود

فرآیند آموزش باید به گونه اي سازمان یابد که موجبات شادي و نشاط . و تربیت است است اما نیازمند هدایت

در جستجوي یادگیري بر خواهند آمد » خود«در این حالت آنان، . حاصله از یادگیري ، را در فراگیر به وجود آورد

ختن را با یادگیري پیوند اساس آموزش مداوم نیز آن است تا شادي و امید ، تجربه موفقیت و شوق حاصل از آمو. 

دهد به گونه اي که تجربه یادگیري همواره به صورت خاطره اي به یاد ماندنی و شیرین تداعی شود و این می 

بدین منظور باید از همان ابتداي زندگی به ویژه در آموزش هاي دوران کودکی، . تواند موجب تداوم یادگیري شود

ري را به ذائقه کودکان چشاند چراکه براي انجام تعلیم و تربیت واقعی، حالوت و شیرینی معارف علمی و جستجوگ

ابتدا باید انگیزه دانستن و کشف کردن درجوینده دانش به وجود آید و همین که این انگیزه نضج گرفت، وي را 

    .یاري کرد تا خود را به منابع دانش برساند و به نحو مؤثري از آن استفاده کند

 

    رشد خالقیت در فرآیند یادگیري: چهارم راهکار 

اگر یادگیري به معناي به وجود آوردن شرایطی بیان شود که .خالقیت، اساس یک آموزش و پرورش فعال است

تحت آن ، یادگیرنده آگاهانه روش هاي خود را براي رسیدن به هدف تغییر می دهد، این منظور باید در پرتو 

خالقیت، فرآیند تغییر و تحول، توسعه و دوباره سازي دانش موجود . ودموقعیت هاي خالق گونه هدایت و انجام ش
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مایر و وایزبرگ، تعریف ساده و . تایلر، خالقیت را شکل دادن تجربه ها در سازمان بندي هاي تازه می داند. است

» خته است خالقیت توانایی حل مسایلی است که فرد قبالً حل آنها را نیامو«روشنی از خالقیت ارائه داده اند 

تنظیم مجدد آنچه می دانیم براي . خالقیت آرایش مجدد و دوباره حیات ذهنی است). 31،ص1381حسینی،(

و مورد پرسش قرار دادن حقایق آشنا، » فعال کردن ایده هاي راکد«به بیان وایتهد، خالقیت .آنچه نمی دانیم

از وجود دانش آموز قرار دارد بلکه » ونبیر«از دیدگاه یک تربیت خالق، دانش آن چیزي نیست که در . است

از این رو به جاي آن که براي . دارد، که باید توسط فرد، ساخته و یا بازسازي شود» درون«اساساً ریشه در 

فراگیران اطالعات و دانش را آماده کنیم، بهتر آن است که آنان را در موقعیت هایی قراردهیم تا خود به جستجوي 

نتیجه این اقدام لذت حاصل از یادگیري، فعال بودن و در نتیجه توسعه آموزش مداوم . برآیند اطالعات و دانش ها 

    .خواهد بود

 

    تقویت یادگیري مشارکتی:پنجم راهکار 

به .دموکراسی به عنوان یک ایده اجتماعی وعاقالنه ترین راه زندگی افراد جامعه، باید درنظام آموزشی به وجود آید

این موضوعی است که در .عبارتی گویاتر، نظام آموزشی بایددانش آموزان را براي یک جامعه دموکراتیک آماده کند

ی به دموکراسی چیزي بیش از نوع حکومت و رژیم نگاه دیوئ. پیشرفت گرایی موردتوجه خاص قرارگرفته است

تصوردیوئی ازآموزش وپرورش دموکراتیک، بی آنکه مختص شکل حکومت امریکا یانهاد هاي «.سیاسی است

سیاسی ویژه اي باشد، تصوري مبتنی بر معرفت شناسی و جامعه شناسی است که خصیصه آن راروح آزمایشگري 

زندگی مشترك وتوأم «به عقیده دیوئی، دموکراسی در وهله نخست . )141،ص 1382گوتک، (» تشکیل می دهد

در درجه اول یک شیوه زندگی جمعی و یک شیوه «دموکراسی ). 64 ،ص1369نلر،(» با تفاهم ومعاضدت است

دموکراسی شکل رابطه اي است که در آن کامل ترین و آزادترین ). 180، ص 1368کانل ، (» انتقال تجربه است

ل درمیان اعضاي جامعه وجود دارد و آموزش و پرورشِ حقیقتاً دموکراتیک، در محیط مدرسه آزمایش فعل و انفعا

هر نوع مانعی که سد راه تعامل گروهی شود، به مشارکت گروهی خلل وارد .گرا یا کاوش مدار قابل تحقق است 

ه راستی دموکراتیک باشد، می کند و هر نوع استثمار انسان، روحیه تجربه گرایی مشترك جامعه اي را که ب
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از این رو، دموکراسی، یک وضعیت جامعه است که در آن روابط اجتماعی به طور منصفانه . تضعیف می کند

لذا . در این جامعه، اهداف را نه یک قدرت خارجی بلکه خود تعیین می کند. متوازن می شود و هدایت می شود

جامعه اي که انواع بیشتري از . راتیک زندگی جستجو کردهدف آموزش و پرورش را باید در درون روند دموک

منافع مشترك و متقابل میان اعضاي خویش را ترغیب می کند، آگاهانه و همواره سرگرم بازسازي فعالیت هاي 

خویش است تا براي همه اعضاي خود امکانات بیشتري را براي دستیابی به یک زندگی پربارتر فراهم سازد و این 

لذا اهداف آموزش و پرورش و اهداف جامعه دموکراتیک، . فه آموزش و پرورش دربسط دموکراسی استدقیقاً وظی

جامعه چون دموکراتیک است، آموزشی است و آموزش وپرورش خود، بنیانی براي جامعه . یکسان است

براي آن که . از دیدگاه پیشرفت گرایی، دموکراسی وآموزش و پرورش به یکدیگر وابسته اند. دموکراتیک است

مدرسه باید باعث پیشرفت و ارتقا در حاکمیت . مدرسه بتواند دموکراسی را بیاموزد خود باید دموکراتیک باشد

دانش آموز، بحث آزاد عقاید، برنامه ریزي مشترك دانش آموزان و کارکنان و سهیم شدن همگان در تجربه تربیتی 

براي نیل بدین هدف شرط نخست آن است که محیط . شود؛ البته این به معناي آزادي بی حد و حصر نیست

چنین تعلیم و تربیتی .مدرسه و فرآیند فعالیت هاي آموزشی، خود برخوردار از مفاهیم و عمل دموکراتیک باشد 

باید احترام به شخصیت افراد ، پذیرش آنان ، توجه به تفاوت هاي فردي، ایمان به استعدادها و کوشش در جهت 

  .آن استعدادها و نیز روش همکاري و مشارکت را، سرلوحه عمل قرار دهد زمینه سازي رشد

   

    توجه به آموزش کارکنان سازمان به ویژه معلمان: راهکار ششم

آموزش جریانی . آموزش، مترادف سازندگی و تحول است و موجب ارتقاي توانمندي هاي نیروي انسانی می شود 

. وگرایش هاي مناسب براي ایفاي نقش را در موقعیت ها فرا می گیرند است که افراد طی آن آگاهی ها، مهارت ها

آموزش باعث ارتقاي قدرت درك، تجزیه و تحلیل، شناخت، بینش و بصیرت، براي انجام وظایف محوله و نیز 

بدون نادیده (در نظام آموزشی، از جمله عوامل مهم و تأثیرگذار . رویارویی با چالش هاي جدید شغلی می شود

کیفیت تربیت، کارآیی و کفایت کسانی است که در سمت معلم، کارگردان اصلی صحنه ) فتن تأثیر سایر عواملگر

هیچ تعلیم و تربیتی نمی تواند فراتر «: این اهمیت به حدي است که باید اذعان کرد. هاي تعلیم و تربیت هستند 
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یت و تثبیت یادگیري مداوم ، باید نقش بدین لحاظ در راستاي تقو» .از سطح توان معلمان خود پیشرفت کند

  :معلم متحول شود؛ چنین تحولی مدیون چهار اقدام اساسی

   

  :توجه به انتخاب و استخدام معلمان ومعیارهاي اصولی آن. 1

  :و توجه خاص به آموزش هاي ضمن خدمت آنان) تربیت معلم (اصالح آموزش معلمان . 2

  :ایجاد نظام شایستگی معلمان. 3

    ).48 ،ص1376نفیسی، (ایجاد شرایط و امکانات پژوهشی براي معلمان عالقه مند است . 4

دگرگونی هاي نظام آموزشی، . عوامل چهارگانه فوق، به طور نظام مند بر کارآیی و کیفیت معلمان اثر می گذارد

رسی ، تحول گسترش و تنوع رشته ها و موضوعات درسی ، مشاغل و حرف، تحول در روش هاي تدریس و کتب د

در شیوه هاي ارزشیابی و غیره، از جمله دالیلی است که ایجاب می کند کارگزاران نظام آموزشی، به ویژه معلمان، 

نتایج و ثمرات این اقدام بر فرآیند تدریس اثر . تحت دوره هاي آموزش علمی، سیستماتیک و هدفمند قرار گیرند

توجه به تربیت معلم و نیز . ید دانش آموزان کمک خواهد کردخواهد گذاشت و به توسعه و گسترش رفتارهاي جد

دوره هاي کارآموزي و بازآموزي آنان، به انحاي مختلف وآشناکردن معلمان با تحوالت وگسترش دانش، توانش و 

 نگرش آنان نسبت به ابعاد گوناگون فرآیند آموزش و یادگیري به مثابه با ارزش شمردن توانایی هاي بالقوه و عملی

به عبارتی ، پرورش روح یادگیري مداوم در نظام آموزشی، مستلزم معلمانی .آنان در حوزه تعلیم و تربیت است 

بصیرت حرفه اي دارند و می توانند مهارت ها و .است که شوق آموختن و یادگیري در وجود آنان شعله ور است 

    .ی بر دانش آموزان داشته باشندتوانایی هاي خود را به منصه ظهور رسانند و تأثیري نگرشی و علم

    تحول در سازماندهی برنامه هاي درسی: راهکار هفتم

اینکه محتوا و تجارب یادگیري چگونه : از جمله سؤاالت مطروحه در عرصه برنامه ریزي درسی، سازماندهی است

سازماندهی برنامه هاي الگوهاي متعددي در بحث . باید انتخاب و تنظیم شوند تا نیل به اهداف تربیتی میسر شود

درسی ارائه شده است که هر یک بر عقاید و فلسفه تربیتی ویژه اي استوار است، لیکن پرداختن به آن خارج از 

. آنچه باید بر آن تأکید شود، تحول و تنوع در الگوهاي سازماندهی برنامه هاي درسی است. بحث این مقاله است
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 اده اند که یک طرف آن موضوع محورنامه درسی را در یک پیوستار نشان دانواع الگوهاي بر) 1990(مایر و مایرز 

موضوعات : براین اساس می توان حدفاصل آن را بر مبناي سازماندهی. و طرف دیگر آن دانش آموز محوراست

  :مجزا، موضوعات وسیع، مارپیچی، پایه مشترك، کارکردهاي اجتماعی، فعالیت محور و انسان گرایانه قرار داد

پذیرش و اجراي یک .موضوعات مجزا که شیوه غالب سازماندهی نظام آموزشی است عمالً فاقد کارآیی است

یادگیري در مدرسه را به یادگیري درمحیط هاي واقعی نزدیک خواهد کرد   وچند موضوعی رهیافت بین رشته اي

ان درقبال تجارب آموزشی، خواهد فرآیند یادگیري را عمیق تر و پایدارتر خواهد کرد و از بی انگیزگی فراگیر

عالوه بر آن پذیرفتن راهبردهاي جدید، به نظام آموزش و پرورش امکان خواهد داد تا پاسخگوي مقتضیات . کاست

 : و شرایط حاکم در محیط متحول امروز باشد که اهم آن عبارت اند از

 

 .الف پاسخی مثبت به پدیده انفجار اطالعات 

 

 .ه ایجاد یک جامعه آموزندب پاسخی مثبت به اندیش

 

 ):1369مهر محمدي ، (ج پاسخی مثبت به ضرورت ایجاد یک نظام تحصیلی انسانی تر

 

    تنوع بخشی به منابع مورد مطالعه دانش آموزان: راهکار هشتم

، در نظام فعلی آموزش و پرورش ، منابع و ابزار یادگیري در غایت سازمان یافتگی تدوین و ارائه می شود و کتاب

رایج ترین منبع و ابزار یادگیري است کتاب درسی به عنوان جلوه شناخته شده، تعریف شده و غیرقابل انعطافی 

است که مسئولیت معلم را در حد اجراي تمام و کمال آن تنزل می دهد و استقالل معلم و دانش آموز را به 

در حالی که منابع باید به گونه اي انتخاب، . دمخاطره می افکند، چرا که آنان در انتخاب منابع درسی نقشی ندارن

ایجاد تحول بنیادي، مستلزم ایجاد تحول بنیادي در مؤلفه . تقویت کند اتدوین و ارائه شود که شوق به یادگیري ر

تربیت معلم کشور است ، یعنی تا زمانی که معلمان از قابلیت هاي حرفه اي بیشتري برخوردار نشده اند، نه تنها 

صار تمرکز گرایی و اتکا به کتاب درسی امکان پذیر نیست، بلکه معلمان نیز خود از الگویی غیر از این، شکستن ح
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میزان اتکاي «این مطلب را آیزنر  در قالب قانونمندي این گونه بیان می دارد که . حمایت و استقبال نمی کنند

یت معلم و قابلیت هاي حرفه اي معلمان انحصاري به کتاب درسی، مبین وجود نارسایی هاي جدي در زمینه ترب

به عبارت دیگر کمبودهاي دانشی، توانشی و نگرشی که بعضاً در معلمان ). 12 ،ص1369مهر محمدي،(است 

در حالی که، هر اندازه از . وجود دارد، کمتر اجازه می دهد تا مسئولیت بیشتري به آنان در این زمینه داده شود

و این مهم به محیط واقعی آموزش و تحت تأثیر تعامل میان معلم و دانش آموز  قطعی کردن برنامه پرهیز شود

نزدیکتر شود، به همان اندازه، تمایل و انگیزه براي یادگیري افزایش وامکان تحقق یادگیري معنی دار و 

یف مبرهن است که محدودکردن تعامل معلم و دانش آموز به منبع خاص، ضمن تضع. پایدارافزایش خواهدیافت

   . استقالل و آزادي عمل آنان ، از جستجوي آنان در دیگر منابع دانش، به طور محسوس خواهدکاست 

 

    ارتقاء مقوله هنر و زیباشناسی در برنامه درسی و تدریس: راهکار نهم

برخی از صاحب نظران، جو غالب و حاکم بر آموزش و پرورش را به دلیل حاکمیت جریانی مکانیکی علمی مورد 

چنین انگاره اي با روح تربیت مغایرت داشته و آن را از خالقیت و نوآوري ، انگیزه و عالقه تهی . انتقاد قرار داده اند

، با اتکاي رویکرد رفتاري. ، درخور تعمق استآسیب هایی که از این نگرش متوجه نظام تربیتی می شود. می کند

ئوري مدیریت علمی فردریک تیلور دارد، پیامدي جز، کاهش به ایده کارآیی که ریشه در تجارت و صنعت و نیز ت

 Lunenburg Ornestein(دادن آموزش و یادگیري به رفتارهاي دقیق و فعالیت هاي اندازه گیري شده ندارد 

.1996 p:412 .( این . این دیدگاه در اندیشه هاي ثرندایک و سایر اصحاب رفتارگرا به وضوح به چشم می خورد

بود و در واقع نوعی تلقی تجویزي  پیِ علمی کردن تعلیم و تربیت، در چهارچوب الگوي ابزار هدفصاحب نظر در 

روزي فراخواهد رسید که ما « : وي در نقل قولی مشهور می گوید. ، مکانیکی و تکنولوژیکی از تربیت ارائه می داد 

ا نیز تحت استیالي خود خواهیم همان گونه که حرارت و نور را مسخر خود ساخته ایم، روح ها و جان ها ر

در این نگرش، نتایج از قبل به دقت طراحی و تعریف ).1990،به نقل از ثرندایک 1369مهر محمدي ، (» داشت

ارزشیابی از نتایج بر مبناي . می شوند، و یادگیري در یادگیرنده، همانند شکل گیري مواد خام شکل می گیرد

. ی گیرد وهرآنچه کمی وقابل اندازه گیري باشد ،موضوعیت می یابد استانداردها ومالك هاي عینی انجام م
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ومقوله » هنر«پیامدهاي این نگرش، متعدد است که از جمله، دور ماندن و در حاشیه قرار گرفتن موضوع 

برخی از نمودهاي ) پنهان(درتشریح برنامه درسی ضمنی » تصورات آموزشی«آیزنر در کتاب . است» زیباشناسی«

. یان می کند که از جمله آن، نحوه زمان بندي و زمانی است که به هر درس اختصاص داده می شودآن را ب

نامشخص بودن جایگاه زمانی درس هنر، بیگانگی با آن را می رساند چرا که تصور می شود هنر نوعی سرگرمی و 

رزیده و باسابقه براي آن براي رفع خستگی است، و نیازي به تفکر و آموزش جدي ندارد، در نتیجه، معلمان و

    .)  Eisner , 1994 .P P 100-106 (وجود ندارد

با چنین نگرشی، تنها به مهارت هاي شناختی توجه می شود و عمالً مقوله هاي حیطه عاطفی، هنر و زیباشناسی 

دارد شده باشد، بنابراین هر آنچه کمی، قابل اندازه گیري و استان. از دستور کار فعالت هاي تربیتی خارج می شود

    .اهمیت و اولویت می یابد 

 

    رشد تخیل و آینده نگري: راهکار دهم

تخیل، یکی از کنش هاي عمده ذهن و از عالی ترین قواي آدمی است و بیش از هوش، انسان را از حیوان متمایز 

به بیان انیشتن . شعور مبتنی بر خیال، درست مانند هشیاري مبتنی بر ادراك می تواند ارزشمند باشد. می کند

دن محدود است، در صورتی که میدان در نفوذ کر» علم«قدرت . »از علم بیشتر است) تخیل(اهمیت تصور «

تمام ابداعات و اختراعات بشري، ابتدا در تخیل انسان تجلی کرده، سپس صورت . بی حد و مرز است» تخیل«

گاهی یقین پیدا . من الهام و قضاوت شهودي را باوردارم«: وي در بیانی دیگر می گوید. عمل به خود گرفته است

قدرت تخیل بسیار مهم تر از دانش است، زیرا . نمی توانم دلیلی ارائه کنممی کنم که کارم درست است ، ولی 

تعابیر زیباي ). 28 ،ص 1380دیوید،(» دانش محدود است، در حالی که قدرت تخیل همه جهان را دربرمی گیرد

و به » تقوه تخیل انسان خداگونه اس«: به بیان گلن کالرك: دیگري در ارتباط با اهمیت قوه تخیل قابل ذکر است

استعداد قوه تخیل، سرچشمه عظیم فعالیت انسان و منبع «تعبیر دوگلد استوارت فیلسوف شهیر اسکاتلندي، 

). 41 ،ص 1373مالتز، (» با از بین بردن این استعداد، انسان، هم ردیف حیوانات می شود. اصلی پیشرفت او است

وجهی قرار گیرد، باید هرگونه آینده نگري را نیز اگر رشد تخیل در نظام آموزشی مطرود و یا حداقل مورد بی ت
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   .ازعرصه تربیت کنار گذاشت و این آن چیزي است که متأسفانه در عمل رخ داده است

 

    نتیجه گیري

در این فرایند، باید . است» تربیت«ویادگیري زمینه اي براي » یادگیري«ابزاري در خدمت » تدریس«و » آموزش«
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دار شهرستان العمر زنان خانه اي در توانمندسازي مادامهاي مهارتی مراکز آموزش فنی و حرفه ارزیابی نقش آموزش

  بوشهر

  ٣، بی بی عفیفه حامدي٢فاخته ماهینی ،١معصومه کوه گیلوزاده

  چکیده

العمر  اي در توانمندسازي مادامهاي مهارتی مراکز آموزش فنی و حرفه ارزیابی نقش آموزشهدف تحقیق حاضر  

اي را دیده هاي فنی و حرفه نفر از زنانی که آموزش 120نمونه آماري شامل . دار شهرستان بوشهر بودزنان خانه

ابزار گردآوري اطالعات شامل . شدنفر از زنان گروه همتا که آموزشی دریافت نکرده بودند می 120بودند و تعداد 

و  81/0 با پایایی )1965(نفس کوپر اسمیت  ، عزت84/0با پایایی ) 1982(سه پرسشنامه خودکارآمدي شرر 

ی بود و به کمها، پژوهش از نظر هدف، کاربردي و از نظر نوع داده. بود 79/0با پایایی  محقق ساخته خودکفایی

داري بین  نتایج حاصل از همبستگی متغیرها حاکی از وجود رابطه مثبت معنی .اي انجام شدمقایسه –روش علّی 

بین خودکارآمدي . بود) نفس خودکفایی، خودکارآمدي، عزت(زنان اي و توانمندسازي هاي فنی و حرفه آموزش

مهارتی  هاي داري که آموزش بین زنان خانه. زنان آموزش دیده و زنان آموزش ندیده تفاوت معناداري وجود دارد

بین . نفس و خودکفائی بر حسب میزان تحصیالت تفاوت معناداري وجود دارد عزت اند از لحاظ خودکارآمدي، دیده

نفس و خودکفائی بر حسب سن تفاوت  عزت اند از لحاظ خودکارآمدي، هاي مهارتی دیده داري که آموزش زنان خانه

  .معناداري وجود دارد

  

  العمر، زنان بوشهر ي، توانمندسازي ماداما حرفهمهارتی، مراکز فنی و  هاي آموزش :کلیديواژه هاي 

  

  مقدمه. 1

است پذیري و توانایی بیشتر براي استفاده از محیط پیرامون  آموزش ابزاري براي درك زندگی بهتر و انطباق

را به عنوان مهارت . هم چنین آموزش پایه و اساس رشد و توسعه نیروي انسانی است). 1389سلیمان نوري، (

هایی هستند که دانش و  هاي مهارتی، آموزش آموزش. توان تعریف کرد توانایی انجام وظایف و حل مشکالت می

براي استخدام شدن یا ماهر شدن و متخصص شدن در کسب و کار  کار خاصهاي عملی مورد نیاز کسب و  مهارت

هاي کاربردي،  آموزش اشاره دارد که به کسب مهارتهایی از  ها به جنبه این نوع آموزش. دهد فعلی را ارائه می

یکی از ابزارهاي مهم تربیت نیروي ). 1393، و همکاران عطارنیا(شود  عملی و دانش پایه درباره شغل منجر می

را براي ورود به  ها آنهایی به فراگیران  که با ارائه مهارت ردیگ یمي صورت ا و حرفههاي فنی  انسانی توسط آموزش

 نیتر مهمي در واقع ا حرفهسازمان آموزش فنی و ). 1393 ،و کرمی سیالنه(سازد  یمکسب و کار آماده  دنیاي

                                                 
  m.kuhgiluzade@yahoo.comواحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسالمی، بوشهر، ایران، ، گروه علوم تربیتی .1

  fakhteh_mahini@yahoo.comواحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسالمی، بوشهر، ایران، ، گروه علوم تربیتی . 2

  hamedi.a2010@gmail.com واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسالمی، بوشهر، ایران،، گروه علوم تربیتی. 3
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ی کار بوده و به دلیل رسالت قانونی خود در فراهم الملل نیبکانون مهارتی و کاربردي کشور و مرتبط با سازمان 

سازگارنژاد، (است ي برخوردار ا ژهیوکردن زمینه آموزش همگانی و اشاعه فرهنگ کار و کارآفرینی از جایگاه 

 کردیرواین . شود می رویکردها در گفتمان رشد زنان یاد نیتر از مهمتوانمندسازي زنان به عنوان یکی ). 1382

بانک . شود ، از آن به عنوان محور و هدف اصلی در رشد نیز قلمداد میگردد یمموجب رشد زنان  نکهیابر  عالوه

به رشد و در  در کمک تیاولوبه عنوان یک  فقر وجهانی، توانمندسازي را به عنوان یکی از عناصر اصلی در کاهش 

ي توانمندسازي ها شاخص نیتر مهم ی ازکی .داند یمي ریتأثفرآیند اجراي یک استراتژي براي رسیدن به چنین 

از سویی مهارت هم شاخصی در تشکیل مفهوم توانمندسازي است و از . زنان، بحث ایجاد مهارت در زنان است

افزایش مهارت زنان و نیز عواملی که سبب این افزایش . گردد یمدستاوردهاي توانمندسازي تلقی  از گریدسوي 

داراي مزایاي مهمی هستند که هم شکوفایی زنان را در پی دارد و هم سبب بهبود کیفیت زندگی  شوند یم

 العمر مادامتوانمندسازي ). 1390، و همکاران ضیایی(خواهد داشت پی  را درشود و بالطبع رضایت آنان  می

هدف از . است محدود کردن آن به دوره زمانی مشخص بدون فرآیندي از کسب دانش از گهواره تا گور،

تطابق با محیط و ارتقاي کیفیت و کمیت زندگی فرد  زا و تنش، بقا در دنیاي پرتالطم العمر مادامتوانمندسازي 

نخستین . توانمندي حاوي سه عنصر یا مفهوم مشترك در غالب تعاریف و مفاهیم است). 1389افضل نیا، (است 

 ییزا اشتغالآموزش و . باشد یم) یخودکفائ( ییزا اشتغال و مانند آموزشیی رهایمتغعنصر، منابع است که شامل 

، عاملیت زنان به این باشد یمدومین عنصر، عاملیت . دیآ یمتوانمندي به شمار  کننده عیتسراز عوامل ) یخودکفائ(

به  خدمات در نظر گرفت، بلکه خود زنان باید کنندگان افتیدرموضوع اشاره دارد که زنان را نباید فقط به عنوان 

ي مهم زندگی و کنترل بر منابع و تصمیماتی ها انتخابعنوان بازیگران اصلی در فرآیند تغییر به ویژه در تدوین 

یا نتایج و پیامدهاست که  دستاوردهاسومین عنصر، . مهمی در زندگی ایشان دارند، در نظر گرفته شوند تأثیرکه 

ي دستاوردهاتواند از برآورده شدن نیازهاي اساسی تا  می دستاوردها. شود در اثر فرآیند توانمندسازي ایجاد می

و  شکوري( ردیبرگمشارکت در زندگی اجتماعی را در  و يخودکارآمدداشتن،  نفس عزتي مانند تر دهیچیپ

  ).1386، همکاران

ي نگرش فرد نسبت به خود در ایجاد شکست یا موفقیت وي تأثیر  تحقیقات متفاوت نشان داده است که نحوه

دانند  ي تالش و پیگیري افرادي که خود را انسانی توانا و کارآمد و با استعداد می همچنین عملکرد و نحوه. دارد

دانند عوامل زیادي بر موفقیت افراد در زندگی  استعداد می بسیار متفاوت از کسانی است که خود را ضعیف و بی

د به افراد کمک کند و مسیر رسیدن به موفقیت را توان خودکارآمدي به عنوان یک عامل شناختی می. مؤثر است

، در زمینه خودکارآمدي ها یکی از دیدگاه .برایشان هموار سازد؛ بنابراین شناخت این عامل اهمیت فراوان دارد

پردازان دیدگاه شناختی است که هیچ مکانیسمی را  بندورا یکی از نظریه. نظریه شناختی اجتماعی بندورا است

وي معتقد است که خودکارآمدي بر شیوه فکر کردن، . داند خودکارآمدي در کنترل عملکرد نمیپرنفوذتر از 

وي انتظارات ویژه کارآمدي را نسبت به سایر انتظارات داراي . گذارد احساس کردن و برانگیختگی افراد تأثیر می

قوي در مورد توانایی خود در مقایسه با از نظر او افراد با باورهاي . داند تر در انگیزش و عمل انسان می نقشی حیاتی

دهند، در  افرادي که باور ضعیفی از توانایی خود دارند در انجام تکالیف کوشش و پافشاري بیشتري به خرج می

  .کنند شوند و از راهبردهاي شناختی بیشتري استفاده می برابر موانع دیرتر تسلیم می

هاي مهارتی، هدف در این تحقیق، ارزیابی نقش  ي در حوزه آموزشا حرفهبه نقش مراکز آموزش فنی و  با توجه

ي شهرستان بوشهر ا حرفهدر مراکز آموزش فنی و  دار خانهزنان  العمر مادامهایی در توانمندسازي  چنین آموزش
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ان ي و سایر زنا حرفهتحت آموزش مراکز فنی و  دار خانهي بین زنان ا سهیمقاعبارتی محقق در صدد است  به .است

این  العمر مادامي تا چه اندازه در توانمندسازي ا حرفهانجام دهد تا مشخص شود مراکز آموزش فنی و  دار خانه

  .بخش از نیروي انسانی جامعه کارآمد هستند

 

  مبانی نظري . 2

استفاده کارگیري و  ي پایدار و پیشرفت واقعی جوامعی چون ایران، منوط و وابسته به به امروزه دستیابی به توسعه

ي انسانی یعنی زنان است و مشارکت اجتماعی زنان در معناي شرکت و  هاي نیمی از جامعه از توانمندي

یک ضرورت دو جانبه هم براي زنان و هم براي  گیري و تصمیم سازي در جامعه تأثیرگذاري بر فرایند تصمیم

مردان و برنامه ریزان،  ساسی دولتبا توجه به مشکالت تاریخی، فرهنگی، مسئولیت ا.شود جامعه محسوب می

شناخت و رفع موانع این مشکالت و توانمندسازي زنان براي باال بردن قدرت و توان مشارکت اجتماعی ایشان 

ها، متکی بر سهم برتر  هایی چون قرار گرفتن در روند توسعه، حافظ کرامت و حقوق انسان دارا بودن ویژگی .است

ماعی در تولید ملی، برخورداري از سالمت و رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، ي اجت منابع انسانی و سرمایه

هاي برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر، فساد و تبعیض از عوامل مهم در  فرصت

  .شود آموزش زنان محسوب می

 سنجش براي مهم هاي از شاخص یکی عه،توس نظریات در انسانی عاملیت مفهوم شدن مطرح با حاضر، عصر در

 زنان تعداد که آنجا از حاضر، پژوهش در .باشد می قشر توانمندسازي این سطح و زنان وضعیت کشور، هر ي توسعه

 اعتیاد یا مهاجرت زندانیان، تعداد افزایش اجتماعی، جرائم نرخ افزایش طالق، نرخ جهت افزایش به خانوار سرپرست

 طرفداران .است گردیده متمرکز پذیر آسیب قشر این توانمندسازي بر توجه دارد، صعودي روندي خانوار سرپرست

 اند، یافته گسترش جهان کشورهاي ي در همه تنها نه سرپرست زن خانوارهاي که معتقدند فقر شدن زنانه ي نظریه

 شود می افزوده گیرند، می قرار درآمد کم جمعیت در که زن سرپرست خانوارهاي تعداد بر فزاینده طور به بلکه

 هاي فرصت دسترسی به ضعف همچون، زایی آسیب عوامل با اغلب زنان از گروه این )1389، و فرضی زاده فیروزآبادي(

 صورت در که باشند می مواجه روانی و روحی مشکالت و مستمر درآمد نداشتن سوادي، کم یا سوادي بی شغلی،

 بر که عمومی وفاق وجود، این با .کرد خواهند تحمیل جامعه به هنگفتی را هاي هزینه جانبه همه هاي حمایت فقدان

 محلی، هاي دستگاه از بسیاري که شده موجب دارد، وجود سرپرست خانوار زنان دانستن پذیر آسیب ي مسئله سر

 و تواناسازي جهت در و بدانند ها آن هاي خانواده و زنان این مسائل از گشایی گره اندرکار را دست خود جهانی، ملی،

  )1386حمیدي،  و فرمعید( .فعالیت کنند مطلوب اجتماعی و اقتصادي توسعه سطح به رسیدن تا آنان از حمایت

اي وسیع از  در ادبیات مربوطه، براي تعریف این مفهوم به گستره. از توانمندسازي تعاریف متعددي ارائه شده است

کنترل داشتن و دسترسی به منابع، احساس استقالل و اعتماد به نفس بیشتر و غیره مفاهیمی نظیر، حق انتخاب، 

ي آن،  کنند که به وسیله توانمندسازي زنان را فرایندي تعریف می 4براي نمونه، کلر و ام بی وو. اشاره شده است

د؛ و از حقوق خود براي دهن دهی خودشان توانمند شده و اعتماد به نفس خودشان را افزایش می زنان براي سازمان

. کنند گردد، دفاع می شان می که منجر به از بین رفتن جایگاه فرودستی انتخاب مستقل و کنترل بر منابع

یابی بیشتر زنان به منابع و کنترل بر زندگی خود تعریف کرده  طور، اگبومه، توانمندسازي را به معناي دست همین

                                                 
4- Kaler and Mbewe 
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  ).1382کتابی و همکاران، (شود  ها می س بیشتري در آنکه موجب احساس استقالل و اعتماد به نف

از منظري دیگر، تواناسازي یک زن، به این مفهوم است که وي براي انجام برخی از کارها توانایی جمعی پیدا 

هاي جنسیتی در جامعه  شود و یا در مقابله با تبعیض این امر به رفع تبعیض میان زنان و مردان منجر می. کند می

دهد که توانمندسازي حاوي سه عنصر یا مفهوم مشترك در  بررسی تعاریف مذکور نشان می. گردد واقع میمؤثر 

باشد و از  نخستین عنصر، منابع است که شامل متغیرهاي آموزش و اشتغال می. قالب تعاریف و مفاهیم است

عاملیت زنان به این موضوع دومین عنصر، عاملیت است . رود ي توانمندسازي به شمار می کننده عوامل تسهیل

کنندگان خدمات در نظر گرفت، بلکه خود زنان باید به عنوان  اشاره دارد که زنان را نباید فقط به عنوان دریافت

هاي مهم زندگی و کنترل بر منابع و تصمیماتی که تأثیر  بازیگران اصلی در فرایند تغییر به ویژه در تدوین انتخاب

سومین عنصر، دستاوردها یا نتایج و پیامدهاست که در اثر . د، در نظر گرفته شوندمهمی در زندگی ایشان دار

توانند از برآورده شدن نیازهاي اساسی تا دستاوردهاي  دستاوردها می. شود فرایند توانمندسازي ایجاد می

کتابی و (ند گیرنفس داشتن، مشارکت در زندگی اجتماعی، سیاسی و غیره را در برمی تري مانند، عزت پیچیده

  ).1382همکاران، 

است که از نظر  5سازي تواناسازي ساراالنگه هاي مهم در رابطه با مسائل زنان، نظریه در این راستا، یکی از نظریه

طرفداران این نظریه، برآورده ساختن نیازهاي اساسی از حقوق اولیه تمام افراد است و هر فردي باید امکان این را 

هاي خود استفاده کند، بنابراین، زنان باید بیاموزند که با خودباوري و  ها و خالقیت داشته باشد که از تمام توانایی

در چارچوب این  .ها چه در خانواده و چه در جامعه شرکت کنند زیع مسئولیتاعتماد به نفس در پذیرش و تو

هاي رسمی و غیررسمی و تمرین  نظریه، ترویج تفکرات نوین براي تولید بیشتر و آموزش براي ایجاد کار در بخش

که ترکیبی  شود، این نظریه ي تواناسازي تلقی می مدت در نظریه هاي کوتاه هاي اجتماعی، هدف حضور در سازمان

هاي  کند با تواناسازي زنان از طریق ترویج فکرهاي نو، آموزش ي رفاه، برابري و فقرزدایی است، تالش می از نظریه

به خصوص زنان (هاي زنان  هاي اقتصادي، ارتقاي آگاهی همه اعضاي جامعه از نقش مهارتی براي فعالیت در بخش

هاي استواري براي اقدامات بعدي در تأمین نیازهاي راهبردي و  هها، پای و بهبود سطح رفاه آن) سرپرست خانوار

  :مرحله مشخص شده است براي این چارچوب نظري پنج. ها فراهم کند ي عرصه ها در همه حذف نابرابري

شود مانند  در این مرحله به امکانات رفاهی و اولیه و کمبودهایی که در این زمینه وجود دارد توجه می: رفاه) الف

  ین آموزشتأم

منظور، دسترسی به منابع و تسهیالتی براي بهبود وضعیت زندگی است؛ مانند دسترسی به : دسترسی) ب

  اعتبارات

  .شوند اي است که زنان به مشکالت و به دالیل بروز آن حساس می مرحله: آگاهی سازي) ج

دگی براي مشارکت داوطلبانه ي حضور فعال براي زنان فراهم شده و آما اي است که زمینه مرحله: مشارکت) د

  .وجود دارد

کنند،  کنند و عالوه بر اینکه در مورد مشکل فکر می گیري پیدا می اي که زنان قدرت تصمیم مرحله: کنترل) ه

  ).1382 ،اشتري(یابند  حل تسلط می کنند و بر اجراي راه حل را پیشنهاد می بهترین راه

  

                                                 
5- Longew 
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  مرور پیشینه ها. 3

بررسی توانمندسازي زنان در شهرستان تهران و نقش آن در ارتقاء وضعیت «با عنوان تحقیقی ) 1392(ضیائی 

 .گردد، بود هدف از تحقیق، بررسی عواملی که باعث افزایش سطح مهارت در زنان می. انجام داد »مهارتی زنان

ر خانواده نقش آزادي عمل د نیچن همي خانواده و مسائل مهم زندگی و ها يریگ میتصمها نشان داد در  افتهی

شرایط  از به عبارتی هرچه زنان عاملیت و فاعلیت بیشتري در امور خانواده و زندگی داشته باشند،. ي دارندمؤثر

تحقیقی با عنوان ) 1392(نصري  .دهند مهارت برخوردارند و تالش بیشتري صورت می ارتقاء سطحبهتري براي 

خواهران  7مهارتی زنان مطالعه موردي کارآموزان مرکز شماره  اي بر توانمندسازي هاي فنی و حرفه تأثیر آموزش«

ها نشان  افتهی .اي بر توانمندسازي زنان، بود هاي فنی حرفه هدف از تحقیق، بررسی نقش آموزش. انجام داد» ایالم

اي  ههاي آموزشی فنی و حرف هاي مهارتی پس از شرکت در برنامه در زمینه انیگو پاسخداد که سطح دانش مهارتی 

تحت عنوان بررسی « تحقیقی) 1391(قدمی امریی و همکاران  .افزایش یافته است ها نهیزمغیررسمی، در تمامی 

کند  انجام دادند و به این نکته اشاره می» دستی ي صنایع اي زنان روستایی در زمینه هاي فنی و حرفه نقش آموزش

طالعات وجود داشته است اما تحوالت و تغییرات کنونی آموزش در زندگی بشر از عصر حجر تا عصر اتم و انفجار ا

هاي ذهنی تأکید دارند  هاي دانشگاهی و دانشگاهی که بیشتر بر متون نظري و مهارت بازار کار در کنار آموزش

اي با توجه به نیاز بازار کار به وجود آمده و پاسخگویی به نیازهاي آتی و فوري جامعه بشر  هاي فنی حرفه آموزش

ي  با توجه به نقش زنان در فرآیند توسعه روستایی، امر آموزش زنان به ویژه در زمینه. کند عقیب میرا ت

 .دستی داراي اهمیت بسیار زیاد بوده و گامی در جهت افزایش تولیدات و توسعه پایدار روستایی است صنایع

ر تهران و نقش آن در ارتقاء بررسی توانمندسازي زنان در شه«تحقیقی با عنوان ) 1390( ضیایی و همکاران

ها  گیري و ظرفیت انجام دادند، نتایج نشان داد توانمندسازي از دو بعد قدرت تصمیم» وضعیت مهارتی زنان

توان به بررسی توانمندسازي زنان، نقش مهارت در  از جمله اهداف تحقیق حاضر می. تشکیل شده است

ها بیانگر  یافته. ر شهر تهران و عوامل مؤثر بر آن اشاره کردتوانمندسازي، سطح مهارت زنان د گیري مفهومی شکل

در شهر تهران ) از ابعاد ظرفیت انسانی توانمندسازي(آن است که هم توانمندسازي کل و هم شاخص مهارتی زنان 

سطح مهارت در زنان متأهل نسبت به زنان مجرد و نیز مناطق شمالی نسبت . از سطح متوسطی برخوردار هستند

توان به  در میان اثراتی که بر سطح مهارت زنان در شهر تهران اثرگذار بودند، می. ناطق جنوبی بهتر استبه م

  .گیري، اعتقاد سازنده، درآمد شخصی سرمایه اجتماعی، میل به پیشرفت، اشاره نمود عوامل قدرت تصمیم

 »ایجاد اشتغال و کارآفرینی کشوردستی در  تبیین نقش مهارت آموزان صنایع«تحقیقی با عنوان ) 1390(رحیمی 

دستی در ایجاد اشتغال و کارآفرینی کشور  انجام داد و به این نتیجه رسید که توجه به نقش مهارت آموزان، صنایع

هاي الینفک اقتصادي  دستی به عنوان یکی از بخش به این نتیجه رسید که توجه به نقش مهارت آموزان، صنایع

تواند نقش مؤثر داشته باشد و باید در  اي برخوردار است و می فرینی از اهمیت ویژهکشور از حیث اشتغال و کارآ

  .هاي الزم به عمل آید گذاري راستاي دستیابی به اهداف ملی در حوزه سرمایه

در ) فناوري اطالعات(اي  هاي فنی حرفه بررسی میزان تأثیر آموزش«تحقیقی با عنوان ) 1389(رضایی راد و عطار 

اي  هاي فنی و حرفه ها نشان داد که شرکت در دوره نتایج این پژوهش. انجام دادند» نان استان مازندراناشتغال ز

اي موجب نوآوري و ابداع  هاي فنی و حرفه دهد و آموزش مهارت و توانایی زنان را افزایش می) فناوري اطالعات(

نگرش مثبت و کسب درآمد بیشتر در زنان  ها موجب افزایش عالقه به کار و شود و همچنین این آموزش زنان می

  .شود می
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آموزي در بخش  بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زنان به مهارت«تحقیقی تحت عنوان ) 1389(جاوید نیا و همکاران 

انجام دادند و به این نتیجه رسیدند رابطه معناداري میان نیاز اقتصادي، افزایش استقالل و نگرانی » مشاغل خانگی

همچنین عامل رفع نیازهاي اقتصادي، . آموزي در بخش مشاغل خانگی وجود دارد با گرایش به مهارت از آینده

آموزي در بخش مشاغل خانگی است و پس از آن به تربیت عوامل  ترین عامل در گرایش زنان به مهارت مهم

  .کردن اوقات فراغت قرار دارند افزایش استقالل، نگرانی از آینده، غلبه بر تحقیر گرایی جلوگیري از افسردگی و پر

ها در ایران به این  در پژوهشی تحت عنوان تأثیر ابعاد استقالل زنان بر رفتار باروري آن) 1389( انشوازي و همکار

نتیجه رسیدند که تحت تأثیر تحوالت پدید آمده در خانواده، قدرت مردان به عنوان رئیس خانواده به تدریج در 

هاي  ي جنسیتی حاکم بر ساختار خانواده دچار تحول شده و افراد جامعه کنونی با نقشها نقش. حال کاهش است

آموزي بر زنان سرپرست خانوار را مورد  در پژوهشی تأثیر مهارت) 1387(قلی پور و رحمانیان  .اند جدید تن داده

ند آمادگی زنان را براي اشتغال توا آموزي از اقداماتی است که می مطالعه قرار دادند و به این نتیجه رسیدند مهارت

آموزي به عنوان یکی از ابزارهاي توانمندسازي در این تحقیق مورد تأکید قرار نگرفت، زیرا  فراهم کند؛ اما مهارت

. کردند، از مهارتی که آموخته بودند به دلیل نداشتن سرمایه استفاده نکردند زنان سرپرست خانوار اغلب عنوان می

هاي توانمندي زنان و تبیین عوامل مؤثر بر آنان را بررسی کردند و  در پژوهشی مؤلفه) 1386(شکوري و همکاران 

بررسی . درصد فاقد مهارت بودند 60اي و  درصد زنان داراي مهارت حرفه 40به این نتیجه رسیدند که تنها 

درصد آرایش گري،  5/11 درصد خیاطی، 4/12اند،  اي داشته تفصیلی نشان داد که از بین افرادي که مهارت حرفه

 26اند و تنها  ها برخوردار بوده درصد از سایر مهارت 3/5اي و  هاي رایانه درصد مهارت 2/2بافی،  درصد قالی 4/4

تحقیقی در ) 2011( ٦مکلند. توانند از طریق آن کسب درآمد کنند هایی هستند که می درصد افراد داراي مهارت

نتایج نشان داد  .انجام داد »شناختی زنان ها و مشکالت اجتماعی و روان بررسی چالش«شهر مارسی با عنوان 

ي افسردگی در زنان  بینی کننده کند که سطح درآمد یکی از عوامل پیش هاي چند متغیره آشکار می برخی تحلیل

سرپرست خانواده است چرا که سطح درآمد مسائلی همچون مشکالت مالی که مشکالت مراقبت از فرزندان و 

  .کند بینی می شکالت والدینی را پیشم

به این نتیجه رسیدند که  »اي هاي فنی و حرفه تأثیر آموزش«تحقیقی پیرامون ) 2011( ٧لتک سري و رجی مک

شود افراد مولد شوند و بتوانند  هاي یادگیري مهارتی است که باعث می اي تدارك فرصت هاي فنی و حرفه آموزش

. شاغلی را به عهده بگیرند و افراد را براي یک شغل درآمدزا آماده کنندهاي مختلف اقتصادي، م در قسمت

 ٨کیم .سازي افراد براي یک حرفه یا شغل تخصصی فراهم شده است اي براي آماده هاي فنی و حرفه آموزش

بررسی عوامل اقتصادي، اجتماعی و جمعیتی مؤثر بر توانمندي «طی تحقیقی در شهر ژاپن با عنوان ) 2009(

نشان داد موقعیت تک سرپرستی، فقدان تحصیالت دانشگاهی و اشتغال با افزایش عالئم افسردگی همراه » نزنا

) 2009( 9کاالس و همکاران .درآمد مورد مطالعه عالئم افسردگی از خود نشان دادند بوده، نیمی از مادران کم

به منابع تضمینی براي تغییر اجتماعی  به این نتیجه رسیدند که دسترسی» موانع اشتغال زنان« تحقیقی راجع به

اي آنان، شاید شرایط فرهنگی  هاي حرفه نظر از مهارت حتی اگر زنان، به منابع، دسترسی پیدا کنند، صرف. نیست

                                                 
٦- Makland 
7- Raji Mak 
8- Kim 
9- Calas 



 

  

 

 هشتمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 و یادگیري مداوم  فلسفه آموزش

 چمران اهواز دانشگاه شهید

 1395اسفند  5و  4

 

770 

 

توانند به طور  هاي مردساالرانه، می ها و سلطه تحریم. ها براي اجراي شغل باشد گیري آن مانع از تصمیم

دستی به این نتیجه رسید  در تحقیقی پیرامون صنایع) 2002( 10سود .شتغال زنان باشدغیرمستقیم، مانعی براي ا

پذیري و دسترسی آسان به مواد اولیه موجب اشتغال افراد از  دستی به دلیل هزینه اولیه کم، انعطاف که صنایع

 ١١آربر و کوپر .گردد شود و سبب افزایش توانمندي افراد می طرفی دیگر سبب استقالل مالی صنعت گران می

وري  به این نتیجه رسیدند که ارتقاي سطح بهداشت خانواده، بهره» فواید اشتغال زنان« تحقیقی با عنوان) 2000(

وري بیشتر از منابع مادي و  بیشتر از منابع مادي و معنوي خانواده، افزایش توان مدیریتی زن در خانواده، بهره

در خانواده، افزایش روحیه اعتماد به نفس در اجتماع، پر شدن اوقات  معنوي خانواده، افزایش توان مدیریتی زن

هاي اجتماعی، شکوفایی استعداد زن، احساس تعهد و مسئولیت بیشتر نسبت به  فراغت و جلوگیري از آسیب

 خانواده، استقالل مالی زن و استحکام یافتن خانواده و ارتقاي سطح خودباوري و احساس خودکارآمدي در زنان از

هاي ایمنی و بهداشت بر  تأثیر آموزش«تحقیق با عنوان  )2000(و همکاران  ١٢لیپین .مزایاي اشتغال زنان است

هاي ضمن خدمت موجب تغییراتی  مورد مطالعه قرار دادند و به این نتیجه رسیدند آموزش» توانمندسازي کارکنان

مل موجب افزایش توانمندي افراد در انجام شود و همین عا در حفظ ایمنی و بهداشت کارکنان و مکان کاري می

  .شود وظایفشان می

  

  شناسی  روش. 4

 .شود اي انجام می مقایسه –ها، کمی است و به روش علّی  این تحقیق از نظر هدف، کاربردي و از نظر نوع داده

داري که  اي شهر بوشهر و سایر زنان خانه مراجعه کننده براي آموزش به مراکز فنی و حرفه دار خانهي زنان  یهکل

داري که به مراکز  نفر زنان خانه 120تعداد  .باشند اند به عنوان جامعه آماري می را ندیده هاي مهارتی آموزش

و تعداد زنان آموزش ندیده که کنند  اي شهر بوشهر براي دریافت آموزش مهارتی مراجعه می سازمان فنی و حرفه

است که به صورت تصادفی از مناطق مرکز شهر و بهمنی انتخاب  نفر 120آیند به تعداد  گروه همتا به شمار می

  .شوند می

اي که طی آن اطالعات از طریق مطالعه  شود، مطالعات کتابخانه ها از دو روش استفاده می آوري داده براي جمع

هاي میدانی به این  روش گردآوري داده. گردد آوري می هاي اطالعاتی جمع نترنتی و بانککتب، نشریات، منابع ای

ها به طور  پرسشنامه. شود توزیع می نمونهباشد که سه پرسشنامه، به طور مستقیم بین دو گروه  صورت می

شود و در نهایت  میها توزیع  گویان در مورد نحوه پاسخگویی به سؤاالت در بین آن زمان پس از توجیه پاسخ هم

 .گردد ها اجرا می هاي تحقیقاتی میان آن که پرسشنامه شود ها به تجزیه و تحلیل پرداخته می بعد از گردآوري داده

محقق  و) 1965(نفس کوپر اسمیت  عزت ،)1982(شرر ها از سه پرسشنامه خودکارآمدي  آوري داده براي جمع

به دست  81/0و عزت نفس  79/0خودکفایی  ،84/0براي خودکارآمدي پایایی  .ساخته خودکفائی استفاده شد

اي و جلوگیري از هرگونه سوگیري احتمالی تمامی  الزم به یادآوري است به منظور رعایت اخالق حرفه. آمد

نیز،  ها پرسشنامهتکمیل  زمان مدتدر . آوري شدند بدون ذکر نام و نام خانوادگی تکمیل و جمع ها پرسشنامه

                                                 
10- Sood 
11- Arber,cooper 
12- Lipin 
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ي مورد سؤال، توسط پژوهشگر رفع گردید و سعی بر آن بود تا ها مادهه ابهام و پرسشی در خصوص هرگون

  .تحلیل واریانس استفاده شد و tها از آزمون  براي پاسخ به فرضیه .آوري گردد اطالعاتی با کیفیت باال و خاص جمع

  

  )بحث و بررسی( هایافته. 5

  .دار تأثیر دارد اي بر خودکفائی زنان خانه و حرفههاي مهارتی مراکز فنی  آموزش: فرضیه اول

ر این مدل د. داستفاده ش) Enter(ر براي بررسی فرضیه اول تحقیق از آزمون رگرسیون چندگانه مدل اینت

آن بر خودکفائی  تأثیراي به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شدند و  هاي مهارتی مراکز فنی و حرفه آموزش

مشخص  و باشد دار می براي خودکفائی زنان معنی P0/05در سطح  ،1جدولدر  tقدار م. زنان بررسی شد

داري از خودکفائی  تبیین معنی 431/0اي با مقدار بتاي معادل  هاي مهارتی مراکز فنی و حرفه شود که آموزش می

  .دهد زنان ارائه می

  

 اي و خودکفایی فنی و حرفه آموزشهاي: 1جدول 

راستانداردیضرایب غ ابعاد ضریب  

 استاندارد

t Sig. 

B Beta 
.458 خودکفایی زنان  431.  25/12 000.  

  

  .دار تأثیر دارد اي بر خودکارآمدي زنان خانه هاي مهارتی مراکز فنی و حرفه آموزش: فرضیه دوم

آن  تأثیراي به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شدند و  هاي مهارتی مراکز فنی و حرفه ر فرضیه بعدي آموزشد

براي خودکارآمدي زنان  P0/05در سطح  tشود مقدار  یم مشاهده 2در جدول . بر خودکارآمدي زنان بررسی شد

  .دهد داري از خودکارآمدي زنان ارائه می تبیین معنی 208/0مقدار بتاي معادل . باشد دار می معنی

  

 اي و خودکارآمدي  فنی و حرفه آموزشهاي: 2دولج

ضریب  ضرایب غیراستاندارد ابعاد

 استاندارد

t Sig. 

B Beta 
.269 خودکارآمدي  208.  11/5  000.  

  

  .دار تأثیر دارد خانه نفس زنان عزتاي بر  هاي مهارتی مراکز فنی و حرفه آموزش: فرضیه سوم

مقادیر همبستگی  3در جدول . دچندگانه استفاده شبراي بررسی فرضیه سوم تحقیق نیز از آزمون رگرسیون 

براي  P0/05در سطح  tشود مقدار  یم مشاهده. چندگانه و مجموع مجذورات دو متغیر گزارش شده است

اي بر  هاي مهارتی مراکز فنی و حرفه آموزشنشان می دهد که  162/0مقدار بتاي . باشد دار می نفس معنی عزت

  .داردداري  معنی نفس تأثیر عزت



 

  

 

 هشتمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 و یادگیري مداوم  فلسفه آموزش

 چمران اهواز دانشگاه شهید

 1395اسفند  5و  4

 

772 

 

  

 نفس اي و عزت فنی و حرفه آموزشهاي:  3جدول 

ضریب  ضرایب غیراستاندارد ابعاد

 استاندارد

t Sig. 

B Beta 
نفس عزت  189.  162.  389/2  038.  

  

اند  ها را ندیده داري که این آموزش اند با زنان خانه هاي مهارتی دیده داري که آموزش بین زنان خانه: فرضیه چهارم

در این فرضیه چون قصد بررسی تفاوت  .نفس و خودکفائی تفاوت معناداري وجود دارد عزت خودکارآمدي،از لحاظ 

مستقل استفاده  tمیان دو گروه آموزش دیده و آموزش ندیده را داریم، بنابراین جهت بررسی این فرضیه از آزمون 

  .باشند می 4جدول هاي حاصل به شرح  یافته. کنیم می

  نفس و خودکفائی میان زنان عزت دکارآمدي،تفاوت خو: 4جدول 

%95فاصله اطمینان  t آماره لون متغیرها   

F  سطح

معناداري 

 Fآزمون 

 بیشینه کمینه

.128 1.365  خودکارآمدي  4.21 52.  83.  

.365 1.254 خودکفائی  3.14 38.  51.  

نفس عزت  1.757 214.  1.3 01.  12.  

  

  

است، بنابراین از نتایجی که فرض عدم مساوي بودن  0.05، چون سطح معناداري بیشتر از 13بر اساس آزمون لون

  .را لحاظ کرده، استفاده شده است ها انسیوار

 
جدول با درجه  tو از سوي دیگر مقدار . 214شده محاسبه  tخودکارآمدي داراي مقدار  13-4بر اساس جدول 

ادعا کرد که در  توان یمپس  باشد یمجدول  tبه شده بیشتر از محاس t، چون باشد یم 1.96برابر  118آزادي 

فاصله اطمینان بین خودکارآمدي گروه برخوردار از آموزش و آموزش ندیده تفاوت % 95و با  05/0سطح معناداري 

بیشتر از گروه ) µ= 3/63(از سوي دیگر خودکارآمدي براي گروه برخوردار از آموزش . معناداري وجود دارد

 دار یمعننفس نیز همانند خودکارآمدي  نتایج براي دو متغیر خودکفایی و عزت. است) µ= 2/98(ندیده  آموزش

توان گفت که در این دو متغیر نیز میانگین گروه برخوردار از آموزش  باشد و با توجه به میانگین دو گروه می می

  .بیشتر از گروه آموزش ندیده بوده است

                                                 
13- Leven 
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  گیرينتیجه .6

در جهت کسب منافع مالی و اقتصادي خودکفا و  زنانشود  اي باعث می هاي مهارتی مراکز فنی و حرفه آموزش

هرچه براي زنان آموزش هاي مرتبط با مهارت هاي زندگی فراهم گردد، عزت نفس آنها نیز افزایش . مستقل نماید

 جامعه و خانواده در ها مسئولیت توزیع و پذیرش در نفس به اعتماد خودباوري و با که بیاموزند باید زنان. می یابد

 داشته را این امکان باید فردي هر و است افراد تمام اولیه از حقوق اساسی نیازهاي ساختن برآورده .شرکت کنند

بنابراین، آموزش به عنوان یک مؤلفه مهم و اساسی . کند استفاده خود هاي خالقیت و ها تمام توانایی از که باشد

 نتایج به دست آمده براي فرضیه .باشد نفس مؤثر می دستیابی زنان به خودکارآمدي، خودکفایی و عزتدر جهت 

  .باشد همسو می) 1392( یائیض، )1386( و همکاران يشکور، )1387( انمانیرحو  پورهاي قلی  با پژوهش 1

شود  اي باعث می و حرفه هاي مهارتی مراکز فنی توان گفت که آموزش می هاي فوقهاي پژوهشبراساس یافته 

 خود حقوق از و افزایش دهند را خودشان نفس به اعتماد و شده توانمند خودشان مدیریت مسائل مالی براي زنان

لذا . کنند دفاع گردد،می شان یفرودست جایگاه بین رفتن از به منجر که منابع، بر کنترل و مستقل انتخاب براي

ها را در جهت کسب منافع مالی و  تواند آن می چنین امري که توان گفت میهاي پژوهش حاضر یافتهبراساس 

و  يشکور، )1392( ينصرهاي  با پژوهش 2 نتایج به دست آمده براي فرضیه .اقتصادي خودکفا و مستقل نماید

آموزش یکی از عوامل  هاي فوقهاي پژوهشبراساس یافته. باشد همسو می) 1392( یائیض، )1386( همکاران

 . .باشد ي در شغل خود میور بهرهي افراد جامعه در جهت دستیابی به کارایی و ها يتوانمندهم در جهت توسعه م

 انجام براي وي که است مفهوم این به زن، یک يتواناساز که توان گفت میهاي پژوهش حاضر یافتهبراساس لذا 

 مقابله در یا و شود یممنجر  مردان و زنان میان تبعیض رفع به امر این. کند یم پیدا جمعی توانایی از کارها برخی

، زیرا خودکارآمدي زنان در جامعه به عنوان نیمی از گردد یم واقع مؤثر جامعه در جنسیتی يها ضیتبع با

نتایج به دست آمده براي  .ها را فراهم کند تواند زمینه استقالل مالی و اقتصادي آن جمعیت جهان و کشورها، می

همسو ) 1392( یائیض، )1386( و همکاران يشکور ،)1387( انمانیرحو  پورقلی هاي  با پژوهش 3فرضیه 

 نو، ترویج فکرهاي طریق از زنان تواناسازي با توان گفت که می هاي فوقهاي پژوهشبراساس یافته .باشد می

 به( زنان هاينقش از جامعه همه اعضاي آگاهی ارتقاي اقتصادي، هايبخش در فعالیت براي مهارتی هاي آموزش

 نیازهاي تأمین در بعدي اقدامات براي استواري هاي پایه ها، رفاه آن سطح بهبود و )خانوار سرپرست زنان خصوص

براساس لذا  . .برد نفس اجتماعی زنان را باال می کند و عزت فراهم ها عرصه يهمه در ها حذف نابرابري و راهبردي

هاي مرتبط با مسایل خانه داري فراهم گردد  که هرچه براي زنان آموزش توان گفت میهاي پژوهش حاضر یافته

با  4 نتایج به دست آمده براي فرضیه. و مهارت آنان تقویت گردد، عزت نفس آنها نیز افزایش می یابد

 هاي فوقهاي پژوهشبراساس یافته. باشد همسو می) 1392( یائیض ،)1387( انمانیرحو  پورقلی هاي  پژوهش

 را این امکان باید فردي هر و است افراد تمام اولیه از حقوق اساسی نیازهاي ساختن توان گفت که برآورده می

توان  میهاي پژوهش حاضر یافتهبراساس لذا  .کند استفاده خود هاي خالقیت و ها تمام توانایی از که باشد داشته

 و خانواده در چه ها مسئولیت توزیع و پذیرش در نفس به اعتماد خودباوري و با که بیاموزند باید زنانکه  گفت

بنابراین آموزش به عنوان یک متغیر مهم و اساسی در جهت دستیابی زنان به  .شرکت کنند جامعه در چه

  :بر اساس یافته هاي تحقیق پیشنهاد می شود .باشد نفس مؤثر می خودکارآمدي، خودکفایی و عزت
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اي بر توانمندسازي زنان از لحاظ خودکفایی و خودکارآمدي  فنی و حرفه هاي مهارتی وزشتأثیري که آم به دلیل -

تا در  داشت، زمینه اشتغال آنان با توجه به میل و رغبت شخصی بدون در نظر گرفتن سن و سال آنان فراهم شود

  .هاي خود را به کار بگیرند عمل توانمندي

 مند به فعالیت و کار زنان و دختران عالقه استعدادهاي شکوفایی زمینه ،آموزش زنان و قانونی و مالی حمایت با -

  .گردد فراهم را

 اي فعالیت زنجیره و تیمی صورت به از زنان کارآفرینی که اي،شبکه شده و نهادینه و پایدار روابط با تقویت -

  .حمایت شود کنند می

 و اي مؤثر شبکه روابط سازنده، تعامالت اجتماعی زنان، اشتغال ضمن شغلی-حرفه اي هاي مهارت آموزش با -

  .کنند آنان تزریق به ا ر خوداتکایی

 و اجتماعی اقتصادي، شرایط و امکانات با متناسب بومی و راهبردهاي ابتکاري زنان، نفس  توسعه عزت منظور به -

 .تدوین و آموزش داده شود کشور فرهنگی

بنابراین  باشد، می فقر از رهایی و خانواده اقتصادي وضعیت بهبود مالی زنان سازي توانمند مزیت ترینمهم -

 آفرینی اشتغال مربوط، ضمن هايسازمان جهشی حرکت یک باي مدیریت جهاد سال در که شود می پیشنهاد

  .بردارند اساسی هاي گام آنان هاي دغدغه کاهش و زندگی خانواده يزنان در اداره این براي

  

  منابع و ماخذ. 7

پژوهش (فصلنامه زن در توسعه و سیاست . پیامدهاي توانمندسازي زنان در حرفه وکالت). 1382(اشتري، بهناز 

  .148-125، صص 5، شماره 1دوره ). زنان

بررسی جایگاه آموزش رسمی، غیررسمی و یادگیري ). 1389(افضل نیا، محمدرضا، اشکوه، حسین و آیالر کلوي 

 .62-61، صص 4اطالعات،  آموزش مهندسی ایران، سال دوازدهم، شماره  العمر در عصر ناپایداري مادام

 زنان اقتصادي هاي فعالیت حال و گذشته اي مقایسه بررسی ).1389( زهرا ،زاده فرضی ؛احمد سید فیروزآبادي،

 .35-65 صص ،1 شماره اول، سال ،روستایی توسعه .خانواده در روستایی

اولین کنفرانس توسعه . اي در توسعه منابع انسانی هاي فنی و حرفه نقش آموزش). 1382(سازگارنژاد، محمدامین 

سال  ي و منابع انسانی،ور بهرهسازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران، موسسه مطالعات  ،تهران. منابع انسانی

  .5-1 ، صص1اول، شماره

سبز، سال پنجم،  يها جادهدستی فرصتی براي حضور بهتر در جهان، مجله  صنایع). 1389( سلیمان نوري، رضا

  .45 ، ص62شماره 

 نامه فصل، نگر کلاي در محیط یادگیري  ضرورت آموزش فنی و حرفه). 1393(سیالنه، آمنه و کرمی، مرتضی 

  .109-93 ، صص9سال سوم، شماره  ي،آموز مهارت

سال پنجم،  زن توسعه و سیاست، نشریه پژوهش زنان،). 1386(جعفري، معصومه  ؛شکوري، علی؛ رفعت جاه، مریم

 .26-1 ، صص1شماره 
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بررسی توانمندسازي زنان در شهر تهران و نقش آن در ارتقاي ). 1390(انجم، ریحانه  ؛ضیایی، کیوان؛ واله، مونا

سال  اي، سازمان آموزش فنی و حرفه اي و اشتغال در ایران، انتشارات وضعیت مهارتی زنان، آموزش فنی و حرفه

  .373-359، صص1سوم، شماره 

ی در نظام مش خطبررسی وضعیت تدوین ). 1393(رحمتی، محمدحسین  ؛عطارنیا، احمد؛ خنفیر، حسین

  .374- 345 ، صص2سال دوازدهم، شماره ی،سازمان فرهنگغیررسمی آموزش مهارتی ایران، نشریه مدیریت 

توانمندسازي زنان براي مشارکت در توسعه، ). 1382(، زهرا راستابی فرخی ؛بهجت کتابی، محمود؛ یزدخواستی،

  .30-5 ، صص3سال ششم، شماره  پژوهش زنان، نامه فصل

نامه علوم . نگفته ها و آسیب هاي اجتماعی: زنان سرپرست خانوار). 1386(معیدفر، سعید؛ حمیدي، نفیسه 

  .131-158 ، صص32اجتماعی، سال هشتم، شماره 

اي بـر توانمندسـازي زنـان مطالعـه مـوردي کـارآموزان مرکـز         هاي فنی و حرفه تأثیر آموزش). 1392(نصري، رضا 

 .358-347 ، صص1سال اول، شماره  اي، انتشارات سازمان آموزش فنی و حرفه: خواهران ایالم، تهران 7شماره 
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  تئوري هاي سازمان و مدیریت ومداوم   آموزش

  حجت اهللا درفش

  عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

  

اطلب العلم من المحد الی "است که ) ص(پیش فرض اساسی حاکم بر تعلیم و تربیت ما همان فرموده رسول اکرم 

  )33، ص1393بهرنگی،( .نهفته است "زگهواره تا گور دانش بجوي"، در این عبارت ارزش ذاتی براي "حدالل

  

  چکیده

براي زنده ماندن نیاز به تجربه  انسانهاي اولیه. در کره زمین ساري و جاري شد  ،بشراز  تولد اولین آموزش مداوم  

از طریق آزمایش و خطا اقدام  ند و به همین منظورداشترا می گذشت  محیط پیرامون شاندر که کردن هر آنچه 

براي کار کم نقص تر بر اثر تجربیاتی که بدست می  بتدریج قدرت تمیزآنها .ندبه انجام کارهاي روزانه می نمود

به تجربه هاي ، براي ادامه زندگی. این تجربه را می توان به نوعی بادگیري نام گذاشت. رفتمی  باالتر ندآورد

کسب تجربیاتی که در زندگی روزانه به آنها کمک می کرد تبدیل به یادگیري منظور به همین  ،نیاز بود  ترجدید

تالش  آنها. خانواده که تشکیل شد والدین رسالت تعلیم و تربیت دیگر اعضاي خانواده را بعهده گرفتند. می شد

ه این طریق آموزش مداوم می کردند تا فرزندان را با مهارتهایی  که در اثر تجربه بدست آورده بودند آشنا کنند وب

از گذشته بسیاردور رسالت . به یکی از رسالتهاي مهم خانواده ها و در سطحی گسترده تر جامعه تبدیل شد

بیش از سه  ، به عنوان نمونه ،عملیاتی کردن آموزش مداوم را به نوعی دولت هاي آن زمان بعهده گرفته بودند

  .آموزش و پرورش وارد اجتماع شد در چین باستان ، هزار سال پیش از میالد مسیح

فردریک تیلور را می توان  .سمی می باشدآنچه که این مقاله در پی آن است بررسی آموزش مداوم در سازمانهاي ر

در پی همگام کردن کارکنان با نوآفرینی هایی  که  وي. کاشف آموزش مداوم در سازمان ها ي رسمی بشمار آورد

در اصول چهارده گانه فایول به دادن فرصت به کارکنان  و نیز آموزش آنها تا از . تفاق می افتاد بوددر محیط کار ا

برخورداري از بوروکراسی نوع آرمانی یکی از ویژگی هاي . کنند تاکید شده است "ر و نوآوريتفک"طریق آن 

وزش هاي مداوم امکان پذیر دانش، خبرگی و تجربه باال ي کارکنان می باشد که این عمل فقط از طریق آم

اتفاق نظر نظریه هاي رهبري، یادگیري سازمانی و سازمان هاي یادگیرنده  بر آن است که سازمان هاي .است

ارز عملکرد خود قرار باید آموزش مداوم و یادگیري مادام العمر رامشخصه ب، براي ماندن در صحنه رقابت امروزي

  .دهند
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  مقدمه

با نام ها و یا عناوین دیگري نظیر یادگیري مادام العمر، یادگیري مستمر   و براي یادگیري و آموزش مداوم، 

. تحت عنوان آموزش ضمن خدمت از آن یاد می شود ند،کارکنانی که در سازمان هاي رسمی مشغول بکار می باش

دوران  در حقیقت یادگیري و اموزش مداوم مربوط به همهکدام است؟  آن قلمرویادگیري مداوم چیست؟ و 

جاري است و یا زمانی که انسان ها به صورت اجتماعی براي رسمی   چه هنگامی که تعلیم و تربیت است،  زندگی

 کسب یعنییادگیري مداوم استدالل کرد که به همین سبب می توان  .ادامه زندگی با هم در تعامل هستند

 نشان دهنده آن است که پذیرفته شوداوم   اگر این تعریف  براي یادگیري مد .جربیات جدید در زندگیمستمر ت

گیرد و در پی آن  سنی را در برمی است که همه دوران جریانی   بلکه  یادگیري مداوم ویژه دوران خاصی نیست

ایجاد شده هاي یادگیرى خارج از مدرسه را با محیط یادگیرى درون مدرسه ارتباط دهد و مرزهاي  است تا محیط

یادگیري مداوم بیانگر آن است که هر محیطی ،بالقوه یک محیط یادگیرى . ردمیان بردایادگیرى را از  در باره 

بلکه هرجا و موقعیتی می تواند منجر به  تعلیم و تربیت نیست به تنهایی محل مدرسه  ،توصیفبا این ، است

ت که کلیه اجزا و عناصر آموزشی و آموزش مداوم داراي جامعیتی اس  )1373(از نظر ابراهیم زاده. یادگیري شود

این نوع آموزش، نظام آموزشی خاصی نیست، بلکه بستري است که هر طرح آموزشی . گیرد پرورشی را در برمی

جامع بر مبناي آن ایجاد می شود ، لذا باید زمینه ساز پیشرفت و توسعه هر یک از اجزاي تشکیل دهنده نظام 

  ).19ص  (بیتی باشدتر

مبانی نظري و نیز  نی خود در امر تعلیم و تربیت،نگارنده در پی آن است تا بر اساس تجربیات طوال در این مقاله

به آنچه که صاحبنظران تئوري هاي سازمان و مدیریت در زمینه نقش آموزش ، منابع موجود و مرتبط با موضوع

نئو کالسیک  ،ر به نقش کالسیک هابه همین منظو .مداوم در ماندگاري سازمان هاي کنونی ابراز داشتند بپردازد

  .نظریه هاي رفتاري و نظریه هاي جدید در این زمینه اشاره خواهد شد ،ها

  در جهان باستان پیشینه آموزش مداوم

بشري که براي زنده ماندن نیاز به تجربه هر آنچه درطرافش . عمري به اندازه تولد اولین بشر  دارد وزش مداوم آم

را از خاك بیافرید و از  انسانپس از اینکه خداوند   مده است کهآدر همین زمینه در قرآن  . داشترا  می گذشت 

اولیه از طریق انسان . ه نمیدانست توسط وحی و رسوالن آن به او تعلیم دادکروح خود در او دمید، آنچه را 

و بتدریج قدرت تمیزاو براي کار کم نقص تر بر اثر  ام کارهاي روزانه می نمود نجآزمایش و خطا اقدام به ا

براي ادامه . این تجربه را می توان به نوعی بادگیري نام گذاشت. تجربیاتی که بدست می آورد بیشتر می شد

در طول . شد زندگی به تجربه هاي جدید  نیاز بود به همین منظور نیاز به یادگیري مداوم جزو الینفک زندگی
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وبه این  جربه بدست آورده بودند آشنا کنندتا فرزندان را با مهارتهایی  که در اثر ت ن تالش می کردندوالدی  ،تاریخ

یادگیري و . تبدیل شد و در سطحی گسترده تر جامعه طریق آموزش مداوم به یکی از رسالتهاي مهم خانواده ها

شود به نظر می رسد از  تامل کمی اگر به دنیاي باستان. در تمام ادوار زندگی بشر جاري شد آموزش مداوم

به  ،گذشته بسیاردور رسالت عملیاتی کردن آموزش مداوم را به نوعی دولت هاي آن زمان بعهده گرفته بودند

در چین باستان آموزش و پرورش وارد اجتماع شد و به  ،بیش از سه هزار سال پیش از میالد مسیح ، عنوان نمونه

دولت ازمیان افراد با سواد و یا دانشمند که طبقه  نکناراي همه باز بود و کارمدرسه ب ، )1393(ینقل از الماس

ه مقرراتی کودکان ساعات متمادي دانش می اموختند و ب... تعلیم یافته را تشکیل می دادند انتخاب می شدند 

الماسی می  ،در کاربرد آموزش مداوم .تعطیالت متعدد و طوالنی نداشتندفراگیران  ...خشن تن در می دادند

که فرزندان با پدران حتی با پدر گاهی اتفاق می افتاد  ود سنی براي تعلیم و تربیت وجود نداشتدح: دنویس

   ).32- 19ص ص( .بزرگان در جلسه امتحان شرکت می کردند

از دیگر آثاري که می توان به عنوان سند در زمینه آموزش در جهان باستان به آن تکیه کرد ستونی است که 

مجموعه قوانین حمورابی برآن حک شده است که در آن براي اولین بار به مقررات مربوط به تعلیم و تربیت 

 در همین زمینه  .)13ص همان منبع، ( کودکان و نوجوانان از طریق طریق کارآموزي و تقلید برمی خوریم

یعنی اولین یادگیري ها به گذشته بسیار دور  که اظهار می دارد  ) 1976(چ ویلدز و کنت به نقل از)1393(الماسی 

براي تایید این ادعا وجود ندارد اما در این نکته  گر چه دالیل مستدلی .میلیون سال قبل برمی گردد 550د حدو

سال بتدریج  طی هزاران. در خانواده اتفاق می افتاد اتفاق نظر وجود دارداولین  تعلیم و تربیت  و یادگیري که 

و به این طریق آموزش درازمدت از پنج و یا شش سالگی شروع می  مدرسه جایگزین یادگیري هاي خانگی شد

 شدند کهموظف  ،دولت ها در اقدامی دیگر. سالگی با حمایت مالی دولت ها انجام می گرفت 18شد و تا حداقل 

 قانونی بلند مدت به یکی از وظایف  طریق، آموزش نو به ای فراهم نمایند همه سطوح سنی برايرا آموزش رایگان 

  .تبدیل شد دولت ها

  آموزش مداوم و نظریه هاي سازمان و مدیریت

سازمان ها، ساالنه  .آموزش مداوم در سازمانهاي رسمی می باشد یدر پی آن است بررس حاضر مقاله آنچه که

 و با تغییرات پیرامونی هماهنگ نموده ا می کنند تا بتوانند خود ر قابل توجهی براي توسعه آموزش هزینه مبالغ

آنچه احتماال در آینده  و بود همراهثبات  با همه فعالیت هاي سازمان ها ،درگذشته. در مواجهه با رقبا عقب نمانند

در چنین موقعیتی، . عملیاتی می شدخطا با کمترین  ها برنامه ریزي و قا بل پیش بینی بایستی اتفاق می افتاد

 در همه ابعاد زندگی فردي و اجتماعیتغییرات  بتدریج .مدیران می توانستند در شرایط مطمئن برنامه ریزي کنند

نسبت به  ردمذائقه مسازمانها را تحت تاثیر قرار داد به گونه اي که مدام  به سرعتایگزین ثبات اولیه شد و ج
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سازمانی در عرصه فعالیت موفق بود که می توانست یاد  چنین موقعیتی،در . شدمی عوض  هاسازمان محصوالت

مدیران سازمان ها براي عرضه در همین زمینه پیتر دراکر معتقد بود که  .چه می خواهند مشتریانش که بگیرد

و این عمل میسر نمی شود مگر آشنایی با  محصوالت خویش باید یاد بگیرند که مردم از آنها چه می خواهند

اگر . عزل می کنند نه مدیران مافوقدر نهایت روساي سازمان ها را مردم نصب و  از نظر دراکر. فرهنگ آنها

که مشتریان از آنها چه می خواهند قطعا بر اساس میل و ذائقه آنها تولیدات خویش را عرضه می  بدانندمدیران 

   .محکوم به فنا می باشدسازمان تحت امر آنها ت در غیر اینصور نمایند،

موفق ترین سازمانها در آینده آنهایی   ن است کهنشانگر آ ،تحقیقات انجام گرفته در زمینه ماندگاري سازمانها

اقتصاد ها، بازارها، و رفتار مشتري سریعتر از  ،خواهند بود که یاد بگیرند از دانش موجود در باره فن آوري ها

هایی از در اوایل قرن بیستم سازمان). 19ع ص 2004ن، عالقه بند به نقل از شرموهور( رقباي خود استفاده کنند

با ن آموزش هاي مداوم جهت رویارویی ودچار ورشکستگی شدند که کارکنان شاصحنه رقابت کنار کشیدند  

. و به همین سبب  نتوانستند به موقع خود را باتغییرات پیش آمده تطبیق دهند ندیده بودندتغییرات پیرامونی را 

کارکنان خود ماندگاري خود را مدیون یادگیري و آموزش هاي پی درپی  ،ماندنددر نتیجه سازمان هایی که باقی 

  . یافتند

روش علمی  رار گرفت وبار آموزش کارکنان مورد توجه ویژه ق نخستینبراي  ، با ورود نظریه مدیریت علمی

 .شمار آورده آموزش مداوم در سازمان ها ب را می توان کاشفور ردریک تیلف .جایگزین روش هاي سنتی گردید

براي اولین بار دوره هاي ضمن خدمت در محیط کار را طراحی وعملیاتی کرد و بستر یادگیري مداوم در محل وي 

نظریه مدیریت علمی با تمام ایراداتی که بر آن وارد است در یک .از طریق آموزش نیروي انسانی فراهم نمودکار را 

  .رکنان می باشدکاوم اآن تاکید زیاد بر آموزش مدزمینه می درخشد و 

دستور ارشد سازمان  رئیسسال مدیري است که در جایگاه   30از نظریه مدیریت اداري نیز حاصل تجربیات بیش 

به نوعی پیام مدیریت اداري آن است که در پی کارورزي و اندوختن تجربه متوالی که خود نوعی  . می داد

آنچه که .  توسعه داد و ساختار آنها را متحول کرد را یادگیري مادام العمر بشمار می رود می توان سازمان ها 

حاصل تجبربیات نزدیک به چهار دهه مدیریت بود که تبدیل به نوعی  در قالب کارکردهاي مدیریت نگاشت فایول 

تا از طریق و نیز آموزش آنها  ان کارکنل به دادن فرصت به وفایدر اصول چهارده گانه . یادگیري مادام العمر شد

اقدام به مستند  ،نظریه مدیریت اداري سازمان ها براساس  امروزه .تاکید شده است کنند "تفکر و نوآوري"آن 

سازي تجربه کارکنان و مدیران می کنند و یا از کارکنان با سنوات باالتر می خواهند که تجربیات خویش را در 

کارکنان بهره گیري  ،حاصل این عمل. به کارکنان تازه وارد سازمان منتقل نمایند ضمن خدمت، قالب آموزش

  .دد بونش به سازمان خواهش از ورود خویجوان به تجربیات دو الی سه دهه پی
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موزش مداوم نسبت داد بوروکراسی نوع آرمانی می باشد آدر نظریه بوروکراسی نیز نکته قابل تاملی که می توان به 

کارکنان  ،)ساختار بوروکراتیک(خر رابزند بر اینکه قانون باید حرف اول و آ که درآن ماکس وبر معتقد بود عالوه

که این عمل فقط از طریق آموزش  )تخصص حرفه اي(  تجربه باال برخوردار باشندباید از دانش، خبرگی و نیز 

  .امکان پذیر است و کسب تجربیات جدید هاي مداوم

قرار  ینظریه هاي رهبري نیز به گونه اي اهمیت آموزش مداوم را در شکل گیري نقش رهبري مدیران مورد بررس

تا   می کنند هزینهفیدلر معتقد است که سازمان ها ساالنه میلیاردها دالر براي توسعه مدیریت و آموزش . ندداد

موزش ورت آرحاصل تحقیقات انجام گرفته نیز ض . را فراهم نمایند رضایت کارکنان بتوانند تولید را افزایش داده و

اتفاق نظر تمام نظریات رهبري بر آن است که می . مداوم را براي رهبر ساختن مدیران مورد توجه قرارداده است

این . می شوند رهبراز طریق تحصیل و کارورزي رهبران  ر، به عبارت دیگ. رهبر تربیت کرد ،توان از طریق آموزش

  .اکتسابی بودن مهارت هاي رهبري است که طی تحصیل و یادگیري به آن می رسند جمله موید

آموزشی را براساس  سازمان هاي اهمیت است آن است که اثربخشی مدیران در حوزه مدیریت آموزشی آنچه حائز

اثربخشی مدیران  ،به عبارت بهتر  ،ی می کنندارزیاب ، موزش و یادگیري گذاشته اندآمیزان تاثیري که بر فرایند 

فراگرد تدریس   )1394(د از نظر عالقه بن  .یادگیري مداوم است آموزشی در اجرایی کردن آموزش وسازمان هاي 

یادگیري، فعالیت اصلی و فنی مدرسه است و سایر فعالیت هاي مدرسه نسبت به این ماموریت اصلی، ثانوي  –

فراگرد یادگیري بربسیاري از تصمیم هاي مدیریتی که در مدرسه اتخاذ می شوند، تاثیر می   .تلقی می شوند

در  )1393(ی بهرنگ در همین زمینه  ).188ص ( دآورگذارد و مجموعه اي از فرصت ها و محدودیت ها پدید می 

هیچ سازمان دیگري  :می نویسدآنها در عملیاتی کردن آموزش مداوم و نقش کلیدي  همیت سازمانهاي آموزشی ا

بخوبی مدرسه نمی تواند همراه ایفاي نقش خود، به فراهم آوردن موجبات جلب عالقمندي افراد در مداومت 

تداعی می  هنگامی که از یادگیري بحث می شود مدرسه   ).33ص (  آموختن اقدام کند یادگیري و زیستن براي

هنگامی که ما عبارت یادگیري را  : به نقل از هوي و میسکل می نویسد )1393(ه در همین زمینه عباس زاد. شود

  ).52ص (م هستیمی شنویم، بسیاري از ما تصور می کنیم که در مدرسه اي در حال مطالعه براي یک امتحان 

 کریس .در نظریه هاي یادگیري سازمانی نیز به اهمیت یادگیري و آموزش مداوم افراد توجه ویژه اي شده است

یادگیري سازمانی را در سه مولفه یاد گیري یک حلقه اي، دو حلقه اي و سه حلقه اي تشریح    و شون  ریسیآرگ

 .کنند یم  تعریف هاي انجام گرفته در سازمان خطا  و اصالح  کشف  عنوان  را به یک حلقه اي یادگیري.می نمایند

هاي در یادگیري  در عرصه رقابت آن است که ماندنگاري می توان برداشت کرددوحلقه اي یادگیري  آنچه که از

 تبدیل بهه حلقه اي آن است که سازمان ها نه تنها باید یاد بگیرند بلکه باید سو نیز پیام  یادگیري  است مداوم 
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خود را با تغییرات محیطی وفق دهند کافی   سازمان ها به عبارت دیگر، اینکه .هاي یاد دهنده شوندسازمان 

  . پیرامون باشند برمحیط نیست، آنها براي ماندگاري بیشتر در عرصه رقابت، باید خود عامل تغییر

این  کاشف  سنگهپیتر .پایدار شکل گرفته اندش مداوم ویادگیري زتئوري سازمان هاي یادگیرنده نیز براساس آمو 

سال اولین در  این کتاب  .را مطرح نمود ، آن در کتابی تحت عنوان پنج فرمان 1990ل نظریه می باشد که در سا

به از آن در همان سال اول  نزدیک به یک میلیون نسخه  به گونه اي که  با استقبال زیادي روبرو شد، انتشار هاي

که به طور مستمر در پی  دسازمان یادگیرنده، به سازمانی گفته می شوکه  معتقد است  گهسن. فروش رفت

  صاحبنظران  .)110ص ،1990ه، سنگ.(افزایش قابلیتهاي خود براي خلق چیزهایی است که می خواهد ایجاد کند

  سازمان معتقد است که   داجسون . اند کرده ارائه را  متعددي  تعاریف   ،یادگیرنده  سازمان  مفهوم  بعدي براي تکمیل

  کند و داراي می  کمک  سازمانی  یادگیري  ارتقاي  ها به با ایجادساختارها و استراتژي  که  است  سازمانی  یادگیرنده

و   انشد  کننده  منعکس  کند که می  تعدیل  را طوري  و رفتار خودش  است  دانش  وانتقال  ایجاد، کسب  توانایی

جامعتري ارائه    تعریف ر، با توجه به ویژگی سازمان هاي عصر حاض ) 2007(ت مارکوار. جدید باشد  دیدگاههاي

  را به  گیرد و دائماً خودش یاد می  جمعی  صورت  و به  باقدرت  که  است  سازمانی  یادگیرنده  سازمان  یک : دمی ده

و   ، مدیریت آوري  را جمع  اطالعات  نحو بهتري  به  سازمانی  مجموعه  موفقیت  بتواند با هدف  دهدکه تغییر می  نحوي

  .آموزش و یادگیري مداوم است مصداق بارز ویژگیهاي یدآنچه که از تعاریف فوق بر می آ .کند  استفاده

د و وظایف آن در دو رشته علمی ظهور کرمدیریت منابع انسانی نه تنها به عنوان یک نظریه  بلکه در جایگاه یک 

 اداري کارکرد هاي مدیریت این رشته در چارچوب وظایف عمومی . مقوله عمومی و اختصاصی طبقه بندي گردید

گرفته تا مرحله نیروي انسانی وظایف اخصاصی آن  از جذب و بکارگماري  پیش بینی گردید هنري فایول

به عنوان یکی از وظایف  آموزش مداوم نیروي انسانی،راستا، در این . خداحافظی کارمند از سازمان را در برمیگیرد

اوم  که با مدآموزش  این رشته،دیدگاه صاحبنظران از . شناخته می شودنیز یریت منابع انسانی حوزه  مدتخصصی 

در میزان کارایی و مهم یکی از مهمترین عوامل  ،از آن یاد می شود ... عنوان آموزش ضمن خدمت،  حین کار ، 

  .است  هاکارامدي سازمان

  نتیجه گیري

هم بکار با  یشهاز بدو تولد بشر همکدیگر بودند که ل کننده یتکمیدو مقوله تفکیک ناپذیر و یادگیري آموزش و 

و یادگیري  یادگیري  آموزش براي نتیجه آن. در پی کسب تجربیات جدید بودند همیشهو خانواده ها   می رفتند

این د آوردنبوجود را تبدیل شدند و دولت ها  به جامعهبتدریج که مجموعه خانواده ها . براي چگونه زیستن بود

توجه ویژه زمامداران به یادگیري  ،بسیار دور در دست استنچه از گذشته هاي آ. منتقل شد هاحکومتمسئولیت به 

 حاصل تمام نظریه هاي مدیریت و سازمان بر. و آموزش کودکان جهت آماده کردن آنها براي اداره کشور بود
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یت در ولین نظریه هایی که در زمینه مدیرا.  وسعه سازمان ها بوده استاهمیت آموزش مداوم در جهت بهبود و ت

موزش مداوم می پنداشتند و نظریه آراه موفقیت سازمانها را توجه به مهمترین رسمی شکل گرفته اند  سازمانهاي

. کردند تکمیلنیز پیدایش خود را با نام یادگیري تئوري یادگیري سازمانی و سازمان یادگیرنده  نظیرهاي جدید 

و . ي مداوم به کارکنان می باشدحاصل همه نظریه هاي مدیریت و سازمان بر توجه بیش از حد به آموزش ها

. است داشته حکایت از تاثیر مستقیم این آموزش ها در کاهش هزینه هاي سازمان  ، یافته هاي پژوهشی مرتبط

عملکرد سازمان را بهبود می  ،نیروي انسانی پی در پی ها همیشه با آموزشسازمان مدیران مخلص کالم اینکه 

به گونه اي که به جرات می توان گفت  ،کارکنان ده چندان شده است مداومبخشیدند و امروز ارزش آموزش 

می می دانند عمر سازمان خویش را به حداقل نخود  ه آموزش را جزو اولویت هاي اولیهمدیران سازمان هایی ک

   .رسانند
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 یادگیري مداوم از نگاه پست مدرن آموزش و

 
  ٢زبیده سارلی، ١ معصومه صمدي

  

  چکیده

در چند دهه اخیر، دیدگاه فلسفی و اجتماعی نوینی در آثار متفکران فرانسوي چون دریدا، فوکو و لیوتار مطرح 

توسعه دانش به معناي توسعه اطالعات  از طرف دیگر،. یادشده است "پست مدرنیسم"که از آن به گردیده است 

؛ بطوریکه امروز در دهه آغازین قرن ولوژي اهمیت زیادي پیدا کرده استعمومی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و تکن

و جامعه مطلع و درحال محور، اقتصاد دانش محور، شهروند دهکده جهانی بودن  -بیست و یکم، تولید دانش

وري اطالعات و ااز این رو با توجه به گسترش فن .شود هاي توسعه یافتگی کشورها محسوب می یادگیري از مالك

ارتباطات کارکردي جدید براي آموزش و پرورش شکل گرفته که به تبع آن آموزش مداوم به عنوان رویکردي نو 

در این پژوهش تالش شده که بر اساس رویکرد پست . شده استهاي نظام آموزش رسمی، مطرح  در مقابل کاستی

مدرن آموزش مداوم مورد بررسی قرار گیرد و معلوم گردد که آموزش مداوم در اثر پذیرش رویکرد پست مدرن 

بر این اساس نتیجه گرفته شده که آموزش مداوم پست مدرنیستی . هایی را در خود بپذیرد ناگزیر است که ویژگی

 به توجه هاي رویکرد فلسفی پست مدرنیسم که عبارتند از ساختارشکنی، شهروند انتقادي، را با مولفهباید خود 

  .همراه کند... و  گرایی کلیت نفی ، »دیگر «عنصر

  آموزش، یادگیري، مداوم، پست مدرن: کلمات کلیدي

  

  مقدمه .1

 کشورهاي از این بسیاري وجود با .بودند محروم رسمی پرورش و آموزش از جهان مردم بیستم قرن آغاز تا

 و فنی متوسطه، ، ابتدایی ترویج آموزش و توسعه به کوتاهی نسبتا درمدت توانستند جهان پیشرفته و صنعتی

 تشکیل اب همچنین و اجتماعی و اقتصادي ایجاد تحوالت با بیستم قرن دوم نیمه درآغاز .بپردازند خود اي حرفه

 اهداف با را مداوم وپرورش آموزش ،1970 درسال )٣یونسکو(متحد  ملل وفرهنگی ، علمی ، تربیتی سازمان

 درجهت ، آموزش نوع ازاین مردم مختلف اقشار مندي بهره و گسترش فکر تدریج به .دهند گسترش گرایانه انسان

 و اجتماعی اقتصادي، دررشد ومشارکت شخصی، شکوفایی همچنین و اي وحرفه فنی مهارتهاي مات، معلو ي توسعه

 .)98، ص1385، زاده، ابراهیم ( پیداکرد توسعه جهان مختلف کشورهاي میان در فرهنگی

 اهداف؛ در شد الزم ، جمعیت شدن پیر پدیده گسترش و کنونی جهان در تحول و تغییر با همزمان رو این از

                                                 
  msamadi81@yahoo.com / پژوهشکده تعلیم و تربیت/ هیات علمی .1

(  s.sarly@yahoo.com، دانشجوي دکتري تخصصی رشته فلسفه تعلیم و تربیت/ پیام نور تهران جنوب دانشگاه . 2

 )نویسنده مسئول مکاتبات
3 . UNESCO 
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 تربیتی نظام و آورند عمل به نظر تجدید آن در نیاز، صورت در و بیاندیشند، تربیتی مفاهیم و محتوا روش،

 صورت به عمال و کنند سازگار جدید احوال و اوضاع و تغییرات با را خود بتوانند افراد تا کنند طراحی را جدیدي

 درهزاره مداوم آموزش ).108 ،ص 1385 ،زادهابراهیم( آیند در شدن نو و تحول حال در دائم بطور هایی ن انسا

 ضمن آموزشهاي صورت به بلکه ، نیست اولیه و اي پایه سوادآموزي معناي به ،دیگر پیشرفته کشورهاي ودر سوم

 آموزش منظور به نیز و . است درآمده آموزي حرفه یا تخصص کسب براي٥ هاي ارتقایی آموزش ،٤ خدمت

  .گردد می ارائه مردم عامه براي فرهنگی هاي برنامه و شهروندي

 به دستیابی با دیگران، ارتباط ، روزمره فعالیتهاي ، تکنولوژي توسعه و تاوارتباط اطالعات فناوري گسترش با

 دنبال به مداوم، هاي آموزش استفاده از با افراد لذا .است کرده تحول دچار را بشر زندگی ارکان تمام اطالعات،

 که هستیم آن پی در رساله این در .خود هستند شخصی و اجتماعی شغلی، نیاز مورد مهارتهاي و دانش افزایش

  .کنیم بررسی است جدید دوران فلسفی نگاه هاي از ویژگی که مدرنیسم پست منظر از را مداوم آموزش

  

  مبانی نظري مقاله. 2

 مفاهیم و اصطالحات

 6مداوم آموزش

 طول در که گویندآموزشی می به نامند، می 8العمر مادام آموزش یا 7پیگیر آموزش را آن گاه که  مداوم آموزش

 فردي، رشد حداکثر به رسیدن اتفاقی براي و رسمی غیر رسمی، یادگیري شامل و یابدمی یان جر فرد زندگی

 صباغیان،( است جامعه و کار محل مدرسه، ،خانه یادگیري در گیرندهبر در و شود می افراد اي حرفه و اجتماعی

 . است سالمندان و بزرگساالن جوانان، نوجوانان، کودکان، برگیرنده آموزشِ در مداوم آموزش. )23 ،ص 1375

 افزایش براي اي وسیله دیگر سوي از و است جامعه انسانی نیروي توسعه براي وسیله اي سو یک از مداوم آموزش

 ).24،ص 1375 صباغیان،. (است افراد شغلی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادي، قدرت نفس، افزایش به اعتماد

  

 مدرنیسم

 یا زندگی هایی از شیوه و ها اندیشه به مدرنیسم .باشد می نو جنبش و نوگرایی تجددگرایی، معناي به مدرنیسم

 از اعم زندگی، جوانب و همه گردیده سنتی هاي شیوه و ها اندیشه جایگزین که شود می مربوط اجتماعی سازمان

  .است دربرگرفته را اجتماعی و فردي

  

 مدرنیسم پست

 مرحله که نیست پست تحول"پیشوند از منظور " (post) از ايمرحله یعنی آن زمانیِ معنی ،مدرنیسم درپست

                                                 
4 . In- service training 
5 .  Upgrading education 
6 .  continuing education 
7 . Permanent Education 
8 . Lifelong Education 
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 برآنها تجدد که است بنیادهایی یا بازنگري نفی منظور بلکه باشد، گذاشته سر پشت را تجدد یا )نوگرایی(مدرنیسم

 حمالت که ست ا فکري نهضت یا جریان یک تجدد ما بعد یا)فرانوگرایی یا( مدرنیسم پست واقع در .است استوار

 پست در رایج اصول جمله از. گرفتند می نشانه واحدي با هدفهاي زمان حاکمِ وسیاست فرهنگ به را خود

 به ،توجه تکثرگرایی نهایی، واقعیت هرگونه وجود حقیقت، عدم بودن نسبی ؛ مدرنیسم

  )1381 کاردان،( ...،،گفتمان)دیگري(غیریت

  

 مدرنیسم پست و مدرنیسم

 پس و اروپا فرهنگی از رنسانس پس که است خی تاري دوران مدرنیسم اجتماعی علوم متفکران از بسیاري نظر از

 . است کرده اساسی و شگرف تغییرات در اروپا بشر زندگی چهره دوران ین ا در . است ه شد آغاز میانی قرون از

 اروپا در دموکراتیک انقالبهاي وقوع جدید، و تکنولوژي علوم سریع پیشرفت دوران این حوادث ترین مهم از

 نیز و جهان سراسر در کاال مبادله بر مبتنی اقتصادي نظام گسترش و آمریکا استقالل ،) فرانسه کبیر انقالب(

  .است٩) سکوالریسم( گرایی دنیوي تدریجی افزایش

 معاصر متفکران درنوشته هاي مدرن ضد فکري سنت یکم و بیست قرن آغاز و بیستم قرن پایانی هاي دردهه

 ایجاد ا ر فراوانی هاي بحث١٣ بودریار ژان و١٢ لیوتار فرانسوا ژان ،١١ فوکو میشل ،١٠ دریدا ژاك مانند فرانسوي

 مدر پست" واژه . گردید آغاز ١٤ نیچه فیلسوف آلمانی و متفکر توسط مدرنیته و مدرن تفکر با ضدیت البته . کرد

 که است چنان مدرنیسم پست ماهیت. گردید رایج 1960و 1950 دهه در معماري نقد عرصه در ابتدا " ١٥نیسم

 پست گفت توان می جرأت به که گیرد می صورت شتاب ا ب آن چنان دگرگونی و کند می عوض چهره دائم

 تفاوت پیش سال پانزده ، ده مدرنیسم پست با حتی و ، شد می خوانده نام به این آغاز در آنچه با امروز مدرنیسم

 در را خود جاي مدرن پست اصطالح که بود 1970 دهه در .) 17 :،ص 1383 فراهانی فرمهینی،( باشد نداشته

 نوذري، ( شد برده بکار ١٧گراییپساساختار و ١٦شکنیشالوده با مترادف مبهم اي گونه به بعضا و باز کرد نیز فلسفه

 از نیز و است مبتنی١٩ گرایینسبیت و ١٨ تکثرگرایی بر شناسی نظرمعرفت از مدرنیسم پست .)218،ص 1379

 محصول ، عواطف و احساسات هاي هنجاري، پرسش ، ها ارزش تمام که است استوار مبنا این بر شناسی ارزش نظر

 کس هر .دارد تفاوت مکاتب سایر ارزشی هاي گیري با جهت مدرن پست ارزشی گیري جهت .است روشنفکر انسان

 عدم به باتوجه مدرنیسم پست دوران در . دهد نظم را رویکردهایش و ارزشی ترجیحات ارزشها، خودش باید

 این ي سلطه و رواج زیرا دانست، تغییر غیرقابل ا ر فرهنگی اجتماعی، ، علمی نباید قوانین غیرمسلم امور و قطعیت

                                                 
9 .  secolarism 
10 .  J.Derrida 
11 . M.Foucault 
12 . J.F.Lyotard 
13 .  J.Baudrillard 
14 .  F.Nietzsche 
15 .  postmodernism 
16 .  deconstruction 
17 .  post-structucturalism1 
18 .  Pluralism 
19 . Relativism 
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خود  پیرامون مسائل به نقادانه دیدي باید همواره ، رواین از .باشد نمی آنها درستی و برصحت گاه دلیل هیچ امور

  .بپردازیم خود نوآوري و رشدخالقیت و پرورش به نگرش نوع این با بتوانیم تا .باشیم داشته

  ها مرور پیشینه. 3

 گرفته صورت باشد، تحقیقاتی داشته وتربیت تعلیم حوزه در تواندمی که تأثیراتی و مدرنیسم پست با رابطه در

 آموزش بر و، دهدمی قرار تحت تأثیر راچگونه م مداو آموزش دقیقا فکري، جریان این که این ولیکن است،

 از برخی به حال این با .است نگرفته چندانی صورت کارهاي،گذاشت خواهد تأثیراتی چه ما کشور وپرورش

  شود؛ می اشاره موضوع این به نزدیک هاي پژوهش

 پست گوید می او. پرداخته است »آن تربیتی داللتهاي و مدرنیسم پست مضامین«به بررسی  )1380(نجاریان 

 برعلوم طبعاً و هنرها و ادبیات، علوم، هاي رشته بیشتر بر اخیر دهه دو در که است نوین رویکردي مدرنیسم

 به در مدرنیسم شکست است، شده رویکرد این ظهور ساز زمینه نخست وهله در آنچه .است گذاشته تأثیر تربیتی

 سیطره و علوم پیشرفت سایه در اعی اجتم عدالت و سالمتی صلح، دموکراسی، نظیر هایی وعده رساندن تحقق

 با آنان رو این از .اند شده بحران دچار مدرن جوامع که معتقدند مدرنیستها پست . است بوده امور بر عقالنیت

  .اند برآمده آن از زدایی بحران به نهایت ودر آن معضالت حل صدد در و مدرنیسم مضامین برخی نقادانه بازنگري

 مداوم اصول، اهداف و راهکارهاي آموزش« مسئله به خود ارشد کارشناسی مهنا پایان در) 1381(علوي« 

 روزمره زندگی امور در را ما  هاي کامیابی و موفقیتها از بخشی مداوم آموزش که است معتقد وي. است پرداخته

 رنگ ما قبلی ي ها دانسته زندگی هاي مختلف جنبه در سریع تغییرات بروز با طرفی از و است داشته همراه به

 با و ضروري امري مداوم آموزش وجود بنابراین .نوسازي است و بازسازي نیازمند و است گرفته خود به کهنگی

 علم هاي یافته از گیري بهره با و پرداخته مداوم آموزش بررسی تاریخچه به پژوهش این در وي . است اهمیت

 را اهدافی و نموده مطرح را العمر مادام زش آمو ایده جوامع، فکري رشد بیستم و قرن اواسط در تربیتی -ي

 زمینه در ملتها و جوامع بین موجود تفاوتهاي به توجه با دارد می بیان ایشان همچنین . است داده قرار مدنظر

 میزان پیدایش و علت ، نوع ، مداوم آموزش در عوامل این ثیر تأ و امکانات نیازها، فرهنگ، همچون هاي مختلف

 قابل و ارزشمند عنوان موجودي با انسان به مداوم آموزش در .نیست یکسان کشورهاي در مداوم آموزش به توجه

 یابد تحقق شکوفایی این باید لذا و است شایسته شکوفایی او زندگی که است موجودي شود، می نگریسته پیشرفت

 موجب مختلف هاي جنبه در مداوم، صورت به یادگیري از طریق که دارد توانایی موجود این دیگر طرف از و

  .شود خویش وجود شکفتن

 پدیده آموزش مداوم و تغییر فرهنگی به صورت یک «عنوان با مقاله یک در 2004 سال در 20فیلد جان 

 آموزش هنوز چند هر .است یافته افزایش سرعت به 1970 سال از مداوم آموزش که گوید می چنین »اروپایی

 با و است مدارس رسمی آموزش از اصول فراتر یادگیري که است این بر مبنی اما .دارد طوالنی دوران یک مداوم

  .نمود میتوان استفاده مداوم آموزش از وشرایط موقعیت شناخت به توجه

 نوشتارهاي المللی در بین سیاست هاي گردهمایی گسترش دادن قرار رأس در و مداوم آموزش در تنوع رغم علی

 در باید که است تغییراتی آموزش مداوم در موضوع مهمترین و اولین که ید آ برمی چنین مداوم آموزش از سیاست

                                                 
20 . John field 
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 نگرش تغییر این باشد؛ یادگیري و آموزش سیاست ترویج عمده هدف و . شود ایجاد پرورش و آموزش سیاستهاي

 است چنین فیلد جان دلیل همین به . بدانند مهمتر از آموزش را یادگیري که شود می عث با جامعه مردمِ در

 است معتقد وي . دارد فرهنگها ر د عمیقی ریشه بودن منتقد و مداوم و آموزش عقاید تغییر که است کرده دالل

به  واندت می فرهنگی تغییر رو این از کند می نمایان بیشتر را خود افراد بین ي مشارکت فرهنگی بصورت ترویج

 بین در فرهنگ سازي اهمیت به توجه ش افزاي به توجه با . داد گسترش را آن توان می و باشد روش یک صورت

  .است شده توانمند ملی توسط فرهنگ و یافته گسترش سازمانها در حتی افراد بین در انسانی روابط منابع مردم

  پرورش و آموزش فلسفه و مدرن پست تردید"عنوان  تحت در مقاله اي اي) 1995(٢١باربلز	پست اندیشه" 

 . گذارد می بحث به تربیت	و تعلیم حوزه در را آن سپس و نمایدمی فی معر مدرنیته به نسبت تردید را مدرنیته

 درباره دادي قرار و رایج هاي عقیده	تا دارد می وادار را ما مدرنیتی پست تربیت که رسد می نتیجه این به او

 به نسبت تردید و شک مدرن فرا تربیت و تعلیم اصول	و مبنا یعنی . ببریم سوال زیر جدي بطور را تربیت و تعلیم

 و عقل کلی بطور و شود می برده نام )پوزیتیویستی( گرایانه اثبات	علوم عنوان تحت که است یقینی مفروضات

 .پذیرد نمی شمول جهان کلیتی	عنوان به را مدرن روشنگري

 نیسم مدر برسهم پست تحلیلی " نام با خود تربیت و تعلیم دکتراي نامه پایان در )2001(٢٢اسالت مایکل 

 بر مبتنی مداوم آموزش هاي اخیر سال در که رسد می نتیجه این به " مداوم آموزش گیري شکل بر انتقادي

 آموزش در سیاسی گیري سو مخالف که یکی جریانی ؛ است گرفته قرار انتقاد مورد ریان ج دو سوي از آزادسازي

 بنیاد از مداوم زش آمو آزادسازي روش فلسفی مفروضات نظر آنان به .ها مدرن پست دیگري و است پرورش و

 کنند، می داري جانب روش این هدفهاي از که هستند کسانی مدرنها میان پست در البته . است کاستی دچار

این  بررسی به اسالت خالصه بطور .است نگرفته صورت درستی درك ها هدف این درباره مفروضات معتقدند ولی

 بر مبتنی مداوم آموزش روش در معتبر و جدید چارچوبی انتقادي هاي مدرن پست آیا که است پرداخته مسئله

  )2001 اسالت،( نه یا اند آورده پدید سازي آزاد

  

  شناسی مطالعه  روش. 4

 روش یک از فقط پژوهشگرکیفی که دارد اعتقاد ) 1995(والش .است تحلیلی –سندي تحقیق این انجام روش

 و ضمنی هاي معنا شناسی باز رویکردها به این . دارد کار سرو رویکرد سلسله یک با او بلکه کند نمی استفاده

 به ابتدا روش این برمبناي ). 169 ،ص 1383 عابدینی،(دارند  تأکید پژوهش عمل در مفهومی و تاریخی نهفته

 بیانبه آنها تحلیل و تبیین و توصیف با و پرداخته مطالعه موضوع مورد پیرامون موجود اطالعات آوري جمع

 از ساختارشکنی، شهروند انتقادي، (آنان که آموزش مداوم باید خود را با  مدرن پسترویکرد فلسفی  هاي مولفه از برخی

 .پردازد ، میهمراه کند )...و  کلیت گرایی نفی ، »دیگر «عنصر به توجه

  

  

                                                 
21 .  Nichola. Burbules 

22 .  Michael Slote  
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  )بحث و بررسی( هایافته. 5

  اهمیت و ضرورت توجه به آموزش مداوم

 آموختن درجهت شده یادگیري سعی داشته، افراد زندگی و جامعه بر که اثراتی و دانش تحول با هشتاد ي دهه از

 معتقد فریره چنانچه .باشد شدن براي شکوفا آموختن و ، زیستن چگونه فکري، استقالل به نیل و خودآزمایی،

 لذا .سازد دگرگون را آن و کند عمل خود برجهان اراده خود، با ساختن؛ مقام در که است این انسان رسالت است؛

 ،ص 1385 زاده، ابراهیم( برود پیش ي تر وغنی بارورتر جمعی و زندگی فردي یک سوي به ، تازه امکانات داشتن با

 قوي اي انگیزه خود فرهنگیِ و اي حرفه هاي مهارت تجدید و یادگیري براي است افراد الزم رو این از ).198

همبستگی  با موافق و نقاد اي روحیه از و داشته تمایل نوآوري و تغییرات براي دیگر به عبارت باشند، داشته

 بند بیا و اینترنت وکامپیوتر ها کتابخانه در را جدید اطالعات چگونه د ن بدان لزوم درصورت و باشند برخوردار

 ت مشکال رفع به قادر هاي سنتی حل راه دیگر ارتباطات، دنیاي در و ر این از ).239، ص1386 ،فومنی گلشن(

 بهره سوم هزاره در زندگی مسائل با مقابله براي نوینی وراهبردهاي رویکردها از باید و نیست ه امروز آموزشی

 افزایش چون دموکراسی، مسائلی درباره مردم آگاهی براي اي مدرسه و رسمی درسطح دانش کسب . بگیریم

 بین بشر،عدالت حقوق برابري جنسیتی، مدنی، مشارکت فرهنگ، ارتباطات، آزادي شهروندي، اختیارات

-26،ص 1386 مقدم،.سرکارانی(نیست کافی ولی است الزم زندگی می عمو کیفیت بردن باال و صلح شهروندان،

25.(.  

 چون اهدافی به نرسیدن و ماندن ناکام دلیل به ، مدرنیسم کشیدن نقد به مدرنیسم پست هدف که آنجایی از

 را مدرن آموزشی نظام نیسم، مدر پست تربیتی متفکران آن تبع به که .باشد می دموکراسی و آزادي پیشرفت،

 براین و است عقالنیت پرورش بر مبتنی صرفاً مدرن پرورش و آموزش اهداف معتقدند زیرا داده؛ قرار انتقاد مورد

 مردم و است انتقال و تحول درحال وپرورش آموزش .د دار وارونه کارکردي مدرن درعصر آموزشی نظام که باورند

 1387 عیوضی، مقدم، زاده قلی فراهانی، فرمهینی( ندارند وتربیت تعلیم شرایط درباره رضایتی احساس

 خود دلخواه انسان از تصویري دراکنون، توقف دلیل به مدرنیسم پست که است درحالی همه اینها ). 971،ص

 جریان در که داند می فرایندي را وتربیت تعلیم بلکه ، نیست شده تعیین ازپیش اهداف به معتقد و دهد، نمی ارائه

 انتقال متولی فقط را وتربیت تعلیم مدرنیستها پست). 132،ص 1393 فراهانی، فرمهینی( گیرد می شکل یادگیري

 بکارگیري با بتواند فراگیر فضا دراین تا دانند، می پرسشگري فضاي ایجاد مسئول را آن بلکه دانند نمی ثابت اصول

 هاي موقعیت ا ب را خود فرهنگی، و اجتماعی درزندگی آن تعمیم با ونیز خود پرسشگري و شهود ، تخیل نیروي

  سازد مواجه گوناگون
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 مدرنیسم پست ویژگیهاي

 بین در که چند هر کرده باشیم اشارهاي گذرا طور به گرایی تجدد پسا عمده هاي ویژگی به است الزم اینجا در

 مبانی و ها فلسفه و بنیادي مفاهیم بنحوي که ؛ندارد وجود چندانی توافق ها ویژگی این درباره آن اندیشمندان

 است معتقد )1382 دالوري، از نقل به ، 1384( لیوتار نمونه براي .کنند می نفی نیز را یکدیگر هاي نگرش

 شده حاصل علوم پیشرفت از حتم طور به تشکیک این و است منطقی تعاریف مردن یا تشکیک عصر پسامدرن،

 .است

 مدرنیسم در که داند می هایی روایت فرا یا کلیت به اعتقاد عدم را مدرنیسم پست برجسته ویژگی همچنین

 .بود مفروض

 :نمود خالصه توان می شرح بدین را لیوتار هاي اندیشه و نظریات خالصه طور به

 .جامعه و سیاست باب در کالن هاي نظریه یا و نظریه ساختن عصر رسیدن پایان به .1

 .ارزشی و اخالقی گراي مطلق نظریه یک به دسترسی عدم .2

 .شد خواهد ختم گرایی اعتبار و اعتباري جهان یک به "نهایتا که اخالقی شکاکیت .3

 :کند می فهرست ذیر شرح به را مدرنیسم پست دانش کلیدي خصوصیات نیز) 1992(هلینکاوییمن 

 .دارد وجود روشها و معانی و ها دیدگاه گرایی کثرت به تعهد .1

 غیرمطلوب و ابهام دارد آنها از بسیاري که جانشینی تفسیرهاي و دوگانه معانی از قدردانی براي جستجو .2

 .دارد وجود هستند،

 نظریه شامل این .چیزي است هر دادن توضیح معناي به که مطلق و کلی بزرگ، داستانهاي به اعتماد عدم .3

 دادن توضیح براي که شود می ما و کارهاي فرهنگها ها، ملت هاي نگرش دینی، هاي افسانه و علم کلی هاي

 .شود می گرفته کار به چیزها چرایی

 .هستند گانه چند نیز حقایق پس دارد وجود دانستن هاي راه و ها دیدگاه کثرت چون .4

  

   هاي رویکرد فلسفی پست مدرنیسم مولفه

 دیدگاه، تعلیم این از و دانند می زده بحران را گرایی تجدد دوره تربیت و تعلیم ها مدرنیسم پسا :ساختارشکنی

 بحران، این براي رفع که است آن مورد این در ها مدرنیسم پست پیشنهاد .است زدایی بحران محتاج تربیت و

) 1999( ژیرو .بیابد دیگري باید تعریف پرورش و آموزش نظام در متن حضور نیز و شاگردان حضور معلم، حضور

 به محتاج فقط معلمان، که کند می رد را رایج تلقی ، این"روشنفکري"از حامیان پست مدرنیسم با آوردن عنصر 

 یک معلم وي، نظر از .کند می مخالفت »ذوفن مدرس و است فن تدریس «که تصور این با و مهارتند کسب

 پست عقیده به .کند تبدیل فکر و اندیشه به باید دارد، هم فنی یا حرفه اگر یعنی :است اي حرفه روشنفکر

 براساس .کند تدریسمی و زندگی آن در که است فرهنگی نظام آن از زدایی معلم ساختار نقش ها مدرنیسم

 و ساختار باید رابیابیم، بحران و ریشه کنیم یابی بحران خود، فرهنگ در بتوانیم اینکه براي گرایی، ساختار مفهوم

   .کنیم بازنگري و تحلیل نقد، دیده با را آن قالب
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 .است انتقادي تربیت و انقاد و نقد موضوع دهند می اهمیت آن به ها مدرنیسم پست آنچه که :شهروند انتقادي

 قابل غیر و مسلم و قطعی نباید را جامعه بر مسلط امور کلیه و فرهنگی اجتماعی، علمی، قوانین که آنان معتقدند

 با همواره رو این از .نمی باشد ها آن درستی و صحت بر دلیل گاه هیچ امور این سلطه و رواج زیرا پنداشت، تغییر

 تربیتبه و تعلیم بخصوص ها عرصه بسیاري از در ویژگی این و نگرند می خود پیرامون مسایل به نقادانه دیدي

  .خورد می چشم

 شهروند یک تا تربیت باشد انتقادي نقش باید تربیت جدید نقش که است معتقد )1999(ژیرو  مورد این در

 از عمومی قلمروي آفریدن در خدمت و کند پیدا انتقادي اي جلوه باید تربیت و تعلیم .بیابد مناسب صورت

 و هستند دانش تحصیل و ایجاد شرایط بر ویژه و به خودشان زندگی بر قدرت اعمال به قادر که باشد شهروندانی

 شهروندي هاي مهارت و عادات دانش، آن در که بپرورانند انقادي را تربیت و تعلیم باید زمینه این در نیز مربیان

  .شود آموزش داده خوب فقط شهروند جاي به انتقادي

  

 آن اصلی حرفه و کار که معتقدند ها مدرنیسم پسا: مدرنیسم تربیت پسا و تعلیمدر »دیگر «عنصر به توجه

 که است تربیتی و تعلیم ها آن تربیت و تعلیم رو این از .کند مطلع »دیگر «عنصر از را آموز دانش بتواند که است

 همه »دیگري «از ها مدرنیست پسا منظور .شود شنیده نیز »دیگر «صداهاي یعنی .شود توجه دیگران به آن در

 .اند شده رانده حاشیه به و زده کنار به یا و گردیده، استثمار شده، واقع ظلم مورد نحوي به که است کسانی

 از »دیگري «واژه مصادیق زنان و قومی و نژادي هاي اقلیت پایین، طبقه شهروندان پوستان، رنگین مانند افرادي

 «عنصر به توجه ها مدرنیسم پسا دیدگاه از پس ).1382 همکاران، و نجاریان (باشند می ها مدرنیسم پسا نگاه

 باید معلم درسی، فعالیت و تربیت و تعلیم در که مفهوم این ؛ به دارد اساسی نقش تربیت و تعلیم در »دیگر

 دیدگاه از مطلوب تربیت و تعلیم رو، این از .سازد مطلع »دیگر «فرهنگ و »دیگر «عنصر  از را آموز دانش بتواند

 آن در که است تربیتی و تعلیم » دیگر « ترین پسندیده از یکی این و شود شنیده هم  دیگر  ها مدرنیسم پسا

  ).1382 فراهانی، فرمهینی (است مدرنیسم پسا صداهاي رهنمودهاي

  

 )1984(لیوتار .است گرایی کلیت نفی مدرنیسم پست هاي ویژگی از یکی:  تربیت و تعلیم و کلیت گرایی نفی

 می مورد این در ایشان .هستند همراه هم با گرایی کلیت و مدرنیسم است معتقد ها پست مدرنیسم از یکی

 از این  ٢٣سخنی فرا بر تکیه با که گیرم می نظر در علمی گونه هر مشخصه منزله به را مدرن اصطالح من :گوید

 تاویل علم روح، همچون دیالکتیک .جوید می کالن حکایتی به صریح توسلی و دهد می جلوه مشروع را خود نوع،

 کل غربت غم براي گران کافی قدر به بهاي) 12 ص(ثروت تولید یا فعال، ذهن یا عقل بخشش رهایی ،٢٤ معنی

 دادن آشتی براي محسوس، امر و مفهومی امر دادن گوید آشتی می گرایی کلیت نفی در لیوتار : « براي واحد،

 امر این بر شاهدانی بیایید شویم، جنگ وارد کلیت علیه بگذارید .تبادل پرداختهایم قابل تجربه و شهودي تجربه

-82،صص1984 لیوتار،. (کنیم حفظ را نام شکوه و سازیم برجسته را ها تفاوت بیایید. مشاهده باشیم قابل غیر

                                                 
23. Meta discourse 
24 .  Hremeneutics of meaning 
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 سال در که »پست مدرن وضعیت «نام به خود کتاب در) 1382، به نقل از دالوري، 1984(لیوتار  همچنین). 81

 عصر گرایانه کلی هاي کند روایت می مطرح را اعتقاد این گرایی کل گونه هر نفی ضمن کرد منتشر 1979

 شد دیگر هاي هویت گذاشتن کنار یا و سبب جذب و یافت تبلور مارکس و هگل هاي ایده در که روشنگراي

 می ترسیم لیوتار که دنیایی .است آن حاصل و استالینیسم فاشیسم و نازیسم که آورد بار به وحشتناکی نتایج

  . ندارد برتري دیگر مقیاس بر مقیاسی هیچ که است، شده هاي کوچک تشکیل مقیاس و ها روایت خرده از کند

 آموزش زیرا .است نیز نمایان پرورش و آموزش در مدرنیسم زاي بحران عوامل از یکی عنوان به گرایی کلیت عامل

 کار که طوري به داده، قرار خود در کانون را واحدي مسلط فرهنگ که رفته گرایش سمتی به معاصر پرورش و

 .داند می جدید نسل به شیوه، ترین سهل به بهترین شیوه، به جامعه فرهنگ انتقال را پرورش و آموزش اصلی

 افراد این زجمله ا .خرد فرهنگهاي فرهنگ اقلیت یا نه مسلط است فرهنگ میان این در نظر مورد فرهنگ

 سوادي بی دچار ما که است معتقد او .است تربیت و تعلیم اصلی فرهنگ کار انتقال که است معتقد ٢٥هرش

 هاي رشته در متخصص افراد پیشرفته، کشورهاي در که حال عین در عبارت دیگر، به .ایم شده ٢٦ فرهنگی

  .اند بیگانه کامال جامعه فرهنگی مسایل به نسبت اما اند، کرده تحصیل باال سطوح بسیار در مختلف

  

  : گرایی نسبیت

-که آنها همه دانش ،زیرا .گرا استنسبی یسم دیدگاهیدرنمپست عقیده دارند  )2001(27سیگل و بوت، کسنبایوم

گرایی پست مدرن و از نسبیت نیز) 2001( ٢٨شوباگ. دانندو بدون مبنا می) موقعیتی(وابسته به شرایط  را ها

توان در برداشت که کلیات چنین نگاهی را میوي عقیده دارد . ارتباط آن با بازیهاي زبانی سخن گفته است

از دانشمندان که  گروهی ،که معتقد است واقعیات چیزي فراتر از مفاهیم خوب ساخته شده )80 ،1992( 29وایت

اند که براي توصیف وقایع ادعا می اي از مفروضه هاي زبانیها شبکهتئوريو در باره آنان توافق دارند نیست؛ 

نسبیت گرایی در دیدگاه پست مدرن در ابعاد نیز بر این باورند که  )1388( پورشافعی و آرین. ، ادراك نموددشون

اصوالً حقیقتی وجود ندارد،  دندها معتقاعتقادي، ارزشی و فرهنگی وجود دارد؛ در جنبه اعتقادي، پست مدرنیست

نها با ترویج کثرت گرایی فرهنگی بر این باورند در جنبه فرهنگی، آ. کنیمبلکه ما هستیم که حقیقت را وضع می

که هیچ حقیقتی وجود ندارد، هیچ گونه امکان قضاوت در مورد گفتار و اعمال گروه هاي مختلف وجود ندارد، و 

در بعد ارزشی نیز، پست مدرنیسم با . همه گروه ها با وجود آراي متفاوت، باید از حقوق یکسان برخوردار باشند

  .از ارزش هاي مطلق و گرایش هاي معنوي، نسبیت گرایی در اخالقیات را روا می داردفاصله گرفتن 

  

                                                 
25 . Hirsch 
26 . Cultural illiteracy 
27 Booth, Kestnbaum, & Segal 
28 .  Bagshaw, D 
29 White 
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  :  30گرایی یا نهیلیسمپوچ

و ) 1812-70(هرزون پوچ گرایی در عصر مدرن و در بافت سیاسی و تاریخی ظهور پیدا کرد؛ و با الکساندر 

نظم موجود در روسیه قدیم سخن گفت، اض کسی که از انقر) 1914-76(آنارشیست معروف میشائیل بکیونین 

هاي هاي جنبش سیاسی روسی محسوب، که  همه فرماز شاخص این واژه بطور کلی. ارتباط نزدیکی دارد

پیترز، (دهد گرایی را نفی، و خشونت را بعنوان ابزار براي تغییر اجتماعی مدنظر قرار میدیکتاتوري، بویژه مطلق

نگاه به عنصر غیریت  "32اخالق پست مدرن "در کتاب   31زیگمونت بایومن فیلسوف اخالقی پست مدرن). 2006

، ٣٣اسالتري(گرایی و جدل معرفی می کند را، عکس العمل تند پست مدرنیسم براي غلبه بر اي غلیه بر پوچ

هاي اصلی از قبیل نفی فراروایت ها و ویژگی پوچ گرایی در تئوري پست مدرن در تطابق با ایده). 4 ، ص2006

کننده کلیت گرایی، عقل و غیره قرار دارد؛ و در واقع، در راستاي نگاه اومانیستی تفکر پست مدرنیسم  و تسهیل

  .گسترش چنین نگاهی است

  

  :و رد مرجعیت عقل زبان اهمیت و توجه به

اندیشه و بطوري که، . شودآید و تقریباً جایگزین عقل میها مولفه مهمی به حساب میزبان براي پست مدرنیسم 

شود و حتی ذهنیت انسان را بر حسب زبان باید توضیح داد؛ در چنین نگاهی، زبان از حد ابزار ارتباط خارج می

صرفاً یک وسیله ارتباطی نیست که مردم بتوانند با کمک آن با یکدیگر صحبت کنند و مقصودهاي خود را به هم 

کنیم یابیم و توسط زبان فکر میتوسط زبان ذهنیت می انتقال دهند؛ بلکه زبان معناي همه چیز است؛ یعنی ما

مدرنیسم ریشه معنی دردرون زبان است نه بیرون از آن و ارتباط بین عالوه براین، در تفکر پست ).1375باقري، (

شود که زبان خلق و بر این نکته تاکید می) 166 ،ص2005، ٣٤بکت و هگر(شود هر نوع معنی را نیز انکار می

    ).166 ، ص2005بکت و هگر، (کننده زبان باشد آگاهی است بجاي اینکه آگاهی خلقکننده 

هاي زبانی سخن رانده است و معتقد است نگرد وي از گونهاز منظري دیگر به زبان می )27 ، ص1984( لیوتارد

 ی، ازنظامبین ابط رو این اگر چه اند؛هاي زندگی از روابط درونی با هم برخوردارهاي زبانی مانند گونهگونه

یوشر نیز بر تعامل هرمونتیک و زبان تاکید دارد وي بر این عقیده است زمانی که . هستنددوربه  الزم تمناسب

کند، زبان بسته به اینکه اي که تفسیر شده است، فراهم میاي مستقل افراد، معانی را از طریق تجربهنظام اشاره

اي براي دهنده تجارب بجاي ابزار سادهکننده و شکلدر واقع تنظیم بیندچگونه گفتمان هرمونتیک آن را می

کنیم از طریق زبان است؛ براین اساس، ما بینیم و تجربه میدهد که همه آنچه ما میادامه میوي . نامگذاري است

                                                 
30 Nihilism 

31 Zygmunt Bauman 
32 Postmodern Ethics 
33 .  Slattery, P. 
34 . Beckett, D.,& Hager, P. 
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اي زبان  هیچ گونه اطمینانی به دقیق بودن دانش و تجربیات خویش از جهانی که به اضطرار از طریق نقش واسطه

  ). 165-166 ، ص2005؛به نقل از بکت و هگر، 208 ، ص2003یوشر، (نداریم شود ادراك می

  

   :پیچیدگی و ابهام

هایی که از تضاد کامل با سنت و نگرش حاکم بر ، و مطرح کردن دیدگاه1960ظهور پارادایم پست مدرن از دهه 

عقیده دارد ) 2000( 35سولومن. فیلسوفان برانگیختهاي زیادي را بین مدرنیسم و قبل از آن داشت چالش

ز نوعی جهت ؛ و این نظریهباشندکلی ذهنی و نامفهوم میمباحث پست مدرنیسمی بطور گیري فلسفی است که ا

مدرنیسم بر تغییر چشم انداز کلی، نیز از تاثیر پست) 243 ،ص1993( ٣٦دال. بینی برخوردار نیستت پیشرقد

در این رابطه بر ) 6- 7 ، ص2006(اسالتري. ساده و ثابت مدرنیسم به پیچیده، مغشوش و محدود سخن گفته است

این باور است که مانند برداشت انشتین از انرژي، ما نیز بطور مداوم در حال تغییر هستیم؛ ما بر زمین ثابتی قرار 

بنابراین، ابهام، عدم قطعیت و پیچیدگی بهترین . ي در حال تغییر مداوم قرار داریمهانداریم بلکه بروي شن

توان گفت، بنابراین می. ثبات نیستند و مولد و خالق هستندتوصیف جهان است؛  ابهام و پیچیدگی که بی

شدن  شود که در راستاي حاکمهاي پست مدرن محسوب میپیچیدگی و ابهام نیز به عنوان یکی از ویژگی

  . ذهنیت فردي مطرح شده است

  

  گیرينتیجه .6

 که است معتقد دارد و مدرنیته هاي بست بن و معضالت برابر در منتقدانه دیدگاهی که آنجا از مدرنیسم پسا

 تربیتی دیدگاه از بویژه  .باشد می  مطلوب حرکتی نبوده، بشري نیازهاي از بسیاري به پاسخگویی به قادر مدرنیته

 از .شود می مدرنیسم آموزشی نظام و بحرانهاي ضعفها تشخیص باعث که نماید می مطرح را جدیدي هاي ایده

 نظام در شدن اي منطقه و گرایی محلی از حمایت متون آموزشی، زدایی ساخت روش از گیري بهره جمله

 گفتگو پرورش و آموزش به توصیه انتقاد، و نقد به خاص توجه .تربیت و در تعلیم دیگري عنصر به توجه آموزشی،

خود  ها این وجود با باشد، می تربیتی علوم و انسانی علوم زمینه در تحقیق کیفی هاي بر روش تاکید محور،

  .باشد می بازنگري و انتقاد و نقد داراي نیز مدرنیته پست حرکت
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  ایده یادگیري مداوم به عنوان یک مفهوم و آموزش و

یاسرعفراوي
1  

 چکیده

براي  می توانست مالك خوبیو شکل،  محتوا در تغییراتبودن دتلنبارکردن اطالعات به علت کن گذشته اگر در

،امروزه دیگرچنین امري ممکن به اززندگی وحداقل یک نسل مفیدواقع شودطی یک دوره استفاده از آن ها

ي یادگیري به جاي تمرکزرودرعصرانفجاراطالعات وپیشرفت تکنولوژي  درعصرتحول ودگرگونی و.نظرنمی رسد

تابتوانیم متناسب درسراسرعمرهستیم، ده سازي تمامی حواس وامکانات یادگیريبه پراکن یکنواخت ناگزیر

گیري مداوم به عنوان یک آموزش ویاداهدف بیان وتشریح این تحقیق ب   .ییرات روزمره ي زندگی باشیمودرخورتغ

براساس مطالعه انجام شده . تحلیلی است - انجام شده وروش تحقیق مورداستفاده درآن توصیفی مفهوم وایده

تاصحن امامزاده واماکن مقدس ازموزه وپارك، . راعرصه یادگیري می پندارد آموزش ویادگیري مداوم کل زندگی

همه وهمه می توانندیک بسته آموزشی باشندودرکنارمتن کتاب تاگفت وگوهاي روزمره، ازدورهمی هاي اجتماعی ،

 یافته هاي تحقیق نشان می دهندکه.یک پنجره براي آموزش ویادگیري باشند... ،مجله،فیلم،فضاي وب ودرسی

می تواندمارابه که  اسیرتحول روزافزون دانش وتکنولوژي یک واقعیت استنیازبه یادگیري مادام العمربراي مواجه ب

  .سمت آینده اي بهترسوق دهد

 مفهوم ، ایده ،آموزش مداوم، یادگیري مداوم، مادام العمربودن: کلیدي واژگان

  

  مقدمه

بیانگرآن است گه این نوع یادگیري .،اشاره داردیادگیري مداوم به هرنوع یادگیري که درطول عمرصورت می گیرد

دیگرمنحصرتعلیم وتربیت  ،خاص یایک سن خاصیک مکان  درنتیجه .هرمحیطی بالقوه یک محیط یادگیري است

 دیگر حیط کاروکارخانه یاهرجاي عمومیدرخانه،خیابان،م.وبراي همه سنین استنیست،یادگیري مداوم همه جا

 وهمه همهالت اجتماعی وگفت وگوهاي روزمره، ددرتباحتی  .ودرهرمحیطی که امکان یادگیري درآن فراهم باشد

  )2000فیشر،(.دندیک محیط یادگیري باشنمی توان

                                                           
1 Yaserafrawy2014@gmail.com 
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 مفهوماین .آخرعمراستمراردارد یادگیري است این نوع یادگیري تا هرکسی درهرلحظه ودرهرشرایط درحال

گویدیادگیري مادام می ) 2000،اسکول ورکت( .است »زگهواره تاگوردانش بجوي«  بیانگراین گفته ي معروف

  .داردویادگیري درمحیط هاي مختلف رابه رسمیت می شناسدمع به آموزش وپرورش االعمردیدگاهی ج

خودشخص  آنرایادگیري مداوم رشدي است که جهت درتعریفی ازیادگیري مداوم می نویسد )1981،گراس(

ه ،تنهاثروت واقعی کجدیدیعنی فهم خویشتن وفهم جهان وکسب مهارت هاوتواناي هاي .تعیین می کند

  .فردازدست نمی دهدسرمایه گذاري روي خوداست

  )1997پراندیسما(به طورمستمروپیوسته خودراپرورش می دهندفرایندي که طی آن هم افرادشاغل وهم افرادبیکار

ات گوناگونی ازاین نوع هاقدمت داردواصطالح مفهوم یادگیري مداوم مفهوم جدیدي نمی باشدوبه قدمت فرهنگ

،یادگیري 3،تربیت مداوم2،آموزش ادامه دارومستمر 1العمر یادگیري مادام :رشده استیادگیري ذک

   ) 93: 1388کریمی،نصروبقراطیان(.4مداوم

بوده ومختص قسمتی اززندگی  واقف هستندکه تعلیم وتربیت یک امرمستمرومداومرهمه این اصطالحات به این ام

آموزش و  هدف این مقاله این است که.سط مرگ صورت می گیردوت استمرارفقطوتوقف این وعمرآدمی نمی باشد

به عنوان یک مفهوم که الزمه زندگی امروزي ویک ایده کاربردي جهت تحول درنوع یادگیري یادگیري مداوم را

 .موردنیازبشر رابیان کند

  

 مبانی نظري

هم ازاختیاراوخارج باشدوهیچگونه دخل  ننمی تواندعنصري بی اختیارباشدکه حتی چگونه یادگرفت 21فردقرن 

 جوابگوي مسایل او بی چون چرا برنامه هاي ازپیش تعیین شده و.وتصرفی درانچه می آموزدنداشته باشد

تغییرنگرش نسبت به انسان وتحوالت سریع علم وفناوري نیازبه انسان متفکري که بایدخودراباتغییرات .نیست

  )16ص  1387کدیور(یک فرایندتلقی شودشده است که یادگیري  موجب،کارکندغیرقابل پیش بینی آینده سازو

به راستی کدام .شودبنابراین بایددنبال یک نوع فرایندیادگیري باشیم که جوابگوي نیازهاي نوع بشردرقرن حاضر

وژي درعصري که انفجاراطالعات وپیشرفت تکنولنسان امروزي رابه این مهم برساند؟نوع یادگیري می تواند ا

                                                           
1 Lifelong eduction 
2 Continuous education 
3 Education permanent 
4 Continuous learning 
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کدام مسیریادگیري می تواندکمک انسان درمقابل بااین همه پیشرفت وتوسعه وتوسعه فناوري روزافزون شده است،

  باشد؟

ازآن بهره انسان جهان امروزبایدبداندچرابه اطالعات ودانش نیازدارد؟چگونه ازفناوري براي دسترسی واستفاده بهتر

  )1378درمیرحسینی وپریرخ (گیرد

،جهانی شدن،کهنگی ومنسوخ شدگی تغییرودگرگونی روش هاي علمی مانندانفجاراطالعات،پدیدهپدیده هایی 

 ،همبستگی یادگیري باتوسعه انسانی واجتماعی ونیازهاي ضروري انسانروزافزون دانش،نیازهاي متغییربازارکار

ي مادام العمرچیست؟یک امادراین بین یادگیر.راگشتضرورت ایجادیک نوع یادگیري باعنوان یادگیري مادام العمر

  )1373ابراهیم زاده(ومحدوده ي آن کدام است؟روش است یاابزار؟مقصداست یافرایند

ایشان .وجودداشت )م  1670- 1592 1کومنیوس(یادگیري مداوم درمفهوم وخصوصیات خودریشه درتفکرات 

بیانگرخالصه اي که 2بنام فناي یادگیري بزرگتر بودودرکتاب خود ل براي همهخواستارتربیت ویادگیري مداوم وکام

درتمام امورزندگی ودرمیان همه طبقات اجتماعی درحالی که بین تربیت مردمی  آن بودکه منادي ،استازفلسفه او

این دانشمندبزرگ شعاربزرگی رابه یادگارگذاشت که .باشد ثروتمندوفقیرنبایدفرقی وجودداشتهزن ومردو

آموزش ویادگیري هرچیزبراي همه «یري تابه امروزاین شعارراهم به زبان می آورندوآنمتخصصان تربیتی ویادگ

شایداولین فیلسوفی که به فکرومفهوم یادگیري مداوم درعصرجدید. )1996 3ماتسون وماتسون(»وبراي همیشه

 تصوربه وي معتقدبودکه رشدفکرعلمی به شکل تربیتی باید.می باشد )1884- 1962( 4نزدیک شد باشالرد

همچنین اذعان داشت که فرهنگ وشیوه هایی که .مداوم باشیم مستمربوده ودنباله روآن به صورت پی درپی و

   .درمدرسه به بچه هاآموزش داده می شودایستایی وجمودیت دارد

  مرورپیشینه ها

خودبیان درپژوهش  )1388 افضل نیا( ازجمله  .است  صورت گرفته درایران پژوهش هایی درباره یادگیري مداوم

دهنده ي اي به صورت یک آموزگاریاارائه نیازحتمی به حضوریک فردحرفه  العمربه ندرت یادگیري مادامکرد،

زندگی  رك موقعیت یکدیگردرشرایطي مادام العمراین افرادهستندکه باددریادگیر.می شود   اطالع ودانش پیدا

به تعامل ،دریک شرایط خاص بدست می آید دانش وآگاهی مبهم وتقریبی خودراکه ازحس بودنشان،روزانه خود

  .می باشدباسایریادگیري هاورندواین بزرگترین تفاوت این نوع یادگیري آمی 

                                                           
1 comenius 
2 Didacticamagne 
3 Matheson & Matheson 
4 Bachelard 
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العمربایددرکنارسیاست هاي اجتماعی  مکه یادگیري ماداداشت درمقاله خوداذعان ) 1394فوالدگر (همچنین 

مادام  ابعادوزمینه هاي متنوعی براي آموزش،مانندهربرنامه وسیاست گذاري دیگرمالحظه وتفسیرگرددوعصرحاضر

براین اساس وباگذرازشیوه هاي آموزش مدرسه اي وجبري به سمت آموزش مهارتی .شته باشدالعمروجوددا

 ایان نامهدرپ) 1393زمان پور(.موزشی خواهدداشتدرسیاست هاي آ،آموزش مادام العمرطالع درخشانی وموردي

جمعیت ه بیش ازنیمی ازکدرکشورایران است این است  خود بیان کردآنچه مویدضرورت آموزش مداوم

 می دهدآگاهتر جامعه روي هرچه به تغییروتحوالتی که در این جمعیت جوان.شورماحدودبیست سال دارندک

به طورمداوم به کسب  نیازاست مسیرآینده جامعه راتعیین کنندوبراي ایفاي بهتروظایف، بهترمی توانند ،باشند

  .نگرش هاي الزم بپردازند مهارت هاو دانش،

ه آموزش مادام العمرتمام درپژوهش خودبیان کردندک)1996ماتسون وماتسون(کسانی مانند درسایرنقاط جهان هم

، ایده اي که می تواندبه بازگرداندن وحفظ امیدبري مظاهرآنچه که ممکن است یک ایده خوب باشدراداراست

 21یادگیري مادام العمربراي قرن درپژوهشی بانام بازنگري  )2001مدل،اوساکو،مارچ ( .اي بهترمنجرشودآینده 

به یک شهروندخوب ، بلوغ یک انسان پیش نیازوشدن باهدف ترویج هنرتبدیل ،بیان کردندیادگیري مادام العمرباید

   .که به طورفعال درگیردرمسایل ومشکالت محلی وبین المللی باشد

درپژوهش خودمشخص کردکه براي رویارویی بازمانی که بیشترین مواجه درطول تاریخ ) 2007  بوسکو( همچنین

سانی رادارد،نیازبه یادگیري مادام العمریک واقعیت است وتنهااین می نباتغییرات سیاسی، اقتصادي وازندگی بشر

  .تواندمارابه جلو وآینده اي بهترتکان دهد

  

  یافته هاي پژوهش

یادگیري مادام العمر،یادگیري مستمر، نیزآورده شده یادگیري مداوم که باعنوان هاي دیگري مانندآموزش و

چندبعدي است که جنبه عمودي آن شامل طی  و ،یک مفهوم هنجاري نیست بلکه یک اصل سازمان یافتهاست

 ومی گیرد     اجتماعی رادرزندگی فردي و ي یري ازتولدتامرگ است وجنبه افقی آن کل گسترهکردن فرایندیادگ

این نوع یادگیري به جاي .شامل خانواده،اجتماع،مدرسه ومحل کارمتمرکزمی شود ،برزمینه هاي متفاوت یادگیري

ی ،ناگزیرازپراکنده سازي تمامرعمي یه تمرکزروي یادگیري یکنواخت دریک برهه اززندگی واستفاده ازآن دربق

زندگی وهمراه باآنها،امکانات  ي تافردبتواندمتناسب باتغییرات روزمره ،وامکانات یادگیري درسرتاسرعمراست حواس

یادگیري مادام العمراصل اساسی  ، درواقع.به بهترین وجه میسرسازد دراین تطابق یابی جدیدمعیشتی خودررا

سه مرحله  ین نوع یادگیري بررويا.یادگیري رسمی،آزادوغیررسمی استسازماندهی براي مشارکت درپیشبرد
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 -2ومالکیت فردي ومفهوم سازي  وابسته به فهم: توسعه فرهنگی  - 1:اززندگی باسه هدف متفاوت متمرکزاست

وابسته به : پذیريتوسعه حرفه اي واشتغال  -3 وابسته به شهروندي ومشارکت اجتماعی: توسعه اجتماعی

  .دي می باشدشغلی،رفاه مالی وپایداري اقتصا،رضایت تولید

  

 یرينتیجه گ

 نوع یادگیري، نتیجه مشهوداین بودکه گرفت داوم صورتموزش و یادگیري ممفهوم آ درباببراساس مطالعاتی که 

وتوانایی ند،ایدطرزنگاه خودرابه یادگیري عوض کاست،بنابراین فردبدرحال تغییروباسرعت زیادي درحال پیشرفت 

شتن اطالعات ناپایدارکه به خاطربروزتغییرات شگرف درهمه ادیگرد.،دهدافزایش خودرابایادگیري مداوم ومستمر

اندمالك خوبی براي برخوردبامسایل زندگی ونمی تارکان زندگی به سرعت پایداري واعتبارشان ازبین می رود

یادگیري  هبلکیادگیري مخصوص زمانی که فرددرمدرسه است،نمی باشد،  دیگر دریادگیري مداوم.امروزي باشد

فردعرصه یادگیري می کل زندگی  به عبارتی.واقع زیادي اتفاق می افتدومختص نظام رسمی آموزش نمی باشددرم

خاص دیگرمنحصرتعلیم وتربیت خاص یایک سن  ویک مکانمحیطی بالقوه محیط یادگیري است هر.شود

  .نیست،بنابراین زگهواره تاگوردانش بجوي
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  منابع

 کتب علوم انسانی ودانشگاههامطالعه وتدوین  تهران، ،چاپ دوازدهم تربیتی،روانشناسی ، )1387(کدیور،پروین 

  )سمت(

، بررسی مبانی نظري اموزش مداوم،پایان نامه ي کارشناسی ارشد رشته تاریخ وفلسفه )1393(زمان پور ،صدیقه 

 .آموزش وپرورش، چاپ نشده، دانشکده ي علوم تربیتی وروان شناسی، دانشگاه شهیدچمران

  13و12شماره  ،ماهنامه پژوهشگران رآموزش وپرورش،یادگیري مداوم راهبردپایدا ،)1386( هادي ،پورشافعی

 مدیریت ارتباطات، ماهنامه تحوالت آموزشی درعصردیجیتال ویادگیري مادام العمر ،)1394(مهدي  فوالدگر،

  73ص  ، 66شماره

شماره  آموزشی، ماهنامه رشدتکنولوژي لعمرباسایریادگیري ها،تفاوت یادگیري مادام ا)1388(محمدرضا  افضل نیا،

  32ص  ، 6

فصلنامه  یادگیري مادام العمرونقش سواداطالعاتی،21دانش آموزان درقرن  ،)1391(مهدي  زاهدي نوقابی،

  8شماره ،تحلیلی پژوهشی کتاب مهر 

فصلنامه  ،العمرباتاکیدبرآموزش فنی وحرفه ايیادگیري مادام برنامه هاي سوئدوآلمان در ،)1391(ندا  پریشانی،

  41 ، ص 42شماره  رشدآموزش فنی وحرفه اي وکارودانش،

David Matheson& Catherine Matheson(1996) lifelong learning and life long 

education : acritque ، research in post. Compulsory education ، 1:2 ، 219-236 

 James bosco (2007) lifelong learning what? Why?how? 2-7 

Coolyn medel،toshio ohsako and werner mauch، unesco institute for education، 

Feldbrunnenstr. 58 • 2014:8 Hamburg, Germany 
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  آموزش و یادگیري مداوم از نگاه پست مدرن

  1مریم اصفهانی

 

  چکیده

آن گونه که در عرصه هاي .در جهان معاصر،اصول،مبانی و آموزه هاي پست مدرنیستی در حال گسترش است

در عرصه . مختلف علمی چون سیاست،هنر،ادبیات و از جمله تعلیم و تربیت مسائل تازه اي را باعث شده است

تعلیم و تربیت ،پست مدرنیسم بیشتر به تبیین بحران زدگی تعلیم و تربیت مدرن می پردازد و در واقع آموزش و 

تعلیم و تربیت مورد نظر پست مدرنیست ها بنیان هاي ثابت و .منتقد وضع کلی تربیت در دوران مدرن است

  .گرا و انتقادي استجهانی ندارد و تکثرگرایانه،مبتنی بر گفتمان با تاکید بر تفاوتها،ضد اقتدار

فرهنگی، علمی و  اجتماعی، عمومی، اطالعات توسعه معناي به دانش توسعه اخیر هاي دهه در دیگر، طرف از

تکنولوژي ، اهمیت زیادي پیدا کرده است و جنبه کاربردي و سودمندي آن نقش محوري پیدا کرده 

محور،اقتصاد دانش محور،شهروند دهکده جهانی -دانشاست،بطوریکه در دهه آغازین قرن بیست و یکم ،تولید 

با توجه به .بودن و جامعه مطلع و در حال یادگیري از مالکهاي توسعه یافتگی کشورها محسوب می شود

گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات ،کارکردي جدید براي آموزش و پرورش شکل گرفته و به تبع آن آموزش 

  .ر مقابل کاستیهاي نظام آموزش رسمی ،مطرح شده استمداوم به عنوان رویکردي نو د

 
در این پژوهش تالش شده است با روش مراجعه به منابع اصلی و فیش برداري از اسناد اصلی و جمع آوري 

مطالب و اطالعات مورد نظر به تبیین و تفسیر مسئله مورد پژوهش پرداخته شود و با توجه به رویکرد پست 

مورد بررسی قرار دهد و این نتیجه حاصل شد که آموزش مداوم در صورت پذیرفتن مدرن،آموزش مداوم را 

رویکرد پست مدرن ناگزیر است برخی از ویژگی هاي این رویکرد مانند ساختارشکنی،شهروند انتقادي،نسبیت 

  .گرایی ،خودآفرینندگی و تفکر نقاد را بپذیرد

  

  مادام العمرپست مدرن ، تعلیم و تربیت،آموزش  :واژگاه کلیدي

  

 

                                                           
1 Maryamesfahani1404@yahoo.com  دانشگاه علوم و تحقیقات تهران،دانشجوي دکتري فلسفه تعلیم و تربیت  
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  : مقدمه

انسان ها به جهت دارا بودن قدرت تفکر،برخالف دیگرموجودات عالم،درتمام طول تاریخ اندیشه بشري         

حافظه ي تاریخ ماالمال ازتراوش فکري انسانهاي 0خواهان پیشرفت درزمینه هاي مختلف مادي ومعنوي هستند

ایده هایی 0جدیدي رابراي پیشرفت جامعه انسانی پدید آورده انداندیشمندي است که با اندیشه خود،ایده هاي 

که درزمان خود ،راه حلهاي مفیدي براي معضالت اجتماع بشري ارائه داده وجامعه انسانی راهرچه بیشتر به سمت 

وبه دنبال آن اندیشمندان زیادي در  سقراط ، افالطون،ارسطو 0رشد،پیشرفت وبا لندگی فکري نزدیک کرده است

این تالشها باعث به وجودآمدن مکاتب، ایدئولوژیها ونظریات  0رون متمادي دراین راه زحمات فراوانی کشیده اندق

به طور کلی می توان .  مختلف وگاه متضاد شده اند که درکل موجبات تعالی اندیشه انسانی رافراهم آورده اند

     :این دوره ها عبارتند از0به سه دوره نسبتاً متفاوت تقسیم کرد  تاریخ اندیشه بشري را

میانی ادامه داشت،فلسفه ایده آلسیم  سده هاي  قبل ازمیالد تا  دراین دوره که از ازقرن ششم  :قبل ازمدرن - 1 

  .وعقل گرایی و مذهب براندیشه بشري تسلط تام داشتند 

ثیر خود قرارداده قرن نوزدهم به شدت جهان راتحت تااین دوره بعد ازرنسانس شروع شد وتا :مدرن -2

جریان  0بود،برخالف دوره قبل به صورت افراطی برتجربه گرایی،اثبات گرایی وروش علمی وعینی تاکید می کند

   0فکري مسلط دراین دوره مدرنیسم نام گرفت

دراین عصرخلق واقعیت جاي خود رابه کشف  0دوره اي است که هم اکنون درآن به سرمی بریم :مدرن   پست -3

به همین دلیل این دوره به نام پست 0بسیاري ازایده هاي قبلی مورد انتقاد قرارگرفته است اده وواقعیت د

  0مدرنیسم مطرح شده است

هاي  هاي فکري است که در دوران معاصر، بیشترین شهرت و تأثیرگذاري را در حوزه مدرنیسم از جمله جریان پست

دلیل اینکه در عصر انفجار اطالعات ظهور  این اندیشه به .مختلف، از جمله در حوزة تعلیم و تربیت داشته است

. کرد، در غرب محدود نماند، بلکه در بسیاري از نقاط جهان و از جمله کشورهاي اسالمی، نفوذ کرده است

هاي گوناگون سیاسی، اجتماعی، هنري و غیره، نظریات  تنها در محافل علمی، بلکه در عرصه اي که امروزه نه گونه به

مند نیست که بتوان  مدرنیسم یک مکتب فکري نظام با این وجود، پست. صورت جدي مطرح است مدرن به پست

گونه که طبع این جنبش نیز  را بیان نمود، بلکه آن هاي تربیتی آن  صورت دقیق و قاطع چارچوب فکري و داللت به

رو، هم در تعریف  ازاین. داردهاي گوناگون وجود  کند و در آن گرایش اقتضا دارد، همواره چهره عوض می

هاي  گامان آن و هم در استخراج داللت ها و پیش مدرنیسم و رابطۀ آن با مدرنیسم، هم در تعیین دقیق شاخه پست

  .نظر وجود دارد تربیتی این اندیشه، اختالف
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 در تعلیم و تربیت پیامدهاي آن  ، )پست مدرن( فکري این جریاندراین مقاله نظر برآنست تا با نگاهی اجمالی به 

آن . در جهان معاصر، اصول، مبانی و آموزه هاي پست مدرنیستی در حال گسترش است 0مورد بررسی قرارگیرد

گونه که در عرصه هاي مختلف علمی چون سیاست، هنر، ادبیات و از جمله تعلیم و تربیت، مسائل تازه اي را 

وعلوم  فرهنگ،هنرچون فلسفه،سیاست،  همچنان که در قلمرو هاي مختلفی  ،این دیدگاه . باعث شده است

در عرصه تعلیم وتربیت نیز پرسشها ونگرشهاي جدیدي را به ، اجتماعی مسائل و مباحث تازه اي را برانگیخته 

 ومی،عم اطالعات توسعه معناي به دانش توسعه اخیر هاي دهه در دیگر، طرف از طرف دیگر از .میان آورده است

فرهنگی، علمی و تکنولوژي ، اهمیت زیادي پیدا کرده است و جنبه کاربردي و سودمندي آن نقش  اجتماعی،

محور،اقتصاد دانش محور،شهروند -محوري پیدا کرده است،بطوریکه در دهه آغازین قرن بیست و یکم ،تولید دانش

با .سعه یافتگی کشورها محسوب می شوددهکده جهانی بودن و جامعه مطلع و در حال یادگیري از مالکهاي تو

توجه به گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات ،کارکردي جدید براي آموزش و پرورش شکل گرفته و به تبع آن 

بنابراین در مقاله .آموزش مداوم به عنوان رویکردي نو در مقابل کاستیهاي نظام آموزش رسمی ،مطرح شده است

  .ن،فلسفه آموزش مداوم مورد بررسی قرار گیرددرم و تربیت پست محاضر تالش می شود از منظر تعلی

  روش پژوهش  .3  

روش تحلیل کیفی عبارت است از مجموعه فعالیت هایی چون مشاهده و شرکت گسترده در فعالیت هاي           

بدین .پژوهشی که هر کدام به نحوي محقق را در کسب اطالعات دست اول ،درباره موضوع تحقیق یاري می دهند

  .اصل می شودترتیب از اطالعات جمع آوري شده ،توصیف هاي تحلیلی ،ادراکی و طبقه بندي شده ح

تعلیم و تربیت پست پژوهش حاضر درصدد است تا با استفاده از روش تحلیل کیفی به بررسی ماهیت   

در این روش پژوهش . .فلسفه آموزش مداوم را بررسی کندبپردازد و با در نظر گرفتن آن ماهیت ، مدرنیستی

ي مطالب و اطالعات مورد نظر به تبیین و ضمن مراجعه به منابع اصلی و فیش برداري از اسناد اصلی و جمع آور

 .تفسیر مسئله مورد پژوهش پرداخته می شود

 تعریف پست مدرنیسم

یرفتن چیزي ذپست مدرنیسم یعنی پ .می باشد» از هم اکنون « به معناي  Modernus کلمه مدرن از واژه التین

اي از     پیچیده اي است که به عنوان حیطه پست مدرنیسم واژه یا به بیان دقیقتر، مجموعه عقاید. فراتر از اکنون

و در قالب واژه هایی چون فرانوین گرایی، فراتجدد . است    پدیدار گشته 80مطالعات آکادمیکی از اواسط دهه 

توصیف پست مدرنیسم ). 5، ص 1386عباس زاده، . ( گرایی، پسانوین گرایی و فرا صنعتی نیز مطرح گردیده است

 هاي مطالعاتی از قبیل    ها و حیطه    اي از دیسیپلین     رسد، زیرا مفهومی است که در انواع گسترده    میدشوار به نظر 

نمایان ... شناسی، ارتباطات، مد، تکنولوژي و    هنر، معماري، موسیقی، فیلم، ادبیات، جامعه تعلیم و تربیت،

از یک سو پست مدرنیته به . پروژه یا رسالت دانستاي  توان گونه ر یک سخن، پست مدرنیسم را مید. است   شده
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کلیت گرایی یا جهان گرایی عصر روشنگري، تحسین خرد   ◌ٔ عنوان پروژه یا رسالت تالش براي بازاندیشی درباره

  ).1379نوذري، (به عبارتهاي غیر کلی کثرت گرا است   فردي و جمعی و هدف تحقق بخشیدن به عقل در تاریخ،

  :        زیکی پست مدرنیسمهاي متافی نگارها

برتر از حقیقت بودن فلسفه آغاز  ◌ٔ به نسبت پذیرفته ◌ٔ دریدا ساختار زدایی، از خرده گرفتن به انگاره ◌ٔ به عقیده

دیگر یک روایت   متافیزیکی، ◌ٔ فلسفه. پذیرد فلسفه به حقیقت را نمی ٔ◌ ساختار زدایی دسترسی ویژه. گردد می

 )1994مارشال و پیترز، (کالن با ارزش نیست تا بتواند به روایتهاي دیگر مانند علم مشروعیت بخشد 

اندیشه پست مدرن، تمایل ارزشها و ضد ارزشها را از . هاي متضاد است اي مبتنی بر انگاره پست مدرنیسم اندیشه

خوب و  ،ها بلکه موقعیت فرد یا دیگر زمینه. نام ارزش و ضد ارزش نیست برد؛ بدین معنا دیگر مفهومی به میان می

هرکس، از . بدین گونه، در متافیزیک پست مدرن، هیچ گونه سلسله مراتب ارزشی وجود ندارد. کند بد را تعیین می

در . ی رو استآرمانی و اتوپیای ◌ٔ هرگونه الزام و تعهد به سنت، مذهب ، خوبیها و بدیها آزاد است، شک به جامعه

ارزش سیال است و تغییرپذیر، معانی ارزشها  در پست مدرنیسم،. این دیدگاه، جامعه، آرمانی نیست ◌ٔ واقع بر پایه

 )1996موراوسکی، (شود  متن و شرایط تفسیر می ◌ٔ بر پایه

و شک  راگ ؛ یعنی، کامال نسبی معرفت شناسی نیز، از همه سو، ضد بنیادگرایی است ٔ◌ پست مدرنیسم در زمینه

فلسفه  کنند جهان پسا انگارند و تالش می فیلسوفان پست مدرن معرفت شناسی سنتی را پایان یافته می. گرا است

 )1994بنتن، (.را توصیف کنند، تا جهان پست مدرن آشکار گردد 

ن یافته بیشتر اندیشمندان پست مدرن به ویژه، دریدا، فوکو و لیوتار برآنند که متافزیک سنتی فلسفه غرب پایا

  )1994مارشال و پیترز، (است 

 ي پست مدرنیسم ویژگی ها

ویژگی هاي محتوایی پست مدرنیسم که در واقع اصول این مکتب را تشکیل می دهد، می تواند به صورتی 

 :شاخص تر و برجسته تر بیان گردد که از آن میان می توان به موارد زیر اشاره کرد

 طرد جامعیت از هر گونه فکر .1 

لیوتارد در تبیین و توضیح برداشت خود از پست مدرنیسم ، بر این باور غلط است که دیگر نمی توان از یک 

عقیده و عقالنیت کلیت یافته و جهان شمولی سخن گفت؛ زیرا به نظر وي عقل کلی و جهانی هرگز وجود خارجی 

ها و بینش ها و اندیشه هاي متکثر  آنچه در اندیشه پست مدرن مطرح است ، این است که باید از عقل. ندارد

بر این اساس ، در نگاه پست مدرن ، توجه انسان از کلی گرایی و کلی سازي به نوعی . سخن به میان آورد

لیوتارد را می توان از جمله پیشگامان بینش پست مدرنیسم  .دموکراسی باز و تکثرگرایانه منعطف می باشد

به گفته وي ، پست مدرنیته هیچگاه نمی تواند و . اصرار می ورزد )ایت بزرگ رو(دانست که بر نفی و انکار اندیشه 

این طرح که از شاخصه ها و ویژگی . نباید معرفت شناسی را بر اساس طرح داستانی روایت بزرگ مبتنی سازد
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اي با هاي جوامع سنتی و احیاناً اصول گرا می باشد، به مطالعه انسان در ظرف زمانی وسیع و گسترش یافته 

گذشته اي معین و آینده اي پیش بینی پذیر، می پردازد و براي علمی که حاصل تجربیات و اندوخته هاي ثابت 

متأسفانه در اندیشه . گذشته و پیش بینی هاي قابل تحقق در آینده می باشد، ارزش و جایگاه ویژه اي قائل است 

شناسی پایدار، منسجم و جامعی را نسبت به  پست مدرن ، این چنین علمی جایگاه ممتازي ندارد و معرفت

دیدگاه مقابل افکار . گذشته و آینده زندگی و آینده جهان و تحوالت جاري جهان انسانی نمی توان ارائه داد

لیوتارد در تالش است تا اثبات کند که معرفت شناسی منسجم امکان پذیر است و دانش تعمیم پذیر درباره 

  .تحول اجتماعی ، دست یافتنی استزندگی اجتماعی و الگوهاي 

 نفی هویت منسجم فردي و اجتماعی  .2

در فلسفه پست مدرن به جاي تأکید بر هویت منسجم فرد و اجتماع بر دگرگونی و بی ثباتی در هویت فرد و 

که انسان از آنجا که انسان و اندیشه الزم و ملزوم یکدیگرند و تنها از راه اندیشیدن است . جامعه تأکید می شود

می تواند از سایر موجودات متمایز شود، هنگامی که یکی از این دو، بشر یا اندیشۀ بشري ، دستخوش تغییر و 

این برداشتی است که پست . تحول و بی ثباتی باشد، طبعاً دیگري نیز در معرض تغییر و تبدیل خواهد بود

ن صورت ، پست مدرنیسم به انکار تمامی مفاهیم بدی. مدرنیسم از هویت تحول پذیر فرد و جامعه ارائه می دهد

اگر انسان بی . اصولی و متعالی مربوط به سرشت انسانی می پردازد وانسان را به بی هویتی و پوچی سوق می دهد

هویت، جامعۀ بی هویت و جامعۀ بی هویت، انسان بی هویت می سازد، پس تحول مثبت اجتماعی از کجا آغاز می 

 .اریخ شاهد است که حتی یک انسان باهویت، جامعه اي را با هویت می سازدشود، در حالی که ت

 اعالم پایان ایدئولوژي ها. 3 

در نظام فکري پست مدرن ، ارزش ها و ضدارزش ها، هم چنین بایدها و نبایدها، جنبه پایدار ایدئولوژیک به خود 

صول و موازینی مالزم است که در نگاه باورمندان و زیرا مفهوم ایدئولوژي پایدار با اعتقاد به یک سري ا. نمی گیرد

ملتزمان خود، به عنوان اموري تثبیت یافته و فراگیر و پایدار تلقی می گردد؛ در صورتی که ثبات و پایداري فکر و 

از آن گذشته ، ایدئولوژي با یکپارچگی ، تمامیت و جزمیت اصولی . اندیشه از دیدگاه پست مدرنیسم، مطرود است 

به تعبیري بایدها و نبایدها از منظر . گار است و اینها اموري است که با اصول پست مدرنیسم همخوانی نداردساز

پست مدرنیسم ثابت نمی مانند، بلکه ممکن است بسته به خواست فرد و عرف در نوسان باشند، به گونه اي که 

ز، بدون برخی از بایدها و نبایدهاي گذشته بی باید و نباید امروز، نباید و باید فرداست، درحالی که زندگی امرو

  .تداوم باشد، الجرم زندگی فردا هم بدون بایدها و نبایدهاي امروز، لرزان خواهد بود

 رد حقیقت هاي عینی  . 4

با این حال ، در همه زمینه . در پاره اي موارد، پست مدرنیسم را همان انکار استانداردهاي عینی باورها دانسته اند

ها اعم از هنر، ادبیات ، اخالق، انسان شناسی ، زیبایی شناسی و جهان شناسی ، این سؤال مطرح خواهد بود که 
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یافت می شود یا نه ؟ آیا در مورد خودمان ، به عنوان آیا اموري حقیقی و عینی و یا مفهومی از حقیقت عینی 

مثال ، مفهومی از حقیقت عینی وجود دارد که در برداشت ما از خودمان صادق باشد؟ اگر چنین است ، چه نوع 

مفهومی از خود در دسترس است تا خودشناسی ما را شکل بخشد؟ در مقام پاسخ ، پست مدرنیسم نقادانه به 

حقیقت عینی نظر می کند و در تالش است تا برخالف تجربه و اعتقادي که دینداران دارند،  هرگونه مفهومی از

نظریه پردازان پست مدرنیسم چنین وانمود می کنند که  .بیان دارد که هیچ معیار حقیقی و عینی از باور ندارد

مطلبی است که از بسیاري از منابع به  ،)هیچ استاندارد معین و مشخص در مورد باورها وجود ندارد(این ایده که 

 . دست می آید

 ارائه جریان فکري ترکیبی  .5

اندیشه ها و ایده هاي برگرفته از پست مدرنیسم نشان می دهد که فلسفه پست مدرن، ترکیبی از چندین مکتب 

ین فلسفه اي از در این صورت ، چن. و فلسفه و نظریه است و یا می تواند حاصل گرایش هاي فکري متعددي باشد

این خود نشان می دهد که چرا فلسفه انتقادي پست مدرن بر . مبنا و منشأ فلسفی واحدي برخوردار نیست 

ضرورت از بین بردن مرزهاي از پیش تنظیم شده و یکنواخت سنتی در راستاي اتخاذ خط مشی چندگرایشی، 

الصه نمی گردد، در عین حال ، مهم ترین اصول و ویژگی پست مدرنیسم به آنچه بیان شد خ. تأکید می ورزد

اصول این فلسفه ذکر شد و نیز به اذعان برخی ، اندیشمندان نگرشی هاي فوق، پست مدرنیسم را دچار پارادوکس 

روتی ، از نظریه پردازان پست مدرنیسم ، بر این باور اصرار می ورزد که در عصر . و تناقص گویی کرده است 

روتی در حالی این اندیشه را ابراز می دارد که پست . فرهنگ فرافلسفی روبرو هستیم  کنونی ، ما انسان ها با

بدین ترتیب ، از جهت فلسفی یا فرافلسفی بودن ، تمایزي . مدرن می رود تا شکل و ساخت فلسفی به خود بگیرد

لسفی خواندن فرهنگ روتی تصور می کرد می تواند با نظریه فراف. بین مدرنیسم و پست مدرنیسم باقی نمی ماند

مردم ، روشنفکران پست مدرن را از قید و بند فلسفه و ایمان فلسفی و روبرو شدن با سؤاالت به ظاهر غیرقابل 

در صورتی که نگرش روتی یک تصور واهی بیش . پاسخی که از جانب باورهاي فلسفی برانگیخته می شود، بِرَهاند

نوعی سردرگمی و تناقص گویی می کشاند، آن چنان که راهی نبود و چنین نگرش هایی پست مدرنیسم را به 

پست مدرنیسم در این صورت هر چند به ظاهر، . براي فرار از این تناقص گویی ، جز به انکار اصول مزبور نمی ماند

 برخالف آنچه که نظریه پردازانش می پندارند، شکل کلیت نگر ، ساختار ایدئولوژیک و وضعیت تعین یافته به خود

 .می گیرد و این درست برعکس چیزي است که معماران پست مدرنیست دنبال می کنند

 پست مدرنیسم و تعلیم و تربیت

پست مدرنیسم به همان اندازه که در نگاه فلسفی اجتماعی خود گسترده و در قسمت هایی مبهم می باشد در 

توان خطوط کلی تربیت را با توجه به آنچه که از ولی با این وجود می . تعلیم و تربیت نیز دیدگاه منسجمی ندارد

از نکات مورد توجه پست مدرنیسم در عرصه تعلیم و  .دیدگاه متفکران این رویکرد بدست می آید، ترسیم کرد

. تربیت ارج نهادن آنها به اقلیت هاي قومی، نژادي و جنسیتی و همچنین حمایت از تربیت چند فرهنگ گرا است

 .(یرش برابري همه فرهنگها درصدد است به تکثر فرهنگی از طریق تعلیم و تربیت دامن بزندپست مدرنیسم با پذ
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جز تعلیم و تربیت آرمانی از نظر پست مدرنیست ها تعلیم و تربیتی است که تاب تحمل شنیدن صداهاي دیگر ب

 .)دصداي فرهنگ مسلط را داشته باش

یک برنامه فراگیر و نظام یافته براي رشد و تربیت از دیدگاه  این نکته که امکان طرح و اجراي با در نظر داشتن 

 :کرداستخراج  میتوان با توجه به اصول پست مدرنیستیمربیان این رویکرد وجود ندارد، اهداف زیر را 

تعلیم و تربیت باید به دانش آموزان فرصت الزم را بدهد تا دانش آموزان توان گسترش : تربیت شهروند انتقادي -

 .ت انتقادي خود را در مواجه شدن با تغییرات سیاسی و اجتماعی داشته باشندظرفی

منظور از دموکراسی رادیکال، دموکراسی است که بتواند : فراهم کردن شرایطی براي بررسی دموکراسی رادیکال -

 .میان دیدگاههاي مختلف و متفاوت پیوندي عمیق برقرار کند

گفتمان سازنده دانش بیشتر گفتمانی است که در جهت ساختن دانش، : انشتأکید و توجه بر گفتمان سازنده د -

 .به قصد اثبات دانش صورت می گیرد

تعلیم و تربیت باید به دانش آموز کمک کند تا : تفاوت به عنوان یک هدف تربیتیمبررسی تفاوتها و نظامهاي  -

 .ی گذشتند حساس شوندو بی توجه م هنسبت به تفاوتهاي مهمی که قبالٌ از کنار آنها ساد

دانش آموزان تولید کننده و مصرف کننده دانش بحساب می آیند، نه صرفاٌ : بها دادن به عملی بودن دانش -

 .داننده آن

از نظر پست مدرن ها مطالعات فرهنگی ابزاري فراهم می آورد که : توجه به فرهنگ عمومی و مطالعات فرهنگی -

 .نگی می توانند به طور انتقادي با قضایا برخورد کنندمعلمان و سایر دست اندرکاران فره

ابراز وجود خود از طریق آفرینندگی ممکن است و خود آفرینندگی نیز از طریق نقد فرهنگ و : خود آفرینندگی  -

  .نقد خود

 مدرنیسم اصول تربیتی پست

معناي  تواند به نیسم نمیمدر سخن گفتن از اصول، که طبعاً نوعی کلیت و قطعیت در آن نهفته است، در پست

هاي نسبتاً کلی  شود، راهبرد مدرن بیان می متعارف باشد، بلکه آنچه که تحت عنوان اصول تربیتی پست

 .ها به مقولۀ تعلیم و تربیت است مدرنیست پست

 گرایی پرهیز از جزم .1

گرایی،  ترین اصل تربیتی را پرهیز از جزم مدرنیسم مهم که تعلیم و تربیت فرایندي دوسویه است، پست ازآنجایی

شدة  هاي پذیرفته معلمان نباید ارزش. داند وگوهاي انتقادي در کالس درس می توجه به نظرات شاگردان و گفت

ها و اظهارنظر آنان  اد و احترام داشته و براي ارزشخود را به فراگیران تحمیل کنند، بلکه باید به فراگیران اعتم

عقیدة آنان، اگر محققان  به). 128، ص 1388؛ فرمهینی، 290، ص 1389بهشتی، (ارج فراوان قایل باشند 

هاي خود را فراتر از  هاي تربیتی سهیم باشند، نیازمند این هستند که نگاه ها و فعالیت خواهند در بهبودي برنامه می

اندیشی اجتناب  شدة خود و اظهار باورهاي قطعی یا احساس روشنی شخصی، ببرند و از دگم ي پذیرفتهها ارزش
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دست آمده باشد؛  جانبه به از طریق تحقیقات دقیق و همه. 1: وجوي باورهایی باشند که آنها باید در جست... نمایند

 .(Philips, 2000, p. 4) اند تاحتماالً صادق باشند، به بیان کوتاه آنان نیازمند جستجوي معرف. 2

 توجه به اصل پویایی و پیشرفت .2

ها، تن دادن به خطاپذیري نظریه و انعطاف نسبت به نظریات جدید، همچنین فرا رفتن از  مدرنیست به عقیدة پست

نیز  پوپرگرایی  گونه که ابطال همان. هاي تربیتی خواهد شد شده، مستلزم پویایی و پیشرفت نظام هاي پذیرفته ارزش

در پی حقیقت و معرفت . آید حساب می شده یک گام مترقی به بردن به خطاي یک نظریۀ پذیرفته قایل است، پی

بودن راجع به موضوعات مهم، ممکن است به ناکامی بیانجامد، اما ترك کردن تحقیق و پاي فشردن بر یک نظریه، 

هاي خود جهت کسب  که، اگر به تالش درحالی. ستصورت یقینی ناقص ا تن دادن به باوري است که تقریباً به

هاي مورد قبول دیگران ارزش قایل شویم، باالخره ضعف نظریۀ معرفتی و نظام  معرفت ادامه دهیم و براي ارزش

پذیري و جستجوهاي  تري را جایگزین خواهیم کرد؛ زیرا انعطاف ارزشی خود را درك کرده و نظریۀ بهتر و موجه

که اندیشمندان علوم  ازآنجایی. گردد زیادي موجب انکشاف، خالقیت، نوآوري و پویایی میجدید در حد بسیار 

. تجربی به ضعف و خطاپذیري خود اذعان نمودند و در پی ترقی و پیشرفت بیشتر بودند، به مطلوب دست یازیدند

ابطال نظریۀ خود هراس  محققان و معلمان علوم تربیتی نیز باید همچون محققان علوم طبیعی از خطا و آزمایش و

یافتنی است که نقدپذیر و  این مهم تنها زمانی دست. نداشته باشند، بلکه همواره به پویایی و پیشرفت بیاندیشند

 .(Philips, 2000) گرایی دوري کینم معتقد به گفتمان جمعی باشیم و از جزم

 هاي فردي اصل قرار دادن آزادي.3

هاي برتر جامعه  اي از بزرگساالن، والدین، معلمان، مدیران، مردها و سایر گروه تهاخالق نباید از سوي گروه و یا دس

 لیوتاردر این زمینه، . نسبت به دیگران تحمیل گردد، بلکه هر شخص باید خود آفریننده اخالق و عامل به آن باشد

 :گوید می

گري و استقالل افراد توجه  دتعیینباید در زمینۀ دانش و ارزش از اقتدارطلبی کاسته و در مقابل به عامل خو

ها توصیه  محتوا کردن این نوع آموزش هاي اخالقی و یا بی در این دیدگاه، به عدم ارائۀ آموزش. زیادي صورت گیرد

، »ادبیات«هاي مختلف مانند  هاي گروهی در زمینه آموزان بر روي پروژه شود، بلکه از نظر اینها معلمان و دانش نمی

ها به فراگیران و اقتدارطلبی در عرصۀ  کنند، اما از تحمیل باورها و ارزش و غیره، باید کار » ها رشنگ«، »ها ارزش«

 ).12، ص 1388رهنما، (آموزش، باید اجتناب نمایند 

هاي تربیتی  رو، نظام ازاین. هاي اساسی سازگاري ندارد به عقیدة آنان تربیت مبتنی بر اطاعت و فرمانبري با آزادي

باید به فراگیران اعتماد . هاي فردي افراد را محدود نموده و آزادي فکري آنان را زیر پا بگذارد نباید حقوق و آزادي

. هاي خویش را شکل دهند م نمود، تا آنها خود هویت و نگرشکرد و براي آنها زمینۀ مشارکت فعال را فراه

هاي فردي هستند، این پرسش  جاي توسعۀ آزادي هاي تلقینی به ها، که نگران جانشین شدن روش مدرنیست پست
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 اند که به تربیت فراگیران کنند که والدین، معلمان و مربیان از کجا این اقتدار و مشروعیت را پیدا کرده را طرح می

 )69، ص 1388رهنما، (بپردازند؟ 

 زدایی قداست .4

. باشد ها به می مدرنیست سازي هنجارشکنی، از اصول پست ها و عادي زدایی نسبت به باورها و ارزش حساسیت

از  لیوتار .زدایی کرد عقیدة آنان، از تمام امور قدسی، اعم از تمام شرایع، قوانین، نهادها و غیره، باید قداست

آنان . گفت گیر در جامعه و کنار گذاشتن هرگونه فراروایت سخن می انبوه قوانین اساسی و همه» زدایی مشروعیت»

گرایی و انکار هرگونه ثبات و قطعیت، الگوهاي ارزشی را قبول ندارند، بلکه معتقدند که متناسب با  به دلیل محله

ها  مدرنیست گرایی از نظر پست اساساً الگو. ته باشدشمار نیز وجود داش تواند باورها و الگوهاي بی ها، می تنوع گروه

ها  هرشخص باید متناسب با زمان، مکان و شرایط فرهنگی ـ اجتماعی خویش از یک سلسله ارزش. مذموم است

شدت  جهت به آنها که در این. هاي جدیدي را برگزیند پیروي کند و در طول زمان نیز باید متناسب با زمان ارزش

کنند  هاي فطري و فراگیر اخالقی را اعالم می تنها مرگ خدا، بلکه مرگ دین و همۀ ارزش ند، نهمتأثر نیچهاز 

 .)25، ص 1389مهینی،  ؛ فر29، ص 1388پورشافعی، (

 دیگرپذیري ..5

اصطالحاتی همچون . مدرن، دعوت به دیگرپذیري و پرهیز از خودمحوري است ترین اصول تربیتی پست از مهم

، بیشترین فراوانی را در نوشتار و گفتار »رواداري«، »ها نشین توجه به حاشیه«، »شنیدن صداي دیگران«

هاي طبقه یا نژاد  که به نفع ارزش هایی است ، همۀ افراد و ارزش»دیگري«منظور آنان از . ها دارد مدرنیست پست

هاي نژادي و قومی، زنان و در کل طبقات پایین اجتماع  پوستان، اقلیت سیاه. اند مسلط به حاشیه رانده شده

ها و شنیدن همۀ  پذیري و توجه به همۀ فرهنگ غیریت. است» نشینی حاشیه«و » دیگري»مصادیق اصطالح 

؛ فرمهینی، 33، ص 1388پورشافعی، )مدرنیسم است  مطالبات پست ها از دیگر صداها و خواندن همۀ روایت

 .)22، ص 1389

 هاي تصنعی بین علوم نفی مرزبندي .6

دانند و خواستار رفع این  ، مرزبندي میان علوم مختلف را تصنعی میجان دیوییها، به پیروي از  مدرنیست پست

این اصل ریشه در ضدیت . کنند اي در علوم دفاع می تهرش در مقابل، آنان از رویکردهاي میان. ها هستند مرزبندي

صورت رایج، متضمن اعتقاد  بندي علوم به به دلیل اینکه رشته. مندي و چارچوب مشخص دارد آنان با هرگونه نظام

بر اثر گسترش . ها با آن سر ستیز دارند مدرنیست ناپذیر است، پست هاي مشخص و تخطی سلسه چارچوب به یک

آمدند،  هاي دانشگاهی که روزگاري بس روشن به نظر می مدرن، مرزهاي معرفتی میان رشته پستهاي  اندیشه

در این میان، توجه به نحوة تأثیرگذاري مطالعات فلسفی معاصر بر دیگر . رسند امروزه، رنگ پریده به نظر می



 

 

 هشتمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه آموزش و یادگیري مداوم 

 چمران اھواز دانشگاه شھید
 ١٣٩۵اسفند  ۵و  ۴

 

811 

 

و و بارورسازي متقابل در تعلیم وگ این نوع گفت. ها بر فلسفه حائز اهمیت است ها و چگونگی تأثیر این رشته رشته

  ).284، ص 1389؛ بهشتی، 426، ص 1386اوزمن، (و تربیت نیز مشهود است 

مدرنیسم در تعلیم و تربیت، پدیداري تعلیم و تربیت انتقادي است که ریشه در  از پیامدهاي جریان پستهمچنین 

مارکس، هورك : اند نمایندگان برجسته این مکتب این چند تن .آلمان دارد) نظریه انتقادي(مکتب فرانکفورت 

  .هایر، تئودر آدونور، هربرت مارکوزه و یورگن هایرماس 

 
  )1998هرست و وایت، (آموزش چگونه اندیشیدن نه یک گونه اندیشیدن : شیوه مکتب فرانکفورت چنین است

به پیامد دگرگونی در . جربه فرد در اثر آموزش استهاي بنیادین تعلیم و تربیت انتقادي تغییرپذیري، ت از انگاره

با . شود تا به بهبود و بهتر شدن وضعیت خویش راه برد اندك جامعه مدنی نیز دگرگون می - آموزان منش دانش

اي  ایستد تا به گونه گرایی می گرایی و کاست هایی چون نژادگرایی، جنسیت ایجاد تفکر انتقادي، جامعه برابر پدیده

  .تر اداره شود تر و منصفانه تیکدموکرا

این . مدرنیسم، است هاي بنیادین پست ، از مفروضه»غیریت«چنانکه پیشتر یاد شد، نگرش به دیگران یا عنصر 

آموزان  تأکید بسیار بر تکثرگرایی فرهنگی و تفاوتهاي دانش: رود مدرن نیز به کار می اصل در تعلیم و تربیت پست

بر آن است که، “ مرگ انسان“اي با عنوان  لهام از ادبیات فکري میشل فوکو، از مقالهبا ا) 1998(فالزون  .است

مرگ نه رو در رویی با تکثر و تعدد باورهاي اطمینان ناپذیر جهانی، که پیامد نگرش ویژه به یک فرهنگ یا یک 

اجتماعی، اقتصادي  معتقد است تعلیم و تربیت منتقد از ترکیب بعدهاي مختلف سیاسی،“ ژیرو“ گروه خاص است

اما در این . آید تا شهروندان داراي اختالفات سیاسی، فرهنگی واجتماعی را به یکدیگر بپیوندد و فرهنگی پدید می

هاي مشترك آنان را بشناسد و مبناي تعلیم و تربیت انتقادي بر سیاست، فرهنگ، اختالفات  باید عالقه میان می

کند، تا شهروندانی بپرورد  هاي نوین اجتماعی بسیار تأکید می ها یا حزبسیاسی و فرهنگی، زبان، و آزادي جنبش

که آغازگر دگرگونیهاي فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در جامعه باشند؛ اگرچه از قوه به فعل درآمدن این آرمانها 

  .نماید  دشوار می

... تکنولوژیکی، اجتماعی و کی از مهمترین ویژگیهاي عصر حاضر شتاب فزاینده تحوالت علمی، از طرف دیگر  ی

در چنین زمانی که تنها پدیده با ثبات تغییر و بی ثباتی است، جوامع انسانی و سازمانها براي بقا، . در آن است

پویایی و ایجاد تحوالت سازنده در آینده ناگزیر از دستیابی به گرایشهاي نوین می باشند چرا که تنها با بهره گیري 

ي هدایت خود تغییرات است که می توان از آسیب شوك آینده در امان ماند و به آینده اي خالقانه از تغییر برا

  .                                                      .        بهتر و انسانی تر دست یافت

انتقال از روشهاي  تقریباً در همه جوامع از نهاد آموزش و پرورش انتظار می رود که ضمن باز آفرینی در فرهنگ و 

ارزشمند پیشینیان به نسل آینده، سر منشا تغییرات و نوآوریهاي اجتماعی باشد، زیرا دستگاه آموزش و پرورش بنا 

به رسالت خود زیربناي اصلی شخصیتها و دیدگاههاي اجتماعی را پدید می آورد و بنابراین اگر در این راه کوشش 

این مطلب بدان معنی است . و انتظار نوآوري در جامعه سهل تر خواهد بود و جدیت متعارف را به عمل آورد، توقع

باید بتواند عالوه بر هماهنگ نمودن خود با تحوالت جامعه  با نگاه پست مدرنیستی  که دستگاه آموزش و پرورش



 

 

 هشتمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه آموزش و یادگیري مداوم 

 چمران اھواز دانشگاه شھید
 ١٣٩۵اسفند  ۵و  ۴

 

812 

 

والت امروزي سمت و سوي دگرگونیها و تغییرات آینده را پیش بینی نموده و تغییرات را در جهت ایجاد تح

 .مطلوب در آینده، هدایت نماید

 

  :نتیجه گیري

نخستین، : در این زمینه دو دیدگاه پدیدار است. مدرن است دگیري، چالش اساسی در تعلیم و تربیت پستیا

  .پردازان فردي، اکتسابی و غیرذاتی بودن آن استوار بر فطري و ذاتی بودن یادگیري و دیگري، معتقد به نظریه

هدف در یادگیري تجربی آن است تا به . مدرن، محور است بر این بنیاد یادگیري تجربی در تعلیم و تربیت پست

از این رو، یادگیري تجربی . هاي خود به دست آورند فراگیران توانی بالقوه براي بازنمایی آزادانه رفتارها و اندیشه

اي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی نابرابر و همزمان نگریسته ه اي چند پهلو و مبهم است که در آن، به انگاره زمینه

هاي اجتماعی، فکري،  داراي زمینه–هاي گوناگون  گرایان بر وجود گروه در این میان، توجیه تجربی. شود می

 ..                                                                          سیاسی و فرهنگی متفاوت است

در هر محور، چهار زاویه است و در هر . کاربرد شکل گرفته است -انطباق و تجربه -گیري از دو محور استقاللیاد

که در نمودار زیر دیده ) شغلی(اي  سبک زندگی، انتقاد، یادآوري و حرفه: مادي، یعنی - زاویه چهار عمل اکتشافی

درن ناگزیر است برخی از ویژگی هاي این آموزش مداوم در صورت پذیرفتن رویکرد پست من بنابرای شود می

  .خودآفرینندگی و تفکر نقاد را بپذیرد رویکرد مانند ساختارشکنی،شهروند انتقادي،نسبیت گرایی،
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 ایران وپرورش آموزشدر سند تحول بنیادین  ها آنآموزش مداوم و بررسی جایگاه  يها مؤلفهبازشناسی 

  

  ٣حیدري نیمحمدحس ،٢حدیثه قاسمی ،١عادله کریمی

  چکیده

 وپرورش آموزش بنیادین تحول سند در آموزش مداوم يها مؤلفه به توجه میزان بررسی پژوهش این هدف

 اصلی آموزش  مؤلفهسه  بدین منظور، در گام نخست، .انجام گرفت کیفی محتواي تحلیل ایران بود که با روش

) 2 آحاد جامعه ازیموردن و عمومی دانش) 1، شامل »دانش« ي مؤلفه. بازشناسی شد ها آن هاي مداوم و زیرمجموعه

جدید و کاربرد  مطلب درك و سازگاري و تعمیم قابلیت) 3 ها رشته سایر با آن ارتباط و اي رشته تخصصی دانش

 توانایی) 4 مسئله حل ییتوانا) 3انتقادي؛ تفکر) 2خالق؛  تفکر) 1 شامل »مهارت« ي مؤلفه دانش در زندگی؛

) 2. یادگیري به مثبت نگرش ایجاد(1 شامل »نگرش« ي مؤلفه ؛آوري فن و منابع از و استفاده اطالعات تحلیل

هاي این  یافته .یادگیري مسئولیت پذیرش) 4یادگیري  به ایجاد تمایل(3 یادگیري براي نفس اعتمادبه جادیا

 میزان شده، اما توجه ها آن يها رمجموعهیز و ها مؤلفه ي بنیادین، به همه تحول دهد که در سند پژوهش نشان می

 و دانش ازآن پس .است آوري فن از استفاده و مهارت ي مؤلفه بر توجه بیشترین .است متفاوت یک هر به توجه

 يها رمجموعهیزو  نگرش ایجاد ،تیدرنها و داشته بیشتري فراوانی زندگی، جاري امور در دانش آن کاربرد توانایی

  .است داده اختصاص خود به را فراوانی کمترین آن،

 .وپرورش آموزش بنیادین تحول سند ،العمر مادام آموزش يها مؤلفه ،العمر مادام آموزش :کلیدي واژگان
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 مقدمه - 1

یان به نسل جدید بود، و معارف پیشین ها دانشانتقال  وپرورش آموزش ي فهیوظامروزه برخالف گذشته که  

برهم زده است و با تحوالت سریع و جهانی در ابعاد اجتماعی، علمی و فناوري و اقتصادي، نظم آموزش سنتی را 

آموزش و  يریکارگ بهمبنی بر  ١قبول پیشنهاد آدام شافوع آموزش براي شرایط فعلی دنیا، اثبات ناکارآمدي این ن

راه براي رویارویی این  نیتر خردمندانه عنوان بهنوین و دگرگون کردن نظام آموزش  يزیر برنامهیادگیري دائمی با 

 .)16-30صص  ،1388، نصر، بقراطیان ،کریمی( دینما یم ریناپذ اجتنابتحوالت پیچیده را 

یک . کند یمدوران مدرسه، براي نیل به اهداف متعالی، نارسا جلوه  يها آموختهبنابراین در عصر جدید 

 يا گونه به. درشود، ضرورت دا وپرورش آموزشدرسی که منجر به بهسازي  يها برنامهبازاندیشی بنیادي در عناصر 

که هر فرد در یک فرآیند دائمی، آگاهانه و مسئوالنه، درگیر یادگیري شود و تعهد خود را نسبت به خودآموزي از 

  .)1392 ،جعفري و خزائی ،يرینص (ارتقا دهد العمر مادامطریق ایجاد، تقویت و تثبیت یادگیري 

سالم، بالنده، متعادل و رشد  يها انسانمستعد به  يها انساناز یکسو تبدیل کردن  وپرورش آموزش یثمربخش

متفاوت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي  يها بخشنیازهاي نیروي انسانی جامعه در  کننده نیتأمیافته از سوي دیگر 

یک راهبرد جهت دستیابی به  عنوان به العمر مادامحقیقت ایده یادگیري  در) 1394 بیوکانی و همکاران،( .است

بقا در  العمر ماداماز یادگیري  هدف .)T1392جعفري و خزائی نصیري،( فته استاهداف متعالی آموزش، ظهور یا

  .)1387افضل نیا، (و تطابق خود با محیط و ارتقاي کیفیت و کمیت زندگی فرد است زا تنشدنیاي پرتالطم 

تداوم آن در طول زندگی انسان  ضرورت بهاهمیت و نقش یادگیري در رشد و توسعه فردي و اجتماعی و توجه 

افالطون یادگیري . نیز نظر متفکرین را به خود معطوف داشته است درگذشتهدر جوامع امروزي بلکه  تنها نه

در بیش از هزار و چهارصد سال پیش پیامبر . کاربردو پانصد سال قبل از میالد مسیح به  دو هزاررا در  العمر مادام

  .)15، ص 1388،1388کریمی، نصر، بقراطیان، (نمود سفارش  تاگورم از گهواره به طلب عل) ص(گرامی اسالم 

مردم خود  وپرورش آموزشجهانی، پرداختن به  يها دولتنظریه چنین اهمیتی است که در عصر کنونی، همه 

و حتی اجباري کردن آن، تعهدات سنگینی در  سراسرو براي همگانی،  دانند یمرا در شمار وظایف اساسی 

سند و نقشه  عنوان به در ایران ،وپرورش آموزشسند تحول بنیادین  .گنجانند یماساسی و بنیادي خود  يها قانون

 سال در ، با استناد بر اسناد باالدستی کشور،مجریان براي الزاماتی با ،تربیت و تعلیم  راهی براي مبانی نظري

  .راي عالی انقالب فرهنگی تصویب شددر شو 1390

مرتبط با  يها نامه انیپاآموزش مداوم با استفاده از کتب، مقاالت و  يها مؤلفهدر این نوشتار ابتدا به بازشناسی 

آموزش مداوم  يها مؤلفهبه هدف اصلی پژوهش که بررسی جایگاه  ها مؤلفهموضوع پرداخته و پس از معرفی این 

  .است شده پرداختهایران است، به روش تحلیل محتوا کیفی  وپرورش آموزشدر سند تحول بنیادین 

  مبانی نظري مقاله- 2

 یالملل نیب يها سازمانجدي جوامع، افراد و  تیموردحما العمر مادامآموزش و یادگیري  ي دهیادر عصر حاضر 

از طریق  ؛ توسعه فرديتیفیباکاست، زیرا موجب توسعه اقتصادي از طریق دسترسی به نیروي کار  قرارگرفته

اجتماعی از طریق پرورش شهروندانی  ي توسعهو همچنین  ها آنقابلیت افراد و احساس رضایت  ي توسعهرشد و 

 يها هینظردر این بخش ابتدا به بررسی آثار مربوط به آموزش مداوم و ذکر . گردد یمفعال و یکپارچگی اجتماعی 

                                                 
1-Adam schaff 
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بیان گردیده  وپرورش آموزشسپس مبانی نظري سند تحول بنیادین . است شده پرداختهدر این رابطه  شده مطرح

  .است

 یالملل نیب يگذار استیسوجود دارد که از توسعه  العمر مادامچهار هدف مهم براي آموزش  ١سیوجربه نظر 

ور مرتبط شغلی بسیاري از مردم تص يها نهیزمشهروندي فعال، تکامل شخصیت ادغام اجتماعی و : شود یممشتق 

در  که یهنگامکه یادگیري فقط به دست آوردن دانش است اما دامنه یادگیري بسیار وسیع از این است،  کنند یم

که زنده بمانیم و  میآموز یمکه انجام بدهیم،  میآموز یمکه بدانیم،  میآموز یم، میکن یمدخالت  العمر مادامآموزش 

  )1391برزگر، ( .زندگی کنیم باهمکه  میآموز یم

شخص پیوسته در حال یادگیري است و مسئولیت مدیریت  العمر مادامکه در یادگیري  کند یمبیان  ٢کروثر

شخص چگونگی یادگیري را یاد  العمر مادامهمچنین در یادگیري . یادگیري بر عهده وي محول شده است

  )2004کروثر، ( .ردیگ یم

یادگیري  سدینو یمدر تعریفی از یادگیري مداوم  ٣گراس کند یماظهار به نقل از فرجامی ) 1390(عظیم زاده 

، یعنی فهم خویش و جهان و کسب کند یم، رشدي است که جهت آن را خود شخص تعیین العمر ماداممداوم و 

. بر روي خود است يگذار هیسرماتنها ثروت واقعی که فرد از کف نخواهد داد، . جدید يها ییتواناو  ها مهارت

 تازه جهان، يها ییبایزو شور آگاه شدن از برخی شعف  رح و شادمانی نحوه کار با اشیاء،مداوم، یعنی ف آموختن

  ).1390عظیم زاده، ( یا با دیگران ییتنها بهساختن چیزي  لذت

آموزش مداوم داراي جامعیتی است که کلیه اجزا و عناصر  کند یمبیان  زاده میابراهاز  همچنین به نقل

این نوع آموزش، نظام آموزشی خاصی نیست، بلکه بستري است که هر طرح . گیرد یدربرمرا  یپرورش و آموزشی

 دهنده لیتشکپیشرفت و توسعه هر یک از اجزاي  ساز نهیزملذا باید  شود یمآموزشی جامع بر مبناي آن ایجاد 

  ).همان. (نظام تربیتی باشد

از  يا پاره. است ادشدهی »از آموزش يا جنبه«معموالً با عنوان  العمر مادامدر نشریات یونسکو، آموزش 

 عنوان بهتوسعه تعلیم و تربیت  یالملل نیب گروه آنکه حالو  اند کردهتلقی  »طرز فکر«نیز آن را نوعی  پردازان هینظر

و محتواي آن را شامل  وپرورش آموزش يها جنبهکلیه  العمر ماداممفهوم آموزش . یک اصل بدان توجه دارد

در هر نظام آموزشی هیچ جزء . آن است دهنده لیتشک يها بخشش از حاصل جمع که تمام آن بی شود یم

آموزشی خاص نیست،  العمر مادامآموزش  گرید عبارت به؛ نباشد العمر مادامنیست که جدا از دیگر اجزاء  »پایداري«

و بنابراین باید زمینه پیشرفت و توسعه هریک از  جادشدهیابلکه اصلی است که طرح جامع آموزش بر مبناي آن 

  )1390عظیم زاده،(باشد نظام  دهنده لیتشکاجزاي 

نظام آموزشی باید چهاراصل یادگیري براي دانستن، یادگیري براي انجام دادن،  یونسکو ي دهیعقمطابق 

موزش رسمی جهت تحقق یادگیري براي زیستن و یادگیري براي بودن را هدف خود قرار دهد، مشارکت نظام آ

 یالملل نیبکمیسیون (است امري ضروري  العمر مادام ي رندهیادگیو دستیابی به هدف پرورش  العمر مادامیادگیري 

  .)1375 ،علی رئوف ي ترجمهتعلیم و تربیت، 

مرود نیاز جهت تداوم یادگیري، از طریق فرآیند آموزش کسب،  يها نگرشو  ها مهارت قسمت اعظم دانش،

                                                 
1- jarvis 

2- crowther 

3-Gros 
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  .)1994( و همکاران ١کندي شود یمتثبیت و یا تجدید 

را در ایجاد  –و تداوم آموزشی  العمر مادامیادگیري  ي دهنده لیتشک يها مهارتنیز مجموعه  ٣و هاردن ٢کاتن

 يا کتابخانهالکترونیکی و  يها طیمحدر  وجو جستارتباطی، یادگیري خودمحور،  يها مهارتنظیر  ییها يتوانمند

مهارت  تیدرنهاتفکري سطوح باال و  يها مهارتو مطالعه و راهبردهاي یادگیري، خودآگاهی، خود نظارتی، 

 ).1392زاهدي، ( دانند یمدر فراگیریان  یابیخودارز

حل مسئله،  يها مهارتگونه  6عمومی شامل  يها مهارتدر قسمتی از تحقیق خود، بیان کرد که حیطه  ٤کربر

 يها مهارتکاري و  يزیر برنامهدر مقابله با شرایط ناآشنا، توانایی براي  نفس اعتمادبههی، کارگرو لیوتحل هیتجز

کربر، ( .رندیگ یمقرار  موردسنجش العمر مادامیادگیري  يها مهارتاین متغیرها براي ارتقاء . هستارتباط نوشتاري 

2003(  

 ازیموردن يها نگرشالزم است دانش، مهارت و  العمر مادامبه نظر نصیري و همکاران براي تربیت یادگیرنده 

اساس اهدافی که در برنامه درسی با رویکرد  نیبر ا. به برنامه درسی دوره ابتدایی وارد شود العمر مادامیادگیرنده 

کسب مهارت : شامل )خودشکوفایی(تحقق ذات  هدف .1: از اند عبارت باید در نظر گرفته شود العمر مادامیادگیري 

هدف روابط انسانی  .2گفتن، خواندن، نوشتن، حل مسائل شمارشی، پرورش تفکر خالق و انتقادي  در سخن

هدف  .4اطالعات مربوط به مشاغل : اقتصادي شامل هدف .3احترام به انسانیت انسان، همکاري : شامل

بنابراین محتوا باید ؛ شهروندي يها تیمسئولاجتماعی، کسب  يها يداورمهارت در : مدنی شامل يها تیمسئول

 يسوادآموزاقدامی در جهت یادگیري چگونه یادگرفتن، تناسب محتوا با نیاز جامعه، کاربردي بودن محتوا، 

تأکید بر حجم محتوا الزم است به کیفیت محتوا توجه شود و  يجا بههمچنین . اطالعاتی، آموزش شهروندي باشد

 جعفري و خزائی نصیري،( ، حل مسئله اقدام نمودخود راهبرمانند تفکر خالق، انتقادي،  ییها مهارتپرورش 

1392(.  

یادگیري چگونه ( يریادگیفرا ، یخودکنترل، یمیخودتنظ، یتیریخود مدرا  العمر مادامکوچکی ابعاد یادگیري 

  .)1391کوچکی،( داند یماطالعات  يآور جمع، ابتکار و نوآوري و قابلیت يریگ میتصم تیقابل) یادگرفتن

 ازیموردن يها یستگیشابراي . هریک شامل طبقاتی هستند هیما دروندر پژوهش محمدي مهر و همکاران پنج 

و نگرش به پویایی علم و دانش شامل  یآگاه .1: از اند عبارتپزشکی استخراج کرد که در  العمر مادامیادگیري 

سلط در دانش تخصصی و نگرش مثبت به تبودن و  روز بهدر برابر تغییرات علم و دانش،  يریپذ انعطافطبقات 

مهارت فراشناخت، مهارت بازتاب بر عملکرد، مهارت خالقیت و  رندهیدربرگخود راهبر  يریادگی .2 .یادگیري

، مهارت تفکر مسئلهو حل  يساز مفهوممبتنی بر شواهد شامل مهارت  طبابت .3 .نوآوري و مهارت مطالعاتی

 يا حرفهارتباطی  يها مهارت. 4 .پاسخگویی به جامعه و دانستن الزامات سالم سواد اطالعاتی، يها مهارتانتقادي، 

، مهارت ارتباط با اساتید و دانشجویان براي سهیم ها کنگرهو  ها انجمنشامل مهارت ارتباط با مجامع علمی و 

بان اجتماعی متخصصان پزشکی و تسلط بر ز يها شبکه، مهارت حضور در ها آنعلمی  يها افتهی درشدن 

در محیط کار و مهارت  يا حرفهشامل مهارت یادگیري بین  يا حرفهمهارت یادگیري تلفیقی و بین . 5 .انگلیسی

                                                 
3-candy 

1-katen 
2-harden 
3-kerber 
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  ).1390محمدي مهر، ( ینیبالدگیري تلفیقی علوم پایه و یا

 دانش، ي مؤلفهآموزش مداوم سه  يها مؤلفهبازشناسی براي  شده انجاممطالعات  بر اساسدر این پژوهش 

مقاله طبقاتی  توجه به مبانی نظريبا  ها مؤلفههر یک از  تر قیدقبراي بیان  .در نظر گرفته شدو نگرش  مهارت

  اختصاص یافت؛

  :شامل دانش ي مؤلفه.1

 قابلیت تعمیم و سازگاري با حوادث مختلف و درك مطالب جدید.  

  و دانش عمومی و نیاز  ها رشتهدانش تخصصی و بنیادي رشته علمی خاص و ارتباط آن با دیگر

  .جامعه

  است موارد زیر ي رندهیدربرگتوانایی چگونگی یادگیري و حل مسئله که:  

o یا  تر سختموضوعاتی  چه: مثال ؛علمی خود يها قوتآگاهی از ضعف و : خود مدیریتی

یادگیري  يها مهارتو  ها عادته و مطالع يها روشزمان مطالعه و  نیبهتر است؟ تر آسان

  چیست؟

o يبردار ادداشتیمطالعه کتاب و مقاله و (دانش نسبت به وظایف علمی : یمیخودتنظ(.  

 ها آناطالعات و یادگیري  آگاهی از دانش قبلی براي درك. 

 دانش براي حال و آینده و چگونگی رسیدن به اهداف. 

  چگونگی مفید بودن ي دربارهدانش. 

  

  مهارت ي مؤلفه .2

باید به  شده کسبطریق دانش  از .شود یمتداوم یادگیري تنها متکی به دانش نیست بلکه مهارت را نیز شامل 

  :مهارت شامل ي مؤلفه .پرداخته شود ها مهارتپرورش این 

  براي حل مشکالت ها آن کاربردو  ها آنتحلیل و تفکر انتقادي اطالعات و ارتباط. 

   را به همراه دارد خالقیت و نوآوري(توانایی استفاده از فناوري و منابع(. 

 ي توسعهفردي و احساس رضایت از خود شود،  يها تیقابل ي توسعهباعث  که یدرصورتدو مورد باال (

 .)آورد یماقتصادي و اجتماعی را به همراه داشته و شهروندي فعال را به بار 

  اجتماعی یکپارچگی(کارکردن با دیگران(. 

 همکاري با دیگران و شهروندي مفید و فعال بودن.  

اقتصادي و اجتماعی را به همراه داشته باشد و یک شهروند  توسعهفردي و احساس رضایت  يها تیقابلتوسعه 

 .فعال را بار آورد

  

  :نگرش ي مؤلفه .3

 مؤلفه نیا .و دانش باید به ساختن نگرش در افراد نیز پرداخته شود تداوم یادگیري در کنار کسب مهارتبراي 

  .شامل موارد زیر است

 ایجاد نگرش مثبت به یادگیري. 
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   براي یادگیري نفس اعتمادبهایجاد. 

  خواستن و تمایل به یادگیري. 

  پذیرش یادگیري. 

آموزش مداوم، بررسی جایگاه  يها مؤلفهاشاره شد، هدف از این پژوهش، پس از بازشناسی  قبالًکه  طور همان

بنابراین در ادامه به توضیحاتی ؛ هستجمهوري اسالمی ایران  وپرورش آموزشدر سند تحول بنیادین  ها مؤلفهاین 

  .است شده پرداختهدر مورد سند مزبور 

فه تعلیم و شامل فلسفه تعلیم و تربیت در جمهوري اسالمی ایران، فلس وپرورش آموزشمبانی نظري سند ملی 

تربیت رسمی عمومی در جمهوري اسالمی ایران و رهنامه نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی در جمهوري 

تأیید کلی شد و مبناي تمامی  1389مورخ دوم مرداد  وپرورش آموزششوراي عالی  826اسالمی ایران در جلسه 

علیم و تربیت رسمی عمومی جمهوري اسالمی ها و تولید اسناد تحولی در نظام ت ریزي ها، برنامه گذاري سیاست

هاي متعالی انقالب  ها و آرمان تحقق ارزش: آمده است وپرورش آموزشمقدمه سند تحول بنیادین  در .ایران است

احراز عرصه تعلیم و . جانبه در تمام ابعاد فرهنگی، علمی، اجتماعی و اقتصادي است اسالمی مستلزم تالش همه

جانبه کشور و ابزار جدي براي ارتقاء سرمایه انسانی شایسته  هاي تعالی پیشرفت همه رساختزی نیتر مهمتربیت از 

هاي متعالی انقالب اسالمی ایران مانند احیاي تمدن  تحقق آرمان بیترت نیا به. هاي مختلف است کشور در عرصه

رقراري عدالت و معنویت در ها و کسب آمادگی براي ب عظیم اسالمی، حضور سازنده، فعال و پیشرو در میان ملت

حیات طیبه،  بخش تحققتعلیم و تربیتی که . هاي عالم متقی و آزاده و اخالقی است تربیت انسان درگروجهان 

جامعه عدل جهانی و تمدن اسالمی ایرانی باشد در پرتو چنین سرمایه انسانی متعالی است که جامعه بشري 

به  آمادگی تحقق حکومت جهانی انسان کامل را یافته و در سایه چنین حکومتی ظرفیت و استعدادهاي بشر

راهی است که در آن نحوه طی مسیر، منابع تحقق این هدف نیازمند ترسیم نقشه  .رسیدخواهد شکوفایی و کمال

در . باشد شده مشخصشفاف و دقیق  صورت بهدر سطح ملی و الزامات در این مسیر  کار میتقسو امکانات الزم، 

گیري از  از اسناد باالدستی و بهره الهامکوشش شده است تا با  وپرورش آموزشتهیه سند ملی تحول بنیادین 

انداز و اهداف تعلیم و  توجه به اهداف راهبردي نظام جمهوري اسالمی ایران، چشم و ها آنهاي بنیادین  ارزش

هاي بلند  مبتنی بر آرمان وپرورش آموزشتحول بنیادین در نظام  .هجري شمسی تبیین شود 1404ر افق تربیت د

با جایگاه اول  افتهی توسعهگر ایرانی  ، ترسیم1404اندازي باشد که در افق روشن  نظام اسالمی باید معطوف به چشم

بخش جهان اسالم همراه با تعاملی  اقتصادي، علمی و فناوري در سطح منطقه با هویتی اسالمی انقالبی، الهام

 .المللی است سازنده و مؤثر در عرصه روابط بین

  

  ها نهیشیپمرور -3

 وپرورش آموزشدر سند تحول بنیادین  ها آنآموزش مداوم و بررسی جایگاه  يها مؤلفهي بازشناسی  ◌ٔ نهیدرزم

 شده اشارهي آموزش مداوم  ٔ◌ نهیدرزم شده انجامادامه به برخی از تحقیقات  در .ایران پژوهشی صورت نگرفته است

  .است

  :داخلی

 ازیموردن يها یستگیشاکیفی با عنوان جستاري بر  ي مطالعهدر یک ) 1390(همکاران محمدي مهر و 

تحت عنوان آگاهی و نگرش به پویایی علم و  هیما دروندر دانشجویان پزشکی عمومی، پنج  العمر مادامیادگیري 
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، مهارت یادگیري يا حرفهارتباطی  يها مهارتیادگیري خود راهبر، طبابت مبتنی بر شواهد، دانش پزشکی، 

  .کردندشناسایی  العمر مادامدگیري مزبور جهت یا يها یستگیعنوان شا به را يا حرفهتلفیقی و بین 

در پژوهش خود با عنوان بررسی رابطه بین عوامل کلیدي دانشگاه نوآور با گرایش  )1391( یکوچک

، یتیریخود مدرا  العمر ماداممطالعه موردي دانشگاه شیراز، ابعاد یادگیري : العمر مادامدانشجویان به یادگیري 

، ابتکار و نوآوري و يریگ میتصم تیقابل) یادگیري چگونه یادگرفتن( يریادگیفرا ، یخودکنترل، یمیخودتنظ

  .داند یماطالعات  يآور جمعقابلیت 

مبنایی براي  العمر مادامبا عنوان دوره ابتدایی در ایران یادگیري  )1392(جعفري و خزائی  ،در پژوهش نصیري

 ازیموردن يها نگرشالزم است دانش، مهارت و  العمر مادامتغییر برنامه درسی عنوان کردند براي تربیت یادگیرنده 

اساس اهدافی که در برنامه درسی با رویکرد  نیبر ا. به برنامه درسی دوره ابتدایی وارد شود العمر مادامیادگیرنده 

کسب مهارت : شامل )خودشکوفایی(هدف تحقق ذات  .1: از اند عبارت باید در نظر گرفته شود العمر مادامیادگیري 

هدف روابط انسانی  .2در سخن گفتن، خواندن، نوشتن، حل مسائل شمارشی، پرورش تفکر خالق و انتقادي 

هدف  .4اطالعات مربوط به مشاغل : اقتصادي شامل هدف .3احترام به انسانیت انسان، همکاري : شامل

بنابراین محتوا باید ؛ شهروندي يها تیلمسئواجتماعی، کسب  يها يداورمهارت در : مدنی شامل يها تیمسئول

 يسوادآموزاقدامی در جهت یادگیري چگونه یادگرفتن، تناسب محتوا با نیاز جامعه، کاربردي بودن محتوا، 

تأکید بر حجم محتوا الزم است به کیفیت محتوا توجه شود و  يجا بههمچنین . اطالعاتی، آموزش شهروندي باشد

  .، حل مسئله اقدام نمودخود راهبرر خالق، انتقادي، مانند تفک ییها مهارتپرورش 

  خارجی

به تعیین ارتباط بین ادراك از دوره تحصیل و رویکردهاي مطالعه دانشجویان در  يا مطالعهدر ) 2003(کربر 

گونه  6عمومی شامل  يها مهارتاز تحقیق خود، بیان کرد که حیطه در قسمتی  يو .کانادا پرداخت يها دانشگاه

در مقابله با شرایط ناآشنا، توانایی براي  نفس اعتمادبهکارگروهی،  لیوتحل هیتجزحل مسئله،  يها مهارت

 العمر مادامیادگیري  يها مهارتاین متغیرها براي ارتقاء . هستارتباط نوشتاري  يها مهارتکاري و  يزیر برنامه

  .رندیگ یمقرار  موردسنجش

یادگیري مداوم  ي توسعهمناسب براي  يها نگرشدانش، مهارت و  کسب ذکرشده يها پژوهشبا توجه به نتایج 

  .رسد یمضروري به نظر 

  یشناس روش-4

در سند تحول بنیادین  ها آنآموزش مداوم و بررسی جایگاه  يها مؤلفهبازشناسی این پژوهش هدف از 

کیفی با  يها داده .است ، روش کیفیمورداستفادهبر اساس موضوع پژوهش، روش  .ایران بود وپرورش آموزش

از طریق مشاهده، مصاحبه، استخراج از اسناد و مدارك  ها دادهاین . پردازد یمبه توصیف واقعیت  ها واژهاستفاده از 

مجموعه  عنوان بهدر پژوهش کیفی متن ). 207ص ، 1388و همکاران،  سرمد(شود  یمو امثال آن گردآوري 

 عنوان بهاطالعات آماده کرده  يآور جمعمتنی که محقق پس از . ابزاري براي تفسیر است عنوان بهاطالعات و 

از بین . )50ص ، جمشیدیان ي ترجمه، 1،1382فلیک( ردیگ یمقرار  موردمطالعهواقعیت  يجا بهجانشینی 

ل محتوا تحلی. است شده انتخابپژوهش کیفی با توجه به اهداف پژوهش، روش تحلیل محتواي کیفی  يها روش

                                                 
1- Flick 



 

  

 

 هشتمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه آموزش و یادگیري مداوم

 اهواز چمران دیشهدانشگاه 

 1395اسفند  5و  4

 

821 

 

را که  ییها محركو ماهیت و قدرت نسبی  کند یمذهنی و تخمینی را تلطیف و تصفیه  يها فیتوصفنی است که 

  ).35آشتیانی، ص  ي ترجمه 1374 ،1اردنب(سازد  یمعینی آشکار  صورت به، شود یمبه شخص داده 

  مراحل اجرایی تحقیق 4-1

و تجربی، شامل سه مرحله  یشناخت جامعهمختلف تحلیل محتوا را همانند هر بررسی  مراحل) 1374(اردن ب

  :داند یماصلی 

 تحلیل ابتدایی .1

 به دست آوردن مواد اولیه تحقیق .2

 بررسی نتایج استنباط و تفسیر .3

  :داند یم تیمأموراو مرحله اول را شامل سه 

  .انتخاب مدارکی که باید تحلیل شوند .الف 

 .اهدافتنظیم فرضیات و   . ب

 .خواهد بود ها آنکه تفسیر نهایی بر مبناي  ییها معرفتعیین   . ج

  

  )در صورت لزوم(جامعه آماري  4-2

بخش اول تمامی کتب، مقاالت و  ي جامعه توجه به موضوع، با دو بخش داشت، در این تحقیق که

سند  بخش دوم موضوع، ي جامعه؛ است که با مضمون آموزش و یادگیري مداوم تدوین گشته بودند ییها نامه انیپا

  .ستا وپرورش آموزشل بنیادین تحو

  

  يبردار نمونهروش و طرح  4-3

 صورت به ابتدا از تحقیق این در .نیست مطرح اینجا در است، کمی تحقیق در که مفهومی به يریگ نمونه

 شده پرداختهمداوم و سند تحول بنیادین  آموزشو مقاالت مرتبط با  ها نامه انیپامتن کتب،  مطالعه به هدفمند

  .است

  

  حجم نمونه و روش محاسبه 4-4 

کمی مطرح است، وجود  يها پژوهشکیفی حجم نمونه و روش محاسبه آن، به صورتی که در  يها پژوهشدر 

  .پژوهش است موردنظرمالك در کفایت نمونه، رسیدن به پاسخ کامل و جامع  ؛ وندارد

  

  ...)پرسشنامه، مصاحبه و ( ها دادهابزار گردآوري  4-5

بسته به نوع سند و هدف محقق از گردآوري اطالعات و نوع آن  يا کتابخانه درروشابزار گردآوري اطالعات 

است ، فیش، جدول، فرم و نظیر آن شود یماستفاده  يا کتابخانهابزاري که در تحقیق  نیتر عمده. متفاوت است

 ).172 ص ،1387حافظ نیا، (

  

                                                 
2- Bardin 
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  ها افتهی -5

 توجه ازلحاظ، سند مزبور وپرورش آموزشآموزش مداوم در سند تحول بنیادین  يها مؤلفهتعیین جایگاه  به را

  :زیر است قرار بهنتایج  .قرار گرفت یموردبررس ،موردنظر يها مؤلفهبه 

  )کلیات –فصل اول (تعلیم و تربیت  يها ساحت

 نیچن نیاتعلیم و تربیت در جمهوري اسالمی ایران  ي فلسفهمندرج در  يها ساحتدر ذیل این عنوان 

  :است شده انیب

  ي مؤلفهکه به  )اجتماعی یکپارچگیکار کردن با دیگران و (تعلیم و تربیت اجتماعی و سیاسی 

  .مهارت توجه دارد

  شود یم يبند گروه العمر ماداممهارت یادگیري  ي طهیحدر : يا حرفهتعلیم و تربیت اقتصادي و.  

 توانایی استفاده از فناوري و منابع(مهارت : تربیت علمی و فناورانه تعلیم و(.  

  )فصل اول(پایه  يها یستگیشا

عقالنی، عاطفی، (هویت  يها جنبه ي همهفردي و جمعی ناظر به  يها يتوانمندترکیبی از صفات و  يا مجموعه

  .می استنظام معیار اسال بر اساسجامعه  يها مؤلفهو نیز تمام ) و عملی ي ارائه

  .مطرح است العمر مادامفردي در بخش مهارت یادگیري  يها يتوانمندترکیبی از صفات و  يا مجموعه

رشد  و کند یمتفکر انتقادي و خالقانه رشد  ،براي حل مشکل ها آنتحلیل اطالعات و ترکیب  رمجموعهیزدر 

این . به همراه خواهد داشت اجتماعی را ي توسعهآن  تبع بهفردي و  يها يتوانمندو  ها تیقابلارت توسعه این مه

که (باعث ایجاد رضایت شده و براي شهروندي فعال شدن که توسعه اقتصادي و اجتماعی جامعه  ها يتوانمند

  .کند یمایجاد انگیزه  ،دنبال دارد رتبه) اسالمی است ي جامعه يها مؤلفه

امري ثابت نیست بلکه . و اعمال و صفات آدمی است ها شیگرا، باورها، ها نشیباز  يا مجموعهبرآیند  هویت

و نیروي عقل و اختیار  باارادهفطرت و ظرفیت خود و  بر اساسآدمی . حاصل تالش فرد در شرایط اجتماعی است

  .ابدی یمبه معرفت دست 

 که اعتقاد به این است که چنین نیست آدمی با گونه همانکه  گفتاخیر باید چنین  يها جملهدر تحلیل 

سپس  ؛یادگیري را بداند ي نحوهافزایش سن، توانایی یادگیري خود را از دست دهد، بلکه باید استعداد خود و 

تا به عمل تبدیل شود حال  شده شروعیا  العمر مادامیادگیري  يها مؤلفههویت با ایجاد نگرش یکی از  يریگ شکل

  .ستدر تحول یا تکمیل هویت مؤثر ا العمر ماداماین ایجاد نگرش 

  )فصل دوم(ها  ارزشبیانیه 

 این .جامعه ازیموردن مهارت و جمعی روحیه داشتن و اجتماعی مشارکت ،جانبه همه يریپذ تیمسئول – 23

) اجتماعی یکپارچگی –ردن با دیگران کارک( رمجموعهیز در العمر مادام یادگیري مهارت ي مؤلفه در مطرح ي گزاره

در کنار یکدیگر براي توسعه  زیآم مسالمت کار و جمعی يها ییتوانا به العمر مادام یادگیري در .ردیگ یم جاي

اجتماعی یادگیري  یکپارچگیمفهوم  ي دربردارندهاقتصادي و اجتماعی توجه شده است که این بیانیه نیز 

  .است العمر مادام

یادگیري  در .کار مولد ساز نهیزمو مهارتی و هنري  يا حرفهعام  يها یستگیشا کسب روحیه کارآفرینی، -24

قرار دارد تحت عنوان توانایی استفاده از فناوري و منابع که افراد جوامع با  يا مفروضه در بخش مهارت، العمر مادام
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کلی براي حل مسائل و مشکالت  ها يفناورو  ها مهارت يریبارگ. استفاده کنند ها آنتغییرات هم سو شده و از 

استفاده از  ي نهیزمانتظار ایجاد خالقیت و نوآوري از افراد در  توان یمه به دنبال آن جامعه جدید الزم است ک

استفاده از  يا مفروضه گر انیباست  شده انیبو مهارتی که در گزارده  يا حرفهعام  يها یستگیشا. فناوري را داشت

  .است العمر ماداممهارت یادگیري  ي مؤلفهمنابع و کاربرد آن براي حل مسائل بر 

رسازي براي ستببشري در چارچوب نظام معیار اسالمی و  يها تجربهارج نهادن به دستاوردهاي علمی و  -25

  .به مرجعیت علمی جهان یابی دست

مفروضی وجود دارد تحت عنوان درك مطالب جدید و ارتباط دانش  العمر مادامیادگیري دانش  ي مؤلفهدر 

 بر اساسزمانی که . که به دستاوردهاي علمی بشري توجه شود شده عنواناین بیانیه  در .گریکدیبا  ها رشته

ترکیب  باهماکنون  يها آموزشجدید و قبل و  يها دانشگام برداشته شود  العمر مادامیادگیري  يها مؤلفه

معه براي رفع نیاز جا ها دانشاست بیانگر ترکیب  شده مطرحپس ارج نهادن و احترام که در این نوشتار  .شود یم

  .است

  )انداز چشم –فصل چهارم( 1404 انداز چشم در افقمدرسه 

در چارچوب فلسفه رهنامدي نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوري اسالمی ایران مدرسه داراي 

  :زیراست يها یژگیو

  شبکه (یادگیري  يها رسانهبا توجه به طیف منابع و : فناوري آموزشی در سطح معیار ي بهرهبرخوردار از

  )ملی اطالعات و ارتباطات

از ارکان اساسی  یکی .شده است دیتأکاستفاده از فناوري  ییبر توانامهارت  ي طهیحدر  العمر مادام يریادگیدر 

جهان امروز جهان انفجار اطالعاتی است و با سیلی از  چراکه ؛مهارت استفاده از فناوري است العمر مادامیادگیري 

 العمر مادامدر یادگیري  طور نیهمهستیم و توانایی استفاده از فناوري روز در سند آموزشی کشور  رو روبهاطالعات 

  .است شده مطرح

  و ملی با حضور فعال در  يا منطقهداراي پیوند مؤثر با موضوعات و مسائل جامعه در مقیاس محلی و

  .حیات اجتماعی

اجتماعی است و این  است حضور فعال در حیات شده مطرحکه در ویژگی مدرسه در سند آموزش  يا مؤلفه

 العمر مادامکه تالش شده است در یادگیري  العمر ماداممهارت در یادگیري  ي مؤلفهاز  يا رمجموعهیز اتطابق دارد ب

  .اجتماعی است پیدا شود یکپارچگیافراد مهارت کارکردن با دیگران را داشته باشند تا به 

  )فصل ششم(کالن  يراهبردها

تجربیات  يمستندسازو  يپرداز هینظرگسترش و تعمیق فرهنگ پژوهش و ارزشیابی، خالقیت و نوآوري،  -6

  )1،2،4،8 کالن هدف( عمومی رسمی تربیت و تعلیم نظام در بومی تربیتی –علمی 

از پژوهش و ارزشیابی و خالقیت و نوآوري  وپرورش آموزشسند تحول بنیادین  کالن 6مورد در راهبردهاي 

  .شده است برده نام

 یابیارزشکه سند از مفهوم پژوهش  یزمان .گیرد یدربرممهارت را  ي مؤلفه ي رمجموعهیزاین مفهوم دو 

باید توجه داشت که این پژوهش و ارزشیابی باید از طریق مهارت تحلیل اطالعات و تفکر انتقادي صورت  صحبت

  .بینجامد مسئلهبگیرد تا این فرآیند پژوهش و ارزشیابی به حل مشکل با رفع 

رت زمانی که از مها العمر مادامدر یادگیري . است خالقیت و نوآوري است شده مطرحمفهوم دیگري که در سند 
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اگر فراگیران این مهارت را یاد گرفته و کاربرد فناوري را  شود یمفناوري و منابع صحبت  يریکارگ بهو توانایی 

  .جدید پیدا کنند يها حل راهبا ذهن خالق به ابتکار و نوآوري پرداخته و براي حل مسائل،  توانند یمدرك کنند 

در  العمر ماداممهارت یادگیري  ي مؤلفه يها مفهوم پ با.راهبرد کالن ششم سند تحول بنیادین آ نیچن نیا

  .ارتباط است

از فناوري نوین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی مبتنی بر نظام معیار اسالمی  هوشمندانه يمند بهره -7

  )7-5-3-2-1کالن  يها هدف(

 )نه صرفاً توانایی کار با فناوري توانایی کار هم حائز اهمیت است(هوشمندانه از فناوري  يمند بهرهتوانایی 

باعث ایجاد خالقیت و ابتکار عمل شده و باعث شده فناوري را با شرایط جامعه انطباق دهد و این همان مفهوم 

  .شود یممهارت توانایی کاربرد فناوري است که به دنبال آن خالقیت ایجاد 

 ي هیسرمانهاد تربیت نیروي انسانی و مولد  نیتر مهم عنوان بهرتقاي جایگاه نظام تعلیم و تربیت کشور ا -10

امر حاکمیتی  عنوان بهتا دانشگاه  یدبستان شیپمصوب و هدایت و نظارت بر آن، از  يها استیساجتماعی و اعمال 

  )5-4-2کالن  يها هدف(با توسعه مشارکت همگانی 

مفهوم مهارت یادگیري ، اجتماعی با توسعه مشارکت همگانی ي هیسرماي انسانی و مولد مفهوم تربیت نیرو

 گریکدیتوانایی کارکردن با  شود یمکه در این امر به آن تأکید  ییها مهارتیکی از  ؛ کهرا در بردارد العمر مادام

جامعه نیازمند مشارکت همگانی  افرادو همگانی اجتماعی  یکپارچگیاست که ) همگانی و اجتماعی یکپارچگی(

  .است ها آن

عاملی مؤثر در دستیابی به حیات طبیعی با تأکید بر حیثیت  عنوان به يآموز علمارتقاي جایگاه علم و  -15

  .کاشفیت و مطلوبیت علم

نگرش یادگیري  ي مؤلفهاشاره دارد که با  يآموز علممفهوم پانزدهم از راهبردهاي کالن به ارتقاء جایگاه علم و 

به نسبت به یادگیري و به دنبال آن تمایل و خواستن براي  که یک نگرش مثبت کند یمارتباط پیدا  العمر مادام

آن را با  توان یم شود یمیادگیري ایجاد شود و زمانی که از مطلوب بودن علم در سند تحول بنیادین صحبت 

ط آن علم با علوم دیگر و استفاده و سازگاري آن علم براي حل ارتبا ي طهیحدر  العمر ماداممفهوم دانش یادگیري 

مسائل و کاربرد آن با واقعیت گره زد پس ایجاد نگرش براي یادگیري و مفید بودن یادگیري و همچنین توجه به 

  است شده مطرح العمر مادامکاربردي بودن آن دانش در سند تحول و یادگیري 

  )هفتمفصل (عملیاتی و راهکارها  يها هدف

، ها آنبا درك مفاهیم اجتماعی و سیاسی و احترام به قانون و اندیشه ورزي در : که افتگانی تیتربپرورش 

و  وحدت و با رعایت کنند یمو خردمندانه با تحوالت اجتماعی و سیاسی را کسب  مسئوالنهشایستگی رویارویی 

و تعالی خواهی و برخوردار از  يریپذ تیمسئول هیباروحو  کوشند یمتفاهم ملی، در دفاع از عزت و اقتدار ملی 

با رعایت اصول برگرفته از نظام ) در سطوح محلی تا جهانی(ارتباطی روحیات خانوادگی و اجتماعی  يها مهارت

وظایف اجتماعی  مسئوالنهبیان درك قانون و پیروي از آن و تأکید به پذیرش . مؤثر دارند مشارکت معیار اسالمی،

را در  العمر مادامیکی از اهداف عملیاتی مفهوم مهارت یادگیري  عنوان بهجمعی  ي هیروحو سیاسی با تأکید بر 

امروزي ما نیز تربیت شوندگان ما در  ي جامعهدر . بردارد که بر پذیرش همگانی و یکپارچگی اجتماعی تأکید دارد

اضافه کرده است  مسئلهبه اهمیت این  العمر مادامکته در یادگیري امور جمعی چاره مشکل هستند و بیان این ن

البته . است شده گرفتهعملیاتی در نظر  يها هدفنیز به عنان یکی از  وپرورش آموزشکه در سند تحول بنیادین 
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 وانت یمنیز توجه شود  العمر مادامیک نگرش که باید در یادگیري  عنوان بهیادگیري  تیمسئولتأکید بر پذیرش 

  .اشاره کرد

نوین آموزشی و تربیتی در راستاي اهداف به کاربردن  يها يفناوراز تجهیزات و  يریگ بهره) ج .1-1راهکار 

از این  يریگ بهرهتا افراد با  ردیگ یمقرار  العمر ماداممهارت یادگیري  ي طهیحاز آن در  يریگ بهرهلفظ فناوري و 

تربیت شوند بلکه مسائل را حل کنند و به آسان شدن کارها کمک کنند و همین تسلط بر کاربرد  تنها نهفناوري 

 و کند کمک تماعیاج –فردي  يها تیقابلبه افزایش  تواند یمشده که  ییها تیخالقباعث ابداعات و  ها مهارت

  .کند تیرا ترب فعال افرادي

نظام تعلیم و تربیت رسمی  يها تیظرفو  ها تیباقابلحیا، عفاف و حجاب متناسب  ترویج و تعمیق فرهنگ -3

  )2-1(عمومی 

جلب مشارکت سازنده و اثر بخشش خانواده در حفظ، تعمیق و اشاعه حیاء، عفاف و پوشش : 3-3راهکار 

کارکردن براي ایجاد یکپارچگی در جهت بهبود عملکرد که  باهممشارکت و  بر مهارتتأکید  بازهم يآموز دانش

  .است العمر مادامیادگیري  يها مؤلفهیکی از 

خانواده در ایفاي نقش تربیتی  يها مهارتو  ها ییتواناتقویت بنیان خانواده و کمک به افزایش سطح  -4

  )2و  5(اسالمی  ي جامعهمتناسب با اقتضائات 

 يها دورهري آموزشی و تربیتی مدرسه، برگزا يها تیفعالدر  ها خانوادهافزایش میزان مشارکت : 4- 4راهکار 

براي همسوسازي اهداف و  زا بیآسو  ریپذ بیآس يها خانوادهبه  يا مشاورهو ارائه خدمات  اثربخشآموزشی 

  .تربیتی خانواده و مدرسه يها روش

چنان چه در  کند یمبیان واژه مشارکت و همکاري براي چندمین بار در سند که اهمیت این موضوع را بیان 

اجتماعی تأکید شده است که براي رسیدن به مقصود  یکپارچگیبر و  شود یمنیز این مطرح  العمر مادامیادگیري 

  .هماهنگ اجتماعی و مشارکت نیاز است

  )1و  3و  8( یعمومتعلیم و تربیت رسمی  ندیدر فرآیادگیري  يها طیمحبه  یبخش تنوع -6

و نهادها از  ها دستگاهو توسعه تعامالت نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی با جامعه و سایر  تیتقو :6-2راهکار 

  .درسی يها برنامهطریق گسترش ساختار تلفیقی و مسئله محور در ضمن طراحی و اجراي 

  العمر مادامدر یادگیري  گریکدیمهارت کارکردن با : تعامالت

تا پایان برنامه ششم توسعه کشور،  ها شهرستانفناوري در هریک از  ایجاد موزه و نمایشگاه علم و: 6-3راهکار 

  .کردن محتواي آموزش کتب درسی تر ینیع دانش آموزان تر فزونفراهم آوردن زمینه مشاهده و تجربه  منظور به

. مطرح است العمر مادامدانش یادگیري  ي مؤلفهعینی بودن محتوا، مشاهده و تجربه مفهومی است که در 

از دید سند تحول . باشد داشتهدانشی که قابلیت تعمیم و سازگاري با حوادث مختلف درك مطالب جدید را 

 گرفته ادیپ مشاهده و عینی بودن علوم براي افزایش تجربه مؤثر است و همین تجربه در تعمیم علوم .بنیادین آ

  .اثر خواهد گذاشت

آزاد وابسته و هماهنگی و همکاري با  يها آموزشگاهدر مؤسسات و  ها آنر عملکرد مارزیابی مست 6-4راهکار 

نظام تعلیم و تربیت رسمی  يها برنامهآزاد با اهداف  يها آموزشبراي ایجاد همسویی و سایر  ربط يذ يها دستگاه

ي استفاده از ارزیابی مستمر مفهوم پنهان تحلیل اطالعات و تفکر انتقادي در بخش مهارت یادگیر. عمومی

و بهبود عملکرد و  شده یابیارزرا به همراه دارد زیرا ارزیابی تنها مؤثر نیست بلکه به تحلیل آن عملکرد  العمر مادام
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در انتهاي هدف به  و برنامه براي حل مسائل نیاز است و این مفهوم نهفته به این سند تحول بنیادین است

  .است العمر ماداماجتماعی و باهم کارکردن یادگیري  یکپارچگیهمسویی و همکاري همان مهارت 

  )1و  2و  7(تغییر و نوآوري در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی با رویکرد تعالی بخشی، پویا و بالنده  -18

در راستاي تربیت جامع و بالندگی معنوي  وپرورش آموزشاستقرار نظام خالقیت و نوآوري در ) 18-5(راهکار 

  .حمایت مادي و معنوي از مدیران، مربیان و دانش آموزان خالق و نوآور و کارآفرینو اخالقی و 

که موجب  توانایی استفاده از فناوري و منابع است ي رشاخهیزمهارت با  العمر مادامیادگیري  يها مؤلفهیکی از 

شکوفایی فرد رونق داده و  فکر کردنبهتر  ي مسئلهکه همین خالقیت به  شود یمایجاد خالقیت و ابتکار در کار 

  .شود یماجتماعی و اقتصادي و کارآفرینی  يها تیفعالاست که باعث رونق 

  

  نتیجه -6

 براي الزاماتی با تربیت، و تعلیم نقشه راهی براي مبانی نظري عنوان به وپرورش آموزشتحول بنیادین سند 

و  انداز چشمکه  استیکی از اسناد باالدستی نظام آموزشی ایران  استناد بر اسناد باالدستی کشور، و مجریان

اهمیت بحث آموزش مداوم براي تربیت  امروزه .کند یمن را تبیین و تربیت ایراتعلیم  ساله ستیباهداف 

 يها مؤلفهتعیین  باهدفپژوهش  اینبنابراین ؛ بر کسی پوشیده نیست مند عالقهیادگیرندگانی دانا، توانا و 

 .صورت گرفت وپرورش آموزشدر سند تحول بنیادین  ها مؤلفهو بررسی میزان توجه به این  العمر مادامي یادگیر

 آورد فراهم ایران وپرورش آموزش بنیادین تحول سند بازنگري و بازاندیشی براي را يا نهیزم تواند یم پژوهش نتایج

 و ایثار فرهنگ شده توجه کمتر عوامل به آینده يها يبازنگر در درسی ریزان برنامه و آموزشی گذاران استیس تا

مبنی بر  صورت گرفته يها لیتحلبر اساس مطالعات و  .کنند بیشتري عنایت مفقود، حلقه عنوان به شهادت

براي تبیین معرفی شد؛ دانش، مهارت و نگرش  یطورکل به موردنظر يها مؤلفه، آموزش مداوم يها مؤلفهبازشناسی 

قابلیت ) الف شامل دانش، ي مؤلفهبر این مبنا . در نظر گرفته شد مؤلفهبراي هر  ییها رمجموعهیز، مؤلفهبهتر هر 

 ها رشتهخاص و ارتباط آن با سایر  يا رشتهتخصصی  دانش) ب .تعمیم و سازگاري با حوادث و درك مطلب جدید

 ).خودتنظیمی و خود مدیریتیشامل (مسئله چگونگی یادگیري و حل  ییتوانا) ج. و دانش عمومی و نیاز جامعه

تحلیل اطالعات و تفکر انتقادي  ي لهیوس بهایجاد تفکر خالق و شهروندي فعال  )الف ي رندهیدربرگمهارت  ي مؤلفه

تربیت شهروندي فعال و خالق با ایجاد توانایی استفاده از منابع و ) ب .براي حل مشکالت ها آنو ارتباط و کاربرد 

نگرش  ي مؤلفه. تقویت مهارت همکاري و مشارکت با دیگران ي لهیوس بهرچگی اجتماعی ایجاد یکپا) ج. يآور فن

) د. به یادگیري لیتما) براي یادگیري ج نفس اعتمادبهایجاد  )ب. ایجاد نگرش مثبت به یادگیري) نیز شامل الف

د تحول بنیادین پیشنهادي در سن يها رمجموعهیزو  ها مؤلفهبا بررسی این  .پذیرش مسئولیت یادگیري است

 شده مطرحپیشنهادي  يها رمجموعهیزو  ها مؤلفه ي همهدر سند مزبور  :حاصل شد ها افتهیاین  وپرورش آموزش

و  يآور فنمهارت و استفاده از  ي مؤلفهبیشترین توجه بر  .میزان توجه به هر یک متفاوت است اما است،

دانش و توانایی کاربرد آن دانش در امور جاري زندگی  ي مؤلفه ازآن پس .عمومی و همگانی است يها تیفعال

فراوانی بیشتري داشته و در آخر ایجاد نگرش جهت ساخت هویت براي آگاهی و یادگیري دانش و مهارت کمترین 

  .توجه را به خود اختصاص داده است

  بعدي يها پژوهشدر  شود یمپیشنهاد 

  ردي آموزش ابتدایی که منطبق بر سند تحول بنیادین آموزش مداوم در برنامه راهب يها مؤلفهبه بررسی
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  .است پرداخته شود

  عمل پرداخت ي عرصهدر سند مزبور، در  شده اشارهبه سنجش میزان تحقق موارد  توانند یمپژوهشگران.  

 است شده یمعرف پژوهش این در که آموزش مداوم يها مؤلفه از استفاده با توانند یم درسی ریزان برنامه 

پرورش یادگیرندگانی  براي( تر مناسب درسی برنامه تدوین و طراحی گزینش، عملی الگویی عنوان به

 .کنند استفاده )آموزان دانش العمر مادام

  و  یاجتماع یکینزد و ها ارزشبحران  ر،یفناوري فراگ( دیدر عصر جد وپرورش آموزشبا توجه به اقتضائات

سند تحول  ژهیو به کشور ینقشه جامع علم بانیاسناد پشت شتریب یو لزوم همخوان) جوامع یاسیس

 يها برنامه در خالل آموزش مداوم راکنند عوامل  یمرتبط سع نظران صاحب، وپرورش آموزش نیادیبن

 .و ارائه کنند میتنظ یآموزش

  دانش  معلمان، ژهیو العمر مادامعوامی یادگیري مرتبط با آموزش مباحث  يافزارها نرمو  ها بسته یطراح

 آموزش و نیادیمکمل سند تحول بن عنوان به تواند یمو کارشناسان  نیآموزان، والد

  .ردیقرار گ مورداستفاده یدرس يها کتابو محتواي  پرورش

  

  منابع -7

و  یررسمیغ ،یآموزش رسم گاهیجا یبررس ).1389. (؛ اشکوه، حسین و کلوي، آیالرمحمدرضاافضل نیا، 

، 45، شماره 12 دوره رانیافصلنامه آموزش مهندسی  .اطالعات يدارناپای عصر در العمر مادام يریادگی

  .68-57صفحه 

انتشارات : ملیحه آشتیانی و محمد یمنی دوزي سرخابی، تهران: ، ترجمهتحلیل محتوا). 1374(ل ، به اردن

 .دانشگاه شهید بهشتی

 يریادگی کردیبر رو دیتأکبا  یآموزش در مراکز آموزش عال ندیفرآ یبررس). 1391(فاطمه  .برزگر

 ،یو روانشناس یتیعلوم ترب ي دانشکده .یدرس يزیر برنامه ي رشتهارشد  یکارشناس ي نامه انیپا .العمر مادام

  .یخوارزم دانشگاه

 يریادگیآموزش  یبررس، 1394 کو،ین يجعفر اسیو ال یوکانیب زیپرو کو؛ین يجعفر نیحس ل؛یجل ،یوکانیب

گرگان،  ،يو حسابدار تیریدر علوم مد يدیمباحث کل يسراسر شی، هماوپرورش آموزشدر  العمر مادام

استان  احمر هالل يو کاربرد یمرکز آموزش علم ر،یتدب يعمران بنا یگروه آموزش و پژوهش شرکت مهندس

  .http://www.civilica.com/Paper-NCPIM01-NCPIM01_143.htmlگلستان، 

سازمان مطالعه و تدوین : تهرانبر روش تحقیق در علوم انسانی،  يا مقدمه). 1387(محمدرضا . فظ نیاحا

  .ها دانشگاهکتب علوم انسانی 

مهر،  کتاب .و نقش سواد اطالعاتی العمر مادامیادگیري : 21دانش آموزان در قرن  ).1391(، يمهد زاهد،

  .8شماره 

 .آگاه: تهرانتحقیق در علوم رفتاري،  يها روش). 1388(الهه حجازي،  سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و

 آموزش وزارت :تهران .عالی شوراي قانون تصویب مذاکرات صورت .(1389) وپرورش آموزش عالی شوراي

 .پرورش و
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کارشناسی  ي نامه انیپا .العمر مادامفرآیند آموزش با رویکرد آموزش  یبررس) 1390( .میمر عظیم زاده تبریز،

  .انسانی، دانشگاه پیام نور تهران علومادبیات  دانشکده .تعلیم و تربیت ي فلسفهارشد رشته تاریخ و 

؛ عبدالرسول ترجمه ي جمشیدیان،درآمدي بر پژوهش هاي کیفی در علوم انسانی، ). 1382( وی. فلیک

 .سماء قلم: قم. یرضاعل و نوروزي،سیادت، علی 

رویکرد دانشگاه در قرن : مادام العمر يریادگی ).1388(کاظم کریمی، صدیقه؛ نصر، احمد رضا و بقراطیان، 

  .سمت: تهران .بیست و یکم

 ي منطقهدر  براي قرن بیست و یکم وپرورش آموزش). 1375(تعلیم و تربیت،  یالملل نیبکمیسیون 

 .ترجمه ي رئوف، علی و فقیهی، فاطمه .1998ملبورن  ونسکویکنفرانس آسیا و اقیانوس آرام، گزارش 

  .پژوهشکده تعلیم و تربیت: تهران

به یادگیري  بررسی رابطه بین عوامل کلیدي دانشگاه نوآور با گرایش دانشجویان ).1391(الله  .کوچکی

 .نامه ي کارشناسی ارشد رشته ي مدیریت آموزشی انیپا .مطالعه موردي دانشگاه شیراز: مادام العمر

  .شیراز دانشگاه ي علوم تربیتی و روانشناسی، دانشکده

 يریادگیدر  ینقش آموزش عال ؛رضا یعل ،دل خوش؛ عباس عباس پور، ؛حسن ،ی؛ ملکمژگان مهر، يمحمد

 -چهارم  ي دوره، 1390تابستان  )یآموزش يراهبردها( یپزشکآموزش در علوم  يراهبردها العمر مادام

  .)94تا  91از  -صفحه  4( یجیترو-یعلم 2شماره 

مبنایی براي  العمر مادامدوره ابتدایی در ایران یادگیري  .1392مریم؛ شیدا جعفري و زینب خزائی،  ،نصیري

  .1392در سال  وپرورش آموزشتحصیلی  يها دورهملی تغییر برنامه درسی  شیهما .تغییر برنامه درسی

 .قم دانشگاه :قم ،بر علوم اسالمی دیتأکبا  يا کتابخانهروش تحقیق  .1385 .محمدجواد، نکونام
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 یادگیري مداوم در نهج البالغه بررسی اصول و روش هاي آموزش و

  2، عزیز سواري1شبنم ساالر

  

  چکیده

 قرار مردم همه دسترس در زندگی طول در باید و نیست انسان زندگی از خاصی دوره به مخصوص مداوم آموزش

 اصول تدوین و پرورش و آموزش امر در منسجم و دقیق هايریزيبرنامه نیازمند هدفی چنین به رسیدن و بگیرد

 این اساس این بر. است معلمان و آموزان دانش بین در مداوم آموزش تداوم براي آموزشی مناسب هايروش و

 مداوم یادگیري و آموزش هايروش و اصول به البالغه نهج هاي آموزه و تعالیم از استفاده با تا است درصدد مقاله

روش  است شده انتخاب مطالعه براي که اي شیوه. است نظري ماهیت لحاظ از و یکیف نوع از حاضر مقاله. بپردازد

 به توانمی کتاب این منظر از مداوم آموزش مهم اصول جمله از دهدمی نشان هایافته. است استنتاجی_تحلیلی

 هايروش لهجم از همچنین. کرد اشاره تغییر اصل و خودآگاهی اصل ورزي،اندیشه اصل دانش، منديفضیلت اصل

 یادگیري روش و دانش در تدبر روش مراقبت، و نظارت روش خویش، بر تعلیم روش مداوم، یادگیري و آموزش

  .برد نام توانمی را مشارکتی

  :واژه هاي کلیدي 

   ، روشتربیت آموزش و یادگیري مداوم، اصول البالغه،نهج

                                                           
  shabnam.salar86@gmail.comلیم و تربیت دانشگاه چمران، دانشجوي دکتري فلسفه تع.  1
  azizsawari@gmail.comدانشجوي دکتري فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه چمران، .  2
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 مقدمه

 هايکیفیت و شایستگی مهارت، ، دانش آن، طریق از که شود می اطالق فرایندي یا عمل به پرورش و آموزش

 مفید و ضروري امري جامعه و فرد براي پرورش و آموزش اینکه. شود می آموخته فرد به منش یا رفتار مطلوب

 رسالت گویی و داشته توجه آموزش اهمیت به دیگر ادیان از بیش اسالم مبین دین. نیست پوشیده کسی بر است

-در رابطه با اهمیت آموزش و تربیت افراد میکانت، . است بوده انسان نفس تزکیه و آموزش اسالم، دین اساسی

» بشر تنها با تعلیم و تربیت آدم تواند شد وآدمی چیزي جز آنچه تربیت از او می سازد، نیست« :گوید

یم و تربیت، فعالیتی تعل: از آن جمله. از تعلیم و تربیت، تعاریف گوناگونی ارائه شده است). 62:  1372شکوهی،(

هدایت یا ). 24: 1369صفوي، (است مداوم و جامع براي رشد و تعالی انسان، غناي فرهنگ و تکامل جامعه 

یعنی اتخاذ تدابیر مقتضی جهت فراهم ساختن شرایط  تربیت). 35:مأخذهمان (راهنمایی افراد در ابعاد رشد 

تعلیم و تربیت فعل و انفعالی است میان دو قطبِ «شیار از نظردکتر هو). 6:  1363شکوهی، (مساعد براي رشد 

به عقیده جان ). 36: همان مأخذ(» سیال که مبسوقِ به اصلی، متوجه به هدفی و مستلزم طرح و نقشه اي است

تجدید بنا یا سازماندهی مجدد تجربه به طوري که به معناي تجربه «دیوئی،آموزش و پرورش عبارت است از 

هر نوع اقدامات متوالی برنامه ) 52: 1370، اسمیت(یی هدایت جریان تجربه بعدي را افزایش دهد بیفزاید و توانا

ریزي شده اي که نگرش انسانی داشته، هدف آن یادگیري و فهم فراگیران باشد، تعلیم و تربیت تلقی می شود 

  ).22:  1378جارویس ، (

 هر«: فرماید می) ع( علی حضرت و »باشد چین در راگ حتی را علم بیاموزید«: فرماید می) ص( اسالم پیامبر

 پیشوایان نزد را متعلم و علم جایگاه دیگر فراوان احادیث و احادیث این. »آنم بنده من بیاموزد من به ايکلمه کس

 و شأن و وصف در دلنشین و نغز روایات و حکایات مذهبی، و ملی از اعم ما، کهن ادبیات. کند می آشکار ما دینی

 کار که کرد تصور چنین نباید  هیچگاه آموزش اهمیت بدلیل بنابراین. کند می بیان را معرفت و علم تمنزل

 به توجه یابد¬می اهمیت آنچه اساس این بر. یابد¬می پایان رسمی تحصیالت یافتن پایان با پرورش و آموزش

 کارهاي که ندارد نیاز سواد¬بی یا ادسو¬کم افراد به آینده دنیاي« تافلر بیان به. است مداوم یادگیري و آموزش
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 در را خویش راه و بزنند دست دقیق و مهم هاي¬داوري به بتوانند که است نیازمند افرادي به دهند، انجام تکراري

 دهند تشخیص و تمیز است، »تغییر« حال در که واقعیتی در را جدید روابط بتوانند و کنند پیدا تازه هاي محیط

 یکم و بیست قرن به ورود کلیدهاي از یکی عنوان به »زندگی طول در آموزش« مفهوم رو ینا از). 1372تافلر،(

  .است آن کردن عملی و راهکارها مستلزم، آن به نیل که است شده تلقی

 ضرورت این و شود؛ می احساس کامالً توسعه حال در کشورهاي در خصوصاً مداوم آموزش به توجه ضرورت

 دارد، جامعه شهروندان تربیت در اساسی نقش که پرورش و آموزش نهاد توسط تواند،می زیادي بسیار مقدار به

 در را آن ضرورت و ابعاد و مداوم یادگیري و آموزش مفهوم ابتدا شده سعی مقاله این در رو این از. شود  برآورده

 نهج در) ع(علی حضرت کالم به توجه با مداوم آموزش هايروش و اصول بررسی به سپس کنیم، روشن جامعه

 هدف رو این از. دهیم قرار نظر مد را اسالمی جامعه براي مداوم آموزش در اسالمی راهکاري تا پردازیممی البالغه

  .است البالغهنهج در مداوم آموزش هايروش و اصول بررسی مقاله این اصلی

ي فعالیت هاي جهت داده، سوق ش براي یادگیري انگیزه ایجاد می کند و فعالیت هاي اتفاقی را به سویزانگ

راهنمایی براي توسعه توانایی . جهت دهی باعث صرفه جویی در وقت و افزایش توان یادگیري می شود. می دهد

هاي جدید، مهارت ها، نگرش ها و دانش به منظور سازگاري با محیط بیرونی الزم است وتشویق یادگیرنده را در 

برآنچه گفته شد، رسالت نظام آموزشی نه صرفاً سامان دادن امرآموزش بنا. کسب حداکثر یادگیري کمک می کند

 . است که تبلور و تجلی واقعی آن در یادگیري مداوم است» یادگیري»بلکه اساساً غنابخشی ومعنا دهی به 

 مبانی نظري مقاله

 وقت تمام آموزشی اتمام با آموزشی که است آن منظور است نهفته العمرمادام روح مداوم، آموزش اصطالح در

 کلیه که است جامعیتی داراي مداوم آموزش). 46: 1373بوال،( یابدمی ادامه مدام و یابدنمی پایان کودکی زمان

 بستري بلکه نیست، خاصی آموزشی نظام آموزش، نوع این. گیردمی بر در را پرورشی و آموزشی عناصر و اجزا

 اجزاي از یک هر توسعه و پیشرفت ساززمینه باید لذا شود،می ادایج آن مبناي بر جامع آموزشی طرح هر که است

-دهه در اما نیست، جدیدي ایده مفهوم این اگرچه ).19:  1373 ، زاده ابراهیم( باشد تربیتی نظام دهنده تشکیل
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 ندگیز چهره است، داده رخ دنیا در که سریعی تغییرات زیرا است، گرفته قرار توجه مورد جدي طور به اخیر هاي

  .است داده قرار او برابر در را جدیدي نیازهاي و است کرده هايدگرگونی دستخوش گذشته به نسبت را انسان

ماهیت حقیقی در این نوع آموزش، تربیت آن گونه انسانی است که بیاموزد چگونه نیات و افکار خود را بیان 

انسان، . ت واقعی خود را بازیابد و بازنمایدکند ، چگونه محیط را مورد پرسش قرار دهد و هر چه بیشتر شخصی

موجود کامل نشده اي است که فقط با برخورداري از آموزشی که سمت و سويِ آن یادگیري دایمی و همه جانبه 

بدین لحاظ آموزش و پرورشی که بر مبناي فلسفه آموزش مداوم ایجاد و . باشد به شکوفایی خواهد رسید 

ن هستی وشکوفایی همه توانایی هاي بالقوه وجود انسانی را مورد توجه قرارخواهد گسترش یابد ، به تحقق رساند

یادگیري مداوم، رشدي است که جهت آن را خود «در تعریفی از یادگیري مداوم می نویسد ) 1981(گراس. داد

عی که تنها ثروت واق. شخص تعیین می کند، یعنی فهم خویش و جهان و کسب مهارت ها و توانایی هاي جدید 

آموختن مداوم، یعنی فرح و شادمانی نحوه کار با اشیاء . فرد از کف نخواهد داد ، سرمایه گذاري بر روي خود است 

» ،شعف و شورآگاه شدن از برخی زیبایی هاي تازه جهان، لذت ساختن چیزي به تنهایی یا با دیگران

 ).86: 1372فرجامی،(

 مرور پیشینه ها

 ارائه و مطالعه به را مختلف محققان و داشته وجود حال به تا گذشته ازیري مداوم یادگ آموزش و توجه مسئله

 انجام هاي پژوهش و مطالعات ترین مرتبط بخش این در. است داده سوق آن حل راستاي در مختلف هاي رهیافت

  .شودمی بیان حاضر پژوهش موضوع به نسبت شده

در مقاله ) 1380(ابراهیمی قوامی : ري مداوم عبارتند ازتحقیقات انجام شده در رابطه با آموزش و یادگی

بررسی «نامۀ ارشد در پایان ) 1388(باقرنژاد ، » آموزش مداوم راهی بر ارتقاي کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی«

تعریف تربیت «در مقاله  )1391(، اعرافی و موسوي »صیرورت انسان از دیدگاه قرآن و سنت و طرق وصول به آن

بررسی تحلیلی مبانی نظري ایده یادگیري «در رساله دکتري ) 1395(، رحیمی »ن بر حرکت فلسفیق آو تطبی

  .به مفاهیم مرتبط با آموزش و یادگیري مداوم اسالمی پرداخته اند» مادام العمر
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هاي تبیین روش«در مقاله ) 1386(اردکانی افخمی: تحقیقات انجام شده در رابطه با نهج البالغه عبارتند از

ساالر ، »هاي تربیت اخالقی در نهج البالغهروش«در مقاله ) 1389(، شریفی »البالغهتربیت اجتماعی در نهج

به »  بررسی مفهوم و گستره آموزش و تربیت شهروندي در نهج البالغه«در پایان نامه کارشناسی ارشد ) 1391(

  . پرداختند هاي تربیت شهروندي در نهج البالغهبررسی مبانی، اصول و روش

بررسی اصول و روش هاي «با عنوان  پژوهشی ؛ تا کنون شودمی مشاهده باال هايپژوهش در که همانگونه

بررسی بررسی اصول و  صدد در پژوهش این لذا در. نشده است مشاهده» یادگیري مداوم در نهج البالغه آموزش و

  .ایمالبالغه برآمدههاي آموزش مداوم با توجه به کتاب نهجروش

 روش شناسی مطالعه

از لحاظ ماهیت نظري . پژوهش از نوع کیفی است. استنتاجی  استفاده شده است -در این پژوهش از روش تحلیلی

در ابتدا اطالعات الزم از طریق کتابخانه و منابع . شیوه اي که براي مطالعه انتخاب شده است روش استنتاجی است. است

آوري آموزش و یادگیري مداوم در نهج البالغه گردشی و پایان نامه هاي موجود در رابطه با  پژوه -اینترنتی و مقاالت علمی

در این تحقیق جامعه آماري ، کتاب نهج البالغه، تفاسیر و  .گرددالعمر استنتاج میمادامهاي آموزش اصول و روششود و می

-اسناد موجود و تهیه فیشی کوشد با مطالعه منابع و محقق م. مقاالتی است که درباره کالم حضرت امیر نگاشته شده است

متناسب با متن، واحد تحلیل می تواند کل یا بخش هایی از یک خطبه و یا یک . هایی از آنها به تحلیل داده ها بپردازد

  .حکمت باشد

  

 )بحث و بررسی(ها یافته

 مردم همه دسترس در زندگی طول در باید و نیست انسان زندگی از خاصی دوره به مخصوص مداوم آموزش

 تدوین و پرورش و آموزش امر در منسجم و دقیق هايریزيبرنامه نیازمند هدفی چنین به رسیدن و بگیرد قرار

 در رو این از. است معلمان و آموزان دانش بین در مداوم آموزش تداوم براي آموزشی مناسب هايروش و اصول

 اسالمی جامعه در ما که آنجا از و بگیرد قرار دقیق بررسی مورد مداوم آموزش اصول تا است آن بر سعی مقاله این
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 این در دلیل این به است مقاله این اهداف از یکی نیز اسالمی نظام با مداوم آموزش اصول تطبیق کنیممی زندگی

  . شودمی استفاده اصول استخراج منبع عنوان به البالغه نهج کتاب از مقاله

 مسلمان زن و مرد هر بر را دانش کسب و داشته توجه مداوم آموزش به پیش قرن دهپانز در اسالم مکتب

 گور تا زگهواره: فرمودند که) ص( اسالم پیامبر سخن این از اسالم در مداوم آموزش اهمیت و. است دانسته واجب

 که است اسالمی ظامن در تربیتی کتابهاي جمله از البالغه نهج کتاب. است استنباط قابل کامال ،  بجوي دانش

 .کلُّ عالمٍ غیرَه متعلِّم: فرمایندمی 65در خطبه امام علی در اهمیت یادگیري مادام العمر. است اهمیت حائز بسیار

 مداوم آموزش روشهاي و اصول استخراج براي کتاب این از رو این از .هر دانشمندى جز خداوند یادگیرنده است

توان به موارد زیر  میاي یادگیري مداوم استخراج شده در کتاب نهج البالغه هاصول و روش. ایم کرده استفاده

   :اشاره کرد

  :اصول آموزش مداوم

ي فکر و اي از قواعدي است که بر پایهاصول جمع اصل است و به معنی اساس و پایه است و معموال مجموعه

به عبارت دیگر . ي خاصی استفکار فرد در زمینهي عمل و رفتار و اکنندهاندیشه یا تجربه بنا نهاده شده و هدایت

با توجه به بررسی هاي انجام شده در نهج ). 25:  1390شریعتمداري،(باشد به معنی مالك و مبناي عمل می

  :توان اصول آموزش و یادگیري مداوم را به شرح زیر دانستالبالغه می

   دانش منديفضیلت اصل

. مند بودن دانش استي مداوم در نهج البالغه از نظر نویسندگان فضیلتاساسی ترین اصل در آموزش و یادگیر

مند بودن دانش به این معناست که انسانها برا دانش و کسب آن ارزش ذاتی قایل شوند و براي بدست فضیلت

یا «: دفرمایندر این رابطه می 147البالغه حکمت در نهج) ع(امام علی. آوردن دانش به دنبال سود مادي نباشند

و  االنفاق، على العلم یزکوو المال تنقصه النفقه، و . کمیل العلم خیرٌ من المال، العلم یحرُسک و أنت تَحرُس المال

نیعزول المال صبه این معنا که. »هبزَوال ی:  
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کنى، دانش بهتر از مال است؛ زیرا دانش تو را حفظ مى کند، در حالى که تو باید مال را حفظ ! اى کمیل«

مال به خرج کردن، کاهش مى یابد، ولى دانش با صرف کردن افزوده مى شود، و آن که ساخته مال است با زوال 

  . بر این ساس توجخ به دانش تنها براي ارزش خود دانش مورد توجه حضرت بوده است» .مال از بین مى رود

 .ال شرَف کالعلم: فرمایندمی 113در حکمت ) ع(در رابطه با ارزش علم و دانش نیز امام علی

از این رو زمانی که انسانها شرافت و فضیلت دانش را در کردند همیشه در جستجوي . شرافتى چون دانش نباشد

  .شونددانش و رسیدن به آن هستند و براي علم و دانش پایانی را متصور نمی

   ورزياندیشه اصل

کوشد  را کسی که به عاقبت و فرجام خود بیندیشد، میفرجام اندیشی موجب دور اندیشی خواهد شد؛ زی      

این اندیشه و دغدغه فکري در باره آخر و پایان کار، . جانب احتیاط را مراعات کند تا دچار خسران و ضرر نگردد

کند تا در جوانب کار، بیشتر بیندیشد و این مطالعه و احتیاط، قهراً پیروزي و شیرین کامی را  انسان را وادار می

پیروزي به دوراندیشی است و دور اندیشی در به « :اند فرموده) ع(چنان که حضرت علی. آورد راي او به ارمغان میب

ها و  شناخت هدف، نقش اساسی در جهت دادن به فعالیت) 48ح, ترجمه دشتی, نهج البالغه( » .کار انداختن رأي

ه ما به افراد بیاموزیم که همواره براي خود هدفی زمانیک. کند ایفا می و تداوم یادگیري انتخاب و گزینش کارها

در پی که  خواهند کرداي تنظیم  کردار و رفتارهاي خود را به گونهاختیار کنند و دور اندیش باشند، آنگاه آنان 

تواند ضرورت توجه به بنابراین توجه به این اصل می. افزایش یادگیري خود در راه رسیدن به اهداف باشند

  . اوم را مورد تاکید قرار دهدیادگیري مد

    خودآگاهی صلا

این . هاي خود کامال آگاه باشندخودآگاهی به این معناست که انسان نسبت به خود، نیازهاي خود، توانایی

به ضرورت و ) ع(امام علی. شود اعمال و رفتار او به صورت آگاهانه صورت گیردخودآگاهی در انسان سبب می

درباره ي ضرورت خودآگاهی  149در حکمت ) ع(امام علی : البالغه بارها اشاره فرمودندهجاهمیت خودآگاهی در ن
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لذا توجه و پرورش . »کسی که ارزش خود نشناخت جان خود را باخت«: و خودشناسی چنین می فرماید

خود احساس براي عمل آگاهانه انسان این نیاز را در  از این رو. خودآگاهی در انسان داراي اهمیت اساسی است

از این رو خودآگاهی را به عنوان یکی از اصول  .اقدام نمایدهاي خود کند به یادگیري و باالبردن تواناییمی

 العامل بالعلم کالسائر على الطّریق الواضح، فلینظر :فرمایندمی )ع(امام علی  .ایمیادگیري و آموزش مداوم قرار داده

و علم عمل مى کند، مانند رهروى است که در جاده روشن قدم برمى که از روي آگاهی آن .راجع أم هو أسائرٌ ناظرٌ

  . )154خطبه :البالغه، ترجمه دشتینهج. (دارد، پس باید بنگرد که به پیش مى رود یا به عقب برمى گردد

  اصل مسئولیت

می تواند بداند کسی که «. مسئولیت حاصل سه مساله تشخیص، تصمیم و خالقیت است. انسان مسئول است

این مسئولیت همان انجام تکلیف و وظیفه براي بهسازي . و تصمیم بگیرد و دگرگون کند، مسئول نیز هست

فرهنگ مذهبى اسالم، فرد در برابر اعمال خود  در) 65- 66: 1370باهنر، ( » .خویش و محیط و جامعه است

؛ یا در تعبیرى دیگر بیان شده است که 3ش استانسان به عنوان فرد، مسئول تمام اعمال خویمسوولیت دارد؛ و 

و خود او نیز اولین کسى است که از سود و زیان اعمال خود، : 4یند سعى و کوشش خویش استآهر انسانى بر

از خدا « :نیز در رابطه با اینکه هر فردي مسئول اعمال خویش است، می فرمایند) ع(لذا امام .5شود برخوردار مى

) از همه چیز(پیشگاه خداوند مسوول بندگان و شهرها و آبادیها هستید، زیرا  کنید که شما در بترسید و تقوا پیشه

با چنین نگاهی  .)453: 53، ح1390نهج البالغه، ترجمه دشتی،(» .ها و حیوانات بازپرسی خواهید شد خانه حتی از

ه بهبود یادگیري خود بپردازد و در ید با یادگیري و آموزش مداوم بلذا با. انسان مسئول دانش و آگاهی خود است

  .بهبود بخشدصدد برآید تا یادگیري خود را 

                                                           
 )21/طور( .هر کسى در گرو دستاورد خویش است» کُلُّ امرِىٍ بِما کَسب رهینٌ«.  3
 )39/نجم(. که براى انسان جز حاصل تالش او نیست اینو  »اَنْ لَیس لالنْسانِ االّ ما سعى؛« . 4
؛ پس هرکس هدایت شود، به سود خود اوست، و هرکس بیراهه رود، تنها به زیان خودش گمراه »فَمنْ اهتَدى فَلنَفْسه و منْ ظَلَّ فَانَّما یضلُّ علَیها«.  5

  ).41/زمر(» شود مى
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  :مداوم آموزش هايروش

و فرهنگ » معین« به کار می رود ، وواژه ي متد در فرهنگ فارسی» متد «روش در مقابل واژه ي التینی 

راه «به طور کلی . عنی شده است روش ، شیوه ،راه ،طریقه ، طرز ، اسلوب م:به »آریانپور «انگلیسی به فارسی 

آموزش و  توان روشبا توجه به بررسی هاي انجام شده در نهج البالغه می .را روش گویند» انجام دادن هر کاري 

  :یادگیري مداوم را به شرح زیر دانست

   خویش بر تعلیم روش

در  ادگیري مداوم ،یزیرا  .یادگیري و آموزش مداوم روش تعلیم بر خویش استروش موثر براي پرورش 

: فرموده اندچنین  هفتاد و سهسومین بخش از حکمت در ) ع(امام علی. حقیقت نوعی تعهد به خود آموزي است

وکسی که تعلیم دهنده و تأدیب کننده ي خویش است ارج نهادنی تر از کسی است که معلم و مؤدب مردم «

تعلیم و تربیت  .بر تعلیم دیگران سخن می گویداین کالم از تقدم تعلیم خویش  )455: 73همان، ح( ».است

دیگران بدون تردید یک فضیلت است، اما تربیت خویش فضیلتی برتر است کسی که خود را تربیت کند، بیشتر 

گاه از خود غافل نشود و این راهی شود که انسان هیچموجب آن میتعلیم بر خویش . قابل قدردانی و اجالل است

فردي که می . شودو سبب مداومت در یادگیري میتوجه به خویش آگاهی نسبت به خود و ن شود براي باالبردمی

خواهد در راه اهداف واالي خویش تمام مشکالت و موانع را از سر راه خود برداشته و به مراحل تعالی و تکامل 

   .شروع کنداز خود  بایدمداومت در یادگیري را نباید از یاد ببرد  و این و در این مسیر برسد، 

   مراقبت و نظارت روش

 فرد رفتار اصالح در اساسی نقش که است آدمی تربیت در استفاده مورد هاي روش از یکی مراقبت و نظارت     

 .شود می فرد تباهی از جلوگیري و رفتارها و کردارها موقع به تصحیح و انسانی واالي هاي ارزش حفظ باعث و دارد

 از تواند می مراقبت و نظارت این که است مراقبت و نظارت نیازمند مطلق کمال هتج در درست سیر براي انسان

  .پذیرد انجام دیگران توسط بیرون از یا و فرد خود وسیلۀ به و درون
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« :بدان برانگیزد را مردمان نمود می تالش و می کرد تأکید نفس محاسبۀ و مراقبه بر همواره) ع(علی امام     

نهج البالغه، ترجمه (» .بیند می ماند زیان غافل خود از که کس آن و برد سود .برسد خود نفس حساب به که کسی

کاربرد چنین روشی در جامعه سبب می شود همه افراد همواره به فکر رفتارها و  )481: 208، ح1390دشتی، 

روش نظارت و مراقبت  بنابراین. کمبودها و نقص هاي خود راشناخته و دست به اصالح بزند ارتباطات خود بوده و

  .روش مناسبی براي توجه نشان دادن به یادگیري مداوم در انسان است

    دانش در تدبر روش

دو نوع  ها، ها و دیده شنیده .هاي انسان است تفکر در آموخته ،در نهج البالغههاي مورد تأکید  یکی از روش     

خواسته  انسان ازدر این روش . و آموزش مداوم است این روش نیز راهی براي یادگیري .ست ها آموخته کلی این

ها باعث  به این دلیل که تدبر در آنند، به خوبی فکر کن ندشنو و یا میند خوان می ،ندبین در آن چه که می شود،می

 .زند را به خالق هستی پیوند می  و عقل شود رشد خرد و معرفت می

هیچ خردي « اوال السالم، از نگاه امام علیه .کند می  نش دعوتانسان را به تدبر در دا ،)ع(حضرت علی      

وار مسایل  ثانیا انسان باید از فهم طوطی )463: 113همان، ح( ».تفکر نیست علمی مانند  و هیچ چون تدبیر نیست

فراوان و  راویان علم زیرا ،کنید نقلنه بشنوید و  بفهمید و عمل کنید،آن را  روایتی را شنیدید،  چون« :بپرهیزد

 عقل و قلب برود و پرداخته شود،  وقتی دانشی از زبان بهبنابراین  )461: 98ح  همان،( ».ندن اندکعمل کنندگان آ

حضرت در توصیف خاندان حضرت  .گذارد یم  کند و هم بر دیگران تأثیر عمیق می هم صاحب دانش را عوض

بستند،نه که تنها آن  که باید دانستید و فراگرفتند و به کاردین را چنان « :فرمانید اللّه علیه و سلم می محمد صلّی

  )339: 239همان،خ( ».پاسداران آن اندك را شنیدند و به دیگران گفتند که راویان دانش بسیارند ولی

اهل بینش کسی است که بشنود و بیاندیشد و ببیند و با بینش «: فرماید در این خصوص می) ع(علیامام      

از  )201: 153خ ،همان(» .6ها نگاه دارد مند شود و خود را از پرتگاه از رخدادها پند گیرد و بهره در آن درنگ و

تربیت آن گونه انسانی است که بیاموزد چگونه نیات و افکار خود  جمله کاربردهاي روش آموزش یادگیري مداوم،

                                                           
  و نظر فابصر و انتفع باالصبر ثم سلک جدراً واضحاً یتجنّب فیه الصرعه فی المهاويانما البصیر من سمع فتفکّر  . ٦
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از  . ت واقعی خود را بازیابد و بازنمایدرا بیان کند ، چگونه محیط را مورد پرسش قرار دهد و هر چه بیشتر شخصی

     .این رو، روش تدبر در دانش روش مناسبی براي پرورش  توجه یادگیري مداوم است

   مشارکتی یادگیري روش

 مشارکت با و جمعی شکل به را کارها از بسیاري که دارد نیاز است، اجتماعی موجودي اینکه دلیل به انسان     

 همچون و همیشگی را نیاز این و دانسته یکدیگر نیازمند را مردم همۀ )ع( علی که چنان هم. دهد انجام دیگران

: و در بیان ارزش مشورت و پرهیز از خود محوري می فرمایند .کند می معرفی خویش جوارح و اعضا به انسان نیاز

همان، (» .شریک شدهرکس خود راي شد به هالکت رسید و هر کس با دیکران مشورت کرد، در عقل هاي آنان «

آراء و افکار گوناگون استقبال کند، صحیح را از خطا خوب  آن کس که از«: و همچنین می فرمایند) 475: 61ح

  )475: 173همان، ح(» .شناسد

 عرضه دیگر، برخی بر برخی ، را هاراي« : می فرمایند )ع( علی در زمینه راه و روش مشارکت پذیري امام    

 بیرون براي شیري که همچون را نظر و راي .می آید پدید گونه این درست راي که ،)نهید هم نارک را آنها و( کنید

 نظر به ها اندیشه برخورد و آرا تقابل وسیله به تا( بزنید زنند، می و ریزند می مشک میان در آن کره آوردن

 ) 287 : 1 ج ،1327آمدي،(» ). برسید درست

 استوار اجتماعی مشارکت اصل بر را خود اجتماعی قوانین از بسیاري الماس بنیادین بر این اساس نظام    

     .داده شود قرار نظر این روش مطمح همواره و آموزش شهروندي تربیت عرصۀ در که بنابراین بجاست .است نموده

بیشتر در پی افراد جامعه  گردد، نهادینه همنوعان به همیاري و همکاري مشارکت، روحیۀ که اي جامعه در مسلما

عادت کنند و آن را  مشارکتدانش آموزان باید طوري تربیت شوند که به  به عبارت دیگر ؛آیندارتقا یکدیگر برمی

درنتیجه، آموزش مداوم نه روش و نه ابزار بلکه یک فرایند کلی است و  .اساسی ترین نیازهاي خود بدانندیکی از 

  . تروح آموزش ، یادگیري و در نتیجه تربیت اس
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  روش مواجهه با اعمال

فرد با آگاهی از . در روش مواجهه نمودن با نتایج اعمال، بایستی پیامدهاي عمل فرد را به وي یادآور شد    

هنگامی که فرد  .نتایج مثبت و یا منفی عمل خویش، نسبت به انجام دوباره آن عمل دلسرد و یا تشویق می شود

ه به سود خود اوست، زمینه و انگیزه درونی مناسب نسبت به ترك یا انجام بداند عمل وي به زیان اوست، یا آن ک

انسان با دانستن عواقب یک . با ایجاد این انگیزه، الزامی درونی، جایگزین الزام بیرونی می شود. عملی پیدا می کند

انسان ها را  تمام اعمال) ع(حضرت علی . عمل، می کوشد به گونه اي فعالیت کند که زیانی متوجه اش نشود

چون کشته اي داراي حاصل و عاقبت دانسته و متذکر سرانجام محتوم تمامی اعمال، یعنی پاداش و یا مجازات آن 

  : در قیامت می شود و درواقع ما را به نتایج اعمالمان متوجه می نماید و نوعی مواجهه با نتایج را گوشزد می فرماید

ن چه امروز پیش می فرستی، فردا بر آن وارد می شوي، پس براي آن گونه که کاشتی، درو می کنی، آ«    

  )201: 153خهمان، (» .7خود در آخرت جایی آماده کن

موضوع عاقبت اندیشی در امور را به متربیان آموزش می دهد و روشن می کند که اگر  معلمدر این روش،       

عمال خود را بررسی و مراقبت کند و با توجه به دو باشد، بایستی نتایج اخود می باالبردن آگاهیشخص خواستار 

اول این که اگر نتیجه عملی خوب بود، می تواند دوباره آن کار را انجام دهد و . نکته، اعمال آتی خود را انجام دهد

دوم اینکه با . در صورت بد بودن نتیجه عمل، براي حفظ سالمت خود و جامعه، دیگر آن عمل را مرتکب نشود

  . تجارب و یادآوري ها و تذکرات دیگران راجع به نتایج اعمال، دست به شروع کاري بزند توجه به

اگر انسان به این معتقد شود که تمامی وجود وي در گرو کاري است که انجام می دهد و بایستی      

دگیري امور نسبت به یاپاسخگوي اعمالش باشد، حتماً احساس وظیفه و مسئولیت خواهد نمود و به احسن وجه، 

  .د نمودنخواه جدید اعمال

 

                                                           
  کما تزرع تحصد، و ما قدمت الیوم تقدم علیه غذا، فامهد لقدمک، و قدم لیومک . ٧
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 گیرينتیجه

در کالم حضرت امیر در نهج  یادگیري مداومدر این مقاله تالش گردید تا به بررسی اصول و روشهاي      

در نهج البالغه معلوم شد که کاربرد اصول و هاي یادگیري مداوم  اصول و روش از بررسی. پرداخته شودالبالغه 

هاي تأثیرگذار بر زندگی انسان و جامعه نفوذ داشته باشند و  تواند در تمامی زمینه می  دههاي بررسی ش روش

ترین ثمره  هاي جامعه ایجاد کند و قطعا بزرگ هاي اهداف و آرمان تغییرات و اصالحات الزم را در حد و اندازه

  .ترقی و تعالی انسان خواهد بود اي صالح در راستاي ها در تربیت اخالقی، ایجاد جامعه کاربرد این اصول و روش

در یک نگاه کلی آموزش مداوم طی فرایند یادگیري از تولد تا مرگ است و کل زندگی فردي و اجتماعی 

بنابراین ماهیت این نوع آموزش، تربیت انسانهایی است که همواره در حال آموختن و . گیردشخص را در بر می

یادگیري مداوم، خوداتکایی، یادگیري و خودآموزي در طول زندگی . شندباحفظ و ارتقا دانش و مهارتهاي خود می

دانش آموزان باید طوري تربیت شوند که به مطالعه عادت کنند و آن را یکی از اساسی ترین نیازهاي خود . است

زار بلکه درنتیجه، آموزش مداوم نه روش و نه اب. یادگیري مداوم، در حقیقت نوعی تعهد به خودآموزي است.بدانند 

 یک فرایند کلی است و روح آموزش، یادگیري و در نتیجه تربیت است

  

 منابع و ماخذ

  کریم قرآن  -

  البالغه نهج  -

  .نور پیام دانشگاه نشر: تهران بزرگساالن، آموزش ،)1373( عیسی زاده،ابراهیم  -

، فصلنامه مددکاري اجتماعی، آموزش مداوم راهی بر ارتقاي کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی ، )1380( صغري، ابراهیمی قوام   -

 .67-80، صص8شماره 

 دوفصلنامه. فلسفی حرکت بر آن تطبیق و تربیت تعریف). 1391( نقی سید موسوي، و علیرضا اعرافی،  -

  .7 - 28 صص تابستان، و بهار ،14 شماره هفتم، سال اسالمی، تربیت پژوهشی -علمی

فصلنامه النهج البالغه، هاي تربیت اجتماعی در نهج، تبیین روش)1386(اردکانی، محمدعلی افخمی   -

  .11-39، صص21و22شماره 
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  .انتشارات علمی: ترجمه محم علی االنصاري، تهرانغررالحکم،دررالکلم، ) 1327(اآلمدي، عبدالواحد    -      

 پایان آن به وصول وطرق سنت و قرآن دیدگاه از انسان صیرورت بررسی). 1388( رقیه قولنجی، باقرنژاد  -      

  .روانشناسی و تربیتی علوم دانشکده طباطبایی، عالمه دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه

  .دفتر نشر فرهنگ اسالمی:، چاپ اول، قمانسان و خودسازي) 1370(باهنر، محمدجواد    -    

 جهان دخت سیمین:(ترجمه. جهان در بزرگساالن آموزش مسائل و تحوالت روند).1373.(س.هوال،ب  -

  .ایران در یونسکو ملی کمیسیون انتشارات مرکز:تهران). پناه

  .مهر چاپ: تهران خوارزمی، شهیندخت ترجمه سوم، موج ،)1372( الوین تافلر،  -

سمت چاپ : سرمد،تهران  ش مداوم، ترجمه غالمعلی، آموزش بزرگساالن و آموز1378. جارویس، پیتر    -

  . اول

  .عدالت پیام انتشارات: تهران اول، چاپ البالغه، نهج ترجمه) 1390( محمد دشتی،  -

 مثابه به العمر مادام یادگیري ایده نظري مبانی تحلیلی بررسی). 1395( اهللا حجت نسب، رحیمی  -

  .اهواز چمران شهید دانشگاه تربیت، و تعلیم فلسفه دکتري رساله. تربیتی رویکردي

  .انتشارات دانشگاه تهران: ، اصول تعلیم و تربیت، تهران)1390(شریعتمداري، علی   -

البالغه، آفاق دین، سال اول، شماره دو، هاي تربیت اخالقی در نهج، روش)1389(اهللا شریفی، عنایت  -

  .77-100صص

  . رضوي نشر آستان قدس: ت و مراحل آن، مشهد، تعلیم و تربی)1372( شکوهی، غالمحسین   -

  . نشر معاصر: ، کلیات روش ها و فنون تدریس، تهران 1369. صفوي، امان اهللا   -

 نشر: مشهد نویسندگان، از گروهی گوناگون، کشورهاي در بزرگساالن آموزش ،)1372. (هادي فرجامی،  -

  .اول چاپ رضوي، قدس آستان
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 احادیث و نآقر هايآموزه در و یادگیري مداوم آموزش هايو چهارچوب هامولفه به توجه و اهمیت بررسی

    )ع( معصومین

  1سعید بدخشان

 

  چکیده

 در افق شدن گسترده با .یادگیري مداوم استآموزش و  21یکی از محورهاي اساسی آموزش و یادگیري در قرن 

 .دهد انطباق جدید شرایط این با را خود باید نیز آموزش یکدیگر، به کشورها شدن وابسته و یکموبیست قرن

 کندمعاصر بر اهمیت است امر تاکید میفلسفه تربیتی اسالم نیز به عنوان یکی از جامع ترین فلسفه هاي تربیتی 

، تاریخی رویکرديدر این مقاله سعی شده است که با . کندمیهایی نیز همسو با این زمینه پیشنهاد آموزهو 

تربیتی  ۀدر مورد این مهم مورد تاکید فلسفتحلیلی اهمیت آموزش و یادگیري مداوم و اصولی که  -  توصیفی

مشهود ... و ) ع(حادیث معصومین طبق مطالعات انجام شده؛ چنانچه از آیات قرآن و ا. اسالم است نشان داده شود

 .است آموزش و یادگیري مداوم یکی از اصول تربیتی اساسی ادیان الهی و بخصوص فلسفه تربیتی اسالم است

شود که بینی و فلسفۀ تربیتی اسالم و غرب وجود دارد پیشنهاد میهایی که در جهانهمچنین به دلیل تفاوت

  .فۀ تربیتی اسالمی طراحی و اجرا گرددهاي آموزش مداوم طبق اصول فلسبرنامه

  

  هاي یادگیري مادام العمرمولفهتربیتی اسالم،  آموزش و یادگیري مداوم، فلسفۀ :کلمات کلیدي

  

  مقدمه .1

ستانه عصر اطالعات و تحوالت سریع در فناوري دسترسی به آآموزشی، به طور کلی، و مدرسه، به ویژه، در  نظام

سازي براي مقابله با ظرفیت. رزیابی و اصالح مداوم استتغییرات و در نتیجه خودا اطالعات، ملزم به سازگاري با

مشایخ، فریده (تغییرات در قالب واحد مدرسه مستلزم شناسایی نقش درحال تغییر مدیر، معلم و دانش آموز است

ی را فراهم و آموزش مداوم موضوعی است که امروزه موجبات اشتغال فکري بسیاري از متخصصان تربیت) 162ص 

ها و نشریات آموزشی موجب بحث و انتظارات فراوان بین المللی شده است و موضوع بحث حجم عظیمی از کتاب

نزدیک به سیصد عنوان کتاب و مقاله با اشاره صریح  1972مثالً طبق یک فهرست بین المللی در سال . شده است

                                                           

تعلیم و تربیت -دانشگاه پیام نور مرکز میاندوآب،دانشجوي کارشناسی ارشد رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش 1-

  )نویسنده مسئول مکاتبات(  saeed-badakhshan@live.comاسالمی، 
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ز در آغاز هزارة سوم انتشارات مربوط به این موضوع از اما امرو. به مسئله آموزش مداوم چاپ و منتشر شده بود

هاي اهمیت و توجه به مولفه هدف این مقاله بررسی میزان) 15ابراهیم زاده،عیسی؛ص.(شمار خارج شده است

 .است... و ) ع(ن و احادیث معصومین آهاي قرآموزش مداوم در آموزه

 نظري مبانی .2

و پرورش و محتواي آن را شامل می شود که تمام آن بیش از مفهوم آموزش مداوم کلیۀ جنبه هاي آموزش 

در هر نظام آموزشی هیچ جزء پایداري نیست که، جدا از دیگر . حاصل جمع بخش هاي تشکیل دهندة آن است

به عبارت دیگر آموزش مداوم نظام آموزشی خاصی نیست، بلکه اصلی است که طرح . اجزا، مادام العمر نباشد

اي آن ایجاد شده و بنابراین باید زمینۀ پیشرفت و توسعۀ هر یک از اجزاي تشکیل دهندة نظام جامع آموزش برمبن

شان با کشورهاي صنعتی پیشرفته جهان به دلیل تفاوت مسائل آموزشی). 17زاده، عیسی؛صابراهیم(تربیتی باشد

-زشی جاري خود توجه کردهدر مقابل نظام آمو 2کشورهاي در حال رشد، به آموزش مداوم به عنوان رویکردي نو

اند، در حقیقت می توان آن را به مثابه راهبردي یاد کرد که کشورهاي پیشرفته براي جبران کاستیهاي نظام 

آموزشی و همچنین جلوگیري از پیدایش انواع جدید بی سوادي که ناشی از کهنه شدن آموخته هاي قبلی است، 

  ). 154زاده، عیسی؛صابراهیم(برگزیده اند

هاي آموزش مداوم بسیار متنوع است و با شرایط و امکانات اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی خت و ترکیب برنامهسا

ها و برنامه هایی بلکه از روش. شودبراي این آموزش زمان و مدت خاصی در نظر گرفته نمی. یابدافراد تطبیق می

داشتند و به هر مدتی که می توانند با استفاده از هر شود که همه افراد بتوانند در هر زمان که تمایل استفاده می

در این روند مسئله اي به نام مردودي و موضوعی به نام فارغ التحصیلی . اي شخصاً به یادگیري بپردازندوسیله

  ). 154زاده، عیسی؛صابراهیم(مطرح نیست

استوار است و در آموزش براي توسعه هاي دکتر مشایخ به نقل از دولور آموزش مداوم بر چهار پایه طبق گفته

گونه اساسی آموزش را براي فراهم کردن کیفیت  5توسعه آموزش مداوم  2009کو در سال سپایدار انتشارات یون

  ):داخل پرانتز دولور(تربیت پایدار توسعه انسانی شامل می شود

  )یادگیري چگونه آموختن(یادگیري براي دانش . 1 

 )یادگیري چگونه بودن(یادگیري براي بودن . 2 

  )یادگیري همزیستی با دیگران(یادگیري براي زندگی کنار هم . 3 

  )یادگیري چگونه به کاربستن(یادگیري براي به فعل رساندن. 4 

                                                           
٢ New Approach  
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  یادگیري براي تغییر و بهبود خود. 5 

آموزش و یادگیري که در داخل ) بخشی( آموزش براي توسعه پایدار باید به عنوان یک پکیج ادراکی جهت کیفیت

آن موضوعات کلیدي مانند کاهش فقر، معیشت هاي پایدار، تغییرات آب و هوایی، برابري جنسیتی، مسئولیت 

که آن را به عنوان ابزاري مهم براي دست  .یافت می شود.... هاي اجتماعی مشترك و محافظت از فرهنگ بومی و 

  ).26والز،آرژن؛ص (کندوزشی براي تمامی اهداف، تبدیل میسالۀ آمیافتن به اهداف توسعه هزاران 

ریزي استراتژیک به عنوان راي تحقق این امر نیازمند برنامهآموزش مداوم نیازمند دیدگاهی آینده نگرانه است و ب

اي ثر برهاي موجود، ارائه راهبردها و تاکتیک هاي موورنگري نسبت به واقعیات و موقعیتیک فرایند پویا با د

ریزي استراتژیک، یاران آموزشی نخست با تعریف آینده در برنامه. سازدپذیر میرسیدن به فرداي بهتر را امکان

اي فراکنشی اقدام پردازند و براي رفع آنها به گونهمطلوب و سپس، شناخت وضعیت موجود به تعیین نیازها می

از برون به درون است یعنی نخست باید دنیایی را که  ریزي فراکنشیبرنامه). 61مشایخ، فریده؛ص (کنندمی

هاي آنان در آن زندگی کنند ترسیم کرده، هدف اندرکاران آموزشی و متقاضیان آرزو دارند فرزندان و نوهدست

-اي به تفکیک سطوح و پایههاي واسطههاي نهایی و نتایج مورد انتظار را مشخص نموده و سپس به تعیین هدف

  ) 66مشایخ، فریده؛ ص . (یادگیري متناسب پرداخت-ها و وسایل یاددهیانتخاب روش هاي آموزشی،

  :توان به موارد زیر اشاره کردکند میچوبی براي یادگیري ذکر میچهار 2000از جمله مواردي که مشایخ از کتاب 

  پذیري و قابلیت تغییر پرورش انعطاف  .1

 تصمیم گیريتفکر انتقادي و تفکر خالق براي حل مسائل و  .2

 )هم به صورت سنتی و هم به صورت فناوري نو(تسلط بر مهارت هاي پایه برقراري ارتباط  .3

 هاي کار در گروه به صورت تعاونیتوسعۀ مهارت .4

 عادت به یادگیري مداوم .5

  

  ها پیشینه مرور .3

 شدن وابسته و یکم و بیست قرن در افق شدن گسترده با) 1392(هاي صبوري خسروشاهی و همکاران گفتهطبق 

 تعریف در که است الزم رو این از .دهد انطباق جدید شرایط این با را خود باید نیز آموزش یکدیگر، به کشورها

 کامالً قواعد که رود می انتظار معلمان از مثال، براي .شود تجدیدنظر ادگیريی-یاددهی فرآیند نیز و اهداف

 روشها از و برسند درسی پیشرفت به معینی زمان در اینکه جاي به یادگیرندگان .بپذیرند یادگیري در را متفاوتی

 .) 88؛صصبوري خسروشاهی و همکاران (کنند استفاده ثابتی سازماندهی و
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 این هدف .شود مقابله آن با باید یکم و بیست قرن در که است چالشی ترینمهم همه براي العمر مادام آموزش 

 هدف مهمترین لذا. است جدید دوره این جوامع در زندگی براي افراد کردن توانمند از اطمینان کسب آموزش،

 مناسب، شرایط و امکانات کمبود دلیل به که است فقیر و پذیر آسیب فرد به دادن پوشش آینده، قرن در آموزش

 مشکالت و مسائل انواع براي را زمینه جامعه، حاشیه به شدن رانده با نتیجه در و محروم دانش به دستیابی از

  ).همان منبع(دمی کنن فراهم فرهنگی و اجتماعی

 از استفاده لزوم و نیست پذیر امکان آموزش سنتی هاي راه از افراد این براي آموزش کردن فراهم شک، بدون

-رشته به آن تعمیم و دانش سنتی سازمان .است مشهود کامالً ارتباطی و اطالعاتی فناوریهاي و دور راه از آموزش

 اجازه ،"شدن جهانی" جدي شرایط و نیست جدید شرایط جوابگوي بود، تولید و کار در تایلر الگوي شبیه که ها،

 وظیفه زیرا ندارد، وجود حاضر حال در کار بازار در دائمی استخدام مثال، براي. دهدنمی را الگو این حفظ

 دانش نتیجه، در .است بودن چندکاره و پذیريانطباق پذیري،جابجایی،انعطاف جهانی، بازار این عمده نیروهاي

 به مداوم کارآموزي همچنین .باشدمی  اهمیت داراي آموزشی مؤسسات توسط شده منتقل دانش اندازه به کلی

 .نیست آموزشها این جوابگوي خدمت ضمن آموزش سنتی شکل تردید، بدون و است آمده در روز موضوع صورت

 نام به دیگري تعلیمات به است الزم که اند شده متقاعد تدریج به شمالی آمریکاي و اروپا صنعتی کشورهاي

 جامعه در. یابد ادامه فرد هر زندگی مدت تمام در که بیندیشند اي مدرسه تعلیمات از پس "مداوم آموزش"

 ناپذیر اجتناب و راهبردي اساسی مداوم تربیت و تعلیم آوري، فن و علم سریع هاي پیشرفت به توجه با و جهانی

 را متخصص و صالحیت صاحب افراد و کند تأمین را فرد اي حرفه تحرك قدرت تواندمی  آموزش این زیرا. است

 از تر طوالنی اي سابقه مداوم آموزش زمینه در ژاپن و آمریکا .دهد قرار فنی و علمی تحوالت آخرین جریان در

 و کار براي اي حرفه آموزش به غلط به مداوم آموزش ابتدا صنعتی کشورهاي از بسیاري در دارند کشورها سایر

 فرهنگی و اجتماعی آموزشی بیشتر، مداوم آموزش که ژاپن در جز به. شد می اطالق بیکاري معضل به جوابگویی

 در آن فرهنگی و اجتماعی ابعاد بر تأکید با آموزش نوع این .هستند سالمندان و زنان اغلب مخاطبانش و بوده

 براي حقوق از استفاده با و خدمت ضمن آموزش حال، عین در .است رایج بیکاري یین پا نرخ دلیل به آمریکا

 رواج نیز ،می شود برقرار ذیربط طرفین و عالی آموزش مؤسسات میان که قراردادهایی طی عالی، تحصیالت ادامه

  ).همان(دارد

 تضمین آموزش، این از هدف .شوند روبرو آن با باید جهان کشورهاي که است چالشی بزرگترین مداوم، آموزش

 به جامعه آحاد از بخشی دسترسی عدم دلیل به گاهیاما . است آنها شدن فقیر از جلوگیري و افراد کردن توانمند

 طبقاتی فاصله و شود می اضافه قبلی هاي نابرابري بر آموزش به دستیابی در جدیدي نابرابري ها،فناوري این

  ).همان(دنمای می پیش از بیش کشورها این در موجود

اي جهت افزایش گیري مادام العمر به عنوان زمینه، نیز طبق تاکید بر اهمیت یاد)2014(ورده محمد و همکاران

هاي یادگیري مادام العمر ثبت نام کرد به طور اي در برنامهکنند که وقتی که یادگیرندهکیفیت زندگی؛ اشاره می

کرده و قادر خواهد بود تا ظرفیت خود را براي انجام کارهاي شخصی خانگی و خودکار با اطالعات دسترسی پیدا 

  ).wardah Mohamad, at al; 2014(حرفه شغلی خود را بهبود بخشد

هاي انها در کشور مالزي، موسسات اموزش عالی باید خدمات اجتماعی جهت مهیا کردن راه براي طبق یافته

 هاي مرتبط با شغل باآموزش دیدن مهارتکادمیک یا آت هاي وردن صالحیآاجتماعات محلی براي بدست 
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براي  نها همچنین فرصت یادگیريآ. ورندآموزشی انعطاف پذیر فراهم آهاي حداقل ورودي مورد نیاز و برنامه

نها باید بطور فعال در توسعه جوامع محلی آ. ورندآمند مطالعه جهت بهبود خودش است، فراهم هرکسی که عالقه

حرفه " تبدیل شدن به مرکز از طرف دیگر، مدیریت دانشگاه باید هدف. شوند مخصوصاً مناطق روستاییدرگیر 

  ).همان(. فرینان را به جاي افراد مستخدم محض تولید کندکارآ تارا محور قرار دهد  "3موزيآ

 شناسیروش .4

هاي آموزش و هاي بین مولفهتبا توجه به موضوع مقاله، که بیشتر به دنبال بررسی و مقایسه تفاوت ها و شباه

 یکم که بیشتر متأثر از مکاتب فلسفی غرب است با مکتب تربیتی اسالم، از روشویادگیري مداوم قرن بیست

 از استفاده با بر این اساس می توان گفت که ابتدا اطالعات. کیفی استفاده شده است محتواي تحلیل پژوهش

به طرق توصیفی،  تحلیل و تجزیه مورد قیاسی بندي مقوله کارگیري نظام به با و آوري جمع ايکتابخانه روش

هاي تحقیق و ارائه پیشنهاد گرفت، و سپس با مقایسه نتایج حاصل به استنتاج دربارة یافته توصیفی قرار-تحلیلی

  .پرداخته شده است... و

 گیريو نتیجه هایافته .5

  

ها و خیزد، عبارت است از ترك زشتیمداومت بر کار نیک برمیآنچه از ": می فرمایند) ص(حضرت رسول اکرم 

، بیرون آمدن از گناه، عشق به رهایی و رستگاري، فرمان بردن از خداي بخشنده، دور شدن از سبک سري

-گیري از شیطان، پذیرش عدل و حق، همۀ اینها از پیگیري در کار نیک به خردمندي میبزرگداشت برهان، کناره

رسد که این مطلب بسیار در نگاه اول این چنین به نظر می ) . 1392؛ 56-55ن زاده، تقی زاده؛ صحسی( ".رسد

توان فهمید که تمامی پیامدهایی که پیامبر کلی بوده و به بحث ارتباط چندانی ندارد اما با نگاهی موشکافانه می

آموزش، به ویژه آموزش و یادگیري مداوم براي مداومت برشمردند می توانند جزء اهداف غایی هر نوع ) ص(اکرم 

  .در اسالم باشند

توان شود و به همین دلیل نمیهمانطور که گفته شد براي آموزش مداوم زمان و مدت خاصی در نظر گرفته نمی

در شیوة تعلیم و تربیت اسالمی نیز سن دانشجو و اینکه از کدام . محدوده سنی خاصی براي آن در نظر گرفت

ر یا گروه و جامعه و یا ملت باشد در تعیین مالك براي شرکت در کالس ها مطرح نبود و معموالً تیره و تبا

ها و برنامه یا گفته شد که در آن از روش). 86وکیلیان، منوچهر؛ ص (نوجوانان و سالخوردگان با هم می نشستند

و به هر مدتی که می توانند با استفاده شود که همه افراد بتوانند در هر زمان که تمایل داشتند هایی استفاده می

شد که هاي متعددي برگزار میدر تعلیم و تربیت اسالمی نیز کالس. اي شخصاً به یادگیري بپردازنداز هر وسیله

همچنین ). 86وکیلیان، منوچهر؛ ص (تصمیم گیري براي استفاده از هریک از کالس ها به عهده خود دانشجو بود

هاي وند مسئله اي به نام مردودي و موضوعی به نام فارغ التحصیلی مطرح نیست؛ در حوزهاشاره شد که در این ر

                                                           
٣ Training 
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-ها و مدارس معاصر معمول است امتحانی از طلبه به عمل نمیعلمیه صدر اسالم مشابه با آنچه در حوزه

  ). 100وکیلیان، منوچهر؛ ص (آمد

چوبی چهار 2000دکتر مشایخ از کتاب داوم که هاي آموزش و یادگیري مدر ادامه به بررسی تطبیقی چهارچوب

  :براي یادگیري، ذکر کرده است می پردازیم

  آیا در مکتب اسالم در مورد پرورش انعطاف پذیري و قابلیت تغییر مطالبی بیان شده است؟ .1

به ، از موانع تفکر می توان )117- 116؛ ص1392(طبق گفته هاي حسین زاده و تقی زاده در کتاب اخالق اسالمی

  :موارد زیر اشاره کرد

-عقیده و باورهاي غلط نسل) بی چون و چرا(یکی از آفات اندیشه سالم، پذیرش :تقلید از پیشینیان  .أ 

پدران خود را بر نچه آگویند نه، بلکه از ایشان می: باره می فرمایدقران کریم در این  .هاي پیشین است

اند باز رفتهچیزي درك نمی کرده و به راه صواب نمیآیا هرچند پدرانشان . ایم، پیروي می کنیمآن یافته

خواهد عقل خود و اندیشه خود را از هر گونه قید و بند اند؟ اسالم از پیروان خود میهم درخور پیروي

و در یک کالم قابلیت . بیجا برهانند و با چشم و گوش بسته به اندیشۀ بی برهان نیاکان خود گردن ننهند

 .ي در مقابل تغییرات شرایط داشته باشندانعطاف و تغییرپذیر

هاي اجتماعی، علمی، هاي شخصیتپذیرش بی چون و چراي نظرات و دیدگاه: شخصیت گرایی  .ب 

نتیجه اي جز محدود که هیچ مبناي علمی و عملی ندارد و تقلید کورکورانه از دیگران، ... سیاسی و 

 .باورها و عقاید نخواهد داشتکردن قدرت تجزیه و تحلیل عقلی، انحراف، تزلزل در 

بدون علم و دانش و صرفاً با حدس و ) سورة نجم 28ي آیه(بنا به تأیید قرآن :پیروي از ظن و گمان  .ج 

 . توان سراغ حقایق رفتگمان نمی

 .شودغضب باعث فساد عقول و دوري از صواب می: فرمایندمی) ع(حضرت علی  :خشم و غضب  .د 

). 83مطهري، ص (داندتبعیت از اکثریت را بدون تفکر و تعقل ممنوع میقرآن کریم  :پیروي از اکثریت  .ه 

باشند پیروي کنی، تو را اگر از بیشتر کسانی که در این سرزمین می: سوره انعام می فرماید 116و در آیۀ 

-کنند و جز به حدس و تخمین نمیآنان جز از گمان خود پیروي نمی. از راه خدا گمراه می کنند

-تواند تاکیدي بر، نیاز به تبیین فلسفه تربیتی آموزش مداوم طبق ارزشه این آیه نیز خود میک(.پردازند

گراي غرب که بیشتر بر حدس و گمان و تخمین متکی هاي ماديهاي اسالمی باشد نه طبق فلسفه

 ).هستند

باعث می شود اندیشه انسان ) همچون جوامع غرب(اسارت در گرایشات مادي  :ها وآرزوهادلبستگی  .و 

که از دیدگاه قران . محدود شود... کسب ثروت، تحصیل قدرت، موقعیت اجتماعی و : در مسائلی همچون

چنین کسانی که در زندگی دنیا در رفاه و نعمت به سر . یکی از مهمترین موانع رشد فکري سالم است
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اند حتی حاضر نیستند به مسائلی که وضع موجود آنان را زیر یت خویش مأنوس گشتهبرده و به وضع

  .چه رسد به آنکه درصدد تغییر و تحولی در آن برآیند .برد فکر کنندسوال می

نظر مکتب اسالم در مورد تفکر انتقادي و تفکر خالق براي حل مسائل و تصمیم گیري  .2

  چیست؟

  »  االلباب اولوا هم اولئک و هللا هدیهم الذین اولئک احسنه فیتبعون لالقو یستمعون الذین عباد فبشر «

 " سپس می کنند استماع را سخن که آنان ،مرا بندگان بده بشارت: آیت اهللا مطهري در تفسیر این آیه می فرماید

. می نمایند يپیرو را شده انتخاب بهتر آن و انتخاب است بهتر که را آن و ،ارزیابیو  ينقاد  "احسنه فیتبعون

) عقل ينیرو از استفاده :یعنی الهی هدایت( کرده هدایت را آنها خدا که هستند کسانی چنین:  مایدمی فر سپس

 حدیث و آیه این از.  است عجیبی دعوت ،این.  هستند عقل صاحبان راستی به اینها » االلباب اولوا هم اولئک و«

 سخن کردن جدا ، است کردن جدا و تمییز همین انسان يبرا عقل صفات بارزترین از یکی که پیداست کامال

. کردن غربال خالصه و ، منطقی غیر سخن از منطقی سخن ، يقو سخن از ضعیف سخن ، دروغ سخن از راست

  )30مطهري، ص (

  آیا توسعه مهارت هاي کار در گروه به صورت تعاونی مورد توجه واقع شده است؟ .3

در قران یکی از اهداف واسطی بسیار هم شان اجتماعی، تعاون است و در ایات متعددي از جمله وشاورهم بین  

  .بر اهمیت این امر تاکید شده است... اخویهم لتعاونو و

  عادت به یادگیري مداوم در اسالم چه جایگاهی دارد؟ .4

ادگیري با ی "اطلبو العلم فی المهد الی اللحد "اي پیامبر گرامی اسالم از همان ابتدا تمامی اقشار جامعه را با ند

استمرار و مداومت بر عمل و رفتار می تواند : طبق اصل مداومت و محافظت بر عمل .مداوم علم توصیه کرده است

  ) . 1392؛ 55حسین زاده، تقی زاده؛ ص(در تقویت و تثبیت آنها تاثیر بگذارد 

تطبیق جایگزین تخصص هاي ویژه می شود در نتیجه، پرورش  در یادگیري مداوم تخصص هاي عمومی و قابل

پایه هاي علمی و فرهنگی محکم و مهارتهاي کاربردي خواندن و نوشتن و ریاضیات مورد تاکید است بعالوه 

هاي شناختی و رفتاري مانند حل مسئله، ارتباطات، تعامل میان انسان ها و رهبري از جمله تقاضاهاي بازار مهارت

تشکیل می دهد افزایش توان رقابت پذیري در دانش اموختگان در مقیاس ملی و جهانی در دنیایی کار را 

هاي محور، پرورش مهارت- ه درسی فرایندبنابراین برنام. نامطمئن و در حال تغییرنیز مهم شناخته شده است

وجه به متن مشاهده می البته با ت) 163مشایخ،فریده؛ ص ( درست شناختی را در مدرسه مد نظر قرار می دهند

شود که این طرز تلقی از جهان و واقعیت غایی بیشتر مخصوص مکاتب فلسفی غرب است که جهان را امري 

متغییر و غیرقابل پیش بینی تلقی می کنند زیرا بیشتر به بعد مادي مسائل توجه دارند و از بعد روحانی و معنوي 
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براي این مکاتب طراحی شده است به طور مستقیم بکاربرد و نیازمند  اي را کهبرنامهتوان اند بنابراین نمیغافل

 .تطبیق آن با مکتب اسالم جهت کاربرد است

 منابع .6

 )تألیف( کتاب فارسی

 .قرآن کریم .1

 .1392، چاپ ششم بهمن تهران، انتشارات پیام نور .اخالق اسالمی .)1392( رمکا، زاده حسین ؛احسان محمد، زاده تقی .2

  .1390تهران،انتشارات پیام نور،چاپ سوم دي  .موزش بزرگساالنآ .)1390(عیسی ابراهیم زاده،  .3

 .1393تهران، انتشارات سمت، چاپ چهاردهم، پاییز  .ریزي آموزشیدیدگاههاي نو در برنامه .)1393(مشایخ، فریده  .4

تهران، انتشارات پیام نور، چاپ هشتم آزمایشی،  .تاریخ آموزش و پرورش در اسالم و ایران .)1390(وکیلیان، منوچهر  .5

 .1390خرداد

 .جهانی شدن و تحول در آموزش و پرورش .)1392( کاووسی، اسماعیل؛ حقیقی، محمدرضاصبوري خسروشاهی، حبیب؛  .6

 .1392تهران، انتشارات مشق شب، چاپ اول 

بازیابی از . علمی و فرهنگی استاد شهید مرتضی مطهريبنیاد  .تعلیم و تربیت در اسالم). 1382( مرتضی, مطهري .7

www.motahari.ir (1395/5/25) 
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  ي آن براي یادگیري و آموزش مداومها داللتو آهستگی نهضتبررسی تحلیلی 
  

  2مجید هواسی -1شجاع الدین کالنتررشیدي

  

  چکیده

در حال  تفاوتهایی م زمینهدر  نوینست که در آن هر روز یک پدیده ا حیاتاي از  در حال گذراندن دوره آدمی

امروزي از  گیري آدم هبهر موجبنیست و همین امر  آدمیگوي احتیاجات  تغییرات دیروز دیگر پاسخ.باشد میوقوع 

 گرایی سرعت.هاي مشکالتش شده است هی براي گشودن گرهای حل راهو   ها روشمؤلفه سرعت به منظور کشف 

 هایی که برنامه یادگیري و آموزش مداوم به دنبال واند مانعی جدي براي پرورش مهارتت حاکم برتعلیم وتربیت می

و کنترل مؤلفه سرعت،جریان فکري مهمی به هاي اخیر براي مقابله  هاست،باشد؛بنابراین در سال به آن یابی دست

ي آن ها داللتهدف اصلی این مقاله تحلیل مفهوم آهستگی و استخراج .به وجود آمده است آهستگی نهضتنام 

 – تحلیلیدر این مقاله از روش .اوم استجهت ارائه  دستاوردهایی براي توسعه و پیشبرد یادگیري و آموزش مد

ام وگ گام و تدریجی اصل به توجه با آهستگی مفهوم که شود می مشخص همچنین.شود می استفادهاستنتاجی 

ي تدریس،تقویت انگیزه ها روشخود به تحقق اهداف و راهکارهایی از جمله گذر از یاددهی به یادگیري،تحول در 

یادگیري،تقویت یادگیري مشارکتی،رشد خالقیت در فرآیند یادگیري،توجه به آموزش کارکنان فراگیران در جریان 

بخشی به منابع و مأخذ مورد مطالعه  سی،تنوعدر يها برنامهسازماندهی  به ویژه معلّمان و مربیان،تحول در

نگري فراگیران باعث توسعه و  درسی و رشد تخیل و آینده راگیران،ارتقاء مقوله هنر و زیباشناسی در برنامهف

  .شود ي یادگیري و آموزش مداوم میها برنامهپیشرفت 

  یادگیري آموزش مداوم، ،آهستگی نهضت :واژگان کلیدي

 

 

  

                                                           

 اهواز) س(فرهنگیان ، پردیس حضرت فاطمه الزهرا مدرس تمام وقت دانشگاه  -1

  دانشگاه شهیدچمران فلسفه تعلیم و تربیتتاریخ و دانشجوي کارشناسی ارشد رشته  -2 
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  مقدمه

 تفاوتهاي م در زمینه نوینیک پدیده است که در آن هر روز  حیاتدر حال گذراندن دوره اي از  امروزه آدمی

نامیم،تغییرات  می ٣در این دوره که ما آن را مدرنیسم.استوقوع اقتصادي،اجتماعی،سیاسی و فرهنگی در حال به 

گیري از مؤلفه سرعت  انسان مدرن با بهرهدر چنین وضعیتی .نیست آدمی ،دیگر پاسخگوي احتیاجات امروزدیروز 

هایی را براي گشودن گره  حل ها و راه بتواند روش یماید تاپ هاي علم و تکنولوژي را یکی پس از دیگري می دروازه

گشاي مشکالت  د که مؤلفه سرعت توانسته است گرهطور به نظر برس شاید در اذهان این.ت خود کشف کندمشکال

نداخته و باعث امروزي باشد،اما همین سرعت در قلمرو اجتماعی،فرهنگی و تربیتی آرامش آدمی را به خطر ا آدم

 قبیلوارد عرصه هاي دیگر زندگی از کم  این پدیده کم.یی براي وي شده استها نگرانی دل استرس،اضطراب و

توان در فشارهاي والدین براي ورود  نمونه اي از تأثیر این پدیده در تعلیم وتربیت را می.تعلیم وتربیت شده است

هاي  ها به  قبول مسئولیت نود هنگام آتر کودکان خود به دوران بزرگسالی و تالش براي آماده کردن ز سریع

  )60ص1388:مجله فرهنگ .(بزرگساالن جستجو کرد

هایی که برنامه یادگیري و  مانعی جدي باشد براي پرورش مهارتتواند  حاکم بر تعلیم وتربیت می٤ گرایی سرعت

ها و  وششود که آدمی به ر در چنین حالتی به وضوح دیده می.ها است یابی به آن آموزش مداوم به دنبال دست

محتواي جدید آموزشی نیازمند است و باید به دانش الزم براي برخورد با این تحوالت مجهز شود تا آموزش او 

هاي  گستره علم و فناوري بر همه عرصه در دوران مدرن که. نقش مؤثري در تعلیم وتربیت کودکان داشته باشد

شورهاي توسعه یافته شده جمله در ک هاي عمیقی از سایه افکنده و باعث پیدایش چالش آدمی حیات

را تنظیم و طراحی  غایات نوینیها و  سیاست هایی اند تا براي مقابله با چنین چالش ها به فکر افتاده است؛دولت

دانش و باال بردن سطح کیفی و کمی آن در بین اقشار مردم با این  ها و اهداف حول محور علم و این سیاست.کنند

فرض که رفاه اجتماعی،بهداشت،اشتغال و عواملی این چنینی در گرو سطح علمی و کیفیت تولید قرار دارد،شکل 

نام ٥ آهستگی نهضتسبب ایجاد جریان فکري مهمی شده است که  ي اخیرها سالگرفته و در 

به وجود آمده  گرایی سرعتنوان یک جریان فکري مهم با هدف مقابله و کنترل پدیده به ع آهستگی نهضت.دارد

 این جریان فکري نشانه آرامش،دقّت،صبوري و سلطه کیفیت بر کمیت در مقابل سرعت که ناظر بر.است

 .دباش زدگی،فشار،سطحی بودن،نابردباري و سلطه کمیت بر کیفت است،می شتاب

  

                                                           
3  . Modernism 
4 Speed-oriented 
5 Slow movement 
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  بیان مسئله

تر  گیري از آن،هرچه سریع اند تا با بهره کارخود قرار داده مبنا و اساسدر عصر حاضر،افراد جامعه،مؤلفه سرعت را 

اندرکاران تعلیم وتربیت نیز مانند افراد دیگر جامعه  دست.به نتایج اهدافی که در پی آن هستند،دست پیدا کنند

این است که ز مدیریت زمان در ذهن آدمی شکل گرفته،مفهومی که ا. اند همین راه و شیوه را در پیش گرفته

شرایط تعلیم وتربیت از لحاظ کیفی سخت نگران .ترین زمان ممکن به اهداف خود برسد تالش کند تا در کوتاه

اق آور براي شکوفایی ذهن و خلّ را در ایجاد محیطی مطلوب و نشاط مدرسه نقش واقعی خود.کننده شده است

معلّمان به دلیل ،اند آور تبدیل شده هایی کسالت  هاي درس به محیط السک.کند ه خوبی ایفا نمیبارآوردن فراگیران ب

ي ها ترین زمان ممکن و با استفاده از روش نند که در کمک احساس کمبود وقت ناشی از مؤلفه سرعت تالش می

ساخته است،با بکارگیري یک برنامه  بردار مبدل ها را به افرادي فرمان ورده و آنآ سنتی که فراگیران را منفعل بار

این در حالی است که فراگیران . هاي درسی را به فراگیران انتقال دهند ع محور،حجم زیادي از مفاهیم کتابموضو

و تأمل در مورد مفاهیمی که یاد  تفکّراي به مطالعه و  هاي درس،دیگرعالقه تمام کالسپس از ا

فلت شده،این است که براي سریع بودن در حالت صحیح آن،نخست باید آهسته اي که از آن غ نکته.ند،ندارندا گرفته

اساس جنبش جدیدي آغاز شده است و شاید هم بنیان پارادایم جدیدي در  براین.بود و همه چیز را درست دید

نام »آهستگی نهضت«این جریان فکري جدید). 22،ص 1387شایسته و امیر کیانی ،. (»گیري است حال شکل

نگار  روزنامه٦گردد که توسط کارلوپترینی  در کشور ایتالیا بازمی1986نشاء این جریان فکري به دهه م.دارد

مطرح شد و به صورت حرکتی اعتراضی در مخالفت با افتتاح شعبه اي از شرکت آمریکایی مک دوالند -ایتالیایی

ی با طرح یک جمله طنزآمیز به کارلوپترین. کننده غذاي سریع در جهان است،شکل گرفتترین تولید که بزرگ٧

پترینی با این .»حال که غذاي سریع داریم،چرا غذاي آهسته نداشته باشیم؟«:او گفت.این موضوع اعتراض کرد

گذاري کرد که به سرعت مورد  را پایه» ٨نهضت جهانی غذاي آهسته«1989اعتراض،سه سال بعد،یعنی در سال 

دیگر و از جمله   هاي حوزه  به  آهستگی در اندك زمانی نهضتنام  ابصورت عام این جریان «. استقبال قرار گرفت

مطرح ١١آهسته  وپرورش و آموزش١٠آهسته  ،مدرسه٩آهسته هاي مطالعه وپرورش نیز وارد شده و با نام زشآمو

هاي تولید کننده غذاهاي سریع شده  شدند و این بدان دلیل بود که اساساً آنچه باعث رونق بازار شرکت

زدگی جوامع بود که حوزه اثرگذاري خود  ت در جوامع بود و این ویژگی سرعتافزون جنون سرعزبود،گسترش رو

                                                           
6 Carlo ptryny :     جامعه شناسی به پایان برد و سپس در تحصیالت دانشگاهی خود را در رشته .در ایتالیا به دنیاآمد 1949در سال

.شغل روزنامه نگاري وارد و درگیر مسائل سیاسی شد  
7 Mac Donald 
8the Internation slow food movement 
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» .وپرورش هم تسري یافت هاي زندگی مثل آموزش محدود نکرده و به بسیاري از عرصهرا به صنعت غذایی 

یت اشاره فی از تعلیم وتربهاي مختل وپرورش آهسته به زمینه مدارس آهسته و آموزش). 1388صفایی مقدم ،(

د از غذاي آهسته را براي مدارسی که سعی دارند در اتاق غذاخوري خو ها اصطالح مدارس دارند؛به طور مثال بعضی

و دیگر مسائل  غایاتها و  ها،سنت از این اصطالح در رابطه با دانش گیرند،برخی دیگر کار میآهسته استفاده کنند،ب

ها و روش معرفی و ارائه  این مفهوم مدارس آهسته را در رابطه با برنامه آموزشی آندر .کنند زندگی استفاده می

گیري از یک  بنابراین مفهوم، بهره.ر نظر گرفتتوان د هاي یادگیري،مدیریت مدرسه می ها،فرآیند درس

گی فرهنیک انقالب  آهستگی نهضتاعتقاد دارد که )2004(١٢هانور. دادن است آهسته در قالب آموزش جنبش

نیاز به یادگیري و تمایل ). 1388صفایی مقدم ،. (تر همواره بهتر است اي که معتقد است سریع است در برابر ایده

گیرد و شرایط زندگی به گونه اي است که آدمی در فرآیند زیستن هم باید یاد  به آن از خود زندگی سرچشمه می

وپرورش   امروزه آموزش. »ترین دستاورد تربیت استاین ظریف «١٣)1916(بگیرد و هم یاد بدهد و به قول دیویی

هاي اقتصادي و اجتماعی،تعالی  یکی از نهادهایی است که نقشی حیاتی در آینده جامعه ایفا کرده و پیشرفت

مبناي یک زندگی غنی و  تعلیم وتربیت.هاي آن وابسته است ها و آموزه انسانیت،صلح و دوستی همگی به آموخته

هاي دوران مدرسه براي دستیابی به  همچنین آموخته.د به دوره خاصی از زندگی منحصر شودسرشار است و نبای

یک بازسازي بنیادي در  تربیت و تعلیمبنابراین براي بهسازي در .رسد کافی به نظر نمی غایاتیچنین 

رکاران و اند و،دستاز این ر.کند ضرورت پیدا میهاي سازماندهی و راهبردهاي یادگیري  ها،محتوا،شیوه ساختار،روش

به نظر این افراد،تعلیم وتربیت .اند م یادگیري و آموزش مداوم پرداختهریزان تعلیم وتربیت به ترویج مفهو برنامه

یادگیري و آموزش مداوم  غایاتهمچنین .هاي متفاوت در طول حیات آدمی ادامه دارد فرآیندي است که به شکل

ز یادگیري و آموزش مداوم نخست به صورت ترکیبی ا. منطبق هستند آدمیبر مراحل رشد زندگی 

پا به عرصه وجود نهاد،ولی در  حیات آدمیبهبود کیفیت  غایترسمی و با وپرورش خصوصی،رسمی و غیر آموزش

آن فهم معنا و  غایتگیرد و  ها،از بدو تولد تا پایان عمر را در بر می ها و مکان عصر حاضر این مفهوم همه زمان

توان از طریق آموزش الکترونیکی و  یادگیري و آموزش مداوم را می.رسیدن به سعادت استو  حیاتمفهوم 

امروزه دیگر آموزش در محدوده دیوارهاي ) 1392منصوري پور شاهزمان.( آموزش از راه دور و غیره ارائه نمود

ی و ارتباطی بزارهاي اطّالعاتها به یاري ا شود و با توجه به اینکه مرزها و فاصله هاي درس خالصه نمی بسته کالس

تر قرار گرفته و شرایط مطلوبی را براي آموزش  هاي یادگیري در سطحی وسیع  ،محیطاند از میان برداشته شده

جزء جامعه فراگیران آموزش ؛هرکسی که به نوعی در پی کسب اطّالعات جدید باشد.مهیا کرده اند١٤مداوم 

ها و استعدادهاي افراد  شود که همه ظرفیت مستمر تلقی می دائمی رونديدر این مفهوم آموزش .شود محسوب می

                                                           
12 Honore 
13 dewey 

١٤ Continuing education  
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آموزش مداوم تنها یک مفهوم هنجاري نیست بلکه ) 76:حافظیان رضوي.(دهد شان افزایش میحیاترا در طول 

فرآیند بعد عمودي این آموزش را طول عمر که شامل .هاي منحصر به فرد است اصلی سازمان یافته با ابعاد و جنبه

هاي متفاوت  که روي زمینه حیاتدهد و بعد افقی آن را گستره  د تا مرگ است،تشکیل مییادگیري از تولّ

از یک  آهستگی نهضتبا توجه به اینکه امروزه . شود یادگیري از قبیل خانواده،مدرسه و غیره تمرکز دارد شامل می

د و با مطرح کردن ري نفوذ کنطرف توانسته است که در همه امور از جمله آموزش و یادگی

تربیت نسبت به مسئله  و اندرکاران تعلیم آهسته،تالشی در جهت تغییر نگرش آدمی؛خصوصاً دست وپرورش آموزش

هاي آموزشی از خود نشان دهد و از طرفی دیگر یادگیري و  سرعت و لزوم رعایت اصل تدریج و آهستگی در برنامه

مندان به بازگشت مجدد به  نظام آموزشی فراگیر براي بازماندگان و عالقهآموزش مداوم هم به دنبال تدارك یک 

گذاري جامعه در حال یادگیري است و یادگیري و آموزش مقدمه هر نوع فعالیت  تحصیل در کلّیه سطوح و پایه

ترین عامل توسعه پایدار  آدمی در عصر حاضر بوده و انسان در حال یادگیري و فرهیخته هم مهم

کند که با تحلیل  شود؛بنابراین در این پژوهش محقق تالش می جتماعی،اقتصادي و سیاسی محسوب میفرهنگی،ا

هاي مختلف از قبیل مبانی فلسفی این نهضت و همچنین تحلیل مفهوم یادگیري  و شناسایی جنبه آهستگی نهضت

  آهستگی نهضته هاي آهستگی در آن،به بررسی این موضوع بپردازد ک و آموزش مداوم و شناسایی خصلت

هاي تربیتی آن،چه راهکارها و رهنمودهایی براي پیشبرد و توسعه یک برنامه یادگیري و آموزش مداوم   وداللت

  ؟دارد

  پیشینه تحقیق

و آنچه براي نهضت فلسفه براي  آهستگی نهضتبررسی و تحلیل «اي تحت عنوان در مقاله) 1388(صفایی مقدم 

هاي مندرج در آن ، به صورت آموزشی این نهضت  و ارزش آهستگی نهضترفی ،ضمن مع»کودکان در اختیار دارد

وپرورش و ترکیب آن با برنامه آموزش فلسفه به کودکان پرداخته و به این نتیجه رسیده است که  یعنی آموزش

،در تفکّروپرورش،یعنی  ساز آموزش نهضت آموزش فلسفه به کودکان پاسخی بوده که در برابر غیبت عنصر هویت

وپرورش،خود  در آموزش تفکّریا تضعیف جایگاه  تفکّرفقدان .است حاکم بر جوامع امروزي داده شده وپرورش آموزش

هاي مختلف  که حوزه شود میهایی  هاي پیدایش آسیب ایجاد زمینه موجب حداقلانجامید،یا  میهایی  به آسیب

وپرورش  ورانه در آموزش خاب رویکردي تأملی و اندیشه؛از این رو ،تقاضاي انتدارد میعلمی و عملی را به واکنش وا

هایی براي مشکالت پیچیده انسانی،در گرو همکاري و مشارکت  حل یافتن راه.شود میاز جوانب مختلف شنیده 

در این میان ممکن است برخی از الگوها،به علل متفاوت فرهنگی،اجتماعی و .الگوهاي نظري مختلف است

اي به   طور که ممکن است یک الگو در جامعه ناسب تر از جامعه دیگر باشد؛همانتاریخی،براي یک جامعه م
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رسد که در کنار ایده آموزش  به نظر می.دلیلی،و در جامعه دیگر به دلیل دیگر،با اقبالی نسبتاً برابر مواجه شود

  .ضروري باشد تواند براي جامعه ایران مفید وشاید وپرورش آهسته نیز می ه به کودکان،ایده آموزشففلس

با معرفی این » مدیریت آهسته،فرصت نیست،شتاب مکن«اي تحت عنوان ،در مقاله)1387(شایسته و امیرکیائی 

در عصر پرشتاب کنونی داشته باشد  حیات آدمیهاي کاري و   تواند بر محیط جنبش،به تأثیري که این نگرش می

هاي شغلی و ابزاري براي خلق ارزش و باال  استن از تنشحلی براي ک پردازند و بر مدیریت آهسته به عنوان راه می

ورزند و تولید آهسته،سنجش آهسته را به عنوان ابزارهایی  بردن قدرت ابتکار در حوزه کسب و کار،تأکید می

هاي آهسته که زمان استقرار طوالنی و رشد نمایی سریع  کاربردي در خدمت مدیریت براي شکل دادن به شرکت

  .کنند یدارند؛معرفی م

 آهستگی نهضتهاي  حوزه»کهن هاي بازگشتی به سنت:آهستگی نهضت«در پژوهشی تحت عنوان)1392(منصوریان 

هاي کهن بود  کند که نهضت غذاي آهسته در واقع بازگشتی به سنت وي بیان می.را مورد بررسی قرار داده است

به نظر وي،مفهوم آهستگی به معنی .کردند از هر فرصتی براي باهم بودن استفاده می آدمیانکه در آن 

همچنین در مورد علم آهسته .زدگی است نگري و شتاب نگ،دقّت،بازنگري و پرهیز از سطحیتأمل،در

ه آنان مدافعان علم آهسته مخالف توسعه علمی نیستند و هیچ مشکلی با رشد آثار علمی نیز ندارند،بلک«:نویسد می

ا به هیچ وجه کافی نیست،زیرا رشد واقعی و پایدار نیازمند  بر این باورند که رشد کمی علم،هرچند مفید است،ام

نویسند،باید آثار دیگران را بادقّت  کنند و مقاله می در نتیجه پژوهشگرانی که تحقیق می.هاي دیگري است مؤلفه

وي در مورد آموزش » .زند و فرصتی براي تأمل و توجه داشته باشندو گفتگو بپردا تفکّرها به  بخوانند و درباره آن

  .باید به درك عمیقی از مفاهیم بنیادي مرتبط با اهداف آموزشی دست یابند فراگیرانآهسته تأکید دارد که 

درباره »وپرورش و تغییر در آموزش آهستگی نهضت«اي تحت عنوان  در مقاله) 1392(جعفرآبادي  کالته جاویدي

وي معتقد است که .کند وپرورش بخصوص مدرسه آهسته بحث می و تأثیر آن در آموزش آهستگی تنهض

سناریوي جدیدي است براي درك بهتر از آنچه که مدارس باید در جهت اصالحات و نحوه انجام  آهستگی نهضت

صاص دادن زمانی براي مندي در اصالح مربوط به فراگیران و اخت به نظر او یادگیري در عمل،توان.آن اتخاذ کنند

هاي مدرسه آهسته  یند علمی خاص از ویژگیآتر و فهم مدلل مفاهیم علمی و درك جزئیات یک فر عمیق تفکّر

به عبارتی دیگر،او آهستگی را به معناي اختصاص دادن زمان مناسب به کار،پژوهش،پرسیدن سؤاالت دقیق . است

  .داند هاي حیات می تر پدیده هایی براي افزایش میزان درك عمیق و انجام پروژه

به »،رویکرد دانشگاه آینده نگرالعمر مادامیادگیري «اي تحت عنوان در مقاله) 1390(هویدا، سیادت و امیرحیدري 

اند که یادگیري  رداخته اند و به این نتیجه رسیدهبررسی ضرورت آموزش ویادگیري مداوم در سطح آموزش عالی پ
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ات الزم براي تحقق یادگیري هاي دانشگاه،کانون توجه قرار گرفته و تغییر التالعمر باید در تمام رس مادام

  .العمر در همه ابعاد مورد توجه قرار گیرد مادام

ضمن معرفی مقوله »بررسی نقش جهانی شدن برآموزش مداوم«اي تحت عنوان در مقاله) 1393(شریفی و ناظمی 

هاي  آموزش هاي جهانی شدن،تأثیر آن بر شاخص ها و ویژگیین یجهانی شدن و پرداختن به تاریخچه آن و تب

ها این است که جهانی شدن با استفاده از وسایل ارتباط جمعی  حاصل کار آن.العمر را مورد بررسی قرار دادند مادام

جه ریزي و تو و ضرورت برنامه العمر مادامهاي  باعث گسترش آموزش به ویژه اینترنت،شکل آموزش را تغییر داده و

ها به طورغیر مستقیم در تحول مقوله آموزش مداوم  همچنین رسانه.ها در جوامع مختلف شده است به این آموزش

  ..کنند نقش بارزي را ایفا می

و بیان تاریخچه  آهستگی نهضتضمن معرفی »در ستایش آهستگی«، در کتاب خود با عنوان ) 2004(هانور

کند و  معرفی میغیره،وپرورش،مدیریت و  ي مسافرت،تولید،آموزشها را در زمینه نهضتآن،اشکال مختلف این 

ها و  کنند،هم شرکت هاي سریع جستجو می هاي درست را به جاي تصمیم معتقد است زمانی که مدیران تصمیم

پیدا  21گوید آهستگی اهمیت زیادي در قرن  او می.کنند مند می هم کارکنان خود را از مزایاي آن بهره

  . گیریم از وقتمان با هوشیاري و خالقیت بیشتري استفاده کنیم ما یاد می کند،چرا که می

به نفع آموزش پرستاري  آهستگی نهضتآیا عملکرد « اي تحت عنوان در مقاله)١٥2014(شآون

چنان از  هم آهستگی نهضتکند که  را وارد حیطه آموزش پرستاري کرده و بیان می آهستگی نهضت،»باشد؟ می

از یک طرف تقاضاي  در حال حاضر.شود حمایت می21نیاز فراگیرشدن سرعت در قرن سوي مخالفان

آموزش پرستاري نیز این کارایی را اعمال  از طرفی  دیگر.باشند کارایی،حداقل در منابع موجود بسیار زیاد می

دارند،همچنین  ها آشنایی ننکرده و مسئولین علم پرستاري با این نوع فشار اعمالی و نیاز به اعمال کمابیش آ

اي هنوز هم تحت بررسی بوده و  اصالح آن با اضافه  کننده نیاز آموزشی پرستاري به دالیل قانع درسی پیش برنامه

  .همراه خواهد بود،کردن یک سري موارد به این برنامه آموزشی پرحجم

 :آهسته دانشگاه/نهضت آهسته«  اي تحت عنوان در مقاله) 2014( ١٩مولر ،١٨مندیک ،١٧مارتل ،١٦نیل

هاي  هانگلیس در طی ما "دارهام"که با توجه به دو سمینار برگزار شده در دانشگاه » هاي اساسی مشارکت

 اند نوشته بر دانشگاه آهستگی نهضتهرگونه تغییر یا تحول به سوي  در زمینه تأثیر 2014و مارس  2013نوامبر

                                                           
15  . schon 
16 Neill. 
17 Martell. 
18 Mendick. 
19 Muller. 
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آهسته  و اخیراً ) ذهن(تفکّر،بسیاري مانند غذاي آهستههاي  هاي آهستگی در زمینه در واقع نهضت کنند ،بیان می

و مشارکت اند  را مطرح نموده "دانشگاه آهسته"ها همچنین در این مقاله مفهوم آن. آهسته صورت گرفته است علوم

کنند و توان ذاتی،چالش،مشکالت و موانع دانشگاه آهسته را در حیطه  اساسی  در زمینه آهسته را معرفی می

  .دهند کتی و مدیریت منطقی مورد تحقیق و بررسی قرار میفرهنگ شر

مان ابتدایی در سیستم آموزش پیوسته معلّ:اي تجربه هاي پروژه« اي تحت عنوان هدر مقال) 2014(٢٠یچپتروی

کند که  دهد و بیان می هاي آموزشی پیشنهادي ازسوي پروژه استراتژیکی را ارائه می تجربه»یادگیري تلفیقی

ل تا چهارم،یک پروژه یادگیري پایه اوفراگیران اي براي آموزش صالحیت کلیدي  ري میان رشتهسازمان یادگی

این نوع آموزش از . را پیشنهاد داده  که مختص معلّمان آموزش ابتدایی است "یادگیري تلفیقی"پیوسته باعنوان 

اي به  رادیم آموزشی از تک رشتهپا اي بر سطح سیستم آموزشی برخوردار است که شامل تغییر نتایج قابل مالحظه

ی سازي محتوا طبق برنامه آموزشی جدید تصویب شده از سوي وزارت آموزش ملّ اي و روش یکپارچه میان رشته

  .باشد  براي دوره تحصیلی اصلی می

» مد براي آموزش پیوستهآیک روش موثر وکار -العمر مادامیادگیري « اي تحت عنوان در مقاله) 2014(٢١امانی

ریزي و ابتکار طوالنی در  همیشه به تشخیص و بهبود رویداد آموزشی ،برنامه العمر مادامکند که یادگیري  بیان می

نیز تابع همین  آدمیانسریع صورت گرفته امروز در جامعه،  می وئبا توجه به تغییرات دا. شود آموزش مربوط می

در  "العمر مادامیادگیري "مفهوم.کند گرا در سطح آموزشی را تعیین می کنشال و روند تحول شده که نگرش فع

کننده  ،محتوا،شکل و آموزشی است که تضمینغایاتهاي  تکنیک متشکل از عینیت یافت و سیستم آموزشی باز

هاي خود  ثر شخصیت،شایستگی و ظرفیتؤم و می پتانسیل عملی،شناختیئحمایت و توسعه دا

له نحوه ادامه روند ئاین مطالعه، بررسی مس وي از غایت. اق و مستقل استهاي خلّ صیتگیري شخ آموزشی،شکل

در سطح پرسنل تدریس آموزش عالی است؛هنگامی که افزایش قابل  1995رشد ثبت شده رومانی پس ازسال 

و هاي جدید  هاي ارتقاء مهارتی ،توسعه و کسب شایستگی اي در تمایل جمعیت به برگزاري دوره مالحظه

  .تخصصی روي داد ها و رفتارها از یک دیدگاه مضاعف ارتقاء اجتماعی و یابی به سوي نگرش جهت

 هاي تمپوس هاي آموزش پیوسته دانشگاه ازطریق پروژه توسعه برنامه« در مقاله خود با عنوان) 2014(٢٢ویتوس

TEMPUS «عالی  هاي آموزش سسهؤها و م سازي دوره مدرن غایتبا  "تمپوس"هاي پروژه مشترك  تجربه

رکز بر توسعه برنامه ها با هدف تم دوي این پروژه هر.دهد ارائه می را قزاقستان، مولدوا،فدراسیون روسیه،اوکراین

هاي  هاي اصلی به توسعه برنامه فعالیت.اجتماعی و کار اجتماعی شناسی روان:شدند اجتماعی طراحی علوم  آمورشی

                                                           
20 .petrovici 
21 .manea 

٢٢ .soitu 
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عالوه براین،چندین مدل مطالعه آموزشی .شود دکترا مربوط می و مطالعاتی جدید در سطوح کارشناسی ارشد

صالحیت  اصلی این مطالعه ،ارائه یک روش نمونه مبتنی بر غایت.پیوسته براي هر منطقه ذینفع توسعه داده شد

  .باشد براي تعیین نیازهاي آموزشی آموزش ابتدایی و پیوسته می

  هدف اصلی تحقیق

  .هاي تربیتی آن براي آموزش ویادگیري مداوم است و استخراج داللت آهستگی نهضتهدف اصلی،تحلیل 

  

  اهداف جزئی تحقیق

  .هاي مختلف ایده آهستگی و شناسایی جنبه آهستگی نهضتتحلیل 

  و آموزش مداوم آهستگی نهضتتحلیل مبانی فلسفی 

 .ي و آموزش مداوم  داردبراي پیشبرد وتوسعه یک برنامه یادگیر آهستگی نهضتاستنتاج و ارائه راهکارهایی که 

  

  تعریف اصطالحات

  آهستگی نهضت

در ایتالیا به صورت حرکتی اعتراضی در  1986در سال  -نگار ایتالیایی روزنامه-نهضتی است که توسط کارلوپترینی

ترین  اي از شرکت مک دوالند که بزرگ مقابل نهضت آمریکایی غذاي سریع و در مخالفت با افتتاح شعبه

به این معنا است که کندي خوب هم وجود  آهستگی نهضت.غذاي سریع در جهان است،معرفی شدتولیدکننده 

حلی براي مقابله با  به عبارتی دیگر،این نهضت به عنوان واکنش و راه.زدگی است این نهضت درمان درد شتاب.دارد

به معنی آهسته شدن و شود و  زدگی در پی داشته،محسوب می اثرات ناخوشایندي که بیماري زمان و عصر شتاب

است که به » حلزون«نماد این نهضت .داشتن ارتباط عمیق و باکیفیت با آدمیان،شغل و جهان اطراف است

رود تا به ما یادآوري کند که در این دنیاي شلوغ،بد نیست کمی هم به یاد خودمان باشیم و گاهی  آهستگی راه می

ه آرامش،دقّت،صبوري و سلطه کیفیت بر کمیت در مقابل این جریان فکري نشان.هم آهستگی را تجربه کنیم

مجله (.دباش سرعت که ناظر برشتاب زدگی،فشار،سطحی بودن ،نابردباري و سلطه کمیت بر کیفت است،می

  )59-82؛ ص ص 88؛ بهار 69فرهنگ، 
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  یادگیري

تغییر بر اثر اخذ تجربه رخ  یادگیري یعنی ایجاد تغییر نسبتاً پایدار در رفتار بالقوه فراگیر،مشروط برآن که این

  )3: 1320وکیلیان، .(دهد

  آموزش مداوم

آید که مستلزم بازگشت دوباره به  هاي یادگیري که پس از پایان تحصیالت در هر دوره پیش می کلّیه فرصت

التحصیلی جهت حفظ  هاي بعد از فارغ به عبارتی دیگر،کلّیه فعالیت.هاي آموزش رسمی یا غیر رسمی است نهاد

آموزش مداوم .باشد هاي نوین علمی می هاي کسب شده و ارتقاء کیفی و کمی و آموختن مطالب و مهارت ارتمه

  )25: 1385ابراهیم زاده، .(باشد...اجتماعی،علمی،هنري و-اي یا فرهنگی ند تمام وقت،نیمه وقت،فنی و حرفهتوا می

  

  آموزش و یادگیري مداوم

آدمی که هدف آن فهم معنا و مفهوم حیات و نیل به سعادت  یادگیري در کل دوره حیات-فرآیند یاددهی

  .)همان.(است

  سؤاالت تحقیق

  هاي مختلف آن کدامند؟ چیست؟ و جنبه آهستگی نهضت

 کدامند؟و آموزش مداوم   آهستگی نهضتمبانی فلسفی 

 چه راهکارها و رهنمودهایی براي پیشبرد و توسعه یک برنامه یادگیري و آموزش مداوم دارد؟  آهستگی نهضت

  

  روش تحقیق

هاي  و جنبه آهستگی نهضتاین راستا،ابتدا محقق در .شود استفاده می استنتاجی-تحلیلیدر این پژوهش از روش 

و ایده  آهستگی نهضتهاي مختلف  ها و جنبه شود تا مؤلفه کند؛سپس کوشش می مختلف آن را توصیف می

بعد از .تفکیک و تشریح شود آهستگی نهضتآهستگی مشخص گردد و در ادامه با رویکردي تحلیلی،مبانی فلسفی 
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هایی براي  با اتکا بر مبانی ایده آهستگی،داللتگیري مفاهیم دال بر ایده آهستگی و یادگیري مداوم و  آن با بهره

  .شود طراحی و پیشبرد و تجویز یک برنامه یادگیري و آموزش مداوم استنتاج می

  با یادگیري و آموزش مداوم آهستگی نهضتارتباط 

 و طی یک ) آهسته(یادگیري و آموزش مداوم براي توسعه  و پیشرفت  باید به  صورت گام به گام،جامع،تدریجی

ریزي مدون انجام شود تا بتواند باعث رشد و تعالی آدمی و غناي فرهنگ و تکامل جامعه  و نیز غنابخشی و  برنامه

آور دانش،دیگر شیوه یاددهی و انتقال مفاهیم از  امروزه با افزایش حجم شگفت. گردد ٢٣معنادهی به  یادگیري

یاددهی به یادگیري یک امر ضروري به حساب  بنابراین تحول و تبدیل؛طرف معلم به فراگیر مصداقی ندارد

چنین گذري در گروي آن است که  آدمی با معنا  و .به عبارتی دیگر باید از یاددهی به یادگیري گذر کنیم.آید می

هاي کسب  هاي آموختن،راه شیوه تر، به بیانی ساده.بارآید٢٤مفهوم  یادگیري آشنا شود و خودراهبر 

از .اي بنگرد که چگونه مسائل را در جهت تازه  عادت به آن را بیاموزد و نیز یاد بگیرد اطّالعات،چگونگی مطالعه  و

این طریق فراگیر دیگر پذیرنده صرف مطالب نیست و خود در فرآیند یادگیري به صورت فعال دخل و تصرف 

اده از نظر تعداد امعه، خانواز میان نهادهاي موجود در هر ج. یابد کرده و بر شیوه یادگیري خود استیال می

پذیري، ثبات شخصیت و  رشد و تعالی، فرهنگ. ترین نهاد اجتماعی است ترین، ولی از نظر اثربخشی مهم کوچک

ا از خانواده هیچ جامعه. گیرد تعادل روانی آدمی در درون خانواده شکل می هاي  اي نیست که ادعاي سالمت کند ام

شاید براي شما این .  از یاددهی به یادگیري باید از خانواده شروع کردبنابراین براي گذر .ناسالم تشکیل شده باشد

اتفاق افتاده باشد و شاید هم دیده و یا شنیده باشید که وقتی کودك شش ساله اي پس از چند روز رفتن به 

همه به شود،از آن پس همیشه زودتر از  مند می آمیز معلمش به مدرسه عالقه مدرسه و برخورداري از رفتار محبت

اینجا این سؤال .»دوست دارم وقتی که بزرگ شدم،معلم شوم«:گوید آید و در خانه به والدین خود می مدرسه می

دهد و چنین  آید که چه اتفاقی رخ داده است که این کودك چنین رفتاري را از خود نشان می در اذهان بوجود می

تأثیر نوعی از یادگیري که در مدرسه اتفاق افتاده قرار برد؟پاسخ این است که این کودك تحت  کالمی را بکار می

ها و  ها،دانش مدرسه نیست،بلکه شامل همه مهارت گرفته است؛اما یادگیري فقط معطوف به یادگیري در محیط

گونه تصور کرد که همه  توان این تقریباً می.کند هایی است که آدمی در طول عمر خود کسب می نگرش

رفتن،خواندن و بسیاري دیگر  ه کردن،را مثالً صحبت.اند دهید به نوعی یادگرفته شده ام مینه انجهایی که روزا فعالیت

اکثر مردم و بیشتر معلمان یادگیري را کسب معلومات،اطّالعات و یا . اند ال و حرکات و رفتارها آموخته شدهاز اعم

یگر نتقال مفاهیم علمی از آدمی به آدمی داي از مربیان یادگیري را ا همچنین عده.دانند هاي خاصی می مهارت

                                                           
23 Learning .براي اطالع بیشتر درمورد یادگیري به کتاب روانشناسی یادگیري و آموزش نوشته دکتر علی اکبر سیف مراجعه کنید:  
24 ها و موارد  ي انواع مؤقعیت ها، از طریق تالش خود آدمی و تجربه هاي آدمیی در تمام زمینه ي دانش و مهارت توسعه به معناي . 

.است مختلف  
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شود که  اي تصور می ودك به منزله انبار یا مخزن خالیهایی از یادگیري،ذهن ک در چنین برداشت.کنند تصور می

. هدد در این فرآیند معلم نقش اساسی دارد و کودك چندان فعالیتی از خود نشان نمی.باید به وسیله معلم پر شود

از غامض ترین مفاهیم براي  وتربیت و در عین حال یکی ها در تعلیم ها و بحث ترین زمینه اساسیامروزه یکی از 

د و متفاوتی ارائه شده هاي متعد از لطف نیست که از یادگیري تعریفبنابراین خالی .باشد کردن،یادگیري می تعریف

 انخاصی از آدمی ها مورد پذیرش عده فهر یک از این تعریشود این است که  جا مطرح می اي که در این نکته.باشد

  : توان از طریق مختلف تعریف کرد یادگیري را می. قرار گرفته و گروهی دیگر این تعاریف را نپذیرفته اند

هاي گوناگون حل کردن  هاي متفاوت و متنوع و راه مهارتهاي مختلف، هاي تازه،عادت کسب اطّالعات و اندیشه

توان به صورت کسب رفتار و اعمال پسندیده یا حتّی کسب رفتار و اعمال ناپسند  میهمچنین یادگیري را .مسائل

ین اساس طبق نوشته بر ا.شود اي را شامل می راین یادگیري حوزه  بسیار گستردهبناب.تعریف کرد

ي تعریف این دو از یادگیر.باشد می٢٦و مارکویز  ٢٥ترین تعریف از یادگیري متعلق به هیلگارد جامع)1368(سیف

 :بدین قرار است

یادگیري یعنی ایجاد تغییر نسبتاً پایدار در رفتار بالقوه فراگیر،مشروط برآن که این تغییر بر اثر اخذ تجربه رخ «

  ».دهد

تجارب گذشته آدمیان،شرایط و محیط  پدیدآمدن یادگیري در گروي وجود عواملی چون،آمادگی،انگیزه

راري ارتباط تعامل یا برق.کرار و شرایط تمرین و تکرار استتمرین و تم،رابطه کل با جزء،آموزشی،روش تدریس معلّ

فرا بگیرد مگر تواند چیزهاي ضروري یادگیري را  یک کودك نمی.ها اساسی و ضروري است براي  تمامی یادگیري

دهد و دیگران  یک محیط پرورشی غنی به رشد کودك میدان می.شوداي را برایش فراهم  اینکه محیط تعاملی

لیه و دوران نخستین ي اوها سالبرقراري چنین تعاملی در .دهند رشد و توانایی کودك را براي یادگیري افزایش می

غاز یادگیري باید از نهاد خانواده خصوصاً مادر آ آهستگی نهضتبنابراین طبق  .زندگی کودك بر عهده خانواده است

ت آموزش وپرورش تربیت نظیر افالطون،ارسطو،کمنیوس،روسو و پستالوزي بر اهمی و بسیاري از فالسفه تعلیم .شود

گیري استعداد  ترین نقش خانواده درشکل مهم.اند  و حتّی از دامان مادرتأکید کرده هاي اولیه و یادگیري از سال

محیط . دهند ي اول زندگی به کودکان خود آموزش میهاي متفاوتی است که از روزها یادگیري ارائه دانسته

موزگاران کودك هستند؛ولی است و والدین تأثیرگذارترین آ  خانواده اولین آزمایشگاه یادگیري براي کودك

ها باید این را هم در نظر بگیرند که از تحت فشار قرار دادن کودکان براي یادگیري بپرهیزند و قبول کنند  خانواده

ها  ؛ در مقابل  باید الگویی از عشق به زندگی و یادگیري به آندعالقگی شو تواند سبب بی بیش از حد می که فشار

                                                           
25 Hilgard 
26 Marquis 
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همان    آموزش چگونه درست اندیشیدن را باید از. کردن و خوب حرف زدن بدهند،مانند آموزش خوب زندگی

کی او این امر مهم نیز به تکامل روزهاي نخست کودکی در نهاد کودك جاي داد تا با رشد روحی و روانی و فیزی

هاي اطراف  لد مشتاق اتفاقکودکان از همان روز نخست تو.دهد  هاي بعدي او را  تشکیل  برسد و اساس آموزش

تواند نقش مؤثري در  کند و بازي کردن می ها را ثبت و ذخیره می مغز کودك همه تصاویر و صحبت. تندخود هس

لی را در ئبراي بازي با کودك تازه متولد شده باید مسا. اي داشته باشد ران مدرسههاي دو او بویژه  آموزشیادگیري 

ها ابتدا براي او مفهومی ندارد اما  بسیاري از بازي. بسیار جذاب است نظر داشت؛ به طور مثال، تکرار براي کودك

مدت زمان توجه  و . ها بخندد نهاي آ گیرد که به بازي به مرور یاد می اگر والدین تالش خود را ادامه دهند کودك

 20گاهی کودکان از یک بازي تا . ها بستگی دارد تمرکز کودکان متفاوت است و به سن، دما و حاالت روحی آن

والدین با واکنش . دقیقه یکبار تغییر دهند 5کنند که بازي را هر  برند و گاهی والدین را مجبور می دقیقه لذّت می

اما . ها شامل لبخند یا خندیدن است واکنشکه آیا بازي را دوست دارد یا خیر؛این شوند  هاي کودك متوجه می

اگر کودك در طول بازي .گاه باید بازي  را عوض کرد اگر به اطراف نگاه یا گریه کند و از والدین روي برگرداند، آن

ازهاي آرام  و شیر دادن ي آرامش بخش مانند بغل کردن،خواندن آوها فعالیتتوانند به  گریه کرد،والدین می

بیشتر زمان بازي با کودك را به نمایش . ها را مورد توجه قرار داد براي بازي با کودکان باید احساسات آن. بپردازند

ك توان براي معرفی به کود همه وسایل خانه که سمی، برقی یا خطرناك نیستند را می. وسایل مختلف صرف کنید

میوه و شامپو  هاي رنگی آب ي و قوطیدار، بطر دستی، کتاب و مجلّه هاي عکس نکودکان قاشق، همز. انتخاب کرد

چون یک  وسایل مختلف اطراف خود را جمع کنید و سپس هم. و چیزهایی از این قبیل را خیلی دوست دارند

وسیله را ذکر ها را بیرون بیاورید و به کودك نمایش دهید و با زبان کودکانه و با هیجان نام  جادوگر یکی از آن

براي کودك تا .دارید تا بتواند آن را تشخیص دهد متري صورت کودك نگه سانتی 30وسیله را باید در فاصله . کنید

خود را با  خوانید نام کودك را نیز صدا بزنید و آوازهاي سعی کنید در آوازهایی که می. توانید آواز بخوانید می

آواز خود را با صداي کوتاه شروع کنید و .انگیزتر شود رکیب کنید تا هیجانیا حیوانات ت دار صداهاي کارتونی، خنده

هاي انگشتی هم کمک  ید براي جلب توجه بیشتر از عروسکتوان خواندن می هنگام آواز. ج صدا را باال ببریدبه تدری

با رشد بیشتر .کنید توانید توانایی یادگیري را  که در فطرت کودك وجود دارد ،شکوفا از این طریق  می. .بگیرید

کند که کودکان به چه چیزهائی  ها تعیین می روند و این سرمشق ها سرمشق به شمار می کودك والدین براي آن

وجود اخالق منطقی والدین در کار خود، احساس مسئولیت نسبت به قوانین اجتماع و مشارکت . دهند اهمیت می

اي بیشترین بهره را  کودکان از رابطه. یادگیري کودکان استهاي مناسب اجتماعی الگوي مؤثري جهت  در فعالیت

وابستگی عاطفی پایدار و منسجم میان والدین . گرانه باشد برند که از لحاظ کالمی غنی و از نظر عاطفی حمایت می

بخشد و باعث  کند به مناسبات کودك با محیط خارج استحکام بیشتري می و فرزندان که با ابراز محبت جلوه می

یري کودك  مؤثر ی یادگیاي معین زندگی خانوادگی در تواناالگوه. شود هایی در امر یادگیري می ایجاد نگرش
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گرایانه همراه با کنترل منطقی را در پیش  آمیز و حمایت  ی که محیطی تشویقیها خانواده.  است

دیدارهاي . دهند اي کاهش می هاي دوران متفاوت رشد فرزند خود را به نحو قابل مالحظه گیرند؛ناسازگاري می

هاي سنتی،  هاي فرهنگی، توجه به بازي هاي تاریخی، فعالیت ها، مکان وحش  ها، باغ ها، موزه بخانهخانوادگی از کتا

مطالعه گروهی در خانه، توجه به استفاده درست و مؤثر از زبان، نظارت بر تماشاي تلویزیون و تحلیل مشترك 

هاي  ها و گروه ساالن فرزند و شرکت در بازي ها و هم بازي امه، نظارت بر گروه همهاي آن، مطالعه روزن برنامه

بعدي زندگی کودك بوجود  دوستانه از جمله الگوهاي مثبت زندگی خانوادگی است که توانائی یادگیري در دوران

یادگیري و شکوفایی  نظران بر این بود که ورود کودکان به دبستان،آغاز  درگذشته عقیده برخی از صاحب.آورد می

ریزي به سمت  و برنامه تفکّرها در همه ابعاد رشد است؛اما امروزه در پرتو تالش صاحب نظران مختلف مسیر  آن

از مدرسه  پیش. نیاز ورود کودکان به مدرسه تغییر کرده است دبستان به عنوان پیش هاي پیش وزشکردن آمبارور

تا از طریق بازي آزاد و استفاده از انواع گوناگون وسایل سازنده، قوه هایی فراهم شود  باید براي کودکان فرصت

ها  باید پیرامون بازي  این برنامه. ل و بیان عقاید و احساسات را در خود تقویت کنند و به یادگیري بپردازندتخی

و استفاده از وسایل  ها بازي، بازي با مکعب بازي، آب بازي، شن هایی براي خانه فرصتبازي آزاد .آزاد تدوین شود

به اثبات  انهاي آینده آدمی هاي قبل از دبستان بر موفقیت وزشامروزه تأثیر آم. کند گوناگون هنري را فراهم می

 سالگی هفت از قبل خود کودکان وپرورش آموزش روي بر هاست که  است و کشور هاي توسعه یافته سال رسیده

براي یادگیري و  ها سالهاي پیش از دبستان را پر ثمرترین  ن سالاندیشمندا از بسیاري.  کنند می گذاري سرمایه

 و   گیرد چه بعدها خواهد توانست،یادمی تراز آن دانند و معتقدند که کودك خردسال با سرعتی بیش آموزش می

از .  بود خواهد شحیات بعدي يها دوره در او هاي یادگیري از پایدارتر خردسالی در او ذهنی هاي تداعی و ارتباطات

هاي آینده به ویژه در  آموزشسازي براي  توان به زمینه قبل از دبستان می هاي ترین اهداف آموزش جمله مهم

 سطح بردن باال کلی طور به و  هایی مثل درك مطلب و تمرکز آموزي و ریاضی ، افزایش توانایی زبان

ها را براي موفقیت در مدرسه آماده کند  اند آنتو می که را زبان شالوده کودکان. نمود اشاره کودکان پذیري آموزش

هایی  که در دوره پیش از ورود به دبستان  مندي از برنامه با مربیان و کودکان دیگر و بهره از طریق صحبت کردن

در این مرحله براي کمک به یادگیري کودك براي آموزش مفاهیم پایه و . دهند تدارك دیده شده است ،شکل می

درسی و آموزش کودکان به عنوان یک  شود و در تدوین برنامه ر بازي مینیاز دوره ابتدائی تأکید زیادي بپیش 

یر نشان داده است که حضور در مهدکودك و ،بدون تغینیم قرن بررسی. گیرد اده قرار میاصل مورد استف

کمسیونی . اجتماعی تأثیر داردهاي سطح پایین اقتصادي و  بر پیشرفت تحصیلی کودکان خانوادهدبستان  از پیش

ازدبستان را به عنوان یک راهبرد کلیدي براي  کو تشکیل شد که توسعه آموزش پیش توسط یونس1971در سال 

ي پایه ها مهارت،نیاز به ها واقعیت بود که کودکان تمام فرهنگتوصیه مبنی بر این .دگرگونی آموزش توصیه کرد

در دنیاي تکنولوژي به سرعت در حال پیشرفت امروز دارند و بهترین زمان براي دستیابی به موفقیت در یادگیري 
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تجربه  ما در تعامل با فراگیران دبستانی و مطالعه . باشد یی دوره اولیه کودکی میها مهارتبراي دستیابی به چنین 

هایی  در پایه اول ، بچه نظریات بزرگان عرصه  آموزش ، ما را به این باور رسانده است که در دوران دبستان به ویژه

هاي هدفمند و   ورز ها و ذهن دارند که بر اثر تجربیات ، بازي ساالن خود عملکرد آموزشی بهتري نسبت به هم

شنیدن را پیدا  دیدن و خوب اند و راه فکرکردن ، خوب تر شده رپذی ي قبل از مدرسه ،آموزشها سالمناسب در 

هاي  زي،نقّاشی،شعر و آوازخواندن،گردشتوانند از طریق با دبستانی می مربیان پیش. اند  کرده

یافتن دوره مهدکودك و  پایان با. گویی به نوعی حس یادگیري را در نهاد کودکان شکوفا کنند علمی،نمایش،قصه

نتیجه آن باید پدید آمدن حس  هاي رسمی است که دبستانی، یادگیري در گروي گذراندن آموزش پیش

مسئله  تفکّریادگیري . نظام آموزشی باید به فراگیران بیاموزد که چگونه بیندیشند.راهبري در فراگیران باشدخود

دیگر،به بیان سقراط وظیفه  به عبارتی.است هاي مطلوب معلم ها و روش مهمی است که تحقق آن در گروي آموزش

هاي خالقیت  ان شاگرد و سرچشمهارتباط است و می آفریند،بلکه کارگزار معلم علم را نمی.معلم،وظیفه قابله است

کار اساسی وي آن است که به شاگرد بفهماند که در درون خود نیرویی دارد که .کند به منزله میانجی عمل می

به بیانی دیگر؛ براي آنکه مطلبی در .معلم باید در فراگیران یادگیري را عمیق کند.گري او است مدخل روشن

قی بماند و زود از بین نرود الزم است مجال جاافتادن پیدا کند؛ درست مثل جاافتادن ترشی  که  حافظه  فراگیر با

کل مطالب را  بنابراین  فراگیران باید آموزش ببینند که براي یادگیري بهتر .باید مدتی بگذرد تا قابل خوردن باشد

افتد  که   تر در ذهن فراگیر جا می ی راحتیادگیري مطالب زمان. گیرنددهنده آن در نظر ب به جاي اجزاي تشکیل

اي از درك  ن را بخواند و تکرار کند و نشانهخواند،بفهمد نه اینکه فقط به طور دائم آ بخواهد آن چه را که می

اي صورت  باشد نه تنها پیشرفت قابل مالحظهمطلب نباشد،چون اگر تالش فراگیر صرف فهمیدن مطلب 

عقیده دارد که هدف نهایی تدریس یک  برونر.شود که مطلب را بخواند تقاعد میتر م گیرد،بلکه خیلی راحت می

باشد؛بنابراین معلمان باید در فرایند تدریس خود  موضوع درسی کمک به فراگیران جهت درك ساختار آن می

هاي  هاي مناسب و روش بینند،درك کنند و با آموزش سعی کنند که فراگیران ساختار موضوعی را که آموزش می

مستقل تبدیل شوند که قادر به تجزیه  انیتدریس نوین و مطلوب تالش کنند که فراگیران به آدمی

یص موارد مورد نیاز خود ي یادگیري خود به طور مستقل؛قادر به تشخها فعالیتریزي،اجرا و ارزیابی  وتحلیل،برنامه

ود براي یادگیري و سازماندهی بازخوردهاي یند یادگیري،ایجاد اهداف یادگیري،کنترل زمان و انرژي خآدر طی فر

کاري خود باشند و براي کسب دانش انگیزه قوي و باالیی پیدا کنند و از منابع یادگیري موجود و راهبردهاي 

این روند تا پایان دوره .دهند بهره جویند عملی یادگیري براي غلبه بر مشکالتی که در فرآیند یادگیري روي می

شود که پس از اتمام این  ادامه دارد  و باعث می)ابتدائی تا پایان تحصیالت دانشگاهی شامل(تحصیالت رسمی 

ز چه بندي مجدد انجام دهند و ا بندي و طبقه عات را از کجا بیابند؛چگونه دستهدوره،فراگیران یاد بگیرند که اطّال

دگیري و آموزش مداوم خود تالش ی خود راهبر که براي یااناي بنگرند و به آدمی طریقی مسائل را در جهت تازه
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که یادگیري و  شود میاگر چنین تحوالتی در زندگی فردي و اجتماعی آدمیان رخ دهد باعث . دارند،تبدیل شوند

  .تبدیل شوند العمر مادامآموزش در تمام دوران زندگی وي ادامه داشته و آدمیان به یادگیرندگانی 

توانند  ها می همه معلم.را متحول نمودهاي تدریس  در روش باید مداومبراي توسعه و پیشرفت یادگیري و آموزش 

گردد که معلمی  اکنون به این نکته توجه خاصی ابراز می هم.توانند تدریس کنند ها نمی آن درس بدهند،اما همه

شته داشتن علم  و دانش کافی از راست که عالوه بر کسیشود و معلم خوب و شایسته  نوعی هنر محسوب می

چه کامالً آشنا بوده و بداند که چگونه تدریس کند، در تدریس خود  تدریسهاي خاص   کاري زهخود،به رموز و ری

هایی که از تدریس  امروزه تعریف. نمایدو براي نیل به این هدف از چه وسایلی استفاده  هدفی را در پی داشته

هایی که براي تعریف تدریس صورت  تالش«اعتقاد دارد)1988(٢٨اسمیت.به عمل آمده است،مختلف هستند٢٧

تمرکز داشته  گرفته به جاي تمرکز بر ارائه  تعاریف روشن و صریح از تدریس،بر کاوش ابعاد مختلف این مفهوم

عنوان )1374(٢٩به عنوان مثال،گیج.هاي مختلفی درباره تدریس شکل گرفته است بنابراین،نگرش.»است

دیگري  فراگیرآدمی به منظور تسهیل یادگیري  بفعالیتی است که از جان منظور از تدریس عبارت از هر«:کند می

آن را )1994(٣٠نگرش دوم برگرفته از تمثیلی است که دیویی از تدریس بیان کرده و آیزنر.»پذیرد انجام می

توان  گونه که بدون وجود خریدار نمی تدریس مشابه عمل فروختن است؛هماناز دیدگاه وي .توضیح داده است

ی براي یادگیري وجود داشته انچیزي را فروخت،معلم نیز قادر به تدریس نیست،مگر اینکه آدمی یا آدمی

ورد است و لزوماً باید به امعتقدند،داراي ماهیتی از نوع دستتدریس از نظر کسانی که به این دیدگاه .باشند

م آنچه که مورد توجه قرار گرفته در نگرش سو).1380مهرمحمدي، (دستاوردي که همان یادگیري است بیانجامد

تدریس باید هدفمند باشد .تدریس روش تسهیل یا آسان کردن درس است. باشد بین معلم و فراگیر می٣١تعامل 

مندي از  بهره و این هدفمندي تدریس در گروي مشخص بودن برنامه،مطالعه مداوم ،آگاهی از معلومات فراگیران و

وا درسی،معلم و طلوب عالوه بر هدفمندي در گروي تعامل بین محتیک تدریس م.روش تدریس مناسب است

دار  تدریس عبارت است از،تعامل یا رفتار معلم و فراگیر بر پایه طراحی منظم و هدف«اساس براین.شاگرد است

یف توان چنین تعر از این رو،تدریس به طور کلی می). 1374(شعبانی، »معلم براي ایجاد تغییر در رفتار فراگیر

  :کرد

بین  ها فعالیتشوند و این  ریزي می تار یادگیرنده از جانب معلم طرحیی که جهت ایجاد تغییر در رفها فعالیت«

  »گیرد ده به صورت رابطه متقابل صورت میمعلم و یک یا چند یادگیرن

                                                           
27  . Teaching 
28  . Smith 
29 .Gage 
30 Eisner 
31 Interaction. 
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تدریس نتیجه  ها کار  هاي تدریس براي معلم و مربی ضروري است،زیرا بدون این روش آشنایی با انواع روش

هاي سنتی از جمله  مان با شیوههاي تدریس،خو گرفتن معلّ هاي جدي در روش یکی از آسیب.درخشانی ندارد 

هاي دیگري نیز توجه  هاي سنتی که از دیر باز مطمح نظر بوده است ،باید به روش عالوه بر روش. سخنرانی است

ها باید بنیادین،علمی و  هالشی در راستاي تغییر شیوکرد  و با توجه به ضرورت تحول در این زمینه،هرگونه ت

هاي نوین تدریس در این راستا وجود دارد که آشنایی با بعضی از  گفتنی است که انبوهی از روش. جانبه باشد همه

براي رسیدن به اهداف یادگیري و آموزش مداوم  یک تحول اساسی و جدي در . ها خالی از لطف نیست آن

براي  تفکّرکالس درس باید مرکز . ه مبتنی بر تعامل بین معلم و فراگیر باشد،ضرورت داردهاي تدریس ک روش

راین .ساز نخواهد شد د که اختالف نظرش با معلم مسئلهفراگیر باشد به طوري که اطمینان حاصل کن زمانی  تفکّ

از بین  آهستگی نهضت.شود که معناي دریافتی از جانب فراگیر در معرض آزمایش و کنکاش قرار گیرد کامل می

پیشرفت ها براي تحول و  ترین روش مناسب مسئله و پروژه را  از نبوه روش تدریس،روش تدریس هاي حلاین ا

 .شود ریک پرداخته میه بررسی و توضیح هداند که به زیر ب یادگیري و آموزش مداوم می

 مسئله حلروش 

هاي  غایتر دارد و یکی از ارزشمندترین ي شناختی آدمی قراها فعالیتدر باالترین سطح  مسئله حلمهارت 

 با مؤقعیت یا تکلیفی روبرو شود که نتواند از طریق کاربرد اطّالعات و آدمیوقتی .رود آموزشی به شمار می

شود که با مسئله  یپاسخ دهد،گفته م سریعاً اختیار دارد به آن مؤقعیت و تکلیفیی که در آن لحظه در ها مهارت

را بهترین روش براي انتقال اطّالعات به فراگیران و  مسئله حلفالسفه بسیاري روش  .اي روبرو شده است

توان به مکتب  اند می له مکاتبی که موافق این روش بودهاز جم.ها بیان کرده اند در آن تفکّربرانگیختن انگیزه 

دیگر ریشه یادگیري مبتنی بر  به عبارتی.نظریات فراوانی دارد زمینهپراگماتیسم اشاره کرد که جان دیویی در این 

چه را که به غرایض آدمی نسبت  آن باور دارد وي . ثار جان دیویی مشاهده کردتوان در آ را می مسئله حل

وجه به ریزي شده و با ت این مکتب کامالً فعال،تجربی،برنامهروش تدریس در .دهند،محصول فرهنگ جامعه است می

چه را  محور اصلی تربیت فراگیر است که باید آن.است ها  بودن آن الهاي فراگیران و براساس فع رغبت ها و انگیزه

انی که مطلب م باید به فراگیران مطالب تازه را بیاموزد و تا زممعلّ.ش مفید است،بیاموزد و تجربه کندحیاتکه براي 

ها  مطلب دیگري به آناي براي آموزش مطالب جدیدتر فراهم نکرده، زمینهجدید مورد توجه او قرار نگرفته و 

را در او ایجاد  نوینیتواند زمینه تجربه  ود؛نمیفراگیران نش تانگیزش رغب موجباي  تجربه اگر چرا کهنیاموزد؛

یادگیري به روش . ارائه گردد مسئله حلاي جهت رفع اشکال و  باید به عنوان وسیله جدیدمطلب .کند

در این نوع .سازد هاي موجود رهنمون می حل راه گزیدنآوري اطّالعات و  مسئله،فراگیران را به جمع حل

د ده خود را ارائه می نوینهاي  حل ها و راه ایده دیگر،آدمی عبارتی پردازند؛به سازي می به فرضیه یادگیري،فراگیران
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ها  اره درستی و یا نادرستی آنمورد بررسی قرار داده و درب از طریق تجزیه و تحلیل اطّالعات ها را آن ؛سپس

تقویت مهارت .آیند و اندیشیدن به حساب می تفکّراصلی و آفرینندگی،دو فرآیند  مسئله حل .کنند گیري می تصمیم

تربیت آن  و عمده تعلیم مقصودراستا  دراین.آماده شوند خویش آینده حیاتشود فراگیران براي  می سبب مسئله حل

هاي  حل گیري و گزینش راه هرچه قدرت تصمیم. شوند خوبیگشایان  تا مشکل دهدفراگیران را یاري است که 

هاي  راه. تر خواهند بود کنند و موفق تر رفع می خود را راحتمره مطلوب در فراگیران افزایش یابد،نیازهاي روز

 و یا استفاده از بینش وشناخت ،از طریق آزمایش و خطا مسئله حل .وجود دارد مسئله حلایجاد  راي مختلفی ب

ها را  ترین آن هاي متفاوتی وجود دارد که مهم ،مدلمسئله حلبراي روش همچنین . گیرد میانجام  روش تحلیلی

مشخص )1شامل  مبتنی بر الگوي جان دیویی مسئله حلمراحل روش  .اند ن دیویی و جورج پولیا عنوان کردهجا

 )5و فرضیه آزمایش )4 سازي فرضیه )3،آوري اطّالعات براساس ساخت فرضیه جمع )2،کردن مسئله

 ه،درك و فهم مسئل نیز شامل به روش چورج پولیا مسئله حلمراحل روش  .است گیري،تعمیم وکاربرد نتیجه

به بنابراین .باشد می اجراي نقشه و راهبردهاي انتخاب شده و نترلبازنگري و ک ،کشی یا طراحی براي مسئله نقشه

 )5و آزمایش فرضیه )4،ساختن فرضیه )3،آوري اطّالعات جمع )2،مسئله طرح )1شامل مسئله حلگوي لطور کلی ا

فراگیران احساس مسئولیت بیشتري روش  در اینکه  توان گفت از محاسن این روش می.است گیري یجهتن

رشد  مقصود همچنین .دانند م موفقیت و شکست خود را مسئول میرضایت خاطر بیشتري دارند و هنگاکنند و  می

. گیرد مورد توجه قرار می فراگیرانشخصیت هاي روانی،اجتماعی و سرانجام کل  بنابراین تمام جنبه.است شاگردان

فراگیران . د توانایی حل آن را دارنددانند و به هنگام مواجهه با مسئله جدی اگردان کاربرد معلومات خود را میش

 .اق و نوآور و پذیراي تغییرات مربوط به فناوري خواهند بودخلّافرادي چنین الگویی 

  روش پروژه

مبنا و ا دادن ر د داشته و یادگیري از طریق انجامي عملی در یادگیري و آموزش اعتقاها فعالیتبه نقش  مربیاگر 

گذارد؛از  ا به عرصه وجود میاي به عنوان یک روش عملی پ گاه روش پروژه ،آندروش تدریس خود قرار ده اساس

کردن فراگیران به عنوان یک روش آهسته و تدریجی خود  به دلیل گام به گام بودن و درگیردیگر این روش سویی 

ق عمل محور فرصت یادگیري از طری رویکرد یادگیري پژوهش .هاي تدریس مطرح کرده است را در بین انواع روش

ز جمله ا ي حیاتشها مهارتکند که به رشد  اي فراهم می شان به گونه مورد عالقهرا براي فراگیران در زمینه 

سنت یادگیري از طریق پروژه در تعلیم وتربیت موضوع چندان  .منجر شود یادگیري و آموزش مداوم خویش

و فریر براستفاده از این روش تأکید  جان دیویی چونحدود صدسال پیش،مربیان بزرگی  جدیدي نیست؛زیرا از

هاي یادگیري و تغییرات سریع اجتماعی موجب تأکید مربیان بر  سال گذشته،دو عامل تحول نظریه 30در. اند کرده

ي عمومی،فهم واقعی موضوع یادگیري و ها مهارتتوسعه  موجباي  روش پروژه.از این روش شده است هداستفا
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روش برهمین قیاس،.شود می العمر مادامها به یادگیرندگانی  فراگیران و تبدیل آنتوسعه نگرش مثبت و دید باز 

. است قضاوت و ارزشیابی )4و اجرا )3،ارائه طرح )2،عیین موضوع و هدفت )1و شامل مرحله اساسی4پروژه داراي 

داوم توسط موزش مبراي توسعه و پیشرفت یادگیري و آ هاي تدریس نوین به عنوان روش  در مجموع این روش

؛بنابراین از این طریق شود میاجتماعی است،معرفی  جویی در مسائل متفاوت که به دنبال چاره آهستگی نهضت

اي از مفاهیم به ذهن آدمی نیست،بلکه این مفاهیم عالوه بر مفاهیم  ل پارهحاصل دوره تحصیالت مدرسه تنها انتقا

ول عمر به کسب معرفت و دانش مورد نیاز خود بپردازند و به که باید سعی کنند در ط دهد میها نشان  پایه به آن

  .مبدل شوند العمر مادامِیادگیرندگانی 

   رویکرد یادگیري مشارکتی

گوي نیازهاي فراگیران  تربیت را احاطه کرده؛دیگر جواب و ان متمادي  نظام تعلیم،یادگیري سنتی که سالیاکنون هم

هاي تحصیلی فراگیران،کاربرد  واهیم دید که علّت بسیاري از افتبنگریم،خاگر کمی به دیده تأمل .مان نیستو معلّ

هاي فراوانی از این حیث متوجه آدمیان و جامعه  هاي یادگیري است که هرساله آسیب نامناسب روش

رویکرد یادگیري مشارکتی یک روش تعاملی و به نوعی تدریس تعاملی است که فراتر از کمک به فراگیران .شود می

؛به ها مهارتتوجه به کسب اطّالعات و دراین رویکرد نیز عالوه بر .ندیشدا می ها مهارتکسب محتواي علمی و به 

گیرد که  ی به تدریج  یاد میدر این رویکرد،آدم.اجتماعی آموزش،تأکید زیادي شده است غایاتو  تفکّرفرآیند 

خویش را تعیین کرده  سد که خود غایتسطحی برمند حرکت و به طور قابل فهم صحبت کند تا به  چگونه هدف

ران ،بینش بیشتري کسب کرده و فهم و چگونه بیاموزد،چگونه فکر کند،چه انجام دهد و با شنیدن انتقادات دیگ

ها گسترش داده و در طول حیات خویش در پی کسب  را از طریق شنیدن انتقادات و پیشنهادات آن خویش

با حساسیت نسبت به کاري،بلکه  بطه بین آدمیان است که نه تنها با همرویکرد مشارکتی نوعی را.یادگیري باشد

یاري و همکاري  ظیفه مربی ایجاد زمینه مشارکت،همرویکرد نیز و در این.شود میمشخص  نیازهاي دیگر آدمیان

حض نیست،بلکه نقش دهنده م شد،انتقال هاي سنتی مشاهده می نه که در روشگو به بیانی دیگر؛مربی آن.است

ي برخورد نمایند که به نتیجه به مورد هاي فراگیر ه دارد و تنها در مواقعی که گروهگر را بر عهد اهنما و هدایتر

رویکرد یادگیري مشارکتی را .د وارد عمل شود و اطّالعات الزم را در اختیار آنان قرار دهدتوان میرسند،مربی  نمی

حقیق و استقالل در اندیشه با مربی براي ایجاد عادت ت فراگیرانسالگی به صورت مشارکت  12ای8از سن توان می

هاي تلقینی و گفتاري،کالس به مثابه  با اجراي چنین عملی عالوه بر کاهش قابل توجه روش. انجام داد فراگیران

ی پردازد و در عین حال میل اجتماع دمی به تجربه و خودآموزي خویش میکارگاه و آزمایشگاهی است که در آن آ

هاي  نخستین بار در آمریکا و در اندیشهگیري رویکرد یادگیري مشارکتی براي  زمینه شکل. دهد میخود را افزایش 

این رویکرد همواره با دو هدف عمده بهبود درك و .جان دیویی در مورد ماهیت اجتماعی یادگیري به وجود آمد
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ند و نیز افزایش مهارت تعامل اجتماعی و احترام بی تی آدمی در موضوعاتی که آموزش میي شناخها مهارتفهم  و 

،مالك مهم موفقیت،کل برطبق این رویکرد.شود میدنبال )مدرسه و جامعه(به فرهنگ موجود در محیط اجتماعی

ریافت که اگر گروه کاري را انجام دهد که مستحق پاداش باشد،کل اعضاي گروه پاداش د ن چنا گروه است؛آن

ا اگر اعضاي می اي  نکته.شوند ام ندهند،کل اعضاي گروه تنبیه میگروه وظیفه خود را به نحو قابل قبول انج کنند،ام

ل به اهداف اعضاي گروه مشارکت که براي نی این است که آدمی عالوه بر این شود میکه در اینجا مهم تلقی 

ی مهارت مشارکت و ن است که آدمآثار مهم و نهایی رویکرد مشارکتی ای. کند نیز وظایف مستقلی دارد می

یاري  فکري و هم گیرد که از طریق هم فس خویش را افزایش داده و یاد میآموزد،اعتماد به ن همکاري را می

ادامه  مسائل مختلف حل کند و خودراهبري را در تمام طول حیات خویش مشکالت خویش را در رویارویی با

  .دهد

  خالقیت

فکرة «هاي دینی با استناد به حدیث که به آدمی عطا شده و در آموزهترین موهبت الهی است  و اندیشه،مهم تفکّر

و اندیشه،آدمی را در  تفکّر.باشد میتربیت برخوردار  و اي در تعلیم از جایگاه ویژه»ن عبادة ستین سنۀساعۀ خیر م

است آدمی تفکّر خالقیت اوج توانایی  .میان موجودات برتر نموده و راه پویایی و تکامل را براي وي مهیا کرده است

هاي  نمونه.مشکالت یاري دهد که توانسته آدمی را به مرحله پیشرفت و ترقی برساند و او را در حل تمام مسائل و

هاي روي دیوار غارها در زمان غارنشینان ،خلق یک اثر هنري،آشپزي،ماشین آالت  اشیتوان در نقّ خالقیت را می

 ها سالاق یا خالقیت است که خلّ تفکّر هاي اندیشه آدمی ترین جلوه ترین و عالی پیچیدهاز .صنعتی وغیره دید

بر مبناي .اند نی را به آن مبذول داشتهتوجه شایا-بویژه متخصصان علوم رفتاري - تربیت و اندرکاران تعلیم دست

که  تر و خالصه این نیز آرامتر پیش برویم،ذهن آدمی  تر و آرام تر و منطقی ،هرچه آهسته آهستگی نهضتپیروان 

به عنوان ایده و راهکاري مناسب  توان میبنابراین خالقیت را .گیرد میخالقیت هم در بستر یک ذهن آرام شکل 

آن را به کار  توان میاینکه خالقیت چیست؟ و چگونه .کار بردیادگیري و آموزش مداوم ب براي توسعه و پیشرفت

هر مربی باید  قرار داده و ان تعلیم وتربیت آن را مبنا واساس کار خویشتخصصگرفت؟ از نکات مهمی است که م

داعت آمده در فرهنگ دهخدا،خالقیت در لغت به معنی آفرینندگی،نوآوري و ب. با آن آشنایی داشته باشد

یندي است که و فرآ شود میخالق  تفکّرهایی است که موجب  ها و خصیصه تواناییاي از  خالقیت مجموعه.است

بخش  زمان به عنوان چیزي مفید و رضایتکه توسط فردي یا گروهی در یک  باشد می نتیجه آن یک کار نوین

پذیري و حساسیت در برابر نظریاتی است که آدمی  ق ترکیبی از قدرت ابتکار،انعطافخال تفکّر.شود میمقبول واقع 

بخشی و احتماالً  اندیشد که حاصل آن رضایت بینامعقول به نتایج متفاوت و مولد  تفکّرخارج از  سازد میرا قادر 

پذیري و بسط اشاره  به سیالی،اصالت،انعطاف توان میخالق تفکّرهاي  از ویژگی.خشنودي دیگران خواهد بود
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اکثر محققان در خصوص خالقیت اتفاق نظر دارند که گستره خالقیت وسیع بوده و از مسائل کوچک  روزانه .کرد

ي ها تواناییبرخالف نظر عمومی،هر فرد با .گیرد مییخی در علوم،ادبیات و هنر را در برهاي مهم تار تا پیشرفت

اي از خالقیت  درجه توان میدر هر کاري .د از خود خالقیت به خرج دهدتوان میشناختی معمولی و مقداري تالش 

افراد .متفاوتی در خالقیت باشد خالقیت را در همه افراد افزایش داد؛هر چند داراي توانایی بالقوه توان میرا یافت؛

ها  ها و زمینه ت در همه زمانخالقی رخوردارند،اما صرف داشتن آن موجبهاي شخصیتی خاصی ب خالق از ویژگی

هاي خارجی در کنار عوامل اساسی مانند عالقه به کار و درگیري عمیق  محدودیتآزادي افراد خالق از .شوند نمی

هاي  یوهشکستن عادت،کنار گذاشتن ش چوناي  هاي فکري هارت خالقیت با ارزشم.باشد میانفرادي الزم  با کار

ها به منظور  هاي جدید،تأخیر در ارزیابی یا تعویق قضاوت در مورد ایده از روش گیري قبلی فکري و عملی،بهره

ائل ممکن است جالب به نظر نیاید،درك پیچیدگی با توجه به مس اي که نخست شدن ایده جلوگیري از ضایع

اي جدید و  طور متفاوت،مشاهده امور به شیوه پیچیده و درگیرشدن با آن،درك توأم با خالقیت یا دیدن چیزها به

هاي شخصیتی متنوع،خودانگیزگی،دارابودن توانایی  تقویت خالقیت در گرو داشتن ویژگی.وسیع توأم است تفکّر

رب متنوع،بهره هوشی مناسب،آزادي و اختیار تجاخطرکردن،دارا بودن تخصص در رشته، شناختی خاص،تمایل به

رح و آل،وجود ط فی مناسب،داشتن طرح یا نقشه ایدهاختیار داشتن منابع کافی و فرصت کافی،جو عاط عمل،در

مان نقش در این میان معلّ. باشد اجتماعی خالقیت،مدرسه می و یکی از ابعاد محیطی.نظام آموزشی کارآمد است

اق امکان ظهور خالقیت در کودکان هاي خلّ توانند با استفاده از انواع روش مان میمعلّ .دارندکلیدي را بر عهـــده 

فهرست )2تحریک مغزي،)1معموالً براي پرورش خالقیت از سه شیوه یا روش .و نوجوانان را فراهم سازند

نگیز در ا هم و بحثهاي م فکري یک از شیوه بارش مغزي یا یورش.شود میفهرست سؤاالت استفاده )3خصوصیات و

حلی براي یک  د راهنکوش گردهمایی که از طریق آن گروهی می اجراي یک تکنیک.رود اق به شمار میآموزش خلّ

تحریک مغزي با تشکیل جلسه .،بیابندشود میهایی که به وسیله اعضاء ارائه  سئله بخصوص با انباشتن تمام ایدهم

یابی افراد فراهم  ین خاص،بهترین فرصت را براي ایدهقوانگروهی و انتخاب موضوعی براي بحث و برقراري 

اي از  کند و زنجیره مییی را تداعی ها ایدهافراد  دیگر،براي کند میاي را طرح  وقتی یک از اعضاي گروه ایده.آورد می

تالش گردد که منجر به  وعی رقابت در افراد گروه حاصل میعالوه برآن ن.گیرد میي خالق شکل ها ایدهافکار و 

موضوع به شکل کلی  در روش فهرست خصوصیات به جاي طرح. گردد هاي خالق می ایدهبیشتر افراد براي طرح 

در این روش متربی فهرستی از صفات مختلف .شود میتر تقسیم و به هر جزء مستقالً پرداخته  به اجزاي کوچک

در حل مسائل  توان میاز این روش .ایدنم سپس هر صفت را جداگانه بررسی می یک شیء یا یک ایده را آماده و

در روش فهرست . پیچیده،ساده و همچنین براي خصوصیات اشیاء و حتّی مسائل انتزاعی بهره گرفت

به  توان میاز این روش .و تصور گردد تفکّرب برانگیختن قدرت تا موج شود میسؤاالت،فهرستی از سؤاالت تهیه 

بر طبق .گونه تنظیم شوند که ایده برانگیز باشند باید آن سؤاالت.روهی استفاده کردصورت فردي یا گ
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 تفکّرارزش قائل شدن براي  گرو رعایت نکات یاري دهنده از قبیل اق و رشد خالقیت درتوسعه خلّ،آهستگی نهضت

هاي طبیعی،طرح سؤاالت بحث انگیز در موقع آموزش،تشویق فراگیر  فراگیر نسبت به محركشدن تر خالق،حساس

  .نقد عقاید،مطالب و مسائل و نیز تحمل عقاید جدید دیگران استنسبت به 

توسعه  یادگیري و آموزش مداوم،تنوع بخشی به منابع و مآخذ مورد مطالعه فراگیران است بر دیگر  از راهکارهاي 

است که باید ن انجام شود؛ای يرا؛ نخستین کاري که باید براي نیل به چنین راهکآهستگی نهضتطبق دیدگاه 

که کتاب خواندن براي فراگیران عادت  این. کرد رهنگ مطالعه را از همان دوران کودکی در نهاد فراگیر آشکارف

شده است و خواندن و  ساخته  حیات آدمیاي است که تماماً از رازهاي  شود، درواقع همانند پناه بردن به قلّه

اگر . کنند می آرزویش را دارند و براي آن تالش  آدمیان است که بیشتر غایاتیترین  بیشتر یکی از بزرگ مطالعه

ازاین رو بهتر است .دارند که آن را ادامه دهند تمایلگاه طبیعتاً همه  مطالعه به یک عادت روزمره تبدیل شود،آن

والدین .که فرهنگ مطالعه به طور آهسته و تدریجی در دوران کودکی  که فراگیر در نزد خانواده است،شکل گیرد

با رشد تدریجی . نندادران باید فرهنگ مطالعه را از گهواره و با خواندن الالیی براي کودك شروع کخصوصاً م

به این ترتیب کودك کنند تا  هاي آهنگین هستند، استفاده  اي که داراي ترانه و کالم هاي عامیانه کودك از بازي

پردازي  کودك شروع به تخیل و خیالانی که در مراحل بعدي رشد کودك و در زم.آموزي شود ترغیب به زبان

قصه . خوانی  آغاز شود و در این هنگام بهتر است که والدین کودك را در آغوش بگیرند گویی و قصه کند،قصه می

خوانی  والدین در هنگام قصه اگر. باید  طوري خوانده شود که از نظر بیان و لحن، کودك آن را احساس کند 

عالقه شده ، صبر داشته باشند و به او  حوصله  و بی جاي دیگري است و یا بی احساس کردند که حواس کودك در

هایش  تواند به پاسخ پرسش هایی که می در کودك، کتاب تفکّرهاي  با شروع نشانه.ند تا استراحت کندفرصتی بده

د سعی کنند والدین بای.کمک کند ، در اختیارش گذاشته شود  تا از این طریق  حس کنجکاوي او افزایش یابد

دوران آموزش رسمی  نخستي ها سالدر .کودك جایی را هم براي خواندن باز کنند حیاتي ها فعالیتبین تمام 

ات،انگیزه مطالعه را در کودك که در این زمان هاي مصور و مجلّ وارد مدرسه شده است با خرید کتابکه کودك 

فروشی  از کتاب؛دیآی با فراگیر براي خرید به بازار میکه  مادام.دیک فراگیر تبدیل شده است،ایجاد کندیگر به ی

هاي کتاب  ی را هم براي بازدید از نمایشگاههمچنین زمان.دیدن کنید و یک کتاب به  سلیقه او برایش بخرید

توانند هنگام رفتن به  ها می پدر .خانه عضو کنید وقتی که فراگیر به سن باالتر رسید ،او را در کتاب.اختصاص دهید

خانه با خرید یک روزنامه براي خود و یا یک مجله ویژه کودکان و نوجوان براي فراگیر،یک مطلب خواندنی را به 

والدین باید سعی کنند که با صداي بلند براي کودکان کتاب بخوانند و چنین خواندنی باید با .همراه داشته باشند

. ها همراه باشد دك و برقراري تماس چشمی با آنمندانه کو لحن و حالت مناسب  و با توجه به سؤاالت هوش

 مورد مطالب مورد در توانند می والدین. شود شروع   کتاب خواندن براي کودك باید از زمان کم و با کلمات ساده

ها کمک کنند و  د و از کودك بخواهند که در یادگیري برخی از مطالب به آنکنن صحبت خانواده در خود  عالقه



 

 

 هشتمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه آموزش و یادگیري مداوم 

 چمران اھواز دانشگاه شھید
 ١٣٩۵اسفند  ۵و  ۴

 

873 

 

آورند بهتر  اطّالعاتی را که والدین  از مطالعه به دست می. پس از مطالعه در صورت امکان بگویندشان را  نظرات

. هتر است که پدرها روزنامه را به صورت خانوادگی بخوانندب.شان تقسیم کنند است در برخی از موارد با کودکان

توانند در موقع خواب براي کودکان کتاب بخوانند و هر داستانی را دوست دارند آن را بارها و بارها  مادرها می

صه هاي آن را بررسی کنند و همچنین در طول روز از نوار ق برایشان بخوانند تا از این طریق کودکان، تمامی جنبه

اي جذاب و معقول از مطالب و موضوعات خواندنی که از نظر محتوا ، شکل  مجموعهتوانند  والدین می.استفاده کنند

کودکان را ترغیب کنید تا آنچه را . ها قرار دهند  و خوانایی، مناسب گروه خاصی از کودکان است را در اختیار آن

سازي ، نمایش عروسکی  تعبیر و تفسیر  ها ، مجسمه ، نقّاشی ها به سایر اشکال نمادین مانند درامخوانند  که می

توان کودکان را تشویق کرد تا کتاب را به عنوان  از کتاب به عنوان هدیه به کودکان استفاده شود یا می. کنند 

کتاب خواندن والدین به ویژه براي کودکان دبستانی باید استمرار داشته . هدیه به دوستانشان اهدا کنند

-مثل تابلوهاي راهنمایی( بخواند بیند، اي را که هر کجا می کودك را تشویق کنند تا هر نوشتهوالدین باید .دباش

 کتاب دوستانش یا و تر کوچک خواهر و برادر براي تا کنید تشویق را کودکان... ).  و تبلیغاتی بلوهاي،تارانندگی

ساعتی را به عنوان ساعت  ها درسی کالس باید در برنامهمدارس . کند تعریف را اش شده خوانده کتاب یا و بخواند

خانه و  خوانی در مدارس و آموزش استفاده از کتاب در این ساعت  نحوه مطالعه و کتابآزاد بگنجانند  و  مطالعه 

اي یا  زنگ کتابخانه. تشویق مطالعه در طی این زمان  استفاده کنند  هاي منابع را بیاموزند  و نیز از روش

گاهی الزم است که معلمان کالس درس را به . مطالعه به طور گروهی برگزار شودخوانی و برنامه  هاي کتاب گاهکار

تأمین  حتّی اگر تنها هزینهن؛خانه مدرسه با مجالت کودکان و نوجوانا اشتراك کتاب. خانه  مدرسه  ببرند کتاب

و  راستاي ترویج فرهنگ مطالعه که مدارس در معدودي از این نشریات فراهم باشد،از دیگر راهبردهایی است

خوانی و نقد گویی، شعر برگزاري جلسات قصهتوانند به  معلمان می.توانند از آن بهره بگیرند میها  بخشی به آن تنوع

هاي عمومی و نمایشگاه کتاب و از نویسندگان ، شاعران و  خانه کتاب بپردازند و در قالب گردش علمی از کتاب

معلمان در صورت  لزوم . خانه  مدرسه و همکاري مدیر بازدید کنند بیات کودك  با نظارت کتابمصوران اد

هاي مربوط به آن موضوع را در دسترس فراگیران  وانند گاهی هنگام تدریس یک موضوع،فهرستی از کتابت می

توانند به  معلمان می. نندنظر کآن منابع در مورد موضوعات اظهار خود بگذارد و از آنان بخواهد با مراجعه به

و نگارش  ءکردن زنگ انشابارورتر. ه خود کتاب داشته باشندروند همرا فراگیران توصیه کنند که به هرکجا که می

 به مطالعه وبراي تشویق ا ر مناسبیتواند فرصت  زنگ انشا می،چراکه ي ثمربخش استیکی از راهبردها

ها یاد داد براي خانواده دفتر  توان به آن همچنین می. مطالعه  فراگیر ایجاد کند  بخشی به منابع و مآخذ مورد تنوع

هاي مفید و جالب توسط معلمان به  معرفی کتاب. ود را در آن بنویسندخاطرات خ یادگاري درست کنند و

ز راهبردهاي ایجاد به سایر فراگیران یکی دیگر ا ها کتابمند دبستانی و ایجاد جذابیت در معرفی  هفراگیران عالق

در آخر  ها کتابست که فهرستی از این ا مطالعه در او تنوع بخشی به منابع و مآخذ مورد و عادت به مطالعه
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خوانی به صورت رسمی در  باید به برگزاري مسابقات کتابمدارس . ي درسی مدارس گنجانده شده استها کتاب

در مدارس .بیشتر در فراگیران جوایز نفیسی را در نظر بگیرندقالب گروه بپردازند و براي تشویق و ایجاد انگیزه 

خانه وجود داشته باشد و فراگیران هر  ها یک کتاب خانه مدرسه در هر یک از کالس ضرورت دارد که عالوه بر کتاب

تأثیر  یشانها کتابو مالقات فراگیران با نویسندگان . خانه کالس خود قرار دهند کتابی را که دوست دارند در کتاب

توانند با آشنا کردن فراگیران با بزرگان در سالروز  مدارس می ءاؤلیا .زیادي در افزایش رغبت آنان به مطالعه دارد 

فرهنگ مطالعه را ترویج  کتاب آن نویسنده یا شاعر برجسته به فراگیران پرتالش و ممتاز ءها با اهدا تولد آن

ث و گفتگو در مورد کتابی خاص که داراي مطالب غنی  و مکمل بح لمان بعد از آموزش درس جدید بامع.دهند

در این صورت فرهنگ ؛فراگیران به وجود آورند بین در ریس شده است،دیدي انتقادي و نکتهدرباره مفاهیم تد

از دوران )فراگیر(رسمی و به صورت آهسته و تدریجی در نهاد کودكهم به صورت رسمی و هم غیر مطالعه کتاب

 پس از پایان آموزش رسمی عادته؛مطالع بخشی به منابع و مآخذ مورد تنوع و همچنین با و گیرد میکودکی شکل 

و فراگیري که حاال به یک آدمی بزرگسال تبدیل شده و  کند میپیدا به مطالعه و کسب اطّالعات تداوم  و انگیزه

داراي خانواده، شغل و حرفه خاصی است،یاد گرفته که چگونه در زمینه مسائل خانوادگی و شغلی،اطّالعاتش را 

   .مبدل شود العمر مادامو به یادگیرنده اي  ها را جدید کند روزانه مورد تجدید نظر قرار دهد و به عبارتی آن

به آن  آهستگی نهضتو  شود میاز رهنمودهاي دیگري که باعث توسعه و پیشرفت  یادگیري و آموزش مداوم 

انگیزه،حالت درونی .در جریان یادگیري است هاي فراگیران انگیزهتوجه کرده و براي آن حائز اهمیت بوده؛تقویت 

از انگیزه .شود میونی و بیرونی تقسیم شده و به دو نوع در موجب تداوم رفتارش تا نیل به مقصود فرد است که

به  توان میهاي درونی  ید،محبت،احترام و از تقویت کنندههایی چون پول،تأی به تقویت کننده توان میبیرونی 

مان و براي تحقق چنین راهکاري به معلّ آهستگی نهضت.از یادگیري اشاره کرد رضایت خاطر و احساس مطلوب

ها را افزایش  نفس آن هاي جالب فراگیران،اعتمادبه هدادن تجربکه سعی کنند با اؤلیت قرار کند میمربیان توصیه 

محیط کالس را با طراحی د،باید قبل از شروع برنامه تدریس،خواهند به تدریس بپردازن مادام که معلّمان می.دهند

نکته دیگري . رو باشند و خوش اخالق اخالقی و ایجاد انگیزه همیشه خوشد و به لحاظ نزیبا و مناسب جذاب کن

،این است که چگونگی یادگیري و نحوه انجام کار براي فراگیران باشد میکه قبل از شروع به تدریس حائز اهمیت 

که  را ها خواست که مطالب یادگرفته شده قبل از آن توان میبراي افزایش حس کفایت در فراگیران .مشخص شود

مان براي معلّ. هاي خود آموزش دهند کالسی خالصه به هم ر کالس به نحونیاز مطالب درس جدید هستند،د پیش

هاي روز  ا از سنتی به شیوههاي تدریس ر شروع تدریس باید از آماده بودن فراگیران آگاهی داشته و شیوه

لب و تدریس را با طرح مطا.ندداده و با استفاده از تکنولوژي آموزشی،حس پنجگانه فراگیران را افزایش دهتغییر

به باید با فرهنگ م با تجریک معلّ.  تحریک حس کنجکاوي فراگیران گردند هاي جالب آغاز کنند تا موجب پرسش

شنا باشد و در طول تدریس از به خوبی آ کند میاي که در آن تدریس  و تاریخچه زندگی افراد مدرسه یا محله
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یت دادن به یکایک ادن و تعلق خاطر و اهمد در هنگام تدریس با عالقه نشان.ندهاي آشنا استفاده ک مثال

ها افزایش دهند و نیز نباید در جریان یادگیري متکلم الوحده باشند،بلکه  فراگیران،سطح انگیزه را در هریک از آن

نکته دیگري که باید به آن توجه شود این است که زمان در نظر گرفته .باید فراگیران را به مشارکت دعوت کنند

اند  عالقه شده فراگیران خسته و بیچه احساس شود که  توان فراگیران باشد و چنان ش باید در حدشده براي آموز

در پایان تدریس با ایجاد جلسات . براي تجدید قوا و انگیزه در میان کالس از وقت تفریح و استراحت استفاده کنند

گرا،کمرو و مضطرب را که تمایلی به ابراز  و اظهارنظر دهند و افراد درون تفکّربحث و تحلیل به فراگیران فرصت 

در پایان کالس با طرح .هاي گروهی تشویق کنند رفتارهاي مثبت به مشارکت در بحث وجود ندارند را با تقویت

که به وسیله همان درس قابل حل است  یران،میان درس کالس و مسائل حیاتمند براي فراگ هاي هدف پروژه

که براي نیل به  ها بدانند شان آگاه ساخته تا آن سازند و در جلسه بعد فراگیران را از میزان پیشرفت رارتباط برقرا

نفس باالیی در جریان  به این ترتیب فراگیران همیشه با انگیزه و اعتمادبه.بردارندهاي دیگري را  هدف باید چه گام

  .ددهن به یادگیري مطالب عالقه نشان می یادگیري حضور داشته و

که براي توسعه و پیشرفت یادگیري و آموزش مداوم مطرح شده است،تحول در سازماندهی   راهکار بعدي

ضت آهسستگی این است که یک دیدگاه نه.هاي درسی و ارتقاء مقوله هنر و زیباشناسی در آن است برنامه

هاي واقعی فراگیران،آگاهی نیاز ي مناسب در موردها ایدهمناسب،منطقی و اثربخش در گرو داشتن  درسی برنامه

دهند و شناسایی این تغییرات،تحلیل اجتماع و  ه براي نیل به غایت مطلوب روي میریزان از تغییراتی ک برنامه

 دربحث تحول در.گردند،است مؤقعیت فراگیران و تعیین نیازها و مشکالتی که به تدوین غایت ها منتهی می

براي  با توجه به تعاریف گوناگونی که.فی از برنامه درسی داشته باشیمسازماندهی درسی الزم است که ابتدا تعری

  :بیان شده که به شرح زیر است)1384(ترین تعریف توسط ملکی ترین و جامع برنامه درسی مطرح شده،کامل

گردد که به  هاي آشکار و پنهانی اطالق می وزشبرنامه درسی به محتواي رسمی،غیر رسمی،فرآیند،محتوا،آم«

و  کند میرا کسب  ها مهارتآورد، دست میها فراگیر تحت هدایت مدرسه،دانش الزم را به  ه آنوسیل

  .»دهد میها را در خود تغییر  ها و ارزش ها،قدرشناسی گرایش

اي که  هاي علمی لعه جامعه،فراگیران و ابعاد رشتهریزان باید با مطا گونه نتیجه گرفت که برنامه این توان میبنابراین 

ین نیازها ي مناسبی براي رفع اها ایدهضرورت دارند در برنامه درسی گنجانده شوند به نیازسنجی پرداخته و 

براي نیل به این غایت ها روي  هاي مناسب را بیان کرده و با شناسایی تغییراتی که همچنین غایت.مطرح کنند

مان را در نظر بگیرند و با تعیین محتواي مناسب و ها کوشش کنند،رابطه غایت با ز دهند،در راستاي تحقق آن می

هاي تدریس مناسب،سازماندهی محتوا و آموزش و ارزشیابی و کسب اطّالعات از منابع  وحدت محتوا با روش

آل در این راستا،مقوله هنر  هاي ایده یکی از غایت.هاي درسی تالش کنند مختلف براي تحول در سازماندهی برنامه
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دانشمندان و  اینک.شود میت که منجر به توسعه و پیشرفت یادگیري و آموزش مداوم شناسی اسو زیبا

هاي  گیري از ویژگی ح دریافته و درصدد هستند با بهرهیت این مسئله را به وضوتربیت اهم و اندرکاران تعلیم دست

ي هنري ضمن ها عالیتف.بخش نمایند آفرین و لذّت میق و تسهیل بخشیده و آن را شاديها را تع درس هنر،آموزش

براي تقویت حواس،سیالی ذهن،پرورش دقّت و ایجاد اعتماد به نفس و خودباوري در فراگیران که  ها فرصتایجاد 

پرورشی و دروس دیگر ،در آموزش سایر مفاهیم آموزشی و شود میي هنري ها مهارتها به  منجر به دستیابی آن

ران و اندرکا که دست ف و احساسات فراگیران است به نحويز عواطاي براي برو هنر وسیله.نیز حائز اهمیت هستند

فراگیران را بشناسند و در  ند نیازها،مسائل و مشکالتتوان میها  ریزان با مشاهده و بررسی آثار هنري آن برنامه

حل آنان را یاري دهند و در سازماندهی برنامه درسی غایات مناسبی را براي رفع این نیازها و مشکالت  راه جستجو

ها  خالق و رشد خالقیت آن تفکّرد روحیه زیباشناسی را در فراگیران تقویت کند و در تقویت توان میهنر .بگنجانند

در برنامه درسی،موفقیت فراگیران را در هاي هنري  باگنجاندن درس توان میاین  مؤثر باشد؛عالوه بر

شنیدن و  د در اموري چون خوبتوان میهمچنین تلفیق هنربا آموزش .حساب،خواندن و نوشتن افزایش داد

سپردن مطالب بسیار مؤثر بوده و به توسعه کردن،داشتن تمرکزحواس یادگیري و به خاطر صحبت بدادن،خو گوش

تحقق چنین اموري با طبعی لطیف،خطی خوش،صدایی زیبا و  د در راستاءانتو میم معلّ.ادراك فراگیران کمک کند

نشین را جهت  ال،هنري و دلآهنگین و به یاري شعر،قصه و داستان و نمایش،کاردستی و نقّاشی محیطی فع

آینده مملکت در گرو نوع .نگري به وجود آورد یه زیبادوستی،خالقیت و رشد آیندهتدریس مطالب و تقویت روح

از  گیري هر نهضت یا نهضت مقدمات شکل و شود مینی است که براي رشد و پرورش فراگیران تدارك دیده مکا

هاي آموزشی خصوصاً در کشورهاي  یاء هنر در نظامهاي تربیتی از طریق اح و یا نهضت آهستگی نهضتجمله 

اند،زیرساخت  اخیر تولید شده عمدتاً در دو دههمنابع علمی موجود که  انبوه مدارك و.پیشرفته فراهم شده است

اند که در سایه استلزامات آن توجه و اهتمام عملی به هنر در  لحاظ نظري فراهم ساختهمستحکم و استواري را به 

؛گویی به نقش و جایگاه منحصر به فرد هنر در دستیابی شود میتربیت امري خردمندانه قلمداد  نظام تعلیم و

نعتی،اجتماعی،اخالقی و غیره دوباره توجه شده ابعاد گوناگون علمی،اقتصادي،صجوامع بشري به رشد و توسعه در 

دادن هنر و زیبا شناسی در گرو قرارتربیت،استانداردهاي باالي یادگیري و آموزش مداوم  و تعلیم در طرح نوین.است

بخش اساسی از  آموزش هنر باید به.هاي درسی است در مرکز و به عنوان هسته اصلی جهت سازماندهی برنامه

کردن به عنوان  اسی سه گانه خواندن،نوشتن و حسابي اسها مهارتها بدل شود و در کنار  برنامه درسی مدرسه

گزاران  در نظر گرفته شود؛بنابراین سیاستي اساسی و پایه براي سازماندهی برنامه درسی ها مهارتچهارمین عامل 

به عنایت به حقیقت تربیت هنري و آثار فراگیران به ضرورت و موزشی در هر کشوري باید ریزان نظام آ و برنامه

ه عمل هایی که در این زمینه ب درسی بیش از پیش توجه و از کوشش هاي ارتقاء جایگاه هنر در برنامه

 آینده باید از عصر اطّالعات و ورود به حیات که براي گذر کند میدیدگاه آهستگی بیان .آید،پشتیبانی کنند می
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انگیزش باال  چنان که داراي هاي نوین روز تربیت کرد؛آن گر و مسلط به فناوري اق،ارتباطمند،خلّ را توان فراگیران

ل داشته و موفق شوند تاب تحمدر دنیاي پررقابت و پیچیده آینده،برخوردار باشند و بتوانند  بوده و از شوق حیات

به  ر بوده شرایطی را فراهم کند که آدمی بتوانددر گرو هنر و تربیت هنري است که قاد مقصوديکه تحقق چنین 

تر  وسیله به آرامش برسند و در کنار آن عمیقها سیر کند و بدین  دور از هیاهو در میان زیبایی

،نیازمند هنرند تا در آینده بتوانند بهتر اندیشه کنند و به یادگیري و آموزش مداوم خود فراگیران حاضر.اندیشند بی

  .پردازنددر طول حیاتشان ب

،رشد کند میبراي توسعه و پیشرفت یادگیري و آموزش مداوم مطرح  آهستگی نهضتاهکارهاي دیگري که از ر

معتقد است که رشد تخیل و خالقیت در  آهستگی نهضتطور که قبالً بیان شد   همان.نگري است  تخیل و آینده

یت مقدمه تخیل و خالق.آموزش مداوم کمک کندد به  توسعه یادگیري و توان میو   گیرد میبستر ذهن آرام شکل 

جهی قرار گیرد،باید هرگونه تو  طرود و یا مورد بیکه اگر در نظام آموزشی م نگري  در فراگیران است به نحوي آینده

نگري در فراگیران در گرو  ت کنار گذاشت؛بنابراین رشد آیندهنگري در فراگیران را نیز از عرصه تعلیم وتربی آینده

اندیشیدن درباره آینده براي کارها و اقدامات کنونی آدمی امري ضروري .اق،تخیل و خالقیت استخلّ فکّرترشد 

 آهستگی نهضت ءنگري تشویق کرد؛در این راستا ز دوران کودکی فراگیران به آیندهاست؛بنابراین ضرورت دارد که ا

ان و همه کسانی که به نوعی در تربیت مدبستانی و معلّ که والدین،مربیان مهدکودك و پیش کند میپیشنهاد 

نگري در  معتقد است که رشد آینده آهستگی نهضت.ها بپردازند نگري آن ران نقش دارند،باید به رشد آیندهفراگی

هاي  ه پیش روي فراگیران در قالب داستانفراگیران در گرو به کارگیري موضوعاتی تخیلی در مورد چگونگی آیند

  .گویی است ها،کاردستی و قصه اشیها،نقّ تخیلی،نمایش

نکته .بیان شد آهستگی نهضتدر مطالب فوق،راهکارهایی براي توسعه و پیشرفت یادگیري و آموزش مداوم توسط 

خواهند به اجراي چنین راهکارهایی  جه داشت این است که افرادي که میمهم و کلیدي که باید به آن تو

برهمین .ها را بدانند اجراي آنکارها آشنایی داشته و چگونگی بپردازند،نخست باید از نظر علمی با این راه

باید به طور  مداوم و ...)مان،مربیان و معلّ(تربیت و است که مجریان تعلیم بر این آهستگی نهضتدیدگاه قیاس،

هاي الزم و ضروري  هایی مدون و تدریجی به طور عمیق و مرحله به مرحله تحت آموزش مستمر و از طریق برنامه

 توان میها  ا و افکار به سرعت در حال تغییر هستند؛از طریق این آموزشه از آن جایی که اندیشه.رار بگیرندق

به  ها به نحو مطلوبی ت جدید مجهز کرد تا آنمان و مجریان را با آرامش خاطر و با تعمق کامل به اطّالعامعلّ

برآن  آهستگی نهضت.یان فراگیران جامعه بپردازندموزش مداوم در من راهکارها جهت توسعه یادگیري و آاجراي ای

اي و بروشورها متولیان تعلیم وتربیت  نهافزارهاي رایا ها،نرم چه هاي آموزشی،کتابDVDها وCDاست تا از طریق 

موزش قرار نقطه اي که باشند تحت آ مان و مربیان را با آرامش خاطر و بدون دغدغه فکري در هراز جمله معلّ

ترین و  وم کمک کند،بنابراین یک از ضروريی به پیشبرد و توسعه یادگیري و آموزش مدادهد و به نوع
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ها به ویژه  ترین راهکارهاي  توسعه و پیشرفت یادگیري و آموزش مداوم،توجه به آموزش کارکنان سازمان پراهمیت

  .معلمان است

  بحث و نتیجه گیري

مختلف در حال  هایی زمینهدر  نوینیک پدیده  روزانهاست که در آن  حیاتاي از  در حال گذراندن دوره آدمی

گیري آدم امروزي از  بهره موجبنیست و همین امر  آدمیگوي احتیاجات  تغییرات دیروز دیگر پاسخ.باشد وقوع می

 گرایی سرعت.هاي مشکالتش شده است هایی براي گشودن گره حل ها  و راه مؤلفه سرعت به منظور کشف روش

یی که برنامه یادگیري و آموزش مداوم به دنبال ها مهارتتواند مانعی جدي براي پرورش  کم برتعلیم وتربیت میحا

ي اخیر براي مقابله  و کنترل مؤلفه سرعت،جریان فکري مهمی به نام ها سالدستیابی به آنهاست،باشد؛بنابراین در 

از یک طرف توانسته است که در  آهستگی نهضت همروزکه ا با توجه به این. به وجود آمده است آهستگی نهضت

وپرورش آهسته،تالشی در جهت تغییر  کردن آموزش زش و یادگیري نفوذ کند و با مطرحهمه امور از جمله آمو

تربیت نسبت به مسئله سرعت و لزوم رعایت اصل تدریج و آهستگی  و اندرکاران تعلیم نگرش آدمی؛خصوصاً دست

خود نشان دهد و از طرفی دیگر یادگیري و آموزش مداوم هم به دنبال تدارك یک نظام  هاي آموزشی از در برنامه

گذاري جامعه  مندان به بازگشت مجدد به تحصیل در کلّیه سطوح و پایه آموزشی فراگیر براي بازماندگان و عالقه

و انسان در حال  در حال یادگیري است و یادگیري و آموزش مقدمه هر نوع فعالیت آدمی در عصر حاضر بوده

سیاسی محسوب  ترین عامل توسعه پایدار فرهنگی،اجتماعی،اقتصادي و یادگیري و فرهیخته هم مهم

راهکارهایی از جمله گذر از  از طریقام خود وگ گام و تدریجی اصل به توجه با آهستگی نهضت اینکشود؛ می

ن در جریان یادگیري،تقویت یادگیري ي تدریس،تقویت انگیزه فراگیراها روشیاددهی به یادگیري،تحول در 

مشارکتی،رشد خالقیت در فرآیند یادگیري،توجه به آموزش کارکنان به ویژه معلّمان و مربیان،تحول درسازماندهی 

ي درسی،تنوع بخشی به منابع و مأخذ مورد مطالعه فراگیران،ارتقاء مقوله هنر و زیبا شناسی در برنامه ها برنامه

  .شود ي یادگیري و آموزش مداوم میها برنامهینده نگري فراگیران باعث توسعه و پیشرفت درسی و رشد تخیل و آ
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بر اساس فلسفه آموزش ( اي هاي فنی وحرفه بررسی تحلیلی جایگاه آموزش مداوم در برنامه آموزش

  )اي حرفهو فنی

  

  3وند ، سارا حسن2مقدم  ، دکتر مسعود صفایی1بادي مهدي مخت

 

  چکیده

با هدف بررسی   ،رود ردهاي پژوهش کیفی به شمار میکه از رویکتحلیلی - توصیفی روشبا  پژوهش حاضر

، ها این آموزششناخت اهداف و ساختار پس از اي  وحرفه هاي فنی نقش و جایگاه آموزش مداوم در برنامه آموزش

در . پردازد اي براي آموزش مداوم دارد می وحرفه به تبیین و تدوین رهنمودها و مضامینی که فلسفه آموزش فنی

اي از  اي مستلزم بکارگیري مجموعه وحرفه هاي فنی موفقیت در آموزشهمین راستا با توجه به اینکه 

هاي همسو  بررسی این شایستگیبه ، باشد که در عین حال از لوازم آموزش مداوم هستند هاي فکري می شایستگی

هاي مختلف  و حامی آموزش مداوم پرداخته و مهارتهاي مورد نیاز آموزش مداوم را با استناد به دیدگاه

هایی  از جمله شایستگی. کند اي معرفی می وحرفه هاي فنی شی موثر براي توسعه آموزشصاحبنظران تربیتی، رو

 خودراهبر، سواد توان به آگاهی و نگرش به پویایی علم و دانش، یادگیري که آموزش مداوم ایجاد کرده می

 هاي لزوم ایجاد دوره در نتیجه این مطالعه. اي اشاره کرد حرفه هاي ارتباطی بین اطالعاتی، تفکر انتقادي، مهارت

روز رسانی اطالعات و دانش هنرآموزان متناسب با تحوالت صنعت و  ضمن خدمت به منظور به آموزشی و

هاي مورد نیاز آموزش مداوم در هنرجویان، امري  هاي نوین تدریس شایستگی تکنولوژي و آموزش شیوه

هاي چندگانه خود را در کارگاه، آزمایشگاه و  یتشود هنرآموزان بتوانند مسئول ناپذیر بوده که موجب می اجتناب

  .هاي درس بهتر انجام دهند کالس

  

  آموزش مادام العمر، مورد نیازهاي   اي، شایستگی حرفه و آموزش مداوم، فنی :کلیدواژه
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  مقدمه- 1

یونانی، در ، فیلسوف 1بطوریکه هراکلیتوس. به اعتقاد بسیاري از اندیشمندان، جهان دائما در حال تغییر است

عقاید، آداب، رسوم و ادراك بشر از نسلی به نسل دیگر تغییر یافته . عصر خود گفته است که همه چیز سیال است

رشد سریع جمعیت یکی دیگر از مسائل اساسی است که امروزه . و آنچه تازگی دارد، سرعت آهنگ تغییر است

شود، باید به صورت  تخصصی که روز به روز بیشتر می هاي تقاضاي آموزش. بسیاري از کشورها با آن روبرو هستند

چنین کاري . ها را به درجه مورد نیاز جامعه گسترش دهد موثر و با شتاب بیشتر انجام شود تا بتواند انواع مهارت

عالوه بر آن کارشناسان . پذیر است هاي سنتی آموزش و استفاده از وسایل جدید امکان فقط با کنار گذاشتن روش

هاي علمی قرار داشت،  هایی که در ده یا بیست سال قبل در سرلوحه پیشرفت اند که کشفیات و روش ه شدهمتوج

هاي قابل قبول براي مسایل اساسی  در قرون گذشته راه حل. در بسیاري از موارد کهنه و کم تاثیر شده است

محدود و قاطع بود و غالبا بدون هیچ  این نمونه بسیار. رسید هاي قبل به بشر می زندگی به صورت میراثی از نسل

شد که کمابیش با  هاي آماده بر پیکر بشر پوشانده می اي لباس در هر دوره. رفت شک و تردیدي به کار می

هیچ یک از مردمی . امروز دیگر اثري از این روش نیست. کرد خصوصیات اخالقی، فکري و احساسی وي تطبیق می

هاي فردي و اجتماعی  اند، نخواهند توانست خود را با موقعیت رام شکل گرفتهکه طی قرنها با تحول تدریجی و آ

  .زمان ما تطبیق دهند

سرعت تغییر، گسترش جوامع، تحول اطالعات علمی و فناوري، دگرگونی الگوهاي زندگی و روابط انسانی، 

 سازند داوم را ضروري میمسائل اقتصادي، سیاسی و اجتماعی، همه از عواملی هستند که لزوم توجه به آموزش م

موضوعی است که بسیاري از افکار را به خود  مداومیادگیري و یادگیري  ).1394فروهر، بلوچ و رجائی پور، (

در  .گرفته استکانون توجه اندیشمندان در حوزه آموزش و پرورش در بسیاري از کشورها قرار  مشغول کرده و

یادگیري مادام العمر، رویکرد دانشگاه «اي تحت عنوان  در مقاله) 1390(همین راستا هویدا، سیادت و امیرحیدري

اند و به این نتیجه  به بررسی ضرورت آموزش و یادگیري مداوم در سطح آموزش عالی پرداخته» نگر آینده

نشگاه، کانون توجه قرار گرفته و تغییرات الزم براي هاي دا اند که یادگیري مادام العمر باید در تمام رسالت رسیده

بررسی نقش  هدف با حاضر بر این اساس پژوهش. تحقق یادگیري مادام العمر در همه ابعاد مورد توجه قرار گیرد

به تبیین و تدوین رهنمودها و  اي سعی دارد وحرفه هاي فنی آموزش درسی برنامه در مداوم جایگاه آموزش و

که یادگیري مداوم چه راهکارها و  و اینبراي آموزش مداوم دارد بپردازد  اي وحرفه لسفه آموزش فنیمضامینی که ف

  اي دارد؟ وحرفه هاي رسمی فنی رهنمودهایی براي پیشبرد و توسعه برنامه آموزش

  

                                                           
1 .Heraclitus 
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  پژوهشمبانی نظري - 2

ولی در عصر حاضر . مطرح بوددر گذشته، یک دوره زمانی براي یادگیري و یک دوره زمانی جداگانه براي کار 

ها به سرعت در حال محو  با توجه به سرعت فزاینده فناوري و اطالعات، تفاوت بین یادگیري و کار از تمام حرفه

هاي بین المللی افزایش  هاي سریع در علوم و تکنولوژي، رقابت ي اخیر با پیشرفت زیرا در چند دهه. شدن است

ات صنعتی، پیشرفت اقتصاد ملی به مقدار زیادي منوط به تغییرات و پیشرفت یافته است و با جهانی شدن تولید

موفقیت در صنعت مدرن منوط به توانایی انتقال نتایج تحقیقات علمی و تکنولوژیکی به . ها گردیده است فناوري

علی کاوه، (ت پذیردها صور فرآیند تولیدات صنعتی بوده که باید با تولید موثر و باال و استفاده از بهترین فناوري

در وضعیت اقتصادي جدید، "در مجله اقتصاد دیجیتالی بیان کرده که  1در همین راستا دان تپاسکات). 1378

کار و یادگیري سریعا به یک فعالیت . دقیقه، کارآمدي الزم را دارا هستید 15شوید و براي  شما فارغ التحصیل می

در عصر حاضر بی سواد کسی نیست "موضوع را مطرح کرده است که نیز این  2راریک هوفر ".شود واحد تبدیل می

  .)همان("که یاد نگرفته باشد، بلکه کسی است که نیاموخته باشد که چگونه باید یاد بگیرد

 فراگیران دروس فنی و مهارتی سازي آماده بر اهمیت صراحت به رسمی نیز گزارشات و ها بیانیه از بسیاري در

مداوم  یادگیري دهد، می نشان تعاریف به نگاهی. است شده مداوم تأکید یادگیرنده اهدافبه  نیل راستاي در

فرایند  یک طریق از را انسانی پتانسیل توسعه یادگیري مداوم، است آمده تعریف در. است پیچیده مفهومی

 در سراسر که دهد می را فهم و ها مهارت ها، ارزش کسب دانش، قدرت افراد به و نماید می تحریک مستمر حمایتی

 به آن را محیط، و شرایط وظایف، کلیه از بردن لذت و اطمینان، خالقیت با و داشت خواهند نیاز آنها به زندگی

) 2008، 7کانن و 6کیلی از نقل به 2010، 5دمیرل و 4کاسکان(در همین راستا  ).2009، 3کولینز(برد خواهند کار

 در یادگیري تنها مختص را آن و دهند می نسبت فرد زندگی طول در یادگیريبه  را العمر، مادام یادگیري عبارت

 آموزش در که محور، آنچه فراگیر یادگیري بنابراین. دانند نمی کار محیط شده در کسب دانش یا و تحصیل زمان

 هم خودشان یادگیري توسط جهت هایی مهارت و ها نگرش به تجهیز افراد است، اهمیت حایز رسمی آموزشگاهی

 هاي زمینه در که یادگیري موضوع این به نگرش ایجاد و است تحصیل از از فراغت بعد هم و رسمی آموزش در

 مدل این در. افتد می اتفاق خانواده و کار محیط جامعه،  در علمی و هم غیر جلسات در هم متنوعی خیلی

 متون، و مرور جستجو مهارت نقادانه، ارزیابی هاي مهارت سواد اطالعاتی، مهارت داراي باید مداوم یادگیرنده

 مبتنی و یادگیري کامپیوتر کمک به یادگیري جلسات محور، یادگیري فراگیر تحقیقاتی، هاي طرح انجام مهارت

  . )همان(باشد مسأله بر مبتنی و یادگیري فراشناختی مهارت تمرین وب، بر

                                                           
1
 .Dan tepaskat 

2
 .Rarik hofer 

3 .Collins 
4 .Coskun 
5 .Demirel 
6 .Kiley 
7 .Cannon 
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  ها مرور پیشینه-3

 تربیت جهت در ایران هاي رسمی در آموزش دوره درسی برنامه که دهد می نشان مستندات بررسی

 در ایران، آموزش با ارتباط در کیفی مطالعه در یک همکاران و توکل. نماید نمی عمل مداوم به خوبی یادگیرندگان

. اند نموده اشاره آموزشی در نظام نوآورانه برنامه درسی فقدان بر مبنی مطالعه، در کنندگان مشارکت به نگرانی

 و تدریس هاي شیوه محتوا، در عموماً در ایران ي رسمیها آموزش درسی برنامه هنوز که هستند آنان مدعی

 در مقایسه استانداردها و است شده درسی توسعه برنامه به کمی توجه که طوري به است؛ ضعیف سیستم ارزیابی

 قرار رضایت بخشی سطح در هلند مانند اروپایی کشورهاي از و برخی انگلستان آمریکا، جمله از کشورها دیگر با

 باید برنامه درسی که است نموده پیشنهاد درسی، برنامه وضعیت تغییر در بر تأکید ضمن مطالعه این نتایج. ندارد

 مداوم ثمربخش، یادگیري فرایند یک در فعال کنندگان عنوان مشارکت به فراگیران نمودن درگیر سمت به

  ).1385به نقل از توکلی و ترابی،  1390مهر و همکاران،  محمدي(نماید حرکت

ها و  اي هنرآموزان هنرستان پیشرفت حرفه"در پژوهشی تحت عنوان ) 1395(فر عالوه بر این، عظمتی و امینی

ها  هاي آموزش و پرورش جهت دایر کردن هنرستان معتقدند بخش زیادي از هزینه "تاثیر آن بر کارایی هنرجویان

اي و کاردانش تحصیل  حرفهو هاي فنی آموز در هنرستان و تجهیز آن صرف شده و ساالنه تعداد زیادي دانش

اما متاسفانه در بسیاري از کشورهاي در حال توسعه از جمله ایران، این بخش از آموزش و پرورش به . کنند می

ضعف هنرجویان در ارائه . وفق عمل کنددالیل بسیاري نتوانسته است در پرورش نیروي انسانی بازار کار، م

ها است که یکی از علل اصلی آن عدم توجه  تولیدات نوآورانه و کارآفرینی نشان دهنده عملکرد نامطلوب هنرستان

هاي به روز در  هاي صنعت، خدمات و کشاورزي و نبود آموزش به نیازهاي در حال تغییر بازارکار در بخش

هاي یادگیري مداوم در   اي براي آموزش و بهبود شایستگی بنابراین تدوین برنامه .اي است حرفهو هاي فنی آموزش

  . ها مورد نیاز است هنرستان

 نیاز مورد هاي مهارت باید تخصصی، دانش بر عالوه ها مذکور، هنرجویان هنرستان هاي چالش وجود به نظر

گیري کرد که موفقیت   توان نتیجه س میپ. نمایند کسب سه ساله هنرستان دوره طول در را مداوم یادگیري براي

هاي فکري است که در عین حال از لوازم  اي از مهارت کارگیري مجموعهاي مستلزم ب وحرفه هاي فنی در آموزش

 بر تا کرده بررسی را مداوم یادگیري هاي شایستگی دارد سعی حاضر بنابراین پژوهش .آموزش مداوم هستند

 کارآمدتر مهندسانی تربیت سمت به حرکت براي درسی ریزان  برنامه به را الزم راهکارهاي بتواند نتایج، این اساس

  .نماید پیشنهاد تر الیق و
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هاي مهارتی، به  مداوم در آموزش یادگیري پیرامونتوسط اندیشمندان  شده انجام برخی مطالعات

  )1998، 1کاتن( مثال عنوان به. کسب کنندهایی اشاره شد که فراگیران بایستی در دوران تحصیل  شایستگی

 به مثبت هاي نگرش توسعه را مداوم یادگیري هاي مهارت به بخشیدن قوت و تحکیم براي ضروري هاي فعالیت

 استراتژي و مطالعه هاي مهارت مستقل، یادگیري و کردن صحبت دادن، گوش نوشتن، خواندن، یادگیري،

 هاي مهارت از جنبه سه) 2009 ،2فیندلی. (است نموده بیان فراشناخت و تفکر عالی هاي مهارت یادگیري،

 انتقادي تفکر نویسی، هدف زمان، مدیریت جستجو، هاي مهارت( خودتنظیمی توانمندي شامل را مداوم یادگیرنده

 و )خودراهبر در یادگیري شدن توانا براي موضوعات با کافی انس( مداوم موضوعات جستجوي و تسلط ،)غیره و

مهر و همکاران،  محمدي(. است معرفی کرده مهم، وضعیتی در عملکرد مؤثر کنترل براي فرد توانایی به اطمینان

هاي  توانمندي در ایجاد را آموزشی تداوم و العمر یادگیري مادام )1385همکاران،  و از یزدانی نقل به 1390

و  مختلف منابع از اطالعات بازیافت و جستجو یادگیري سطحی، برابر در عمیق یادگیري خودراهبر، یادگیري

 ارتباطات جستجوي با همراه موجود، دانش ادغام ها، کورکورانه آن پذیرفتن برابر در مطالب نقادانه مرور روزآمد،

  . اند نموده معرفی یادگیري خودارزیابی و آنها بین

نهایت  در مشابه انجام گرفت، موارد ادغام و تکراري کدهاي از حذف بعد که کدهاي عنوان شده تحلیل در

 نگرش به و آگاهی: از بودند عبارت ها مایه درون این. داده شدند قرار اصلی مایه درون پنج در آمده دست به کدهاي

 هاي خودراهبر، مهارت سواد اطالعاتی، مهارت تفکر انتقادي و مهارت عملی، مهارت یادگیري دانش و علم پویایی

  .اند شده ادامه توصیف در جداگانه بطور اي که حرفه بینارتباطی 

  

  آگاهی و نگرش به پویایی علم و دانش 3-1

 و آگاهی مؤثر نقش محققان. است دانش و علم پویایی به نگرش و آگاهی مطالعه این در مایه درون اولین

راستا،  این در. اند داده قرار تأکید مورد در یادگیري مداوم را علمی تعصب عدم و دانش پویایی به نگرش داشتن

 به شود می آن تشدید دنبال به که تغییراتی و شدن جهانی مسأله و توسعه فناوري دارد، می بیان) 2000( 3رسباچ

 نیمه شده، انجام هاي اساس بررسی بر. است دانش کوتاه عمر نیمه و هاي علمی آموخته سریع شدن منسوخ معناي

سال  5 فقط شغلی و اي حرفه تخصصی آموزش و عمر نیمه سال، 20 تقریباً در مدارس شده کسب دانش عمر

نیازهاي  و علمی مطالب کردن دنبال در فرد یادگیري محرك به مثبت نگرش و انگیزه بنابراین داشتن. است

 قرار توجه مورد باید نیز نگرش در بلکه ها و مهارت دانش در تنها نه یادگیري تداوم). همان(است یادگیري مداوم

                                                           
1. Cotten 
2 .Findley   
3.Rossbach 
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 بین در یادگیري مداوم در مؤثر عنوان عوامل به را پشتکار و انگیزه داشتن) 2010( 2دمیرل و 1کاسکان. گیرد

  .باشد مداوم یادگیري به او تمایل بیانگر تواند فراگیر می در عوامل این وجود دادند نشان و کردند فراگیران بررسی

  خودراهبر یادگیري 3-2

 حجم وسیع. است شده تبدیل در آموزش برجسته موضوعات از یکی به خودراهبر اخیر، یادگیري هاي دهه در

 این سنتی هاي روش با توان دیگر نمی دهد که می سمت سوق این را به آموزشی هاي نظام بشري، دانش و اطالعات

 شد خواهد باعث به یادگیرندگان خودراهبر تبدیل فراگیران بنابراین،. کرد منتقل فراگیران به را دانش وسیع حجم

یادگیري  خودراهبري در افزایش .کنند تعیین موجود خود را متناسب با دانش یادگیري اهداف نیازها و که بتوانند

 آموزان دانش بنابراین، .شود آموزان می دانش در همیشگی یادگیري تداوم نهایت، در و تحصیلی پیشرفت باعث

 خود در یادگیري مداوم به مربوط هاي ارتقاء مهارت ايبر الزم هاي حمایت و ها آموزش دریافت نیازمند

 همراه اغلب خودراهبر یادگیري آموزشی، اصطالح تمایل و گیري جهت این در). 1395اسماعیلی و افیونی، (هستند

هاي یادگیري،  یادگیري مستقل، یادگیري خودمختار، مطالعه شخصی، پروژه مانند متنوع آموزشی مفاهیم با

هاي مختلفی را از  ها و تحلیل شود و بسیاري از نویسندگان دیدگاه آموزش فردي استفاده میتدریسی و  خود

  ).همان(اند یادگیري خودراهبر فراهم کرده

مزایاي یادگیري خودراهبر . یادگیري خودراهبر به عنوان ابزار یادگیري مداوم داراي مزایاي بسیاري است

هاي یادگیري مداوم  ، خودکار بودن، انگیزش و توسعه مهارتاعتماد به نفس افزایش قدرت انتخاب،: شامل

این نوع یادگیري فراگیران را تشویق به توسعه توانایی خود براي ارزیابی نقایص دانش خود کرده و سپس . باشد می

د به لذا فراگیران در طی این فرآین. توانند براي رفع نقایص فوق موثر باشند پردازد که می به جستجوي منابعی می

ابتکار خود در تشخیص نیازها، تدوین و فرموله کردن اهداف یادگیري، شناسایی منابع براي یادگیري، انتخاب و 

بنابراین نقش آموزشگر . شوند هاي یادگیري، یادگیري و ارزشیابی نتایج یادگیري سهیم می سازي استراتژي پیاده

کارشکی و (شود  جهت محیط یادگیري خودراهبر می حرکت از یک فرد دانا در صحنه یادگیري به راهنمایی در

  ).1390گراوند، 

یادگیري خودراهبر، از یک طرف به عنوان یک فرآیند، شکلی از یادگیري است که در آن  3به نظر بروکفیلد

شان را بر عهده دارند و از طرف دیگر به  ریزي، اجرا و ارزشیابی تجارب یادگیري یادگیرندگان مسولیت اصلی برنامه

به (باشد و درون عامل می) ندهدرون راهبري شو(عنوان یک فرآورده، هدف آن تبدیل کردن افراد به یک یادگیرنده 

در یادگیري خودراهبر به تدریج کنترل از استادان به یادگیرندگان در هدف ). 1393نقل از یوسفی و گردان شکن، 

هاي یادگیري در خصوص مطالبی که ارزش یادگیري دارند و نیز  گذاري یادگیرندگان در هدف. منتقل می شود

                                                           
1.Coskun 
2.Demirel 
3 .Brokfild 
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یکی از مهمترین وظایف . چارچوب خاص از استقالل بسیاري برخوردارند نحوه انجام یک تکلیف یادگیري در یک

معلمان باید به افزایش آگاهی . ، افزایش توانمندي یادگیرندگان براي دستیابی به خودراهبري استمعلمان

اي ه فراگیران نیازمند دریافت آموزش. فراگیران از نقش فردي خویش در فرایند یادگیري توجه ویژه مبذول دارند

هاي مربوط به آن در خود  هاي الزم براي ایجاد مهارت رسمی مربوط به یادگیري خودراهبر و حمایت

  ).1390قاسمی و همکاران، (هستند

رود  شود زیرا انتظار می هاي مهارتی محسوب می ارتقاء یادگیري خودراهبر، یکی از اهداف مهم آموزش

که بدون قرار گرفتن در یک نظام آموزشی ویژه، بتوانند هاي فردي برسند  فراگیران به سطحی از توانمندي

نیازهاي آموزشی خود را شناسایی کرده و براي بدست آوردن آن بکوشند و در نهایت، یادگیري خود را مورد 

ها تبدیل فراگیران به یادگیرندگان خودراهبر  عالوه بر این). 1393یوسفی و گردان شکن، (ارزشیابی قرار دهند 

ارتقاي . ها بتوانند نیازها و اهداف یادگیري خود را متناسب با دانش موجود تعیین کنند د شد که آنباعث خواه

هاي زودبازده با دیرپایی کم، به  سطح خودراهبري در یادگیري باعث تداوم یادگیري و تبدیل آن از یادگیري

  ). 1390فیروزیان اصل، (هاي پایا با دامنه وسیع شود یادگیري

شود که اگر در  اي فراگیران محسوب می هاي حرفه بودن در یادگیري یکی از مهمترین صالحیتخودراهبر 

شود که آنها حتی پس از خروج از نظام آموزش رسمی نیز دانش و صالحیت  یادگیري، خودراهبر باشند موجب می

فعالی هستند که میل قوي  هاي افراد داراي سطوح باالي یادگیري خودراهبر، یادگیرنده. خود را بروز رسانی کنند

هاي الزم براي درگیري در  کنند و داراي توانمندي هاي حل مساله استفاده می براي یادگیري دارند، از مهارت

یادگیرندگان خودراهبر افرادي فعال و ). 1395اسماعیلی و افیونی، (هاي یادگیري مستقل هستند فعالیت

نه براي یادگیري واکنشی، ابتکار عمل یادگیري را به دست خودجوش هستند که به جاي انتظار کشیدن منفعال

شان پایدار و با دوام  گیرند، یادگیري آنها هدفمند و معنادار است و با توجه به انگیزه باالیی که دارند، یادگیري می

گیري پذیري بیشتري دارند و از فرآیند خودتنظیمی در یاد این قبیل افراد در زندگی خود نیز مسئولیت. است

  ).همان(گیرند خویش بهره می

 

 اطالعاتی سواد 3-3

 در .است شده ذکر مداوم یادگیرنده نیاز مورد هاي شایستگی از یکی عنوان به پژوهش این در اطالعاتی سواد

 مهارت عنوان به را فنی کاربردي اطالعات و اطالعاتی سواد ،1یونیووك-سازمان بین المللی یونسکو ،1996 سال

همکاران، سواد اطالعاتی را  و 2جورج. است کرده اي مشخص هاي فنی و حرفه آموزش براي اصلی و برجسته

 اطالعات مناسب یافتن جهت اطالعاتی هاي شاهراه به توانایی دستیابی اطالعات، شامل فناوري از استفاده مهارت

                                                           
1 . UNEVOC 
2 . George 
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به نقل از (نمودند تعریف گروهی ارتباطات از استفاده آن همچنین از استفاده و اینترنت به دستیابی خود، نیاز با

   ).1390مهر و همکاران،  محمدي

 بیان مداوم، یادگیري مبناي عنوان به اطالعاتی سواد معرفی با آمریکا، پژوهشی و علمی اي کتابخانه انجمن

 داشتن و فردي کندوکاوهاي گسترش اطالعات، محتواي بر تسلط به قادر را یادگیرندگان اطالعاتی سواد دارد، می

   ).همان(نماید می یادگیري بر بیشتر کنترل

 است، بلکه مفید فراگیران حال به کنیم می فکر که باشد مطالبی تدریس نباید هدف اولین آموزش، این در

 دارند، نیاز آنچه را بخواهند، که زمانی هر در خود ، تا»بگیرند یاد چگونه« که  بیاموزیم آنان به باید چیز هر از قبل

 و بین المللی آموزش کمیسیون راستا، همین در). 1387 پریرخ، و میرحسینی به نقل از 1382 رستگار،(بیاموزند 

 جامعۀ به پرورش آموزش و قلمرو در را اساسی ایدة دو به توجه یکم، و بیست قرن در تغییر براي یونسکو پرورش

 دادن، انجام براي دانستن، یادگیري براي یادگیري یعنی یادگیري، رکن چهار-1: است کرده توصیه کنونی جهانی

 ،1مکلین(مداوم  یادگیري-2 براي زیستن یادگیري و دیگران با زندگی براي و یکدیگر با زندگی براي یادگیري

  ). 1387 پریرخ، و میرحسینی به نقل از 1379

 کسب براي هایی مهارت داشتن بلکه کند، نمی برآورده را مراجعان اطالعاتی به تنهایی نیازهاي اطالعاتی منابع

آموزشگاهی،  توسط هنرآموزان ها مهارت این آموزش. ضروري است کاربران براي آنها و ارزیابی منابع از اطالعات

  .شود می رهنمون اطالعاتی سواد از استفاده با انتقادي تفکر مهارت کسب سوي به را هنرجویان

  

  تفکر انتقادي 3-4

 هاي نوشته. شد مطرح میالد، از قبل سال 350حدود  در فالسفه برخی توسط بار نخستین انتقادي تفکر

 در آنان هاي فلسفه .کرد می تشویق مفاهیم ها و نظریه اکتشاف به را آنها شاگردان ارسطو، و سقراط، افالطون

 امر ظاهر در که نیست چیزي آن قضایا ها و واقعیت تحلیل و تجزیه نهایی نتیجه غالبا که بود این مطلب بردارنده

 منظور به آن، با توام گیري تصمیم و یک واقعیت به مربوط قضایاي تحلیل و تجزیه و کندوکاو. رسد می نظر به

  ).1390مهر و همکاران،  محمدي(ضروري است گیري، تصمیم هر مخاطرات و مزایا کندوکاو کامل

سازد و آمادگی آنها را براي  تفکر انتقادي به عنوان ابزار یادگیري، فراگیران را با هنر استدالل و منطق آشنا می

هاي الزم براي بهتر زیستن و بهتر درك کردن را نیز  دهد و مهارت هاي پویاي خارج از کالس افزایش می موقعیت

دیویی، تفکر انتقادي را بررسی فعال، ). 1393اهیمی، شاهجویی، جالل منش و ابر(دهد در اختیار آنها قرار می

داند که بر اساس یک سري دالیل حمایت کننده و نتایج حاصل از آن  دقیق و پایدار هر باور با دانش فرضی می

                                                           
1 .Maklin 
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تفکر انتقادي، هنر تحلیل و . گرایی است به اعتقاد وي، تفکر انتقادي ناظر به قضاوت و التزام به شک. شود ایجاد می

هاي شناختی تحلیل، ارزشیابی،  این نوع تفکر دربردارنده مهارت. زیابی تفکر در جهت بهبود بخشیدن به آن استار

تفکر انتقادي یک فرآیند شناختی است که فرد طی ). همان(استنباط، استدالل قیاسی و استدالل استقرایی است

گیري  گیري از آنها به قضاوت و تصمیم آن با بررسی دالیل و تجزیه و تحلیل اطالعات در دسترس و نتیجه

دار است که سبب حل مشکالت و  به عبارت دیگر، تفکر انتقادي یک فرآیند قضاوت خودتنظیم و هدف. پردازد می

ها و شرایط و نیز ارزیابی و  و براي تحلیل اطالعات پیچیده، ارزیابی موقعیت.  شود گیري مناسب در فرد می تصمیم

تفکر انتقادي باعث ). 1393شاهجویی، جالل منش و ابراهیمی، (فید و ضروري استاجراي اعمال مناسب، م

همچنین باعث توسعه ]. 24،25[شود فراگیران درباره رشته تخصصی خود دانش یا اطالعات کافی داشته باشند می

اگیران هاي مختلف و یادگیري مداوم در فر گیري، بهره بردن از دیدگاه توانایی پژوهش، حل مساله، تصمیم

با این . شود تا فراگیران قادر به حل مشکالت علمی و عملی باشند ها باعث می مجموع این قابلیت. شود می

هاي آموزشی  محسوب  هاي تفکر انتقادي، بازخورد ارزشمندي در برنامه مشخصات، افزایش و توسعه مهارت

  ).1390مهر و همکاران،  محمدي(شود می

 

  اي حرفه هاي ارتباطی بین مهارت 3-5

براي داشتن آموزش مداوم اثربخش، هنرجویان باید ابعاد گوناگون شغلی، اجتماعی و اقتصادي و حتی ابعاد 

تواند  اي می در این میان نقش ارتباطات حرفه. سیاسی را مورد توجه قرار دهند تا نتایج مثبت آموزش تظاهر گردد

افزایش کارایی صنایع در گرو افزایش کارایی منابع . دعامل مهمی در فرآیند آموزش مداوم هنرجویان بشمار آی

انسانی بوده و افزایش کارایی منابع انسانی در گرو آموزش و توسعه دانش و مهارت و ایجاد رفتارهاي مطلوب براي 

  .اي است انجام موفقیت آمیز مشاغل از طریق مهارت ارتباطی حرفه

 جایگاه دنیا هاي مورد نیاز آموزش مداوم در کی از مهارتبه عنوان ی ارتباطی هاي مهارت بحث که وجودي با

 گنجانده ها ایران این مهارت اي فنی حرفه هاي آموزش رسمی برنامه در است کرده پیدا را رشدي به رو و مهم

 و شده اثبات کشورها از بسیاري در ارتباطی هاي مهارت آموزش بودن مفید که است حالی در ایناست و  نشده

قودجانی، (شده است تلقی فراوان دستاوردهاي با کوچک گذاري سرمایه یک عنوان به ارتباطی هاي مهارت آموزش

1380.(  

 کمی نقش تجربه فردي و بوده یادگیري قابل و اکتسابی عمدتاً ارتباطی، هاي طبق مطالعات انجام شده مهارت

بر ). 13و5(شوند  داده آموزش باید و توانند می ها، مهارتاین  اعتقاد بسیاري از محققان، به دارد و آنها ارتقاي در

ارتباط  هاي مؤلفه باید آن، خاص مقتضیات به بنا کند در هر فرهنگی، جهانی یونسکو توصیه می این اساس سازمان



 

 

 هشتمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه آموزش و یادگیري مداوم 

 چمران اھواز دانشگاه شھید
 ١٣٩۵ اسفند ۵و  ۴

 

891 

 

زمانی، شمس، معظم، (کرد تنظیم اساس آن را بر ارتباطی هاي مهارت تدریس هاي شیوه و استخراج را صحیح

1383.(  

 اصلی هاي حیطه از یکی عنوان به را ارتباطات حیطه اي، حرفه بین همکاري در ارزیابی همکارانش و 1کران

 و محترمانه ارتباط برقراري مدیران، و تیم اعضاي با موثر ارتباط برقراري توانایی بر و تعیین اي حرفه بین همکاري

زمانی، به نقل از (است نموده تاکید اطالعات فناوري کتبی، شفاهی،) ارتباط برقراري هاي استراتژي از استفاده

 بین همکاري هاي فعالیت براي را اساسی مهارت دو خود، ي مطالعه در همکاران و 2سوتر). 1383شمس، معظم، 

 و داند می اي حرفه بین هاي مهارت ترین اساسی را نقش درك بر تاکید نیز و ارتباطات وي اند، کرده تعیین اي حرفه

 در همچنین وي. دارد بسزایی تاثیر کاري تیم عملکرد نیز و کیفیت پروژه پیامدهاي بر مهارت دو این است معتقد

 فرهنگ از مختلف افراد نظرات اختالف رفع منظور به مذاکره توانایی بر اي، ارتباطی بین حرفه هاي مهارت ارزیابی

  ).همان(کند می تلقی اساسی مختلف هاي حرفه نیز و متفاوت هاي

  

  شناسی مطالعه روش-4

هاي  در این راستا، ابتدا محقق فلسفه آموزش. تحلیلی استفاده شده است-در این پژوهش از روش توصیفی

هاي مختلف آموزش مداوم  هاي مختلف آن را توصیف کرده، سپس کوشیده است جنبه اي و جنبه وحرفه فنی

اي  وحرفه هاي فنی مورد نیاز آموزش مداوم در آموزشهاي  مشخص گردد و در ادامه با رویکردي تحلیلی، شایستگی

  .تشریح شده است

  

 ها یافته-5

هاي مبتنی بر آموزش رسمی را به عنوان  رسانی و فراشناختی، دیگر روش هاي نو نسبت به نظام اطالع نگرش

اگیري در نظام این امر به دلیل نداشتن شور و شوق الزم براي فر. پذیرد تنها عامل انتقال و پرورش دانش نمی

. آموزش رسمی و کوتاه بودن عمر مفید اطالعات دانش فرا گرفته شده در عصر تغییرات سریع و شگرف است

ها و شرایط پیش آمده در زندگی  یادگیري از نوع شخصی و خودجوش که مبتنی بر نیازها، انتظارات، خواسته

هایی که  ه بر محوریت فرد یادگیرنده و تفاوتشود ک فردي است، واکنشی در مقابل نظام رسمی آموزش تلقی می

در . آموزي جدید است داشتن حق انتخاب جزء الینفک نظام سواد. سازد، استوار است فرد را از دیگران متمایز می

با توجه به تغییر . تواند به فرآیند یادگیري انگیزه دهد آموزي جدید داشتن حق انتخاب از طرق مختلف می سواد

                                                           
1 .Kran 
2 .Soter 
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گر یادگیري در نظام یادگیري مداوم، مشخص  دهنده دانش در نظام رسمی آموزش به هدایت انتقالنقش معلم از 

تر از نقش سنتی او در کالس درس است و حیطه نفوذ وي نه  هاي یادگیري پررنگ شود که نقش معلم در نظام می

از (نتقال آموزش و امکانات آن ا. یابد فقط به مدرسه، که به تمام اوقات و شرایط راهنمایی در یادگیري تسري می

به یادگیري باید به صورت فرآیندي باشد که اجبار را به انتخاب و اختیار و رنج ) جمله مواد و منابع آموزشی

یادگیري در نظام رسمی آموزش را به لذت از یادگیري و منوط بودن آموزش به معلم و مدرسه را به خودمدیریتی 

  .و خودگستري تبدیل کند

 سه در را ها شایستگی توان این میهاي مورد نیاز یادگیري مداوم،  از شایستگی آمده دست به نتایج اساس بر

 :نمود بیان زیر شرح به مداوم یادگیري براي الزم هاي نگرش و ها مهارت دانش، دسته

 پیش دانش تخصصی، دانش شامل که آورد می وجود به یادگیري تداوم براي اساسی که دانشی :دانش-الف

 هاي مهارت دانش عملکرد، بر بازتاب طریق از خود علمی قوت و ضعف به نسبت دانش زمینه، پس و زمینه

 .است زمان مدیریت و مطالعاتی

مهارت  شامل پژوهش این در که است هایی مستلزم مهارت یادگیري تداوم دانش، بر عالوه :ها مهارت- ب

 مهارت ،انتقادي تفکر اطالعاتی، مهارت سواد خالقیت، مهارت مهارت فراشناخت، مهارت خودراهبر، یادگیري

 .بود کار محیط در اي حرفه بین مهارت یادگیري و و مهارت فنی، دانش تلفیقی مهارت یادگیري اي، حرفه ارتباطی

نیز  نگرشها برخی وجود بلکه ،دارد نیاز را شده مهارتهاي یاد و دانش تنها نه یادگیري تداوم :ها نگرش-ج

 علم و تغییرات برابر در پذیري انعطاف دانش، و علم به پویایی نگرش همچون مواردي پژوهش این در .دارد ضرورت

داشتن  انتقادي، تفکر روحیه خالقیت، روحیه و پیشرفت، یادگیري به مثبت نگرش علمی، تعصب عدم و دانش

  .بود جامعه به گویی پاسخ و کنجکاوي روحیه

 آموختگان دانش در مداوم نیاز یادگیري مورد هاي شایستگی توجه به لزوم آموزش بر اساس مطالب فوق و با

و  آموزشی هاي برنامه ارائه با درسی ریزان و برنامه گذاران سیاست شود می پیشنهاد، سه ساله هنرستان دوره

 فراهم ها هنرجویان هنرستان در ها شایستگی این جهت رشد را مناسبی فرصت اثربخش، راهبردهاي طراحی

 .نمایند

  

  گیري نتیجه-6

هاي نوین و موثر تدریس  هنرآموزان باید از امکانات موجود حداکثر استفاده را نموده و با استفاده از شیوه

زیرا اگر اطالعات و دانش هنرآموزان بروز  .هاي مورد نیاز آموزش مداوم را در هنرجویان پرورش دهند شایسستگی

هاي الزم براي کار در هر رشته را در اختیار  رسانی بهتري نسبت به آینده شغلی و توانایی توانند اطالع شود می
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هاي تخصصی آموزش  هاي ضمن خدمت به منظور آشنایی هنرآموزان با مهارت برگزاري دوره. هنرجویان قرار دهند

تجهیزات و  کارگیريي در روش صحیح با تحوالت فناوري و نیازهاي بازار کار باشد، نقش موثرمداوم که مطابق ب

هاي  و همچنین بهبود فرآیند آموزش و روش داشته به هنرجویان ها افزایش سطح آگاهی و مهارت امکانات براي

 .را در پی داردهاي تخصصی  تدریس نوین مهارت

هاي آموزشی و ضمن خدمت هنرآموزان موجب بهبود اثربخشی و  دورهبرخی از مواردي که گنجاندن آن در 

  :ها خواهد شد به شرح زیر است کارایی این دوره

 ها برگزاري مستمر و مداوم دوره 

 گنجاندن مباحث جدید متناسب با تحوالت جامعه 

 هاي نوین تدریس مطالب روش 

 هاي و بازار کارهاي عملی با تحوالت صنعت، فناور راهکارهاي همگام کردن آموزش 

 هاي چندگانه هاي هنرآموزان براي انجام مسئولیت تقویت مهارت 

 هاي مورد نیاز آن هاي شغلی و مهارت آگاهی دادن از موقعیت 

  

  و مآخذ منابع-7

. یادگیري خودراهبر ابزار تحقق توسعه منابع انسانی). 1394(فروهر، محمد؛ بلوچ، امان اهللا و رجائی پور، سعید -1

شیراز . موسسه عالی علوم و فناوري خوارزمی. پیشرفتها، نوآوریها و چالشها. همایش بین المللی مدیریتاولین 

  5ص). 1394(

، ص 2، جلد1مجله آموزش مهندسی ایران، شماره . اي یادگیري مداوم براي مهندسان حرفه). 1378(کاوه، علی -2

49-31  

هاي مورد  جستاري بر شایستگی). 1390(وشدل، علیرضا پور، عباس؛ خ مهر،مژگان؛ ملکی، حسن؛ عباس محمدي-3

  8، شماره11نیاز یادگیري مادام العمر در دانشجویان پزشکی عمومی، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، دوره

همایش . یادگیري خودراهبر به مثابه ابزار یادگیري مادام العمر). 1395(قربان اسماعیلی، مهناز؛ افیونی، بدري -4

  8دوره . آموزشملی 

آزمون ساختار عاملی یادگیري خودراهبري در دانشجویان و ). 1391(کارشکی، حسن و امیدي نجف آبادي، مریم -5

  59-74ص ). 4( 4. هاي کاربردي روانشناختی فصلنامه پژوهش. رابطه آن با انگیزش تحصیلی
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هنجاریابی مقیاس ). 1390(، مریم قاسمی، غالمرضا؛ یوسفی، علیرضا؛ یارمحمدیان، محمدحسین؛ گردان شکن-6

). 9(11. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. یادگیري خودراهبر در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  1030- 1039ص

. هاي سازمانی نقش میانجی فراشناخت و یادگیري خودراهبر در اثربخشی آموزش). 1390(فیروزیان اصل، محمود -7

  .شناسی آموزش سازمانی تهران، موسسه آفاق صنعتنخستین همایش آسیب 

 و جایگاه ایران در ابتدایی آموزش نوین نظام تحصیلی، ارزشیابی). 1387(مهري پریرخ  میرحسینی، ناهید و-8

،ص 4، شماره11دوره ع رسانی، اطال و کتابداري فصلنامۀ. پژوهش یک از گزارشی: آن در مدارس هاي کتابخانه

188 -155  

ارتباط گرایش به تفکر انتقادي و ). 1393(سمیرا؛ جالل منش، شمس الملوك؛ ابراهیمی، ابراهیم  شاهجویی،-9

پژوهشی - فصلنامه علمی. هاي ارتباطی میان ردي در دانشجویان پرستاري دانشگاه آزاد تهران پزشکی مهارت

  3شماره. دوره سوم. انجمن علمی پرستاري ایران

 نامه دکتراي پایان. اصفهان شهر در پزشکان ارتباط نحوه از بیماران رضایت یبررس). 1380(قودجانی، زمانیار -10

  .اصفهان پزشکی علوم دانشگاه: اصفهان. اي حرفه

 راهکاري عنوان به پزشکان به ارتباطی هاي مهارت آموزش). 1383(زمانی،احمدرضا؛ شمس، بهزاد؛ معظم، الهام -11

 15دوره. 11شماره. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. مداوم آموزش براي الگویی: بیماران رضایت افزایش براي
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  فکري اسالم ۀبررسی تحلیلی مفهوم صیرورت نیک در منظوم

  هاي تربیتی آنو استنتاج داللت

  2، دکتر سید جالل هاشمی1عزیز سواري

  

  چکیده

ترین مسائل فلسفی از آغاز تفکر فلسفی بشر بوده و  از اصیل ترین و قدیمی صیرورت یا شدن یکی

ۀ صیرورت، نهاد جهان ناآرام، متحرك و بر اساس نظری .است رنگ کهنگی بر آن ننشسته تاکنون

بدون تردید پذیرش وجود  .جهان هستی هر لحظه در حال خلق شدن، نو شدن و تکوین است. پویاست

زیرا اگر انسان همانند هر  ي براي آموزش و پرورش خواهد داشت؛هاي بسیارصیرورت و شدن، داللت

یت وي است که مسیر حرکت و چگونگی صیرورت وقفه در صیرورت باشد، نوع ترباي در عالم، بیپدیده

، از دیدگاه اسالم تحلیل مفهوم صیرورت و بررسی انواع آن ضمن این پژوهش در. کنداو را مشخص می

هدفی غایی و یک داللت مهم، شناخت  .براي تعلیم و تربیت استنتاج شده اند صیرورت نیک هايداللت

از جهت دیگر پویایی،  .رائه شده استا »هیقرب ال«عنوان  زیرکه است  در عین حال متعالی براي تربیت

فراهم و ضروري می را براي انسان را  »آموزش و یادگیري مداوم« ۀزمینبستر و حرکت و تداوم هستی، 

ل زندگی ک وتربیت و یادگیري فقط محدود به دوران آموزش رسمی نمی شود،  فراینددر نتیجه  ؛دساز

  .می گیردیک فرد را در بر 

  

  .فکري اسالم، قرب الهی ۀصیرورت نیک، آموزش و یادگیري مداوم، منظوم: کلمات کلیدي

  

  مقدمه - 1

شدن و صیرورت یک ویژگی انسان شناخنی بسیار مهم است که الزم است هر نظام تربیتی مؤثري به آن 

ابراین در فرایند بن و شکوفایی را پیشفرض می گیردوجود استعدادهاي قابل رشد شدن براي انسان، . توجه نماید

و در راستاي  باشند انسان ایمان داشته»3شدن«مربی باید به امکانات تحول و نظام آموزشی و تعلیم و تربیت، 

. را طراحی و یا گزینش نمایندمناسب تربیتی هاي اصول و روشمتبلور ساختن و بهره گیري از آن مجموعه اي از 

شود، نامیده می) شدن(تعالی و گذر از وضع موجود که صیرورت با این وصف، در فلسفۀ تعلیم و تربیت نوعی 

  ).1: 1387یار، عبداهللا(دهد اساس تعلیم و تربیت را تشکیل می

                                                 
 )نویسنده مسئول( azizsawari@gmail.comگروه علوم تربیتی ، شهید چمران دانشگاهدانشجوي دکتراي   - 1

 j.hashemi@scu.ac.irگروه علوم تربیتی عضو هیات علمی ، شهید چمران اهواز دانشگاهاستادیار  - 2
3
-becoming 
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هاي فالسفه در طول تاریخ تفکر از آغاز تاکنون بوده است مشغولیها و دلیکی از دغدغه» شدن«صیرورت یا 

ی و هر چه در آن است در حال دگرگونی، تکوین و شدن این پرسش که هست). 48: 1380وال، ترجمۀ مهدوي،(

فلسفی بوده که گویی همچنان رنگ و بوي کهنگی بر آن پرسش هاي ترین است یا ثابت و ساکن، یکی از اساسی

شان نسبت به این و درك ننشسته و فالسفه و اندیشمندان از زمان پیش از سقراط تا به امروز به فراخور فهم

  .است هاي مختلف و گاه ضد و نقیضی ظاهر شدهاند و در این باره نظریهي متنوعی ارائه دادههاموضوع، پاسخ

برآمدند و تفکر فلسفی آغاز شد، » ماده المواد«وجوي ن زمان که نخستین فیلسوفان یونانی، به جستاز هما

اي است که در عالمی ه مادهاي فلسفی بوده است؛ چرا که جستجوي ماده المواد، به معناي نیاز بصیرورت مسئله

متغیر و متحول، نویدبخش امري ثابت و ماندگار باشد، امر ثابت و ماندگاري که بتوان آن را شناخت و تغییرات و 

وجه نیست اگر بگوییم مسئلۀ حرکت و صیرورت و نیز بنابراین بی. تحوالت را بر مبناي آن سنجید و وصف کرد

این مسئلۀ قدیمی از زمان . الیتغیر، قدمتی به اندازة خود اندیشۀ فلسفی داردوجه متضایف آن، یعنی امر ساکن و 

فالسفۀ پیش از سقراط، صورت بندي شد و در همان زمان به صورت پرسش فلسفی مستقلی در آثار دو چهرة 

  ).18: 1384هاشمی،(درخشان آن دوره یعنی پارمیندس و هراکلیتوس طرح گردید 

-یلسوفان یونانی قرن پنجم قبل از میالد، وقوع حرکت را در جهان انکار میاز ف 2و لوسیپوس1دسیپارمن

همۀ  4در مقابل هراکلیتوس. کردبا دالیل زیادي امتناع وقوع حرکت را اثبات میپارمنیدس شاگرد  3کردند و زنون

باره شنا کردن در شمرد و دوها میها و پیشرفتدید و نزاع را مادر حرکترا، چون آتش در تحرك مداوم می جهان

  ).49: 1358سروش، (انگاشت یک رودخانه را محال می

هاي تربیتی بسیاري براي آموزش و پرورش خواهد ، داللت»شدن«و » صیرورت«بدون تردید پذیرش وجود 

وقفه در صیرورت است، نوع تربیت است که مسیر حرکت و اي در عالم، بیاگر انسان همانند هر پدیده. داشت

در حقیقت بدون اعتقاد به این مبناي ). 12: 1391وجدانی و ایمانی، (کند صیرورت او را مشخص میچگونگی 

معنی و هر گونه عمل در حوزة تربیت، اساساً بی - یعنی امکان دگرگونی، تحول و تعالی انسانی –فلسفی مهم 

صیرورت « ضمن تحلیل مفهوم اتدر این پژوهش بر آنیم . مهمل گشته و خواه ناخواه با شکست مواجه خواهد شد

  .هاي آن را براي تعلیم و تربیت استنتاج نماییماسالمی، داللت مهم منابعمتون و در  »نیک

 

  

                                                 
1-Parmenides 
2-Leucippus 
3 -zeno 
4-Heraclitus 
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  مبناي نظري پژوهش - 2

جهان هستی هر لحظه در حال خلق . ، نهاد جهان ناآرام، متحرك و پویاست»صیرورت«بر اساس نظریۀ  

ایستایی و ثبات توهمی . ها وجود نداردرکودى در هیچ یک از پدیدهسکون و . شدن، نو شدن، تجدد و تکوین است

. کل هستی و هر چه در آن است در حال دگرگونی و شدن است. بیش نیست و تغییر و تحول اجتناب ناپذیر

  :هستند» تجلّی«و » خلع و لبس«مراتب مختلف وجود مرتباً در حال 

 گمانآندم هست گردد بی گردد جهان            هم درهر زمانی نیست می«

  »هست عالم دائماً در سیر و حبس            نیست خالی یک نفس از خلع و لبس  

  )گلشن راز شبستري(

آنجا که تمام دانشمندان الهى و مادى معتقدند حرکت دنیاى طبیعت، حرکتى کلى و همگانى است و  تا

همۀ موجودات طبیعت . )43: 1376مطهري، (دارد  کلیات و مواد این عالم حکومت قانون تحول بر تمام ذرات و

هستند، از این رو جهان طبیعت بر خالف ظاهر ثابت آن، واقعیتی ساکن، ) در زمان(نیز داراي وجود تدریجی 

جامد و الیتغیر نیست؛ بلکه تمام موجودات جهان، اموري پیوسته، متغیر، متحول و ناپایدارند که همواره در حال 

  ).56: 1390مبانی نظري سند تحول بنیادین جمهوري اسالمی ایران، (تند شدن و صیرورت هس

 خبر از نو شدن اندر بقاشود دنیا و ما                       بیهر نفس نو می«

  »نماید در جسدرسد                   مستمري میعمر همچون جوي نو نو می

  )مثنوي مولوي(

در حقیقت . باشدشمار آن قرار دارد، از این امر مستثنی نمیامکانات بی آدمی نیز که در این عالم و ما بین

عامل تحول و تغییر بر همۀ شئون انسانی حاکمیت دارد؛ زیرا انسان موجودي در زمان است؛ یعنی فقط از افق 

ن قرار دارد انسان در زمان و مکا). 53: 1380وال، ترجمۀ مهدوي، (شود و دایماً در صیرورت است زمان ادراك می

-شود که با فهمیدنیجو مطرح میانسان به عنوان وجودي پیشرو و کمال. و بنابراین تحول حاکم بر احوال اوست

موریس کروز، به نقل (کند یابد و بدین وسیله با هستی ارتباط پیدا میهاي خود به کشف امکانات تازه دست می

ره درصدد کشف اسرار ناشناخته این عالم بوده و با توجه به در نتیجه او هموا). 69: 1384از سلطان القرائی، 

گاه از تکاپو و ، هیچ»نیست«و حرکت به سوي آنچه فعالً » هست«که همانا گذشتن از آنچه » شدن«ویژگی نظریۀ 

  ). 5: 1387یار، عبداهللا(اي متوقف نخواهد شد شدن دست بر نداشته و در هیچ مرحله

  

 مرور پیشینه ها -3

 فلسـفی  آراي از گزارشـی «در مقالـه  ) 1385(، سـجادیه  »سیر و صیرورت در قـرآن « در مقاله) 1384(سید علوي 
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هـاي تربیتـی نظریـۀ    تبیـین داللـت  « ارشـد  ۀدر پایان نامـ ) 1387(یار ، عبداله»تربیتی داللتهاي و المتالهین صدر

بررسـی  «نامـۀ ارشـد   در پایـان  ) 1388(نـژاد   ، بـاقر »شناسـی اگزیستانسیالیسـم و نقـد آن   از منظر انسان» شدن«

تعریـف تربیـت   « ۀدر مقال) 1391(، اعرافی و موسوي »صیرورت انسان از دیدگاه قرآن و سنت و طرق وصول به آن

بررسی تحلیلی مبـانی نظـري ایـده یـادگیري     «دکتري  ۀدر رسال) 1395(، رحیمی »و تطبیق ان بر حرکت فلسفی

  .مرتبط با آن پرداخته اندبه بحث صیرورت و مفاهیم » مادام العمر

  

 روش پژوهش -4

  .اي و رویکرد و روش پژوهش تحلیلی و استنتاجی انجام شده استاین تحقیق با راهکار کتابخانه

  

 فته هاي پژوهشیا -5

 »ل و خاك بوده اهیـ قـرار داشـته و مـورد تغذ    وانیو ح اهیو در دل گ) 12/مومنون( میدر اصالب گ 

و معـرف   افتـه ی یتعلق گرفـت کـه صـورت آدمـ     نیپروردگار بر احضرت  ةاراد.  میانسان قرار گرفت

 و میدر رحم مادر قرار گـرفت  يو به صورت نطفه ا) یقدس ثیحد(میصفات آن حضرت گرد وجود و

از  يدر مرحلـه ا  میافتیو قامت و استوا ) 5/حج(لقه و مضغه درآمده عبه صورت  یمراحل یپس از ط

 یپـس از طـ   و) 29/حجـر ( میمنسوب به خدا بهره منـد شـد  وجود از مرحله استوا گذشته و از روح 

 »میآغاز کرد "هست ها"خود را از  ینهاده و زندگ يسرا نیمراحل رشد قدم در ا

 »        قـرآن هـیچ نمـی     ةهست ما از جهل نسبت بـه ایـن جهـان و پدیـده هـاي آن بـود و بـه فرمـود

نـاگزیر   ،زندگی و تداوم نبـود  اما با این هست جهل آلود امکان) 7/ نحل( شیء تعلمون ال دانستیم، 

تحت هدایت ها و ارشادات قرار گرفتیم تا از آن وضع بیرون آییم و از هست ها به شدن هـا برسـیم   

  .»است »صیرورت«که آن سیر در زبان قرآن همان 

  

   صیرورت واژة معناي -1-5

رود، صـیرورت  به کار میکه امري ساکن است  »وجود« اصطالحی عربی است که در مقابل )الصیروره( »صیرورت«

کند و از وضعی و شأنی به یک وضع یا شـأن دیگـري   پیدا می» تحول«و » حرکت«در واقع شأنی از وجود است که 

به طور کلی صیرورت عبـارت از تغییـرات   ). 5: 1387یار، عبداهللا(است  »شدن« معادل فارسی صیرورت، .آیددر می

و درونـی   لفـه هـاي مهـم   ؤممی تـوان از   بنابراین .شودالت دیگر میاست که باعث گذر از حالتی به ح» مستمري«

  :دو عامل زیر اشاره کرد صیرورت به

 تحرک 

  تغییر  

  .پیدا می کند »تغییر«و در نتیجه وضع موجود  رخ می دهد» حرکتی«ر هر صیرورت و شدنی به عبارت دیگر د  

، 254، 1424طباطبـایی،  (دانند می» قوه به فعلخروج تدریجی شئ از «و یا » تغییر تدریجی«در فلسفه حرکت را 

نیـز بـه   » تـدریج «است و فهم معنـاي  » نو به نو شدن«و » دگرگونی«همان » تغییر«مفهوم ). 226: 1378مصباح، 

اعرافـی و موسـوي،   (زمان وابسته است و تدریج همان زمانی بودن و پخش شدن و اشتداد در گسـترة زمـان اسـت    
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1391 :12  .(  

اسالمی جهان هستی را ساکن و غیر قابل تغییر ندانسته بلکه موجودات جهـان و همـۀ امـور را در حـال     بینی جهان

امـور و  (کارهـا   ۀکـه همـ   دباشـی  آگـاه ): 53 /شـورا (» الْأُمور تَصیرُ اللَّه إِلَى أَلَا«: است صیرورت و شدن معرفی کرده

دانـد کـه همانـا آرامـش و     مـی ) خـدا (ي کمـال مطلـق   ها را به سومقصد نهایی آن و می شوندخدا  يبه سو) اءیاش

  ). 56: 1390سند تحول بنیادین، مبانی نظري (پایان پروردگار است سعادت در سایۀ رحمت بی

کـه بیشـتر    1بیست و نه بار در قرآن مجید آمدهدر حدود  ،... )المصیر، تصیر، مصیرکم و (و مشتقات قرآنی آن  ریص

به این نکته نیز باید توجه کرد کـه چنـین نیسـت کـه      .استعمال شده است» دیدنگر«و » شدن«در معنا و مفهوم 

ر انـدازد؛  خود، مانند یک خودرو، مراحل قبلی را رها کند و هر چه را پیموده، پشت سـ ) صیرورت(انسان در حرکت 

ه درخـت،  چنـان کـ  . کنـد خود را پایه قرار می دهد و بر روي آن می بالـد و رشـد مـی    بلکه دست آوردهاي گذشتۀ

و آثـار   ، تعلـیم و تربیـت او  انسـان  ۀریشه را زیر پا می آورد و بر روي آن می ایستد و باال می آید؛  از این رو، گذشـت 

  ).67: 1389جوادي آملی، (علمی و عملی آن محفوظ است و دیر یا زود همگی ظهور خواهند کرد 

  

  اسالم فکري منظومۀ در واژگان مرتبط با صیرورت  -2-5

مـالك انتخـاب   . رکی با صیرورت دارند اشاره می شودی مشتانکه داراي مع یقرآن برخی از مفاهیم بخش به در این

  .و تحول است تدریجی ورت یعنی تغییر، حرکت، دارا بودن معنایی مشترك با مؤلفه هاي درونی صیراین مفاهیم

اغلـب  . ات و روایات بسیاري وجود دارنـد جهان هستی با تمام اجزایش، آی صیرورت و شدنِ ةدر تعالیم اسالمی دربار

: که در قرآن نشان از حرکت و دگرگونی دارند را می توان به مراتبی از صـیرورت تفسـیر نمـود، از جملـه    مفاهیمی 

سیر، اعاده، هجرت، رجع، رد، عاقبت، مأوي، تسبیح، لقاء اهللا، قرب، صراط المستقیم، یجري، وسع، بسـط،  فطـرت،   

  : در زیر ارائه می شود دربارة این کلمات چند نمونه. دح، انابه، منتهیتغییر، سبیل اهللا، ک

  وه ئُإِنَّهدبی و یدعگرداند مى کند و باز اوست که آفرینش را آغاز مى ):13بروج، ( ی. 

 ّگردیم  ما از آن خدا هستیم و به سوى او باز مى): 156/ بقره( راجعونا الیه ا هللا و انّان. 

 إِلَى الولَّه عتُرْج  ورگردد مى همه کارها به سوى او باز و): 5حدید، (الْأُم. 

 سالشَّمرِي وا تَجتَقَرٍّ لَّهسمسوى قرارگاهش در حرکت استه خورشید پیوسته ب و): 38یس، ( ل. 

 رْشِ ولَى الْعى عتَواس رَ کُلٌّ  ثُمالْقَمو سخَّرَ الشَّمرِيسجی لٍ مى ألَجمرُ سبـدی     ـاتـلُ اآلیفَصـرَ یاألَم

و زمـام تـدبیر جهـان را در کـف     (سپس بر عرش استیال یافـت  ): 2رعد، (ربکُم تُوقنُونَ  بِلقَاء لَعلَّکُم

کارهـا  ! ؛ و خورشید و ماه را مسخّر ساخت، که هر کدام تا زمان معینى حرکـت دارنـد  )قدرت گرفت

نماید؛ شاید بـه لقـاى پروردگارتـان یقـین پیـدا       تشریح مى) براى شما(ت را کند؛ آیا را او تدبیر مى

 .کنید

 نُواْ اینَ آمالَّذ یلو مللّههخْرِجم      یـونَهخْرِجی الطَّـاغُوت مـآؤُهیلینَ کَفَـرُواْ أَوالَّذرِ وإِلَى النُّو اتنَ الظُّلُمم

                                                 
؛ 84و  72: ؛ حج73: ؛ توبه16: ؛ انفال18: ؛ مائده162و  28: ؛ آل عمران285و  126: بقره: المصیر؛ 53: شوري: تُصیر  - 1

: ؛ تحریم10و 3: ؛ تغابن4: ؛ ممتحنه8: ؛ مجادله15: ؛ حدید43: ؛ ق15: خرف؛ ز3: ؛ غافر18: ؛ فاطر14: ؛ لقمان57و  43: نور

 .30: ابراهیم: مصیرکم؛ 6: ؛ فتح15: ؛ فرقان115و  97: نساء: مصیراً؛ 6: ؛ ملک9
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أُو اتنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمونَ مدا خَالیهف مالنَّارِ ه ابحأَص کخداوند، ولـى و سرپرسـت   ): 257بقره، (لَئ

کسانى کـه کـافر   ) اما. (برد اند؛ آنها را از ظلمتها، به سوى نور بیرون مى کسانى است که ایمان آورده

د؛ آنهـا اهـل   برنـ  شدند، اولیاى آنها طاغوتها هستند؛ که آنها را از نور، به سـوى ظلمتهـا بیـرون مـى    

 .  آتشند و همیشه در آن خواهند ماند

 اجِرٌقَالَ إِنِّی  وهـی   مبمـن بسـوى پروردگـارم هجـرت     «: گفـت ] ابـراهیم [و ): 26عنکبـوت،  ( إِلَـى ر

 .کنم مى

  کبإِلَى ر حکَاد انُ إِنَّکا الْإِنسها أَیایحکَد یهلَاقش و رنـج بسـوى   تو با تال! اى انسان ):6انشقاق، ( فَم

 .روى و او را مالقات خواهى کرد مىپروردگارت 

 اءمالسا ونَاهنَیب دإِنَّا بِأَیونَ وعوسم، و همـواره آن را  و ما آسمان را با قدرت بنا کردی ):47ذاریات، ( لَم

 .بخشیم وسعت مى

  یف ومٍ هواو هر روز در کاري است): 29حمن، الر( شَأْنٍکُلَّ ی. 

  ْنسٍ می لَبف ملْ هبیدداندآنان از آفرینش نوین در پردهبلکه ): 15ق، ( خَلْقٍ ج. 

  یهةً وداما جهبسالَ تَحتَرَى الْجِبرَّورُّ مابِ   تَمـحنگـري و جامـد و   هـا را مـی  و کـوه ): 88نمـل،  (الس

  .که همانند ابر در حرکتنددر حالیکنی، خشک تصور می

الحمدهللا الذي الیموت و التنقضی عجائبه النه کل یوم هو فی شـأن مـن   «: انداي فرمودهنیز در خطبه) ع(علی  امام

آري خداوند در هر روز کـاري  . میردحمد و ستایش مخصوص خداوندي است که هر گز نمی: »احداث بدیع لم یکن

  .»کراري نیستدارد، غیر از کاري که در روز قبل داشت پس هیچ یک از کارهاي او ت

نیز به حرکت فراگیر  و تکاپوي قافلۀ هستی اشاره دارد و در آغازین جمالت دعاي صحیفۀ سـجادیه  ) ع(امام سجاد 

اش بـه  ؛ سـپس موجـودات را در مسـیر اراده   »ثم سلک بهم طریق ارادته و بعـثهم فـی سـبیل محبتـه    «: فرمایدمی

  ).دعاي اول: صحیفه سجادیه(و آفرید  حرکت وا داشت و آفریدگان را در راه محبتش برانگیخت

، ولـی برخـی دیگـر    اندرسطو دربارة حرکت را پذیرفتهاگر چه اغلب حکماي مسلمان مانند ابن سینا بیشتر دیدگاه ا

از فالسفۀ بزرگ اسالمی که دیدگاهی نوین و منحصر به فـرد دربـارة صـیرورت    . انداین دیدگاه را به چالش کشیده

. معروف اسـت » حرکت جوهري«نظریۀ بدیع او در این زمینه به . ان مالصدراي شیرازي را نام بردتواند میارائه داده

به عقیدة وي همۀ موجودات مادي برخالف ظاهر آرامی که دارند پیوسته در حال تحـول و حرکتنـد و ایـن نـه بـه      

عرفـانی،  (هاسـت  ود آنها گشته بلکه از آن روست که حرکت و تجدد نحوة وجعارض آن خاطر آن است که حرکت

مطهـري،  (داند عالمه طباطبایی نیز این دیدگاه را قبول دارد و جهان را یکپارچه صیرورت و حرکت می). 5: 1378

1377 :322.(  

اعتقاد دارد که از دیدگاه اسالم تمام هسـتی در  » حرکت و تحول از دیدگاه قرآن«محمد تقی جعفري نیز در کتاب 

از سه نوع حرکت رو بـه تشـکّل و سـازندگی، حرکـت رو بـه انحـالل و پاشـیدگی و         حال تحول و صیرورت است و

  ).14: 1360جعفري، (کند کند و در این باره آیاتی را از قرآن نقل میحرکت در مجراي موقعیت مستمر یاد می

-مـی ) اهللا(بنابراین از دیدگاه قرآن جهان هستی با تمام اجزایش در حال صیرورت و حرکت به سوي کمال مطلـق  

و از طرفی خداوند نیز ساکن نیست بلکه پیوسـته  ). 429: 1375قرائتی، (باشد و این حرکت هدفدار و تکاملی است 
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  .نامیده است 1»یرِید لِّما فَعالٌ«از این رو خداوند خود را  . کنددر نظام آفرینش تحول و تغییر ایجاد می

دیگـر،   ۀدیگر و از منزلتی به منزلت دیگر و از مرحلـه اي بـه مرحلـ    یعنی تحول و شدن و از نوعی به نوع صیرورت 

سازد، تحول خـود را از خـاك، آغـاز     فضا را عطر آگین می نوازد و عطر خوش بویی که شامه ها را می . تکامل یافتن

ایـن شـدن را کـه    . »شـده اسـت  «گالب را پشت سرگذاشته و ایـن گونـه،    غنچه و گل و حالت هاي بوته و کرده و

استثنا در حال سیر و حرکـت   انسان ها نیز که بی). 67: 1389 جوادي آملی،( حرکتی درونی است، صیرورت گویند

  .است) تبارك و تعالی(اند، صیرورت و تحول و شدن را پیش رو دارند که نهایت آن، لقاي حق 

  

  ترصیرو در پیوند با مفهوم قرآن از اتیتحلیل آی -3-5

  : دوشمی آنها اشاره  برگرفته از در زیر به برخی از آیات مرتبط با مفهوم صیرورت و پیام هاي

  

 :آیۀ اول

 إِلَى أَلَا یرُ اللَّهتَص ور53: شورا( الْأُم:( 

  .در حال شدن هستند خدا سوي به) اشیاء و امور( کارها همۀ که باشید آگاه

  :اپیام ه

 .در حال صیرورت و شدن هستند اشیاء جهان هستی ۀهم .1

 دار بودن صیرورتهدفدار و جهت .2

 .سوي خداسته جهت صیرورت ب .3

 در پدیده ها نفی هر گونه سکون و توقف .4

 مدام در حال شدن استبا توجه به فعل مضارع،  صیرورت جهان هستی دائمی و مستمر است .5

  صیرورت امري تکوینی و همگانی .6

  

  :آیۀ دوم

 نْ وا تَزَکَّى متَزَکَّى فَإِنَّمی هنَفْسإِلَى لو یرُ  اللَّهص18: فاطر(الْم( 

بـه سـوى    شـدن   حرکـت و  گـردد؛ و  پیشه کند، نتیجـه آن بـه خـودش بـازمى    ) و تقوا( و هر کس پاکى 

  .خداست

  :پیام ها

 .سوي خداسته ت برجهت شدن و صیرو .1

 .پاالیش الزم است ت، تزکیه وربراي رسیدن به هدف نهایی صیرو .2

 .طراحی گردد  در حرکت به سمت خدا الزم است برنامه اي .3

 رذایل و ضد ارزش ها مانع و سدي مهم براي صیرورت انسان به سمت خدا  محسوب می شوند .4

 .انسان در حرکت به سمت خدا و خدایی شدن مسئولیت دارد .5

                                                 
  16 /البروجسورة  -1
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 .استحرکت به سمت خدا آسان به دست نمی آید بلکه تالش و کوشش الزم  .6

براي اینکه تزکیه صورت گیرد، بایستی ابتدا رذایل و ضدارزش ها را شناسایی کـرد و بعـد آنهـا را حـذف      .7

 .کرد

  .انسان براي حضور در برابر خداوند متعال بایستی خود را آماده کند .8

  

  :آیۀ سوم

 َنَا أُولاتوا بِآیکَذَّبینَ کَفَرُوا والَّذوکئ ابحالنَّارِ أَص دینَخَال یهاف بِئْسیرُ وص10/تغابن( الْم(. 

و کسانى که کافر شدند و آیات ما را دروغ انگاشتند اهل آتشـند و در آن مانـدگار خواهنـد بـود، و آن بـد      

  .است شدنی

  :هاپیام 

 .و شدن هستندحتی بدکاران و کافران  در حال صیرورت  .1

 .است و جهنم سوي آتش شدنه ب صیرورت بدکاران .2

 .انسان در حرکت و انتخاب جهت صیرورت اختیار دارد .3

 .نتیجۀ تکذیب آیات الهی شدن به سمت آتش و عذاب است .4

  

  :آیۀ چهارم

 255-257 /بقره( آیه الکرسی( 

  :پیام ها

 )اللّه الَ إِلَه إِالَّ هو.(راي سعادت بشر استخداوند تنها مدیر و مدبر حقیقی و طراح نقشۀ حرکت راستین، ب -1

الَ (اي از تدبیر و  فعالیت در جهان هستی غافل نمی شود و مدام در حـال اداره امـور اسـت    خداوند لحظه -2

مالَ نَونَۀٌ وس تَأْخُذُه( 

ان به سـوي  ایمان به خدا و کفر به طاغوت یکی از مقدم ترین عوامل اساسی حرکت حقیقی و متعالی انس -3

 هدف غایی است 

 )الَ إِکْرَاه(انسان در انتخاب مسیر حرکت موجودي داراي اختیار و اراده است  -4

 .ایمان به خدا و کفر به غیر او  حرکتی مطلوب، و خروجی از ظلمت به سمت نور است -5

 کفر به خدا باعث تنزل شأن انسانیت و سقوط او می گردد  -6

 .امکان پذیر است صیرورت انسان در دو جهت نیک و بد -7

اسـت  ) نور(انسان موجودي ثابت و ساکن نیست یا به سمت صعود و ترقی و حرکت به سوي کمال مطلق  -8

 .یا به سمت نزول و سقوط و دوري از خداست

 .خداوند از کسانی  که قصد حرکت به سوي او را دارند، حمایت می کند -9

 )اللّه ولی(ضرورت نیاز راهنما در حرکت  -10
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  :مآیۀ پنج

 نَا قَالُوا وعمنَا سأَطَعو نَا غُفْرَانَکبر کإِلَییرُ وصالبقرة/ 285﴿ الْم﴾ 

همگـان بـه    شـدن پروردگارا، آمرزش تو را مى خواهیم و . دعوت خدا را پذیرفتیم و اطاعت کردیم: گفتند

  .سوى توست

  :پیام ها

 آدمی نهفته استت انسان به سمت خدا یک نیاز اصیل و در فطرت رشدن و صیرو .1

 .این  گرایش به ربوبی شدن در فطرت  پاك  هر انسانی به ودیعه نهاده شده است .2

حتی اگر در حرکت به سمت خدا، انسان دچار خطاهایی گردد، یا به بیراهه رود، امیـد بازگشـت و غفـران     .3

 .گناه ها همچنان وجود دارد

 )سمعنا. (به مقوله معرفت شناسی  استکه ناظر ) استماع(انسان براي صیرورت باید ابتدا بشنود  .4

-عمل از دستورات و فرمـان . بعد از کسب شناخت، باید اطاعت کرد، اطاعت نیز با عمل کردن همراه است .5

شناخت و عمل همگام و همـراه هـم هسـتند و  قابـل انفکـاك  نیسـتند و  در صـورت جـدایی ارزش          ها

  .ان را به خدا نزدیک کنندچندانی ندارند و هیچکدام به تنهایی نمی توانند انس

هاي صـیرورت قرآنـی    برخی از مشخصهها می توان به  شکار و ضمنی آنو پیام هاي آۀ فوق با توجه به آیات کریم

  :اشاره کرد

 .هستی و هر چه در آن است در حال صیرورت، دگرگونی، حرکت و جریان است ۀهم -1

 .نخست استهستی به سوي خدا و گردیدن آنها به سمت مبدأ  ۀصیرورت هم -2

  .کارها و امور به سوي خدا می شوند ۀآگاه باشید که هم): 53: شوري(أال الی اهللا تصیر االمور 

در . صیرورت به سمت خدا و صیرورت به سمت غیـر خـدا  : صیرورت و حرکت آدمی داراي دو جنبه است -3

 .این شدن ها نمی توان اراده و اختیار آدمی را نادیده گرفت

در این بـاره سـخن مـوالي    . شدنی و به عبارتی حرکتی در ابتدا نیازمند شناخت استآدمی براي هر گونه  -4

 :می باشد از صیرورت قرآني مفهوم پردازبه کمیل بن زیاد در راستاي ) ع(متقیان امام علی 

 رِفَ ماعلى مفیها ا تاجحم اَنْتالَّ ورَکَۀ انْ حهم 

 .نیازمند به آگاهى و معرفت هستى ،م آنهیچ حرکت و کارى نیست مگر این که در انجا

جمله هستی و در میان آن گل سر سبد آفرینش یعنی آدمی بـراي حرکـت خـود مجهـز بـه برنامـه هـا،         -5

  )3/ انسان(» إِنَّا هدینَاه السبِیلَ إِما شَاکرًا وإِما کَفُورا  «.  استعدادها و فطرتهایی است

 یثـم بعـثهم علـ   « ثیو حد» امنوا اشد حبا هللا نیو الذ« هیاست که آعشق و محبت به خد هیحرکت، بر پا -6

 .بر آن داللت دارند» ...محبته لیسب

 :خداوند درباره انسان تعبیر ویژه دارد -7

     ـداألَفْئو ـارصاألَبو عـمالْس لَ لَکُـمعجئًا وونَ شَیلَمالَ تَع کُماتهطُونِ أُمن بکُم مأَخْرَج اللّهتَشْـکُرُونَ    و لَّکُـمةَ لَع

 ): 78/ نحل(

      و خدا شما را از شکم هاي مادرنتان بیرون آورد و در آن حال شما هیچ چیز نمـی دانسـتید و بـراي شـما
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 .اري کنیدزدلها قرار داد شاید سپاسگ گوش و دیده ها و

پـردازد و صـیرورت تحقـق مـی      پس انسان با ابزار شنوایی، بینایی و فکر و اندیشه به سازندگی و پرورش خود مـی 

  .یابد و انسان به کمال می رسد و یا در اسفل سافلین به ابدیت می پیوندد

برخی مرگ و اجل را مرز رجوع و مصیر به خدا دانسته اند ولی با مالحظه فعـل هـاي مضـارع کـه در آن      -8

رت دائمـاً در جریـان   زمینه آمده است و بر استمرار داللت دارند چنان استفاده می شود که رجوع و صیرو

است و انسان با کارها، رفتارها و سخنان گونه گـونش، مـدام در حـال شـدن و شـکل دادن بـه شخصـیت        

 .خویش است

 .دف و غایت حرکت تکاملی انسان در درون انسان و فطرتش نهفته استه -9

 »إِلَى ربک کَـدحا فَملَاقیـه    یا أَیها الْإِنسانُ إِنَّک کَادح« :است يو ضرور یخدا حتم يحرکت انسان به سو -10

  )6/ انشقاق(

  

  فرجام در مقابل صیرورت بد )خوش فرجام( نیک صیرورت :انواع صیرورت -3-5

و گاهی هم شـدن انسـان بـه    ) 53: شورا(و صیر همۀ اشیا به سوي خدا مطرح است » شدن«در آیات قرآنی، گاهی 

آل : بـئس المصـیر  (ر گـاه شـدن و صـیرورت او بـه آتـش و دوزخ      و دیگ) 15: فرقان(سوي پروردگار خویش امور و 

  بنابراین صیرورت یا شدن از لحاظ قرآن داراي دو جهت است؛). 162: عمران

  )خوش فرجام(الی، مثبت و ستودنی یا صیرورت نیک جهت متعیک  )الف

  ). 177 :1384سید علوي، (» بئس المصیر«بد فرجام، منفی و ناستودنی  جهتی و) ب

در ترجمـه هـاي   ). 105-116: 1385جوادي آملـی،  (نظر قرآن، صیرورت بد و نیک هر دو به خداوند می رسند از م

ترجمـه شـده و   » فرجام و سـرانجام، پایـان کـار، بازگشـت، سرنوشـت و جایگـاه      «فارسی قرآن، اغلب واژة مصیر به 

  .لطافت صـیــر و حرکت بخوبی نشان داده نشده است

  :چهار دسته مطرح می کندرا در  »صیرورت نیک«قرآن کریم 

  ؛»1الیه المصیر«: یاد شده است» ضمیر غایب«اول آیاتی هستند که در آنها، از صیرورت به سوي  ۀدست

غیبت فراتر می رود و به صورت خطاب جلوه می کند که انسان سالک صائر، پروردگـار خـویش    ةدوم از چهر ۀدست

سمعنا و اطعنا غفرانـک ربنـا   «و نیز » وکلنا و الیک انبنا و الیک المصیرربنا علیک ت«: را مستقیماً خطاب کرده است

  ؛»و الیک المصیر

سوم آیات صیرورت، آیاتی است که در آنها سخن گویی انسان به کنار نهاده می شود و خداونـد، خـود تکلـم     ۀدست

نحـن نحـی و نمیـت و الینـا     انّـا  «: دیـ سـخن مـی گو  » به سوي ما«از صیرورت  ودر این باره را بر عهده می گیرد؛ 

اسـما و صـفات خـود، غایـت      ۀاستفاده می کنـد یعنـی مـن بـا همـ     » ما«وقتی به صورت جمع، از کلمه ؛ »المصیر

  ؛صیرورت شمایم

صـیرورت  : از ضمیر متکلم وحده اسـتفاده شـده اسـت    وچهارم آیاتی هستند که از تمام مراتب پیشین فراتر  ۀدست

/ لقمـان (»أَنِ اشْکُرْ لی ولوالدیک إِلَی الْمصـیرُ «: عبیر تنها از خود سخن می گویداست و با این ت» به سوي من«شما 

                                                 
 .3: ، تغابن15: ، سوره شوري3: ، سوره غافر18: سوره مائده - 1
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  .)48/ حج(»َأَین من قَرْیۀٍ أَملَیت لَها وهی ظَالمۀٌ ثُم أَخَذْتُها وإِلَی الْمصیرُ و«و  )14

یرورت بـه سـوي ضـمیر مـتکلم وحـده، نهایـت       فجر، معلوم می شود که صـ  ةبا توجه به آیات پایانی سور

جوادي آملـی،  (» )27-28/ فجر(؛ ارجِعی إِلَى ربک راضیۀً مرْضیۀً ؛ها النَّفْس الْمطْمئنَّۀُیا أَیتُ «صیرورت انسانی است 

1389 :77.(  

 خـط  از اسـتفاده  بـا رسـید،   از نظر عقلی این یک ضرورت است که انسان از مرحله اي که به سن تمیـز و تکلیـف   

 کـه  بکشـاند  شـدن  یـا  صـیرورت مرحلۀ  به و بکشد بیرون اولیه هست ۀمرحل از را خود اولیا ارشادات و انبیا هدایت

 .است ابدي سعادت موجب و فرجام خوش
  

  گیرينتیجه -6

ه سوي کمال در حال صیرورت و حرکت ب -از همه مهمتر انسانو  –از دیدگاه اسالم جهان هستی با تمام اجزایش 

 ةدر این میان شایسته است که انسان با فعـال کـردن قـو    .باشد و این حرکت هدفدار و تکاملی استمی) اهللا(مطلق 

کـه   در راه راست و تکامل بخشـی بگـذارد   قدمصیرورت نیک را برگزیند و ، عقل و با بهره گیري از آگاهی و انتخاب

الن الهـی و گـردن نهـادن بـه     وسـ ش دعـوت ر پـذیر  ودر گر کیگزینش صیرورت ن. به مقام قرب الی اهللا می رسد

و ایـن بـه نوبـۀ خـود متضـمن زیسـتن بـه        . قرب خداست مبراي نیل به مقا یو راههای دابیرتشریعت عقل و اتخاذ 

به گونه اي تدریجی رخ مـی دهـد و   رشد . استتعالی و رشد انسان سبکی ویژه است که در آن همه چیز در خدمت 

-بـی  و مـداوم  تـدریجی،  امري انسان تربیت گفت که صیرورت می توان نظریۀ طبقارتباط است؛  تربیت با رشد در

 نسـان هرگونـه کمـال ارزشـی ا    و .کمال او و نزدیکی به خدا با شدن هاي پی در پی متحقق می گـردد  و است وقفه

، و ربـوبی شـدن   تربیت در واقع. که این هم به نوبۀ خود ارزشمند و گرامی است دهدمتأخر از اصل وجودش رخ می

در این راستا تربیت از یک سو، از طریـق شناسـایی منـابع    . وستبخش ناتمام هستی اورندة و پر تکامل بخش انسان

ها و از سـوي دیگـر،   هاي دستیابی به آنبخش وجود آدمی و کمک به شناخت و توسعه و به کار گیري شیوههستی

هـا، بـه تـداوم و تکامـل     وکارهاي پرهیـز از آن معرفی و تسـهیل سـاز   زندگی انسان وبا شناخت منابع هستی زدا در 

  .رساندمدد می شدن نیک اوو هستی انسان 

 مجـال  یل آنهـا تفصـ  رورت نیک استنتاج شده انـد کـه  صیقرآنی هاي تربیتی زیر از مبانی در پژوهش حاضر داللت

  :بیشتري می طلبد

 »قرب الی اهللا« یعنی ؛مفهوم صیرورت و متناسب با تعیین هدفی غایی و متعالی براي تربیت -

و نیـل بـه صـیرورت    انسان » یادگیري مادام العمر« ه اي براي فرایندپویایی، حرکت و تداوم هستی، زمین -

 . نیک است

محدود به دوران آموزش رسمی نمی شود، بلکه کـل زنـدگی فـرد را در بـر      تنهاجریان تربیت و یادگیري  -

 .می گیرد

ر و فلسفۀ تربیتی استقبال می شود و از اجتهاد و فقه تربیتی حمایت بـه عمـل مـی    هاي نو در تفکاز ایده -

 .آید

-هاي پیشرفت و حرکت انسان به سوي هدف غائی تربیت و سعی در رفـع آن شناسایی موانع و محدودیت -

 هاي مناسب تربیتی همچون تزکیه و آموزش مداومها با روش
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هـدایت نماینـد و    کمـال  سـوي  به به تدریج را متربیان بیت،تر مراحل تمام در که است مربیان از وظایف -

 .دهند سوق

 افـزایش  و فعل به قوه تبدیل و حرکت زمینۀطی آنها  که باشد ايگونه به باید تربیتی هايگذاريسیاست -

 .دروآ فراهم را متربیان توانایی و وسع

ورت حیات خوش فرجـام اسـت و   ضر پسندیدهاز بین بردن موانع و بازگشت به راهی که خدا براي انسان  -

 .انبیا نیز باید سود جست ۀهم ۀدر این مسیر از توصی

انسان هاي عاقـل ضـروري اسـت بـه ویـژه معلمـان و        ۀبراي هم یرورتیتالش براي دستیابی به چنین ص -

 اسـتادان،  و آموزگـاران یا پدران و مـادران،  . مربیان که اهل هدایت بوده و سازندگی نسل را بر عهده دارند

ذ در نافـ  و آموزنـده  روشی و راه که کسی هر و نویسندگان مبلغان، روحانیون، مثل تربیت کاران اندر دست

 .حاصل می شود نیوياین تحول و صیرورت در جریان زندگی د .حتی ورزشکاران عصر ما افراد دارد،

 و  شناسـی،  راهناسـی،  ش جو: از جمله باید به اصولی پایبند بود؛ خوش فرجام یا صیرورت نیک در طریق شدن -

فراینـد   درو نقادي خویشتن با نظـر بـه معیارهـاي احسـن؛      ارزیابی-خود توان خودشناسی، آنها همۀ سرأ در

 و باید ضمن داشتن گوشی شنوا براي موعظه، واعظ درونی خویش را بیدار نمود و پند پـذیرفت  نیک صیرورت

ــاري طلبیــداو شــد و از  رب جهانیــانهمــه حــال دســت بــه  در و آموخــت عبــرت ــاك «  ی وإِی ــدبنَع ــاك إِی

  ).5/حمد(»نَستَعینُ

  

 منابع .7

 قرآن کریم -

 دو. تعریـف تربیـت و تطبیـق آن بـر حرکـت فلسـفی      ). 1391(اعرافی، علیرضا و موسوي، سید نقـی   -

 .7 -28، بهار و تابستان، صص 14پژوهشی تربیت اسالمی، سال هفتم، شماره  -فصلنامه علمی

طرق وصـول بـه آن    بررسی صیرورت انسان از دیدگاه قرآن و سنت و). 1388(نجی، رقیه باقرنژاد قول -

 .پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 نشر اسرا: انسان از آغاز تا انجام، قم). 1389(جوادي آملی، عبداهللا  -

 مثابـه  بـه  العمـر  مـادام  یادگیري ایده نظري مبانی تحلیلی بررسی). 1395(رحیمی نسب، حجت اهللا  -

 دکتري فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه شهید چمران اهواز ۀرسال. تربیتی رویکردي

شناســی از منظــر انســان» شــدن«هــاي تربیتــی نظریــۀ تبیــین داللــت). 1387(یــار، علــی عبدالــه -

پایـان نامـه   . بر اسـاس نظـرات شـهید مطهـري    و نقد آن ) با تأکید بر آراي سارتر(اگزیستانسیالیسم 

 .دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی. کارشناسی ارشد

 .هــاي تربیتــی آنالمتــالهین و داللــتگزارشــی از آراي فلســفی صــدر ). 1385(ســجادیه، نــرگس   -

 .35 -63،صفحه1385 ،تابستان وپاییز2 ،شماره1 دوفصلنامه علمی پژوهشی تربیت اسالمی،دوره

 .نشر قلم: تهران. نهاد ناآرام جهان). 1358(روش، عبدالکریم س -

 .زیانتشارات دانشگاه تبر ز،یتبر. یتیترب يو آرا تیو ترب متعلیفلسفه ). 1384( لیخل ،ییسلطان القرا -
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سـال دوازدهـم،   فصـلنامهبینات،  . سیر و صیرورت از منظر قـرآن  ). 1384(سید علوي، سید ابراهیم  -

 .174 -187، صص 1384تابستان ، )46پیاپی ( 2شماره 

: ترجمـۀ یحیـی مهـدوي و همکـاران، چـاپ دوم، تهـران      . بحث در مابعد الطبیعـه ). 1380(وال، ژان  -

 .خوارزمی

 )1390(مبانی نظري تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت جمهوري اسالمی ایران  -

 تهران، انتشارات صدرا. سمیبر مارکس ينقد ،)1377( یمرتض ،يمطهر -

 تهران، انتشارات صدرا. جلد دوم خ،یفلسفۀ تار ،)1376( یمرتض ،يمطهر -

 پـژوهش . تکیه برآیات قرآن کـریم  با» رشد«تحلیل مفهوم). 1391(وجدانی، فاطمه و ایمانی، محسن  -

 .11-35صص ،16جدید،ش بیستم،دوره اسالمی،سال وتربیت تعلیم درمسائل

  کویر: تهران، نشر. ا و هگلسفۀ مالصدرصیرورت در فل). 1384(هاشمی، محمد منصور  -
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 مختلف کشورهاي در مداوم یادگیري تطبیقی بررسی

 1شهرزاد شاه سنی

  مقدمه

.  پیشرفت هاي علوم و فنون وتکنولوژي چهـره جهـان را دگرگـون نمـوده انـد     . استجهان به سرعت در حال تغییر

در زمینه آموزش و یادگیري انسـان هـا    .انسان قرن بیست و یکم بایستی بتواند خود را منطبق با این تغییرات کند

  .نیازمند یادگیري مداوم  یا مادام العمر می باشند

 عمـر،  ي بقیـه  در آن از استفاده و زندگی، از برهه یک در یکنواخت یادگیري روي تمرکز جاي به مداوم، یادگیري 

 در و متناسـب  انسان ها بتواننـد،  تا است عمر سرتاسر در یادگیري امکانات و حواس تمامی سازي پراکنده از ناگزیر

 بهتـر  جدیـد  یـابی  تطـابق  ایـن  در خـویش را  معیشتی امکانات ها، آن با همراه و زندگی ي روزمره تغییرات با خور

  .سازند میسر

 کـه  آید می پدید اجتماعی شناخت گونه آن از فردي که شناخت شود می گذاشته این بر مبنا مداوم ، یادگیري در

 جـاي  هـر  و کارخانـه،  و کـار  محـیط  خیابـان،  خانـه،  در. گیـرد  می شکل افراد میان زندگی ي روزمره تعامالت در

 هـر  .آیـد  وجـود  به آن در فردي گستري خود امکان که محیطی هر در فراگیري مراکز یا خانه کتاب مانند عمومی

  2)سایت تبیان( است یادگیري حال در شرایط هر در و لحظه هر در کس

 بـه  و کیفـی  و کمـی  لحاظ از را افراد یادگیري احتیاجات تمامی تواند نمی دیگر سنتی آموزش امروزي، شرایط در

 در هـا  آن شـکل  و محتـوا  در تغییـرات  بـودن  کند علت به شاید اطالعات کردن تلمبار .سازد آورده بر آمد روز طور

 مفیـد  و باشـد  نسـل  یـک  حداقل و زندگی از دوره یک طی ها آن از استفاده براي خوبی مالك توانست می گذشته

 تغییـري  هـر  بـا  همـراه  که کند می ولی امروزه ایجاب رسد، نمی نظر به ممکن امري چنین دیگر امروزه .شود واقع

  ).2: 1390 ،باصري( دهیم تطبیق آن با زمان هم را خود بتوانیم دهد، می روي زندگی بطن در که

هر کشوري سـاخت هـا، سـنت هـا ، موانـع و      . الگوهاي معینی پیشنهاد کردنمی توان براي اجراي آموزش مداوم،  

وز جایگاه خود را پیـدا نکـرده و   وم هنآموزش مدا متأسفانه در ایران و بسیاري از جوامع .امکانات خاص خود را دارد

  .آموزش را در حد سواد ابتدایی و مقدماتی کافی می دانند

                                                           
1
-Email: shshahsani@yahoo.com ،دانشگاه شیراز، استادیار تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت    

2 -m.tebyan.net 
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نهادهـاي آمـوزش   . باشـند  مـی   بـازآموزي  نیازمنـد  مداوم طور به زرگساالنب  تکنولوژي، و دانش توسعه به توجه با

 مؤسسـات  نتوانـد  که کشوري نتیجه در هستند روبرو مدرسه به بازگشت براي بزرگساالن تقاضاي با دائما  پرورشو

  3).ایرانسایت مگ ( آورد نخواهد دوام تکنولوژي و علم دنیاي آورددر وجود به نیازها این پاسخگویی براي ضروري

 نیـاز  یـک  پیشـرفت  حـال  در یـا  پیشرفته از اعم کشورها همه براي مداوم آموزش وبلکه بزرگساالن آموزش امروزه

  .است واقعی

 و سـوئد  و آلمـان  انگلـیس،   کشـورهاي  در مـداوم  آموزش: که است سؤال این به دادن پاسخ دنبال به پژوهش این

  است؟ چگونه اسلوونی و ایران  و ژاپن

   : تعریف مفاهیم

از نظر لغوي تطبیق یا مقایسه عبارت است از با هم مطابق کردن، برابر کردن دو چیـز، دو چیـز را   : بررسی تطبیقی

ـ . با هم سنجیدن است ا دو نهـاد  موضوع مقایسه، تجزیه و تحلیل و توضیح شباهت ها و تفاوت هاي بین دو پدیده ی

  .)6: 1392لوتان کوي،(تربیتی است

ایـن  . آموزشی که در سراسر زندگی ادامه می یابد ، آموزش یا یادگیري مادام العمر نامیده می شود :مداومیادگیري 

و می تواند به ما کمک کند تـا بـا دنیـایی کـه مرتبـا در       آموزش در تمام سنین و مکان ها و زمان ها اتفاق می افتد

  ).10: 1391غالمی، (حال تغییر است همگام شویم 

   .هستنددر این پژوهش منظور کشورهاي ایران، اسلوونی، آلمان، انگلیس، سوئد و ژاپن : کشورهاي مختلف

ایـن  لـذا  . سـاالن صـورت گرفتـه اسـت    وال آموزش مداوم در ایران با نام آمـوزش بزرگ اص :مبانی نظري پژوهش

  .مورد بررسی قرار می گیرد و سپس در جهان در ایران  ابتدا وزشآم

 بـا  رسـمی  طـور  بـه  سـوادآموزي  و آموزش موضوع هرچند :اداره تعلیمات اکابر :ایرانآموزش بزرگساالن در 

 افـراد  آن در و شـد  آغـاز  مـردم  مدیریت با پیش سال هزار یک حدود از کشور مختلف نقاط در ها خانه مکتب ظهور

 مسـتندات  اسـاس  بر اما گرفتند، می عهده به را خردساالن آموزش مسئولیت سفیدها، ریش بخصوص و تحصیلکرده

 1286 سـال  حـدود  از نداشـت،  آمـوزش  بـراي  مشخصـی  برنامـه  دولت که حالی در اکابر هاي کالس اولین موجود

 بـراي  رسـمی  طـور  به که بود سازمانی اولین اکابر، تعلیمات اداره 1315 سال. شد تشکیل شیراز در هجري شمسی

 هـاي  کـالس  روزانـه،  مـدارس  تمام در شد موظف قانون اساس بر و شد اندازي راه ایران در بزرگساالن کردن باسواد

 محسـوب  معـارف  وزارت ادارات از یکـی  اکـابر،  تعلیمات اداره. کند ایجاد بزرگساالن کردن باسواد مخصوص شبانه

 تـا  یعنـی  1320 سـال  شهریور تا اکابر هاي کالس فعالیت شد، می انتخاب معارف وزیر طرف از آن رئیس که شد می

 شـرایط  و جهـانی  جنـگ : سـالمندان  آموزش. شد منحل ها کالس تاریخ این در و داشت ادامه رضاخان سقوط زمان

                                                           
3  - mag-iran.com 
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 هـاي  کـالس  1322 سـال  در اما کرد، متوقف مدتی براي را سوادآموزي هاي فعالیت دوران، آن اقتصادي و اجتماعی

 و آمـوزش  وزارت بـه  وابسـته  هـا  کالس این کرد، آغاز را خود کار سالمندان، آموزش عنوان با بزرگسال سوادآموزي

 در اساسـی  تعلیمات عنوان با بزرگساالن آموزش از اي تازه برداشت 1335 تا 1320 هاي سال فاصله در بود پرورش

 بـراي  و بـود  تفکر این بنیانگذار) یونسکو( متحد ملل تربیتی فرهنگی، علمی، سازمان گرفت، قرار توجه مورد جهان

 ایـران  دولـت  کـه  درآورد اجـرا  به مکزیک و فیلیپین هندوستان، مصر، کشورهاي در را آزمایشی اي برنامه بار اولین

 چهـار  اسـتان  هـر  از برنامـه  ایـن  اجراي براي .کند اجرا مستقل طور به را برنامه این گرفت تصمیم 1323 سال نیز

 مربـی  نـام  با افرادي نظر مورد روستاهاي انتخاب از پس شد، گرفته نظر در روستا یک شهرستان هر از و شهرستان

 ماموریـت  محـل  روسـتاهاي  بـه  کارآموزي از پس تا شدند انتخاب استان هر محلی معلمان میان از اساسی تعلیمات

 بنگـاه  به آن اداره و شد متوقف 1330 سال داشت که سنگینی هزینه به توجه با اساسی تعلیمات برنامه .بروند خود

 زمینـه  در دولت به وابسته رسمی سازمان سومین : گساالن بزر آموزش سازمان شد سپرده کشور وزارت عمران

 سـال  بزرگساالن آموزش هاي کالس فعالیت داشت، نام بزرگساالن آموزش سازمان ایران، بزرگساالن به سوادآموزي

 هـاي  برنامـه  اجـراي  کـه  فرهنـگ  وزارت بر عالوه دوره این در شد، گرفته سر از گذشته تجارب از استفاده با 1335

 جملـه  از هـایی  سـازمان  و جنـگ  کار، کشاورزي، مانند دیگري هاي وزارتخانه داشت، عهده به را بزرگساالن آموزش

 امـر  در نیـز  پیشاهنگی سازمان و عمران بانک ارتش، روستایی، عمران و اجتماعی امور کل اداره نزدیک، خاور بنیاد

 امـا  داد، ادامـه  خـود  کار به 1345 سال تا بزرگساالن آموزش هاي کالس. داشتند مشارکت بزرگساالن سوادآموزي

: دانش سپاه. آورد بدسـت  چندانی توفیق نتوانست جامعه سوادان بی درصد افزایش و جمعیت سریع رشد دلیل به

 کـه  افتـاده  دور مناطق در بخصوص بزرگساالن، و التعلیم الزم کودکان سوادآموزي براي »دانش سپاه« ارتش درون

 دانـش  سـپاه  تشـکیل  از پس سال دو: سوادي بی با پیکار ملی کمیته .شد تاسیس بودند، آموزشی امکانات فاقد

 بزرگسـاالن  سـوادآموزي  مسـاله  بـه  تـا  شـد  تشـکیل  سـوادي  بـی  بـا  جهـانی  پیکار ملی کمیته ،1343 سال یعنی

  ).2، 1395محمدي(بپردازد

 بـود،  شده انجام بزرگساالن سوادآموزي کار در ظاهر به که کوششی همه با ایران در اسالمی انقالب پیروزي آغاز در

 نهضـت . بودنـد  محروم نوشتن و خواندن توانایی از باشند، باسواد توانستند می بالقوه که افرادي از درصد 70 هنوز

 جدیـدي  فصـل  سال این در چراکه دانست ایران در سوادآموزي شکوفایی سال توان می را 57 سال :سوادآموزي

 شـوراي  مصـوبه  اسـاس  بـر  و) ره(خمینـی  امـام  فرمان به 1358 دي هفتم. شد گشوده ایران سوادآموزي تاریخ در

 و تقویـت  هـدف  بـا  دولـت  1363 سـال  .شد تشکیل سوادآموز نهضت عنوان تحت جدیدي سازمان اسالمی، انقالب

 وظیفـه  آن در کـه  رسـاند  مجلـس  تصـویب  بـه  را سازمان اساسنامه کشور در سوادي بی با مبارزه هاي برنامه توسعه

 تشـویق  و هنري ابزارهاي از استفاده با حساب آموختن و نوشتن و خواندن حد در بزرگساالن آموزش نهضت، اصلی

 شد تعیین کشور سواد بی جمعیت بیشتر یادگیري در سوادان کم و سوادان بی ترغیب و
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 بسـیج  انقـالب،  هـاي  کمیتـه  مسـاجد، ( ماننـد  مردمـی  نهادهـاي  تمام همکاري با جامعه، انقالبی فضاي به توجه با

 صـورت  بـه ... و اصـناف  هـا،  کارگاه ها، کارخانه مسلح، نیروهاي اسالمی، هاي انجمن فرهنگی، هاي کانون مستضعفین،

 هـاي  کـالس  تشـکیل  و یـاددادن  بـراي  پـرورش،  و آمـوزش  همکـاري  با باسوادان آموزش به گسترده، و خودجوش

  ).4همان، ص(کردند اقدام داشت، وجود آنها در کالس تشکیل امکان که هاییفضا تمام در سوادآموزي

 انبوه و است داشته جهان سطح در طوالنی بسیار اي تاریخچه آموزش بزرگساالن: آموزش بزرگساالن در جهان

 طـوالنی  بسـیار  اي سابقه بالغ افراد منظم و یافته سازمان آموزش که است حقیقت این مبین آمده دست به شواهد

 در شـده  منتشـر  هاي کتاب ترین قدیمی از یکی.  است داشته جوانان و کودکان براي مدارس رسمی تشکیل از تر

 باسـتان  ایران در بزرگساالن رسمی آموزش درباره که است گزنفون اثر »کورش تربیت« کتاب تربیت، و تعلیم مورد

  .است شده نوشته

 فنـون  و هـا  حرفه صاحبان توسط فنی و اي حرفه مراکز در یا و روحانیون توسط مذهبی مراکز در ابتدا بزرگساالن

 پیچیـده  و اروپـایی  کشورهاي در مخصوصاً ، صنعتی و علمی مهم هاي پیشرفت با همزمان بعدها.  گرفت می انجام

 مراکـز  یـا  مـدارس  بـه  خردسـاالن  آمـوزش  مانند هم آموزش نوع این ، آموزش یافتن تنوع و تربیت شکل شدن تر

 بزرگسـاالن  آمـوزش  که است کسی اولین فرانسه کشور) 1789( فرانسه کبیر انقالب دوره در . یافت انتقال ، خاص

  ).1: 1388فصیحی، ( کند می وارد کشور آن آموزشی نظام رسمی قالب در را

 و انگیـزه »  اسـت  اجتماعی تحوالت محور بزرگساالن آموزش«  و»  است توانایی دانایی«  شعارهاي نوزدهم درقرن

 بـین  سـازمان  یک دوم جهانی جنگ آغاز تا 1925 سال از. شد بزرگساالن آموزش موسسات آمدن وجود به محرك

 و کلـی  دبیـر  سـمت  انگلسـتان  از بـریج  مـنس  آلبـرت  حالیکه در بزرگساالن آموزش جهانی سازمان یعنی ، المللی

 خـوبی  عملکـرد  از داشـت  عهـده  بـر  را آن افتخـاري  ریاسـت  سـمت  چکسـلواکی  جمهـور  رئیس ماساریک توماس

پس از جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل تشـکیل وزیـر شـاخه آن سـازمان یونسـکو تأسـیس       . بود برخوردار

 و ، هـا  سـمپوزیم  ، سمینارها کنفرانسهایونسکو اقدام به برگزاري . است آموزش  همانا یونسکو اصلی نقش. گردید 

، 1960، مـونترآل  1949، السـینور 1929کمبـریج ( از جمله کنفرانس هاي متعدد .می کند المللی بین ي ها	کارگاه

در السینور تکیه بر عدالت اجتمـاعی و تـوازن بـین    .....). و 1997، هامبورگ1985پاریس ،1972، توکیو1965تهران

ي تـابعی ، در  المللی، در مونترآل تأکید بر ضرورت آموزش بزرگساالن در تمام دنیا، در تهران تأکیـد بـر سـوادآموز   

در پاریس خواستار اقـدامات عـاري از تبعـیض در جهـت کمـک بـه زنـان و        . نمودند تأکید بر آموزش مداومتوکیو 

بیکاران و معلوالن و مهاجران و سالمندان شدند و در هامبورگ استفاده از رسانه هاي جمعی براي ارتقـاء یـادگیري   

  ). 4همان، (  .هاي مداوم پیشنهاد گردید

برگزاري کارگاه آموزشی ملی در زمینه یادگیري مادام العمر در تهـران نمـود   اقدام به  1391یونسکو در بهمن ماه  

اقتصـادي   -مفهوم یادگیري مادام العمر، تحلیل مطالبات اجتماعی: و موضوعات ارائه شده در کارگاه عبارت بودند از

وندان فعال در ایران، ایجاد مؤلفه هاي زیربنـایی یـادگیري   و سیاسی و فرهنگی براي منابع انسانی با کیفیت و شهر
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احیاي یادگیري مادام العمر در محله ها و خـانواده هـا،    مادام العمر، یادگیري فراگیر از اموزش پایه تا آموزش عالی،

یط یادگیري مؤثر در محیط کار و براي محیط کار، استفاده گسترده از فن آوري هاي مدرن جهت یـادگیري ، شـرا  

همچنین پیشنهاداتی براي ترویج یادگیري . بنیادین براي تقویت یک نظام یادگیري مادام العمر براي همه در ایران

   4)سایت یونسکو( مادام العمر براي همه در ایران ارائه گردید

 روش پژوهش

کتـب مربـوط،   ، مقـاالت، پایـان نامـه هـا    مراجعه بـه  ( اسنادي ها داده آوري جمع روش .است کیفی پژوهش روش

روش نمونـه    و بـوده  تفسـیري  -توصـیفی  ، تحلیل و تجزیه روش و )سایت هاي اینترنتی من جمله سایت یونسکو

از بـین کشـورهاي توسـعه یافتـه کشـورهاي انگلسـتان و آلمـان و ژاپـن و سـوئد و از بـین           گیري هدفمند است و 

  .مداوم در آن ها بررسی می شود یادگیريکشورهاي در حال توسعه کشورهاي ایران و اسلوونی انتخاب شده و 

  یافته ها

در قسمت یافته ها ابتدا وضعیت کشورهاي نامبرده سپس نظام آموزشی و همچنین آموزش مداوم آن هـا بـه طـور    

  .اجمالی بیان می گردد

درصـد مـردم آن    80حـدود  . داراي بـیش از سـه هـزار جزیـره اسـت     . کشور ژاپن در شرق آسـیا قـرار دارد  : ژاپن

ـ  نژاد آن ها زرد پیرو ادیان بودایی و شـینتو . شهرنشین هستند حبیبـی،  ( وده و زبـان رسـمی آن هـا ژاپنـی اسـت     ب

آموزش پـیش دبسـتانی کـه در کودکسـتان هـا صـورت مـی گیـرد و          -1:ژاپن شاملنظام آموزشی ). 107: 1384

و طـی یـک    سـالگی شـروع   6از  آموزش ابتدایی کـه  -2سال قبول می کنند، 3تا  1به مدت ساله را  6تا  3کودکان

سـال و   3آموزش متوسطه به دو دوره تقسیم می شـود کـه دوره اول   -3سالگی پایان می یابد،  12ساله در  6دوره 

سال به طـول مـی انجامـد و اجبـاري      3اجباري است و براي ورود به دوره دوم آزمون گرفته می شود دوره دوم نیز 

تربیـت حرفـه اي افـراد، نشـر و     : سه هـدف اساسـی را دنبـال مـی کنـد      آموزش عالی که به طور عمده -4. نیست

 ،آمـوزش بزرگسـاالن   ).130-151همان، صص ( گسترش معرفت علمی و ادبی و هنري ، پیشبرد علوم و تکنولوژي

 طـور  به بزرگساالن آموزش بلکه) ندارد وجوددر ژاپن  سوادي بی چون( شود نمی سوادآموزي شامل ها آموزش این

 مـی  اربرگز عمومی فرهنگ و دانش ارتقا و اي حرفه هاي مهارت آموزش با همکاري هدف با و بزرگساالن براي اعم

. بودنـد  شـده  سـازماندهی  کننده شرکت 12362883 از بیش با بزرگساالن ویژه هاي کالس  ، 2005 سال در .شود

 ، شناسـی  زیبـایی  آموزش و عمومی فرهنگ،  خانوادگی زندگی بهبود و خانواده آموزش ارتقا دروس، اصلی موضوع

و  اي حرفـه  و فنـی  هـاي  مهـارت  پیشـرفت   بـدنی  شـناخت  و شـهروندي  صمیمانه رابطه ، سرگرمی و سازي بدن

  ).2: 1393دارایی، ( بودند آموزش هاي الکترونیک

                                                           
4 -www.unesco.org 
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  آمـوزش  انجمن  2004در جوالي  است در ژاپن فراوان اهمیت حائزیا مداوم  العمر مادام آموزش که جا آن از امروزه

 بـا  کـه  دهـد  مـی  ارائـه  اینترنـت  روي بر را آموزشی ي چرخهاین موسسه . تأسیس شده است شهروندي الکترونیکی

 خواهنـد  مـی  کـه  افـرادي  .کنـد  مـی  برقرار ارتباط دارد، یاددهی به تمایل که فردي و یادگیري به تمایل که فردي

 سـازماندهی  تشـریفات  بـدون  را خود هاي دوره توانند می راحتی به بگذارند، اشتراك به را خود فن و فوت و تجربیات

 سـازي  آمـاده  و خودشـان  نظـم  بـا  زمـانی  هر در ها، مکان دیگر یا اداره خانه، از توانند می فراگیران طور همین. کنند

مـورد دیگـر در رابطـه بـا      ).1388دعـائی،  ( بپردازند فراگیري به اینترنت، و شخصی رایانه از استفاده براي محیطی

 در و اسـت  سـال  چهـار  دانشـگاه  این در آنالین تحصیل دوره. آموزش مداوم در ژاپن، تأسیس دانشگاه آنالین است

 رایانـه  طریـق  از دانشجویان .میشوند داده آموزش آن در جهانی میراث یا و اطالعات فناوري هايرشته  حاضر حال

 بـه  را خـود  مقـاالت  و میکننـد  شـرکت  کالسـها  ایـن  در اسـت  متصـل  پهـن  باند ارتباطی هاي شبکه به که هایی

  ).همان( میدهند آن ها می توانند پس از گذراندن واحدهاي مورد نیاز مدرك کارشناسی بگیرند ارایه استادانشان

: ه عبارتنـد از ی و در غرب قاره اروپا قرار دارد و شامل سه ناحیه است ککشور انگلستان در نیمکره شمال: نگلستانا

زبان رسمی انگلیسی و خط رایج التین و حکومت ایـن  . شمال و ایرلند شمالی و انگلند و ولز در جنوباسکاتلند در 

آموزش پیش دبستانی کـه بـه دو دوره تقسـیم    -1: شاملنظام آموزشی انگلیس . کشور مشروطه سلطنتی است

بـه موجـب    1870آمـوزش ابتـدائی از سـال    -2. می شود و مراکز پیش دبستانی به دولتی و آزاد تقسیم می شـوند 

ورود به تعلیمات آموزش متوسطه به گذراندن آزمـونی کـه از کلیـه دانـش      آموزش متوسطه، -3.انون رایگان استق

انواع مختلفـی از دبیرسـتان هـا در انگلـیس فعالیـت مـی کننـد کـه         .د بستگی داردساله به عمل می آی 11آموزان 

مدارس نظري، متوسطه فنی، دبیرستان هاي جامع، مدارس مستقل، مدارس شـبانه روزي، غیرانتفـاعی   : عبارتند از 

و شـرایط   آموزش عالی که بیشتر دانشگاه هاي انگلیس از ادغام کالج ها و مدارس مختلف بوجود آمـده  -4.مستقل

آمـوزش  ). 170-153، 1384حبیبـی، ( ورود به دانشگاه ها مشکل و به گروه منتخب کامال نخبه محـدود مـی شـود   

آموزش هاي مداوم و بزرگساالن از اواخر قرن نوزدهم تا اوایل قرن بیستم ، شکل گسترده تري به خـود  : یزرگساالن

آمـوزش  . یاددهی به مفهوم یادگیري تبدیل شده اسـت  گرفته تا جایی که دانش در بین مردم فراگیر شده و مفهوم

مداوم براي همه شهروندان انگلیسی فراهم شده و این امر با فن آوري هاي نوین در آموزش بزرگساالن تؤام گشـته  

کشور انگلیس با ایجاد مدارس بین المللی بزرگساالن و تبـادل نظـر بـا دیگـر کشـورهاي اروپـایی در زمینـه        . است

از سـال  ). 11:  1391غالمـی،  ( ش مداوم بزرگساالن گام هاي مؤثري در ایـن زمینـه برداشـته اسـت    پیشرفت اموز

در  سـاالن بزرگ آمـوزش  پایـه  هـاي  مهـارت  ارزیـابی  به ، بزرگساالن آموزش پایه هاي مهارت دایرهتا کنون  1997

 شـهروند  هـزار  200از بـیش  بـه  پایـه  آموزشـی  هـاي  برنامـه  ارائه به دانشگاه 26 تعداد .نماید می مبادرت انگلیس

 فرصـت  افزایش مبناي بر آموزش از اعم دیگري آموزشی هاي دوره مذکور هاي برنامه بر عالوه .نمایند می مبادرت

 افـراد  اسـتخدام  جهـت  اي حرفه و فنی پیشرفته آموزشی هاي دوره سال،16-24سنی هاي رده جوانان شغلی هاي

 هـاي  دوره برگـزاري  بـا  بزرگسـاالن  آموزشی شبکه نیز درایرلند. گردد می برگزار ملی آموزي کار هاي دوره و ماهر

 شـهروندان  آموزشـی  پایه هاي مهارت و استخدام قابلیت افزایش جهت در ها، فرصت دیگر آوردن فراهم و آموزشی
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 فـراهم  و اطالعـات  تکنولوژيبهره گیري از  درجهت اساساً مذکور هاي آموزش.نماید می فعالیت ایرلندي بزرگسال

  ..گردد می ارائه بزرگسال، افراد براي پایه آموزشی هاي برنامه و شغلی هاي فرصت نمودن

 .جمهوري اسلوونی کشوري است در جنوب اروپاي مرکزي، پایتخت و بزرگ ترین شهر آن لیوبلیانا است: سلوونیا

 از درصـد  61. اسـت  برخـوردار  اي پیشـرفته  اجتمـاعی  وضعیت و اقتصاد از و است پارلمانی جمهوري یک اسلوونی

 کشـور  از جزئـی  1991 سـال  تـا  کشـور  ایـن  .هسـتند  ادیـان  دیگـر  پیـرو  یا دین بی بقیه و مسیحی اسلوونی مردم

 اتحادیـه  اعضـاي  از اسـلوونی . اسـت  اسلوونیایی آن رسمی زبان و گردید مستقل تاریخ آن از پس و بود یوگسالوي

 جمهـوري  آغـاز  زپـیش دبسـتانی، ا   آمـوزش -1: نظام آموزشی اسـلوونی  ).ویکی پدیا( است ناتو سازمان و اروپا

 از. اسـت  رسـیده  ثبـت  به مدارس کودك مهد در پیشرفته و عالی کیفیت با دبستانی پیش آموزش تاکنون، اسلوونی

 وب وزارت ، مـدارس  در کـودك  مهد از بیشتر اطالعات به دستیابی راي. دارند قرار باالیی رتبه در المللی بین لحاظ

 هـم  و هـا  مـادر  و پـدر  هـم  که کرده بارگذاري آن در را اي ویژه اطالعات یکسري و نمود اندازي راه را رسمی سایت

 هـا،  برنامـه  عنـاوین  هـا،  قیمت مانند اطالعاتی( بیاورند بدست را اطالعات بتوانند مکان و زمان یک در ذینفعان سایر

 انتخـاب  جهـت  آنـان  بـه  کمـک  ایـن  و ،) انتظـار  مـورد  زمـانی  دوره جـزء  بـه  ، دسـترس  قابل هاي مکان ، ها محل

 در ابتـدایی  آمـوزش  ،1999 سـال زا: ابتـدائی آمـوزش  -2. باشـد  می است، آنان نیازهاي و نظر مورد که دبستان پیش

 هـر  ، 2016 تحصـیلی  سـال  شروعبا   .ساله شد 9لی پس از آن دوره آن و کشید طول سال هشت مدت به اسلوونی

بنـا بـه گفتـه     : آمـوزش متوسـطه  -3 .باشد می دیگري خارجی زبان یادگیري آماده اسلوونی در دوم سال آموز دانش

 یـافتن  پایـان  از بعـد  کننـد  مـی  نـام  ثبت متوسطه مدرسه در که کودکانی درصدوزارت اموزش و پرورش اسلوونی، 

 و اصـول  از یکـی  عـالی،  آمـوزش  شـدن  المللی بین: آموزش عالی -4.است رسیده درصد 98 به شان ابتدایی آموزش

 و پیشـرفت اقداماتی را جهـت   اسلوونی: و انجام آموزش هاي مداوم آموزش بزرگساالن. اسلوونی است اصلی سیاست

 از اروپـا،  اتجادیـه  نظـارت  سـطح  در هـم  و آن، وسـیع  مقیـاس  در هـم . انجام داده است بزرگساالن آموزش تکمیل

 اسـلوونی  دولـت  1991 سـال  در. اسـت  آمـده  بعمـل  نـام  ثبت العمر مادام یادگیري براي ساله 64 تا 25 بزرگساالن

 و پیشـرفت  از حمایـت   ، عمومی موسسات دیگر مانند آن هدف و. کرد تأسیس بزرگسال آموزش براي را موسساتی

 بـراي  آموزشـی  هـاي  برنامـه   :شـامل  نبزرگساال آموزش هاي برنامه. باشد می اسلوونی در بزرگساالن آموزش هدایت

 یکـی  ، خـارجی  و دوم زبـان  یـک  مانند به اسلوونیایی زبان ،آموزش خارجی هاي زبان دروس آموزش موفق، زندگی

 تـرك  بـراي  اي برنامـه  ، جوان بزرگساالن براي یادگیري پروژه ، بزرگساالن براي کامپیوتري سواد ، مهاجران کردن

  .).2: 1395قربانی، ( باشد می ها کرده تحصیل

 نفـر،  میلیـون  82 بـا  .کشـوري در قـاره اروپـا بـا پایتخـت بـرلین اسـت        نام جمهوري فدرال آلمانآلمان با : آلمان

. باشـد  مـی  ایالـت  شانزده داراي آلمان. است آلمانی زبان آلمان، کشور رسمی زبان. است اروپا کشور ترین پرجمعیت

 مـدیریت  خـود  داخلـی  سـازمان  اسـاس  بـر  و مختار خود زیادي حد تا و اساسی قانون و دولت یک داراي ایالت هر

بستانی که یـک دوره یـک سـاله اسـت     پیش دآموزش -1: شامل چهار مرحله است نظام آموزشی آلمان .شود می
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 انتخـاب  بـراي  مختلفـی  هاي گزینه دبستان از پس: آموزش متوسطه  -3. سال است 6تا  4ابتدائی که  آموزش -2.

 اتمـام  از پـس . میکشـد  طـول  دهـم  یـا  نهـم  کالس تا دوره اینهاپ شوله،  دبیرستان-1: از عبارتند که. دارد وجود

 اجبـار  قـانون . بگذراننـد  کـار  آمـوزش  دوره یـک  یـا  و بدهنـد  ادامـه  آمـوزش  سیستم به یا توانند می آموزان دانش

رئـال شـوله،   دبیرسـتان   -2. باشد رسیده سال 18 به فرد سن اینکه جز شود نمی تمام دوره این پایان با تحصیالت

 یـا  و بدهنـد  ادامه آموزش سیستم به یا توانند می آموزان دانش اتمام از پس. میکشد طول دهم کالس تا دوره این

 التحصـیل  فـارغ  تواننـد  می و شود می تمام دوره این پایان با تحصیالت اجبار قانون .بگذرانند کار آموزش دوره یک

 ایـن  کردن سپري از پسدوره جسمت شوله،  -3. است مقدور اي حرفه فنی هاي دانشگاه در تحصیل ادامه. بشوند

عـالی،  آمـوزش   -4 .شـوند  دانشـگاه  وارد تواننـد  مـی  و شـوند  می التحصیل فارغ آموزان دانش ، 12 کالس تا دوره

در آلمـان   آمـوزش بزرگسـاالن  ). ویکـی پـدیا  ( شامل کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتـرا و پسـت دکتـرا   

خصوصا از اواخر قرن نوزدهم به طور وسیع گسترش یافته و آموزش مادام العمر براي همه شهروندان آلمانی فراهم 

این امر با فن آوري هـاي نـوین در آمـوزش بزرگسـاالن تـؤام گشـته و شایسـته سـاالري در مناسـبات          . شده است

عمده ترین طرح ها و ابتکـارات کشـور آلمـان در     .)47: 1389گل صنملو، ( عه یافته استتماعی و اقتصادي توساج

آموزش بزرگساالن، تقویت مشارکت هـاي مردمـی خصوصـا     یحوزه بزرگساالن، ایجاد و تقویت کالس هاي تخصص

مـوزش  ه است تا جایی کـه امـروزه هـدف از آ   کارخانه داران و سهامداران بزرگ در گسترش آموزش بزرگساالن بود

 نظـام آمـوزش   در العمـر  مـادام  هـاي  آمـوزش ). 49همـان، ص ( وند جهانی می باشدیت شهربزرگساالن در آلمان ترب

 آلمـان  کشور در اي وحرفه فنی آموزش. تأکید دارد اي وحرفه فنی آموزش رويبر هم دیده می شود که آلمان رسمی

 داشـته  سـزایی  بـه  نقش آلمان کشور در کاري ماهر نیروي تربیت در گرایش این. است برخوردار خاصی اهمیت از

 در نـوآوري  بیـانگر  کـه  آورد می پدید قوي دوگانه سیستم یک کار، محل در اي حرفه آموزش نظام با همراه و است

 در مـاهر  نیـروي  پرورش در وپرورش آموزش سهم آلمان کشور در. شود می محسوب العمر مادام یادگیري مشی خط

 کـم  تعـداد  معناي به این. است بیشتر خیلی عالی آموزش در التحصیل فارغ کار نیروي به نسبت مختلف، هاي شغل

  ).53: 1395پریشانی، (است اروپایی کشورهاي سایر به نسبت آلمان در دانشگاهی التحصیالن فارغ کار نیروي

. واقع شده و به صورت پادشاهی اداره می شود ولی قدرت در دسـت مجلـس اسـت    اروپا قاره شمالدر سوئد :سوئد

 جمعیـت  از درصـد  66 عضـویت  بـا  لـوتري  پروتستان مسیحیت .می باشد آلمانی زبان از اي شاخه سوئد مردم زبان

 ارتـدکس  و کاتولیـک  شـامل  سـوئد  در موجـود  دیگـر  مسـیحی  مذاهب .است سوئد در مذهب بزرگترین کشور این

 از. تاسـ  بـوده  آلمـان  در پرورش و آموزش نظام تاثیر تحت نوزدهم قرن از سوئد پرورش و آموزش باشند می شرقی

باعث شد کـه تحصـیالت اجبـاري در ایـن کشـور از ابتـدائی بـه متوسـطه          اجتماعی فشارهاي بیستم، قرن ابتداي

در حـال  . پیشرفت هاي سریعی در آموزش و پـرورش سـوئد صـورت گرفـت    بعد از جنگ جهانی دوم . افزایش یابد

 از سـوئد  دولـت  هـدف ). 1393چوپـان ابـراهیم،   (ودسال اجـرا مـی شـ    9حاضر آموزش و پرورش اجباري به مدت 

 کیفیـت  بـا  وپرورشـی  آموزش به که است دانش بر مبتنی اقتصاد به کشور اقتصاد شدن تبدیل العمر مادام یادگیري

 رشـد  و دموکراسـی  فـردي،  توسـعه  اجتمـاعی،  عـدالت  رشـد  العمر مادام یادگیري از هدف همچنین. دارد تکیه باال
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 تأکیـد  اي وحرفـه  فنـی  هاي دبیرستان بر العمر مادام یادگیري به رسیدن براي سوئد کشور در .است برابر و اقتصادي

. شـود  مـی  ارائـه  کارفرمایـان  و مـدارس  بـین  قـراردادي  طبـق  و ارائـه  درس کالس در اي وحرفه فنی آموزش. دارند

 رایـج  کـارآموزي  هـاي  دوره کشور این در بنابراین. پردازند می عملی یادگیري به کارفرمایان نظر تحت آموزان دانش

 دلیـل  همـین  بـه . اسـت  شـغل  آن در تخصص به رسیدن و خاص شغل گام به گام آموزش ها دوره این هدف. است

 مـالی  مخـارج  سـوئد  کشـور  در. اسـت  کـم  بسـیار  جهـان  کشورهاي سایر به نسبت سوئد کشور در جوانان بیکاري

 ایـن  که دارد وجود اي حرفه هاي آموزش در بزرگی عمومی گذاري سرمایه. هاست شهرداري عهده به وپرورش آموزش

 وزارت و وپـرورش  آمـوزش  وزارت بـین  کـه  است تحولی این. گیرد می انجام اي وحرفه فنی هاي دبیرستان توسط کار

پریشـانی،  ( دارد وجـود  اي یکپارچه سیستم و نیست استخدام و صنعت بین مرزي هیچ واقع در. است داده رخ علوم

1395 :57.(  

  ایران

زبـان رسـمی   .  ایران با نام جمهوري اسالمی ایران کشوري است در غرب آسیا در منطقه اي موسوم به خاور میانـه 

 31 از ایـران  1393 سـال  در کشـور  تقسـیمات  آخـرین  براسـاس  .فارسی دري و رسم الخط آن عربی اسـت  ،کشور

 حنفـی، ( سـنت  اهـل  چهارگانـه  مـذاهب  و اسـت  رسـمی  دین امامی دوازده جعفري مذهب .شود می تشکیل استان

 13 اصـل  در همچنین .اند شده شناخته قانونی مذهبی اقلیت عنوان به نیز زیدي شیعیان و) مالکی حنبلی، شافعی،

 حـدود  در تواننـد  مـی  و انـد  شـده  پذیرفتـه  دینی اقلیت عنوان به زرتشتی و یهودي مسیحی، ایرانیان اساسی، قانون

   ).ویکی پدیا( نمایند عمل خود کیش اساس بر قانون

نظام آموزشی ایران از کودکستان ها و مراکز پیش دبسـتانی، دبسـتان هـا، دبیرسـتان هـا،      : نظام آموزشی ایران 

 -2. سـال اسـت   1آموزش پیش دبستانی که مدت آن  -1.  دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی تشکیل شده است

آموزش متوسطه، کـه   -3.سال اجرا می شود 6سال ششم، به مدت  با اضافه شدن 1391آموزش ابتدائی که از سال 

ساختار نظام جدید متوسـطه شـامل   .  ساله دوم تقسیم می شود 3ساله اول و  3سال است و به دو دوره  6مدت آن 

، دانـش  -شاخه متوسطه نظري، شاخه متوسطه فنی و حرفه اي، شاخه متوسـطه کـار  : دوره است که عبارتند از  5

، پس از پایـان آمـوزش عمـومی و از طریـق آزمـون      آموزش عالی - 4دانشگاهی و دوره کاردانی پیوسته دوره پیش

آمـوزش    ).55-54: 1393شـاه سـنی،   ( فارغ التحصیالن جذب دانشگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عـالی مـی شـوند     

بزرگسـاالن را بـه   سواد آمـوزي بـه   ، نهضت سوادآموزي در ایران به موجب قانون وظیفه آموزش رسمی بزرگساالن

-3 تکمیلـی  دوره-2 مقدماتی دوره-1.  شد می تقسیم دوره سه بهدر ابتداي تأسیس آن  سواد آموزش  .عهده دارد

 نوشـتن  خواندن، اساسی هاي	مهارت آموزش ضمن دوره این هاي	کتاب-1 :مقدماتی دوره هاي	ویژگی. پایانی دوره

 سـاعت  دویسـت  دوره ایـن  مـدت -2. بـود  اسـالمی  فرهنـگ  بـا  مطابق و ایدئولوژیکی جهت داراي کردن، حساب و

-1 تکمیلـی  دوره هاي	ویژگی.شد می اجرا ماه 5 الی 4 در سوادآموزان، و منطقه شرایط به توجه با که بود آموزشی

	مهـارت  تکمیـل  بـر  عـالوه  دوره این -2. شد می اجرا باید ماه شش در که بود آموزشی ساعت 240 دوره این مدت
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 نوسـوادان  به نیز فرهنگی و اجتماعی سیاسی، اي، حرفه بهداشتی، معلومات کردن، حساب و نوشتن و خواندن هاي

 برابـر  آن تحصـیلی  ارزش کـه  کردند می دریافت ي ا گواهینامه سوادآموزان تکمیلی دوره پایان در-3. شد می داده

 مـاه  6 در کـه  بـود  آموزشی ساعتی دو جلسه 144 دوره این مدت-1 پایانی دوره هاي	ویژگی .بود دبستان چهارم با

 پایـان  در و شـدند  می حاضر درس کالس در ساعت 4 الی 3 روزانه بایستی دوره این فراگیران-2. شد می اجرا باید

 بـه -3. کردنـد  مـی  شـرکت  آمـد  مـی  عمـل  بـه  کشـور  کل در همزمان طور به که سراسري نهایی امتحان یک در

 جـو  دلیـل  بـه  .شـد  مـی  داده سـوادآموزي  نهضـت  دوره پایان گواهینامه شدند می قبول فوق امتحان در کسانیکه

 مـردم  پرشـور  استقبال به نتوانست نهضت اما. آمد عمل به مردم طرف از گرمی استقبال ابتدا ،اوائل انقالب انقالبی

   .بپوشاند عمل جامه

 طـرح  سـوادآموزي  نهضـت  مدیریت تغییر با 1361 سال در. نیافت دست توجهی قابل موفقیت به نهضت نتیجه در

 طـرح -2 ضربتی طرح-1. است زیر قرار به ها آن مهمترین که داد ارائه سوادان بی سوادکردن با براي مختلفی هاي

-7 اي مکاتبـه  آمـوزش  طـرح -6 مسـاجد  طرح-5 مدارس طرح-4 مسلح نیروهاي سوادآموزي طرح-3 کارخانجات

  .دانشجویان از استفاده طرح-9 فرد به فرد آموزش طرح-8 ها¬زندان در سوادآموزي طرح

، )15-14: 1391(بـا همکـاري یونسـکو    در زمینه یـادگیري مـادام العمـر    بنا به گزارش نهایی کارگاه آموزشی ملی

امروزه سازمان هاي زیادي با برنامه هایشان در تأمین فرصت هاي یادگیري مداوم یا مادام العمر در ایران مشـارکت  

چندین سند مهـم سیاسـت    با تصویب شوراي عالی انقالب فرهنگی و مجلس: این سازمان ها عبارتند از. دارند

با برنامه هاي سازمان نهضت سواد آموزي ، یادگیري الکترونیک براي فضـاي کـار    وزارت آموزش و پرورشملی، 

با ایجاد رشته ها و  وزارت علوم تحقیقات و فن آوريو برنامه هاي مهارت آموزي براي خانواده ها و شهروندان، 

بـا  ) ز راه دورعـالی ا  آمـوزش ( دانشـگاه پیـام نـور   مطالعات میان رشته اي و اصالح برنامه درسی آموزش عالی، 

با ایجاد مراکز یادگیري مادام العمر داوطلبـان   وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکیآموزش آزاد و آنالین، 

وزارت فرهنـگ و  با انجام فعالیتهاي آموزش دینی و اخالقی در مساجد و مراکز فرهنگی،  حوزه علمیه سالمت،

فرهنگـی، صـنایع دسـتی و گردشـگري بـا آمـوزش       با آمـوزش هنـر و فرهنـگ، سـازمان میـراث       ارشاد اسالمی

سـازمان  گردشگري، کتابخانه ها با خواندن و نوشـتن و سـایر فعالیتهـاي یـادگیري و کتابخانـه هـاي دیجیتـال،        

حرفه اي براي افراد بیکار، بهبود مهارت هاي کارکنان، آموزش حرفه اي براي با آموزش  آموزش فنی و حرفه اي

دهاي ملی مهارت ها، آموزش نظـامی، ارزیـابی مهـارت هـاي کـارآموزان و مراکـز آمـوزش        زندانیان، تدوین استاندار

بـا تـرویج فرهنـگ از طریـق آمـوزش       شهرداري هـا با آموزش مهارت هاي زنـدگی،   تلویزیون ملیکارآفرینی، 

با ایجاد فرصت هاي یـادگیري غیـر رسـمی توسـط      موزه هاو فرهنگسراها،  سازماندهی و توسعه فضاهاي فرهنگی

با ایجاد فرصت هاي یادگیري غیر  انجمن هاي علمی تخصصی و سازمان هاي غیر دولتی .موزه 300بیش از 

 ).سایت یونسکو( آزاد مانند فعالیتهاي مذهبی، خیریه/ رسمی
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  نتیجه گیري

در تالش براي ایجاد آموزش هاي مداوم و  ارتقـاء   همانطور که از یافته ها استنتاج می شود کلیه کشورهاي نامبرده

. و از این منظر شبیه به هم می باشـند  جهت شهروندان بزرگسال خود هستند.....سطح علمی و فرهنگی و اخالقی و

چون می دانند که یکی از مؤلفه هاي تربیت اجتماعی، تربیت شهروندي است که از جمله مهم ترین اهـداف تعلـیم   

چرا که تربیت اجتماعی،  فراگیران و بزرگساالن را بـراي انجـام فعالیتهـاي مـدنی توانمنـد مـی       . شدو تربیت می با

در ژاین و انگلـیس و آلمـان و سـوئد در نتیجـه حمایـت       لیکن از جهاتی هم با یکدیگر متفاوتند به طور مثال. سازد

هاي وسیع دولت و ملت به پیشرفت هاي چشمگیري در زمینه آموزش مداوم دسـت یافتـه انـد همچنـین شـرکت      

کنندگان در کالس هاي آموزش بزرگساالن در کشورهاي توسعه یافته عمـدتا داراي تحصـیالت بـاالي دانشـگاهی     

اسلوونی یا به طور کلی در کشو رهاي در حال توسعه بیشتر بی سواد یا کم سواد مـی   هستند ولی در کشور ایران و

ولـی در اغلـب    و درصـد بیسـوادي قابـل توجـه اسـت        ریشـه کـن نشـده    در این کشورها  باشند زیرا بی سوادي

   .است کشورهاي توسعه یافته مانند ژاپن و انگلیس و سوئد ریشه کن شده

. ه جهانی در حـال گـذار از دوران صـنعتی و ورود بـه عصـر انقـالب ارتباطـات اسـت        از طرفی در عصر حاضر جامع

گسترش فن آوري هاي اطالعات و ارتباطات تا حدودي به خدمت شهروندان درآمده است، به گونه اي که به گفتـه  

هروند این تحوالت در عرصه زندگانی مدنی حامل این پیام مهم است کـه بـزودي اگـر شـ    « ): 145: 1395(مرزوقی

بنـا بـراین فـن آوري هـاي اطالعـات و ارتباطـات امکـان        . »الکترونیک نباشید اساسا شهروند به حساب نمی آییـد 

به همین خـاطر اسـت  کـه امـروزه نیازمنـد       یادگیري مداوم و مادام العمر فرامکانی و فرازمانی را فراهم کرده است

الزم را براي زندگی در جامعه جهـانی الکترونیـک دارا   واد اطالعاتی هستیم که مهارت هاي سپرورش افرادي داراي 

اسـت یـا در    برنامه آموزش هاي الکترونیکی را جهت شهروندانش اجرا کرده کشور ژاپن است خاطر همین بهباشند 

البته در ایران هم سـازمان هـا    .اسلوونی روي آموزش زبان خارجی و سواد کامپیوتر تأکید شده و به اجرا در می آید

و نهادهاي مختلفی در آموزش و یادگیري مداوم بزرگساالن فعالیت می کنند لیکن نبایستی از جامعه جهـانی  کـه   

      .با شتاب فزاینده رو به جلو پیشرفت می کند، عقب افتاد

  منابع

  :قابل دسترس در سایت. یادگیري مادام العمر«).  1390 (اصري، شکوفهب

http//:www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=175368  

برنامه هاي سوئد و آلمـان در یـادگیري مـادام العمـر بـا تأکیـد بـر آمـوزش فنـی و حرفـه           «).1395( پریشانی، ندا

  .42شماره . سال یازدهم. فصل نامه رشد فنی و حرفه اي و کار و دانش.»اي

 :قابل دسترس درسایت. »بررسی تطبیقی آموزش و پرورش سوئد و ایران« ).1393(چوپان ابراهیم، سارا
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پایان نامـه  .»بررسی تحوالت، چشم اندازهاي نوین آموزش بزرگساالن در ایران و آلمان« ).1389(گل صنملو، محمد
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   ).سمت( کتب علوم انسانی دانشگاه ها

  :قابل دسترس در سایت.»نهضت سوادآموزياز اکابر تا : سوادآموزي در ایران« ).1395(محمدي، پوران
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مل در سند تحول بنیادین آموزش و معلمان از طریق آموزش مداوم با تأضرورت ارتقاي علمی  جایگاه و بررسی

  پرورش 

   

  1 علی دلقندي

  

  چکیده

آموزش و یادگیري مداوم براي انسان که دائم در حال تربیت خود می باشد و نیز براي هر صاحب شغل و حرفه 

و مربیان هم از جهت خود به دلیل  معلماناي از مهمترین و ضروري ترین لوازم به حساب می آید، به طریق اولی 

آینده می باشند الزم است مدام در معرض انسان بودن و هم از آن جهت که دست اندر کار آموزش و تربیت نسل 

آموزش هاي جدید و به روز نمودن خود باشند تا از این طریق به ارتقاء توانمندي و شایستگی عمومی و حرفه اي 

 ه راه و قانونشا، سند تحول بنیادین به عنوان نقم خود کمک نمایند، از آنجا که در نظام تعلیم و تربیت کشور

مان در در این مقاله به بررسی ضرورت توجه به آموزش مداوم معل ، لذامحسوب می گردد تاساسی تعلیم و تربی

آموزش و یادگیري مداوم در  ، ضرورت، ظرفیتها و فرصتهايو ضمن بررسی جایگاه سند تحول پرداخته شده است

  .ات پرداخته ایمسه قسمت اصلی سند به بیان برخی نقایص و غفلتها و در نهایت ارائه برخی نظرات و پیشنهاد

  .معلم و مربی، آموزش و یادگیري مداوم ،سند تحول :کلمات کلیدي

  همقدم .1

کند که هر انسانی اگر بخواهد در جمله از جهت شغل و حرفه اقتضا میعدي انسان و از ضرورتهاي زندگی چند ب

بر دانش و اطالعات خود  مسیر حیات و از جمله در حوزه شغل خود بیش از پیش موفق باشد، الزم است هر روز

هاي بیفزاید تا از این طریق ضمن ارتقاء توانمندي... هاي مختلف فرهنگی، مذهبی، اجتماعی، اقتصادي ودر زمینه

دگی امروزي بهتر برایش هاي زنها و پیچیدگیامکان گذر از پیچ و خم جهت استفاده از جهان پیرامونی، خود

آموزش قرار داده و به تعبیر اي الزم است مدام خود را در معرض رفهصاحب شغل و ح همچنین هر. فراهم شود

مرز زمانی  و پیوسته در حال یادگیري باشد و این بدون شک هیچ حد و تر در مسیر تربیت خود مستمراًدرست

) ص(یث مشهور پیامبردر حد آنجا که در روایات وارده و ید این مطلب هم عقل است و هم شرع،مؤندارد و البته 

چون انسان در مسیر حیات خود بایستی تربیت ، از سوي دیگر اصوال ً»اطلبوالعلم من المهد الی اللحد«: فرمایدمی

                                                 
   )مسئولنویسنده (، ali.delghandy.1350@gmail.com فرهنگیان سبزوار، دانشگاهعضو هیأت علمی  .1
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ن و پیوسته بودن آ) مادام العمر( ودنهاي تربیت همیشگی بتربیت نماید و بنابر تعریف یکی از ویژگی شود و

 همیشگی فراگیر و هماهنگ، تدریجی، رچه،تربیت را باید عملی یکپا«: چنانکه در سند آمده است است،

و مشتمل بر فرایندهاي زمینه ساز تحول اختیاري و آگاهانه آدمی دانست که به صورت  )مادام العمر(

امري واحد، با تکوین و تعالی پیوسته و یکپارچه تمام ابعاد فردي و اجتماعی وجود انسان به منزله یک 

هم از این ) مربی(با این توضیحات به نظر می رسد یک معلم ). 146، 1390 ،سند تحول( »کل سرو کار دارد

 ،ن و معلمی استبه طریق اولی به واسطه شغل خود که یاد داد و تراز آن مهم جهت که انسان است براي خود، و

ه ها در رشته خود نسبت بروش  هاویافته ها،ضرورت دارد پیوسته، مداوم و مستمر و با یادگیري آخرین دانش

و مشخصاً نهاد گزار  استهاي سیمسئولیت سازمان ارتقا توانمندي شغلی اقدام نماید و البته در این زمینه نباید از

ها به و زمینه هایی با آماده نمودن بسترهاغافل بود چرا که الزم است چنین سازمان ،ریزو برنامهتعلیم و تربیت 

و شایستگیهاي شخصیتی و حرفه اي معلمان و مربیان، آنها را در وظیفه و با ارتقاء توانمندي  این امر اهتمام ورزند

  .خطیرشان بیش از پیش آماده و مجهز نمایند

  

  مبانی نظري مقاله

از دو جهت براي هر انسان ضرورت دارد هم به صرف انسان  2مادام العمر همانطور که گفتیم یادگیري مداوم و

یک معلم به عنوان تعلیم دهنده و مربی به عنوان تربیت  ،و مربی بودن هم به لحاظ شغلی و و متربی بودن بودن

-کننده انسان است وبر اساس یک مبناي مهم در تعلیم و تربیت اسالمی شاکله انسان بصورت تدریجی شکل می

داومت ناظر به تعریف شده است که طبق آن م »مداومت و محافظت«بر اساس همین مبنا اصل تربیتی  گیرد و

 باقري،( یت در تربیتاست و محافظت ناظر به کیف) آگاهی، مهارت و روش شناسی جدید ،افزایش دانش( کمیت

1393 ،126(.  

بحث آموزش مداوم و ارتقاء  ،ه عنوان یک امر مهم و اولویت دارهمین ضرورت اجتناب ناپذیر و ب يپایه بر

 شوند در اسناد ومحسوب می تربیت کشور وتوانمندي معلمان و مربیان که به عنوان عنصر اصلی نظام تعلیم 

کید قرار گرفته است که ما در پرورش مورد توجه و تأ به ویژه در سند تحول بنیادین آموزش و قوانین باالدستی و

دهیم ضمن شده را مورد تأمل قرار می ي ایجادها و بسترهافرصت ،له ضمن بررسی و واکاوي این موضوعاین مقا

وان نظرات و پیشنهادات تکمیلی و اجرایی در این زمینه ارائه کرد و در مجموع پاسخگوي تآن که معتقدیم می

  :   سواالت زیر خواهیم بود

  جهت عمومی و تخصصی چیست؟  اهمیت و ضرورت آموزش مداوم در زندگی انسان از دو نقش، )1

                                                 
2
 Life Long Learning 
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ان و مربیان از ارتقاي توانمندي معلمهایی براي ها و زمینهآموزش و پرورش چه فرصتسند تحول بنیادین  در )2

  تدارك دیده شده است؟  طریق آموزش مداوم

  هاي مداوم معلمین وارد است؟ فعلی آموزش ایراداتی برروند نقائص و ها،چه آسیب اجماالً )3

  توان ارائه داد؟   قاي توانمندي معلمان میجهت ارت چه نظرات و پیشنهادات تکمیلی در)4

  

  ها مرور پیشینه. 3

هاي بعمل آمده مشخص گردید که تاکنون و پس از تدوین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، اگر با بررسی

چه در وجوه و ابعاد دیگر سند بحث و بررسی و تأمالتی صورت گرفته است ولی مشخصاً تحقیق و پژوهشی در 

  .خصوص موضوع این مقاله صورت نگرفته است

  

  شناسی مطالعه  روش. 4

ي تعلیم تحقیق در این مقاله، از نوع کیفی و بر اساس استنباط و تجزیه تحلیل اسناد فرادستی در حوزهروش 

و لذا با توجه به اهمیت و موضوع سند و  باشدوتربیت کشور با تأکید بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش می

.                                                                                    خواهیم پرداختجهت سیر منطقی و علمی کار ابتدا به صورت کلی به توضیح موارد زیر 

  آموزش و پرورش  سند تحول بنیادین -1

  موزش مداوم و یادگیري مداومتعریف آ -2

  فلسفه و ضرورت آموزش و یادگیري معلمان -3

  

  آموزش و پرورش بنیادین سند تحول - 1

متفکران و صاحبنظران و نوابغ،یکی از مهمترین و شاید مهمترین موضوع مربوط به هر از نظر بسیاري از 

انسان،بحث تعلیم و تربیت اوست و این اهمیت به قدریست که حتی قرآن کریم هدف از ارسال رسل و به ویژه 

اصلی بعثت خود  و آن حضرت هدف ).2سوره جمعه، (نبی مکرم اسالم را تزکیه و تعلیم و تربیت انسانها می داند 

در همین راستا در نظام جمهوري اسالمی ایران نیز که با ) انَّما بعثت معلّماً(را نیز تعلیم و تربیت بیان می دارد 

که مورد توجه و اهتمام  یمباحث و تکیه بر مبانی و آموزه هاي قرآنی و اسالم بر پا گردید یکی از مهم ترین مبانی

و پرورش و تعلیم و تربیت بود، شاید یکی از نقص ها و نقد هاي اساسی وارد بر  جدي قرار گرفت موضوع آموزش

در جهت رفع این نقص مهم و . نظام تعلیم و تربیت پس از انقالب نداشتن یک نقشه راه اساسی و راهبردي بود

کثیري از ترسیم یک چشم انداز و تدوین یک قانون اساسی براي نظام تعلیم و تربیت و به همت و تالش جمع 
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نخبگان و صاحب نظران و پس از هزاران ساعت کار کارشناسی و عالمانه در نهایت این مهم محقق شد و مجموعه 

پس از طی مراحل 1390مبانی نظري تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی آماده و در شهریور 

اساس آن تمام فعالیتهاي تربیتی در نظام جمهوري  الزم به تصویب نهایی شوراي عالی انقالب فرهنگی رسیدتا بر

به اختصار از آن به عنوان سند تحول نام برده خواهد در این مقاله ، این مجموعه که پذیرداسالمی ایران صورت 

  :شد داراي سه بخش اساسی و مهم به شرح ذیل می باشد

از مجموعه اي از گزاره هاي مدلل و  که مقصود از آن عبارت :فلسفه تربیت در جمهوري اسالمی ایران) الف

وار و به اسالمی ایران به شکلی جامع، ساز که به تبیین چیستی و چرایی و چگونگی تربیت در جامعه است مدون

هم پیوسته و با تکیه بر مبانی اساسی معتبر و متناسب با نظام فکري و ارزشی مقبول در جمهوري اسالمی ایران 

ابه چارچوب نظري کالن براي هدایت انواع تربیت و ساماندهی و فعالیتهاي تربیتی جامعه می پردازد تا بتوان به مث

  ).41 ،1390سند تحول، ( اسالمی ایران در دوران معاصر نقش آفرین باشد

منظور از تربیت رسمی و عمومی در جامعه  :فلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوري اسالمی ایران) ب

اسالمی ایران، بخشی از جریان تربیت است که به شکل سازمان دهی شده، قانونی، عادالنه، همگانی و الزامی در 

خانواده، رسانه و سازمانها و نهادهاي غیر (مدرسه با محوریت دولت اسالمی و مشارکت فعال دیگر ارکان تربیت 

همراه با توجه  به هویت اختصاصی ) انسانی، اسالمی، ایرانی(رد و با تاکید بر وجوه مشترك صورت می پذی) دولتی

در پی آن است تا آنان مرتبه اي از آمادگی را براي تحقق حیات طیبه در ابعاد ) به ویژه هویت جنسی(متربیان 

موم افراد جامعه الزم یا گوناگون  فردي ، خانوادگی و اجتماعی به دست آورند که تحصیل آن مرتبه براي ع

  ).236 ،1390سند تحول، ( شایسته باشد

که مقصود از آن طرحواره اي مفهومی و  :رهنامه نظام تربیتی رسمی و عمومی جمهوري اسالمی ایران) ج

مند که لوازم و داللتهاي مبانی فلسفی تربیت رسمی و عمومی را با بهره مندي مناسب از یافته هاي علوم م نظا

و در نهایت اینکه آموزش و . در عرصه سیاست و عمل در نظام تربیت رسمی و عمومی مشخص می کند تربیتی

پرورش نیاز به یک نقشه راه و باال دستی داشت تا با تغییر وزراء و سلیقه هاي سیاسی و اولویتهاي  اجرایی دچار 

  .تغییر بنیادین نشود

  

  :یا یادگیري مداوم 3آموزش مداوم - 2

و یک نگاه و تفسیر عامیانه تفاوتی اساسی بین آموزش و یادگیري نمی توان در نظر  يحاظ ظاهرهر چند به ل

 گرفت و بویژه آنکه هر دو در نهایت یک عمل تربیتی  و در راستاي تربیت آموزش پذیر و یادگیرنده است اما به

                                                 
3 Continuing education 
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ین آن دو قائل شد به این صورت واسطه یک نگاه علمی و آکادمیک می توان از بابت منشاء این دو کلمه تفاوتی ب

در حالیکه ؛ ...) سیستم، سازمان، مافوق،(که منشاء آموزش مداوم یک فرد معموالً اراده اي است خارج از آن فرد 

منشاء یادگیري مداوم یک فرد از خواست درونی و تمایل خود فرد نشات می گیرد هر چند شاید عوامل ایجاد 

اما در هر صورت تعاریف مختلفی از آموزش و . ت و شاید قلبی یا اجباري باشدخواست و تمایل و رغبت مختلف اس

ق در یادگیري مداوم ارائه شده است که ما از جهت آشنایی اجمالی خوانندگان محترم مقاله بدون تامل و تدقّ

ه تا عمالً به آموزش مداوم از آن دسته مفاهیمی است ک«: اشاره می کنیم »پیتر«جامع و مانع بودن آن به تعریف 

اجرا در نیاید قابل فهم نیست، این مفهوم در کشورهاي مختلف به صورتهاي متفاوت بکار رفته است از جمله 

نیز معتقد است که آموزش مداوم کلیه »  4بلزوم«و ...  آموزش مداوم، آموزش مکرر، آموزش اجتماعات محلی و

ی آید و از آن استفاده می شود، این یادگیري ممکن که پس از تحصیالت اجباري پیش م است فرصتهاي یادگیري

  .است تمام وقت، نیمه وقت، حرفه اي با غیر حرفه اي باشد

  :نظر قرار گیرددف بایستی دو نکته در ذیل نیز مده تر شدن در تدوین این مقاله و از جهت روشن

زندگی مدنظر است، اما در این  هر چند مداومت در آموزش و یادگیري براي تمام انسانها در تمام لحظات) الف

هم در بعد حرفه اي و ارتقاء  نوشتار مشخصاً به اهمیت و جایگاه و ضرورت آموزش مداوم معلمان و مربیان آن

؛ اگرچه تفکیک و تفریق ارتقاء شایستگیهاي عمومی و حرفه اي امري مشکل توانمندي شغلی پرداخته شده است

  .به نظر می رسد

ادگیري مادام العمر هر دو عبارت به جهاتی صحیح و قابل کاربرد و استفاده است اما در این آموزش مداوم و ی) ب

معلمان است که چنانچه در قبل متذکر  )آموزش ضمن خدمت(و مستمر  مقاله منظور ما صرفاً آموزش مداوم

ان حوزه تعلیم و تربیت شدیم و با توجه در نظر گرفتن تفاوت آموزش و یادگیري وظیفه سیاستگزاران و برنامه ریز

  .است

  :فلسفه و ضرورت آموزش و یادگیري مداوم معلمان - 3

  :بعد می توان به موضوع پرداختخصوص از دو این در 

همان جایگاه انسان بودن یک معلم است که بنابر توضیحات قبل و به دالیل متعدد یک انسان  :نخست بعد

قرار گیرد و اصوالً و منطقاً تربیت یک امر ) یادگیري و آموزش( بایستی در تمام طول حیات خود در معرض تربیت

  . پیوسته و مستمر و مداوم است

از آنجا که جهان و پدیده هاي آن  و یک معلم و مربی به عنوان به دالیل عقلی و به طریق اولی ،نیز دیگر بعداز 

در حال حرکت و تغییر و نو شدن هستند و در همین راستا متربیان، علوم و یافته هاي علمی نیز جدید می شوند 

                                                 
4  Venabled 
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و چه بسا بسیاري از روشها منسوخ شده و مناسب حال و آینده نباشد و همچنین برخی از یافته ها و کشفیات 

 و اصالح روشهاي م و ضروریست که هر روز نسبت به نو شدن و به روز شدن دانشعلمی ابطال پذیر باشند لذا الز

که در غیر این صورت  و به تعبیر دیگر مداد خود را مرتب براي بهتر نوشتن بتراشد و حرفه خود اهمتام ورزد

روایات  مر درااین . ت الشعاع قرار گیردمیزان موفقیت وي در مسیر حرفه اي و شغلی تنزل پیدا کرده و تح

 ال یحرِز العلم إالّ من یطیلُ«: می فرمایند) ع(مختلف دینی مورد تاکید قرار گرفته است از جمله موال علی 

هرسگفتار (جاي دیگر صیل خویش مداومت نماید و نیز در بر دانش و معرفت دست نیابد مگر کسی که در تح »د

فَانَّهم ، اَوالدکُم على آدابِکُمال تَقسروا «: مایدشدن و متفاوت شدن متربیان می فر در خصوص نو) 240

یعنی فرزندان خود را بر آداب خودتان وادار نکنید، زیرا آنها براي زمانی غیر از  :»مخلوقونَ لزَمانٍ غَیرِ زمانکُم

   .)1394،129باهنر،(زمان شما خلق شده اند

  :تحول آموزش مداوم و سند

 ، ضرورت،بررسی جایگاه ، ابتدا بهاز جهت پیمایش یک روند منطقی و علمیبا توجه به موضوع این نوشتار، و 

  آموزش مداوم در هر کدام از سه موضوع اصلی سند تحول می پردازیم و فرصتهاي در نظر گرفته شده اهمیت

در این بخش از سند و با  :ایران آموزش و یادگیري مداوم  در فلسفه تربیت در جمهوري اسالمی) الف

توجه به ترتیب مطالب آن ضمن بررسی محورهاي اساسی به تبیین اهمیت و جایگاه آموزش و یادگیري مداوم می 

  .پردازیم که البته در این قسمت منظور از تربیت پیوسته و مداوم همان آموزش و یادگیري مداوم است

هستی شناختی، انسان شناختی، معرفت شناختی، ارزش شناختی و مبانی اساسی تربیت در این سند پنج بعد 

 1-1-10در بعد هستی شناختی ضمن بیان ویژگی براي جهان هستی در ویژگی. دین شناختی مطرح شده است

عالم ماده و همه موجودات وابسته به آن وجود تدریجی و در زمان دارند و همواره در حال  در«: چنین آمده است

  ).56 ،1390سند تحول، ( »نی و حرکت مداومندشدن و دگرگو

ویژگی براي انسان و طبیعت انسانی و در برخی از بندها این نکته ها بیان شده  22شناختی با بیان انسان در بعد 

  :است

 ،1390سند تحول، (است )تا حد بی نهایت(؛ انسان بر حسب فطرت و آفرینش، جویاي همه مراتب کمال 4-2-1

59.(  

  ).68 ،1390سند تحول، (انسان همواره در حال شدن، حرکت و دگرگونی است ؛ 13-2-1

  ).68 ،1390سند تحول، (است و می تواند آن را درك کند و تغییر دهد » موقعیت«؛ انسان  همواره در 14-2-1

عمل  ؛ آدمی در تکوین و تحول هویت ناتمام و پویایی خود نقش اساسی دارد معرفت، باور، میل، اراده،17-2-1

سند تحول، (مداوم و در نتیجه کسب صفات و توانمندي ها و مهارتها عناصر اصلی تکوین و تحول هویت انسان اند 

1390، 72.(  
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؛ آدمی براي نقش آفرینی در روند تکوین و تحول هویت خویش به دلیل وجود تهدیدهاي بیرونی و درونی 20-2-1

سند تحول، (ز راهنمایی ها و مساعدت انسانهاي رشد یافته است نیازمند استعانت از خداي متعال و بهره مندي ا

1390، 75.(  

و از روح حاکم بر این نوشتار و به استناد ) پنج گانه(در بررسی شرح و توضیحات مبانی اساسی تربیت در ابعاد 

هستند و به  شاره چنین می توان برداشت کرد که جهان وانسان مداوم در حال تغییر و شدنبرخی بندهاي فوق اال

که ویژه این تغییر و تمایل و نیاز به تکامل و ضرورت استفاده از انسانهاي کامل و رشد یافته در مسیر این تکوین 

موجودي  عنوانیل کافی است بر این که در مبانی سند به انسان به شمرده شده است خود دل فطرت انسانهاجزء 

ا ...  می کند وضا تاق و نیازمند است و که فطرتاً می خواهد نگریسته شده است و تحقق چنین نگرشهایی جز ب

  .مداومت و استمرار و در طول حیات انسان فراهم نمی گردد

تربیت را عملی جامع،  ،متعدد آن يهمچنین در این بخش و در قسمت بیان چیستی تربیت ضمن بیان ویژگیها

که ) 146، 1390سند تحول، (براي انسان می داند  ،)مادام العمر(یکپارچه، تدریجی، هماهنگ، فراگیر و همیشگی 

وجود دو لفظ تدریجی و همیشگی و مادام العمر  این نتیجه حاصل می شود که براي تربیت هیچ حد و با توجه به 

مرز زمانی قائل نشده اند و از سوي دیگر چون تربیت عملی دو سویه است که یک سوي آن مربی و سوي دیگر آن 

دائماً و مادام العمر بایستی تحت تربیت باشد  است متربی این ند نگاه غالب به سمتی می رود کهمتربی است، هرچ

در حالی که با تامل و تدبر می توان گفت هر متربی حتماً یک مربی هم دارد که او خود نیز باید مدام در حال 

  :                   چرا کهباشد ) آموزش و یادگیري(تربیت 

  از هستی بخش                        کی تواند که شود هستی بخشذات نایافته 

تکوین وتعالی پیوسته هویت متربیان به « :آورده است ،در بخش چرایی تربیت نیز و در بیان هدف کلی تربیت

صورتی یک پارچه بر اساس نظام معیار اسالمی و در راستاي شکل گیري جامعه صالح و پیشرفت مداوم 

نیز استفاده از لفظ تکوین  و ، درج عبارت هاي پیوسته و مداوم)153 ،1390سند تحول، ( »ساسآن بر همین ا

انسان اشاره دارد ) کامل شدن(لغت شناسی عرب به تدریجی بودن عمل هست شدن  استنادیل که به عن تفزبر و

 یک عمل دو سویه و داراي که تربیتخود دلیل بر مداومت و استمرار در تربیت است و باز به دلیل ذکر شده قبلی 

طریق اولی بایستی براي ه متربی و مربی است و اگر این پیوستگی و مداومت براي یک سوي فرایند تربیت است ب

در جمع بندي بحث مذکور باید گفت که در سند فوق به طور کلی و ضمنی نگاهی به  .نیز باشد) مربی(دیگر سو 

ن ضرورت مستمر و مداوم بودن تربیت را چه براي مربی و چه براي شده است که از آن می توا) انسان(متربی 

  .متربی استنباط کرد

جایگاه و اهمیت آموزش و یادگیري مداوم در فلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوري اسالمی ) ب

  :ایران
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  :سند تربیت رسمی و عمومی در در جمهوري اسالمی ایران داراي چهار محور اساسی  به شرح زیر می باشد 

) 1- 4 ؛روان شناختی) 1-3 ؛حقوقی) 1-2 ؛مبانی سیاسی) 1-1 :عمومی شامل تربیت رسمی و اسیمبانی اس -1

  .جامع شناختی

  بیان ویژگیهاي آن ) 2-2سمی و عمومی تعریف تربیت ر) 1-2چیستی تربیت رسمی و عمومی شامل  تبیین -2

تربیت ) 3- 3 ؛نتیجه و هدف کلی) 2- 3 ؛ت و ضرورتاهمی) 1- 3: ن چرایی تربیت رسمی و عمومی شاملیتبی -3

  .رسمی و عمومی

الگوي نظري ) 2-4 ؛اصول کلی تربیت رسمی و عمومی) 1-4 :مومی شاملعین چگونگی تربیت رسمی و یتب -4

  .ان تربیت رسمی و عمومیارک) 3-4 ؛ساختهاي تربیت

با بررسی صورت گرفته در این سند مشخص می گردد که در مجموع سند فلسفه تربیت رسمی و عمومی در 

بلکه  ،نداشته عنی معلم یا مربی اهتمام الزم راحوزه به شان جایگاه و منزلت یکی از مهمترین ارکان تربیت ی

براي یکی از ضروریات و ملزومات این حرفه یا شغل یعنی بزرگی هم صورت گرفته است و بالتبع  نسبتاً غفلت

ارتقاء توانمندي و مهارت نیز چنین ادعایی صدق می کند و از این بابت نقد جدي بر این سند وارد تنها در یک 

با عنوان خرد ورزي در  4-1-6چهارم یعنی چگونگی تربیت و در قسمت اصول، بند  مورد در این سند در محور

) کارگزاران(توسعه و ارتقاي توانمندي هاي فکري و عقالنی مربیان : دیق این بند چنین آمده استیکی از مصا

  ).277 ،1390سند تحول، (تربیت رسمی و عمومی 

  

  نقد و نظر

بدست  جمهوري اسالمی ایراندر  و عمومی یکی از موارد مهمی که با بررسی و تامل در سند فلسفه تربیت رسمی

می آید این است که متاسفأنه در این سند نه تنها اهتمام جدي به جایگاه و شان معلم و مربی نشده است بلکه به 

اصل و جایگاه و شأن  جرأت می توان گفت غفلت بزرگی نسبت به این امر صورت پذیرفته است و پیرو آن وقتی به

نیز غفلت  هاز ملزومات و مقدمات و ضروریات این حرف و مقتضیات شغل و حرفه معلمی اشاره و توجهی نشده باشد

ی باشد، نه تدبیري، قویت توانمندیهاي معلمان متضروریات آن توجه به ارتقاء، به روز شدن و شده است که یکی از 

انتظار منطقی از تهیه و تدوین کنندگان و تصویب کنندگان سند آن است که همانطور که توجه .. .نه توجهی و 

و جایگاه ... مکرر و البته قابل ستایش به ارکان تعلیم و تربیت از جمله خانواده، مدرسه، رسانه، سمینارها و  الزم و

و بی بدیل تربیت یعنی معلم نیز می دادند چرا ن رکین الزم را به رکو نقش موثر آنها در تربیت نموده اند توجه 

پذیر و سوي دیگر آن مربی یک سوي آن به عنوان اثر دو سویه کهکه در همین سند از تربیت بعنوان یک تعامل 

گذاران، در مبانی حقوقی  بعنوان اثر گذار است یاد شده است در بخش مبانی سیاسی هیچ تکلیفی براي سیاست

هیچ حقی براي معلمان، و در مبانی روان شناختی هیچ پیشنهادي براي ارتقاي منزلت اجتماعی معلم و مربی 
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  .از این بابت متأسفانه باید گفت توجه به ارتقاء توانمندي و آموزش مداوم پیش کشنشده است و بالتبع 

در این سند سطور و صفحات مطول و مکرر و البته قابل تقدیري به جایگاه مدرسه صالح و شرایط آن اختصاص 

  کند؟ر این مدرسه جزء با حضور مربی و متربی موضوعیت پیدا می گداده شده است و غافل از این که م

و باالخره در این سند اگر جایی هم به معلم و مربی اشاره شده است بیشتر به تکالیف و وظایف او پرداخته شده نه 

  !!!به مقتضیات و ملزومات شغلی و اجتماعی معلم و این غفلتی است بزرگ

  رهنامه نظام تربیت رسمی و عمومی در جمهوري اسالمی ایران

شخص نمودن لوازم و داللتهاي فلسفی دو سند قبلی در عرصه عمل می باشد مهمترین فلسفه تدوین رهنامه م

در بخشی از رهنامه مولفه اصلی . در حقیقت نقشه اجرایی و عملیاتی دو سند قبلی می باشد) دکترین(رهنامه 

نظام تربیت رسمی و عمومی طراحی شده است که این مولفه ها در حقیقت اجزایی است براي کمک به تحقق 

شوراي عالی تربیت، : گفت مهمترین مولفه ها عبارتند از بایدذا در همین رابطه لو  لت و اهداف آن سند،رسا

  .شوراي عالی تربیت رسمی و عمومی و وزارت تربیت رسمی و عمومی، سازمانهاي استانی و مناطق

ه به تنظیم برنامه ها و در دو مولفه بصورت کلی و غیر مستقیم اشار ها، در تدوین وظایف مربوط به این مولفه

جهت دهی روش ها جهت امکان استفاده بیشتر از ظرفیت بالفعل و بالقوه و عوامل موثر در تربیت اشاره شده است 

و از آن جا که قطعاً یکی از مهمترین عوامل موثر بر تربیت مربی و معلم است بدون شک ارتقاي شایستگی و 

سند (می توان استنباط نمود تی و در لفافه از این شرح وظایف ه سخنیز ب را توانمندي شخصیتی و حرفه اي او

  ).355 ،1390تحول، 

نکته مهم و در خور اذعان آن است که باز در این جا از توجه مستقیم به نقش شأن، جایگاه و منزلت مربی و معلم 

به استانی آن موعه و اما در تدوین شرح وظایف وزارت تربیت رسمی و عمومی و در زیر مج. غفلت شده است

در بند  .توانمندي و آموزش مداوم ظرفیتهاي سازمانی و استانی اشاره شده است صراحت بر لزوم توجه به افزایش

  :این شرح وظایف آمده است 4 و 2

  ،افزایش مداوم ظرفیتهاي سازمانی در سطوح مختلف براي ایجاد فرصتهاي تربیتی مطلوب و متنوع

  .تحوالت در سطح ملی و بین المللیمتناسب با نیازها و 

  برنامه ریزي در زمینه جذب، نگهداشت، بکار گیري و رشد مداوم ظرفیتهاي وجودي منابع انسانی نظام

 ).355 ،1390سند تحول، .... ( تربیت رسمی و عمومی و

بعنوان  نیز رسالبته در ادامه تدوین این رهنامه و در بیان وظایف پیشنهادي انجمن هاي علمی و حرفه اي مدا

مشارکت در تهیه و اجراي برنامه ها در راستاي ارتقاي صالحیتهاي «: اولین وظیفه پیشنهادي آمده است

و در نقد  »حرفه اي مربیان، درك و اصالح موقعیت یکایک مربیان در دستیابی به مراتب حیات طیبه
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سند چنین انجمن هایی تشکیل نشده و یا این مطلب باید گفت که اوالً و با گذشت چند سال از تدوین و تصویب 

به انجام چنین وظایفی بپردازد و  چه رسد به اینکه است خی مدارس و آموزشگاهها تشکیل شدهبه ندرت در بر

   .ثانیاً ضمانت اجرایی براي انجام چنین وظیفه اي براي چنین تشکل مردم نهادي بیان نشده است

مر منابع انسانی ایف دانشگاهها و مراکز تربیت مربی و ارتقاء مستهمچنین در سند رهنامه و در قسمت شرح وظ

  :شده است که عبارتند از ... خوبی به بحث منابع انسانی اعم از معلمان و مربیان، در دو بند اشاره

  ایجاد و تجهیز مراکزي به منظور به روز نگهداشتن منابع انسانی در سطح استانها و مناطق و ایجاد

سند .. (. بحث و تبادل نظر در خصوص یافته هاي معلمان، مدیران و سایر عوامل سهیم و فرصتهایی براي

  ).364 ،1390تحول، 

  کمک به رشد حرفه اي منابع انسانی نظام تربیت رسمی و عمومی به منظور ارتقاء مداوم ظرفیت وجودي

 .نظام تربیت رسمیاساتید دانشگاهها و مراکز تربیت معلم و ایجاد یکپارچگی  میان فعالیتهاي 

  توجه جدي در بخش زیر نظام ها

اما یکی از مهمترین محورهاي عملیاتی و اجرایی سند رهنامه، مربوط به تدوین و طراحی زیر نظامهاي نظام 

عمومی و بخش هاي اساسی  تربیت رسمی وعمومی می باشند، در حقیقت زیر نظام هاي اصلی تربیت رسمی و

از جریان تربیت، انجام رسالت نظام و کمک به تحقق اهداف و کارکرد هاي آن این نظام در جهت پشتیبانی 

  :هستند

و در  این زیر نظامها در شش محور اصلی تدوین شده اند که بدون شک شرط اصلی و اساسی توفیق سند تحول

ه به توج ،و در نهایت تحول در کشور جمهوري اسالمی ایراندر نظام تعلیم و تربیت حقیقت ایجاد تحول 

  :هماهنگی و تناسب در پیشرفت این زیرنظامها می باشد این شش محور اصلی عبارتند از

  زیر نظام راهبردي و مدیریت تربیتی  )1

  زیر نظام برنامه درسی )2

  زیر نظام تربیت معلم و تامین منابع انسانی )3

  زیر نظام تامین و تخصیص منابع مالی )4

  زیر نظام تامین فضاي تجهیزات و فناوري  )5

 نظام پژوهش و ارزشیابیزیر  )6

پنج مأموریت مهم جذب، آماده سازي، حفظ، ارتقاء و  )انسانیتربیت معلم و تامین منابع (براي زیر نظام سوم 

ارزشیابی معلمان و سایر نیروهاي انسانی نهاد تربیت رسمی و عمومی در نظر گرفته شده است که بدون شک یکی 

می باشد، در جهت تاکید بیشتر بر این امر سه بند ...) معلم و (اي انسانی از مأموریتهاي مهم آن بحث ارتقاء نیروه
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که پیداست نیروهاي انسانی پرداخته است که البته ناگفته  از پنج بند شرح وظیفه زیر نظام مذکور به بحث ارتقاء

این شرح وظایف  رهمانطور که دو قطعاً یکی از ابزارها و شیوه هاي مهم ارتقاء مستمر، آموزش مداوم می باشد 

  .آنان مربیان باشد و هم در بعد حرفه اي و تخصصی )رفتاريمعرفتی و (آمده است هم باید در بعد عمومی 

برنامه ریزي به منظور رشد و ساماندهی و تعالی مراتب هستی شناختی و ارتقاء شایستگی هاي اعتقادي،  -

اجتماعی و هستی شناختی مربیان از طریق اخالقی و حرفه اي و تخصصی و ایجادو یکپارچگی در نقش 

 .تغییر در معرفت، میل، اراده عمل و تکرار عمل تا سطح تکوین صفات و هویت حرفه اي آنان

اسقرار ساز و کارهاي الزم براي رشد شایستگی ها باید در جهت تقویت هویت مشترك و شایستگی هاي  -

مربیان از طریق تدارك ) ش و مهارت تربیتیدانش تخصصی و دان(ویژه در جهت هویت حرفه اي مربیان 

متنوعی که در آن امکان انتخاب، اولویت بندي و بکار گیري آموخته ها در عرصه عمل فرصتهاي 

 . لیتی حرفه اي فراهم گرددئومتناسب با استعدادها و توانمندي هاي فردي و نوع مس

یی که براي جذب، آماده سازي، حفظ و پشتیبانی و نظارت و ارزشیابی از کلیه فعالیتها ،گزاري سیاست -

  ).386 ،1390سند تحول، ( تربیت رسمی و عمومی صورت می گرددارتقاء منابع انسانی از سوي نظام 

زیر نظام تربیت نیروي انسانی بر نکات زیر تاکید شده در موریت حفظ و ارتقاء اتشریح جزئیات م ، درهمچنین

  :است

هبود مستمر شایستگی هاي عمومی و حرفه اي مربیان به مند با هدف بم آموزش ضمن خدمت نظا )1

  ...عنوان بخش جدا ناپذیر از فرایند ارتقاء شغلی مربیان و 

مربیان به گونه اي که امکان رشد و ارتقاء مستمر شایستگی ها را براي  تنظیم برنامه و شرایط کاري )2

  مربوط فراهم نمایندتر وظایف انجام به

مدت براي رشد منابع انسانی به نحوي که امکان دستیابی مربیان به منابع برنامه ریزي کوتاه و بلند )3

  .و احساس خودکارآمدي آنان را افزایش دهد... و یادگیري  مستمر را فراهم آورد اطالعاتی 

تاکید بر اشتغال تمام وقت مربیان در مدرسه و استفاده آنان از فرصتهاي متنوعی که براي ارتقاء آن  )4

  .در سیستم می باشد نالبته ظاهراً شرط باقی ماند هم می شود وافر

انجام آزمایشهاي پزشکی مجانی در بدو خدمت براي کلیه مربیان و برخورداري از حمایت سازمانهاي  )5

 .خدمت قانونی در ادامه

و  چنانکه مالحظه می شود در این قسمت از رهنامه توجه و اهتمام بیشتري به امر ارتقاء و توانمندي هاي معلمان

مسیر اجراء و عملیاتی شدن متأسفانه با مشکالت، چالشهاي عدیده اي روبرو  مربیان شده است البته این امر در

 .می باشد
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  نتیجه گیري جمع بندي و 

از بررسی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در هر سه قسمت چنین استنباط می شود  که هدف گیریهاي 

این مسیر در مجموع  مدنظر قرار گرفته است و در) ت طیبهارسیدن به مراتب حی(جالب بویژه از نظر راهبردي 

نقشه راه خوبی ترسیم شده است که تالشهاي تدوین کنندگان و تصویب کنندگان و تصویب کنندگان قابل تقدیر 

و نظر بدون عیب و در خور تشویق می باشد اما از آنجا که در هر صورت هر کار انسانی هر چند از نظر مبنا و ایده 

  .بعد اجرایی می تواند در معرض نقد و نظر قرار گیرد از و نقص باشد ولی به دلیل شرایط خود انسان حداقل

سند تحول آموزش و پرورش نیز هر چند محصول ماهها و شاید سالها تالش، تحقیق، مطالعه و همفکري بسیاري 

ولی به هر جهت از این امر مستثنی نیست و به نظر می  ،اشداز اساتید و دلسوزان حوزه تعلیم و تربیت کشور می ب

  :رسد در موارد زیر مطالب آن قابل تامل مجدد و اصالح می باشد

نقش، رسالت، منزلت یکی از ارکان مهم تربیت  ویژه در سند اول در خصوصه در مجموع در این سند و ب )1

به نیاز به ارتقاء شایستگی هاي یات آن از جمله از لوازم و مقتض یعنی مربی غفلت صورت گرفته است و بالتبع

 .عمومی و حرفه اي غفلت شده است

در مواردي نه چندان زیاد هم که به لفظ و عنوان مربی و معلم اشاره شده است بیشترین توجه به بحث  )2

از وي  ...)متربی، خانواده، سیستم و (سو و انتظارات و مطالبات دیگر ارکان  وظایف، ماموریت معلم از یک

 .پرداخته شده است

، ویژه در مطالب دو سند اول بسیار کمرنگه ب و توانمندیهاي معلمین و مربیان بحث ارتقاء شایستگی ها )3

 .طرح شده استو در حد بی رنگ  در لفافه

در تدوین زیر نظامها به نظر می رسد در مرحله عمل تاکنون تناقض هایی نسبت به دیگر مشاغل و حرَف  )4

براي مثال در مواردي بر اهمیت ارتقاء آموزش و یادگیري مربیان . ضهاي شدیدي مشاهده می گردددولتی تبعی

قت بودن حضور معلم در تاکید شده است و از سوي دیگر بر تمام وو ایجاد فرصتهایی براي این امر و معلمان 

گر بویژه در بخش دولتی همچنین در حالیکه بسیاري از شاغلین حرَف دی. نیز تاکید شده است. ..مدرسه و 

براي ارتقاء توانمندي و تخصصی خود از مزایاي ماموریت، برگزاري رایگان دوره و دیگر ابزارهاي تشویقی 

برخوردارند، معلمین و مربیان از یکسو باید با کمبود شدید ناشی از دریافتهاي مالی بویژه در مقایسه با دیگر 

ي در مدرسه و خارج از آن حتی براي رسوي دیگر با توجه به تراکم کاادارات دست و پنجه نرم می نمایند و از 

 .بسیاري از برنامه هاي منجر به ارتقاء خود هزینه هایی را پرداخت نمایند

یکی از آفتهاي دیگري که باعث کاهش کیفیت آموزشهاي ضمن خدمت یا مداوم معلمین می گردد رشد  )5

گزاران از این نکته مهم غافلیم که  برنامه ریزان و سیاست اً ما وظاهر. روند برگزاري دوره اي مجازي می باشد
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نمی تواند تاثیرات تربیتی الزم و مناسب را و در بسیاري موارد  نه حقیقی فضاي مجازي واقعاً مجازي است

 .دوره ها، کارگاه ها و نشستهاي فضاي حقیقی و واقعی داشته باشدنسبت به برگزاري 

ویژه در سند رهنامه الزم است ضمانتهاي اجرایی ه قسمتهاي سه گانه سند و ببه نظر می رسد در تمام  )6

 .براي برنامه ها و سیاست ها و راهکارهی پیشنهادي نیز ایجاد گردد

با توجه به جایگاه و اهمیت امر خطیر معلمی و مربیگري و نقش ارتقاء توانمندي حرفه اي و عمومی در  )7

ساعت برگزار می  20-60به دوره هاي ضمن خدمت کوتاه که عمدتاً در افزایش کارآیی الزم است ضمن توجه 

گردد ترتیبی اتخاذ گردد تا معلمین و مربیان بتوانند مثالً هر پنج سال و حداقل یک ماه از تعطیالت تابستانی 

روزرسانی و ارتقاء توانمندیهاي خود و به  به افزایش ...و  وسط دانشگاه فرهنگیانرا در ظرفیتهاي ایجاد شده ت

چنین اقداماتی می تواند ضمن ایجاد نشاط روحی، معنوي، تنوع محیطی و . معلومات و دانش تخصصی بپردازند

و  ل، مشکالت خط مقدم نظام تعلیم و تربیت گرددئباعث آشنایی دست اندرکاران تربیت مربی و معلم با مسا ...

 .گرتر نمایداساتید این مراکز را در وظیفه خطیر خود ماهرتر و واقع ن

تدابیر و ... متاسفانه به دالیل مختلف و از جمله تنگاهاي مالی و اعتباري، غفلت مجریان و برنامه ریزان و  )8

فرصتهاي در نظر گرفته شده حال و روز خوشی ندارد و رغبت و انگیزه معلمان و مربیان نیز به دالیل مختلف 

 .کاهش چشمگیري پیدا کرده است

  منابع و ماخذ. 7

 ن مجیدقرآ. 

 انتشارات مدرسه1، جلدنگاهی دوباره به تربیت اسالمی). 1393( باقري نوع پرست،خسرو ، . 

 ،آموزش مفاهیم دینی با تکیه برروان شناسی رشد،تهران چاپ و نشر بین الملل1394باهنر،ناصر،  

  سمت، تهران ،ترجمه غالمعلی سرمد، آموزش بزرگساالن و آموزش مداوم، ،1387جاروس، پیتر؛ 

 قانون مصوب شوراي اسالمی).  1366( پرورش اهداف و وظایف وزارت آموزش و قانون.  

  تربیت رسمی و  مبانی نظري تحول بنیادین در نظام تعلیم و). 1390(وزارت آموزش و پرورش

 . وزرات آموزش و پرورش جمهوري اسالمی ایران. عمومی جمهوري اسالمی ایران
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  اعضاي هیأت علمی علوم تربیتی بررسی چالش ها و موانع یادگیري مداوم از نظر 

  

   ١ سیروس محمودي

 
 

  مقدمه

یادگیري مداوم نقش .سرعت زیاد تغییر و تحوالت است انفجار اطالعات و ،21یکی از مهمترین ویژگی هاي قرن 

نهاد آموزش و پرورش در تبدیل دانش .مهمی براي سازگاري افراد جامعه با این تغییر و تحوالت به عهده دارند

ي ارائه«:. نویسداین باره میدر) 1371(یونسکو   .آموزان به یادگیرندگان مادام العمر  نقش مهمی به عهده دارد

هرکس باید بتواند از . هاي بعدي دیگر کافی نیستهی از اطالعات به کودك در آغاز زندگی جهت استفادهانبو

هاي خویش و ها و گرایشید براي افزایش معلومات، مهارتی آهاي یادگیري که در طول زندگی به وجود مفرصت

شناخت چالش ها و موانع یادگیري  . »نیز براي سازگاري با دنیاي متغیر، پیچیده و وابسته به هم استفاده کند

در این پژوهش سعی شده است تا با بررسی دیدگاه هاي . مداوم از اهم مسائل تربیتی و آموزشی یک کشور است

بررسی ) با تمرکز بر نهاد آموزش و پرورش(اعضاي هیأت علمی علوم تربیتی ، چالش ها و موانع یادگیري مداوم

  .شوند

  مبانی نظري

وم، داراي کلیتی است که همه سطوح و مراحل سنی را در برمی گیرد و در پی آن است تا محیط یادگیري مدا

هاي یادگیري خارج از مدرسه را با محیط یادگیري درون مدرسه ارتباط دهد و مرزهاي تصنعی یادگیري را از بین 

و در نتیجه مدرسه دیگر  یادگیري مداوم بیانگر آن است که هر محیطی ،بالقوه یک محیط یادگیري است. ببرد

در تعریفی از یادگیري مداوم ) 1981(گراس )19:  1373ابراهیم زاده ، . (جایگاه منحصر تعلیم و تربیت نیست

در .)86: 1372فرجامی، (»یادگیري مداوم، رشدي است که جهت آن را خود شخص تعیین می کند«می نویسد 

آموزش خویش مبدل » فاعل«بیرون آورده و به » مفعول«مدارس آینده باید دانش آموزان را از صورت  واقع

در زمان اشتغال به  دانش آموزان اسمیت و هولفیش معتقدند که اگر ).124: 1356پتروفسکی و دیگران، (سازد

اسمیت و (را تداوم بخشند  می توانند به یادگیري هاي خودنتحصیل در مدرسه، شیوه فکرکردن را نیاموزند، 

، این چهار محور نموده است تعیین  21قرن چهار محور را براي یادگیري مداوم در ، یونسکو   :).1371هولفیش،

یادگیري چگونه  -44یادگیري زندگی با یکدیگر - 33یادگیري انجام دادن -2،2یاد گرفتن یادگیري -1 :عبارتند از

                                                 
  )نویسنده مسئول مکاتبات( sirous1218@yahoo.com، علوم تربیتیگروه / پیام نور دانشگاهاستادیار  .1

2 Learning to learn 
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این چهار ستون اصلی به طور یکسان توجه به هر یک از بایدیونسکو معتقد است که ).56ص : 2001ناوا، ( 5بودن

اي که تعلیم و تربیت تجربه کلی مادام العمري باشد که به ادراك و کاربرد بپردازد و بر فرد و جایگاه شود به گونه

  )1371یونسکو، ( .وي در جامعه توجه کند

 

  روش تحقیق

در پژوهش هاي کیفی ، مصاحبه  یکی از روش هاي . یفی استفاده شده استدر این پژوهش از طرح تحقیق ک

مارشال (شناخته شده اي است که به هنگام جمع آوري داده ها به صورت فزاینده اي مورد استفاده قرار می گیرد

مصاحبه با روش "از  روش   مداوم چالش ها و موانع یادگیريدر این پژوهش  براي ). 111:1381و راسمن 

در برگیرنده تشریح مختصر و کلی یک  "مصاحبه با روش هدایت کلیات".استفاده  شده است   "هدایت کلیات

و  گال(سري از عناوین و موضوعاتی است که باید با شرکت کنندگان در تحقیق بررسی شود، 

از اعضاي  نفر 12بنابراین . ده شده استدر این تحقیق از شیوه نمونه گیري هدفمند استفا).530:1384بورگ

،  به عنوان نمونه هدفمند انتخاب شدند در این پژوهش براي دانشگاه هاي  شهر شیراز هیأت علمی علوم تربیتی

در این پژوهش سؤال هاي زیر مورد . تفسیري استفاده شده است –تجزیه و تحلیل اطالعات از رویکرد توصیفی 

  . ده استبحث و بررسی قرار گرفته ش

  کدام است ؟اعضاي هیأت علمی علوم تربیتی چالش ها و موانع یادگیري مداوم از نظر  -1

  راه حل هاي مناسب براي برطرف نمودن آسیب هاي شناسایی شده بر اساس نظر مصاحبه شوندگان چیست؟ -2

 

  یافته هاي تحقیق

) اعضاي هیأت علمی علوم تربیتی( اعضاي مصاحبه شوندگانچالش ها و موانع یادگیري مداوم از نظر عمده ترین 

  : عبارتند از

   : )1393کرلینجر ،(» برمبناي دیدگاه کرلینجر نسبت به علم«وجود دیدگاه ایستا نسبت به ماهیت علم-1

است، و این » دیدگاه ایستا«نسبت به علم ، ) بویژه معلمان و اولیاء دانش آموزان(در جامعه ما دیدگاه افراد جامعه 

بنابراین باید با تعلیم و تربیت صحیح این دیدگاه ایستا به .دیدگاه با خالقیت و یادگیري مادام العمر در تضاد است

  .دیدگاه پویا تبدیل شود

  :شیوه نامناسب تربیت معلم -2 

زند و از شیوه سنتی تربیت معلم سبب می شود که معلمان به همان شیوه هاي سنتی و قدیمی به آموزش بپردا

                                                                                                                                                    
3 learning to do 
4 learning to live together 
5 Learning to be  
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شیوه سنتی تربیت معلم ،  توجه چندانی به یادگیري پژوهش . امکانات روز و تکنولوژي هاي جدید بهره اي نبرند

  محور و یادگیري مداوم ندارد

  و تأکید  بیش از حد بر حفظ مطالب درسی حجم باالي مطالب درسی-3 

زیاد می باشد و معلمان عمدتاً بر حفظ مطالب در کتاب هاي درسی دوره ابتدایی و متوسطه، حجم مطالب بسیار 

این مشکل سبب می شود که دانش آموزان بیشتر بر کتاب درسی  و حفظ مطالب تمرکز نمایند و .تأکید دارند

ادگیري را با این شیوه ،یادگرفتن  ی.فرصت یادگیري و تحقیق  فراتر از کتاب درسی براي آنها فراهم نمی شود

  مشکل مواجه می سازد

  شیوه آموزشی کتاب محور  -4

شیوه آموزشی کتاب محور سبب می شود که دانش آموزان بیش از حد به کتاب درسی وابسته شوند و امکان 

با . شیوه ، فرصت هاي یادگیري مداوم را محدود می کنداین توجه به سایر منابع اطالعاتی را از دست بدهند 

اینترنت ، لب تاپ و (موزشی ، باید استفاده این تکنولوژي هاتوجه به گسترش زیاد تکنولوژي هاي ارتباطی و آ

   .در کالس هاي درس رایج شود و نظام آموزشی از حالت کتاب محوري خارج شود) غیره

استفاده نامعقول و افراطی از کتاب هاي کمک درسی ، راهنما و کتاب هاي تستی در دوره هاي  - 5 

  :مختلف آموزش و پرورش 

، به صورت افراطی از کتاب هاي کمک درسی و ) ابتدایی و متوسطه( ش در دور هاي مختلفدر  آموزش و پرور

حجم انبوه این گونه کتاب . این امر مانعی اساسی در برابر رشد تفکر دانش آموزان است. تستی استفاده می شود

انعی اساسی در برابر این امر م.ها سبب می شود که دانش آموزان دیگر رغبتی به مطالعت آزاد  نداشته باشند

  .یادگیري مداوم است

  :عدم توجه به خالقیت و کنجکاوي در آموزش و پرورش -6

در آموزش و پرورش بیشتر بر حفظ مفاهیم و اصول تأکید می شود و توجهی به خالقیت ، کنجکاوي و پرسشگري 

کنجکاوي و پرسشگري دانش آموزان سبب می شود که آنها بیشتر  ،عدم توجه به خالقیت .دانش آموزان نمی شود

دیگر به ،این مسأله سبب می شود که افراد  بعد کسب مدرك .به دنبال کسب نمره و اخذ مدرك تحصیلی باشند

  . دنبال یادگیري مداوم نباشند

  مشکالت فرهنگی و اقتصادي معلمان  -7

این مسأله سبب شده است . ت اقتصادي و فرهنگی مواجه هستنددر وضعیت کنونی ، معلمان با انبوهی از مشکال

به یادگیري مداوم ، خالقیت و کنجکاوي  هم  که معلمان یادگیرندگان مادام العمري نباشند و بالطبع توجهی

  .دانش آموزان ندارند
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  :دارسدر م) آزمایشگاه و کتابخانه ،اینترنت ، کارگاههاي کامپیوتر (عدم وجود امکانات کافی -8 

نیاز به آموزش دارد، به علت عدم وجود امکانات کافی در مدارس ، این امر معموالً تحقق پیدا  ، یادگیري مداوم

  .نمی کند

  شیوه هاي نامناسب ارزشیابی معلمان - 9

ارزشیابی معلمان ،عمدتاً از طریق  سنجش نمرات دانش آموزان آنها صورت می گیرد ،از این رو  معلمان بیشتر به 

دنبال راهکارهایی هستند تا نمرات دانش آموزان  را باالتر ببرند و توجهی به خالقیت و کنجکاوي دانش آموزان 

  .ندارند 

  :درستعداد زیاد دانش آموز در کالس  -10

تعداد زیاد دانش آموزان در کالس درس سبب می شود که بیشتر انرزي و وقت معلم صرف کنترل کالس شود و 

  .عالقه مند کردن دانش آموزان به مطالعه آزاد و یادگیري مداوم سهمی داشته باشند آنها نتوانند در

  :استفاده معلمان از روش سخنرانی و استفاده نکردن از سایر روش ها – 11

در کالس درس ، معلم به عنوان یک صاحبنظر بیشتر از روش سخنرانی استفاده می نمایندو به ندرت از سایر 

  .مؤثر باشددر ایجاد یادگیري  این رویکرد نمی تواند.استفاده می کنند) پاسخ و بحث گروهی پرسش و (روش ها 

 

 

  :و پیشنهاد نتیجه گیري 

سرانه مطالعه بسیار پایین و تیراژ اندك کتاب ها در کشور ما نشان دهنده این است که یادگیري مادام العمر در 

از . در پیدایش چنین وضعیتی ، نقش اصلی را داشته است  نظام آموزش و پرورش. کشور ما هیچ جایگاهی ندارد

این رو پیشنهاد می شود جمعی از متخصصین تعلیم و تربیت با مطالعه جنبه هاي مختلف آموزش و پرورش ، 

   .فراهم نمایند مداوم  جهت توجه یه مؤلفه هاي یادگیري را در   نهاد آموزش و پرورش  زمینه تحول واقعی
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 )ویژه نیازهاي(ذهنی توان کم کودکان در محتوا وآموزش یادگیري هاي روش بررسی

 
  

  1 جمیله حسنی فرد 

  چکیده

یادگیري را در دانـش آمـوزان کـم    –درپژوهش فوق به بررسی  روش هایی که باآن می توان  فرایند یادهی 

 .ازنوع توصـیفی مـی باشـد     ی روش پژوهش.پرداخته شده است را تسهیل نمود ) نیازهاي ویژه (توان ذهنی 

یادگیري یکی از عوامل مهم در فرآیند یادگیري وآمـوزش مانـدگار ومطلـوب در دانـش     –روش هاي یادهی 

به دامنـه ي تفکـر   آموزان می باشد که این روش ها با درنظر گرفتن وضعیت خاص هر دانش آموز وبا توجه 

موضـوعات درسـی   )نیازهاي ویژه (م توان ذهنی وعملکرد اوصورت می گیرد وبه این منظور دانش آموزان ک

 وبـا توجـه بـه ایـن     .دارد می آموزند  را همان گونه که درك می کنند وبا همان فضایی که جهان براي آن ها

یادگیري مورد استفاده در محتواي کتب در دسترس این گونه دانش آموزان در –روش هاي یادهی موضوع 

روش هـاي خـاص عملکـردي وفعـال     استفاده از  قرار گرفت که  رسیمقطع ابتدایی وپیش دبستان مورد بر

گروهی با در نظر گرفتن پیش نیازهاي هر هدف با توجه به توانمنـدي هـر کـدام از دانـش آمـوزان      -فردي 

منسجم وپایدار می شود کـه بـه صـورت زیـر     یادهی زمانی –فرآیند یادگیري ضمن آن که   بگیرد ،صورت 

  .ر صورت گیرد مورد نظیازهاي اهداف ساختی وبا توجه به پیش ن

  

  

  کم توان ذهنی ،نیازهاي ویژه ،،یادهی ،یادگیري :کلیديواژه هاي 

  

  

  
 
   

  

  

                                                 
  )نویسنده مسئول مکاتبات(  hooman_hasani@yahoo.comاستثنایی رورش استثنایی خوزستان دبیر وپ آموزش .1
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  مقدمه 

توانایی یادگیري و حافظه افراد با کم توانی ذهنی در مقایسه با همساالن عادي آن ها به طور معنا داري پایین تر 

بدین . عنوان یک گروه، کمتر می توانند مفاهیم انتزاعی را درك کنندکودکان کم توان ذهنی به . از میانگین است

ترتیب آن ها از آموزش هاي معنادار، مفید و عینی بهره مند می شوند و بیشتر از راه تماس با اشیاي واقعی یاد 

ك با کم کود. مهارت هاي سازشی افراد با کم توانی ذهنی قابل مقایسه با همساالن عادي آن ها نیست.می گیرند

توانی ذهنی به چندین دلیل ممکن است در یادگیري و بکارگیري مهارت ها مشکل داشته باشد، از جمله حواس 

بدین ترتیب این می باشد  پرتی، بی توجهی ، ناتوانی در تشخیص سرنخ ها و نشانه هاي اجتماعی و رفتار تکانشی

، قضاوت و مهارت هاي اجتماعی هستند که منجر گونه کودکان نیازمند آموزش مناسب در زمینه استدالل کردن

 .به روابط اجتماعی بسیار مثبت و کفایت شخصی می شوند

متداول ترین مشکالت . یکی دیگر از ویژگی هاي آشکار این گروه از کودکان ، تاخیر در گفتار و رشد زبان است

م مداخله زبانی در این کودکان افزایش هدف بسیار مه. گفتاري عبارتند از مشکل تولید گفتار، مشکل صدا و لکنت

با توجه به محدودیت ها و تفاوت هاي فردي افراد معلول جسمی ـ حرکتی، تبیین  .ارتباط کارکردي آنان است

هدف ها و برنامه هاي آموزشی یکسان براي آن ها غالباً ممـکن نیست، حتـی در میان کودکانی که از میزان 

دف ها و برنامه هاي آموزشی را باید براساس خصوصیات هوشی، جسمـانی ، معلولیت یکسانی برخوردارند ،ه

در اجراي برنامه هاي آموزشی و پرورشی این دانـش آموزان، بـخصـوص . حسی و عاطفی کودك پایه گذاري کرد 

 اول اینکه کودك. آنـان که مبتال به معلولیت هاي شدید و مزمن هستند، ممکن است با دو مشکل مواجه شویم

دوم آنکه کودك ممکن است . ممکن است از تجربه هایی که کودکان سالم در تحصیل برخوردارند، محروم شود

نتواند مانند سایر دانش آموزان وسایل آموزشی را بکار گیرد و در برابر وظایف آموزشی از خود واکنش منفی نشان 

هدف ها و برنامه هاي . فـردي اسـت  مبناي آموزش کودکان معلول جسمی ـ حرکتی براساس تفاوت هاي. دهد

آموزشی آنان شبیه هدف ها و برنامه هایی است که براي کودکان عادي اجرا می شود مانند خواندن ، نوشتن ، 

عـالوه بـر این، بـرنامه هایی . حساب و تجربه هایی که به منظور آشنایی آنها بـا دنیاي اطرافشان صورت می گیرد 

حرکتی، مهارت هاي زندگی و مهارت هاي شغلی نیز الزم است تا در مجموعه برنامه  براي آموزش مهارت هاي

  .هاي آموزشی و پرورشی آنان گنجانده شود

 مبانی نظري پژوهش 

کوشش در جهت شناسایی و برنامه ریزي و ایجاد تسهیالت آموزشی هر چه بیشتر براي کودکان و دانش آموزان 

. فرهنگی فوق العاده از اولویت خاصی برخوردارند، از اهداف و نظام آموزشی استاستثنایی، عمدتاً به دلیل نیاز 

درصد از کل دانش آموزان سنین مدرسه رو در هر جامعه اي به  15الی  10مطابق ارقام و آمار بین المللی حدود 

در حال حاضر زیر نگاهی کوتاه به آمار کل دانش آموزانی که . به برنامه هاي آموزشی ویژه دارند نیاز نحوي 

پوشش آموزش و پرورش استثنایی قرار دارند بیانگر این حقیقت است که امروزه فقط کمتر از یک درصد از کل 

این قبیل دانش آموزان واجب التعلیم از برنامه هاي آموزش استثنایی برخوردار بوده و بقیه با همه مشکالت و 

و یا در مواردي اصالً از کالس و مدرسه بهره اي نمی برند، و  نارسایی ها، در مدارس معمولی جایگزین می گردند
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این موضوع از مسئولیت اولیاي امور در تهیه و تنظیم برنامه هاي جامعی در جهت شناسایی و آموزش و پرورش 

یادگیري در مدارس در می  -با نگاهی اجمالی به نحوه یاددهی  کودکان و دانش آموزان استثنایی خبر می دهد

این مولفه ها با . یادگیري را تشکیل می دهد -م که گفتن، شنیدن و حفظ کردن، ارکان فعالیت هاي یاددهی یابی

رویکرد بانکی، رویکرد نتیجه محوري،پاسخ محور، معلم . نام هاي مختلف از سوي صاحب نظران تعبیر شده است

ي معلم به دانش آموزان ارائه می شود، در رویکرد حافظه محور، مطالب یک طرفه از سو... . محور، غیر فعال و 

 مانع آموزش است، گفته پیاژه که طور همان 	.غافل از این که این شیوه، خود، مانع یادگیري و خالقیت است

خالف فطرت دانش آموزان در فرایند  شده، یاد شیوه به یادگیري که یابیم می در تامل باکمی. است خالقیت

دانش آموزان دوست دارند عالوه بر شنیدن، مشاهده ، لمس، سوال و جستجو  یادگیري است، چرا که -یاددهی 

 باید دیگر، عبارت به		. کنند و تفکر، کاوشگري، آزمایش و پژوهش داشته باشند و به نوعی تفسیر و قضاوت کنند

. ا یاد بگیرندشود تا دانش آموزان نحوه یادگیري را تمرین کنند و روش یادگیري ر ایجاد فرصتی تدریس فرایند در

آگاهی، کنترل و هدایت سازمان شناختی خود را فراشناخت . این نوع یادگیري با نظریه فراشناخت در ارتباط است

خود آغازگري، خود رهبري، خود تنظیمی، خودانگیزي، خود یادگیري، خود اندیشی، خود باوري، . می گویند

ق، نقطه عطف نگرش یادگیري بر اساس نظریه فراشناخت اعتماد به نفس، خود ارزیابی، تفکر انتقادي، تفکر خال

است و کشف خود، در درون، درباره مطالبی که یاد می گیریم و تجربه و به کار بستن آموخته ها در زندگی، از 

ر خصوص یادگیري نیز، بیانگر این نوع آموختن است که د یونسکو پیام 	.جمله اصول نظریه فراشناخت هستند

این نوع یادگیري، متناسب با پیشرفت . نستن، انجام دادن، هم زیستی و زیستن تعبیر کرده استیادگیري را دا

تبدیل روشهاي تدریس نتیجه محور به فرایند محور، مساله .  	.است 	)ICT( 			هاي فناوري اطالعات و ارتباطات

مانند تدریس به روش  محور، پژوهش محور، پاسخ محور به سوال محور و استفاده از روشهاي نوین تدریس،

  )1393محبی (. مشارکتی، بارش مغزي و بدیعه پردازي سرآغاز موفقیت در این مسیر است

  

  

  مرور پیشینه ها. 3

در این قسمت پیشینه هاي مرتبط با پژوهش به صورت خالصه ارائه و در پایان به صورت استنتاج از مرور پیشینه ها جمع 

  بندي می شود

مقایسه کیفیت زندگی و سبکهاي دلبستگی در دانش آموزان  خود به پژوهش  در)  1390هاشمی وجاهدي(

نتایج حاصله بین کیفیت زندگی دانش آموزان عادي و کم  پرداخته اند وعادي و کم توان ذهنی در شهر شیراز

نشان  بررسی میانگین دو گروه. می دهد توان ذهنی تفاوت معناداري را بین میانگین نمرات کیفیت زندگی نشان

  .داد که میزان کیفیت زندگی دانش آموزان عادي بهتر از دانش آموازن کم توان ذهنی است

بررسی میزان رعایت اصول برنامه ریزي درسی درتالیف کتابهاي علوم پنج پایه به ) 1381ومحسن پوهاونگی (

  پرداخته اند که محتوارا باتوجه به وضعیت خاص این  دانش آموزان متناسب دانسته اند  یابتدایی کم توان ذهن

ضمن انجام مطالعاتی روي کودکان کم توان  1985و الیور در سال  1961واك و گیبسون در سال )1386مهجور (

از طریق بازي که روزانه  گروه آزمایشی به اموزش مفاهیمی. ذهنی در انگلستان آن ها را به دو دسته تقسیم کردند

چند ساعت انجام می گرفت مشغول شدند و گروه کنترل صرفا به آموزش سنتی یعنی مطالعه در طول روز 
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در انجام تکالیف خود ) آموزش از طریق بازي(نتایج به دست امده نشان داد که کودکان گروه آزمایشی . پرداختند

بودند و در آزمون ها گوناگون هوشی نمرات بهتري بدست  )آموزش از طریق سنتی(موفق تر از گروه کنترل 

  آوردند 

به مقایسه تاثیر آموزش به شیوه الگوي راهبردي تفکر استقرایی و شیوه روش هاي تدریسی 1390افروز وهمکاران 

سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کم توان ذهنی ، یافته ها نشان داد که پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 

توان ذهنی که درس علوم تجربی را با روش تدریس مبتنی بر مهارت هاي تفکر استقرایی آموزش دیده اند  کم

  .بیش از پیشرفت تحصیلی دانش آموزانی است که همین درس را با روش سنتی آموزش دیده بودند

 6ذهنی دختر  زارعی واستکی در پژوهش بررسی تاثیر شن بازي درمانی بر کاهش اضطراب کودکان عقب مانده

نتایج حاصله از مقایسه نمرات پیش آزمون وپس آزمون دوگروه آزمایش وگواه نشانگرتاثیرگذاري به ساله 12تا

تکنیک شن بازي درمانی بر کاهش اضطراب کودکان عقب مانده گروه آزمایش است که فرضیه تحقیق در سطح 

(p<0/001) اب دانش آموزان دختر عقب مانده ذهنی معنا داراست وتکنیک شن بازي درمانی برکاهش اضطر

 موثراست

اي بر میزان یادگیري و  در مقاله ي خود با هدف بررسی تأثیر آموزشی چند رسانه1391زارعی زوارکی وغریبی 

ها نشان  یافته. آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر پایۀ چهارم ابتدایی صورت پذیرفته است یادداري ریاضی دانش

دگیري و یادداري دانش آموزان گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه به طور معناداري افزایش داد که میزان یا

به طور کلی نتایج به دست آمده از این پژوهش برتري میزان یادگیري و یادداري دانش آموزانی که . یافته است

  .اي آموزشی دریافت کرده بودند نشان داد مطالب را از طریق چند رسانه

  اسی مطالعهشن روش

این پژوهش به صورت توصیفی انجام شده ومنابع عمدتا کتابخانه اي می باشد واز مشاهدات میدانی وتجربی در 

  .کالس درس استفاده شده وبا نرم افزار اکسل نسبت به آماري شدن داده اي توصیفی اقدام شده است 

  یافته هاي پژوهش 

  : کم توان ذهنی روش هاي یادگیري مورد استفاده در کتب انواع 

  دگیري مشارکتی یا

درگروه هاي کوچک باهم  می شود که درآن یادگیرنده گان باهم به روش گفتهي یادگیري مشارکتی یایادگیر

ویژگی مهم این روش آن است که درآن .کارمی کنند وبراي دستاوردهاي جمعیشان مورد تقویت قرار می گیرند 

دف مشترکی برسند که هم گروه وهم فرد اعضاي گروه هم فرد فرد اعضاي اعضاي گر وه باهم کار می کنند تابه ه

گروه از آن سود ببرند یاد گیري مشارکتی از دانش آموزان می خواهد تا در گروههاي کوچک باهم کارکنند وبه 

نقش معلم دراین روش )1387سیف،(هم کمک کنند تا سطح یادگیري خود وسایر اعضاي گروه را افزایش دهند 

معلم گروه هارا سارزمان دهی و رهبري نموده .اشاعه ي یادگیري به تحصیل کننده یادگیري تغییر می یابد از 

ومنابع ومواد آموزشی وتجاربی راکه دانش آموزان براي فهم محتواي درسی نیاز دارند فراهم می سازد وسپس به 

گوش کردن فعال ،ارائه دادن توضیحات  طور مداوم فعالیت گروه ها را کنترل می کند ومهارت هاي خاصی مانند

تعامل ،هم فکري ،احترام به دیگران وغیره رادرحین آموزش محتواي درسی :خوب ومهارت هاي اجتماعی از قبیل 

  )1390رستمی (به دانش آموزان می آموزد 
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  انواع روش هاي مشارکتی 

طبق نظر اسالوین .ي تاکید می شود در همه روش هاي مشارکتی برمشارکت وفعالیت بین یادگیرندگان دریادگیر
یک دسته روش هاي .،روش هاي آموزشی مبتنی بریادگیري مشارکتی به دو دسته ي کلی تقسیم می شود 2

در روش هاي مطالعه ي گروهی . مطالعه ي گروهی ودسته ي دیگري روش هاي مبتنی برپروژه نام دارد

در روش .مشخص علمی ومهارت هاي تحصیلی رابیاموزند ،یادگیرنده گان باهم کار می کنند تا موضوعات نسبتا 

هاي مبتنی برپروژه ،یادگیرندگان به طور گروهی کار می کنند تا یک گزارش تحقیقی ،یک آزمایش علمی ،یک 

روزنامه دیواري ،یا مواردي شبیه این ها رابه وجود آورند که با توجه به مشکالت خاص دانش آموزان کم توان 

تالل در گفتار ،اختالل حرکتی ،اختالت شنیداري ودیداري وهمچنیین مشکالت تعاملی ذهنی از قبیل اخ

هر هدف آموزشی به چند قسمت تقسیم (وارتباطی با هم کالسی هاي خود ونیاز به آموزش هاي بسته بندي شده 

رکاربرد  نیاز به روش هاي مشارکتی در خصوص آموزش زیاد استفاده می شود ولی نکته قابل توجه د)می شود 

  این روش استفاده از گروه هاي کوچک ونظارت پیوسته ي معلم می باشد 

  آموزش مستقیم 

میالدي یک انفجار پژوهشی رخ داد 1970- 1980در دهه هاي :در توضیح آموزش مستقیم می گوید 3ووللفلک 

که برباال بردن سطح  نتایج این روییداددیک الگوي آموزشی را پدید آورد.تاکید آن برآموزش اثر بخش بود 

تدریس 4که رونشاین آن را آموزش مستقیم وتدریس آشکار ،گود .یادگیري دانش آموزان تاکید می کرد 

گاهی براي بعضی .تدریس تسلطی و ووللفلک اموزش هدایت شده به وسیله ي معلم نام گذاري کردند 5فعال،هانتر 

پردازد دراین صورت به صورت ملموس وبه صورت واقعی از تدریس ها نیاز است که معلم مستقیم به تدریس آن ب

اموزش داده شود تمرکز برمطالب آموزشی میزان باالیی از جهت دهی معلم ، انتظارات بسیار باال براي پیشرفت 

است تمرکز برمطالب  )اثربخشی (دانش آموز ،سیستمی رابراي تربیت زمانی وجوي نسبتا بی طرفانه در تاثیر 

محققان اصالح آموزش مستقیم را .قراردادن بیشتر اولویت برتکلیف وتکمیل وظایف درسی است درسی به معناي 

به معنی توضیح یک مفهوم یا مهارت تازه به گروه بزرگی از شاگردان ،واداشتن آن ها به آزمون درك خود در 

به )راهنمایی معلم تحت (تحت هدایت معلم وتشویق آن ها براي ادامه تمرین هدایت شده (تمرین کنترل شده 

کار برده اند در تدریس مستقیم فعالیت هاي تمرینی بسیار مهمند به طوریکه فعالیت هاي تمرینی را قلب آن می 

  نامند 

) دانش آموزان(که در این روش با تمرینات هدفمند وبا راهنمایی مستقیم معلم ،اهداف آموزشی به یادگیرندگان 

دا به صورت نیمه مستقل ودر پایان به صورت مستقل وبا راهنمایی معلم تمرین یادداده می شود واین تمرینات ابت

می شود ودر آخر بدون کمک وبه صورت مستقل تمرین می شود فرایند حل مساله یکی از اهداف مهم آموزشی 

است که می توان با این روش به دانش آموزان کم توان ذهنی به صورت فردي آموزش داده شود در این روش 

علم در حین آموزش اشتباهات دانش آموزان را متذکر واصالح می نماید وهم زمان به تقویت بازخوردهاي مثبت م

  .آنان بپردازد 

                                                 
٢ S0lvin 
٣ woolfolk 
٤  
٥  
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  )مفهوم آموزي (الگوي دریافت مفهوم 

در این روش ابتدا انتخاب مفهوم آموزشی انجام می شود وسپس اهداف آموزشی معین ونوشته می شود ومعلم از 

ضمنا باید به .م صفت هاي شاخص آن را شناسایی می کند وپیش نیازهاي آن را شناسایی کند راه تحلیل مفهو

توانایی گفتاري دانش آموزان ودانستن معانی کلمات وعبارات توصیف کننده ي صفات ومفاهیم وروابط بین 

د از تعریف مفاهیم بع.مفاهیم توجه نمود بدین معنا که زبان در یادگیري مفاهیم داري اهمیت ویژه اي می باشد

یادگیري مفاهیم در شرایط استفاده از مثال مثبت ومنفی با هم .باید مثال مختلفی را براي درك بیشتر به کار برد 

از شرایط استفاده از مثال هاي مثبت یا منفی به تنهایی بهتر است واستفاده از اشکال ونمودارها وطرح هاي ساده 

در این روش .ویادگیرندگان  مفهوم را  آسانتر وسریعتر می آموزند.می بخشد تفهیم ویادگیري مفاهیم را بهبود 

فرصت هایی براي پاسخگویی یادگیرندگان وتقویت پاسخ هاي آنان فراهم نمود وتقویت هم باید بالفاصله پس از 

  )1393ریاضی راهنماي (هر پاسخ به دانش آموزان داده شود  

  یادگیري به روش استقرایی 

استفاده از این الگو موجب می شود دانش .استقرایی یکی از الگوهایی خانواده پردازش اطالعات است  الگوي تفکر

آموزان به گرد آوري اطالعات پرداخته و آن ها را به دقت قرار دهند و سپس این اطالعات تبدیل شده سپس 

در شیوه ي ) 1391ز برمکی به نقل ا)2004(جویس،بروس(دانش آموزان کارکردن با این مفاهیم را می آموزند

تفکر استقرایی دانش آموزان به پایین ترین سطح تفکر یعنی تعیین و بر شماري اجزاي مرتبط با یک موضوع یا 

  . مسئله ، گروه بندي این اجزا با خصوصیات مشترك و عنوان سازي براي طبقات هدایت میشود

انجام طبقه بندي از روي خصوصیات و عنوان دهی  در این روش دانش آموزان با کسب شباهت ها و تفاوت ها به

می پردازند و بتوانند از یافته ها وآموخته ها و یافته هاي خود در موقعیت جدید استفاده کنند و با آوردن استدالل 

به رد یا قبول فرضیه هایی بپردازند که پیشگویی نموده اند البته با توجه به  محدودیت هاي درکی واستداللی در 

نش آموزان کم توان ذهنی این امر به صورت مستقل در موارد ناچیزي انجام میشود که معلم نیاز است در این دا

روش همراه با دانش آموز و هدایت او به توضیح مناسب و استفاده از یافته ها وآموخته ها در موقعیت جدبید به 

  )1393راهنماي ریاضی (دانش آموز کمک کند

 )تفحص گروهی(یريالگوي یاران در یاد گ

این الگو بسیار جامع و متنوع است و هدف هاي کاوشکري علمی،یکپارچی اجتماعی و یاد گیري فرآیند اجتماعی 

را بهم مب آمیزد این روش به عنوان کوتاه ترین و احتماال موثر ترین راه آموزش شناخت علمی و فرآیند اجتماعی 

واطمینان میان فردي احترام به مقرارات و خط مشی هاي مورد  پیرفته میشود این الگو همچنین بخاطر صمیمیت

  مذاکره ، استقالل در یادگیري و احترام به شان دیگران را پرورش می دهد

  

    ا لگوي تدریس E5یا ساختار گرایی 

این الگوي تدریس یکی از پویاترین وکارآمدترین الگوهاي تدریس است که در بسیاري از کالس هاي دنیا با 

وفقیت در حال اجرااست ازنظر طبقه بندي این الگوي تدریس جزء روش هاي فعال واکتشافی است که بر م

تولید،کنترل و تعمیم دانش تاکید می کندو در فرایند تدریس ساخت گرایی معلم و همه امکانات اموزشی تسهیل 

انش اموز نقش اساسی را ایفا می بنابر ابن در این روش د.کننده هستند و جزو خدمات اموزشی به حساب می آیند

یکی از اهداف مهم در این روش جستجوي فعاالنه فراگیران از طریق فعالیت هاي گوناگون براي کشف راه . کند
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داشتن روحیه ي کاوشگري براي ایجاد سوال،طراحی،اجرا،ابداع و به دست .حل ها،مفاهیم،اصول و قوانین است

  .رایی استاوردن جواب یکی از ویزگی هاي ساخت گ

در این روش ابتدا با درگیر کردن دانش آموزان با موضوع مورد آموزش ایجاد هیجان وجلب توجه نموده وسپس با 

راهنمایی معلم در قالب گروه به کاوش در باره ي موضوع می پردازند وبا  توصیف وتبین آن به استدالل هاي 

وضوع پرداخته ویافته هاي خودرا تعمیم وتعمیق نمایند منطقی دست می باند وشروع به یافتن اطالعات پیرامون م

ودر پایان از عملکرد خود ارزشیابی داشته باشند با توجه به نیازهاي خاص دانش آموزان کم توان ذهنی 

ومحدودیت ها در توانایی هایشان همواره معلم همگام با دانش آموزان به عنوان راهنما وتسهیل کننده در کنار 

  .ردارد ونتایج به دست آمده براساس معیارها ي مورد نظر معلم مورد ارزیابی قراربگیرند دانش آموز قرا

  یادگیري در حد تسلط 

در این روش اعتقاد براین است که اگر شرایط مناسب )1986(وگاسکس وگیتس )1982(براساس نظر بلوم 

یک درس را بیاموزند یعنی برآن آموزش فراهم شود تقریبا همه ي یادگیرندگان می توانند هدف هاي آموزشی 

  تسلط  یابند 

تسلط .منظور از تسلط مقدار یادگیري واقعی یادگیرنده است مفهوم تسلط به مفاهیم کفایت ومهارت نزدیک است 

به اثر بخشی فرآیند یادگیري در ایجاد یادگیري مطلوب می باشد ومهارت به کارآمدي استفاده از یادگیري اشاره 

فرد در شروع آموزش کار رابا تردید واحتیاط وبه کندي انجام می دهد پس از گذشت زمان تکرار بنابراین .دارد 

  عمل ،کار او نسبتا با سرعت وکار آمدي انجام می گیرد ودر کار خود ماهر می شود 

  روش MTNروش زمان سنجی 

مان تخصیص داده شده این روش مبتنی بر استفاده از ترکیب چند روش می باشد که هر مرحله ي آن در  ز  

یادگیرندگان باید سعی کنند .اجرا می شود والزمه ي اجرایی این روش پایبندي به زمان در نظر گرفته می باشد 

ا توجه به این که این روش ترکیبی از چند ب.آنچه که مورد نظر در هر مرحله را در زمان تعیین شده انجام دهند 

باتوجه به هدف مورد ....روش تدریس  می باشد می توان از گروه هاي کوچک ،پرسش وپاسخ،توضیحی ،اکتشافی و

نکته مورد توجه در این روش فضاي رقابتی زمانی است که بین یادگیرندگان به وجود .نظر در هر مرحله انجام داد 

قسمت زمان بندي شده می باشد که در هر قسمت زمانی به فعالیت معلم ،زمانی به 9وش مراحل این ر.می آید 

فعالیت دانش آموزان اختصاص دارد که در هر مرحله ابتدا معلم فعایتی انجام می دهد وبعد  یادگیرندگان باید با 

مرحله دو مرحله استراحت  ضمنا از نه.تعامل باهم دیگر ودر زمان تعیین شده موارد خواسته شده را انجام دهند 

  .هم در نظر گرفته می شود که این دوزمان فقط براي استراحت یادگیرندگان  می باشد

آماده سازي وایجاد انگیزه ، جلب توجه ،طرح مساله وکاوش ویادداشت ( مراحل این روش به ترتیب مرحله ي اول 

بسط (مرحله ي چهارم )استراحت (ي سوم  مرحله)مرحله ي دوم توصیف وارائه فعالیت ،گروه بندي )برداري 

مرحله )وگسترش موضوع ونظر سنجی هاي اولیه ،یادداشت برداري وبیان ایده ها وثبت نظرات توسط سرگروه    

مرحله ي ششم )بررسی بازتاب فعالیت ها وطبقه بندي نظرات وحذف نظرات مشابه وحفظ ایده هاي خالق (پنجم 

محله )رجه بندي نظرات وارائه خالصه نظرات با ارئه ي پاور پوینت آموزشی تجزیه وتحلیل ،اصالح نظرات ،د(

) استفاده از نمودار ورفع نواقص وتوضیحات الزم وترغیب یادگیرندگان به کنجکاوي واستراحت زمان دوم  (هفتم 

ي نهم مرحله )استفاده از جدول مقایسه اي ،انتقادات وپیشنهاد ات به هم وخالصه نویسی (مرحله ي هشتم 
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اگر چه این روش در گیر شده دانش آموزان را با اهداف درسی دارد اما اجراي .می باشد ) بازخورد ونتیجه گیري (

این روش براي دانش آموزان کم توان باید با حذف بعضی از مراحل انجام بپذیرد چرا که دانش آموزان کم توان 

دداشت برداري ،ارائه ي ایده هاي خالقانه وتجزیه طرح سوال ،یا(ذهنی محدودیت هایی براي بخش هایی چون 

تحلیل دارند لذا معلمین بر اي کاربرد این روش می بایست از مناسب سازي هایی متناسب با وضعیت دانش 

  )1393راهنماي علوم (آموزان استفاده کنند 

  :روش تکوین مفهوم 

ري وگردآوري مطالب کسب نمایند یعنی قدرت در این روش ابتدا  دانش آموزان قابلیت هاي الزم رابراي جمع آو

تمیز خود را باال ببرند وسپس با گروه بندي مطالب ومفاهیمی را تشکیل دهند که بتوانند از آن براي نزدیک شدن 

این   روش هدف فقط فقط انتقال  .در .به تحلیل ودرك اطالعات جدید که با آن مواجهه می شوند ،استفاده نمایند

ندگان نیست بلکه بیشترین تاکید بر ایجاد یک قابلیت وتوانایی در دانش آموز می باشد وهدف دانش به یادگیر

آموزشی همان عنوانی است که قرار است به دانش آموزان ارائه شود تا باعث  ایجاد تغییراتی در دانش آموزان شود 

در .مورد نظر رسیده اند یا نه  وآنچه دانش آموز پس از تدریس انجام می دهد مشخص می کند که به هدف پایانی

این روش کالس به صورت یک گارگاه یا ایستگاه یادگیري وفعال اداره می شود چرا که خود دانش آموز سازنده 

وتولید کننده آن آموزش می باشند ومعلم راهنما ،ناظر ،تقویت کننده رابطه ي افراد گروه وسنجش عملکرد گروه 

  .ها می باشد 

  روش بارش مغزي 

ر روش بارش مغزي معلم مسئله یا موضوعی را به دانش آموزان می دهد واز آن ها می خواهد تا هر آنچه به د

ذهنشان می رسد در رابطه با آن بگویند ،معلم خودش هیچ گونه اظهار نظري در باره پاسخ ها یی که توسط دانش 

ه تولید راه حل هاي ممکنه به دانش آموزان آموزان گفته می شود نمی کندبلکه ابتدا بدون ارزشیابی هر راه حل ب

کمک می کند ومعیارهایی براي داوري راه حل ها ارائه می دهد وبا استفاده از معیارهاي موجود به انتخاب بهترین 

  ):2000شانک (راه حل اقدام می کند 

  :روش گردش علمی 

اسب براي یادگیري ویاددهی  می گردش علمی وبازدید هاي علمی یکی از روش هاي فعال تدریس وشیوه اي من

  باشد 

این روش به دانش آموزان فرصت می .که گاهی در خارج از مدرسه ویادر کتابخانه یا آزمایشگاه انجام می شود 

با مشاهده ي مستقیم . دهد که از طریق مشاهده طبیعت،وقایع،فعالیت ها،اشیاءو مردم تجربه عملی به دست آورد

شنایی بیشتري در ارتباط با محیط اجتماعی وواقعی ومفاهیمی که در کالس مورد بحث تفاوت ها یا مشابهت ها وآ

بسته به نوع هدف درس وموضوع )علوم 67.(قرار می گیرد می تواند به یادگیري وبرداشت ذهنی بیشتري بیانجامد 

آن باید تمامی گرچه قبل از .مورد نظر بازدید علمی از چند دقیقه تا چند ساعت در مدارس  تغییر می کند 

تمهیدات وپیش بینی ها در نظر گرفته شود ،ضمن آنکه دانش آموزان کم توان ذهنی نیاز به حضور معلم در 

  .کنارشان به صورت مستمر دارند 

این روش براصول یادگیري مشارکتی استوار است وموقعیتی را ایجاد می کند تا دانش آموز از :روش آزمایشی 

وجواب مساله را به طور عملی وبا استفاده از وسایل وتجهیزات کشف کند .پردازد طریق آزمایش به پژوهش ب
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ونقش معلم در این روش هدایت شاگردان ونظارت بر کار گروه ها وتوضیح وتذکر  در رابطه با استفاده از وسایل 

  )1385شعبانی (می باشد 

  : روش داستان گویی

ی توان از آن به عنوان یک روش پویا نا مبرد بسته به داستان گویی هم یکی از روش هاي مهمی است که م

در این روش زبان قصه گویی .موضوع مورد آموزش می توان از روش هاي مختلفی از قصه گویی استفاده نمود 

باید با زبان بچه ها یعنی در حد درك بچه ها استفده نمود می توان از تصاویر مناسب که به فهم قصه کمک می 

در این روش باید به .مود یا از شیوه قصه گویی به همراه استفاده از عروسک گردانی استفاده نمود کند استفاده ن

صورت مستمر بچه ها در حس قصه سهیم نمود ضمن آنکه مهارت گوش دادن راهم تقویت نمود ودر پایان می 

  د توان با پرسش هایی از بچه ها در مورد عناصر داستان به درك وفهم هدف آن کمک نمو

 

  :روش حل مساله 

وقتی یادگیرنده درموقعیتی قرارمی گیر که نمی توان با استفاده ا اطالعات ومهارت هایی که در آن لحظه در 

اختیار دارد به آن موقعیت سریعا پاسخ بدهد یا این که هدفی دارد ولی هنوز راه رسیدن به آن را نیافته است می 

له به صورت تشخیص وکاربرد دانش ومهارت هایی است که منجر به حل مسا.گوییم با یک مساله روبه رو ست 

پاسخ درست یادگیرنده به موقعیت رسیدن به هدف مورد نظرش می شود وعنصر اصلی حل مساله به کاربستن 

دانش ها ومهارت هایی است که قبال یادگیرنده آموخته ومی خواهد در موقعیت جدید به کارببرد بنابراین حل 

ب مهارت جدید منجر می شود براي آموزش  حل مساله در دانش آموزان  کم توان ذهنی باید از مساله به کس

روش هایی استفاده شود که مرحله به مرحله به پاسخ دست یابند وهر آموزش نیاز به دفترچه کلید حل مساله که 

وارتباط دوسویه معلم دانش  وپولیا می باشد دارد که در این روش ها از مهارت هاي زبانی 6به روش خود آموزي 

مرحله 5آموز شروع ونهایتا به انجام مستقل توسط یادگیرنده می انجامد که توالی آموزشی روش خود آموزي در 

ي الگوسازي شناختی ،راهنماي بیرونی آشکار ،خود راهنمایی آشکار ،خود راهنماي کاهنده ودر آخر خود آموزي 

درك مسئله ،طرح نقشه ،عمل به طرح،برگشت به عقب (مرحله 4ر قالب وروش پولیا د.نهفته پایان می یابد  

اجرا می شود الزم به ذکر است دستیابی یادگیرنده به مهارت حل مساله نیاز به ))کنترل عملیات انجام شده ((

  .تمرین وتکرار زیاد دارد تا بتواند به صورت مستقل انجام دهد  

  :روش بازي یا  ایفاي نقش 

ده از این روش کمک به دانش آموز است تا شخصیتی منحصر به فرد بسازد وفرصتی ایجاد می کند هدف از استفا

علوم راهنماي (که در آن یادگیرندگان در به دست آوردن موقعیت ها به صورت همیار ومشترك فعالیت کنند 

1393(  

نسانی وعاطفی ،نظم بخشی به در این روش عالی ترین اهداف زبان آموزي تحقق پیدا می کند وبه ایجاد روابط ا

افکار وگفتار ،پرورش قوه ي تفکر ،استدال واستنتاج  ،رشد وشکوفایی ،خالقیت ورشد استعدادهاي زبانی دانش 

این روش باید به عنوان ابزاري در خدمت دانش آموزان )   1393فارسی راهنماي (آموزان را درپی خواهد داشت 

ز داده واز بینش خود استفاده کنند ونگرش هاي خود را در برابر مسائل روز باشد که بتوانند احساسات خود را برو

                                                 
٦ Self-instruction traininig 
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  .:مره زندگی گسترش دهند

  :روش پرسش وپاسخ 

یکی دیگر از روش هاي یادگیري روش پرسش وپاسخ می باشد که در این روش ضمن فعال بودن کالس درس 

فرایند پاسخ وپرسش مهارت سوال  در.دانش آموزان ومعلم هم پرسش کننده وهم پاسخ دهنده می باشند 

پرسیدن امري حیاتی وضرروي است براي ایجاد یک تفکر سطح باال معلم باید پرسش هایی بپرسد که به پردازش 

  )علوم93راهنماي علوم (ذهنی دانش آموز نیازمند باشد 

وز در باره ي پرسش در این روش دانش آموزان باید تشویق به طرح سوال شوند واجازه فکر کردن هم به دانش آم

هاي انجام شده داده شود با در نظر گرفتن این موضوع که دانش آموزان کم توان ذهنی از قدرت طرح سوال کمی 

برخودارند می توان طوري برنامه ریزي نمود که با طرح پرسش هایی نظیر، نظر شما راجع به این موضوع چیست 

نند بگویند آن ها رادرفرآیند آموزش  فعال  نمود ،ضمنا استفاده ویا این که چه می بییند ودرمورد آن چه می توا

هم کمک شایانی )این چیه ؟واین براي چیست( از رسانه هاي آموزشی مناسب خود به طرح پرسش هایی ساده اي

 می تواند داشته باشد   

  :روش بازي 

مود خصوصا مطالب درس ریاضی در این روش مطالب درسی رامی توان در قالب بازي به دانش آموزان ارائه  ن

بهتر وسریعتر صورت می گیرد چرا که در )بازي (نتایج تحقیقات سالتر نشان می دهد که یادگیري از راه حرکت 

  بازي دانش آموزان هم فعایت ذهنی وهم فعالیت جسمی دارند 

ها را ادراك ومعناي  در آموزش از راه بازي وضعیتی براي دانش آموزان ایجاد می شود تا خودشان معانی وروش

  ) 93ریاضی اولراهنماي  .(عدد را براي خود بپرورانند ،ودر نتیجه به تعمیق  یادگیري در ان ها  منجر شود 

بازي هاي آموزشی ،بازي هاي برنامه ریزي شده اي است که معلم با انجام آن ها به دنبال تحقق هدف خاصی می 

باید در نظر داشت که همه شاگردان در جریان .انتخاب واجرا می کند  باشد لذا با توجه به نوع هدف ،بازي هارا 

  )1393علوم راهنماي (بازي مشارکت داشته باشند واین امر مستلزم توجه معلم به همه ي دانش آموزان می باشد 

  :روش تدریس توضیحی 

مطالب چاپی وجزوه یا روش توضیحی عبارت است از انتقال مستقیم اطالعات به دانش آموزان با استفاده از 

در این روش معلم هم اصول وهم راه حل راارا ئه  می دهد وتمامی مطالبی که باید آموخته شود را به .سخنرانی 

معلم مثال هاي زیادي را تدارك می بیند تا دانش آموزان بتوانند مفاهیم واصول را .دانش آموزان عرضه می کند

ر ببرند که این روش فعالیت هایی به صورت گام به  تا رسیدن به مرحله تعمیم داده ودر موقغیت هاي جدید به کا

تسلط را دارا می باشد بدین صورت که معلم ابتدا به توضیح وتشریح گام به گام مطالب می پردازد وسپس با ارئه 

کات مهم ي مثال هایی آن ها راتوضیح می دهد وبعد الگو سازي وتوصیف تکلیف یادگیري می نماید وودر پایان ن

درس را مرور می کند ونکته ي مورد نظر در این روش آن ست که معلم از به حاشیه بردم مطلب خوداداري نماید 

ریاضی راهنماي (واز مثال هایی  ملموس   استفاده نماید وبه یادگیرندگان اجازه ي بازگویی آموخته ها رابدهد 

  ):1393اول 

  روش آموزش برنامه اي 

ک نظام انفرادي است که با هدف هماهنگ کردن یادگیري با نیازهاي فردي دانش آموزان آموزش برنامه اي ی
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در این روش مواد آموزشی به واحد هاي کوچک تقسیم می شود که چارچوب یا گام نامیده می شود ودر .است 

ن گام ها هرگام تکلیفی مشخص شده که باید از راه انجام دادن به هدف رفتاري مورد نظر آن دست یافت وای

براساس مهارت هاي قبلی دانش آموز تنظیم می شود گام ها ومراحل باید به گونه اي برنامه ریزي شود که 

آموزش برنامه اي به دو صورت خطی وشاخه اي انجام می .یادگیرنده به تدریج به هدف هایی نهایی نزدیک شود 

اشد وپاسخ هاي ائلیه ي وي درست وتشویق شود که در برنامه ریزي به  صورت خطی باید دانش آموز فعال ب

وتقویت بالفاصله باشد واز آسان به مشکل طرح شود ودر هرگام نباید پاسخ مستقیما در اختیار دانش آموز 

قرارگیرد بلکه راهنمایی شود تا خودش به پاسخ دست یابد یعنی رابطه را کشف نماید وقدم به قدم وبسیار کوتاه 

نه حفظ آن ها درروش شاخه اي گام ها به صورتی است که در صورت اشتباه باشد وهدف درك مطلب است 

دانش آموز براي رفع آن به شاخه دیگر هدایت می شود نکته مورد توجه آن است که ممکن است همه ي گام ها 

راهنماي ریاضی دوم  (براي همه دانش آموزان نباشد وقسمتی ازآن براي بعضی از دانش آموزان حذف شود

1393(.  

  :روش تدریس پیش سازمان دهنده 

یادگیري در این مکتب به معناي درك کل است وبه این .می باشد  7الگوي تدریس پیش سازمان دهنده از آزوبل

این الگو با .معنا که اگر فراگیر کل یک موضوع رادریابد نسبت به اجزاي آن شناخت الزم را به دست می آورد 

ت کلی می باشد در یادگیري ابتدا باید مطالب کلی تر را یادبدهیم وبعد هدف رساندن دانش آموزان به شناخ

  در این روش معلم ساخت ذهنی فزاگیر راکنترل می کند .جزئیات آن را آموزش دهیم 

در .یادگیري اکتشافی بررویکرد فراگیرنده محور استوار است ودرنقطه مقابل روش مستقیم است : روش اکتشافی

ن تشویق به خود یادگیري وخود سازمان دهی می شوند ومعلم با فراهم آوردن فعالیت هاي این روش  دانش آموزا

ودر این فرایند ) .1393راهنماي ریاضی 9(انگیزشی به تحریک طبیعی حس  کنجکاوي دانش آموزان می پردازد

یا راه حل می پردازد یادگیري دانش آموز به طور مستقل با راهنمایی معلم یا بدون راهنمایی معلم به کشف قانون 

البته با توجه به نیازهاي .که این راهنماي معلم ویا نبود آن بسته به ویژیگی هاي فردي دانش آموز متفاوت است 

خاص دانش آموزان کم توان ذهنی معلم بسته به نوع نقص ها وناتوانی هاي دانش اموز راهنمایی ها یی خود را 

 م تا حصول به نتیجه می باشد ارائه می دهد ونیازمند صبور بودن معل

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 یکی از روانشناسان مکتب گشتالت  ٧
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کاربرد روش هاي تدریس به تفکیک درس ها1جدول   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه جدول باال تنوع روش ها در درس ریاضی بیشتر است این موضوع می تواند به تنوع بیشتر مفاهیم در با توجه ب

ضمن اینکه بعضی از روش ها در یک درس خاص هستند وبیشتر می توانند در موضوعی .درس ریاضی باشد 

ش آموزان  وتوانمندي خاص به کار روند اما با این  حال استفاده از هر روشی باید موضوع آن درس وضعیت دان

.آنان را درنظر  گرفت  

 

 

 روش تدریس  فارسی علوم ریاضی

 تفحص گروهی  * *

 آموزش برنامه اي  * *

 بارش مغزي  * 

 پرسش و پاسخ * * *

 گردش علمی  * 

 یادگیري مشارکتی * * *

 نمایشی * * *

 ازمایشی  * 

اي نقشایف  * *  

 بازي * * *

 استقرایی * * *

 *  MTMزمان سنجی 

 مکاشفه اي   *

 توضیحی *  *

 پیش سازمان دهنده *  

 داستان گویی *  *

 تسلط یابی   *

* * * E5 

 تکوین  مفهوم   *

 مدل سازي شناختی   *

 دریافت مفهوم   *

 آموزش مستقیم   *
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مشاهده می شود که بیشترین روش هایی که مورد استفاده قرار می گیرد روش هاي 1با توجه به نمودار   

 
)،یادگیري مشارکتی ،نمایشی ،بازي ،استقرایی ،پرسش وپاسخ می باشند   (E5ساختارگرایی  

الزم به ذکر .مورد استفاده قرار می گیرد )فارسی ،ریاضی وعلوم (در سه درس مورد بررسی یعنی این روش ها 

یادگیري ویک طرح درس هیچگاه از یک روش استفاده نمی شود بلکه از ترکیب چند –است در فرایند یاددهی 

در .متفاوت است روش استفاده می شود که انتخاب هر روش بسته به موضوع در س وتوانمندي دانش آموزان 

دانش آموزان کم توان ذهنی همواره معلم باید در نظر بگیرد که ممکن است یک روش براي دانش آموزي جواب 

دهد ولی براي دانش آموز دیگر همان روش جواب ندهد بدین ترتیب نیاز است معلمین ابتدا به شناسایی ویژگی 

ه وبا توجه به موضوع درس از بهترین روش تدریس که هاي فردي هر دانش آموز اطالعات مورد نیاز راکسب کرد

.جواب می دهد استفاده کند   

 
 

  :نتیجه گیري 

باید از روش هاي کم توان ذهنی دانش آموزان  ، انتزاعی هاي زمینه در گیري یاد محدود ظرفیت به توجه با	

 متناسب کاربردي آموزشی مهبرنا اجرایی و طراحی لذا ملموس وحسی با درگیرشدن دانش آموزان استفاده شود 

روش هاي دانش آموز محور به دلیل ارتباط مستقیم فرتایند اجراي آموزش . رسد می نظر به الزم روزانه زندگی با

آشنایی با او می شود  مهارتهاي شخصی ، مهارتهاي زندگی و سازگاري اجتماعی ، آموزش مهارتهاي باعث افزایش 

می تواند تسهیل رفی برنامه اي متناسب با ویژگیهاي چنین دانش آموزانی رویکردهاي گوناگون و انتخاب و مع

کننده یادگیري وتسریع کننده ي آن باشد بادر نظر گرفتن این که روش هایی فوق باعث تعامل دانش آموزان 

نند کودکان این گروه ما باهم وباال بردن سازگاري اجتماعی آن ها وپرورش مهارت هاي ارتباطی آن ها می شود 
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اگر نیازهاي آنان به طور مناسب ارزیابی و . هر کودك دیگري نـیاز دارند که در انجـام تکالیف خـود مـوفـق شوند

مورد توجه واقع نشود، در بسیاري از وظایف روزانـه و تکالیف مدرسه احساس عدم کفایت می کنند، و این مسئله 

ا انجام موفقیت آمیز کارهایی که قبالً در آن هـا تسلط داشته غالباً به اختالل هیجانی در یادگیري می انجامد و ی

لذا معلم باید به تالش هاي کودك به شکل مثبتی پاسخ داده و ارتباط با کودك . اند را با شکست روبرو می سازد

با  را بهبود بخشد بطوریکه آموزش را براي کودك امري لذت بخش، معنادار و هماهنگ با محیط اطراف او سازد، تا

تاکید بر نـکات مثـبت پیشرفت کودك، فرصتی پیش آید تا وي به توانایی هاي خود پی ببرد و در مراحل بعدي 

هاي کودك نه تنها در تعدیل واکنش ها  ها و ناتوانی به این منظور درك کامل توانایی. آموزش، بیشترتالش کند

  .ول و حتی از خودمان می شودموثرند، بلکه موجب تعدیل توقعات و انتظارات ما از فرد معل

  :منابع 

مدیریت آموزشی به عنوان قلمرو حرفه اي مترجم محمد پرداخت چی ،فصلنامه مدیریت در )1986(اي جی بلوم  

  1374سال چهارم .آموزش وپرورش 

ریاضی )راهنماي تدریس(  راهنماي معلم  ، پورجالل فریبا ،حسنی مینا، آگاهی مهري،روشنی رویا،اکبري زهرا

  اره کل نظارت برنشروتوزیع موادآموزشی  اد:ناشر1393چاپ اول پایه ي دوم تا چهارم 

  1387سیف،علی اکبرروانشناسی پرورشی نوین نشر دوران

   )1385شعبانی،حسن مهارت هاي آموزشی وپرورشی انتشارات سمت  (

وم تـا چهـارم چـاپ اول    علـوم پایـه ي د  )خالج دهقانی ملکه  ،صحرایی نفیسه ، مهدوي مـریم ،راهنمـاي تـدریس   

  اره کل نظارت برنشروتوزیع موادآموزشی  اد:ناشر1393

  شیوه هاي نوین تدریس).1390(رستمی ،مریم

ضرغام پور محبوبه  ،موسوي فخرالسادات ، پورسلیمان طاهره ،افتخاري فائزه ،شجاعی معصومه  ،راهنماي 

  نشروتوزیع موادآموزشی اره کل نظارت بر اد:ناشر1393فارسی پایه اول چاپ اول )تدریس

راهنمـاي  (  ضرغام پور محبوبه  پورجالل فریبا ،حسنی مینا، کرمی سحر ،روشنی رویا،اکبري زهراراهنمـاي  معلـم   

  اره کل نظارت برنشروتوزیع موادآموزشی  اد:ناشر1393ریاضی اول چاپ اول )تدریس

اي بر میـزان یـادگیري و یـادداري ریاضـی دانـش       تأثیر آموزشی چندرسانه اسماعیل 	فرزانه زارعی زوارکی 	غریبی

  روانشناسی افراد استثنایی آموزان دختر کم توان ذهنی پایۀ چهارم شهر اراك

اي  همایش منطقه، تأثیر آموزش برنامه اي بر یادگیري کودکان کم توان ذهنی، 1386حمیده، , قربانی چروش

 2012، کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه،جایگاه تکنولوژي آموزشی در نظام تعلیم و تربیت

  1393محبی عظیم تدریس وارزشیابی با رویکرد فرآیند محور 

 1381 دانشگاه تربیت معلم تهران - هرام وزارت علوم، تحقیقات و فناوري ب	حسین محسن پور 	هاونگی( 

مقایسه کیفیت زندگی و سبکهاي دلبستگی در دانش آموزان عادي و کم توان سهیال 	اهديج 	هاشمی اعظم

دانشکده روانشناسی و علوم  -واحد مرودشت  دانشگاه آزاد اسالمی  -دانشگاه آزاد اسالمی ذهنی شهر شیراز

 1390 تربیتی
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 در یادگیري مادام العمر رویکرد معلم فکور بررسی

  

  3اکرم شوشتري، 2، پروین خزامی 1مریم غفارزاده

 
 

 چکیده

 گروِ در اعم طور به جامعه یک توسعه و رشد و اخص طور به آموزشی نظام هر پایداري و مداومت پویایی،

ی ویژگی پژوهشگران به بررسبا عنایت به این مضمون  بنابر این. است تربیت و تعلیم عرصه در فکور کارگزارانی

 روش. است العمر مادام یادگیري در فکور معلم رویکرد بررسی حاضر پژوهش از هدف .هاي معلم فکور پرداختند

 تبیین از پس گران پژوهش. است تحلیلی -توصیفی روش پژوهش از نوع کیفی و به این در استفاده مورد تحقیق

حیطه نظري دارا در  .پرداختند عملی و ينظر بعد دو در فکور معلم هاي ویژگی بررسی به العمر مادام یادگیري

 تفکر از استفاده در بعد عملی و دانش فرا شناخت وخصوصیاتی همچون نگرش فلسفی، ذهنیت فلسفی  بودن

 بهمعلم را  پژوهی، درس و عمل در اقدام فکورانه، تأمل مانند پژوهشی هاي مهارت و پرسشگري روحیه، انتقادي

این ویژگی ها به به این نتیجه رسیدند که معلم فکور با دارا بودن محققان لذا  .نمود خواهد مبدل فکور کارگزاري

فراگیران به عنوان جستجوگران مداوم به ي اساسی تغییر در مبنا ،تواند که می استمادام العمر  اي مثابه یادگیرنده

  .شمار آید

  فکور معلم هاي ویژگی فکور، معلم العمر، مادام یادگیري آموزش، :کلیدي هاي واژه

 
 

 مقدمه

 امروزي انسان زندگی مختلف، ابعاد در فناوري سریع تغییرات با همزمان اجتماعی ساختارهاي روزافزون گسترش 

 و اطالعات افزایش این. است نموده مواجه بقا تنازع و حیات ادامه براي نیاز مورد اطالعات از انبوهی با را

 پیوسته یادگیري براي رو این از. است شده اطالعات ناپایداري موجب سریع و گسترده تغییرات با آن همراستایی

 عنوان تحت یادگیري از دیگري نوع به را بشري جامعه زندگی، پویاي شرایط با ها آموخته فعال تطبیق و

 پایه بر مداوم آموزش اساس براین. سازد  می رهنمون »العمر مادام یادگیري« دیگر تعبیري به و »مداوم یادگیري«

 هاي                 عرصه همه در را افراد مؤثر و فعال حضور و داند نمی مقطعی را آموختن که گیرد می شکل باوري چنین

 آنان توانایی افزایش و شناسد می آنان نگرش درك و مهارت آگاهی، دانش، گروِ در فرهنگی و اجتماعی شخصی،

 که است آشکار). 1390 صباغیان،(داند می ها زمینه همه در پرشتاب تغییرات با متعادل تعامل یک منظور به را

 که جا آن از. بود نخواهد پرورش و آموزش از تر مناسب بستري فرهنگی و اجتماعی هاي عرصه در رویارویی براي

                                                 
  )نویسنده اول(m.ghafarzadeh1@gmail.com(ي فلسفه تعلیم و تربیت،دانشجوي دکتردانشگاه شاهد تهران،  -1

 p.khazamy2@gmail.comکارشناس ارشد فلسفه تعلیم و تربیت، ،دانشگاه فرهنگان اهواز -2
3

 akramshooshtari@yahoo.comوي دکتري فلسفه و تعلیم و تربیت، دانشگاه خوارزمی، دانشج -
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 طبق است، استوار معلم یعنی آن عنصر ترین کلیدي روي تمرکز و توجه مستلزم جامعه یک آموزشی نظام کارایی

 واسطه به رو این از کند، پیشرفت خود معلمان سطح از فراتر تواند نمی تربیتی و تعلیم هیچ) 1379(نفیسی نظر

 محیط و خود نموده تجربه را آگاهی در تغییر همواره که کند تربیت را معلمانی بتواند باید آموزشی نظام آن

 چگونه که بیاموزند یعنی. باشند یادگیري حال در مداوم طور به و دانسته تغییر حال در و درك پیوسته را اطراف

 .بگیرند یاد چگونه که بگیرند یاد و بیاموزند

 

 مسأله بیان

 و المللی بین بنیادهاي از یکی بلکه است، 21 قرن جوامع اصلی هاي دغدغه از یکی تنها نه مداوم آموزش به توجه

 آن پذیراي جامعه فرهنگ که رسند می هدف این به هنگامی جوامع حال عین در. شود می محسوب جهانی روز

 این نکته اما. ایم نگفته گزافه بود خواهد امر این در ما گر یاري آموزشی نظام که باشد این فرضمان پیش اگر. باشد

 نظام حاضر درحال. دارد آن عناصر و پرورش و آموزش در بنیادین تحولی به نیاز مداوم یادگیري به توجه که است

 انتقال آموزشی مراکز در وي نقش. بود نخواهد تحول این اجراي در ما گوي پاسخ معلم آن رأس در و ما آموزشی

 و دگرگونی ایجاد وي در نه نقشی چنین که است آشکار. دارد بسیار تأکید پروري حافظه بر که است دانش دهنده

 بلکه نیست، کارساز معلم علمی هاي مهارت به صرف توجه تحول ایجاد براي. فراگیرنده در نه و نماید می تحول

 در بنابراین. نمود مبدل فکور کارگزار یک به را آنان و گمارد همت چندگانه هاي مهارت با معلمانی تربیت به باید

 .نماید می هدایت العمر مادام اي یادگیرنده به را فکور معلم که نمود خواهیم اشاره هایی ویژگی به پژوهش این

 
  پژوهش اهداف

 :باشیم می زیر اهداف دنبال به پژوهش این در

  العمر مادام آموزش تببین ـ

 پرورش و آموزش در فکور معلم هاي ویژگی بررسی ـ

 العمر مادام یادگیري با فکور معلم بین ارتباط ـ

 
 پژوهش روش

ابتدا  داده هاي مورد نیاز .انجام گرفت تحلیلی - توصیفیبه شیوه  کیفی وتحقیق  روش از استفاده با پژوهش این

 اسناد بررسی شیوه از اطالعات تحلیل و تجزیه جهت. گرفت صورت علمی مدارك بررسی سپس ،گردآوري شدند

 و مارشال(باشد می تر عینی کیفی هاي روش سایر از و است تحلیل استراتژي نوعی که گردید استفاده مدارك و

 درباره کوشد می محقق آن در که است فکري تحلیل نوع از تحقیق این تحلیل روش). 119: 1377 راسمن،

 بورگ، و گال(کند قضاوت خود بینش و ها دریافت اساس بر مطالعه مورد موضوع به مربوط کیفی اطالعات

1383.(  

  العمر مادام آموزش تبیین ـ

 ایران چون هم شرق، در توان می را آموزش این از هایی رگه گرچه. دارد طوالنی بسیار اي  سابقه العمر مادام آموزش

 نیز را آموزش این از هایی ریشه لیکن کرد، نظاره  تاریخ مختلف ادوار از مسلم طور به مصر  و چین هند، باستان،

 دام از آتنی جوانان کردن آگاه و آموزش به سقراط که زمانی. کرد جو و جست باستان یونان در توان می
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 خود استاد چون هم نیز، افالطون اصلی هدف. است داشته نظر سوفیستی آمیز منفعت و سودجویانه هاي آموزش

 به) حکیم حاکمان( جامعه مدیران کسوت در خرد و عقل از گیري بهره با بتوانند که است بزرگساالنی پرورش

 تا تولد ابتداي از که است تدریجی فرآیندي افالطون نظر در تربیت و تعلیم. کنند قیام فاضله مدینه از پاسداري

 مداوم آموزش و بزرگساالن پرورش و آموزش قراول پیش را وي که شده باعث دیدگاه این. ابدی می ادامه عمر آخر

موزش دهم و بیستم هم می توان توجه به آتربیتی فیلسوفان قرون نوزدر اندیشه هاي  ). 1374 تفضلی،(بنامند

ماهیت  ،در فلسفه تعلیم و تربیت وي .اشاره کرد) 1896( ٤وایتهد می توان به از جمله  .مداوم را مشاهده کرد

تواند خورد که در هر لحظه و در هر مکانی می  چنان رقم میانسان به عنوان یک ارگانیزم در ابعاد فضا و زمان 

نخستین ویژگی تعلیم و تربیت در فلسفه تربیتی او تعلیم و تربیت عام است و  .یک فرصت آموزشی داشته باشد

 از را وسیعی ي گستره العمر مادام یادگیري بنابراین ).1389 ،زیبا کالم(است آنمادام العمر بودن خصوصیت 

 با سازد می قادر را افراد که است رویکردي. گیرد می بر در شخص عمر طول تمام در و بزرگسالی تا کودکی دوران

کسب  و شکوفایی زیستن، براي را خود اجتماعی و انسانی وظایف انواع الزم نگرش و مهارت دانش، کسب

 داراي )1385( زاده ابراهیم عقیده به پرورش و آموزش حوزه در و دهند انجام زندگی طول در خطیر هاي ویژگی

 باور این بر )1981(٥گراس این بر عالوه. دربرگیرد را آموزشی نظام اجزا کلیه تواند می که است کلی جامعیتی

 روي بر گذاري سرمایه یعنی .کند می تعیین شخص خود را آن جهت که است رشدي مداوم یادگیري که است

 بودن، مستقل مداوم یادگیري در .)1372فرجامی، (است دیگران با یا تنهایی به چیز هر ساختن لذت و است خود

 عواملاز  زندگی هاي مهارت سازي آمد روز و محوري مسأله محیط، با سازگاري مهارتی، و فکري پذیري انعطاف

 انواع الزم هاي نگرش و مهارت دانش، کسب با سازد می قادر را انسانی افراد این بر عالوه. رود می شمار به حیاتی

 این در. دهد انجام زندگی طول در خطیر هاي ویژگی شکوفایی و زیستن براي را خود اجتماعی و انسانی وظایف

. شود نمی محدود مدرسه هاي سال به ذهنی هاي پردازي تصویر به بخشیدن بهبود معناي به یادگیري آموزش، نوع

 که است بستري نیست بلکه خاص آموزش آموزش، نوع این سویی از. است آدمی زندگی دوران گیرنده بر در بلکه

ها،  توان مطالعه هدف از این رو فلسفه آموزش مداوم را می. شود می ایجاد آن مبناي بر جامع آموزش طرح هر

 ساز زمینه باید آشکار است که. ها، ماهیت برنامه ها، عمل و نتایج تعلیم و تربیت بزرگساالن دانست فرایند

 مبنا، براین). 1385 زاده، ابراهیم(نیز باشد تربیتی نظام دهنده تشکیل اجزاء از یک هر ي توسعه و پیشرفت

گویی . است یادگیري امر در تسلسل و پیوستگی العمر مادام یادگیريکه خصوصیت اصلی توان مدعی بود  می

یادگیري یا  براي یادگیري یادگیري، یادگیريِوي به  به عبارتی. باشدمی  یادگیري حال در پیوسته شخص

 روش یک نهمادام العمر  یادگیري از این رو،  .بدون حد و مرز می پردازدیادگیري چگونه آموختنِ فارغ از زمان و 

 آن طریق از که شود می شامل را رسمی غیر و رسمی هاي فعالیت همه که است فرایندي بلکه ،ابزار یک نه و است

 نحوه و یادگیري تسهیل براي شرایطی خلق و العمر مادام آموزش شدن نهادینه براي ساختارهایی ایجاد به

 به امر ایندرنهایت و  کنند  تجربه را گاهیآ در تغییر توانند می افراد موزشآ نوع این طریقاز .شود می یادگیري

 ).1393درانی و رحیمی، (کنند درك سودمند و جدید هاي راه از را جامعه و خودشان که شود می منجر اصل این

   :کرد اشاره  ذیل موارد به تون می العمر مادام آموزش ضرورت ي عمده موارد از

 ساختن به دیگران کمک با و کنند می کسب انتقادي تفکر استدالل، براي را الزم فکري هاي توانمندي افراد ـ

                                                 
٤-  Whitehead 
٥- Grass 
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  کنند؛ می اقدام یادگیري چگونگیِ گرفتن یاد براي چارچوب

 قرار آنان اختیار در را جامعه آگاه اعضاي شهروندان مثابه به نقش ایفاي و شغلی حیات رشد در مستمر مبانی ـ

 ؛دهد می

 می حفظ افراد توسط العمر مادام فرآیند در زندگی در هاي یادگیري فرصت و عالیق ها، مهارت دانش، ي توسعه ـ

    شود؛

 می شود؛ انگیزشی هم و همکاري بر مبتنی یادگیري و فردي بین اطالعات افزایش موجب ـ

  در واقع یادگیري تعامل است؛ ،این نوع یادگیري ـ

  .دموکراتیک جوامع وجوديِ ضرورت ـ

 فکور معلم هاي ویژگی بررسی ـ

 ها آن بررسی به ذیل در که اند نموده اشاره عملی و نظري بعد دو به پژوهشگران فکور معلم هاي ویژگی تبیین در

 .شود می ختهاپرد

 نظري بعد در فکور معلم هاي ویژگی: الف

 اشاره و دانش معلم   فلسفی ذهنیت و نگرش نظیر خصوصیاتی به نظري بعد در فکور معلم هاي ویژگی به توجه

  .دارد

 فلسفی و ذهنیت نگرشـ  

 در فقط که فردي از را او و دهد می افزایش معلم در را مسأله حل توانایی ظرفیت فلسفی نگرش که جا آن از 

 براي نگرش اینوجود  لزوم پس دهد می پرورش اندیشمند انسانی و سازد می خارج داشته مهارت تدریس حوزه

 معلم گرفته شکل پیش از هاي نگرش درگیر کامالً که است فعالیتی تدریس. است ناپذیر اجتناب امري معلمان

 داراي فلسفی ذهن داراي فرد. بود خواهد تدریس نحوه براي اي زمینه نیز وي قبلی باورهاي و ها گرایش. است

 هایش اندیشه به بخشیدن جامعیت در همواره فرد این. است پذیري انعطاف و تعمق جامعیت، همچون خصوصیاتی

 مورد را بدیهی امور. بیند می درازمدت هاي هدف با مرتبط و وسیع اي زمینه با ارتباط در را لمسای و نموده تالش

 تصورات و شخصی جانبداري جاهالنه، تعصبات ماوراي به حرکت براي خود شانس به و دهد می قرار سؤال

 است برخوردار است همراه خالقیت و دگربینی و اندیشی نوع با که پذیري انعطاف از فرد این. افزاید می اي کلیشه

 نمود اذعان توان می بنابراین). 1383 شریعتمداري،(کند می بررسی متعدد هاي جنبه و شقوق از را لمسای و

  .گذارد می عمیق تأثیري پرورش و تدریس امر در معلم یک قبلی اعتقادات و باورها ها، فرض پیش ها، نگرش

 ـ دانش معلم 

 نظري، دانش زمینه در که است معلمانی وجود دارد اهمیت تربیت و تعلیم زمینه در چیز هر از بیش آنچه

 را الزم هاي آگاهی بتواند تا است معلم نظري دانش به توجه موارد این. باشند داشته تبحر عقاید و اصول مفاهیم،

 بلکه نیست، خودش تخصصی دانش به محدود دانشی چنین البته. باشد داشته اختیار در مختلف هاي زمینه در

 می بر در رااست  یادگیري و یاددهی فرایند به مربوط چه آن مورد در شناخت و آگاهی و است آن از فراتر بسیار

 دانش یا درسی موضوع به مربوط دانش زمینه دو در توان می را معلم دانش نظري جنبه. گیرد

 .نمود بررسی) پداگوژي(تربیتی دانش و) تخصصی(موضوعی

 توسط موضوعی دانش به سازماندهی دانش نوع این. است دانش نوع ترین ضروري دانش این ؛موضوعی دانش 

 می بر در را )مسئله حل و اعمال تداعی( اي رویه دانش هم و)  تعاریف و اصول( مفهومی دانش هم که است معلم
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 .گیرد

 را موضوعی دانش توانند می آن موجب به که است معلمان خاص اي حرفه دانش پداگوژي؛ یا تربیتی دانش

 تعادل روش و محتوا بین دانش نوع این .دهند ارائه آموزان دانش به فهم قابل هاي شیوه به و کنند پارچه یک

 یادگیري به که کند بیان اي گونه به را محتوا دانش که سازد می قادر را معلم و) ٦،1986ولمنش(کند می ایجاد

 تربیت، و تعلیم دانش با را خود تخصصی دانش منسجم شکلی به بتواند معلم که است صورتی در این. بینجامد

 آموزان دانش براي و خود براي را یادگیري و آموزش که نحوي به نماید ادغام نیاز مورد هاي زمینه و روانشناسی

 موضوع هیچ دانش نوع این گفت توان می .است دانش نوع ترین وسیع پداگوژي دانش واقع در. کند دار معنی

 هاي جنبه تا تربیتی هاي نظریه تاریخ، از تربیت و تعلیم اساس درباره متنوع موضوعات و ندارد بر در را خاصی

 زمینه سه در را دانش نوع این توان می عبارتی به. است آموزشی هاي روش و یادگیري تدریس، روانشناسی

 یادگیرنده به مربوط دانشِ جنبه، دو این بر عالوه). 2015همکاران، و لوهس(بکارگرفت سنجش و رشد یادگیري،

 جهت آن از این. یابد بهبود آموز دانش و معلم رابطه کیفیت شود می باعث که باشد دانش این از جزیی تواند می

 سمت به را ها آن نیازها این. دارند نیاز درس کالس در آموزان دانش با دانش رابطه برقراري به معلمان که است

 .دنده می سوق موزانآ دانش با تجاربشان کردن درونی

 شناختی فرا دانش و جامعه زمینه دانش به باید معلم است، معتقد) 1986(شولمن دانش نوع دو این بر عالوه

 و کند می خدمت آن در که است اي جامعه از معلم جانبه همه شناخت شامل جامعه اي زمینه دانش. باشد مجهز

 در ویژه به شناسی جامعه با آشنایی. گیرد می بر در را...  و شناسی جامعه اقتصاد،، تاریخ مانند مختلفی هاي زمینه

 کمک تدریس هاي روش و رویکردها انتخاب در بتواند  تا کند می کمک معلم به شناسی مردم و فرهنگ زمینه

 اگر عبارتی به. است دانستن درباره دانستن یا او شناختی نظام از فرد آگاهی یا دانش فراشناخت دانش اما. کند

. شود می معنی خود تفکر و یادگیري درباره دانستن به فراشناخت بدانیم یادگیري و دانستن معنی به را شناخت

 راهبردهاي نظیر تدابیري، کارگیري به با امور، دانستن و یادگیري هنگام به تا رساند می یاري فرد به دانش این

 اصالح به دهی نظم راهبرد از استفاده با. بگیرد نظر زیر را خود پیشرفت دهی نظم و ارزشیابی نظارت، ریزي،    برنامه

 در). 1389 سیف،(کند هدایت را خود مسیر برنامه در روش و انعطاف ایجاد با و بپردازد خود راهبردهاي تدبیر یا

 به و نموده ارزیابی و بازیابی را خود هاي تالش نتایج امور کلیه در که کند می کمک افراد به دانش این واقع

 به پراوالپریک اساس براین .گمارند همت است فراگرفته تاکنون که اموري به نسبت خود تسلط میزان سنجش

 فکور معلمان براي را ویژگی شش وي. است پرداخته فراشناخت نظریه اساس بر فکور معلم هاي ویژگی بررسی

 :شامل که شده متذکر

 او و پردازند می گفتگو به آموز دانش هر با و کنند می آغاز آموز دانش شناخت با را خود آموزش فکور، معلمان ـ

 .برگزینند مناسب آموشی تکالیف و برانگیز چالش هاي هدف تا کنند می تشویق را

 .دنکن می تشویق ها آن در ارزشیابی خود تقویت براي پرسش طرح به را آموزان دانش فکور معلمان ـ

 .است مسأله حل از تر مهم بسیار آنان، براي یادگیرنده در تفکر گیري شکل نحوه ـ

 .اند یادگیرنده خود فکور معلمان ـ

 .دهند می تشکیل خودارزشیابی جلسه ـ

                                                 
٦ Shulman 
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 .)1381مجدفر، (اندازند می تأخیر به را کردن قضاوت ها، پاسخ طرفانه بی پذیرفتن با اغلب ـ

 طور به فراشناختی دانش از معلم که صورتی در نمود، اشاره اساسی نکته این ذکر به توان می بحث این ي ادامه در

 به. نام دارد راهبردي یادگیرنده )1389(سیف باور به که شد خواهد کارگزاري به تبدیل نماید استفاده مکرر

 و کردن مطالعه آن در که است فعال جریان یک یادگیري داند می که است فردي راهبردي یادگیرنده عبارتی

 دانش ارتقا بر و نماید کنترل و ارزیابی را آن مداوم طور به تواند می خود که است نظامداري فرایند یک یادگرفتن

  .بیفزاید خود

 عمل زمینه در فکور معلم هاي ویژگی: ب

 هاي توانایی است شده شناخته پرورش و آموزش امر در فکور کارگزار عنوان به که فکور معلم خصوصیات از یکی

 محوري پژوهش نقش و تدریس در تأمل نظیر مواردي به توان می زمینه این در. باشد می عملی زمینه در معلم

  .نمود اشاره )پژوهی درس و پژوهی اقدام( معلم

 فکورانه تدریس یا تدریس در تأمل ـ

 هایی واژه پدیده این سایه در. است شده مطرح تربیت و تعلیم امر در جدید اي اندیشه عنوان به فکور کارگزار

 هاي بخش در معلمان تربیت در پژوهش رویکرد عنوان به عمل بر تأمل فکورانه، تدریس عمل، حین تحقیق مانند

 به فکورانه تدریس اساس این بر). 2001 تابانخیک، و زایخنر(است شده رایج آموزان دانش ي جامعه مختلف

 اما. دهند می قرار تحلیل و نقد معرض در را اعمالشان و باورها ها، اندیشه معلمان آن طی که دارد اشاره فرایندي

 تصمیمات پیامد ارزیابی و آموزشی لمسای زمینه در منطقی و آگاهانه گیري تصمیم فرایند را تأملی تفکر توان می

 و باورها تجربیات، براساس درونی تأمل و گفتگو عنوان به تأمل از) 1992(٧چنانچه شون .کرد تعریف شده اتخاذ

  .می کند یاد مشاهدات

 :است مراحلی داراي کند می آماده عمل موقعیت به رسیدن براي را فرد که تأملی تفکر

 این در که است دیویی جان مسأله حل روش آمیز ابهام موقعیت مرحله همان :موقعیت با فکورانه گفتگوي) الف

 عمل که طوري به شود می مواجه متقابل نداي شکل به اي منتظره غیر پدیده با موقعیت با تعامل حین در معلم جا

 عدم که دهد تغییر طریقی به را موقعیت خواهد می معلم. کند می ایجاد اطمینان عدم و کند می متوقف را

 در آن هاي گذاري ارزش و ادراکات از و است موقعیت در محقق. نماید طرف بر حداقل مدتی براي را اطمینان

 دیویی گفته به و دهد می تغییر عملش و فکر وسیله به را موقعیت حال همان در و پذیرد می تأثیر موقعیت مورد

 نوعی به یا موقعیت با درگیري فکورانه گفتگوي واقع در ).1987 ،شون (کند می ایجاد را جدیدي محیطی شرایط

 .یا به دیگر سخن شفاف کردن موضوع است .ستا فکورانه عمل در تأمل از برداشت

 صورت واقع در و هنرمندي اي گونه مستلزم تأمل) 1992( شون نظر از: مسأله بندي صورت یا عمل در تأمل): ب

مرحله روشن  بخش منطبق برن ای .کند می بررسی متفاوت شقوق از را نظر مورد مسأله فرد که است مسأله بندي

ازبینی و تحلیل که متضمن وارسی دقیق، موشکافی، ب .له جان دیویی استحل حل مسأله در مراساختن مسأ

به طور فکورانه و منظم درباره مسأله به در این مرحله فرد  .عناصري است که در موقعیت نامعین وجود دارند

 ).1997گوتک،(پردازدتحقیق می 

 تحت که بندي صورت از بعد را مسأله یک دقیق بررسی و نتایج بر تأمل جنبه، سومین عنوان به :انتقادي تأمل) ج

                                                 
٧- Schon 
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 هر و دارد تناسب متفاوتی هاي گیري نتیجه با دیدگاه هر. کند می توصیف گیرد می شکل چندگانه هاي دیدگاه

 نیست مطرح مرحله آخرین عنوان به این واقع در. باشند داشته مسأله به متفاوتی العمل عکس است ممکن کدام

 براي راهی فرد آن طی که است فرایندي مرحله این. است مسأله از خود درك به فرد مداوم بازگشت پیش بلکه

 به نگاه با فرد دیگر عبارت به. کند می پیدا هستند موقعیت در که هایی ارزش بین از انتخاب یا و کردن یکپارچه

 چه آن یا بزند انتخاب به دست مختلف اعمال بین از و نموده قضاوت تواند می مختلف هاي دیدگاه از تأمل موضوع

 ،جمعه و مهرمحمدي امام(آید نایل مسأله از جدیدي و بهتر درك به تا سازد یکپارچه اي گونه به کرده کشف را

در  دیویی نظر چه چنان. است انتقادي و منطقی تأمل به رسیدن ،تأملی تفکر از هدف که گفت توان می ).1385

 فرضی شکل هر یا عقیده هر مورد در دقیق و مستمر فعال، بررسی«از است عبارت منطقی و انتقادي تفکر مورد

 گرایش ها آن به عقیده این که تري بیش نتایج و کنند می حمایت آن از که دالیلی به توجه با دانش

 ).1383شریعتمداري  ، از نقل به ،1993 دیویی،(»دارد

 خلق به معانی از متفاوت و بدیع هاي بندي صورت با بتواند باید فکور کارگزار یک شده مطرح مباحث به توجه با 

 دهد، قرار ارزیابی و سنجش مورد را روند این بتواند پیامدها سنجش با نهایت در و شود نایل جدیدي کارهاي راه

 خطی فرایند یک از تواند نمی فکور معلماز این رو . دهد ادامه را تأمل دوره و شود مهیا بیشتر آینده عمل براي

 بهره عمل در خالقانه هاي جنبه از که است آن نیازمند که است پیچیده فرایندي تأملی فرایند زیرا .کند پیروي

 .نماید مجهز فراشناختی دیدي به را معلم و شود مند

 معلم فکور در عرصه پژوهشـ 

 توجه با لذا. سازد می نمایان تدریس فعالیت را معلمان اي حرفه پیچیدگی اوج تربیت و تعلیم کارگزاران دیدگاه از

 عنوان به خود باید معلم آید، می پدید یادگیري و تدریس عرصه در متفاوتی هاي موقعیت روزمره طور به که آن به

 بدین. نماید مدیریت عمل و تدریس حیطه در خود حرفه کارآمدسازي بر بتواند تا شود عمل وارد فکور عنصري

 بنابراین. گمارد همت یادگیري و یاددهی فرایند بهبود به و شود عمل وارد پژوهنده معلمی عنوان به خود که معنا

 دانش تولید مسیر در فعاالنه باید خود که شود می گرفته نظر در فکور عنصري عنوان به محور پژوهش معلم

اقدام در عمل یا   محور معلم پژوهشی هاي روش ترین مهم. بردارد قدم خود درسیِ کالس نیازهاي با متناسب

 کار به تدریس هاي روش و تربیت و تعلیم ماهیت درباره آگاهی و رشد براي که است پژوهی درس و پژوهی اقدام

 .شوند می گرفته

 Act in research درعمل اقدام: الف

 عنوان به را پژوهی اقدام یا عمل در اقدام که بود خواهد خصوصیاتی داراي عمل مقام در ورز اندیشه معلم فکور یا 

 خود که است فردي ،)1385(بازرگان عقیده بر بنا پژوهنده معلم بنابراین. باشد پذیرفته هنجار و ارزش یک

 در موجود آموزشی مسایل براي بتواند طریق این از تا بپردازد پژوهش به مدرسه در همکاران مشارکت با یا شخصاً

 پژوهی اقدام رویکرد از منظور این به رسیدن براي پژوهنده معلم .کند پیدا عملی هاي حل راه مدرسه یا کالس

 و آگاهیکسب  براي اي وسیله عنوان به پژوهش بین خواهد می که است کوششی عمل در اقدام. کند می استفاده

 عنوان به پژوهشی فعالیت دیگر سخن، به. کند برقرار نظر و عمل رابطهیا به عبارتی بین  آموزشی عمل و دانستن

 جهت بدین بوده، خود هاي مسئولیت ارتقا آماده آن طریق از که شود می محسوب معلمان اي حرفه یادگیري نوعی

   .آورند می بشمارخود   اي حرفه توسعه و رشد براي اي حرفه مدل یک عنوان به را آن که
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 لوین؛ ریزي برنامه :از عبارتند که گیرد می صورت مرحله چهار طی )1948(٨لوین کرت نظر طبق عمل در اقدام

 این ؛ اقدام. شود می آغاز موقعیت یک معرفی براي هایی داده یا و کلی اندیشه یک با مرحله این  که است معتقد

 اقدامات گام این در؛ مشاهده. است شده طراحی برنامه مداوم ارزشیابی و نظارت یابی، حقیقت مستلزم مرحله

 یا تغییر درگیر شخص مرحله این در؛ انعکاس و گیرند می قرار مشاهده مورد برنامه به دستیابی براي شده انجام

 که را مسایلی معلم ابتدا در که صورتبدین  .)1391حسن زاده، (است اولیه هاي روش یا ها اندیشه مجدد اصالح

 شناسایی براي کوشش. دکن می شناسایی دشو می مواجه آن با درس کالس در یادگیري -  یاددهیفرایند  فراروي

 این دوم گام خود هاي کوشش گیري پی براي السؤ یا فرضیه ارایه و اند شده مسأله بروز باعث که دالیلی و منابع

 راه اجراي تأثیر بعدي گام در و شود می ارایه مسأله حل براي هایی حل هار یا راه بعدي مرحله در. است روش

 دیدي با فکور معلم باشد نشده مرتفع کالس در موجود مسأله که حالی در. گیرد می قرار ارزشیابی مورد ها حل

 فرایند بهبود به نهایتاً و یابد دست درستی حل راه به تا کند می تکرار و تعریف مجدد را خود پژوهشی طرح نو

 تصمیم تأمل با که است يمقتدراز این رو، این معلم مربی  .یابد دست خود متربیان در بهتر یادگیري و تدریس

 منظر از یادگیري به و داده قرار بررسی مورد را آموزش فرایند که کسی. برد می لذت یادگیري از و گیرد می

 غناي بر تواند می و گیرد می نظر در کننده تسهیل فرایندي منزله به را آموزش که معلمی. نگرد می سازندگی

 فکور معلم که ورزید اهتمام نکته این به توان می فوق مباحث به توجه با ).1989 ،فاسنا(بیفزاید پیشرفت و رشد

 بتواند که کسی. ببرد کافی بهره عمل در تحقیق رویکرد از بتواند یعنی باشد نگر عمل اي خصیصه داراي باید

 کار به خویش ي وظیفه انجام حین در را آن خاص مراحل و ها ویژگی و اصول و کند درك را آن مثبت پیامدهاي

  . برد

   Lesson studyپژوهی درس: ب

 توانند نمی و اسندنش نمی را تدریس لمسای و نیستند خود ي حرفه ارتقا به قادر تنهایی به معلمان از بسیاري 

 از چون نداشته را همکارانشان از السؤ جرأت شوند مواجه سؤالی با هرگاه و کنند حل تدریس در را شان مسایل

 از شوند، می نگران دیگران توسط خود تدریس و کالس مشاهده از. شوند متهم سوادي بی به که دارند بیم آن

 از برخاسته که فرایندهایی از یکی اما. دارند هراس تدریس، لمسای حل منظور به نیز معلمان سایر با تعامل

 تحولی ،گیرد قرار توجه مورد پرورش و آموزش در نو تحولی عنوان به تواند می و است محور معلم هاي پژوهش

 تغییر فوق مسایل نسبت را معلم دید و شود منتهی فکور کارگزار هاي مؤلفه از یکی عنوان به معلم پیشرفت به که

 پرورش به تواند می که است عمل حین در پژوهش مانند پژوهی درس .است پژوهی درس روش از استفاده دهد

 یکدیگر با ارزیابی و اجرا ،طراحی در تا یابند می فرصت معلمان شیوه این در. شود منجر معلمان  اي حرفه

 و بیابند جوابی باشند، خود درس کالس یا و مدرسه مسایل واکاوي پی در و نمایند همیاري و مشارکت همکاري،

 این بر عالوه. باشند داشته یکدیگر آموزشی کار از گروهی ارزیابی یک پایان در و کاربندند به عمل در را آن

 و بختیاري( کنند می پژوهش عمل حین در و کرده سهیم خود پژوهش در نیز را آموزان دانش معلمان

  ). 1393مصدقی،

 درباره گروهی صورت به پژوهشی ي حلقه یک در معلماناز آن جا که در این روش  :دارد مراحلی پژوهی درس

 را پژوهی درس گروه فعالیتکه  اي مسأله تبیین به ابتدا در می پردازند، پژوهش به درسی برنامه موضوعات

                                                 
٨  - Kurt Lewin 
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 نحوي به شود می متمرکز آن روي بر و داده شکل مسأله به گروه سپس .دیدي تیزبینانه خواهند داشت برانگیخته

 می جلسه تشکیل درس طراحی و ریزي برنامه براي سپس. شود مطرح کالسی خاص درسِ یک در بتواند که

 درس خود ولی کرد خواهد تدریس پژوهش فرایند از بخشی عنوان به را درس معلم، یک درنهایت گرچه. دهند

 بین در مطالب فهم افزایش براي درس کارکرد چرایی و چگونگی درك جا این در هدف. است گروهی محصول یک

). 1389، مدنیو ساکی (پردازند می خود مشترك کار نقد به جلسه یک طی معلمان سپس. است آموزان دانش

 و پرداخته مسأله حل به نسبت مشارکتی دیدي با معلمان که است این پژوهی درس روش در اهمیت حایز نکته

 و نقد به را دیگري کار هریک و می پردازند مسأله  تحلیل به انتقادي تفکر از برخاسته تفکري با که آن تر مهم

 پژوهی درسبنابراین . انجامد می گروه اعضا اي حرفه رشد و بهبود به درنهایت که ارزیابی و نقد. کشاند می ارزیابی

 دنبال به را رفتار در بازنگري و اندیشی باز و یادگیري فرهنگ گسترش ترویج مانند مهمی کارکردهاي تواند می

 .داشته باشد

 اهداف داراي اما است، معلم هاي اندیشه اندیشی باز و معلم یادگیري پژوهی درس اصلی هدف که حالی در

 مدارس تبدیل نظیر اهدافی. نماید تلقی العمر مادام یادگیرنده یک عنوان به را معلم تواند می که است نیز دیگري

 تفکر ترویج پرورش، و آموزش مستمر تحول در معلمان مشارکت ،پویایی و نشاط ایجاد یادگیرنده، هاي سازمان به

 .)همان( مدارس در پژوهش جهت مدلی ارایه و انتقادي و مشارکتی سیستمی،

 فکور عملی کارگزاران تربیت آن محصول که شود هدایت سمتی به بایدمعلم  اي حرفه تربیت هاي برنامه بنابراین 

 عنوان به را تدریس امر در عمل از پس تفکر به بلکه عمل حین در تفکر تنها نه که باشد اي حرفه کارگزاران یا و

 فرایند در معلمان نمودن درگیر دانش این افزایش و خلق هاي راه از یکی لذا. باشند پذیرفته اي حرفه هنجار یک

 یا علمی فرایند هاي مهارت بکارگیري با و کرده عمل گر پژوهش عنوان به معلمان که است محور معلم پژوهش

 ).2001 زهوریک،(یابند دست امور حقیقت به مسأله حل هاي مهارت

 عمل و نظریه بین ارتباط لزوم

 تربیت و خطیرتعلیم امر مسئولیت که است آگاه و فهیم هاي انسان تربیت آموزشی نظام هر اساسی اهداف از

 منطق و استدالل از صحیح اي پایه بر را خود تفکر بتوانند که هشیار و آگاه هایی انسان. دارند عهده بر را ها انسان

 تعمق و جامعیت انعطاف، قدرت از باشند، فلسفی ذهن داراي بیندیشند، اصولی و درست که هایی انسان. نهند بنا

 نگرش و اعتقادات از برخوردار و دهند انجام را الزم هماهنگی عمل و نظر بین بتوانند که کسانی باشند، برخوردار

 به ها آن تفکیک و اند وابسته هم به شدت به عمل و نظریه ،درس کالس سطح در. باشند ثمربخش و صحیح هاي

 کنند می بیان چنین این را عمل و نظر بین ارتباط) 1998( ٩پرتلی و هیر. است باطل جداگانه مقوله دو صورت

 حالت معلم عمل که صورت بدین سازد، فراهم را لیبرال پرورش و آموزش زمینه تواند می تربیتی تئوري که

 با که معلمی. گمارد می همت تربیتی لمسای حل به و شده مفاهیم تفکیک به قادر کند، می پیدا هوشمندانه

 که است لیبرال یافته تربیت شهروند یک همانند اندیشد می تربیتی لمسای درباره تر دقیق تئوري به شدن مجهز

 نیز عمل بدون نظریه و است اخالقی فعالیتی نیز تدریس که جا آن از. کند می فکر عمومی امور درباره هوشمندانه

 فلسفی ذهنیت گذار پایه که فردي و پرورش و آموزش فیلسوف عنوان به معلم نقش مسلماً است، اساس و پایه بی

 دگرگون عاملی عنوان به بتواند که باشد خصوصیاتی داراي هم عمل زمینه در باید بود خواهد آموزان دانش در

                                                 
٩-Hair&Prtly 
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 در هم باید که است کارگزاري فکور، معلم که نمود استنباط توان می رو این از. باشد آموزان دانش بین در کننده

 با و برده بین از را عمل و نظر بین شکاف بتواند که باشد خصوصیاتی داراي عمل زمینه در هم و نظر زمینه

 به تفکري دیدي با و نماید اندیشه فلسفی ذهنیت مختلف ابعاد به توجه با فلسفی ذهن نظیر خصوصیاتی داشتن

 نظارت به و اندیشیده درایت با عمل حوزه زمینه در آن بر عالوه. یابد دست اخالقی و اصولی و صحیح قضاوتی

 اقدام تأملی، تفکر همچون، عناصري از استفاده با و بپردازد تأمل به انتقادي دیدي با عمل حوزه در متفاوت

 تر بیش رشد به کار این با و شود وارد تربیت و تعلیم ي حوزه در ماهر پژوهشگري همچون پژوهی درس و پژوهی

  .شود رهنمون بهتر تجارب به پژوهشی هر و تجربه هر دادن قرار فرض پیش با که طوري به شود نائل

  
 معلم فکور در عرصه نظریه و عملگی هاي ویژ 

  العمر مادام یادگیري با فکور معلم بین ارتباط

 ذهنیت به توجه توجه واقع شد لزومنظري مورد  زمینه در فکور معلم خصوصیات اول که بخش به استناد با 

فکور باید  معلم رویکرد در زیربنایی بخش چه که به عنوان آن واقع در .گرفت قرار توجه دانش معلم مورد و فلسفی

 عقل پرورش که این به توجه با .است  هاي زیر بنایی تخصصی و نگرش -شود توجه به دانش نظري پرداخته بدان

 بوده مطرح افالطون و سقراط نظیر فیلسوفانی اندیشه در العمر مادام آموزشی اهداف از یکی عنوان به خرد و

 این به توجه با .باشد مداوم آموزش براي ییمبنا تواند می رفتار و اندیشه بر حاکم اصول از گیري بهره لذا است،

 فقط فلسفه که زیرا) 1385 زاده، ابراهیم(شود هماهنگ نظر و عمل حیطه در باید بزرگساالن، آموزشی فلسفه که

 زندگی واقعی هاي موقعیت مورد در فلسفی تفکر کاربرد بلکه باشد نمی فلسفی متخصصان اندك به متعلق

 روشن لذا ،کنند تأمل دهند می انجام که چه آن چرایی مورد در بزرگسال معلمان چگونه که دارد این به بستگی

 سیاست تعیین و گیري تصمیم براي رهنمودهایی و بینش کردن فراهم و تربیت و تعلیم شخصی فلسفه ساختن

 سویه چند ارتباطی شوند تبدیل مداوم یادگیرندگانی به معلمان چگونه که این به انتقادي تفکر هاي روش و ها

 .دارد

ذهنیت و نگرش فلسفی

دانش تخصصی و تربیتی

تأمل فکورانه و دانش فراشناخت 

اقدام پژوهی

درس پژوهی
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 با شد اشاره پژوهی درس و پژوهی اقدام و عمل در تأمل همچون مواردي به که عملی زمینه به توجه با همچنین

بدین نحو  .باشد العمر مادام یادگیرنده یک تواند می عمل زمینه در خصوصیاتی چنین با معلم یک که مضمون این

 با و داده قرار شناسایی مورد عملی زمینه در را مبهمي ها موقعیت فراشناخت دانش از استفاده بابتواند  که

ارزیابی در  نهایت به اصل خود تنظیمی و خودو در دهد انجام اصولی اقدامی مناسب سازماندهی و ریزي برنامه

 هاي مهارت کسب با و التقاطی رویکرد از گیري لذا با بهره. رو در طول زندگی هدایت شود برخورد با مسایل پیش

 متفاوت ادوار در اجتماعی و فردي هاي مهارت کسب و زندگی و کاري فشارهاي با آمدن کنار چگونه پژوهشگري

 و شود نمی ختم آموزشگاه کالس يدیوار چار به هرگزآموزش  زیرا .گیردعنوان یک روش به کاربه  را زندگیدر 

 ).1393 لو، صنم گل(سپرد یادگیري به باید را هیدیاد و باشد باید نیز آموزش است انسان هرجا

 
 گیري نتیجه

 معلمانی کنند، می عمل العمر مادام یادگیرندگان مثابه به که هستیم معلمانی نیازمند تربیت و تعلیم ي         عرصه در

 تأملی ي شیوه به و بوده فکور که معلمانی. باشند یادگیري مسیر در نیز خود یاددهی، ابزار داشتن دست در با که

 اقدام نظیر هایی روش از فراشناختی دانش از استفاده بر عالوه عمل و نظر بین پیوند ي    عرصه در و بیندیشند

 گرا تأمل و اندیشیدن تأملی فکور معلم هاي ویژگی از یکی. شوند مند بهره پژوهی درس و پژوهی کنش پژوهی،

 گیرد، می تصمیم تأمل با که است معلمی گرا تأمل معلم که است مفهوم براین ناظر ویژگی این. است وي بودن

 و) 1989 فاسنا،(دهد می قرار بررسی مورد را آموزشی فرایند و نگرد می سازندگی و پیشرفت منظر از را یادگیري

 وي. کند می استفاده است تفکر مراحل از یکی که تأملی گفتگوي از تدریس فرایند در) 1983(شون نظر طبق

 و شک مرحله همان درواقع که دارد ارتباط دیویی جان مسأله حل ماهیت با مستقیماً ویژگی این که است معتقد

 مداومت تواند می که هایی حل راه. شود منجر جدید هاي حل راه ارائه به تواند می که است مبهم موقعیت با و تردید

 تواند می دیویی، جان گفته به بنا مداومت این. باشد مرتبط معلم بعدي و قبلی تجارب با و داشته پی در را

 از گیري بهره با فکور معلم این، بر عالوه). 1387 سجادیه،(آورد فراهم را عمر تمام در آموزش طرح براي اي زمینه

 طور به که یابد می دست امکان این به یادگیري فرایند در پژوهی درس و پژوهی کنش پژوهی، اقدام هاي روش

 به را خود باورهاي و عمل و نماید جو و جست شکل بهترین به عمل فهم براي و پرداخته خودکاوي به مستمر

 هاي موقعیت با مواجهه در و پرداخته تأمل به فراشناختی دانش از استفاده با و) 2002 کالهون،(بکشاند چالش

 با و ساخته ها آن از گوناگونی معانی دهی نظم و ارزشیابی و نظارت ریزي، برنامه راهبردهاي از استفاده با گوناگون

 هاي خودکاوي دلیل به که کارهایی راه. شود نایل جدید کارهاي راه خلق به متفاوت و بدیع هاي بندي صورت

 خود هاي فعالیت از ارزیابی و نظارت حال در پیوسته که العمر مادام اي یادگیرنده به را او و داشته مداومت مستمر

 که است آشکار و نماید می فراهم را مداوم آموزش ساز زمینه فکور معلم پرورش رو، این از. نماید می مبدل است

   .شد خواهند العمر مادام یادگیرنده نیز آنان که پردازد می فراگیرانی پرورش به نیز فکور معلم

 
  پیشنهادات

در بین متربیان است و پیشرفت مداوم جامعه نیز در  رشد و سازندگی جا که معلم اصلی ترین عنصر مداومت از آن

جهت که دست اندرکاران تعلیم و تربیت است از این رو بهتر آن است  گروِ پیشرفت نظام آموزشی آن جامعه

نظیر تحول در روش هاي تدریس و رو آوردن به هاي کارگزار فکور در بین معلمان اقداماتی  نهادینه کردن ویژگی
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لمان به انجام هاي ایجاد انگیزه و جذب مع بررسی راهعالوه براین  .دنبه عمل آورروش هاي مشارکتی و فعال 

گرایش معلمان به انجام علل عدم ررسی را سرلوحه کار خود قرار دهند و به دنبال بهاي پژوهشی  فعالیت

  .هاي پژوهشی باشند فعالیت
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 .30-  66، صص 3امه مطالعات برنامه درسی، شماره فصلن. برنامه درسی تربیت معلم فکور

 قاتیقحسسه تؤم یتیترب يفصلنامه پژوهش ها .دیافالطون و آموزش و پرورش جد. )1374( مسعود ،یتفضل

  .بهار و تابستان ،3شماره  ،3 ج، دیدوره جد، معلم تیدانشگاه ترب یتیترب

  .انتشارات دانشگاه تهران: تهران. جزوه آموزش اقدام پژوهی). 1385(بازرگان، عباس 

 و آموزش فرهنگ بهسازي روش(پژوهی درس یا پژوهی تدریس). 1394( کبري مصدقیابوالفضل و  بختیاري،

 .نور آواي انتشارات: تهران). تدریس

  .نشر ساواالن: تهران. روش هاي تحقیق در علوم تربیتی). 1391( حسن زاده، رمضان 

چکیده تفضیلی همایش بین . در آموزش بزرگساالن Teleologyنقش ). 1393(درانی، کمال، سمیه رحیمی 

  .دانشگاه خوارزمی. مهر 17و  16. المللی فلسفه تعلیم و تربیت در عمل

  .یظانتشارات حف :تهران .وایتهد و تعلیم و تربیت). 1389(زیبا کالم، فاطمه 

 یادگیري و آموزش همایش اولین در مقاله. رسمی غیر آموزش مفهوم در اندیشی باز). 1387( نرگس سجادیه، 

  .فردوسی دانشگاه :مشهد. رسمی غیر

  .آگاه: تهران). آموزش و یادگیري روانشناسی( پرورشی روانشناسی). 1389( اکبر علی سیف، 

 .انتشارات دانشگاه تهران :تهران. تربیت اصول و فلسفه تعلیم و ).1383( شریعتمداري، علی

 .سمت انتشارات :تهران .بزرگساالن آموزش مبانی). 1390( زهرا صباغیان،

 .رضوي قدس آستان نشر: مشهد. گوناگون کشورهاي در بزرگساالن آموزش). 1372( هادي فرجامی، 

 و تربیتی علوم در کیفی و کمی تحقیق هاي روش). 1383( جویس گال، و والتر بورگ، و مردیت گال،

  .سمت انتشارات :تهران. همکاران و نصر احمدرضا ي ترجمه). اول جلد(روانشناسی

  .انتشارات سمت: تهران. محمد جعفر پاك سرشت ي ترجمه. یتیو آراء ترب یمکاتب فلسف) .1997(گوتگ، جرالد 

جمین همایش فلسفه تعلیم و تربیت، پن .فلسفه آموزش بزرگساالن در ایران و آلمان). 1393( محمد صنملو، گل

  .خوارزمیهفد هم مهر ماه، دانشگاه  شانزدهم و

. اعرابی محمد سید و پارساییان علی  ي ترجمه. کیفی تحقیق روش). 1377( گرچن راسمن، و کاترین مارشال،

 .فرهنگی هاي پژوهش دفتر: تهران

 رشد). معلمان نقش زمینه در جدید هاي دیدگاه به نگاهی( فکور معلمان: تربیت و تعلیم). 1381( مرتضی مجدفر،

  .167 شماره معلم،



 

  

 

 هشتمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 مداوم  و یادگیري فلسفه آموزش

 چمران اهواز دانشگاه شهید

 1395اسفند  5و  4

 

964 

 

  .تربیت و تعلیم پژوهشکده :تهران). آوا مجموعه(1400 ایران وپرورش آموزش ).1379( عبدالحسین نفیسی،

انتشارات : تهران ).1374(سعید بهشتی  ي ترجمه. فلسفه تعلیم و تربیت). 1998(پرتلی، جان پی هیر، ویلیام و 

  .اطالعات

CALHOUN, E.F. (2002) ‘Action research for school improvement’, Educational 
Leadership, 59, 6, pp. 12–17.  
Fosno ,C ,T(1989).Inquiring teachers,inquiringlearners:A constructivist approach 
for teaching. New York: Teacherscollegepress.  
Lohse-Bossenz H, Kunina-Habenicht O, Dicke T, Leutner D &Kunter M. (2015). 
Teacher knowledge about psychology: Development and validation of a test 
meausuring theoretical foundation for teaching and its relation to instructional 
behavior, Studdies in Educational Evaluation, 44, 36-49. 
Schon, D.A. (1983). The reflective practitioner: How professionals think in 
action. New York: basic Books.  
Schon, D.A.(1987). Educating the Reflective Practitioner: Toward a NewDesign for 
Teaching and learning in the Professions, Sanfrancisco: Jossey bass. 
Schon, D.A. (1992). Extracts from the Theory of Inquiry Dewey’s legacy 
to education, Curriculum Inquiry, 22(2):119-139.-.   
Shulman LS. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching, 
Educational Researcher, 15, 4-14. 
Zahoric, John A. (1987): Teaching: Rules, Research, Beauty and Creation, 
Journal of Curriculum Carr, David Eisner, Elliot Clark, C.Clark, C. and 
Supervision, 
vol. 2, No, 3, P. 
Zeichner, Kenneth M.& Tabachinck, Robert.(2001). Reflection on Reflective 
Teaching. In Janet Soler, Anna Craft and Hilary Burgess (eds). Teacher 
Development: 
Exploring our own practice, London: Paul Champman Publishing Ltd, 
PP.72.87. 
 



 

 

 هشتمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه آموزش و یادگیري مداوم 

اهواز چمران دانشگاه شهید                                

1395اسفند  5و  4  

 

965 

 

 

  بررسی رویکردهاي فمینیستی به آموزش و یادگیري مداوم

مریم پورآقا
1  

  :چکیده 

که در تمام طول زنـدگی انسـانها رخ مـی    .آموزش و یادگیري از موضوعات پایه اي و اساسی در جوامع انسانی است

محدود به یک دوره زمانی خاص بـوده و در جاهـاي خاصـی کـه      ،یک نظام آموزشیدر ولی آموزشهاي رسمی . دهد

  .به این منظور در نظر گرفته شده مثل مدرسه و دانشگاه صورت می گیرد

که به دنبال احقـاق حقـوق    هستیمدر کنار یادگیري مادام العمر براي تمام افراد جامعه، ما با جمعی از افراد مواجه 

یکـی از نخسـتین   . هسـتند از جملـه آمـوزش    ،زنان و رسیدن به برابري میان زنـان و مـردان در تمـامی جنبـه هـا     

هاي جهان در کنار کسب حق رأي، دسترسی زنان به آموزش یکسان و برابر بـا مـردان بـوده     هاي فمینیست دغدغه

. دانسـتند  ماندگی زنان می ترین عوامل عقب برابر را یکی از مهمپیشگامان فمینیسم عدم دسترسی به آموزش . است

. آموزش و یادگیري به اشکال مختلف و در جاهاي گونـاگون مـی باشـد    ي بهنیازمندي  تایید کنندهکه این موضوع 

و وجـود آمـوزش    ،مناسـب هـاي   و مکانها  سترسی به امکانات آموزشی در زمانعدم برابري براي زنان در د بنابراین،

  .یادگیري مداوم براي زنان را ضروري ساخته است 

رویکردهـاي  . هدف این پژوهش بررسی و تحلیل رویکردهاي فمینیستی  به یادگیري و آمـوزش مـداوم مـی باشـد    

 -روانکاوانـه بـا اسـتفاده از روش تحلیلـی     مارکسیستی، سوسیالیستی، فمینیستی چون؛ فمینیسم رادیکال، لیبرال،

  .داوم را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهنداستنتاجی یادگیري م

  یادگیري، یادگیري مداوم، فمینیسم :کلمات کلیدي 

  

  

  

                                                           
  ، نویسنده مسئولmpouragha@yahoo.comدانشگاه خوارزمی، دانشجوي دکتري فلسفه تعلیم و تربیت،   1
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  مقدمه

کـه در تمـام طـول زنـدگی      آموزش و یادگیري از موضوعات پایه اي و اساسی در جوامع انسـانی اسـت  در حالیکه  

محـدود بـه یـک    کـه  ، از طریق یک نظام آموزشی صورت می گیرد تنهاولی آموزشهاي رسمی . انسانها رخ می دهد

  .گیرد مثل مدرسه و دانشگاه صورت می خاصی مراکزدوره زمانی خاص بوده و در 

هـاي اساسـی هـر     که یکی از پایـه   عام از آن روي فرد است؛ حال منحصربه اي عام و درعین وپرورش پدیده آموزش   

فـرد از آن جهـت کـه در     حیات خود ادامه دهد و منحصربه  تواند به بدون آن نمیدهد و جامعه  جامعه را تشکیل می

که از طریـق آن    وپرورش فرآیندي است آموزش. باشد و مشخص می یک فرهنگ معین  رابطه با همه ابعادش،حاصل

هـم خـالق   کارانـه و   هم محافظـه   پس کارکرد آن یابد، و مرزهاي دانش گسترش می داده شده دانش موجود انتقال

 .است

در کنار یادگیري مادام العمر براي تمام افراد جامعه، ما با جمعی از افراد مواجه بودیم که به دنبال احقاق حقـوق     

یکـی از نخسـتین   . زنان و رسیدن به برابـري میـان زنـان و مـردان در تمـامی جنبـه هـا از جملـه آمـوزش بودنـد          

رأي، دسترسی زنان به آموزش یکسان و برابر بـا مـردان بـوده     هاي جهان در کنار کسب حق هاي فمینیست دغدغه

. دانسـتند  ماندگی زنان می ترین عوامل عقب پیشگامان فمینیسم عدم دسترسی به آموزش برابر را یکی از مهم. است

. اشکال مختلف و در جاهـاي گونـاگون مـی باشـد     باآموزش و یادگیري  ي بهنیازمندي  بیان کننده که این موضوع 

هـاي  و مکـان   هـا  به امکانات آموزشی در زمان از جهت دسترسی  ،نانابراین عدم برابري اثبات شده در ارتباط با زبن

  .ضروري ساخته است را بیش از پیش وجود آموزش و یادگیري مداوم براي زنان  ،مناسب

  چارچوب نظري

  و یادگیري مداوم شآموز

هـاي یونسـکو    در بحـث  1960اصطالحی علمی، براي اولین بار در دهۀ مفهوم آموزش در طول زندگی به عنوان     

بعـد از برگـزاري دومـین کنفـرانس جهـانی آمـوزش       . در خصوص تحوالت آینده در آموزش بزرگساالن مطرح شـد 

، از کشورهاي عضـو یونسـکو خواسـته شـد انـواع مختلـف آمـوزش غیـر رسـمی و غیـر           1960بزرگساالن در سال 

هایی جهـت ادامـه یـادگیري در طـول زنـدگی       ام آموزشی خود کرده و براي همه افراد فرصتاي را وارد نظ مدرسه

امروزه با توجـه   ).1390صباغیان، (دگیري مداوم شاین خواسته نقطۀ آغاز پیدایش تفکر آموزش و یاد. فراهم نمایند
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زمـانی طـوالنی تـر و در    به شرایط جهان کنونی، به شکلی از آموزش و یادگیري نیازمنـد هسـتیم کـه داراي بـازه     

  .چارچوب مکانی متنوع تري امکان پذیر باشد

  

 مفهوم یادگیري مداوم 

یادگیري دردوران زندگی، یادگیري مادام العمـر، یـادگیري مسـتمر     :تحت عناوین دیگري مانند یادگیري مداوم،   

یـا فراینـد؟ و بـاالخره    یادگیري مداوم چیست؟ آیا یک روش اسـت و یـا یـک ابـزار؟ مقصـد اسـت       . هم آمده است

محدوده آن کدام است؟در پاسخ به این پرسش ها باید گفت ،یادگیري مداوم، داراي کلیتی است که همه سـطوح و  

مراحل سنی را در برمی گیرد و در پی آن است تا محیط هاي یـادگیري خـارج از مدرسـه را بـا محـیط یـادگیري       

یـادگیري مـداوم بیـانگر آن اسـت کـه هـر       . را از بـین ببـرد   درون مدرسه ارتباط دهد و مرزهاي تصنعی یـادگیري 

ابـراهیم  . بالقوه یک محیط یادگیري است و در نتیجه مدرسه دیگر جایگاه منحصر تعلیم و تربیـت نیسـت   محیطی،

که کلیـه اجـزا و عناصـر آموزشـی و پرورشـی را در برمـی        می داندداراي جامعیتی را  آموزش مداوم ) 1373(زاده 

این نوع آموزش، نظام آموزشی خاصی نیست، بلکه بسـتري اسـت کـه هـر طـرح آموزشـی       تقد است که و مع. گیرد

جامع بر مبناي آن ایجاد می شود ، لذا باید زمینه ساز پیشرفت و توسعه هر یـک از اجـزاي تشـکیل دهنـده نظـام      

 .باشدتربیتی 

موزد چگونـه نیـات و افکـار خـود را بیـان      ماهیت حقیقی در این نوع آموزش، تربیت آن گونه انسانی است که بیا   

انسـان،   .کند ، چگونه محیط را مورد پرسش قرار دهد و هر چه بیشتر شخصیت واقعی خـود را بازیابـد و بازنمایـد   

موجود کامل نشده اي است که فقط با برخورداري از آموزشی که سمت و سويِ آن یادگیري دایمی و همـه جانبـه   

بدین لحاظ آمـوزش و پرورشـی کـه بـر مبنـاي فلسـفه آمـوزش مـداوم ایجـاد و          . د باشد به شکوفایی خواهد رسی

گسترش یابد ، به تحقق رساندن هستی وشکوفایی همه توانایی هاي بالقوه وجود انسانی را مورد توجـه قرارخواهـد   

خـود  در تعریفی از یادگیري مداوم می نویسد یادگیري مداوم، رشـدي اسـت کـه جهـت آن را     ) 1981(گراس. داد

تنها ثـروت واقعـی کـه    . شخص تعیین می کند، یعنی فهم خویش و جهان و کسب مهارت ها و توانایی هاي جدید 

آموختن مداوم، یعنی فرح و شادمانی نحوه کار با اشـیاء  . فرد از کف نخواهد داد ، سرمایه گذاري بر روي خود است 

          سـاختن چیـزي بـه تنهـایی یـا بـا دیگــران      ،شـعف و شـورآگاه شـدن از برخـی زیبـایی هـاي تـازه جهـان، لـذت 

 .)1372فرجامی،(
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  اهمیت و ضرورت یادگیري مداوم 

هاي مختلف به خود جلب کـرده و در   مواجه انسان امروز با پدیده انفجار اطالعات توجه صاحب نظران را در حوزه   

این تحوالت بر نظام آموزشی چگونـه  مثال اینکه تاثیر . ها و سواالتی را ایجاد نموده است زمینه نظام آموزشی چالش

بـدین شـکل   ) 1374(ها چگونه برخورد مـی کنـد؟ کینـگ و اشـنایدر     است؟ و در ادامه نظام آموزشی با این چالش

دهند که؛ در بخش اول، اتفاقی که رخ داده؛ انباشت بیش از حد دانایی و پدیده ناهمزمانی بـدین معنـی    توضیح می

هستند و بـازآموزي هـا نیـز امکـان بـه روز رسـانی را ندارنـد و نامناسـب بـودن           که اطالعات مدام در حال نو شده

اي هـم   هاي فنـی و حرفـه   اطالعات ارائه شده که با نیازهاي فردي و اجتماعی افراد همخوانی ندارد و حتی آموزش

دنیاي آینده بـه افـراد    معتقد است که؛ )1372(در مورد چالش دوم ، تافلر. نمی توانند نیاز بازار کار را برآورده کنند

کم سواد یا بی سواد نیاز ندارد که کارهاي تکراري انجام دهند، به افرادي نیازمند است که بتواننـد بـه داوري هـاي    

مهم و دقیق دست بزنند و راه خویش را در محیط هاي تازه پیدا کنند و بتوانند روابط جدید را در واقعیتـی کـه در   

    .می تواند کارساز باشد از این رو مفهوم یادگیري در طول زندگی.یص دهند حال تغییر است ، تمیز و تشخ

  فلسفه آموزش مداوم   

در فلسفه آموزش مداوم، تعلیم و تربیت به منزله عاملی در نظر گرفته می شود که نیاز هاي یادگیري همـه افـراد     

که از نظر خصوصیات فـردي و ویژگـی هـاي    نظر به تفاوت هاي زیادي . جامعه را در طول زندگی برآورده می کند

یادگیري و هم چنین شرایط و امکانات اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی بین افـراد موجـود اسـت، سـاخت و ترکیـب      

  .برنامه هاي آموزشی باید متفاوت و متنوع باشد تا بتواند به احتیاجات همه افراد جامعه پاسخ دهد

ر زمـانی نامحـدود اسـت، چـرا کـه      نظـ  از آموزش امر و است نشده فتهگر نظر در خاصی مدت مداوم آموزش براي 

بایـد در ایـن مـورد    . آموزش مخصوص سن خاصی نیست و باید در طول زندگی در دسترس همه افراد قـرار گیـرد  

براي سنین خاصی تدوین می شود، محدود شود و به نحوي تغیـر شـکل و    "برنامه هاي آموزشی سنتی، که معموال

  که امکان تعلیمات اساسی براي همه افراد جامعه فراهم آید گسترش یابد 

آموزشی به صورت سلسله اي به هـم پیوسـته اسـت کـه در      نظام ی که به شکل مداوم می باشد،در نظام آموزش    

و مـا پایـانی   . آن تمام سطوح، اعم از دبستان، دبیرستان، دانشگاه و دوره هاي پس از آن، به یکدیگر مربوط هسـتند 

تعلیم و تربیـت از  . براي آن به دلیل اتمام وظایف نظام آموزشی یا خروج افراد از مکانهاي در نظر گرفته شده نداریم

وتا زمانی که افراد در زمانها و مکانهـاي مختلـف   دوران کودکی از مدارس ابتداي شروع می شود و تا سنین کهولت 

دانش افراد پیوسته مورد بررسـی و تجدیـد   بنابراین . مه می یابدااددانند،خود را نیازمند دریافت آموزشی خاص می 
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در فلسـفه آمـوزش   . نظر قرار می گیرد، گسترش می یابد و آموزش و پرورش یک جریان مادام العمر تلقی می شود

 .در یـک امتـداد قـرار دارد   از آمـوزش هـاي دوران کـودکی و جـوانی جـدا نیسـت و        ،مداوم، آمـوزش بزرگسـاالن  

   ).1384صباغیان،(

رویکردهـاي  . هدف این پژوهش بررسی و تحلیل رویکردهاي فمینیستی به یادگیري و آموزش مـداوم مـی باشـد      

فمینیستی عبارتند از؛ فمینیسم رادیکال، لیبرال، سوسیالیستی، مارکسیستی، پست مدرن کـه بـا اسـتفاده از روش    

بـراي رسـیدن بـه     .دهـد  ها را مورد بررسی و ارزیـابی قـرار مـی   استنتاجی، یادگیري مداوم از این دیدگاه  -تحلیلی

 بـا  فمینیسـم  طرفـداران . رسد اهداف بیان شده ، در ابتدا ارائه تعریف از رویکردهاي فمینیستی ضروري به نظر می

 گرایش عمده چند به دهند، ارائه می زنان فرودستی علت دربارة که متفاوتی نظرات و آنها پیدایش تاریخ به توجه

 :شوند می تقسیم

 .اند قرارداده فردي رضایت و عمل، آزادي بر را اصل :للیبرا فمینیسم -1

  طبقـاتی  و اقتصـادي  ریشـه  را در مـرد  بـه  نسـبت  زن جنس تاریخی تابعیت: مارکسیستی فمینیسم -2

مارکسیسـت بـراین     شناسـان  جامعـه :نویسـد  مـی »شناسی جنسیت جامعه«استفان گرت در کتاب. داند می

هاي این جوامع نقشی بسیار مهم ایفـا   داري در ترویج ارزش هاي آموزشی در جوامع سرمایه نظامباورند که 

جـویی و   هـا مـدارس و نهادهـاي دیگر،عامدانـه بـا ترغیـب فعاالنـه مـردان بـه سـتیزه           درنظر آن.کنند می

نـابراین  ب.کننـد  هاي جنسیتی را تشـدید مـی   پذیري،تفاوت طلبی و تشویق زنان به فرمانبري و کنش رقابت

توان با رجوع بـه خـود نظـام     واحدهاي درسی را تنها می  هاي تحصیلی و انتخاب دیدگاه،تفاوت در موفقیت

براي همین منظور فمنیسـت  (  .داري که این نظام جزیی از آن است توضیح داد سرمایه  آموزشی و جامعه

هاي مارکسیست خواهان براندازي نظام سرمایه داري هستند کـه تبعـیض هـاي جنسـیتی را دامـن مـی       

 ).زنند

آورنـد و مدرسـه    اي را به وجـود مـی   شناسان مارکسیست معتقدند که مدارس یک مکانیزم سفسطه جامعه

اي سـر   هـایی کـه بـر اي کـارکرد سـامانه      ارزش کند در مدرسه ها را ایفا می نقش انتقال نابرابري در نسل

هـاي مارکسیسـت    مینیسـت ف).  1384ریتـرز، . (دهنـد  داري ضروري است بـه کودکـان آمـوزش مـی     مایه

کند و بستري است کـه دختـران را نـه تنهـا بـراي       هاي جنسیتی را بازآفرینی می معتقدند مدرسه تقسیم

در واقع نقـش خـانواده و نقـش    .سا زد سی آماده میجایگاهشان در نیروي کار بلکه پذیرش تقسیم کار جن

 )1382باقري، .(داري است مدرسه آماده سازي زنان براي مشاغل کم درآمد بازار ثانویه و خانه

 بـه  مربـوط  سـتمگري  نـوع  تـرین  بنیادي که فمینیسم هاي دسته تندروترین از :رادیکال فمینیسم -3

 .آید می حساب به اجتماعی ستم نظام ماندگارترین که .داند میپدرساالري  نظام را مربوط به جنسیت
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 .شـکل گرفـت   و رادیکـال  مارکسیسـم  دیـدگاه  دو ازترکیب میالدي1970 ازدهه :فمینیسم سوسیال -4

 جنسـیتی  نظـام  نیـز  و داري سـرمایه  نظـام  از ناشـی  ا ر زنـان  علیه ستم مشکل گرایش این طرفداران

روابـط طبقـاتی و روابـط      کننـد تـا نظریـات    سعی مـی هاي سوسیالیست  فمینیست. دانند می پدرساالرانه

منظور فهم اهمیت حوزه اقتصادي و تـأثیر آن بـر     ها معتقدند که به آن.جنسیتی را با یکدیگر آشتی دهند

) و بازتولیـد (این امر به فهم آموزش به عنـوان پایگـاه تـدارك   .بازشناسی شود  نهاد فرهنگی،ساخت مدرسه

اي و  هاي حاشـیه  موقعیت  شود که در آن زنان براي راتب جنسیتی منجر مینیروي کار مبتنی بر سلسله م

 .شوند ثانوي آماده می

را  مـدلی  هـر و  کنـد  مـی  تأکیـد  حقیقـت  گرایـی  نسبی بر که ست دیدگاهی :مدرن پست مفمینیس -5

 .می دانند گروه یا فرد یک براي مناسب 

 کشـورهاي  از برخـی  و ایران در اخیر دهه دو در که؛ اسالم از مدارانه زن تفسیري :اسالمی فمینیسم -6

 مـی  سیاسـت  و اقتصـاد  اجتمـاع،  خانواده، در زنان اصلی مشکل را مردساالري است، آمده پدید اسالمی

هـاي   جـنس، موضـوع نقـش   / در پی رویکرد انتقادي فمینیسم بـه رابطـۀ مسـتقیم نقـش    ، بنابراین. دانند

شـناختی،   هـایی جدیـد، مفروضـات روان    نگرش مزبور با طـرح پرسـش  . جنسیتی وارد مرحلۀ جدیدي شد

از ایـن مفروضـات را    برخـی . دهنـد  قـرار مـی  شناختی پیشین را در کانون تردیـد   شناختی و جامعه زیست

هاي جنسـیتی بـه    ز پذیرفته بودند، از این روي نظریۀ انتقادي فمینیستی دربارة نقشهاي دینی نی نگرش

  )1386زیبایی نژاد،(یابد، مثابۀ یک دیدگاه رقیب اهمیت می

     فمنیسم و آموزش

 بـه  ابتدا که نهضت این .باشد یم فمینیسم، معاصر جهان در تاثیرگذار هاي جنبش ترین ازمهم یکی شک بدون   

 گرفته خود به تري گسترده ژرف معناي امروزه بود، گرفت لشک مردان با اقتصادي و سیاسی حقوق برابري منظور

 تاثیرگذاشـته  نیز شرقی درجوامع گذشته، غربی مرزکشورهاي از و یافته تحول محتوا و درشکل جنبش این. است

     )1386 محمدي، آقا( است

نیمـی از دانـش آمـوزان     زیرا بیش از .و برنامه درسی بسیار مهم استفمنیسم به ویژه ازنقطه نظر تعلیم و تربیت    

مدیران را زنان تشکیل داده و به عنوان یکی از جنبش هاي اجتماعی پیشرفت گـرا،   معلمان و بسیاري از مربیان، و

در نـان  مـردان و نیـز مشـارکتی آ    به فمنیسم سبب تغییر در نگرش بسیاري از افراد درباره آموزش و پرورش زنان و

هاي جهان در کنار کسب حق رأي، دسترسـی زنـان    هاي فمینیست یکی از نخستین دغدغه .شده است، جوامع خود

پیشـگامان فمینیسـم عـدم دسترسـی بـه آمـوزش برابـر را یکـی از         . به آموزش یکسان و برابر با مردان بوده اسـت 

  .دانستند ماندگی زنان می ترین عوامل عقب مهم
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تربیتی جان دیویی و تفکرات فمینیستی درباره ارتباط جنسـیت و آمـوزش، فلسـفه تعلـیم و تربیـت      از پیوند آرا    

آمـوزش را   ،ها معتقدند فمینیست. پردازد که به نقد ساختارهاي آموزشی موجود می ،فمینیستی به وجود آمده است

کننـد   عمومی و خصوصی انتقاد میآنان به تفکیک آموزش در محیط . باید از خانه شروع کرد و در مدرسه ادامه داد

هاي آموزشـیِ مـدارس ایجـاد     هاي تدریس، منابع و سرفصل و معتقدند بر همین اساس باید تغییرات جدي در روش

آموزان ما موظف هستند تا حد مشخصـی از ریاضـیات را تـا     کنند که چرا همه دانش به عنوان مثال انتقاد می. شود

آنکـه   که اغلب آنها تا پایان عمر نیازي به استفاده از آن نخواهند داشـت؛ حـال   یاخذ مدرك دیپلم فرابگیرند در حال

مـادر خواهنـد   / هاي ارتباطی نیازمند هستند یا درصد قابل توجهی از آنان در آینده پدر همه آنها به آموختن مهارت

پسران و دختـران مـا    .شد، ولی سیستم آموزش رسمی و عمومی درباره چنین ضروریاتی به آنان آموزش نداده است

آنهـا نـه تنهـا دربـاره     . آموزنـد  ترین نیازهاي خود، از تهیه غذاي سالم تا تعمیر لوازم منزل چیزي نمی درباره ابتدایی

آمـوزان مـا بعـد از دوازده     دانش .سوادند دانند که درباره رشد انسان هم کم رشد گیاهان و حیوانات چیز زیادي نمی

ــدیریت   ــدن از م ــی   ســال درس خوان ــه ب ــک خان ــدمان صــحیح و اصــولی ی ــدگی و اداره و چی ــالع  مخــارج زن اط

، بـا تکیـه بـر    )2002(2نـل نـادینگز  متفکران فمینیست در حـوزه آمـوزش و در رأس آنهـا     .)1384صادقی،(هستند

نشـاند، معتقـد هسـتند     هاي اخالقی می پذیري را در رأس ارزش نظریات اخالقی فمینیستی که مراقبت و مسئولیت

کند، بایـد آنهـا را افـرادي     آموزان می به دانش "انتقاديتفکر "وزشی در کنار تأکید روزافزونی که بر آموزش نظام آم

 . اینگونه بر زندگی فردي و اجتماعی آنها موثر واقع شودتا تربیت کند و  "مراقب"

دینگز اعتقـاد دارد  نـا . دهـد  ها بسیار اهمیت می به مسئله توانمندي و توانمندسازي در بهبود کار و ارزشیابی فعالیت

ها و نیازهاي زن مورد غفلت قرار گرفته است و تنها زمانی او را به عنوان زن خـوب مطـرح اسـت کـه در      که ویژگی

او اعتقاد دارد که این نگاه به زن و تفسـیر آن  . موفق باشدشنوي  خدمتکاري، برطرف کردن نیازهاي دیگران و حرف

پذیر نیست بلکه باید در این موضع و موقعیت قرار گرفت و این موقعیـت را درك و احسـاس    به عنوان منطق امکان

هـا مـورد توجـه بـوده اسـت و       او معتقد است که در محتواي برنامه درسی و نظام آموزشی مردان و نیازهاي آن.کرد

وي معتقد است که در فهـم برنامـه درسـی، مـردان و      .امه درسی و معیارها و ویژگی آنان مد نظر قرار داده استبرن

 .)1386فتحی،( ها مورد توجه بوده است نیازهاي آن

  

   هاي جنسیتی آموزش و نابرابري

هـاي   نـابرابري در زمینه دسترسی زنان و مردان به نظام آموزش چه آموزش مقطعی و چه آموزش مـداوم، موضـوع   

  بر طبق این نظراز آنجـا کـه   .گیرند این نظریات در سنت نظریه تضاد قرار می. باشد جنسیتی بطور جدي مطرح می

                                                           
2 Noddings, N 
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منابع کمیاب دسترسـی دارنـد و     ها که به این بین آن ها نابرابر است، منابع گرانبها کمیاب هستند و دسترسی به آن

 .توانند منافع مادي،قدرت یا منزلـت اجتمـاعی باشـند    این منابع می. آید میکشمکش و تضاد پیش  ها که ندارند، آن

است که بـه مسـأله   ..زیمل و ر،وب پردازانی چون مارکس، هاي جنسیتی نیز در سنت نخستین نظریه نابرابري  نظریات

 .اند هاي اجتماعی پرداخته نابرابري

مباحـث طبقـه اجتمـاعی    بـر  تـر   بـیش   باشـد کـه   ی مینابرابري اجتماع شناسی، یکی از مسائل اساسی در جامعه   

اسـت و حتـی     نـژاد در سـاخت نـابرابري سـهیم     اند که جـنس و  شناسان به این نتیجه رسیده جامعه .متمرکز است

 .)1981، 3 ابرین( شناختی جریانی مردانه بوده است  ي قشربندي اجتماعی در تفکرات جامعه اند که مطالعه گفته

یـک    وقتـی  .اهمیـت زیـادي دارنـد   استفاده از نیروي فیزیکی و منابع مادي و نمـادین    ،معتقد استرندال کالینز    

قـدرت را بـراي اعمـال سـلطه در برخوردهـاي        توانـد ایـن   مـی  ،ي قهریه را در دست داشته باشد ابزار و قوه جنس

  هـایی را بـراي   یف بایـد اسـتراتژي  بنابراین جنس ضع .نابرابر جنسیتی را ایجاد کند  جنسیتی به کار برد و یک نظام

احتمـال   ،برخـوردار باشـند    امتیـازاتی  از مـردان در تقسـیم کارجنسـیتی   کـه   و زمانی .کاهش این قدرت به کار برد

منجـر بـه افـزایش نـابرابري بـین دو جـنس       خـود  امر  کـه ایـن   .رود که در موقعیت نخبگان قرار گیرند تر می بیش

تغییـرات در  تغییر ارادي ناشی از تالش نخبگان بـه منظـور   کند که؛  همچنین ترنر مطرح می. )4،1998ترنر(شود می

رشـد طبقـه    شهرنشـینی،  ،شـده هـاي غیـر خـانگی     نقـش سبب افزایش  صنعتی شدن که  ،جنسیتی  هاي نابرابري

ر قشـربندي  ر نهایت سبب افزایش تالش زنان بـراي تغییـ  ؛ دنسبی  انتظارات و احساس محرومیت افزایش متوسط،

 .شود می  جنسیتی

هاي جنسـیتی ناشـی از    نابرابري  ،د کهنکن هاي جنسیتی این نکته را روشن می ریات نابرابريبه نظر می رسد، نظ    

ایـن عوامـل بـر عملکـرد مدرسـه در       و. باشند یا هنجاري توانند اقتصادي، سیاسی می ،عوامل ساختاري هستند که

 .گذارد بسیار تأثیر میها  تولید و بازتولید نابرابري

هـا بـا جایگـاه و تجربـه      تـر موقعیـت   زنان در بیش  وت که براین اصل استوار است که جایگاه و تجربهانظریات تف    

  هـاي  زیستی تفاوت زنان و مردان یا تبیـین -این نظریات به تبیین اجتماعی .دارد  ها تفاوت مردان در همان موقعیت

نابرابري که براین اصل استوار اسـت    نظریات  .)5،1374ریترز(پردازد می ناجتماعی زناهاي  نهادي تفاوت و یا تبیین

   .بهاتر و با آن نابرابر است بلکه از آن کم تنها متفاوت از جایگاه مردان،  ها نه تر موقعیت که جایگاه زنان در بیش

                                                           
3  O'brien 
4 Turner, J 
5 Ritzer George 
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می توان بـه   بازتولید اجتماعی و نقدهاي فمینیستیهاي  نظریه هاي فمینیستی، نظریات نابرابريبنابراین با توجه    

 .در حال تغییر است و مدارس باید این تغییـرات را بـه رسـمیت بشناسـند      نقش زنان و مردان این نتیجه رسید که؛

شـامل برابـري    برابري فرصـت،   تأکید بر حقوق انسانی و برابري جنسیتی است؛یعنی برابري در برابر قانون،  امروزه

دیگـر  ، آموزش و یادگیري در همه اشکال خود بـه ویـژه آمـوزش و یـادگیري مـداوم و     به سرمایه انسانی دسترسی 

  .منابع مولد است

  رویکردهاي فمنیستی و آموزش مداوم

 مطلوب وضعیت به آنان رساندن و زنان شده پایمال حقوق بازیابی براي دارتالش داعیه هاست سال که فمینیسم    

 جوامـع  برخی بر حاکم سیاسی-اجتماعی خاص تحوالت دامن از گرچه که است اي یهنظر و جنبش است، زندگی

 وشـعارهاي  خودگرفـت  به شمولی جهان داعیه ازچندي، پس اما براورد، سر 20 و 19 قرن در امریکایی و اروپایی

 مـی  را فمینیستی هاي فعالیت تاثیرات امروزه که ایست هگون به امر، این .داد تسري جهان زنان تمامی بر را خود

. هـا اسـت   هاي مهم؛ آموزش به عنوان نیاز اصلی انسـان  یکی از عرصه. )1رودگر؛(نمود مشاهده ها هعرص درتمام توان

  .شود هاي مختلف ارائه می که توسط نهاد

به رغم آنکه فمینیسم، درظاهر، ازدیدگاه واحدي حکایت دارد، درواقع، رویکردهاي متفـاوت و متعارضـی درذیـل      

مردساالري در حوزه ي عمومی و خصوصی را زیر سـؤال   ،هاي رادیکال فمینیست.) 1382باقري،(گردآمده است  آن

هـاي لیبـرال بـر لـزوم برابـري در       فمینیسـت  .برنـد  کاوانه براي تفسیر نابرابري سود مـی  نمی برند و از نظریات روا

داري را عامل اصلی تبعیض جنسـیتی بـر    هاي مارکسیست نظام سرمایه کنند، فمینیست یي عمومی تأکید م عرصه

  .شمارند، و فمینیست هاي سوسیالیست مردساالري و سرمایه داري را با هم نقد می کنند می

دو رویکـرد لیبـرال و رادیکـال     ،هـاي درسـی   در تقسیم بندي هاي انجام شده در بحث یادگیري، آموزش و برنامه  

که فمنیسـم را در دو سـطح مـذکور مـد نظـر قـرار       ) 1386(ارگاهفمنیستی بیشتر مورد نظر بوده مانند فتحی واج

تبعیض هاي جنسیتی در جنبه هاي مختلف آموزش مدرسه اي از جمله ساختارها رویکرد لیبرال که به  اند؛ داده

فمنیسـم رادیکـال کـه شـبیه      و رویکـرد . ، کتاب درسی و سیاست هاي رسمی و غیر رسمی مدرسه اعتراض شـد  

جنسـیتی از طریـق آگـاه     نظـام  در اساسی  تغییرات دنبال به و درسی برنامه سیاسی مطالعات  نظریۀ باز تولید در

 قـرار  اعتـراض  مـورد  را سـاالري  مـرد  بر  مبتنی جامعۀ آشکارا رادیکال هاي تحلیل و تجزیه واکثر  سازي افراد بود

  . در این مقاله نیز، این دو دیدگاه با تفسیر بیشتري مورد بررسی قرار گرفته و توضیح داده شده است . دادند
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  :فمنیسم رادیکال 

هاي جنسیتی محصـول یـک نظـام     برابري  انقالبی این است که نا/هاي رادیکال هسته ي مرکزي عقاید فمینیست   

ي مردانـه را همـواره    به نظراین گـروه، هـر نظـام سـلطه    . استترین شکل نابرابري اجتماعی  مقتدر مردساالر و مهم

مردساالري نظامی جهان شمول است که در آن زنـان زیـر   . کرده است نوعی تقسیم کار جنسی تقویت و تحکیم می

  ). 1380آبوت،واالس،(فمینیسم رادیکال دراصل جنبشی انقالبی براي رهایی زنان است. ي مردان قرار دارند سلطه

باید اذعـان داشـت    .فمینیست هاي افراطی رادیکال ، که در اواخر دهه شصت بوجود آمدند ،تباط با آموزشدر ار   

ي رادیکـال  دیدگاه افراطی فمینیسـت هـا   با توجه به .بیش از هر چیز بر احساسات و روابط شخصی تکیه دارندکه؛ 

نه تنها در مرحله وضـع قـوانین ، بلکـه در     ،یشه فرودستی زنانکه قائل به تقابل زیادي بیم زنان و مردان هستند؛ ر

این گروه بـراي برنامـه هـا آمـوزش و تحصـیل       بنابراین،. همه جوانب ، ناشی از خوي سلطه جویی مردان می باشد 

و  مـی نمایـد  مبارزه جنس زن با جنس مرد را تقویـت   ،اهدافی که بیش از هر چیز. هستندزنان اهدافی خاص قائل 

کـه   انـد  کـرده  آموزش و حتی استفاده از واژه هاي مؤنث در کتب درسی ، برنامه اي طراحـی براي زنان در دانش و 

  . نمایدآموزش زنان را در تقابل با آموزش مردان قرار داده و قدرت مبارزه با مردان را در زنان زیاد 

پـرورش نشـان    و  زشمذکر را در آمـو   ي سعی دارند که سلطهبا توجه به نوع بینش خود هاي رادیکال  فمینیست   

 یسـع  يایدئولوژي پدر سـاالر معتقدند که؛  .پدر ساالري است ،برند ها در این مورد به کار می مفهومی که آن .دهند

را  )داري مداري،خانـه   طبیعت،زن(و حوزه خصوصی )کار مرد مداري عقالنیت،(حوزه عمومی  دارد تقسیم سنتی بین

 .تاکید دارند رابطه پدر ساالري و فرودستی زنان بیشتر بربنابراین  .تقویت کند

  :فمنیسم لیبرال

یعنـی برخـورداري زنـان    .براي زنـان بـوده اسـت     اصالح طلب ازدیرباز احقاق حقوق برابر/هدف فمینیسم لیبرال   

حـق را بـه    ،ندکها هایی مبارزه کرده فمینیست هاي لیبرال علیه قوانین و سنت. مردان ازحقوق شهروندي مساوي با

هـدفی کـه    ).1380آبـوت،واالس، ( کننـد  را مطرح مـی از زنان  "حمایت"یا   ادعاي .دهند و به زنان نمیداده مردان 

هـاي قابـل مشـاهده میـان      اند؛ اثبات این نکته بوده که تفاوت فمینیست هاي لیبرال در جامعه شناسی دنبال کرده

ــه   ــه نتیج ــی نیســتند، بلک ــه دوجــنس ذات ــذیري و  ي جامع ــونپ ــش  همگ ــنس و نق ــازي ج ــد  س ــی باش ــا م ( آنه

  .)1380آبوت،واالس،

از جمله اینکه با آموزش می تـوان بـه    .به بحث آموزش و یادگیري هستند لیبرال معتقداز آنجایی که فمینیستهاي 

برنامـه هـاي فمنیسـم لیبـرال     . آمیز اجتماعی را درك کننـد انتقاد فمینیستها از شرایط تبعیض  ؛افراد آموخت که
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بسیج امکانات سیاسی و قانونی که در حال حاضر براي تغییـر   -1 ؛براي از میان برداشتن نابرابري جنسی عبارتند از

اصالح نهادهاي خـانواده، مدرسـه، و رسـانه هـاي      -3تامین فرصت هاي برابر اقتصادي و  -2وضع در دسترس اند؛ 

یـادگیري و   ،ح جامعـه اسـت، نـه تغییـر انقالبـی آن     تمرکز فمنیسم لیبرال بر اصالکه  از آنجادر مجموع،  .همگانی

به نظر می رسـد کـه ایـن رویکـرد واجـد شـرایط       . آموزش مداوم نیز نوعی اصالح در نظام یادگیري و آموزش است

  )1374صادقی،(.مناسب تري براي تبیین آموزش و یادگیري مداوم است

و در نتیجه آموزش حاصل از آن تأکیـد    پذیري جامعهوپرورش بر  شناسی آموزش ي جامعه فمینیسم لیبرال در حوزه

گوید زنان همانند مردان قادر به تعقل هستند و بنـابراین حـق دارنـد     می )1972(ماري ول استون کرافت .نماید می

توانمنـد سـاختن    ؛ فمینیسـتی لیبـرال    ي تفکرات هدف از مفهوم آموزش یکسان برپایه .ها آموزش ببیند همانند آن

مسأله کلیدي حمایـت از  چرا که  . اي بدست آوردن جایگاه خود در جامعه از طریق خود مختاري زنان استبر  زنان

  ) .6،1999 رنوت و دیالبوگآ( فرد در جامعه دموکراتیک است  داوري به عنوان حق آزادي و حذف تبغیض یا پیش

  پیشینه تحقیق

هـاي   در ارتباط با پیشینه تحقیقی با توجه به دو بحث رویکردهاي فمینیستی و یادگیري و آموزش مـداوم، بررسـی  

در مـورد  : انجام شده در این دو حوزه، توسط نویسنده سعی شده تا حد امکان مـورد توجـه قـرار گیـرد عبارتنـد از     

هشی مورد نظر در ارتباط بود کـه بطـور مختصـر    نیسم ، چند پژوهش در ایران انجام شده که بنوعی با کار پژویفم

  :به آنها اشاره می شود

 مشـیرزاده  حمیـرا  خانم دکتري نامه پایان اجتماعی نظریه تا اجتماعی جنبش از متحده ایاالت در فمینیسم -1

 بـه  آن گیـري  شـکل  زمینـه  وچگـونگی  زنان مبارزات قرندو  درمورد تفصیلی بحث ضمن 1378 تهران دانشگاه

 پردازد می ان تحوالت تبیین

 حسـین  ارشـدآقاي  کارشناسـی  دوره نامـه  پایـان  وفمینیسم اسالم ازدیدگاه درخانواده جنسی وستم نابرابري -2

 وتبیین ومقایسه درخانواده جنسیتی درموردستم ثبح به دران که 1379 ودانشگاه حوزه پژوهشکده نجفی بستان

 پردازد می اسالمی راهبردهاي

 شـهرزاد :)محتـوا  اهـداف و  بـر  تاکیـد  بـا  (آن تربیتـی  هـاي  وداللت فمینیسم شناسی انسان مبانی نقدوتبیین -3

 راهبـرد  و شناسـانه  انسان مبانی تبیین نقد به حاضرکه پژوهش ،1380 مدرس، تربیت ارشد، نامه پایان شاوردي،

  . پردازد می ان تربیتی هاي

                                                           
6 Arnot, M. and Dillabough.J 
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  1381 مفید دانشگاه الحلو مشتاق اقاي ارشد کارشناسی ي دوره ي نامه برابري ،پایان  طلب فمینیسم براي -4

  میپردازد طلب برابري  فمینیسم هاي خواسته و نظریات تبیین به فمینیسم مختلف هاي فرقه تفصیل و شرح با

 تربیـت  امیـدي  مـریم  خـانم  ارشـد  کارشناسی ي دوره ي نامه پایان فمینیسم جهانی الگوهاي محلی بازتاب -5

وبه تجریـه وتحلیـل آنهـا     .پردازد می ایران مثل مختلف فمنیسم درنقاط  جهانی الگوهاي بازتاب به 1383مدرس

 .می کند اشاره

 پژوهشـی  طـرح  ،1375 حسـینی،  شـاه  فرشـته  ،)فمینیسـم ( زنـان  ازحقوق جانبداري جنبش تحول و ظهور -6

 اصول فمینیستی، هاي وتئوري جنبش تاریخچه پژوهشی طرح دراین"فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه

 موردبررسی ان ومنفی مثبت  ودستاوردهاي فمینیسم مکتب مختلف هاي گرایش محوري هاي وانگاشته تئوریک

  "قرارگرفته

 و هـا  مصـاحبه  مجموعه ،1379 ایران هاي همایش حمیرامشیرزاده،مقاله :درغرب ظهورفمینیسم هاي زمینه -7

 ان تبـع  وبه زنان جمعی بروزهویت اصلی هاي زمینه پژوهش، دراین.  فمینیسم و اسالم همایش مقاالت خالصه

 در زنـان  وموقعیـت  زنـان  زندگی بر ان وتاثیرات داري سرمایه نظام ویژگیهاي تجدد درگفتمان را ظهورفمینیسم

  کند می جستجو دموکراتیک-لیبرال دولت چارچوب

  پژوهشروش 

باتوجـه بـه موضـوع     لـذا دارد نوع تحقیـق   ارتباط مستقیمی با به کار گرفته شده در هر کار پژوهشی، روش تحقیق

ضـمن مراجعـه بـه منـابع مختلـف اعـم       مقاله حاضر؛ بررسی رویکردهاي فمینیستی به آموزش و یادگیري مـداوم،  

هـاي   استنتاجی که جزء شـیوه  روش تحلیل و استفاده از با نظر اطالعات مورد وري مطالب وآ گردو ازفارسی والتین 

 از هـاي  مجموعـه  اصـالح  و شـناخت  و فهم تحلیلی فلسفی هاي پژوهش هدف .کیفی می باشد، مقاله نوشته شد

 داریـم،  مـی  بیان را مقاصدي کنیم، می تفسیر را اي تجربه آن، حسب بر که است مفهومی ساختارهاي یا مفاهیم

 کلی طور به حاضر پژوهش. )1387باقري، (دهیم می انجام را هایی پژوهش و کنیم می وتنظیم تدوین را مسائل

 تا است آن پی در مفهومی تحلیل .آید می حساب به ها مفهوم تحلیلکیفی با رویکرد  هاي پژوهش نوع از ،عام و

 مفهوم آن هاي ارتباط واضح تشریح طریق از کار این گذارد اختیار در مفهوم یک معناي در روشنی و واضح شرح

بـه بررسـی رویکردهـاي فمنیسـتی بـه آمـوزش و        کـه  حاضـر  پژوهش در اساس این بر شود می انجام یکدیگر با

براین ابن.گردد می تحلیل و تبیین دیگر مفاهیم با آن ارتباط وسپس اصلی مفاهیم ابتدا پردازد می یادگیري مداوم

 کتـب،  مقـاالت،  مانند منابعی از اطالعات آوري جمع به نیاز سؤاالت به گویی پاسخ براي محقق اینکه به توجه با

  .باشد می کیفی تحلیل روش تحقیق این براي مناسب هاي ش رواز  یکی .داشت ها نامه پایان
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 اجتماعی حقیقت افراد که است اي مفروضه آن ي زمینهکه؛  داند می بررسی نوعی آن گال بورگرا  کیفی پژوهش

 شناسی روش . است انتقالی هم و موقعیت و شرایط تابع هم ساخته این و سازد می ها تفسیر و معانی صورت به را

 داده کشـف  آن موضـوع  که است اي گونه به طبیعی هاي محیط در فشرده تفسیرهاي و معانی کشف آن مسلط

 به پرسد، می را وکلی گسترده سؤاالت محقق کیفی روش در. ) 1385هومن،( باشد تحلیل استقراء از حاصل هاي

 هـا  نمـت  و کلمـات  ایـن  تحلیل توصیف به و است متن و کالمی نوع از عمدتاً که پردازد یم اطالعاتی آوري جمع

  .)1390 آبادي، لطف (کند می اجرا سوگیرانه اصطالح به ذهنی صورت به را خود تحقیق و  پردازد می

  :گیري نتیجه

همچـون  را در زمینـه هـاي مختلـف    گیري عقاید و افکار نو  شکل با توجه به تحوالت اقتصادي، سیاسی و علمی    

هاي اجتماعی و خانوادگی، همتـاي مـردان بـودن زنـان، مردانـه بـودن         دموکراسی، مشارکت زنان، رهایی از سنت

همچنـین انقـالب صـنعتی،     .را شـاهد بـوده ایـم   ، اصالحات آموزشی ...)سیاست، علم، اقتصاد و(هاي مختلف  عرصه

داري، جنگ جهانی اول و دوم و در نهایت لزوم به کـارگیري زنـان در مشـاغل خـارج      هاي نظام سرمایه  فرض پیش 

و ثانیاً عدم حضور آنها در خانه موجب افزایش تعداد مصرف کننـدگان  به دلیل ارزان تر بودن نیروي کار زنان خانه، 

لزوم حضور برابر زنان و مـردان در مشـاغل،   تولیدات سرمایه داران می شد، موجب توجه به آموزش زنان و توجه به 

  .موجب توجه به برابري آموزشی آنها شد

از روش آموزش مداوم مانند هر آموزش دیگري داراي فلسفه اي می باشد که عبارت اسـت از؛ خـودداري کـردن       

در . ود مـی کنـد  فرصت هاي یادگیري افراد را محد "ها و نحوه سازماندهی و برنامه ریزي آموزش سنتی که معموال

ه یـادگیري ادامـه   بـ عوض، از روش ها و برنامه هاي استفاده می شود که افراد بتوانند هر زمان که تمایـل داشـتند   

از این رو در آموزش مداوم به گسترش صنایع آموزشی از طریق وسایل ارتباط جمعی توجه خاصی معطـوف  . دهند

 در کـه  آموزشـی  دمکراسـی  و شـود  مـی  یکسـان  جامعه افراد همه براي پرورش و آموزش وسیله این  به. می شود

به نظر می رسد که بـا توجـه      .یکی از ارکان اساسی تعلیم و تربیت اجتماع است به مرحله اجرا درمی آید حقیقت

به خواسته هاي مطرح شده از جانب فمینیستها، آموزش مداوم بـا خـوداري از برنامـه هـاي نظـام آمـوزش سـنتی        

ــد   ــب فــراهم ش ــر بــه امکانــات آموزشــی شــده اســت        موج ن فرصــتهاي بیشــتریادیگري و دسترســی بهت

                  .)1384صباغیان،(

آموزان به  هاي آموزشی اغلب در راستاي موفقیت اقتصادي افراد و وارد کردن دانش نظام معتقدند که؛ ها  فمینیست

کـه   .که هدف اصلی آموزش سعادت و خوشبختی فـردي و اجتمـاعی اسـت    اند؛ در حالی بازار کار سازمان داده شده

ادي و معنـوي خـود را   هاي م آموزش عمومی باید بخشی از سرمایه. آید صرفاً با موقعیت مناسب کاري به دست نمی
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نبایـد میـان دو    نیـز  و در ایـن امـر   نمایـد صرف آموزش سر و سامان دادن به امور خصوصی زندگی موفقیت در آن 

تعلـیم و  با توجه به این خواسته فمینیستها و فلسفه اي که در آموزش مداوم وجود دارد؛  .دوجنس تفکیکی قائل ش

که نیاز هاي یادگیري همه افراد جامعه را در طـول زنـدگی بـرآورده     تربیت به منزله عاملی در نظر گرفته می شود

که از نظـر خصوصـیات    است به تفاوت هاي زیادي و در این میان آنچه که باید در نظر گرفته شود، توجه. می کند

، وجـود دارد فردي و ویژگی هاي یادگیري و هم چنین شرایط و امکانات اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی بـین افـراد   

( پاسـخ گـوي همـه نیازهـاي     ساخت و ترکیب برنامه هاي آموزشی باید متفاوت و متنـوع باشـد تـا بتوانـد     چرا که 

  .باشدافراد جامعه  )متنوع

 

 :منابع و مآخذ

  . نشر دانشگاه پیام نور: ، آموزش بزرگساالن، تهران)1373(ابراهیم زاده، عیسی 

 تربیـت  ارشـد،  نامـه  ،پایان فمینیسم تربیتی راهبردهاي و اخالق فلسفه، نقد و تبیین )1386( راحله محمدي، قاآ

  تهران   معلم

 تهران نشرنی ترجمه منیژه نجم عراقی ،جامعه شناسی زنان، ،)1380( کلر واالس، پامال، آبوت،

برنامه ریزي اجتمـاعی   دفتر فناوري، تحقیقات و وزارت علوم، :تهران مبانی فلسفی فمینیسم،. )1382(باقري،خسرو

  مطالعات فرهنگی و

وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـا وري، دفتـر برنامـه ریـزي       : تهـران . مبانی فلسفی فمینیسم). 1382(  باقري، خسرو

  .اجتماعی و مطالعات فرهنگی

 . چاپ گلشن: شوك آینده، ترجمه حشمت اهللا کامرانی، تهران ).1369(. تافلر، الوین

  .چاپ مهر: شهیندخت خوارزمی، تهرانموج سوم، ترجمه ).1372(،الوین تافلر،

  زنان، تحقیقات و مطالعات دفتر نقد، ها، نظریات،گرایش تاریخچه، فمینیسم،) 1388( نرجس، رودگر،

  .علمی، چاپ هفتم: تهران. ترجمه محسن ثالثی. نظریه جامعه شناسی در دوره معاصر). 1382. ( ریترز، جرج
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  مقاالت کتاب هویت ونقش هاي جنسیتی،دفترمطالعات وتحقیقات زنانمجموعه . )1386( زیبایی نژاد، محمد رضا

  .سرا انتشارات قصیده )دوره پهلوي اول( ناسیونالیسم و تجدد در ایران. )1384(صادقی، فاطمه

مرکزنشـر  : تهـران  .روشـهاي سـوادآموزي بزرگسـاالن؛تعلیم مهارتهـاي خوانـدن و نوشـتن      ). 1384( صباغیان، زهرا

  .دانشگاهی

  .تهران، انتشارات آییژ. برنامه درسی به سوي هویت هاي جدید ).1386( واجارگاه، کورشفتحی 

نشـر آسـتان   : از نویسـندگان، مشـهد   آموزش بزرگساالن در کشورهاي گونـاگون، گروهـی  ).1372(. فرجامی، هادي

 . قدس رضوي، چاپ اول

احیـاء  : خـوارزمی، تهـران   نخستین انقالب جهانی، مترجم شـهیندخت  ).1374(. کنیگ، الکساندر و برتراند اشنایدر

  . کتاب، چاپ اول

 حـوزه  پژوهشـگاه  :تربیتـی، قـم   وعلـوم  شناسـی  روان در پـژوهش  شناسـی  روش). 1390(آبادي، حسین  لطف 

  ودانشگاه

دانشـگاهها  سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسـانی   ، کیفی پژوهش علمی راهنماي .)1385( هومن،حیدرعلی 

         )سمت(

 O'brien, M (1981). The Politics of Reproduction, London, Rutledge & Keg an Paul.   

Turner, J., (1998). The Structure of Sociological Theory, Sixth Edition, Wadsworth 

Publishing Company.  
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Bowles et Genits (1976). Schooling in Capitalist America, Educational Reform and 
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 بررسی فلسفه ارزشهاي مشوق آموزش و یادگیري مداوم

  ٣، پیمان فرهادي2،صادق شهبازي سلمانوند  1زبیده افراشته 

  

  چکیده   

یادگیري پایه و اساس رفتار هر فرد است ، یادگري منحصر به سنین خاصی نبست بلکه همه ي افراد            

به طور مداوم مطالب و یا مهارت هاي جدیدي را  خویش مجبورندهنگی و سازش با محیط براي ادامه حیات و هما

یک سري پاداش ها و تقویت کننده : مشوق و انگیزش به عنوان یک محرك خارجی عبارت است از . یاد بگیرند 

  . ها در قبال رفتار که موجب ایجاد انگیزه می شوند 

 و یادگیري مداوم است که نظریه ها ي هدف از این پژوهش نقد و بررسی فلسفه ارزشهاي مشوق آموزش          

وتحلیل رویکردها ، نظریه  پس از بحث وبررسی. رفتاري ، شناختی ، اسنادي و اجتماعی بر یادگیري مداوم دارند 

 نظریه . تر مورد تایید قرار گرفت ن رویکرد موثراسنادي با توجه به تغییر روش هاي ناسازگار در آموزش به عنوا

اجتماعی با تاکید جه به انگیزش هاي درونی ، نظریه شناختی با تو ید بر انگیزش هاي بیرونی ، نظریهرفتاري با تای

در نهایت . یرش واقع نشدند بر پیوند جویی  روابط فردي ونادیده کرفتن عوامل دیگر بر یادگیري مداوم مورد پذ

اسنادي با توجه به اسناد مشوق هاي درونی و بیرونی و موثر بودن روش هاي باز آموزي اسنادي در  ه نظری

یادگیري مداوم به عنوان برترین الگو در جهت رسیدن به اهداف آموزش مداوم و تغییر اسنادهاي ناسازگارآموزشی 

  . تایید گردید 

  ، بازآموزي اسنادي ، انگیزش  یه هاي مداوم ، مشوق آموزش ،  نظریادگیر :واژگان کلیدي  
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 : مقدمه

 همه در یادگیري نقش. است شده حاصل تمرین نتیجه در که است رفتار در دایمی نسبتا تغییر یادگیري

 تعامل ، هیجانی رشد در بلکه ، درسی مطالب خاص آموختن در تنها نه یادگیري. است نمایان زندگی هاي صحنه

 دوست را چیز چه بترسیم، چیزي چه از گیریم می یاد مثال. دارد دخالت نیز شخصیت رشد حتی و اجتماعی

  .دهیم نشان صمیمیت چگونه و کنیم رفتار مودبانه چگونه. بداریم

 و زمان هم طور به یکدیگر هدایت با افراد روزمره این است که ، هاي فعالیت در العمر مادام منظور از یادگیري

 روز طور به و گذارند می یکدیگر با اشتراك به حقایق از را خود شناخت و ها داده ي ذخیره پیوسته العمر، مادام

 زمینه از دامنه یک در یادگیري و خودگستري براي خود توان روي بتواند کس هر چگونه که این.آورند می در آمد

 به بستگی دهد، شکل را خود یادگیري اساس تا آورد وجود به که را اصولی و ضوابط اجتماعی، و اي حرفه هاي

 در یادگیري روابط چنین باشد، که سنی درهر فراگیرنده. دارد اش بالقوه توان و اطالعات از او قبلی هاي زمنیه

 که گذارد نمی او براي اختیاري امر، این در انسان بیولوژیکی اساس زیرا. بود خواهد صادق همیشه نیز او مورد

 .نگیرد یاد بتواند

 پاسخ و محرك بین رابطه تقویت و ایجاد از عبارتست تغییر یا یادگیري ، شدن شرطی یا یانارفتارگر دیدگاه از 

 اما است بصیرت و ادراك شناخت، از ناشی یادگیري معتقدند آنها.  است برعکس شناختی نظریه در که حالی در

  کنند¬می نگاه قضیه به اي¬زاویه از آنها از کدام هر چون نیستند رفتارگرایان نظریه منکر شناختیها وجه هیچ به

 راتر جولیان و بندورا البرت کارهاي در که است گرا تداعی هاي نظریه از دیگري شکل اجتماعی یادگیري نظریه

 عوامل و متغیرها" بوجود آن کنار در ولی دارند تاکید "پاسخ -محرك" رابطه بر هم ها نظریه این. شود می دیده

 رویکردهاي کننده تقویت و بازتاب آنها کار این. دارند اعتقاد "پاسخ -محرك" بین واسطه "درونی شناخت

 .است روانشناسی در شناختی

 مخالفت در ها نظریه این است... و اطالعات پردازش ، گیري تصمیم ،  ادراك بر ، معموال "شناختی رویکرد" تاکید

 در که کردند توجه یادگیري فرآیند از هایی جنبه به ها نظریه این واقع در. آمدند بوجود "افراطی گرایی تداعی" با

 ، هاي نظریه با توان می حوزه این پردازان نظریه از. بود شده اعالم مردود حتی و گذاشته کنار گرا تداعی هاي نظریه

  .کرد اشاره...  و اطالعات پردازش

نخستین فرض اساسی نظریه اسنادي این است که جستجو براي درك و فهم امور و عامل رویدادها مهمترینمنبع 

بنا براین این نظریه به علت هایی که فرد براي رویدادها یا نتایج اعمالش به ویژه کسب . انگیزش  انسان است 

  .   کامیابی یا مواجهه با شکست بر می گزیند اشاره دارد 
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توجه به نظریه هاي عنوان شده ونگاه آنها در عملکرد مشوق ها ي یادگیري ، به بررسی بهترین رویکرد با    

   .پرداختیم

در مورد یادگیري مداوم تحقیقات فراوانی صورت گرفته است از جمله نقش انگیزه در جهت دادن به   

انگیزه به عنوان  ،)  1394کاوه ، ( ،تاثیر مشوق ها در یادگیري الکترونیکی )  1394سعیدي ،(  ویادگیري رفتار

( و رابطه تنگاتگ موفقیت تحصیلی با انگیزش )  1394نجفی ، (نیروي محرك مهم تر از هوش در یادگیري 

ف بررسی فلسفه ارزشهاي در این مقاله هد. ر یادگیري نشان می دهد دکه اهمیت مشوق ها را ) .  1394فتحی ، 

در جستجوي برترین  که با بررسی نظریه هاي عنوان شده  وتحلیل آنها.مشوق آموزشی ویادگیري مداوم است 

بوده تا بتوانیم مسیر روشن وموثري را  با استفاده از مشوق ها و انگیزش الگو در جهت رسیدن به اهداف آموزشی

  . عرفی کنیم مدر یادگیري مداوم براي رسیدن به موفقیت 

  

 :مبانی نظري 

مشوق عاملی است که رفتار مشخصی را تحریک و هدایت می کند و پاسخی است به این سوال که اساس     

وآن را حاصل . یادگیري چیست ؟ روان شناسان براي مشوق اهمیت بیشتري نسبت به هوش قائل می شوند 

در خصوص ارزش مشوق ها در . و برانگیختگی می دانند   عواملی مانند نیازهاي درونی ، تشویق ، کنجکاوي

  .یادگیري مداوم و آموزش نظرات مختلفی ارائه گردید که به بررسی برخی از آنها  می پردازیم 

  : نظریه رفتاري 

محرك و ( رفتارگراها کوشیده اند بدون سازه فرضی ، ارتباط سببی و کارکرد بین عوامل عینی مشاهده شده    

انگیزش بیرونی به . و در توجیه خود از انگیزش آن را حاصل عوامل بیرونی می دانند . را مشاهده کنند ) پاسخ 

  . است  انگیزشی اطالق می شود که حاصل عوامل بیرون از خود یادگیرنده

مدافعان . مشوق ها ، محرك ها یا رویدادهاي مثبت و منفی هستند که  می توانند رفتار فرد را برانگیزند    

و رفتاري که تقویت می . استفاده از مشوق ها تاکید می کنند که آنها عالقه یا هیجان را به آموزش می افزایند 

ده هاي موثر وابستگی نرفتاري به انگیزش قوي به تقویت کنپس رویکرد . شود احتمال تکرار آن افزایش می یابد 

  .دارد 
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  :نظریه شناختی 

بنابراین از انگیزش درونی . روان شناسان شناختی انگیزش را پاسخی در برابر نیازهاي درونی در نظر می گیرند    

ل کنجکاوي ، نیاز به دانستن پاسخی که به نیازهاي درون یادگیرنده ، از قبی: که عبارت است از . سخن می گویند 

  . و احساس قابلیت و رشد داده می شود 

زمینه فعالیت خاص  گیج و برالینر انگیزه پیشرفت را به صورت میل یا عالقه به کامیابی کلی یا در            

دیگران و در  پژوهش ها می گویند بعضی افراد داراي انگیزه سطح باالیی هستند و در رقابت با. کرده   اند  تعریف

  .اما بعضی ترس شکست دارند . کارهاي خود ، براي کسب پیروزي به سختی می کوشند 

  :نظریه اسنادي       

نخستین فرض اساسی نظریه اسنادي این است که جستجو براي درك و فهم امور و عامل رویدادها         

ي ارائه علت یا دلیل وقوع رویدادها یا تجربه نظریه اسناد کوششی است برا .مهمترینمنبع انگیزش  انسان است 

بنا براین این نظریه به علت هایی که فرد براي رویدادها یا نتایج اعمالش به ویژه کسب کامیابی یا  . هاي شخصی 

با شکست بر می گزیند اشاره دارد و عنوان می کند که افراد تمایل دارند پیروزي و شکست هاي خود را مواجهه 

: توانایی ، تالش ، شانس و دشواري تکلیف که در سه بعد طبقه بندي می شوند : به چهار عامل اسناد بدهند 

که هدف برنامه هاي . وقعیت یادگیري مکان کنترل درونی یا بیرونی ، پایداري و درجه ثبات و میزان کنترل بر م

  . آموزشی تغییر دادن اسنادهاي ناسازگار است 

  : نظریه اجتماعی     

. طبق نظریه اجتماعی افراد در نتیجه نیاز به پیوند جویی یا وابستگی ، به برقراري رابطه با دیگران  می پردازند     

ایجاد روابط بین فردي . تا اوقاتی را با دیگران صرف کنند  نیاز به پیوند جویی در افراد آنها را بر می انگیزد

  .رابطه مثبت می تواند در انگیزش و پیشرفت آموزشی موثر باشد خصوصاً 

روشن است که هیچ یک از آنها به طور کامل و جامع . مشوق از دیدگاههاي گوناگون مورد بررسی قرار داده شد    

هر کدام ویژگی هاي مهمی دارند که به انگیزش در یادگیري کمک  پاسخگوي مساله انگیزش و مشوق نیست و

اما نظریه اسنادي با توجه به مشوق هاي درونی و بیرونی و موثر بودن باز آموزي در یادگیري مداوم . می کنند 

  .تاثیر بیشتري را ایجاد می کند 
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 :مرور پیشینه ها 

: برخی از آنها می پردازیم نتایج ست که در ذیل به بیان در مورد اثر مشوق ها تحقیقات فراوانی صورت گرفته ا

انگیزه سازه فرضی است که رفتاررا قابل فهم و پیش بینی پذیر می کند و یک نیاز رشد و روانشناختی است که به 

 ) . 1394رئیسی ، سعیدي ، ( رفتار جهت می دهد 

 ) . 1394کاوه ، ( است  مشوق عامل بسیار مهم و یکی از شروط اساسی یادگیري الکترونیکی

مشکالت انگیزشی باعث می شود که دانش آموزان در حد توانایی . انگیزش و مشوق با یادگیري ارتباط دارد 

 ) 1394اشجعی ، شاکري ، ( شایستگی خودشان عمل نکرده و پایین تر از حد انتظار کار کنند 

 ) . 1394فتحی ،( موفقیت تحصیلی رابطه تنگاتنگی با انگیزش ومشوق ها دارد 

 ) . 1394ساجدي ،شفیع زاده ، ( متغیر انگیزه ي پیشرفت بیشترین سهم را در یادگیري مداوم دارد 

مشوق ها نیروي ایجاد کننده ، نگهدارنده و هدایت کننده رفتار است و از هوش مهم تر است زیرا تا فرد برانگیخته 

  ) . 1394نجفی ، ( نشود یاد نمی گیرد 

با توجه به تحقیقات فوق می توان چنین برداشت کرد که آنچه در یادگیري مداوم می تواند بسیار اثر گذار      

باشد نقش مشوق ها و انگیزه هست ، که به رفتار فرد جهت داده واو را براي رسیدن به اهداف مورد نظر حمایت 

  . می کند 

 : روش شناسی مطالعه 

. عتبر ساختن و گسترش دادن مفهومیِ چارچوب نظریه و یا خود نظریه استدار م هدف تحلیل محتواي جهت

هایی را دربارة  بینی این امر پیش. هاي تحقیق کمک کند تواند به تمرکز بر پرسش موجود می نظریۀ ازپیش

گذاري  تواند به تعیین طرح رمز این موضوع می. کند متغیرهاي مورد نظر یا دربارة ارتباط بین متغیرها فراهم می

تحلیل محتوا با رویکرد . بندي به شیوة قیاسی است دهندة مقوله اولیه و ارتباط بین رمزها کمک کند، که نشان

  . مندتري برخوردار است هاي تحلیل محتوا از فرایند ساختار دار نسبت به دیگر روش جهت

را با شناسایی متغیرها یا مفاهیم هاي پیشین، پژوهشگران کار خود  هاي موجود یا پژوهش کار بردن نظریه با به

  .کنند بندي رمزهاي اولیه آغاز می اصلی براي طبقه

، در شناسایی زیرمقوله  درپی بسته به نوع و گستردگی یک مقوله، محقق ممکن است نیاز داشته باشد با تحلیل پی

یت یا عدم حمایت از یک توانند پیشنهادهایی براي حما دار می هاي ناشی از تحلیل محتواي جهت یافته. بکوشد
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. ها معرفی شوند ها و توصیف توانند به وسیلۀ نشان دادن رمزها و از طریق مثال این مدارك می. نظریه داشته باشند

شده  هاي مشخص مقوله. کنند هایمان راهنمایی می هاي پیشین ما را براي بحث دربارة یافته البته نظریه یا پژوهش

توانند در جهت اصالح، گستردگی و  ها را ایجاد کنند و یا می تضادي از نظریهتوانند دید م در تحقیقات می

هاي  توان پشتیبانی از نظریه دار را می یکی از نقاط قوت تحلیل محتواي جهت. کردن نظریه، تأثیر بگذارند تقویت

تواند در اینجا  دار می به همین منظور، رویکرد جهت. تر از آن دانست موجود و همچنین ایجاد فهمی گسترده

  .گرا عمل کند منزلۀ رقیب پارادایم طبیعت به

به همین دلیل در این مقاله با استفاده از روش تحلیل جهت دار به بررسی نظریه ها در مورد یادگیري مداوم 

  .پرداخته ونقاط ضعف و قوت را بیان نمودیم 

 :یافته ها 

 ي وسیله به نه شود تبیین مشاهده، قابل تجارب ي وسیله به باید رفتار، گوید می که است دیدگاهی رفتارگرایی، 

 و است مشاهده قابل مستقیما و دهیم می انجام که است چیزي آن رفتار رفتارگرایان، نظر از. ذهنی فرآیندهاي

 مستقیما توان نمی را آنها زیرا نیستند، رفتار مطالعه علم براي مناسبی هاي موضوع ها، انگیزه و احساسات افکار،

 رفتاري هاي دیدگاه از گر، کنش سازي شرطی و خطا و کوشش کالسیک، سازي شرطی هاي نظریه. کرد مشاهده

  .اند کرده انتخاب را موضع این که هستند

 از. دانند می انسان عصبی سیستم در پاسخ و محرك بین پیوند و رابطه تقویت و ایجاد را یادگیري ها، نظریه این  

 را او سپس کند، می اثر یادگیرنده در "حالتی یا وضع" ابتدا یادگیري، فرآیند در رویکرد، این صاحبنظران نظر

 انجام یادگیري عمل و شود می برقرار ارتباط شده، ارائه پاسخ و حالت یا وضع آن بین و نماید می فعالیت به وادار

  .پذیرد می

 اطالعات آن، طریق از که است شناختی ساختارهاي بازسازي و کسب یادگیري شناختی، پردازان نظریه براي  

 به است ممکن که است درونی فرآیند یک یادگیري، که باورند این بر آنان. شوند می ذخیره حافظه در و پردازش

 ذخیره او ي حافظه در و ایجاد فرد در هایی توانایی صورت به بلکه نشود ظاهر آشکار، رفتار در فوري تغییر صورت

 .دهد قرار استفاده مورد را ها توانایی آن تواند می بخواهد، که وقت هر و شود می

 هاي آموخته که صورت بدین. دانند می بصیرت و ادراك شناخت، از ناشی را یادگیري رویکرد، این صاحبنظران  

 و است دائمی و درونی جریان یک یادگیري، چون. گردد می تلفیق او قبلی شناختی هاي ساخت با فرد جدید

 شناختی ساخت  پس پردازد، می ها پدیده بین روابط کشف و خویش زندگی محیط جستجوي به همواره انسان

 .دهد می گسترش را خود
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 باورها، نظیر(شخصی عوامل گوید می او. است کانادایی شناس روان بندورا، آلبرت ،اجتماعی نظریه بنیانگذار  

 تاثیر یکدیگر با فرد) کالمی و عملی(رفتارهاي و) اجتماعی و فیزیکی(محیطی رویدادهاي ،)ها نگرش و انتظارات

 حساب به انسان رفتار کننده تعیین عنوان به یکدیگر از جدا توان نمی را جزء سه این از یک هیچ و دارند متقابل

 گذارد، می تاثیر رفتار بر محیطی رویدادهاي یعنی. است نامیده متقابل گري تعیین را جانبه سه تعامل این وي. آورد

 .برعکس و گذارد می اثر رفتار بر شخصی عوامل و دهد می قرار تاثیر تحت را محیط رفتار

 وقتی. پردازد می یادگیري به دیگران رفتار مشاهده طریق از یادگیرنده که است شده گفته نظریه، این در 

 دریافت تقویت یا پاداش رفتار، آن انجام براي شخص آن که کند می مشاهده را دیگري شخص رفتار یادگیرنده،

 .گویند می جانشینی تقویت تقویت، نوع این به. شود می آموخته کننده، مشاهده فرد توسط رفتار آن نماید؛ می

بنا براین این نظریه به .  نظریه اسناد کوششی است براي ارائه علت یا دلیل وقوع رویدادها یا تجربه هاي شخصی 

رویدادها یا نتایج اعمالش به ویژه کسب کامیابی یا مواجهه با شکست بر می گزیند اشاره علت هایی که فرد براي 

توانایی ، : دارد و عنوان می کند که افراد تمایل دارند پیروزي و شکست هاي خود را به چهار عامل اسناد بدهند 

اسناد آنها را از عوامل غیر قابل در برنامه هاي باز آموزي اسنادي می کوشند تا . تالش ، شانس و دشواري تکلیف 

  .کنترل به عواملی قابل کنترل تغییر دهند 

 العمـر،  مـادام  و زمـان  هـم  طـور  به یکدیگر هدایت با افراد روزمره، هاي فعالیت در العمر مادام با توجه به یادگیري

 مـی  در آمـد  روز طـور  بـه  و گذارند می یکدیگر با اشتراك به حقایق از را خود شناخت و ها داده ي ذخیره پیوسته

 .آورند

 و اي حرفـه  هاي زمینه از دامنه یک در یادگیري و خودگستري براي خود توان روي بتواند کس هر چگونه که این

 او قبلـی  هاي زمنیه به بستگی دهد، شکل را خود یادگیري اساس تا آورد وجود به که را اصولی و ضوابط اجتماعی،

 همیشـه  نیـز  او مـورد  در یـادگیري  روابط چنین باشد، که سنی درهر فراگیرنده. دارد اش بالقوه توان و اطالعات از

 هـر .نگیـرد  یـاد  بتوانـد  کـه  گذارد نمی او براي اختیاري امر، این در انسان بیولوژیکی اساس زیرا. بود خواهد صادق

 .است یادگیري حال در شرایط هر در و لحظه هر در کس

  رسمی آموزش در موجود هاي چارچوب هاي محدودیت

 از هـم  کـه  دارد گیـري  چشـم  و جالـب  امتیازات سنتی طور به دانشگاهی و رسمی العمرتحصیالت مادام یادگیري

 از کـه  هسـتند  سـنتی  نظـام  حاصـل  امتیـازاتی  چنـین .کرد استفاده ها آن از توان می عمل، در هم و نظري لحاظ

 بهتـرین  از مجتمعـی  یعنـی  باشـد؛  شده تشکیل هوش با دانشجویان و تحقیقاتی تراز سطح با معلمی میان تعامالت
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 امروزي،آمـوزش  شـرایط  در ایـن  وجـود  بـا .آورد مـی  پدید را آل ایده وضعیتی که آمده وجود به یادگیري موقعیت

 .سازد آورده بر آمد روز طور به و کیفی و کمی لحاظ از را افراد یادگیري احتیاجات تمامی تواند نمی دیگر سنتی

هاي است که نظریه هدف از این پژوهش نقد و بررسی فلسفه ارزشهاي مشوق آموزش و یادگیري مداوم          

 وبررسی وتحلیل رویکردها ، نظریه پس از بحث. رفتاري ، شناختی ، اسنادي و اجتماعی بر یادگیري مداوم دارند 

نظریه .ر مورد تایید قرار گرفت رتموثنظریه  اسنادي با توجه به تغییر روش هاي ناسازگار در آموزش به عنوان

اجتماعی با تاکید جه به انگیزش هاي درونی ، نظریه شناختی با تود بر انگیزش هاي بیرونی ، نظریه رفتاري با تایی

در نهایت . پذیرش واقع نشدند  فتن عوامل دیگر بر یادگیري مداوم موردیوند جویی  روابط فردي ونادیده گربر پ

جه به اسناد مشوق هاي درونی و بیرونی و موثر بودن روش هاي باز آموزي اسنادي در اسنادي با تونظریه 

یادگیري مداوم به عنوان برترین الگو در جهت رسیدن به اهداف آموزش مداوم و تغییر اسنادهاي ناسازگارآموزشی 

  . تایید گردید 

 :نتیجه گیري 

یادگیري مداوم طبق نظریه هاي رفتاري ، شناختی ، با توجه به موضوع مقاله که فلسفه ارزشهاي مشوق را در 

هاي تحقیق  تواند به تمرکز بر پرسش موجود می نظریۀ ازپیشاسنادي و اجتماعی بررسی می نماید می توان گفت 

این . کند هایی را دربارة متغیرهاي مورد نظر یا دربارة ارتباط بین متغیرها فراهم می بینی این امر پیش. کمک کند

بندي به  دهندة مقوله گذاري اولیه و ارتباط بین رمزها کمک کند، که نشان تواند به تعیین طرح رمز میموضوع 

هاي پیشین، کار خود را با شناسایی متغیرها یا  هاي موجود یا پژوهش کار بردن نظریه با به. شیوة قیاسی است

  .بندي رمزهاي اولیه آغاز نمودیم مفاهیم اصلی براي طبقه

، در شناسایی زیرمقوله  درپی وع و گستردگی یک مقوله، محقق ممکن است نیاز داشته باشد با تحلیل پیبسته به ن

توانند پیشنهادهایی براي حمایت یا عدم حمایت از یک  دار می هاي ناشی از تحلیل محتواي جهت یافته. بکوشد

. ها معرفی شوند ها و توصیف از طریق مثالتوانند به وسیلۀ نشان دادن رمزها و  این مدارك می. نظریه داشته باشند

به همین دلیل در این . کنند هایمان راهنمایی می هاي پیشین ما را براي بحث دربارة یافته البته نظریه یا پژوهش

مقاله با استفاده از روش تحلیل جهت دار به بررسی نظریه ها در مورد یادگیري مداوم پرداخته ونقاط ضعف و 

  .نمودیم قوت را بیان 

انگیزش هاي درونی وبیرونی وباز با بررسی نقش مشوق ها در یادگیري مداوم با توجه به نظریه ها ، نقش الگوها ،

آموزي اسنادي می توان نتیجه گرفت که عوامل فوق به تنهایی توانایی اثر گذاري مفید بر یادگیري مداوم را 

و بیرونی با هم و نقش باز آموزي اسنادي در تغییر اسنادهاي ندارند ،اما طبق نظریه اسنادي با مشوق هاي درونی 

  .ناسازگار در یادگیري  می توان به موثر بودن یادگیري مداوم اذعان داشت 
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از نظر علمی موضوع مقاله در سطحی است که ما را از اهداف مشوق ها در یادگیري موثر آگاه می سازد و در این 

ه مشوق هاي درونی و بیرونی وتاثیر باز آموزي هاي اسنادي در یادگیري مداوم میان نقش نظریه اسنادي با توجه ب

البته در مسیر آموزش نقش کسانی که به عنوان آموزش دهندگان هستند بسیار مهم است . پر رنگ تر می باشد 

حرف سازند ، به به گونه اي که اگر آگاهی هاي الزم را نداشته باشند می توانند مسیر یادگیري مفید ومداوم را من

 .همین دلیل ارتقا سطح آگاهی چنین افرادي ضروري می باشد 

و سعی در برطرف  بگیریم نظر در را زیر موارد باید می کنیم، حفظ را آلی ایده شرایط چنین باشیم خواسته اگر 

 :نمودن موانع کنیم 

 که کند می پیدا بستگی ممتاز استادان از قبولی قابل تعداد یافتن به زیادي حد تا باال کیفیت با یادگیري - 1    

 .نیستند رس دست در سادگی به معموالً

 زیادي هاي محدودیت که گیرد می صورت ویژه تدارکات و امکانات با و رسمی شرایط در تنها یادگیري - 2    

 .دارد

 .است گران بسیار بگیرد، صورت جامع تحقیقاتی بنیاد بر که هایی دانشگاه در تحصیل - 3    

 .شود می تمام گران اقتصادي لحاظ از آن پایی بر معموالً که است خاص مکانی به محدود سنتی یادگیري - 4    

 .کند می تعیین استاد یا معلم را یادگیري زمان. باشد معلم کنترل تحت باید می یادگیري فرایند - 5    

 .نیست انتخابی معموالً که دارد بستگی معلم تدریس به فراگیرنده یادگیري چگونگی - 6    

 زندگی شرایط با کمتر و شود می طراحی زندگی دوران ي بقیه براي رسمی، آموزش در یادگیري محتواي - 7    

 .کند می پیدا ارتباط حال زمان در

 .شود می مربوط فرد کاربردي و آنی نیاز و زندگی به کمتر رسمی، هاي محیط در ها یادگیري حاصل - 8    

 .است سویه یک اکثراً و مطالب،قالبی آموختن - 9    

 .هستند حال زمان از تر عقب آموزشی مطالب -10    

 .دارد وجود یادگیري محتواي و شرایط در محدودیت نوعی -11    

 .کنند می تهیه فرد براي دانشگاه یا مدرسه نظام را یادگیري نیازهاي -12    
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 خود و خالقیت ابتکار، فرصت و شود می استفاده فراگیرنده به آموزگار از دانش انتقال ي شیوه از همیشه -13    

 .شود می سلب فراگیرنده از جوشی

 .شوند می تهیه ها آن براي و دارند قرار مدرسان خدمت در اطالعاتی منابع و مواد -14    

 .است جامعه یا و خانواده ي عهده به و زیاد سرانه ي هزینه -15    

 .شود می استفاده افقی ارتباط  از کمتر و است عمودي ارتباطی ي شیوه یادگیري، در -16    

 براي محدودي هاي فرصت ،)یادگیري هاي هدف صورت به( مخاطب براي اطالعاتی هاي لقمه تدارك با -17    

 .آید می وجود به یادگیري

بنابر این پیشنهاد می گردد که مسیر خالقیت و یادگیري فعال براي پیشرفت آموزشی و یادگیري ثمر بخش      

  .و از آموزش هاي کلیشه اي و معلم محور کمتر تکیه شود  .هموار گردد 

  

 :منابع و مآخذ 

 سیف، اکبر علی ترجمه یادگیري، هاي نظریه بر اي مقدمه ؛) 1388(آر.بی هرگنهان، و اچ.متیو اولسون، -

 سمت ،دوران تهران،

 سمت تهران، تربیتی، شناسی روان ؛) 1384( اسماعیل بیابانگرد،     -

  روان تهران، سیدمحمدي، یحیی ترجمه تربیتی، شناسی روان ؛) 1390( اسالوین ایی،.رابرت -

 دوران تهران، نوین، پرورشی شناسی روان ؛) 1387( اکبر علی سیف،   -

! چندگانـه  طبیعـت  از برخـوردار  انسـانی  براي انسان عمومی شناسی روان ،)1390( اکبر، علی نژاد، شعاري -

 اطالعات: تهران

: تهـران  زش وپـرورش ، ی درباره نظریـه هـاي انگیـزش در آمـو    ،یادداشتهای)1391( اکبر، علی نژاد، شعاري -

 اطالعات

 سمت تهران، پرورشی، و آموزشی هاي مهارت ؛) 1383(حسن شعبانی، -
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  نشر: انتهر). همزدیا پچا( هادبررکا و مفاهیم ،ها نظریه: جتماعیا شناسی روان). 1382( یوسف ،کریمی – 

  . رانسباار

  . سمت تهران، تربیتی، شناسی روان ؛) 1384(حسین  آبادي، لطف  -

 محمد سید و نسائیارپا علی: ترجمه. کیفی تحقیق روش). 1995. (ب گرچن ،سمنرا و کاترین ل،شارما –

  بیاعرا

  .فرهنگی يها هشوپژ فترد راتنتشاا: انتهر). 1377(

 بیاعرا محمد سید و نسائیارپا علی: ترجمه. کیفی تحقیق روش). 1995. (ب. گ ،سمنرا و. ك ل،شارما – 

)1377 .( 

  .فرهنگی يها هشوپژ فترد راتنتشاا: انتهر

  شهري  ؛ ترجمه محمود پناهی) 1376(جینز.  ، جودیت چ والدکوفسکی.  نویسندگان ریموند ج/  شوق یادگیري  -

  آتیه،: انتشارات مرندیز؛ تهران: گناباد
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بررسی مقایسه آموزش هاي غیرحضوري، از راه دور و آموزش هاي الکترونیکی و انتخاب مناسب ترین روش جهت 

   مداوم یادگیري و آموزش ترویج

  

  ١ دکتر سیدمحمدعلی میرجلیلی

  چکیده

با تنوع منابع فراهم می کند و دسترسی افراد یک سازمان را به دانش به صورت آموزش مجازي اطالعات زیادي را 

کیفیت خدمات را بهبود می بخشد و به سرعت با برنامه ها و اطالعات جدید تطبیق می . دهد مستمر افزایش می

 انتخاب و الکترونیکی هاي آموزش و دور راه از غیرحضوري، هاي آموزش مقایسه تحقیق حاضر بررسیهدف  .دده

اساتید و  مطالعه مورديجامعه آماري تحقیق  .می باشدمداوم  یادگیري و آموزش ترویج جهت روش ترین مناسب

روش نمونه گیري طبقه و در مجموع حجم نمونه آماري با  دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد الکترونیکی بوده

با  داده هاي مورد نظر. می باشد 1395زه زمانی بادر نفر  291کوکران  فرمول طریق اي در تحقیق حاضر از

 و تحلیل سلسله مراتبی Spss21از نرم افزار . طبقه بندي گردید در فایل اکسل و آوري جمع طراحی پرسشنامه

)AHP( نتایج نشان داد اثرات روش هاي آموزش در دانشجویان و از نظر اساتید تفاوتی وجود ندارد، . استفاده شد

ها تنها از یک سبک عدم حضور پیروي می کنند، بنابراین نمی توان در میزان تاثیر گذاري آنها زیرا این روش 

همچنین هنگام رتبه بندي این روش ها دریافتیم که آموزش الکترونیکی از جایگاه باالتري . تفاوتی قائل شد

  .نسبت به دو روش دیگر برخوردار است

  

  .مداوم الکترونیکی، یادگیري آموزش دور، راه از غیرحضوري، آموزش آموزش :کلیديواژه هاي 

  

  

  

  
   

  

   

                                                 
: نشانی الکترونیکی، )دکتري تعلیم وتربیت( گروه علوم تربیتی، فرهنگیان، پردیس شهید پاکنژاد یزد دانشگاه .1

miryazdi20@gmail.com 
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  مقدمه. 1

در  ژهیشدن در عصر حاضر به و یجهان دهیاز پد یهاي فراوان و شتابان ناش یدگرگونامروزه و در هزاره سوم 

 ،آموزش که سو موجب شده است گریاز د آموزشجهانی شدن بر  اتسو و تاثیر کیآوري از  و فن علوم هاي عرصه

روند داشته  نیا بر را راتیتأث نیتر قیحال، عم نیباشد و در ع رایتحوالت پذ نیرا از ا راتیتأث نیشتریب

 و فرهنگی اجتماعی، زندگی ابعاد تمام بر وب جهانی شبکه و اینترنت حاضر، عصر در). 1393 رزمی،(باشد

 عنوان با آموزش از جدیدي نوع گیري شکل مهم، تأثیرات این از یکی. است گذاشته تأثیر جوامع اقتصادي

 دوربرد ارتباطی هاي آوري فن کاربرد به الکترونیکی یادگیري یا دور راه از آموزش". است لکترونیکیا یادگیري

 با گو و گفت فرصت نیز و امتحانات، کالسی، تکالیف مدرسان، و معلمان به دسترسی امکان که شود می اطالق

 یا کالس در فیزیکی حضور به نیازي اینکه بدون کند می فراهم فراگیران براي را مدرسان و معلمان و ها همکالسی

اي  اي، چند رسانه العات و ارتباطات امکانات رایانهبا توسعه فناوري اطبه عبارتی ). 8: 2008، ٢هورتون( "باشد کالج

سو می تواند به بهبود  ز یکابزارهاي فناوري ا. هاي آموزشی وارد مرحله جدیدي شده است و اینترنت، نظام

هاي مکانی و زمانی را از میان برداشته و امکان  صلههاي کالسی یا حضوري کمک کند و از  سوي دیگر فا آموزش

اي، ارتباطی، اطالعاتی و  رسانه امکانات چند. ح مختلف فراهم سازددسترسی به آموزش را براي همگان در سطو

یادگیري را براي یادگیرنده تسهیل و کنترل او را بر فرآیند  هاي ه سازهاي این محیط می تواند فرصتشبی

موجود در این  سازهاي شبیهعات را براي او تسریع کند، آوري و کسب اطال امکان جمع  دهد، یادگیري افزایش

محیط به عنوان ابزار یادگیري تجربی، یادگیرنده را به خلق فعال دانش و یادگیري واقعی ترغیب می کند، امکانات 

این . نماید می  واقعی کمک  انه از دنیايهاي چندگ یگران نیز به او در ارائه دیدگاهدسترسی به اطالعات و ارتباط با د

هاي  هاي آموزشی به استفاده از قابلیت م موجب گرایش برخی از سازمانل سوهاي نس هاي تکنولوژي ویژگی

فناوري اطالعات و ارتباطات شده است، ولی استفاده بهتر از این محیط و ابزارهاي فناورانه آن مستلزم شناخت 

فراهم می  آموزش مجازي اطالعات زیادي را با تنوع منابع ).1393 جالئیان،( است بهتر از این ضرورت این محیط

بود و به کیفیت خدمات را به. دهد کند و دسترسی افراد یک سازمان را به دانش به صورت مستمر افزایش می

ها  افزایش چشمگیر جایگاه آموزش نیروي انسانی در سازمان. دها و اطالعات جدید تطبیق می ده سرعت با برنامه

 ،نظران ها، موجب گردید مدیران و صاحب سازمانکننده آن بر عملکرد  و موسسات و تاثیرات شگرفت و خیره

تلقی نمایند و در این مسیر تالش شده است جهت  "سرمایه گذاري"عنوان ه انسانی را ب  هاي آموزش نیروي هزینه

تکنولوژي آموزشی  ها از ارتقاء کیفیت و سرعت آموزش ها، افزایش تنوع و پوشش آموزشی، گسترش آموزش

با توجه به ضرورت توزیع صحیح امکانات و منابع در امر آموزش نیروي انسانی،  .ت گیرداي صور  استفاده گسترده

هاي سازمانی است به همین جهت  رون به صرفه اي براي ارائه آموزشفناوري اطالعات و ارتباطات روش موثر و مق

سرعت و گستردگی به عنوان امکانات الکتریکی و الکترونیکی در امر آموزش در بسیاري از کشورهاي پیشرفته به 

عات و ارتباطات به عنوان امروزه فناوري اطال. یک رویه معقول و مناسب مورد استقبال قرار گرفته است

                                                 
2
 . Horton 
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عنوان آموزش ضمن خدمت و ارتقاء دانش ه هاي غیرحضوري و به ویژه در دنیا ب گذاري زیربنایی آموزش سرمایه

 و دور راه از غیرحضوري، هاي آموزش مقایسه ،قیق حاضرتحهدف  .منابع انسانی کم هزینه محسوب می شود

 .می باشدمداوم  یادگیري و آموزش ترویج جهت روش ترین مناسب انتخاب و الکترونیکی هاي آموزش

  

  مبانی نظري مقاله. 2

را  يدیافق جد ،یکیآموزش الکترون يمناسب برا يبه سخت افزارها و نرم افزارها یگسترش روز افزون دسترس

از  یآموزش، به تحقق برخ يامکانات برا نیرسد استفاده از ا یبه نظر م. نهاده است یموسسات آموزش يرو شیپ

مادام العمر،  يریادگی ،يمحور ریفراگ هشوند از جمل یآموزش شناخته م تیفیک يکه به عنوان مالك ها ییآمارها

اثربخشی آموزش و  ).1393 ان،یجالئ(بودن کمک کند يا و چند رسانه يریادگیفعال، تعامل در  يریادگی

هاي انجام شده تا چه حد منجر به ایجاد مهارتهاي مورد  یادگیري یعنی اینکه تا حدودي تعیین کنیم که آموزش

هاي آموزش مورد  نیاز سازمان به صورت عملی و کاربردي و یا به عبارتی دیگر میزان دستیابی فراگیران به هدف

آموزش مجازي یک هم افزایی جدید در میان افراد  ).1390، اران به نقل از فردانشلشین و همک( نظر، شده است

همچنین مرزهاي زمان، مکان و مرزهاي سازمانی را در . و ابزارهاي فناوري اطالعاتی آنان فراهم کرده است

 در ها، به کارگیري فناوري اطالعات در سیستم هاي آموزش ضمن خدمت از مهمترین چالش. نوردیده است

 روي رادا،(هاي آموزش در عصر آتی خواهد بود  عرصه آموزش منابع انسانی و یادگیرنده مادام العمر و سازمان

2002.(  

 دور راه از آموزش  

 گردند می هئارا ها رسانه از استفاده با درسی موضوعات که ویژگی این با است، آموزش از شکلی دور راه از آموزش

 یک دور راه از آموزش، )1987( پیترز نظر از. است پوشی چشم قابل غیر آموزش نوع این در ارتباطات نقش و

 روابط و بوده استوار فراگیر و معلم احساسی و جغرافیایی جدایی پایه بر که است مستقیم غیر آموزش روش

 و معلم کامل حمایت حیطه دو بین آن در تدریس که است تکنولوژیکی قوانین پایه بر فراگیر و معلم بین آموزشی

 مربی دور راه از آموزش در گفت توان می جامع تعریف یک در پس. دارد قرار یادگیري از معلم کامل حمایت عدم

 می منتقل تکنولوژي وسایل طریق از محتوا و ندارند رو در رو ارتباط و دارند قرار مکانی فاصله یک در فراگیر و

 هاي فرصت بهبود با ارتباط در بلکه نیست تحولی مدلی دور راه از آموزش .)1395عبدالهی و همکاران، (شود 

 در ها گذاري سرمایه بیشتر پیشرفته، کشورهاي که طوري به. باشد می اي حرفه معلم براي یادگیري کیفیت

 ابعاد کلیه در اي فزاینده طور به وريافن اوالً زیرا. باشد می آموزش قلمرو در ارتباطات، و اطالعات وريافن زمینه

 بنابراین. باشد می اطالعات پردازش زمینه در مهمی ابزار ارتباطات و اطالعات وريافن ثانیاً نموده، نفوذ بشر زندگی

 و خلخالی( آورند دست به آموزشی هاي سیستم در را ضروري اطالعات باید الزم هاي مهارت کسب براي افراد

  ).1390 همکاران،

 غیرحضوري هاي آموزش  

توسعه منابع  عملی ترین روش جهت غلبه بر مشکالتی محسوب می گردد که در يحضور رینظام آموزش غ

نظام آموزشی جایگزین با هدف  تحت عنوان يحضور ریحال حاضر از آموزش غ در. دهد انسانی کاردان رخ می
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تحت  خاص از توسعه یاد نمی گردد؛ بلکه از آن جبران کمبود هاي نظام آموزشی معمول کشور طی یک مرحله

افراد را قادر می سازد که به  غیر حضوريآموزش . )2002 ،٣دیو( گردد عنوان عنصر اساسی نظام آموزشی یاد می

این روي نظام  از. سرعت باال طی اوقات خاص بپردازند طور دلخواه در منزل یا هر مکان دیگر به یادگیري با

نقش عمده اي در ارائه طیف  از .نمایان می گردد بیشترپذیري و آزادي انتخاب  که با انعطاف غیر حضوري آموزش

 در همچنین نقش عمده اي غیر حضوري آموزش .باشد می از برنامه هاي آموزشی مستمر برخوردار گسترده اي

خصوص کشور  حاضر در حال تأمین کمبودهاي کنونی نیروي انسانی ایفا می نماید و این نکته اي است که در

غیر آموزش کیفی به شیوة آموزش  جریان است تا نظام از این روي تالش هایی در .استهند به وقوع پیوسته 

یکی از مهمترین ابعاد کمی و ، نیروي انسانی کارآمد از طریق آموزش غیر حضوري توجه به. برقرار گردد حضوري

به آسانی محقق وجه کمی نیروي انسانی را می توان با مؤسسات آموزش از دور . کیفی توسعه محسوب می شود

سیاست آموزش غیر ). 2003، 4میشرا(اما تأکید بر آموزش کیفی نیز از اهمیت خاصی برخوردار است . نمود

حضوري قادر به برطرف نمودن مشکالت پیش روي تربیت نیروي انسانی شایسته می باشد، از این روي در جهت 

 گودرزي،( شیوه آموزشی نهایت استفاده به عمل آید نیل به منافع انسانی کارآمد در حوزه آموزش می باید از این

1385 :25.(  

 الکترونیکی هاي آموزش  

 تحت آن از مختصر صورت به که است آمده وجود به یادگیري و الکترونیک کلمه دو ترکیب از الکترونیکی آموزش

 یادگیري و تدریس  براي شده سازي مدل سیستمی الکترونیکی، آموزش. شود می یاد الکترونیکی آموزش عنوان

 اینترنت قبیل از الکترونیکی ارتباط از استفاده با دور از آموزش کارگیري به منظور به ویژه به که است شده تعریف

به مجموعه فعالیت هاي آموزشی اطالق می  الکترونیکی آموزش). 2010، ٥ازتیکن و همکاران( است شده طراحی

. گردد که با استفاده از ابزارهاي الکترونیکی اعم از صوتی، تصویري، رایانه اي، شبکه اي و مجازي صورت می گیرد

به عبارتی، کلیه برنامه هایی را که از طریق شبکه هاي رایانه اي به ویژه اینترنت، منجر به یادگیري می شود، 

 آموزشنیز معتقد است اصطالح ، )2000( 6کیرسلی). 18: 1387 الومی، اندرسون و( نیکی می نامندالکترو آموزش

، آموزش مبتنی بر »وب«الکترونیکی، شامل مجموعه وسیعی از کاربردها و عملکردها، از جمله آموزش مبتنی بر 

الکترونیکی می توان از  آموزشاز ابزارهاي و  کامپیوتر، کالس هاي مجازي و همکاري هاي الکترونیکی است

اینترنت، اینترانت، اکسترانت، انتشار ماهواره اي، نوارهاي ویدئویی یا صوتی، تلویزیون محاوره اي و دیسک هاي 

 .فشرده نام برد

  

  مرور پیشینه ها. 3

 روي پیش هاي چالش و عالی آموزش نظام در الکترونیکی آموزش نقشبه بررسی  ،)1395(و همکاران  زاهدبابالن

                                                 
3 . Deiv 

 Mishra.2  
5
 . Oztekin et al  

 Keeresli.4   
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 بسیاري در گاهاٌ دارد عالی آموزش نظام در الکترونیکی آموزش که مزایایی وجود بابیان نمودند که . آن پرداختند

 بر الزم هاي زیرساخت ارزیابی به ،)1394( همکاران و انصاري. است مواجه هایی چالش با آن توسعه ها دانشگاه از

 در تاثیرگذار عوامل پژوهش این در. پرداختند کشور فنی هاي دانشگاه در الکترونیکی مجازي هاي آموزش توسعه

 دانشگاه پشتیبانی سیستم و اطالعات فناوري هاي ویژگی دانشجو ویژگی استاد هاي ویژگی ي دسته چهار

 آموزش ي توسعه راه در شده یاد عوامل تمام داد نشان تحقیق این نتایج. است شده بندي طبقه و شناسایی

، بیان نمودند که )1393(نجفی زاده  .باشد می ضروري کشور فنی هاي دانشگاه در مجازي و الکترونیکی

و  باعث استفاده از اطالعات به روز، زمان ییباعث صرفه جو، ها نهیاطالعات باعث کاهش هز يفناور يریبکارگ

رابطه  کهند دیجه رسینت نیبه ا، )1387(ی و اسالمیه فیشر. شود یبهتر در امر آموزش کارکنان م يریادگی

، به )2016(٧دومینیک و نیل. دوجود داراطالعات  ارتباطات و يفناور يریو بکارگ یسازمان يریادگی نیمعنادار ب

 عالی آموزش فضاي توسعهآنها بیان کردند . پرداختند دیجیتال هاي دانشگاه و الکترونیکی یادگیري بررسی فضاي

 يو ابزارها هاي نشان داد که استفاده مطلوب از فناور ،)2012( 8پارکر. نقش به سزایی در آموزش و پرورش دارد

ICT را از  یآموزش تیفیک يدار یتواند به طور معن یآموزش م يبرا ینترنتیا يها تیو سا دیجد يو نرم افزارها

 الکترونیکی، یادگیري هاي محیط، به بررسی )2011(٩مور و همکاران .دهد شیافزا رانیکارکنان و مد دگاهید

 برچسب یادگیري از ادراکات و انتظارات بین که داد نشان نتایج. پرداختند دور راه از آموزش آنالین، آموزش

 و بابسیل .دارد وجودتفاوت  )آنالین آموزش و الکترونیکی آموزش دور، راه از آموزش( مختلف هاي محیط

 شدن جهانی آوردهاي ره از یکی را دور راه از آموزش و مجازي عالی آموزش گسترش ،)2011(١٠کاراباجال

 .یافت خواهد گسترش پیش از بیش شدن جهانی عصر در دور راه از آموزش گسترش دو این نظر از. اند برشمرده

 یم یو ارتباط یاطالعات دیجد يها يکه فناور بودمطلب  نیاز ا یحاک، )2008( 11يجرالد و علو تحقیق جینتا

  .آن بگذرد تیفیبر ک يدار یمعن ریآموزش آمده و تأث ندیبه کمک فرا يتواند به طور قابل مالحظه ا

از سوي  .آموزش و توسعه انسانی با هم و در جهت همسویی با هم به رشد و پیشرفت یکدیگر کمک می کنند

به فرد و سرمایه عمده یک جامعه مورد تأکید  دیگر توسعه منابع انسانی به عنوان یک مزیت رقابتی منحصر

در این گونه سازمان ها، یکی از مهمترین سازوکارهایی که می توان به وسیله آن به . هاي موفق بوده است سازمان

وري و پویایی سازمان ها بهره منابع انسانی اهمیت داده و از آن به عنوان یک سرمایه بی پایان و پایدار در بهره 

شورمان ایران نیز به عنوان یک کشور در حال ک .، آموزش به طور عام و آموزش از دور به طور خاص استگرفت

اجتماعی و فرهنگی که نیل به توسعه پایدار را در برنامه چهارم توسعه با  –توسعه با ویژگی هاي خاص اقتصادي 

فناوري برخوردار از عنوان اقتصاد دانش محور و دانایی محور و توسعه ایران با چشم اندازي وسیع در حوزه علم و 

، توانا در تولید علم و فناوري، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی و هدانش پیشرفت

گذاري چهارمین دهه از عمر انقالب اسالمی با عنوان دهه  هاي اسالمی و نام متکی بر اصول اخالقی و ارزش

                                                 
7 . Dominic &  Neal  
8 . Parker 
9
 . Moore et al 

10
 . Boubsil & Carabajal 

11
 . Gerald 
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به سال تولید  1391ادي و سال به سال جهاد و کوشش اقتص 1390گذاري سال  پیشرفت، توسعه و عدالت و نام

جهت سوق به این همت واال، باید از . حمایت از کار و سرمایه ایرانی را وجهه همت خود قرار داده است ملی و

فناوري هاي نوین آموزشی براي افزایش دانایی و آگاهی جامعه و تربیت و آموزش افراد کارا و اثربخش براي نیل 

 آمده وجود به سواالت از برخی بود شده بیان فوق مطالب از پیش که تحقیقاتی .به نیازهاي جامعه استفاده کند

. گردید مطرح رو پیش تحقیق فرضیه قالب در که ماند پاسخ بدون سواالت این از برخی اما داد پاسخ را ذهن در

  :دباش می زیر شرح به تحقیق فرضیه شده انجام تحقیقات به توجه با عبارتی به

  .است متفاوت دیگر هم با الکترونیکی و دور راه از حضوري، غیر هاي آموزش اثرات :فرضیه تحقیق

  

  شناسی مطالعه  روش. 4

 مطالعات و ايکتابخانه روش از تحقیق موضوع ادبیات تبیین خصوص در اطالعات گردآوري مبانی نظري جهت

 می اي روش کتابخانه حاضر، تحقیق در ها داده آوري جمع هاي روش ترین اصلی از یکی. استفاده شد اسنادي

 و ها نامه پایان مقاالت، کتب، جمله از منابع مرتبط از تحقیق، نیاز مورد تئوریک مباحث که طوري به. باشد

 جمع آوري عالی آموزش مؤسسات و ها دانشگاه هاي کتابخانه و اطالعاتی هاي در پایگاه موجود منابع از همچنین

است که به این منظور  از نوع کاربرديپیمایشی -این تحقیق، روش توصیفیروش استفاده شده در  .گردید

مطالعه جامعه آماري تحقیق . توزیع گردیده است نمونه مورد مطالعهپرسشنامه اي تهیه و تنظیم شده و بین 

می  1395نفر تا سال  1200که مجموعاً  اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد الکترونیکی بوده موردي

 فرمول طریق و در مجموع حجم نمونه آماري با استفاده از روش نمونه گیري طبقه اي در تحقیق حاضر از باشد

 نفر 215پرسشنامه ارسال گردید که تنها حدود  نفر 291براي ( می باشد 1395نفر بازه زمانی  291کوکران 

 از و طراحی لیکرت طیف براساس تحقیق هاي گویه .)درصد می باشد 73نامه پاسخ دادند و نرخ بازگشت پرسش

 و استادان نظر به مذکور هاي گویه ، مرحله این اتمام از بعد .شدند دهی نمره مخالف کامالً تا موافق کامالً

 اعتبار بابت این از و شود لحاظ ها گویه اصالح و تعدیل براي ایشان هاي دیدگاه تا رسید متخصص کارشناسان

 گیري اندازه تا گردید تکمیل و توزیع آماري جامعۀ اعضاي از%  10 بین پرسشنامه سپس. گردد محرز پرسشنامه

 از باالتربراي پرسشنامه ) درصد 5/97(بدست آمده  کرونباخ آلفاي مقادیر .شود ممکن نیز پرسشنامه پایایی میزان

مرجع  عنوان به و آوري داده هاي مورد نظر جمع. باشد می پرسشنامه مطلوب پایایی نشاندهنده که است 7/0

استفاده  )AHP( و تحلیل سلسله مراتبی Spss21از نرم افزار  همچنین. طبقه بندي گردید داده ها در فایل اکسل

  .شد

  )بحث و بررسی( هایافته. 5

 گروه در درصد 5/20سال،  30تا  20سنی  گروه در پاسخ دهندگان درصد 44،  تقریبا )1پیوست( 1نگاره  طبق بر

پاسخ دهندگان به  همچنین تحصیالت .دارند سال به باال قرار 41گروه  در درصد 36سال و تقریبا  40تا  31سنی 

 بر. دارند قرار دکتري گروه در درصد 49، تقریبا کارشناسی ارشددرصد پاسخ دهندگان  51 این گونه می باشد که

 را پاسخ دهندگان مرد بررسی مورد جمعیت درصد 53و  پاسخ دهندگان زناز  درصد 47فوق تقریبا  نگاره طبق

 آزمون از عامل هر به مربوط هاي پاسخ توزیع بودن نرمال آزمون براي تحقیق این همچنین در. اند داده تشکیل
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-کولموگروف آزمون ،  نتیجه)2پیوست( 2نگاره  اطالعات مطابق .است شده استفاده اسمیرنف -کولموگورف

  .باشد می نرمال متغیرها توزیع لذا نیست، دار معنى مطالعه مورد متغیرهاى از یک هیچ براى یرنفاسم

  

 بررسی فرضیه تحقیق  

  :براي آزمون این فرضیه اول، فرضیه صفر و یک به صورت زیر تعریف شده است

H0 :است یکسان دیگر هم با الکترونیکی و دور حضوري، از راه غیر آموزش هاي اثرات.  

H1: است متفاوت دیگر هم با الکترونیکی و دور حضوري، از راه غیر آموزش هاي اثرات.  

جامعه کور از آزمون مقایسه میانگین چند شود، براي بررسی فرضیه مذ حظه میمال 3گونه که در نگاره  همان

)ANOVA (بزرگتر بودن احتمال مقدار آماره  با توجه به .استفاده گردیدF  تایج نشان ن 05/0از سطح خطاي

  H1و در نتیجه فرضاست  یکسان دیگر هم با الکترونیکی و دور راه از حضوري، غیر هاي آموزش اثرات دهد که می

  .شود مینپذیرفته درصد  95با سطح احتمال تحقیق 

  ANOVA، آزمون 3نگاره 

آماره 
F 

 DF(  MS Sum of Squares(درجه آزادي 
سطح 

  معناداري

نتیجه 

  فرضیه

398/1  

Between Groups: 2 

Within Groups: 642 

Total: 644 

Between Groups: 

529/0  

Within Groups: 

378/0  

Between Groups: 

057/1  

Within Groups: 

886/328  

Total: 943/329  

248/0  
  تایید

  صفر فرضیه

  

است، به  یکسان دیگر هم با الکترونیکی و دور حضوري، از راه غیر آموزش هاي اثراتنتایج حاصل نشان داد که 

  . درصد تفاوت معناداري وجود ندارد 95عبارتی بین روش هاي آموزشی با احتمال 

  

 با آزمون فریدمن رتبه بندي روش هاي آموزش  

آمده  4که نتایج این رتبه بندي در نگاره . بر همین اساس آزمون فریدمن جهت رتبه بندي روش ها استفاده شد

  .است

  رتبه بندي روش هاي آموزش، میانگین 4نگاره    

 مؤلفه ها میانگین رتبه بندي

  الکترونیکی هاي آموزش  08/2

  دور راه از آموزش  96/1
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  حضوري غیر هاي آموزش  96/1

درصد باشد ادعاي یکسان بودن  5، به شرح زیر می باشد، به عبارتی اگر مقدار سطح معناداري کمتر از 5نگاره 

 5با توجه به نتایج نگاره مربوطه مالحظه می شود که سطح معناداري بیشتر از رتبه ها پذیرفته نمی شود اما 

  .درصد می باشد بنابراین فرض یکسان بودن رتبه ها پذیرفته شده است

  

   ، آماره فریدمن5نگاره    

تعداد داده 

هاي هر 

  )N(متغیر 

  )DF(درجه آزادي  مقدار آماره کاي دو
سطح 

  معناداري
  نتیجه فرضیه

215  672/3  2  159/0  
  تایید

  صفر فرضیه

الکترونیکی رتبه اول را به خود  هاي میانگین رتبه بندي روش هاي آموزش نشان می دهد آموزش 5نتایج نگاره 

   .اختصاص داده است

 با تحلیل سلسله مراتبی رتبه بندي روش هاي آموزش  

. نشان داده شده است Expert Choiceبه کمک نرم افزار  آموزش هاي در شکل پایین اولویت بندي روش

. بیشترین اهمیت را دارد 0/ 571الکترونیکی با وزن نسبی  هاي نیز دیده می شود، آموزش 6همچنانکه در نگاره 

حضوري با وزن نسبی  غیر هاي بیشترین تاثیر را دارد و آموزش الکترونیکی هاي بین آموزشاین بنابراین در 

. در اولویت آخر قرار دارد 0/ 143دور با وزن نسبی  راه از در نهایت آموزشدر اولویت بعدي قرار دارد و  286/0

است، این مقایسات قابل   0/ 10بدست آمده است که چون کمتر از  0/  001نرخ ناسازگاري مقایسات زوجی 

  .  قبول می باشد

  آموزش هاي ، اولویت بندي روش1شکل 

  

  الکترونیکی کار و کسب بر مالیات وضع ، اولویت بندي الزامات6نگاره 

  ردیف  مولفه ها  وزن  اولویت

  1  الکترونیکی هاي آموزش  571/0  1

  2  دور راه از آموزش  143/0  3
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  3  حضوري غیر هاي آموزش  286/0  2

  

  گیرينتیجه .6

با گسترش فزاینده علوم و فنون و لزوم تغییرات سریع در برنامه هاي درسی در عصر کنونی، روزآمدي منابع 

ها می باشد از آنجا که رویکردهاي سنتی قادر به برآورده ساختن تمامی  یکی از دغدغه هاي اصلی سازمان انسانی

تواند بسیاري  نیازهاي آموزشی افراد نیست، بهره گیري از فناوري اطالعات و ارتباطات به ویژه آموزش مجازي می

فرد در محل کار و اختالل در برنامه کاري، مشکالت شیوه سنتی آموزش از جمله کاهش ساعات حضور  و از موانع

هاي فرمانی و مکانی و غیره را برطرف و راه را براي  همگام نبودن آموزش با تغییرات علمی و پژوهشی، محدودیت

 با توجه به نتایج بدست آمده در فرضیه دریافتیم که اثرات .پیدایش نوین آموزش نیروي انسانی هموار نماید

است، به عبارتی بین روش هاي آموزشی  یکسان دیگر هم با الکترونیکی و دور ري، از راهحضو غیر آموزش هاي

 هاي آموزش: همچنین در رتبه بندي روش ها، از میان سه روش آموزش. تفاوت معناداري وجود ندارد

د اختصاص الکترونیکی رتبه اول را به خو هاي حضوري، آموزش غیر هاي دور و آموزش راه از الکترونیکی، آموزش

به این نتیجه رسیدند که بین آموزش از دور بزرگساالن و توسعه منابع ) 2009( ١٢آکدره و کونس کیا. داده است

انسانی ارتباط نزدیک و دو سویه وجود دارد و توسعه نیروي کار به عنوان بخشی از این نقطه اشتراك مورد توجه 

اد ماهر شوند و یادگیري را براي آنها آسانتر و سود آورتر است و لذا به افراد کمک می کنند در طول زندگی افر

، معتقدند آموزش از دور در قالب توسعه و رشد دانش، رشد و بهبود زندگی، )2006( ١٣پاندا و همکاران. می کنند

یادگیري پایدار و مادالعمر، رشد وتوسعه مهارت ها، کیفیت آموزشی در کنار کمیت آموزشی، بهبود رفتار 

، بهبود کیفیت اشتغال و سوادآموزي زنان به رشد و توسعه ابعاد توسعه منابع انسانی کمک فراوانی می شهروندي

یکی مشکالت بی سوادي کودکان و بزرگساالن را، اجرایی نشدن نظام آموزش از دور و توسعه ) 2006( ١٤رنا. کند

   :تحقیق به شرح زیر استهمچنین برخی از پیشنهادهاي کاربردي برآمده از . داند آن در جامعه می

وصیف گروه مخاطب، تعیین دقیق نیازهاي آنها و ایجاد یک بصیرت براي برآورده کردن این نیازها با ت .1

 .استفاده از آموزش مجازي

 .ها براساس زمینه هاي پیاده سازي و اولویت ي ارتقا کیفیت آموزشهاطراحی برنامه ها .2

 .ي در جهت بهبود هر چه بیشتر ارائه خدماتفناور فراهم کردن و یا تکمیل زیر ساخت مخابرات و .3

 .هاي مجازي تشکیل شورا و کمیته آموزش مجازي جهت آموزش .4

 .گیرد قرار بررسی مورد و دانشجویان اساتیدبراي  مجازي آموزش از استفاده عملی راهبردهاي .5

 . گیرد قرار بررسی مورد و شناسایی کشور در مجازي آموزش قانونی جایگاه .6

  .گیرد قرار بررسی مورد ارتباطات و اطالعات مراکز با ادارات و سازمانها ارتباط یوهش و نوع .7

  

                                                 
12 . Akdere & Conceicao 
13 . Panda et al 
14 . Rena 
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  منابع و ماخذ. 7

زیرساخت هاي الزم برتوسعه  ).1394(سرگزي، فاطمه  ؛طیبه ،معتکفی ؛مهین، نجف زادهزمیفرا؛ ، انصاري

همایش سراسري مباحث کلیدي در علوم  .آموزش هاي مجازي الکترونیکی دردانشگاه هاي فنی کشور

مرکز آموزش علمی  .گروه آموزش و پژوهش شرکت مهندسی عمران بناي تدبیر .گرگان. مدیریت و حسابداري

  .و کاربردي هالل احمر استان گلستان

ی و امین ترجمه عشرت زمان .یادگیري الکترونیکی از تئوري تا عمل ).1387(فتی  الومی، ؛تري- آندرسون،

  .مؤسسه توسعه آموزش مدارس هوشمند: تهران. یعظیم

 رشد بر ارتباطات و اطالعات آوري فن اثر تحلیل فرا). 1390( مهدي آندش،؛ زهره شکیبایی،؛ علی خلخالی،

 165 صص. 3 شماره. تربیتی علوم در ارتباطات و اطالعات آوري فن: تربیتی علوم فصلنامه. معلمان اي حرفه

-186.  

 آزاد هاي آموزشگاه کارآموزان کامپیوتر یادگیري بر سوم نسل تکنولوژي تأثیرات). 1393(ندا  جالئیان،

 مـدیریت، دانشـگاه   ي ي مدیریت، چاپ نشده، دانشکده ارشد رشته ي کارشناسی نامه پایان. شهریار شهرستان

  .ساوه واحد اسالمی آزاد

 آموزش نظام در الکترونیکی آموزش نقش ).1395( مهدي؛ درخشانفرد، سمیرا کیا، معینی عادل؛ زاهدبابالن،

 و تربیتی علوم حوزه در نوین هاي پژوهش المللی بین کنفرانس اولین .آن روي پیش هاي چالش و عالی

 توسعه و مطالعات المللی بین موسسه .کنفرانس دائمی دبیرخانه .قم .ایران اجتماعی مطالعات و روانشناسی

  .خاورمیانه علم

 اسـتان  اسـالمی  آزاد هاي دانشگاه در عالی آموزش بر شدن جهانی تاثیر بررسی). 1393(رزمی، یاسـر  

 اسـالمی  آزاد مـدیریت، دانشـگاه   ي ي مدیریت، چاپ نشده، دانشکده ارشد رشته ي کارشناسی نامه پایان. تهران

  .نراق واحد

سـازمان مطالعـه و تـدوین    : تهران. فردانش هاشم يترجمه. آموزشی فنون و راهبردها). 1390(سینیتیا  لشین،

  ).سمت(ها  کتب علوم انسانی دانشگاه

هاي  فناوري بکارگیري و سازمانی یادگیري میان ي رابطه بررسی). 1387(شریفی، اصغر؛ اسالمیه، فاطمه 

 در نو رهیافتی .86-87 تحصیلی در سال گرمسار واحد اسالمی آزاد دانشگاه در اطالعات و ارتباطات

  .22 -1، صص 4ي  ي اول، شماره ، دورهآموزشی مدیریت

 حرفه توسعه در دور راه از آموزش جایگاه واکاوي ).1395( روژین زندسلیمی، ؛فرانک ،قدسی نیدا؛ ،عبدالهی

 دانشگاه .فرهنگیان دانشگاه. اصفهان .بدنی تربیت ملی همایش دومین .ها فرصت ها، چالش: معلمان اي

  .اصفهان

  .35شماره  .5سال. فصلنامه تجارت الکترونیک. آموزش و بهسازي منابع انسانی ).1385( گودرزي، ابراهیم
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  آمار جمعیت شناختی: پیوست یک

 ، توصیف جمعیت شناختی تحقیق1نگاره

  فراوانی درصد فراوانی شناختی جمعیت متغیر

  تحصیالت
  4/51  111  ارشد کارشناسی

  6/48  104  دکتري

  سن

  8/43  94  سال 30سال تا  20

  5/20  44  سال 40سال تا  31

  6/35  77  سال به باال 41

  جنسیت
  4/53  115  مرد

  6/46  100  زن

  215  جمع

  

  توزیع متغیرها بودن نرمال: پیوست دو

 اسمیرنف -کولموگورف آزمون از عامل هر به مربوط هاي پاسخ توزیع بودن نرمال آزمون براي تحقیق این در

 متغیر یک هاي داده توزیع بودن نرمال مورد در شده مطرح ادعاي بررسی جهت آزمون این. است شده استفاده

  :باشد می زیر صورت به آزمون این در آماري هاي فرض. گیرد می قرار استفاده مورد کمی

  .است نرمال داده توزیع: ��

  .نیست نرمال داده توزیع: ��

�یعنی( تأیید صورت در − ����� >  شرح به ،2آزمون در نگاره  این نتایج. باشد می نرمال انحرافات توزیع) 0/05

  :باشد می زیر

  توزیع متغیرها بودن نرمال ،2نگاره 

آماره   متغیر

  آزمون

سطح معنی 

  داري آزمون

ن

  تیجه

نر  141/0  130/1  حضوري غیر آموزش اثربخشی  

 مال

نر  165/0  094/1  راه از آموزش اثربخشی

  مال

نر  105/0  191/1  الکترونیکی آموزش اثربخشی

  مال
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  پرسشنامه: پیوست سه

  بسمه تعالی

  پاسخگوي محترم، با سالم          

بدیهی است کلیه پاسخها و اظهارات شما محرمانه . پرسشنامه اي که در اختیار دارید به منظور یک کار تحقیقاتی تنظیم گردیده است

صحیح شما  بدون شک پاسخگویی. قالب ارقام آماري مورد استفاده قرار می گیرد و نیازي به ذکر نام نمی باشدتلقی شده و صرفاً در 

  .  نهایتاً از همکاري صمیمانه حضرتعالی کمال تشکر را می نمایم. موجب درستی نتایج حاصل از تحقیق حاضر خواهد شد

  :سواالت مربوط به ویژگی هاي جامعه تحقیق

    مرد       زن: جنسیت.1

    دکتري              فوق لیسانس: تحصیالت.2

    سال و بیشتر                       41سال 31-40بین                        سال و کمتر  30:  سن. 3

  ردیف

  يحضور ریآموزش غپرسشنامه گروه 

  

خیلی 

  زیاد

5  

  زیاد

4  

تا 

  حدودي

3  

  کم

2  

خیلی 

  کم

1  

 یارتباطات باعث انتقال دانش م يبا استفاده از فناور يحضور ریآموزش غ  1

 .را به همراه دارد یآموزش يشود که ارتقا محتوا

          

را  یآموزش يدر آموزش است که ارتقا محتوا ينوآور کی يحضور ریغ آموزش  2

 .به همراه دارد

          

از  دیدانشجو با( قیتواند اهداف به صورت روشن و دق یم يحضور ریغ آموزش  3

 يدر محتوا) داشته باشد یحیدرروشن و صح ،یهدفها و انتظارات برنامه درس

 .دینما نییتع یآموزش

          

اینترنت و چند  انه،یبه کارگیري را تیجذاب لیبه دلي حضور ریغ آموزش  4

 .شود یم یآموزش يمحتوا يها در آموزش باعث ارتقا يرسانه ا

          

 لیدر آموزش با استفاده از وسا يبا استفاده از فناور يحضور ریغ آموزش  5

 .شود یم یآموزش يمحتوا يباعث ارتقا) مختلف یآموزش يرسانه ها( دیجد

          

 تیآموزش در فعال ییاجرا يها وهیبه ش یابیباعث دست يحضور ریغ آموزش  6

 .شود یم یآموزش

          

           .شود یدر نقاط دور م لیباعث فراهم کردن امکان تحص يحضور ریغ آموزش  7

           .شود یاز نظر زمان و مکان م شتریب يریباعث انعطاف پذ يحضور ریغ آموزش  8

در کنار  ياقتصاد تیباعث فراهم کردن امکان فعال يحضور ریغ آموزش  9

 .شود یم یآموزش تیفعال

          

دانشجو در  ییو خود اتکا تیروح خالق تیباعث تقو يحضور ریغ آموزش  10

 .شود یم یآموزش تیفعال

          

 ريیادگیبراي کمک به  س،یباعث روش هاي متفاوت تدر يحضور ریغ آموزش  11

 .شود یم یآموزش تیدر فعال انیدانشجو
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موضوعات قابل آموزش  قیبه شناخت دق یابیباعث دست يحضور ریغ آموزش  12

 .شود یم یآموزش تیدر فعال يحضور ریغ

          

  

  

  ردیف

  آموزش از راه دورپرسشنامه گروه 

  

خیلی 

  زیاد

5  

  زیاد

4  

تا 

  حدودي

3  

  کم

2  

خیلی 

  کم

1  

شود  یارتباطات باعث انتقال دانش م يآموزش از راه دور با استفاده از فناور  1

 .را به همراه دارد یآموزش يکه ارتقا محتوا

          

را  یآموزش يدر آموزش است که ارتقا محتوا ينوآور کیآموزش از راه دور   2

 .به همراه دارد

          

از  دیدانشجو با( قیتواند اهداف به صورت روشن و دق یآموزش از راه دور م  3

در ) داشته باشد یحیدرروشن و صح ،یهدفها و انتظارات برنامه درس

 .دینما نییتع یآموزش يمحتوا

          

اینترنت و چند رسانه  انه،یبه کارگیري را تیجذاب لیآموزش از راه دور به دل  4

 .شود یم یآموزش يمحتوا يها در آموزش باعث ارتقا يا

          

 دیجد لیدر آموزش با استفاده از وسا يآموزش از راه دور با استفاده از فناور  5

 .شود یم یآموزش يمحتوا يباعث ارتقا) مختلف یآموزش يرسانه ها(

          

 تیآموزش در فعال ییاجرا يها وهیبه ش یابیباعث دستآموزش از راه دور   6

 .شود یم یآموزش

          

           .شود یدر نقاط دور م لیآموزش از راه دور باعث فراهم کردن امکان تحص  7

 ياز نظر زمان و مکان برا شتریب يریآموزش از راه دور باعث انعطاف پذ  8

 .شود یآموزش م

          

 تیدر کنار فعال ياقتصاد تیفراهم کردن امکان فعالآموزش از راه دور باعث   9

 .شود یم یآموزش

          

دانشجو در  ییو خود اتکا تیروح خالق تیآموزش از راه دور باعث تقو  10

 .شود یم یآموزش تیفعال

          

 ريیادگیبراي کمک به  س،یآموزش از راه دور باعث روش هاي متفاوت تدر  11

 .شود یم یآموزش تیدر فعال انیدانشجو

          

موضوعات قابل آموزش  قیبه شناخت دق یابیآموزش از راه دور باعث دست  12

 .شود یم یآموزش تیدر فعال يحضور ریغ
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  ردیف

  یکیالکترون يآموزش هاپرسشنامه گروه 

  

خیلی 

  زیاد

5  

  زیاد

4  

تا 

  حدودي

3  

  کم

2  

خیلی 

  کم

1  

 یارتباطات باعث انتقال دانش م يبا استفاده از فناور یکیالکترون يآموزش ها  1

 .را به همراه دارد یآموزش يشود که ارتقا محتوا

          

 يدر آموزش است که ارتقا محتوا ينوآور کی یکیالکترون يآموزش ها  2

 .را به همراه دارد یآموزش

          

دانشجو ( قیتواند اهداف به صورت روشن و دق یم یکیالکترون يآموزش ها  3

در ) داشته باشد یحیدرروشن و صح ،یاز هدفها و انتظارات برنامه درس دیبا

 .دینما نییتع یآموزش يمحتوا

          

اینترنت و چند  انه،یبه کارگیري را تیجذاب لیبه دل یکیالکترون يآموزش ها  4

 .شود یم یآموزش يمحتوا يها در آموزش باعث ارتقا يرسانه ا

          

 لیدر آموزش با استفاده از وسا يبا استفاده از فناور یکیالکترون يآموزش ها  5

 .شود یم یآموزش يمحتوا يباعث ارتقا) مختلف یآموزش يرسانه ها( دیجد

          

آموزش در  ییاجرا يها وهیبه ش یابیباعث دست یکیالکترون يآموزش ها  6

 .شود یم یآموزش تیفعال

          

 یدر نقاط دور م لیباعث فراهم کردن امکان تحص یکیالکترون يآموزش ها  7

 .شود

          

 یاز نظر زمان و مکان م شتریب يریباعث انعطاف پذ یکیالکترون يآموزش ها  8

 .شود

          

در کنار  ياقتصاد تیباعث فراهم کردن امکان فعال یکیالکترون يآموزش ها  9

 .شود یم یآموزش تیفعال

          

دانشجو در  ییو خود اتکا تیروح خالق تیباعث تقو یکیالکترون يآموزش ها  10

 .شود یم یآموزش تیفعال

          

براي کمک به  س،یباعث روش هاي متفاوت تدر یکیالکترون يآموزش ها  11

 .شود یم یآموزش تیدر فعال انیدانشجو ريیادگی

          

موضوعات قابل  قیبه شناخت دق یابیباعث دست یکیالکترون يآموزش ها  12

 .شود یم یآموزش تیدر فعال يحضور ریآموزش غ
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  خروجی نرم افزار: پیوست چهار

ANOVA 

Kol 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.057 2 .529 1.398 .248 

Within Groups 328.886 642 .378   

Total 329.943 644    

 

Multiple Comparisons 

Kol 

Scheffe 

(I) NOE AMOZESH (J) NOE AMOZESH 

Mean 

Difference (I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

dimension2  

GHER HOZORI 
dimension3  

AZRAHE DOR -.01187 .05097 .973 -.1369 .1131 

ELECTRONIC -.07904 .05097 .301 -.2040 .0459 

AZRAHE DOR 
dimension3  

GHER HOZORI .01187 .05097 .973 -.1131 .1369 

ELECTRONIC -.06717 .05097 .420 -.1921 .0578 

ELECTRONIC 
dimension3  

GHER HOZORI .07904 .05097 .301 -.0459 .2040 

AZRAHE DOR .06717 .05097 .420 -.0578 .1921 

 
 Kol 

 Scheffe
a
 

 NOE AMOZESH 

N 

Subset for 

alpha = 0.05 

 1 

GHER HOZORI 215 3.6735 

AZRAHE DOR 215 3.6854 

ELECTRONIC 215 3.7526 

Sig. 

 

.301 
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 Means for groups in homogeneous subsets are 

displayed. 

 a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 215 
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 توسعه پایدار :یادگیري مداوم ،برنامه درسی
  

زهرا رشیدي
1  

 
 

  چکیده

  

در مسیر دستیابی به توسعه پایدار مبتنی بر شهروندان جهانی ،  تربیتنهاد  نیتر یاصلآموزش عالی به عنوان 

توسعه پایدار یعنی برآوردن نیازها و افزایش کیفیت  .مالحظات جهانی شدن، نقش حساسی را بر عهده دارد

ي ها توان به نسل ي که میا امروزه بهترین سرمایه. زندگی نسل حاضر بدون به خطر انداختن موقعیت نسل آینده

 آموزش و  ،تواند فرایند ترقی و توسعه را در آینده تضمین کند ي که میا ترین شیوه آینده اهدا کرد و مطمئن

ي پایدار از مسیر آموزش  تحقق توسعه. ها را در پی داشته باشد که غنی سازي اندیشه به نحويیادگیري است، 

پذیر بوده،  انعطافدر مقابل تحوالت   است که جهانی انیشهروند تربیتعالی در عصر جهانی شدن، منوط به 

 سازنیاز به تربیت  ،در این فرایند .باشندداراي مهارت و تخصص  ،یادگیري مستقل و مداومبتوانند درکنار 

ابزار  برنامه هاي درسی به عنوان مهم ترین عنصر واز طرفی، . از آن جمله است »آموزش« دارد که وکارهایی

رسالتهاي  راستاي تحقق اهداف و نقش تعیین کننده وغیرقابل انکاردر ،براي تربیت یک چنین شهرونديآموزش 

، ابزاري در خدمت یادگیري و در سی ابزاري در خدمت آموزش و آموزشبنابراین برنامه در. کنند می دانشگاهها ایفا

 بنابرآنچه گفته شد، رسالت نظام آموزشی نه صرفاً سامان دادن امرآموزش بلکه اساساً غنا. تربیت است ،نتیجه

هدف مطالعه حاضر،  .تاست که تبلور و تجلی واقعی آن در یادگیري مداوم اس» یادگیري«بخشی ومعنا دهی به 

 .استتاثیرات آموزش عالی در عصر جهانی شدن بر توسعه پایدار از طریق آموزش مداوم و برنامه درسی بررسی 

مفهوم توسعه پایدار، نقش برنامه درسی  تحلیلی است که تالش شده –پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی 

هاي آن در پرتو  و ضرورت» مداومیادگیري «به ویژه نیاز، ها در توسعه پایدار و رویکردهاي یادگیري مورد  دانشگاه

هایی براي  در نهایت، توصیه و پیشنهادو مورد بحث قرار گرفته تحوالت به منظور توسعه آن در نظام آموزشی

  .پایدار ارائه خواهد شد توسعهنهادینه کردن 

 4، توسعه پایدار3، یادگیري مداوم 2برنامه درسی  :کلید واژه
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  مقدمه

 
به  ،در این گزارش ،توسعه پایدار. در گزارش برانت لند مطرح گردید 1987در سال  ، اولین بار،واژه توسعه پایدار

توسعه . گیرد با برطرف کردن نیازهاي نسل حاضر، نیازهاي نسل آینده را نیز در نظر می ،اي است که مفهوم توسعه

. پایدار به عنوان مفهومی فراگیر، ابعاد متفاوتی شامل ابعاد اقتصادي، زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی دارد

از  .عد ذکر شده ضروري استدر درازمدت، پایداري خود را حفظ کند، وجود تعادل بین چهار ب ،توسعه که این براي

هاي عموم مردم آن جامعه ارتباط دارد، آموزش می  دستیابی به توسعه پایدار در هر کشوري با آگاهی آنجا که

ي که ا بهترین سرمایه که این امر خود .)1385عباس پور، کارگري، مستوري، ( تواند در این امر بسیار مؤثر باشد

تواند فرایند ترقی و توسعه را در آینده تضمین  ي که میا ترین شیوه رد و مطمئنهاي آینده اهدا ک توان به نسل می

ي پایدار از  تحقق توسعه. ها را در پی داشته باشد که غنی سازي اندیشه یادگیري است، به نحوي آموزش و  ،کند

تحوالت تربیت شهروندانی جهانی است که  در مقابل مسیر آموزش عالی در عصر جهانی شدن، منوط به 

در این فرایند، تربیت . پذیر بوده، بتوانند درکنار یادگیري مستقل و مداوم، داراي مهارت و تخصص باشند انعطاف

برنامه هاي درسی به عنوان مهم ترین عنصر از طرفی، . از آن جمله است »آموزش« دارد که ساز وکارهایینیاز به 

تعیین کننده وغیرقابل انکاردر راستاي تحقق اهداف و  نقش ابزار آموزش براي تربیت یک چنین شهروندي، و

بنابراین برنامه درسی ابزاري در خدمت آموزش و آموزش، ابزاري در خدمت . کنند رسالتهاي دانشگاهها ایفا می

بنابرآنچه گفته شد، رسالت نظام آموزشی نه صرفاً سامان دادن امرآموزش بلکه . یادگیري و در نتیجه، تربیت است

  .است که تبلور و تجلی واقعی آن در یادگیري مداوم است» یادگیري«بخشی ومعنا دهی به  اً غنااساس

ي امروزه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به عنوان حوزه هایی که صالحیت کلیدي براي رشد و توسعه

در برنامه هاي درسی و فن دانشگاه ها باید در جهت تغییر . دارند، در نظر گرفته می شوند یادگیري مادام العمر

مفاهیم و . تعلیم و تربیت در راستاي آمادگی بیشتر افراد براي حضور در جامعه ي دانش محور گام بردارند

. رویکردهاي یادگیري مداوم به طور فزاینده ابزاري براي اصالح و نوسازي آموزش و سیستم هاي آموزشی است

ها و موسسات آموزشی و دانشگاهی کاهش شکاف بین یادگیري هدف مهم از رویکرد یادگیري مداوم در محیط 

ي برنامه). 1390و همکاران،  محمدي مهر( یادگیري مدرسه و دانشگاه و یادگیري در محیط کار است (رسمی

در یک فرایند یادگیري مداوم  درسی باید به سمت درگیر نمودن دانشجویان به عنوان مشارکت کنندگان فعال

      ).2006توکل، مورفی و ترابی،(مایندثمربخش ، حرکت ن

  هاي آنتوسعه پایدار و ویژگی

  :اینچنین است 1987ترین تعریف آن مربوط به سال تعاریف متعددي از توسعه پایدار ارایه گردیده که رایج

 دستیابی براي آتی، نسل يها ظرفیت ساختن متأثر بدون نسل حاضر، نیازهاي به دستیابی روند پایدار، توسعه «

اجتماعی، محیطی، : اند از بر اساس این تعریف، چهار مؤلفه اساسی و به هم مرتبط آن عبارت. »است نیازهایشان به

 ).2014یونسکو، (فرهنگی و اقتصادي

. هاي متعدد آموزش است نیست، بلکه همچون چتري براي شکل آموزش توسعه پایدار یک برنامه یا پروژه ویژه

) از لحاظ محتوایی و روشی(هاي آموزشی ها و نظامکند تا برنامهها را تقویت میر تالشآموزش توسعه پایدا
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-آموزش توسعه پایدار همه اجزاي نظام. اي که، در نوبه خود، از جوامع ناپایدار پشتیبانی کند گونه بازنگري شود، به

رنامه درسی، آموزش، یادگیري، گذاري و مشروعیت بخشی، خط مشی، منابع مالی، بهاي آموزشی، مانند قانون

آموزش توسعه پایدار بر یادگیري مادام العمر تمرکز دارد و این حقیقت . دهدارزیابی و غیره، را تحت تأثیر قرار می

ها در افراد و سازمان بسیاري از. یابدطول مدت زندگی تغییر می سازد که نیازهاي آموزشی افراد دررا روشن می

ها هاي مشارکتی، مضمونکارگیري روش براي مثال، معلمی با به(دهند پایدار را آموزش میسرتاسر جهان توسعه 

کند؛ یک خدمتگذار توسعه جامعه، افراد را از هاي توسعه پایدار را در تدریس دروس دوره ابتدایی تلفیق میو تم

دهد تا آب می به افراد آموزش می؛ یا یک خدمتگذار سالمت عمو)سازد حقوق کتمان  و یا انکار شده آنها آگاه می

  ؛ )2014یونسکو، ) (را از منابع پاك استخراج کنند

 ها و دانش مورد نیاز براي حفظ توسعه ها و ارزشها، قابلیتآموزشی که از طریق آن، یادگیرندگان مهارت

 کنند؛پایدار را کسب می

 خانواده، مدرسه، محیط کار، و (ی هاي اجتماعها و بافتآموزشی که همه سطوح تحصیلی و همه موقعیت

 گیرد؛را دربرمی) جامعه

 دهد و دموکراسی را بین افراد و جوامع  پذیر و پاسخگو را پرورش میآموزشی که شهروندان مسئولیت

 هاي خودشان را به نحو احسن انجام دهند؛مند شوند و مسئولیتبخشد تا از حقوق خویش بهره گسترش می

 ي مادام العمر است؛آموزشی که براي یادگیر 

 2003یونسکو، (دهدآموزشی که رشد و توسعه متوازن را در افراد پرورش می.( 

 

 هاي آموزش توسعه پایدارویژگی

 هاي زیربنایی توسعه پایدار است؛مبتنی بر اصول و ارزش 

 بر رفاه و خوشبختی چهار بعد پایداري تأکید دارد؛ 

 هاي تفکر سطح باال را تقویت کند؛یادگیري مشارکتی و مهارتکند تا از فنون متعدد تربیتی استفاده می 

 کند؛یادگیري مادام العمر را تقویت می 

 با منطقه و فرهنگ متناسب است؛ 

 ها و شرایط محلی است، اما اذعان دارد که برآوردن نیازهاي محلی غالباً پیامدها و مبتنی بر نیازها، دیدگاه

 المللی دارد؛اثرات بین

  گیرد؛و شخصی را دربرمی  رسمی، غیررسمیآموزش 

 شود؛طور مداوم سازگار می با ماهیت وسعت یابنده مفهوم پایداري به 

 دهد؛اي را اصل قرار میهاي محلی و منطقهمحتواي آن، درنظر گرفتن موقعیت، موضوعات جهانی و اولویت 

 نیکداري محیطی، نیروي کار گیري مبتنی بر جامعه، تحمل اجتماعیظرفیت شهري را بر اساس تصمیم ،

 دهد؛پذیر، و کیفیت خوب زندگی سازمان میسازش

 ها در شود، بلکه همه رشتهآموزش توسعه پایدار به یک رشته منحصر به فرد مربوط نمی. اي استرشتهبین

  ).2002یونسکو، (آموزش آن نقش دارند 
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. 

  آموزش عالی و توسعه پایدار

  

شرایط  ،تعبیر کرده» تجدد گرایی جامد«مقابل شرایط پیشین جهان که خود از آن در ) 2007(زیگموند باومن 

نامیده است؛ سیر حرکت از تجددگرایی جامد به تجدد گرایی سیال، افراد را » تجدد گرایی سیال«فعلی جهان را 

هاي  هاي بدیلی براي سازماندهی زندگی خود به چالش کشیده است؛ زیرا فرم براي یافتن شیوه

سازند، مؤسساتی که به نوعی حافظ تکرار روزمرگی هستند،  ساختارهایی که انتخاب افراد را محدود می(تماعیاج

توانند شکل خود را براي مدتی طوالنی حفظ کنند و سریعتر از زمانی که  ، دیگر نمی)الگوهاي رفتاري قابل قبول

در عرصه پرورش قابلیت آیند  ر در میشوند و به شکلی دیگ صرف ساخته شدن آنها شده، از هم پاشیده می

هاي  ، مؤسسات آموزش عالی را با چالش»تجدد گرایی سیال«هاي آینده تصمیم گیران و متخصصان، دوران  نسل

کند مفهوم سازي  اي را تجریه می مهمی مواجه ساخته است؛ زیرا در شرایطی که دانش، وضعیت ناپایدار و شکننده

هاي دانش خطی که به طور سنتی کارشناسان متخصص ارائه  رسد و نظریه ر میمجدد دانش عینی، ضروري به نظ

  . شوند اند به چالش کشیده می داده

به طور کلی، نظام (هاي سنتی که پیش از این مؤسسات آموزش عالی  در دوران تجدد گرایی سیال، انواع قابلیت

التغیر تولید  انداز دایم به این ترتیب، چشم. هستنداند، منسوخ گردیده یا در حال منسوخ شدن  ارائه کرده) آموزشی

: دهد؛ از جمله این پرسش که هاي چالش برانگیزي را پیش روي مؤسسات آموزش عالی قرار می دانش، پرسش

نمایند و  هاي مورد نیاز پایداري مجهز می هاي آینده متخصصین را با قابلیت مؤسسات آموزش عالی چگونه نسل

ها دقیقاً چیست؟ رویکرد قابلیت محور به دنبال چیزي است که باید یادگرفته شود، نه آنچه  یتمنظور از این قابل

اي که افراد باید به  هایی براي عمل کردن، مفاهیم و راهبردهاي حل مسئله که باید تدریس شود؛ یعنی توانایی

  .)407: 1393رباط جزي ، (عنوان نتیجه فرایند یادگیري کسب کنند

  مورد نیاز توسعه پایدار از نظر یونسکو نیز عبارت است از هاي  قابلیت

 یادگیري چگونه یاد گرفتن  

 یادگیري براي زندگی با دیگران  

 یادگیري براي عمل  

 یادگیري براي زیستن  

براي مثال، . هاي آموزشی توسعه پایدار در حال پیشرفت است رسد که رویکرد قابلیت محور در حوزه به نظر می

هاي تدریس و  هاي روش به منظور شناسایی انواع محتوا و نیز تجدید نظر در نظریه 2008ر سال کنگره آمریکا د

  . میلیون دالري را به تصویب رساند 50یادگیري در آموزش عالی، بودجه 

 

  ها در توسعه پایدار  نقش برنامه درسی دانشگاه

آن با نیازهاي توسعه باید آموزش در دو سطح   و براي تعیین رابطه داردي تنگاتنگ با توسعه ا  امروزه، آموزش رابطه

آموزشی وجود  نظامهایی که خارج از  اصالح ساختار اقتصادي و اجتماعی و محرك) 1: به طور همزمان عمل کند
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و یی ااصالح کار)2است؛ طور وسیعی تعیین کننده ساختار و میزان تقاضاي کلی براي آموزش  هب ؛ این کاردارند

ها، تغییر ساختار نظام آموزشی، ارتقاي  آموزشی از طریق ایجاد تغییرات متناسب در محتواي دوره هاي نظامکفایت 

کلی مناسب درخور و تعیین یک روش  هاي نظاماز طریق اجراي  ،بنابراین. يا آموزش حرفه هاي روشمقررات و 

یکی از مهمترین مسایلی . موزش و توسعه برقرار ساختاي مثبت بین آ رابطه با موفقیت، توان ریزي می برنامه براي

مهارت نیروي انسانی و جایگاه آموزش در  مسئلهاند،  ریزان توسعه اقتصادي با آن مواجه که مدیران و برنامه

رو است که، با توجه به تحوالت اقتصادي، سیاسی و آن  از پیچیدگی این امر. پیشرفت اقتصادي و توسعه است

تعیین نقش و میزان  رو، از این. آید دست می هریزي کلی، کمی سخت ب هاي برنامه اخت دقیق روششن علمی کشور،

  .استهاي اساسی  نیازمند تحقیق و بررسی »تأثیر آموزش در توسعه«

در دنیاي پیشرفته، دانشگاه موجد عواملی نظیر رشد فناوري، توسعه اقتصادي، گسترش دامنه آموزش تخصصی و 

دست آمده است و دانشگاهیان در سایه  هاي علمی گسترده و ارائه و کاربرد نتایج به پژوهش کاربردي، انجام

توان گفت که در  به جرأت می. کنند آموزش و پژوهش به ایجاد و گسترش عوامل مزبور کمک شایان توجهی می

رهبر، (سانی نبوده است هاي سازنده  در جوامع ان تاریخ بشر هیچ عاملی همانند آموزش عالی، بانی و ناشر تحول

هاي درسی به عنوان جزئی از نظام کالن آموزشی عالی نیز تحت تأثیر تحوالت جهانی قرار گرفته  برنامه). 1389

سرعت، گستردگی و عمق تحوالت . هاي درسی سخن به میان آورد توان از مبانی برنامه به همین خاطر می. است

  ).1384روز و همکاران، (است  اخیر  نظام آموزشی را به چالش فراخوانده

توان در  ریزي در آموزش را می مندي از برنامه بهره .ریزي یک جریان طبیعی در جوامع بشري است برنامه

در خدمت  مدرسه«نام  هطرحی ب ،افالطون در کتاب جمهوري. هاي تاریخی مالحظه نمود ترین دوران قدیمی

   .را پیشنهاد کرد »اجتماع

عنوان مهمترین عامل رشد و پویایی جوامع بشري، همواره با رویکردهاي متفاوتی مورد توجه برنامه درسی، به 

شامل   5ریزي درسی برنامه). 1387ویسی،فتحی واجارگاه، (اندیشمندان و صاحبنظران علوم تربیتی بوده است 

ها و  رفتار یادگیرنده هاي یاددهی و یادگیري به منظور ایجاد تغییرات مطلوب در سازماندهی یک سلسله فعالیت

 درسی هتعریف جان کر از برنام زمینه،در این )1381یار محمدیان، (ارزشیابی میزان تحقق این تغییرات است 

که توسط  داند می هایی درسی را تمام یادگیري هجان کر برنام. شروع مناسبی براي ما باشد هنقط شاید بتواند

 ، چهفردي ، خواهها به صورت گروهی باشندخواه این یادگیري ؛شوندریزي و هدایت میبرنامه و مدارس مؤسسات

اسدیان عباس به نقل از 10: 1983، کلی( آنبیرون از محیط  و چهمدارس اتفاق بیفتد  مؤسسات و در داخل

. هاي مختلف برنامه درسی وسایل رسیدن به مقاصد آموزش هستند درحقیقت، کلیه قسمت). 1391 بالغی،

ته شد، رسالت نظام آموزشی نه صرفاً سامان دادن امرآموزش بلکه اساساً غنابخشی ومعنا دهی به بنابرآنچه گف

  .)375: 1393محمد امین زاده ،( است که تبلور و تجلی واقعی آن در یادگیري مداوم است» یادگیري«
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  یادگیري مداوم

کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه براي یونسکو یادگیري مداوم را به عنوان یک مفهوم اساسی براي کلیه ي 

  اعمال در سیاست هاي آموزشی آنان مفید می داند

 یادگیري«، »مادام العمر یادگیري«، »دردوران زندگی یادگیري« :تحت عناوین دیگري مانند مداوم،یادگیري 

یا فرایند؟ و باالخره  مداوم چیست؟ آیا یک روش است یا یک ابزار؟ مقصد است یادگیري .هم آمده است» مستمر

مداوم، داراي کلیتی است که همه  که یادگیريها باید گفت  در پاسخ به این پرسش محدوده آن کدام است؟

 را با محیط محیط رسمیخارج از  یادگیري هاي گیرد و در پی آن است تا محیط سطوح و مراحل سنی را در برمی

مداوم بیانگر آن است که هر  یادگیري .را از بین ببرد ريیادگی ارتباط دهد و مرزهاي تصنعی رسمی یادگیري

دیگر جایگاه منحصر تعلیم و تربیت حیط آموزشی م ،در نتیجه ،است و یادگیري بالقوه یک محیططور  به محیطی

این نوع . گیرد آموزش مداوم داراي جامعیتی است که کلیه اجزا و عناصر آموزشی و پرورشی را در برمی«. نیست

شود،  آموزش، نظام آموزشی خاصی نیست، بلکه بستري است که هر طرح آموزشی جامع بر مبناي آن ایجاد می

محمد امین زاده و (» ه هر یک از اجزاي تشکیل دهنده نظام تربیتی باشدلذا باید زمینه ساز پیشرفت و توسع

  .)375: 1393همکاران،

المللی توسعه تعلیم و تربیت، پس از اتمام گزارش تحقیقی خود که درکتاب  رییس کمیسیون بین ادگارفور

 ،پتروفسکی و دیگران(مداوم غافل نمانده است یادگیري  آمده است، ازموضوع براي زیستن ارزشمند آموختن

داراي این مزیت ارزنده بودکه مفهوم آموزش در طول عمر را  ،)1972(  این گزارش در زمان خاص خود). 1356

پس  ،هاي متعددي مواجه بود، به خوبی نشان داد؛ مفهومی که هنوز در شرایطی که نظام آموزشی سنتی با چالش

ژاك دلور، رییس قبلی کمیسیون . وپرورش باقی مانده استازگذشت یک ربع قرن، محور اساسی و چالش آموزش 

منتشر ) 1996(» ،گنج درونیادگیري«: ، طی گزارشی که تحت عنوان21قرن  ش برايالمللی آموزش و پرور بین

هیچ یک از استعدادهاي  هاکند تا به کمک آن را زیر بناي آموزش و پرورش معرفی می بنیانچهار ، کرده است

ها  این بنیان. به فعلیت برسد نهاد هر انسانی نهفته است، بالاستفاده باقی نماند و اي در گنجینه انسانی که همچون

یادگیري  .4زیستن؛ باهم یادگیري براي . 3؛ انجام دادن یادگیري براي. 2؛ دانستنیادگیري براي  :اند از  عبارت

بر این باور است که انسان یک هستی زنده وایتهد نیز با بی مرز تلقی کردن جهان ). 1375دلور، (براي زیستن 

هاي  او باید از جمیع فرصت. وي را برانگیزد و هدایت کند» یادگیري خود«است و آموزش و پرورش الزاماً باید 

ي ها »بودن«استفاده کند و به منزله یک فرایند، انسان را از وضعی به وضع دیگر و از  عمر فراهم آمده در سراسر

و خودآموزي در طول یادگیري  خوداتکایی،به معنی  مداومیادگیري . هاي نامحدود، مبدل سازد »شدن«محدود به 

باید طوري تربیت شوند که به مطالعه عادت کنند و آن را یکی از اساسی ترین نیازهاي  یادگیرندگان. زندگی است

نتیجه، آموزش مداوم نه روش و نه در .نوعی تعهد به خود آموزي است ،مداوم،در حقیقت یادگیري .خود بدانند

  .تربیت است ،در نتیجه ،ویادگیري  ابزار بلکه یک فرایند کلی است و روح آموزش،

. شود نام برده می» انفجار اطالعات«  عنوان بااي است که از آن  چالشی که انسان امروزي با آن روبرو است، پدیده

صرف نظر از . از نویسندگان و صاحبنظران قرار گرفته استآثار این تغییرات و تحوالت دست مایه کار بسیاري 

آثار این تحوالت و  :کند بیان ابعاد این تحوالت، نتیجه آن، طرح دو پرسش اساسی را اجتناب ناپذیر می
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ها بر نظام آموزشی چیست؟ و نظام آموزشی چگونه با این چالش باید روبرو شود؟ در پاسخ به پرسش  دگرگونی

  :ده قابل ذکراست اول، سه اثر عم

 دانیم آنچه ها صرفاً بدین معنی است که ما نمی مقیاس انباشت دانش در همه زمینه :انباشت بیش از حد دانایی. 1

بندي کرد؟  توان طبقه به دانشجویان انتقال یابد چگونه انتخاب کنیم؟ چگونه سیل اطالعات را می را که باید

  انتقال داد ؟هایی باید آنها را  چگونه و با چه شیوه

با . دایم در حال نو شدن است به طور این پدیده حاکی از آن است که سیل اطالعات :پدیده ناهمزمانی. 2

، حتی با اي که امکان به روز کردن آن شود، به گونه ها اصالح می ایده ،گسترش دانش جدید و کهنه شدن آن

  .دشوار است بازآموزي، نیز

اجتماعی به دور  آموزند که ازنیازهاي فردي و ان مسایلی را مییادگیرندگ ،ویژگی برمبناي این :نامناسب بودن. 3

کینگ (سازد نیاز بازارکار آماده نمی ا برايافراد ر ،اي در اغلب موارد حرفه - هاي فنی حتی آموزش. است

  .)1374واشنایدر،

یا  ، وود را از تغییرات دور نگهداردیا باید خ ؛نظام آموزشی دو راه دارد باید گفت که اما در پاسخ به پرسش دوم

راه حل نخست نه منطقی و نه امکان . مجهز کند مقابله و مواجهه با تغییرات مهیا وبراي  رایادگیرندگان بتواند 

و امکان  ؛توان انکار کرد منطقی نیست، چرا که واقعیت حجم تغییرات وماهیت شتابنده آن را نمی. پذیراست

تصور این که نظام آموزشی نیاز به  پس. نمودتوان کنترل  پذیرنیست، زیرا مرزهاي ارتباطی عصر جدید را نمی

مواجهه با تغییرات ندارد و یا نباید تغییر کند، اشتباه است لذا قسمت اعظم این تغییرات ضرورتاً باید، نه به قصد 

این  ؛کهنه، بلکه به جهت و هدف بی تناقض و منطقی هدایت شوددنبال کردن اهداف  براي آراستن نظام و آن هم

دنیاي آینده به افراد کم سواد یا بی سواد نیاز ندارد که کارهاي تکراري « ،به بیان تافلر. ضرورت دنیاي پیشرو است

در هاي مهم و دقیق دست بزنند و راه خویش را  انجام دهند، به افرادي نیازمند است که بتوانند به داوري

هاي تازه پیدا کنند و بتوانند روابط جدید را در واقعیتی که در حال تغییر است، تمیز و تشخیص دهند  محیط

یکی از کلیدهاي ورود به قرن بیست و یکم تلقی » در طول زندگی یادگیري«مفهوم  ،از این رو). 1372تافلر، (

  .شده که نیل به آن مستلزم، راهکارها و عملی کردن آن است

اگر جوانان بخواهند در جهان در . شودیش یادگیري مداوم در آموزش به عنوان امري حیاتی در نظر گرفته میگرا

ي نزدیک، با به همراه داشتن دانش غنی ، پیشرفت و رشد نمایند، باید براي آموزش حال تغییر امروزي و در آینده

ي یادگیري مداوم در سیاست هاي یان گذشته واژهدر طول سال. و یادگیري به طور همیشگی و مداوم اقدام نمایند

گردد، دامنه آن از شانس دوم براي آموزشی در همه جا حاضر شده است و به شیوه هاي مختلفی تفسیر می

تحصیل و ارتباط آموزش ثانویه و ثالث با صنعت تا مرز تفسیري وسیع تري که با شیوه هاي درگیري افراد با 

  )2003، 6بریس و ویدرس(ندگی آنان سرو کار دارد،کشیده شده استآموزش در سرتاسر مراحل ز

فرهنگ یادگیري . یادگیري مداوم مترادف نوینی براي یادگیري است و دستاورد رشد تصاعدي اطالعات است 

در روند ). 2006سنگستاك و ماکسهام و دویر،(ها براي پرورش یادگیرندگان مداوم حیاتی استحمایتی در دانشگاه

به ارتباط هاي افقی و همسطح بین فراگیران ) یادگیري سنتی(شاگردي  -ري مداوم ارتباط عمودي معلمیادگی

                                           
6 -Bryce7&Withers 
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یابد که به افزایش تعامالت بین فردي و در یادگیري مبتنی بر همکاري و حالت هم افزایی تغییر می

یادگیري سنتی و ) 1(در جدول ). 1394به نقل حسینی ، 1389افضل نیا و همکاران ، (کندپیدا می)سینرژي(

  .یادگیري مداوم مقایسه شده اند

 
  یادگیري مداوم در مقابل یادگیري سنتی: 1جدول

  یادگیري مداوم  یادگیري سنتی

  مربیان هدایت کننده به سوي منابع دانش هستند  معلم منبع دانش

  افراد از طریق عمل می آموزند  کنندیادگیرندگان دانش را از معلم دریافت می

  افراد در گروه ها و با همدیگر می آموزند  )فردي(گیرندیادگیرندگان با خودشان یاد می

  مربیان برنامه هاي یادگیري انفرادي را شکل می دهند  دهندي یادگیرندگان کار یکسانی را انجام میهمه

شود تا مانع پیشرفت و آزمونها به دانش آموزان داده می

تا زمانی که دانش دسترسی به دانش بیشتر شوند، 

آموزان به طور کامل در مجموعه اي از مهارتها تسلط 

  .یابند

سنجش براي هدایت راهکارهاي یادگیري و شناسایی 

  شودمسیرها براي یادگیري بعدي به کار گرفته می

معلمان اموزش اولیه به عالوه آموزش ضمن خدمت 

  .موقت، دریافت می کنند

ر هستند، آموزش اولیه و مربیان یادگیرندگان مادام العم

  رشد حرفه اي مداوم به یکدیگر متصل هستند

یادگیرندگان خوب شناسایی و مجاز به ادامه تحصیل 

  می شوند

افراد در طول زندگی به فرصت هاي یادگیري دسترسی 

  .دارند

  

  بحث و نتیجه گیري

سرتاسر جهان به این اصل مهم  هاي آموزشی درآموزش توسعه پایدار یکی از ضروریات سده حاضر است و نظام

دهد که آموزش مبتنی نتایج تحقیقات نشان می. توجه دارند که دعوت براي توسعه پایدار، یک دعوت جهانی است

جاي تمرکز بر  آمیز نخواهد بود؛ بلکه باید بهبر محتوا یا همان رویکرد یادگیري در مورد توسعه پایدار موفق

ترین  بشر در قرن بیست و یک با یکی از مهم.موقعیتی تأکید شود اوم ومد هاي کالسی بر یادگیريآموزش

براي افرادي که توانایی اثر گذاري و قدرت . هاي حیات اجتماعی، یعنی تغییر مداوم، رو به رو است چالش

مورد همسویی با این تغییرات را داشته باشند، باید نظام یادگیري به طور اعم و نهاد آموزش رسمی به طور اخص، 

دنیاي آینده به افراد کم سواد یا بی سواد نیاز ندارد که کارهاي تکراري انجام «به بیان تافلر  .توجه قرار گیرد

دهند، به افرادي نیازمند است که بتوانند به داوري هاي مهم و دقیق دست بزنند و راه خویش را در محیط هاي 

  )1375تافلر ،(واقعیتی که در حال تغییر است ، تمیز و تشخیص دهند تازه پیدا کنند و بتوانند روابط جدید را در 

به عنوان یکی از کلیدهاي ورود به قرن بیست و یکم تلقی شده است » یادگیري در طول زندگی«از این رو مفهوم 
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در نظام  اهم راهکارهایی که می تواند، یادگیري مداوم را. که نیل به آن مستلزم، راهکارها و عملی کردن آن است

 تحول در روش هاي تدریس. 2»یادگیري«به » یاددهی«گذر از  .1 : آموزشی توسعه و تعمیق بخشد ، عبارتند از

رشد خالقیت در فرآیند . 5 تقویت یادگیري مشارکتی. 4 تقویت انگیزه هاي دانش آموزان در جریان یادگیري .3

تنوع . 8 تحول در سازماندهی برنامه هاي درسی. 7 انتوجه به آموزش کارکنان سازمان به ویژه معلم .6 یادگیري

 ارتقاء مقوله هنر و زیباشناسی در برنامه درسی وتدریس. 9 بخشی به منابع و مآخذ مورد مطالعه دانش آموزان

هاي آموزش  ما، نظام حال، با ظهور الگواره پایداري و تغییر فرضیات بنیادین .است رشد تخیل و آینده نگري.10

عالی نیز باید ساختارهاي خودرا با شرایط منطبق سازند و تغییراتی فراتر از اصالحات جزئی برنامه درسی و یا 

هاي درسی، به عنوان جزئی از نظام کالن آموزشی عالی،  برنامه. پژوهش در خصوص مسایل پایداري اعمال نمایند

هاي درسی به میان  توان سخن از مبانی برنامه به همین خاطر، می. تتحت تأثیر تحوالت جهانی قرار گرفته اس

دست اندرکاران تعلیم و . سرعت، گستردگی و عمق تحوالت اخیر  نظام آموزشی را به چالش فراخوانده است. آورد

به هاي جدید  ریزي کنند و خود نیز ضمن کسب اطالعات و آگاهی تربیت باید، همزمان با این تغییرات، برنامه

یکی از موارد که باید مورد توجه قرار گیرد برنامه درسی . هاي مناسب و نوین آموزشی و پرورشی مجهز شوند روش

هایی تدوین شود و با دنیاي جدید و در حال تغییر و شتابان تناسب  است که خود باید بر مبناي کارکردها و هدف

هایی براي یادگیري دست یافت که  حل توان به راه می کارگیري هوشمندانه نظریات یادگیري، با به. داشته باشد

یکی از » در طول زندگی یادگیري«مفهوم  .کند هاي قرن بیست و یکم و جهان در حال تغییر را بر آورده می نیاز

 یادگیري .کلیدهاي ورود به قرن بیست و یکم تلقی شده که نیل به آن مستلزم، راهکارها و عملی کردن آن است

دیگر حیط آموزشی م ،است و در نتیجه یادگیري بالقوه یک محیططور  به نگر آن است که هر محیطیمداوم بیا

آموزش مداوم داراي جامعیتی است که کلیه اجزا و عناصر آموزشی و «. جایگاه منحصر تعلیم و تربیت نیست

که هر طرح آموزشی  این نوع آموزش، نظام آموزشی خاصی نیست، بلکه بستري است. گیرد پرورشی را در برمی

باید زمینه ساز پیشرفت و توسعه هر یک از اجزاي تشکیل دهنده نظام  رو، ؛ از اینشود جامع بر مبناي آن ایجاد می

ال از ؤس) 1 :توان به این صورت نام برد براي توسعه پایدار را می چند چیز مورد نیاز برنامه درسی. »تربیتی باشد

باید نقطه مرکزي هر خط مشی آموزشی ) یا دانشگاه بیاموزندمحیط آموزش د در آنچه که یادگیرندگان بای(دانش 

 ،دانش درباره جهان در برنامه درسی باید شامل مفاهیمی فراتر از آنچه اشخاص خود درباره جهان دارند )2؛ باشد

افراد  و دانشی کهاساسی بین آن دانشی که توسط دانشمندان تفاوتی محتواي برنامه درسی باید  دانش و )3؛ باشد

زم است برنامه درسی شامل دانشی فراتر از ال) 4 ؛ل باشدیقا ،آورند دست می هروزمره در جامعه یا محیط کار ب

. مفهومی از جهان بسازند بپردازند و خودخود به کشف محیط  که و افراد را قادر سازد باشدمعلومات روزمره 

یادگیري براي زندگی با ) 2یادگیري چگونه یادگرفتن، )1: است از هاي مورد نیاز توسعه پایدار عبارت  قابلیت

  .یادگیري براي زیستن) 4یادگیري براي عمل کردن، ) 3دیگران، 
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  پیشنهادها

 هاي درسی اجرا شود یا به دروس خاصی محدود گردد، بلکه باید با آموزش توسعه پایدار نباید در کنار برنامه

  .ها تلفیق شوددورهها و همه دروس و در همه رشته

 ها انتظار  آموزش عالی باید یک پارادایم براي فائق آمدن بر این محیط در حال تغییر داشته باشند، از دانشگاه

  .هاي شهروندي جهانی آماده کنند رود که فارغ التحصیالنی با مهارت می

  اهداف و  مدنظر باشد؛در بهسازي برنامه درسی، مشارکت صاحب نظران و استادان، دانشجویان و جامعه

هاي فردي با اهداف و دیدگاه آموزش عالی و جامعه همسو شود؛ الزم است که پایداري در تمام  ارزش

 .هاي هیئت علمی و دانشجویان ادغام گردد هاي دانشگاهی و الزامات آموزشی، همچنین در پژوهش رشته

 بنابراین، در . آمیز نبوده استموفق) وريمحتوا مح(هاي درسی سنتی آموزش توسعه پایدار در قالب برنامه

مانند مبتنی بر  با رویکرد یادگیري مداوم هاي درسی جدیدهاي درسی سنتی به برنامهصورت تغییر برنامه

 .توان با نگاهی تلفیقی، توسعه پایدار را آموزش دادمسئله، می
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  هاي مطرح در طرح پایدیا به عنوان عناصر یادگیري در آموزش مادام العمر گیري از روش بهره

 

 3پروین خزامی 2، محمدحسن میرزا محمدي1مریم غفارزاده

  

  

 چکیده

لفه ؤبه عنوان عناصر وم)دلرآ مریمورت( ایدیمطرح شده در طرح پا يازروش ها يریپژوهش بهره گ نیا یهدف اصل

 .استفاده کردند یلیتحل -یفیهدف محققان از روش توص نیبه ا یابیدست يبرا .موزش مادام العمر بودآدر ییها

ن آعناصر مطرح  و آن تشریحزمینه هاي تاریخی  .اسناد و مدارك شرح داده شد با استفاده از ایدیطرح پا، نیبنابرا

همچون لزوم توجه به آموزش  ییها یژگیطرح و نیدر ا پژوهشگران دریافتند که. قرار گرفتو بررسی مورد توجه 

 يموزش هاآاز  يریو جلوگ برالیپرورش ل موزش وآتوجه به  ،یموزشآبرابر  يفرصت ها جادیا ،یو پرورش عموم

و  قوه استدالل در پرورش یپرورش بعد عقالن به منظور کیالکتیاستفاده از روش د کید عمده بروتأ ،انهیجوسود

موزش مداوم رویکردي است افراد را قادر می سازد بنابراین، با توجه به اینکه آ .گیردر می مورد توجه قراقضاوت 

ایی در طول را براي زیستن و شکوفواع وظایف انسانی و اجتماعی خویش ان ،اي اولیهکه با کسب دانش و مهارت ه

دالل و تموزش و پرورش عمومی ضروري است و همچنین پرورش قدرت اسپس توجه به آ .دگی کسب کندزن

موزش مداوم فراهم آ را جهت نهیزم ساختن چارچوبی براي یادگیري چگونه یادگیري است که  این عناصر ،تفکر

  .سازند یم

  روش دیالکتیک  عمومی،موزش ، آآموزش مادام العمر ا،یدیطرح پا :لیديک يواژه ها

    

                                                 
 ).مسؤل  نویسنده( m.ghafarzadeh1@gmail.com، دانشگاه شاهد، دانشجوي دکتري فلسفه تعلیم و تربیت -1
 mirzamohammadi@shahed.ac.ir دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهددانشگاه شاهد، -  2
 p.hkazamy2@gmail.comفرهنگیان اهواز، کارشناس ارشد فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه  -3



 

 

 هشتمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه آموزش و یادگیري مداوم 

 چمران اھواز دانشگاه شھید
 ١٣٩۵اسفند  ۵و  ۴

 

١٠٢١ 
 

 
 مقدمه

تعلیم و تربیت قدمتی به بلنداي تاریخ بشریت داشته و از جمله نیازهاي اساسی جوامع در طول حیات انسان می 

هاي بشري نام  فیلسوفان و اندیشمندان تربیتی همواره از تعلیم و تربیت به عنوان یکی از مهم ترین فعالیت. باشد

تاریخی تحوالت نظریات تربیتی می توان گفت، درطول تاریخ و از آغاز پیدایش  با نگاهی گذرا به سیر. اند برده

نظریات فلسفی تعلیم و تربیت و به دنبال آن تکوین فلسفه هاي تعلیم و تربیت، کارشناسان و مربیان بزرگ 

زیرا  ). 1386کراور،  اوزمن و(اند کار به چالش گذاشته تربیتی، ایده ها و افکار خود را در قالب خطابه، نوشتار و راه

ي مناسبات اجتماعی نیاز به آماده کردن هر چه  گسترش روز افزون ساختار جوامع در طی قرون متمادي و توسعه

 خود وتجربه کرده  راآگاهی ند تغییر در انسانهایی که بتوان .ها را در جوامع در حال رشد می طلبد بیشتر انسان

این زمینه می تواند  بهرگیري ازنظریات و طرح هاي تربیتی در.سودمند درك کنند جدید و جامعه را از راه هاي

از جمله . مشاهده و بررسی شده اند آن هازمایش و عمل گذاشته شده و نتایج بوته آطرح هایی که در  .مفید باشد

توسط   این طرح .به اجرا در آمد طرح پایدیا بود طرح هایی که در ارتباط با تعلیم و تربیت در قرن بیستم 

منظور از پایدیا فضیلتی است که کودك  .اي یونانی است واژهپایدیا . اجرا گذاشته شدبه  و همکارانش4مورتیمر آدلر

کند و آن عبارت است از تشکیل عادات نیک و ابتدایی ترین احساسات یعنی لذت، مهر، الم و  در آغاز کسب می

پژوهشکده حوزه و دانشگاه، (رددبعداً در او پدید می آید هماهنگ گکینه به صورتی که خود به خود با عقل که 

1391.( 

  

 بیان مسئله

نظر به آن که یادگیري مربوط به دوران آموزش رسمی نبوده بلکه امري پیوسته و مداوم در تمام عمر می باشد 

نیاز برآن است که براي اجرایی نمودن یادگیري همگانی و مادام العمر به دیدگاههایی که در این زمینه طرح ها و 

صول پایدارگرایی سنخیت دارد داراي اهداف و طرح پادیا که با ا. روش هایی را ارائه نموده اند توجه شود

هاي آموزشی  هایی نظیر لزوم پرداختن به آموزش و پرورش عمومی، حق برخورداري همه کودکان از فرصت روش

دیالکتیک، پرورش قدرت عقالنی و  تأکید بر استفاده از روش توجه به آموزش و پرورش لیبرال ویکسان، 

از دیدگاه آدلر هدف کلی از یادگیري آموزش عمومی و ). 1997ک، گوت(جلوگیري از تخصص گرایی است

اي آماده  دیالکتیک آن است که دانش آموزان را براي یادگیري در سراسر زندگی یعنی پس از آموزش مدرسه

هاي پادیا که به  برهمین مبنا، در این تحقیق با بهره گیري از روش. نماید و زمینه ساز آموزش مادام العمر گردد

 .ایم روند آموزش مادالعمر منجر خواهند شد، پرداخته

  

 هدف تحقیق 

 .هاي مطرح در طرح پایدیا به عنوان عناصر مؤثر بر یادگیري مادام العمر گیري از اهداف و روش بهره 

  

                                                 
4-Adler 
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 سؤاالت پژوهش 

 یادگیري ماداالعمر داراي چه خصوصیاتی است؟ -

 ؟چگونه استویژگی ها ،اهداف و روش هاي طرح پایدیا   -

 چه عناصري از طرح پایدیا منجر به یادگیري مادالعمر می شوند؟ -

 روش تحقیق 

هدف روش تحلیلی فهم و بهبود بخشیدن  .تحلیلی است- توصیفی  از نوع  و کیفیروش پژوهش در تحقیق حاضر

صد را بیان می اقما تجربه را تفسیر می کنیم، ه نکه بر حسب آ. یا ساختار مفهومی استبه مجموعه مفاهیم  و

مورد نیاز سناد و مدارك کلیه ابا توجه روش پژوهش  .)2016لکتسر،ب( داریم و مسائل را ساخت بندي می کنیم

محققان در این . اند      اي جمع آوري شده به روش کتابخانه هاي مفهومی آن  لتارتباط با طرح پایدیا  و دال در

دسته بندي و تجزیه و تحلیل  و موارد را مورده رویکرد مطرح پرداختپژوهش پس از جمع آوري مدارك به بررسی 

 .ندو به نتیجه گیري رسید نمودهاستنباط  قرار داده

  

 یافته هاي پژوهش

 ؟است داراي چه خصوصیاتیمادام العمر  یادگیري): 1سوال 

می توان در شرق، هم چون گرچه رگه هایی از این آموزش را . آموزش مادام العمر سابقه اي بسیار طوالنی دارد

ایران باستان، هند، چین و  مصر به طور مسلم از ادوار مختلف تاریخ  نظاره کرد، لیکن ریشه هایی از این آموزش 

زمانی که سقراط به آموزش و آگاه کردن جوانان آتنی از دام . را نیز می توان در یونان باستان جست و جو کرد

هدف اصلی افالطون نیز، هم چون استاد خود . یز سوفیستی نظر داشته استآموزش هاي سودجویانه و منفعت آم

به ) حاکمان حکیم(پرورش بزرگساالنی است که بتوانند با بهره گیري از عقل و خرد در کسوت مدیران جامعه 

تولد تا تعلیم و تربیت در نظر افالطون فرآیندي تدریجی است که از ابتداي . پاسداري از مدینه فاضله قیام کنند

این دیدگاه باعث شده که وي را پیش قراول آموزش و پرورش بزرگساالن و آموزش مداوم . آخر عمر ادامه می یابد

لیم و عدر قرن حاضر نیز فیلسوفان تعلیم و تربیت ضمن ارائه نظریات تربیتی خویش به ت ).1374تفضلی، ( بنامند

مضمون اینگونه اشاره شده  نیل به این) 1891( 5ربیت وایتهددر فلسفه تعلیم و ت .تربیت مداوم اشاره داشته اند

می خورد که در هر لحظه و در هر  زمان چنان رقم -ماهیت انسان به عنوانیک ارگانیسیم در ابعاد فضا است که، 

، نخستین ویژگی تعلیم و تربیت، در فلسفه تربیتی او آن است .مکانی می تواند یک فرصت آموزشی داشته باشد

بنابراین یادگیري مادام  ).1388زیبا کالم ،(صورت می گیرد مادام العمر  به طور تعلیم و تربیت عام است وکه 

رویکردي . العمر گستره ي وسیعی را از دوران کودکی تا بزرگسالی و در تمام طول عمر شخص در بر می گیرد

نواع وظایف انسانی و اجتماعی خود را براي است که افراد را قادر می سازد با کسب دانش و مهارت و نگرش الزم، ا

و در حوزه آموزش و پرورش داراي جامعیتی  زندگی انجام بدهندزیستن، شکوفایی و ویژگی هاي خطیر در طول 

                                                 
5-Whitehead 
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 .کلی است که می تواند کلیه اجزا نظام آموزشی را دربرگیرد

. بر مبناي آن ایجاد می شود این نوع آموزش، آموزش خاص نیست بلکه بستري است که هر طرح آموزش جامع 

). 1385زاده،  ابراهیم. (لذا باید زمینه ساز پیشرفت و توسعه ي هر یک از اجزاء تشکیل دهنده نظام تربیتی باشد

که شخص پیوسته  یعنی این. براین مبنا، یادگیري مادام العمر به معناي پیوستگی و تسلسل در امر یادگیري است

لذا . نوع یادگیري در اصل یادگیريِ یادگیري، یا یادگیري براي یادگیري است و این. در حال یادگیري باشد

می توان به آن یادگیريِ چگونه آموختن، یادگیري در سراسر . محدوده وسیع ز گهواره تا گور را در بر می گیرد

یادگیريِ  .رز نامید مزندگی، یادگیري فارغ از انتخاب، یادگیريِ خود راهبر یا خود حمایتی و یادگیريِ بدون حد و 

که فرصت هاي یادگیري براي همه، صرف نظر از سن و وضعیت  ی استعمر مجموعه اي گسترده ازاهدافمادام ال

 .وردمی آوجود  به قابل دسترسی

 ادام العمري آموزش م محورهاي عمده

 : می توان به موارد زیر به عنوان محورهاي اساسی آموزش و پرورش مادام العمر اشاره کرد

 ؛ مرز و سواد اطالعاتییادگیريِ بدون حد و 

 باشند؛نش کاشفان و سازندگان دا و معلمان می توانند به عنوان ،که در آن دانش آموزان یادگیري 

 پیوستگیِ یادگیريِ افراد؛ 

 آن بر عهده ي خود شخص است؛  یادگیري که مسئولیت

 به ارتباطات افقی و هم سطح بین فراگیران تغییر می یابد؛  )معلّم و شاگرد(یادگیري که در آن ارتباطات عمودي 

تطابق فرد با و  گی افزایش می دهندیادگیري که در آن افراد به طور پیوسته دانش، مهارت و عالیق شان را در زند

 .شغلیدر عرصه پیشرفت  وزندگی  محیط 

 ضرورت آموزش مادام العمر 

  : ن به موارد ذیل  اشاره کردااز موارد عمده ي ضرورت آموزش مادام العمر می تو

ـ افراد توانمندي هاي فکري الزم را براي استدالل، تفکر انتقادي کسب می کنند و با کمک دیگران به ساختن 

 چارچوب براي یاد گرفتن چگونگیِ یادگیري اقدام می کنند؛ 

اعضاي آگاه جامعه در اختیار آنان قرار می  به مثابه شهروندان و ایفاي نقش مبانی مستمر در رشد حیات شغلی ـ

 د؛ گیر

ي دانش، مهارت ها، عالیق و فرصت هاي یادگیري در زندگی در فرآیند مادام العمر توسط افراد حفظ می  توسعه ـ

 شود؛ 

ـ این نوع یادگیري تعقیب کننده اهداف عمومی مانند عمومی سازيِ آموزش، هم در کیفیت و هم در کمیت و 

   اقامه کننده اصل یادگیريِ واقعی در آموزش اجباري است؛

 ـ موجب افزایش اطالعات بین فردي و یادگیري مبتنی بر همکاري و هم انگیزشی؛ 
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 ـ تغییر در قوانین اجتماعی که هر شخص در طول زندگی با آن مواجه است؛ 

 ؛عاد مختلف زندگی فرد رخ می نمایدـ رشد فیزیولوژیکی و تغییراتی که در اب

 ـ پایه هاي زندگی شهروندي در جوامع ملی؛ 

  . رت وجوديِ جوامع دموکراتیکـ ضرو

بررسی اجمالی طرح "است؟  چگونه  ح پایدیاطر ویژگی ها ،اهداف و روشهاي ):2سوال (

  "پایدیا

، انجام و به 6ي مورتیمر آدلر بیستم بود که طراحی آن به وسیله طرح پایدیا، یکی از طرح هاي موفق تربیتی قرن

پایدارگرایی . طرفداران و پایه گذاران جنبش پایدارگرایی می باشد ، از)1984(مورتیمر آدلر . ه اجرا درآمدمرحل

تأکید دارد که )  1997(گوتک . هاي آن نظرات متفاوتی وجود دارد مکاتب فکري است که در مورد ریشه یکی از

ئوتومیسم ناین فلسفه را مرتبط با )  1983(7آرنولد گریز . پایدارگرایی از رئالیسم و تومیسم بهره فراوان برده است

 .ثابت از عقاید و معیارهاي اخالقیي آن عبارت است از پاي بندي به یک مجموعه  می داند که عالمت مشخصه

این مکتب تلفیقی از مکاتب متفاوت است که به موازات پیشرفت گرایی رشد کرد و اعتراض مهمی علیه آن به 

به همین دلیل . اندیشه هاي ارسطویی هستندپایه گذاران پایدارگرایی به طور مشخص داراي . شمار می آید

 .اد کرده اندبسیاري از صاحب نظران از آدلر به عنوان یک فیلسوف نو ارسطویی قرن بیستم ی

گزارش ملّتی در . کمیته ملی اعتالي آموزش و پرورش ایاالت متحده آمریکا تشکیل شد) 1980(ي  در اوایل دهه

و کاهش توان علمی و  این گزارش ها حاکی از افت تحصیلیمحتواي . خطر، حاصل تحقیقات این کمیته بود

و زنگ  یکا بودت نظام آموزش و پرورش آمرآموزش دانش آموزان در دروس مختلف و نیز نارسایی ها و مشکال

این کمیته به دنبال راه کارهایی بر اي تحول بنیادین نظام آموزشی  .ري براي آینده کشور محسوب می شدخط

پایدارگرایی در واقع موضعی است براي ارزش هایی که موجودیت اخالقی، معنوي و تداوم ). 1384مرجانی، . (بود

خلیلی ( قیقت، دانش و زیبایی بحث می کندماهیت جهان، ح دیدگاهی که از غیر قابل تغییر بودن. فیزیکی دارند

می داند، مدرسه را به این مکتب فکري با الهام از اصول رئالیسم که انسان را موجود عاقلی  .)1377شورینی، 

 . اي که به خصوص براي پرورش عقل انسان طراحی شده در نظر می گیرد صورت مؤسسه

یعنی ) Padios(که از . لفظ پایدیا ریشه یونانی دارد. رو اصول پایدارگرایی است طرح پایدیاي آدلر، در واقع دنباله

پائیدیا فضیلتی است که در آغاز کودك کسب می کند و آن عبارت است از . تربیت کودك گرفته شده است

قاید، تشکیل عادات نیک و ابتدایی ترین احساسات یعنی لذت، مهر، الم، تصمیم گیري مسئوالنه، احترام به ع

اعتماد به نفس، کنجکاوي، عالقمندي به کار و تالش، حساسیت نسبت به بهداشت و حفظ محیط زیست 

وي جهت دستیابی همگان . آدلر در این طرح تأکید ویژه بر آموزش و پرورش عمومی دارد). 1395میرزامحمدي، (

ساله را در  6- 18کان و نوجوانان به این نوع آموزش و پرورش مقرر می دارد که آموزش و پرورش باید همه کود

آدلر در این طرح براي بازماندگان از این نوع آموزش، آموزش . یک بازه زمانی مشخص و تحت پوشش قرار دهد

این طرح، نه تنها فرصت هاي تربیتی یکسان، کمیت یکسان ، ). 2001آدلر، ( هاي جبرانی را در نظر می گیرد
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بلکه بر آموزش و پرورش عمومی و دانش هاي . آموزشی را شامل می شود سال هاي تحصیلی برابر و کیفیت واحد

حال شرایط مساعد براي فراگیري مهارت  در عین. کند می یات، علوم تجربی و ادبیات، تأکیداساسی مانند ریاض

امر با این . لذا آن ها بایدچگونگی یادگیري را فرا بگیرند ،هاي یادگیري براي همه دانش آموزان فراهم می آید

فراگیري مهارت هایی همچون خواندن، نوشتن، صحبت کردن و گوش کردن ارتباط داشته و وابسته به این مسئله 

 .است که در دوران آموزش مدرسه اي چگونه فرا گرفته شوند

رسه را ، لذا مد)1997گوتک، ( از آن جا که پایدارگرایی با الهام از اصول رئالیسم، انسان را موجود عاقلی می داند 

در این طرح از روش دیالکتیک . در نظر می گیرد و ورش این نیروي فوق العاده طراحیبه صورت مرکزي جهت پر

. برپا می گردد 8در کالس هاي تدریس استفاده می شود و کالس هاي پایدیا  عمدتاً به روش سمینارهاي سقراطی

دانش آموزان با استفاده از بحث و استدالل دانسته که  ، هدف استفاده از این روش را ایجاد انگیزه در)1387(آیزنر 

آدلر، استدالل را مبتنی بر تفکر منطقی، بینش و بصیرت با تأکید . منجر به توسعه ي فکري دانش آموزان می شود

، 1997گوتک، ( و تدریس آن ها اهتمام خاص نشان می دهد 9بر دیالکتیک می دانست و بر طرح کتب بزرگ

، تدریس 10آدلر همانند هوچینز. کتب بزرگ به عنوان مراجع عمده تدریس پایدیایی است). 1376اوزمن و کراور،

تاریخ ندارند و متعلق به براین اساس پایدارگرایان معتقدند که پیام هاي بزرگ . این کتب را ضروري می دانست

اي از معرفت و  م گنجینهبیات، فلسفه، تاریخ و علپیا هاي بزرگ هم چون اد. ي زمانی خاص نیستند یک برهه

 ). 1392همکاران،  و حیدري( ی خواهند بردي آن ها به حقایق پ هستند که دانش آموزان با مطالعه خردمندي

 : می توان محورهاي عمده طرح پایدها را به صورت زیر خالصه کرد 

 ـ اصل برابري فرصت هاي آموزشی با توجه به یکسان بودن حقیقت؛

 ـ اصل پرورش بعد عقالنی با بهره گیري از روش دیالکتیک؛ 

 ـ تأکید بر جهان شمولی بودن طبیعت انسان با بهره گیري از آموزش و پرورش عمومی؛ 

ـ تأکید بر آموزش و پرورش لیبرال جهت جلوگیري از تخصص گرایی و سودگرایی با بهره گیري از آموزش و 

 پرورش عمومی؛ 

 .کتب بزرگ به عنوان آثار میراث فرهنگی ماندگار ـ تأکید بر آموزش 

با عنایت به خصوصیات آموزش مادام العمر و ارائه طرح پایدیا و مؤلفه هاي آن در پرسش بعدي به تشریح هر یک 

  . از این ابعاد مطرح پرداخته و ارتباط این موارد را با آموزش و پرورش مداوم مورد بررسی قرار می دهیم

  

 مادام العمر می شوند؟  یادگیريطرح پایدیا منجر به ز عناصري از ه اچ: 3سؤال 

به محورهاي عمده طرح پایدیا آن چه که از بین محورهاي مذکور می تواند ما را در آموزش مادام العمر  توجهبا  

 :یاریگر باشد توجه به محورهاي ذیل است

                                                 
٨1. Socratic Seminars  
٩2. great books 
١٠3. Hutchines 
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  ترین بخش طرح پایدیا تأکید  مهمگفت که   توانبه جرأت میشاید  :آموزش و پرورش عمومی :الف

 : کید داردأورش عمومی جامعه بر بر دو محور تآموزش و پر. بر آموزش و پرورش عمومی می باشد

یکسان بودن آموزش و (  آموزش و پرورش به معناي حق دستیابی همه افراد جامعه به آموزش و پرورش) 1(

 ).پرورش براي همه 

 .زش مهارت هاي اساسی و اولیه به همه افراد جامعهآموزش و پرورش به معناي آمو) 2(

 
 :آموزش و پرورش عمومی به معناي حق دستیابی همه افراد جامعه به تعلیم و تربیت) 1(

  لزوم توجه به این امر که تعلیم و تربیت باید عمومی و یکسان بوده و همه افراد جامعه باید از آن 

 . اي گرفته و مورد توجه استبهره مند شوند در برنامه تربیتی آدلر ج

زیرا . پایدارگرایی تأکید می کند که همه کودکان باید از فرصت هاي تربیتی حقیقتاً یکسان و برابر برخوردار گردند

. که هدف کلی آموزش و پرورش، شناخت حقیقت است و تعلیم و تربیت حقیقی باید کلی و بدون تغییر باشد

: ح پایدیا و از طرفداران طرح پایدیا است در این باره این چنین می گویدهوچینز که از همکاران آدلر در طر

معرفت رسیدن به حقیقت است و حقیقت در . آموزش و پرورش مستلزم تدریس است و تدریس مستلزم معرفت"

این جمله دال بر این مضمون دارد که چون حقیقت مطلق و براي ). 1997گوتک، ( "همه جا یکسان می باشد

راد به طور یکسان است، پس شرط و زمینه دستیابی به آن براي همه و شناخت آن براي آحاد جامعه باید همه اف

 . فراهم آید

همان گونه که در بخش قبل اشاره کردیم پایدارگرایی به طور بارزي ارسطویی است به طوري که از آدلر به عنوان 

دلیل ریشه هاي رسیده به حقیقت یکسان را می توان  به این. فیلسوف نو ارسطویی قرن بیستم می توان یاد کرد

 . در افکار این فیلسوف یونانی جست و جو کرد

 به خوبی تربیت یافته و شهروند ارسطو در سیاست از آن گونه تعلیم و تربیتی عمومی دفاع می کند که بین فرد

تعلیم و تربیت لیبرال آزاد منشانه  به گفته ارسطو فرد عاقل که از. فرهیخته، روابط متقابل به وجود بیاورد

آموزش و پرورش  پایدارگرایان .)1386کاردان،. (هروند با ارزشی استبرخوردار باشد، براي مدینه و جامعه ش

همه افراد جامعه به براي دستیابی زمینه این آموزش و پرورش در واقع . براي همه در نظر می گیرندرا عمومی 

خبه پروري را فراهم می بدون توجه به سودگرایی، تخصص گرایی، نخبه گرایی و ن) لیبرال(تعلیم و تربیت آزاد 

 .دآور

مکاتب همچون  در این راستا این نکته حایز اهمیت است که این اهتمام پایدارگرایان، برخالف طرفداران بعضی از

آنان براي . قه بندي می کنندکه  مدارس را بر حسب توانایی هاي آکادمیک افراد طباست 11،) ماهیت گرایان(

کسانی که از نظر عقالیی سرآمد هستند تعلیم و تربیت ویژه اي فراهم کرده و آنان را به عنوان نخبگان رهبر 

فردي که از آموزش و پرورش لیبرال و آزاد برخوردار باشد می تواند شهروندي فرهیخته باشد، و . معرفی می کنند

 بر نظریه اخالقی ارسطو هم چنین بنا. جه در یادگیري مادام العمر استفرهیخته بودن از عناصر مورد تو

که بر تصوري از عقالنیت استوار بود، بشریت همانند جهان به سوي هدف از پیش تعیین شده اي  1997)گوتک،(

که به معنی فعلیت یافتن همه ) happiness(هدف زندگانی میل به خوشبختی است . به پیش می رود

                                                 
11essentialism 



 

 

 هشتمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه آموزش و یادگیري مداوم 

 چمران اھواز دانشگاه شھید
 ١٣٩۵اسفند  ۵و  ۴

 

١٠٢٧ 
 

انسان هاي آزادند به ي  لیبرال یعنی موضوعاتی که ویژهاز نظر ارسطو تربیت هنرها، علوم . استعدادهاي فرد است

 . زیرا ذهن انسان را تیزتر می نماید .تحقق این هدف کمک می کند

 ل منجر خواهد شد که به پرورشتوجه به آموزش و پرورش عمومی نهایتاً به آموزش و پرورشی لیبرا لزوم پس

درنهایت مسیر را براي رسیدن به یادگیري  وکمک خواهد کرد تعدادهاي انسان ، عقل و فعلیت یافتن اسذهن

 .مداوم هموار می کند

به عقیده ي ارسطو هر چه جنبه ي سودمندي درسی کمتر باشد اهمیت تربیتی آن بیشتر است و شعار امروزي 

بنابراین آموختن کار الزم . کار وسیله است و آسایش هدف ي ارسطو، به عقیده. علم براي علم بر همین مبنا است

 باید چگونگی گذراندن اوقات فراغت و شیوه درست آن را به کودکان و نوجوانان یاد داد. است ولی کافی نیست

ي ارسطویی و تأکید پایدارگرایان برآموزش و پرورش  بنابر این با توجه به مضامین مورد اشاره). 1387کاردان، (

می به معنی حق برخورداري همه افراد ازآموزش و پرورش، طرفداران پایدیا هدف نهایی تعلیم و تربیت را عمو

خصلت  تنها مهارت و معرفت بلکه عادات وکه نه  اي می دانند یت یافتهها به افراد ترب اطمینان از تبدیل انسان

 . هایی را براي آموزش و پرورش مادام العمر تأمین می کند

 :زش و پرورش عمومی به معناي آموزش دانش هاي اولیه و اساسیآمو)2(

علوم تجربی و ریاضیات،  رش عمومی و دانش هاي اساسی مانندآموزش و پرو بر) 1982(ر پایدیاي آدل در طرح

در عین حال شرایط دستیابی مهارت هاي اساسی مانند خواندن، نوشتن، حساب کردن . ادبیات تأکید می شود

آنچه در دوران آموزش مدرسه اي فراگرفته می شود، پرورش مهارت ها، . براي همه دانش آموزان مطرح شد

ادامه فرایند یادگیري پس از دوران آموزش و  کران و ایجاد انگیزه در آن ها براي آشنایی کودکان با جهان بی

 . پرورش عمومی است

ارسطو . ي وسیله بودن این دروس باشد آموزش و پرورش دروس عمومی، جنبه به نظر می رسد که یکی از اهداف

 یابی به نیل به این مضمون را به این گونه بیان می نماید که خواندن، نوشتن، ورزش، موسیقی و نقاشی براي دست

ارسطو این دروس را نه فقط بدین دلیل که دروسی سودمندند مورد مالحظه . فضیلت هاي گوناگون سودمندند

ارسطو به این مثال . اي جهت فراگیريِ دیگر دانش ها نیز یاد می کند د، بلکه از آن ها به عنوان وسیلهقرار می ده

تکاب خطا در خریدهاي مخصوص خویشتن و اکتفا می کند که غرض از آموختن فن نقاشی فقط حفظ مردم از ار

یا ایمن داشتن آنان از نیرنگ فریبکاران در خرید و فروش کاالها نیست، بلکه بیشتر این است که مردمان دیده اي 

اوزمن و ( ه آزادگان نیستزیبا شناسانه بیابند و از زیبایی ذوقی بهره گیرند و در همه کارها سود جستن شایست

هدف از آموزش دروس . ضروري است فنون نگرش ها وسیله بودن این دروس براي کسب علوم ولذا ). 1386کراور،

پایه در دوره آموزش عمومی نیز این است که دانش آموز از طریق آموزش مهارت هاي اساسی توانایی کسب سواد 

 . علمی و فناورانه را کسب نماید و از این طریق براي یادگیري مادام العمر آماده گردد

به . که در زمینه علم آموزي مفید واقع می شوند شاره به آن دسته از توانایی هاستمهارت هاي ضروري در واقع ا

به آنان است که در جهان  "راه یادگیري"عبارت دیگر، پرورش مهارت هایی در دانش آموزان به منزله آموختن 

ن ها را مهارت هاي فرآیندي، مهارت علمی و و در زبان فارسی آ. شناخته شده اند Process Skillsتحت عنوان 

یافته ها و هم  مهارت یادگیري می نامیم و عبارتند از مشاهده کردن، اندازه گیري، جمع آوري اطالعات، تفسیر

دانش آموز بتواند بر پایه م زیستی، علوم زمین و بهداشت که هاي ضروري، علوم فیزیکی، علو چنین کسب دانستنی
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به عنوان مثال با الکتریسیته و مغناطیس آشنا باشد . ن دانستنی هاي مورد نیاز خود را فرا بگیرداین اصول و قوانی

، 1382راهنماي تدریس علوم، ( از آن به طور صحیح استفاده کندتا بتواند با اصول کار یک دستگاه آشنا شده و 

 ).12ص 

که در مدرسه، همه امور زندگی خود را فرا نگرفته در واقع با فراگیري این علوم، دانش آموز به این باور می رسند 

از این رو، در دوره ). 2001آدلر، ( اند و تداوم یادگیري، دل مشغولیِ مهمی در زندگی بزرگسالی به شمار می آید

. آموزش و پرورش عمومی دانش آموز به بینش عمیق نسبت به یادگیري هاي دوره بزرگسالی دست می یابد

 . ایده ها و ارزش ها قرار می گیردبینشی که در جرگه 

در محور آموزش بزرگساالن هم انسانی است که توانمندي و عالقه به یادگیري دارد و در زمینه آموزش مداوم با 

با توجه به . تداوم آموزش و پرورش عمومی انسان را به عنوان عضوي از جامعه، قادر به انجام وظایف خویش نماید

فرآیند توانمند سازي بزرگساالن است تا تفسیر نوینی از جهان پیرامون خویش ارائه  اینکه آموزش بزرگساالن

ند اگر بپذیریم که انسان می تواند محیط خویش را تغییر دهد تا بهتر زندگی کند براي ایجاد تغییر، نیازم. دهند

 .)1388و همکاران،  میرزامحمدي(کسب آگاهی هاست

ور خاص مانند توجه به قوانین مدنی، نظم موجود در طبیعت و پی بردن نگرشهاي ضروري نسبت به ام هم چنین

به وجود خالق قادر، قدردانی از نعمت هاي الهی، تمایل به همکاري با دیگران،  پرورش قوه هاي صبر، حوصله، 

مسئولیت پذیري و درستکاري که به عنوان اهداف شهروندي فرهیخته معرفی می شوند در سایه پرورش مهارت 

 .اي اولیه و ضروري می باشده

در . از دیدگاه آدلر، هر زمان که یادگیري متوقف شود، ذهن از رشد باز می ماند و موجب مرگ و افول آن می شود

هاي قبلی به رشد خود ادامه خواهد داد و این  اما ذهن به کمک یادگیري. سنین خاصی رشد بدن متوقف می شود

انسان . از شرط هاي الزم براي بررسی رشد ذهن است) مهارت هاي ویژه( پس یادگیري. رشد مادام العمر است

. براي سالمتی جسم خود نیازمند تغذیه سالم و ورزش می باشد و در مراقبت از ذهن نیز یادگیري الزامی است

 ) 2001آدلر، (

 بهره گیري از روش دیالکتیک در تدریس : ب

دستوري استفاده می شود که طی آن  ازمتون روایی منسجم بهره گرچه در مدارس پایدیا از روش تعلیمی یا 

هاي بنیادین ضروري از روش  آموزان براي تسلط بر مهارت شود و معلم به منظور آموزش دانش گیري می

که طی آن به سازماندهی پرداخته و لغزش هاي  متعلم را در انجام  رستی، نظارت فردي استفاده می کندسرپ

اما  روش معمول ). 1392حیدري و همکاران، ( حیح می کندد درست خواندن و گوش دادن تصمهارت هایی مانن

ریشه هاي دیالکتیک آدلر را می توان در پایدیاي . پایدیا استفاده از روش دیالکتیک است و قالب در مدارس

یق دیالوگ ممکن براي افالطون، نیل به پایدیا از طر .افالطونی براي رسیدن به حقیقت حکمت جست و جو کرد

دیالکتیک مستلزم فهم ماهیت . است و دیالوگ قالبی براي دیالکتیک فلسفه و دیالکتیک روح و جان آن می باشد

به نقل از  28 :ضمیران( هاي جدید از مسایل کثیر است داشتن و خلق ایدهو حقیقت چیزها، ایجاد درك میان 

 ).1395میرزامحمدي، 

اي  دیالکتیک حاصل می شود و تنها عدهمرتبه تربیت عقالنی از راه تحصیل فلسفه و بنا بر نظر افالطون باالترین 

خیري که . در این مرحله عمده ترین هدف، دستیابی به بصیرت و خیر است. توانایی نیل به آن را پیدا می کنند
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را کسب بینش و وي عالی ترین هدف تعلیم و تربیت  .در تمامی زمان ها و مکان ها امکان پذیر و یکسان است

مند می داند که  رش شهروندانی جامعه پذیر و سعادترا پرو افالطون هدف تعلیم و تربیت. معرفت می داند

). 1391به نقل از میرزامحمدي ،1976بارو، ( اجتماعی داشته باشندشخصیتی توأم با فضیلت و رفتارهاي مطلوب 

ي استدالل و  و روش دیالکتیک که به فهم قوهتکرار  استفاده از تمرین و) 1387(آیزنر  ي ه گفتهنا بببنابراین 

ي فکري دانش آموزان منجر می شود و هم چنین استفاده از روش سمینار در تدریس، در کالس هاي  توسعه

 .، بصیرت و بینش تأکید می شوددر این روش بر استدالل، تفکر منطقی. رسوم استپایدیا م

ان این گونه استنباط کرد که از جمله سرمایه هاي عظیمی که خداوند در وجود آدمی به ودیعت نهاده، می تو

چگونگی و روش بارور کردن این امانت الهی در گرو پرورش قدرت استدالل . قدرت عظیم اندیشیدن و تعقل است

) آموزش مداوم(اندیشیدن  و آموختن شیوه درست است که منجر به درك و فهم ماهیت و حقیقت امور می شود

افرادي که همواره آزاد می اندیشند، افرادي که از نیروي خود راهبري . منجر به رشد جوامع می شوداست که 

و از  بوده که فرهیختگان جامعهاند  جسم و روح و اعتماد و احترام به خویشتن برخوردارند، شهروندانی شایسته

  . آموزشی مداوم برخوردارند

  درسی برنامه: ج

در برنامه درسی پایدیا آدلر و هوچینز بر خواندن و مباحثه  کتب بزرگ یا کالسیک  که براي رشد و تربیت 

در این روش قلمرو ادبیات شکوهمند نه تنها آثار ماندگار تاریخی علمی و . حقیقتاً ضروري است تأکید می کنند

کالج ). 1392 و همکاران حیدري(در بر می گیرد  موسیقی را فلسفی بلکه آثار بزرگ سینما، نمایشنامه، رقص و

که  ی از هواداران تعلیم و تربیت استاس تی جان آناپولی چنین برنامه اي را در دست اقدام دارد و نمونه خوب

خوانند سپس در مسایل جاري به  کالج شاگردان آثار کالسیک را می در این .سبت به رئالیسم نظر مساعد دارندن

در حالی که آدلر بر مهارت هایی از قبیل حل مسأله، ریاضیات، تاریخ،  .)1380اوزمن و کراور،( کار می برند

بر اعتقاد . تأکید زیادي هم بر اندیشه هاي موجود در هنر دارد جغرافی، علوم اجتماعی توجه زیاد نشان می داد

 .آدلر، تمام شاگردان باید با این اندیشه هاي بزرگ مواجه شوند 

به . در برنامه کتب بزرگ پرورش قوه استدالل انسان را مورد بررسی قرار دادند 1950تا  1930چینز آدلر و هو

بنابراین . به فهم حقایق پایدار و علومی که با گذر زمان به ما رسیده تأکید می کنند) کتب بزرگ( اعتقاد آن ها

برخی قرن ها قدمت داشته باشند، اما  آثاري که حتی ممکن است. پایدیا  باید در حیطه آثار بزرگ طراحی شود

هنوز شناخت بنیادي در مورد وجود فرد و جامعه و مؤسسات انسانی و تالش هاي اخالقی و انسانی و نظم طبیعی 

را ارائه می کند از این رو توجه به کتب بزرگ در امر یادگیري و آموزش به پرورش فهم که نیازي اساسی در 

 ).همان( خواهد نمود زندگی است کمکی وافر سرتاسر

 

 نتیجه گیري 

 مطابقت برنامه با طرح آموزشی کشور 

ساز قوي جهت آموزش و پرورش مداوم باشد به قوت خود باقی  به عنوان طرحی که می تواند زمینهطرح پایدیا 

مطرح  گیري از عناصر توانند با بهره ی نظام آموزش و پرورش کشورمان میدست اندرکاران آموزشی و تربیت. است

 . در این طرح در آموزش مادام العمر بهره بگیرند
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فرض که  با توجه به این پیش .امروزه نیاز به داشتن مهارت هاي اساسی و ضروري بیش از گذشته مورد نیاز است

انواع وظایف  مهارت و نگرش الزم، که با کسب دانش وآموزش مداوم رویکردي است که افراد را قادر می سازد 

توانیم خواندن، اگر ن ایندر طول زندگی انجام دهد، بنابرانسانی و اجتماعی خود را براي زیستن و شکوفایی 

چه را که در جامعه به عنوان  آشنایی با رایانه را به کودکان خود به درستی بیاموزیم هر آن و نوشتن، حساب کردن

اگر نتوانیم آموزش و پرورش عمومی را به عنوان پایه آموزش هاي . دادامه حیات بدان نیاز دارند، فاقد خواهند بو

چه را که به عنوان  اولیه و براي همگان فراهم نماییم، از لحاظ کاریابی، کیفیت رأي دادن، رشد اجتماعی و هر آن

مورد نیاز براي  در واقع باید بتوانیم مهارت هاي. ایم یخته بایستی از آن برخوردار شوند محروم ساختهشهروند فره

انگیخته یادگیرندگانی خود یادگیرندگان باید ،جامعه ما در .بقا را از طریق آموزش و پرورش عمومی فراهم نماییم

موزش مداوم افراد توانمندي فکري الزم را براي استدالل و تفکر انتقادي کسب فرض که در آ با این پیش .باشند

گیرندگانی که یاد .وب براي یادگرفتن چگونه یادگیري اقدام کنندبا کمک دیگران به ساختن چارچ و می کنند

خود یادگیري کنند، یاد گیرندگانی که خود باور باشند و این میسر نمی شود مگر از طریق پرورش قوه استدالل و 

 هاي صحیح یادگیري با استفاده از روش کودکان گسترش نگرش به تا بتوانندمربیان و معلمانی که فکور بوده 

ي اهداف آموزش مداوم قرار می  در زمره هاي آموزشی حق برخورداري برابر فرصتعالوه براین، . همت گمارند

اي که دانش  به گونه. به خانه ها برسد و دي از دیوارهاي مدارس فراتر رفتهکه این آموخته ها به شکل ج این. گیرد

ها را به فرزندانش منتقل کند و به  بتواند این آموزشد و یک مادر هم آموزان به طور عینی با مسایل آشنا شون

پرورش جامعه اي همت گماریم که برخوردار از آموزش و پرورش عمومی و دموکراتیک باشد  و نه آموزش و 

واقع با آموزش عمومی و برابر، زمینه مشارکت در در.  پرورشی که فقط مخصوص صاحبان پول و سرمایه باشد

زیرا این فعالیت ها  ،هاي مدنی و مطالبه حقوق شهروندي براي همگان فراهم خواهد شد اداره جامعه و فعالیت

 .نیاز به شناخت الزم، مهارت خاص و نگرش هاي سازنده دارد

به آموزش و پرورش لیبرال به عنوان پیش نیاز رسیدن  همگانی با تأکید بر آموزش و پرورش طرح پایدیاي آدلر 

و  هم چنین ضمن توجه به برابري فرصت ها. پرورش صرفاً سود آور می نماید جلوگیري از آموزش وسعی در 

هاي آموزشی و با بهره گیري از روش دیالکتیک که می تواند منجر به پرورش قوه استدالل و پرورش  کیفیت

 . عقالنیت شود زمینه هاي یادگیري مداوم را براي همه فراگیران در جامعه فراهم نماید

داراي نقاط ضعفی می باشد که در این  ،ر رابطه با آموزش مداوم بیان شدد داشتن نقاط قوت که داین طرح با وجو

 :جا به آن ها اشاره می کنیم

 ،ـ غایت ذهنی که در تعلیم و تربیت لیبرال مدنظر است با حرفه آموزي و کسب مهارت هاي فنی در تضاد نیست

بلکه کسی که با دیدگاه غیر ابزارگرایانه و غیر مادي به دانش می نگرد و به بزرگترین خیر یعنی رشد و بالندگی 

از دیدگاه . ذهن و عقالنیت می رسد و خیرهاي جانبی دیگر مانند تأمین زندگی شغلی نیز براي وي فراهم می آید

ر تلقی شود می تواند جهت اهداف نابخردانه و غیر اخالقی مدافعین تعلیم و تربیت لیبرال، اگر دانش به عنوان ابزا

لذا می توان چنین استنباط کرد که روح تعلیم و تربیت آزاد ). 1385زیبا کالم، (مورد استفاده بشر قرار بگیرد 



 

 

 هشتمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه آموزش و یادگیري مداوم 

 چمران اھواز دانشگاه شھید
 ١٣٩۵اسفند  ۵و  ۴

 

١٠٣١ 
 

 لذا. آنچه که آدلر خود بدان پرداخته، توجه به آموزش و پرورش عمومی است. مدار با حرفه آموزي مخالفتی ندارد

 .بین آموزش و پرورش لیبرال و حرفه اي را از بین ببریم 12می توان شکاف

اگر هدف از تعلیم و تربیت لیبرال، پرورش باشد؛ اعم از پرورش عقل و یا پرورش خود، پس آموزش و پرورش 

 . عمومی می تواند زمینه ساز این نوع تعلیم و تربیت باشد

 حرفه اي کارایی الزم را ندارند؟ آیا اهداف آموزش و پرورش عقالنی در تربیت 

نیل به این مضمون را بدین گونه روشن می سازد  ،)1380به نقل از شریعتمداري، (برودي از رئالیست هاي معاصر 

که اگر مراد از لیبرال بودن، برنامه اي براي آزاد ساختن فکر و پرورش قواي عقالنی باشد، آیا می توان این اهداف 

 ي گنجانده می شود حذف کرد؟ ا در برنامه هاي حرفه واد علمی کهرا از م

تکنولوژي جنبه اجرایی علوم را در قسمت هاي مختلف زندگی ظاهر می سازد و علوم را از صورت نظري خارج 

ي عمومی دارند و  ام برنامه ها چه آن هایی که جنبهروي این اصل، هدف آزاد ساختن فکر را در تم. ساخته است

 لذا می توان گفت که آموزش و پرورش عمومی نه تنها در تضاد با. رفه اي در نظر می گیردچه برنامه هاي ح

است و زمینه  گیرد، بلکه در راستاي آموزش و پرورش تخصصی قرار گرفته آموزش و پرورش حرفه اي قرار نمی

تک شاخه اي است ز این نظر آموزش و پرورش عمومی، ا. پرورش مداوم را فراهم می نمایدش و دستیابی به آموز

به طور . که زمینه یادگیري مادام العمر را براي دانش آموزان در همه ابعاد علمی، هنري، حرفه اي ایجاد می کند

 ).2001آدلر، . (کلی وظیفه چنین آموزشی زمینه ساز یادگیري مادام العمر است

حاکی از آن است که اجراي برنامه درسی پیشنهادي آدلر به ویژه شیوه  ـ  تحقیقات انجام شده در مدارس پایدیا

زیرا تدریس کتاب هاي فرهنگی و . در عمل با اشکاالت اساسی رو به روست) Socratic seminar(سمینار 

 ه فراست و تجربه آموزگاران داردهدایت کالس به شیوه پرسش و پاسخ که بر یادگیري چرایی تأکید دارد، نیاز ب

  .)1392به نقل از حیدري ،1985بیتیگ، (

 Dataمسایل وقایع تربیتی "آدلر در کتاب . گیري از نهضت بازگشت به مسایل بنیادي است طرح آدلر فقط شکل

Problems and Possibilities"  نوشته، می گوید هر چند این طرح به  "طرح هاي تربیتی"که بعد از کتاب

ربیتی مورد استفاده زیرا رویکرد ت. هت دارد، اما تفاوت هایی با آن نیز داردنهضت بازگشت به مسایل بنیادي شبا

  .)1386اوزمن و کراور، ( قرار می گیرد

با وجود نقاط ضعفی که عنوان نمودیم باز طرح پایدیا به عنوان طرحی که می تواند زمینه ساز قوي جهت آموزش 

کاران آموزشی و تربیتی نظام آموزش و پرورش می توانند دست اندر. و پرورش مداوم باشد به قوت خود باقی است

 . با بهره گیري از عناصر مطرح در این طرح در آموزش مادام العمر بهره بگیرند

 :پیشنهادات

گیري شود  هدروس پایه دردوره ابتدایی بهر جهت افزایش سواد علمی و فناورانه از آموزش رایانه همچون دیگر: )1(

  .)از پایه چهارم(

  .موزش مدرسه اي بهره گرفتبه کودکان در در پرورش قوه تعقل و قضاوت از آموزش فلسفه : )2(

                                                 
12. gap 
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موزشی ئله به طور اصولی در برنامه هاي آروش حل مسمواجهه با مسایل در جامعه را به کودکان  از چگونگی: )3(

  .مدرسه اي بگنجانیم

  

 
 

  و مأخذ منابع

  .نور امیانتشارات پ: تهران .بزرگساالنآموزش  ).1385( یسی، عزاده میابراه

در برنامه )1387(يمحمود مهرمحمد. نژاد يترجمه غالمرضا خو .درسی برنامه يها يدئولوژیا ).1994( ي،ازنریآ

  .نشر سمت: تهران .ها و چشم اندازها کردیرو، نظر گاه ها  یدرس

 محمدرضا و زاده، ابوالفضل فراهانیعیسی ابراهیم : چگونه تحقیق کنیم؟ ترچمه). 2016( بلکستر،کریستینا

  .انتشارات پیام نور: سرمدي تهران

  .انتشارات سمت: تهران. اول جلد. تیو ترب میفلسفه تعل ).1391(پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 قاتیسسه تخقؤم یتیترب يفصلنامه پژوهش ها .دیافالطون و آموزش و پرورش جد. )1374( مسعود ،یتفضل

  .بهار و تابستان ،3شماره  ،3 ج، دیدوره جد ،معلم تیدانشگاه ترب یتیترب

پژوهش نامه . ایدیدر طرح پا يریادگیمفهوم  یفلسف یو نقد مبان نییتب) .1392(و همکاران  رایسم ،يدریح

  .1392، بهار و تابستان 1سال سوم، شماره  ت،یو ترب میتعل یمبان

  .ي کتاب نشر یادواره :تهران. تربیتی اتب فلسفی و آراء مک . )1377( خلیلی شورینی ، سیاوش

  .انتشارات سازمان آموزش و پرورش ).1382( ییعلوم دوره ابتدا سیتدر يراهنما

  .یظحف.انتشارات .وایتهد و تعلیم و تربیت  . )1388(فاطمه  زیبا کالم،

  .انتشارات دانشگاه تهران .سیر اندیشه فلسفی در غرب . )1384( فاطمه زیبا کالم،

  .انتشارات دانشگاه تهران  :تهران. ول و فلسفه تعلیم وتربیت اص ).1383( شریعتمداري، علی

  .انتشارات سمت :تهران .سیر آراء تربیتی در غرب.  )1386(کاردان ، علی محمد 

  .انتشارات سمت: تهران. محمد جعفر پاك سرشت ي ترجمه. یتیو آراء ترب یمکاتب فلسف) .1997(گوتگ، جرالد 

  مشهد آستان قدس. شعبانی ورکی و دیگران   ي فلسفه تربیتی شما چیست؟ ترجمه). 1383( گریز، آرنولد

 .دیجد ییحرفه گرا یآن با معرفت شناس سهیو مقا رانیدر ا يحرفه ا تیو نقدترب یبررس).1381( بهناز ،یمرجان

  .دانشگاه تهران یتیو علوم ترب یدانشکده روان شناس يرساله دکتر

  .سطرونی اترشاانت :تهران .آموزش بزرگساالن ).1388( طاهره پور، يظفر ،حسن محمد ،يمحمد رزایم

در (فصلنامه فرهنگ و ادب  .شدن یدر عصر جهان ایدیمفهوم پا يواکاو ).1395( محمد حسن ،يمحمد رزایم

  .)دست چاپ 

انتشارات . :تهران .و آموزش و پرورش آزاد يآزاد هینظر . )1391(فاطمه  ،کالم بایز ،،محمد حسنيمحمد رزایم

  .دانشگاه شاهد

مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام : قم. مبانی فلسفی تعلیم و تربیت ) .1386(ام کراور  اوزمنئل، سمو ،هواردا 

 .یخمین
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 پرسشگري؛ گامی در راستاي تحقق یادگیري مداوم

  

  ١سارا طوسیان خلیل آباد

  چکیده

همزمانی و محدودیت شدن یادگیري به دوره زمانی آموزش رسمی و محیط تحصیلی موجب شرطی شدن 

غلبه چارچوب ساختار یافته مدارس و نظام . ناخودآگاه یادگیري به زمان و فضاي خاص آموزشی شده است

هاي خودجوش  انگیزشی تحمیلی بیرونی  بر انگیزه هاي درونی محصلین مانع از شکوفایی وشکل گیري انگیزه

  . افراد شده است

دلیل مداومی براي پیگیري ) فضاي مکانی و زمانی دوران تحصیل(پرواضح است با ازبین رفتن عامل انگیزه بیرونی

یکی از راهکارهاي جلوگیري از انقطاع فرآیند یادگیري، درونی کردن انگیزه و عامل . یادگیري وجود نداشته باشد

. از جمله عوامل مقوم تمایل به یادگیري میباشندیه کنجکاوي و پرسشگري داشتن روح. محرك آموختن است

شخصیتی که با پرسشگري گره خورده باشد و جهان و پدیده هاي آن را همچون معمایی نیازمند حل، مورد سوال 

  .ظرفیت بالقوه مداومت در آموختن را در خود درونی نموده استو کنکاش قرار دهد، 

ه فرد می دهد تا افق هاي جدیدي را بر روي خود گشوده و در فضاي تربیت رسمی و غیر پرسش این امکان را ب

همچنین روحیه پرسشگري در سراسر عمر به یاري فرد شتافته و او . داشته باشد و درونزایی رسمی پویایی بیشتر

  . را در تجربه لذت یادگیري همراهی می کند

اما در این میان سقراط از جایگاه ویژه اي برخوردار . اندیشمندان متعددي به پرسش و اهمیت آن پرداخته اند

سقراط عالوه بر اهتمام خاصی که به تربیت داشته است، کوشیده است تا با استفاده از روش خاص خود که . است

راط برخالف شیوه رایج سوفسطائیان، از هر سق. مبتنی بر پرسش است، مخاطبان را به سوي دانایی رهنمون سازد

گفتگوهاي مختلف و طوالنی او در موقعیت هاي مختلفی چون خیابان، . فرصتی براي بیدارسازي افراد بهره می برد

بررسی عملکرد سقراط می تواند به عنوان پشتوانه نظري از همین روست که . گویاي این امر است... مهمانی و 

  .بردي براي تحقق آن محسوب شودو راهیادگیري مداوم 

تبیین پرسش و ویژگی هاي پرسشگر در اندیشه سقراط، به ارائه پیشنهادي براي  این مطالعه در پی آنست که با

  .یادگیري مداوم بپردازد

نتایج پژوهش حاکی از آن است که پرسش در نگاه سقراط از جایگاه ویژه اي برخوردار بوده و اساسا محور نظر و 

                                                 
 saratusian@yahoo.com ، دانشجوي دکتري فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی دانشگاه عالمه طباطبایی ١
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لذا یکی از شاخص هاي رفتار سقراط پرسشگري او و تشویق دیگران به پرسیدن بیشتر و . به شمار می آید عمل او

به نظر می رسد بررسی سقراط به عنوان پرسشگر و احصاء ویژگی هاي پرسشگر در نظر او، می تواند . بیشتر است

  . به تحقق یادگیري مداوم یاري رساند

در رویکرد سقراط توجه به مولفه هاي مهم یادگیري مداوم و نیز پرسش به طور  به عبارت دیگر با توجه به اینکه

براساس . هم زمان قابل مالحظه است، لذا می توان گفت بررسی این رویکرد از اهمیت ویژه اي برخوردار است

  :پژوهش پرسشگر داراي ویژگی هایی است که عبارتند از

موضوع از ابعاد و  اکیت و مورد تردید قرار دادن اندیشه رایج، بررسیاذعان به نادانی، تواضع، طلب و اشتیاق، شک

   .منظرهاي مختلف

این ویژگی ها هم براي مربی و هم متربی حائز اهمیت است، چنانچه سقراط نیز هم در مقام مربی این ویژگی ها 

  .د شده را ترویج دهدرا داراست و هم می کوشد تا متربیان را براساس پرسشگري تربیت کرده و ویژگی هاي یا

اگر در فرآیند آموزش، به ویژگی هاي یاد شده توجه شود و مربیان در مراحل مختلف بکوشند تا افرادي با این 

صفات تربیت کنند، می توان این امید را داشت که مفهوم یادگیري مداوم با تأکیدي که بر گستردگی زمانی و 

  .مکانی دارد، تا حد زیادي محقق شود

  

  پرسشگري، یادگیري مداوم، سقراط :واژگان کلیدي

  

  

 مقدمھ

عصر حاضر داراي ویژگی ها و مولفه هایی است که ابعاد مختلف زندگی از جمله آموزش و یادگیري را تحت تأثیر 

یکی از بارزترین ویژگی هاي آن انقالب ارتباطی و اطالعاتی است که رخ داده و تأثیر آن را به وضوح . قرار می دهد

براساس این تغییر عمده، شتاب و پیچیدگی هاي خاصی در زندگی انسان و به ویژه در امر . می توان مشاهده کرد

انقالب ارتباطی با از بین بردن ساختارهاي زمانی و مکانی امکان دسترسی افراد به . تربیت ظهور یافته است

همچنین فناوري هاي جدید قابلیت هایی را  ).1388باقري،(اطالعات و داده هاي گسترده اي را فراهم می نماید

تحوالتی که نظام . دارا هستند که این قابلیت ها، تحوالت قابل توجهی در عرصه آموزش به دنبال داشته است

یکی از این دگرگونی ها انحصار زدایی از نظام آموزش و پدید آمدن . آموزش رسمی را دچار دگرگونی کرده است

  .ه نام آموزش و یادگیري مداوم استپارادایمی جدید در آن ب

هاي دیگري مانند یادگیري مستمر، یادگیري مداوم، یادگیري در دوران زندگی  العمر که با عنوان یادگیري مادام

یافته چندبعدي است که جنبه عمودي آن  نیز آورده شده است، یک مفهوم هنجاري نیست، بلکه یک اصل سازمان
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ولد تا مرگ است و جنبه افقی آن که کل گستره زندگی فردي و اجتماعی را در بر شامل طی فرآیند یادگیري از ت

این نوع از . شود هاي متفاوت یادگیري شامل خانواده، اجتماع، مدرسه و محل کار متمرکز می گیرد، بر زمینه می

ه عمر، ناگزیر از یادگیري به جاي تمرکز روي یادگیري یکنواخت در یک برهه از زندگی و استفاده از آن در بقی

سازي تمامی حواس و امکانات یادگیري در سرتاسر عمر است تا فرد بتواند متناسب با تغییرات روزمره  پراکنده

در واقع، . یابی جدید به بهترین وجه میسر سازد زندگی و همراه با آنها، امکانات معیشتی خود را در این تطابق

. ی براي مشارکت در پیشبرد یادگیري رسمی، آزاد و غیر رسمی استالعمر اصل اساسی سازمانده یادگیري مادام

وابسته به : توسعه فرهنگی -1: این نوع از یادگیري براي سه مرحله از زندگی با سه هدف متفاوت متمرکز است

توسعه  - 3توسعه اجتماعی وابسته به شهروندي و مشارکت اجتماعی  -2سازي  فهم، مالکیت فکري و مفهوم

 .پذیري وابسته به تولید، رضایت شغلی، رفاه مالی و پایداري اقتصادي و اشتغالاي  حرفه

شود، استفاده از  العمر که امروزه بر توسعه و کاربرد آن تاکید فراوان می یکی از ابزارهاي مهم یادگیري مادام

این فرصت را در  فناوري ارتباطات و اطالعات. در فرآیند یادگیري است (ICT) فناوري ارتباطات و اطالعات

سازي، عالوه بر افزایش دانش و اطالعات خود، به تولید  دهد تا بتوانند از طریق تعامل و شبکه اختیار مردم قرار می

فنی و پیشرفته این فناوري باعث شده است  با این وجود، الزامات. هاي اجتماعی بپردازند درآمد و شرکت در برنامه

  )یونسکو(.رسی به این نوع فناوري نباشندکه بسیاري از مردم قادر به دست

  

  یادگیري مداوم

گستره . یادگیري در انسان فرآیندي روانشناختی و فطري است که در تمام سنین، زمانها و مکانها روي می دهد

این فرآیند شامل ساده ترین کارها تا پیچیده ترین آنهاست و به صورت عمدي و غیر عمدي، سازمان یافته یا 

  .یاد می شود "یادگیري مادام العمر"سازمان، روي می دهد که از این فرآیند تحت عنوان بدون 

واژه یادگیري مادام العمر، مفهوم چندمنظوره و پیچیده اي است که در طول تاریخ و در جوامع مختلف، با تعابیر 

یده نهفته در یادگیري مادام مختلف و اهداف گوناگون به کار گرفته شده است، اما امروزه اغلب صاحبنظران بر ا

العمر، یعنی توسعه مادام العمر استعداد انسان براي رشد او جهت سازگاري با شرایطی که پیوسته در حال تغییر 

از این دیدگاه، یادگیري . است، توجه دارند و مفهوم وسیع و چند منظوره اي از یادگیري مادام العمر را پذیرفته اند

ده اي را فراهم کند تا انسان پیوسته به توسعه و رشد مهارتها و شایستگی هاي خود در می تواند افق هاي گستر

این توانایی و انگیزش براي تداوم یادگیري می تواند موجب احساس رضایت شخصی . سراسر زندگی ادامه دهد

ز کل، براي شود، عالوه بر این منجر به تعهدي در فرد خواهد شد که به او کمک می کند به عنوان جزئی ا

این عناصر ماهیت سه گانه . دستیابی به توسعه اقتصادي و اجتماعی جامعه اي که در آن زندگی می کند، بکوشد

اگرچه این مفهوم، ایده جدیدي نیست، اما در دهه هاي اخیر به طور جدي . یادگیري مادام العمر نامیده می شود
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ریعی که در سراسر جهان، از اوایل قرن بیستم شروع شده مورد توجه قرار گرفته است، زیرا تغییر و تحوالت س

است، چهره زندگی انسان را نسبت به گذشته دستخوش دگرگونی هاي وسیعی ساخته و نیازهاي یادگیري 

بنابراین انسان امروز براي حفظ بقاي خود ناچار است از تمامی فرصت ها و . جدیدي را در برابر او قرار می دهد

تردیدي نیست که طرح این ایده . اطراف او وجود دارد، براي یادگیري آموزه هاي نوین بهره گیردامکاناتی که در 

به معنی نفی نیاز انسان به آموزش و وجود نظامهاي آموزشی نیست، بلکه از یک سو نقش مهم این نظامها در 

قق ایده یادگیري مادام العمر، باعث ایجاد توانایی سازگاري با تغییرات و از سوي دیگر توانایی بالقوه شان براي تح

  ).42،ص1387کریمی، نصر، بقراطیان، (شده تا نقش و اهمیت این نظام ها مورد توجه ویژه قرار گیرد

یادگیري مداوم، داراي کلیتی است که همه سطوح و مراحل سنی را در برمی گیرد و در پی آن است تا بنابراین 

ا محیط یادگیري درون مدرسه ارتباط دهد و مرزهاي تصنعی یادگیري محیط هاي یادگیري خارج از مدرسه را ب

یادگیري مداوم بیانگر آن است که هر محیطی ،بالقوه یک محیط یادگیري است و در نتیجه مدرسه . را از بین ببرد

 که است انسانی گونه آن تربیت آموزش، نوع این در حقیقی ماهیت .دیگر جایگاه منحصر تعلیم و تربیت نیست

 شخصیت بیشتر چه هر و دهد قرار پرسش مورد را محیط چگونه ، کند بیان را خود افکار و نیات چگونه بیاموزد

 و سمت که آموزشی از برخورداري با فقط که است اي نشده کامل موجود انسان،. بازنماید و بازیابد را خود واقعی

 بر که پرورشی و آموزش لحاظ بدین.  رسید خواهد شکوفایی به باشد جانبه همه و دایمی یادگیري آن سويِ

 بالقوه هاي توانایی همه وشکوفایی هستی رساندن تحقق به یابد، گسترش و ایجاد مداوم آموزش فلسفه مبناي

 یادگیري« نویسد می مداوم یادگیري از تعریفی در) 1981(گراس. داد قرارخواهد توجه مورد را انسانی وجود

 و ها مهارت کسب و جهان و خویش فهم یعنی کند، می تعیین شخص خود را آن جهت که است رشدي مداوم،

 آموختن.  است خود روي بر گذاري سرمایه ، داد نخواهد کف از فرد که واقعی ثروت تنها.  جدید هاي توانایی

 لذت جهان، تازه هاي زیبایی برخی از شدن شورآگاه و ،شعف اشیاء با کار نحوه شادمانی و فرح یعنی مداوم،

 باور این بر جهان کردن تلقی مرز بی با نیز وایتهد، ).86: 1372فرجامی،( »دیگران با یا تنهایی به چیزي ساختن

. کند هدایت و برانگیزد را وي »یادگیري خود« باید الزاماً پرورش و آموزش و است زنده هستی یک انسان که است

 به وضعی از را انسان فرآیند، یک منزله به و کند سراسرعمراستفاده در آمده فراهم هاي فرصت جمیع از باید او

 ،یادگیري ،خوداتکایی مداوم یادگیري. سازد مبدل ، نامحدود هاي »شدن«  به محدود هاي»بودن« از و دیگر وضع

 یکی را آن و کنند عادت مطالعه به که شوند تربیت طوري باید آموزان دانش. است زندگی طول در خودآموزي و

 درنتیجه،. است آموزي خود به تعهد نوعی حقیقت ،در مداوم یادگیري. بدانند خود نیازهاي ترین اساسی از

 تربیت نتیجه در و یادگیري ، آموزش روح و است کلی فرایند یک بلکه ابزار نه و روش نه مداوم آموزش

  . )1386پورشافعی،(است

مهمترین این ویژگی ها عبارت است . براساس آنچه گفته شد، می توان براي یادگیري مداوم، ویژگی هایی برشمرد



 

  

 

 هشتمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 مداوم  و یادگیري فلسفه آموزش

 چمران اهواز دانشگاه شهید

 1395اسفند  5و  4

 

1038 

 

  . از گسترده ساختن محدوده یادگیري به لحاظ مکانی و زمانی

  

  پیشینه پژوهش

ازار آموزش در آن روزگار که ب. سقراط را شاید بتوان نخستین کسی نامید که داعیه دار چنین آموزش هایی است

ها و کالس هاي سوفیست ها داغ بود، سقراط در کوچه خیابان هاي شهر، با افراد به گفتگو می نشست و پیرامون 

در واقع سقراط فارغ از . گفتگوهایی که اساس آنها را پرسش تشکیل می داد. مسائل مهم به بحث می پرداخت

کوچکترین فرصت ها و محمل هایی بهره برده و آنها  چارچوبهاي معمول می کوشید تا در جریان عادي زندگی، از

از این روست که او را می توان پرچمدار یادگیري هایی . را به موقعیتی براي اندیشیدن و یادگیري تبدیل کند

نکته حائز اهمیت در . دانست که بدون تقید به زمان و مکان خاص، زمینه یادگیري و آموزش را فراهم می کرد

در واقع سقراط که خود را خرمگس شهر . حیه پرسشگري او و تشویق مخاطبان بر این امر استمنش سقراط، رو

می خواند با زیر سوأل بردن عقاید رایج افراد را به فکر واداشته و ایعاد جدید و متفاوتی نسبت به موضوعات و 

  .اندیشه هاي رایج در جامعه می گشاید

گادامر پیوند ناگسستنی میان فهم و گفتگو . گفتگو، گادامر است یکی دیگر از اندیشمندان این حوزه فیلسوف

. برقرار کرده و معتقد است اساسا فهم در خالل پرسش و پاسخ متن و خواننده و امتزاج افق هاي آنها رخ می دهد

 با توجه به اینکه در یادگیري، فهم رخ می دهد، می توان گفت از این منظر تحقق یادگیري منوط به پرسشگري

که می (این یادگیري منحصر به فضاي آموزش رسمی نخواهد بود و هر جا خواننده و متن . دو سوي ماجراست

با یکدیگر تعاملی پرسش محورانه داشته باشند، منجر به فهم خواهد ) باشد... تواند اعم از انسان، کتب، رسانه و

  ).1988گادامر،(شد

قرآن به . را می توان به گسترده ترین شکل ممکن مالحظه نمود عالوه بر آن در ادبیات دینی نیز کاربرد پرسش

عنوان مهمترین متن تربیتی بشریت، سرشار از پرسش هایی است که از سوي خداوند و پیامبران مطرح شده و 

پرسش هاي قرآنی کارکردهاي گسترده اي در ساحات گوناگون . می کوشد تا از این طریق آدمیان را نهیب زند

برخی از آنها در ساحت تربیت اعتقادي بوده و می کوشند تا بنیان هاي نادرست اعتقادي را متزلزل . ندتربیتی دار

برخی در ساحت عقالنی ظهور یافته و با زدودن گرد و غبار غفلت و . کنند و باورهاي صحیح را به نمایش یگذارند

طفی را در بر می گیرند و بر آنند تا فرد را از برخی نیز بعد انگیزشی و عا. بی توجهی، فرد را به تعمق وامی دارند

  ).1391شفیع، مرشدي، طوسیان،(درون به غلیان و جوشش اندازند

در این پژوهش با توجه به اهمیت پرسش در اندیشه و رفتار سقراط و نیز نهفته بودن ایده یادگیري مداوم در 

صاء ویژگی هاي فرد پرسشگر، راهبردي براي منش او، نگاه سقراط مبنا قرار داده شده و تالش می شود با اح

  .تحقق ایده یادگیري مداوم مطرح شود
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  سقراط و پرسش

با آنکه کتابی ننوشت اما روشی از خود به جا گذاشت که برجسته ترین . سقراط نقطه عطفی در تاریخ اندیشه است

با پرسش آغاز می شود؛ مواجه  فلسفه او. سقراط به فراوانی طرح سوال کرده است. محور اندیشه و فلسفه اوست

  .وجودي با مخاطب، اما به هیچ یک از پرسش ها پاسخی مثبت داده نمی شود

ما با دو تن رو به رو . در شیوه سقراط ما با معلمی که چیزي را به شاگردان منتقل می سازد، سرو کار نداریم

سقراط می  ،به قول ارسطو. جانبه است گفتگوي سقراطی تنها سوال و جواب دو. هستیم که در حال داد و ستدند

بلکه می خواست نیاز عقالنی آدمیان  .رسالت او انتقال آموزه هاي عقلی به دیگران نبود. پرسد اما جواب نمی دهد

را شکوفا سازد و سپس از آنها بخواهد با شیوه دیالکتیکی پرسش و پاسخ ، براي پیدا کردن حقیقت به تفحص 

توان گفت بر جسته ترین خصیصه فلسفه سقراطی همین شیوه گفتگو و روش دیالکتیک در مجموع می . بپردازند

  ).8و7،ص1385شمشادي،(پرسش و پاسخ است 

سقراط به قصد سوال کردن از هم شهري هاي خود ، مخصوصا سوفیست ها، در مورد شیوه هاي نا آزموده زندگی 

خرمگسی تلقی می کرد که مردم را براي فکر کردن  او خود را به منزله. توسط آنها، در حوالی آتن قدم می زد

  ).30،ص1379،به نقل از اوزمن و کراور،1383دي،ئقا(نیش می زد

معنایی از فلسفه را که می توان از روش و منش سقراط استخراج نمود ، آن است که فلسفه پرسیدن و رسیدن به 

فیلسوف نیز . مجددا فرد را به پرسیدن وادار می کندفهم این نکته است که فرد تا چه اندازه نادان است و این فهم 

  ).8ص1377، به نقل از نقیب زاده، 1383دي ،ئقا(کسی است که این کار را انجام می دهد 

به نظر می رسد سقراط .چنانچه گفته شد روش دیالکتیکی سقراط بارز ترین نمونه کاربرد پرسش در فلسفه اواست

برجسته کردن مجهوالت افراد سعی می کند آن ها را به سوي حقایق رهنمون با استفاده از پرسش و پاسخ و 

بر این اساس بررسی نظرات او میتواند راهنماي مناسبی در یافتن جایگاه پرسش در تربیت و نیز ویژگی هاي .سازد

  .تربیتی باشد

  :در روش پرسش وپاسخ سقراطی  دو عنصر مهم  وجود دارد که عبارتند از

  استنطاق) 1

  القاء به بن بست رسیدن)2

روش پرسشگري سقراط یک هدف مهم داشت و این هدف همان اثبات اشتباه دیگري پس از استنطاق وي بود 

سقراط قصد داشت از طریق استنطاق و سپس رد دیدگاه مخاطبان خود،زمینه اي فراهم کند که تا مخاطبان .

درعنصر .استنطاق مکانیسم ساده اي دارد . مجدد دارد تشخیص دهند که اعتقادشان اشتباه بوده ونیاز به بررسی

استنطاق سقراط به بررسی این نکته می پرداخت که آیا کل مجموعه و سیستم اعتقادي که فرد دارد مجموعه 

  ).1387چناري،(منسجمی است یا خیر



 

  

 

 هشتمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 مداوم  و یادگیري فلسفه آموزش

 چمران اهواز دانشگاه شهید

 1395اسفند  5و  4

 

1040 

 

کالیکس ابتدا می گوید در این رساله فردي به نام . مثالی از استنطاق را می توان در رساله گرگیاس مالحظه کرد 

که لذت و شادمانی با هم متفاوت هستد اما پس از پرسش هاي سقراط به این نتیجه می رسد که هر دویکی 

کالیکس اگر برخالف عقیده ي پیشین خود سخن بگویی، پایه ":هستند ، در این جا سقراط به کالیکس می گوید

آن پس نمی توانی با من در جست و جوي حقیقت همگام اي را که براي بحث گذاشته ایم از بین می بري و از 

  ).1380افالطون،ترجمه لطفی و کاویانی،("باشی

به محض اینکه اشتباه فرد اثبات شد .نتیجه ي طبیعی استنطاق سردرگمی،ابهام  و به بن بست رسیدن است

در چنین موقعیتی، . دفاع کند ،دیگر نمی تواند از آن چه که قبال به آن معتقد بوده و اکنون بطالن آن ثابت شده

  ).1387چناري،(فرد خود را وضعیت سردرگمی دیده واحساس می کند به بن بست رسیده است 

براي یافتن چنین سردرگمی و احساس بن بست رسیدنی باید به گفت وگوهاي منون و سقراط در رابطه به 

  :در این رساله منون به سقراط می گوید. فضیلت مراجعه کرد

، پیش از آن که با تو آشنا شوم شنیده بودم که یگانه هنر تو این است که همه را مانند خود حیران و  سقراط"

تو .اگر اجازه دهی مزاحی کنم. اکنون نیز می بینم که مرا مسحور و گیج و درمانده ساخته اي. درمانده می کنی

زیرا من خود نیز . ست بزند تنش می لرزدمانند آن جانور دریایی هستی که برق ماهی نام دارد و هرکس به آن د

تا .حس می کنم که تن و روحم به لرزه افتاده و زبانم چنان بی حس شده است که نمی توانم پاسخ تو را بدهم 

کنون بارها براي مردم درباره فضیلت سخن رانده و به عقیده ي خود ،بسیار خوب از عهده بر آمده ام ولی در این 

  ).1380افالطون،ترجمه لطفی و کاویانی،("ی ندارم که بگویم فضیلت چیستدم آن اندازه توانای

از نظر سقراط آگاهی فرد نسبت به جهل ونادانی خود ، در مقایسه با داشتن باورهاي نادرست وضعیت بهتري 

داشت  به همین دلیل وي با استنطاق از مخاطبانش آنان را به پذیرش جهل و نا دانیشان سوق می داد و با 

در این مرحله مخاطبان . ساندن آن ها به بن بست،کنجکاوي و میل به دانستن را در آن ها بر می انگیختر

. سقراط ، با از دست دادن قطعیت اعتقاد قبلی خود ، به این نتیجه می رسیدند که باید بررسی را از نو آغاز کنند

راطی کامل شده است و سقراط و هنگامی که حالت به بن بست رسیدن القا شد عنصر تخریب گر روش سق

مخاطب وي هردو در جایگاهی یکسان قرار می گیرند؛ یعنی هر دو ادعا می کنند که دانش یا حقیقتی را دارا 

  ).1387چناري،(نیستند اما آماده  اند براي دستیابی به دانش به گفت وگوي بیشتر ي بپردازند 

  

  ویژگی هاي پرسشگر 

ه، حائز ویژگی هایی می باشد که آگاهی از این ویژگی ها می تواند راهگشاي پرسشگري در دیدگاههاي یاد شد

  . مناسبی در عرصه یادگیري مداوم محسوب شود

  :براساس نگاه سقراط به تربیت، پرسشگر فردي با مشخصات ذیل تعریف می شود
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 برانگیختن بررسی گفتگوهاي سقراط به خوبی روشن می کنند که کار سقراط همانا  :اذعان به نادانی

او در دادگاه تأکید می کند که دانا نیست ولی این را نیز می گوید که . توجه و بیدار کردن دیگران است

پی بردن با نادانی خود گونه اي دانایی است؛ در حالی که بسیاري از کسان خود را دانا می پندارند نه 

دم آتن می گوید خشمی که بر من گرفته در این معنی است که به مر. دانایند و نه به نادانی خود آگاه

شما ترجیح می دهید مرا بکشید تا بتوانید . اید از آن روست که شما را از خواب خوش بیدار کرده ام

 ).32،ص1388نقیب زاده، (دوباره به خواب روید

فرد  چنین اقراري. یکی از مهمترین ویژگی هاي سقراط به عنوان فردي پرسشگر، اقرار او به نادانی است

به عبارت دیگر فردي که . را از توهم دانستن نجات داده و او را در آستانه دانستن بیشتر قرار می دهد

اذعان به نادانی می کند، افقی جدید بروي خود می گشاید و عرصه را براي آموختن بیشتر فراهم می 

  .کند

 اط تنگاتنگی با ویژگی قبلی دارد؛ به این معنا که وقتی فرد به جهل خود این ویژگی سقراط ارتب: تواضع

واقف بوده و ابایی از آن ندارد، در او تواضعی ایجاد می شود که این تواضع، بستري براي پرسشگري و 

 . آموختن مضاعف است

آموزش در  در مورد مخاطب سقراط، این. این صفتی است که هم سقراط و هم مخاطب از آن برخوردازند

سقراط سعی دارد غرور . پیام سقراطی خودت را بشناس و بدان که چقدر کم می دانستی مستتر است

در ضمن سقراط این . ناشی از جهل مرکب را در شاگرد بزداید و قلت دانسته هایش را به او گوشزد کند

زه که شاگرد فرا می گیرد او معلم باید نشان دهد به همان اندا. عقیده را در رفتار خود جلوه گر می سازد

ایجاد چنین فضاي متواضعانه اي در جریان آموزش انفعال آموزشی را از بین . نیز از شاگرد فرا می گیرد

کوتاه سخن اینکه . می برد و جو آزادي را که الزمه بروز خالقیت و فعالیت آموزشی است، ایجاد می کند

ت چیزي یاد نمی دهد و به همین دلیل توقع اجرت نیز سقراط چون خود را دانا نمی دانست، عقیده داش

 ). 37و38، ص1378یوسفی، (نداشت 

 طلب سقراط براي دانستن و اشتیاق او به دانایی در سراسر حیات او جاري است؛ تا  : طلب و اشتیاق

د تا چنین طلبی است که او را بر آن می دار. آنجا که او خود را فیلسوف یعنی دوستدار دانایی می نامد

از سوي دیگر سقراط می کوشد تا این شوق و طلب را در . عمر خود را وقف گفتگو با افراد قرار دهد

او در مقام معلم سواالت موشکافانه . دیگران نیز بیدار سازد و آنها را به سوي دانایی حقیقی رهنمون سازد



 

  

 

 هشتمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 مداوم  و یادگیري فلسفه آموزش

 چمران اهواز دانشگاه شهید

 1395اسفند  5و  4

 

1042 

 

سان ها در خصوص زندگی، اي می پرسید تا شاگردان خود را برانگیزد که درباره مسائل همیشگی ان

  ). 25، ص1388گوتک، ترجمه پاك سرشت، (حقیقت و عدالت به تفحص بپردازند

 کار سقراط بیان نظریه و عقیده اي نیست بلکه : شکاکیت و مورد تردید قرار دادن اندیشه رایج

ن مفهوم سنجیدن اندیشه هاي دیگران و آشکار کردن نادرستی بسیاري از عقیده هاي رایج و نادقیق بود

آنچه در سراسر رساله هاي ). 38،ص1388نقیب زاده، (هایی است که بنا به عادت به کار می روند

افالطون مشهود است، مواجهه سقراط با افرادي است که دیدگاهی قالبی و رایج در موضوع خاصی را 

ه قالبی را زیر سوال سقراط در خالل پرسش و پاسخ هاي متوالی از فرد، می کوشد تا این نگا. پذیرفته اند

براي مثال در مکالمه با پروتاگوراس این . برده و فرد را به اندیشه بیشتر در موضوع مورد نظر فرا خواند

پرسش را به میان آورده است که آیا فضیلت را می توان آموخت؟ براي پاسخ به این پرسش گفتگو را به 

مخاطب را در مورد تعربف فضیلت به تردید  سمت پرسش از معناي فضیلت هدایت نموده و در خالل آن

  ).1390داوري اردکانی، (و تفکر وادار می نماید 

 در مباحث سقراطی گاه شاهدیم که او براي روشن شدن : بررسی موضوع از ابعاد و منظرهاي مختلف

که باید توجه داشت که تکرار سقراط یک تکرار معمولی نیست . تعریف قبلی، موضوع را از سر می گیرد

کار سقراط در اینجا شبیه کار موسیقی دان هاست که ملودي اصلی یک . با هدف تمرین صورت گیرد

. قطعه را چندین بار با تغییري جزئی می نوازند و در فاصله تکرارها به شرح و بسط آن می پردازند

شتر بعضی تکرارهاي سقراط در حین مکالمات با حفظ موضوعات قبلی و تغییر بعضی مثالها و شرح بی

). 37،ص1378یوسفی،(قسمت ها انجام می شود تا امکان ارائه تعریف صحیح وجود داشته باشد

سقراط می . پرسشهاي پی در پی و متوالی، فرد را از شتاب در قضاوت و اتخاذ موضع برحذر می دارد

موضع  کوشد تا فرض هاي مختلف پیرامون موضوع مورد بحث را مطرح کند و با بررسی پیامدهاي هر

چنین نگاهی مزایا و معایب . ضمن بسط و شرح موضوع، نگاه جامع و همه جانبه اي به آن داشته باشد

این ویژگی را . دیدگاههاي مختلف را به نمایش گذاشته و فرد را در دستیابی به حقیقت یاري می رساند

  .می توان در سراسر رساله هاي افالطون مالحظه کرد

  

  بحث و نتیجه گیري

در تمام آنچه گفته شد، به وضوح می توان نقش و جایگاه ویژه اي را که پرسش در تربیت برعهده دارد مالحظه 

این تأکید هم در تربیت رسمی . آنچه در اینجا مورد تأکید است، تمرکز بر پرسش در فرآیند یادگیري است. نمود
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مراحل گوناگون از انواع پرسش استفاده کرده در تربیت رسمی اگر مربی در . و هم غیر رسمی نیازمند توجه است

و فرد را در کاربست آن یاري کند، به تدریج این روحیه در او ایجاد می شود که در هر شرایطی پرسش را سرلوحه 

تقویت چنین روحیه اي باعث تبدیل موقعیت . خود قرار دهد و پرسشگري را در عرصه هاي مختلف محقق سازد

چراکه فرد با پرسش هاي خود موقعیت را به چالش کشیده و . صه یادگیري می شودهاي مختلف زندگی به عر

  . افق جدیدي از آن براي خود می گشاید

فردي که روحیه او با پرسشگري گره خورده است، داراي ویژگی هاي و مولفه هایی است که آگاهی از آنها، ما را 

بررسی . ط را می توان نمونه بارز فرد پرسشگر دانستسقرا. در دستیابی و تحقق روحیه پرسشگري یاري می دهد

: این ویژگی ها عبارتند از. شخصیت سقراط و فلسفه او، تبیینی از ویژگی هاي فرد پرسشگر به دست می دهد

، شکاکیت و بررسی موضوع از منظرهاي مختلف، زیر سوال بردن اندیشه و اشتیاق اذعان به نادانی، تواضع، طلب

  .هاي رایج

ین ویژگی ها در افراد نهادینه شود، تفکر افراد با پرسشگري آمیخته شده و در موقعیت هاي گوناگون زندگی اگر ا

به عبارت دیگر اگر در امر تربیت تالش شود تا افرادي با ویژگی . انگیزه و امکان بیشتر آموختن را به آنها می دهد

چنین فردي . یادگیري در فرد نهادینه می شود هاي یاد شده تربیت شود، مولفه هاي درونی براي کسب علم و

نیازمند تحمیل هاي بیرونی و زور نبوده و جوششی از درون او را بر آن می دارد تا هر موقعیتی را فرصتی براي 

  .یادگیري تلقی کند

قویت در واقع تأکیدي که یادگیري مداوم بر گسترش امکان یادگیري به لحاظ زمانی و مکانی دارد، با ایجاد و ت

اگر از بدو تولد والدین و سپس مربیان نسبت به اهمیت روحیه . روحیه پرسشگري در افراد، امکان تحقق می یابد

پرسشگري آگاه بوده و فرد را پرسشگر تربیت نمایند، می توان این امید را داشت که چنین فردي همواره در حال 

م از یکسو و تفکر و تعقل از سوي دیگر گره خورده است، پرسشگري از آنجا که با انگیزه و طلب عل. یادگیري باشد

  .می تواند راهگشایی کلیدي در عرصه یادگیري مداوم محسوب شود

لذا در تربیت به معناي عام آن، مربی باید بکوشد تا پرسشگري را سرلوحه کار خود قرار داده و با در نظر گرفتن 

  .را در خود و متربیان به ظهور رساند ویژگی هاي شخص پرسشگر تالش کند تا این ویژگی ها



 

  

 

 هشتمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 مداوم  و یادگیري فلسفه آموزش

 چمران اهواز دانشگاه شهید

 1395اسفند  5و  4

 

1044 

 

  :منابع

  .خوارزمی: تهران. جلد اول. کاویانی، رضا. لطفی، محمد حسن: مترجم. آثار افالطون). 138(.افالطون 

). رویارویی با مسائل نظري و عملی تعلیم و تربیت(نگاهی دوباره به تربیت اسالمی) . 1388. (باقري ، خسرو  

  .سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشی وزارت آموزش و پرورش:  تهران. چاپ سوم. 2جلد

. 13و  12شماره . ماهنامه پژوهشگران. راهبرد پایدار آموزش و پرورش :یادگیري مداوم). 1386. (پورشافعی، هادي

  : قابل دسترسی در سایت

http://www.hawzah.net/  

 هاي فصلنامه نوآوري.  شهروندي تربیت براي يراهبرد منزله به سقراطی روش) .  1387. (چناري ، مهین 

  .154-137):27(7.  آموزشی

  . سخن: تهران. درباره تعلیم و تربیت در ایران). 1390. (داوري اردکانی، رضا

جایگاه پرسش در تربیت و ویژگی هاي آن از ). 1391. (طوسیان خلیل آباد، سارا. مرشدي، ریحانه. شفیع، عارفه

  .پردیس خواهران). ع(دانشگاه امام صادق . چاپ نشده. نامه کارشناسیپایان . منظر قرآنی

  .32- 11،)33و32(9 .ماهنامه مشکوة النور .پرسشگري و فلسفه). 1384.(شمشادي،خدیجه

  .دواوین: تهران. چاپ اول. آموزش فلسفه به کودکان؛ بررسی مبانی نظري). 1383. (قائدي، یحیی

رویکرد دانشگاه در قرن بیست و : یادگیري مادام العمر). 1388. (بقراطیان، کاظم. نصر، احمدرضا. کریمی، صدیقه

  سمت: تهران. یکم

: تهران. چاپ نهم. پاك سرشت، محمدجعفر: مترجم. مکاتب فلسفی و آراء تربیتی). 1388. (گوتک، جرالد ال

  .سمت

  .طهوري: تهران. چاپ بیست و سوم. اره به فلسفه آموزش و پرورشنگاهی دوب). 1388. (نقیب زاده، عبدالحسین

  .39-36صص. 41شماره . رشد معلم. )روش مامایی(بررسی آراي تربیتی سقراط ). 1378. (یوسفی، علیرضا

gadamer, hans georg. (1988). Truth and method. Translated by joel weinsheimer 
and Donald G. marshal. The continuum publishing company. New york  

  

  :سایت

http://fa.irunesco.org/ 

 
  



 

  

 

 انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایرانهشتمین همایش 

 فلسفه آموزش و یادگیري مداوم 

 چمران اهواز دانشگاه شهید

 1395اسفند  5و  4

 

1045 

 

 معلمان  اي در جهت توسعه حرفهیادگیري مداوم  هاي بر مهارت پژوهی اقدامتأثیر 

  

  ٤نازنین صحرانورد ، ٣نادیا بویري،  ٢فاطمه مکرمتی ،١کامران شاهولی

  

  چکیده

هایی را براي وي بوجود  چالش هاي واقعی آموزان در کالس و مواجهه با دانش نظام آموزشی تغییرات مداوم

هاي جدید است و از  یادگیري ناگزیر به واکنش به تغییرات و به تبع آنبنابراین معلم . آورد که باید حل شوند می

یکی از . و آنها را رفع نمایدها مواجه شده  بایست خود را به ابزارهایی مجهز نماید تا بتواند با این چالش رو می این

هاي کاري خود،  پژوهی است که طی فرایند انجام آن معلمان به طور مداوم ضمن حل چالش این ابزارها اقدام

در  پژوهی اقدامبررسی تأثیر هدف از این پژوهش  .یابند گیرند و پیوسته ارتقا می هاي جدیدي را یاد می مهارت

 روش پژوهش .باشد میاي آنان  هاي حرفه ي مهارت در جهت توسعه معلمانیادگیري مداوم  يها مهارت يارتقا

با سه متغیر اصلی دانش، اي محقق ساخته  آوري اطالعات پرسشنامه ابزار جمع. پیمایشی است توصیفی و از نوع

 155نمونه تحقیق . بدست آمد% 87با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ برابر  آنپایایی است که مهارتی و نگرشی 

پژوهی شرکت  سال اخیر در دوره هاي اقدام 4که در باشند  میاهواز  2نفر از معلمان آموزش و پرورش ناحیه 

ها از شاخص هاي  جهت تجزیه و تحلیل داده. اند نموده و حداقل یک بار در برنامه معلم پژوهنده گزارش نوشته

هاي  یافته .استفاده گردید) متغیره تک tدرصد و نسبت و آزمون  محاسبه میانگین، انحراف معیار،(آمار توصیفی 

دار  درصد معنی 99ها با میانگین فرضی با اطمینان  ي مولفه دهد که که اختالف میانگین کلیه پژوهش نشان می

نش، هاي یادگیري مداوم معلمان در هر سه بعد دا پژوهی موجب افزایش مهارت انجام اقدام و به عبارتی بوده است

هاي وي را براي تبدیل شدن به یک یادگیرنده مداوم افزایش  تا حد بسیار زیادي مهارت ومهارتی و نگرشی شده 

  .داده است
  

  هاي معلمی پژوهی، یادگیري مداوم، یادگیرنده مداوم، مهارت اقدام :کلمات کلیدي
  

  مقدمه. 1

هاي درسی هستند و با تغییر  از طرفی مجري برنامه در نظام آموزشی نقش بسیار مهمی دارند،معلمان 

مواجه  یدرس هاي در کالسآموزان  با دانشبه طور مستقیم گیرند و از طرف دیگر  ها تحت تأثیر قرار می برنامه

را  معلم در همه حال باید توانایی مواجهه با این شرایط از این رو. شرایط پیچیده و پویایی دارندکه  شوند می

رخ ... و  داشته باشد؛ چرا که تغییرات مداومی که در نظام آموزشی، ساختار و فرهنگ جامعه، تغییرات فناورانه

هایی را براي  دهد و چالش دهد، بطور مستقیم نقش معلم و تعامالت وي در کالس درس را تحت تأثیر قرار می می

                                                 
  k.shahvali@gmail.com دانشجوي دکتري فلسفه تعلیم و تربیت، ، شهید چمران اهواز دانشگاه .1

 fatemeh.makramati@yahoo.com، اهواز 2آموزش و پرورش ناحیه  .2

 nboveiry@yahoo.com، اهواز 4آموزش و پرورش ناحیه  .3

 sahranavard.nazanin@yahoo.comاهواز،  4آموزش و پرورش ناحیه  .4
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هاي جدید  یادگیري تغییرات و به تبع آن واکنش بهبه یر ناگزبنابراین معلم . آورد که باید حل شوند وي بوجود می

. ها مواجه شده و آنها را رفع نماید خود را به ابزارهایی مجهز نماید تا بتواند با این چالشبایست  میرو  و از این است

کاري  هاي معلمان به طور مداوم ضمن حل چالش آن فرایند انجام پژوهی است که طی از این ابزارها اقدام یکی

هاي  ضمن معرفی قابلیتهدف از این پژوهش . یابند گیرند و پیوسته ارتقا می هاي جدیدي را یاد می خود، مهارت

یادگیري مداوم  يها مهارت يدر ارتقا آن تأثیر، بررسی مداوم يریادگی هايابزاریکی از عنوان به  پژوهی اقدام

هاي اصلی و فرعی پژوهش به  بر این اساس فرضیه .باشد میاي آنان  هاي حرفه ي مهارت در جهت توسعه معلمان

  :قرار زیر است

  .شود هاي یادگیري مداوم در معلمان می پژوهی باعث افزایش مهارت انجام اقدام

  .دهد بعد دانش را افزایش میهاي یادگیري مداوم در  پژوهی مهارت انجام اقدام -الف

  .دهد مداوم در بعد مهارتی را افزایش میهاي یادگیري  پژوهی مهارت انجام اقدام - ب

  .دهد هاي یادگیري مداوم در بعد نگرشی را افزایش می پژوهی مهارت انجام اقدام -ج
  

  مبانی نظري. 2

 هاي واقعی کار و زندگی است که به منظور آگاهی فردي و پیشرفت در نوعی تحقیق در میدانپژوهی  اقدام

ي درسی  هایشان را در مورد برنامه کند که چگونه ایده به معلمان کمک میاین نوع پژوهش . شود کار انجام می

و  )121: 1382مک نیف و همکاران، (عمل آموزشی خود را توسعه دهند و یا آن را نقد کنند  هچگون و بیان کنند

تن راه حل به عنوان راهی براي یافپژوهی  اقداماستفاده از . گونه در مسائل آموزشی یاد بگیرندچبه طور کلی 

کند که ضمن پژوهش به مهارت و دانشی دست  کمک میدانش افزایی، به افراد درگیر  مسائل و نوعی نوآوري و

شود و  این امر به رشد و بالندگی و تغییر و تحول در سطح بینش و تفکر منجر می. دندویابند که قبالً با آن آشنا نب

   ).333: 1390ابوالمعالی، (هاي خالق به دنبال دارد  حل راه

  
  پژوهی اي اقدام فرآیند چرخه -1شکل 
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معلم به طور مستقیم و نقادانه با تحلیل و تفکر بدین صورت است که در این رویکرد روش کار به طور کلی 

خود در یابی مشکل  خود و با همیاري و مشارکت سایر همکاران وارد حیطه پژوهش شده و به شناسایی و ریشه

هاي کاري خود  و نابسامانی مسائلپردازد و با ارائه راهکارهاي عملی و قابل اجرا سعی در حل  میمحیط آموزشی 

مرادي،  حسن( این روند پس از ارزیابی هاي مکرر همچنان تا دستیابی به نتیجه مطلوب ادامه می یابد و دارد

پژوهی  هاي اقدام ائل از مزیتاي مواجهه و تالش براي رفع مس به همین دلیل است که فرآیند چرخه .)105: 1389

  ).1شکل (شود  محسوب می

یابد و  دست مینیز اي  معلم ضمن کسب دانش و تجربه ي تازه به رشد و بالندگی حرفهفرآیند این در مسیر 

هاي او براي تبدیل شدن به یک یادگیرنده مدوام توسعه  گیرد و به طور مداوم مهارت در این راه پیوسته یاد می

 ریو در جوامع مختلف، با تعاب خیاست که در طول تار يا دهیچی، مفهوم چند منظوره و پمداوم يریادگی .یابد می

؛ مداوم يریادگینهفته در  دهیمختلف و اهداف گوناگون به کار گرفته شده است، اما امروز اغلب صاحبنظران بر ا

است، توجه  رییدر حال تغ وستهیکه پ یطیبا شرا يرشد او جهت سازگار يم استعداد انسان براوتوسعه مدا یعنی

 يتواند افق ها یم يریادگی دگاهید نیاز ا. اند رفتهیم را پذومدا يریادگیاز  يو چند منظوره ا عیدارند و مفهوم وس

خود در سراسر  يها یستگیو مداوم به توسعه و رشد مهارت ها و شا وستهیرا فراهم کند تا انسان پ يگسترده ا

و توسعه  یشخص تیتواند موجب احساس رضا یم يریادگیتداوم  يبرا زشیو انگ ییتوانا نیا.ادامه دهد یزندگ

در این مفهوم، اهداف متعدد و متنوعی جستجو و پیگیري  .)160: 1395نسب،  رحیمی( شود يو اقتصاد یاجتماع

از  یزندگ يها اعتماد به نفس و احترام به خود، مهارت جادیشامل ا یرشد شخص يها مهارتشود، از جمله  می

مادام العمر و لذت بخش  تواندب يریادگیکه  يبه طور ادگرفتنی يریادگیخود،  تیریجمله حل مساله خالق و مد

که الزمه دستیابی به این  .داشته باشند وندیدانش پ میکه با موضوعات و مفاه ییکسب محتوا تینها باشد و در

 ییاطالعات، توانا يباال در فناور يها درك کاربرد علوم، مهارت ،یو کتب یارتباط شفاه يها مهارتاهداف داشتن 

و  يریانعطاف پذ ،یباطضخود ان ،يو نوآور تیخالق ،یتوان کار گروه ،يریادگیدرك ضرورت تداوم  ،يتفکر انتقاد

و داشتن  یالملل نیو ب یفرهنگ تیاساز حس ياز رقابت سالم، برخوردار يمند هدشوار، بهر يانجام کارها ییتوانا

   ).2001 واترسونو  1381ی، بالسبه نقل از  160: 1395نسب،  رحیمی(ي ریگ میتوان تصم

و » مهارت«، »دانش«عد در سه ب را ادگیرنده مدوامیویژگی هاي ) 1395(رحیمی نسب  بر این اساس

ل قرار داده بندي مالك عم که در پژوهش حاضر این دسته) 1جدول (نموده است بندي  دستهتحلیل و » نگرش«

  .شده است
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  )1395(ویژگی هاي یادگیرنده مدوام براساس تحلیل رحیمی نسب  -1جدول 

  توضیحات  مولفه  مقوله

  دانش

کسب مهارت هاي بنیادي 

و اطالعات در قلمرو یک 

  پایه یا رشته علمی

دانش عمومی و دانش 

درباره ارتباط درونی شاخه 

  هاي علم

آگاهی از مهارت هاي 

  توسط فردیادگیري 

  دانش نسبت به خود به عنوان یادگیرنده
  آگاهی از ضعف ها و قوت هاي علمی خود 

  آگاهی از ترجیحات و عادات یادگیري خود 

دانش نسبت به انواع وظایف علمی که 

  باید به آن عمل کنند، 

مانند، مطالعه کتاب، یاداشت برداري، نوشتن مقاله و 

  .غیره

دانش درباره استراتژي هاي یادگیري و 

  مهارت هاي مطالعه 

که باعث می شود تحصیل، ترکیب، سازماندهی و 

  .ذخیره دانش با استفاده از آنها تسهیل شود

  .دانش درباره محتواي قبلی دانش خود

  

به درك اطالعات جدید، نگهداري آنها در حافظه و در 

  .کندنتیجه، بازیابی آسانتر آنها کمک می 

ي که دانش او در ادانش درباره محدوده

  .حال و آینده می تواند مفید باشد

این آگاهی ها باعث افزایش مسئولیت یادگیرنده و در 

  .نتیجه رفتن به سوي دانش بیشتر می شود

  

  مهارت

مهارت هایی که تداوم 

یادگیري را میسر 

  .کنند می

  

  توانایی حل مساله 
جستجوي راه حل هاي مختلف مهارت در طرح مساله، 

  و یافتن پاسخ آنها

  داشتن سواد اطالعاتی 
توانایی جستجوي اطالعات، بازیابی، تجزیه و تحلیل و 

  به کارگیري آنها

  توانایی تفکر منطقی و انتقادي 
توانایی تجزیه و تحلیل، ترکیب، قضاوت و دست یافتن 

  به مهارت هاي فراشناخت

  داشتن مهارت هاي ارتباطی 
توانایی برقراري ارتباط صحیح با دیگران و انجام کار 

  گروهی

  توانایی خود رهبري در یادگیري 
مهارت در یادگیري مستقل، توانایی مدیریت خود و 

  .مدیریت زمان

  نگرش

ي الزم براي  نگرش، انگیزه

جویی امري را در فرد  پی

  .کند ایجاد می

  :شامل  نگرش مثبت به یادگیري

به  ياکتشاف، عالقمند عالقه به، شجاعت، يکنجکاو

استدالل  بودن دارا ،بودن لیو تجربه، اهل تخ شیآزما

و اهل  یاجتماع لتیو انضباط در امور، دارا بودن فض

  بودنتفکر و تامل 

  اعتماد به نفس در توانایی یادگیري

  خواستن براي کسب دانش

  

  پیشینه پژوهش. 3

ي حرفه اي معلمان پژوهش هاي متعددي انجام شده ها مهارتو تأثیر آن در ارتقاي پژوهی  اقدامارتباط با در 

بر پژوهی  اقدامدر پژوهشی تأثیر شرکت در دوره هاي آموزش ) 1389(مرادي حسناست که از آن جمله 

پرورشی ي ها مهارتي آموزشی و ها مهارتبر اساس تحلیل نتایج پرسشنامه اي، بر ي حرفه اي معلمان را ها مهارت

ي حل مساله و بینش پژوهشی ها مهارتبا مقایسه ) 1390(همچنین ساداتی و همکاران  .مثبت ارزیابی کرده است

ي مذکور بین معلمان آموزش دیده و آموزش ها مهارتدر رسیده اند که معلمان در فرایند تدریس به این نتیجه 

توان به پژوهش  وص یادگیري مداوم نیز میدر خص .داري وجود ندارد ي اقدام پژوهی، تفاوت معنی ندیده
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هاي الزم براي تبدیل شدن به یک یادگیرنده مداوم  ها و مهارت اشاره کرد که در آن ویژگی) 1395(نسب  رحیمی

  .بندي شده است بررسی و به نقل از متخصصان مختلف دسته

  

  پژوهششناسی  روش. 4

 پژوهی به عنوان ابزاري براي که ابتدا نقش اقدام بدین صورت. پیمایشی است توصیفی و از نوع روش پژوهش

در سه اي  بر اساس آن پرسشنامهیادگیري مداوم و تبدیل معلمان به یادگیرندگان مداوم تبیین شده و ي  توسعه

اي از  گزینه 5با استفاده از مقیاس لیکرت  ؛ و سیزده متغیر فرعی»نگرش«و » مهارت«، »دانش«متغیر اصلی 

روایی پرسشنامه از سوي متخصصان همکار بررسی و تأیید گردید و . تدوین گردید» بسیار کم«تا » بسیار زیاد«

  .بدست آمد% 87پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ برابر 

نظرات  ،ي حرفه اي معلمان در جهت یادگیري مداومها مهارتبر پژوهی  اقدامبه منظور تعیین تأثیر  سپس

شرکت نموده و پژوهی  اقدامدر دوره هاي سال اخیر  4در اهواز که  2آموزش و پرورش ناحیه  نفر از معلمان 155

از  افراد نمونه .گردیدآوري  جمعاند، از طریق پرسشنامه  حداقل یک بار در برنامه معلم پژوهنده گزارش نوشته

نتخاب و با آنها تماس گرفته شد و از هاي موجود در کارشناسی پژوهش اداره آموزش و پرورش ا لیستطریق 

ها از شاخص  جهت تجزیه و تحلیل داده. نفر پرسشنامه را تکمیل و تحویل نمودند 155نفر اسامی،  187مجموع 

 .استفاده گردید )متغیره کت tو آزمون  ، درصد و نسبتمحاسبه میانگین، انحراف معیار(هاي آمار توصیفی 

  .در نظر گرفته شده است) در مقیاس لیکرت 5/3( 70میانگین فرضی در تمام محاسبات 

  

  )بحث و بررسی( هایافته. 5

هاي تحقیق به تفکیک جنسیت، تحصیالت و دوره تحصیلی تدریس به شرح  شناختی نمونه اطالعات جمعیت

مراجعه به لیست . پژوه زن هستند درصد مشارکت کنندگان اقدام 98شود،  چنانکه مشاهده می. باشد می 2جدول 

شود  همچنین مشاهده می. گیري نیست کند و ناشی از خطاي نمونه کلی افراد مد نظر نیز این مسأله را تأیید می

رکت را در انجام ي ابتدایی و معلمان با مدرك تحصیلی لیسانس بیشترین عالقه و مشا معلمان دورهکه 

  .اند پژوهی داشته اقدام

  توزیع نمونه هاي تحقیق به تفکیک جنسیت، تحصیالت و دوره تحصیلی تدریس -2جدول 

  جمع  فوق لیسانس و باالتر  لیسانس  دیپلم و فوق دیپلم  تحصیالت

  درصد  تعداد  مرد  زن  مرد  زن  مرد  زن  دوره تحصیلی

  72  112  0  7  2  70  0  33  ابتدایی

  12  18  0  2  1  10  0  5  متوسطه اول

  10  15  0  1  0  14  0  0  متوسطه دوم

  6  10  0  4  0  5  0  1  کارکنان اداري مدارس

  جمع
  0  14  3  99  0  39  تعداد

155  100  
  0  9  2  64  0  25  درصد
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میزان دستیابی به آمده، مربوط به  3که به طور خالصه در جدول » الف«ي  هاي آماري فرضیه یافته

گردد انجام  همانگونه که مالحظه می. باشد پژوهی در بعد دانش می مداوم از طریق اقدامهاي یادگیرنده  ویژگی

درصد را  90بیشترین تأثیر با میانگین » و مهارت ها يریادگی يها يدانش درباره استراتژ«پژوهی بر متغیر  اقدام

  .به دست آمده است 2/80 و میانگین کلی در این بعد نیز  داشته است

  

  تک متغیره در بعد دانش tخالصه محاسبات آزمون  -3جدول 

  میانگین  متغیرهاي فرعی
انحراف 

  استاندارد

اختالف 

  میانگین
T  P 

  0001/0  9/21  1  74/0  71  دانش نسبت به خود به عنوان یادگیرنده

  0001/0  9/19  3  03/2  73  دانش نسبت به انواع وظایف علمی 

  0001/0  56/13  20  99/17  90  مهارت هادانش درباره استراتژي هاي یادگیري و 

  0001/0  2/15  18  72/14  88  .دانش درباره محتواي قبلی دانش خود

  0001/0  6/35  9  17/3  79  ي مفید دانش در حال و آیندهدانش درباره محدوده

  0001/0  23/21  2/10  73/7  2/80  میانگین متغیرها

  

ها در بعد دانش، با میانگین فرضی با اطمینان  مولفهي  شود که اختالف میانگین کلیه همچنین مشاهده می

هاي یادگیري مداوم  پژوهی موجب افزایش مهارت به عبارت دیگر انجام اقدام. دار بوده است درصد معنی 99

  .معلمان در بعد دانش شده است

به  آمده، مربوط به میزان دستیابی 4که به طور خالصه در جدول » ب«ي  هاي آماري فرضیه یافته

گردد انجام  همانگونه که مالحظه می. باشد پژوهی در بعد مهارتی می هاي یادگیرنده مداوم از طریق اقدام ویژگی

البته . درصد را داشته است 89بیشترین تأثیر با میانگین » يو انتقاد یتفکر منطق ییتوانا«پژوهی بر متغیر  اقدام

و میانگین کلی در این  اند نیز درصد باالیی داشته» یارتباط ياداشتن مهارت ه«و » حل مساله ییتوانا«دو متغیر 

  .به دست آمده است 6/84بعد نیز  

  

  یتک متغیره در بعد مهارت tخالصه محاسبات آزمون  -4جدول 

  میانگین  متغیرهاي فرعی
انحراف 

  استاندارد

اختالف 

  میانگین
T  P 

  0001/0  6/35  17  06/6  87  توانایی حل مساله 

  0001/0  86/19  12  31/7  82  سواد اطالعاتیداشتن  

  0001/0  85/24  19  5/9  89  توانایی تفکر منطقی و انتقادي 

  0001/0  65/12  16  1/16  86  داشتن مهارت هاي ارتباطی 

  0001/0  89/10  9  18/10  79  توانایی خود رهبري در یادگیري 

  0001/0  77/20  6/14  83/9  6/84  میانگین متغیرها

 
ها در بعد مهارتی، با میانگین فرضی با اطمینان  ي مولفه شود که اختالف میانگین کلیه همچنین مشاهده می
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هاي یادگیري مداوم  پژوهی موجب افزایش مهارت به عبارت دیگر انجام اقدام. دار بوده است درصد معنی 99

  .معلمان در بعد مهارتی شده است

هاي  آمده، مربوط به میزان دستیابی به ویژگی 5به طور خالصه در جدول که » ج«ي  هاي آماري فرضیه یافته

پژوهی بر  گردد انجام اقدام همانگونه که مالحظه می. باشد پژوهی در بعد نگرشی می یادگیرنده مداوم از طریق اقدام

ست و میانگین کلی درصد را داشته ا 81بیشترین تأثیر با میانگین » يریادگی ییاعتماد به نفس در توانا«متغیر 

  .به دست آمده است  34/77در این بعد نیز  

ها در بعد نگرشی، با میانگین فرضی با اطمینان  ي مولفه شود که اختالف میانگین کلیه همچنین مشاهده می

هاي یادگیري مداوم  پژوهی موجب افزایش مهارت به عبارت دیگر انجام اقدام. دار بوده است درصد معنی 99

  .شده است نگرشیدر بعد  معلمان

  یتک متغیره در بعد نگرش tخالصه محاسبات آزمون  -5جدول 

  میانگین  متغیرهاي فرعی
انحراف 

  استاندارد

اختالف 

  میانگین
T  P 

  0001/0  46/9  6  1/8  76  نگرش مثبت به یادگیري

  0001/0  05/18  11  6/7  81  اعتماد به نفس در توانایی یادگیري

  0001/0  69/30  5  17/2  75  دانشخواستن براي کسب 

  0001/0  4/19  34/7  96/5  34/77  میانگین متغیرها

  

توان نتیجه گرفت که انجام  می 5تا  3هاي انجام گرفته و حاصل از جداول  با توجه به نتایج بررسی

 .شده استهاي یادگیري مداوم معلمان در هر سه بعد دانش، مهارتی و نگرشی  پژوهی موجب افزایش مهارت اقدام

کند تا حد بسیار زیادي  پژوهی کسب می توان گفت که تجربیاتی که فرد در حین انجام اقدام به عبارتی می

  .دهد هاي وي را براي تبدیل شدن به یک یادگیرنده مداوم افزایش می مهارت

  

   گیرينتیجه .6

براي تبدیل معلمان به عنوان یک ابزار تواند  میپژوهی  اقدام دهد که نشان میاضر پژوهش حنتایج حاصل از 

براساس نتایج به دست  آنان مورد توجه ویژه قرار گیرد؛ چرا کهي ها مهارتدر جهت ارتقاي به یادگیرندگان مداوم 

مثبت هاي یادگیري مداوم  مولفه عدي هر سه ب توسعهرا در پژوهی  اقدامآمده از نظرات معلمان اقدام پژوه، تأثیر 

افزایش سبب پژوهی  اقدامکارگیري و تجربه معلمان اقدام پژوه معتقدند که ب ببه طوري که اغل. استشده ارزیابی 

هاي آنها را در مواجهه و غلبه بر  تربیتی شده و مهارت -دانش آنها نسبت به خود و وظایف شغلی و مباحث علمی

شده  تدریس و معلمییادگیري، تغییر نگرش و باورهاي آنها به مسائل جاري کالس درس افزایش داده و باعث 

در جهت تواند انگیزه و محرکی  میباور آنها به یادگیري مداوم طور ضمنی نتیجه گرفت که  توان به میاست که 

ن به عنوان یک ابزار براي تبدیل معلما پژوهی گردد اقدام لذا پیشنهاد می .آنان گرددي معلمی ها مهارت ي توسعه

  .قرار گیرد بیشتريبه یادگیرندگان مداوم در جهت ارتقاي مهارت هاي آنان مورد توجه 
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  :تاثیر آموزش فلسفه براي کودکان بر تداوم یادگیري در بزرگسالی

  طرح پژوهش ترکیبی

  

  1هدیه شنبدي

 

 

  :چکیده

  

 .انجام شدآموزش فلسفه براي کودکان بر تداوم یادگیري در بزرگسالی پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی 

در پژوهش حاضر از روش ترکیبی کمی و کیفی آمیخته، با رویکرد اکتشافی براي جمع آوري اطالعات و داده ها 

در تحقیق کیفی از روش استنتاجی که به تحلیل تأثیر آموزش فلسفه براي . به صورت توأمان اجرا شده است

تفکر «ررسی تاثیر آموزش فلسفه به کودکان برکودکان بر تداوم یادگیري در بزرگسالی و در مرحله کمی به ب

جامعه از طرح شبه آزمایشی پیش آزمون و پس آزمون در گروه آزمایش با گروه کنترل استفاده کردیم؛ » انتقادي

با استفاده از نمونه . آبادان بوده اند ستانابتدایی در شهر ة آماري پژوهش شامل دانش آموزان سال ششم دور

ها به صورت تصادفی یک کالس به عنوان گروه  و از میان آن رحله اي، تعداد دو کالسگیري خوشه اي تک م

 دقیقه آموزش فلسفه 90جلسه و12گروه آزمایش .در نظر گرفته شدعنوان گروه آزمایش گواه و یک کالس به 

ابزار پژوهش پرسشنامه تفکر . دریافت نمود و گروه کنترل هیچ آموزشی در این زمینه دریافت نکرد )فلسفه ورزي(

تحلیل داده ها با آزمون آماري تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش فلسفه به  .بود) 2003(انتقادي ریکتس

 .اد تفکر انتقادي اثر معناداري داردهمچنین آموزش فلسفه بر ابع. تفکر انتقادي دارد بر کودکان تأثیر معنی داري

 است کهبیانگر این است، تحلیل پژوهش کیفی  تکمیل کنندة که یکم نتایج حاصل از تحلیل داده هايدر نهایت، 

یادگیري دارد و موجب بهبود بازدة موزش فلسفه براي کودکان تاثیر مثبتی بر تفکر انتقادي دانش آموزان آبرنامه 

  .که می تواند تا بزرگسالی تداوم یابده گردید در دانش آموزان سطح باالي

  

  .فلسفه براي کودکان، تفکر انتقادي، یادگیري مداوم، روش ترکیبی :واژگان کلیدي

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  کارشناس ارشد تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت 1
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  مقدمه - 1

تالش و تکاپو براي . یکی از اهداف تعلیم و تربیت، توسعه و ارتقاي توانمندي هاي فکري و عقالنی افراد است

از جمله . غایت زندگی در گرو بهره گیري و به کارگیري ظرفیت هاي سازنده و تعالی بخش آدمی استرسیدن به 

 در مقطعی آموزدانش ؛ )1390مبانی نظري تحول بنیادین،( هاي خدادادي تعقل و خردورزي است ظرفیت

نگرشی همه جانبه به  با. و آموزش هاي را دریافت می کند ؛ندمی گذرامدرسه  در ، عمر خود را  به تحصیلمحدود

هاي شغلی می تاریخ مصرف خاصی دارند و یا تنها محدود به مهارت  یهای نسان تلقی این که آیا چنین آموزشا

در آینده با دانش آموزان و دانشجویان فارغ و قطعا  سوال خواهد بردپرورشی را زیر ونظام آموزشی قطعا شود، 

خواهند عه را دچار مشکالت عدیده اي و جام هآموخته ها خود نبودنوسازي شود که توان  التحصیلی مواجه می

ما را به اهداف تربیتی و آموزشی نخواهد  ،بنابراین تحدید یادگیري در مقطعی خاص از سن آموزش رسمی .کرد

ظهور و  و طبیق فعاالنه خود با این تغییراتدر عصري که نه تنها با رشد سریع فناوري و نیاز انسان ها به ت. رساند

مسئولیت یادگیري مستمر را در دیگر عرصه هاي فعالیت انسان،  و ، سیاسیبروز نقش هاي اجتماعی، اقتصادي

بدون بازنگزي به  مربوط به دوران تحصلعت کردن به اطالعات انباشته شده قنا بنابراین .کند افراد دو چندان می

 نظام هاي آموزشی. را فراهم آورد رشد جامعه فردي و در سطح کالن نمی تواند موجبات پیشرفت آموزش ها

مداوم ی بر یادگیري نمبت آموزشی به پارادایم جدید و رشد و ترقی جامعه براي رفع این مشکل جوامع مختلف

 تعیین شخص خود را آن جهت که است رشدي«معتقد است که یادگیري مداوم ) 1981(2گراس. رو آوردند العمر

 کف از فرد که واقعی ثروت تنها. جدید هاي توانایی و ها مهارت کسب و جهان و خویش فهم یعنی کند، می

زندگی فردي و ة این یادگیري کل گستر ).86: 1372فرجامی،( » است خود روي بر گذاري سرمایه داد، نخواهد

 و اجتماع ، مدرسه محل کارخانواده دریادگیري این نوع اجتماعی افراد را در بر می گیرد و شاهد پراکندگی 

  .هستیم

 تعالی و تکوین«: جریان تربیت عمومی گفته شده است سند تحول آموزش و پرورش در تعریف هدف کلی در

 با مستمر طور به را آن و درك درستی به را دیگران و خود موقعیت بتوانند که اي گونه به متربیان هویت پیوستۀ

: 1390بنیادین، تحول نظري مبانی( »نمایند اصالح اسالمی معیار نظام با متناسب جمعی و فردي صالح عمل

درك و فهم صحیح از  .دو کلید واژه مهم مرتبط با پژوهش حاضر است» استمرار آن«و » درستی درك«). 338

، دانش آموز مدرسه محیط در به طور زیر بنایی. را تا پایان عمر استمرار می دهد فرایند رشدخود و جهان هستی 

بیاموزد که چگونه بیاندیشد و چگونه فهم صحیحی از خود و خدا و جهان هستی داشته باشد تا توان و مهارت باید 

را در راستاي رشد  3این را داشته باشد بعد از فراغت از تحصیل، جهت و مقصد خود را تعیین کرده و موقعیت خود

  .متعالی اصالح نماید

                                                           
2 . Geras 

  . این موقعیت می تواند موقعیت شغلی باشد یا این که فرد موقعیت خود را به عنوان یک انسان بهبود بخشد . 3
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اساسی نوشتار حاضر این است که نظام آموزشی کشور چه روش آموزشی را باید در نظر بگیرد که فرایند  ۀمسئل

توانایی و مهارت فراتر رفته و متربی بعد از فراغت از آموزش رسمی، ي از مدرسه و موسسات آموزش عالی یادگیر

حول این استمرار منجر به اصالح باشد و بنابر هدف مطرح شده در سند ت را داشته آموخته ها خود نوسازي

  ؟شودمتناسب با معیار آن هم  ،موقعیت

  

 پیشینه پژوهشمرور  - 2

و برنامه آموزش فلسفه براي یادگیري مداوم، تفکر انتقادي عد از جمله این پژوهش به چند ب از آنجا که در

پژوهشگران نرسیده  اطالعتاکنون پژوهشی با این محورها به با جستجو در این زمینه  ؛کودکان پرداخته است

  :و تفکر انتقادي اشاره اي می کنیم آموزش فلسفه براي کودکانارتباط با  است؛ لیکن به تعدادي از پژوهش ها در

 عمومی شناختی توانایی بهبود در اجراي فلسفه براي کودکان که کرد گزارش در پژوهشی )2000(  4موریون

 پیرامون که دیگري مطالعه در. است داشته مثبتی عملکرد مطلب درك و خواندن در همچنین و تجربی گروه

 به انتقادي تفکر هاي مهارت آموزش با اجتماعی مطالعات و علوم ریاضیات، دروس در تحصیلی پیشرفت رابطه

 وقتی مثال براي. دارد وجود داري معنی و قوي بستگی  هم عامل دو این بین که است گردیده مشخص آمده عمل

 در کنترل گروه به نسبت دار معنی طور به تجربی گروه شد استفاده علوم آموزش در پژوهشی اجتماع روش از

لیپمن و بیرمن  ).1385به نقل از مرعشی، 1997اسپرود ،( داد نشان بهتري عملکرد خود از علوم استدالل آزمون

نتایج تحقیق نشان داد که برنامه نه  اولین ارزشیابی برنامه آموزش فلسفه براي کودکان را انجام دادند و )1970(

هفته اي آموزش فلسفه براي کودکان می تواند نتایجی اثر گذار بر استدالل و تفکر انتقادي کودکان داشته است 

درباره » تفکر انتقادي در کودکستان«، مقاله اي رابا عنوان )2010(5هوگنسد ).2004به نقل از تریکی و تاپینگ، (

براي تفکر : تباط با زندگی روزمره کودکان پیش دبستانی تحقیق کردند و نتیجه گرفتند کهتفکر انتقادي در ار

انتقادي باید روش تمرین کندوکاو فکري یا اجتماع پژوهشی و ارتباط قوي در دیالوگ و حرکت بچه ها به 

  .آزمایشگري را در نظر گرفت

 دانش انتقادي و منطقی تفکر روي بر کودکان براي فلسفه آموزش تأثیر«عنوان  با در پژوهشی )1390( بیات

 فلسفه گزارش می کند که آموزش »1389-90تحصیلی سال در همدان شهر دوره راهنمایی سوم پایه آموزان

 آموزش با نتایج آماري نشان می دهد. می شود دانش آموزان انتقادي و منطقی تفکر بهبود موجب کودکان براي

بنابراین  .بخشید بهبود را انتقادي دانش آموزان تفکر نیز و منطقی استدالل توانایی می توان کودکان براي فلسفه

 .این برنامه به علت ماهیت پرسشگري و آنچه مطرح شده می تواند تأثیر مثبتی براي تفکر انتقادي  داشته باشد

مهارت  ارتقاي بر سفهفل آموزش تأثیر بررسی« در پژوهشی با عنوان ) 1392(خلخال و همکاران  پوربنه عبداله

 فلسفه آموزش که گرفته اند نتیجه و پرداختند» پنجم پایه دختر آموزان دانش انتقادي تفکر و پرسشگري هاي

 و دقت گفتاري، مهارت سازي، فرضیه گروهی، همکاري انتقادي، تفکر پرسشگري، مهارت هاي تقویت موجب

 برنامه تأثیر بررسی«عنوان  پژوهشی را با) 1390(موسوي و طباطبایی .است داشته مثبت تأثیر و شده...  و تمرکز

                                                           
4 . Morion 
5 .

 Hognested
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 علوي دبستان ابتدایی پنجم تا سوم هاي پایه آموزان دانش انتقادي تفکر و پرسشگري در کودکان براي فلسفه

 روش با کودکان، براي فلسفه آموزش برنامه اجراي که داد نشان ها پژوهش آن نتایج. پرداختند» ورامین شهر

 موثر دبستان مقطع دختر آموزان دانش در انتقادي تفکر و گري پرسش پرورش توانایی بر تواند می کندوکاو، حلقه

تأثیر اجراي برنامه فلسفه براي «در پژوهشی با عنوان ) 1394(نیاکان و فانی .بگذارد مثبتی تاثیر و شود واقع

پرداخته » ان دختر مقطع ابتدایی شهر آبادانکودکان و نوجوانان بر تفکر انتقادي و عملکرد تحصیلی دانش آموز

اند و نتیجه گرفتند که آموزش فلسفه به کودکان تأثیر معنی داري بر عملکرد تحصیلی و تفکر انتقادي دانش 

  .آموزان داشته است

  

 مطالعه روش شناسی -3

 

به  و داده هابراي جمع آوري اطالعات اکتشافی  با رویکرد )ی و کیفیکم(در پژوهش حاضر از روش ترکیبی

تحقیق ترکیبی از منظر روش شناسی شامل فرضیاتی فلسفی است که جمع آوري . ایمصورت توأمان بهره گرفته 

جهت دهی می  پژوهش از مراحل کمی و کیفی را در بسیاري يهارویکردنتایج لیل داده ها و ترکیب کردن و تح

 رویکردبه دلیل این که با مرحله کیفی شروع می شود بهترین  اکتشافی طرح )2003و همکاران،6کرسول(کند

همچنین هنگامی . هاي مهم را جهت مطالعه کمی شناسی می نمایدیرو متغ) همان( ی یک پدیده استبراي بررس

م دهد یا به بررسی عمیق یک پدیده پرداخته و سپس آن را نتایج را به گروه هاي مختلف تعمیکه محقق بخواهد 

براي بررسی یک  در این روش به این صورت که). 90: 1390 نصر، و کلباسی( یري کند قابل استفاده استاندازه گ

طراحی  است یروش کمکه در واقع همان دوم  ۀ، مرحلر مبناي مرحله اولپدیده با مرحله کیفی آغاز شده و بعد ب

کرده و به شناسایی متغییرها می  ، یک پرسشنامه تهیهکیفی مرحله اولروش اساس نتایج برپژوهشگر . می شود

د و پژوهش به کار می برپژوهش است،  نتیجۀبحث و در  يمتوالی را براي جمع بند مراحلاین در نتیجه  پردازند

  .را تکمیل می کند

تداوم روش استنتاجی به تحلیل با ) تحقیق کیفی( در مرحله اول پژوهش ،مطابق این روشنوشتار در این 

مهمترین متغیر در ارتباط با  »تفکر انتقادي«، که نتیجه این .یمپرداخت و تفکر انتقادي بزرگسالییادگیري در 

بنابراین در . گردیددر مرحلۀ بعد  طراحی پژوهش کمیۀ مقدم نتیجه تفکر و تداوم یادگیري شناسایی شد و این

از طرح شبه آزمایشی پیش آزمون و پس » تفکر انتقادي«تاثیر آموزش فلسفه به کودکان بر بررسی ی بهکممرحله 

؛ در این طرح با رویکرد کمی، جامعه آماري دانش آموزان کردیماستفاده آزمون در گروه آزمایش با گروه کنترل 

آماري و  ۀنمون. اند مشغول به تحصیل بوده اند انتخاب شده 93-94ابتدایی شهرستان آبادان که در سال  پسر

روش نمونه گیري با استفاده از نمونه گیري خوشه اي تک مرحله اي، نمونه ها به صورت تصادفی از میان مدارس 

الس کتعداد نمونه ها در هر .  مدرسه انتخاب و از هر مدرسه دو کالس به عنوان نمونه انتخاب شدند 2ابتدایی 

 به و قرارگرفت آموزان دانش اختیار در حضوري به طور ها پرسشنامه آماري، نمونه انتخاب از پس .نفر بودند 30

 آموزان دانش پاسخگویی از بعد ها پرسشنامه. شد داده توضیح ها پرسشنامه به پاسخگویی ةنحو پیرامون کدام هر

                                                           
6 . Creswell 



 

 

 هشتمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه آموزش و یادگیري مداوم 

 چمران اھواز دانشگاه شھید
 ١٣٩۵اسفند  ۵و  ۴

 

1057 

 

 اي مداخله هیچ گواه گروه روي بر گردیدند تقسیم آزمایش و گواه گروه دو به آموزان دانش و گردید آوري جمع

 آموزش مورد جلسه سه هفته در اي دقیقه 90زمان  مدت در جلسه 12 مدت به آزمایش گروه اما ؛نگرفت صورت

 شاملکه لنگرودي  يودشاهر ۀترجم )1390(7فیشر رابرت از »کردن فکر براي داستان هایی«  .گرفتند قرار

 پژوهشگران توسط کودکان براي فلسفه آموزش روش به قدرت دانش، ترس، خشم، دوستی، امید،: داستان هاي

  .آمد بعمل آزمون و توزیع ها پرسشنامه گروه دو هر بین مجدداً و شد داده آموزش

بوده و تحلیل داده ها با آزمون آماري تحلیل ) 2003( 8ستک، پرسشنامه تفکر انتقادي ریپزوهش کمیابزار 

گزارشی است که میزان تمایل به تفکر نقادانه را می یک ابزار خود این پرسشنامه  .کوواریانس انجام شده است

که احتمال دستیابی به بازده  تفکري است با استفاده از راهبردهاي یا مهارت هاي شناختی، تفکر انتقادي،. سنجد

   .برد مطلوب را باال می

تعهد و ) عبارت 9(، بالیدگی )عبارت 11(خالقیت  :ه زیر مقیاسسعبارت و  33این پرسشنامه داراي 

 3= نمیدانم2= مخالفم 1=از شدیداً مخالفم(درجه اي 5آزمودنی باید در یک مقیاس لیکرت  .است) عبارت13(

  .میزان مخالفت یا موافقت خود را با هریک عبارات مشخص کند) 5=کامالًموافقم  4=موافقم

  ) 2003ریکتس، (پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادي  شیوه نمره گذاري

  :رایش به تفکر انتقادي نمره گذاري گزینه ها  بدین شرح استدر پرسشنامه گ

  5=کامالً موافقم       4=موافقم      3= دانم  نمی      2= مخالفم       1=شدیداً مخالفم 

  :یعنی به این صورت شود، نمره گذاري بصورت معکوس انجام می 2،12،15،19،23،30،32،33در عبارات 

  1=کامالً موافقم     2=موافقم      3= دانم  نمی      4= لفم مخا      5=شدیداً مخالفم 

براي بدست آوردن نمره زیر مقیاس باید نمره عبارات مربوط به زیر مقیاس مورد نظر را باهم جمع کرده و بر 

  .تعداد عبارات تقسیم کنید

  

 1،5،7،11،14،17،24،25،26،28،29 : 9زیر مقیاس خالقیت

  2،12،15،19،30،23،31،32،33 .1  ):کمال( 10زیر مقیاس بالیدگی

  3،4،6،8،9،10،13،16،18،20،21،22،27 .1  :11زیرمقیاس تعهد

  عبارات مربوط به هر زیر مقیاس -1جدول 

  

و شناخت جامع تري  باشدییدي بر تحلیل هاي پژوهش کیفی أت می تواند کمی نتایج حاصل از تحلیل داده هاي

هدف از انتخاب  .آوردکودکان در تداوم یادگیري در بزرگسالی فراهم می  يا نسبت به تأثیر آموزش فلسفه برار

                                                           
7. Fischer 
8. Ricketts 
9. crative 
10. mature 
11 .commitment 
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صحیح  و تبیین درك بهتراین بوده است که ، بهره می برد مان از روش تحقیق کمی و کیفیأکه تو ترکیبیروش 

  .حاصل شودیادگیري در بزرگسالی تداوم  آموزش فلسفه براي کودکان جهت برنامۀ ثیرأتتري از 

  

  

 یافته ها -4

  اول  ۀ یافته هاي مرحل- 4- 1

   تداوم یادگیري در بزرگسالی  -

، اقتصادي و فرهنگی، پیچیدگی و تغییر روابط اجتماعی و روزافزون تکنولوژي از یک طرف پیشرفت وزهمرا

بنابراین . به اطالعات همراه  با یادگیري صحیح را مورد توجه قرار داده است بیش از بیش افراد جامعه راسیاسی، 

نظام هاي آموزشی در جوامع مختلف، جهت امتداد یادگیري و موفقیت آموزشی و تربیتی دانش آموزان خود 

واضح  .ایجاد کننددر جامعه که رکود در یادگیري را متوقف کرده و پویاي براي یادگیري را  هستندبدنبال راهی 

و  12یوییجان د شود؛نمی با خواندن و حفظ کردن حاصل  تنها مورد نظر پیشرفتو این هدف است که 

. )1388لیپمن،( کردندی م یدکأصرف حفظ کردن ت آموزش یمل و نفأتفکر و ت یمضرورت تعل بر13یگوتسکیو

تواند مفید و کارساز باشد بلکه تجزیه و تحلیل و نحوه کاربرد این اطالعات  بنابراین صرف داشتن اطالعات نمی

به نظر می رسد نظام آموزشی باید در افقی گسترده، تداوم یادگیري را نه در  ).1997، 14گوتک( حائز اهمیت است

فردي که در دوران تحصل نگرش صحیحی از یادگیري و مهارت یادگیري . زرگسالی که در کودکی دنبال کندب

دامه ااین نگرش هم در بزرگسالی  به طبعجستجو و یافتن حقیقت در تکاپوست،  انتقادي بهو تفکر دارد و با نگاه 

ما شاهد نظام آموزشی هستم که تمام تعریف خود از یادگیري را محدود در در غیر این صورت . خواهد یافت

 ن دربا مشکالت بسیاري در زمینه یادگیري بزرگساالدر سال هاي بعد و ناخواسته کند می  و کالس درس مدرسه

 به طور کلی البته .بسیاري استنیاز به صرف هزینه و وقت ها  براي یادگیري آن مواجهه خواهد شد که جامعه

انسان در هر مقطع سنی که باشد این امکان  در بزرگسالی نفی کرد، زیرا کهرا  شروع یادگیري برنامۀ نمی توان 

بنایی و اساسی زیر نگرشلیکن ؛ برایش وجود دارد که یادگیري را از نقطه صفر شروع کند و مسیر خود را باز یابد

 .نباید غافل شد را باشد بدون انقطاع که مداوم و مستمر از کودکی و ادامه یافتن آن در بزرگسالی، جهت یادگیري

  .بنابر امتیازاتی که یادگیري در کودکی نسبت به بزرگسالی به همراه دارد

است  )1390:230کاردان،( »آماده کردن متربی براي زندگی آینده به عنوانِآموزش و پرورش « دیوئیبه نظر 

مبتنی باید آموزش و پرورش  روش هايبنابراین ؛ باشدتفکر محور  فرایند آموزش و پرورش می باید این چنینو 

تفکر وادار کند با ارزش تر است  بر جریان تفکر باشد و هر روشی که بهتر از روش هاي دیگر کودك را به

 ها دیدگاه معنی انتقال یادگیري اساس است که معتقد ،»تغییر دید«نظریه پرداز  15 مزیروهمچنین  ).233:همان(

                                                           
12.  Jan dewey 
13.  Vegostiky. 
14 . Gotec. 
15 . Mezirow 
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 تصمیم بر که تأملی و منطقی است تفکري« انتقادي تفکر ).101: 1383سرمد، ( است انتقادي تفکر طریق از

به عقیدة فاشیون، گیانکارلو،  )2002 انیس،( »است متمرکز داد انجام یا و داشت باور باید آنچه ةدربار گیري

ها و تولیدات جدید  راه حل ه تحلیل، ارزشیابی و قضاوت دربارةتفکر انتقادي ب) 1995(16فاشیون و گینن

 نقش ارزشیابی و تفسیر و تعبیر استنتاج، ها، پیش فرض تشخیص استنباط، شامل انتقادي تفکر مهارت. پردازد می

تنها رشته اي که توانایی پرورش تفکر انتقادي ). 1389اسالمی و معافی،(نماید  می ایفا اقدامات در انجام اساسی

. فلسفه کاربردي است ،تفکر انتقادي را در کودکان دارد و می تواند در آنان قدرت داوري و استدالل را رشد دهد

در  1988لیپمن در سال . فلسفه اي که به صورت ابزاري براي حل مشکالت فردي و اجتماعی انسان شکل گرفت

بر این اساس . به ارائه خطوط کلی فلسفه کاربردي پرداخت» تفکر انتقادي چه می تواند باشد«مقاله اي با عنوان 

فکر انتقادي، تفکري ماهرانه و مسؤوالنه است که قضاوت خوب را ت«: وي تفکر انتقادي را چنین تعریف می کند

به نظر وي افراد براي تمایز قائل شدن بین اطالعات و مقابله با افکار و اعمال ). 1988لیپمن، (» تسهیل می کند

   .نسنجیده باید به این نوع تفکر مجهز شوند

تفکر « ،کنونی و نیاز به استمرار یادگیريعصر  در دانش آموزان براي تفکر مهارت هاي اهمیت به توجه با

   .بر تداوم یادگیري در بزرگسالی باشدمتغییر مثبتی  می تواند »انتقادي

   آموزش فلسفه براي کودکان -

کودکان  انتقادي تفکر و پرسش، تفکر، براي محرکی داستان هاي کودکان، به فلسفه آموزش برنامۀ از آنجا که در

 تفکر توان پرورش براي را، مناسبی الگوي که است آن مدعیاین برنامه  علت، همین به .در نظر گرفته شده است

 که هدف این با کاربردیست فلسفۀ نوعی که کودکان براي فلسفه برنامه .دهد می ارائه کندوکاو حلقۀ انتقادي در

 به تفاوتی بی از اندیشمندانه، حالت به عادي حالت از که کند کمک ها آن به و وادارد فلسفیدن به را شاگردان

 لیپمن ).4: 1389همکاران، و حاتمی( کنند حرکت بتوانند انتقادي تفکر به معمولی تفکر از و ورزي، اندیشه

 اگر. دهیم رشد را او تفکر نحوة توانیم می کنیم، فلسفی مباحث درگیر را کودك ذهن چنانچه که است معتقد

 به را کودکان توانیم می کنیم مرتبط فلسفه با را جهان دربارة دانستن به آنان میل و کودکان طبیعی کنجکاوي

 برنامۀ این؛ زیرا که )1377 مقدم، صفایی(باشند مؤثر و پذیر انعطاف نقاد، پیش از بیش که کنیم تبدیل متفکرانی

 ذهنی فرایند با تا کنیم تشویق را کودکان بتوانیم اگر کنند؛ فکر چیزي چه به نمی گویددانش آموزان  به آموزشی

آن  باشند، داستان شگفت انگیز نکات و ابهامات براي پاسخی به دنبال و برقرارکنند ارتباط داستان هاي شخصیت

 خود به امر این درنهایت، .می شوند قائل ارزش آن براي هم و می گیرند درپیش را پاسخ و پرسش شیوة هم ها

 که می دهد قرار آن ها اختیار در را اي عاطفی اجتماعی و عقلی، ابزار کودکان براي فلسفه . ددار بستگی کودك

 با تا می کند ترغیب را آن ها کالس، در جمعی کاوشگري به وسیلۀ .است الزم مستدل و خردمندانه تفکري براي

 ایجاد با فلسفه براي کودکان برنامۀ است مدعی لیپمن .کنند رفتار می خواهند خود که آن گونه شجاعت و تعهد

 انجام اجتماع صحنۀ در است قرار آنچه هر تا کند کمک کودکان به دارد قصد درس کالس در کندوکاو حلقۀ

  ).1387،ناجی(کنند  تمرین و بیاموزند حلقه این در دهند،

                                                           
16 - Facion, Giancarlo, Facion & Gainen 
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به تمرین تفکر انتقادي  با پرورش پرسشگري در کودکان این امکان را به آن ها می دهد که در این برنامه

جدي گرفتن سؤاالت کودکان و گوش برنامه فلسفه براي کودکان با . بپردازند و این نوع از تفکر را تقویت کنند

درگیر نمودن کودکان در گفتگویی . دادن به آنچه می پرسند موجب رشد مهارت هاي پژوهش در آن ها می شود

و چه چیزي سؤالی را در ذهن آن ها ایجاد کرده، توانایی کودکان فلسفی در مورد این که چرا متحیر شده اند 

. این موضوع در کالس فلسفه براي کودکان تجلی می یابد. براي تدوین و طرح سؤاالت روشن را افزایش می دهد

اع ، که یک اجتمدر هر جلسه از کالس. غاز  می کندآنجا که دانش آموزان، پژوهش را با سؤاالت خودشان آ

آموزان براي طرح تحریک دانش  ،دسته جمعی یک متن داستانی خواندن: فلسفی ساخت یافته است پژوهشی

در مرحله دوم . می شود خواندهدر مرحله اول بخشی از داستان  .بحث و گفتگو استسؤاالتی از متن و در آخر 

. مربی از بچه ها می پرسد که چه سؤاالتی در مورد این بخش از داستان در ذهن آن ها به وجود آمده است

براساس نتایج تحقیقات، سؤاالت کودکان معموأل در مورد مسائلی است که یا برایشان جالب است یا موجب گیج 

ائل مورد عالقه کودکان باشد یا موجب تعجب آن ها شود می بنابراین متنی که شامل مس. شدن آن ها شده است

، 17مورالن(همه سؤاالت بچه ها روي تخته کالس نوشته می شود . تواند سؤاالت زیادي براي آن ها به وجود آورد

بخش قابل توجهی از کالس صرف گوش دادن به سؤاالت بچه ها و سپس انتخاب سؤاالتی براي بحث  ).2011

همچنین به کودکان این اطمینان . اما این امر به دانش آموزان در تدوین سؤاالت کمک می کند. گروهی می شود

طرح سؤال به صورتی روشن، به نحوي که . را می دهد که گفت و گوي آن ها با سؤاالت خودشان شروع می شود

کسب تجربه  سؤال به دقت شرح دهد که چه چیزي موجب حیرت شده است، مهارت مهمی است که با تمرین و

ها نشان  عالوه بر آن اختصاص زمان براي گوش دادن و تجزیه و تحلیل سؤاالت بچه ها، به آن. پرورش می یابد

به نظر می رسد در برنامه فبک بیشتر بر پرسش . می دهد که پرسیدن سؤال، فارغ از پاسخ آن عملی باارزش است

سخ مهم نیست؛ بلکه معلم دنبال پاسخی است که سبب این بدین معنی نیست که پا. شود تا بر پاسخ تأکید می

در آموزش . تر را برانگیزد طور همزمان جریان پیدا کند و در عین حال گفتگوي بیش شود گفتگو و پژوهش به

پاسخ قطعی همانند یک . ها دوري کند تواند از آن جا که می هاي قطعی نیست و تا آن فلسفه، معلم دنبال پاسخ

اما پاسخ مناسب همانند شمعی در تاریکی است که هم نور . برد کان پژوهش بیشتر را از بین میبیماري کشنده ام

درست است که امر ناشناخته را باید به روشنی توضیح داد اما در عین حال حدود . کند و هم ابهام و راز ایجاد می

لیپمن و (سی و یادگیري وجود دارد اي روشن کرد که شنونده حس کند هنوز مطالبی براي برر آن را باید به گونه

 کودکان براي فلسفه اصلی برنامۀ هاي مؤلفه که یکی از فلسفی »18کندوکاو حلقۀ« ).257- 258: 1980، دیگران

ه فلسف و کنجکاوي به را شاگردان. می کند تقویت را پژوهش مبتنی بر تفکر توانمندي ها، این بهبود هدف است با

 سؤال صورتبندي چشم، در چشم رابطۀ .عبور کرده به تفکر انتقادي برسند معمولی تفکر از سوق می دهد تا ورزي

 انتقادهاي پذیرش دیگران، اندیشه هاي از بهره بردن دارند، که ادعاهایی براي دیگران از خواستن شاهد و دلیل ها،

 از پشتیبانی و حمایت، بودن، مبهم مفاهیمِ روشن سازي در پی شخص، یک در مقام دیگري محترم شمردن موجه،

این برنامه تالش می  نکته مهم این که در. است کندوکاو حلقۀ هاي ویژگی دیگر متقاعدکننده از دالیل با عقاید

                                                           
17 . Mohr Lone 
18 . community of inquiry 
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 در. می کند تعیین درسی مقررات مرز خط که جایی تا نه برسد، به نتیجه دهند که ادامه جایی تا را شود تحلیل

شرکت  در روند این وقتی نتیجه، در. می رود پیش منطق با مطابقت به سوي که می گیرد شکل گفتگویی آن

 در زندگی، امور سایر در که افتاد خواهند فکر این به آن ها شد، منتقل آن ها به ناخودآگاه یا شد، درونی کنندگان

  ). 1388ناجی،(ببرند  بهره گرفته اند، یاد که چیزهایی از جدید، و واقعی اتفاقات با مواجهه

 پرسش هاي خود باو . کرد نخواهد اکتفا دانش صرف کردن حفظ به آموزشی برنامۀ این در آموز دانش

 کودکان به را فلسفه ورزيد و با این روش، می پرداز گفتگو و بحث به شده، طرح مسائل دربارة و داستان پیرامون

 شدن متقاعد تا استدالل مهارت و اطالعات، تفسیر و درك مهارت با که یاد می گیرد آموز دانش. دهد می آموزش

پژوهش  کنونی، دنیاي در دانش آموزان براي تفکر مهارت هاي اهمیت به توجه با .رود پیش حل راه یافتن و

این برنامه به . آموزان پرداخته است تأثیر آموزش فلسفه براي کودکان بر تفکر انتقادي دانش بررسی به حاضر

آموزان  دانش انتقادي جهت تأثیر مثبت بر تفکر موفقی می تواند نمونۀ دلیل ماهیت پرسشگري و تحلیل مفهومی،

  .باشدو تداوم آن در بزرگسالی 

  

  یافته هاي مرحله دوم - 4- 2

  آموزش فلسفه براي کودکان بر تفکر انتقادي برنامه بررسی تأثیر

تفکر «متغییر ین نتیجه دست یافتیم که به ا بوداول از پژوهش که روش کیفی  مرحلۀ در بحث گذشته و

فلسفه براي کودکان می آموزش برنامۀ  و تداوم یادگیري در بزرگسالی باشدبر می تواند متغییر مهمی » انتقادي

. گرددیادگیري مادام العمر  براي پرورش تفکر انتقادي در دانش آموزان و در نتیجه یموفقتواند روش آموزشی 

وزش فلسفه براي کودکان بر تفکر انتقادي می پردازیم که البته به تاثیر آمپژوهش کمی بخش از در این بنابراین 

  :توضیحات آن در قسمت روش شناسی پژوهش بیان شد

  

  اصلی فرضیه -1
  

 از پرسشنامه فرضیه این تحلیل براي. دارد تأثیر ها آن انتقادي تفکر بر کودکان براي فلسفه آموزش برنامۀ اجراي

 f شود مقدارمشاهده می )2( در ردیف دوم جدول شماره گونه که همان .انتقادي ریکتس استفاده شده است تفکر

-میکمتر  05/0سطح قابل قبول از چون ( معنادار گردیده) 0001/0( که در سطح شده است) 81/54(برابر با 

آزمون در پس آزمون پس از حذف تأثیر پیش  میزان نمرات تفکر انتقاديگیریم که بین ، بنابراین نتیجه می)باشد

در نهایت این فرضیه مورد تایید قرار گرفت یعنی آموزش برنامه فلسفه براي کودکان و . تفاوت معنادار وجود دارد

   .نوجوانان بر تفکر انتقادي آن ها تأثیر داشته است
 

 سطح معناداري f میانگین مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات منبع تغییرات

005/4441 اثر پیش آزمون  1 005/4441  03/16  0001/0  

278/15183 اثر متغیر مستقل  1 278/15183  81/54  0001/0  
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278/18560 خطا  67 017/277  ------ ------ 

00/932142 کل تعدیل شده  70 ------- ------ ------ 

بررسی تفاوت نمرات پس آزمون نمرات تفکر انتقادي: 2جدول   

 

 

معیار انحراف میانگین تعدیل نشده تعداد گروه  میانگین تعدیل شده 

37/126 35 آزمایش  2/14  3/128  

03/100 35 کنترل  7/21  004/98  

  در پس آزمون تفکر انتقاديمیانگین و انحراف معیار نمرات : 3جدول 

  

پس از حذف آزمایش،  گروه نمرات تفکر انتقاديمیانگین مشاهده می شود،  3همان گونه که از جدول شماره 

گردیده است که این نشان دهنده تأثیر آموزش برنامه ) 004/98(و براي گروه کنترل ) 3/128(تاثیر پیش آزمون 

  .گروه آزمایش  استدر فلسفه براي کودکان و نوجوانان بر تفکر انتقادي 

  

  ر ابعاد تفکر انتقادي تأثیر داردآموزش فلسفه براي کودکان ب: فرضیه فرعی - 2

در مورد این فرضیه به علت داشتن چندین متغیر می توان از روش تحلیل مانوا استفاده کرد و این تحلیل 

  . پیش فرض دارد و اگر پیش فرض تأیید گردد می توان از این روش استفاده کرد

  

 میزان شاخص

11/23 باکس  

مقدار   F 6/3  

1درجه آزادي   6 

2درجه آزادي   18/33502  

001/0 سطح معنی داري  

  نتایج آزمون باکس در مورد پیش فرض تساوي کوواریانس ها در بین مولفه هاي تفکر انتقادي: 4جدول 

  

  

وابسته را در دو ) مولفه هاي تفکر انتقادي(متغیر  3پیش فرض تساوي کوواریانس ها یا روابط بین  4نتایج جدول 

بنابراین نمی توان از تحلیل چند متغیره  ، ) p >05/0( گروه نشان می دهد که تفاوت سطح معنی دار شده است

  .استفاده کرد

  

  

 )p(سطح معناداري درجه آزادي دوم درجه آزادي اول fمقدار متغیر
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51/2 خالقیت  1 68 1/0  

5/6 بالندگی  1 68 013/0  

97/1 تعهد  1 68 1/0  

)آزمون لوین(آزمون تعیین برابري واریانس نمرات تفکر انتقادي و مولفه هاي آن در پس : 5جدول   

  

در مورد مولفه هاي خالقیت و تعهد معنادار نگردیده  fشود مقادیر مشاهده می5همان گونه که از جدول شماره 

گیریم که بین میزان واریانس نمرات گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون ، بنابراین نتیجه می) p <05/0(است 

در نهایت براي تحلیل آماري این . این متغیر ها تفاوت معنادار وجود ندارد و این پیش فرض رعایت گردیده است

ده است از و در مورد مولفه بالندگی نیز که سطح معنادار ش. استفاده می شود» تحلیل کوواریانس«فرضیه از روش 

  . براي تجزیه و تحلیل آن استفاده می شود» تی تست افتراقی«روش 

 

  بررسی تأثیر آموزش فلسفه براي کودکان بر مولفه خالقیت) الف

 

 سطح معناداري f میانگین مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات منبع تغییرات

327/1685 اثر پیش آزمون  1 327/1685  3/20  0001/0  

مستقلاثر متغیر   251/665  1 251/665  2/78  0001/0  

412/2558 خطا  67 677/32  ------ ------ 

378/2189 کل تعدیل شده  70 ------- ------ ------ 

  بررسی تفاوت نمرات پس آزمون نمرات  مولفه خالقیت: 6جدول 

  

که در  شده است) 2/78(برابر با  f شود مقدارمشاهده می 6در ردیف دوم جدول شماره  گونه که همان

گیریم که ، بنابراین نتیجه می)باشدمیکمتر  05/0سطح قابل قبول از چون ( معنادار گردیده) 0001/0( سطح

در نهایت این . در پس آزمون پس از حذف تاثیر پیش آزمون تفاوت معنادار وجود دارد میزان نمرات خالقیتبین 

تأثیر داشته  لسفه براي کودکان و نوجوانان بر خالقیت کودکانفرضیه مورد تایید قرار گرفت یعنی آموزش برنامه ف

   .است

 

هگرو  میانگین تعدیل شده انحراف معیار میانگین تعدیل نشده تعداد 

49/43 35 آزمایش  6/5  06/44  

34/32 35 کنترل  1/7  7/31  

  میانگین و انحراف معیار نمرات خالقیت در پس آزمون: 7جدول 
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پس از حذف تاثیر آزمایش،  گروه میانگین نمرات خالقیتمشاهده می شود،  7همان گونه که از جدول شماره 

گردیده است که این نشان دهنده تأثیر آموزش برنامه فلسفه ) 7/31(و براي گروه کنترل ) 06/44(پیش آزمون 

  .گروه آزمایش استدر براي کودکان و نوجوانان بر خالقیت 

  

  بر مولفه بالندگیتأثیر آموزش فلسفه براي کودکان بررسی ) ب

 p(سطح معناداري

( 
 گروه تعداد اختالف میانگین ها انحراف استاندارد t درجه آزادي

001/0  68 3/3-  
2/10  3/6-  آزمایش 35 

6/2  34/0-  کنترل 35 

  بررسی تفاوت نمرات بالندگی به تفکیک گروه آزمایش و کنترل: 8جدول 

  

در سطح ) -3/3(برابر با  tو مشاهده سطح معناداري می توان متوجه شد که مقدار  8با توجه به جدول شماره     

ر ) 05/0(بدست آمده است و از آن جا که این سطح از مقدار قابل قبول ) 001/0( کمتر می باشد لذا این مقدار معنادا

رات بالندگی در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت ، و این بدین معنی است که بین میزان نم) p >05/0(شده است

 و با توجه به اختالف میانگین ها که در گروه آزمایش کوچکتر شده می توان نتیجه گرفت که. معنی دار وجود دارد

 . آموزش فلسفه براي کودکان و نوجوانان بر بالندگی گروه آزمایش تأثیر معناداري داشته است

  

  فه براي کودکان بر مولفه تعهدبررسی تأثیر آموزش فلس) ج

 

 سطح معناداري f میانگین مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات منبع تغییرات

015/1342 اثر پیش آزمون  1 015/1342  4/25  0001/0  

785/3560 اثر متغیر مستقل  1 785/3560  6/67  0001/0  

699/3527 خطا  67 6/52  ------ ------ 

00/165364 کل تعدیل شده  70 ------- ------ ------ 

  بررسی تفاوت نمرات پس آزمون نمرات  مولفه تعهد: 9جدول 

  

  

که در  شده است) 6/67(برابر با  fشود مقدار مشاهده می 9در ردیف دوم جدول شماره  گونه که همان

گیریم که می، بنابراین نتیجه )باشدمیکمتر  05/0سطح قابل قبول از چون ( معنادار گردیده) 0001/0( سطح

در نهایت این . در پس آزمون پس از حذف تأثیر پیش آزمون تفاوت معنادار وجود دارد میزان نمرات تعهدبین 
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تأثیر داشته  فرضیه مورد تأیید قرار گرفت؛ یعنی آموزش برنامه فلسفه براي کودکان و نوجوانان بر تعهد کودکان

  .است

 

یارانحراف مع میانگین تعدیل نشده تعداد گروه  میانگین تعدیل شده 

83/53 35 آزمایش  4/6  7/54  

09/41 35 کنترل  05/10  17/40  

  میانگین و انحراف معیار نمرات تعهد در پس آزمون: 10جدول 

  

پس از حذف تاثیر پیش آزمایش،  گروه میانگین نمرات تعهدمشاهده می شود،  10همان گونه که از جدول شماره 

گردیده است که این نشان دهنده تأثیر آموزش برنامه فلسفه براي ) 17/40(و براي گروه کنترل ) 7/54(آزمون 

  .گروه آزمایش استدر کودکان و نوجوانان بر تعهد 

  

  جمع بندي داده ها در روش کمینتایج و 
 شهرستان پایلوت در سطح مدارس ابتدایی کاو فلسفی به شکلبه روش حلقه کندو که پژوهش این بخش از در

برنامه آموزش  یافته ها و نتایج این پژوهش نشان می دهد مهارت هاي تفکر انتقادي با اجراي ؛صورت گرفت آبادان

راستاي این فرضیه پژوهش، با  در .ثیر مثبتی در دانش آموزان گذاشته استأرشد داشته و ت فلسفه براي کودکان 

برنامه این آموزش . نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد این فرضیه مورد تایید قرار گرفت) 2(شماره توجه به جدول 

به ) 1970(نتایج این تحقیق با تحقیق لیپمن و بیرمن . دانش آموزان تاثیر معناداري داشته استبر تفکر انتقاديِ 

که به ارزشیابی برنامه آموزش فلسفه براي کودکان و نوجوانان نشان داد که ) 2004( 19 و تایپینگ نقل از تریکی

. یک برنامه نه هفته اي آموزش فلسفه براي کودکان به استدالل و تفکر انتقادي کودکان تاثیر داشته است

جوان در دانش به بررسی تاثیر آموزش فلسفه براي کودکان و نو) 1394(همچنین با تحقیق هاي فانی و نیاکان 

آموزان دختر دوره ابتدایی شهرستان آبادان پرداختند و نتیجه گرفتند که آموزش فلسفه براي کودکان بر تفکر 

 فلسفه آموزش به بررسی تأثیر )1390( بیات. انتقادي و عملکرد تحصیلی دانش آموزان تأثیر مثبت داشته است

پرداختند نتایج  همدان شهر دوره راهنمایی سوم پایه وزانآم دانش انتقادي و منطقی تفکر روي بر کودکان براي

 نیز و منطقی استدالل توانایی انتقادي، و منطقی تفکر بهبود موجب کودکان براي فلسفه حاکی از آن است آموزش

 .می گردد انتقادي دانش آموزان تفکر

به بررسی تاثیر برنامه فلسفه براي کودکان بر تفکر انتقادي و خالقیت ) 1393(حمید نژاد و حمید نژاد 

آموزش فلسفه براي کودکان  بر تفکر انتقادي و خالقیت دانش : دانش آموزان ابتدایی پرداختند و نتیجه گرفتند

به بررسی تاثیر برنامه آموزش فلسفه ) 1392(عبداله پور بنه خلخال و همکاران . آموزان تاثیر مثبت داشته است

براي کودکان بر ارتقاء مهارت هاي پرسشگري و تفکر انتقادي دانش آموزان دختر پایه پنجم پرداختند و نتیجه 

آموزش فلسفه براي کودکان بر تفکر انتقادي، همکاري گروهی، فرضیه سازي، تمرکز و دقت دانش آموزان : گرفتند

                                                           
19 . Trickey & Topping 
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تاثیر برنامه فلسفه براي کودکان بر روحیه پرسشگري و تفکر ) 1390(طباطبایی و موسوي . تاثیر معناداري دارد

آموزش فلسفه براي کودکان بر روحیه پرسشگري، تفکر انتقادي، افزایش : انتقادي پرداختند و نتیجه گرفتند

. ثبت داشته استتعامالت بین فردي و میان فردي، پرورش مهارت سازش با دیگران، افزایش مشارکت تاثیر م

داستان ها در برنامه فلسفه براي کودکان محرکی براي تفکر، پرسش، تفکر انتقادي کودکان است به همین دلیل 

برنامه آموزش فلسفه براي کودکان الگوي مناسبی را، براي پرورش توان پرسشگري در تفکر انتقادي است و باعث 

تفکر انتقادي مستلزم یک ارتباط واقعی با  ).1394و نیاکان،فانی (هارت هاي تفکر انتقادي می گردد ارتقاء م

و به . این اصطالح توسط لیپمن به کار رفته است. نامیده می شود 20ارتباطی که جامعه تحقیق. دیگران است

گروهی از افراد اطالق می گردد که طور دسته جمعی باهم می اندیشند و پیش می روند و خوب می دانیم که 

بنابراین براي . گو و تشریک مساعی در علم و سایر حوزه ها چقدر باعث پیشرفت در رشد می گرددمشارکت و گفت

این گونه می توان به حیات . اینکه  تفکر انتقادي به نتایج بهتر ي دست یابد با آموز فضایل اخالقی همراه گردد

نیرومندي تفکر انتقادي و رشد عقالنی و عاطفی دانش آموزان انسجام و یکپارچگی بخشید انسجامی که باعث 

و این مهم در برنامه  فلسفه براي کودکان به خوبی دنبال می ). 1390حسینی و حسینی ،(اخالقی می گردد 

  .گردد

. تاثیر آموزش فلسفه براي کودکان بر ابعاد تفکر انتقادي پرداخت شد در فرضیه فرعی پژوهش، به بررسی

بر ابعاد تفکر انتقادي تاثیر دارد و در راستاي آزمون فرضیه پژوهش و با توجه برنامه این نتیجه تحقیق این بود که 

نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد این فرضیه مورد تایید قرار گرفت آموزش فلسفه براي ) 9(، )8(، )6(به جداول 

  .کودکان بر ابعاد تفکر انتقادي تاثیر معناداري داشته است

عد خالقیت نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد آموزش فلسفه براي کودکان بر ب) 6(با توجه به جداول  همچنین

 تفکر آموزش و مطالعه در تجربه سال پانزده طی که کنند می اشاره )1973(تورنس. تاثیر معناداري داشته است

 ، می)1986( همکارانش و فلدهوسن .داد آموزش توان می را خالقیت دهد می نشان که اند دیده خالق، شواهدي

 آموزش تاثیر تحت خالقیت که است این بیانگر گرفته صورت خالقیت آموزش زمینه در که مرور تحقیقاتی گویند

 معناداري تاثیر آموزان دانش خالقیت در فلسفه کودکان برنامه بنابراین اجراي ).1391نادري،( اند یافته افزایش

 براي فلسفه که مشارکتی و فعال آموزشی هاي روش از مدرسه فضاي در امکان حد تا باید معلمان و دارد وجود

 استفاده خود تفکرخالق نیروي از بتوانند آموزان دانش آن به واسطه تا گیرندبهره  ستآن ها  از یکی کودکان

  .کنند

نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد آموزش ) 8(آزمون فرضیه دوم پژوهش و با توجه به جداول  در ادامه

، )1394(نتایج تحقیق با تحقیق فانی و نیاکان . فلسفه براي کودکان بر بعد بالندگی تاثیر معناداري داشته است

که در تحقیقی به بررسی تاثیر آموزش فلسفه براي کودکان در دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر آبادان 

آموزش فلسفه براي کودکان تاثیر معنی داري بر تفکر انتقادي دانش تحقیق حاکی از آن است  نتایج: پرداختند

بجز بعد بالندگی که با تحقیق  .همچنین آموزش فلسفه بر ابعاد تفکر انتقادي تاثیر معناداري دارد. آموزان دارد

  .حاضر در این بعد  همخوانی ندارد

                                                           
20 . The community of inquiry 
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 آموزش داد نشان کوواریانس تحلیل نتایج) 9( جداول به توجه با و پژوهش فرضیه آزمون راستاي در در ادامه

 مورد تحقیق با آن نتایج که تحقیقی پژوهشگر. است داشته معناداري تاثیر بالندگی بعد بر کودکان براي فلسفه

 کودکان براي فلسفه آموزش تاثیر بررسی به تحقیقی ، در)1394( نیاکان و فانی اما. ننمود یافت گردد مقایسه نظر

 فلسفه آموزش است آن از حاکی تحقیق نتایج :پرداختند آبادان شهر ابتدایی ششم پایه دختر آموزان دانش در

 انتقادي تفکر بر ابعاد فلسفه آموزش همچنین. دارد آموزان دانش انتقادي تفکر بر داري معنی تاثیر کودکان براي

 مهارت و می شود نزدیک پرورش و آموزش شناختی اهداف تحقق به برنامهاین  .دارد معناداري تاثیر بالندگی بجز

 به1385، فیشر( کند می تمرین را ارزیابی و کردن کردن، ترکیب دانستن، ادراك، کاربردیابی، تحلیل« نظیر هایی

 در نهایت برنامه آموزش فلسفه براي کودکان بر تفکر انتقادي و در نتیجه یادگیري .)1389، فخرایی الهام از نقل

  .دانش آموزان داشته است

 

  و نتیجه گیري بحث

  

باید به پرورش انسان هاي  پرورش و در بزرگسالی، آموزش یادگیري و تداومدر راستاي اعتالي آگاهی در جامعه 

 مناسبی دالیل و بیان و توانایی استدالل ناصحیح از صحیح نظرات و عقاید بازشناسی. ورز بپردازد فلسفه و متفکر

 اتفاقات بر مبناي گاه و عادات تأثیر تحت را خود آموز زندگی دانش صورت این غیر در آموزان بیاموزد،را به دانش 

طرز تفکر، موضوع بسیار مهمی است؛ زیرا «. برد و این یعنی دور شدن تربیت از هدف متعالیش است خواهد پیش

 طبیعی عملی ،انسان براي تفکر هچ اگر). 1384شاملو،(» هر فردي ریخته می شود» فلسفۀ زندگی«براساس آن 

: 1383 قائدي،( است تربیت و تمرین هدایت، نیازمند اندیشیدن درست ولی بیندیشد، تواند می انسانی هر و است

 تدریج به و گیرد می شکل او کودکی دوران در و رشد فرایند طی انسان، تفکر مختلف سطوح که آنجا از). 9

 و توسعه آموزان دانش به تفکر آموزش براي هایی برنامه تربیت و تعلیم متفکرین از اي عده یابد، می تکامل

 آموزش برنامه« ها، برنامه ترینِ موفق از یکی. اند نموده اجرا و تدوین مسئله حل و تفکر اساسی مهارت هاي

اکنون  م پایه گذاري شد و هم1969در سال 21برنامه اي که نخستین بار توسط لیپمن .است »کودکان براي فلسفه

این برنامه به  .هستند برنامه این اجراي یا بررسی حال در و اند برده پی آن اهمیت به دنیا در کشور صد از بیش

 آموزان دانش انتقادي جهت تاثیر مثبت بر تفکر موفقی می تواند نمونۀ دلیل ماهیت پرسشگري و تحلیل مفهومی،

  .داشته باشد

کیفی و کمی با رویکرد اکتشافی با هدف بررسی تاثیر برنامه پژوهش که به روش ترکیبی در دو مرحله  در این

» تفکر انتقادي«در مرحلۀ اول با روش کیفی،  .انجام شدفلسفه براي کودکان بر تداوم یادگیري بزرگساالن 

تفکر انتقادي به عنوان محور پژوهش  بنابراین. ادگیري در بزرگسالی شناسایی شدمناسب براي تداوم یمتغییري 

 کاربردیست با این هدف که فلسفۀ نوعی کودکان که براي فلسفه از آنجا که برنامهبراي مرحله دوم قرار گرفت، 

 .کنند حرکت انتقادي تفکر به معمولی تفکر از کندمی  کمک آن ها به و وادارد ه ورزيفلسف به را شاگردان

در دانش آموزان تفکر انتقادي  پرورش براي برنامهپژوهشگران برنامه آموزش فلسفه براي کودکان را مناسبترین 

                                                           
21 . Lipman 
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 کودکان براي فلسفه برنامه ا نتیجۀ روش کمی نشان داد که. کردندرسی از طریق روش کمی به برو آن را  یافتند

 نزدیک پرورش و آموزش شناختی اهداف تحقق به ما را می تواند دارد و اموزان دانش انتقادي تفکر بر مثبتی ثیرأت

بیاموزند و در سال  را ارزیابی و کردن کردن، ترکیب هایی مثل دانستن، ادراك، کاربردیابی، تحلیل مهارت و کند

  .هاي دیگر عمر به کار بگیرند

  

  :تشکر و تقدیر 

 و آبادان شهرستان )فبک(نوجوانان و کودکان براي فلسفه آموزش برنامه آموزشی پایلوت نتایج از برگرفته مقاله این        

 آزاد منطقه و اروند کودکان فکرپروري موسسه زحمات همچنین از. باشد می اندیشه هداي مطالعاتی موسسه آن متولی

  .داریم را تشکر و تقدیر کمال آبادان شهرستان پرورش و و آموزش اروند

  

  فهرست منابع

  

برنامه  اجراي تاثیر بررسی .)1391(نراقی، مریم  و سیف نیا،امیر؛ شریعتمداري، علی اهللا؛ تجلی نادري، عزت -

 تهران، فصلنامه 14 منطقه متوسطه مقطع اول پایه پسر آموزان دانش خالقیت پرورش کودکان در براي فلسفه

 .91-117 صص اول، تفکروکودك، شماره

 و توسعه کنفرانس در» پژوهش و تحقیق توان باالبردن جدید روش هاي به نگاهی«). 1387(ناجی، سعید  -

 .فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه: تهران ،2 ج گلشنی، مهدي دکتر اهتمام به ایران، در فنآوري

 مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه: کندو کاو فلسفی براي کودکان و نوجوانان، تهران). 1388(ناجی، سعید -

  .فرهنگی

: انسانی علوم ملی تفکر، کنگره آموزش زمینه در پژوهشی کودکان، به فلسفه آموزش ).1385(مرعشی، منصور -

 .8/10/1395 فرهنگی، دسترسی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه فردا، انداز چشم -امروز وضعیت

: تهران ).1390( ایران اسالمی جمهوري عمومی رسمی تربیت و تعلیم نظام در بنیادین تحول نظري مبانی -

 .نظري مطالعات کمیته پرورش، و آموزش ملی سند تدوین طرح

 عبدالمهدي ترجمه.درس کالس در فلسفه). 1980(اس. فردریک اسکانیان، و مارگارت آن لیپمن، متیو؛ شارپ، -

 .رسش: اهواز). 1388( شریفی علی و مرعشی منصور سید زاده، معرف

: تهران). 1390(سرشت  محمد جعفر پاك : ترجمهمکاتب فلسفی و آراءتربیتی،  ).1997( ال گوتک، جرالد -

 .سمت

انسانی؛  و اجتماعی علوم هاي پژوهش در ترکیبی هاي طرح کاربرد). 1390(رضا  نصر،احمد کلباسی،افسانه؛ -

 .96 - 79 ، 67 شماره انسانی، علوم شناسی روش

 .سمت: سیر آرائ تربیتی در غرب، تهران). 1390(کاردان، علیمحمد  -

 .دواوین: تهران). بررسی مبانی نظري(آموزش فلسفه به کودکان ). 1383(قائدي، یحیی  -

 پژوهشگاه :تهران.شاهري لنگرودي جلیل مترجم سید .کردن فکر براي داستان هایی .)1390( فیشر، رابرت -

 .فرهنگی مطالعات و انسانی علوم
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نشر آستان : نویسندگان، مشهداز  ، آموزش بزرگساالن در کشورهاي گوناگون، گروهی)1372 (رجامی، هاديف -

 قدس رضوي

، فصلنامۀ تفکر و کودك، »جامعه با فلسفه پیوند سوي به گامی کودکان؛ براي فلسفه« ). 1389(فخرایی، الهام  -

 .81-69 ،صص1 شماره ،1 دوره

 و انتقادي تفکر بر ونوجوانان کودکان براي فلسفه برنامه اجراي تاثیر« .)1349( اله؛ نیاکان، مریم فانی، حجت -

 پایان ، »92 – 93 تحصیلی سال در آبادان شهر ششم پایه ابتدایی دوره دختر آموزان دانش تحصیلی عملکرد

 .مرورشت واحد اسالمی آزاد دانشگاه ارشد کارشناسی نامه

 بررسی ).1392(آبادي، محمدرضا  شمس پور کرمی جعفري، محمدتقی؛ مقدس خلخال، رؤیا؛ پوربنه عبداله -

 و فلسفه» پنجم پایه دختر آموزان دانش انتقادي تفکر و پرسشگري مهارت هاي ارتقاي بر فلسفه آموزش تأثیر

  .37- 48، صص 2 اول، شماره سال کودك،

 تفکر و گري پرسش در کودکان براي فلسفه برنامه تأثیر بررسی ).1390(موسوي، مرضیه  طباطبایی، زهرا؛ -

تفکر و کودك،   ورامین شهر علوي دبستان ساله 11- 9 ابتدایی پنجم تا سوم هاي پایه آموزان دانش انتقادي

 .73-90صص. 3شماره

). س( الزهرا دانشگاه انسانی نامۀ علوم فصل. کودکان به فلسفه آموزش برنامۀ). 1377(مسعود  مقدم، صفایی -

 . 62 و 27 شمارة. هشتم سال

 .تهران دانشگاه :تهران .شخصیت به مربوط هاي نظریه ).1384(شاملو، سعید  -

 .نشرسمت :،تهران مداوم، وآموزش بزرگساالن آموزش ،) 1383(  غالمعلی، سرمد، -

و  انتقادي تفکر بر کودکان براي فلسفه برنامه تأثیر. )1393( حمیدرضا نژاد، نژاد، علیرضا؛ حمید حمید -

 همایش مقاالت مجموعه، 92 - 92 تحصیلی سال در دزفول شهرستان ابتدایی پنجم آموزان دانش خالقیت

 .داستان نشر :تهران.) 892- 898 صص،( عمل در تربیت و تعلیم فلسفه المللی بین

 تبریز،سال دانشگاه فلسفی هاي پژوهش نشریه انتقادي، تفکر اخالق. )1390( حسین حسینی، مالک؛ حسینی، -

 .1-13 صص ،8 شماره ،5

بررسی تاثیر اجراي برنامه فلسفه برا ي کودکان در ). 1389(حاتمی، حمید رضا؛ کریمی، یوسف؛ نوري، زهرا  -

افزایش هوش هیجانی دانش آموزان دختر مقطع اول راهنمایی مدرسه شهداي آزادي تهران درسال 

  .3-22تفکر و کودك سال اول شماره دوم، صص. 88-89تحصیلی

 پایه آموزان دانش انتقادي و منطقی تفکر روي بر کودکان براي فلسفه آموزش تأثیر). 1390(بیات، مرتضی -

 تهران استان نور پیام کارشناسی ارشد، دانشگاه. 1389-90 تحصیلی سال در همدان شهر دوره راهنمایی سوم

 http://ganj.irandoc.ac.ir. انسانی علوم دانشکده -

 آخر و اول ترم هاي دانشجویان انتقادي تفکر توانایی مقایسه). 1389(اسالمی، اکبر رسول، معارفی، فریده  -

 مجله ،1386جهرم درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه بالینی پرستاران و پرستاري کارشناسی

 .35- 45صص  ،1 شماره ، 8  دوره) جهرم پزشکی علوم دانشگاه( پارس پزشکی علوم دانشگاه
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  پویشی وایتهد فلسفهتأملی بر مفهوم یادگیري مداوم بر اساس 

  2هما ساسولی،  1خانیمسعود خنجر

  :چکیده

. العمر استهاي ضمنی آن براي یادگیري مادامهدف پژوهش حاضر تحلیل فلسفه پویشی وایتهد و استنتاج پیام

مادام یادگیري ترویجامروزه جایی که از آن .باشدمیاستنتاجی از نوع پژوهش هاي کیفی  –روش تحقیق، تحلیلی

و از شعارهاي مهم محافل علمی و تربیتی جهان  کرده جلب خود بهرا  وتربیتتعلیم جامعه از زیادي توجه العمر

العمري یادگیري، فلسفه مادامبراي واکاوي . گامی به جلو رود ،هایی بود تا این مهمبایستی در پی اندیشه ،گردیده

، بر تحول زمانی و کشش و کوشش پیوسته داللت کلمه پویشچرا که در دیدگاه وي،  ،وایتهد انتخاب گردیدپویشی 

تحول بر  توفقویشی از جمله مبانی نظري فلسفه پپس از مطالعه  .تربیت استوتداوم در تعلیم هو این الزم دارد

که سه ریتم تربیت؛ عشق، این نتیجه دست یافت هاي بالفعل و اصل خالقیت ، ارگانیسم بودن هستی، هستیثبات

یک از ادراکات گذشته جدا از ادراکات کنونی و اي که هیچیابند، به گونهدقت و تعمیم به صورت ادواري ادامه می

هاي عنوان هستیشاگرد به د و سیالن امري حتمی است که معلم وبه تبع آن فهم مفاهیم آینده نخواهند بو

ل هاي یادگیري درگیر بوده و ناگریز از تحویتماتنگ درونی با یکدیگر در دور دائمی رگرتباط تنبالفعل در حین ا

  .سوي آن هستندمداوم و حرکت به

  .، مداومتربیتوتعلیمفلسفه پویشی، وایتهد،  :واژهکلید
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  :مقدمه - 1

راهبرد آن گسترش تعمق و پرورش ماست که وجزء اهداف کالن آموزش ،ظام آموزشیبهسازي و تحول در ن

این تحول و ). بنیادینسند تحول ( باشدمیتربیت رسمی و عمومی وگ خالقیت و نوآوري در نظام تعلیمفرهن

 ،اما در عمل. متجلی شود ،هاي آموزشی و هم در محتوا و روش اجرادستورالعملو پویایی باید هم در قالب اسناد 

دگرگونی در نوعی ، اما تنها ایمبوده ها و کتب آموزشیاي در دورهگسترده هاي اخیر شاهد تغییراتاگرچه در سال

نظام جدید رو به هاي سنتی و استقرار و تحول به معناي ذوب شدن اندیشه نظام آموزشی بوده است نه نوآوري

  ).1377شانی، فیآقایی(سوي آینده 

توسعه دانش، . دستاورد رشد تصاعدي اطالعات است العمر مترادف نوینی براي یادگیري است ویادگیري مادام

. شودالعمر توسط افراد حفظ میر زندگی در فرایند یادگیري مادامهاي یادگیري دعالیق و فرصتها، مهارت

جبار و با میل و عالقه فردي است العمر در برگیرنده فرایند یادگیري از گهواره تا گور بدون تحمیل ایادگیري مادام

 کار و کسب و آموزش وامعجیکی از اهداف کالن  العمرمادام یادگیري ترویج .)1390مهر و همکاران،  محمدي(

 مورد در ءآرا اتفاق به همگان یکم بیست قرن نیازهاي به نگاه با روندها کنندگانبینیپیش و پژوهشگران. است

 اام.  هستند صداهم جهانی بازار در رقابتی و مناسب کنش براي کار نیروي فناوري و فرد مداوم بهبود اهمیت

 و لعمرا مادام یادگیري نگرش ارتقاء به نحو بهترین به توانیممی چگونه که است این شود پرسیده باید که سئوالی

براي  )1395نسب و همکاران، رحیمی(کرد؟  کمک فرد یک زندگی سراسر در و آموزشی سطوح تمام در هامهارت

. این  هدف، گامی به جلو رود هابه یاري آن بود تا یی فلسفیهامبنابایستی به دنبال رسیدن به پاسخ این پرسش 

او از فیلسوفانی است که تأملی فلسفی در تعلیم و  .باشد 2وایتهد 1یتواند فلسفه پویشها میین اندیشها ازیکی 

تعلیم و تربیت در اندیشه وایتهد بخشی از فلسفه . او نمایان است 3است و این در کتاب تعلیم و تربیتتربیت داشته

                                                           
1
- Process 

2-  Whitehead 
3 -The Aims of Education 
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وایتهد وجود را به عنوان یک  .)36: 1388زیباکالم، (گردیده است  تنیده مطرحکلی اوست که به صورت درهم

 پیوسته فعالیت و مانیز تتحوال پویش کلمه از دمقصو .)1391زیباکالم، (کند ماهیت پویشی و تحولی مطرح می

ند، نه به صورت جوهري کصیف میتنیده تویت را به صورت حوادث متحول و درهمهاي اصلی واقعفهاو مؤل. است

مانا ذرات تغییرناپذیري تصور که واقعیت را ه استهم چنین مخالف برداشت اتومیستی . کد و مکتفی به ذاترا

بگیریم، تحول نمودي بیش نخواهد بود، ولی اگر اگر ثبات را اصل . کنندکه فقط بازآرایی بیرونی پیدا می ندکمی

هاي کوشش و ن را تکرار نسبتاً پایدار انگارهتوان ثبات و هویت را هم به حساب آورد و آنیم میتحول را اصیل بدا

 2وار، ارگانیسم1هاي بالفعلطرح مسائلی مانند توفق تحول بر ثبات، هستی وي با .)1382 شاقول،( کشش شمرد

کند که جهان در تحول دائمی و پویایی این باور را ایجاد میزمان اصل و  3بودن جهان هستی و اصل خالقیت

عنوان موجودي پویا و در ي شناخت و یادگیري انسان بهنحوهدر دیدگاهی نو گونه برد و اینهمیشگی به سر می

تغییر را با این محور، وایتهد . حوریت قرار دارددر م 4دیدگاهی که در آن سیالن .کندایجاد میحال تحول و تکامل 

جایی و ازین رو بنابر تغییر همه. نسبت به شیء مقدم دانسته و این نشان از اهمیت تحول دائمی در جهان است

  تربیت که مبناي اساسی زندگی بشر است، نیاز به تداوم ندارد؟وزمانی آیا تعلیمهمه

-آید و تا آنتربیت و جنبه دائمی بودن آن به دست میودر فلسفه پویشی وایتهد، نگاهی ویژه به تعلیم مطالعهبا 

دیدگاه پژوهان این امر را مورد تغافل قرار داده و بیشتر به که نگارنده بررسی نموده است، عموم وایتهد ییجا

یاد کرد که در کتاب ) 1388(اطمه زیباکالم اند و تنها باید از فمتافیزیک و هستی شناسی وي اهتمام ورزیده

ي تعلیم فلسفه وي معتقد است که .اندبه طور ضمنی و گذرا در این باب اشاراتی داشته "تربیت وتعلیموایتهد و "

اند که هیچ کدام را صرف نظر از دیگري این دو طوري با هم عجین شده. و تربیت بخشی از فلسفه وایتهد است

شود که تربیت وایتهد برشمرده میوي تعلیمهاي فلسفهویژگی ،در این کتاب ذیل هفت عنوان. ردتوان درك کنمی

 -4 ها در آموختنایده محوریت - 3اقعیت عینی و تصور ذهنی اتحاد و -2ي فرایند واقعیت به مثابه -1: عبارتند از

                                                           
1 - Actual entities 
2- Organic 
3
 - Creativity  

4
 - Flux 
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 .ي غایتکلیت به مثابه -7گرداب و  شناخت در -6ي تحول شناخت به مثابه - 5ي حس و تجربه رخداد به مثابه

داند و تنها یک موجود مکانیکی نمیاو را  ،وایتهد با نگاه خاصی که به انسان داشتهنویسنده بر این باور است که 

چه مکانی و چه زمانی فرصتی براي یادگیري  ائل شده است که وي در هر موقعیتی،این ارزش را براي آدمی ق

  .العمر امعان نظر داردن دریافت که وي به یادگیري مادامتوادارد و ازین نظر می

در پژوهش حاضر، پس از تحلیل درسی و به تبع آن یادگیري دارد،  برنامه در فلسفی مبانی که اهمیتی به توجه با

  .گردیداستخراج خواهد العمربراي یادگیري مادام هاي تربیتی آن، استنباطفلسفه پویشی وایتهد

  :نظريمبانی  - 2

 1تنیدگیت که بر توفق تحول بر ثبات، درهممبناي اصل جریان و تحول اسبر نظام ذهنی و فکري وایتهد  

پس از  .داللت دارداصل خالقیت و اصل زمان  ،هاي بالفعلهستی ارگانیسم بودن هستی، رویدادها و حوادث زنده،

تربیت در دیدگاه ونظریه دریافت و سپس تعلیمشناسی؛ ترین نظریه وي در معرفتروشن نمودن این اصول، مهم

  . وي تبیین خواهد گردید

  توفق تحول بر ثبات 2- 1

 که نماید عرضه ايشناسانه نجها يلگوا تا کوشید جدید دوره بر حاکم شناسی نجها به نهامنتقدتهد با نگرش وای

به  .)1389شامحمدي، ( داده شودنمایش  ئمیدا لتحو و پویایی در بلکه 2یستاا قعیتیوا نه نجها آن، سساابر

، ولی این "است) تغییر(همه چیز در جریان "فیلسوفان و ادیبان بزرگ معتقد بودند که  ي وي، از دیربازعقیده

عبارت اول کثیري از . بردبهره می "سیالن اشیاء" عبارتاز عبارت نتایج صحیحی در پی ندارد و به جاي آن 

به نقل ( آوردبه ذهن می حال تغییرند ولی عبارت دوم قبل از هرچیزي سیالن راآورد که در چیزها را به ذهن می

 .)1393از محمدي و زیباکالم، 

                                                           
1
 - Concrescence 

2
 -Inert 
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واسطه عاملی بیرون از خود هدایت تحولی که به تحول موجودات زنده تجلی خاص پویش بنیادین جهان است،

استکمال و مشارکت خودشان در تناوب شود، بلکه متشکل از واحدهاي بنیادینی است که همه در جستجوي نمی

بر این اساس  .)1390گازار، سلطانی(آیند، هستند حساب میگسترده توالی موضوعات و مواردي که دال بر کل به

از دید وایتهد متن واقعیت، حرکت است و تجدد . است "شدن"همان  "بودن"وجود داشتن یعنی سیالن داشتن و 

چه ثابت است خود حرکت پس جوهر ثباتی ندارد و تنها آن. در خود اصل حرکتي چیزها راه دارد مگر در همه

پویش در نظام فلسفی وایتهد بر هویت نیز مقدم . به قول فیلسوفان اسالمی حرکت در حرکت وجود ندارد. است

 اندچه وجود دارد سیالنی از چیزها است که به سوي کمال برتر خود در حرکت و تحول دائمیاست و آن

  .)1393محمدي و زیباکالم، (

  هستی هاي بالفعل 2- 2

دهنده نهایی تشکیل 1هاي واقعیهاي بالفعل هستند که موقعیتیکی از مفاهیم اساسی فلسفه پویشی، هستی

وایتهد، (. ها تجربه، پیچیدگی، تحول و ارتباط درونی با یکدیگر استي آنویژگی مشترك همه. جهان می باشند

جهان از دید . هستی بالفعل وایتهد براي نشان دادن سیالن در عمق وجود جهان واقعی استعبارت ) 18: 1978

، و زیباکالم به نقل از محمدي(او یک فرایند است؛ فرایند شدن هستی هاي بالفعل یا موقعیت هاي بالفعل 

وراي این هستی در . هستی هاي بالفعل، واقعیت هاي نهایی هستند که جهان از آنها تشکیل شده است). 1393

 ).ن هما(واقعیت دیگري وجود ندارد  هاي بالفعل هیچ

واقعیت هاي جهان متشکل از هستی هایی بالفعل اند که در عین فردیت و خاص بودن، با هم ارتباط درونی دارند 

ا درهم در ارگانیسمِ سیالن جهان، پدیده ها گرچه فردیت دارند، صیرورت آنه. و وجود آنها بدون هم امکان ندارد

هستی هاي بالفعل با ایجاد . به عبارت دیگر هر پدیده در عین فردیت، جزئی از یک سیالن کلی است. تنیده است

  .)22 :1978وایتهد، ( کنند که سازنده جهان واقعی استیپیوند با همدیگر به صورت پیوستگیِ بالفعلی ظهور م

                                                           
1 - Real occasions 
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اي بالفعل کنونی نیست، هتنها شامل هستیتنیدگی این درهم. و وابسته به یکدیگرند هاي بالفعل، پیچیدههستی

بودن یک هستی، . اندهاي بالفعل کنونی حضور دارند و شریکهاي بالفعل گذشته نیز در هستیبلکه هستی

هاي بالفعل در تیاین هس). 23 :همان (هاي بالفعل گذشته که در حال و آینده ادامه دارند پویشی است از هستی

هاي اي براي هستیکنونی با فانی شدن، تبدیل به قوههاي بالفعل در حقیقت هستی. اندمیئحدوث و فناي دا

در نظر او بالفعل بودن و بالقوه بودن، . نسبیت یکی از مفاهیم کلیدي فلسفه وایتهد است. شوندبالفعل آینده می

-وند و نسبت به هستیشوقتی به کمال برسند، فانی می ،اندللفعهایی که بااي که هستینسبی هستند؛ به گونه

  .)1389شاه محمدي، (آیند شمار میهاي بالفعل بعدي قوه به

 جهان به مثابه ارگانیسم 3-2 

که در آن پویش و تغییر به خوبی لحاظ شده باشد  یتعبیر سازگار و هماهنگ از جهاناین باور است که  بر وایتهد

یابی  قابل دست ،فرد نیز پذیرفته شده باشد، فقط در یک فلسفه ارگانیسمنو در عین حال، وجود موجودات واقعی م

دهند، ماهیتاً در پویش و هاي بالفعل که تاروپود عالم را تشکیل میشناسی پویشی وایتهد، هستیجهان در .است

با وجود این  .)1389شاه محمدي، (تی و وجود هرچیز در گرو پویش است اي که هساند، به گونهیتحول دائم

ازین . گرفتتوان مانند یک شیء ازپیش ساخته راکد و منفعل در نظرپویایی در تمام جهان، دیگر جهان را نمی

هایی است که این دات داراي اندامکند که مانند تمام موجونظر وایتهد اصطالح ارگانیسم بودن جهان را مطرح می

 دهد عالموارگی وایتهد نشان میفلسفه اندام .بر انجام وظایف خویش در حال پویایی و تکاملندها مدام، عالوهاندام

پارچه کل مدد  هر عضو، هم به فعالیت یگانه و یک. اي متحول و کامالً متحد از حوادث مرتبط است مجموعه

 اديشتدا حرکت يتعبیر به یا و تکامل انیسمگار فلسفهبنابر  .)1382، شاقول( یابد رساند و هم از آن تعدیل می می

 هدفی لنباد هـب هپدیدهر  ،نجریا ینا در و کنندمی طی را تکاملی ندرو یک هاهپدید که ارـچ هددیـم رخدائماً 

وار هر عضوي با کل در در جهان اندام .)1384، صادقی(د کرهداخو حرکت ،شدهشته اگذ یعتود به آن که در

د رسانیکپارچه کل یاري میبه این صورت که این عضو از یک طرف به فعالیت . ارتباط و داراي تاثیر متقابل است
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زیرا از نظر وي در یک . از واقعیت دارد واروي یک برداشت اجماع ،بنابراین. پذیرددیگر از آن تاثیر میو از طرفی 

  ).همان( ه فردیت اعضاي جامعه از بین برودبدون اینک هم وحدت است هم همکاري،ارگانیسم 

هاي بالفعل را شامل که چنان گسترده اند که همه هستی وار تابع مقوالت عام و فراگیري استاین جهان اندام

وایتهد، (مقوالت امر غایی، مقوالت وجود، مقوالت تبیینی و الزامات مقوله اي : اند ازاین مقوالت عبارت. شوندمی

-یمهاي بالفعل، کثرت و وحدت را دربرهمانند خالقیت، هستی ياین مقوالت کلی، مقوالت دیگر). 21 :1978

پردازند که کنند و به بحث از مباحثی میلسفه را از دام انتزاعیات رها میدر منظر وایتهد این مقوالت ف. دگیرن

 توان به زبانمی را یتهدوا گیوار امندا فلسفه ترتیب ینا به .)1393محمدي و زیباکالم، ( انضمامی تجربه ماست

 مبتنی که نستدا تکاملی و تحولی يسیر در آن ايجزاي همه و هستی دادن ننشا پویا و هندز ايبر طرحی ده،سا

 درك خوبیبه را تربیتی و فلسفی مختلف مسائل در یتهدوا يفکر صلیا طخطو انمیتو ه،یدا ینا عمیق درك بر

  .دنمو

 اصل خالقیت 4-2

-که بهاي است آن اصل نهایی. سازدخالقیت عبارت است از کلیت کلیاتی که ماده نهایی واقعیت را متعین می

شوند، موقعیتی که جهانی است هاي متمایز، یک موقعیت بالفعل و واقعی واحد میي آن بسیاري از جهانواسطه

اند ها در وحدتی پیچیده وارد شدهخالقیت در ذات اشیایی قرار دارد که بسیاري از آن. پیوسته و به هم مرتبط

وایتهد قدرت خالقیت را  .)1390گازار، سلطانی( استخالقیت اصل تازگی و تجدد ). دجزئی از واحد مرکب هستن(

بلکه جانداران یعنی موجودات برخوردار از نفس، که به همین خاطر قدرت شناخت و . دهدبه جمادات نسبت نمی

  .)همان ( ل تنها موجودات مشهود خالق هستنداند، تنها موجودات خالق یا حداقفعالیت پیدا کرده

گیري هر هستی بالفعلی با بهره. یت استهاي بالفعل نمود اصل خالقتنیده هستیدرهم شبکهبنابر فلسفه پویشی، 

در دید وایتهد خالقیت . هاي جدید در حرکت استآفرینی یا خلق غایتمندانه پدیدهسوي خودبهرو از خالقیت 

وند که جهان به هم شهاي بالفعلی میاند واقعیتچیزهاي کثیر که جهان منفصل ر اساس آنباصل غایی است که 
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این خود شاهدي بر ادراك و جنبش در جهان ارگانیسم و  .)1393محمدي و زیباکالم، به نقل از (اند پیوسته

  .باشدانسان به عنوان یک هستی بالفعل می

  زماناصل  5-2

وایتهد  از نظر. تر از ثبات و تقرر جوهر استجهان یک جریان صیرورت و سیالن حوادث است گذر و فعلیت اصیل

وي این نظر را در مقابل . صورت تحول و دگرگونی نمودي بیش نخواهد بوداگر ثبات را اصل بگیریم در این

آن تصور این بود که هر موجودي متشکل از یک جوهر . کندتصوري که از زمان ارسطو مطرح بوده، بیان می

این مسئله نیز اشاره دارد که در واقع گذر واقعی وایتهد در این اصل به . است تغییرناپذیر و مقداري اعراض متغیر

کند که حقیقت همچنین خاطر نشان می. سازدهاي جدید را در تکامل میسر میزمان است که ظهور صورت

شوند و گاهی هم به الفعل میلقوه متعددي وجود دارد که گاهی بواقعیت چنین است که امکانات و حاالت با

  .)1384، یصادق( رسندمرحله تحقق فعلی نمی

 عنوان منفعل وقوع حوادث است به کنار نهاد و نقشی پویا براي موقعیتوایتهد تلقی سنتی را که در آن زمان به

ب رخ شود که شناخت انسان در یک سطح گرداقرار گرفتن در این موقعیت پویا باعث می. زمان قائل شد -فضا

عبارت دیگر، حال تجلی دارد، بهدر از دید او زمان گذشته  .)1388زیباکالم، (  دهد و نسبیت بر آن حاکم شود

پس زمان حال و . آرایی بیشتري براي کسب کمال رسیده استزمان حال همان زمان گذشته است که به هم

زمان از طرفی  .)1384صادقی، (اند و زمان و حرکت امري موهوم نیستند و عینیت دارند گذشته دو روي یک سکه

گر سیالن حوادث و تلقی بسیاري از قدما، مقدار حرکت نیست بلکه امري پویا و عینی است که بیاندیگر برخالف 

زمان امري عینی است و نه موهومی و از طرف دیگر  .)1393محمدي و زیباکالم،  ( هاي بالفعل جهان استپدیده

زمان مقدار . آمیخته استهمزمان ظرف مستقلی نیست که رویدادها در آن واقع شوند بلکه زمان با حرکت در

محرز است  ).همان(پیوسته و سیال است که وابسته به حرکت است و هر حرکتی زمان مخصوص به خود را دارد 

 .هاي بالفعل، تحول و اصل خالقیت چنین تصوري از زمان را ارائه داده استکه وایتهد بر اساس مفهوم هستی
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  1نظریه دریافت 6-2

ریافت ، آن مندي از دبهره. گیردبهره می "دریافت"ز تعبیر هاي بالفعل اي درونی هستیرابطهوایتهد براي تبیین 

هان یک احساس انجامد که اوالً، ذات جآگاه به این میهاي آگاه و غیراي اعم از هستیهم در هر سطح و مرتبه

واقعیت مساوي با حدوث و فناي دائمی ثانیاً، . دانیم، شبیه استچه ما به منزله احساسات میاولیه است که به آن

تأثیر گذارده، موجب حدوث  ههاي فانی شده گذشته بر آیندکه طی آن، ذخیره و انباشت موقعیتاي بوده، به گونه

ا هاي بعدي رها و قوه شدن براي موقعیتوایتهد این فرایند فانی شدن موقعیت. شودو خلق موقعیت جدیدي می

نظریه دریافت، وایتهد را به این اندیشه سوق ). 129: 1368دهباشی، (نامد می "جاودانگی یا فناپذیري عینی"

به نقل از شامحمدي، ( 3ی ذهنیبو قط 2قطب فیزیکی: دهد که یک هستی بالفعل ذاتاً داراي دو قطب استمی

صرفاً برگرفته از امور پیشین است، اما قطب اي از یک هستی بالفعل داللت دارد که قطب فیزیکی بر جنبه). 1389

-ي سوژهقطب ذهنی به منزله. نماید که از ناحیه خودش استاي از یک هستی بالفعل حکایت میذهنی، از جنبه

  ). 1389شامحمدي، (کند آل و مطلوب خودش را تعیین میاي است که ایده

  تعلیم و تربیت وایتهد 7-2

روش یادگیري را روشی سه  یتهدتوان اندیشه تربیتی وایتهد را این گونه شناخت؛ وابا تعمق در فلسفه پویشی می

تشویق در مرحله نخست، فراگیر دیدکلی برحسب تجربه و . 6و تعمیم 5، دقت4عشق :داند شاملاي میمرحله

ي وایتهد به مهم و دشوار بودن اولین مرحله .)2015ماتیزن، ( آورد دست مینسبت به موقعیت یادگیري به

در ذهن شاگرد  8هاي پویاو ایده 7آموزش و یادگیري اشاره دارد چرا که در این مرحله نخستین بذرهاي مفاهیم

ها و تسلط مرحله دقت به معناي توجه به صحت یادگیري، حفظ واقعیت). 1391ندوشن، رحیمی( شود کاشته می

فرق مرحله عشق و ). 2015ماتیزن، ( گیردشده صورت میهاي دریافتتعمیم بر اساس ایدهبر قوانین است، سپس 

شود و شاگرد در لذت و نظر گرفته میي تعمیم دقایق و ظرائف موضوع شناخت درتعمیم آن است که در مرحله

شود تا ر باعث میواپویش و نسبیت در جهان اندام .)1395و زیباکالم مفرد،  يحیدر( گیرد قرار میشگفتی 

به نقل از . (اي براي مرحله بعدي استتربیت نیز به صورت پویش درآید که در آن هر مرحله از تربیت، قوهوتعلیم

                                                           
1
 - Prehension 

2 - Physical 
3 - Conceptual 
4 - Romance 
5 - Precision 
6 - Generalization 
7 - Concept 
8 - Active ideas  
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در فرایند . این فرایند همانند دیالکتیک هگلی مدام در حال پویش و جایگزینی است .)1393محمدي و زیباکالم، 

دهد و کسب یادگیري در آموز با تجارب دیگران یک ارگانیسم را تشکیل میي دانش چنین تعلیم و تربیتی، تجربه

در . بعد دیگر این تعامل، تعامل بین عمل و نظر در یک کلیت و وحدت است .گیردتعامل با دیگران صورت می

ر فرایند تربیت پویشی وایتهد، این کلیت از اهمیت زیادي برخوردار است و بنابراین او معتقد است که دوتعلیم

وار بین جزئیات اصول کلی باعث ایجاد وحدتی اندام. یات پرداختجزئو سپس به  تدریس باید ابتدا به اصول کلی

  .)همان( شوندمی

    :هامرور پیشینه -3

، کسب هنر دانش در تربیتوتعلیم :است نمودهاذعان ) 1388( تربیتوتعلیم و کالم در کتاب وایتهددکتر زیبا 

تی با کاشت بذرهاي مفاهیم درسی با عناوین مختلف است که آموزش در هریک بایسشامل برنامهزندگی است که 

کند که با توجه به دو جنبه شناخت تربیت بیان میووي در باب تعلیم .هاي پویا در ذهن شاگرد آغاز گرددو ایده

نگرد، شناخت حاصل از تعامل این دو نیز امري ایستا به صورت پویا می دو را یعنی انسان و واقعیت که وایتهد هر

به همین دلیل است که انسان در . باشدزمان دارا می -و ثابت نبوده، بلکه یک پویایی و سیر تحولی را در طول فضا

اخت داشته تواند یک فرصت براي یادگیري و شنفلسفه وایتهد یک ارگانیسم است که در هر لحظه و هرمکانی می

  .تربیت وجود داردوالعمر به تعلیمانداز نگاهی مادامباشد و از این چشم

از ) 1391(ي دکتر زیباکالم و قاسمی نوشته "یتهدوا تربیتی آراء در یباشناسانهز هنگا "اي تحت عنوان در مقاله

-اي که وایتهد به تعلیمزیباشناسانه اند که با نگاهو به این نتیجه رسیده شودبعد هنري به این فلسفه نگریسته می

گیرد یعنی وقتی که شناخت فرد از سطوح علمی، نگاه هنرمندانه تنها به موضوعات هنري تعلق نمی تربیت داردو

تواند صحنه حال موضوع می -شناسانه داشته باشدتواند به موضوع دیدي ارزشمیرود و باالتر می... هنري، فنی و 

تواند چنین تعلیم و تربیتی است که می. استتعلیم و تربیت مدنظر وایتهد محقق شده - کارخانه باشدطلوع یا یک 

شناسی  بنابراین درك زیبایی. به اغناي دائمی روح انسان کمک نماید و او را به سطح فرهنگی متعالی ارتقاء دهد

صورت در این. دهدتربیت ارزش میوعلیمتنیده و چنین درکی است که به ذات دانش و تبا تعلیم و تربیت درهم

افراد  است و آموزان دور شدهنمودن دانش در ذهن دانش تربیت از رویکرد انباروتوان امیدوار بود که تعلیممی

  .توانند در یک سیر مداوم، مستمر و تکاملی به اغناي روحی خویش یازندمی یتربیتوتعلیم چنینتحت 
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تربیت پویشی وشناختی تعلیمبررسی و نقد مبانی هستی" اي با عنوانمقاله) 1393( مفردمحمدي و زیباکالم

-نافذ وایتهد به تعلیم نگاه پویا و معتقدند که یناین محقق. نداانجام داده "وایتهد با تکیه برآراي عالمه طباطبایی

وایتهد در باب شناخت، . استمتمایز کردهگرایان گراها و اثباتگرانی مانند پیشرفتفراطا وتربیت، نظریات او را از

وار در یادگیري و به خصوص هاي گذشته براي ایجاد تعاملی اندامایده ي تعاملمراحل تربیت، ماهیت فهم، نحوه

. وجود آورده استي زیباشناختی، تحولی در باب نظریات تربیتی بهعنوان یک پدیدهتلقی از تدریس و یادگیري به

ي دانش هاي ذهنی گذشتهدهدر منظر وایتهد به صورت پویشی است که در آن مباحث یادگیري با ایتربیت وتعلیم

دانش آموز باید فرصتی براي کشف داشته باشد و در پویش زندگی  .تنیده اندو در موقعیت زندگی در همآموز 

  .ازین کشف لذت ببرد

مفهوم تحول و پویش خصوص شه وایتهد و بهاندی ظريسندگان به خوبی مبانی نکالم و سایر نویچه دکتر زیبااگر

تربیت پویشی با تبیین واند که تعلیمو حتی اشاره کرده اندرا در تمامی امور جهان به نحو احسن تبیین نموده

-هاي گذشته، حال و آینده بیي پویا بین ایدهتحول در ذات انسان به عنوان یک هستی بالفعل و برقراري رابطه

هاي تربیتی به نتایج عملی و داللت اماتربیت جهانی داشته باشد وآوردهاي بزرگی براي تعلیمتواند دستگمان می

 . اندفلسفه پویشی وي بر برنامه درسی و یادگیري مداوم نپرداخته

 :شناسیخالصه روش -4

 طوربه هاداده آوريگرد منابع. هاي کیفی استاستنتاجی از نوع پژوهش–روش تحقیق پژوهش حاضر تحلیلی

  .است وایتهد تربیتی آراء با مرتبط کتب و مقاالت ، عمده

 :)بحث و بررسی( هایافته -5

توان گفت تربیت برآمده از این رویکرد، یک فرایند همیشه در بر اساس مبانی نظري و تحقیقات صورت گرفته، می

هایی باز و غایی و خرده اهداف همچون پروندههدف این نوع تربیت پویا، توالدي است و هدف . حال تکامل است

محیط . ي دوري از مهار دیگراندهنده روحیهگریز و پرورشنهاد آموزشی نهادي است مهار. در حال بهبودند

ي تحول است و هنگامی که تحول رخ دهد لذت هر فردي خالق ایده و پذیرنده. مدرسه، محیطی زنده است
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لذت یادگیري و ارزش . اي است براي کاربست دانش در زندگیشده و این انگیزهیادگیري در وجود فرد بیدار 

؛ زیرا در منظر وایتهد، شاگردان داراي باشندمیي یادگیري د و نیروي محرکهندرونی دانش، اهمیت بسیاري دار

خشی به هدف تعلیم و تربیت انگیزه ب. هاستاي که تحول جزئی از ذات آن؛ موجودات زندهباشندحیات می

هنگامی که کاربرد  .)87: 1388به نقل از زیباکالم، ( ها در جهت یک رشد خودبخودي استشاگردان و هدایت آن

به طور متقابل، ارائه دانش پویا نیز  .شودحفظ شده و از ایستایی جلوگیري میدانش رخ دهد، پویایی دانش 

هاي ایستا قرار گیرد جسارت شاگرد در معرض ایدهآموز به کاربرد آن خواهد شد، چنانچه موجب ترغیب دانش

که جزئی از طبیعت بشر است فروکش نموده و فرد قادر به دستیابی به بنابر اصل خالقیت وایتهد  ،خلق مستمر

کاربرده شده، نسبی هستند، به این معنا که عنوان مبناي دانش بههاي پویا بهایده .ترکیب تازه نخواهد بود

گاه ایده جدید خلق خواهدکرد و ایده هاي گذشته و کنونی به فهم رسید، آنیر با تلفیق ایدهکه فراگهنگامی

است و پیشین چون پرورانده شده و تحول و تکامل یافته ، اکنون دیگر وجود ندارد و ایده جدید جایگزین آن شده

شده بعدي فعل خواهد بود ش کسبدانش اولیه قوه و دان، این ایده جدید خود قوه دور بعدي یادگیري خواهد بود

پیوندد دانش قبلی به دانش کنونی می .آیدحساب میقوه به متأخردانش مقدم در مقایسه با دانش به عبارتی و 

فراگیري  ها،ایدهو ي چنین دور متناوبی از اطالعات ثمره لذا. اي براي دانش آیندهآرایی براي ایجاد قوهجهت هم

  .مدام است طوردانش به

ي آتی ساز ایدهي پویا زمینههدف نباشد، چون هر ایدهاست که انسان دیگر بیها موجب شدهتوالی و تناوب ایده

درسی ثباتی در برنامه ؛دهدرخ مینیز کند، تحول  دائمی در برنامه درسی است یعنی جهت حرکت را مشخص می

با توجه . کندمسیر را براي تداوم یادگیري فراهم میاین خود در نتیجه  هاي تدریس وجود نداردبه تبع آن روشو 

بر اي که مطرح است این است که آیا باید تنها به صرف هزینهبا این اصل که تجدد در همه چیز راه دارد، مسئله

پوشی نمود در حالی که به علّت سرعت روزافزون پیشرفت علم بودن تجدید در کتب درسی، از دانش جدید چشم

نوگرایی دائمی در دنیاي کنونی، پویایی مفاهیم، اصلی ضروري بوده و در روش تدریس این مفاهیم  و تحوالت و

اي که در جریان تحول و گونهنیز باید از ثبات و ایستایی دوري نمود و تجدد و نوآوري را سرلوحه کار قرار داد به
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دهنده یرد و در این راستا معلم تنها انتقالپردازي مداوم و زنده صورت گسیالن دائمی جهان، هماهنگ با آن ایده

کننده پویایی در دانش آموزان باشد و موقعیتی را فراهم نماید که به خودفراگیري صرف دانش نبوده و تسهیل

  .العمر منتهی شودمادام

قبل راه  هايدرسی موضوعدر اندیشه وایتهد هر هستی بالفعلی قوه هستی بالفعل بعدي است ازین نظر، در برنامه

تناوب و  ،با توجه به اصل توفق تحول بر ثبات. سازدها را روشن میکند و آنهاي بعدي هموار میرا براي موضوع

هاي توالی موضوعات باید در تهیه برنامه و کتب درسی مورد اهتمام قرار گیرد و سازماندهی موضوعات در کتاب

دانند بلکه بدین کنونی را که توالی را پیوستار از سادگی به پیچیدگی میمعناي درسی اوالً متوالی بوده البته نه به

ترتیب که هر خرده موضوع در یک ماده درسی که به زعم وایتهد یک ایده است راهنماي دانش آموز باشد که 

هر واحد  .برد خود بتواند ایده بعدي را بپروراند یعنی از توانایی خالقیت خود براي خلق و نوآوري موضوع آتی بهره

 از موضوعات درسی ؛ هر کداماستواحدهاي دیگري خود مسبوق به آینده است که ایجاد نوعی تحول در به دنبال درسی 

استمرار از توالی . بنابراین، هیچ فرایند مستمر شدنی وجود ندارد. یک فرایند شدن است که متمایز از دیگري است

-واحدهاي درسی بهاً متناوب باشد ازین نظر که ثانی .)13شاقول، ( شود میامل و متمایز شدن، تشکیل واحدهاي ک

تعمیم است، فراگیر را  اي چیده شود که با فراگیري هر واحد، فرایند یادگیري که شامل مراحل عشق، دقّت وگونه

موجب ود که شمحسوب می دهندگی به خود نیز پاداش از مرحله تعمیم دائماً به مرحله عشق سوق دهد، این امر

بلکه با پویایی  ،در امر یادگیري موجودي منفعل و پذیرنده محض نیستفراگیر دیگر تسهیل خودفراگیري شده و 

  .و لذت به دنبال کسب دانش است

رهنمونی در جهت هاي جدید در حرکت، ي پدیدهخالقیت در معناي وایتهد؛ خودآفرینی یا خلق غایتمندانه

وایتهد معتقد بود که قطب ذهنی انسان به خودآفرینی و خلق اشیاء . معناي رایج آن یعنی نوآوري استخالقیت به

تواند نه تنها در مورد خود و اشیاء به خالقیت دست بنابراین آدمی با همین توانایی می. نظر داردو ترکیبات نو 

در ذات آدمی  و تحول جا که پویشو از آن تواند به شناخت و درك برسدبلکه در مورد علوم و فنون هم می ،زند
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-پس ادراکات نیز در تحولند و این به .در حال تکامل و تعالی استهمواره  ،چه در جهان وجود داردو هر آناست 

  .العمر استمعناي یادگیري مادام

اي صورت زنجیرهصورت تنیدگی وجود دارد، بنابراین شناخت نیز بههمپیچیدگی و دربین تمام امور عالم درهم

اساساً هر چیزي تنها در  .گونه که علم در یک زمینه آدمی را به دانش در زمینه دیگر سوق خواهد دادگیرد، آنمی

بنابراین  .)1389شاه محمدي، ( یی است نه به صورت منفرد و مستقلارتباط با دیگر امور قابل شناخت و شناسا

نظر  ،گونهاین .ایستی تدریس شوند و به تمامی علوم توجه شودمواد درسی در کنار یکدیگر و در ارتباط با هم ب

ها با ابعاد گوناگون زندگی خویش ها بیشتر جلب شده و به دنبال کشف رابطه آنآموز به ارتباط درونی ایدهدانش

هاي عالم پس از قضاوت فرد خواهد بود که در برخورد با پدیدهساز رشد قدرت داوري و بوده و این امر زمینه

  .در نتیجه مسیر دانش جدید را مهیا سازد. ها به ترکیبی تازه دست زندقضاوت و کشف رابطه

هاي بالفعل در آن ها به عنوان خرده هستیکه انسان شناخته شودبه عنوان یک هستی بالفعل کالن جهان  اگر

که آدمی به عنوان یک شیء یا به تعبیر  درنظر گرفتمانند گردبادي توان میوجود دارند، سیالن کلی جهان را 

بی خود که رو به سوي باال دارد، وااین گردباد با حرکت متوالی و تن در آن به دام افتاده وبالفعل هستی یک وایتهد 

رود، وي گونه پیش میهنگامی که وضعیت هستی آدمی این. دهدکت قرار میآدمی را نیز به ناچار در تحول و حر

اش را نیز در دور تحول انداخته و به طور متوالی و متناوب یادگیري ،در تمامی عالم ناچار است که بخاطر سیالن

باال می باشد در گردباد جهانی مهاري وجود ندارد، همه چیز در سیالن و حرکت آزادانه رو به . به آن بپردازد

جا هاي بالفعل در اینتنیدگی و ارتباط درونی هستیاصل توفق بر ثبات و درهم .معناي عدم وجود استثبات بهو

  .مؤید این موقعیت است

. توان محدود ساختشود این است که زمان آموزش را نمیچه از اصل زمان فلسفه پویشی وایتهد استنباط میآن

محدود  یی بسته و در مدتو مکان تربیتی رسمی و عمومی کشورها، دانش آموزان در فضاهاي اگرچه در اکثر نظام

جا که وي گذر واقعی زمان را براي ظهور و از آن شمارداما وایتهد این عمل را مردود می ،دنبینزمانی آموزش می

کند اما براي آموز عرضه میاي به دانشداند بنابراین اگرچه معلم در کالس درس ایدههاي جدید الزم میصورت
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در قرن بیست و یک  نوین هايبا گسترش تکنولوژي. ي پویا و ترکیب تازه باید به وي زمان و فرصت دادخلق ایده

هاي خارج از محیط آموزشی در امتداد زمان کالس درس قرار یعنی زمان. این امر به راحتی محقق خواهد شد

پویایی دائمی و استمرار یادگیري به گونه مکان مشخص نباشد این -عیت فضا آموز وابسته به یک موقگیرد و دانش

  .دگردیخواهد شایانی کمک 

هاي بالفعل، شاگردان را با حجم نامحدودي هاي پویا توسط هستیتحول و پویش دائمی در عالم و خلق مدام ایده

گرایی، منابع یادگیري متعدد اقتضاي این تکاملبه . کند که همواره در حال تکامل هستندرو میبههایی رواز دانش

  .گیردآموزان قرار میروي دانشکرانی براي یادگیري پیشهاي بیبوده و فرصت

هاي پویاي روبه رشد و ایدهبا دیگري، انباشتی از  فردهر و ارتباط درونی تعامل  در آن بر اثرنوع یادگیري که  این

با محیط  جوییي هر فرد را براي انطباق و تعادلهاي خود ،تواناییبه نوبهها آنکه  یدآبه وجود می در حال تکامل

 تکاپويو در صیرورت هستی  حتی در ابهام ماندنیا  ادراك مجدد وو  شناخت، اندیشیدندوباره  طبیعی و انسانی،

 .باشدمیالعمر مادام یادگیري، اساس داردبراي فهمیدن به تحرك وا میبیشتر 
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ناپذیر است، چرا که یادگیري مادام العمر امري اجتنابدر دنیاي امروز که همه چیز به سرعت در حال تغییر است، 

. شودپویاي زندگی، آدمی دچار رکود می ها با شرایطدر صورت نبود یادگیري پیوسته و مطابقت فعال آموخته

 وایتهد. دام العمر بودامبنایی فلسفی براي تایید لزوم و تسهیل روند فراگیري م ، باید به دنبالبراي تحقق این امر

در  تأمل .کند می تربیت دفاعوپویایی در امور تعلیم از خود تربیتی آراي در که است بیستم قرن فیلسوفان از یکی

فرایندهایی دوار هستند که  ؛ عشق، دقت و تعمیمتربیت مراحل یادگیري یعنیوایتهد نشان داد که پویشی  فلسفه

 هايها و ایدههاي گذشته جدا از آموختهها و ایدهآموختهیک از اي که هیچیابند، به گونهادامه میبه طور دائمی 

هاي پویا مواجه دانش آموزان در سرتاسر زندگی با ایدهمفاهیم آینده نخواهند بود و  شناخت کنونی و به تبع آن

هد همه چیز در تکامل است و این تکامل، تکاملی است واقعی که در پهنه زمان صورت می در فلسفه وایت .هستند
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درونی با  هاي بالفعل در حین ارتباطعنوان هستیمعلم، شاگرد و محیط به. است ناگریز از سیالنجهان و  گیرد

با تحول و پویشی گیرند میکه در این چرخه قرار و هنگامیقرار دارند در دور دائمی ریتم هاي یادگیري یکدیگر 

هاي پویاي گذشته با برنامه در این دور یادگیري، ایده. به تکامل خواهند رسیدشود ها ایجاد میکه در شناخت آن

 يبرنامهند یافته و با بروز خالقیت فرد، پیو....) شاگرد، معلم و(هاي بالفعل درسی در موقعیت کنونی توسط هستی

تحول در نظام آموزشی نیز  ،بنابر اصل توفق تحول بر ثبات فلسفه پویشی وایتهد .دخواهد شوي چیده درسی آتی 

درسی، آموزشی، محتواي برنامه ر و بازتعریف اهدافگیرد که این امر نیاز مبرمی براي تغییهمواره صورت می

هاي تدریس و ی، روشدرسبا چنین تحول و عدم ثباتی در برنامه. کندیجاد میهاي تدریس و یادگیري اروش

 يدیگر آموزش سنتی که تنها ارائه دهنده ،...تربیت؛ معلم، شاگرد ووحتی خود عوامل انسانی درگیر در تعلیم

رسیدن به پویایی هدفی گونه که و همان تواند جوابگوي احتیاجات یادگیري باشدهاي ایستا است نمیمحض ایده

و تحول پویایی به است که وایتهد دنبال می کند، تمامی عناصر آموزش و پرورش نیز باید در تکاپو براي رسیدن 

پویشی هستند که بر اساس آن می  تربیت و تعلیم ینوعپوشش  تحت ،ادفراوایتهد چرا که بر اساس فلسفه  .باشند

اگر  .یابند ستد در تمامی ابعاد وجودي خویشتکامل  به ،رشدبهرو و پیوسته ،فرایند و جریان دائمی یک درتوانند 

اي خواهد بود که آموختهشاگرد پس از فراغت از تحصیل دانش ،وپرورش سایه افکندگونه دیدگاهی بر آموزشاین

و در برخورد با هر  زمانی -ه و در هرگونه موقعیت فضاهمواره به دنبال افزایش و بهبود رشد شناختی خویش بود

ایده و مفهوم پویایی سعی در ایجاد پیوند و ارتباط بین مفاهیم داشته و به خلق کلیتی پویا دست خواهد زد که او 

در ادامه الگویی براي استقرار مدام یادگیري در هستی ارائه داده . ي جدیدي از اطالعات قرار دهدرا در گردونه

فراهم نمودن زمینه پویایی براي امر چگونگی  يزمینه در بعدي هايوهشپژ در که شودمی توصیه .استشده

 قرون در مربیان و فیلسوفان از بسیاريعالوه بر وایتهد  سویی از. گیرد صورت مطالعاتی نیز آموزش و یادگیري

 در شودمی پیشنهاد که اندکرده دفاع خود پیشنهادي درسیبرنامه در لزوم تحول، تکامل و خالقیت از مختلف

  .آید عمل به تحقیقاتی نیز مذکور هايزمینه
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Contemplation on Lifelong learning according to Whitehead Process 

Philosophy  

Abstract: 

The aim of this paper is the analysis of Whitehead Process Philosophy and its 

implication for lifelong learning. The research method of this paper is analytical-

deductive, a method in qualitative researches. Since, today’s lifelong learning has 

attracted the attention of education society and Continual and continuous training is 

an important slogan in the world scientific and educational circles; therefore, we 

should seek for some thoughts which help to improve this end. For contemplating 

on lifelong learning, Whitehead Process Philosophy is selected because in his view, 

process or flow implies the time evolution and continuous effort and attraction. This 

is prerequisite for education. After studying the theoretical foundations of 

Whitehead Process  Philosophy including mastery of evolution on stability, 

interdependent and concrescence events, organic entities, actual entities and 

creativity Principle, the result is that three rhythms; romance, precision and 

generalization  continue periodically and continually. In a way, each of the current 

perceptions is not apart from the past perceptions; consequently, understanding the 

future perceptions. The  flux in the world is inevitable So that the teachers and 

students as actual entities during the inner interdependent communication with each 

other involve in the Permanent learning rhythms And inevitably should have 

permanent  evolution and going toward it . 

Key words: Process Philosophy ,   Whitehead, education  ,lifelong. 
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 تاملی بر یادگیري مداوم با تکیه بر آراي هنري ژیرو 

  

  1دکتر زهره اسمعیلی

  2اکرادي اعظم 

  

  

  چکیده

مدرنیسم از پیشروان نظریۀ انتقادي و پست(پژوهش حاضر بر آن است تا در بطن نظریۀ انتقادي هنري ژیرو

براي رسیدن به این هدف، از رویکرد پژوهش کیفی و روش . بپردازد مداومبه بررسی مفهوم یادگیري ) انتقادي

لذا در وهلۀ اول سعی بر آن است تا به بررسی انتقادي تلقیات موجود از یادگیري و . انتقادي بهره برده شده است

. انتقادي طرحی نوین در باب یادگیري مداوم ارائه شودم پرداخته شود و سپس بر مبناي اندیشۀ ویادگیري مدا

. است عمل اجتماعیدهد که یادگیري در منظر هنري ژیرو فعالیتی انتقادي و همراه با تعهد به بررسیها نشان می

پردازند و در بستر مسائل اجتماعی مختلف یادگیري آموزان و معلم به تعامل با هم میدر فرایند یادگیري دانش

آموزان و معلم به مطالعه، فهم و نقد محتواهاي آموزشی در فرایند یادگیري انتقادي دانش. دهددار رخ میمعنا

آفرین رسالتی بزرگ براي معلمان به عنوان روشنفکران تحول. کشندپردازند و پیشفرضهاي آنها را به چالش میمی

و مشارکت، در وهلۀ اول سلطۀ فرهنگی در آموزش تحقق یادگیري انتقادي دارند و باید از طریق ایجاد فرصت نقد 

آموزان به عنوان و پرورش را در هم شکنند و چندگرایی را ترویج دهند و در وهلۀ دوم با امکان پرورش دانش

صرفاً منتهی به فرایندي مداوم و دیالکتیک است و  یادگیري انتقادي . عامالن سیاسی و اخالقی را مهیا سازند

هاي عمومی و موسسات مردم نهاد باید فرصتهاي الزم را دولتها، روشنفکران، رسانه. شودنمی مرزهاي کالس درس

براي یادگیري انتقادي و آگاهی عمومی در سطوح مختلف جامعه فراهم سازند و این امر یکی از لوازم مهم تحقق 

  .دموکراسی و روابط قدرت برابر در جامعه است

  .ي مداوم، تعلیم و تربیت انتقاديیادگیري انتقادي، یادگیرهنري ژیرو، : کلمات کلیدي
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  بیان مساله 

مفهوم یم و تربیت در سالهاي اخیر است و تلقیهاي متفاوتی از این یادگیري مداوم یکی از مسائل مهم فراروي تعل

در جوامع ، هبرخی معتقدند که یادگیري مداوم در مدارس و به تبع آن تحقق سازمان یادگیرند. مطرح شده است

عصر «راي سازگاري با تغییرات مداوم در افراد ب. ) 1385نژاد و دیگران، سبحانی(توسعۀ پایدار استامروزي الزمۀ 

امروزه مدرسه تنها محیط یادگیري نیست و محیطهاي یادگیري . باید در یادگیري مداوم باشند» انفجار اطالعات

تلقیهاي متفاوت روانشناختی و جامعه شناختی از یادگیري . اد ایجاد شده استدیگري نیز در طول زندگی افر

  .ز خواهد بودیادگیري مداوم نیباعث ایجاد تصورات مختلفی از 

گرچه در وهلۀ اول یادگیري مفهومی روانشناختی است و بیشتر در گرایشهاي مختلف روانشناسی مورد مطالعه 

یکی از مواضع . شودروانشناختی باعث درك نادرست از آن میگیرد، ولی کاستن یادگیري به صرف تلقی قرار می

رویکرد . توان نسبت به یادگیري مطرح ساخت، ترکیب منظر جامعه شناختی و تربیت سیاسی استمتفاوت که می

 در سالهاي اخیر از چنین... و  6الرن، پیتر مک5، هنري ژیرو4و متفکرانی مثل پائولو فریره3تعلیم و تربیت انتقادي 

، نظریات انتقادي هنري در باب یادگیري انتقاديهاي یکی از اندیشه .اندوضعی به مسائلی مثل یادگیري نگریسته

، داللتهاي مهمی در زمینۀ یادگیري و روابط »7نظریۀ انتقادي« در بسترهنري ژیرو نظریات تربیتی . است ژیرو

فریره به پائولو همگام با  ژیرو. )1390محمدي، ؛ 1393زیباکالم و محمدي، (تربیتی موجود در کالس درس دارد

و معتقد است که یادگیري باید  پردازدمی )الگوي بانکی یادگیري(یادگیري در معناي به یادسپاري حفظیاتاز نقد 

ایجاد آگاهی سیاسی و  -از منظر ژیرو یادگیري با مسائلی مثل مطالعات فرهنگی، نقد اجتماعی. با نقد همراه باشد

  . )2005ژیرو، (کندتباط پیدا میجمعی ار

عناصر مختلف برنامۀ درسی گرچه مستقیما به بحث از یادگیري نپرداخته است، ولی نظریات او در باب ژیرو 

و ) 1390محمدي، (همانند معلم، محتواي آموزشی و اهداف تربیتی داراي داللتهاي مهمی در امر یادگیري است

 .بررسی نظریات یادگیري مداوم و ارائه مدلی نوین در این باب داشته باشدتواند دستاوردهاي مهمی در نقد و می

نظریۀ انتقادي در تعلیم و تربیت سعی دارد تا به بررسی عناصر مختلف تعلیم و تربیت در پیوند آنها با مباحثی 

 -وتمندطبقۀ ثر(، تضاد طبقاتی)اقتصادي، فرهنگی و جنسیتی(مثل قدرت، سیاست، ازخودبیگانگی، نابرابري

  ). 1389باقري و دیگران، (و رهایی بخشی بپردازد) کارگر

مفهوم یادگیري مداوم مورد بررسی قرار در این پژوهش سعی بر آن است تا با تکیه بر مبانی فکري هنري ژیرو،  

ف شود تا به بررسی نظریات ژیرو در باب تدریس، یادگیري و اهدابراي رسیدن به این هدف ابتدا سعی می. گیرد

                                                 
3- Critical Pedagogy  
4-Paulo Friere  
5-Henry Giroux 
6-Peter McLaren  
7-Critical Theory  
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  . یادگیري پرداخته شود و سپس بر اساس آنها به بحث از یادگیري مداوم پرداخته خواهد شد

  

  پیشینۀ پژوهشی

، پژوهشهاي مختلفی انجام شده در زمینۀ یادگیري مداوم و همچنین مفهوم مدرسه به عنوان سازمان یادگیرنده

  . است

به ) 1386(دهباشی و دیگران. اندتربیت پرداختهپژوهشهاي مختلفی به بررسی نظریات هنري ژیرو در تعلیم و 

پردازند و معتقدند که ژیرو با نقد از تعلیم و بررسی نظریات ژیرو به عنوان یکی از رویکردهاي پست مدرنیسم می

نیز ) 1387(دیناروند و ایمانی. تربیت سنتی و تقدس متون درسی، مروج چندگرایی و انتقاد در برنامه درسی است

نظریۀ انتقادي ژیرو و فریره معتقدند که آنها مروج اصول و اهداف تربیتی ناظر به تحول، رهایی، در بررسی 

-آنها سعی دارند با نقد کارکردهاي برنامه درسی پنهان در راستاي تقویت پایه. روشنگري و خرد انتقادي هستند

  . کنند هاي نظام سلطه، معلمان و دست اندرکاران تربیتی را به خرد انتقادي مجهز

یادگیري از منظر هنري  -هاي یاددهینامه مقطع کارشناسی ارشد خود به بررسی مولفهدر پایان) 1390(محمدي

و پرورش تفکر انتقادي، پرورش امید، افزایش مشارکت شهروندان در سیاست و شکل گیري  پردازدژیرو می

ترین اهداف تعلیم و تربیت انتقادي ژیرو مدموکراسی مشارکتی و همچنین ترویج اخالق و شهامت مدنی را از مه

دهد نیز عناصر اندیشۀ تربیتی هنري ژیرو را مورد بررسی قرار می) الف1393(پژوهش زیباکالم و محمدي. داندمی

مورد کاوش اي و داللتهاي نظریۀ انتقادي در باب نقش معلمان و دانش آموزان در زمینۀ تعلیم و تربیت مدرسه

  . دهندقرار می

به بررسی تطبیقی تفکر انتقادي در منظر هنري ژیرو و رابرت انیس و داللتهاي آن ) ب1393(زیباکالم و محمدي

رود و با آنها معتقدند که نقد در منظر ژیرو از تفکر تحلیلی قیاسی فراتر می. پردازنددر تحول نظام تربیت معلم می

  . شودماعی همراه میعمل اجتماعی و تعهد به دگرگونی الگوهاي ستمگرانه اجت

نظریۀ انتقادي هنري ژیرو و جوانب مختلف آن در تعلیم و تربیت همانند تعلیم و  در این پژوهشها که به بررسی

. پرداخته شده است... تربیت مرزي، برنامۀ درسی پنهان، چندگرایی و چند صدایی، نقد سیاسی و فرهنگی و 

وهشهاي مذکور به بررسی و نقد مفهوم یادگیري مداوم در منظر پژوهش حاضر نیز بر آن است تا با تکیه بر پژ

  . مدلی از یادگیري مداوم انتقادي را ارائه دهد که با مبانی فکري ژیرو سازوار باشدهنري ژیرو بپردازد و 

  

  روش شناسی 

بیان به . شود از روش انتقادي بهره گرفته شودو در آن سعی میاین پژوهش در زمره پژوهشهاي کیفی است 

سازد و در ادامه به آمیز را مطرح میدر روش انتقادي پژوهشگر ابتدا موقعیت تناقض) 1389(باقري و دیگران
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مرحلۀ نهایی در پژوهش انتقادي، . پردازدمشخص کردن علتها و عوامل پنهان آن و همچنین نقد ایدئولوژي می

  . ستارائۀ الگویی براي رهایی بخشی از وضعیت تناقض آمیز موجود ا

گیري از روش انتقادي و نظریات تربیتی هنري ژیرو، به بررسی برخی در پژوهش حاضر نیز در وهلۀ اول با بهره

در ادامه نیز سعی خواهد . دیدگاههاي موجود در زمینۀ تعلیم و تربیت و به تبع آن یادگیري پرداخته خواهد شد

   . نظر ژیرو مورد بررسی قرار گیرنددر ممداوم با رویکرد انتقادي هاي یادگیري شد تا مولفه

  

  هاي پژوهشیافته

 نقد الگوهاي موجود یادگیري  - 1

پردازد، الگوي سنتی است که در منابع مختلف از آن با یکی از اولین الگوهاي تربیتی که ژیرو به نقد از آن می

دهباشی و دیگران، (نام برده است  8گراییالگوي اثبات فنی والگوي الگوي رفتارگرایانه، اسامی مختلف همانند 

را در  9هاي جاري در مدیریت علمی همانند نظریات فریدریک تیلورگو سعی دارد تا الگوي اندیشهاین ال). 1386

ترین اصول این نوع اندیشه در افزایش کارایی، کنترل و پیش بینی مهم. تعلیم و تربیت و یادگیري اعمال کند

  ). 1997و ژیرو،  10آرونوویتز(هستندتعلیم و تربیت 

گرایی است و سعی دارد از طریق ترویج زبان گرایانه در تعلیم و تربیت بسیار تحت تاثیر اثباتاندیشۀ سنت

زیباکالم و محمدي، (در برنامه درسی، مدلی استاندارد شده و مکانیکی از برنامه درسی ارائه دهد 11شفافیت

ادگیري عبارت است از به یادسپاري اطالعات و دانش موجود در کتابهاي درسی و بر اساس این الگو، ی). الف1393

این رویکرد، همانند رفتارگرایی، یادگیري را به فرایندي مکانیکی . کسب توان موفقیت در آزمونهاي استاندارد ملی

  . گیردکند که از طریق اعمال روشهاي علمی و ارائۀ تقویتهاي مختلف صورت میتبدیل می

و کنند می» مهندسی«معلمان متخصصان فنی هستند که زمینه را براي تحقق یادگیري  ،گرایانر منظر سنتد

در یادگیري نیز ما دروندادي داریم که از طریق . فرایند هدایت یادگیري بسیار شبیه فرایند مدیریت علمی است

و  اعمال روشهاي کنترل علمی رفتارشود و بینی دقیق، منجر به برونداد خاصی میفرایند کنترل و پیش

  .  شودمنجر به افزایش کارایی آنها می و ارزشیابی در فرایند یادگیري استانداردسازي

الگوي تعلیم و تربیت در منظر سنتی سعی دارد تا در لواي شعارهایی مثل شفافیت و کنترل ژیرو معتقد است 

این درحالی است که یادگیري و تعلیم  .دئولوژیک جلوه دهدعلمی، تعلیم و تربیت را فرایندي غیرسیاسی و غیر ای

محتواها و فرایند برنامۀ درسی همواره  دیگر،و به عبارت  هستندو تربیت همواره آمیخته با ارزش و ایدئولوژي 

                                                 
8 -Positivism  
9 -Fredrick Taylor  
10 -Aronowitz  
11 - Language of Clarity  
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. )1997آرونوویتز و ژیرو، (بازتاب دهندة عالیق گروه خاصی از جامعه است و فرایندي سیاسی و ایدئولوژیک دارد

و همچنین  برنامۀ درسی پنهاندیدگاه سنتی به یادگیري، بازتولید روابط نابرابر قدرت در جامعه از طریق اصل ح

  ). 1387دیناروند و ایمانی، (موجود در محتواهاي آموزشی است 12گیري از اقتدار متنیبهره

 کردن آنها در ذهن است وت و حفظ به عبارت دیگر در نظام تربیتی سنتی، یادگیري به معناي دریافت اطالعا

شود و فرد از دانش و معتقد بود، بین دانش و فرد نوعی گسیختگی ایجاد می) 1358(همانطور که پائولو فریره

-شود و به این ترتیب دانش نه تنها فرد را در دگرگونی محیط اجتماعی خود تواناتر نمییادگیري خود بیگانه می

آموزد که ، زیرا او در فرایند یادگیري به جاي تقویت عاملیت، میکندنیز می کند، بلکه حالت انفعالی او را بیشتر

چگونه ناتوانی خود را توجیه کند و این ناتوانی را به عنوان بخشی از طبقۀ اجتماعی و شرایط نژادي و جنسیتی 

امکان یادگیري  هاي استاندارد آموزشی نیز بخشی ازارزشیابی. )2006، 13مارگیسون و سرز-هیسلوپ(خود بپذیرد

-هاي آموزشی افراد در حالی به رقابت با دیگران میدر فرایند ارزشیابی. سازندناتوانمندساز افراد را فراهم می

اي و جنسیتی متفاوت، دسترسی آنها به منابع آموزشی در شرایط نابرابر پردازند که به دلیل شرایط نژادي، طبقه

آموزند زند ولی آنها میشرایط شغلی و اجتماعی متفاوتی را براي افراد رقم می نتایج حاصل از ارزشیابیها. قرار دارد

ها به ساختار نابرابر اجتماعی، آن را صرفا به خودشان که به جاي نسبت دادن برخی از این موفقیتها به شکست

ت که ارزشیابی به این صورت اس ). 1999ژیرو، (نسبت دهند و به صورتی ایدئولوژیک سکوت خود را رقم بزنند

به ابزاري براي بازتولید نظام  گیرد و اي طبقاتی و نژادپرستانه به خود میطرفی، چهرهآموزشی در زیر نقاب بی

  . شودنابرابر قدرت و سلطه در سطوح مختلف اجتماعی بدل می

یی مکانیکی و تبدیل از طریق تبدیل یادگیري به الگو »الگوي بانکی«و یا  یادگیري سنتی، )1358(به تعبیر فریره

کند و یادگیري در مدرسه معلم به صرف تکنسین انتقال دانش، مرز بین کالس درس و جامعه را پر رنگ می

. شوددهد و صرفا تبدیل به ذخیرة اطالعات بی ارزش بدل میارتباط خود را با مسائل اجتماعی از دست می

فضایی براي انتقاد نیست و معلم و دانش آموزان به معتقد است که در این نظام یادگیري، هیچ ) 1980(ژیرو

این چنین الگویی از یادگیري از لحاظ سیاسی . کنندحالتی منفعالنه صرفا دانش موجود را دریافت و حفظ می

شود و سلسله مراتب نابرابر قدرت را از طریق تعلیم و تربیت بازتولید پذیر میمنجر به پرورش افراد منفعل و سلطه

   .بخشدو مشروعیت می کندمی

گرایش مدیریت در سالهاي اخیر به نوعی سعی در احیاي 14ژیرو معتقد است که نظام تعلیم و تربیت نئولیبرالیسم

در این نظام . )1997آرونوویتز و ژیرو، (تعبیر کرد 15توان از آن به نوتیلوریسمعلمی در تعلیم و تربیت دارد که می

گیرد و هدف آن صرفاً انتقال دانش و مهارت به اي را به خود میکارورزي حرفهتربیتی نیز یادگیري بیشتر حالت 

                                                 
12 -Textual Authority  
13- Hislop-Margison & Sears  
14- Neoliberalism  
15- Neo-Taylorism  
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آموزش سعی دارد تا  16نئولیبرالیسم از طریق کاالیی کردن. آموزان و پذیرش منفعالنه از طرف آنها استدانش

. به ثروت کندهدف تعلیم و ترتیب را صرفاً معطوف تبدیل دانش کند و یادگیري و دانش را تابع ارزش اقتصادي 

  . )2005ژیرو، (مانددر این صورت دیگر جایی براي یادگیري انتقادي باقی نمی

  

 انتقادي ماهیت و اهداف یادگیري - 2

قبل از اینکه به بحث در مورد یادگیري انتقادي در منظر هنري ژیرو بپردازیم، باید به برخی مبانی فکري توجه 

تعلیم و تربیت یک عمل «ژیرو در وهلۀ اول معتقد است که . کنندکنیم که این یادگیري انتقادي را ممکن می

هاي درسی خود نهادهاي رسمی تعلیم و تربیت در داخل برنامه). 33: 2004ژیرو، (»سیاسی و اخالقی است

. متاثر از عالیق سیاسی و ایدئولوژیک هستندپردازند و همواره به مشروعیت بخشی شکلی از روابط سیاسی می

در وهلۀ اول باید نسبت این نقش سیاسی خود آگاه شوند و بدانند که  17روشنفکران تحول آفرینمعلمان به عنوان 

ژیرو، (فرایند تدریس آنها در خدمت مشروعیت بخشی به کدام عالقۀ سیاسی است و به نفع چه کسانی است؟

شود که از م و تربیت ساختارشکن میاین نقش آگاهی بخشی و انتقاد در منظر ژیرو منجر به نوعی تعلی) 1994

مراد از این مفهوم آن است که معلمان و دیگر دست اندرکاران تعلیم و . شودتعبیر می18تعلیم و تربیت مرزيآن به 

زا و ستمگرانه را واژگون کنند و به جاي آنها روابط دموکراتیک و برابر را جایگزین تربیت باید مرزهاي محرومیت

  ). الف1393محمدي، زیباکالم و (کنند

، کارگزاران تربیتی عالوه بر آگاهی و دیدگاه انتقادي . بعد دیگر تعلیم و تربیت از منظر ژیرو، بعد اخالقی است

. تعهد عملی هم داشته باشند و اخالق مدنی سیاسی و فرهنگی باید نسبت به مبارزه براي تحقق عدالت اجتماعی

و روابط دموکراتیک متعهد بدانند و براي تحقق آن در داخل یک  آنها باید خود را نسبت به اصول برابري

دموکراسی رادیکال اشاره به چندگرایی در کنار توجه به حکومت اکثریت دارد که . دموکراسی رادیکال تالش کنند

ی از منظر ژیرو نقد صرفاً یک فرایند فکري انتزاع. تواند ضامن توجه به تفاوتها و چندگرایی فرهنگی باشدمی

گیري از ابزارهاي منطقی به تغییر اجتماعی تعهد عملی داشته نیست و نقد باید در کنار تحلیل، قیاس و بهره

  ). ب1393زیباکالم و محمدي، (باشد

به عبارت دیگر یادگیري باید  .است 19عمل اجتماعیبنابراین یادگیري از منظر ژیرو عملی انتقادي و پیوسته با 

قدرت انتقاد را در افراد تقویت کند و از طرف دیگر در آنها نسبت به تغییر اجتماعی و مبارزه براي تحقق عدالت 

ترین گامهاي براي تحقق این یادگیري انتقادي، معنادار ساختن یکی از مهم. تعهد عملی ایجاد کنداجتماعی، 

به قول فریره یادگیري باید فرد را در ارتباط برقرار کردن با جهان اجتماعی و . تبراي دانش آموزان اس یادگیري

                                                 
16-Commodification  
17- Transformatory Intellectuals  
18- Border Pedagogy  
19-Praxis  



 

 

 هشتمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه آموزش و یادگیري مداوم 

 چمران اهواز دانشگاه شهید

 1395اسفند  5و  4

 

1097 

 

بنابراین یادگیري ). 1358فریره، (فیزیکی محیطش مهیا کند یا به عبارت دیگر او را در نامیدن جهان توانا سازد

مسائل واقعی اجتماعی  ،ريدانش آموزان در فرایند یادگیانتقادي نوعی یادگیري وابسته به زمینۀ اجتماعی است و 

به  ).1390محمدي، (آورندنسبت به آن فهمی عمیق بدست میدهند و را به صورتی انتقادي مورد بررسی قرار می

-این صورت کالس درس انتقادي مرزهاي محکم کالسهاي درس سنتی با جامعه و مسائل اجتماعی را درهم می

  . شکند و یکی از اهداف مهم یادگیري انتقادي شناخت دقیق مسائل اجتماعی و تدبیر براي حل آنها است

ر ژیرو، خاصیت توانمندسازي دارد یعنی فرد را در فهم، نقد و تغییر ساختارهاي مختلف یادگیري در منظ

یري فرایندي ایستا و مکانیکی نیست یادگ -فرایند یاددهی. سازدتوانا می... اجتماعی، علمی، فرهنگی، اقتصادي و 

فرایندي دیالکتیک  ،بلکه یادگیري مختلف به دانش آموزان انتقال دهددانشی را از روشهاي صرفا که در آن معلم 

شناسند، بلکه با توجه به شرایط سنی و است که در طی آن دانش آموزان نه تنها فرهنگ و دانش موجود را می

بنابراین در منظر ژیرو ). 1387دیناروند و ایمانی، (آورندزي آنها را نیز به دست میشان توان نقد و بازساعقلی

یادگیري هرگز به معناي پذیرش کورکورانۀ فرهنگ و دانش موجود نیست، بلکه عملی انتقادي و ساختارشکنانه 

زادي بخشی است که هدف آن شناخت و تغییر وضع موجود و بازسازي ساختارهاي مختلف معرفت بشري براي آ

  . از هرگونه سلطه اجتماعی، اقتصادي، نژادي، جنسیتی و فرهنگی است

ژیرو یکی از مدافعان فرایند بازتولید فرهنگی است و معتقد است که گرچه نهادهاي فرهنگی همانند مدرسه 

( ممکن است ابزاري براي بازتولید سلطه هستند، ولی این نوع سلطه تمامیت ندارد و همیشه مقاومت در برابر آن

یادگیري به . فرایندي براي تقویت این نوع مقاومتهاي موجود در بطن نظام سلطه است ،یادگیري). 1980ژیرو، 

کند تا پتانسیلهاي فرهنگ و تجربۀ بومی خود را بشناسند و از آنها براي مقابله با فرهنگ دانش آموزان کمک می

زیباکالم (هاي یادگیري توانمندسازي و انتقادي استترین پایهمهمپرورش امید به تغییر، یکی از . سلطه بهره ببرند

  ). الف1393و محمدي، 

فرایندي براي پرورش فاعالن سیاسی و انتقادي است و از طریق  ،توان گفت که یادگیري انتقاديبنابراین می

تحوالت اجتماعی، زمینه  توانمندسازي آنها و مجهز کردن آنها به زبان نقد و همچنین متعهد کردن آنها نسبت به

زیباکالم و ). 1386دهباشی و دیگران، (سازدمشارکت مدنی آنها در فرایند دموکراسی واقعی مهیا میرا براي 

پرورش شهروند دموکراتیک و : داننداهداف مهم یادگیري در منظر ژیرو را به این صورت می) الف1393(محمدي

پرورش انسان مرزگذر و افزایش امکان شنیده شدن صداي  ، پرورش امید،20انتقادي، پرورش شهامت مدنی

  . فرهنگهاي مختلف

هاي شود که رسالت آن در هم شکستن فهمدر منظر هنري ژیرو یادگیري به فرایندي انتقادي بدل میبنابراین 

اي مورد نظر نظام سلطه و جایگزینی آنها با آگاهی و نقد مستمر دانش و فرهنگ جاري در برنامۀ درسی افسانه

                                                 
20 - Civic Courage  
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گیري از دانش و تجربۀ زیسته و بومی خود، به کند تا با بهرهاین نوع یادگیري به دانش آموزان کمک می. است

گیري را براي خود ن ترتیب تجارب یادتحلیل واقعیتهاي مختلف بپردازند و مسائل اجتماعی را درك کنند و بدی

داند، دانش آموزان باید ژیرو همانند دیویی مدرسه را اجتماع کوچکی براي تمرین دموکراسی می. معنادار سازند

فراگیرند و از طریق مشارکت انتقادي در فرایند وگوي با فرهنگهاي مختلف ضمن رعایت احترام را در مدرسه گفت

  . ود را پرورش دهندتدریس، عاملیت سیاسی خ

 

 انتقادي نقش معلمان در یادگیري -3

داند و رسالتی انتقادي را براي آنها در روند تعلیم و تربیت قائل میآفرین  روشنفکران تحولژیرو معلمان را 

معلمان به عنوان روشنفکران انتقادي اوال باید نسبت به ساختارهاي اجتماعی، سیاسی، ). 1994ژیرو، (است

گیري از منابع مختلف به بررسی انتقادي اقتصادي جامعۀ خود آگاهی الزم را داشته باشند و با بهرهفرهنگی و 

ژیرو به نقد از تلقی معلم به عنوان تکنسین انتقال دانش . گیري مرزهاي موجود اجتماعی بپردازندنحوة شکل

در هم شکند و آنها فقط ابزاري براي  پردازد و معتقد است که باید تقدس محتواهاي برنامۀ درسیبرنامۀ درسی می

معلم باید در کنار محتواهاي آموزشی، ). 1997آرونوویتز و ژیرو، (تحریک اندیشۀ انتقادي معلم و دانش آموز باشند

براي تدریس از منابع مختلف آموزشی اعم از چاپی و الکترونیک بهره بگیرد و به این ترتیب، امکان چندگرایی و 

  ). 1395زیباکالم و محمدي، (ختلف را در کالس درس مهیا سازدتوجه به صداهاي م

فرهنگی مهیا سازند تا  ممعلمان به عنوان روشنفکران باید در کالس درس خود فضایی حاکی از برابري و احترا

وگوي گروهی به متحول ساختن در بستري از تحوالت اجتماعی و سیاسی به صورت گفتدانش آموزان بتوانند 

به این ترتیب ژیرو و برخی دیگر از متفکران انتقادي در ). 1385مرجانی، (لید دانش نوین اقدام کننددانش و تو

-گرایی اجتماعی دارند و معتقدند که تجارب زیسته دانش آموزان نقشی بییادگیري، رویکردي شبیه به سازنده

ئل زندگی واقعی انجام دهند و بدیل در ساخت و گسترش یادگیري دارد و معلمان باید تدریس را در بطن مسا

وجود مرزهاي محکم میان کالس درس و دنیاي واقعی باعث کاهش معناداري یادگیري و در نتیجه ازخودبیگانگی 

  . )1390محمدي، (شوددانش آموز از یادگیري می

برنامۀ درسی و آموزان باید در برخورد با فرهنگ غالب در معتقدند که معلمان  و دانش) 1997(آرونوویتز و ژیرو

معتقدند که این نوع خوانش انتقادي 21آنها به تبع اسکالز. متون محتواهاي آموزشی رویکردي انتقادي داشته باشند

پردازیم، که در آن ما وارد متن شده و به خواندن و فهم آن می22از درون ناول خواند: افتددر سه مرحله اتفاق می

گیري از دانش و تجربۀ قبلی خود و همچنین ایجاد ارتباط میان متون هرهکه در آن فرد با ب23دوم خواندن از فراز

                                                 
21-Scholes  
22 - Reading within  
23- Reading upon  



 

 

 هشتمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه آموزش و یادگیري مداوم 

 چمران اهواز دانشگاه شهید

 1395اسفند  5و  4

 

1099 

 

که در آن فرد از موضعی مخالف به خواندن  24پردازد و سوم خواند از مقابلمختلف به تفسیر متن مورد نظر می

که معتقد است ) 1375(باقري. پردازد و سعی دارد تا پیشفرضها و تلقیات مختلف متن را سوال بکشدمتن می

فرهنگهاي (خوانش انتقادي از متون برنامۀ درسی به همراه فعالیتهاي روشنفکرانۀ معلم، فضا را براي طرح دیگري

سازد و به این ترتیب است که تعلیم و تربیت رسمی تبدیل به عرصۀ ظهور صداهاي مختلف مهیا می) دیگر

  . شودفرهنگی می

-رین باید در کالس درس خود فضایی را براي توانمندسازي دانشبنابراین معلمان به عنوان روشنفکران تحول آف  

آموزان ترغیب به در این نوع کالس درس دانش. آموزان و تقویت پتانسیل تفکر انتقادي در آنها ایجاد کنند

شوند و در مورد مسائل هاي مختلف موجود در محتواهاي آموزشی میپرسیدن سوال و به چالش کشیدن نظریه

البته توانمندي یادگیري انتقادي هدف کوتاه مدت نیست و . پردازنددنیاي اجتماعی به بحث و بررسی میواقعی 

آموزان باید از ابتدا و بنا به شرایط سنی و عقلی خود به انتقاد تحقق آن نیاز به برنامۀ بلند مدت دارد و دانش

  . ترغیب شوند

  

 مداوماز یادگیري  انتقاديي الگو -4

تحقق  ،به عبارت دیگر. تقد است که ایجاد دموکراسی واقعی در جامعه، فرایندي مستمر استمع) 2004(ژیرو

اندرکاران تعلیم و تربیت در جامعه در این فرایند دموکراسی دست. ناپذیر استدموکراسی فرایندي مستمر و پایان

هاي موجود و روابط موجود قدرت را مربیان انتقادي در فرایند دموکراسی باید نظم. رسالتی بزرگ بر عهده دارند

جامعه را به صورتی مداوم به چالش بکشند و این کار از طریق ایجاد واژگان نوین، آفریدن فضاهاي عمومی حاکی 

  . اندازي از جامعۀ آرمانی و راههاي رسیدن به آن استاز انتقاد و مشارکت و همچنین پرورش چشم

یادگیري مداوم را در جامعه در نتیجه تحقق عدالت اجتماعی و برابري،  فرایند مستمر ایجاد جامعۀ دموکراتیک و

. )1390محمدي، (گستردکند و در اجتماع میسازد و یادگیري را از مرزهاي کالس درس خارج میضروري می

-میارزشهاي فرهنگ حاکم فرو البته بر خالف تلقی نئولیبرالیسم از یادگیري مداوم که آن را به تطابق دائم با 

، یادگیري مداوم در منظر ژیرو حاکی از نقد، تحول و بازسازي مداوم نظم اجتماعی موجود و )2005ژیرو، (کاهد

   . حرکت به سوي تحقق دموکراسی حاکی از چندگرایی است

  :هاي زیر استبنابراین با تکیه بر آراي تربیتی هنري ژیرو یادگیري مداوم داراي مولفه

تحقق آن، فرایند دیالکتیک  ۀیادگیري یک هدف ایستا و مکانیکی نیست بلکه الزم: فرایندي انتقادي است )4-1

دیویی معتقد بود که . شوددر این منظر تلقی ژیرو از یادگیري به تلقی جان دیویی نزدیک می. و مداوم است

یز در فرایند در منظر ژیرو ن. )1387زاده، نقیب(یادگیري و تعلیم و تربیت عبارتند از بازسازي مداوم تجربه

                                                 
24- Reading against  



 

 

 هشتمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه آموزش و یادگیري مداوم 

 چمران اهواز دانشگاه شهید

 1395اسفند  5و  4

 

1100 

 

وگو با در داخل فرهنگ بومی را در تعامل با دانش برنامۀ درسی و گفتافراد تجارب زیسته خود  ،یادگیري

. کننددر تعامل بین این موارد فهمی از مسائل اجتماعی کسب میگذارند و فرهنگهاي مختلف به مشارکت می

اگر . مهم تحقق یادگیري مداوم انتقادي است مواجهه انتقادي با متون و محتواهاي آموزشی یکی از مراحل

مدرنها، مفهوم متن را از متون چاپی و کتبی به همۀ اعمال اجتماعی و ازجمله سیاستهاي همانند برخی پست

پرسیدن از گسترش دهیم، مواجهه انتقادي با متن به معناي ...مختلف فرهنگی، اجتماعی، تربیتی و 

  ).1375، باقري(پیشفرضهاي این سیاستها است

جتماعی و فرهنگی در منظر ژیرویی، یادگیري مداوم پیوسته با مسائل ا: وابسته به مسائل اجتماعی است )4-2

معنا شدن یادگیري و کاستن آن زندگی واقعی است و جدا کردن یادگیري از مسائل واقعی اجتماعی باعث بی

براي نامیدن جهان که به واسطۀ جهان یادگیري عملی است ) 1358(به قول فریره. شودبه حفظیات صرف می

تنها در این صورت است که یادگیري با توانمندسازي فرد، او را به عامل سیاسی و . گیردواقع صورت می

به زعم ژیرو نظامهاي سنتی . بردازخودبیگانگی او با دانش و یادگیري را از بین میکند و فرهنگی بدل می

-آموزان را کاهش میمعناداري یادگیري براي دانشن مسائل اجتماعی، یادگیري با جداکردن یادگیري از بط

 . )1997آرونوویتز و ژیرو، (شدمعنا کاسته میدادند و یادگیري صرفاً به حفظ اطالعات بی

یادگیري در نظام تعلیم و تربیت انتقادي، فعالیتی آمیخته با سیاست و : ماهیتی سیاسی و اخالقی دارد )4-3

جو پرورش شهروندان انتقادي و مشارکتافزایش آگاهی عمومی، هدف اساسی تعلیم و تربیت . اخالق است

گرایان و نظامهاي بنابراین ژیرو بر خالف سنت). 2004ژیرو، (براي تحقق دموکراسی و عدالت اجتماعی است

کر نیست، بلکه ، نه تنها کارکرد سیاسی یادگیري را منمکاري و نئولیبرالیسنوین تربیتی همچون نومحافظه

آموزان باید نسبت به رسالت سیاسی خود آگاهی داشته باشند و یادگیري آنها معتقد است که معلمان و دانش

حساسیت آنها باید نسبت مسائل . باید همراه با تعهد به عمل اجتماعی آزادي بخش و اخالق مدنی باشد

بد و به بررسی دقیق علل ایجاد این مسائل افزایش یا... اجتماعی مثل نابرابري، فقر، تبعیض، ستمگري و

بنابراین ژیرو بر خالف تلقی  ). 2009ژیرو، (بپردازد و در نهایت همواره براي از بین بردن آنها تالش کنند

وري اقتصادي افراد و تبدیل نئولیبرالیسم معتقد است که هدف یادگیري مداوم بیشتر  از اینکه افزایش بهره

ثروت باشد، هدفش توانمندسازي و متعهدسازي افراد براي تغییر روابط نابرابر و تالش آنها به ماشین تولید 

 . براي تحقق عدالت اجتماعی است

ژیرو معتقد است که در سالهاي اخیر نئولیبرالیسم مدعی تنها نظم اجتماعی : نگاه آرمانشهري دارد )4-4

یکی از اهداف یادگیري مداوم . کرده است موجود بوده است و از این طریق یاس و انفعال را در جامعه بیشتر

). 2003ژیرو، (انتقادي شکستن این زنجیره و افزایش امید براي تالش و مبارزه به خصوص در بین جوانان است

بنابراین یادگیري مداوم انتقادي باید مروج نگاه آرمانشهري باشد، یعنی همواره تغییر براي وضعیت بهتر را 
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یکی از  »25احتمالزبان «تقویت . دمروج امید به تغییر در بین افراد مختلف جامعه باشسرلوحۀ خود قرار دهد و 

ایستایی به کاري و محافظهزبان احتمال با . عناصر مهم یادگیري مداوم در راستاي تحقق نگاه آرمانشهري است

و از این طریق با به پردازد خیزد و به طرح روشهاي مختلف زیستن و تلقیهاي مختلف فرهنگی میمبارزه بر می

زیباکالم و (کندچالش کشیدن فرهنگ سلطه، امکان بروز صداهاي مختلف فرهنگی را در جامعه ممکن می

گسترش زبان احتمال و امید در  یادگیري مداوم انتقاديمولفه هاي از  بنابراین یکی ). الف1393محمدي، 

» دیگري«مبارزه با سلطه فرهنگی و توجه به  مدرنیسم را راستاياین یکی از اهداف مهم پست. جامعه است

  . است

با مطالعات فرهنگی  )4-5
ترین نوع سلطه، معتقد است که مهم 27ژیرو به تبع گرامشی: در هم آمیخته است 26

هاي آموزشی نظام سلطه سعی دارد تا از طریق نهادهاي فرهنگی مثل مدرسه و رسانه. سلطۀ فرهنگی است

بنابراین فرایند مقابله با نظام سلطه نیز باید ). 1980ژیرو، (ارزشهاي مد نظر خود را به فهم عمومی بدل کند

تواند منجر به آگاهی بخشی عمومی و می ژیرو معتقد است که مطالعات فرهنگی. فرایندي فرهنگی باشد

نگ و نهادهاي فرهنگی همواره کارکرد سیاسی ژیرو معتقد است که فره. همگرایی براي مبارزه با سلطه شود

مطالعات فرهنگی در منظر ژیرو از طرفی با . دارد و به قول میشل فوکو، دانش و قدرت دو روي یک سکه هستند

گرایی، چندگرایی گرایی افراطی پست مدرنیسم مخالف است و از طرف دیگر برخالف مدرنیسم، به موقعیتنسبی

یادگیري مداوم انتقادي نیز وقتی ). الف1393زیباکالم و محمدي، (وجه ویژه دارداي تو مطالعات بین رشته

یابد که همراه با مطالعات فرهنگی باشد، یعنی در فضاي موقعیت اجتماعی و با گرایش مطالعات بین تحقق می

م و تربیت است هاي تحصیلی یکی از انتقادات ژیرو بر نظام سنتی تعلیانفکاك قاطع رشته. اي همراه باشدرشته

  . اي اتفاق بیافتدو یادگیري مداوم انتقادي باید تا حد امکان در بطن مطالعات بین رشته

یادگیري مداوم انتقادي تنها از طریق نظام آموزش و : الزمۀ تحقق آن همگرایی همه نهادهاي اجتماعی است )4-6

و تحقق آن نیازمند همگرایی نهادهاي مختلف فرهنگی اعم از نهادهاي  پرورش رسمی قابل تحقق نیست

گیري نظام تعلیم و تربیت عمومی در معنایی هاي عمومی و موسسات مردم نهاد براي شکلدولتی، رسانه

هاي عمومی نقش زیادي در تحقق فهم عمومی از مسائل نهادهاي اجتماعی و به خصوص رسانه. وسیع است

اي از توانند از طریق وارونه جلوه دادن حقایق اجتماعی فهم عمومی منحرف شده، آنها هم میاجتماعی دارند

افزایش آگاهی . توانند از طریق افزایش آگاهی عمومی منجر به اصالح فهم عامه شوندآن ایجاد کنند و هم می

تحقق رسالت تربیتی عمومی یکی از ارکان مهم تحقق دموکراسی واقعی در جامعه است و الزمۀ این امر، 

 . نهادهاي فرهنگی ست
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  گیري نتیجه

گري مسائل زندگی آموزان با واسطهاست که طی آن معلم و دانشیادگیري در منظر هنري ژیرو فعالیتی مداوم 

تعهد نسبت به مبارزه براي تحقق عدالت کسب دیدگاه انتقادي و . پردازندواقعی، به تعامل و گفت و گو می

در منظر ژیرو یادگیري با مطالعات فرهنگی در هم . اجتماعی و برابري در جامعه از اهداف مهم یادگیري هستند

-آموزان بر اساس تجارب زیست و فرهنگ بومی خود به گفت و گو با دیگران میآمیخته است و در طی آن دانش

گري عی دارند تا از طریق واسازي مرزهاي فرهنگی و اجتماعی موجود، زمینۀ سلطهپردازند و به صورتی مداوم س

  .را در جامعه کاهش دهند

کنند تا در کالس درس خود آفرین، نقش مؤثري در یادگیري دارند و سعی میمعلمان به عنوان روشنفکران تحول

در . سی و گفت و گو فراهم سازدفضایی براي شنیده شدن صداهاي فرهنگی مختلف و همچنین تمرین دموکرا

سازند، ولی فرایند یادگیري انتقادي، محتواهاي آموزشی گرچه زمینۀ خردورزي و بحثهاي دیالکتیک را فراهم می

کنند تا با طرح مسائل واقعی معلمان سعی می. آموز تقدس ندارند و مدام مورد سوال قرار گیرندبراي معلم و دانش

آموزان معنادار سازند و آنها را نسبت به شناخت، نقد و بازسازي محیط براي دانش در کالس درس، یادگیري را

  . فرهنگی و اجتماعی خودشان توانمند سازند

الزمۀ تحقق . شودیادگیري انتقادي فرایندي مداوم است و محدود به مرزهاي کالس درس و سن خاص نمی

در سطح جامعه است که با مشارکت نهادهاي فرهنگی  یادگیري مداوم انتقاديدموکراسی به عنوان یک فرایند، 

-نتیجۀ یادگیري مداوم انتقادي در جامعه، افزایش آگاهی عمومی و ایجاد زمینه. شودمختلف در جامعه ممکن می

ایجاد زمینۀ یادگیري مداوم به . گیري سیاسی استاي براي مشارکت و عاملیت سیاسی افراد در فرایند تصمیم

دور از هرگونه تبعیض در جامعه یکی از حقوق اولیۀ شهروندان هر کشور است و دولت و نهادهاي فرهنگی مردم 

  . نهاد مختلف وظیفه دارند در این مسیر تمهیدات الزم براي فراهم سازند
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   محور، حلقه مفقوده یادگیري مداوم- تبیین فلسفی یادگیري خدمت

  

  ٢پروین صمديدکتر ، ١ماریا قربانیان

  

  چکیده

محور به عنوان یکی از روش هاي نوین یادگیري در -بررسی روش یادگیري خدمت هدف این مطالعه،       

نقش چهار مولفه دانشکده، اعضاء هیئت علمی، فراگیران و سازمان . راستاي پیشبرد اهداف یادگیري مداوم بود

 در راستاي تقویت مسئولیت پذیري اجتماعی فراگیران و ایفاي نقش محور- هاي اجرایی در یادگیري خدمت

این تحقیق به روش . شهروندي آن ها در قالب خدمات اجتماعی همسو با فلسفه و ماهیت یادگیري مادوام بود

، CAPSLالگوي . بود CAPSLهستۀ تحقیق الگوي . توصیفی با استفاده از ابزار کتابخانه اي  انجام شد-تحلیلی

که رویکردي ویژه به توسعه انشکده است محور در دانشگاه و در سطح د-یادگیري خدمت به کارگیريالگویی براي 

یافته هاي تحقیق نشان داد که عناصر مدل یادگیري . یادگیري مداوم در بین فراگیران و دانش آموختگان دارد

فرصتهاي ایفاي نقش شهروند فعال، مهارتهاي . محور است-مداوم در تناظر با مؤلفه هاي مدل یلدگیري خدمت

. شگاهی در عرصه عمل مهمترین وجه اشتراك در هر دو روش مذکور بودحل مسأله و تسلط بر داتش دان

براي شکوفایی تمامی توانایی هاي فرد  رصتهاف بر مبناي خلقیادگیري مداوم  باز سازي گرایی در فلسفههمچنین 

را براي توسعه دانش در جهت محور، فرصتهاي جدیدي -است که در این راستا استفاده از روش یادگیري خدمت

  . دمت رسانی به افراد جامعه فراهم می سازدخ

  

  

   نقش شهروندي، خدمات اجتماعی، مداوم محور، یادگیري-یادگیري خدمت: هاي کلیدي واژه

  

  مقدمه. 1

آشکار شده  اي ندهفزای طور به چندگانه جامعه با دانشگاه ها و ها آموختگان دانشکده دانش ییارویامروزه رو       

هستند که  عالی آموزش مراکز و ها کار مولد، دانشگاه يروین ي کننده دیتول هاي بخش نتریاز مهم یکی. است

علوم مختلف بر عهده  هاي در حوزه ،دانش آموختگان مجهز به علم و دانش روز تیدر ترب ینقش قابل توجه

و  یدر زندگ يعهده گرفتن نقش شهروند بهدر  رانیفراگ سازي رسالت دانشگاه در آماده نیمضاف بر ا. دارند

 ریبدان معناست که افراد جوان فراگ نای ها از دانشگاه ياریبس ياست، برا رناپذی و اجتناب ریخط ياجتماع امر

                                                 
 نویسنده(، m_h.ghorbanian@yahoo.comآموزشی، دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت )س(الزهراءدانشگاه -1

 )مسئول

 p.samadi2013@yahoo.comعلوم تربیتی، گروه ،) س(دانشگاه الزهر-2
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 Nicol(است آماده شوند  یدانشگاه هاي طیمتفاوت از مح اریکه بس جامعه اي با شدن رو بهرو  يبرا دیبا

Webster & Tracy Hoover, 2010.( افته جهان، آموزشگران و فراگیران درصدد رها در کشورهاي توسعه ی

تر و ارتباطات واقعی میان آموزش و تا یادگیري را زنده. هاي درس و توجه به جوامع خویش هستندکردن کالس

 ,Christine M.Cress et al(ها و ایاالت خود را تجربه کنندپرورش و موضوعات روزمره در شهرها و شهرستان

روان شناسان تربیتی معتقدند که شرایط یادگیري باید چنان سازماندهی شود که هر فراگیر  بسیاري از). 2005

جوامع  رد ).Hergenhahan & Olson, 2005(بر اساس توانایی هاي خود به فعالیت و یادگیري بپردازد

آموخته هی دانشفراگیرانی که از مقاطع مختلف دانشگاچون ایران بیشتر اي همنیافته و در حال توسعه توسعه

کنند و در صورت یافتن کار در کارگیري از علم و دانش خود تجربه عملی کسب میهب برايکمتر شوند، می

عالی در کشورهاي در حال توسعه به دنبال تربیت اگر آموزش ،بنابراین. شوندمشاغل غیر مرتبط مشغول می

هاي آموزشی نیاز مبرم و هانی باشد، اصالح برنامهافرادي با استعداد به منظور مشارکت و رقابت در جامعه ج

طورکلی ارتباط مثبت و مستقیم بین آموزش و توسعه نیازي به هب). 1384، ٣گمبل(اساسی محسوب خواهد شد

این ارتباط به . اندیید قراردادهأآموزش و صاحبنظران توسعه مورد ت دانشمندانزیرا صحت آن را  ،استدالل ندارد

 ،درشروع فرایند توسعه در کشورها. شودها سبب پیشرفت دیگري می آن یک از تقویت هر صورتی است که

آموزش در سطوح مختلف سبب پیشرفت در تمام ابعاد جامعه شده و موتور توسعه را با قدرت بیشتري به حرکت 

گی مردم ارتقا و سطح زند کندمیآورد و زمانی که توسعه در مراحل مختلف خود رخ داد، جامعه پیشرفت درمی

سبب  کند ومیتربه امر آموزش کمک گاه بخش دولتی و خصوصی با توان بیشتر و بنیه مالی قويآن یابدمی

 شد و در نهایت توسعه همه جانبه پیشرفت کمی و کیفی آموزش در کشورهاي جهان سوم مانند ایران خواهد

  ).1380پور، زمانی(شد خواهد

ارتقاي کیفیت  ،بر این اساس. کیفیت آموزش را کلید اصلی رقابت پنهان در کشورها دانستتوان می ،بنابراین      

، آموزشگر محتوا را از راه سخنرانی، ٤هاي یادگیري سنتیدر بسیاري از محیط. آموزشی و یادگیري الزامی است

ین یا تجربه عملی را دهد و در برخی موارد ممکن است فراگیران یک تمرپرسش و پاسخ و امتحانات انتقال می

ر،  از راه ارائه خدمات، تأکید و توجه به ٥محو-اما در روش یادگیري خدمت. براي یادگیري بیشتر کامل کنند

کارگیري دانشگاه، فراگیران را در زمانی که در حال به. محور قرار دارد-هاي یادگیري خدمتتجربه در مرکز دوره

 Christine M.Cress et(راهنمایی می کند، در جامعه هستند6بازتاب دانش نخبه گرایانه خود از راه فرایند

al., 2005(.  

داده ها و شناخت خود  ي رهیذخ پیوسته و مداومبه طور  گریکدی در تعامل باروزمره، افراد  يها تیدر فعال       

دامنه از  کیدر  يریادگیو  يخودگستر يبرا هر فردتوان  گیچگون .گذارند یم گریکدیبه اشتراك با  قیاز حقا را

به  که دهد میرا شکل  وي يریادگیاساس  کهآورد  میرا به وجود  یو اصول ضوابط ،یو اجتماع يا حرفه يها نهیزم

 يریادگیروابط  این د،نکه باش یدر هر سن انریفراگ .دارد بستگی بالقوه اش او از اطالعات و توان یقبلي ها  هیزمن

                                                 
3- Gamble 
4-Traditional Learning 

5-Service Learning 
6-Reflection Process 
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کرمی، (منافاتی با یادگیري او نداردامر،  نیدرا سانان یکیولوژیاساس ب رایز صادق خواهد بود شهیهمشان در مورد

آن است تا  یو در پ ردیگ یرا در برم یاست که همه سطوح و مراحل سن یتیکل يمداوم، دارا يریادگی .)1394

 يریادگی یتصنع يمرزها درون مدرسه ارتباط دهد و يریادگی طیخارج از مدرسه را با مح يریادگی يها طیمح

مدرسه  جهیاست و در نت يریادگی طیمح کی،بالقوه  یطیآن است که هر مح انگریمداوم ب يریادگی. ببرد نیرا از ب

آن  تینوع آموزش، ترب نیدر ا یقیحق تیماه ).1373زاده ،  میابراه(ستین تیو ترب میمنحصر تعل گاهیجا گرید

را مورد پرسش قرار دهد و هر  طیکند، چگونه مح انیو افکار خود را ب اتیچگونه ن اموزدیاست که ب یگونه انسان

 يریادگیآن  يِسو وکه سمت  یاز آموزش يبا برخوردارفراد ا. دیو بازنما ابدیخود را باز یواقع تیشخص شتریچه ب

فلسفه آموزش  يکه بر مبنا یآموزش و پرورش مع الوصف، .دید رسنخواه ییو همه جانبه باشد به شکوفا یمیدا

را مورد  یبالقوه وجود انسان يها ییهمه توانا ییوشکوفا ی، به تحقق رساندن هستابدیو گسترش  جادیمداوم ا

 سیتدر يدر روش ها يو جد یتحول اساس کیمداوم ، ما به  يریادگیبه اهداف  لین يبرا .توجه قرارخواهد داد

اگر دانش « يچارلز هند انیه بب .)1386پور شافعی، (میدار ازیباشد، ن زمعلم و دانش آمو نیبر تعامل ب یکه مبتن

 يشتریب تیمسئول یشوند، المحاله قادر خواهند بود تا در مقطع دانشگاه تیترب یآموزان در شروع مدرسه به خوب

 نیا يفایاز ا یاما نظام آموزش). 1375 ،يهند( »رندیخاص، خود بر عهده گ يریآموزش ها و فراگ نهیرا در زم

 نیکنند و بر ا یم ادیدر سطح جهان  یهاي اساس از بحران باز سازي گرایان. تاس دهیغفلت ورز نیادیش بننق

. تحول را با پشتوانه آموزش و پرورش هموار ساخت ریو مس ییها شناسا بحران نیا هاي شهیری ستیباورند که با

و فاصله  یو اخالق یاز ارزشهاي انسان یگسستگ بحران سم،یخشونت، ترور ست،یز طیمح یت،آلودگیجمع شیافزا

شهروندي بر شناخت حقوق و  تیترباز آن جا که . )1380، ٧گوتک(از جمله ي این بحران ها می باشند اي طبقه

آموزش و  رسدی به نظر م انیم نیدر ا .دارد ژهیو دیصلح و ثبات تاک ها، تنوع حقوق بشر، احترام به ها، تیمسئول

خود را  ستیبای ها م دولت ن،یهمچن .نقش رهبري داشته باشد در تربیت نسل شهروندان آگاه و مسئول، پرورش

مدارا،  جو جادیجامعه در راستاي ا بخشهايتمام  یو باال بردن سطح آگاه تیو ترب میبه تعل ژهیمتعهد به توجه و

  ). 2005 ،٨یاسلر و استارک(بدانند  یاحترام به حقوق بشر و تنوعهاي فرهنگ

با توجه به اهمیت و نقش نظام آموزشی در تربیت شهروندان آگاه و مسئول در راستاي رشد همه جانبه فرد،      

ي در روش هاي اجتماع و در نهایت بر قراري صلح و امنیت در جهان، ضرورت توجه به آموزش مداوم و بازنگر

تفکر و ماهیت یادگیري مداوم در فراگیران،  بانیمآن در نظام آموزشی، جهت نهادینه کردن پیاده سازي اثربخش 

محور در تناظر با -این پژوهش بر آن است تا با بررسی تحلیلی روش یادگیري خدمت. امري انکار ناپذیر خواهد بود

فلسفه و ماهیت یادگیري مداوم، پیاده سازي یادگیري مستمر در فراگیران را به روشی نوین مورد بازنگري قرار 

  .دهد

  

  مبانی نظري . 2

 
  محور-یادگیري خدمت-1-2

  

                                                 
7- Gerald 
8- Osler & Starkey 
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. گرددمیالدي برمی 19هاي آمریکایی به قرن هاي شهروندي در دانشگاهتاریخچه خدمات اجتماعی و فعالیت      

به  . شودو دوران کنونی می 1960-1980هاي هاي خدمات اجتماعی مربوط به سالالبته تجدید حیات برنامه

هاي مذهبی این کشور به هاي اجتماعی کشور یونان و گروهخدمات اجتماعی در سازمانهاي عنوان مثال برنامه

گیري سپاه صلح در سال شکل، 1960در این راستا، جنبش حقوق مدنی از سال . گرفتصورت مستمر انجام می

ها فعال آن جوانان براي مشارکتشرایط مناسبی را براي آموزش  1965و خدمات داوطلبانه آمریکادر سال  1961

در طول  این دوره . هایی را براي درك عمیق این خدمات فراهم آورد در خدمات اجتماعی ایجاد کرد و فرصت

هاي زیادي براي ترکیب خدمات اجتماعی با یادگیري در یک محور تالش-خدمتپیشگامان اولیه جنبش یادگیري

محور -مند به بحث یادگیري خدمتپیشگامان و افراد عالقه 1960از این رو، در سال . مسیر مشخص انجام دادند

جلساتی را درآتالنتا براي ارتباط خدمات اجتماعی با آموزش عالی و نیز شناسایی مزایا و معایب استفاده از 

کنندگان در این جلسات شرکت. هاي آمریکایی ترتیب دادندها و دانشگاهدر دانشکدهمحور- یادگیري خدمت

 ,Christine M.Cress t al) محور ارائه دادند که به شرح زیر است- خدمتی در رابطه با یادگیريپیشنهادهای

2005):  

هاي خدمات سازي و تشویق فراگیران جهت شرکت در فعالیتآماده ها باید بهها و دانشکدهدانشگاه -1

  .اجتماعی، یادگیري عملی و شناخت علمی از ارائه خدمات بپردازند

ها و اي و محلی باید فرصتو نهادهاي خصوصی، دولت مرکزي، منطقه ها، سازماندانشکدهها، دانشگاه -2

-خدمتمند به شرکت در خدمات اجتماعی و یادگیريکه عالقهمنابع مختلف مالی را براي فراگیرانی

 .محور هستند فراهم کنند

ریزي و ر تمامی مراحل برنامهها باید دها و دانشگاههاي دولتی وخصوصی، دانشکدهفراگیران، سازمان -3

 .محور با یکدیگرمشارکت و همکاري داشته باشند-اجراي یادگیري خدمت

 
هاي مشارکتی مدنی طرح» موج چهارم«در حال حاضر با توجه به تجدید ماموریت شهروندي در دانشگاه با         

توان طورکلی میعالی دارد که به موزشاندازي به سمت آینده آ چشم ،این موج. رو هستیمبهدر آموزش عالی رو

-خدمتگفته شد یادگیريطورکههمان. هاي درسی بودشاهد جنبش فراتري براي ایجاد تعهدات مدنی در کالس

-هاي درسی سبب غنیو یادگیري است که با ادغام خدمات اجتماعی و برنامهمحور یکی از راهبردهاي آموزش 

-یادگیري در این رابطه فرکو معتقد است که. شودپذیري اجتماعی میمسئولیتیادگیري و تقویت سازي تجربه 

محور در الگوهاي -خدمتهاي اصلی یادگیريتجربی است که زمینه محور یکی از رویکردهاي یادگیري-خدمت

مدل  ، بر مبناي کار دیویی بر روي بازتاب به توسعه ي1984در سال  9کلب.شودتجربی دیده می سنتی یادگیري

این الگو مبتنی بر تجربه است و یادگیري به عنوان فرایندي که به وسیله دانشی که . پرداخت 10یادگیري تجربی

کلب یک مدل چرخه ي یادگیري تجربی را را توسعه داد که . شوددر حین تبدیل تجربه ایجاد می شود، تلقی می

این . تجربه به دانش سر و کار دارد "تبدیل شدن  "ي یا دریافتن یک تجربه در ادامه  "فهمیدن  "با تکرار الگوي 

عالوه بر .الگو یک چهارچوب مفهومی، براي درك فرایند ارگانیک یادگیري در حین ارائه خدمات را فراهم می کند

تواند تغییرات واقعی و پایداري را در هاي اجتماعی درحال توسعه است و میمحور در بخش-خدمتاین، یادگیري

                                                 
9-Kolb 

10-Experimental Learning Model 
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محور را در چرخه فرایند -درباره این نوع یادگیري، الگو کلب مراحل مهم یادگیري خدمت. یجاد کنداجتماع ا

هرکدام از این . پذیري انتزاعی وآزمایشگري فعالانعکاسی، مفهومعینی، مشاهده تجربه : کندآموزشی تشریح می

به طور کامل به وسیله فراگیران،  شوند که بایدمحور محسوب می-خدمتمراحل بخش جدایی ناپذیر در یادگیري

کتابچه برنامه ریزي درسی، (هاي اجتماعی که به نوعی با این روش درگیرهستند، درك شودمؤسسه ها و سازمان

تجربی و فرصت ارائه خدمات  محور ترکیبی از یادگیري- خدمتطور که گفته شد یادگیريبنابراین، همان). 2002

یکی اشکال یادگیري تجربی است، که فراگیران را به مشارکت  محور_خدمتیادگیري ). همان(اجتماعی است

. هاي مدنی تشویق می کند و یادگیري در این روش در حین تعامل فراگیران با مسائل دنیاي واقعی رخ می دهد

شکل گیري دانش در حین عملکرد فرد به صورت انتقادي و واقعی و بازتاب دانش نظري در عمل صورت می 

محور سبب تقویت خدمت و خدمت سبب تقویت یادگیري فراگیر می - یادگیري در روش یادگیري خدمت .گیرد

محور قرار - نقش مشارکت مؤثر در محور برنامه هاي یادگیري خدمت ).Prentice & Garcia, 2000(شود

سازمانی است،که فراگیر در مشارکت مؤثر اجتماعی نیاز به شناخت نیازها، سرمایه ها، مأموریت ها، اهداف  .دارد

-بدون این شناخت گمان آن می رود که فراگیر نسبت به چالش ها و ظرفیت. شودبراي همکاري با آن آماده می

در واقع، در یک همکاري حقیقی این که فراگیران این . هاي افرادي که در داخل سازمان هستند، بی توجه است

ده، درست همانطورکه نیازهاي شخص خود را دارند، ظرفیت هاي مسئله را که کسانی خدماتی به آن ها ارائه ش

درست همانطوري که فراگیران نیازهایشان را به . خود را هم همراه خود به معامله آورده اند، یک ضرورت است

 ,Christine M.Cress t al)آورند، ظرفیت ها و مهارت هایشان را هم با خود همراه دارندعنوان فراگیر با خود می

خدمات . هاي منحصر به فردي به عنوان فراگیر رو به رو هستندفراگیران متعهد در جامعه با مسئولیت . (2005

طلبد که درباره چگونگی تأثیر اعمال فردیشان و این می. ي دانشکده و دانشگاهشان خواهد بودفراگیران نماینده

این وظیفه فراگیران است که در محیط یادگیري غیر  عالوه بر این،. شان اندیشه کنندي دانشکدهبر بازتاب وجهه

سنتی، از راه مراوده با جامعه، گفتگو با دیگران و تحلیل چگونگی ارتباط کارهایشان با محتوي دوره یادگیري 

فراگیران در قبال درك نقش شان و ایفاي آن با . محور مسائل اجتماعی و سیاسی بزرگ تر را بیاموزند-خدمت

همچنین به . ها در آن نقش می رود، مسئول هستندت اجتماعی و انتظاراتی که از عملکرد آنتوجه به مشارک

عنوان یک فراگیر اجتماعی الزم است تصمیمات مناسب اخالقی و قانونی بگیرند که در امتداد و افزاینده نگرش 

 ,Robert G. Bringle & Julie A. Hatcher).محور خواهد بود-مشترك از تالش هاي یادگیري خدمت

1996)  
  

  یادگیري مداوم -2- 2

  

اندیشیدن، استفاده از دانش، به معناي انباشتن،  یادگیري. یادگیري بخش جدایی ناپذیري از زندگی است        

سازگاري فعالی با محیط هاي در حال  پیچیده است، به گونه اي که فرد یا گروه بتواند اينگرش ه ت ها ومهار

 در مداوم یادگیري یا و العمر مادام یادگیري ،عصر حاضر در. )1392بیات و همکاران، (دباش تغییر خود داشته

 یادگیري توسعه امروزه لذا و شود می عنوان یکی از مهم ترین توانمندي هایی مورد نیاز شناسایی به زندگی طول

محمدي مهر (است یافته ظهور جهانی عمده آموزشی چالش یک عنوان به زندگی هاي جنبه تمام در العمر مادام

و یادگیرنده مادام العمر واژه هایی هستند که ازلحاظ تجربی قدمتی برابر  مادام العمرادگیري ی ).1390و همکاران، 

با وجود تأکید  .گردد زمین دارند ولی ازلحاظ علمی و نظري قدمت آن به کمتر ازیک قرن بازمی با حضور انسان در
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ر که ممادام الع یکی از تعاریف یادگیري. شده عمومی وجود ندارد عریف پذیرفتهبر یادگیري مادام العمر هیچ ت

بالقوه انسان از  یادگیري مادام العمر توسعه استعداد": اروپا پیشنهاد شده توسط انجمن ابتکار یادگیري مادام العمر

یادگیري هایی که در  و افراد را براي کسب دانش، ارزش ها، مهارت ها طریق یک فرایند حمایتی مداوم است که

شرایط و محیط ها  آنها را با اعتماد به نفس، خالقیت و لذت در تمامی نقش ها، سراسر طول عمر خود نیاز دارند و

مجموعه اي  مفهومی است که شامل "از تعاریف یادگیري مادام العمر یکی دیگر. به کار می برند، تحریک می کند

پایداري را  است که انگیزه) توانایی(مهارت هاي جستجوي اطالعات  و) رفتاري از نظر(از فعالیت هاي خود آغازگر 

. )2009حجت، (دفعال می کن) فرا شناخت(نیازهاي یادگیري خودش   در افراد براي یادگیري و توانایی شناخت

نظریه هاي توسعه پایدار بالنده ترین مناظره قرن بیستم و مبناي بسیاري ازتحلیل ها و  توسعه و انسان محور

 نچه حیات و بقا و آزادي رشدآچالش محور قرن بیست و یکم است دراین چالش انسان مرکز توجه قرار دارد و هر

است این درحالی است که تغییرات اساسی درنگرش  دهد مردود شناخته شده می تهدید قرار را مورد محور او

واره  هدف الگو ،دگاهی پایدار متحول گشته استمحور به دی نسبت به مفهوم توسعه صورت گرفته و دیدگاه رشد

کیفی باتوجه به  پایداري رشدقیمت است درالگوواره جدید  اقتصادي به هر حصول رشد ،سنتی و قدیمی توسعه

محیط زیست و عدالت اجتماعی مدنظر است دراین رویکرد انسان و محیط زیست او محور توسعه است و نه رشد 

مناظرات توسعه پایدار آموزش و یادگیري شان و جایگاه ویژه اي  رهمین اساس دراقتصادي با شاخصهاي کمی ب

برنامه ها و راهبردهاي توسعه به خصوص براي  یافته است و درتحلیل ها و پژوهشهاي سالهاي اخیر بسیاري از

و همکاران، جاهد (یادگیري مادام العمر پیوند خورده  قرن بیست و یکم به گونه اي ریشه اي به توفیق درامر

می تواند به عنوان مجموعه اي از اصول راهنما براي توسعه به جاي مساله اي اضافی  مداومیادگیري  .)1391

در آموزش عالی، موسسات نیازمند  مداومبراي ایجاد و توسعه یادگیري . براي موسسات آموزش عالی ارایه شود

توسعه آگاهی نظام مند و تحلیل ارتباطات داخلی بین سطوح گوناگون سازمان هاي خود و درك چگونگی 

تعقیب کننده اهداف عمومی  مداومیادگیري . وابستگی این عوامل با تعامالت شناختی و عاطفی یادگیري هستند

در کمیت و اقامه کننده اصل یادگیري واقعی در آموزش اجباري  مانند عمومی سازي آموزش هم در کیفیت و هم

براي این منظور نیاز به عزم ملی در سطح جامعه و . و تسهیل کننده توسعه و پیشرفت از تحصیل به کار است

 .)1390محمدي مهر، ( آموزش عالی است و بایستی این نگرش به واقعیت و باور در ذهن افراد جامعه تبدیل شود

 را اطالعاتی منابع از مناسب گیريه بهر و است شده دسترس در اطالعات حجم گسترش موجب فناوري توسعۀ

جامعه دانش محور  همچون تعبیرهایی از کنونی وضعیت توصیف براي علت، همین به .است کرده برانگیزش چال

 به عنواناز اطالعات  استفاده و دسترسی در افراد توانایی اي جامعه چنین مشخصات از کیی. شود می استفاده

در تطبیق  مداومنقش یادگیري  . (Drucker, 1994)تاس جهانی عرصۀ در رقابت براي کلیدي توانمندیهاي

. سازدشدن داده هاي موجود را فراهم می  فعال آموخته هاي افراد با شرایط پویاي زندگی، موجبات روز آمد

مبسته اي با دو مفهوم آموزش غیر رسمی و یادگیري شخصی می در ارتباط تنگاتنگ و ه مداوممفهوم یادگیري 

مداوم فرد در تمام طول عمر به آموختن مشغول است در این یادگیري در یادگیري ). 1389افضل نیا، (باشد

یونسکو ). 2003، ١١ریچاردسون(اشخاص به طور پیوسته دانش، مهارتها و عالیقشان را در زندگی افزایش می دهند

یادگیري مداوم را به عنوان یک مفهوم اساسی براي کلیه کشورها توسعه یافته و در حال توسعه براي اعمال در 

                                                 
11-Richardson 

12- Comprehensive Action Plan for Service Learning 
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    .Dave, 1973)(سیاستهاي آموزشی آن ها معرفی می کند

 بلکه است، کنیم به حال فراگیران مفید یاید تدریس مطالبی باشد که فکر ماین آموزش، اولین هدف نب در        

 هر در خود بگیرندتا یاد چگونه «، آنچه بخواهند، که زمانی هر در خود تا که بیاموزیم آنان به باید چیز هر از قبل

  ).1389پریرخ، (.»بیاموزند دارند، نیاز را آنچه بخواهند، که زمانی

 
  

 12CAPSL الگوي -2- 3

  

مدیران، . و در سطح دانشکده ها را توصیف می کند محور در دانشگاه ها- الگو براي توسعه یادگیري خدمت       

اعضاي هیأت علمی، دانشجویان، کارکنان و رهبران اجتماعی گروه کوچکی از افراد کلیدي در طراحی، اجرا و 

محور هستند که داراي عالئق، انگیزه ها و مهارتهاي مورد نیاز براي تحقق بخشیدن -ارزشیابی یادگیري خدمت

بدون شک، برنامه هاي آموزشی . محور هستند-س در به کارگیري روش یادگیري خدمتگامهاي اولیه وحسا

  Robert G. Bringle & Julie A. Hatcher, 1996.( CAPSL(نیازمند حمایت و پشتیبانی این افراد است

الگو همچنین، این  .شامل فعالیت چهار حوزه عمده است؛ دانشکده ها، اعضاي هیأت علمی، فراگیران و اجتماع

. نتایج براي دنبال کردن هر کدام از چهار حوزه انتخابی عنوان شده است/ وظایف/ شامل یک سلسله فعالیت ها

دنبال کردن طرح هاي اصلی و فعالیت ها نیازمند افزایش آگاهی درباره هر چهار حوزه ذکر شده است تا بتوان به 

  .محور پی برد-ماهیت کلی یادگیري خدمت

  محور در تبیین  فلسفه و ماهیت یادگیري مداوم-خدمت نقش یادگیري - 4-2

در حال رشد  اند نیازهاي آموزشی جوامعته آموزش و پرورش نتوانس یواقعیت این است که نظامهاي کنون       

به بیانی دیگر آموزش و . فزاینده را محقق سازند و براي همگام شدن با این پیشرفت ها، نیاز به تعدیل دارند

ید در جهت تربیت یادگیرندگانی سازنده و سازگار اقدام کند که مسئولیت یادگیري خود را می پذیرند و پرورش، با

چگونه نسبت به پدیده ها فکر کند و  فرد که معناست بدان ست به انتخاب هاي هوشمندانه بزنند و ایندقادرند 

 ).1388محمدزاده و سعیدي رضوانی، (سازي نمایدو از این راه دانش پایه خود را دوباره باز. آن ها را ارزیابی نماید

این فلسفه تربیتی را می توان از شاخه هاي عمل گرایی . ماهیت این باز سازي در فلسفه بازسازگرایی نهفته است

طرفداران بازسازي اجتماعی، مسائل . و پیشرفت گرایی به شمار آورد زیرا محور اصلی آن تأکید روي تغییر است

و . از مدرسه را بخشی از اوضاعی می دانند که فعالیت هاي درون مدرسه را تعیین می کننداجتماعی خارج 

مدرسه ي مسئله محور خود را بر این باور بنا می کنند که بین مدرسه و جامعه فصل مشترك مشخصی وجود 

می شود که دانش مدرسه به آزمایشگاهی اجتماعی تبدیل . و به مشکالت اجتماعی به دید مسئله می نگرند. دارد

آموزان از طریق مشکل گشایی عمل مدارانه به عامل هاي خود توانمند شده و به تحوالت اجتماعی جهت دار 

 به را مالعمر مادا یادگیري توانایی از ملموس بیانی تعریف این که است پرواضح). 1395ملکی، (مبدل می گردند

 بهبود دانش، هدف با را زندگی سرتاسر یادگیري لیتهايفعا که تمام یادگیري از نوعی. می سازد ذهن متبادر

محمدزاده، سعیدي (در برمی گیرد شغلی یا اجتماعی، مدنی، مهارتها و شایستگی ها در یک چشم انداز فردي،

براي نیل به اهداف یادگیري مداوم ، ما به یک تحول اساسی و جدي در روش هاي تدریس که  ).1388رضوانی، 

                                                 
 



 

 

 هشتمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه آموزش و یادگیري مداوم 

 چمران اهواز دانشگاه شهید

 1395اسفند  5و  4

 

1112 

 

نویسندگان کتاب . کالس درس باید مرکز تفکر باشد. مبتنی بر تعامل بین معلم و دانش آمور باشد، نیاز داریم

در فصولی ازکتاب ، به طور مبسوط به برخی از رهنمودهایی که مبنایی براي پرورش » تفکر منطقی «ارزشمند 

 آموز دانش جانب از دریافتی معناي هک شود می کامل زمانی تفکر روش حل مسئله در کالس درس است،تفکر و 

محور یکی از راهبردهاي -خدمت یادگیري ).1371اسمیت و هولفیش،(معرض آزمایش و کنکاش قرار گیرد در ،

یادگیري و سازي تجربه هاي درسی سبب غنیو یادگیري است که با ادغام خدمات اجتماعی و برنامهآموزش 

دانش پیوسته در خالل دگرگونی ) الفدر این روش نوین یادگیري؛   .شودپذیري اجتماعی می تقویت مسئولیت

تجربیات جدید فراگیر باید با ) یادگیري در حین عمل صورت می پذیرد ج) شود بتجربیات فرد ایجاد می

 King)(براي رخ دادن یادگیري تجربی صحیح، در ارتباط باشده فراگیر در حین عملکرد و بازتاب تجربیات گذشت

& Kitcher, 2004 .فراگیران را به مشارکت هاي مدنی تشویق می کند و یادگیري در  محور-یادگیري خدمت

شکل گیري دانش در حین عملکرد فرد به . این روش در حین تعامل فراگیران با مسائل دنیاي واقعی رخ می دهد

محور -وش یادگیري خدمتیادگیري در ر. صورت انتقادي و واقعی و بازتاب دانش نظري در عمل صورت می گیرد

در روش  ).Prentice & Garcia, 2000(سبب تقویت خدمت و خدمت سبب تقویت یادگیري فراگیر می شود

محور فراگیران به جاي گوش دادن منفعالنه به ارائه درس، شرکت کنندگان فعالی در کالس -یادگیري خدمت

آموزشگر بسیار قابل انعطاف تر و کمی سختگیرانه نقش فراگیر و  .درس هستند که در تولید دانش سهم دارند

فراگیران کنترل کالس را براي نتایج کالسی با یکدیگر  در تمام مدتی که آموزشگر دوره را هدایت می کند، .است

این نوع جدید از آموزش ممکن است براي فراگیران عجیب به نظر بیاید، به محض این  ،در ابتدا .شریک می شوند

هایشان در کار کردن با هم درگروه و ارتباط با جامعه بیشتر تمرین کنند، خواهند یافت و همکالسی که فراگیران

پردازان  نظریه(Christine M.Cress t al, 2005). که این روش بسیار جالب تر از کالس هاي معمولی است

). 2003، 15شفیلد(هستند14، کلیپاتریک و هانا13محور شامل دیویی، جیمز-خدمتاصلی مفهوم تاریخی یادگیري

و به عنوان راهی براي اصالحات آموزشی مفاهیم آموزشی اجتماعی قراردارد محور درچارچوب -خدمتیادگیري

 محور یک تجربه آموزشی است که، در آن فراگیر در یک فعالیت اجتماعی سازمان-خدمتیادگیري. شود تلقی می

شود که فراگیران چنین فعالیتی موجب می. ف خود پاسخ دهدکند تا به نیازهاي محیط اطرایافته مشارکت می

محور -یادگیري خدمت).  2007، 16رابینسون و تورس(درك بیشتري از محتواي رشته تحصیلی خودکسب کنند

اجتماعی و هاي علمی، دانش و آگاهی به چهار عامل یعنی کسب دانش در رشته مربوطه، اشتغال در فعالیت

  ).1991، 18؛ بلوم2006؛ میگاووسترون، 2004، 17المبرت و همکاران( ی توجه دارداشتغال در کارهاي مدن

محور به -با توجه به ماهیت و فلسفه بازسازي گرایی در آموزش مداوم و مشخصه هاي یادگیري خدمت         

یاددگیري، نقش این نوع جدید از یادگیري در بازتعریف -عنوان یکی از روش هاي نوین در فرایند یاددهی

داف و اولویت هاي روش یادگیري هم راستایی اه. یادگیري مداوم در سیستم هاي آموزشی، آشکار و مبرهن است

                                                 
12-James 

13-Kilpatrick & Hanna  

14-Seffield 

15-Robinson & Torres 
16-Lambert & et al 
17-Blum  

18-Cannel, Abber, Waker, Elliott, Willson, Simpson, Rankine, Radenbosh, Irlise & National 
Research Council 
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محور با فلسفه وجودي یادگیري مداوم، و انطباق رسالت هر دو شیوه در تربیت شهروندان آگاه، مسئول و -خدمت

منعطف، در عصر اطالعات و ارتباطات،  در جهت رشد همه جانبه فراگیران و پرورش فراگیران مادام العمر، نوید 

محور در سیستم هاي آموزشی بتواند در احیا و تداوم تربیت -ش یادگیري خدمتآن را می دهد که استفاده از رو

  .یادگیران مستمر، نقش حیاتی و سرنوشت سازي را داشته باشد

  

  مرور پیشینه ها. 3

اما  وجود دارددر راستاي یادگیري مداوم محور - روش یادگیري خدمت دالیل متعددي براي توجه جدي به        

محور از سوي صاحبنظران و اندیشمندان مورد بی مهري -روش یادگیري خدمت آن است که تحقیقات حاکی از

ریشه رفتارهاي پرخطر در قرار گرفته است؛ ضرورت این مسئله در تحقیقات ذیل اشاره شده است به عنوان مثال؛ 

). 1997و رینهارت،  بلوم(کنند، استاي که در آن زندگی میها با جامعهجوانان به دلیل عدم ارتباط متقابل آن

نتایج سایر تحقیقات حاکی از آن است زمانی که فراگیران تجربه مثبتی در مورد ارتباط با جامعه خود همچنین،

؛ الیوت، ویلسون، سیمپسون، 1993کانل، آبر، واکر،(کننددارند از رفتارهاي بهداشتی مخاطره آمیز دوري می

 ایجاد روابط مثبت براي). 1993؛ 19، شوراي تحقیقات ملی1997لس؛ ، سیمپسون، رادنبوش، ایر1996رانکین؛ 

همچنین، وجود ارتباطات مثبت سبب انجام ). 1997، 20بریگز( رشد فردي جوانان اهمیت بسیار زیادي دارد

غلبه بر مشکالت میان گروهی در دانشجویان اهمیت ). 1991-1987ویلسون، ( شودکارهاي گروهی در جامعه می

هاي محور دارد، چرا که سبب از بین رفتن مشکالتی از قبیل تفاوت-خدمتهاي یادگیرياجراي پروژه فراوانی در

شناسی مشخص شده هاي اجتماعی رواندر پژوهش. شودمی... هاي اجتماعی، اقتصادي وقومی، نژادي، موقعیت

. 1979بریور؛ ( دارد است که روابط میان گروهی و کشف هویت اجتماعی اهمیت خاصی در بین اعضاي گروه

  .)1993؛ 21راشر، فیسک. 1993مکی، هامیلتون؛ 

  

  پژوهش هاي صورت گرفته در خارج از کشور-1-3

محور، نقش و تآثیر آن بر روي فراگیران در خارج از کشور -خدمتمطالعات بسیاري در ارتباط با یادگیري        

بر روي تأثیر تجربیات یادگیري ، )2006( 22هوورانجام گرفته است از جمله تحقیق نیکول وبستر و تریسی 

فعالیت هاي یادگیري  در این تحقیق نشان داده شد که . تمحور بر دانشجویان آموزش کشاورزي اس-خدمت

محور  بر مهارت هاي ارتباطی دانشجویان در تقابل با فرهنگ هاي مختلف افراد، در محیط هاي کاري و -خدمت

محور در طول تحصیل دانشجویان -تقابل با کمک تجربیات یادگیري خدمتتوسعه فرهنگ همکاري و درك م

همچنین، در این تحقیق اشاره شد که فعالیت هاي چندگانه و . کشاورزي در دانشگاه، تأثیر مثبت و به سزایی دارد

احث محور در ارتباط با محتواي درسی دانشجویان می تواند پل ارتباطی مؤثري میان مب-متنوع یادگیري خدمت

ي دیگري با عنوان توسعه شایستگی فرهنگی در در مطالعه. تئوریکی دانشگاه و شغل مرتبط با آن در اجتماع باشد

-یادگیري خدمت.1، نشان داد که )2004(23محور، میشل وود-آموزش کشاورزي بر استفاده از یادگیري خدمت

                                                 
19-Briggs  
20-Brewer, Mackie, Hamilton, Ruscher & Fiske 

 

21-Nicole Webster &Tracy Hoover 

22-Michael D. Woods 



 

 

 هشتمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه آموزش و یادگیري مداوم 

 چمران اهواز دانشگاه شهید

 1395اسفند  5و  4

 

1114 

 

یت دانشجویان به عنوان شهروندانی مؤثر محور در راستاي رسالت آموزش عمومی که یکی از اهداف عمده آن ترب

محور -اهمیت استفاده از یادگیري خدمت.2.و کارآمد در جامعه است، نقشی مؤثر و غیر قابل انکار را ایفا می کند

براي توسعه نظام همه جانبه اي از فرصت هاي آموزشی و یادگیري براي آموزشگران کشاورزي در بطن فعالیت 

محور در آموزش کشاورزي در راستاي بهبود خط مشی ها، - ري گیري یادگیري خدمتلزوم به کا.24FFA 3.هاي 

تحقیقی که به وسیله وستورم  FFA.برنامه و حمایت هاي مالی از خدمات بخش کشاورزي در خالل فعالیت هاي 

در . ستمحور در صورت گرفته ا-سوتا در ارتباط با یادگیري خدمت، در دانشگاه کروکستون مینه)2006(و میگا 

سبب  محصوالتاز جمله نظام مدیریتی و ارزیابی  دانشگاهیمحور با دروس -خدمتاین تحقیق ادغام یادگیري

عالوه بر این، مطالعه نشان داد که . توسعه و بهبود یادگیري دانشجویان و ارائه خدمات عمومی به دامپروران شد

 شرکاي اجتماعیمحور و همکاري با -خدمتدرصد از دانشجویان تجربیات مثبتی در مورد یادگیري  85بیش از 

هاي با انجام فعالیت: آمد شامل موارد زیر است دستطورکلی نتایجی که از این مطالعه بهبه. دست آورندبه

ها افزایش یافت، این دوره سبب شد تا دانشجویان این دوره طی به رشته تحصیلی شانخدماتی عالقه دانشجویان 

ها نسبت به مفاهیم آموزشی افزایش یابد، فزون بر این موارد، شرکت بیشتر به مطالعه بپردازند و درك آن

ها به اجراي خدمات محلی، تفکرخالق و توسعه فردي و اجتماعی مندي آندوره سب عالقه دانشجویان در این

؛ 1999؛ مارولو، 2005ایلدر و همکاران، ( این نتایج بوسیله سایر محققین هم مورد تایید قرار گرفته است. شد

  ). 2005، 25مودي و همکاران

ایجاد انگیزه براي سخت : شودجر به موارد زیر میمحور من-خدمتدهند که یادگیريهمچنین، مطالعات نشان می

هاي رهبري، توسعه مسئولیت فردي و اجتماعی، کوشیدن، باالرفتن تحمل فرد براي ایجاد تغییرات، تقویت مهارت

تر ها، بهبود دانش نظري نسبت به درك مشکالت واقعی، درك عمیقتر با مربیان و همکالسیایجاد روابط محکم

دگی مسائل اجتماعی، بهبود در عملکرد تحصیلی وکسب نمرات بهتر در دروس، ارتباط بیشتر و نسبت به پیچی

درسی، پیشرفت اخالقی، بزرگ شدن حس واحدهايپایدارتر با جامعه، افزایش اطالعات و آگاهی نسبت به 

هاي هم از روش26تیهاي اطالعاهاي نظامدر دوره ).1999ایلیر و جیلیز، ( خودشناسی و افزایش اعتماد به نفس

در )2007( 27اي که توسط هاکسمیر و لینکمحور استفاده شده است، به ویژه در مطالعه- خدمتمختلف یادگیري

محور در - خدمت دانشگاه کلورادو روي دانشجویان با روش کپستون انجام گرفت، مشخص شد که یادگیري

هاي جدید در دنیاي واقعی و ارائه سازي سیستمهاي زیادي را براي ایجاد و پیادههاي اطالعاتی فرصتسیستم

در این دوره دانشجویان با مراکز دولتی و . آوردخدمات عمومی و اجتماعی را براي دانشجویان این رشته فراهم می

-هاي اطالعاتی شامل پایگاهاین نظام. کنندهاي اطالعاتی ارتباط برقرار میغیرانتفاعی براي ارائه خدمات سیستم

در این . ها و تجزیه و تحلیل آن استهاي ارزیابی براي طراحی نظامها و نظامداده طالعاتی براي درس پایگاههاي ا

در . پردازندهاي پیچیده در دنیاي واقعی میصورت فعال به تجزیه و تحلیل و ارزیابی نظامها دانشجویان بهفعالیت

اي و هاي مشاورهدار نقشزمان فراگیران عهدهطور همبه  گیرد وشکل چند بعدي صورت می این شیوه یادگیري به

هاي اطالعاتی در دانشجویان شامل و نظام محور-خدمتناشی از ادغام یادگیريپیامدهاي . اي هستندحرفه

هاي ارتباطی میان فردي، اثربخشی در پروژه، توانایی هاي فنی و تکنیکی، بهبود مهارتیادگیري عمیق دوره

                                                 
23-Future Farmers of America 

-Elder et al،24-Marullo, Moody et al  

25-Information systems 
26-Hoxmeier &  Len   
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  .شودها با مراکز دولتی و غیر دولتی میهبري در پروژه، بهبود و گسترش نقش ارتباطی دانشگاهمدیریت و ر

 
  کشور داخلپژوهش هاي صورت گرفته در -3- 2

محور،  در داخل کشور،  به موارد اندکی محدود می گردد -متاسفانه پژوهش در خصوص یادگیري خدمت       

  .آن ها اشاره خواهد شدکه در این بخش به نتایج  دستاوردهاي 

، نتایج "خدمات محور براي پرستاران"، با عنوان یادگیري )1390(در پژوهش هروي کریموي و همکاران       

 دانشگاه ها و مراکز آموزشی رو به افزایش است و دانشکده هاي که استفاده از یادگیري خدمات محور درنشان داد 

این نتایج در همچنین . اختصاص داده اند این شیوه آموزشی به خود پرستاري بیشترین سهم را در به کارگیري

 رفتارهاي کاهش سبب و شده فراگیر شخص پیشرفت به منجر محور خدمات یادگیريآمده است که   پژوهش

 به دستیابی براي .شود می اجتماعی شایستگی و پذیري انعطاف توانایی، و شایستگی خودکارآمدي، منفی،

 یکپارچگی درسی برنامه در درس تخصصی موضوع و شده طراحی برنامه بین باید تر، قوي کالسی پیامدهاي

 ارتباط تا نماید کمک فراگیر به باید معلم اجتماعی، پذیري مسئولیت به دستیابی برايمضافا  .باشد داشته وجود

  .کند برقرار اجتماعی و شهري بافت با واضحی و روشن

نشان داد که  ، " Service Learning"، در مقاله اي با عنوان )1382(نتایج پژوهش خانکه و طاهري      

مشابه نگرش ساختار گراهاست که معتقدند تولید و ساخت دانش در افراد از محور، - اساس روش یادگیري خدمت

ر و بحث پیرامون اطالعات جدید در دانش و تجربیات پایه و مقدماتی شروع می شود بطرف فرایند یادگیري، تفسی

در حقیقت مفهوم یادگیري دو طرفه اساس و وجه تمایز تجربه ناشی . زمینه اجتماع و محیط فردي پیش می رود

از آموزش به روش دانشجویان به اهداف آموزشی دروس خود با مشارکت در برنامه هاي ارایه خدمت در شرایط 

در این روش هم فراگیر و هم جامعه بهره . تقیما از آن بهره مند می شودواقعی دست می یابند و جامعه نیز مس

با توسعه . و فراگیران فعاالنه به تولید محصول و خدمت مرتبط با اهداف آموزش می پردازند. مند می شوند

در این روش . نگرشها، باورها و رفتارها در ارتباط با جامعه، شهروندانی مطلع و نیروي کار تولیدي تربیت می کنند

اساس کار دریافت باز خورد از جامعه و مدرسان است که به فراگیران فرصت می دهد دانش جدید خود را با 

  .دیگران معنی دار کنند آموخته هاي خود را براي دیگران مطرح کند و 

 
ز رویکرد بررسی پیش زمینه هاي استفاده ا"عنوان ، در پژوهشی دیگر با )1394(یافته هاي سپه پناه      

اجراي رویکردهاي ، نشان داد که "یادگیري خدمت محور در آموزش از دیدگاه مربیان مراکز آموزش کشاورزي

منجر به ایجاد افزایش عالقه و انگیزه دانش آموزان به  محور- بر مبناي روش یادگیري خدمت آموزشی گروهی

  .یادگیري دروس تئوري و عملی و نیز مشارکت در فعالیت هاي گروهی می شود

  

  شناسی مطالعه روش. 4

محور از -در گام نخست، براي معرفی روش یادگیري خدمت .است کیفی پژوهشهاي جمله از پژوهش این        

از آن جایی که این شیوه . روش که شامل کتابها و مقاالت علمی است، استفاده شد منابع علمی و معتبر این

یادگیري جزء روش هاي نوین یادگیري است، در بررسی ادبیات و ماهیت آن از کتابهاب مرجع انگلیسی استفاده 

فی معتبر که همچنین براي بررسی فلسفه، مفاهیم و اهداف روش یادگیري مداوم از مقاالت و کتابهاي فلس. شد

-و در بخش جمع بندي و نتیجه گیري، از روش تحلیلی. شامل کتابهاي ترجمه و تالیف شده بود، لستفاده شد



 

 

 هشتمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه آموزش و یادگیري مداوم 

 چمران اهواز دانشگاه شهید

 1395اسفند  5و  4

 

1116 

 

  .توصیفی براي تناظر دو روش یاد شده استفاده گردید

  

  بحث و بررسی-5

 یبازسازي اجتماعدر . در بررسی ماهیت فلسفی یادگیري مدوام، فلسفه بازسازي گرایی نقش مهمی دارد        

 ندهیآ یافراد براي جامعه آرمان. استی و غلبه بر مسائل اجتماع یینه سازگاري بلکه نوزا تیو ترب میهدف تعل

نه تنها انتقال دهندگان  یآموزش انیمرب. رندیگ به صورت فعال سرنوشت جامعه را به دست دیو با شوند یم تیترب

نقش معلم آماده ساختن انسانها براي گذر از . شوندی م محسوب زین یفرهنگ هستند، بلکه خود رهبران فرهنگ

 نهیدر زم یرهبران فعال نکهیدر حال حاضر، آنها به جاي ا. استی آرمان ندهیآ کیبه  یبحرانهاي ناگوار اجتماع

بازسازي  کردیدر رو. هستند یتابع مقررات اجتماع شتریب باشند، دیجد ینگرش هاي اجت ماع یشکل ده

 تیترب ).1380گوتک، (می شود تعریف اجتماعی زمینه یک در مسئله حل ییبه عنوان توانا ريیادگی یاجتماع

 هاي قرن در. دارد ژهیو دیصلح و ثبات تاک تنوعها، حقوق بشر، احترام به تها،یشهروندي بر شناخت حقوق و مسئول

 اشاره ي شهروند تیترب موضوع به دیویی جان کانت، الك، روسو، مانند اجتماعی و تربیتی اندیشمنداننیز  بعد

 الك، . دانستی م جامعه پلیدیهاي از آدمی طبیعت داشتن نگه دور چیز هر از بیش را تربیت کار روسو، .داشتند

 را تربیت و متعلی نیز ، کانت .کرد معرفی اجتماعی اوضاع و فلسفه با متناسب افراد بارآوردن را تربیت وظیفه

 با دیویی همچنین، نمود تعریف جامعه و خود مقابل در افراد بارآوردن مسئول و آگاه فعال، دموکراتیک فرایند

 شیوه یک عنوان به تنها نه را دموکراسی شهروندي، تربیت در دموکراتیک و گرا پیشرفت رویکرد بر تاکید

 شایسته را دموکراسی ی،سیاس فلسفه دیدگاه از که دیویی .کرد معرفی زندگی شیوه عنوان به بلکه زمامداري

زاده،  بینق( داند یم پرورش و آموزش به وابسته را آن ناکاریی و کارایی شمرد، می بر زمامداري نوع ترین

کل نظام آموزشی باید در ) ، یادگیري مادام العمر را داراي سه محور عمده می داند؛ الف)2007( ٢٨ریانش). 1377

عالوه بر نظام آموزشی، سازمانها، مؤسسات و کسب و کارها  نیز بر )پذیرش فراگیر مادام العمر تمرکز کنند ب

همچنین . ادگیري را بر عهده دارنداشخاص در این شرایط مدیریت ی)فرایندهاي یادگیري مادام العمر نیاز دارند ج

در مدل یادگیري مادام العمر، مهارتهایی براي ارتقاء یادگیري مداوم ارائه شده است که در شکل زیر به تشریح 

  آمده است؛

  

                                                 
27- Reinsch 
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  National Board of Education(2012): منبع                                     

  

  "محور در آموزش عالی در دانشگاه آریزونا- یادگیري خدمت"، در تحقیقی با عنوان )2009(29حشام النگار         

ارائه داده است که در بر گیرنده مفهوم گسترده یادگیري محور را - الگوي نظري جامعی از یادگیري خدمت

که  محور و نقش مؤثر آن در به ثمر رسیدن اهداف آموزشی دانشگاهی و خدمت رسانی به اجتماع است-خدمت

  در شکل زیر آمده است؛

  

  

  
  )1999(  Campus Compactمنطبق با )Hesham Elnagar)2009:منبع                       

                                                 
28-Hesham Elnagar 

29-Montana State University Billings  

صالحیتهاي  

کلیدي

تسلط بر 

فرایند کار

تسلط بر    

وظایف، روش  

هاي انجام کار،  

ابزار و مواد

تسلط بر  

دانشِ مرتبط 

با کار

مهارتهاي -1

یادگیري و حل 

  مسئله

مهارتهاي تعامل و -2

  همکاري

مهارتهاي -3

  کارآفرینی

مهارتهاي -4

  اطالعاتی و ارتباطی

  شهروند فعال5

  توسعه پایدار-6
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محور و یادگیري مداوم، هر دو از حیث تربیت -همانطور که در مباحث فوق اشاره شد، یادگیري خدمت           

همچنین عناصر کلیدي مطرح شده در مدل مهارتهاي . فعال براي جامعه نقطه نظر مشابهی دارند شهروندان 

عنصر صالحیت بر دانش . ی باشندمحور م-یادگیري مداوم، منطبق بر مدل مؤلفه هاي مهم در یادگیري خدمت

محور، تسلط بر وظایف، روش هاي - کار در یادگیري مداوم متناظر با اهداف دانشگاهی در مدل یادگیري خدمت

انجام کار، ابزار و مواد متناظر با آموزش در حال توسعه و در نهایت تسلط بر انجام کار و صالحیت هاب کلیدي 

، و حل مسئله يریادگی يمهارتهامحور می باشند، همچنین -ر یادگیري خدمتمتناظر با مؤلفه روابط اجتماعی د

، ارتباط تنگاتنگی با دروس مدنی، یو ارتباط یاطالعات يمهارتها، ینیکارآفر يمهارتها، يتعامل و همکار يمهارتها

  .محور دارند-خدمات اجتماعی و مشارکت در مدل یادگیري خدمت

  

  گیرينتیجه .6

علی رغم غنی بودن مفاهیم و تئوري هاي روش هاي نوین یادگیري، سیستم هاي  که است این واقعیت        

در حال رشد فراگیران را  آموزشی نیازهاي اند نتوانستهآموزشی جوامع در حال توسعه همچون کشور ایران، 

خت کافی افراد نیازهاي آموزشی عصر جدید از یکسو و بحران هاي ناشی از نا آگاهی و عدم شنا. محقق سازند

را  "ز گهواره تا گور"جامعه از دنیاي پیرامون در دهکده جهانی از سویی دیگر، لزوم توجه به امر آموزش مستمر، 

یادگیري مداوم در تئوري، یکی از . براي دولتمردان کشورهاي جهان، امري حیاتی و  سرنوشت ساز نموده است

حتی در گام  ،سیستم هاي آموزشی کشور ،، اما در عرصه عملمؤثرترین راهکارهاي برون رفت از این چالش است

تناظر دو مدل یادگیري مداوم و از  حاصل جیبا توجه به نتا. هاي اولیه پیاده سازي این شیوه ناکام مانده اند

محور، به عنوان یکی از شیوه هاي -محور به نظر می رسد با بهره مندي از روش یادگیري خدمت- یادگیري خدمت

شناخته شده یادگیري که در تناظر آشکار با ماهیت فلسفی یادگیري مدوام است، بتوان در نهادینه ساختن  نوین و

محور در - خدمت یادگیري. فلسفه یادگیري مداوم و تربیت یادگیرندگان مادام العمر گامی اثربخش برداشت

فراگیران در این شیوه . شودقی میچارچوب مفاهیم آموزشی اجتماعی و به عنوان راهی براي اصالحات آموزشی تل

د تا به نیازهاي محیط نکنیافته مشارکت مییک فعالیت اجتماعی سازمان در تجربه آموزشی در کنار یادگیري

به عنوان (فراگیران به صورت فعال در برخورد با نیازها ي مشترك تعریف شده اجتماعی  .دناطراف خود پاسخ ده

اي براي رسیدن به اهداف دانشگاهی و در قالب وسیله) همکاري با همکار اجتماعی، دانشکده و سایر فراگیران

یري در طول دوره مهارتهایی که فراگیران به واسطه این روش یادگ .اي مشارکت می کنند هاي دورهفعالیت

تحصیلی خود می آموزند، پس از فراغت از دوره تحصیالت رسمی، ظرفیت هاي الزم براي تبدیل شدن به 

و در نهایت هر فراگیر در اجتماع خود یک شهروند . یادگیرندگان مادام العمر را براي افراد مهیا خواهد ساخت

اهیتی است که فلسفه یادگیري مدوام از فراگیران خود فعال، آگاه و مسئول خواهد بود و این چشم انداز همان م

  .انتظار دارد

  

  منابع فارسی

  

  .نور  امینشر دانشگاه پ: ، تهرانآموزش بزرگساالن ).1373( یسیزاده، ع میابراه
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انتشارات سمت، : تهران ،يعتمداریشر یترجمه عل ،تیو ترب میروش تعل یتفکر منطق ).1371(ش،یو هولف تیاسم

  .چاپ سوم

بررسی جایگاه آموزش رسمی، غیر رسمی و یادگیري ). 1389(افضل نیا، محمدرضا؛ اشکوه، حسین و کلوي، آیالر 

  مادام   

  .57-68، صص 45سال دوازدهم، شماره  ، فصلنامه آموزش مهندسی ایران،العمر در عصر ناپایداري اطالعات     

  .یفردوس دانشگاه: مشهد ،یکسب سواد اطالعات يبرا يکاربرد يرهنمودها. )1389( يمهر رخ،یپر

،       13و  12، شماره ، مجله پژوهشگرانیادگیري مداوم؛ راهبرد پایدار آموزش و پرورش). 1386(پورشافعی، هادي 
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  کنفسیوس يتبیین و بررسی یادگیري مادام العمر از منظر فلسفه

  

 رضیه شجاعی کیا ،2علی ممبینی،1 دکتر حجت اله رحیمی نسب
3   

   چکیده

، محتوي و روش هاي اهدافن به ما درك جامعی نسبت به فلسفه آموزشی مکتب کنفسیوس و شیوه هاي آ

پرداختن به فلسفه کنفسیوس نه تنها مبانی نظري و چارچوب مفهومی  .یادگیري مادام العمر، ارائه می دهد

مطلوبی براي یادگیري مادام العمر تبیین می کند، بلکه همچنین احساس روشن تري نسبت به رویکرد هاي 

فرآیند یادگیري  کنفسیوس انسان را به عنوان مرکز و محور. عملی نسبت به  توسعه و رشد انسان ایجاد می کند

امروزه عبارت .یادگیري مادام العمر متفاوت است که به طور قابل توجهی از ایده هاي کنونیدر نظر می گرفت 

انسان به عنوان ابزار  .یادگیري مادام العمر مربوط به گسترش رشد اقتصادي از طریق تغییر در نظام آموزشی است

اما در فلسفه  .)55، ص 2002 ،لینگرند(سیله اي براي رسیدن به اهدافی است که آنها ترسیم می کنند و و

  .کنفسیوس انسان بودن هسته اصلی است

کتابخانه اي در جهت تبیین فلسفه کنفسیوس و ربط آن به یادگیري مادام  -در این پژوهش با شیوه تحلیلی 

) شناسیهستی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی، ارزش( سفیاز این رو مبانی فل. العمر پرداخته شد

  . کنفسیوس در ارتباط با یادگیري مادام العمر بررسی شد

در باب معرفت شناسی معتقد است . وي ماهیت هستی را تغییر می داند و جهان را دچار جنبش بی وقفه می داند

اسی می گوید انسان به دنبال کمال و همدلی با شناسایی و دانستن با انسان شدن مساوق است، در انسان شن

در ارزش شناسی ذکر می کند که انسان موجودي اخالقی است و باید اخالق . جهان از طریق یادگیري مداوم است

  ).2004سان،(را از طریق یادگیري اکتساب کند و لذا مداوم نیاز به یادگیري دارد

دیدگاه  .به عنوان جامعه یادگیري فکر کنیمبه جامعه فلسفه آموزش کنفسیوس این نوید را می دهد که 

، فلسفه ها هر یک از وضعیت هاو بررسی محدودیت هاي ندیشیدن کنفسیوس از یادگیري مادام العمر  دعوت به ا

  .و منطق یادگیري مادام العمر براي ایجاد جهانی هماهنگ تر و متعالی براي زندگی کردن است

  مداوم، کنفسیوس، رویکرد انسانییادگیري : کلیديواژه هاي 

  

  

  

                                                 
نویسنده (  hojjat .1133@gmail.com؛  دانشگاه شهیدچمران اهواز دانش آموخته دکتري فلسفه تعلیم و تربیت .1

 )مسئول
 a.mombainy@gmail.comرئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی استان خوزستان؛ .2
  rshojae@gmail.comآموزگار شاغل در آموزش و پرورش استثنایی؛  .3
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  مقدمه. 1

  »یادگیري شریف ترین پیشه انسان است«  1کنفسیوس          

یادگیري وسیاست گذاري تبدیل شده است  ،تدریس ،یادگیري مادام العمر امروزه به حوزه موضوعی غالب آموزش

  ).2006 ،4، راجرز2000 ،و جارویس 3، هالفورد2006 ،2دهمل( 

از دیدگاه هاي مختلف فلسفی به بررسی،تحلیل، نقد وحمایت از معنی،کارکرد واهداف یادگیري مادام العمر افراد 

به نظر می رسد هسته  .)2006 ،6، رابنسون2006 ،5گرین( به عنوان واقعیتی کاربردي یا مورد نیاز می پردازند 

است که در حوزه  یدلخواه نسبت به دیگران بحث هاي حول محور نارضایتی از دیدگاه هاي مختلف وتاکید بر ابعاد

براي مثال اهداف ونیازهاي یادگیري مادام العمر مبتنی بر تقاضا وتعریفی که  .یادگیري مادام العمر کار می کنند

 ،OECD، 1996 ،1975 ،8لینگرند ،1972 ،7، فور2006 ،دهمل( هر سازمان و هر محققی می کند متفاوت است 

  .)2012جارویس  ،2004وین 

معرفی می کنند، در  مادام العمر را رشد وتوسعه فردي، مفاهیمی که ریشه در سنت هاي انسانی دارند یادگیري

یادگیري مادام العمر را نیازي براي بهبود اجتماعی و نهادي و به شکل  ،مقابل مفاهیمی که ریشه عملگرایانه دادند

نظریه سرمایه انسانی  دیدگاههایی که تحت تأثیر فایده گرایی و. درادیکال آن تغییر اجتماعی وتحول می دانن

 ،9و شیروما گدرا(با تمرکز بر اثرات اقتصادي به شهروند از منظر سیاسی اجتماعی به دفاع می پردازند  ،هستند

2004(.  

به نظر می  با این حال از نگاه شرقی و به طور خاص کنفسیوس ،هر مفهومی به نکته هاي معتبري اشاره می کند

دگیري از طریق یا) بهبود فردي(هر دیدگاهی خود را از دیگري وبه همان اندازه از  بعد مهم توسعه انسانی ،رسد

با وجود اینکه یکی از بزرگترین طرفداران یادگیري مادام العمر در تاریخ بشر مکتب . مادام العمر محروم می سازد

در واقع فکر . العمر مورد غفلت قرار گرفته است ه یادگیري مادامبه نظر می رسد در حوز .آموزشی کنفسیوس است

با این حال دیدگاه و چشم انداز  .یادگیري وآموزش غربی تفکر غالب تحقیقات علمی شده استروش هاي تفکر،  و

کن این کار مم .غیر غربی ممکن است پتانسیل بسیار زیادي در درك جامع تر از یادگیري مادام العمر داشته باشد

اگر ما مایل باشیم قلب و ذهن خود را براي کشف دیدگاه  ،است فایده زیادي براي یادگیري انسان داشته باشد

  .دیگر باز کنیم

  :در کتاب اخیر خود اشاره می کند که)  2ص ،2007(  10همانطور که شارام مریام

لیل غوطه ور شدن در گرایش ما در مورد سایر سیستم هاي معرفت شناسی در حوزه یادگیري و دانستن به د« 

                                                 
1. Confucius 
2. Dehmel 
3. Holford 
4. Rogers 
5. Green 
6. Rubenson 
7. Faure 
8

. Lengrand 
9

. Drodge and Shiroma 
10

. Sharan Merriam 
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براي پیداکردن سیستم هاي از  ،کم  می دانیم ما نیاز به فراتر رفتن از مرزهاي امریکاي شمالی و اروپا  ،غربی خود

ارزش هاي فرهنگی و معرفت شناسی کامالً متفاوت داریم که برخی از آنها نسبت به دیدگاه هاي  ،باورها ،افکار

  .»ند  ومردمان بسیاري را تحت نفوذ قرار داده اندغربی تاریخی هزار ساله دار

و بررسی مکتب تعلیمی کنفسیوس وشیوه هاي یادگیري مادام العمر ) شرقی(بنابراین یادگیري از نگاه غیر غربی 

براي ما به عنوان مربیان ومتخصصان و براي دنیاي که جهانی شده است  ،سال تا کنون وجود دارد 2500او که از 

تالش این بحث گسترش بحث یادگیري مادام العمر با ابتناء به بینشی است که مکتب کنفسیوس . ضروري است

  .به ما دهد

  مبانی نظري پژوهش. 2

  تاریخچه مختصري از کنفسیوس

حال در جهان غرب کنفسیوس به کلمات قصارش شناخته شده با این  اغلب ما از کنفسیوس چیزي شنیده ایم،

 2500او براي پیش از . این یک واقعیت است که عشق و تأثیر فلسفه تربیتی کنفسیوس درك نشده است .است

کنفسیوس در عقبه خود مجموعه غنی .سال آرمان ملی مردم چین شده است و افراد زیادي را متأثر ساخته است

یوه هاي آموزشی به جاي گذاشته که حکمت پایدار و چندین ساله چینی را در آسیا و دیگر از آثار فرهنگی و ش

فیلسوفی  .مربی، فیلسوف وسیاستمداري در تاریخ چین بوده است ،کنفسیوس.کشورهاي جهان ترویج داده است

ینی به خرد وحکمت او جایگاه منحصر به فردي در فرهنگ چ .که در جهان شناخته شده است و مشهور است

  : می گوید)   78ص  ،2008(  1به طور خالصه سان. خصوص در عرصه هاي آموزشی دارد

ایجاد نقش معلم  - 1 .حداقل چهار ابتکار او باعث ایجاد  ویژگی هاي پایدار در تمدن چینی شده است     

روش هاي آموزشی  و  ،ایجاد و استقرار محتوي آموزشی -2 .خصوصی و ارائه ایده و عمل یادگیري مادام العمر

با ) دانشجو(پذیرش دانش آموز - 4 .کاربرد گسترده آموزش هنرهاي آزاد -3 .اهداف غایی و آرمان هاي آموزشی 

عالوه بر این او آموخت که اصالحات  ،با اصول به وضوح تعیین شده براي انجام این کار ،هر پیشینه اجتماعی

  .اجتماعی با تحریک اخالقی  بهتر از انقالب انجام می پذیرد

  مفروضات فلسفی مکتب کنفسیوس

  .ماهیت جهان هستی است  ،تغییر: فرض متافیزیکی

لیه تفکر فلسفی در قاعده کلی آن به این شکل است که ویژگی متمایز هر حوزه از فکر و اندیشه بوسیله فرض او

تغییر را به عنوان ماهیت : فرض اولیه مکتب کنفسیوس که در متافیزیک آن بیان شده است  .آن تعیین می شود

  .جهان معرفی می کند

ما درك کردیم که آسمان و زمین در  .از کتاب تغییرها که از بهترین متون پنج گانه مکتب کنفسیوس می باشد

حوزه  .جهانی که در آن زندگی  می کنیم سیستمی یکپارچه ومتحد است .فرهنگ چینی به معنی کل جهان است

در این فرآیند متحول چیزي در جهان  .اي متعالی که همه چیز در آن در یک فرایند سیال ومتحول وجود دارد

در میان قوانین اساسی زیر بناي تغییرات محسوس پدیده . آنها قطعات یک جنبش بدون وقفه هستند.ثابت نیست

 ،سان(از آن باز می گردند ،که وقتی که اشیاء به حداکثر  و نهایت خود می رسند ،این یک بنیان اساسی است ها

                                                 
1. Sun 
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آنها  با یک نظم مشخص تا بی .بنابراین همه چیز در جهان هرگز کامالً تکمیل و یا به پایان نمی رسند). 2008

این نیرو، از نظر  .ی با نیروي کیهانی استآنچه که آسمان و زمین می نامد در واقع جهان .نهایت در حرکتند

تائو آسمان و زمین همانی است که غربی ها آن را متافیزیک می نامند که از  .است ) Tao(  1کنفسیوس تائو

تائو از آسمان و زمین اشاره به اصل نیرو هاي کیهانی دارد که .هستی شناسی و کیهان شناسی تشکیل شده است

وري که همه به ط. همه چیز در این سیستم به طریقی به هم ارتباط دارند. همه چیز در تمکین و اطاعت آنها است

چیز از یک منبع خلق شده اند که ریشه همه قابلیت ها و ارتباطات همه موجوداتی است که در این جهان وجود 

ین در ا. انسان تنها یکی از موجوداتی است که در طول تکامل طبیعی و بی پایان این مولد خلق شده است. دارند

تقسیم  ،رض بنیادي را در می یابیم که جهان یک کل متحدما پژواکی از این ف ،فرآیند بی وقفه و مداوام جهان

مرهون  ،هر جنبش جداگانه اي وجود خود را از یک واحد که از کل تفریق شده است. نشد وتفکیک ناپذیر است

از آنجا که چیزي غیر از کل وجود ندارد . هر چیز قابل تقسیمی باید با چیزي غیر از خودش تقسیم شود. می باشد

هیچ تمایز و تفاوت مطلقی  وجود ندارد، همه چیز به طور مداوم . از کل نمی تواند وجود داشته باشد واحدي جدا

  )2008 ،سان(بنابراین همه چیز واحد یا یک می باشد. به چیز دیگر تغییر پیدا می کنند

  به عنوان دانش بشریت)   ren( رن :  فرض معرفت شناسی

همچنین کسب مهارتهاي درونی نیز  .ساختار داده هاي عینی نیستدانش نزد کنفسیوس، درك شناختی از 

دانش آنطور که . بلکه اساساً درك و حاالت روانی فرد و احساسات درونی فرد براي انسان بودن است .نیست

ز است و چیزي تزئینی در خدمت هدفی ناچی ،کنفسیوس می گوید اگر از جریان اصلی انسانیت جدا باشد

براي تائو  .بنابراین جستجوي دانش با جستجوي انسانیت ارتباط دارد. ین معنی رن استا. می شودمحسوب 

جهان ( اعتقاد و باور به رن اساس تائو از بهشت . این طریق انسان بودن بر  اساس هماهنگی با جهان است ،انسان

بنابراین تائو انسان است با . ، همچنین بر رن استوار است)که متوجه تائو از بهشت است(اصل تائو از انسان. است) 

ترویج واستفاده از عقل به ماهیت امور نفوذ می کند، یک شخص براي رسیدن به تکامل شخصی باید چیزهاي 

  ). 2008 ،سان( زیادي انجام دهد و با این کار در ساختن یک نظم جهانی سهیم می شود

علت  ،اصول ،در به کسب دانش قوانین طبیعت قا ،کنفسیوس تأکید می کند که انسانها از طریق یادگیري و عمل

دانش مطلق با استناد به مفهوم کنفسیوس رن است که شأن دهنده تائو انسان  .و هدف جهان خواهند بود

که بر اساس نظر کنفسیوس بوسیله فعالیت هاي روزمره و به طور منظم از طریق اقداماتی شامل عشق، .است

همه این ویژگی ها در رن ریشه . ري، اعتماد و نزاکت نشان داده می شودوفادا ،تربیت فرزند نیک ،خیرخواهی

از آنجا که آن تائو انسان است، با امور انسانی ارتباط . دارند و در باالترین شأن متوجه ماهیت واقعی انسان است

  .دارد

او می گوید  .قرار می دهد کنفسیوس رن را در تائو انسان در باالترین شأن و مقام به عنوان یک پایان و بی نهایت 

براي .اگر کسی آموخت که به تائو انسان در صبح تحقق ببخشد، هرگز از مرگش در همان شب پشیمان نمی شود

                                                 
تائو در آیین کنفسیوس  به شیوه درست فعالیت انسانی و رفتار با فضیلت  در جهان اطالق می شود  همچنین تائو اصل و اساس .1

  .اصل دینامیکی زندگی که همه چیز در حال شدن است. جهان است مراد از جهان ، تغییر ،  طبیعت و مولد بودن جهان است
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 نهاییدانش گفته شده توسط کنفسیوس حد  ،رن ،با این وجود. او بدون  انسانیت، مردم تهی و گستاخ  هستند

شدن پلکانی حالتی از  ،ریق آموزش و یادگیري مادام العمرفرآیند کسب و دانش از ط. فضیلت در جهان است

کنفسیوس معتقد است که کلید .توسعه شخصیتی متعادل و متوازن در  یک دوره زندگی است ،انسانیت است

  ).2008 ،سان(تفکر مداوم است ،یکپارچگی طوالنی مدت جهان، جهانی که مداوم در حال تغییر سریع می باشد

  شناختیمفروضات ارزش 

  اخالق به عنوان سنگ بناي انسان اجتماعی

او می گوید فرد داراي فضائل ذاتی است که با این فضائل .نزد کنفسیوس ضرورتاً انسان موجودي اخالقی است

به همین . ذاتی رو به جلو حرکت می کند و باید بداند که این فضائل ذاتی از طرف آسمان یا خدا اعطا شده است

بعالوه . ان بر این بستر قادر به کمال یابی و تبدیل شدن به با ارزش ترین موجود در جهان استدلیل است که انس

  .تائو انسان و بکارگیري تائو آسمان را داریم ،به همین دلیل است که آنها ظرفیت شناختن رن

سیل بدین سان نیاز به این پتان ،معموالً از آن آگاهی ندارند ،اگر چه انسان ها پتانسیل تحقق تائو بشر را دارند

شخص  ،پرورش و بسط داده آن از طریق آموزش و یادگیري مادام العمر دارد  و به منظور درك و فهم تائو انسانی

کسی بدون یادگیري و آموزش قادر به داشتن تائو نمی . و با یادگیري بسط و رشد پیدا می کندباید یاد بگیرد 

. من مشتاق به یادگیري با سعی و کوشش بوده ام،انش متولد نشده اممن با د: کنفسیوس اظهار می دارد. باشد

در آغاز یکی از آثار . هدف از یادگري خودپروري است براي تحقق بخشیدن به ماهیت واقعی اخالق  است

از فرزند  .خود پروري یک وظیفه اساسی براي همه است: کنفسیوس نوشته است» آموزش بزرگ«کالسیک، 

  .) 2008 ،1ژانگ( عمولی شاهان  تا مردم م

انسان قادر به درك ماهیت واقعی و دسترسی   ،تنها با رسیدن به نهایت اخالقی. ریشه همه چیز از اخالق می آید

براي  .کنفسیوس تاکید می کند که با انتخاب و تالش است که افراد یاد می گیرند انسان باشند.به تائو انسانی است

انسان ها  ،عا می  کند که در ذاتکنفسیوس اد.العمر خود پروري است ند مادامفرآی ،شدن ) ren( کنفسیوس رن 

بنابراین او معتقد بود که هرکسی توانایی . شبیه هم هستند اما در عمل در پهنه گسترده اي از هم جدا می شوند

با توجه به تفاوت قطعاً غیر ممکن است و  ،با این حال بدون یادگیري. امیدوار کننده اي براي اخالقی شدن دارد

  .)همان منبع( سطح تالش، نتیج حاصله از هر فرد ممکن است متفاوت باشد 

اعمال و رفتار انسان باید با  .کنفسیوس ارتباط وثیق بین سیستم بزرگ جهانی و رفتار انسان را ترمیم می کند

  .و حاصل آن اخالقی با چشم اندازه کیهانی است ،جریان کلی جهان هماهنگ باشد

  مدل انسان ایده آل در مکتب کنفسیوس: )  sage( سیج 

کسی که ممکن است .کسی است که متوجه بشریت و اخالق است )  sage( به عنوان مدل ایده آل انسان سیج 

سیج نمونه اي از تائو انسان . این واقعیت که رن نماد ماهیت و ارزش انسان است.به باالترین شأن از انسانیت برسد

فه تعدیل و هدایت این ماهیت بین آسمان و زمین با دسترسی به باالترین حد دانش از تائو و از است که وظی

سیج قادر به کشف عمق و بررسی چشمه هاي  : کنفسیوس در کتاب تغییرات می گوید.آسمان و زمین را دارد

انداختن آنچه که در عمق تنها از طریق ژرفا یعنی کشف پیچیده گی آنچه که پنهان است  و به قالب  پنهان است،

                                                 
١. Zhang  
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  ). 2008 ،به نقل از سان 11فصل(می باشیم  ،نهفته است قادر به  رسیدن  آنچه که در دور دست است

کتاب تغییرات  5فصل  (بررسی چشمه هاي پنهان منظور بررسی جزئی آغاز حرکت و اولین نشانه هاي آن است 

  ).  2008 ،به نقل از سان

سیج باالترین عرصه سطح من تقسیم نشده رکردي دارد این است که جایگاه کادلیل اینکه چرا سیج چنین 

 .فرض متافیزیکی کنفسیوس این بود که انسان بخشی از جهان است و با همه چیز ارتباط دارد. باهستی است

 با یادگیري مادام العمر خودپروري و. انسان داراي پتانسیل دانستن قوانین طبیعت و درك ارزش انسانیت است

در واقع سیج کسی است که به این قله درك تائو آسمان  .این پتانسیل می تواند تحقق پیدا کند  ،تمرین و عمل

  .رسیده است و قادر به برقراري ارتباط با جهان هستی به طور آزادانه است

ش با در نظم ،سیج در خاصیت و  صفت خودش در هماهنگی با آسمان و زمین، در روشنایش با خورشید و ماه 

  .)2008 ،ژانگ( چهار فصل و ارتباطش با خوب یا بد در هماهنگی با روح و روان است 

سیج کسی است در هماهنگی مقدس با جهان و هستی و تحوالتش بی شکل و نماد الیتنهاهی  ،با توجه به این

ا می کند و از این در این پیوند ماهیت انسان واقعی تحقق پید ،از آنجا که سیج من پیوسته در هستی است .است

را می شناسد بلکه با آن هماهنگ و همکاري ) یا خداي آسمان(سیج نه تنها تائو آسمان.رو به رن تبدیل می شود

می کند و با آسمان و زمین تحول پیدا می کند و این یک خویشاوندي،کامل بین انسان و هستی است جایی که 

و در این صورت . ا همدیگر به حرکتی تا بی نهایت همراه هستندماده درون موضوع یا موضوع  در ماده بدون مرز ب

  ).2008 ،به نقل از سان ،26فصل  ،نظریه اعتدال( است که سیج تغییر پیدا می کند و با تالش موفق می شود 

  وحدت من با دیگر انسان ها: سیج

و ارتباط با دیگران را باید مردم وحدت   .انسانی است که با دیگر انسان ها وحدت دارد  ،نمونه یک انسان اخالقی

او با . سیج در این جا و در جهان کنونی زندگی می کند .از طریق  یادگیري مادام العمر و پرورش به آن برسند

به عبارت دیگر سیج . فراتر رفتن  از قلمرو فردي و ورود به حوزه  دیگر انسان ها  است که با آن ها متحد می شود

. یم از جهان است  بلکه در خارج ار آن هم گسترش می یابد تا با دیگر انسان ها متحد شوندنه تنها غیر قابل تقس

بنابراین سیج یعنی شاه خود بودن یعنی دیگران . بلکه دیگران را  نیز تعلیم می دهد ،سیج نه تنها متکی به خود 

ت دیگران و کل بشریت دیدن را هم دیدن یعنی منافع خود را با دیگران یکی دیدن یعنی قلب خود را در خدم

  .است

  یگانگی بر اتحاد من با خود: سیج

همه کس تناقض بین احساس و عقل بین قلب و ذهن را . هر کس خود  ایده آلی دارد  و خود یک واقعیت است

با این حال سیج یعنی رسیدن به سطحی که اتحادي بین آرمان و واقعیت رسیده باشد یعنی . تجربه می کنند

من تقسیم نشده با  .تعارض بین عقل و احساس، قلب و ذهن و تبدیل به یک وجود متوازن شدن استغلبه بر 

با باقی ماندن  .به طور نزدیکی با یگانگی اتحاد من با خود بستگی دارد ،جهان، و من متحد با دیگر انسانهاي دیگر

طور طبیعی با چشم با گوشی که می شنود با بلکه به  .نیازي به اجبار براي رفتن به سمت تائو ندارد ،در این سیج

سیج کسی است که متوجه ماهیت . دهانی که می خورد و با قلبی که احساس می کند این کار را انجام می دهد

  .خوبی و زیبایی را نشان می دهد ،واقعی انسان است و به  عرصه اي از هماهنگی می رود که تتثلیث حقیقت

مراد از  انسان شدن است و به دنبال کمال از طریق صمیمیت و همدلی با جهان سیج در نهایت مکتب کنفسیوس 

  .همراهان و خود با استفاده از دانش رن و در شادي واقعی زندگی کردن است
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کنفسیوس و پیروانش معتقدند که از طریق یادگیري  مادام العمر و خود پروري می توان به این مدل ایده آل 

  .)2008 ،سان( تحقق بخشید 

  روش شناسی پژوهش. 3

و همچنین   "کنفسیوس يتبیین و بررسی یادگیري مادام العمر از منظر فلسفه "با توجه به موضوع مقاله  یعنی 

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

سفی کنفسیوس به یادگیري مادام العمر است لذا در حوزه فلسفه تربیت است و چون به دنبال بررسی ا رویکرد فل

به این معنا که در مقام تبیین از روش . استنتاجی استفاده شده است   –است، بنابراین از روش تحقیق تحلیلی 

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

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

  

  یافته هاي پژوهش. 4

فوق در فلسفه آموزش مکتب کنفسیوس و شیوه هاي آن به ما درك جامعی به اهداف یادگیري مادام  تحلیل

رت به عبا .ارائه می دهد  ،العمر، محتوي یادگیري مادام العمر و استراتژي ها و روش هاي یادگیري مادام العمر

دیگر ما نه تنها مبانی نظري و چارچوب مفهومی را می بینیم بلکه همچنین احساس روشن تري نسبت به رویکرد 

کنفسیوس انسان را به عنوان مرکز و محور فرآیند  .هاي عملی فرایند مادام العمر توسعه و رشد انسان داریم

امروزه .نونی یادگیري مادام العمر متفاوت استیادگیري در نظر می گرفت  که به طور قابل توجهی از ایده هاي ک

انسان به ، عبارت یادگیري مادام العمر مربوط به گسترش رشد اقتصادي از طریق تغییر در نظام آموزشی است

  .)55، ص 2002 ،لینگرند(عنوان ابزار و وسیله اي براي رسیدن به اهدافی است که آنها ترسیم می کنند 

و شیو هاي غلطی که در یادگیري مادام العمر وجود دارد به ما می گوید که چرا امروز  نگاهی کوتاه به برداشت ها

بسیاري از فرهنگ ها و ملل می . براي ما مهم است که از حکمت هزاران ساله مکتب شرقی کنفسیوس یاد بگیریم

   .)2004 ،وین( ه کنندتوانند ریشه هاي تاریخی خود را ردیابی کنند و از مفاهیم در اسناد تاریخی خود استفاد

یادگیري مادام العمر به طور عمده تحت سلطه  نگرانی هاي اقتصادي و فنی و حرفه اي به ابزاري براي دولت ها 

نگرانی در باره  شکل گیري جامعه دانشی، شکل گیري مهارتهاي اشتغالی چند گانه و حرفه اي عامل . تبدیل شد

  .توجه به یادگیري مادام العمر شد

این یادگیري مادام العمر به تعهد و شکلی از کنترل اجتماعی براي حفظ قدرت شغلی افراد تبدیل شده است بنابر

این تحوالت تاریخی و تغییرات به طور آشکاري استراتژیهاي عمل گرایانه و ابزارگرایانه اي که ).  2000کافیلد (

نشان می دهد، به عنوان مثال وزراي آموزش و بسیاري از کشورها نسبت به یادگیري مادام العمر داشته اند را 

گرد هم آمدند و به این اجماع  1996کشور عضو سازمان همکاري و توسعه اقتصادي اروپا در سال  27پرورش از 

تدریس و پرورش نیروي کار باید به عنوان مهمترین استراتژي بلند  ،رسیدند که توسعه سیستم آموزش و پرورش

   .)1996 ،سازمان همکاري و توسعه اقتصادي اروپا( مدت کشورها قرار بگیرد

در عین .این اهداف مبتنی بر مشکل و رویکردهاي حل مسأله ظاهراً به تنهایی در طرق خاصی بکار برده می شود

مکتب فلسفی کنفسیوس . به رشد و توسعه کلی انسان نمی انجامد ،حال به واسطه گسستگی و توسعه ناپیوسته

با وجود . گامی را ارائه می کند که براي یادگیري مادام العمر در سراسر زندگی نیاز استچهار چوب نظري بهن
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اقتصاد محور و عمل گرایانه یادگیري مادام العمر از طریق تحوالت و تغییرات  ،رویکرد هاي مبتنی بر حل مسأله

اتفاق می افتد، به عبارت یادگیري در طول زندگی : تاریخی خود در حال حاضر به طور گسترده اي اذعان دارد

این درك که یادگیري نه تنها باید مادام .دیگر هر شکل از یادگیري و آموزش باید مشمول و به حساب آورده شود

  .العمر  بلکه همچنین به گستردگی زندگی و عمر باشد امروزه قابل پذیرش است

العمر بهتر است به عنوان فرایند رشد و یادگیري مادام : همانطور که متخصصان موسسه آموزش یونسکو می گویند

یادگیري فردي در سراسر طول عمر از گهواره تا گور، یادگیري از اویل دوران کودکی تا یادگیري دوران 

این یک مفهوم فراگیر است که نه تنها به آموزش و پرورش در محیط هاي رسمی مانند . بازنشستگی درك شود

رگساالن بلکه به یادگیري در گسترده عمر و زندگی در محیط هاي غیر مدرسه، دانشگاه و موسسات آموزش بز

  .)1996 ،سازمان همکاري و توسعه اقتصادي اروپا(در محل کار و در گستره جامعه اشاره دارد  ،رسمی، در خانه

که به وضوح .هنجاري و ارزشمند است ،دور اندیشانه ،یک مفهوم جامع  ،بنابراین یادگیري مادام العمر در تعریف

توسط فلسفه آموزشی کنفسیوس و شیوه ها و رویکردهاي یادگیري مادام العمر خود در فوق معرفی شده 

  ).102ص  ،2002و بوشترم  1توینمن.(است

بکار برده در اینجا باید اشاره کرد که  یادگیري مادام العمر صرفاً نه یک مفهوم بلکه براي قرن ها در نیمکره شرقی 

کامالً خالصه عمل مکتب   ،آنچه که به عنوان جامع، دور اندیش هنجاري و ارزشمند توصیف می شود. شده است

عالوه بر این محققان برآنند که یادگیري مادام العمر باید به دالیلی غیر . کنفسیوس از یادگیري مادام العمر است

  .اقتصادي ترویج وتوسعه پیدا کند

و براي همه ) فرد(قد است که یادگیري مادام العمر فرصت هایی براي بهبود وضع خودمعت) 2002(شمان

نشان می دهند که یادگیري مادام العمر به رضایت ) 2001(آسپین و چاپمن. شهروندان یک جامعه ارائه می کند

راي همه شخصی که در کشور به تسهیل بهبود تمهیدات سیاسی براي شمول اجتماعی و جامعه دمکراتیک که ب

  .عادالنه است می انجامد

می گوید آنها یاد می گیرند براي 3 گنج درون،یادگیري2بنابر گزارش کمیسیون دلورز )  16، ص 2002(سینگ 

او معتقد است که آموزش و پرورش باید . براي بودن و براي زندگی با همدیگر کردن براي انجام دادن،،دانستن

  .شر، دموکراسی و سعه صدر باشدحقوق ب ،ترکیبی از آموزش براي صلح

همه این اهداف مختلف ممکن است پراکنده و متناقض به نظر برسند اما از نظر مکتب کنفسیوس ارتباط نزدیکی 

آیین کنفسیوس ماهیت چند بعدي انسان را، اهداف مختلف انسان را به رسمیت می شناسد و تحقق .با هم دارند

مر از طریق ایفاي نقش ها و قابلیت هاي که انسانها در جهان چند بعدي که انسان را از طریق یادگیري مادام الع

  .انسان هدف یادگیري مادام العمر است.زندگی و تعامل می کنند میسر می دارند

یادگیري مادام العمر باید نیاز غیر قابل  ،اظهار می کند، در یک جامعه در حال تغییر) 2002(همانطور که لینگرند

  .باشد اجتناب  انسان

در نهایت محققان به دنبال چهار چوب مفهومی فراگیر هستند که ابعاد اساسی را توصیف کند،عناصر محوري و 

توینمن و (مرکزي را شرح دهد و مسائل استراتژیک و مالحظات  مربوط به سیاست و عمل را مد نظر قرار دهد

                                                 
1. Tuijnman and Boström 
2. Delors 
3. Learning: The treasure within 
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  ).103ص  ،2002بوشترم 

چنین چهارچوب مفهومی وجود این ثابت می کند که نیاز فوري براي کشف منابع ممکن جهت کمک به خلق 

بنابراین مالحظه فلسفه آموزشی مکتب کنفسیوس و شیوه هاي یادگیري مادام العمر به عنوان یک . دارد

سال پیش تا کنون به  2500چهارچوب مفهومی آینده نگر براي آموزش و پرورش معاصر کلیدي است زیرا که از 

  .آن عمل شده است  و تا امروزه درس هاي براي آموزش و یادگیري به همراه دارد

آیا یادگیري مادام العمر می تواند انواع مشکالت اجتماعی و اقتصادي را حل کند؟  باید  خوش بین باشیم  چرا که 

نزهاي متناوبی براي پیدا کردن راه حل معتقدیم فلسفه مکتب کنفسیوس و عمل آموزش او به ما دیدگاه ها و ل

بررسی ارتباط فلسفه آموزشی کنفسیوس با دیدگاه و شیوه هاي رایج یادگیري مادام . هاي ممکن ارائه داده اند

  .العمر شواهد قانع کننده اي را فراهم می کند که ایده ها و شیوه هاي یادگیري مادام العمر پدیده جدیدي نیستند

رویکرد هاي کنونی یادگیري مادام العمر ظاهراً از بعضی .روند رو به رشد همه انسان هاست ،نیادگیري انسان بود

  .ابعاد وجودي انسان غافل شده اند و به نظر می رسند که میدان دید ما غیب شده اند

و ) جسی( در مقایسه با رویکرد هاي غربی به یادگیري مادام العمر مکتب کنفسیوس از طریق مدل انسان ایده آل

اهداف آموزشی واقع بینانه  به ما اهدافی جامع  و چند بعدي و وظایفی خطیر براي براي تحقق بخشیدن به 

همانطور که مالحظه شد اهداف کنفسیوس فراتر از هر مرحله اي از رشد و توسعه  .انسانیت ارائه کرده است

یا نگاهی عملگرایانه یا  ،بحران اقتصادي فراتر از هدف حل. یادگیري مادام العمر در طول چند دهه گذشته است

  . فایده اندیشانه به آن است

بنابراین .  طبیعت، اجتماع و خود ،کیهان:براي کنفسیوس انسان ها در جهان هاي  مختلفی زندگی می کنند 

. ن برسدانسان نیاز به یادگیري براي زندگی کردن با هر واقعیتی است تا به درك ماهیت واقعی و کامل انسان  بود

  .مکتب کنفسیوس می گویند نه تنها مادام العمر بلکه در گسترده زندگی باید یاد بگیریم

فلسفه کنفسیوس شامل جهت یابی فلسفی اومانیسم و عمل گرایی در طریق خاصی است و در عین حال از آنها 

اگر به موفقیت نائل شود  توسعه یک جانبه انسان  حتی .فراتر می رود و جنبه هاي دیگري را هم شامل  می شود

کنفسیوس دایره کاملتري از اهداف یادگیري مادام العمر را نسبت به . تنها به یک انسان ناقص منجر خواهد شد

  )2004،سان.( ارائه می کند  ،فلسفه هاي دیگري که در  حوزه یادگیري مادام العمر و آموزش بزرگساالن هست

ري مادام العمر که بوسیله سازمان هاي مختلفی تحت زمینه هاي ماهیت همیشه در حال تغییر مفهوم یادگی

باعث ایجاد بحث در مورد چشم انداز کنفسیوس  ،اجتماعی، سیاسی و تاریخی مختلف دیده می شود ،اقتصادي

  .می شود

انسان را از مرکز یادگیري بیرون می کشد و هدف انسان از  ،به عنوان مثال فایده گرایی از نظر کنفسیوس

  .گیري در سراسر زندگی  را وارونه می کندیاد

در اینجا هدف مادام العمر  .کنفسیوس می گوید کسی که هدف مادام العمر  ندارد دچار اهداف زودگذر  می شود 

به معنی هدف و پایان نهایی انسان بودن است که باید تالش کند در طول عمر به درك آن برسد  و منجر به لذت 

اهداف زودگذر اشاره به اهدافی است که در واقع هرگز منجر به احساس رضایت . شادي است بردن از معناي واقعی

آنها منجر به یک نگرانی و میل قانع نشده  ،به جاي رضایت و شادي واقعی.  واقعی نمی شود حتی اگر تحقق بیابد

  .انتقال مکان می شوندشرایط تغییر، نیاز به تغییر و  ،از انواع مختلف دیگر اهداف ناشی  از گذشت زمان

کالم و سخن کنفسیوس دقیقاً .بی وقفه در حرکت بودن و رفتن است ،هدف و کارکرد یادگیري مادام العمر  
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نکته اي که  .به تصویر می کشد 1970دالیل جنبش تاریخی و تحوالت آموزش و یادگیري مادام العمر را از سال 

لی ارزش فراوانی دگیري مادام العمر در محاورات بین الملباید گفت این است که چشم انداز کنفسیوس به یا

عمل و  ،فلسفه آموزشی مکتب کنفسیوس داراي کاربردي بسیار مهمی براي فهم معنا). 2001 ،سان(دارد

  .سیاستگذاري ما در حوزه یادگیري مادام العمر   را دارد

  نتیجه گیري. 5

مادام العمر کنونی پرداختیم و فهمیدیم  که یادگیري انسان ما به بررسی ارتباط فلسفه کنفسیوس با یادگیري  

ما استدالل کردیم که مکتب فلسفی کنفسیوس فلسفه . بودن هسته اصلی فلسفه آموزشی کنفسیوس است

و انسان کسی است که یاد . انسان بودن و انسان شدن هدف و نهایت یادگیري است. یادگیري مادام العمر است

ادگیري مادام العمر  در روابط در حال تکامل انسان در جهان و با دیگرانی که در آن زندگی می گیرد و نیاز به ی

  )2006 ،جارویس ،1970 ،1بوبر.(آشکار می شود،می کنند

کنفسیوس از طریق سیج به طور فلسفی مدل ایده آل انسانی خود را نشان می دهد که در ارتباط با دنیاهاي 

من  در کتاب خود ) 1970(بوبر .ر مسیر یادگیري مادام العمر به کمال می رسدمختلف انسان متولد می شود و د

با قدرت و بصیرت کنفسیوس را در ارتباط با  زندگی  انسان در جهان هاي متعددي با نگرش ها و   2و تو

ري ادعا  می کند که یادگی ،ازمنظر دیگر)  26، ص 2006( جارویس. روابطشان با  آن جهان ها پژواك می کند

تجارب  ،جهان را تجربه می کند.انسان  ترکیبی از فرایند هایی است که در آن کل شخص در جهان درگیر است

تبدیل می ) عاطفی و عملی  ،شناختی( و سپس به فردي تغییر یافته در سه بعد   ،خود را منتقل می کند

عمر چند بعدي براي کلیت انسان کنفسیوس از طریق ژوین زي عمالً یک جهت اخالقی و یادگیري مادام ال.شود

این مدل نشان می دهد که یادگیري در هر مرحله از عمر یک فرد مادام العمر اتفاق می افتد و هر .بسط می دهد

  ).2006راجرز، (را شامل می شود ) گستره زندگی فرد(جنبه اي از زندگی اجتماعی 

یادگیري را انتقال می دهد وآنچه  ،انه و به طور مداوماو فرد یادگیرنده را در مرکز یادگیري قرار می دهد که آگاه

جامعه و جهان بدون غفلت از  رشد هر   ،خانواده ،که یاد می گیرد  را به هم  ارتباط می دهد و در خدمت خود

از طریق  ،این روابط به طور مداوم با اتصال و ارتباط به همدیگر به شکل جدیدي .  بخش از کل به کار می برد

بعالوه فالسفه آموزش کنفسیوس این نوید را می دهد که ما به جامعه به عنوان جامعه . ي تبدیل می شوندیادگیر

همچنین به ما کمک می کند تا آگاهانه درك کنیم که چرا و چگونه جامعه جهانی در حال .یادگیري فکر کنیم

ابزاري هدایت می حاضر توسط شرکت هاي غارتگر و حکومت هاي تحت تسلط عقالنیت تکنوکرات یا 

همچنین به ما نشان می دهد که چگونه ما ساختار یافته ایم  تا از گسترش اجتماعی و روشنگري ها و .شود

دیدگاه کنفسیوس از یادگیري مادام العمر  . توانمندي هاي عمیق  تاریخی جلوگیري کنیم و  خود را محدود سازیم

فلسفه ها و منطق یادگیري مادام العمر براي  ،از وضعیت هادعوت به اندیشیدن  و بررسی محدودیت هاي  هر یک 

  .ایجاد جهانی هماهنگ تر و متعال براي زندگی کردن است

  

  

                                                 
1. Buber 
2. I and Thou 
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  تبیین و تحلیل شکاف نظریه و عمل در آموزش و یادگیري مداوم در نظام آموزش عالی

 

 1دکتر سولماز نورآبادي

 

  

  مقدمه .1

هاي مربوط به رابطه نظر یافتن پاسخ براي مناقشهبا توجه به مباحث موجود، هدف از انجام این تحقیق، 

  : و سؤال مطرح، عبارت است ازدر کاهش شکاف مابین آنها است آموزش و یادگیري مداوم و عمل تربیتی، و نقش 

  کند؟چه نقشی در کاهش فاصله بین نظر و عمل تربیتی ایفا میآموزش و یادگیري مداوم  -

  

  پژوهشیپیشینه و  مبانی نظري .2

که داراي حوزه اثرگذاري وسیعی در دیگر نهادها و   اهمیتی است بخش مهم و حائز«آموزش عالی، 

این نظام با تربیت تخصصی افراد، مدیران و رهبران . هاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه استبخش

. ها، نبوغ و پتانسیل فکري انسان در توسعه مرزهاي دانش نقش بسیاري داشته استجامعه و با رشد توانایی

چنین با تقویت نیروي اکتشاف و نوآوري، خالقیت و ابداع، گسترش روحیه انتقادي در میان تحصیل کردگان هم

به همین دلیل است که  .کندها کمک میهاي موجود در آنهاي مختلف جوامع و اصالح نارساییبه حل چالش

هاي دانشجویان و تبدیل و توانایی هاها، نگرشیکی از اهداف اولیه آموزش عالی را رشد و توسعه دانش، مهارت

التحصیلی توانایی و بعد از دوره فارغ )2: 1387عزیزي، (» دانند که نقاد و متفکر هستندآنان به فراگیرانی می

  . نمایندهاي مختلف اجتماعی را کسب میمواجهه با مشکالت و موقعیت

از مشکالت موجود در نظام . تیمبا این حال شاهد بروز و ظهور مشکالتی در نظام آموزش عالی هس

هاي درسی و واحدهاي گذرانده شده در عدم وجود رابطه منسجم و متناسب بین برنامهتوان به میآموزش عالی، 

                                                           

  Email:s.nourabadi@yahoo.com؛ 09124349674: شماره تلفن. استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد .1
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که باعث ایجاد  و عرصه زندگی واقعی یادگیرندگان دانستطول دوره تحصیلی با نیازها و مقتضیات بازارکار 

به تبع این نگرانی، انگیزه و . م براي مسئولین دانشگاه و جامعه شده استهایی هم براي دانشجویان و هنگرانی

در این راستا، . تالش دانشجویان براي ادامه تحصیل و یافتن شغلی مناسب با رشته تحصیلی کاهش یافته است

دروس دانشگاهی با شغل آینده فرد تاکید دارد جود ارتباط و تناسب میان محتواي وعدم به  در پزوهشی 2واترز

)Waters, 2008.( شان التحصیالن در شغلکه در زمینه میزان موفقیت فارغ 3ونگ دکتري رسالهنتایج  همچنین

جامعه توجه نموده، در برنامه هاي مختلف زمینهثر بر ؤکه باید به عوامل م نشاندهنده این نکته است که باشد،می

  .(Wang,2000) گنجانده و دانشجویان را براي رویارویی با این عوامل آماده نماییم لیآموزش عادرسی 

اموزش محتوایی را  الزم است نظام دانشگاهیبنابراین . باشندسازان جامعه فردا میجوانان امروز، آینده

محتواي «ین همچن. که نیازهاي عمومی و تخصصی این قشر را براي ساختن فردایی روشن برآورده سازد دهد

اهداف . انتخاب شده باید با چنان کیفیتی سازماندهی شود که اثربخشی محتوا و تحقق اهداف را تضمین نماید

هاي مختلف دانشجو براي زندگی بهتر در این نظام آموزشی باید از انتقال صرف معلومات به سمت رشد توانایی

هاي یادگیري، هماهنگی با دنیاي توسعه فرصت جامعه حرکت نموده، باعث پرورش قدرت خالقیت و نوآوري،

ارتباطات، اطالعات و تکنولوژي روز دنیا، ورود به شغل مورد عالقه و مناسب با رشته تحصیلی و در نهایت باعث 

 در همین راستا ).1380احمدي،( »رشد همه جانبه در ابعاد فردي، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادي گردد

هاي آموزشی دهد که بین تجربهبه د انشجویان این امکان را می دانشگاهیدارد که برنامه درسی بیان می 4کاسکی

فردي، پرورش تفکر هاي میاندانشگاه و محیط واقعی ارتباط برقرار نموده؛ به افزایش انگیزه یادگیري، رشد مهارت

تفکر در سطوح باالتر یادگیري با افزایش . )Caskey, 2001-2oo2(محوري منجر گردد سطوح باال و پژوهش

همچون تجزیه و تحلیل و ارزشیابی، فرایند خالقیت نیز رشد یافته و در نهایت به یکی از اهداف آموزش عالی که 

موقعیت یادگیري باید   5از نظر اسمیت. )Brewer, 2002(یابیم پرورش تفکر خالق و انتقادي است دست می

                                                           
2. Waters 
3. Wang 
4 . Caskey 
5  . Smith 
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ها و ابعاد اساسی محیط زندگی بچرخد، با جنبه }و جامعه{ ادگیرندهحول محور مسائل کامالٌٌ مرتبط با ی

  ).1383مهرمحمدي، (ان را پرورش دهد یادگیرندگیادگیرنده مرتبط بوده و در عین حال پویایی و خالقیت 

باشد و با توجه نمودن به نشان دهنده کیفیت پایین آموزش عالی بطور اعم می) 1387(تحقیق عزیزي 

ضمن اهمیت ) 1373(خلخالی  .توان در جهت رشد کیفی آموزش عالی گام برداشتبر کیفیت، میثر ؤعوامل م

هاي منطقی این دار حاصل از رعایت توالیاي و لزوم یادگیري معنیهاي رشتهدادن به ساختار هر یک از نظام

را به حداقل رسانده و شرایط  باید تالش نمود تا قید و بندهاي رویکرد درون نظام آموزشی: داردساختار، بیان می

  .هاي دیگر فراهم نمودها و تعمیم محتاطانه آنها را به قلمرو نظامانتقال آموخته

واحدهاي تئوریکی با تحقیق و  توان به مزایاي تلفیقمی) 2005 -6(  6هودینت و وتریچ از نتایج پژوهش

التحصیل شدن با و فارغ کارشناسیویان دوره افزایش تجارب یادگیري دانشج. اشاره نمود و واحدهاي عملی کاوش

 .باشداز دستاوردهاي این پژوهش می ،کندهایی که آنها را براي کار و زندگی آینده آماده میاي از ویژگیمجموعه

تلفیق را در افزایش تجارب  ،انددر کشور کانادا انجام داده 7که در دانشگاه آلبرتا این تحقیقدر  این پژوهشگران

بسیار با ارزش دانسته و معتقدند که دانشجو، تنها با درك و فهم حاصل از  کارشناسی یادگیري دانشجویان دوره

اي از مطالب و محتواهایی که آنان را براي کار و التحصیل نشده بلکه با مجموعهیک یا چند رشته و موضوع فارغ

به انجام  2005تحقیقی در سال   8مور در همین راستا .شوندالتحصیل میغفار ،کندزندگی آینده مجهز می

مصاحبه با شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی در  30هاي حاصل از رسانده و به بررسی پیشنهادهایی که از داده

 .پردازدمی 11داو کانا10در جهت تغییر برنامه درسی در دانشگاه کلمبیا، ونکورشده بود، آوري جمع 9دانشگاه کلمبیا

التحصیل از نامه خود به بررسی ابعاد مختلفی چون وضعیت اشتغال دانشجویان فارغدر پایان 12دورِل 

طبق . بیست دانشگاه مثل کلمبیا، هاروارد، واشنگتون، ویرجینیا، النویز، تگزاز، استنفورد و مدیسون پرداخته است

                                                           
6 . Hoddinott & Wuetherich 
7. Alberta 
8. Moor 
9. Columbia 
10.  Vancower 
11.Canada 
12. Dverel 
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شان مرتبط با رشته تحصیلی دانشگاهی کارشناسیالتحصیالن مقطع فارغ% 82نتایج و آمارهاي بدست آمده، شغل 

این افراد % 90به طوري که  .اندهایشان در دانشگاه محل تحصیل ابراز رضایت نمودهبوده است و از کیفیت آموخته

توان ها میاز دالیل موفقیت این دانشگاه. باشندها میمشتاقانه خواستار ادامه تحصیل فرزندانشان در این دانشگاه

هایی هاي تفکر تحلیلی، توسعه دید جهانی، رشد مهارتموضوعات ارائه شده، تقویت مهارت یکپارچه نمودنبه 

 هاي موجود در زندگی واقعیو مواجهه با موقعیت زاهاي استرسچون پشتکار و حفظ تعادل روحی در موقعیت

در فرمونت  14به معلمان اروینگتون ،نجام دادها 2008در سال  13واترز همچنین در تحقیقی که. اشاره نمود

ان در کالس یادگیرندگهاي کند که در جستجوي ارتباطات مناسب و با معنی بین آموختهکالیفورنیا اشاره می

اي در فرمونت و نیویورك در کالیفورنیا هاي آینده با دانشکدههاي کاري موردنیاز جامعه در سالدرس با مهارت

هاي کاري در نهایت به وجود ارتباط منسجم و هماهنگ میان دبیرستان، دانشگاه و موقعیتپرداخته است که 

  .موردنیاز جامعه تاکید فراوان دارند

اي هاي ارائهباید روش در آموزش و یادگیري مداومذکر است  با توجه به تحقیقات انجام شده، الزم به

تدریس باید بر مسائلی همچنین . ایجاد نمایدي نظام دانشگاهی هابرنامه درکه پیوستگی الزم را  دیده شودتدارك 

زندگی یا مسائلی که افراد  اساسیمسائل  براي مثال ؛متمرکز شود که مستقیماً در ارتباط با فرد مورد تعلیم باشد

ا را را نباید فقط در چارچوب کسب دانش مطالعه کرد، بلکه آنه و مشکالت مسائل. در زندگی با آن روبرو هستند

شناختی وردن تعهدات ارزشی، عاطفی و زیبا، بارآهاي گوناگون ذهنی یادگیرندگانکار و تمرین روي قابلیت قالب

و هایی دانست که در خدمت تربیت اخالقی آنها در بعد نگرش به مسائل معاصر گذاري بر ارزشو سرانجام ارج

  .جهانی است

هاي الزم براي شکوفایی زمینه ش و یادگیري مداوم،آموزتوان گفت شده می بیانبندي مطالب در جمع

فراهم آورده، به آنان چگونه فکرکردن، تصمیم گرفتن، سازماندهی  راهاي فردي دانشجویان استعدادها و قابلیت

هاي خود با ها و آموختهافکار، تجزیه و تحلیل، ترکیب و ارزشیابی را آموخته و ارتباط برقرار کردن میان دانسته

                                                           
13. Waters 
14. Irvington 
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ها، یادگیري دانشجو با این فعالیت. نمایدرا امکانپذیر می از محیط آموزش رسمی دانشگاهیی واقعی و بیرون زندگ

شده در ذهن در وي به وجود هاي ایجاد اي همیشگی در یافتن پرسشالعمر و مداوم شده و عالقهبه صورت مادام

  .آیدمی

  

  پژوهششناسی روش .3

استفاده تحلیلی  -توصیفیبا توجه به هدف تحقیق و در راستاي پاسخگویی به سؤال پژوهش، از روش 

هاي در آموزش عالی و ضرورت آموزش و یادگیري مداوم آموزش عالی، در ابتدا به شناخت ماهیت .شده است

سپس . هاي اطالعاتی و مقاالت پرداخته شده استها، پایگاهوجودي آن با مراجعه به تحقیقات انجام شده، کتاب

آموزش عالی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته  کاهش شکاف نظریه و عمل در در نقش آموزش و یادگیري مداوم

 . است

  

  )بحث و بررسی( هایافته .4

- ها و برنامهها، فرایندها، شیوهکوتاه آموزش و یادگیري مداوم در سیاست با توجه به تجربه و سابقه نسبتاً

هاي آموزشی مداوم از مطلوبیت هاي دانشگاهی و مراکز آموزشی، امروزه فعالیتهاي آموزشی و درسی در محیط

هاي هاي مداوم، ایجاد پیوند و ارتباط خالق و اثربخش میان حوزههاي آموزشیکی از ویژگی. الزم برخوردارند

به عبارت دیگر، یکی از عوامل اصلی در مطلوبیت آموزش و . است یادگیريهاي عملی آموزش و نظري، و عرصه

هاي تجربی هاي آموزشی، فراهم کردن زمینهیادگیري مداوم و افزایش روزافزون گرایش به آن در فضاها و محیط

که هایی است ها و پدیدهها در شناخت و تحلیل مسائل، واقعیتها و مهارتو واقعی براي پیوند میان دانش، روش

تمامی الزم است به عبارت دیگر . شونددر شرایط واقعی زندگی شخصی و اجتماعی با آن روبرو می یادگیرندگان

تا فاصله میان نظریه و عمل تربیتی تا حد ممکن کاهش یافته و حتی سعی در حذف این  آیداین موارد گردهم 

تگاه آموزش و یادگیري مداوم، صرف نظر از الزم است به این نکته نیز اشاره شود که، خاس .شته باشدشکاف دا

، مواجهه دانشمندان با این واقعیات اوالً. مجادالت نظري و فلسفی علم، در واقعیات عینی هم ریشه داشته است
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ناکامی آنان در حل معضالت پیچیده روز  ثانیاً. بخش آنان براي توجه به چنین مطالعاتی بوده استعینی، الهام

  .العمر سوق داده است استآنان را به سوي تعامالت مادامجامعه، به ناچار 

اشاره  عالیدر بررسی عوامل زیربنایی ظهور شکاف، الزم است به تغییر انتظارات جوامع معاصر از آموزش 

گرایی از آموزش و پرورش، مبنی بر تربیت نیروي انسانی  بدین معنا که پاسخ به انتظار جامعه با گرایش عمل .نمود

، در آموزش عالی شود تا مفهوم تعلیم و تربیت متخصص براي بازار کار و سازماندهی و مدیریت امور، باعث میو 

شناسی براي تحقق هدف تعیین شده  شناسی و جامعههایی نظیر فلسفه، روان هاي رشته تغییر بنیادي یابد و یافته

دازي در تعلیم و تربیت منجر به ظهور شکاف میان پر وارد تعلیم و تربیت گردد و اتکا به این یافته براي نظریه

در  ها نظري است و با تعلیم و تربیت و مسائل آن هاي تربیتی و عمل تربیت شود، زیرا ماهیت این رشته نظریه

ها با یکدیگر و با تعلیم و تربیت، تشتت در  همچنین به دلیل جدایی و عدم اتصال این رشته .اند بیگانه عرصه عمل

  .گردد حاکم می این حیطه

تعلیم و تربیت فرآیندي جهانی است که رشد بشر جهت رسیدن به کمال را به عنوان هدف قرار داده 

به همان شکلی . شودکار گرفته میبشر ب تمامی تجربیات زندگی، عالوه بر تجربیات آموزشگاهی براي رشد. است

گیرد، تمام نفوذها و ن براي رشد بشر در نظر میکه تعلیم و تربیت تمام نیروهاي خالق را در مراتب عالی تمری

در آموزش  نگاه مقطعی و منقطع به علومدر این میان،  .دهدهاي زندگی براي آن را نیز مورد توجه قرار مینقش

اما پیامدهاي منفی نیز در پی دارد و آن عبارت است از ایجاد ؛ شودهایی را در علم سبب میگرچه پیشرفت عالی،

این است که اگر به تعلیم و تربیت در نظام دانشگاهی به عنوان یک بر مفروض . ها و عرصه عملنظریه شکاف بین

توان فاصله و گیري از این نگاه میشود که با بهرهبینی میالعمر نگریسته شود، پیشعلم مورد نیاز بصورت مادام

العمر، ایجاد تفکري زش و یادگیري مادامهدف مطالعات در آمو. شکاف بین نظریه و عمل تربیتی را کاهش داد

براي سازماندهی و اجراي چنین طرح . براي حل مسائل موجود در زندگی است و کاربردي طوالنی مدت ،جامع

هاي مختلف زندگی جامع، فراگیر و اثرگذار که یک نیاز اساسی براي توسعه علمی و کاربردي کردن علوم در عرصه

بر اساس نتایج بدست آمده از . باشد تئوریک این نوع آموزش و یادگیري ضروري میباشد، شناخت مبانی بشر می

هاي موجود در آموزش عالی، موجب سوق یافتن علوم براي از مطالعات و تحقیقات صورت گرفته؛ شناخت شکاف
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نیز تحت هاي آموزش در نظام دانشگاهی را شود، بطوري که مؤلفهها میان نظر و عمل میبین بردن این شکاف

  .نمایدتر از حالت قبل متجلی میتاثیر قرار داده و کارآمدتر و کاربردي

، خاص دوران معاصر و ناشی از تحوالت نظام آموزش دانشگاهیشکاف ایجاد شده میان نظریه و عمل در 

ر مفاهیم شناسی جدید و به تبع آن براي علم تعلیم و تربیت تحولی بنیادي د اجتماعی است که براي علم، معرفت

براي پاسخگویی به انتظارات جدید، ساختاري جدید یافته که  موزش دانشگاهیآ .و اهداف به همراه داشته است

چون این  .است دانشگاهی علوم و استفاده از آنها به عنوان مبانی تعلیم و تربیتمختلف هاي  حاصل حضور رشته

چندانی ندارد و به ویژه موضوع تعلیم و تربیت یعنی  ارتباط آموزشمبانی با مسائل و نیازهاي اساسی و مقتضی 

آشکار و  بالفاصلهکند، نه به شکل یک کل، ناکامی آنها در جریان عمل تربیتی  انسان را به شکل ناقص بررسی می

  ). 1378باقري و ایروانی، ( شود شکاف میان نظریه و عمل پدیدار می

پاسداري از مواریث علمی و توسعه «ترین رسالت نهادهاي علمی، نخستین و مهم: در عین حال باید افزود

گردد که هندسه علوم نهادهاي موردنظر به اما انجام مطلوب این رسالت هنگامی میسر می. مرزهاي دانش است

در طراحی هندسه علوم باید دو نکته بسیار مهم مورد توجه متخصصان . صورت درست و اصولی طراحی شده باشد

استقراي تام علوم مورد نیاز و تعیین جایگاه و ربط منطقی : قرار گیرد دانشگاهی هاي درسیاجراي برنامهتولید و 

تواند اثربخشی و کارآیی عدم توجه به این دو نکته ساده و در عین حال مهم و بنیادین، می. علوم با یکدیگر

تیابی به یک هندسه علمی مطلوب، مسأله مهم دیگر براي دس. مطلوب نهادهاي علمی را به شدت کاهش دهد

تواند غفلت از این نکته می. طراحی درست ساختار علوم یا ربط منطقی مجموعه علوم استقراء شده با یکدیگر است

هاي معرفتی و اجتماعی داشته باشد، زیرا وقتی یک علم از جایگاه اصلی خود جابجا شود، دو عوارضی چون آسیب

ر استحالت براي آن متصو:  

  تنزل از مقام و جایگاه اصلی؛. 1 

  . ارتقا نسبت به مقام و جایگاه اصلی. 2 
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در هر دو حالت، هم علمی که جایگاه علم دیگر را اشغال کرده و هم علمی که جایگاهش اشغال شده و 

ه و به تبع، شکاف مابین آنها ب) 1381خاکبان، (» هم متولیان و مخاطبان آن علوم، در معرض آسیب خواهند بود

  .شکاف در نظر و عمل تربیتی منجر شده و تمامی ابعاد نظام آموزشی را تحت تاثیر قرار خواهد داد

هاي بسیار، شکاف میان نظریه و عمل، همچنان باقی مانده است و علت شکست در رفع رغم تالش علی

گرایی حاکم است و در نتیجه از  در جامعه معاصر، عمل. استاي بودن عامل بروز شکاف  ریشه ،شکاف موجود

رود تا به سیستمی براي افزایش کارایی در سازماندهی، مدیریت و اداره امور تبدیل شود  تعلیم و تربیت انتظار می

 در عصر جدید، نگرشی نو به تعلیم و تربیت همچنین. و یادگیرندگان در این سیستم براي اشتغال آماده شوند

به وجود آمده که منجر به ظهور انتظاراتی جدید از آن گردیده و این نگرش جدید، مفهومی جدید را به  گاهیدانش

زیرا . شود جا آغاز می از همین ظهور شکاف دقیقاً 15به نظر ویلفرد کار. تعلیم و تربیت تحمیل کرده است

با هدف راهنمایی عمل، آن هم عمل  نظري بود و شان که صرفاً، به دلیل ماهیتدانشگاهی هاي مبنایی رشته

ارتباط بودنشان به یکدیگر، با تعلیم و ، شکل نگرفته بود و نیز به دلیل بیدانشگاهی مربوط به تعلیم و تربیت

باید اذعان کرد که تحلیل ویلفرد . تربیت و ماهیت مسائل آن بیگانه بودند و لذا پاسخی عملی براي آنها نداشتند

تذکر مهمی که در تحلیل او وجود دارد آن است که در یافتن . کاف، بسیار روشنگر استکار در تبیین منشأ ش

را بررسی کرد، بلکه عوامل بیرونی که  -دانشگاهی مثال تعلیم و تربیت -ماهیت یک مشکل صرفا نباید خود پدیده 

مؤثر  ،و کیف آن ار بر کمتوانند بسی ارتباط مستقیمی با ساختار یک علم یا یک شاخه معرفتی ندارند، می ظاهراً

در غیر این صورت، نه در شناخت یک موضوع و نه در رفع اشکال، . باشند و از این رو باید مورد توجه قرار گیرند

کند که رشد و تحول در  به این نکته اشاره می وي صریحاً. بینانه دست یافتتوان به نتیجه اصولی و واقع نمی

فاهیم تعلیم و تربیت و استفاده از آن و یا بحث فلسفی درباره آن نبوده؛ بلکه نظریه تربیتی، حاصل تفسیر از م

کارگزاران تعلیم و تربیت و مباحث   حاصل تفسیرهایی برخاسته از پاسخ به فضاي اقتصادي و مسائل مربوط به

چنین شرایطی، و اذعان دارد که در ) 1378باقري و ایروانی، (درباره نظریه و عمل تربیتی بوده است  اجتماعی

   .خیال باطل است دانشگاهی هرگونه انتظار براي نیل به نظریه واحد تعلیم و تربیت

                                                           
15. W.Carr 
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-رسیدن به چنان نظریه نظام دانشگاهی؛ با توجه به مشکل پراکندگی و عدم انسجام در تعلیم و تربیت

اي از تربیت را تنها مجموعهشود و تعلیم و با اشکالی جدي مواجه می ،هاي تربیتی که بتواند راهگشاي عمل باشد

بنابراین براي رفع . سازد که فاقد ربط منطقی با یکدیگر و با نیازهاي عملی تعلیم و تربیت استهایی مینظریه

ها حلی، درآوردن نظریهاي اندیشید و الزمه چنین راهباید چاره دانشگاهی تعلیم و تربیتنظام چندوجهی بودن در 

ها و یت و سازماندهی مجدد آنها بر اساس نیاز تعلیم و تربیت در عملی شدن نظریهبه زبان خاص تعلیم و ترب

اي جامع است که تعلیم و تربیت به واسطه چندوجهی بودن در بعدي و محدود به نظریههاي یکتبدیل نظریه

  ).1388ایروانی، (عمل به آن نیاز دارد 

هایی را در اختیار فرصتمبتنی بر آموزش و یادگیري مداوم، هاي درسی بنا بر نتایج بدست آمده، کالس

به درك و فهم مطالب پرداخته  ،دهند تا خود آنان به طور فعال و از طریق تجارب دست اولیادگیرندگان قرار می

یافتن  د و درندهمیارائه دار مسائل واقعی و معنی ،انیادگیرندگبه  استادانها، در این کالس. و دانش را بسازند 

-هاي مختلف، وارسی فرضیهنماید تا به بررسی و کشف هر گونه امکانات، تدوین فرضیهراه حل، آنها را تشویق می

-ان، کمک گرفتن از اشخاص مطلع، بازاندیشی راه حلیادگیرندگها، ابداع راه حل هاي متنوع، همکاري با سایر 

  . ها اقدام کنندحلراه ترینو عملی هاي به دست آمده و ارائه بهترین

آموزش و اي به استفاده از تمایل فزایندهدر این زمینه صورت گرفته، به تحقیقات متعددي که  با توجه

بین عرصه  توان یادگیري معناداريمی آموزش و یادگیري مداوم گیري از با بهره. شوداحساس می یادگیري مداوم

ها و عالیق متناسب با توانایی آموزش و یادگیري مداومبه عبارت دیگر،  .ایجاد نمود علمی و عملی زندگی

و  هدشمسائل موجود در محیط اجتماعی فرد  وباعث ایجاد پیوند میان مطالب درسی  انجام شده ویادگیرندگان 

گام با بهاز سوي دیگر یادگیرندگان گام. گرددمیدر نهایت منجر به درك واقعی مسائل اجتماعی و انسانی 

هاي خود را  توانند آموختهآیند و میمحور بار میدانش و تکنولوژي به جلو حرکت نموده و پژوهش هايپیشرفت

میل و  ،که عالیق دانشجویان نیز در آن دخیل است آموزش و یادگیري مداومبا . در عرصه زندگی بکار گیرند

توان به در نهایت می .شودمیهاي مطرح شده در ذهن ایجاد الؤرغبتی براي کسب دانش و دستیابی به جواب س
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این نتیجه اشاره نمود که نظام دانشگاهی با برقراري پیوند میان نظریه و عمل در بهبود کارکرد افراد در جامعه 

  .کنندنقش مؤثري را ایفا می

  

  گیرينتیجه .5

علوم نظام  نمود که گیرينتیجهتوان چنین میبا توجه به مطالب توضیح داده شده، در مجموع 

هاي علمی مختلف و متنوعی تشکیل شده و بنیادهاي دانشگاهی، علومی گسترده و همه جانبه است که از الیه

معرفتی نهادهاي گوناگون اجتماعی را تأمین و عالوه بر آن، نیازها و احتیاجات آنها را با توجه به شرایط گوناگون 

انتظارات، منجر به تغییر در تعریف تعلیم و تربیت در این میان، تغییر در . شناسایی کرده و پاسخگوي آنها است

براي پاسخگویی به انتظارات  مداوم نظام آموزش عالی و محدودسازي حوزه آن، و بکارگیري آموزش و یادگیري

 هاي تعلیم و تربیت حاکمیت تدریجی تمایل به کاربردي کردن نظریه در نتیجه این امر،. گرددجامعه می

هایی چندبعدي با ارتباط همچنین تدوین نظریه. شودآغاز میمداوم  و یادگیري از آموزش گیريو بهره دانشگاهی

تواند مرتبط با عرصه واقعی زندگی افراد می نظام دانشگاهی منطقی با یکدیگر و با نیازهاي عملی تعلیم و تربیت

  .محور کاهش شکاف مابین نظر و عمل قرار گیرد
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  :منابع  .6

هاي درسی موجود در دوره طراحی الگوي برنامه درسی تلفیقی و مقایسه آن با برنامه.  )1380( احمدي، پروین -

 .تهران :دانشگاه تربیت مدرس. دکتري رساله.  ابتدایی در نظام آموزشی ایران

.انتشارت علمی و فرهنگی: تهران. چاپ اول. رابطه نظریه و عمل در تعلیم و تربیت). 1388(ایروانی، شهین  -

 .مجله مدرس علوم انسانی .شکاف بین نظر و عمل در تعلیم و تربیت). 1378(قري، خسرو؛ ایروانی، شهینبا -

 .12شماره 

. سال سوم .مجله پژوهش و حوزه. درآمدي بر ضرورت بازسازي هندسه علوم حوزوي). 1381(سلیمان خاکبان،  -

 .11شماره 

هاي تحصیالت دانشگاهی در حوزه علوم انسانی، تامالتی بر ها و نارساییبررسی چالش. )1387(اهللا عزیزي، نعمت -

 .1-29ص . شماره دوم. سال اول. مجله آموزش عالی ایران .نظرات دانشجویان

 .به نشر :مشهد. چاپ دوم. اندازهاها، رویکردها و چشمنظرگاه: برنامه درسی). 1383(مهرمحمدي، محمود  -
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  تحلیل محتواي کتب درسی تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی مبنی بر میزان توجه آن به نشانگرهاي آموزش مداوم

  3محب علی دهمرده    2مسعود خنجر خانی    1فرزانه سنجري بامري

  

 

 چکیده

آموزش مبنی بر میزان توجه آن به نشانگرهاي  این پژوهش با هدف تحلیل محتواي کتب درسی دوره ابتدایی،

ابتدا به مبانی ،در این تحقیق  .تحلیل محتوا می باشد ،روش تحقیق در این پژوهش. مداوم صورت گرفته است

) 1 :این مولفه ها شامل .شده است اشارهاز نظر یونسکو ،نشانگرهاي آموزش مداوم  نظري آموزش مداوم و

یادگیري براي چگونه زندگی کردن با )4یادگیري براي بودن )3یادگیري براي انجام دادن )2یادگیري براي زیستن 

یادگیري براي  مورد، 21در میان مولفه هاي ذکر شده ،میزان تاکید به نشانگر یادگیري براي زیستن .  دیگران

بار تکرار  14موردو یادگیري براي چگونه زندگی کردن بادیگران  18 یادگیري براي انجام دادن مورد، 10بودن 

پس میتوان ادعا نومد که این مولفه ها در نظام آموزشی مورد توجه می باشند ،همچنین باید توجه .ستشده ا

داشت صاحب نظران نشانگر هاي دیگري هم براي آموزش مداوم متصور هستند که ممکن است در متن این کتب 

  .انتخاب شود در این تحقیق سعی شد جمالت و تصاویر مرتبط بانشانگرها. به ان تاکید شده باشد

  حلیل محتوا،آموزش مداوم،کتب تعلیمات اجتماعیت :کلمات کلیدي

   :مقدمه

به عنوان یکی از مهمترین منابع و مراجع یادگیري دانش آموزان در نظام هاي آموزشی محسوب می ،کتب درسی

دیگر در ایران،بیشتر ؛به عبارت .نیز یکی از مهمترین نقش ها را در برنامه درسی ایفا می نماید ،در ایران.شود

فعالیت هاي آموزشی در چارچوب کتاب درسی صورت میگیرد وبیش ترین فعالیت ها وتجربه هاي اموزشی دانش 

  )1387شریعتمداري،( آموز و معلم حول محور آن سازماندهی میشود

اجتماعی  مطالعات.یکی از مسایل مهم جوامع بشتري است والزمه زندگی اجتماعی انسانهاست،تعلیم وتربیت 

دانشی است که از انسان،روابط اوبا محیط هاي اجتماعی ،فرهنگی وطبیعی تحوالت زندگی بشر بحث 

حاکی از آن است که مطالعات اجتماعی با علوم هفت گانه :اوال.چنین تعریفی از مطالعات اجتماعی.میکند

  .فهمی وسیع تر اشاره میکند به ارتباط بین علوم اجتماعی براي رسیدن به: ثانیا. اجتماعی،ارتباط دارد
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به صورت مستمر ودر قالب آموزش و پرورش رسمی یا غیر  ؛به هرنوع آموزشی اطالق میشود که،آموزش مداوم 

کودکان،نوجوانان،جوانان و بزرگساالن ؛در برگیرنده ي همه ي انسانها از جمله ،این نوع آموزش .ه شودئرسمی ارا

  )1385بی،حسینی نس(است

به طور کلی .فاده از آموزش هاي مداوم،به دنبال افزایش دانش ها ومهارت هاي مورد نیاز خود هستندافراد با است

افراد نسبت به قدرت واهمیت اموزش مداوم به عنوان یکی از ابزارهاي بهبود کیفیت زندگی آگاهی بیشتري 

لعمر و مداوم آنان میدانند که آموزش فقط منحصر به کودکان نبوده ویک فعالیت مادام ا.دارند

  )1389،جارویس.(است

باید در طول زندگی فرد،از اوایل کودکی تا پایان زندگی ادامه یابد وبنابراین،مستلزم سازمانی  ،فرایند آموزش

در سراسر دوران زندگی وبه طور افقی براي تحت ،این انسجام در آموزش،باید به طور عمودي .منسجم است

  )2001واترستون،.(راد وجامعه ،تحقق یابدپوشش گرفتن ابعاد مختلف زندگی اف

صاحب نظران وپژوهش گران محتواي آموزشی دوره تحصیلی را با توجه به نیازهاي فراگیران مورد برسی وتحلیل 

  )1389،کریمی.(قرار می دهند

تا در هنگام تهیه،تدوین ویا  ،سی ها وتحلیل ها به برنامه ریزان و مولفان کتاب هاي درسی کمک میکندراین بر

واز جمله در مورد کتابهاي دوره ابتدایی که موضوع بحث این مقاله -انتخاب کتب درسی براي دوره هاي تحصیلی

که براي برنامه ریزان درسی،مولفان وتصمیم گیرندگان ، نوعی از تحلیل.تصمیم هاي صحیحی اتخاذ نمایند-است

تحلیل محتوا می باشد؛یعنی نوعی از تحلیل که کمک  ید وضروري استبرنامه درسی دوره ابتدایی بسیار مف

میکند تا مفاهیم،اصول،انگیزه ها،نیازها،نگرش ها وکلیه ي اجزاي مطرح شده در محتواي آموزشی وپرورشی کتابها 

  .سی علمی  وعملی قرار گرفته وبا اهداف برنامه هاي درسی دوره ابتدایی مقایسه شوندرمورد بر

پژوهش محتواي کتب درسی تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی مبنی بر میزان توجه آن به نشانگرهاي در این 

  .آموزش مداوم مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است

  

  :مبانی نظري

نسبی،کریمی، واترستون،النگ ورث،کمنیوث ودیویی در مورد آموزش مداوم نظریه هایی ،افرادي مانند حسینی 

آن چیزي که مورد پذیرش اغلب صاحبنظران ومبناي این تحقیق میباشد،اصول یادگیري ارایه شده، اما .داشته اند 

آموزش مداوم نظام خاصی نیست بلکه نوعی تفکر یا زمینه براي توسعه پیشرفت هر نوع . توسط یونسکو میباشد

آخرین سطح خاتمه  پس از پایان تحصیالت رسمی تا،نباید تصور کرد که آموزش وپرورش. نظام تربیتی است

که همه ،شرایط زندگی به گونه اي است . نیاز به یادگیري وتمایل به آن از خود زندگی سرچشمه میگیرد.میبابد

در کل ،آموزش مادام العمر فرایند یاددهی ویادگیري. ي مردم در فرایند زیستن هم باید یاد بگیرند وهم یاد بدهند

  .هوم زندگی ورسیدن به سعادت استدوره حیات است که هدف آن فهم معنا ومف

که به صورت مستمر ودر قالب آموزش وپرورش رسمی یا غیر ،آموزش مداوم به هر نوع آموزشی اطالق می شود 

یونسکو آموزش مداوم را تعریف کرده است و .این نوع آموزش در بر گیرنده همه انسانها  میباشد.رسمی ارایه شود

این نوع .اولین اصل یادگیري نامیده میشود: یادگیري براي زیستن)1:ه استبراي آن مولفه هایی در نظر گرفت

یادگیري،تسلط پیدا کردن بر ابزارهاي دانش است که می توان در زندگی آن را هم به عنوان وسیله براي آگاهی از 
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کشف خود،محیط وکسب مهارتهاي شغلی قلمداد نمود وهم به عنوان هدف در نظر گرفت،زیرا باعث درك لذت 

  )1378 ،یونسکو.(ودانایی میشود

آموزشهاي اولیه باید ابزار،مفاهیم ودانشی را که پیشرفت هاي علمی ،یونسکو درباره این اصل معتقد است 

عالوه بر این،طبق نظر وینستین و وان .ودانشمندان عصر حاضر فراهم کرده اند،در دسترس همه ي افراد قرار دهند

مانند ،زیرا هر دو شامل مواردي .ارتباط دارد ،ن ،با یادگیري چگونه یاد گرفتنمستراستون یادگیري براي زیست

به اعقاد ایشان انگیزش هم مساله ي اصلی براي تداوم .توسعه ي تمرکز حواس،تقویت حافظه وتوانایی تفکرند

کل  در.در خصوص این اصل،به نظر میرسد مهم ترین کار موسسات آموزشی،آموزش جوانان است.یادگیري است

یادگیري براي زیستن یعنی شخصیت هر فردي چنان رشد میکند که خود را هدایت کندوتصمیم بگیرد وداوري 

  )کمیسیون بین المللی تعلیم وتربیت.(درست انجام دهد

این اصل تاکید دارد که انسانها نیازمند آن هستند که توانایی رویارویی با موقعیت :یادگیري براي انجام دادن)2

ف؛واغلب غیر قابل پیش بینی وتوانایی کار کردن در فعالیت هاي گروهی راکسب کنند؛یونسکو در هاي مختل

خصوص این اصل بر این موضوع اشاره دارد که در صنعت،رشد دانش و اطالعات،به عنوان عامل موثر در سیستم 

خصی اهمیت داده شده هاي تولید،باعث می شود که به جاي تاکید بر مهارتهاي شغلی،بیشتر بر صالحیت هاي ش

که آمیزه اي از مهارت شغلی ،به همین دلیل،کارفرمایان به دنبال صالحیت هاي منحصر به فردي هستند.است

این ویژگی ها از طریق آموزش .ومهارتهایی مانند تمایل به همکاري گروهی،ابتکار،آمادگی قبول مخاطرات است

ه این ویژگی هاي عمومی باید پایه اي براي کسب به نظر میرسد ک.هاي فنی و حرفه اي به دست می آید

  ) 1376 ،یونسکو.(مهارتهاي تخصصی تر که براي پیمودن مسیر شغلی الزم میشود فراهم کند

طوري که . این اصل به رشد استقالل،توانایی تفکر منطقی ومهارت در بحث مربوط میشود:یادگیري براي بودن) 3

این اصل بر توسعه انسانی ناشی از .قعیت هاي مختلف زندگیشان روبه رو شوندافراد بتوانند به بهترین شیوه با مو

  ) 2001 واترستون،.(آگاهی نسبت به خود وروابط خود با دیگران مبتنی است

بیش از هر چیز وظیفه ي آموزش باید اطمینان از این باشد که تمام افراد از آزادي تفکر،بحث وگفت وگو،درك 

  )1376 یونسکو،.(ر چه بیشتر بر زندگی خود،لذت میبرندرشد استعدادها وکنترل ه

افزون بر این، نباید هیچ یک از جنبه هاي استعدادهاي نهفته افراد مثل حافظه،منطق،زیباشناسی،توانایی هاي 

  .جسمی ومهارتهاي برقراري ارتباط بادیگران را از نظر دور کرد

است براي شناخت دیگران،شخص ابتدا باید خود را  بدیهی: یادگیري براي چگونه زندگی کردن با دیگران )4

بشناسد وتنها در این صورت قادر خواهد بود که خود را به جاي دیگران قرار دهد و واکنشهاي آنان را درك 

 واترسون،.(ایجاد این یکدلی به آموختن از اوایل کودکی نیاز دارد تا به تدریج سایر افراد را بپذیرد و درك کند.کند

2001 (  

  )1378 زونان زایو.(مواجه با چهار اصل یادگیري باید به صورت یکپارچه باشد همه جانبه نه مستقل

بنابراین در تدوین برنامه آموزش مستمر مهم .آموزش هدفی دارد که آن رشد در سطوح فردي و اجتماعی است

پس .ب را تشکیل می دهداین است که ما در صدد حفظ و تقویت عناصري باشیم که همواره زیر بناي آموزش خو

بر این اساس به دیدگاه هاگز اشاره میکند،مبنی بر اینکه آموزش جهانی داراي سه جنبه اساسی شامل،آمادگی 

  )1387 ،جعفري.(حرفه اي،مشارکت اجتماعی وتوسعه ي فردي است
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  :مرور پیشینه ها

ابتدایی کارهاي متعددي انجام شده در سالهاي اخیر در مورد تحلیل محتواي کتب تعلیمات اجتماعی دوره 

ولی کارهاي مشابهی همچون پژوهشی تحت .اما مستقیما به مسله مولفه هاي آموزش مداوم اشاره نشده است.است

عنوان شایستگی هاي مورد نیاز آموزش مداوم،تحلیل محتواي کتب درسی دوره ابتدایی،تحلیل محتوا در علوم 

که گزیده اي از این کارها در زیر بیان شده .ند آموزش انچام شده استاجتماعی و نقش تحلیل محتوا در فرای

  .است

یادگیري مادام العمر،فرایندي است که طی آن افراد از طریق فرصت :  شایستگی هاي مورد نیاز آموزش مداوم -1

گی هاي این بررسی به منظور تعیین شایست.یادگیري،دانش،مهارت ها وعالیق خود را در زندگی توسعه میدهند

تحلیل داده ها به .مورد نیاز براي تربیت افراد در راستاي نیل به اهداف یادگیري مادام العمر انجام پذیرفته است

آگاهی ) 1: برپایه ي نتایج حاصل از این پژوهش سه درون مایه تحت عنوان.روش تحلیل محتوا انجام گرفته است

مهارت ارتباط حرفه اي به عنوان شایستگی هاي ) 3اهبر مهارت یادگیري خودر)2ونگرش به پویایی علم ودانش 

در این پژوهش به تجهیز فراگیران به تربیت . مورد نیاز براي افراد جهت یادگیري مادام العمر شناسایی شده است

محمدي .(مادام العمر،اشاره دارند واذعان داشته اند ایجاد نگرش مداومت در یادگیري،یکی از مسایل اساسی است

  )1390 ،ارانوهمک

در این پژوهش به بررسی اصول ومبانی آموزش مداوم ونقشی که آموزش عالی :اصول ومبانی آموزش مداوم -2

همواره در طول تاریخ این بحث وجود داشته است که افراد . وسازمانها در به کار گیري آن دارند اشاره شده است

در عصر حاضر با مطالب ذکر شده در این مقاله بار دیگر اما .باید در تمام طول عمر خود در حال یادگیري باشند

. ایده یادگیري مادام العمر توسط افراد،جوامع وسازمانهاي بین المللی بطور جدي مورد حمایت قرار گرفته است

در این پژوهش . زیرا یادگیري مادام العمر موجب دسترسی به نیروي کار با کیفیت ودر نتیجه توسعه فردي میشود

رسی تاریخچه آموزش مداوم،اصول ضرورت و اهداف کلی آموزش مداوم وشرایط مورد نیاز براي آموزش به بر

در این پژوهش به اصول آموزش مداوم وچهار . مداوم کارکنان وهمچنین نقش عالی در آموزش مداوم پرداخته اند

  )1392 ،سعادت وهمکاران.(مولفه ي اصلی آن اشاره شده است

لیل محتوا یکی از مباحث مهم و کاربردي است که پژوهش گران با استفاده از این روش،به تح: تحلیل محتوا -3

از . روش تحلیل محتوا کمی است ودر مباحث علوم اجتماعی کاربرد زیادي دارد.وارسی داده هاي خود می پردازند

تصاویر،حرکات،نحوه ي اداي این طریق میتوان به تحلیل گفتار،نوشتار،از قبیل مقاالت،کتاب ها،سخنرانی ها،فیلم،

تحلیل محتوا به محقق کمک میکند تا الیه هاي .کلمات،تکرار کامات،لحن به کار گرفته در کالم وغیره پرداخت

پنهان وزیرین پدیده هاي مرتبط باموضوع پژوهش رابه دست آورده،به اهدافی که پژوهش در راستاي آن انجام 

ودر بین نوشته هاي این مقاله به .کم و کیف تحلیل محتوامی پردازداین مقاله به بررسی . میگیرد،نزدیک شود

آن جا که صحبت از اینکه راههاي مختلف .صورت غیرمستقیم به مولفه یموختن براي زیستن اشاره شده است

لورنس باردن،ترجمه آشتیانی .(براي رسیدن به دانش واطالعات وجود دارد وبهره بردن از آن اشاره شده است

  )1375 ،نوهمکارا
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تحلیل محتوا یکی از پر کاربردترین روشهاي تحقیق در مطالعات :تحلیل محتوا در علوم اجتماعی -4

در نظام آموزشی فعلی کشور،کتاب درسی مهم ترین ابزار آموزش ودر بر دارنده ي .اجتماعی،رفتاري وانسانی است

به دالیل مختلف، همچون مطابقت با اهداف محتواي برنامه درسی است؛از این رو ،بررسی محتواي کتابهاي درسی،

مقاله حاضر تالش میکند،ضمن .برنامه درسی یا شناسایی نقاط قوت وضعف کتابهاي درسی،امري ضروري است

ودر ضمن .معرفی تحلیل محتوا،تکنیک ها وروشهاي متداول در تحلیل محتواي کتاب هاي درسی را توضیح دهد

آنجا که صحبت از گفت وگو وتوسعه ي روابط انسانی براي .بودن داشت استاشاره اي هم به مولفه یادگیري براي 

  ) 1391 هولستی،ال جی آر،ترجمه ساالر زاده،.(یادگیري بهتر ودر نتیجه آموزش میکند

بسیاري از پژوهش گران کتاب درسی را به عنوان یکی از رسانه هاي : نقش تحلیل محتوا در فرایند آموزشی -5

که میتوان زمینه یادگیري وخود آموزي رابراي فراگیران فراهم .موزش محسوب کرده اند کارآمد واثر بخش آ

تحلیل محتوا میتواند . تحلیل محتوا است.یکی از روش هاي پژوهشرکه براي کتاب هاي درسی به کار میرود.نماید

یکی از مهم ترین ابزار از جمله آنکه درج تصاویر .در طراحی هرچهبهتر وموثر تر کتابهاي درسی نقش داشته باشد

در این پژوهش اشاره اي به مولفه یادگیري براي چگونه .اثر گزاري در فرایند طراحی وتولید کتب درسی می باشد

آن جا که صحبت از زندگی کردن با دیگران وگذشت وایثار به خاطر دیگران .زندگی کردن با دیگران داشته است

  )1390 ،کاراننیک نفس وهم.(ودرك وضعیت آن ها شده است

  

  :روش شناسی

در این پژوهش محتواي کتب تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی مبنی بر میزان توجه آن به نشانگرهاي آموزش 

یادگیري براي انجام دادن ) 2یادگیري براي زیستن )1:  که این مولفه ها شامل.مداوم مورد توجه قرارگرفته است

مورد بررسی وتحلیل قرار گرفته است،وبا .  چگونه زندگی کردن با دیگرانیادگیري براي )4. یادگیري براي بودن)3

  .توجه به ماهیت مطالعه،از روش تحقیق تحلیل محتوا استفاده شده است

  

  :یافته ها

  :یافته هاي پژوهش بر اساس سوال تحقیق به شرح زیر ارائه می گردد

میزان به مولفه هاي آموزش مداوم توجه نموده  محتواي کتابهاي تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی تا چه: سوال

  است؟

در جدول ،اطالعات تحلیل محتواي کتاب هاي دوره ابتدایی به لحاظ توجه به نشانگرهاي آموزش مداوم آمده 

در ارتباط با .جمالت مرتبط با نشانگرهاي آموزش مداوم،اکثرا باتصاویر،در کتب مذکور تشریح شده بودند. است

بار در  7که .مورد به این نشانگر اشاره شده است 21:نشانگر یادگیري براي زیستن اینگونه بود که میزان تاکید به

 18:یادگیري براي انجام دادن.  بار در پایه ي ششم تکرار شده است 8 بار در پایه ي پنجم و 6 پایه ي چهارم،

ي بودن ایادگیري بر.  شم تکرار شده استبار در پایه ي ش 8بار در پایه ي پنجم و 6بار در پایه ي چهارم، 4مورد 

ودر نهایت . بار در پایه ي ششم تکرار شده است 5بار در پایه ي پنجم و 2بار در پایه ي چهارم، 3مورد  10

بار در پایه ي  4بار در پایه ي چهارم، 4. بار تکرار شده است 14:یادگیري براي چگونه زندگی کردن با دیگران
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ط به مولفه یادگیري براي زیستن می باشد و کمترین فراوانی مربوط به شم تکرار شده اسبار در پایه ش 6 پنجم و

  .مولفه یادگیري براي بودن می باشد 

  

  موارد کل  پایه ششم  پایه پنجم  پایه چهارم   نشانگرها

  مورد21  8  6  7  یادگیري براي زیستن-1

  مورد 10  5  2  3  یادگیري براي بودن-2

  مورد 18  8  6  4  دادنیادگیري براي انجام -3

یادگیري براي چگونه -4

  زندگی کردن با دیگران

  مورد 14  6  4  4

  

  :نتیجه گیري

در این مقاله به بررسى نشانگرهاى اموزش مداون در کتب تعلیمات اجتماعى دوره ابتدایى پرداخته شده 

مبنی بر نتایج حاصل .............طبق نتایج به دست امده از جدول میزان تاکید به مولفه یادگیرى براى زیستن.است

ه کتابهاي درسی تعلیمات اجتماعی دوره از بررسی سوال پژوهش،باتوجه به مرور سوابق نظري و مطالعه اولی

مولفه براي آموزش مداوم شناسایی شده است نتیجه بررسی کلیه کتابهاي درسی تعلیمات اجتماعی 5ابتدایی 

وبه مولفه .ه هاست فتاکید به مولفه یادگیري براي براي زیستن بیش از سایر مولدوره ابتدایی حاکی از آن بود که 

. اگر تاکید این مولفه ها در دروس دیگر را،به موارد فوق اضافه کنیم.د کمتري شده استیادگیري براي بودن تاکی

همچنین باید توجه داشت عالوه بر این .میتوان ادعا نمود که این مولفه ها در نظام آموزشی مورد توجه میباشند

تند،که ممکن است در صاحب نظران،نشانگرهاي دیگري هم براي آموزش مداوم متصور هس سایر مقاطع، و دروس،

  .تا دانش اموزان را به تفکر وفعالیت سوق دهد.متن این کتب بدان تاکید شده باشد

  

  :منابعفهرست 

  یادگیري مادام العمر ودانشگاه،انتشارات ناشر آواي نور،تهران.1392ملکی نیا،عماد،

ات مرکز تحقیق وتوسعه ي آموزش بزرگساالن وآموزش مداوم،ترجمه غالمعلی سرمد،انتشار. 1394جاروس،پیتر،

  علوم انسانی

تحلیل محتواي کتابهاي درسی علوم تجربی دوره ابتدایی،پژوهش در برنامه . 1393حسینی یزدي،عطیه سادات،

 147_132:صص ،11درسی،دوره

، 8شماره 11شایستگی هاي مورد نیاز آموزش مداوم،مجله آموزش علوم پزشکی،سال. 1390محمدي،مژگان 

 975_961:صص

  تحلیل محتوا در علوم اجتماعی ،ترجمه ساالر زاده،تهران،انتشارات آگاه .1391هولستی،ال جی آر،

مقدمه اي بر تکنیک تحلیل محتوا،ترجمه ملیحه آشتیانی،تهران،انتشارات دانشگاه شهید . 1385بخشی،حامد،

 .بهشتی

 



 

 

 هشتمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه آموزش و یادگیري مداوم 

 چمران اھواز دانشگاه شھید
 ١٣٩۵اسفند  ۵و  ۴

 

1154 

 

  

  :انگلیسی

Wenistein,C.E.and van master stone,G(1994).lerning Strategies and lerning to 
 learn in the internation encyclopedia of education. New York :Pergamon Press. 
Walters, S.(1999).Lifelong Lerning within Higher Education in South Africa: 
Emancipatory Potential?.Interational Review of Education. 

  

 



 

  

 

 هشتمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه آموزش و یادگیري مداوم 

 چمران اهواز دانشگاه شهید

 1395اسفند  5و  4

 

1155 

 

 

 

  »مداومآموزش «با فرآیند » فضیلت  اخالق مبتنی بر فلسفه« تحلیل و بررسی  ارتباط 

  

  3 ، مسعود صفایی مقدم 2محمدجابري نصر ، 1 شیدا ریاضی هروي 

  

  :چکیده

هایی چون صلح، آزادي، عدالت اجتماعی، آموزش و پرورش را ي بشري در تالش براي رسیدن به آرمانجامعه

همچنان که آموزش و پرورش فرآیندي مداوم براي بهبود دانش و مهارت است . داندناپذیر میاي اجتنابسرمایه

. ها باشدها و ملتاي استثنایی براي رشد فردي و برقراري ارتباط بین افراد، گروهشاید قبل از هر چیز وسیله

از یک  ها درآمده است به این دلیل کهي دولتهاي عمدهبه صورت یکی از سیاست» آموزش مداوم«روزه مفهوم ام

و از سوي دیگر به بهبود سطح رفاه گردد میها و رفع نابرابريموجب رشد اقتصادي و توزیع عادالنه درآمدها  سو

برآیند آموزش مداوم و اساساً تمامی . شودر میو اخالق در جوامع انسانی منج انسانی اجتماعی و ارتقاء فرهنگ

. هاي تربیتی، معطوف به خوب زیستن است یعنی اینکه هم سعادتمندانه زندگی کنیم و هم بر وفق اخالقکوشش

ي اخالق مبتنی بر فضیلت را با که ارتباط میان فلسفهشدیم لذا به دلیل اهمیت این موضوع در این نوشتار برآن 

آموزش نه فقط مهارت و  کهي پژوهش نشان از آن دارد نتیجه .بررسی و تحلیل کنیم» مداوم آموزش«مفهوم 

  .کندالعمر تأمین میهایی را نیز براي آموزش و پرورش ماداممعرفت، بلکه عادات و خصلت

  ت آموزش مداوم، اخالق مبتنی بر فضیلاخالق،  فلسفه  :واژگان کلیدي
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  :مقدمه

به این . انقالب صنعتی به دلیل رواج فناوري پیشرفته، سرعت تحوالت اجتماعی زیادتر شده استاز سپیده دم 

ها، عقاید و ها، ارزشتواند در آغاز بزرگسالی متوقف گردد؛ بلکه باید به دانشدلیل، فرآیند یادگیري نیز نمی

ي کودکان و بزرگساالن امکانات این نکته از قرن هجدهم آشکار شد و در نتیجه برا. اقدامات جدید متوسل شد

دلیل این امر نیاز فوري به نیروي انسانی شایسته و تحصیلکرده بود؛ لذا تعلیم و . اندوزي فراهم گردیداضافی دانش

سازي افراد براي مقابله با تغییرات سریع است و افراد اي اساسی براي مقاصد مختلف از جمله آمادهتربیت وسیله

اگر آموزش بزرگساالن باعث ارتباط بیشتر بین مردم و . بیاموزند تا از فرهنگ خود بیگانه نشوندباید مرتباً دانش 

استفاده کنند و اگر بر  از اوقات فراغت خود به صورت خالقانهفرهنگ شود و اگر بتواند به آنان کمک کند که 

دانست و براي اهمیت آن دالیل  توان آن را تعلیم و تربیتغناي زندگی مردم بیفزاید، در آن صورت به حق می

ي مرکزي شایان ذکر است که تمایل و تالش انسان براي شناخت خود، جامعه و کائنات، هسته. تري بیان کردتازه

از این رو تأمین آموزش و پرورش براي افراد بدون توجه به سن آنان بدان . دهدفرآیند یادگیري را تشکیل می

  ).12-6: 1378ي سرمد، جارویس، ترجمه(کند و تالش را تشدید میسبب ضرورت دارد که این تمایل 

ویژه جوامع غربی قرار گرفته ، مورد توجه جوامع، به»مداوم آموزش«ي ي آموزش و پرورش، اندیشهامروزه در حوزه

 شود که مردم یکها بدین نتیجه دست یافتند که رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعی زمانی حاصل میاست؛ آن

عقیده  مدام که بر اینآموزش . هاي تولیدي خود را افزایش دهندطور مداوم آموزش ببینند و تواناییکشور به

ي افراد جامعه اعم از مرد و زن، پیر و یکسان در اختیار همهطور هاي آموزشی باید بهاستوار است که فرصت

ي هاي تولیدي آنان را افزایش دهد و زمینهقابلیتها و جوان، شهري و روستایی، فقیر و غنی قرار گیرد تا مهارت

کشد توجه یک سویه آن به چیزي که چنین دیدگاهی را به چالش می. ي درآمدهاي فردي را فراهم آوردتوسعه

این تصور که . مداوم و تعریف آن بر اساس مقتضیات زمان و نیازهاي اقتصادي و اجتماعی استآموزش مفهوم 

. رودي معینی از مفاهیم عقالنی و فنی به سر برساند، به سرعت از بین میود را با مجموعهتواند حیات خبشر می

هاي برونی، آموزش و پرورش در حال رسیدن به مفهوم به دلیل فشار نیازهاي درونی و به منظور برآوردن خواسته

ورش موجودي است که اي از دانستنیها نیست بلکه پرحقیقی خویش است، مفهومی که بدست آوردن مجموعه

  ). 36: 1252ي ایمن، النگران، ترجمه(یابد ي تجارب پیاپی به شناسایی خویشتن دست میبیش از پیش در نتیجه

شود که هدف آن تعالی معنوي انسان و آراسته لذا آموزش و پرورش در این معنا امري همگانی و مداوم تلقی می

چنین تعریفی از آموزش در پیوند با بینش و . یی و مال اندوزيگراشدن به ارزشهاي اخالقی است و نه حرفه

قائل هستند و عقیده دارند که ارزشهاي » فضیلتاخالق مبتنی بر «ي اخالقی فیلسوفانی است که بر فلسفه

بر اساس چنین معنایی از آموزش و . کندگیرد که ماهیت انسانی ما را تعریف میاخالقی بنیادین از عقل نشأت می

ي تربیت انسان که همانا کشانیدن آدمی به سوي ارزشهاي معنوي است در این رش و پیوند آن با فلسفهپرو
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را با » فضیلتي اخالق مبتنی بر فلسفه«استنتاجی، ارتباط میان  –پژوهش بر آن هستیم تا با روش تحلیلی 

آموزش فرآیند  هستیم که آیابه سخن دیگر به دنبال پاسخ این پرسش . بررسی کنیم» مداوم آموزش«فرآیند 

-با ارزشهاي اخالقی را فراهم آورد و یا بالعکس با تأکید بر دانش تواند موجبات تعالی معنوي و گرایشمداوم می

  ها از اي سبب گسست و جدایی این ارزشهاي تخصصی و حرفه

تحقق فضائل ست که ا سؤال دیگري که در این پژوهش به دنبال آن هستیم این شود؟هاي فنی مییادگیري

چگونه  ست، اي و تخصصیهاي حرفهي مهارت آموزي و دانشاخالقی از طریق آموزش مداوم که بیشتر در حیطه

  شود؟ ممکن می

  :بحث اصلی

پژوهش توصیفی، مطالعه، . شودهاي توصیفی، هنجاري و فرا اخالق تقسیم میهاي اخالقی به پژوهشپژوهش

اخالق هنجاري، خوبی و بدي، درستی و نادرستی و . افراد، جوامع و ادیان را به عهده داردتوصیف و تبیین اخالقی 

-فرااخالق گزاره. کندبایستگی و نبایستگی افعال اختیاري انسان را بررسی نموده، در مورد آن قضاوت اخالقی می

ي فلسفه. دهدسی قرار میشناسی مورد بررشناسی، منطقی و هستیهاي اخالقی را از نظر معناشناسی، معرفت

ي اخالق توان گفت، فرااخالق دربارهبر این اساس می. اخالق شامل مباحث اخالق هنجاري و فرااخالق است

  هنجاري است و درصدد فهم اصطالحات و مفاهیمی است که در آنجا استعمال 

ي اینکه چه هنگام ري دربارهکامالً در بحثی هنجا» نجات جان کسی خوبست«گوییم شود؛ مثالً زمانیکه میمی

آیا مقصود من آن است که باید . امباید چنین کاري را انجام دهم و چه وقت نباید آن را انجام دهم، وارد شده

ي در جمله» خوب«ي افراد را نجات داد یا برخی از آنان را؟ اما در فرااخالق، بیشتر با معناي لفظ زندگی همه

آیا خوب چیزي است که بتوان آن را در اشیاء یافت و در برخی دیگر . کار داریمسر و » نجات جان کسی خوبست«

پالمر، (را احساس کرد؟ شود؟ یا خوب چیزي است که بتوان آن را دید یا چیزي است که بتوان آنیافت نمی

  ). 16: 1388بویه، ي آلترجمه

اند که بر حسب آن باید ي اخالق قبول کردهه، معموالً اصولی را براي فلسف»اصالت عقل«ي بزرگ طرفدار فالسفه

افالطون، . ي اخالق انسان براي وصول به آن است، به کمال تعریف کرد، یعنی امري که مجاهده»خیر مطلق«

فیضی از کمال » عقل«آنها معتقدند . اندرا بسط دادهفضیلت ارسطو، مالبرانش و الیب نیتس، اخالق مبتنی بر 

لذا سزاوار است که انسان، حداکثر . عطا گردیده و عقل در اخالق نیز مانند علم راهنماست الهی است که به انسان

حیات اخالقی، مرور مدام از حداقل کمال به حداکثر است . کمالی را که قابل آن است، در خویشتن تحقق بخشد

  ).89- 78: 1355ژکس، ترجمه پورحسینی، (سازد که آدمی را رفته رفته به سعادت نزدیکتر می

تقریباً با نام ارسطو پیوند خورده، منحصر به او نیست، بلکه این نوع ) اخالق مبتنی بر فضیلت(گرچه این نوع تفکر 

  رهیافت . اندتفکر رهیافتی است که سقراط، افالطون و بسیاري دیگر از متفکران باستان اتخاذ کرده
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هاي منشی سبب خوب بودن انسان کدام ویژگی«: ها به موضوع اخالق، بر این پرسش استوار بود کهي آنهمه

حکمت «ها عقل را منبع در واقع آن. هایشان بودي بحثمحور اساسی همه» فضائل«و در نتیجه » شود؟می

اما با گذر زمان، این . پذیر نبودمندانه از زندگی عقالنی جداییها زندگی فضیلتدانستند و از نظر آنمی» عملی

ها ي جدیدي از اندیشهي اخالق به دست فراموشی سپرده شد و با طلوع مسیحیت، مجموعههنوع تفکر دربار

ها زندگی درست به معناي اطاعت و از نظر آن دانستندگذار میمسیحیان مانند یهودیان، خدا را قانون. ح شدمطر

  ردند، کبنابراین زمانی که فیلسوفان قرون وسطی از فضائل بحث می. از فرامین الهی بود

ایمان، امید، نیکوکاري و البته اطاعت جایگاه » فضائل الهیاتیِ«رو، از این. شان در سیاق قانون الهی بودبحث

شدن آورد، اما فیلسوفان ) دنیایی(بار دیگر رو به سکوالر ي اخالق یکبعد از رنسانس، فلسفه. محوري پیدا کردند

قانون «را سنگ سکوالرش داد، چیزي که آنن الهی جاي خود را به همي تفکر یونانی بازنگشتند، بلکه قانوبه شیوه

شود، نظامی از قواعد گفتند به جاي امر الهی از عقل انسان ناشی میاین قانون اخالقی که می. نامیدندمی» اخالقی

ي هاي ما به عنوان فاعلگفتند که وظیفههمچنین می. ساختشد که اعمال صواب را مشخص میتصور می

بنابراین رهیافت فیلسوفان جدید اخالق به موضوع مبتنی بر پرسش کامالً . اخالقی، پیروي از دستورات عقل است

هاي منشی سبب خوب بودن آنان به جاي این پرسش که کدام ویژگی. متفاوت با پرسش یونانیان باستان بود

ي پرسش آنان را به ب است؟ این نحوهشود؟ با این پرسش آغاز کردند که انجام دادن چه کاري خوانسان می

ي فضیلت ي صواب و تکلیف پرداختند نه دربارههایی دربارهمسیر متفاوتی کشاند و آنان بر شرح و بسط نظریه

که از سوي کانت » تکلیف گرایی«و » ي قرارداد اجتماعینظریه«، »سودگرایی«، »خودگرایی اخالقی«: مانند

  ). 285: 1392ي فتحعلی، ریچلز، ترجمه( مطرح شد

دیدگاه اخالق مبتنی بر . اخالق مبتنی بر فضیلت نظریه اي است که طرفدار عمل کردن بر طبق فضیلت است

فضیلت یا اخالق محض معتقد است که فضائل ارزش ذاتی دارند و اصول یا وظایف اخالقی ناشی از فضائلند براي 

دل یا نیکوکار باشیم، باید فضیلت عدالت و نیکوکاري را با دالیل مثال اگر ما ادعا کنیم که وظیفه داریم که عا

مندي سخن گفته است، نه بر حسب فضائل و فضیلتبر حسب  بنابراین اخالق محض عمدتاً. مناسب کشف کنیم

و به جاي   اخالق مبتنی بر فضیلت، احکام ناظر به وظیفه را اساس اخالق نمی داند. آنچه درست یا الزامی است

انجام کار درست  بر اساس این دیدگاه صرفاً)  43 :1388،صادقی(احکام ناظر به فضیلت را اساسی می داند  آن،

  )43:همان منبع(یسته در انجام آن نیز الزم است اهمیت ندارد، بلکه داشتن انگیزه و میل شا

  :گرایی هاي فضیلتشاخصه

ه باعث تمایز این رویکرد هایی را به طور عام بیان کرد کها و ویژگیبراي اخالق مبتنی بر فضیلت شاخصهتوان می

  .سودگرایی و قراردادگرایی گردد هاي رقیبی نظیر وظیفه گرایی،از نگرش

  :مند فاعل اخالقیکید بر منش فضیلتتأ) 1
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مند افراد قرار می دهد بر همین اساس تالش می کید عمده خود را بر منش فضیلتتأ اخالق مبتنی بر فضیلت

  )10 :1389،دبیري(مند افراد تبیین کند در اعمال اخالقی را بر منش فضیلتتا معیار ارزیابی  کند

 : »صواب«و  »باید«تقدم خوب بر ) 2

ممکن است . )28: 1998 اوکلی،(است »صواب«و  »باید«بر  »خوب«ویژگی دوم اخالق مبتنی بر فضیلت تقدم 

کید ولی درجه تأ ،بدانند» صواب«و  »باید«را مقدم بر مفهوم  »خوب«هاي دیگر اخالقی نیز مفهوم برخی نظریه

. بودن باعث تمایز این دیدگاه است مفاهیم ستایش برانگیز و تحسین آمیزبر  دیدگاه اخالق مبتنی بر فضیلت

  .اندمفاهیمی فرعی ،اي یا مبتنی بر رفتارفاهیم فضیلتی است و مفاهیم وظیفهم ،یادین در این دیدگاهمفهوم بن

  :ها و الگوهاي اخالقی أکید بر اسوهت) 3

لگوهاي اخالقی را با اخالق فرانکنا نیز ا گرایان اخالقی بوده استکید فضیلتالگوي اخالقی همواره مورد تأ

 در نگاه ارسطویی الگوهاي اخالقی همان افراد حکیمی) 1383،ترجمه صادقی فرانکنا،(داند گرا مرتبط میفضیلت

مختلف به دلیل برخورداري از فضایل اخالقی و فضایل عملی تشخیص آنان ها و شرایط هستند که در موقعیت

  )1378،ارسطو،ترجمه ي لطفی(صواب است 

را گزینش کند و تشخیص  حل داده و حد وسطملی نمی تواند در همه موارد، راهارسطو معتقد است که عقل ع

  .)13 :1389،دبیري(حل از ناحیه ي صاحبان فضایل است راه

  

  :اعتقاد به عینی بودن فضایل اخالقی  -4

ن معنی می باشد که خوب بودن و فضیلت بودن آن ها مبتنی بر امیال و سلیقه یا وضعیت ذهنی عینی بودن به آ

 ينظریه .دانندن طبیعی یا سرشت انسانی میافراد نیست برخی در این خصوص خاستگاه فضایل اخالقی را قانو

ها وجود دارد که از طبیعت و نباید )بایدها(رفتار عمومی یا نظامی از معتقد است که الگویی از » قانون طبیعی«

گرایی دانست عینی یی را نیز نوعیگرایی ارسطوتوان سعادتمی .گیردأت میهان یا طبیعت انسان نشج

طبیعتی  یعت انسان،خوبی فضایل اخالقی در ارتباط با ویژگی هاي ذاتی انسان است و طب )13: 1389،دبیري(

 .نشی هستندات عینی مها کیفیفضیلت .هنجاري ست

  

  آموزش مداوممفهوم  معنی و

، »آموزش مستمر«، »آموزش مادام العمر«، »آموزش در دوران زندگی«: آموزش مداوم، تحت عناوین دیگري مانند

آیا یک روش است؟ آیا یک شود که اساساً آموزش مداوم چه چیست؟ حال این سوال مطرح می. هم آمده است

ي آن کدام است؟ و بعد اینکه این نوع آموزش چه پیوندي با ابزار است؟ مقصد است یا فرآیند است؟ محدوده

  دهد یا نه؟ اخالق فضیلت محور دارد؟ و اینکه آیا افراد را در نیل به اخالق مبتنی بر فضیلت یاري می
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هاي گیرد و در پی آن است تا محیطو مراحل سنی را در برمیي سطوح آموزش مداوم داراي کلیتی است که همه

با محیط یادگیري درون مدرسه ارتباط دهد و مرزهاي تصنعی یادگیري را از بین یادگیري خارج از مدرسه را 

آموزش مداوم بیانگر آن است که هر محیطی بالقوه یک محیط یادگیري است و در نتیجه مدرسه دیگر . ببرد

ي اجزا و عناصر آموزشی را آموزش مداوم، داراي جامعیتی است که کلیه«. تعلیم و تربیت نیست جایگاه منحصر

این نوع آموزش، نظام آموزشی خاصی نیست بلکه بستري است که هر طرح آموزشی جامع بر . گیرددر برمی

ي نظام تربیتی دهنده ي هر یک از اجزاي تشکیلساز پیشرفت و توسعهشود، لذا باید زمینهمبناي آن ایجاد می

  ).19: 1373زاده،  ابراهیم(باشد 

ي انسانی است که بیاموزد که چگون نیات و افکار ماهیت حقیقی در این نوع آموزش و پرورش تربیت آن گونه

محیط را مورد پرسش قرار دهد و هرچه بیشتر شخصیت واقعی خود را بازیابد و   خود را بیان کند، چگونه

اي است که فقط با برخورداري از آموزشی که سمت و سوي آن یادگیري ن، موجود کامل نشدهانسا. بازنماید

ي آموزش آموزش و پرورشی که بر مبناي فلسفه بدین لحاظ. دائمی و همه جانبه باشد به شکوفایی خواهد رسید

ه وجود انسانی را مورد هاي بالقوي تواناییمداوم ایجاد و گسترش یابد، به تحقق رساندن هستی و شکوفایی همه

مداوم، رشدي است که  آموزش«نویسد موزش مداوم میآ در تعریفی از) 1981(گراس . توجه قرار خواهد داد

تنها . هاي جدیدها و تواناییکند، یعنی فهم خویش و جهان و کسب مهارتجهت آن را خود شخص تعیین می

آموختن مداوم، یعنی فرح و شادمانی . بر روي خود است گذاريد از کف نخواهد داد، سرمایهثروت واقعی که فر

ي جهان، لذت ساختن چیزي به تنهایی یا با هاي تازهي کار با اشیاء، شعف و شور آگاه شدن از برخی زیبایینحوه

  ). 86: 1372فرجامی، (دیگران 

ي بیشتري پیدا شود، توسعههاي انسانی زیادتر عبارت از تفردي جدا شده از آگاهی است که هر چه تجربه »خود«

هیلگارد و اتکینسون . شوداي پیچیده ولی معموالً ظریف و شکستنی تبدیل میکند و رفته رفته به پدیدهمی

خود ممکن است : ر وجه یا جنبه دارد که باید مورد توجه قرار گیرداده دارند که خود چهیعق) 483- 481، 1967(

د تا حدود زیادي به میزان پذیرش یا طرد فرد بستگی دارد و باالخره عامل باشد، خود تداوم دارد، ادراك خو

، این نکته را مطرح کرده )1992، 1987(در سالهاي اخیر جارویس . کنندارزشها و مقصد در خود تجسم پیدا می

ها، هاي شخصی به دانشهاي برخاسته از یادگیري هستند که از طریق فرآیند تبدیل تجربهکه خود و ذهن پدیده

آن به  شوند و ذهن و خود ازکند و در مغز ذخیره میها، احساسات و غیره ظهور میها، ارزشها، نگرشمهارت

هاي بعدي خود معنا ها و غیره به شرایط و تجربهها، مهارتي دانشافراد با استفاده از این مجموعه. آیندوجود می

 ).56: 1378ي سرمد، جارویس، ترجمه(بخشند می
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  فضیلت  و آموزش مداوممبتنی حلیل ارتباط اخالق ت

و نیز مفهوم آموزش  بیان شد هاي آنمحور و ویژگیي چیستی اخالق فضیلتتر در زمینهبر اساس آنچه پیش 

تأکید ... ها وها، ارزشها، مهارتبه عنوان فرآیندي که بر فهم خویشتن و شکوفایی آن از طریق کسب دانشمداوم 

  ي تالقی و محل پیوند این دو مبحث تأکید بر منش رسد که نقطهمی به نظردارد؛ 

مند افراد قرار می اخالق مبتنی بر فضیلت تأکید عمده خود را بر منش فضیلت. استمند فاعل اخالقی فضیلت

؛ در دمند افراد تبیین کنبر همین اساس تالش می کند تا معیار ارزیابی در اعمال اخالقی را بر منش فضیلت ،دهد

هاي تربیتی، معطوف به خوب زیستن است یعنی اینکه هم واقع برآیند آموزش مداوم و اساساً تمامی کوشش

  . سعادتمندانه زندگی کنیم و هم بر وفق اخالق

که برخی افراد مستعد در صورت وجود شرایط تعلیم و تربیت مناسب، از این قابلیت  افالطون عقیده داشت

مثال خیر جاودانه و . نامیدخیر واقف شوند، همان چیزي که افالطون آن را مثال خیر می که به کُنهبرخوردارند 

مثال خیر، به معنی دقیق . دهندتغییر ناپذیر است؛ واقعیتی دارد وراي جهانی که تجارب حسی فرارویمان قرار می

روي دهد، مثال خیر به تمام و هر تغییري هم که در جوامع بشري . انگارانه براي اخالق استکلمه بنیانی مطلق

-جایی که مثال خیر براي فهم جهان، و علیاز آن. شودکمال همان است که هست و دستخوش دگرگونی نمی

شناسند، به آنچه در امور شخصی، هایی که خیر را میالخصوص براي فهم نهادها و جوامع حائز اهمیت است، آن

از نظر وي مردمان خیر و زیبایی را در شخصیت . به فرد دارند وقوفی منحصر،اجتماعی و سیاسی بهترین است 

-گر میمندند و ناهماهنگی و زشتی را در شخصیت خویش جلوههنگام که فضیلتآن ،بخشندخویش تجلی می

افالطون بر این باور بود که براي نیل به سعادت کافی است به زیور فضیلت آراسته . هنگام که ناعادلندآن ،سازند

  ).81-78: 1382ي علیا، هولمز، ترجمه( ، به این اعتبار، پاداش فضیلت داشتنِ آن استشویم

از نظر ارسطو تربیت باید با ایجاد عادات نیک در کودکان آغاز شود تا آنان از انجام کارهاي نیک، احساس لذت و 

گیرد و در این حالت است که شخصیت انسان شکل می. احساس ناخوشایند را تجربه نمایند ،از انجام کارهاي بد

ها به تنهایی در این فرآیند مؤثر نیست، بلکه عالوه بر بنابراین سرشت انسان. رسدبه فضیلت اخالقی و خرد می

ارسطو پرورش تن و روان افراد رسالت مدرسه از دید . آگاهی از کارهاي نیک و بد، باید آن را در عمل تجربه کنند

ها به افرادي داراي اخالق و و انسان پذیردکارهاي نیک تحقق میبه ي کسب تجربه و عمل است که در سایه

  ).  1374و مایر،  1393زاده، نقیب(شوند فضیلت تبدیل می

زارشی که تحت ، طی گ21، رئیس قبلی کمیسیون بین المللی آموزش و پرورش براي قرن )1996(ژاك دلور 

کند تا به چهار ستون را زیربناي آموزش و پرورش معرفی می. منتشر کرده است» یادگیري، گنج درون«: عنوان

اي در نهاد هر انسانی نهفته است، بال استفاده باقی کمک آن هیچ یک از استعدادهاي انسانی که همچون گنجینه

 -3یادگیري براي انجام دادن  -2یادگیري براي دانستن  -1: ها عبارتند ازاین بنیان. نماند و به فعلیت برسد
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  ).15: 1375ي فقیهی، دلور، ترجمه. (یادگیري براي زیستن -4یادگیري براي با هم زیستن و 

توان پیوند میان تربیت و کسب فضائل اخالقی هاي هاي تاریخی افالطون و ارسطو به وضوح میاندیشه با تأمل در

ي تعلیم و تربیت نیز آموزش و یادگیري مبنایی ي دلور، صاحبنظر معاصر در حوزهاندیشه را دریافت؛ حتی در

رسالت تربیت، تسهیل توان چنین استدالل کرد که لذا می. براي خوب زیستن، عمل و اخالقی زیستن است

و فضائل اخالقی ها ها بعد ارزشترین آنکه یکی از مهمشرایط رشد و تداوم آن براي شکوفایی استعدادهاست 

ها تأثیر است که بر بهزیستی انسان و ادراك وي از خویشتن و تعامل هر چه بهتر با جهان هستی و نیز سایر انسان

  . اي داردفزاینده

مداوم  تحقق فضائل اخالقی از طریق آموزششود این است که ال دیگري که در پس این ارتباط مطرح میسؤاما 

جا که اساساً شود؟ از آناي و تخصصی چگونه ممکن میهاي حرفهمهارت آموزي و دانشي که بیشتر در حیطه

توان در کنار هاي گذرا و ناپایدار زندگی است چگونه میهایی معطوف به امور مادي و جنبهماهیت چنین آموزش

    ها و فضائل اخالقی آشنا کرد؟با ارزشاي افراد را هاي فنی و حرفهمهارت

یادگیري مادام العمر از این نظر مهم است که به کارکنان، امکان توان چنین گفت که به این پرسش میدر پاسخ 

کند؛ با بهبود بخشیدن آموزش و تحصیل به کاهش فقر کمک می. دهدرقابت در نظام اقتصادي جهانی را می

  . کنند ها قادرند به عنوان اعضاي اجتماع عملتوانایی و استعدادهاي مردم جامعه، آن

ي توان به ساختن سرمایهبدین وسیله میدهد؛ ي اجتماعی را افزایش میو کارآموزي، سرمایه آموزش همچنین

ي به عالوه سرمایه. ي افراد براي توسعه و پیشرفت کمک کردانسانی، افزایش رشد اقتصادي و باال رفتن انگیزه

ي به عالوه سرمایه. فراد براي توسعه و پیشرفت کمک کردي اانسانی، افزایش رشد اقتصادي و باال رفتن انگیزه

شود و تحمل انسان را نسبت به جنسیت، انسانی موجب بهبود آموزش، نتایج بهداشت، درمان و رفاه کودکان می

موجب کاهش  کند؛آزادي مدنی، سطح اقتصادي، عدالت شهروندان را زیادتر می. دهدبرابري نژادي افزایش می

را باید یک رکن اساسی براي توسعه بشمار آورد که  مداوم بنابراین آموزش. شودقاء فرهنگ مردم میجرایم و ارت

: 1386عماد زاده، (بخشد ي اجتماعی را نیز توسعه میدهد، بلکه سرمایهي انسانی را گسترش مینه تنها سرمایه

ي کاربردي و فنی و فارغ از نیازهاي درونی توان آموزش مداوم را به آموزش موضوعات و مهارتهالذا دیگر نمی). 56

ي و متعالی انسان دانست؛ به دیگر سخن رشد اقتصادي و بهبود سطح رفاه از طریق فرآیند آموزش مداوم زمینه

آورد و نه تنها انسان را در شناخت هر چه بیشتر خود و ها، اخالق و فرهنگ را فراهم میتوجه و پرداختن به ارزش

  . شودکند بلکه در بهبود ارتباطات میان فردي نیز مفید واقع میاش یاري میو معنوينیازهاي مادي 

بنیان . ي جامعه کم اهمیت شمردرا براي آیندهو پروش  توان نقش آموزشبه عبارت دیگر امروزه دیگر نمی

ها و به آموختهي پایدار، تعالی انسانیت، صلح و دوستی همگی همبستگی اجتماعی، پیشرفت اقتصادي، توسعه

هاي آموزش، اما آنچه ضرورت دارد بازاندیشی بنیادي در ساختار، شیوه. هاي آموزش و پرورش وابسته استآموزه
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هاي سازماندهی و به ویژه تمرکز بر راهبردهاي یادگیري که به بهسازي آموزش و پرورش منجر محتوي، شیوه

ائمی، آگاهانه و مسئوالنه درگیر یادگیري شود و تعهد خود را اي که فرد در یک فرآیند دبه گونه. باشدمی شود،

  )11: 1386پورشافعی،( ارتقاء دهد» مداوم آموزش«ق ایجاد، تقویت و تثبیت رویکرد نسبت به خودآموزي از طری

تأکید دارند از  گراییحرفهاندوزي و گرایی، مالمادهجدید نظر در راهبردهاي آموزش مداوم به ویژه آنان که بر ت

ها آموزش و پرورش راستین را امري همانطور که ایدئالیست. اهداف فرآیند آموزش مداوم است ضروریات در تحقق

توان گفت این امر خود در واقع به نوعی می. اي خاصکنند، نه آموزشی براي شغل یا حرفههمگانی تلقی می

گرایی و هوس جاه و مقام هاي تربیتی را که از مصرفاريگذگونه هدفشناسی یادگیري مداوم است و آنآسیب

در حالی که ایدئالیستها با آماده ساختن افراد براي امرار معاش و کمک به . طلبدسرچشمه گرفته به مبارزه می

اي را بر اي که آموزش و پرورش حرفهگذاري تربیتیگونه سیاسترفاه اقتصادي جامعه مخالفتی ندارند، ولی با آن

گیرد که گرایی خام از چیزي نشأت میمال اندوزي و حرفه. آموزش و پرورش همگانی مقدم بدارد، مخالفند

بینی و تنگ نظري نامند و آن فقدان جامعیت است که از کوتهها آن را از شرور عصر جدید میایدئالیست

عنوان مانعی بر سر راه رؤیت حقیقی  گرایی را بهها مادهاز زمان افالطون تاکنون ایدئالیست. گیردسرچشمه می

شود اشیاء محسوس حاصل میاي مناسب از عالم این رؤیت راستین بر اثر اتخاذ فاصله. اندواقعیت محکوم دانسته

اندازي وسیع، پردامنه و تؤام با درك همبستگی ها و آمال را در چشمطوریکه انسان بتواند اشیاء، علل، انگیزهبه

شناسی ایدئالیسم موافق باشیم یا نباشیم، مفهومی که از آنکه با اصول مبنایی متافیزیک و شناخت اعم. ها ببیندآن

سرشت، ي پاكگوتک، ترجمه(دهد، هدف تربیتی با ارزشی است انداز و همبستگی ارائه میایدئالیسم از چشم

ها به انسان«حاصل شود که  ي آنان هدف غایی تعلیم و تربیت آن است که اطمینانبه عقیده). 37-38: 1380

هایی را ت و خصلته عادابه تعبیر ارسطویی، آموزش نه فقط مهارت و معرفت، بلک. »افراد تربیت یافته تبدیل شوند

  ).  421: همان(کند العمر تأمین مینیز براي آموزش و پرورش مادام

  

  :گیرينتیجه

مسئولیتهایی را براي » آموزش مداوم«با فرآیند » فضیلتي اخالق مبتنی بر فلسفه«بررسی و تحلیل ارتباط میان 

  :آموزش و پرورش به شرح زیر تعریف کرد

هایی که به انسان کمک کند تا در طول زندگانی خویش بتواند به تعلیم دیدن مستقر کردن ساختها و روش -1

  . و کارورزي خویشتن ادامه دهد

اخالق و هم برنامه هاي آموزش مداوم سعی دارند انسان را به سمت استقالل و کارآمدي و به طورکلی هم  -2

  .در این زمینه هر دو مقوله به یکدیگر وابسته اندکمال سوق دهند 

ي پیشرفت خویش ترین درجه، هم هدف و هم وسیلهمجهز کردن فرد به نحوي که به باالترین و واقعی -3
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  .شودي انواع مختلف خودآموزي میسر میه وسیلهشود؛ که این کار ب

پیشرفت مهارت هاي فراشناختی در آموزش مداوم هدف گذر از یاددهی به یادگیري ست این امر مستلزم  -4

در واقع بر فعال بودن یادگیرنده تاکید .است ...از قبیل نظارت برخویشتن،وقوف به نقاط قوت وضعف خودو

 بسیار نزدیک است و ،دارد تاکیدکه بر فاعل اخالقی داخالق فضیلت مندانه ید رویکرمی شود این امر با تاک

  .هر دو بر فاعل بودن انسان تاکید دارند
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   گرایی، پیشرفت لیبرالیسم،( فلسفی هاي رویکرد و ها نظریه ارتباط بررسی و تحلیل

  مداوم یادگیري و آموزش با...)  و رادیکالیسم انسانگرایی، پایدارگرایی،

  

   ٣برزو موالیی پارده  ،٢ زبیده سارلی، ١محمدرضا سرمدي

  چکیده

بنیان همبستگی اجتماعی، . اهمیت شمرد توان، نقش آموزش و پرورش را براي آینده جامعه کم امروزه نمی

هاي آموزش و پرورش  ها وآموزه پیشرفت اقتصادي، توسعه پایدار، تعالی انسانیت، صلح و دوستی همگی به آموخته

درنتیجه، . کند رسه، براي نیل به چنین اهداف متعالی، نارسا جلوه میهاي دوران مد لیکن آموخته .وابسته است

 و ها نظریه ارتباط هاي سازماندهی و به ویژه تمرکز بر ها، محتوي، شیوه یک بازاندیشی بنیادي در ساختار، روش

 یادگیري و آموزش با...)  و رادیکالیسم گرایی، انسان پایدارگرایی،  گرایی، پیشرفت لیبرالیسم،( فلسفی هاي رویکرد

یک فرایند دائمی، آگاهانه و مسئوالنه، درگیر یادگیري شود و تعهد خود  اي که فرد در گونه به. ، ضرورت دارد مداوم

  . ارتقا دهد» یادگیري مداوم«طریق ایجاد، تقویت وتثبیت رویکرد  را نسبت به خود آموزي از

ضرورت اهمیت و و » یادگیري مداوم«به ویژه  و» یادگیري«، »آموزش«،» تربیت«در این مقاله ضمن بیان مفاهیم 

 گرایی، انسان پایدارگرایی، گرایی، پیشرفت لیبرالیسم،( فلسفی هاي رویکرد و ها نظریه ارتباط بررسی و تحلیلبه  ،آن

  . خواهیم پرداخت تحلیلی -به روش توصیفی مداوم یادگیري و آموزش با...)  و رادیکالیسم

  ، یادگیري مداوم فلسفی، آموزش هاي رویکرد ، ها نظریه :کلیديواژه هاي 

  

  

  
 
   

  

   

                                                 
 sarmadi@pnu.ac.ir، گروه علوم تربیتی ، عضو هیات علمی/ پیام نور تهران جنوب دانشگاه . 1

، گروه علوم تربیتی  ،دانشجوي دکتراي تخصصی رشته فلسفه تربیت/ پیام نور تهران جنوب دانشگاه .2

s.sarly@yahoo.com )مکاتبات نویسنده مسئول(  

 .ي دکتراي تخصصی رشته فلسفه تربیتدانشجو/ پیام نور تهران جنوب دانشگاه .3
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  مقدمه. 1

است،  سازمان و فرد تکوین و رشد هاي روش و پایدارترین ترین اساسی از یکی سازمان کارکنان مداوم آموزش

افزایش  و دانش فراگیري کار، انجام فنون و ها روش افراد، ارتقاء استعدادهاي پرورش به منجر انسانی نیروي آموزش

  .)4،2008رکس(شود سازمان می براي هزینه اتالف از جلوگیري و شغلی هاي مهارت

 و دانش کسب بر عالوه این آموزش از هدف اما .کند می جلوگیري اطالعات شدن کهنه از مداوم هاي آموزش

 نظام از عنوان عنصري به مداوم هاي آموزش )35، ص2008، 5تومی( هست نیز رفتار و تغییر مهارت کسب آگاهی،

 این در که آنجایی از). 73، ص 2008بینقی،  , سعیدي رضوانی( باشد مطرح می بزرگساالن مستمر آموزش

 نیروي بهسازي و ها برنامه این فرایند آموزشی ریزي برنامه در است الزم لذا بینند می بزرگساالن آموزش ها برنامه

 بزرگساالن، آموزش اساس اصول ر) 7،1996، دوگلس1996؛ 6سوانسبرگ( گیرد قرار توجه مورد انسانی بزرگساالن

 .باشد داشته وجود فراگیران همکاري و مدرس بین تدریس حین در باید و آموزش است اساس انتقادي تفکر

 ارزشمند تجارب به باید مدرس این اصول اساس بر. است عملکردي الگوي یک و کننده دارد تسهیل نقش مدرس

 باید یادگیري محیط). 1994، 8گیلیس( کند استفاده یادگیري تسهیل براي آنها از و احترام بگذارد فراگیران

 ذهنی فرایندهاي و جریان تفکر تحریک امکان باز، ارتباطات وجود بر عالوه شکلی که به باشد داشته راحت فضایی

 غیر تهدیدکننده ارزشیابی هاي روش از باید آموزش نوع در این). 2007، 9کالرك و هولمز( باشد فراهم فراگیران

 هايمشاهده مهارت مانند ها،روش از ترکیبی از استفاده با ارزشیابی فراگیران که است ترمناسب و شود استفاده

 و فرایند محتوا، باید نیز برنامه ارزشیابی براي )1996سوانسبرگ، ( گیرد انجام قلم، و کاغذ روش فراگیر، رفتاري

  ).1994گیلیس، (شود ارزیابی آموزشی برنامه یک ارائه روش

به  ،ضرورت آناهمیت و و » یادگیري مداوم«به ویژه  و» یادگیري«، »آموزش«،» تربیت«ضمن بیان مفاهیم  ادامهدر 

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

  . مداوم خواهیم پرداخت یادگیري و آموزش با

  

  مبانی نظري مقاله. 2

تعلیم و تربیت، فعالیتی است مداوم و جامع براي رشد و : از آن جمله. از تعلیم و تربیت، تعاریف گوناگونی ارائه شده است

: 1392صفوي، (راهنمایی افراد در ابعاد رشد  هدایت یا). 24: 1392صفوي، (تعالی انسان، غناي فرهنگ و تکامل جامعه 

                                                 
4 .  Roux, L. 

5 .  Tomey 

6  .  Swansburg RC. 

7 .  Douglss LM. 

8 .  Gillis DA. 

9 .  Clark T, Holmes S. 
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از نظردکتر ). 6:  1363شکوهی، (یعنی اتخاذ تدابیر مقتضی جهت فراهم ساختن شرایط مساعد براي رشد ...تربیت). 35

وقِ به اصلی، متوجه به هدفی و مستلزم طرح و سبم تعلیم و تربیت فعل و انفعالی است میان دو قطبِ سیال که«هوشیار 

تجدید بنا یا سازماندهی «آموزش و پرورش عبارت است از  به عقیده جان دیوئی،). 36: 1363شکوهی، (» اي است نقشه

: 1371اسمیت ، (مجدد تجربه به طوري که به معناي تجربه بیفزاید و توانایی هدایت جریان تجربه بعدي را افزایش دهد 

نگرش انسانی داشته، هدف آن یادگیري و فهم فراگیران باشد، تعلیم هر نوع اقدامات متوالی برنامه ریزي شده اي که «). 52

  :آید که از تعاریف متنوع ارائه شده، چنین برمی). 22:  1378جارویس ، ( شود و تربیت تلقی می

  .است که هم هدف و هم وسیله تعلیم و تربیت است ) متربی(موضوع تربیت انسان  )الف

شماري است و رسالت تربیت، تسهیل شرایط رشد و تداوم آن براي  هاي بالقوه بی ناییانسان داراي ابعاد وجودي و توا )ب

  .شکوفایی استعدادها است 

عمل تربیت مبتنی بر اصول شناخته شده اي است که مبتنی بر تعامل معلم و دانش آموز است که بخش عمده آن بر  )ج

  .استوار می شود) تدریس(آموزش 

است » یادگیري«هاي تربیتی، معطوف به ها و کوشش اساساً، تمامی کشش. وف به یادگیري استبرآیند عمل تربیت، معط )د

جویی است که  رسالت حقیقیِ تربیت پروراندن انسان پرسش«در واقع . یادگیري که در جهت رسالت انسانی تربیت باشد

ی خود و دنیاي متغیري که در آن زندگی خواهد راه تکامل همه جانبه خود را هموار سازد و به رموز فردي و اجتماع می

هاي دیگر مرتبط شود، زندگی دهد، زندگی کند و زندگی خود و  تا آنجا که ممکن است آشنا شود، با دنیا و انسان ، کند می

ق هایی است که انسان را در این فراگرد خال ها و فعالیت تعلیم و تربیت جمیع پدیده. دیگران را با عشق و دانش شکوفا سازد

تر ببیند و هنر دیدن، عشق ورزیدن، آفریدن، هنرمند بودن و  تر و آگاهانه دهد تا دنیا را روشن یاري و به وي اجازه می

هایی دارد که از آن جمله  در این فرایند، تربیت نیاز به مکانیزم). 1356پتروفسکی و دیگران، (» زیستن را به او بیاموزد

، 11، راهنمایی10انگیزش«برتون، آموزش را . دمت یادگیري و در نتیجه تربیت استآموزش، ابزاري در خ. است» آموزش«

کند و  براي یادگیري انگیزه ایجاد می انگیزش. )4، ص1992، 14چاوهام( کند تعریف می» یادگیري 13و تشویق 12جهت دهی

جویی در وقت و افزایش توان  دهی باعث صرفه جهت. دهد هاي جهت داده، سوق می هاي اتفاقی را به سوي فعالیت فعالیت

ها و دانش به منظور سازگاري با محیط بیرونی  ها، نگرش هاي جدید، مهارت راهنمایی براي توسعه توانایی. شود یادگیري می

بنابرآنچه گفته شد، رسالت نظام آموزشی نه . کند تشویق یادگیرنده را در کسب حداکثر یادگیري کمک می الزم است و

است که تبلور و تجلی واقعی آن در یادگیري » یادگیري«دهی به  دن امرآموزش بلکه اساساً غنابخشی ومعناصرفاً سامان دا

  .مداوم است

  

  مرور پیشینه ها. 3

اثربخشی آموزش مداوم در آموزش عالی به عنوان «در مطالعه اي تحت عنوان ) 1392(و همکاران  شاهی -

که بکارگیري صحیح آموزش مداوم در موسسات آموزش عالی، در بهبود ارتباط  دننتیجه گرفت»  سازمان یادگیرنده

                                                 
10 . Stimulation 
11 . Guidance 
12 . Direction 
13 . Encouragement 

14 . chauham  
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هاي رسمی و آموزش در محیط کار تأثیر بسزایی دارد که این امر به نوبه خود کشور را در داشتن  بین آموزش

 .دهد سطح مناسبی از اقتصاد سالم و توسعه اجتماعی و داشتن استانداردهاي زندگی عالی، یاري می

 آموزش هاي برنامه در انگیزش جایگاه و مفهوم در مطالعه اي تحت عتوان بررسی). 1390(ژنی و همکارانبی  -

 و رفتار در را مطلوب تغییرات که است این آموزشی فعالیت هر نهایی بزرگساالن به این نتیجه رسیدند که هدف

 در تفاوت دلیل ترین مهم. نیست تغییرات این پیدایش جز یادگیري چیزي و آورد وجود به فراگیران تجارب

 یک انگیزش که شود می ناشی آنجا از انگیزش به توجه ضرورت .شود می انگیزش مربوط عامل به یادگیري عملکرد

 افراد شخصیت و ذات به دیگر سوي از و داشته مستقل تفکر و اراده نزدیک با اي رابطه و است انتزاعی اي مسأله

 به بودن حساس و شناخت و آگاهی داشتن همچون مواردي توجه به بزرگساالن انگیزه تثبیت در .است مربوط

 بزرگساالن بیشتر مشارکت آن در که تدریسی روش از استفاده .است ضروري فراگیران عالیق و نیازها ها، خواست

 موضوع همچنین .شود می یادگیري براي بزرگساالن افزایش انگیزه موجب است مدنظر آنان تجربیات از استفاده و

 در مربی یا آموزشیار .باشند فراگیر کنونی وضعیت بر اساس که شوند تهیه طوري باید یادگیري تجربیات و آموزش

 خود از تصور «مسئله به باید ابتدا بهتر، براي یادگیري بزرگساالن برانگیختن منظور به خود، کالسی هاي فعالیت

 و نزدیک اي رابطه یادگیري و و خالقیت خود از فرد تصور میان که است شده ثابت زیرا باشد داشته توجه»

 .دارد وجود مستقیم

طراحی، اجرا و سنجش اثربخشی آموزش "در مطالعه اي تحت عنوان ). 1391(ابراهیمی کوشک مهدي، سمیه -

میانگین نمرات  : به این نتیجه رسید که "ي سازنده گرایی در جامعه پزشکان مداوم مبتنی بر وب بر اساس نظریه

فراگیران در گروه آزمایش در همه زیر مولفه هاي رضایت به جز محتوا و در همه زیر مولفه هاي نگرش به طور 

همچنین در متغیرمیزان یادگیري نیز میانگین نمرات گروه . معناداري باالتر از میانگین نمرات گروه کنترل است

ها نشان دهنده این است که فراگیران در گروه  این یافته. ر بودآزمایش به طور معنا داري از گروه کنترل باالت

آزمایش رضایت بیشتر، نگرش مثبت تر و میزان یادگیري باالتري نسبت به گروه کنترل داشته اند؛ لذا می توان 

هاي یادگیري مبتنی بر وب در آموزش مداوم پزشکی،  گرایی در محیط یجه گرفت که کاربست نظریه سازندهنت

  .گرداند ش را از اثربخشی باالتري برخوردار میآموز

  

  شناسی مطالعه روش. 4

 ،ها نامه پایان ،بدین صورت که محقق با جستجو در کتب. اي است روش پژوهش توصیفی تحلیلی و ازنوع کتابخانه

  .هاي معتبر و مرتبط با موضوع پژوهش به توصیف و تحلیل آن پرداخته است سایت ،مقاالت

  

   هایافته. 5

  مفهوم یادگیري مداوم
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یادگیري «، 16»یادگیري مادام العمر«، 15»یادگیري دردوران زندگی«:تحت عناوین دیگري مانند یادگیري مداوم،

یادگیري مداوم چیست؟ آیا یک روش است و یا یک ابزار؟ مقصد است یا فرایند؟ و . هم آمده است17»مستمر

یادگیري مداوم، داراي کلیتی است که همه  ها باید گفت، سشدر پاسخ به این پر باالخره محدوده آن کدام است؟

هاي یادگیري خارج از مدرسه را با محیط  گیرد و در پی آن است تا محیط سطوح و مراحل سنی را در برمی

یادگیري مداوم بیانگر آن است که . یادگیري درون مدرسه ارتباط دهد و مرزهاي تصنعی یادگیري را از بین ببرد

. بالقوه یک محیط یادگیري است و در نتیجه مدرسه دیگر جایگاه منحصر تعلیم و تربیت نیست ، هر محیطی

این نوع آموزش، . گیرد آموزش مداوم داراي جامعیتی است که کلیه اجزا و عناصر آموزشی و پرورشی را در برمی«

، لذا باید  ایجاد می شودنظام آموزشی خاصی نیست، بلکه بستري است که هر طرح آموزشی جامع بر مبناي آن 

  ).19:  1373ابراهیم زاده ، (» زمینه ساز پیشرفت و توسعه هر یک از اجزاي تشکیل دهنده نظام تربیتی باشد

ماهیت حقیقی در این نوع آموزش، تربیت آن گونه انسانی است که بیاموزد چگونه نیات و افکار خود را بیان کند ، 

انسان، موجود . د و هر چه بیشتر شخصیت واقعی خود را بازیابد و بازنمایدچگونه محیط را مورد پرسش قرار ده

اي است که فقط با برخورداري از آموزشی که سمت و سويِ آن یادگیري دایمی و همه جانبه باشد به  کامل نشده

، به  یابدبدین لحاظ آموزش و پرورشی که بر مبناي فلسفه آموزش مداوم ایجاد و گسترش .  شکوفایی خواهد رسید

) 1981(گراس. هاي بالقوه وجود انسانی را مورد توجه قرارخواهد داد تحقق رساندن هستی وشکوفایی همه توانایی

یادگیري مداوم، رشدي است که جهت آن را خود شخص تعیین می «نویسد  در تعریفی از یادگیري مداوم می

تنها ثروت واقعی که فرد از کف نخواهد .  جدیدهاي  ها و توانایی کند، یعنی فهم خویش و جهان و کسب مهارت

شعف و شورآگاه  ، آموختن مداوم، یعنی فرح و شادمانی نحوه کار با اشیاء. ، سرمایه گذاري بر روي خود است  داد

  ).86: 1372فرجامی،(» هاي تازه جهان، لذت ساختن چیزي به تنهایی یا با دیگران شدن از برخی زیبایی

یسیون بین المللی توسعه تعلیم و تربیت، پس از اتمام گزارش تحقیقی خود که درکتاب رییس کم 18ادگارفور

پتروفسکی و دیگران (موضوع یادگیري مداوم غافل نمانده است  آمده است، از» 19آموختن براي زیستن«ارزشمند 

در طول عمر را داراي این مزیت ارزنده بودکه مفهوم آموزش ) 1972( این گزارش در زمان خاص خود). 1365، 

در شرایطی که نظام آموزشی سنتی با چالش هاي متعددي مواجه بود، به خوبی نشان داد؛ مفهومی که هنوز پس 

، رییس قبلی 20ژاك دلور. ازگذشت یک ربع قرن، محور اساسی و چالش آموزش وپرورش باقی مانده است

» 21یادگیري ،گنج درون«: تحت عنوان، طی گزارشی که 21کمیسیون بین المللی آموزش و پرورش براي قرن 

                                                 
15 . Learning Throughout life 
16 . Life Long Learning 

17 . Continuing Learning 
18 . Edgar Four 
19 . Learning to Be 
20 . Jacques Delors 
21  .  Learning : The Treasure Within 
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کند تا به کمک آن هیچ یک از  بناي آموزش و پرورش معرفی می چهار ستون را زیر .منتشر کرده است) 1996(

. اي درنهاد هر انسانی نهفته است، بالاستفاده باقی نماند وبه فعلیت برسد استعدادهاي انسانی که همچون گنجینه

  : ها عبارتند از این بنیان

یادگیري براي . 4؛ 24یادگیري براي باهم زیستن. 3؛ 23یادگیري براي انجام دادن. 2؛  22یادگیري براي دانستن

وایتهد، نیز با بی مرز تلقی کردن جهان بر این باور است که انسان یک هستی زنده است ). 1375دلور، ( 25زیستن

او باید از جمیع فرصت هاي فراهم . هدایت کند وي را برانگیزد و» خود یادگیري«و آموزش و پرورش الزاماً باید 

هاي محدود »بودن«آمده در سراسرعمراستفاده کند و به منزله یک فرآیند، انسان را از وضعی به وضع دیگر و از 

 .یادگیري مداوم ،خوداتکایی ،یادگیري و خودآموزي در طول زندگی است.هاي نامحدود ، مبدل سازد » شدن« به 

 .د طوري تربیت شوند که به مطالعه عادت کنند و آن را یکی از اساسی ترین نیازهاي خود بداننددانش آموزان بای

درنتیجه، آموزش مداوم نه روش و نه ابزار بلکه یک  .آموزي است یادگیري مداوم ،در حقیقت نوعی تعهد به خود

  .فرایند کلی است و روح آموزش ، یادگیري و در نتیجه تربیت است 

  

  ضرورت یادگیري مداوماهمیت و 

نام برده » 26انفجار اطالعات« ، پدیده اي است که از آن تحت عنوان چالشی که انسان امروزي با آن روبرو است

. نظران قرار گرفته است آثار این تغییرات و تحوالت دست مایه کار بسیاري از نویسندگان و صاحب. شود می

پرسش نخست . کند ناپذیر می ن، طرح دو پرسش اساسی را اجتنابنظر از بیان ابعاد این تحوالت، نتیجه آ صرف

ها بر نظام آموزشی چیست؟ و دوم پرسش آن است که، نظام آموزشی  این است که، آثار این تحوالت و دگرگونی

  :چگونه با این چالش باید روبرو شود؟ در پاسخ به پرسش اول ، سه اثر عمده قابل ذکراست 

دانیم  ها صرفاً بدین معنی است که ما نمی مقیاس انباشت دانش در همه زمینه: 27ناییانباشت بیش از حد دا. 1

توان  باید انتقال یابد را چگونه انتخاب کنیم؟ چگونه سیل اطالعات را می) دانشجویان(آموزان  آنچه به دانش

  ؟ هایی باید آنها را انتقال داد بندي کرد؟ چگونه و با چه شیوه طبقه

با گسترش . این پدیده حاکی از آن است که سیل اطالعات، دایم در حال نو شدن است:28مانیپدیده ناهمز. 2

آن   29ایده ها اصالح می شود، به گونه اي که حتی با بازآموزي، امکان به روز کردن. دانش جدید و کهنه شدن آن

  .دشوار است

                                                 
22 . Learning to Know 

23 . Learning to Do 
24 . Learning to Live Together 
25 . Learning to Be 

26 . Knowledge Explosion 

27 . Plethora of Knowledge 
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آموزند که ازنیازهاي فردي واجتماعی به برمبناي این ویژگی دانش آموزان مسایلی را می : 30نامناسب بودن.  3

کینگ (حتی آموزش هاي فنی حرفه اي در اغلب موارد افراد رابراي نیاز بازارکار آماده نمی سازد. دور است

  ).248: 1374واشنایدر،

د دانش اما در پاسخ به پرسش دوم، نظام آموزشی دو راه دارد ، یا باید خود را از تغییرات دور نگهدارد یا باید بتوان

. راه حل نخست نه منطقی و نه امکان پذیراست. آموزان را براي مقابله و مواجهه با تغییرات مهیا ومجهز کند

منطقی نیست، چرا که واقعیت حجم تغییرات وماهیت شتابنده آن را نمی توان انکار کرد و امکان پذیرنیست، زیرا 

ا تصور این که نظام آموزشی نیاز به مواجهه با تغییرات لذ. مرزهاي ارتباطی عصر جدید را نمی توان کنترل کرد

ندارد و یا نباید تغییر کند ، اشتباه است لذا قسمت اعظم این تغییرات ضرورتاً باید، نه به قصد آراستن نظام و آن 

هم براي دنبال کردن اهداف کهنه ، بلکه به یک جهت و هدف بی تناقض و منطقی هدایت شود که این ضرورت 

دنیاي آینده به افراد کم سواد یا بی سواد نیاز ندارد که کارهاي تکراري انجام «به بیان تافلر . ي پیشر و استدنیا

دهند، به افرادي نیازمند است که بتوانند به داوري هاي مهم و دقیق دست بزنند و راه خویش را در محیط هاي 

تافلر ، (ر حال تغییر است ، تمیز و تشخیص دهند تازه پیدا کنند و بتوانند روابط جدید را در واقعیتی که د

به عنوان یکی از کلیدهاي ورود به قرن بیست و یکم تلقی » یادگیري در طول زندگی«از این رو مفهوم ). 1372

  .شده است که نیل به آن مستلزم، راهکارها و عملی کردن آن است

  

  32به فرآیندمحوري 31گذر از رویکرد نتیجه محوري

این شیوه در گذشته به دلیل عدم . بوداستوار » گرفتن«و » دادن«آموزش در عملکرد سنتی خود، بر اساس 

دادن و انتقال دادن اطالعات به  کرد که نقش عمده وي در یاد گستردگی دانش، معلم را تنها منبع تصور می

شیوه یاددهی و انتقال مفاهیم از  عصر حاضر، آور دانش در لیکن با افزایش حجم شگفت .شد فراگیران خالصه می

» یادگیري«به » دهی یاد«رو تحول و تبدیل  از این.  کند جانب فردي دانا و توانا به فراگیران، مصداق پیدا نمی

آموزش و پرورش باید به فرد بیاموزد . این گذر مستلزم آن است که فرد شیوه آموختن را بیاموزد.  یابد ضرورت می

بندي مجدد نماید؟ صحت آن را  بندي و طبقه ؟ چگونه مطالعه کند؟ چگونه دسته کجا بیابدکه اطالعات را از 

اي بنگرد و  بسنجد؟ چگونه از امر عینی به مجرد و از مجرد به عین رجعت کند؟ چگونه مسائل را در جهت تازه

صورت مفعول خارج و به  بدین ترتیب فرد بدون آن که از تعلیم گرفتن باز ایستد، از چگونه به خود بیاموزاند؟

دیگر پذیرنده صرف مطالب نیست، بلکه خود در فرآیند یادگیري، به صورت فعال، دخل و . شود فاعل مبدل می

                                                                                                                                                    
28 . Anachronism 

29 . Up- to - Date 

30 . Unsuitability 

31  .  Product - Oriented 

32  . Process - Oriented 
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چنین چشم اندازي، ضرورت اجتناب ناپذیر عصر فعلی . یابد کند و بر شیوه یادگرفتن خود، استیال می تصرف می

تواند بخواند، بلکه کسی است که یاد نگرفته است که  که نمی سواد کسی نیست در آینده بی«در نتیجه، . است

آموزش متکی بر انتقال صرف محتوا و موضوعات ثابت، دیگر مناسب حال و  .)1372تافلر ، (» بگیرد چگونه یاد

است این موضوع که روح یادگیري » 33یادگیري چگونه یادگرفتن«آینده نیست، آنچه بیش از همه مورد نیازاست 

بدین دلیل، . هاي سریع آینده ممکن سازد تواند امکان سازگاري فرد را با دگرگونی ، می دهد ا شکل میمداوم ر

 …آموزش خویش مبدل سازد » فاعل«بیرون آورده و به » مفعول«آموزان را از صورت  مدارس آینده باید دانش«

 دشوارترین بنیادي، دگرگونی این شود، مبدل » خویشتن« تربیت و تعلیم به باید » دیگران« تربیت و تعلیم

 و پتروفسکی(» شود می مطرح پرورش و آموزش براي ویژه به علمی انقالب آینده هاي دهه در که است اي مسئله

» چه«بیندیشند نه اینکه » چگونه«نظام آموزشی باید به دانش آموزان بیاموزاند که ). 124: 1356 دیگران،

اندیشیدن اگر چه یک فعالیت ذهنی .  ها است تر از حفظ کردن اندیشه مهمنحوه اندیشیدن به مراتب . بیندیشند

البته . ، عملی است که نیازمند هدایت و تربیت است خیزد، ولی چگونه اندیشیدن است که از سرشت آدمی برمی

لم را معلم ع. وظیفه معلم، وظیفه قابله است«این فرایند، به معناي کاهش نقش معلمان نیست، به بیان سقراط 

کار .  کند هاي خالقیت به منزله میانجی عمل می ، بلکه کارگزار ارتباط است و میان شاگرد و سرچشمه آفریند نمی

مایر، (» اساسی وي آن است که به شاگرد بفهماندکه در درون خود نیرویی داردکه مدخل روشنگري او است

فعلی که گرفتار آن » نتیجه محوري« آموزشی از  توان امیدوار بود که نظام با چنین رویکردي می).  49: 1374

  . است هدایت شود» شیوه یادگرفتن«که متکی بر » فرآیند محوري«، به  است» یاددهی«آمده و متکی بر 

  

  مداوم یادگیري و ارتباط نظریه لیبرالیسم با آموزش

صاحبنظران تعلیم و تربیت لیبرال، عنصر عقلی را ارزشمندترین خصیصه انسانی تلقی می کنند و بر این باور 

ي صحیح به کار ببرد، آنگاه به شناخت واقعی پدیده ا خواهد رسید و  هستند که اگر آدمی این عنصر را به گونه

اسطه تجلی هاي ظاهري وجود چیزها، به الگوي در واقع انسان می تواند به و. نهایی را درك خواهد کرد واقعیت 

  ).55، ص1379خالقی،. (کلی وجود و درك هماهنگ بین امور مختلف و طرح جامع آنها نایل شود

اندیشمندان تعلیم و تربیت لیبرال به طور کلی معتقد هستند که عقل تعلیم یافته، عقلی است که نگرشی مرتبط 

ظران تعلیم و تربیت لیبرال بر ویژگی هایی مانند پرورش تفکر انتقادي، صاحبن. و به هم پیوسته از امور دارد

عقالنیت یا پرورش ذهن در همه ابعاد، کسب دانش به خاطر دانش، پرورش فرد آزاد، فقدان تبعیض در قانون، 

  .کنند تکثیرگرایی عقیدتی و همگانی بودن تعلیم و تربیت تاکید می

، باید استعداد خود را براي خلق پندارها و میدان دادن به تخیل و آینده  دآموزش و پرورش در رهیافت پایدار خو

پذیر  نگري که ریشه در تخیل دارد، بدان معنا است که ما باید انطباق مفهوم آینده. نگري دانش آموزان توسعه دهد

                                                 
33 .  Learning by Doing 
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هر قدر که آهنگ زندگی و . از این رو باید دانش آموز، خود را در برابر یادگیري مداوم متعهد بداند. باقی بمانیم

شود و ما  تحوالت آن سریع تر میشود، همان قدر امکانات آینده با سرعت بیشتري به واقعیت کنونی تبدیل می

هاي خود را  ناچار خواهیم شد براي فکر کردن به آینده نیروي بیشتري را به مصرف برسانیم و افق ذهنی و بصیرت

راه . آوریم رویم، بلکه جایی است که آن را به وجود می ست که بدانجا میآینده مکانی نی«: چرا که. گسترش دهیم

اند وساختن آنها، هم سازنده راه را  شود ، یافتنی و کشف کردنی نیستند، بلکه ساختنی هایی که به آینده ختم می

  ).108:  1384یونسکو ، (» کند و هم مقصد را دگرگون می

  

  مداوم یادگیري و آموزش دیویی با گرایی پیشرفتارتباط نظریه 

یادگیري را اصوالً باید جریانی دانست که با مشعل عالقه و . هاي مهم فرآیند یادگیري، انگیزه است یکی از مؤلفه

گذارد،  این شعله هرگاه ضعیف شود آثار منفی قابل توجهی بر یادگیري می. یابد شود و تداوم می انگیزه روشن می

انگیزه همانند تفکر امري طبیعی است اما . تواند موجد عالقه و انگیزه در فرد شود ضمن این که یادگیري نیز می

اي سازمان یابد که موجبات شادي و نشاط حاصله از  گونه فرآیند آموزش باید به. نیازمند هدایت و تربیت است

اساس .  خواهند آمد در جستجوي یادگیري بر» خود«در این حالت آنان، . ، را در فراگیر به وجود آورد یادگیري

، تجربه موفقیت و شوق حاصل از آموختن را با یادگیري پیوند دهد  آموزش مداوم نیز آن است تا شادي و امید

تواند موجب  اي به یاد ماندنی و شیرین تداعی شود و این می اي که تجربه یادگیري همواره به صورت خاطره گونه به

دیوئی در بحث  .نظران تربیتی است جمله مباحث قابل توجه صاحب عالقه وانگیزه از. تداوم یادگیري شود

گوید  دیوئی می. عالقه به نظر دیوئی یعنی مجذوب چیزي شدن. گرایی، موقعیت آن را تحکیم بخشید پیشرفت

، که هم حضور دارد و هم  هایی از آن خودش اصل اساسی این است که کودك همیشه موجودي است با فعالیت«

 1368کانل ، (» ، بیرون کشیده شوند یا به ظهور رسانده شوند ین جهت الزم نیست که القا شوند، ازا ضرورت

عالقه، نیروي پویاي فعالیتی است که . عالقه، حلقه رابطه میان ذهنیت انسان و موضوع مورد توجه او است. )172 :

، ذهنیت و موضوع از هم قابل  باشددر جایی که عالقه واقعی حضور داشته . شخص را از دل و جان درگیر می کند

البته باید به این .  در جریان یادگیري، فرد باید درگیر چیزي شود که با عالیق وي ارتباط دارد. تفکیک نیستند

تواند در جریان  ، او نمی واقعیت توجه شود که یادگیرنده داراي رشد کافی براي تشخیص اهداف مهم نیست

زمانی که فراگیرنده در . بلکه نیازمند راهنمایی و هدایت از جانب معلمان است ، باشد یادگیري، داور نهایی کار خود

پردازد، حضور معلم  هاي خود می رود و به بازسازي دائم رغبت جهت فراگرفتن محتواي منطقی درس پیش می

ن قرار دهد و به قدرت آموزا هاي خود را در اختیار دانش معلم واقعی کسی است که در این راه تجربه . ضرورت دارد

  ). 10:  1356، پتروفسکی و دیگران («  ، سوخت کافی برساند اشتعالی که در او به وجود آمده است در طول مدت

ترین راه زندگی افراد جامعه،  عاقالنه به عنوان یک ایده اجتماعی ونیز دموکراسی دیویی همچنین معتقد است که 

آموزان را براي یک جامعه  دانش به عبارتی گویاتر، نظام آموزشی باید .نظام آموزشی به وجود آید باید در

نگاه دیوئی به . گرایی موردتوجه خاص قرارگرفته است این موضوعی است که در پیشرفت .دموکراتیک آماده کند
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 آنکه پرورش دموکراتیک، بی دیوئی ازآموزش و تصور« .دموکراسی چیزي بیش از نوع حکومت و رژیم سیاسی است

شناسی  شناسی و جامعه اي باشد، تصوري مبتنی بر معرفت نهادهاي سیاسی ویژه مریکا یاآمختص شکل حکومت 

به عقیده دیوئی، دموکراسی در ). 141:  1382گوتک، (» دهد گري تشکیل می است که خصیصه آن راروح آزمایش

در درجه اول یک «دموکراسی ). 64:  1377نلر،(» معاضدت است زندگی مشترك وتوأم با تفاهم و«وهله نخست 

اي است که در  دموکراسی شکل رابطه). 180: 1368کانل ، (» شیوه زندگی جمعی و یک شیوه انتقال تجربه است

ترین و آزادترین فعل و انفعال درمیان اعضاي جامعه وجود دارد و آموزش و پرورشِ حقیقتاً دموکراتیک،  آن کامل

هر نوع مانعی که سد راه تعامل گروهی شود، به  .مدار قابل تحقق است وشگرا یا کا در محیط مدرسه آزمایش

اي را که به راستی  گرایی مشترك جامعه کند و هر نوع استثمار انسان، روحیه تجربه مشارکت گروهی خلل وارد می

اعی به از این رو، دموکراسی، یک وضعیت جامعه است که در آن روابط اجتم. کند دموکراتیک باشد، تضعیف می

در این جامعه، اهداف را نه یک قدرت خارجی بلکه خود تعیین . شود شود و هدایت می طور منصفانه متوازن می

اي که انواع  جامعه. لذا هدف آموزش و پرورش را باید در درون روند دموکراتیک زندگی جستجو کرد. کند می

کند، آگاهانه و همواره سرگرم بازسازي  میبیشتري از منافع مشترك و متقابل میان اعضاي خویش را ترغیب 

هاي خویش است تا براي همه اعضاي خود امکانات بیشتري را براي دستیابی به یک زندگی پربارتر فراهم  فعالیت

لذا اهداف آموزش و پرورش و اهداف جامعه . سازد و این دقیقاً وظیفه آموزش و پرورش دربسط دموکراسی است

جامعه چون دموکراتیک است، آموزشی است و آموزش وپرورش خود، بنیانی براي . دموکراتیک، یکسان است

براي آن . آموزش و پرورش به یکدیگر وابسته اند گرایی، دموکراسی و از دیدگاه پیشرفت. جامعه دموکراتیک است

تقا در حاکمیت مدرسه باید باعث پیشرفت و ار. که مدرسه بتواند دموکراسی را بیاموزد خود باید دموکراتیک باشد

آموزان و کارکنان و سهیم شدن همگان در تجربه تربیتی  آموز، بحث آزاد عقاید، برنامه ریزي مشترك دانش دانش

براي نیل بدین هدف شرط نخست آن است که محیط . حد و حصر نیست شود؛ البته این به معناي آزادي بی

چنین تعلیم و تربیتی . اهیم و عمل دموکراتیک باشدمدرسه و فرآیند فعالیت هاي آموزشی، خود برخوردار از مف

باید احترام به شخصیت افراد ، پذیرش آنان ، توجه به تفاوت هاي فردي، ایمان به استعدادها و کوشش در جهت 

  . سازي رشد آن استعدادها و نیز روش همکاري و مشارکت را، سرلوحه عمل قرار دهد زمینه

  

  

  

  مداوم یادگیري و آموزش ایدارگرایی باپارتباط نظریه 

عده اي نیز بر این  .یک مکتب تربیتی است که متاثر از مکتبهاي ذهن گرایی و عقل گرایی استپایدارگرایی 

هر چه هست این مکتب . اعتقادند که مبانی فکري پایدارگرایی ازفلسفه واقع گرایی کالسیک متاثر شده است

مکتب درآمده و به معنی توجه و عالقه مندي به امور جاودانی و تلفیقی از مکتبهاي متفاوتی است که بصورت یک 

به اصول مطلق و  این مکتب بر خالف مکتب پیشرفتگرایان که توصیه و تاکید به نوآوري و تغییر دارند، .ابدي است
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از  تر ثبات،واقعی اصحاب این مکتب معتقدند که علی رغم تغییرات شدید و گذراي اجتماعی، .ثابت پایبند هستند

 .ازاین رو پیروي از مسائل ثابت نیز به عنوان یک آرمان مطلوب در این مکتب محسوب می شود .تغییر می باشد

 .به عقیده پیروان این فلسفه تربیتی طبیعت آدمی از آغاز خلقت تغییر نیافته است )1384،114سلطان القرایی،(

پایدارگرایان روي کاربرد خرد  .ته مواجه بوده استزیرا انسان امروز با همان مسائلی مواجه است که انسان گذش

هاي اساسی خود را خردمندانه  تاکید می کنند و می گویند محصالن باید یاد بگیرند که چگونه انگیزه ها یا تکانه

کار آموزش و پرورش این نیست که محصالن را با جامعه یا روند معاصر سازگار کند بلکه باید ایشان  .کنترل کنند

  )1377،428شعاري نژاد،( .ا حقیقت خارجی سازگار کندرا ب

  

  مداوم یادگیري و گرایی با آموزش ارتباط نظریه انسان

و همچنین توانا  آزاد بودن، خالق بودن، ، گرایی برروي تجربیات زمان حال و ارزش وجودي کل انسان دیدگاه انسان

  : گیرد گرایی از دو دیدگاه فلسفی ریشه می انساندیدگاه .  کند بودن انسان براي حل مشکل خود تاکید می

هاي وجودي او و  هاي جدیدتر مشخص، وضعیت که رویکردي است براي درك تجـربه ، شناسی وجودي اول روان

  .نیاز به تمرین آزادي در یک جهان پر هرج ومرج

عبارت دیگر هرفردي داراي به .  کند هاي خصوصی افراد تاکید می دوم رویکرد پدیدارشناختی است که بر تجربه

  .دنیاي مخصوص خود است و واقعیت براي هرفرد چیزي جزء همین دیدگاه مخصوص او نیست

هاي پدر معنوي خویش، آبراهام مزلو  از هر کس دیگري مدیون اندیشه شناسی انسانگرا بیش بدون تردید روان

این نیازها معموالً در قالب یک . شود انگیخته میمزلو برآن بود که رفتار انسان توسط سلسله مراتب نیازها بر .است

ري و پذی گیرند؛ نیازهاي فیزیولوژیکی، ایمنی، تعلق شود که از قاعده تا رأس به این ترتیب شکل می هرم ترسیم می

  ).532- 533، ص 1386شولتز، (محبت، احترام و خودشکوفایی 

مسلماً حصول نیازهاي رأس . از نگاه مزلو این نیازهاي پنجگانه ذاتی هستند، ولی نحوه ارضاي آنها اکتسابی است

براي مثال فردي که نیازهاي فیزیولوژیکی او ارضا نشده است، تمایلی . تر است هرم مستلزم تحقق نیازهاي پایین

  . به ارضاي نیاز به احترام ندارد

  : براي نیازها در نظر گرفته است که عبارتند ازمزلو چند ویژگی اساسی 

 همچون نیاز به خود هاي باالتر تر قرار دارند مانند نیازهاي فیزیولوژي نسبت به نیاز نیازهایی که در سطح پایین )1

  .شکوفایی مقدم بوده و از نیرومندي و قدرت بیشتري برخوردارند

پذیري و احترام متعلق به دوران نوجوانی  نیازهاي فیزیولوژیکی و ایمنی مربوط به دوران کودکی، نیازهاي تعلق  )2

 . شود و نیاز به خود شکوفایی در میانسالی پدیدار می
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کند در حالی که  شود، فرد را با بحران مواجه می نامیده می 34تر که نیازهاي کمبود عدم ارضاي نیازهاي پایین  )3

 . تعویق انداختن ارضاي نیازهاي باالتر، بحران به دنبال نداردبه 

هر چند ارضاي نیازهاي باالتر براي بقا چندان ضروري نیست، اما ارضاي آنها موجبات رشد و بالندگی فرد را  )4

 . معروف هستند 35آورد و به همین دلیل به نیازهاي رشد یا هستی فراهم می

تحصیل   توان در دانشجویان و ترك را می 1960هاي دهه  گرایی در سال و ماده گرایی موج نارضایتی از نفوذ ماشین

کردند و  هاي خود تأکید می این گروه بر تحقق قابلیت. معروف بودند مشاهده کرد 36هاي آن زمان که به هیپی کرده

 دادند  جویی و مغتنم شمردن زمان حال را مورد توجه قرار می اصل لذت

 .است) اجتماعی، اقتصادي و سیاسی(تر مستلزم شرایط مناسب بیرونی ارضاي نیازهاي باال  )5

نکته قابل توجه این است که هر چند توجه به سلسله مراتب این نیازها ضروري است، ولی به آن معنا نیست   )6

به همین دلیل مزلو درصد نزولی ارضا را . که ظهور یک نیاز مستلزم تحقق صددرصدي و کامل نیاز قبلی باشد

  ).123، ص1386 ،شولتز(. ي هر نیاز بیان کرده استبرا

ازپیش  هاي عالی انسان، آزادي اراده، خالقیت فردي بیش گرا بر تجربه هشیار، انگیزه شناسی انسان جنبش روان )7

هاي اصلی این جنبش  شناسی انسانگرا حاکی از این مطلب است که زمینه نگاهی به پیشینه روان. کرد میتأکید 

شناسی گشتالت است  براي مثال فرنز برنتانو که از منادیان روان. ها پیش از آغاز رسمی آن مطرح شده است سال

باید مورد بررسی » یی مولکولیمحتوا«و نه به عنوان » کیفیت یکپارچه«معتقد بود که هشیاري در قالب یک 

 . شناسی قرار گیرد روان

یسم زاییده شرایط پس از رنسانس در تاریخ باختر است و مهم ترین ویژگی هاي آن را می توان باز گرچه اومان

یافتن اعتماد به نفس و خودباوري و تکیه بر توانایی جسمانی و روانی انسان براي تامین سعادت این جهانی 

اما فلسفه انسان گرا در آموزش و یادگیري مداوم با توسعه فلسفه ). 102ص ،1381 ،دان کار(دانست 

 ،سارتر ،اگزیستانسیالیزم و روان شناسی انسان گرا ارتباط تنگاتنگ دارد و نوشته هاي فیلسوفانی چون هایدگر

نولز و مک . موثر بوده اند فروم و آلپورت در تشکیل آن ،راجرز ،بوبر و روان شناسان موج سوم مانند مزلو ،کامو

به نظر اومانیست ها ماهیت انسانی مثبت است و هر شخص داراي استعدادهاي نسبتا . کنزي هم انسان گرا هستند

صرفنظر از  ،موجودات انسانی منحصر به فرد هستند و حقوق اساسی آنها همه جا یکسان است. نامحدودي است

تسهیل خودگردانی و  ،این فلسفه بر رشد شخصی). 1999 ،زادرا(  جامعه یا فرهنگی که در آن زندگی می کنند

اي دار ،فراگیران خودگردان. معلم تسهیل گر یادگیري است. خودشکوفایی در فرآیند یادگیري تاکید می کند

  .ول یادگیري هستندانگیزه باال و درونی و مسئ

  

                                                 
34 .  deficiency needs 

35 .  growth or being needs 

36  . hippie 
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  مداوم یادگیري و با آموزش ارتباط نظریه رادیکالیسم

. به معناي ریشه و بنیاد است، اصطالحی است که به گرایش تند اشعار دارد «radix» مشتق از ریشه رادیکالیسم

هاي  اگر انسانیت انسان محصول بینش و گرایش او است، گرایش) 295ها، ص سید صادق حقیقت؛ فرهنگ واژه(

ود باشد گرایش او نیز به انسانی مبتنی بر بینش او نسبت به جهان و انسان است و هرچه این بینش پست و محد

رادیکالیسم پیامد جهان بینی ناقص انسانی است که جز اندیشه و . فراخور بینش او متناهی و حقیر خواهد بود

ایدئولوژي خود را بر نتافته و نفی می کند اگر ایده اي انکارگرایی که معناي دیگر آن عناد و لجاجت است، به 

اما در جهت . د شد که کشتار و خشونت راهبرد اساسی رادیکالیسم استساحت رفتار کشانده شود، کشنده خواه

سیاست تساهل و تسامح و . مخالف، وارفتن بیش از حد نیز زمینه ساز الادري گري و پوچ گرایی خواهد شد

خاصیتی و  پلورالیسم دینی پرورش یافته ي آن جبهه واروي و تفریط است که شکل تکامل یافته تر آن، بی

راه میانه و درست فقط با هدایت وحیانی از راه اعتماد بر داده هاي معتبر عقلی و نقلی زیر . یتی استمسئول بی

  .چتر و سیطره وحی میسر است

گر سه رویکرد انسان  تداعی) 133، ص1384رشاد؛ (امروزه گفتمان هاي سه گانه ي متجمد، متجدد و مجدد  

گرایانه به ها نیز تعمیم داد؛ یعنی بشر امروز یا سنتان در سایر حوزهتومعاصر به آموزه هاي دینی است که می

بند است، یا نوگرایانه تمام معارف و رسوم سنتی را زیر سئوال برده و خواهان پی پاي... دین، تاریخ، فلسفه و

نده سنت و مدرنیته را انداختن نظم تازه در تمام زوایاي زندگی انسانی است و یا این که نقادانه و بخردانه وجوه ارز

در این میان بنیادگرایی در تقابل با تجددگرایی هیچ . دهدتلفیق نموده و تفسیر سازگارانه از آن دو به دست می

ي سازگاري و میانه خوبی دارد، ولی رادیکالیسم تابد اما بنیادگرایی دینی با گفتمان متجمد رابطهنقدي را بر نمی

متجدد باشد و با معیار فضیلت نژادي از چماق جمود و ابزار تجدد، در راه پیش برد تواند متجمد یا نژادي می

  .برتري طلبی خود بهره ببرد

  

  مداوم یادگیري و ارتباط نظریه تعلیم و تربیت انتقادي فریره با آموزش

که عملکرد و ، معلم یا همان کارگزار اصلی و حقیقی است  مؤثرترین و کارسازترین مؤلفه نظام تعلیم و تربیت

، اساساً تعامل  به عبارتی تعلیم و تربیت. شود کنش وي بیش از هر چیز در روش هاي یاددهی یادگیري متجلی می

هاي تدریس است که نحوه تعامل و شیوه به کارگیري  است و روش» آموز دانش«و » معلم«دو قطب سیال یعنی 

هاي گوناگون ارایه شده  بندي از روش هاي تدریس، تقسیم .کند امکانات و شرایط محیطی را آماده و تسهیل می

عمومیت . هاي سنتی و جدید مستقیم، روش هاي فعال و غیر فعال، روش مستقیم و غیر مانند روش. است

پذیري و پاسخ مداري سوق دهد،  هاي تقریري که دانش آموزان را به فعل هاي سنتی در تدریس و رواج روش شیوه
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نظام «اندیشمند تربیتی معاصر، از تمثیل  37هپائولوفریر. نظران تربیتی قرار گرفته است صاحب مورد نقد و انتقاد

  :به عقیده وي در این نوع تربیت. کند استفاده می» 38آموزشی بانکی

معلم . 3کند و شاگردان پیرو تفکر معلم هستند  معلم فکر می. 2شوند  آموزاند و شاگردان آموزنده می معلم می .1

. 5معلم فاعل مطلق و شاگردان مفعول محض هستند . 4دهند  کند و شاگردان با فروتنی گوش می صحبت می

داند و  معلم همه چیز می. 6کنند کند و شاگردان همداستانی می گزیند و گزیده خود را تحمیل می معلم برمی

ماشاگر است نه آفریننده، او ت) یادگیرنده (به عالوه در آموزش به شیوه بانکی، فراگیر. دانند شاگردان هیچ نمی

ماهیت این گونه روش منجر به گونه اي از تربیت ). 28: 1359همایون پور ، (بیشتر مالک آگاهی است تا خالق آن 

می شود که نه تنها نمی توان آن را در خدمت جریان رشد و بالندگی فرد و اجتماع دانست، بلکه آثار تخریبی 

را ارائه می » حل مسئله«به جاي آن، روش » هفریر«). 35: 1374مهر محمدي،(عمیق از خود به جاي می گذارد 

دهد، در این روش ضمن وجود تعامل بین معلم و فراگیر، به موجودیت وي در جریان یادگیري بها می دهد و معلم 

در ) نش آموزمعلم و دا( عالوه برآن هر دو. صرفاً کسی نیست که تأثیر می گذارد، بلکه خود نیز تأثیر می پذیرد

  ). 1356، هفریر(جریان یادگیري مشارکت داشته و مسئول هستند 

هاي تدریس که مبتنی بر تعامل بین  ، ما به یک تحول اساسی و جدي در روش براي نیل به اهداف یادگیري مداوم

تفکر منطقی «د نویسندگان کتاب ارزشمن» .کالس درس باید مرکز تفکر باشد«. باشد، نیاز داریم زآمو معلم و دانش

در فصولی ازکتاب ، به طور مبسوط به برخی از رهنمودهایی که مبنایی براي پرورش تفکر و روش حل مسئله » 

 صحیح جواب …تر از آموزش حقایق معین است  آموزش روش تفکر، مهم«:  اند در کالس درس است، پرداخته

،  دهد آموز انجام می ارزش تربیتی بیشتري ندارد بلکه آنچه معلم پس از شنیدن جواب دانش غلط جواب به نسبت

 جریان در اعتماد … نیست کردن موافقت معناي به کردن فکر واژه …کننده است  جنبه تربیتی داشته و تعیین

ند که اختالف نظرش ک حاصل اطمینان باید فراگیر دارد، وجود خطا باشد پرسش جا هر است، اساسی امري تفکر

 معرض در ، آموز دانش جانب از دریافتی معناي که شود می کامل زمانی تفکر …ساز نخواهد بود  با معلم، مسئله

  ).199- 210 ،1371،اسمیت و هولفیش( »گیرد قرار کنکاش و آزمایش

  گیرينتیجه .6

در این فرایند، باید . است» تربیت«براي اي  یادگیري زمینه و» یادگیري«ابزاري در خدمت » تدریس«و » آموزش«

ها باشد خود، ناقض  آموزشی که عمدتاً مبتنی بر انتقال مفاهیم وآموخته. کمک گرفت» یادگیري مداوم«راهبرد  از

هاي موجود  با تمام ضرورت» مداومت«پویا یعنی  کننده و ، آموزش باید با عنصري متحول از این رو. یادگیري است

 بررسی و با تحلیل .برآیند آن، ارتقاي کیفیت تعامل معلم و فراگیر ودر نتیجه یادگیري خواهد بود. آن همراه شود

توان یافت  می،  در جهت ارتقا و نهادینه شدن یادگیري مداومرا  ییراهکارهافلسفی،  هاي رویکرد و ها نظریه ارتباط

                                                 
37 . Paulo Freire 

38 . Banking Model of Education 
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اش  کشانده خواهد شد و از معناي واقعی نگري بدون توجه به چنین راهبردهایی، جریان یادگیري، به سطحیکه 

 و ها سایر نظریه ارتباط بررسی و براي تحلیل بیشتري مطالعات شود می در آخر، پیشنهاد. افتاد دور خواهد

  .شود مداوم انجام یادگیري و آموزش با فلسفی هاي رویکرد
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تحلیلی برآموزش هاي ضمن خدمت معلمان از نظر میزان توجه به مولفه هاي آموزش مداوم در دوره متوسطه 

 استان قم
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  چکیده 

آموزش و هاي مختلف از جمله در دنیاي متحول کنونی، تربیت و آموزش مداوم نیروي انسانی در سازمان

پرداختن به آموزش کارکنان به ویژه در سطوح معلمان با . پرورش داراي اهمیت و جایگاه خاصی است

دراین راستا، . تواند باعث بهبود کارآیی و اثر بخشی هر سازمان گرددهاي دقیق و حساب شده میریزيبرنامه

هاي آموزش مداوم دوره متوسطه مولفهاین مقاله به تحلیل آموزش هاي کوتاه مدت معلمان از نظر توجه به 

بدین منظور چهار مقوله اساسی نیازسنجی، محتواي . پرداخته است 1393-95استان قم طی سالهاي 

روش . گیردها در این مقاله مورد برررسی قرار میی، روش یاددهی یادگیري و میزان اثربخشی دورهشآموز

نیازسنجی آموزش ضمن خدمت  - 1: است کهایج نشان دادهنت. تنیده بوده استتحقیق مورد استفاده، درهم

هاي علمی نیازسنجی ي متوسط توسط دفاتر ضمن خدمت، کمتر از سطح متوسط با روش معلمان دوره

هاي ضمن خدمت معلمان بیشتر از سطح متوسط با نیازهاي  محتواي دروس دوره -2. استمنطبق بوده

هاي آموزشی کمتر از سطح متوسط با محتواي دروس دوره روش  -3. استآموزشی معلمان منطبق بوده

هاي ضمن خدمت  شرکت معلمان مقطع متوسط در دوره -4.هاي ضمن خدمت معلمان منطبق بوده است

  .استاي آنان مؤثر بوده هاي حرفهبیشتر از سطح متوسط در افزایش توانمندي

  آموزش مداوم، مولفه ها، آموزش ضمن خدمت: واژگان کلیدي
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  :مقدمه- 1

از . هرجامعه اسـت  و فرهنگی  سیاسی اجتماعی، آمـوزش و پرورش سنگ زیر بناي توسعه اقتصادي،

  و کارآمد  ، متخصص تربیت نیروي انسانی ماهر .ي نظام آموزشی هرکشور است ترین وظایفی که بر عهده مهم

هاي  آموزش ، انسانی  نیروي  جهیزهاي ت یکی از راه.هاي مـختلف بوده است ها و قـسمت مورد نیاز در بـخش

  هرگونه اصلی آموزش و پرورش در دسـت مـعلّمان است،  کلید  و با توجه با آنکه باشد ضمن خدمت مـی

آموزان و  بر یادگیري دانش  تواند اثرات عمیق می ي تدریس، هاي مختلف حرفه جهت بهبود جنبه  آموزشی در

، آموزش فرآیند مداوم و مستمر و در عین حال ) 1373، بازرگانان(  سازگاري آنان با مـدرسه داشـته بـاشد

ي امکانات  هاي کارکنان را با مجموعه تواند تالش تنها از طریق آن می  مدیریت  اصلی و اساسی اسـت که

هر  ).1369ی، گالب( سـازمان را تـحقّق بـخشد  و اهداف  نماید  سازمات تلفیق و هماهنگ  فیزیکی و مالی

خود توجه و اهتمام   مختلف به آمـوزش نـیروي انسانی  هاي فعالیت  انجام  ر آموزشی الزم است ضمنمدی

و پرورش جامعه است که خوشبختانه در   آموزش  نیازهاي  ترین آموزش ضمن خدمت از اساسی .بورزد

  .) 1375،  میرکمالی(  هاي اخـیر مـورد توجه قرار گرفته است سـال

فرهیخته   هاي انسان  به  معطوف  توجه عمدتاً آید، اهمیت نیروي انسانی صحبت بـه مـیان مـی هنگامی که از

تحوالت مثبت در   منشأ  تواند در واقع نیروي انسانی واجد تـوانایی و مـهارت اسـت که می .و رشد یافته است

در   گذاري و سرمایه  آموزش  طـریق  طور معمول این توانایی و مـهارت از جامعه گردد و به  هاي مختلف بخش

آموزشی   هاي ، دوره در حال حاضر با توجه به امـکانات مـوجود .گردد بخش نیروي انسانی حاصل می

رشـد و   خدمت  در  طور گسترده هایی هستند که قادرند به ترین برنامه مدت ضمن خدمت قابل دسترس کوتاه

  .)1373ساکی،( گیرندهاي شغلی معلّمان قرار  ارتـقاي مهارت

از   یکی  حقیقت  نیازسنجی در .گردد ریزي آموزش ضمن خدمت،با نیازسنجی آغاز می بـرنامهاز طرفی، 

  هاي برنامه  محور اساسی ریزي است، کـه بـا شـناخت دقیق نیازهاي آموزشی، مراحل مهم و اساسی برنامه

  شود  آموخته  آن چیزي است که باید وسـعت نـیازسنجی تـعیین .شود می  آموزش ضمن خدمت معین

  .)1386فتحی واجارگاه،(

در   زیرزمینی و کشاورزي ، طبیعی  منابع سه منبع اصـلی سـرمایه یـعنی، اي نه چندان دور، در گذشته

مهارت و  تاکید بر دانش،  بـا  کـارآمد  ولی امروزه نیروي انسانی .کردند با یکدیگر رقابت می ي توسعه، عرصه

نیروي انسانی نظام   تربیت   با توجه بـه ایـنکه خـاستگاه .شود موجب تحول و پیشرفت می هاي بلند، شهاندی

در نـتیجه عـزم ملی براي ارتقاي  . دارد  جامعه  بنابراین بیشترین تاثیر را بر پیشرفت تعلیم و تربیت است،

بارز مـعلمان ایـن   هاي الحیتص  از   یکی ).1386 موسوي،( آموزش و پرورش ضروري است شانعملکرد

اگر این صـالحیت  .کافی داشته باشند   آشنایی  ي علمی اصول و قوانین رشته اسـت که با مفاهیم اساسی،

با تـوجه بـه ایـنکه شرط اصلی  .آمد  خواهد  ضـعیف باشد در انجام نقش آموزشی آنان خلل و کندي بوجود

بـاشد لذا   شـده  شناخته  در ابتدا براي خود معلم  آن مفهوم  که  یاددهی و یادگیري هرمفهومی این است

 باشد براي معلم ضروري می براي تفهیم موضوعات،   تخصصی  هاي هاي جدید در حوزه شـناخت روش

  .)1376 مـلکی،(
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هاي  دوره  برگزاري   به  ذیل اقدام  کلی  به دنبال نیل به اهداف  و پرورش  آموزش :نویسد می) 1387( فـرهادي

  : نماید می  ضـمن خـدمت براي معلمان آموزش

  .ارتقا و به روز رساندن سطح علمی و مهارت معلمان-1

  دیـگر در سایر مدارس  جدید و موثر تدریس که تـوسط هـمکاران  هاي روش  آشنا نـمودن مـعلمان با -2

  .شده است  ابداع

شناختی و   بر اساس اصول و قواعد زبان انتقال مطلب، هاي جدید و موثر روش  با  آشنا نـمودن مـعلمان -3

  شآموزش و پرور  در  تـربیتی جـدید

  بخشی  براي کیفیت مدارس،  بـه  شده تـوسط مـعلمان  کـسب  هاي و مـهارت  ها یادگیري انتقال معلومات، -4

  .آموزان یـادگیري و در نـهایت کسب مهارت بهتر و بیشتر دانش  به

 و بـا رشـد فـزاینده فناوري اطالعات، با جهانی شدن آموزش،که  سوم میالدي، يهزارهبنابراین، در 

این عصر، سرمایه   در .)1:1384 ،کارنوي(ها همراه بوده است در دانـش و مـهارت  سـریع  و تغییرات  ارتباطات

به حـساب  منابع انسانی، يتوسعه بهترین ابزار براي و آموزش، سازمانی، ترین عامل توسعه مهم انسانی،

آموزش در این معنا همان آموزش مداوم اسـت و  ).1370، و ساخارپولوس  2:2001  ایـوانسدیچ( آید مـی

 .شود ضمن خدمت نیز اصطالحی است که در ادبیات آموزش مداوم و آموزش بزرگساالن طرح می  آمـوزش

  هاي قبل از آید که در ادامه آموزش ان بـه حساب میآمـوزش مـعلم  نظام  از  جزیی آموزش ضمن خدمت،

آموزش  .هاي موسمی و بدون ارتباط قلمداد کرد شود و نباید آن را به عنوان دوره آنها مطرح مـی  خدمت

  تا  کند هاي آنـها شده و به آنها کمک می نـگرش و مـهارت منجر به بهبود دانش،  معلمان ، خدمت  ضمن

  .) 1376فتحی و اجارگاه،( را بهتر بشناسند و در راه تـصدي مـشاغل باالتر آماده شوندخویش   هاي توانایی

هاي مختلف از جمله بنابراین، در دنیاي متحول کنونی، تربیت و آموزش مداوم نیروي انسانی در سازمان

وح پرداختن به آموزش کارکنان به ویژه در سط. آموزش و پرورش داراي اهمیت و جایگاه خاصی است

در . تواند باعث بهبود کارآیی و اثر بخشی هر سازمان گرددهاي دقیق و حساب شده میریزيمعلمان با برنامه

این راستا، این مقاله به تحلیل آموزش هاي کوتاه مدت معلمان از نظر توجه به مولفه هاي آموزش مداوم 

  . پرداخته است 1393-95دوره متوسطه استان قم طی سالهاي 

 
  هاپیشینهمرور 

ي آموزشی نیز ضرورت پرداختن به آموزش هاي ضمن خدمت معلمان  هاي مختلف در زمینه نتایج تحقیق

 1369تحقیقی که توسط دفتر آموزش متوسط وزارت آموزش و پرورش در سال . دهند مدارس را نشان می

مدارس نسبت به وظایف  دهد که معلمان و مدیران نتایج این تحقیق نشان می. انجام شده از آن جمله است

همچنین آنان از اطالعات . ریزي شناخت کافی ندارد ي نظارت خود و نیز اصول مدیریت و برنامه و حیطه

نگري  بینی و آینده هاي آموزشی براي حل مسائل مربوط برخوردار نیستند و در زمینه پیش کافی در زمینه

  ).1374قنبري، . (را ندارند مسائل آموزشی واحدهاي و کالس خود نیز توانمندي الزم
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) 1386(و غالم علی لواسانی ) 1387(، میرزا محمدي)1372(از سوي دیگر، براساس سایر تحقیقات، قنبري 

نقش یا تأثیر آموزش هاي ضمن خدمت عوامل موثر بر آن در بهبودي عملکرد شغلی معلمان  که در خصوص

معلمان و مدیران آموزش دیده نسبت به معلمان و  که. و مدیران صورت گرفته، این نتیجه بدست آمده است

مدیران آموزش ندیده از نقطه نظرهاي مختلف از جمله برنامه ریزي، کنترل و هماهنگی، سازماندهی، 

تصمیم گیري، روابط انسانی، فرهنگی و اقتصادي، ایجاد محیطی ضمیمی و دوستانه و روش تدریس، 

  .عملکرد بهتري داشته اند

هاي آموزش ضمن خدمت نظام جدید متوسط ابعاد  نیز در تحقیقی پیرامون کیفیت دوره) 1374(قشونی 

زیر را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است نیاز سنجی، هدف ها و محتواي آموزشی، ارزشیابی، روش هاي 

  .ها آموزشی، کیفیت کار مدرسان، تجهیزات آموزشی و شرایط زمانی و مکانی دوره

هاي کوتاه مدت آموزش ضمن خدمت، مقوله هاي نیاز  تحقیق دیگري پیرامون دوره در) 1374(جوادیان 

  . ها را مورد بررسی قرار داده است سنجی، محتوا و امکانات آموزشی موجود در دوره

هاي آموزشی معلمان را به خوبی نشان  دقت نظر در تحقیقات انجام شده، اهمیت و ضرورت تشکیل دوره

روز افزون آموزشهاي ضمن خدمت به ویژه در عصر کنونی و نقش بسزایی آنان در  دهد با وجود اهمیت می

بهبود عملکرد معلمان مدارس، متأسفانه هنوز جایگاه واقعی این آموزش ها به درستی شناخته نشده است و 

ه رسد ک از این رو، چنین به نظر می. شود هاي علمی برگزار نمی هاي آموزشی براساس اصول و شیوه دوره

تواند به بهبود وضعیت موجود  تحقیق و تفحص در این زمینه و ارائه پیشنهادها و راهکارهاي مناسب می

ریزي دقیق و  هاي آموزشی الزم است برنامه کمک کند بنابراین، جهت برگزاري منظم و موفقیت آمیز دوره

  .اي در این راستا به همه عوامل و عناصر اساسی و مهم توجه شود حساب شده

دوره هاي کوتاه مدت ضمن خدمت معلمان تحلیل وضعیت موجود آموزش،  حـاضر  ي اصلی تحقیق مساله

  .ارائه الگویی براي بهبودي آموزش هاي مذکور بوده استو  1393-95متوسطه استان قم طی سالهاي 

  :نمود  بـه شـرح ذیل عنوان  را  هاي پژوهـش توان سؤال با توجه به ضرورت موضوع می

ي متوسط توسط دفاتر ضمن خدمت، با روشهاي علمی  نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت معلمان دوره-1

  نیاز سنجی تا چه اندازه بوده است؟

  هاي ضمن خدمت با نیازهاي آموزشی معلمان تا چه اندازه بوده است؟ محتواي دروس دوره -2

  ت معلمان منطبق بوده است؟روش هاي آموزشی تا چه میزان با محتواي دروس دوره هاي ضمن خدم -3

اي  هاي ضمن خدمت تا چه میزان در افزایش توانمندي هاي حرفه شرکت معلمان مقطع متوسط در دوره-4

  آنان مؤثر بوده است؟

 
  روش تحقیق 

بوده است که در قسمت کمی از ) درهم تنیده یا ترکیب شده(روش تحقیق مورد استفاده، کمی، کیفی

از مصاحبه نیمه سازمان یافته و بررسی اسناد و مدارك جهت گردآوري داده پرسشنامه و در قسمت کیفی 

جامعه تحقیق کلیه شرکت کنندگان در دوره هاي کوتاه مدت آموزش ضمن خدمت . ها استفاده شده است
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که با استفاده از روش نمونه ) نفر 496(بوده است 1393-95معلمان دوره متوسطه استان قم طی سال 

تجزیه و تحلیل داده هاي کمی . نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند 115ز بین آنها گیري طبقه اي ا

  پژوهش توسط نرم افزار آماري رایانه اي در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفته است

 

  یافته ها

ي هر  دربارهگیرند که توضیحات مختصري به شرح زیر  در این مقاله تنها چهار مقوله مورد بررسی قرار می

  :شود کدام ارائه می

ریزي آموزش ضمن خدمت تعیین نیازهاي آموزشی  نخستین و حساس ترین گام در برنامه: نیاز سنجی-1

از نظر برنامه ریزي آموزشی، به اعتبار تعریف . دهند دانند و انجام می فاصله وضع موجود می. کارکنان است

چه که باید آموخته شود یعنی جهت گیري کلی برنامه و فوق، نیاز سنجی عبارت است از مشخص کردن آن

مگر . تواند طراحی و اجرا گردد اي نمی از این رو، هیچ برنامه. آنچه که باید برنامه به خاطر آن تدوین گردد

آنکه کمبود و نارسایی در دانش، مهارتها و عملکردهاي کارکنان و یا کارکرد کلی سازمان تشخیص داده شود 

  ).77: 1369، گالبی، 72- 73: 1373فتحی واجارگاه، (ع این نارسایی احساس گردد و ضرورت رف

مصاحبه انفرادي : گیرند عبارتند از  به طور کلی، روش هایی که اغلب براي نیاز سنجی مورد استفاده قرار می

آزمون هاي موجود، مشاهده، تحلیل وظیفه، تحلیل شغل،  فرایند توافق گروهی، پرسشنامه، بررسی گزارش

  ).359: 1996، فیشر و همکاران، 78- 79: 1375فتحی و اجارگاه، ( هاي عملکرد و آزمون هاي کتبی 

محتواي دروس، یعنی مطالب و قضایایی که چه به صورت نظري و چه به شکل  :محتواي آموزش - 2

ي منابع و  مجموعهباید از . اي برخوردارند هاي آموزشی گنجانیده شوند، از اهمیت ویژه عملی باید در دوره

هاي  محتواي برنامه. هاي آموزشی استفاده شود تر ساختن محتواي دوره مأخذ موجود براي هر چه غنی

ي  بهترین دوره. هاي آموزشی تعیین شودآموزشی باید دقیقاً در جهت تحقق هدف هاي خاص برنامه

نندگان تدوین و تنظیم شده آموزشی، دوره اي است که یا محتواي متناسب با نیازهاي آموزشی شرکت ک

هاي مختلف باید به این  هاي آموزشی براي کارکنان در سازمان برنامه ریزان و تنظیم کنندگان برنامه. باشد

امر مهم و اساسی بذل توجه نمایند که محتواي برنامه هاي آموزشی باید در راستاي نظرات شرکت کنندگان 

ا مورد استقبال ایشان قرار گیرد و بتوان میزان اطالعات و آتی و نظرات سرپرستان مستقیم آنان بوده ت

هاي روحی،  ها، باید با ویژگی همچنین، دوره. مهارتهاي آنان را افزایش داده و اثر بخشی الزم را به وجود آورد

  ).82: 1369گالبی، (جسمی و روانی کارآموزان هماهنگ و متناسب باشد 

کارسازترین مؤلفه نظام تعلیم و تربیت، معلم یا همان کارگزار  مؤثرترین و: روش یاددهی و یادگیري - 3

اصلی و حقیقی است که عملکرد و کنش وي بیش از هر چیز در روش هاي یاد دهی یادگیري متجلی می 

است و روش هاي » دانش آموز«و » معلم«به عبارتی تعلیم و تربیت، اساساً تعامل دو قطب سیال یعنی . شود

از . محیطی را آماده و تسهیل می کند ه تعامل و شیوه به کارگیري امکانات و شرایطتدریس است که نحو

مانند روش مستقیم و غیر مستقیم، روش . روش هاي تدریس، تقسیم بندي هاي گوناگون ارایه شده است

  .هاي فعال و غیر فعال، روش هاي سنتی و جدید
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سی و جدي در روش هاي تدریس که مبتنی بر براي نیل به اهداف یادگیري مداوم، ما به یک تحول اسا

اسمیت و هولفیش، (».کالس درس باید مرکز تفکر باشد«. باشد، نیاز داریم زتعامل بین معلم و دانش آمو

1371 :199.(  

ها،  آموزشی باید با توجه به نوع و محتواي دوره هاي ها و برنامه روش هاي مورد استفاده در دورهبنابراین،  

هاي آموزشی، باال  اگر هدف دوره: اي و شرکت کنندگان انتخاب و تعیین شوند به عنوان مثال هدف هاي دوره

توان از روش هاي معمول آموزشی در کالس هاي  بردن سطح اطالعات و دانش نظري کارآموزان باشد، می

بحث گروهی و نظایر آنان بهره گرفت لیکن، اگر هدف دوره ها ایجاد مهارت درس یا به صورت کنفرانس و 

هاي تخصصی و رفتارهاي خاص در شرکت کنندگان باشد، ضروري است که از روش هاي کارورزي و 

  .آموزش هاي عملی نیز استفاده نمود

دسته اول روش  .توان به دو دسته تقسیم کرد به طور کلی، روش هاي آموزش ضمن خدمت کارکنان را می

رود،  هاي عمومی آموزش کارکنان است که صرف نظر از سطح و نوع مشاغل براي همه کارکنان به کار می

معموالً از روش هایی مانند کنفرانس، سمپوزیوم، سمینار، بحث گروهی و سخنرانی به عنوان روش هاي 

که براي آموزش گروه هاي شغلی  شود دسته دوم، روشهاي آموزشی ویژه هستند عمومی آموزش نام برده می

به عنوان نمونه برخی از روش هاي . روند هاي مدیریت، تدریس و یا مربی گري به کار می خاص مانند رده

مطالعه موردي، الگوسازي رفتاري، آموزش آزمایشگاهی، برنامه جانشینی، : آموزشی ویژه معلمان عبارتند از

  .کارکردي، ایفاي نقش و بازي هاي مدیریت

هاي آموزشی، تعداد کارآموزان و  بدیهی است در تعیین روش هاي آموزشی، بودجه و امکانات مالی برنامه

گالبی، (سطح مشاغل آنان، مکان آموزشی و لوازم و وسایل کمک آموزشی نیز به طور مستقیم تأثیر دارند 

  ).380: 1996، فیشر و همکاران، 84-83: 1369

هاي آموزشی، الزم است در محیط واقعی کار و  پس از اتمام دوره: ها ارزشیابی میزان اثربخشی دوره-4

در این گونه ارزشیابی باید نظرات افراد شرکت . ها ارزشیابی شود ي فعالیت هاي اجرایی، تأثیر دوره در عرصه

هاي آموزشی، پیرامون  هاي مربوط به ویژه نظرات رؤساي مستقیم شرکت کنندگان در دوره کننده و سازمان

بدیهی . هاي آموزشی در محیط واقعی کار و وظایف کارآموزان مورد بررسی قرارگیرند اثربخشی مفاد برنامه

گالبی، (گیرند است، نظرات اصالحی ارائه شده به صورت باز خورد نظام آموزشی مورد استفاده قرار می

1369 :90.(  

 
  نتیجه گیري

ترین مرحله برنامه ریزي  و در عین حال حساس این تحقیق نشان داد، در زمینه نیاز سنجی که اولین

آموزش ضمن خدمت کارکنان است، کار در خورد و قابل توجهی صورت نگرفته و نیازسنجی آموزش ضمن 

با . خدمت معلمان در سطح استان کمتر از سطح متوسط با روش هاي علمی نیازسنجی منطبق بوده است

هاي آموزش ضمن خدمت، افزایش دانش، مهارت ها و  ورهتوجه به این که هدف اصلی برگزاري و اجراي د

هاي موجود، تشخیص داده  ي اول باید کمبودها و نارسایی در وهله. توانمندي هاي شرکت کنندگان است
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توان تا  از طریق به کارگیري روش هاي مختلف نیازسنجی، می. شوند و آنگاه نسبت به رفع آنان اقدام گردد

ی معلمان را شناسایی و در خصوص چگونگی بر طرف نمودن آنان اقدامات مناسب حد زیادي نیازهاي آموزش

  .را به عمل آورد

توان گفت که  هاي ضمن خدمت نیز با توجه به یافته هاي تحقیق می در خصوص محتواي دروس دوره

عبارت  به. ي نیازهاي آموزشی معلمان بوده است محتواي در نظر گرفته شده تنها تا حدودي بر طرف کننده

توان  اند می دیگر، از آن جهت که ارائه دروس و مطالب آموزشی بر حسب ضرورت هاي مقطعی ارائه شده

نتیجه گرفت که بخشی از نیازهاي آموزشی معلمان رفع شده است؛ اما از این نظر که محتواي آموزشی از 

ز نیازهاي آموزشی معلمان رفع توان گفت که بخش قابل توجهی ا انسجام و جامعیت الزم برخودار نبوده، می

هاي  با عنایت به حساسیت و اهمیت کار معلمان مدارس و لزوم توجه به تمامی نیازمندي. نشده است

ها، دانش مورد  اي آنان، باید محتواي آموزشی نیز از جامعیت الزم برخوردار بوده و بتواند در همه زمینه حرفه

ها، دانش مورد  ل چنانچه الزم برخوردار بوده و بتوانند در همه زمینهبراي مثا. نیاز را به معلمان انتقال دهد

هاي خاصی از جمله امور مالی،  براي مثال چنانچه مطالب آموزشی در زمینه. نیاز را به معلمان انتقال دهد

جدید ها و قوانین  آموزشی و ارزشیابی ارائه گردیده و در مقابل به موضوعات مهمی مانند آشنایی با بخشنامه

توان از معلمان انتظار داشت که در انجام امور یاد شده  نمی. با نظارت و راهنمایی دیگر معلمان پرداخته نشود

  .توفیق زیاد داشته باشند

همچنین براساس نتایج و یافته هاي بدست آمده، روش هاي آموزشی کمتر از سطح متوسط با محتواي 

ها براي  اند به عنوان مثال، در این دوره ط منطبق بودههاي ضمن خدمت معلمان مقطع متوس دروس دوره

استفاده از روش . تدریس دورس مختلف، عمدتاً از دو روش سخنرانی و پرسش و پاسخ استفاده شده است

هاي مذکور ممکن است براي تدریس دروس نظري تا حدودي مناسب و قابل توجیه باشد، اما براي تدریس 

  .گیري شود اي دیگر نیز بهرهدروس کاربردي باید از روش ه

ي متوسط در آموزش هاي ضمن خدمت نتایج نسبتاً خوبی براي آنان دربرداشته و  شرکت معلمان دوره

در واقع هر چند که . اي آنان را افزایش دهدتوانسته است به میزان قابل توجهی، توانمندیها و دانش حرفه

برخودار نبوده و اغلب بر مبناي ضرورت هاي مقطعی تشکیل هاي آموزشی ازانسجام و پیوستگی الزم  دوره

اند، در مواردي تأثیر مثبت  اي موارد با نیازهاي معلمان منطبق بوده اند، لکن، از آن جهت که در پاره شده

هاي  از این رو با توجه به نیازهاي متنوع معلمان، بجاست، آموزشهاي ضمن خدمت در همه زمینه. اند داشته

اي معلمان، کارآیی و اثر بخشی نظام هاي  عرضه گردد تا ضمن افزایش اطالعات و مهارتهاي حرفه مورد نیاز

  .آموزشی نیز ارتقا یابد

 
  پیشنهادات

مورد ارزیابی و ) هر سال یا هر دو سال یکبار(ي متوسط به طور مداوم  نیازهاي آموزشی معلمان دوره -1

ز نظرات مدیران مدارس، معاونان، معلمان، کارشناسان همچنین در امر نیاز سنجی ا. سنجش قرار گیرد

  .باشند، استفاده گردد ضمن خدمت، اولیاي دانش آموزان و افراد دیگر که داراي اطالعات مفید می
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  .براي تعیین نیازهاي آموزشی معلمان دوره متوسط از روشهاي علمی به نحو مفید استفاده شود -2

به عبارت دیگر محتواي آموزشی باید . از سنجی تهیه و تدوین گرددمحتواي آموزشی دقیقاً براساس نی-3

  .پاسخگوي نیازهاي معلمان باشد

اي  هاي حرفه الزم است محتواي آموزشی از جامعیت الزم برخودار بوده و در برگیرنده تمام نیازمندي -4

  .معلمان باشد

گوناگون و همچنین تأثیر مثبت آموزش با توجه به تغییر نظام آموزشی و به وجود آمدن مسایل آموزشی  -5

هاي ارائه شده در این زمینه بهتر است موضوع اخیر همچنان با جدیت دنبال شده و با کیفیت بهتر ارائه 

  .گردد

هاي ضمن خدمت معلمان، حتی  با توجه به عدم انطباق روش هاي آموزشی با محتواي دروس دوره -6

ب الزم وجود داشته باشد و به جاي استفاده از یک روش مانند االمکان بین روش و محتواي آموزش تناس

  .سخنرانی یا پرسش و پاسخ از روشهاي مختلف و متنوع استفاده شود

هاي مقطعی بلکه بر مبناي نیاز معلمان به آموزش هاي  هاي آموزشی، نه فقط براساس ضرورت دوره -7

  .مستمر، به صورت منسجم و پیوسته ارائه گردد

ه به تأثیر کم آموزش هاي ارائه شده در زمینه تنظیم برنامه هفتگی کالس هاي مدرسه، بهتر است با توج -8

موضوع اخیر با کیفیت بهتري ارائه گردد، تا بتواند معلمان را در امر برنامه ریزي کالسی که یکی از مشکالت 

  .اصلی آنان است یاري دهد

رائه شده در نمودار شماره زیر جهت بهبود برنامه ریزي با عنایت به پیشنهادهاي کاربردي پژوهش، الگوي ا

  . گردد آموزشی ضمن خدمت معلمان مقطع متوسط، پیشنهاد می
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 تحلیل سازمانی تحلیل وظیفه تحلیل فردي

 نیاز سنجی

  :تدوین هدف ها

 هدف کلی

 هدف جزئی

 هدف عملیاتی

:تذوین برنامه عملی  

 تصمیم گیري درباره محتوا و مواد آموزشی

 تصمیم گیري درباره محتوا و مواد آموزشی

اجراییپیش بینی شرایط و امکانات   

 اجراي برنامه

:ارزشیابی  

 ارزشیابی تشخیصی

 ارزشیابی در طول دوره و پایان آن

)پیگیرانه(ارزشیابی در محیط واقعی کار   

  بازخورد
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  منابع

: تهران .شریعتمداري ترجمه علی .تفکر منطقی روش تعلیم و تربیت ).1371(اسمیت و هولفیش -1

  .انتشارات سمت

ي  فصلنامه. هاي آموزش ضـمن خـدمت معلّمان هاي ارزیابی تأثیر دوره روش).1373(  ،عباس بازرگان -2

 .84-94صص ، 40و  39ي  شماره دوره اول،،تعلیم و تربیت

بررسی عوامل موثر بر میزان استقبال هنر آموزان هنرستان ). 1374(جوادیان، غالمحسین  -3

هاي فنی شهر تهران از دوره هاي کوتاه مدت آموزش ضمن خدمت از نظر مدرسین و هنر 

 .پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران. آموزان

  هاي گزینش  از  تحلیلی:آموزش براي توسعه).1370( وودهال،مورین پولوس،جـرج، سـاخار  -4

 .سـازمان برنامه و بودجه: تـهران. ترجمه پریدخت وحیدي و حمید سـهرابی. گذاري سرمایه

ضمن خدمت بر دانش و عملکرد   آموزش  مدت  هاي کوتاه اثربخشی اجـراي بـرنامه ).1377( ساکی،رضا -5

 .77-94، صص56و  55شماره  ،مجله تعلیم و تربیت .ابـتدایی ي ه شغلی مدیران مدارس دور

عوامل موثر بر شرکت معلمان  بررسی). 1386(کمال ی،دران؛ ناصر ی،خلجمسعود؛  ی،لواسان یغالم عل -6

مجله . کوتاه مدت ضمن خدمت یآموزش يدر دوره ها) اصفهان(برخوار  يمنطقه  ییابتدا يدوره 

 .158 – 141 ، صص77شماره ، )دانشگاه تهران(یتیو علوم ترب یشناسروان

: تهران .ریزي آموزش ضمن خدمت کارکنان بر برنامه  درآمدي. ) 1376(. کورش فتحی و اجارگاه، -7

 .سرآمد کـاوش

سـازمان : تهران .ریزي آموزش ضمن خدمت کارکنان برنامه ).1384(. کورش ، اجارگاه  و   فتحی -8

 .)سمت(ها انسانی دانشگاه  علوم  کتب  مـطالعه و تـدوین

مدیریت و برنامه ریزي (آشنایی با ضمن خدمت کارکنان). 1373(فتحی واجارگاه، کورش  -9

 .انتشارات اداره کل آموزش هاي ضمن خدمت: تهران ).آموزشی کارکنان

 ).روش ها و فنون(نیازسنجی در برنامه هاي آموزشی و درسی ). 1375. (فتحی واجارگاه،کورش -10

 .رات اداره کل تربیت معلم و آموزش نیروي انسانیانتشا: تهران

شماره  ،ي معلم ماهنامه .هاي ضمن خدمت فرهنگیان گذري بر آموزش. )1387( فرامرز ، فرهادي -11

 .62- 92 ،صص 932

بررسی کیفیت دوره هاي آموزش ضمن خدمت نظام جدید متوسطه از ). 1374(قشونی، اقدس  -12

پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشکده  .تهراننظر شرکت کنندگان در دوره ها در شهر 

 .علوم تربیتی، دانشگاه تربیت معلم تهران
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بررسی تاثیر دوره آموزشی مدیریت بر عملکرد مدیران مدارس ). 1374(قنبري، سیروس  -13

پایان نامه کارشناسی . ابتدایی از دیدگاه معلمان همین مقطع تحصیلی در شهرستان همدان

 .نشده، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه تربیت معلم تهرانارشد چاپ 

رشد . نقش آموزش ضمن خدمت در بهبود عملکرد مدیران آموزشی). 1372(قنبري سیروس -14

 .6 - 9، صص8، دوره دهم، شمارهتکنولوژي آموزشی

 .)ریزان باید بدانند آنچه برنامه( جهانی شدن و اصالحات آموزشی، ).1384( مارتین ، کارنوي -15

 سیطرون: تهران. و محمد رضا فریدي  میرزامحمدي  حسن  محمد ي ترجمه

ي  شناسی توسعه جـامعه(ي منابع انـسانی سازمان،مدیریت و توسعه ).1369(. سیاوش گالبی، -16

 .انتشارات فردوس : مشهد ).ایران

 . تزکیه انتشارات :تهران. احیاي نقش راهنمایی و مشاوره معلمان. )1368(. سـید مختار مـوسوي، -17

 . انتشارات مدرسه :تهران .هاي حرفه معلمی صالحیت. )1376(. حسن ، ملکی -18

عوامل  ینهنگرش معلمان در زم بررسی). 1387(ی مصطف زاده، یقاض؛ حسن یرزامحمدي، محمدم -19

یتی، ترب یننو يها یشهاند. آموزش ضمن خدمت يدر دوره ها یلآنها به تحص یشمؤثر بر گرا

 .208 – 193 ، صص14شماره 

 .رامـین  نشر :تهران .رهبري و مدیریت آموزشی ).1375( سید محمد میرکمالی، -20

21- Fisher. C. D. Schoenteldt. L.F., Shaw, J.B. (1996).Human resource 

management (3thed.) Boston: Houghton Mifflin. 
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  تربیت معلم و آموزش و یادگیري مداوم در آموزش وپرورش حرفه اي

 

  1بهشته صفرپور

  

  چکیده

تربیت معلّم و تربیت . تربیت از همان ابتداي تاریخ اَشکال مختلفی داشته و اهداف متنوعی را دنبال کرده است

ي تربیت معلّم یعنی هنگام بحث درباره.آموز نیز جزوي از اهداف تربیت بوده و یک امر دوسویه می باشددانش

کارآیی وکیفیت هر نظام  .کنیم و برعکسوگو میآموز و نظام آموزش وپرورش گفتي تربیت دانشگویی درباره

هدف از این نوشتار تحلیل وضعیت دانش معلمان . آموزشی وابسته  به کیفیت و کارایی معلمان آن نظام می باشد

 –این جستار با رویکرد کیفی  در دو مرحله به روش توصیفی  .در دوره پیش از خدمت و ضمن خدمت می باشد

نقش آموزش مداوم در زندگی  -1: سخ به سواالت ذیل می باشداین جستار در پی پا. تحلیلی تهیه شده  است

چگونه می توان آموزش مداوم را در هویت حرفه اي معلمان ارتقا بخشید؟ در جمع  -2حرفه اي معلمان  چیست؟ 

دانشگاه (بندي بحث بدین نتیجه رسیدیم که دانش افزایی معلمان با امکانات وسیعی که مراکز آموزش عالی 

این مراکز تا حدود زیادي آمادگی دارند و می توانند واحدهاي درسی . در اختیار دارند میسر است) فرهنگیان

و هم ، تا هم رضایت متولیان امر، روزآمد و مورد نیاز معلمان را در موضوعی که تدریس می کنند ارایه دهند

  .به دست آید، رضایت خود معلمانی که در حال خدمت هستند

  

   

  آموزش و پرورش حرفه اي ، تربیت معلم، موزش مداوم آ :کلید واژه ها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
مروج اردبیل ..دانشجوي دکتري فلسفه تعلیم وتربیت دانشگاه شیراز، پژوهشسراي آیت ا. ١

Safarpour.b.d@gmail.com 
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  مقدمه 

تغییر و .تغییر و تحول د رجهان کنونی چنان است که گویی هرکس در طول عمر خود چندین بار متولد می شود

می یرعت آن که یکی از مشخصات اصلی و بارز زمان ماست آدمها را کهنه می کند  دانش و مهارتها را بی فایده 

وقتی بشر در مقابل این همه تغییرات مداوم و سریع قرار . نماید و تولدي دوباره و یادگیري از نو را الزامی می کند

محتوا و مفاهیم و ، ي مربیان و متخصصان آموزش و پرورش است که در مورد روش مسلما وظیفه، می گیرد

ا جایگزین نظام سنتی کنند تا افرادي با اهداف تربیتی تجدید نظر به عمل آورندونظام تربیتی جدیدي ر

خصوصیان و ویژگیهاي روانی و شخصیتی خاصی تربیت شوندك ه بتوانند خود را با تغییرات و اوضاع و احوال 

الوین  «در غیر اینصورت به قول .در آیند» شدن «جدید سازگار کنند و عمال به صورت انسانهایی در حال تحول و 

تطابق و سازگاري خویش را ، دچار شوك فرهنگی خواهد شد و در مقابل محیط پرتغییر ،محقق آینده گرا»تافلر 

به عنوان تپش قلب جامعه معرفی شده ، آموزش مداوم، یادگیري در طول عمر و به تعبیر آشنا. از دست خواهد داد

م به طور سنتی مطرح انتظاراتی هم که  از آموزش مداو. این نوع یادگیري فراتر از آموزش هاي اولیه است. است

یادگیري در طول زندگی یعنی رویارویی با چالش هایی که از دنیاي به سرعت در حال . می شود نیز باالتر است

تنها راه خشنودکننده این است که به معلمان یاد بدهیم چگونه یاد بگیرند تا بتوانند هم زمان . تغییر بر می خیزند

تا دیگر در درون این باور شوم اجتماعی ، اهی هاي نو و به هنگام دست یابندبا دانش آموزانشان به اطالعات و آگ

دچار حقارت نشوند و از عشق و عالقه اي که به حرفه پاك و » معلمان از دانش آموزان خود عقب مانده ترند« که 

رفتن سرچشمه از مهارت چگونه یاد گخود آموزي همان قانون تابان و درخشنده اي است که .منزه دارند نکاهند

هنري است که خود باید ، بلکه، این مهارت تنها هنري نیست که معلم به دانش آموزانش بیاموزد. می گیرد

 اجتماعی علم از اعم علم ترویج .آموخته باشد تا از طریق آن به بالندگی هاي مداوم و پیوسته به زندگی روز برسد

 خانگی هاي کتابخانه نام به نهادي ما .است آموزگاران و مانمعل نقش مهمترین تجربی و خاص معناي به علم  یا و

 عالقه اي مدرسه نظام متاسفانه .ندارند کتابخانه شویم می ها خانه از بسیاري وارد وقتی االن. نداریم منزل در

 خوانند نمی کتاب هم معلمان حتی. است برده بین از را دانش با دوستی و خواندن با رفاقت و کتاب به مندي

این مقاله درصدد است به مروري بر دانش معلمان وآموزش معلمان حین .خواندن ندارند براي اي انگیزه اصال

هدف از این نوشتار . نقش آموزش مداوم در تربیت معلمان و تاثیرات آن در زندگی حرفه اي معلم بپردازد، خدمت

در پی پاسخ به  و .و ضمن خدمت میباشد)تربیت معلم (تحلیل وضعیت یادگیري معلمان در دوره پیش از خدمت 

چگونه می توان آموزش  - 2نقش آموزش مداوم در زندگی حرفه اي معلمان  چیست؟  -1: سواالت ذیل می باشد

  .هویت حرفه اي معلمان ارتقا بخشیدمداوم را در 

  

  مبانی نظري تحقیق

ي غیر مستقیم محصول دانشگاه ان بگونهآموزدار تربیت معلّمان شده و دانشاکنون دانشگاه فرهنگیان عهده   

با بررسی دیدگاه ها و نظرات صاحبنظران ابتدا کسب یک بصیرت نظري سپس بحث مورد . فرهنگیان هستند

که آغاز آن را میتوان .دانش تعلیم وتربیت داراي تاریخچه ي طوالنی و باستانی ست . مطالعه پرداخته خواهد شد

 و بزرگان اندیشه در و آسمانی ادیان در همواره معلمی و معلم.ندگی دانستاز زمان خود شناسی بشر وآغاز ز
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یت کودك از ترب و تعلیم و پرورش آموزش امر در نیز سینا بوعلی.  است بوده احترام و تکریم مورد جهان متفکرین

: غزالی می گوید:استشریفترین حاالت بشر ، فن تعلیم.   پدر می خواهد که در انتخاب آموزگار بسیار دقت کند

در تعلیم و تعلم و حفظ علم همین گونه ، حفظ آن داراي چهار حالت است. همان طور که انسان در کسب مال 

مال را ذخیره می کند تا ، حالت استفاده دارد یعنی کسب مال می نماید و در حالت دیگر، زیرا صاحب مال. است

، به خود انفاق می کند و از آن بهره مند می گردد و حاالت چهارم آن را، و در حالت سوم. از سئوال بی نیاز گردد

یک حالت طلب و ، همینگونه در کسب علم. حالت جود و سخا است، و این حالت، مال را به دیگران بذل می کند

و حالت دانایی و ، و حالت تحصیل که او را از سئوال بی نیازمی کند، کسب کردن آن در انسان دیده می شود

نوع .مند شدن از علم و دانش و حالت تعلیم و دانا کردن دیگران که شریفترین حاالت یک مرد عالم استبهر

روشی که معلم الیق در مدارس به کار می برد به معلوماتی متکی نیست که از مراکز تربیت معلم کسب کرده 

شهید ثانی به .نیز متکی است -که ضمن انجام وظیفۀ تعلیم بدست می اورد - بلکه به رشد و نمو و تجددي، است

اگر شاگرد فارغ التحصیلی . باید معلم شایستگی کامل را براي فن تعلیم داشته باشد«: طور خالصه گفته است

او را از اقدام به این فن و وظیفه منع کند و او ، لیاقت کافی براي اشتغال به فن تعلیم کسب نکرده باشد باید معلم

 را معلم وجود کودك شدن هدایت خوب براي روسو.»ین فن پختگی و مهارت بدست آوردرا وادارد تا کامالً در ا

 خودش نتواند پدر اگر« . »باشد داشته رهنما یک باید بشود هدایت خوب کودك که این براي«  داند می ضروري

 اکردان که کند می توصیه مربیان به روهمچنین. »کرد خواهد انتخاب برایش مربی یک کند تربیت را اش بچه

 هللا، دایه بین او. »بشناسید بهتر را خود شاگردان چیز هر از قبل کنید سعی مربی آقایان«  بشناسید خوب را خود

 روسو. »دهد می درس را او معلم و کند می تربیت را او هللا، دهد می غذا کودك به دایه«  گذارد می تفاوت معلم و

 حال«  را خود معلم شاگرد نه کند انتخاب را خود شاگرد تا شود داده اجازه معلم به باید که کند می عنوان سپس

 که موردي در مخصوصاً کند انتخاب را خود شاگرد تا داد اجازه او به باید شود دقت مربی انتخاب در است الزم که

 حق کس هیچ«  ندارد را آنها کردن جدا حق شاگرد و معلم رضایت بدون کس هیچ. » باشد نمونه باید شاگرد این

 حوادث معرض در را خود شاگرد عمداً باید معلم.»کند جدا شاگرد از را آموزگار، طرفین رضایت بدون ندارد

«  باشد داشته باید شاگرد یک تنها معلم که است معتقد روسو. کند ثابت وي به را ضعفش که بدهد قرار گوناگون

 از بیش کس هیچ زیرا است اشتباه این باشد داده پرورش را دیگري طفل قبالً آنها بچه مربی که دارند میل بعضی

 که بیاموزید خود شاگرد به، خالصه«  بندد کار به را واقعی دموکراسی باید معلم. »باشد مربی تواند نمی بار یک

 بلکه باشد نداشته تعلق اي طبقه هیچ به بگذارید. دارند تنفر ایشان از که را کسانی حتی بدارد دوست را افراد تمام

 یاد سرزنش با هرگز و کنید صحبت شفقت حتی و محبت با او نزد در بشر نوع از. کند آسایش احساس همه با

 اطالعات، مزاج سالمتی داراي که داند می کسی را خوب معلم روسو.» کند نمی احترامی بی بشر به بشر، نکنید

 خودم براي خیالی شاگرد یک ام گرفته تصمیم« . باشد جوان و فهمیده و عاقل، نیک و کار پرهیز، هنر و کافی

 دارا را است الزم کار این براي که دیگري هنرهاي و کافی اطالعات، مزاج سالمتی کنم فرض و نمایم درست

 باید، عموم عقیده برخالف« . »باشید نیک و پرهیزکار واقعاً، کنید ترك را ظاهرسازي، کارآموزان اي« . »هستم

 کانت.باشد عجول و حواس پریشان نباید معلم. »باشد فهمیده و عاقل اینکه شرط به البته باشد جوان اطفال مربی

 جز چیزي آدمی و شد تواند آدم تربیت و تعلیم با تنها بشر«  که کند می بیان طور این را معلم وجود ضرورت نیز

. »شود می تربیت، شده تربیت مردم دست به یعنی آدمی وسیله به فقط آدمی. نیست سازد می او از تربیت آنچه

 اما آدم بنی میان در جز دیگر جاي هیچ کرد؟ تواند پیدا را مربی این کجا اما. است مربی محتاج حیوانی آدمی« 
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 نظر تحت کودك که دارد اعتقاد روسو مانند هم کانت.»است معلم محتاج خودش همچون خود نوبه به معلم این

 از را تربیت و تعلیم همه مدرسه معلم و هللا، دایه که شرط این به تنوع این اما. شد خواهد بزرگ شخص چند

 هللا بعد، دایه به ابتدا شد خواهد دست به دست کودك که است معتقد او. بود خواهد میسر بنگرند یگانه دیدگاهی

 بر مبنی روسو نظر نقطه نادرستی به او است روسو از تر بین واقع کانت. شد خواهد سپرده مدرسه معلم به آنگاه و

«  باشد داشته شاگرد چندین باید معلم هر او اعتقاد به. کند می اشاره باشد داشته شاگرد یک تنها معلم که این

 هاي ویژگی و خصوصیات مورد در کانت »است غیرممکن کند کودك یک صرف عمرش سال 16 نفر یک که این

  ).1382، شاه سنی(است نکرده نظري اظهار معلم

  

  روش تحقیق 

در مرحله اول داده هاي جمع آوري شده . تحلیلی تهیه شده  است –این جستار در دو مرحله به روش توصیفی 

  .توصیف و در مرحله دوم داده هاي حاصله توسط نگارنده مقاله  تحلیل و تفسیر شدند

  

  یافته ها

  

  تاریخچه تربیت معلم ایران  

ون و حکومت هاي قبل از آن نشانه هایی از تعلیم و تربیت رسمی دیده قبل از تأسیس دارالفن، در کشور ما    

مراکز تربیت دینی و یا مکتب خانه ها و مراکزي : نمی شد و رویکرد هاي تربیت فرزندان را نهاد هاي دیگري مانند

تم رایج خصوصی و موردي عهده دار بوده اند و آموزش و پرورش عمومی به شیوه هاي امروزین آن که در قرن بیس

عالوه بر آن تأمین و تربیت معلم در این نهاد ها نیز هر کدام شکل خاص خود را داشته . گردید وجود نداشته است

باب اول این کتاب . ق است.کتاب منیه المرید فی آداب المفید و المستفید نوشته شهید ثانی در قرن دهم ه.است

. آداب و وظایفی پرداخته است، ظایف معلم به ذکر دستوراتدر مورد تربیت طالب و معلمان زیر عنوان آداب و و

طالب و دانشجویان باید این وظایف و دستورات را از آغاز کار «در این زمینه اشاراتی وجود داردکه بر اساس آن ها 

، قرآن منابع تحقیق کتاب مزبور. »می رسند به کار بندند... تدریس و ، تألیف، تحصیل تا آن گاه که به مقام روایت

بدین .و گفتار فرزانگان و دانشمندان ذکر شده است) ع(روایات ائمه و پیشوایان دین ) ص(حدیث رسول اکرم 

منوال وشواهد چندي از کتاب ها توسط دانشمندان و علماي این مرز و بوم وجود دارد که همه آن ها تربیت را 

همین طور که در دوره .مورد بحث قرار داده انداساس زندگی و زیست سالم انسان شناخته و با ارزش هاي ویژه 

آثار و نمونه هایی ارزشمند دیده می شود که از ، هاي قبل از ترویج تعلیم و تربیت رسمی در اجتماعات بشري

آموزشگران و دیگر حرفه ها ، توجه اندیشمندان و محققان در آماده سازي عوامل دست اندرکار کلیه مشاغل

، تقلید، مشاهده، ري و توانمندسازي عمدتاً همان روش هاي ابتدائی از طریق شاگرديشیوه یادگی.حکایت دارد

تمرین و تکرار تا حد خو گرفتن به عمل و ارایه و اعطاي تصدیق از استادکاران به دانش پژوهان تعلیم و تربیت 

  .استفرهنگ بومی و جغرافیاي خاص صورت می گرفته ، طی مراسم و آیین هاي مرتبط با هر دوره

با تأسیس مدرسه .براي تأسیس و راه اندازي مکتب خانه ها نیز ضوابط و مالك هاي خاصی در کار بوده است

ش و ایجاد و گسترش مدارس جدید نیاز به معلم براي تدریس در مدارس به ویژه -ه 1229در سال » دارالفنون«
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اولین اقدام رسمی در زمینه . س می شدمعلمانی که با اصول تعلیم و تربیت جدید آشنا باشند به خوبی احسا

در همین سال . ه ش توسط مجلس شوراي ملی بود 1290تصویب قانونی در اردیبهشت ماه سال ، تربیت معلم

براي افزایش سطح سواد معلمان موجود در تهران کالس هاي ویژه اي در مدرسه دارالفنون تشکیل گردید که در 

» اصول تعلیم « و براي اولین بار دروس دیگري تحت عنوان ، و ادبیات برنامه درسی آن عالوه بر دروس علوم

تشکیل کالس هاي ویژه براي .افزوده شده بود تا معلمان از اصول اولیه تعلیم براي تربیت کودکان مطلع گردند

نظران  و وجود درس اصول تعلیم در آن کالس ها در دارالفنون را می توان نشانه توجه شایسته صاحب، آموزگاران

  .و برنامه ریزان آن زمان به معلم و ضرورت ارتقاي مهارت هاي حرفه اي آنان تلقی کرد

  :در دو سطح اجرا می شده است) هـ ش1357(تربیت معلم تا اوایل انقالب اسالمی 

 .به مسئولیت وزارت فرهنگ و آموزش عالی، دانشسراي عالی براي تأمین معلمان دوره هاي متوسطه -

تربیت معلم براي . دو و یک ساله، انستیتوها و مراکز مختلف در دوره هاي سه، قدماتیدانشسراهاي م -

 .آموزش ابتدائی و راهنمایی تحصیلی با مسئولیت وزارت آموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش دوره هاي تربیت معلم مختلفی را بر حسب نیاز به طور متناوب برنامه ریزي و اجرا کرده 

این شیوه . توسعه مهارت هاي معلمی در این نهاد بیشتر متکی بر کارآموزي در مدارس بوده استشیوه هاي . است

هاي کارآموزي نیز به دالیل مختلف از نظارت و سرپرستی الزم از سوي مراکز تربیتی مربوط برخوردار نبوده و 

موجود و نظریه هاي تربیتی محدودیت هاي انسانی و تدارکاتی ، امکانات، کوشش ها در این زمینه تابع شرایط

  .زمان خود صورت می گرفته است

  

  تأسیس مراکز تربیت معلم جدید از آغاز انقالب اسالمی

در . هـ ش همگام با تحوالت انقالب اسالمی اساسنامه جدید مراکز تربیت معلم نیز تهیه شد 1358در سال     

اهمیت ویژه صاحب نظران و برنامه ریزان تربیت معلم در اولین دوره تربیت معلم بعد از انقالب اسالمی با توجه به 

هدف از این درس . تعریف و در برنامه دروس تربیتی قرار گرفت "فن معلمی"این برهه زمانی درسی با عنوان 

استقرار این درس . تقویت و توسعه مهارت هاي حرفه معلمی و هماهنگی علم و عمل در کار تدریس و معلمی بود

برنامه فن معلمی به . غییري قابل توجه در برنامه کارورزي تربیت معلم در آغاز انقالب تلقی کردرا می توان ت

این برنامه داراي دو بخش نظري و ، میزان شش ساعت در هفته و در طول سال دوم تحصیل منظور شده بود

  .عملی بود

  

   تأسیس دانشگاه فرهنگیان

و با ـدسی از اصول و ) 1390(با تأسیس دانشگاه فرهنگیان  - انهرویکرد تربیت معلم فکور و کارورزي فکور    

رهنمود هاي مندرج در سند تحول آموزش و پرورش و هم چنین مبانی نظري تحول بنیادین در آموزش و پرورش 

حرکت ها و فعالیت هاي جدي تري در جهت بهره برداري از موازین و اصول مطروحه در ، جمهوري اسالمی ایران

در این راستا کمیته ها و کارگروه هاي سیاست گذاري و برنامه ریزي هاي نوین . اسناد باالدستی مربوط آغاز شد

ه ها مقرر شده است بر اساس مصوبات این کمیت. درسی در این دانشگاه نوبنیان براي تربیت معلم مبذول گردید

که همراه با تحوالت همه جانبه برنامه ها و رویکردهاي نوین تربیتی این دانشگاه براي برقراري تربیت معلم 
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شایان .برنامه کارورزي از توان و قوت حداکثري الزم براي تربیت معلمان فکور و باز اندیش بهره مند باشد، فکورانه

کور و تأثیر گذار و داراي صالحیت هاي مورد نظر این حرفه دشوار با در نظر ذکر است که تربیت معلمان توانمند ف

شرایط و ، بهره گیري از فناوري هاي نوین آموزش و یادگیري، داشتن رویکردهاي جدید روان شناسی یادگیري

نظام تربیتی  برنامه هایی که بتواند پاسخ گوي تربیت نسل امروز باشد مستلزم باز اندیشی و باز طراحی شایسته در

زیرا برنامه هاي سنتی جوابگوي انتظارات و اهداف بلند تربیت در نظام جدید آموزش و پرورش . مورد نظر است

لذا کلیه برنامه هاي مربوط به این حوزه باید با رعایت . جمهوري اسالمی ایران در عصر دانایی و اطالعات نیست

در این بازاندیشی و باز طراحی . ورش همگام و همسو شوداصول و موازین مطروحه در سند تحول آموزش و پر

که در ایجاد توانمندي هاي و صالحیت هاي مورد نظر نقش برجسته و شاخصی را به عهده دارد ، درس کارورزي

بیش از پیش باید در هم پیوند سازي مبانی نظري با توانمندي هاي عملی سهم خود را در تعامل مثبت و موثر 

  ).1394، راهنماي کارورزي دانشگاه فرهنگیان(سه ایفا نماید دانشگاه و مدر

  

  توسعه حرفه اي معلمان

هر تغییري که در زندگی . هیچ انسانی نمی تواند همۀ عمر خود را دنیایی به سر برد که در آن متولد شده است   

انسان رخ می دهد به وسیلۀ مربیان و معلمان به نسل جوان تر منتقل می شود و چهرة زندگی را دم به دم 

تقل می شود و چهرة زندگی را دم به دم هر قدر مربیان و معلمان به نسل هاي جوان تر من. دگرگون می سازد

هر قدر مربیان و معلمان جامعه ها آگاه تر و داناتر شده باشند زندگی با لطافت بیشتر و . دگرگون می سازد

دلپذیري و پویایی زندگی فرمانی است . یادگیري نیازي است بدون توقف. دلپذیرتر پویایی خود را دنبال می کند

و شیوه ها و وسیله هاي براوردن نیازها را در اختیار ، ساز و کارها، این فرمان. می شود که از جانب نیازها صادر

مربیان و معلمان هر .یاددهندگان قرار می دهند تا با موجه ترین تدبیر نیازهاي یادگیرندگان را برآورده کنند

زندگی انسان ها را در اختیار می جامعه در کانون یاد دادن ها قرار دارند و سازوکارهاي پویا شدن و پویا کردن 

جلوه هاي تغییر و بالندگی در ، هر قدر مربیان و معلمان دانش و مهارت بهین تري دریافت کرده باشند. گیرند

مهارت آموزي هاي مربیان و معلمان در .زندگی انسان ها شادمانگی هاي بیشتر و بیشتر را به نمایش می گذارند

اط مستقیمی با شیوه هاي تربیت معلم براي یاد دادن و یاد گرفتن در طول زندگی ایجاد تغییرهاي شادمانه ارتب

آن گاه که دستگاه ها یا سازمان هاي تربیت معلم توانسته باشند به این شهامت برسند که خروجی .انسان ها دارد

  .نصیب خود کرده اندسعادت جامعۀ پویا و تغییرپذیر را ، هاي خودشان را با مهارت پذیرفته شدة عام عرضه کنند

  :تربیت معلم همواره بر دو شاخۀ مستقل و در راستاي یکدیگر رشد می کنند

 تربیت معلم حین خدمت-2تربیت معلم پیش از خدمت          -1

شاخۀ اول حکم است که اولین . این دو شاخه از تنۀ یک درهت می رویند و مکمل یا پشت بند یکدیر می باشند

شاخۀ دوم ضرورت است که هماهنگ با حرکت توفندة زمان شاخک ها و برگ ها و بار تازه رویش را می نمایاند و 

دانش افزایی هاي برنامه ریزي شده براي معلمان همین قانون یادگیري در طول . می رویاند و گسترش می یابد

خود را موظف  - یا هر مرکزي که معلم تربیت می کند -زندگی را متبادر به ذهن می سازد و شاخۀ تربیت معلم

می دانند رشد و پرورش هر دو شاخه را در کنار هم به عهدة بگیرند و آموزش هاي کوتاه ار حین خدمت را به 

انواع دانش ، در هر حال.اغلب این نوع آموزش ها در قالب نظام پودمانی صورت می گیرد. معلمان شاغل ارائه دهند

به ویژه براي معلمانی که دوره هاي آموزش پیش از خدمت را ، افزایی هاي معرفی شدة زیر براي معلمان شاغل
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چه از طریق دانش افزایش هاي  -و کارآمد) سیستماتیک(با برنامه ریزي هاي نظام دار . قابل اجراست، گذرانده اند

می توان شاخۀ دوم تربیت معلم  - برنامه ریزي شده وچه از طریق مهارت هایی که براي خودآموزي کسب کرده اند

کشورهایی که قانون یادگیري در .ا همواره در حال و هواي همیشه بهار و در حال رویش سبزه و گل نگاه داشتر

که در برابر سایر بودجه هاي هنگفت ناچیز  -طول زندگی را پذیرفته اند و به باور نشانده اند بودجۀ مشخصی را

  .براي آموزش در حین خدمت معلمان در نظر گرفته اند -است

  

  معلمان دانش

 هاي فعالیت دشوارترین از یکی تدریس گوید می معلمان دانش و تدریس پژوهشگر شولمن لی که طور همان  

، معلمان. است نگرفته قرار جدي مطالعه مورد معلمان دانش متمادي هاي سال طی متاسفانه ولی بوده بشر گونه

 طبقه هاي مسئولیت که حالی در، اند شده داده قرار اجتماعی دوم طبقه در بسیاري سیاسی و اجتماعی دالیل به

طراحی و محتواي دانش معلمان  از دیدگاه ).1392به نقل از قادري 20 ص، 1991، والکر(دارند برعهده را اول

همراه با ، ناظر بر اتخاذ بهترین و مناسبترین تصمیم سنجیده و متین، برمیناي نظریات شواب: شولمن وشوآب 

برنامه ریزي درسی یک حوزه ي عملی .موضوع یا ماموریتی خاص می باشد، ارتباط  با موقعیتتامل و تدبر و در 

که عبارتند از .یادگیري حضور دارند–عنصر اصلی در همه موقعیت هاي یاددهی  4به عقیده شواب .است نه نظري 

و تعامل مورد توجه قرار  در توجه به این عوامل باید تعادل. یادگیرنده و محیط و زمینه ، برنامه درسی، معلم

براساس .نظام آموزشی باید بتواند شهروندانی را تربیت نماید که کنشگر فکور باشند، برمبناي نظریات شواب.گیرد

از .برنامه درسی باید براساس واقعیتهاي محسوس کالس درس تدوین شود، نظر شواب در زمینه دسیپلین عمل

برنامه ریزان درسی ، الزم است معلمان. شخص دیگري نزدیک تر استآنجا که معلم به این محیط واقعی از هر 

یا عضو اصلی کمیته برنامه ریزي درسی .معلم باید بتواند شخصا به برنامه ریزي درسی بپردازد.تربیت شوند

مانناد شواب معتقد است که رسته برنامه درسی به  2، پاینار از شخصیت هاي برجسته جنبش نومفهوم گرا.باشد

ازنظر پاینار  وهمکاران حوزه ي برنامه ریزي درسی به جاي شاغلین در مدارس واستادان .ج رفته استتارا

شرکت هاي انتشار کتاب درسی و متخصصان رشته ها ، دانشگاهی رشته برنامه درسی بهوسیله سیاستمداران

آنها ، رایی که سیاستمداراننقش معلمان مدارس به کارگران اج:پاینار در جایی مینویسد .رهبري و کنترل می شود

هرچند شواب نظریه را نزدیک به عمل میبیند و عمل ، در حوزه نظر وعمل.تنزل یافته است ، را آموزش میدهند

مربیان جریان نومفهم .برنامه درسی براي او راهی براي دور زدن پیچیدگی  در حوزه ي برنامه درسی بوده است 

نومفهوم گرایان مشکل اصلی برنامه درسی نپرداختن به عمل .یدانندسازي دور شدن از عمل را غیرمعمول نم

ریشه انحراف در برنامه ، در حالی که شواب.نیست بلکه غیرتاریخی و غیرنظري بودن رشته برنامخ درسی است

نومفهوم گرایان عمل زدگی بیش از حد راریشه انحراف رشته برنامه درسی می .درسی را تئوري زدگی برمی شمرد

 روان، معماران از را خود مطالعات و کند می آغاز دویی جان پراگماتیسم از را کارش شوان).1392(قادري .   ددانن

 در را آن و کند می معرفی را»  اندیشمند عامل« ایدة روشن صورت به او. است گرفته الهام مهندسان و درمانگرها

 آن او نظر از. باشد عمل در اي حرفه افراد کار چگونگی درك براي روشی پی در تا گذارد می فنی عقالنیت مقابل

 زیرا نیست کارا کند می پیشنهاد روزمره عملی وظایف و مسائل حل براي مرسوم اجتماعی علوم که فنی عقالنیت
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 دانش اي حرفه افراد دانش. است استوار، دهند می انجام کاري چه اي حرفه افراد اینکه دربارة فهمی کج نوعی بر

 عملی دانشی بیشتر بلکه، نیست باشد شده احاطه محور پژوهش نظریۀ با و باشد دشوار و عالی سطح که علمی

 اي ریخته هم به آشفتگی ها موقعیت  که جا آن، است باتالقی و پست«  که شود می پیدا جاهایی در و، است

. دارد ما عمل در ریشه ما دانستن شوان براي).42 ص، 1983، شوان(»ناکارآمدند فنی هاي حل راه و دارند

 بندي شکل و بندي شکل، عمل حین اندیشیدن، عمل در دانستن  مانند مفاهیمی سمت به شوان اندیشۀ بنابراین

 از او قصد. است نهاده نام»  عمل شناسی معرفت«  را آن او که است اصطالحی قلب مفاهیم این. رود می  دوباره

 نوع دو این منابع شوان. شود قایل تمایز عملی دانش و رسمی و نظري دانش بین که است این مفهوم این طرح

 نیز شناسی معرفت لحاظ از عملی و نظري دانش که است باور این بر بلکه بیند می متفاوت تنها نه را دانش

 »است؟ ضروري تدریس براي دانشی چه« در پاسخ به این سوال که  تالشند در دیگري از محققان گروه.متفاوتند

 به شولمن اش اولیه کارهاي در. کرد اشاره  شولمن لی گستردة کارهاي به توان می میان این در و دهند پاسخ

 و محتوایی دانش« بندي طبقه به او بعدي کارهاي در و تدریس نیاز مورد دانش وسیع هاي بندي طبقه

 دانش« هاي بندي طبقه توسعۀ  نلسون و  ویلسون، گروزمن مانند او طرفداران بعدها. پردازد می»  پداگوژیکی

 آن کارهاي آیا که است این وي همکاران و شولمن کارهاي در چشمگیر نکتۀ. دادند ادامه را»  پداگوژیک محتواي

 گروه کار که است این3 الباز گروه با شولمن گروه کار تفاوت.است ترکیبی یا عملی یا است نظري کارهاي جزو ها

 و بدانند چیزي چه »باید« معلمان که دارد باور این در ریشه و است هنجاري گیري جهت داراي بیشتر شولمن

 از سطح این به دستیابی براي دانش از هایی نوع و ها طبقه چه اساس این بر و باشند کارهایی چه انجام به قادر

 کسی چه« که کنند می کار سوال این روي معلمان دانش دیگري از پژوهشگران دستۀ. است نیاز مورد شایستگی

 در  لیتل سوزان و  اسمیت - کوکران ماریلین مانند افرادي.»کند؟ می تولید تدریس و معلمان دربارة را ما دانش

 به را آن و کشیدند پیش را پژوهنده معلم برنامۀ ها آن. اند کرده کار  پژوهشگران نقش در معلمان زمینۀ

 دانش مورد در ها آن و کردند تعریف »شود می انجام معلمان توسط که هدفمندي و نظامدار پژوهش«صورت

 این پرسش بلکه داریم نیاز تدریس براي اي پایه دانش چه به که نیست این مطرح پرسش« :نویسند می معلمان

 این دهی شکل در معلمان نقش و کند ایجاد را آن باید کسی چه و است نیاز مورد اي پایه دانش نوع چه که است

 به دست خود و باشند دیگران هاي پژوهش کنندة مصرف نباید دیگر معلمان ها آن نظر از. »چیست؟ دانش

  ).همان ( بزنند  عملی هاي پژوهش

  

  دانش افزایی معلمان حین خدمت توسط دانشگاه فرهنگیان

ا حدود این مراکز ت. دانش افزایی معلمان با امکانات وسیعی که مراکز آموزش عالی در اختیار دارند میسر است   

زیادي آمادگی دارند و می توانند واحدهاي درسی روزآمد و مورد نیاز معلمان را در موضوعی که تدریس می کنند 

دانش .به دست آید، و هم رضایت خود معلمانی که در حال خدمت هستند، تا هم رضایت متولیان امر، ارایه دهند

متداول و ، یا به گونه هاي مشابه و ابتکاري دیگر، مختلف زیربه گونه هاي ، در بیشترکشورها، افزایی هاي معلمان

تربیت معلم و یادگیري در طول زندگی حرفه اي همواره بر :در حال اجراست که به انواع آن در ذیل اشاره میشود

تربیت معلم پیش از خدمت و تربیت معلم حین . دو شاخه ي مستقل و در راستاي یکدیگر رشد می کند 
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فزایی هاي برنامه ریزي شده براي معلمان همین قانون یادگیري در طول زندگی را متبادر میسازد و دانش ا.خدمت

که متاسفانه این امر فعال در .معلمان می توانند از دانشگاه تربیت معلم جهت یادگیري مادام العمر بهره مند گردند

شیوه هاي دانش  افزایی معلمان از .ق نیست قابل تحق.. دانشگاه فرهنگیان بدالیل اقتصادي وضعف علمی اساتیدو 

  :شامل موارد ذیل می باشند) 1386(دیدگاه رئوف 

 دانش افزایی هاي برنامه ریزي شده  

دانش افزایی معلمان را مد نظر دارند که اطالعات علمی آنها را در زمینه هاي ، بازآموزي هایی برنامه ریزي شده

این نوع بازآموزي ها با شیوه هاي آموزش رویارو . به روز می کند، ودموضوع هایی که به متخصصان مربوط می ش

به سرپرستی وزارت ، و یا با شیوه ي آموزش گروهی به صورت اختصاصی، در دانشکده هاي مربوط) حضوري(

با نظام ، انجام می گیرند و منجر به دریافت گواهینامه اي می شوند که در ارتقاي معلمان، آموزش و پرورش

  .مؤثر می افتند، باتی آموزش هاي عالیمحاس

 دانش افزایی از راه دور

از طریق قراردادهایی صورت می گیرد که باز منجر ، این نوع آمورش هاي علمی توسط دانشگاه هاي غیر حضوري

  .به دریافت گواهینامه هاي افزایش دانش می گردند و در محاسبات ارتقاي شغلی معلمان تأثیر می گذارند

  

 فزایی هاي ویژهدانش ا

دانش افزایی هاي ویزه شامل برنامه یی هستند که در شرایط زمانی و مکانی خاصی براي سازمان هاي آموزش و 

که یقیناً با آموزش هاي حرفه اي تفاوت  -این دسته از آموزش هاي علمی. پرورش دور افتاده ارایه می شوند

با ، و یا توسط متخصصان برجستۀ درون سازمانی، گاه هایا توسط دهوت از استادان متخصص دانش -ماهوي دارند

و ، در پایان منجر به دریافت گواهینامۀ مربوطه می شوند، صورت می گیرند، مشخص کردن موضوع و مطلب علمی

  ).همان(در محاسبات شغلی و حقوقی مؤثر می افتند 

 )یادگیري فردي(خودآموزي ها 

مشاهده شده است این است که این دسته از معلمان همواره براي  آنچه در عملکرد هاي معلمان حرفه آموخته

خوشبختانه امروز .جبران کمبود آگاهی هاي نظري و اطالعاتی خود اقدام به خودآموزي هاي جدي نموده اند

اطالعات . تنها مالطی که الزم دارد شور و عشق به حرفه است. خودآموزي ها به راحتی امکان پذیر شده اند

با ابزارهاي گوناگون و آسان . ر هر رشته از دانش بشري به سهولت در دسترس همگان قرار گرفته استد) دانش(

در مجموع این نوع .در اختیار گرفت، در هر زمینه اي که ضرورت می یابد، یاب می توان دانش هاي موجود را

دانش . دسته بندي شده اندبه صورت شخصی یا خصوصی ) غیرحضوري(یادگیري ها با عنوان آموزش از راه دور 

انفورماتیک توانسته است ابزارهاي خودآموزي جوراجور الکترونیکی را عرضه کند و در اختیار همگان 

اخیراً این نوع یادگیري . یا فن شناسی اطالعات جوالن می یابد ITاستفاده از این ابزارها در میدان فراخ .بگذارد

با فراهم آوردن انواع امکانات و ابزارهاي .معروف شده اند4با عبارت یادگیري ها الکترونیکی ، یا دانش افزایی ها، ها

معلمان عالقه مند و آموخته می توانند از این طریق با دانش و اطالعات به روز آشنا ، الکترونیکی در مدرسه ها

  ).1386، رئوف(شوند و با استفاده از آنها بر آگاهی هاي خود بیفزایند 
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  یادگیري الکترونیکی وخود آموزي هاي معلمان-1جدول 

  Video disketts  استفاده از نوارهاي ویدیویی -1

  Computer  )کامپیوتر(استفاده از رایانه  -2

  Flappy  استفاده از فالپی هاي آماده -3

 :CD-Roms  استفاده از لوح هاي فشرده -4
Compact Disks  

  E-Mail  استفاده از ایمیل -5

  Web  »وب«استفاده از  -6

  Chat  استفاده از گفت و گوي کامپیوتري فرد با فرد -7

 Discussion  استفاده از اتاق هاي مباحثه -8
rooms  

  .w.w.w  استفاده از شبکه هاي گستردة جهانی -9

  Virtual  )غیرواقعی(استفاده از کالس هاي مجازي  -10

  . …  ... .استفاده از  -11

 

  نتیجه گیري 

لذا باید از همان بدو خدمت و پیش از خدمت بذر آموزش مداوم را با توجه به دوره هاي ضمن خدمت  جان .ندارند

در این راستا نهاد اصلح و علمی که می تواند یاراي آموزش و پرورش حرفه اي باشد دانشکده هاي . تازه بخشید

تربیت معلم :در راستاي یکدیگر رشد می کنند تربیت معلم همواره بر دو شاخۀ مستقل و.تربیت  معلم می باشند

این دو شاخه از تنۀ یک درخت می رویند و مکمل یا پشت بند یکدیگر .پیش از خدمت وتربیت معلم حین خدمت

شاخۀ اول حکم است که اولین رویش را می نمایاند و شاخۀ دوم ضرورت است که هماهنگ با حرکت . می باشند

دانش افزایی هاي برنامه ریزي شده . ا و بار تازه می رویاند و گسترش می یابدتوفندة زمان شاخک ها و برگ ه

یا هر  -براي معلمان همین قانون یادگیري در طول زندگی را متبادر به ذهن می سازد و شاخۀ تربیت معلم

ة بگیرند مرکزي که معلم تربیت می کندخود را موظف می دانند رشد و پرورش هر دو شاخه را در کنار هم به عهد

اغلب این نوع آموزش ها در قالب نظام پودمانی . و آموزش هاي کوتاه حین خدمت را به معلمان شاغل ارائه دهند

، دانش افزایی هاي برنامه ریزي شده:    انواع دانش افزایی هاي معرفی شدة نظیر ، در هر حال.صورت می گیرد

را میتوان در آموزش و پرورش .)فردي یادگیري( ها دآموزيخو، دور راه از افزایی دانش، ویژه هاي افزایی دانش

چه از طریق دانش افزایش  - و کارآمد) سیستماتیک(با برنامه ریزي هاي نظام دار . حرفه اي بسط و توسعه داد

می توان شاخۀ دوم تربیت  - هاي برنامه ریزي شده وچه از طریق مهارت هایی که براي خودآموزي کسب کرده اند

کشورهایی که قانون .مواره در حال و هواي همیشه بهار و در حال رویش سبزه و گل نگاه داشتمعلم را ه

که در برابر سایر بودجه هاي  - یادگیري در طول زندگی را پذیرفته اند و به باور نشانده اند بودجۀ مشخصی را

یی معلمان باظرفیت و دانش افزا.براي آموزش در حین خدمت معلمان در نظر گرفته اند -هنگفت ناچیز است
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این مراکز تا حدود زیادي . در اختیار دارند میسر است)دانشگاه فرهنگیان (امکانات وسیعی که مراکز آموزش عالی 

آمادگی دارند و می توانند واحدهاي درسی روزآمد و مورد نیاز معلمان را در موضوعی که تدریس می کنند ارایه 

میتوان . به دست آید، هم رضایت خود معلمانی که در حال خدمت هستندو ، تا هم رضایت متولیان امر، دهند

نتیجه گرفت تنها موسسه اي  که در وضعیت فعلی میتواند سکان تربیت معلم را به سوي تعالی و تکاپو رهنمون 

 بنا به اهداف کالن در سند راهبردي دانشگاه. شود دانشگاه فرهنگیان و خود نهاد آموزش و پرورش می باشد 

می توان ادعا نمود توانمند سازي و تربیت حرفه اي معلمان جهت ارتقا کیفیت ، فرهنگیان واساسنامه این دانشگاه

آموزش و پرورش و (آموزش وپرورش  با تاکید بر آموزش مداوم راهکاري مناسب الحال براي هر دو سازمان 

پرورش و دانشگاه فرهنگیان مورد بی مهري  می باشدکه متاسفانه تاکنون ازطرف هر دو نهاد آموزش و)فرهنگیان 

  .قرار گرفته است

  

  

  منابع 

  .دانشگاه فرهنگیان ، راهنماي عمل کارورزي) .1394.( --------------- 

  چاپ اول .انتشارات پیام نور، آموزش بزرگساالن).1390.(عیسی ، ابراهیم زاده

  ارسباران چاپ اولمبانی و اصول آموزش و پرورش انتشارات ).1386.(علی ، رئوف

  انتشارات دانشگاه شیراز .معلم از دیدگاه کانت و روسو).1381.(شهرزاد، شاه سنی

تحلیلی تاریخی معانی و مقاصد نوفهمگرایی در رشته ي مطالعات برنامه درسی ).1392.(مصطفی ، قادري

  .49-  72، 1شماره ، 1دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی دوره .

مرکز تحقیقات آموزش سازمان پژوهش و برنامه ریزي ، تهران، آموزش و پرورش براي آینده.)1370(یونسکو

  آموزش 

http://www.unesco.org)( 
Shown, D. A. (1983). Educating the reflective practitioner: Toward a new design for 
teaching and learning in the professions. San Francisco: jossy- Bass. 
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  لفه هاي ذهنیت فلسفی ضرورت تحقق یادگیري مادام العمرؤتوسعه م

  3، آزاد محمدي2، نجمه احمدآبادي آرانی1دکتر مهدي سبحانی نژاد 



  چکیده 

تا بتواند سهمی است  یادگیري مادام العمرتوسعه مؤلفه هاي ذهنیت فلسفی ضرورت تحقق هدف پژوهش حاضر، 

کاربردي و  -نوع بنیادي ازاین پژوهش روش . در افزایش دانشهاي بنیادین در این حوزة معرفتی داشته باشد 

ادام م يریادگی یافته هاي پژوهش داللت دارد بر اینکه. است) اسنادي(تحلیلی از نوع  -روش مطالعۀ توصیفی

 يها طیآن است تا مح یو در پ ردیگ یرا در برم یاست که همه سطوح و مراحل سن یتیکل ي، داراالعمر

 نیرا از ب يریادگی یتصنع يدرون مدرسه ارتباط دهد و مرزها يریادگی طیخارج از مدرسه را با مح يریادگی

تردگی افق هاي فکري، گسهایی نظیر کنجکاوي، گشودگی دریچهالعمر، حضور ویژگی یادگیري مادامالزمه . ببرد

پذیري و پویایی است تا بر مبناي این خصوصیات، فرد توانایی بررسی اندیشه، باز بودن فضاي فکري و انعطاف

شوند تا مسائلی آموزان قادر میمؤلفه هاي ذهنیت فلسفی، دانشعنایت به با  .هاي گوناگون را در خود بیابداندیشه

ها براي حل مشکالت ئل واقعی زندگی خویش ارتباط داده و از آنشوند، با مسارا که در مدرسه با آن مواجه می

هاي ناشناخته  وجوگري و کاوش در موقعیتهمچنین در تالش است تا مهارت جست. آتی زندگی استفاده نمایند

 العمر را فراهم دانند سؤال بپرسند و موجبات یادگیري مادامآموزان تقویت نماید و دربارة آنچه نمی را در دانش

  . کندمی

  ذهنیت فلسفی، یادگیري مادام العمر ، تعلیم و تربیت  :واژگان کلیدي 

                                                 
 sobhaninejad@shahed.ac.ir -گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهددانشیار  1
 نویسندهnajmeh.ahmadabadi@gmail.com-  -تهراندانشجوي دکتري فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه پیام نور  2

 مسؤل
  Azadmohammadi.ph@gmail.comتهران  دانشجوي دکتري فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه  3
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  مقدمه

هاي آموزشی به دلیل گسترش و توسعه سریع مدارس و بکارگیري نیروهاي اجرایی  در بسیاري از نظام

که  هاي غلطیغیرمتخصص عاداتی نامطلوب بر فرایند تدریس حاکم شده است، مخصوصاً آن دسته از عادت

اند و هرگونه آزادي اندیشه، نقادي و نوآوري را از آموزان در کالس درس شدهجانشین، تعامل و مشارکت دانش

هاي سنتی در هاي متناسب بازمان و موقعیت تدریس، بر اجراي روشجاي استفاده از روش اند و بهآنان گرفته

در آینده افراد منفعل و پذیرندة بار خواهند آمد؛  درنتیجه دانش آموزان. کننداي پافشاري میهاي مدرسهآموزش

  )1393محمدي و همکاران،(نمایدالعمر عمل نمی هاي درسی مدارس در جهت تربیت یادگیرندگان مادامزیرا برنامه

جاي اینکه بر روي  معتقدند که مدارس به) 1391نقل از حسینی، قائدي و حسینی، به (کرباي و کویکندال 

در واقع این مدارس با تأکید بر . و استداللی تکیه کنند بر روي استفاده از اطالعات تمرکز دارند هاي فکري مهارت

این در حالی است که . انگارند هاي فکري را نادیده می عنوان منبع کسب دانش، جایگاه مهم مهارت  حافظه به

ها اً پایدار در شاگردان است تا آنوپرورش ایجاد تغییرات شناختی، عاطفی و رفتاري نسبتترین هدف آموزش مهم

تربیتی هاي اخیر، متخصصان علومبا توجه به این مهم در سال. بتوانند از نهایت استعداد و توانایی خود بهره گیرند

هاي فکري  در مورد نارسایی توانایی شاگردان در امر تفکر ابراز نگرانی کرده و تالش خود را معطوف ارتقاي مهارت

منظور الزم است در برنامۀ درسی، تربیت اندیشۀ فلسفی را مدنظر قرار داده و به پرورش  بدین. انددهشاگردان نمو

سوي  خواهیم بهآموزان توجه نمایند؛ چراکه ضرورت بازنگري در برنامه درسی که می قدرت تفکر و استدالل دانش

ن امر در برنامۀ درسی موردتوجه قرار پرورش قدرت تفکر و استدالل توجه نماید، مستلزم آن است که لوازم ای

طور مستقل  گیرد و ازآنجاکه مؤلفه هاي ذهنیت فلسفی قرابت زیادي با این اهداف دارد و تاکنون پژوهشی که به

نسبت ماهیت ابعاد و مولفه هاي ذهنیت فلسفی با به این مطلب بپردازد وجود ندارد، سؤال اصلی ما این است که 

  عمر چگونه است؟تحقق یادگیري مادام ال
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  پژوهش سوال هاي

العمر چیست و چه تفاوتی با یادگیري سنتی دارد؟  یادگیري مادام )1

  چگونه است؟ مادام العمر يریادگیبا تحقق  یفلسف تیذهن يابعاد و مولفه ها تینسبت ماه )2

  روش پژوهش

در این روش . گرفته استتحلیلی با رویکردي کیفی و به شیوه تحلیل اسنادي صورت  - روش این پژوهش توصیفی

هاي وب، موردمطالعه و تحلیل اي و جستجو در محیطکتابخانه شده از طریق تحقیق آوري اسناد و مطالب جمع

دهی مطالب در چارچوب یک مدل  تحلیل، به ارزیابی و سازمان و  برداري و تجزیهپس از یادداشت. اندقرارگرفته

  .شده است تهمفهومی و در راستاي هدف تحقیق پرداخ

  

  بررسی سؤال اول

  العمر چیست و چه تفاوتی با یادگیري سنتی دارد؟ یادگیري مادام

 يریادگی«، »مداوم يریادگی«، »4یدوران زندگ در يریادگی« :مانند يگرید نیتحت عناو ،مادام العمر يریادگی

و  ند؟یفرا ایابزار؟ مقصد است  کی ایروش است و  کی ایآ ست؟یچ ادام العمرم يریادگی. هم آمده است» 5مستمر

است که  یتیکل ي، داراادام العمرم يریادگی گفت، دیپرسش ها با نیباالخره محدوده آن کدام است؟در پاسخ به ا

 طیخارج از مدرسه را با مح يریادگی يها طیآن است تا مح یو در پ ردیگ یرا در برم یهمه سطوح و مراحل سن

آن است  انگریب ادام العمرم يریادگی. ببرد نیرا از ب يریادگی یتصنع يدرون مدرسه ارتباط دهد و مرزها يریادگی

. ستین تیو ترب میمنحصر تعل گاهیجا گریمدرسه د جهیاست و در نت يریادگی طیمح کیبالقوه  ،یطیکه هر مح

نوع  نیا. ردیگ یرا در برم یو پرورش یاجزا و عناصر آموزش هیاست که کل یتیجامع يدارا ادام العمرآموزش م«

، شود یم جادیآن ا يجامع بر مبنا یاست که هر طرح آموزش يبلکه بستر ست،ین یخاص یآموزش، نظام آموزش

                                                 
7
 . Learning Thoughout life 

5
 . Continuing Learning 
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: 1373زاده،  میابراه(» باشد یتیدهنده نظام ترب لیتشک ياز اجزا کیو توسعه هر  شرفتیساز پ نهیزم دیلذا با

19.(  

زنده است و آموزش و پرورش الزاماً  یهست کیباور است که انسان  نیکردن جهان بر ا یمرز تلق یبا ب زین تهد،یوا

فراهم آمده در سراسرعمراستفاده  يفرصت ها عیاز جم دیاو با. کند تیو هدا زدیرا برانگ يو »يریادگیخود « دیبا

نامحدود ،  يها» شدن« محدود به  يها»بودن«و از  گریبه وضع د یانسان را از وضع ند،یفرآ کیکند و به منزله 

 دیبا ندانش آموزا.است  یدر طول زندگ يو خودآموز يریادگی ، یی،خوداتکا ادام العمرم يریادگی.مبدل سازد 

ادام م يریادگی.خود بدانند  يازهاین نیتر یاز اساس یکیشوند که به مطالعه عادت کنند و آن را  تیترب يطور

 کینه روش و نه ابزار بلکه  ادام العمرآموزش م جه،یدرنت .است  يتعهد به خود آموز ینوع قتیدر حق ،العمر

  .است  تیترب جهیو در نت يریادگیاست و روح آموزش ،  یکل ندیفرا

العمر، آرزوي مداوم یادگیري و پذیرفتن مسئولیت  دارد، یادگیري مادام بیان می 7؛ به نقل از کراثر)2009( 6دمیرل

و  8کاسکان. کندرا از نو بازبینی می ها و رفتارشدر این یادگیري، فرد رویکرد زندگی، ارزش. استیادگیري فردي 

العمر را به یادگیري در تمام زندگی فرد نسبت  ، عبارت یادگیري مادام9به نقل از کیلی و کانن) 2010(دمیرل 

  . داننددر محیط کار نمی هشد کسبدهند و آن را تنها مختص یادگیري در زمان تحصیل و یا دانش می

ها و هاي یادگیري، دانش، مهارتالعمر، فرایندي است که طی آن افراد از طریق فرصت واقع، یادگیري مادام در

هایی نظیر کنجکاوي، العمر، حضور ویژگی یادگیري مادامالزمه . دهندطول زندگی توسعه می عالیق خود را در

پذیري و پویایی است تا بر افق اندیشه، باز بودن فضاي فکري و انعطافهاي فکري، گستردگی گشودگی دریچه

پور و مهر، ملکی، عباسمحمدي( هاي گوناگون را در خود بیابدمبناي این خصوصیات، فرد توانایی بررسی اندیشه

  )1390خوشدل، 

نماید و به افراد ریک میالعمر توسعۀ پتانسیل انسانی را از طریق یک فرایند حمایتی مستمر تح یادگیري مادام

                                                 
٦ Demirel 
٧ Crowther 
٨ Coskun 
٩ Kiley & Cannon 
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ها نیاز خواهند داشت و با دهد که در سراسر زندگی به آنها و فهمی را میها، مهارتقدرت کسب دانش، ارزش

حجت، ناسکا، اردمان، (اطمینان، خالقیت و لذت بردن از کلیۀ وظایف، شرایط و محیط آن را به کار خواهند برد 

  ).2009، 11ولینز؛ ک2003، 10فریزبی، وِلُسکی و گانال

العمر را در مقایسه با یادگیري سنتی ارائه داده است  مدل یادگیري مادام 2003مدل بانک جهانی آموزش در سال 

  )2008هوسکینز و فردریکسون، (که این مدل در جدول ذیل، آورده شده است 

  سنتیادگیري با یالعمر  ماداممقایسۀ مدل یادگیري  -1جدول شمارة 

  مدل یادگیري سنتی  العمر ماداممدل یادگیري 

  .کنندیادگیرندگان دانش را از مربیان دریافت می  .گیرندیاد می ،یادگیرندگان با انجام دادن عمل

  .دهند تنهایی کار انجام می شکل و به یادگیرندگان به یک  .آموزندها و از یکدیگر مییادگیرندگان در گروه

هاي یادگیري یادگیرندگان در سراسر زندگی به فرصت

  .دسترسی دارند

شوند و مجوز ادامۀ تحصیل یادگیرندگان خوب، مشخص می

  .شودها داده میبه آن

فرد و هاي یادگیري منحصربهدهنده طرحمربیان توسعه

  .کنندگان به سمت منابع دانش هستندهدایت

  .مربیان منبع دانش هستند

اولیه و آموزش (العمر هستند  مربیان یادگیرندگان مادام

  ).شونداي مستمر به هم مرتبط میتوسعه حرفه

هاي ضمن خدمت مربیان عالوه بر آموزش اولیه، آموزش

  .کننددریافت می

ارزشیابی براي راهنمایی راهبردهاي یادگیري است و 

  .کندمسیرهایی را براي یادگیري بیشتر تعیین می

  .بعد هستند عنوان مجوز ورود به مرحله ها بهآزمون

  بررسی سوال دوم

  لفه هاي ذهنیت فلسفی با تحقق یادگیري مادام العمرؤنسبت ماهیت ابعاد و م

ابعاد و مؤلفه هاي نسبت ماهیت ؛  بخشاین بعد را مطرح می کند که در  3 ،فیلیپ اسمیت براي ذهنیت فلسفی

                                                 
١٠ Hojat, Nasca, Erdmann, Frisby, Veloski & Gonnella  

١١ Collins  
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  .مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت با تحقق یادگیري مادام العمر ذهنیت فلسفی

  جامعیت -1

  نگریستن به موارد در ارتباط با زمینه اي وسیع -الف

از نظر فیلیپ اسمیت فرد داراي ذهن فلسفی میکوشد تا موارد خاص را با امور کلی مرتبط سازد و از آنها در 

در یادگیري مادام العمر دانش آموزان می آموزند جامعیت را ) 72: 1382اسمیت ،(شرایط کلی تر استفاده نماید 

  .در بررسی مسائل در نظر گیرند و مسائل مجزا و پراکنده را در ارتباط با هم مورد بررسی قرار دهند

  ارتباط دادن مسائل آنی به هدفهاي دراز مدت-ب

فرد داراي ذهن فلسفی باید قادر باشد تا به سوي مسائل روزانه خود همچون فرصتهایی براي حرکت بسوي تحقق 

در یادگیري مادام العمر تالش میشود تا فرد چگونگی یادگیري  )75: 1382اسمیت ،(اهداف دراز مدت بنگرد 

فرد باید بتواند تا از آنچه در شرایط روزمره . تطبیق دادن خود با آینده و نحوه شکل دهی به آینده را بیاموزد 

  . زندگی صورت می گیرد در جهت صورت بندي آینده و تحقق اهداف خود استفاده نماید 

  بکار بردن قدرت تعمیم-ج

چنین فردي خالق است و به کشف . فرد داراي ذهن فلسفی میتواند استنتاجاتی درباره آنچه نمی داند خلق کند 

در یادگیري مادام العمر ، فرد توانایی این را می یابد که براي داوري از  )75: 1382اسمیت، (ایده ها تمایل دارد 

  .یادگیري را بر اساس استنتاجات و دالیل محکم و متقن بنا نهد و تعمیم هاي صحیح استفاده نماید

  شکیبایی در تفکرات عمیق نظري -د

تعمق و تفکر در بررسی نظریه ها بجاي انباشتن ذهن از حقایق از نشانه هاي فرد داراي ذهن فلسفی است 

الش بکشاند و عقاید خود و در یادگیري مادام العمر، دانش آموزان باید فرضیه ها را به چ )78: 1382اسمیت،(
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  .دیگران را با تعمق بررسی کند

  تعمق - 2

  .زیر سوال بردن آنچه مسلم یا بدیهی است -الف

فرد داراي ذهن فلسفی با مقاومت در برابر فشار امر واضح آنچه را دیگران مورد سوال قرار نمی دهند زیر سوال 

ي محدودیتهاي تعصب جاهالنه ، جانبداري شخصی و تصورات قالبی ابرده ، بر شانس خود براي حرکت به ماور

در یادگیري مادام العمر نیز دانش آموزان باید سوال پرسیدن و استدالل کردن را ) 80: 1382اسمیت،(می افزاید 

م العمر یادگیري مادا. بیاموزند و یاد بگیرند بی دلیل بر عقیده اي خاص پافشاري ننمایند و تعصب را کنار بگذارند

دانش آموزان را طوري تربیت می کند که خود درباره مسائل و موضوعاتی که بدیهی انگاشته میشود ، بیندیشند و 

  . آنها را مورد بررسی و تعمق قرار دهند

  کشف و تدوین نظریات سوالها و فرضهاي بنیادي در موقعیت خاص-ب

آشکار نظریات و افکار را در دامنه اي وسیع مورد مالحظه  افراد داراي ذهن فلسفی می توانند با رهایی از جبر امور

در یادگیري مادام العمر دانش آموزان افکار و نظرات را مورد سوال قرار دهند و  )81: 1382اسمیت، (قرار دهند 

  .نظریات جدیدي خلق کنند

  حساس به معانی تلویحی و ربط امور-ج

ضمنی و پنهانی چاالك است و شوق بسیاري براي کشف فرد داراي ذهن فلسفی ، در حدس صحیح داللتهاي 

باید جزم اندیشی را نیز در یادگیري مادام العمر  )86: 1382اسمیت، (اصول اساسی مربوط به یک موقعیت دارد 

   .دادکنار نهاده و مسائل بدیهی منطقی را مورد سؤال قرار 

  تا بر یک جریان ساده استقرایی   قیاسی –مبتنی کردن انتظارات بر یک جریان فرضیه استنتاجی -د

فرد داراي ذهن فلسفی توانایی این را دارد که استدالل هایش را بر مبناي نظریات محکم و قطعی بنا نهاده و از 
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در یادگیري مادام العمر باید پرورش  )89:  1382اسمیت ،(پیروي از ادعاهاي فاقد مبناي اساسی بپرهیزد 

  . مورد توجه قرار گیرد.... مهارتهایی همچون تفکر ، استدالل قیاسی و منطقی و

  انعطاف پذیري  - 3

  رها شدن از  جمود روانشناختی-الف

دراز  افراد داراي ذهن فلسفی در موقعیتهاي تازه و ندیده کمتر رفتار نامناسب از خود بروز میدهند زیرا به اهداف

از اهداف یادگیري مادام العمر نیز آین است که فرد آمادگی برخورد معقول  )91: 1382اسمیت،(مدت توجه دارند 

  )100: 1386مرعشی،(با مشکالت زندگی را داشته باشند و بتوانند از مهارتهاي سطح باالي فکري استفاده نمایند 

  ارزش سنجی افکار و نظریات جدا از منبع آنها-ب

داراي ذهن فلسفی عقاید و افکار را فارغ از گوینده آنها مورد قضاوت و ارزشیابی قرار میدهد همچنین باید فرد 

بتواند از واکنش هاي هیجانی درباره منبع که درباره قضاوت درباره نظر تأثیر می گذارد دوري کند 

دگیري فارغ از افکار و گوینده آن لحاظ یادر یادگیري مادام العمر ، یادگیري را باید بر پایه  )95: 1382اسمیت،(

کرد چون اگر در یادگیري بر پایه مجذوب شدن بر نگرش و عقاید خاصی باشد روند یادگیري مداوم متوقف 

  . خواهد شد

  دیدن مسائل با جهات متعدد-ج

نین چنین همچفرد داراي ذهن فلسفی، توانایی این را دارد که مسائل را از جهات متعدد مورد توجه قرار دهد 

فردي مراقب تفاوت میان متضادها و متناقض هاست و براي این منظور  تعداد نسبتا زیادي فرضیه ها ، جنبه هاي 

در یادگیري مادام العمر نیز سعی میشود ) 97: 1382اسمیت،(را تنظیم و مورد مالحظه قرار میدهد .... مورد نظر و

   .گیردفاوت مورد بررسی قرار همیشه مسائل را با دیدي کل نگر و از زوایاي مت

  شکیبایی در قضاوتهاي موقتی و مشروط و عالقه به اقدام در موقعیتی مبهم-د

فرد داراي ذهن فلسفی از اضطراب هیجانی پرهیز نموده و می کوشد تا با کنجکاوي عقالنی ابهامات را برطرف 

عمل بزند و ابعاد مختلف موضوع را بررسی چنین فردي توانایی این را دارد که در شرایط مبهم دست به . نماید 
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برنامه اي است براي کمک  نیز یادگیري مادام العمر) 98؛1382اسمیت، (عمل ابهام را حل نماید نموده ، با آزادي 

  به دانش آموزان براي فراتر از اطالعات موجود رفتن و با کنجکاوي با نادانسته ها برخورد کردن 

ابعاد و مؤلفه هاي ذهنیت فلسفی با تحقق یادگیري مادام العمر نسبت ماهیت: جدول شماره یک 

ابعاد ذهنیت 

  فلسفی

نسبت ماهیت ابعاد و مولفه هاي ذهنیت   مؤلفه هاي ذهنیت فلسفی

  فلسفی با تحقق یادگیري مادام العمر

  جامعیت

نگریستن  به موارد در ارتباط با زمینه اي 

  وسیع

  درازمدتارتباط دادن مسائل آنی به هدفهاي 

  بکار بردن تعمیم

  شکیبایی در تفکرات عمیق  نظري

دانش آموز آنچه را در کالس درس می آموزد در 

  کار ببرده محیط زندگی و شرایط واقعی ب

دانش آموزان چگونگی یادگیري تطبیق دادن خود 

  .با آینده و نحوه شکل دهی به آینده را بیاموزند

محکم و  یادگیري را بر اساس استنتاجات و دالیل

  متقن بنا نهد

در یادگیري فرضیه ها را به چالش بکشاند و عقاید  

  .خود و دیگران را با تعمق بررسی کند

  تعمق

  زیر سوال بردن آنچه مسلم یا بدیهی است

کشف و تدوین نظریات سوالها و فرضهاي 

  بنیادي در موقعیت خاص

  حساس به معانی تلویحی و ربط امور

سوال قرار دهند و نظریات افکار و نظرات را مورد 

  .جدیدي خلق کنند

  پرهیز از پذیرش بی چون و چراي مسائل 

  انعطاف ناپذیري

  رها شدن از  جمود روانشناختی

  ارزش سنجی افکار و نظریات جدا از منبع آنها

  دیدن مسائل با جهات متعدد

شکیبایی در قضاوتهاي موقتی و مشروط و 

  عالقه به اقدام در موقعیتی مبهم

  .نظرات دیگران را فارغ از گوینده تحلیل کند

  .همیشه مسائل را از زوایاي مختلف بررسی نماید

  .همیشه درصدد رفع ابهام ها و حل آنهاست
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هایی نظیر  جامعیت، تعمق و انعطاف پذیري، در بهبود توانایی مؤلفه هاي ذهنیت فلسفی با داشتن ویژگی

محوري استراتژي نوین براي تحقق پرورش تفکر و حرکت از رویکرد حافظهنظر ؛  استدالل، مهارت گفتگو و تبادل

  . العمر است محوري در جهت یادگیري مادام به سمت تأمل



  بحث و نتیجه گیري

براي پیشرفت و هماهنگی با تغییرات، نیروي تفکر است، تفکر فعال و  رك یادگیرندگاندر عصر حاضر نیروي مح

تري ها دید وسیعاین مهارت به انسان. ی پرورانیده شوددرست بهافراد وجود دارد باید اي که در همۀ انتقادي، قوه

. نظر همراه باشد دهند، با جامعیت و دقتکند تا هر آنچه را که انجام مینگري آنان را تقویت میبخشد و آیندهمی

ها را یاري داده و به تعادل و آنهاي امروزي است تا در عصر تحوالت سریع انسان ازیموردن آنچهبر این اساس، 

هاي فلسفی به پرسش یادگیرندگانگري و درگیرکردن ذهن شماري دست یابند، توجه به پرسشهاي بیپیشرفت

بنابراین اگر بخواهیم کودکانمان در ؛ اندازي تفکر در کودکان و نوجوانان استها و راهوگو دربارة آنوگفتو بحث

را  ها آنورز باشند و براي رسیدن به این هدف باید اندیشه ها آنآینده به بزرگساالنی اندیشمند تبدیل شوند، باید 

  .کردن تشویق نماییمبه بحث

-ن مواجه میشوند تا مسائلی را که در مدرسه با آآموزان قادر میمؤلفه هاي ذهنیت فلسفی، دانش عنایت بهبا 

. ها براي حل مشکالت آتی زندگی استفاده نمایندشوند، با مسائل واقعی زندگی خویش ارتباط داده و از آن

آموزان تقویت  هاي ناشناخته را در دانش وجوگري و کاوش در موقعیتهمچنین در تالش است تا مهارت جست

براي اینکه ما نسلی . کندالعمر را فراهم می ري مادامدانند سؤال بپرسند و موجبات یادگینماید و دربارة آنچه نمی

هاي قضاوت دربارة جامعه و تفکر در العمر داشته باشیم باید شیوه اي مادامپویا، خالق، دانشمند و در کل یادگیرنده

ظور من شود که بهبا تأمل در اهداف مؤلفه هاي ذهنیت فلسفی مالحظه می. مورد زندگی خود و دیگران را بیاموزد

کنند، اي که در آن زندگی میآموزان در بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی خویش و جامعهکارکرد مؤثر دانش

به همین منظور، الزم است . هاي خویش داشته باشندآموزان الزم است درك درستی از استعدادها و قابلیت دانش
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 .قیت، ابتکار و تفکر انتقادي توسعه یابدآموزان نظیر استدالل، داوري، خالهاي فکري و منطقی دانش مهارت

بنابراین اگر فرصتی فراهم آوریم که خود یادگیرندگان، دانش را کشف کنند یا بسازند، یادگیرندگانی پرورش 

  .العمر خواهد شد و یادگیري مادام مسئلهخواهیم داد که داراي توان تفکر انتقادي، حل 

 

  ها شنهادیپ

  توانند در بازنگري برنامهریزان درسی و آموزشی میالعمر، برنامه  یادگیري مادامبا توجه به جایگاه و ضرورت-

از این  بیترت نیا بهاي داشته باشند و عطف ویژه مؤلفه هاي ذهنیت فلسفیهاي هاي درسی از توانمندي

 .مند شوندها بهرهها و توانمنديامکان

 هاي خالق، پرورش ذهن درگروالعمر  یادگیري مادام: وتربیت ازجمله تحقق بسیاري از اهداف تعلیم  آنجاکه از

شود اصالحات اساسی در نظام هاي صحیح استدالل است لذا پیشنهاد میتفکر فلسفی و فراگیري شیوه

اي با عنوان آموزش هاي آموزش عالی را در برگیرد و برنامهتا دوره یررسمیغهاي آموزشی از دورة آموزش

که همان  یا هستۀ آموزش فلسفه که طوري هاي درسی رسمی گنجانده شود؛ بهتفکر فلسفی در برنامه

 .فلسفیدن است، در فرایند تدریس دروس حاکم شود
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بنیان همبستگی اجتماعی، . وپرورش را براي آینده جامعه کم اهمیت شمرد توان،نقش آموزش مروزه نمیا

وپرورش  هاي آموزش ها وآموزه پایدار، تعالی انسانیت، صلح و دوستی همگی به آموخته ي پیشرفت اقتصادي، توسعه

درنتیجه، . کند هاي دوران مدرسه، براي نیل به چنین اهداف متعالی، نارسا جلوه می لیکن آموخته .وابسته است

مرکز برراهبردهاي یادگیري هاي سازماندهی و به ویژه ت ها، محتوي، شیوه یک بازاندیشی بنیادي در ساختار، روش

یند دائمی، آگاهانه و آاي که فرد دریک فر به گونه. وپرورش منجر شود، ضرورت دارد که به بهسازي آموزش

مسئوالنه، درگیر یادگیري شود و تعهد خود را نسبت به خودآموزي ازطریق ایجاد، تقویت وتثبیت رویکرد 

یادگیري که بتواند  –در چنین شرایطی بحث در خصوص فرآیندهاي یاددهی  .ارتقا دهد» العمر ادامیادگیري م«

آیا مسئله این است که . هاي نظام آموزشی است العمر تبدیل کند یکی از دغدغه افراد را به یادگیرندگان مادام

ی جایگاه و آموزان مؤثرند؟ هدف این مقاله بررس هاي فعال تدریس و مشارکتی بر یادگیري مادام العمر دانش روش

روش پژوهش حاضر، از نوع بنیادي با . العمر است هاي تدریس فعال و مشارکتی بر یادگیري مادام تأثیر روش

هاي مورد نیاز،  پژوهش، داده سئوالبراي پاسخگویی به . تحلیلی است –رویکرد کیفی است که پژوهشی توصیفی 

و  شدهآوري  جمع) موضوع تحقیق ي مقاالت مربوط دربارهآثار مکتوب و (گیري از منابع  به روش اسنادي و با بهره

هاي تدریس فعال و مشارکتی را براي  ها، ضرورت به کارگیري روش یافته.گرفته استمورد بررسی تحلیلی قرار 

آموزان  العمر، یادگیري دانش العمر مشخص کرد و نیز نشان داد که در یادگیري مادام تربیت یادگیرندگان مادام
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  مقدمه

کند ما قادر نیستیم همگام با علم حرکت کنیم و آن را به  در دنیاي امروز که علم به سرعت پیشرفت می

بیاموزیم تا بتوانند هر زمان به دانشی نیاز داشتند،  را ها پس باید راه آموختن به آن. آموزان منتقل کنیم دانش

کنند و معلمین  استفادهدانش جدید از آموزان بیاموزند که چگونه  امروز باید دانش. خودکفا شده و آن را بیاموزند

 با توجه به عصر اطالعات و. آموزان بیاموزند هایی باشند که تفکر و اندیشیدن را به دانش باید به دنبال روش

هاي بسیار زیادي وجود  روش.ها تغییر دهیم پیشرفت سریع در علوم ما هم باید روش تدریس خود را بعد از سال

. تواند دانش آموز را در کالس فعال نموده و کالس را براي او جذاب کند و به تولید دانش بپردازند دارد که می

آموزان و باال بردن حس تعاون و تعامل و درك  ها زنده کردن انگیزه تحصیل در دانش هدف از اجراي این روش

ها باید به  ترین آن هاي تدریس و انتخاب مناسب گیري براي استفاده از روش معلمان در تصمیم.باشد متقابل می

توجه ... عداد یادگیرندگان و عواملی همچون انتظارات خود و نظام آموزش از یادگیرندگان، امکانات، فضا، زمان، ت

ها  هاي آن توان از عناصر و مؤلفه ها رویکرد خاص خود را دارد ولی می ه بر این اگرچه هر یک از روشعالو .دکنن

  .اي معلمان گرامی است بصورت ترکیبی استفاده کرد که این امر مستلزم خالقیت، تجربه و مهارت حرفه

یادگیري و تدریس معلمان در کالس درس، یکی از مباحث اساسی و اصولی در  –هاي یاددهی  بحث از روش

شناسی  ریزي درسی و روان ي تعلیم و تربیت است که توجه بسیاري از متخصصان تعلیم و تربیت، برنامه حوزه

. ستهاي تدریس معلم ا هاي آموزشی روش یکی از مهمترین مباحث در فعالیت. تربیتی را به خود جلب کرده است

محتوي دروس . یابد در هر نظام آموزشی دستیابی به اهداف تربیتی و آموزشی در نهایت بوسیله معلم تحقق می

شود که یادگیري  آموز منتقل می هاي علمی، الگوهاي تربیتی و رفتاري همه و همه بوسیله معلم و دانش موضوع

تدریس عبارت است از تعامل یا . گیرد رت میدر فرآیند آموزش، یادگیري از طریق تدریس صو. شوند نامیده می

آموز، بنابراین  دار معلم براي ایجاد تغییر رفتار دانش آموز براساس طرح منظم و هدف رفتار متقابل معلم و دانش

قره خانی و همکاران، (کشد  هاي تدریس وي است که رسالت آموزش و پرورش را بر دوش می معلم و روش

1393.(  

آموزان  هاي دانش ها، و نگرش دانند که در آن اطالعات، مهارت فرآیند منظم یادگیري میامروزه آموزش را 

یکی از عناصر اصلی در هر برنامه آموزشی روش تدریس است که نقش بارزي . یابد شود و گسترش می تقویت می

ي  خاصی و بر پایه تدریس فعالیتی آگاهانه است که براساس هدف. کند را در فرآیند آموزش و یادگیري ایفا می

اهداف علمی و ).1382شعبانی، (شود  ها می پذیرد و موجب تغییر آن هاي شناختی شاگردان انجام می ویژگی

  :آموزشی آموزش و پرورش عبارتند از

 .ي تحقیق، تعقل و تفکر، بررسی و تعمق، نقد و ابتکار تقویت روحیه -

 .گروهیهاي  ي مشارکت و همکاري در فعالیت پرورش روحیه -

 .شناخت، پرورش، و هدایت استعدادهاي افراد با هدف اعتالي فرد و جامعه -
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آموزان را تقویت و یادگیري را به یک جریان دو  هاي دانش هاي فعال تدریس که بتواند فعالیت امروزه روش

نده و ایجاد ها معلم بیشتر در نقش تسهیل کن در این روش. اي برخوردار است سویه تبدیل کند، از اهمیت ویژه

در ساختار جدید .  تواند ایجاد کند هاي مناسب براي یادگیري ظاهر شده و سازگاري بیشتري می کننده فرصت

نظران تعلیم وتربیت قرار گرفته  هاي فعال تدریس بیش از هر زمان دیگري مورد توجه صاحب نظام آموزشی روش

بر این اساس . شود از هر زمان دیگر توصیه می هاي آموزشی بیش ها در نظام است و استفاده مطلوب از آن

دهی محتواي آموزشی سعی بر این است که  شود که در تعیین اهداف و انتخاب و سازمان مشخص می

هاي ذهنی، علمی، فردي، و گروهی  آموزان خود در کسب مفهوم سهیم باشند و از طرق مختلف به فعالیت دانش

شود که  ها تأکید می اي از اطالعات و دانستنی آموزش، بیشتر بر مجموعه تشویق شوند؛ به همین دلیل در برنامه

رو، آموزش راه و روش یادگیري و حل  از این رو، در نظام آموزشی پیش. براي آموختن در نظر گرفته شده است

امع از اهداف تعلیم و تربیت در جو). 1385راصد، (آموزان از اهمیت باالیی برخوردار است  مسئله به دانش

هاي  براي نیل به این اهداف، روش. هاي اساسی زندگی است پیشرفته تکوین شخصیت افراد براي کسب مهارت

  ).1382فضلی خانی، (هاي مناسب را فراهم خواهد کرد  فعال تدریس زمینه

اگر چه این قابلیت همواره در طول . فلسفه یادگیري، در سرتا سر زندگی انسان و انجام هر کاري وجود دارد

از اوایل قرن بیستم، تغییر و . شد تاریخ وجود داشته، اما در گذشته، نیاز کمتري نسبت به کاربرد آن احساس می

. رایط جدیدي را به وجود آورده استاي به زندگی انسان بخشیده و ش تحوالت سریع جهانی، چهره تازه

هاي تدریس فعال و مشارکتی بر یادگیري مادام العمر،  هدف اساسی روش.)1390، مهر و همکاران محمدي(

هاي تدریس فعال نیز  از طرفی روش. آموزان است هاي استدالل، داوري، و قدرت تشخیص دانش تقویت مهارت

گیرد بلکه  کنند؛ روشی که نه تنها از خالقیت کودکان بهره می میآموزش مطالب درسی را به روشی پویا دنبال 

  . در رشد خالقیت آنان نیز مؤثر است

  مبانی نظري

هاي آموزشی، تحول در نگرش و روش تدریس معلمان و مدیران اجرایی  یکی از ضروري ترین تحوالت در نظام

ها و راهبردهاي  دانش و بینشی صحیح از نظریهبراي دستیابی به چنین تحولی معلمان باید .  نظام آموزشی است

ها و رویکردهاي تحول آفرین در فرآیند اجرا، با استفاده درست از  مختلف آموزشی داشته باشند؛ زیرا نظریه

هاي  بهترین برنامه. شود یابند، و کارآیی و مفید بودنشان مشخص می یادگیري هویت می –راهبردهاي یاددهی 

شعبانی، (ي نامطلوب ممکن است به انحراف کشیده شود و نتیجه معکوس به بار آورددرسی در فرآیند اجرا

1385.(  

د که یادگیري وقتی موثر است ندار هاي جدید و پیشرفته یادگیري مشارکتی پژوهش گروهی عنوان می نظریه

تا به طرق مختلف،  معلم باید راهنما و جهت دهنده باشد و تالش نماید. که یادگیرنده نقش اصلی را داشته باشد

گوید؛ آن دسته از معلمانی که با  کالرك می. هاي کالس مشارکت دهد آموزان را هر چه بیشتر در فعالیت دانش
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. یی بیشتري دارندآکنند، کار کنند نسبت به معلمانی که از این روش استفاده نمی روش غیر مستقیم تدریس می

کند تا  تر دارند و معلم کوشش می یر مستقیم مشارکت فعالآموزان در شیوه تدریس غ به این دلیل که دانش

ي تدریس  هاي یادگیري درگیر نماید، در حالی که در شیوه ها را با موقعیت آموزان را به تفکر وا دارد و آن دانش

 آموزان مشارکت دادن دانش). 1388، فضلی خانی(نماید  آموزان عرضه می مستقیم، معلم صرفاً مطالب را به دانش

ي مراحل  آموزان را در همه ها نیست بلکه معلم باید دانش وال کردن از آنئیند یادگیري، تنها منحصر به سآدر فر

همچنین معلم باید به طرق . تدریس اعم از شروع درس، ارائه درس و خالصه کردن آن فعاالنه شرکت دهد

ي ارزشیابی، مورد مشورت قرار دهد  شیوهي کالس، چگونگی تدریس و حتی  آموزان را در مورد نحوه مختلف دانش

آموزان براي ارائه نظرات موجب ارضاء نیاز  ها توجه کند زیرا فرصت دادن به دانش و به نظرات و پیشنهادات آن

  .)1363نجفی، (نماید  هاي رفتاري پیشگیري می گردد و از بروز بسیاري از نابهنجاري آموزان می ی دانشیخودنما

ي اول قرن بیستم  نظرانی است که مفهوم همیاري را در خالل نیمه ترین صاحب سرشناسجان دیویی یکی از 

تر اثرات این  ها و تخمین دقیق ي تحقیقاتی به آزمون فرض هاي متبحرانه امروزه روش. به خوبی معرفی کرده است

براي مثال شاران ). 2006جویس و همکاران، (الگوها بر رفتار آموزشی، فردي و اجتماعی امکان بهتري داده است 

نظرانی هستند که  ترین صاحب از جمله سرشناس) 1990(و جانسون ) 1995(، اسالوین)1994(، کوهن )1990(

 .اند قرار دادهیادگیري مشارکتی را مورد بحث و بررسی 

هاي  هآموزان با قرار گرفتن در گرو از نظر اسالوین یادگیري مشارکتی عبارت است از روشی که در آن دانش

گیرند و از طریق مباحثه و گفتگو با یکدیگر، دانش جاري خود  کوچک محتواي درسی را با کمک یکدیگر یاد می

اسالوین در یک برنامه فراتحلیلی نظریات یادگیري مشارکتی را ). 1995اسالوین، ( دهند را مورد ارزیابی قرار می

ي  ، توسعه2، پیوستگی اجتماعی1دیدگاه انگیزشی: تند ازبندي کرده است که عبار انداز نظري تقسیم هار چشمچبه 

این . است 5ترین جزء فرآیند یادگیري مشارکتی انگیزش از دیدگاه انگیزشی مهم. 4شناختی و شرح 3شناختی

) مانند تحسین و تشویق در گروه( 7هاي اجتماعی کننده و تقویت 6هاي بین فردي پردازان به سیستم پاداش نظریه

بنابراین ساختار انگیزشی مشارکت، موقعیتی . آموزان تأکید دارند هاي دانش حین یادگیري و فعالیتدر تعامالت 

به عبارت دیگر وقتی . کند که موفقیت گروهی در گرو دستیابی اعضاي گروه به اهداف شخصی باشد ایجاد می

 شخصی و هم به پاداش گروهیکنند، هم به پاداش  به گروه کمک می 8گرایانه آموزان از طریق رفتار هدف دانش

ي پیوستگی اجتماعی، یادگیري مشارکتی عمیقاً به تعلقات و پیوستگی  در مقابل، طبق نظریه. کنند دست پیدا می

                                                           
1.Motivational Perspective 
2 .Social Cohesion 
3 .CognitiveDevelopment  
4 .Cognitive Elaboration 
5 .Motivation 
6 .Interpersonal Rewards 
7 .Social Reinforces 
8 .Goal – Directed Behaviors 
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در این دیدگاه هر یک از فراگیران به عنوان عضوي از گروه با کمک به هم در فرآیند . وابسته است گروهی

آموزان  دانش. تیمی و مشارکت، مبنایی براي رشد فردي و گروهی استرسند و کار  یادگیري به خودآگاهی می

هم که بر  ي شناختی نظریات توسعه. پردازند می 1همچنین در یک فرآیند ساخت و ساز گروهی به خودارزیابی

فراگیران  2مبناي نظري اندیشمندانی چون پیاژه و ویگوتسکی استوار است، بر ساختارشناسی و بازسازي شناختی

ي این نظریات  ترین فرضیه بنیادي. کنند هایی منطبق بر یادگیري گروهی و تعامالت اجتماعی تأکید می محیط در

آموزان حول تکالیف مقتضی و هدفمند جهت تسلط بر  این است که یادگیري مشارکتی حاصل عمر متقابل دانش

، ارائه و گوش دادن به نقطه نظرات دیگران بنابراین با احترام به عناصري مانند مباحثه، گفتگو. مفاهیم اصلی است

و در آخر مطابق نظریات شرح . توانند به حداکثر رشد شناختی برسند آموزان می دانشدر یادگیري مشارکتی، 

یکی از . توانند مطالب را به یکدیگر آموزش دهند هاي معلم، خود می آموزان با پذیرش نقش شناختی، دانش

بنابراین در یادگیري مشارکتی مطابق رویکرد . است از توضیح مطالب به افراد دیگر عبارت 3کاراترین معانی شرح

هاي  آموزي مبنایی براي شناخت نقاط قوت و ضعف یکدیگر و تسلط بر مهارت آموزي و باهم شناختی، از هم شرح

  ).1996اسالوین، (آورد  مورد نیاز را فراهم می

ترین  ترین و غنی شارکتی در آموزش و پرورش از قابل توجهیادگیري م) 2000(از نظر جانسون و جانسون 

گانه، یادگیري مشارکتی را به  هاي سه برخوردار است و همین ویژگی» عملی«و » تحقیقی«، »نظري«هاي  زمینه

غناي بخش نظري این روش مدیون . هاي تدریس تبدیل کرده است یکی از مفیدترین و پرکاربردترین روش

، )1949ون میسس، (، اقتصاد )1961لمن، وک(شناسی  ، جامعه)1978 ،مید(شناسی  انسان: ندنظریات مختلفی مان

و دیگر علوم ) 1950؛ پیگت، 1977؛ بندرا، 1978ویگوتسکی،(، روانشناسی )1975اسمیت، (علوم سیاسی 

دارك پذیري این روش را ت بخش تحقیقی یادگیري مشارکتی که عامل عمومیت دادن و کاربست. اجتماعی است

دیده است حاصل تالش محققانی در کشورهاي متفاوت و تحت موضوعاتی متفاوت بوده است، اما بیش از همه 

و ) 1980(، شرمن )1974(، جانسون و جانسون )1994(نظرانی چون کوهن  هاي آموزشی صاحب مدیون روش

. ي یادگیري مشارکتی استها است؛ و در نهایت بخش عملی این روش معرف تنوع و تکثر روش) 1991(اسالوین 

هاي  شماري از سازماندهی و هدایت دستورالعمل هاي بی در واقع این روش اصطالحی عمومی است که به روش

پژوهشگران بسیاري مبانی یادگیري مشارکتی را در قالب اصطالحات و متغیرهاي گوناگون . کند کالسی اشاره می

جانسون و ( 4ي ساختاري توان به مباحثه ترین این نظریات می اند، از مهم مورد سنجش و ارزیابی قرار داده

، ترکیب و خوانش )1985کیگان، ( 6هاي مشارکتی ، ساخت)1994کوهن، ( 5، آموزش پیچیده)1979جانسون، 

                                                           
1 .Self - Evaluation 
2.Cognitive Restructuring 
3.Elaboration 
4 .Constructive Controversy 
5 .Complex Instruction 
6 .Cooperative Structures 
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آرنسون و ( 3، روش جورچین)1976شرمن، ( 2، تحقیق گروهی)1987اسالوین و همکاران، ( 1تلفیقی مشترك

ي  گانه هاي سه بنابراین ترکیب بخش. اشاره کرد) 1974دوریس و ادوارد، ( 4، گروه بازي مسابقه)1978همکاران، 

ها تبدیل کرده است  نظري، تحقیقی و عملی روش تدریس یادگیري مشارکتی را به یکی از قدرتمندترین روش

  ).2000جانسون و جانسون، (

  هاي تدریس فعال روش

به عبارت دیگر محتواي . هاي آموزشی است آموزان از ضرورت هاي مبتنی بر مشارکت دانش که روش دانستیم

آموزان  کند، از این رو باید به دانش آموزان تأکید دارد و آنان را فعال می مطالب درسی بر درگیري مستقیم دانش

هاي فعال تدریس  بر استفاده از روشبراي تحقیق این هدف، . را آموختوگو  راه و رسم طرح مسئله و بحث و گفت

  .آموزان در جریان یادگیري مشارکت فعال دارند ها دانش شود، که در آن تأکید می

آموزان در جریان  هاي یادگیري مشارکتی، به سبب مشارکت و درگیري فعال دانش باید توجه داشت که روش

هاي فعال متمایز  ها را از روش ولی چیزي که این روش. آیند هاي فعال به حساب می آموزش، از انواع روش

گیري مشارکتی به صورت گروهی آموز به کار گرفته شود؛ ولییاد فکري چند دانش کند، مسئله همکاري و هم می

از آنجا که اهداف روش یادگیري مشارکتی و فعال یکی است این . است و در آنجا منافع گروه اهمیت زیادي دارد

  ). 1382خانی،  فضلی(شوند  دو روش معموالً تحت یک عنوان مطرح می

  هاي فعال تدریس نقش روش

. آموزان است هاي تفکر و یادگیري در دانش و توسعه مهارتهاي فعال تدریس کمک به ایجاد  ترین ویژگیروش مهم

اند که  العمر و پایداري هاي یادگیري مستمر، همیشگی، مادام شوند مهارت هایی که از این طریق حاصل می مهارت

ها آن است که  ویژگی دیگر این روش. شوند هاي بعدي استفاده می یابند و در یادگیري به موارد مشابه تعمیم می

هاي یادگیري به مرور نگرش مثبتی به علم و  ها و مهارت آموزان در کنار کسب دانش شود دانش اعث میب

هایی چون کنجکاو بودن، داشتن تفکر منطقی، و بازبودن بینش و تفکر آنان براي  آموزي پیدا کنند؛ نگرش علم

دهد تا هر چه بیشتر  آموزان فرصت می ها عمالً به دانش رشد این ویژگی. هاي علمی پذیرش عقاید مدلّل و یافته

  ). 1390نقدعلی و پناهی، (آموزي و دریافت بینش علمی گام بردارند  در مسیر علم

 و مشارکتی تدریس فعال هاي ویژگی هاي روش

  .سازد روشن می آموزان دانشهدف را براي  -1

                                                           
1 .Cooperative Integrated Reading and Composition 
2 .Group Investigation 
3 .Jigsaw 
4 .Teams – Games - Tournaments 
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  .انگیزد را به فعالیت بر می آموزان دانش -2

  .دهد که به بررسی و مطالعه نتایج به دست آمده بپردازد را میامکان آموزاناین  دانشبه  -3

  .مدنظر است آموزان دانشسطح تربیتی و تحصیلی  -4

  .هماهنگ باشد آموزان دانشبا استعداد و تمایالت  -5

  .دارد را به تفکر وا می آموزان دانشبه اصول یادگیري مبتنی است و  -6

  .باشد با امکانات و تجهیزات آموزشی سازگار می -7

  .کند هاي درست هدایت می را به پاسخ آموزان دانشنماي یادگیري است و معلم راه -8

  .هدف از تدریس به طور خاص یادگیري است -9

 .نماید ها کمک می ا را در پذیرفتن این روشه ني ابتکار و خالقیت براي معلمین آ داشتن روحیه -10

 .آموزان هایتفکرویادگیریدردانش مهارتي  کمک به ایجاد توسعه -11

 .کنند آموزینگرشمثبتیپیدامی انبهمرورنسبتبهعلموعلمآموز دانش  -12

 .شوند هاي دیگران آشنا می آموزان با نظرات و دیدگاه دانش -13

 .هاي خود در مراحل روزمره زندگی آموزان از یافته استفاده دانش -14

 .وشاگردمسئولیادگیریخویشاست  صلح در این روش به شاگردان مسئولیت دارد -15

 .کننده و ارزیاب هستند ، آغازگر، کنترلآموزان دانش -16

فضلی خانی، . (، بلکه فرآیندي استارزیابی به صورت تکوینی است و نتیجه و پایان مسئله مورد نظر نیست -17

1380.( 

گیرد و الزاماً از محتواي  ها مرحله به مرحله صورت می منظور از فرآیندي این است که ارزشیابی در این روش

همچنین توجه به این موضوع الزم است که . گیرد ي عملی هم انجام میها نظري نیست، بلکه از طریق فعالیت

دادگر و حجتی، (هاي متنوع صورت گیرد  هاي متنوعی دارد و ارزشیابی نیز باید براساس جنبه یادگیري جنبه

1385.( 

  هاي فعال و مشارکتی  نقش و وظایف معلم در روش

هایی است که  تر از نقش معلمان در روش تر، و دقیق تر، متنوع هاي فعال تدریس بسیار حساس نقش معلم در روش

ها فعال و دوسویه  آموزان در این روش ارتباط بین معلم و دانش. شوند ي دانش شناخته می فقط انتقال دهنده

ها، بتوانند از  چگونگی اجراي این روش است، به همین لحاظ الزم است که معلم، عالوه بر تسلط بر شیوه و

آموزان  گر است و دانش معلم تسهیل. فراگیران نیز به نحو مطلوب استفاده کندسازي  هاي ارتباطی و فعال روش

هاي فعال و مشارکتی  از وظایف معلم در روش. یابند هاي آموزشی دست می اند و در تعاملی مشترك به هدف فعال

  :نام بردتوان  این موارد را می

آموزان قبل از شروع آموزش، مثالً یادآوري قوانین و لزوم نقد نظرهاي  قرار دادن اطالعات الزم در اختیار دانش -

  .یکدیگر به جاي نقد یکدیگر
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  .آموزان در ارتباط بیشتر و مؤثرتر تقویت دانش -

  .ایجاد جو همکاري به جاي رقابت -

  .آموزان حل مسئله با فعالیت دانش حل نکردن مسئله، بلکه محدودکردن موانع -

  .محور نشود آموز محور باشد و معلم اي که دانش مدیریت آموزش، به گونه -

ها را کشف  آموزان مطمئن شود و نقاط قوت و ضعف آن آموزان که براساس آن از یادگیري دانش ارزشیابی دانش -

  .کند

  ).1385حجتی، دادگر و (ترین وظیفه معلم است  طراحی آموزشی که مهم -

ریزي و شناخت سریع الگوهاي مرتبط با موضوع محتواي  معلمان ماهر مقدار زیادي از وقت خود را صرف برنامه

یعنی هنگامی (ها، نظارت بر فرآیند یادگیري، و آموزش تغییر راهبرد  حل آن آموزشی، مشارکت در مسائل و راه

عملکرد معلمان راهبردي در راستاي . کنند می) غییر دهندرسند راهبردها را ت ها نمی آموزان به هدف که دانش

  ).1380، دیگرانمارزینو و (تالش فراگیران راهبردي است 

  اثرات کاربرد روش یادگیري مشارکتی

  .یادگیري فنون و راهبردهاي جدید از همکالسان -1

  .رشد تفکر انتقادي در شاگردان -2

  .برابر یادگیري خود و سایرینآموزان در  تقویت احساس مسئولیت دانش -3

  .تقویت نگرش مثبت شاگردان به یادگیري علم و دانش -4

  .آموزان هاي خود رهبري دانش تقویت مهارت -5

  .موزان براي حل مسائل درسیآ تقویت پشتکار دانش -6

  .آموزان هاي کالمی، ارتباطی و اجتماعی دانش تقویت مهارت -7

  .گردانتقویت رفتار خالق و هوشمند شا -8

  .)1388وکیلیان، (آموزان  دانش ي افزایش پیشرفت تحصیلی همه-9
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  هاي یادگیري مشارکتی تکنیک

کنند و  در این روش افراد به صورت گروهی کار می: مطالعه گروهی با پاداش گروهی براي یادگیري انفرادي -1

  .کنند  نمراتی است که افراد کسب میشود ولی پاداش گروهی براساس میانگین  پاداش نیز به گروه داده می

آموزان به صورت گروهی به کار یا  در این روش دانش: مطالعه گروهی با پاداش گروهی براي بازده گروهی - 2 

تک افراد، صرفاً  کنند و با پاداش بدون توجه به میزان کار تک پردازند و یک محصول مشترگ تولید می مطالعه می

  .شود اعضاء گروه به کل گروه اختصاص داده میبا توجه به تولید مشترك 

هاي مختلف به صورت مشارکتی به یادگیري  آموزان در گروه دانش: مطالعه گروهی با پاداش انفرادي - 3 

آموزان شرکت نموده و به  ي دانش در پایان مطالعه همه. ها به صورت گروهی نیست پردازند ولی پاداش آن می

  .شود اند، پاداش داده می اي که کسب کرده توجه به نمرهها با  تعداد محدودي از آن

هاي  تکنیک تقسیم موضوع به بخش(تخصص یافتن، در تکلیف یا پاداش گروهی براي یادگیري انفرادي   - 4 

آموز در یک گروه غیر متجانس ، یک موضوع خاص را بر عهده دارد که باید در آن موضوع  هر دانش :)مختلف

هاي  آموز از هر گروه در یک مبحث ویژه در گروه یک دانش(آموزانی که یک موضوع دارند  دانش. تخصص یابد 

هاي خود برگشته و آنچه  دهد ، سپس به تیم تخصصی شرکت نموده و موضوع خود را مورد بحث و بررسی قرار می

آموزان در  دانش دهند ، سرانجام همه هاي خود آموزش می اند به گروه هاي تخصصی یاد گرفته را که در گروه

آموزان پاداش داده  سپس به گروه براساس میانگین نمرات دانش ،خصوص همه موضوعات مورد آزمون قرار گرفته

  .)1388آقازاده، ( شود می

 استفاده از روش تدریس مشارکتی  مزایاي

  .میکند پیدا افزایش عزت نفسدانشآموزان. 1

  .دانش آموزان به مدرسه، بیشتر می شودتمایل  .2

   .دانش آموزخود را نسبت به سرنوشت خویش و دیگران سهیم می داند. 3

نهادینه شده و تاثیر بسیار شگرف  آنها درزندگی استفاده به جا و صحیح از این روش، در دراز مدت ممکن است. 4

  .شته باشددا دنبال رابه مثبتی و

  .تقویت مهارت هاي سطح باالي تفکر. 5

  .خجالتی براي صحبت کردن درجمع را کاهش می دهدهراس افراد کم رو و . 6

  ).1385شعبانی، (همکاري گروهی و احساس دوستی در بین فراگیران تقویت می شود. 7
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یغما، (در یادگیري مشارکتی دانش آموزان احساس مسئولیت بیشتري نسبت به یادگیري انفرادي می کنند. 8

1374.( 

  العمر مفهوم یادگیري مادام

گیرد و در پی آن است تا  سطوح و مراحل سنی را در برمی ي ، داراي کلیتی است که همهالعمر مادایادگیري م

هاي یادگیري خارج از مدرسه را با محیط یادگیري درون مدرسه ارتباط دهد و مرزهاي تصنعی یادگیري را  محیط

بیانگر آن است که هر محیطی،بالقوه یک محیط یادگیري است و در نتیجه  العمر ادامیادگیري م. از بین ببرد

اجزا و عناصر  ي آموزش مداوم داراي جامعیتی است که کلیه«. مدرسه دیگر جایگاه منحصر تعلیم و تربیت نیست

رح این نوع آموزش، نظام آموزشی خاصی نیست، بلکه بستري است که هر ط. گیرد آموزشی و پرورشی را در برمی

ساز پیشرفت و توسعه هر یک از اجزاي تشکیل دهنده  شود، لذا باید زمینه آموزشی جامع بر مبناي آن ایجاد می

  ).1373ابراهیم زاده، (» نظام تربیتی باشد

یند حمایتی مستمر تحریک آالعمر، توسعه پتانسیل انسانی را از طریق یک فر یادگیري مادام، )2003(کالینز 

ها نیاز خواهند  دهد که در سراسر زندگی به آن ها، فهمی را می ، مهارتد قدرت کسب دانشنماید وبه افرا می

  .داشت وبا اطمینان، خالقیت و لذت بردن از کلیه وظایف، شرایط و محیط، آن را به کار خواهند برد

ذیرفتن مسئولیت العمر آرزوي مداوم یادگیري و پ دارد، یادگیري مادام ، بیان می)2009(کرودر دمیرلبه نقل از

  . کند ها و رفتارش را از نوبازبینی می ، ارزشدر این یادگیري، فرد رویکرد زندگی. یادگیري فردي است

دهند و  العمر، را به یادگیري در طول زندگی فرد نسبت می ، عبارت یادگیري مادام)2010( کاسکان و دمیرل

بنابراین یادگیري . دانند تنها مختص یادگیري در زمان تحصیل و یا دانش کسب شده در محیط کار نمی را آن

هایی  ها و مهارت دانشجو محور، آنچه که در آموزش دانشگاهی حایز اهمیت است، تجهیز دانشجویان به نگرش

جاد نگرش به این موضوع جهت یادگیري خودشان هم در آموزش رسمی و هم بعد از فراغت از تحصیل است وای

هاي علمی دانشگاهی و هم در جلسات غیر علمی، در  هاي خیلی متنوعی هم در نشست که یادگیري در زمینه

  .افتد عه، محیط کار و خانواده اتفاق میجام

  العمر یادگیري مادام روند تحوالت

تداوم آن در طول زندگی اهمیت و نقش یادگیري در رشد و توسعه فردي و اجتماعی و توجه به ضرورت 

افالطون . انسان نه تنها در جوامع امروزي بلکه در گذشته نیز نظر متفکرین را به خود معطوف داشته است

در بیش از هزار و چهارصد سال . العمر را در دو هزار و پانصد سال قبل از میالد مسیح به کار برد یادگیري مادام

جارویس در این ). 1380بقراطیان، (م از گهواره تا گور سفارش نمود به طلب عل )ص(پیش پیامبر گرامی اسالم

کامالً عادي است اگر بگوییم آموزش و پرورش نباید در هنگام فراغت از تحصیل انسان، متوقف «: نویسد رابطه می
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ی ده عادي بودن این نکته در آن است که هدف سازمان مدرسه، اطمینان از ادامه یادگیري، با سازمان. شود

تمایل به یادگیري از خود زندگی و تبدیل شرایط زندگی به . کند هایی است که رشد انسان را تضمین می توانایی

، جارویس و پیترز(» ترین دستاورد تعلیم و تربیت است اي که همه مردم در فرآیند زیستن یاد بگیرند، ظریف گونه

  ). 1381؛ نقل از سرمد، 1999

العمر چالش مهمی است که هر فرد در دنیاي قرن بیست و یکم با آن روبرو  ري مادامتوان ادعا نمود، یادگی می 

نظران تعلیم و تربیت از جمله ایکسیا  صاحب. دهد هاي آموزشی قرار می است و رسالت سنگینی را بر دوش نظام

ي یادگیري  به وسیله توان ادعاي چارلز همل مبنی بر آن که انقالب ایجاد شده معتقدند، در واقع می) 2001(ازهو 

اي است که در  تواند با انقالب کپرنیک مقایسه شود، و این پدیده مؤثرترین حادثه العمر، وسعتی دارد که می مادام

العمر موجب احیاي مجدد آموزش و  در واقع، یادگیري مادام. طول تاریخ آموزش و پرورش اتفاق افتاده است

اي که داراي اهمیت عمومی در تمام  العمر به عنوان پدیده دگیري مادامامروزه یا«. پرورش شده است؛ را پذیرفت

  . هاي جهانی و کشورها پذیرفته شده است ابعاد حیات جامعه و فرد است، از سوي بسیاري از سازمان

  العمر ضرورت یادگیري مادام

پرورش باید در جهت تربیت یادگیرندگانی سازگار و سازنده اقدام کند که مسئولیت یادگیري خود را و آموزش

بزنند، و این بدان معناست که فرد چگونه باید نسبت به » هوشمندانه«هاي  پذیرند و قادرند دست به انتخاب می

محمدزاده، (خویش را دوباره بازسازي نماید ي  ها را ارزیابی نماید و از این راه دانش پایه ها فکر کند و آن پدیده

العمر را به ذهن  پرواضح است که این تعریف بیانی ملموس از توانایی یادگیري مادام). 1388سعیدي رضوانی، 

هاي یادگیري سرتاسر زندگی را با هدف بهبود دانش،  تمام فعالیت«نوعی از یادگیري که  –سازد  متبادر می

دانش به دست آمده  .»گیرد انداز فردي، مدنی، اجتماعی، یا شغلی در بر می در یک چشم ها ها، و شایستگی مهارت

کند که  العمر بیان می ها و اجراي آن براي آموزش یادگیري مادام ریزي هاي موفق و برنامه در این زمینه، تجربه

العمر، آموزش  ادگیري مادامي ی گستره. العمر چیزي فراتر از آموزش بعد از تحصیالت رسمی است یادگیري مادام

این نوع . دهد روي می) رسمی، غیر رسمی، و یا عمومی(هاي مختلفی  از تولد تا پایان عمر است که در محیط

هایی در نظام آموزشی کشورها براي متمرکز شدن بر  ها و زیرساخت یادگیري نیاز به در نظر گرفتن اولویت

واقعیت ).1386میرحسینی، (ها، و تأمین مالی دارد  مشی ها، خط ستالعمر، سیا هاي آموزش یادگیري مادام فرصت

اند نیازهاي آموزشی جوامع در حال رشد فزاینده را محقق  وپرورش نتوانسته هاي کنونی آموزش این است که نظام

ان در تو ضرورت توجه به این امر را می. ها، نیاز جدي به تعدیل دارند سازند و براي همگام شدن با این پیشرفت

ي تشریح انتظارات کارفرمایان از  ي گذشته، در زمینه هاي متعدد در کشورهاي مختلف، طی چند دهه پژوهش

شان  هایی بوده که آنان از نیروهاي کاري آینده التحصیالن مدارس مشاهده نمود که محور اصلی آن بر مهارت فارغ

  .انتظار داشتند
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یک مفهوم اساسی براي کلیه کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه العمر را به عنوان  یونسکو یادگیري مادام

العمر بقا در دنیاي  هدف از یادگیري مادام). 1973داو، (داند  ها می هاي آموزشی آن براي اعمال در سیاست

ریانش ). 1387نیا،  افضل(زا و تطابق خود با محیط و ارتقا کیفیت و کمیت زندگی فرد است  پرتالطم تنش

  :داند که شامل موارد زیر است العمر را داراي سه محور عمده می یادگیري مادام) 2007(

  .العمر تمرکز کنند کل نظام آموزش باید در پذیرش فراگیر مادام -1

العمر  ها، موسسات و کسب و کارها نیز به فرآیندهاي یادگیري مادام هاي آموزشی، سازمان عالوه بر نظام -2

  .نیاز دارند

  .در این شرایط مدیریت یادگیري را بر عهده دارند اشخاص -3

هاي مختلفی قابل بررسی است، براي مثال یکی از دالیل  نیاز به یادگیري مستمر در سراسر طول عمر از جنبه

العمر تغییر در قوانین اجتماعی است که هر شخص از دوران طفولیت تا پیري با آن مواجه  اساسییادگیري مادام

جتماعی، اقتصادي، فرهنگی و سایر عواملی باشد تواند عوامل ا العمر می از دیگر دالیل اصلی یادگیري مادام. است

هایی که با  شود، از جمله ضرورت کسب مهارت، دانش و ویژگی که به جامعه و شخص انسان مربوط می

در العمر  از دالیل مهمی که موجب شده است تا پدیده یادگیري مادام. هاي قبلی مرتبط یا نامرتبط است آموخته

هاي جهانی در  توان به گسترش تمایل به افزایش کیفیت زندگی افراد و نگرانی بد میچند سال اخیر بسیار رواج یا

از دالیل دیگر رواج . این خصوص بدون توجه به این که در کدام محدوده از جهان ساکن هستند، اشاره کرد

نی جوامع نسبت العمر افزایش بسیار سریع تغییراتی است که در دامنه طول عمر افراد کنو مفهوم یادگیري مادام

  .انفجار دانش و ناپایدار شدن اطالعات از نتایج این تغییرات است. دهد به گذشته روي می

  العمر مادام عوامل مؤثر بر یادگیري

تمرین و  -6 و روش تدریس معلم، -5محیط یادگیري،  - 4تجارب گذشته،  -3انگیزه و هدف،  - 2آمادگی،  -1

 .تکرار

  العمر مادامرشد خالقیت در فرآیند یادگیري 

اگر یادگیري به معناي به وجود آوردن شرایطی بیان شود که .پرورش فعال استو خالقیت، اساس یک آموزش

دهد، این منظور باید در پرتو  هاي خود را براي رسیدن به هدف تغییر می ، یادگیرنده آگاهانه روشتحت آن

خالقیت، فرآیند تغییر و تحول، توسعه و دوباره سازي دانش موجود . هاي خالق گونه هدایت و انجام شود موقعیت

ده و مایر و وایزبرگ، تعریف سا. داند هاي تازه می بندي ها در سازمان تایلر، خالقیت را شکل دادن تجربه. است

» ها را نیاموخته است که فرد قبالً حل آنخالقیت توانایی حل مسایلی است «اند  روشنی از خالقیت ارائه داده

دانیم براي آنچه  تنظیم مجدد آنچه می. ات ذهنی استخالقیت آرایش مجدد و دوباره حی). 1381حسینی،(
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از . است مورد پرسش قرار دادن حقایق آشنا و» هاي راکد فعال کردن ایده«به بیان وایتهد، خالقیت .دانیم نمی

آموز قرار دارد بلکه اساساً ریشه  از وجود دانش» بیرون«آن چیزي نیست که در  دیدگاه یک تربیت خالق، دانش

از این رو به جاي آن که براي فراگیران اطالعات . دارد، که باید توسط فرد، ساخته و یا بازسازي شود» درون«در 

جستجوي اطالعات و تا خود به هایی قراردهیم  و دانش را آماده کنیم، بهتر آن است که آنان را در موقعیت

 العمر ادامودن و در نتیجه توسعه آموزش م، فعال به این اقدام لذت حاصل از یادگیرينتیج. ها برآیند  دانش

تواند  این ویژگی می. ستعداد باشد، نیستخالقیت امري استثنایی که مربوط به افراد با هوش و با ا. خواهد بود

به بیان ویلیام جیمز، . یابد، پرورشی که از ابتداي تربیت، باید آغاز شودقاعده و قانون شود و در همه افراد پرورش 

گیریم که  داریم ولی متأسفانه در طول زندگی و در سیر آموزش یاد می را ما توانایی و استعداد خالق بودن ي همه

ه تربیت ه کذهن انسان همان گون. »یکی خالق و دیگري غیر خالق باشد پذیریم که غیرخالق باشیم یا می

آموزان در شروع  اگر دانش«به بیان چارلز هندي . دتواند تربیت شود که خالق شو شود تا منطقی بیندیشد، می می

مدرسه به خوبی تربیت شوند، المحاله قادر خواهند بود تا در مقطع دانشگاهی مسئولیت بیشتري را در زمینه 

  ).1375هندي،(» ها و فراگیري خاص، خود بر عهده گیرند آموزش

انیشتن در مزمت نظام آموزشی دانشگاهی . اما نظام آموزشی از ایفاي این نقش بنیادین غفلت ورزیده است

چون و چرایی اصول پذیرفته شده هدایت  من صریحاً به وجود عاملی که فرد را به سوي بی«:نویسد خود چنین می

این عامل . داشت، پی بردم ت به اصول برحذر میکرد و افکار را از توجه به دیگر جوانب ظاهراً انحرافی نسب می

ارتباط با خواست فرد، تحقق  بازدارنده، در اجباري بودن و انباشتن مطالب در ذهن، براي توفیق در امتحانات بی

اضطراب ناشی از این اجبار چنان اثر مخربی بر من گذاشت که پس از پایان امتحانات نهایی، مدت یک . یافت  می

هاي معمول  ن را باید معجزه تلقی کرد که روشای. مالحظه و تدفیق در مسایل علمی پرهیزکردم سال تمام از

، عالوه بر انگیزش، نیازمند آزادي است این حس مقدس! اند آموزشی فعلی، کنجکاوي را در ابناي بشر از بین نبرده

د تمهیداتی را از این رو، نظام آموزشی بای ).1364فانژه، (» و بدون آن شکست محتوم در انتظارش خواهد بود

 لذا). 1369تافلر، ( تمام استعدادهاي خود بهره بگیرندآموزان فرصت آن را بیابند تا از  فراهم کند که دانش

دانست که باید آن را به طور بالقوه در تمام  العمر ادامهاي یادگیري م القیت را باید یکی دیگر از بنیانگسترش خ

شه نقاد و پرسشگر را به جوالن رشد قواي خالق، اندی. به کار برد) نه الزاماً در موضوع خاصی(سی در موضوعات

را به بیرون از مدرسه، پیوند  هاي درون مدرسه ایجاد شوق و رغبت به یادگیري، عرصه یادگیري آورد و ضمن می

 .دکن نیز آن را دنبال می العمر ادام، این آرمانی است که یادگیري مدهد می

 آموزان در دانشفعال و مشارکتی بر یادگیري مادام العمر  تدریس هاي روشجایگاه و تأثیر 

هاي تدریس فعال و مشارکتی فراگیران در جریان آموزش برانگیخته شده و در امر یادگیري  در روش

ي  ي فعال و مشارکتی جنبه آموزش به شیوه. کند ایفا می را کوشند، در واقع معلم نقش راهنما و هدایت کننده می
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اي برسند تا بتوانند از  آموزان باید در یادگیري به درجه کاربردي علم را مدنظر قرار داده است یعنی دانش

  .مسائل جدید زندگی استفاده نمایند در هاي خود یافته

برود ارزشی ندارد لذا باید در آموزش علمی که فقط در حد محفوظات باشد و چند صباحی دیگر از بین 

چگونگی تفکر کردن در مورد مسائل درس و زندگی فراگیران ارائه شود، نه این که بدون زحمت سئوال و جواب 

هرچه فراگیر براي درك مطلبی به بحث بنشیند و یادگیري در سطوح باالتر . هر قسمت را خوانده و حفظ کنند

کند و نه تنها به سادگی از بین  ها نفوذ پیدا می آن گاه یادگیري تا عمق جان آنحیطه شناختی بلوم اتفاق افتد، 

  .ها در موقعیت جدید زندگی بهره ببرند تواند از آن استفاده کند و از آن رود، بلکه در زندگی می نمی

موردنظر آموزان مسائل  شود تا دانش اي در کالس درس ایجاد می هاي تدریس فعال و مشارکتی زمینه در روش

هاي دیگران آشنا شوند، نه این که تنها از دید خود به  دوستان خود ببینند و با نظرات و دیدگاهرا از منظر دیگر 

ها این  ویژگی دیگر این روش. شود ها می که این امر مسلماً منجر به رشد تفکر خالق در آن ،مسئله نگاه کنند

یادگیري خودراهبر یک فرآیند هدفمند است . شوند آموزان می است که باعث تقویت یادگیري خودراهبر در دانش

شود و یادگیرنده  شخص میهاي رفتاري مرتبط با شناسایی و جستجوي اطالعات م فعالیت ي که معموالً به وسیله

  ).2007النگ، (پذیرد  ها می ها و فعالیت آگاهانه مسئولیت را براي تصمیمات مربوط به هدف

کاربرد منابع متنوع یادگیري در : شامل که سه عنصر مهم یادگیري خودراهبر را) 1999(بروکت و همیسترا 

کننده و تشویق به نقش فعال یادگیرندگان  یتکننده است تا هدا آموزش، کاربرد نقش آموزشی که بیشتر تسهیل

  .داند در طی فرآیند یادگیري می

هاي درس سنتی و معلم  فرآیند خودراهبري کار سختی است و نیازمند محیط یادگیري متفاوت از کالس

کند که  دهی می هایی را ساخت یابد که معلم بیشتر فعالیت هایی پرورش می محور است، خودمحوري در کالس

گیري شخصی و تکمیل وظایف را  هایی همچون استقالل، خودمدیریتی و همکاري و خطرپذیري، هدف گیویژ

دهد و یادگیري را  گرایان با این روش کالس درس به رشد آزاد فراگیران یاري می به عقیده انسان. توسعه دهد

  ).1384نادي و کاظمی، (گرداند  بیش از پیش معنادار می

. تر شوند شود یادگیرندگان فعال العمر ضروري است و باعث می یادگیري مادامي یادگیري خودراهبر برا

هاي یادگیري و ارائه سئواالت انتقادي است که  هاي آموزشی براي بهبود یادگیري خودراهبر شامل طرح روش

دراهبر و ارتباط میان یادگیري خو. تر جهت یادگیري تشویق کند تواند یادگیرندگان را براي رویکرد عمیق می

هایی است که  ترین شیوه العمر یک ارتباط دو طرفه است به عبارتی یادگیري خودراهبر یکی از رایج یادگیري مادام

اي است که افراد یادگیري بدست آمده  کنند و شیوه شان جستجو می توسط آن بزرگساالن یادگیري را در زندگی

العمر یکی از  به عبارتی دیگر یادگیري مادام. کنند یل میهاي متفاوت تکم از آموزش رسمی را توسط آن در زمان

هاي مورد نیاز براي خودآموزي مداوم در پایان  ها و توانایی هاي اصولی است که یادگیرندگان را با مهارت هدف
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کند، به این صورت یادگیري خودراهبر به عنوان یک ابزار و وسیله یراي یادگیري  تحصیالت رسمی مجهز می

  ).1393سعید و زارع، (لعمر در نظر گرفته شده است ا مادام

دار مطالب درسی تأثیر دارد بدین  هاي یادگیري مشارکتی بیشتر از سنتی در یادگیري کلی و معنی شیوه

گیرند و  صورت که طرفداران مکتب گشتالت معتقدند در یادگیري کلی همه اجزاء در یک طرح و زمینه قرار می

شوند و معلم نیز در جریان تدریس ابتدا مطالب درسی را به صورت کلی  ر مشخص میها با یکدیگ ارتباط آن

سازد که این روند موجب یادگیري بهتر و فهم آسانتر مطالب  مطرح کرده و ارتباط اجزاء را با هم مشخص می

یرنده باید از دار آزوبل براي این که یادگیري صورت پذیرد، یادگ همچنین در دیدگاه یادگیري معنی. خواهد بود

وقتی که . هاي قبلی را داشته باشد اي براي ربط دادن یادگیري جدید به آموخته پیش مفاهیم و اطالعات زمینه

ها در جاي مناسب خود و در زیر مطالب جامع و کلی  شوند هر یک از آن مطالب تازه وارد ساخت شناختی می

گیرد، اما چنانچه مطلبی تازه نتواند در هیچ  العمر صورت می ماگر این امر میسر باشد یادگیري مادا. گیرند قرار می

هاي ساخت شناختی جاي مناسبی پیدا کند، یعنی به هیچ وجه قابل ربط دادن به مطالب قبالً  یک از هرم

یادگیري  آموزان در با توجه به این که دانش. تواند صورت پذیرد العمر نمی آموخته شده نباشد، یادگیري مادام

کنند،  تی با همکاري معلم، مفاهیم مهم درس و روابط بین این مفاهیم را با فعالیت گروهی خوب درك میمشارک

بیند این امر منجر به درکی  آموزي احساس مسئولیتی را در قبال یادگیري اعضاي گروه می همچنین هر دانش

توان یادگیري  بدین وسیله می. شود عمیق، دقیق و انتزاعی از یک مفهوم و روابط آن مفهوم با سایر مفاهیم می

  . العمر را بهبود بخشید مادام

هاي تدریس فعال و مشارکتی در مقایسه با روش یادگیري سنتی،  توان گفت یادگیري به شیوه پس می

که در این شیوه از یادگیري احساس یکپارچگی و . آموزان دارد العمر در دانش تأثیرات مثبتی بر یادگیري مادام

یعنی اگر بر یادگیري از . بخشد زیاد منجر به تمرین و تکرار بیشتر شده و یادگیري سطحی را بهبود میرقابت 

هاي پژوهش نشان داد  یافته. وار آموخته خواهد شد لب به صورت طوطیاطریق تمرین و تکرار اصرار شود، آن مط

مؤثرتر از روش تدریس آموزان  شالعمر دان هاي تدریس فعال و مشارکتی بر یادگیري سطحی و مادام که روش

 . سنتی است

  گیري نتیجه

هاي آموزش و پرورش کنونی این است که فراگیران را یاري کند تا بتوانند از دانش خویش به  یکی از هدف

تر گشته و قواعدي نوین مستمراً جاي  طور مؤثر استفاده کنند و از آنجا که عمر هر رشته دانش بشري دائماً کوتاه

هاي فراگیري مجهز باشند تا هیچگاه در تنگنا قرار  آموزان بایستی به دانش و مهارت گیرند، لذا دانش ا میها ر آن

توان  هاي نوین تدریس می تدریس یکی از ابزارهاي مهم یادگیري است که با به کارگیري روش. نگیرند

نفسه خوب یا بد  هاي تدریس فی شالبته هیچ یک از رو. کرد نهادینهآموزان  در دانش را العمر مادامیادگیری

لذا معلم باید با توجه به . شود شان می هاست که باعث قوت یا ضعف بلکه نحوه و شرایط استفاده از آننیستند، 
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، تراکم ...)زمان، فضا، وسایل و (آموزان، امکانات موجود  اهداف آموزشی، محتواي تدریس، نیازها و عالیق دانش

معلمان سربازان خط اول جبهه . ترین شیوه را براي یک تدریس مطلوب انتخاب کند مناسب... آموزي و  دانش

هاي فعال تدریس و مشارکتی  هاي علمی روز یعنی روش ترین سالح تربیت هستند و ضرورت دارد که با مدرن

مر در الع آشنا باشند و بدانند در کدامین موقعیت آموزشی از کدامین روش استفاده کنند تا یادگیري مادام

ها حاکی از ارتباط بین این دو رویکرد در اهداف و روش رسیدن به اهداف  نتایج بررسی. آموزان به وجود آید دانش

آموزان  ي ارزشیابی متفاوتند، اما هدف هر دو فعال کردن دانش این دو روش آموزش از نظر محتوا و شیوه. است

هاي فردي  ویژگی لذا با توجه به ارتباط بین. هاي فکري و ذهنی آنان است در روند یادگیري و رشد مهارت

توان  آموزان می هاي فعال تدریس و مشارکتی بر یادگیري مادام العمر در دانش معلمان با میزان استفاده از روش

بنابراین امید است که .ها ضروري است گفت که توجه جدي به موارد یاد شده، در افزایش به کارگیري این روش

دریس فعال و مشارکتی بتوانند به تعالی تربیت شوندگان کمک هاي ت معلمان در بگارگیري مناسب و مفید روش

شود از این روش در پرورش سطوح عالی  لذا پیشنهاد می .تري را رقم زنند ي هر چه روشن ویژه نمایند و آینده

  .یادگیري در مقطع متوسطه بویژه در دروس پیچیده و انتزاعی مورد استفاده واقع شود
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 آموزش مداوم در تربیت بزرگساالن فیلسوف یادگیري و جایگاه

 
 ٣مریم غفارزاده ،٢اکرم شوشتري ،١پروین خزامی

 
 

  :چکیده

توجه بسیاري از متخصصین  موردانایی اندیشیدن است که امروزه ، قدرت تفکر و توانسان یکی از سرمایه هاي 

ري طرحی گی براي افزایش مهارتهاي تفکر در کودکان به شکل هاي جدیدتالش. تعلیم و تربیت قرار گرفته است

آنچه در  .گرفت این برنامه با هدف افزایش مهارتهاي تفکر در کودك شکل. منجر شد بنام طرح  فلسفه و کودك

ثیر می أتفکر کودك، افراد بسیاري بر او تاست که در مسیر رشد  است این ، کمتر به آن توجه شدهبرنامه این

آنچه در این تحقیق رخ می نمایاند نقش بنابراین  .هستندبزرگساالن  ثیرگذار،أیک دسته از این افراد ت. گذارند

که با  یبزرگساالن بدیهی است که هر اندازه .ثیر آنهاستأکودك با آنها در ارتباط و تحت ت بزرگساالنی است که

له أابراین مسبن .کودك در ارتباط هستند غنی تر و آگاه تر باشند، کودك از تربیتی نیکوتر برخوردار خواهد شد

و  فیلسوف بزرگساالن تبیین ویژگی هايبه  ،روش تحلیلیبا  محققان .اساسی در این پژوهش، بزرگساالن هستند

 نتایج نشان داد که .پرداختند ها را ایجاد و پرورش دادچگونه می توان از طریق یادگیري مداوم این ویژگیاینکه 

هایی نظیر برگزاري سمینارها، کارگروهی، کاوشگري هاي اخالقی و پژوهشی به  آموزش مداوم با ارائه برنامه

  .پرورش قدرت تفکر و فلسفه ورزي در بزرگساالن منجر خواهد شد

 
 واژگان کلیدي

  قوه استدالل و داوري، فلسفه ،كکود بزرگسال،فلسفه ورزي، 

 
 
 

  مقدمه

ي ریگ بهره با تا داشتهی ارزانی آدم بهی هست خالق که استي ابزار انسان،درون  در فراواني وجودي ها هیسرما

 و تفکر قدرت م،یعظي ها هیسرما نیا ازی کی .ابدی دستی هست نظام در شیخو عیرف گاهیجا به آنها از حیصح

 گرفته قرار تیترب و میتعل انیمتول و نیمتخصص ازي اریبس توجه محل امروزه که است دنیشیاندیی توانا

 اراده از و شندیاندی م آزاد همواره که استي افراد پرورش گرو در جوامع رشد که شده آشکار امروزه.است

 کودکان در تفکري مهارتها شیافزاي برا تالش نیبنابرا.برخوردارند شیخو به احترام و اعتماد حس وي خودرهبر

 در تفکري ها مهارت شیافزا هدف با برنامه نیا. شد منجر» کودك و فلسفه«  طرح بنامی طرحي ریگ شکل به

                                                 
   p.khazamy2@gmail.com دانشگاه فرهنگیان اهواز، کارشناس ارشد فلسفه تعلیم و تربیت، -1
  akramshooshtari@yahoo.com ،تربیتدانشگاه خوارزمی تهران، دانشجوي دکتري فلسفه تعلیم و  -2

3
 m.ghafarzadeh1@gmail.com  ،دانشگاه شاهد تهران، دانشجوي دکتري تعلیم و تربیت -
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 حلقه«  بنامي ا ژهیوي ها حلقه لیتشک و خاصي روشها با تا شودی می سع برنامه نیا در. گرفت شکل کودك

 را خود مشکالت و مسائل رد،یبگ میتصم کند، فکر مستقل بطور خودش چگونه شود داده ادی کودك به» کندوکاو

  .ابدیب مشکلش حلي برا را راه نیبهتر تا بکوشد و کند حل خود المقدوری حت

 شیزندگ مشکالت بر تواندی م و دیآی م بار خودآگاه و خالق کودك دن،یشیاند درست وهیش آموختني پرتو در 

ي برا. شد خواهند متبلور او دری اخالقي هنجارها وی انساني ها ارزش برنامه نیا هیسا در نیهمچن. کند غلبه

 امکانات زین و نهیزم نیا در متخصص و کارآزموده معلمان ازمندین که است آشکار ناگفته ،يا برنامه نیچني اجرا

 نیا است مانده مغفول برنامه نیا در آنچه اما شود؛ سریم ماي برا هدف به دنیرس تا میهستي ا ژهیوي ابزارها و

 ریثأت تحت کودکان. گذارندی م ریثأت او بري اریبس افراد کودك، تفکر رشد ریمس در معلم ریثأت بر عالوه که است

 و اثرگذارند او دري نحو به هستند او اطراف در کهیی آنها همه. رندیگی م قراري اریبسي ها دهیشن و ها دهید

 به آنها نقش که هستند؛ نیوالد ژهیو به بزرگساالن رگذار،یثأت افراد نیا از دسته کی. اند کودكي الگو و مدل

 او ندهیآ و حالی زندگ و کودكي برا نیوالد نقش. است انکار قابل ریغی تیترب نهاد نیرگذارتریثأت و نیاول عنوان

 و است مدل و الگو آنها رفتار. هستند خود کودك بري ساز سرنوشت راتیثأتي دارا نیوالد. است مهم اریبس

 اما. است سازنده و آموز درس کودكي برا نیوالدي گفتارها و رفتارها برخوردها، وهیش رو نیا از. سند گفتارشان

 ساخته ناکارآمد را معلم وی رسم تیترب و میتعل اریبسي تالشها ،يفکر لحاظ از افتهیرشدنا و ناآگاه نیوالد بسا چه

 که است ستهیشا رو نیا از. بردارد گام است کودك و فلسفه برنامه هدف آنچه خالفي ریمس در آن از فراتر و

زار، تکنیکها و روشهاي تخصصی هستیم؛ براي این امر نیازمند اب. ار گیردفلسوف مورد توجه قر بزرگساالنتربیت 

بنابراین در این . ، یادگیري مداوم استرساندیکی از این روشها که می تواند ما را در رسیدن به این هدف یاري 

  .وف خواهیم پرداختلسیف بزرگساالنتحقیق به بررسی جایگاه یادگیري مداوم در تربیت 

 بیان مسئله

 نشیآفر هدف، د؛یگرد ارائه پمنیل ویمت توسط کودکان، به فلسفه آموزش برنامه عنوان تحت کهي ا برنامه در

 شهیاند و کنند فکر چگونه اموزندیب کودکان تا شودی م تالش برنامه نیا در. شدی معرف کودك در تفکري مهارتها

 و جینتا انیب و طرح نیا وصف در. دهند قرار چالش مورد را فکرشان چگونه و رندیگ بکار عمل در را خودشاني ها

ی بزرگساالن نقش اندینمای م رخ قیتحق نیا در آنچه ست؛ین ما کار موضوع که است رفته اریبس سخن آن، ماحصل

ي ها هیپا و دروس معلمان شاوندان،یخو ن،یوالد جمله از آنهاست، ریثأت تحت و ارتباط در آنها با کودك که است

 کودكی فلسف تیترب در بزرگساالن نقش. گذارندی م او جان و ذهن لوح بری نقش ،ینوع به کدام هر که مختلف

 هستند ارتباط در کودك با کهي افراد و بزرگساالن که اندازه هر که استی هیبد اساس نیا بر است، ریناپذ انکار

 همرنگ کهی بزرگساالن بسا چه. شد خواهد برخوردار کوترینی تیترب از کودك جهینت در باشند، تر آگاه و تری غن

 به رند،یپذی م چرا و چونی ب راي ا دهیا هر و اند داده در تنی اجتماعي عادتها بر و اند رفتهیپذ را جمع با شدن

 لهأمس نیبنابرا. کنند آب بر نقش را کودکان به فلسفه آموزش برنامه آمده بدست جهینت و تالش تمام شبه کی

می توان از  چگونه فیلسوف، بزرگسال براي ایجاد ویژگیهاي نکهیا. هستند بزرگساالن پژوهش، نیا دری اساس

   یادگیري مداوم استفاده کرد؟
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  قیتحق ضرورت

 با جهان به رایز هستند؛ لسوفیفی عیطب طور به کودکان که است معتقد کودکان، براي فلسفه مبدع پمنیل

« و کلماتی معن دنیپرس با را ورزي فلسفه ها بچه او نظر به).  2001 شر،یف( کنند یم نگاه  وکنجکاويی شگفت

 برايی مناسب فکري کیتحر کانون تواندی م خانواده نکهیا باوجود اما).  2000 س،یمور( کنند یم آغاز» ؟ چرا

 راتییتغ ازی کی کودكی زن گمانه و نگري ژرف قدرت گسترش در بزرگساالن ای نیوالدی ناکام باشد، کودکان

 پاسخ که ردیگی م ادی کودك آنۀ جیدرنت و دهدیم رخ کودكی سالگ 4 ای 3 حدود در اغلب که است باري انیز

 طرد از بعد. کند متوقف رد،یگی نم قرار قبول مورد او هاي تالش کهی زمان در را حدس و نوآوري بری مبتن هاي

 ها پاسخ که ردیگی م ادی او و شودی م متوقف کودك براي معقول حدس بری مبتن تفکر ندیفرا ار،یبس هاي شدن

 نیا جاي به درواقع،. دارد قرار کنند،ی م فکر معلم ای نیوالد آنچه در بلکه ،ستندین کند،ی م فکر خودش آنچه در

 ازی نامحسوس طور به ريیادگی کانون بپردازد، نوآوري و زدن حدس ها، ارتباط جادیا به مستمر طور به فرد که

 و سهیمقا ارتباط، ،یابیباز در خود هاي مهارت مدام شیافزا جاي به. دهدیم جهت رییتغ آموزاننده به رندهیادگی

 یم ادی کودك. کرد خواهد هیتک گرانید اقتدار بر و کندی م عملی انفعال طور به کودك اطالعات، لیتبد و رییتغ

 گرانید حیتوض منتظر دیبا نکند، درك کامالً است، کرده مشاهده که را زيیچ ای نداند را قیدق جواب اگر که ردیگ

 باورهاي به نسبتیی اعتنای ب شده، رفتهیپذ هاي دهیا به نسبتیی گرا شک نیبنابرا. )1385شر،یف(بماند

 که ها آن ريیگی پ و ها دهیا انیب براي نفس اعتمادبه وی طبع شوخ فراوان، انرژي داشتن ،یبازیگوش قراردادي،

 فرد هاي یژگیو را آنها ز،ین نظران صاحبی برخ و شودی م دهید کودکان در اغلب که استیی ها یژگیو ازجمله

 رنگ کودکان، از اريیبس در ناآگاه بزرگساالن ای نیوالد با ارتباط در و زمان مرور به ،)1369 نلر،(دانند یم خالق

 جامعه شدة رفتهیپذ ارهايیمع کردن تیرعای پ در شتریب بزرگساالن از دسته نیا.شودی م فراموش و باخته

 نیا با کنند؛ رويیپ ها آن از تا دارندی م وا زین را کودکان بلکه دانند،ی م ملزم آن به را خود تنها نه و هستند

 ها، شهیاند نیا ازی برخ با زین خود بزرگساالنی گاه اگرچه. کنند آمادهی اجتماعی زندگ براي را ها آن که هدف

 اما هستند، مخالف ندارند، اعتقادي ای یعقالنۀ پشتوان چیه و شده رفتهیپذ غلط به کهی عموم باورهاي و رسوم

 کنند؛ی م نظر صرف آن طرح از شدن، واقع تمسخر ای انتقاد مورد از ترس وی اجتماع تیموقع حفظ براي

ی نم را لشیدل واقعاً که ندیگوی م ای خوانندی میی زهایچ ندارند، انجامش بهی لیم که دهندی م انجامیی کارها

 داده انجام را کار نیا شهیهم گرانید که است نیا باشند، متعهد آن به داردی م وا را ها آن کهی عامل تنها و دانند

 ای یکودک در را، دست نیا از مواردي بارها ماۀ هم. اند خواسته طور نیا و اند گفته طور نیا شهیهم و اند

 لیدل نیا به تنها م؛یباشی عموم افکار تابع و میکن رويیپ جمع از میا شده مجبور که میا کرده تجربهی بزرگسال

 در که میرسی می توجه قابل و مهم نکته به جا نیا در نیبنابرا .بود خواهد دردسرساز شهیهم بودن متفاوت که

 و تفکر قدرت به را کودکان که میکن یم تالش کودك و فلسفه برنامه در ما اگر. است مانده مغفول ت،یاهم نیع

. میباش داشته خردمند و آگاهی بزرگساالن است الزم کودکان بای تخصص کار بر عالوه م،یکن زیتجه استدالل

 و های ناآگاه جبران جهتیی راهکارها فلسفه، آموزش و بزرگساالن طهیح دری بررس با تا استي ضرور نیبنابرا

این راه نیازمند  برايبی  شک  .میینما ارائه کودکان در رگذاریثأت افراد عنوان به بزرگساالن در موجودي ها جهالت

یاري  را در رسیدن به این هدف، تکنیکها و روشهاي تخصصی هستیم؛ یکی از این روشها که می تواند ما ابزار

 بزرگساالنبنابراین ضروري است که چگونگی کاربرد یادگیري مداوم در تربیت . د، یادگیري مداوم استده
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  .وف مورد بررسی قرار گیردلسیف

  پژوهش هدف

  :یر می پردازداین پژوهش به بررسی اهداف ز 

  ـ تبیین آموزش مداوم و اهداف آن

  ـ تبیین ویژگی هاي بزرگساالن فیلسوف

  جایگاه آموزش مداوم در تربیت بزرگساالن فیلسوفـ بررسی 

 
 روش پژوهش

 .مقاله حاضر به روش تحلیلی و از طریق جمع آوري اسناد و مدارك صورت گرفته است

 

 العمر مادام یادگیري

 دانش، بهبود براي شان زندگی طول در مردم که کند می اشاره هایی فعالیت به العمر مادام یادگیري مفهوم

 انجام است، شغلی و اجتماعی شخصی، هاي انگیزه از ناشی که تخصصی زمینه یک در ها شایستگی و ها مهارت

 رشد دستاورد و است یادگیري براي نوینی مترادف العمر مادام یادگیري.2004) تترسال، و کوپر( دهند می

 یادگیري فرایند در زندگی در یادگیري هاي فرصت و عالیق ها، مهارت دانش،توسعه، . است اطالعات تصاعدي

 بدون گور تا گهواره از یادگیري فرایند برگیرنده در العمر مادام یادگیري. شود می حفظ افراد توسط العمر مادام

 به را واژه این العمر مادام یادگیري به مربوط متون در) 2007(ي براما .است فردي عالقه و میل با و اجبار تحمیل

 یا خودراهبر یادگیري انتخاب، از فارغ یادگیري زندگی، سراسر در یادگیري آموختن، چگونه یادگیري معانی

  .)1390و همکاران، مهر محمدي( برد می کار به اطالعاتی سواد و مرز و حد بدون یادگیري خودحمایتی،

  

  العمر  مادام یادگیري تحوالت روند

 استیفن،( شد آموزشی هاي سیاست ادبیات وارد 1960 دهه در العمر مادام آموزش و العمر مادام یادگیري مفهوم

 آموزش توسعه باب در المللی بین کمیسیون گزارش العمر مادام یادگیري باب در اسناد مهمترین یکی از.  )2015

 رئیس .بود »فردا و امروز پرورش و آموزش زیستن، دنیاي براي یادگیري « با عنوان 1972 در یونسکو به

 اولین  :دانست فرض چهار بر مبتنی را کمیسیون وظیفه یونسکو، مدیرکل به خود نامه در فور ادگار کمیسیون،

 به اعتقاد دوم فرض.است  مشترك هاي آرمان با که سازگار باشد می المللی بیناي  جامعه ایده با مرتبط فرض

 انسان، کامل تحقق توسعه، هدف که این بود سوم فرض .باشد می آن اساس عنوان به آموزش به و دموکراسی

 خانواده یک اعضاي افراد، به عنوان ها انسان گوناگون تعهدات و ها حالت اشکال پیچیدگی انسان، شخصیت غناي

 تنها که بود این فرض آخر  .باشد می خالق خیالپردازي و ها فناوري مخترع کننده، تولید و شهروند جامعه، یک و

 فور مؤسسه گزارش از بعد .کند ایجاد را کامل انسان نوع آن تواند می فراگیر و العمر مادام پرورش و آموزش

 در و کرد تمرکز العمر مادام یادگیري بر بود، شده تأسیس آلمان در 1951 سال در که یونسکو پرورش و آموزش

  .شد العمر مادام یادگیري مؤسسه به نتیجه تبدیل
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  کلیدي هاي شایستگی و العمر مادام یادگیري

 چه که است بوده مطرح مسئله این همیشه شد، گرفته کار به انسان تعلیم براي پرورش و آموزش که زمانی از 

 بهبود براي افراد به تواند می آموزش چگونه که است بوده این همیشه اصلی سؤال. کرد باید تدریس را چیزي

 انتخاب و تعریف " پروژه OECD 1997در بکند؟ کمک اجتماعی زندگی براي کردن آنها آماده و شان شخصیت

 در که بود کلیدي هاي شایستگی شناسایی براي مفهومی چارچوبی آن تدوین هدف که کرد آغاز را "ها شایستگی

 .یابند بهبود یا شده کسب باید العمر مادام یادگیري

 پارلمان( داد انتشار العمر مادام یادگیري اروپایی سال عنوان با را اي بیانیه اروپا شوراي و پارلمان ، 1995سال در

 امکانات تهیه و العمر مادام یادگیري به نیاز درباره اروپایی شهروندان آگاهی افزایش بیانیه این هدف). 1995اروپا،

 که داد انتشار العمر مادام یادگیري درباره را یادداشتی اروپا کمیسیون میالدي 2000 سال در .بود آن براي الزم

 سال در اروپا کمیسیون توسط گفتگوها این نتایج و بود زمینه این در اروپا سطح در فراگیر گفتگوي براي مبنایی

 بر که تأکیدي بر عالوه کرد منتشر اروپا کمیسیون که سندي در ).2001 اروپا، کمیسیون( یافت انتشار 2001

 شامل باید العمر مادام یادگیري که داشت بیان کرده بود، بازنشستگی از بعد تا مدرسه از پیش دوران از یادگیري

 شامل که ساخت برجسته را اهداف یادگیري همچنین گفتگو ینا .بشود را رسمی غیر رسمی، یادگیري طیف کل

 کمیسیون( بود شغل مرتبط با ابعاد نیز و اجتماعی شمول و فردي کامل تحقق شهروندي، فعال نقش ایفاي ابعاد

 رخ اروپا شاهد کمیسیون العمر، مادام یادگیري براي نوآورانه پرورش و آموزش آرمان طراحی در). 2001اروپا، 

  از فهرستی اروپا پارلمان و شورا ، 2006 سال در .بود یادگیري به آموزش از و شایستگی به دانش از تغییر دادن

 :از هستند عبارت که داد ارائه العمر مادام یادگیري براي را کلیدي هاي شایستگی

 مادري زبان به ارتباطات برقراري. 1

 خارجی زبانی به ارتباطات برقراي. 2

 فناوري و علوم در هایی شایستگی همچنین و ریاضی هاي شایستگی بودن دارا. 3

 دیجیتالی هاي شایستگی .4

 یادگیري براي یادگیري .5

 اجتماعی و شهروندي هاي شایستگی.6

 کارآفرینی و عمل ابتکار احساس 7.

  )2006اروپا،  کمیسیون( فرهنگی اظهار و اگاهی. 8

  

 العمر مادام یادگیري در  کننده خودتنظیم یادگیري

 کسانی )2008(شانک  و زیمرمان نظر طبق بر .است فراشناخت مفهوم شبیه کننده خودتنظیم یادگیري مفهوم

 راهبردهاي گزینند، برمی خود براي را بهتري یادگیري اهداف" کنند، تنظیم را خود یادگیري چگونه می دانند که

 خود یادگیري براي کنند، می ارزیابی و کنترل بهتر را خود پیشرفت کنند، می اجرا را اثربخش تري یادگیري

 اصرار و کنند می تالش کنند، می طلب را آن بیشتر کمک به نیاز صورت بینند، در می تدارك تري پویا محیط
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 شدند محقق اهدافی که زمانی و دهند می وفق بهتر راهبردهاي یادگیري با را خود دارند، یادگیري بر بیشتري

 آینده چرخه شامل کنندگی خودتنظیم نظر زیمرمان از ."بینند می تدارك اثربخشی و جدید اهداف خود براي

 شناختی، هاي مؤلفه شامل کنندگی که تنظیم خود .باشد می نگري درون و ارادي کنترل یا عملکرد نگري،

 نتایج با و اهداف اعمال انطباق براي خود ظرفیت گسترش مهیاي را افراد است، رفتاري و انگیزشی اثربخشی،

  ).2000 همکاران، و زدنر( سازد می محیطی متغیر شرایط سایه در انتظار مورد

 .است کرده جلب خود به زیادي توجه العمر مادام یادگیري حوزه در اخیراً کننده خودتنظیم یادگیري مفهوم

 پارلمان و شورا جانب از که است شایستگی هشت از یکی یادگیري براي یادگیري یا کننده یادگیري خودتنظیم

 دسامبر در "العمر مادام یادگیري براي کلیدي هاي شایستگی درباره پیشنهادهایی" با عنوان فهرستی در اروپا

 العمر مادام یادگیري در مهم بسیار مفهومی کننده خودتنظیم یادگیري). 2006اروپا، شوراي( شد پذیرفته 2006

 هر( کنند می هدایت یادگیري فرایند در را افراد استادان و معلمان رسمی، یادگیري در که حالی در .باشد می

 محیط در خاصی اهمیت داراي کننده خودتنظیم یادگیري ظرفیت . )نیست اینگونه غیررسمی یادگیري در چند

  .)2013استیفن،  و  کارنرو(است  باز یادگیري هاي

  

  ویژگیهاي بزرگساالن فیلسوف چیست؟   

یک . االت بنیادي در مورد ذات و ماهیت استوار امور می پردازدبه پرسیدن سؤ بزرگسال فیلسوف فردي است که 

بزرگسال فیلسوف شیوه اي از تفکر را بکار می برد که به وسیله آن می تواند  با مسائل روزمره به خوبی مواجه 

  .مختلف زندگی خود را مورد ارزیابی و داوري قرار دهدشود و ابعاد 

فلسفه ورزي براي درك بیشتر و بهتر زندگی و در . فلسفه ورزي است فیلسوف،به عبادتی ویژگی اصلی بزرگسال 

.  دریاي عادت و تکرار و تقلید استدر امور خود، به جاي غرق شدن در،  نتیجه لذت بردن از آن و راهی براي تدبیر

  .رود این بزرگسال فیلسوف فردي است که با سالح فلسفه ورزي به نبرد با مسائل میبنابر

شود  ذکر است که منظور ما از بزرگسال، افراد پیر و سالخورده نیست بلکه بزرگسال به شخصی گفته میالزم به 

به فردي که . شود سال محسوب می گبزر قانونیرسیده یا کسی که از نظر  اجتماعییا  روانییا  بلوغ جنسیکه به 

سال، مد 18 افراد باالي بنابراین در اینجا). کی پدیاوی( وارد زندگی اجتماعی شده و داراي اختیارات قانونی است

  .نظر هستند که این طیف وسیعی از افراد را در برمی گیرد

  

  . هاي اساسی بزرگسال فیلسوف خواهیم پرداخت ویژگیاز در ادامه به برخی  

  

  :آزادي اندیشه

افراد زمانی قادر به انتخاب و داوري هستند . اولین ویژگی مورد نیاز براي بزرگسال فیلسوف، آزادي اندیشه است

د؛ ند و خود به نتایج ناخواسته می رسنکه آزادانه می اندیشهایی هستند انسانانسانهاي فیلسوف . که آزاد باشند

دن آنها وجود داشته باشد، نه از سوي ما و نه از سوي ناخواسته از آن رو که هیچ قصد قبلی نباید در به دست آم

  . است اندیشه ، آزاديورزي از این رو الزمه فلسفه. دیگران
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  :عقالنیت

الزمه عقالنیت، . شود ق میو خرد براي حصول شناخت اطال عقلبکارگیري یا خردورزي به منظور از عقالنیت 

پذیرفتن این اصل است که داده هاي بدست آمده از منابع مختلف مثل کتاب ها، اینترنت، مطبوعات و نیز سایر 

درست نیستند و صحت ندارند، پس نیازمند بررسی، بازبینی، ارزیابی و ترکیب توسط خود فرد  و یقیناً افراد، قطعاً

  . است

  

  :هماهنگی

. نباشند نداشته دالیل ضد و نقیض معناي تطابق آرا و نظرات و اعمال یک فرد است، این که فردهماهنگی به 

به عبارتی . زده است تطابق وجود داشته باشد ن می زند با حرف هایی که قبالًیعنی میان حرف هایی که فرد اآل

  .تناقض گویی در صحبت ها نباشد

  

  :انعطاف پذیري

انعطاف پذیري یعنی اینکه فرد نسبت به تجارب جدید . انعطاف پذیري هستند بزرگساالن فیلسوف، انسانهاي

مایل به پذیرش عقاید جدید و ارزش غیر متعارف بوده  این دسته افراد. کند خواهد آنها را لمس میمشتاق است و 

چسبندگی کمتري آنها . دهند هاي نو رغبت نشان می و براي شنیدن و گوش کردن و بررسی عقاید جدید و اندیشه

اشخاص انعطاف پذیر هم درباره دنیاي درونی و هم درباره دنیاي  .دهند یا به عقاید سنتی نشان می ،به عقاید خود

،  تري هستند افراد بستهافراد فاقد این ویژگی . بیرونی کنجکاو هستند و زندگی آنها از لحاظ تجربه غنی است

ها  آن. احساس راحتی بیشتري با تجارب قدیمی خود دارند ها جذاب نیست و تجارب جدید چندان براي آن

عالوه بر این در برخورد با تجارب . تري داشته باشند و دیدگاه خود را حفظ کنند تمایل دارند رفتار متعارف

، موضوعی را که آشنایی بیشتري با آن بطوري که در انتخاب یک موضوع. ندده هاي آشناتر را ترجیح می تازه

در زندگی به سختی حاضر  .کنند، بدون در نظر گرفتن سایر عوامل با احتمال بیشتري انتخاب کنند احساس می

تغییرات جدید . ارندها تمایلی به حفظ وضعیت اجتماعی و سیاسی د چنین آن هم .شوندمی به تغییر مسیر خود 

  .کند در این افراد تنش و ناراحتی ایجاد می

  

  تفکر انتقادي

تفکر انتقادي ما را به . قادي جایگاه بسیار مهمی دارد، داوري و قضاوت هوشمندانه و خوب استچه در تفکر انت آن

به . جنبه فردي و جنبه اجتماعی: تفکر انتقادي از دو جهت اهمیت دارد. خواند داوري و قضاوت درست فرا می

گیري  سیر خود دست به تصمیمناچار باید براي تعیین م لحاظ فردي، از آنجایی که انسان صاحب اختیار است، به

بنابراین براي دست یافتن به یک وضعیت قابل قبول باید . دهد گیري زندگی آدمی را شکل می این تصمیم. بزند

از نظر اجتماعی، تفکر . بتوانیم شرایط خوب را از بد تشخیص دهیم تا به انتخابی دقیق و مناسب اقدام کنیم

گردد که این نیز به نوبۀ خود تضمینی براي نظم و قانون  ر شهروندان میانتقادي باعث ایجاد روحیه انتقادي د

  .گردد همچنین باعث باال رفتن و ارتقاي فرهنگ جامعه می. گردد می

بنابراین در یک جامعه دموکراتیک، بزرگساالن فیلسوف، به جاي پیروي کردن از فرامین دیگران، به اتخاذ 
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  . هاي سازنده می پردازند تصمیم

  

  تعریف تفکر انتقادي

تفکر انتقادي به معناي ارزشیابی یا قضاوت کردن درستی و نادرستی چیزي است و برخالف مفروضات عامه،  

هاي مثبت و منفی است و غالباً  این اصطالح ماهیتاً فارغ از ارزش. جویی نیست نگري یا عیب هرگز به معناي منفی

پردازد و  تفکر انتقادي به تجزیه و تحلیل می. آمیز است تی ستایشکننده و ح شود که تصدیق به قضاوتی منتج می

  ). 1385مرعشی، (کند  بر ارزشیابی تأکید می

داند که طی آن، فرد به طور فعال  شوراي ملی توسعه تفکر انتقادي این گونه تفکر را فرایندي نظامدار و عقلی می

پردازد و از  ارزشیابی اطالعات گردآوري شده یا تولید شده میسازي، کاربرد، تحلیل، ترکیب و  و متبحرانه به مفهوم

  . رود میاستدالل به سمت باور و عمل پیش  طریق مشاهده، تجربه، تأمل و

  :هاي زیر برخوردارند گوید، صاحبان تفکر انتقادي از ویژگی می بیر

دهند، بر دقت و  ستدالل بها میاهل شک هستند، سعه صدر دارند، آزاد اندیشند، ارزشمدار هستند، به شواهد و ا

نگرند، در صورتی که دالیلی براي تغییر موقعیت  ورزند، از زوایاي متفاوت به موضوع می روشنی استدالل تأکید می

هاي متفاوتی مانند سؤال پرسیدن، جدل، شناسایی و  دهند، از روش و موضع فکري خود بیابند، آنها را تغییر می

  . کنند فاده میها است زیر سؤال بردن فرض

 
  تفکر خالق 

. ها با هم مشترك است هاي آن تفکر خالق و تفکر انتقادي به نوعی مکمل یکدیگر هستند و بسیاري از ویژگی

تفاوت این دو نوع تفکر در نوع آنها نیست . دانند ها را غیر ممکن می بعضی از متفکران تفاوت قائل شدن بین آن

باشند که به کمک آنها براي حل مسئله،  هاي تفکري می تفکر خالق شیوه. استه بلکه در ماهیت و درجه تأکید آن

کنیم؛ از این طریق  هاي جدید را پیدا می حل یابیم و قدرت کشف و انتخاب راه هاي متعدد و متنوعی می حل راه

مسئله  تر و حلگیري به تقویت تفکر خالق ما را در تصمیم. رود حل باال می ترین راه احتمال دستیابی به مناسب

سازد که از  نماید، تفکر خالق نه تنها شخص را قادر می هاي زندگی خارج می کند و ما را از بن بست کمک می

هاي تازه ارتباط دهد، بلکه قادر خواهد بود ارتباط بین  تجربیات قبلی خود استفاده نماید و آن را با موقعیت

تواند  همچنین می. باشد ا پیدا کند که از نظر خود فرد تازه و معنادار میاند ر ارتباط بوده چیزهایی که قبالً با هم بی

  .سنتی براي حل مسئله استفاده کند و فراتر از اطالعات گام بردارد هاي غیر از روش

خالقیت یعنی تفکر . واگرا وهمگرا : تفکر بر دو نوع است. هاي اصلی تفکر یا اندیشیدن است خالقیت یکی از جنبه

تفکر . عبارت است از فرایند ترکیب و نوآرایی اطالعات و نمادهاي کسب شده موجود در حافظه دراز مدت واگرا که

چنان که هستند به راحتی نپذیرد، بلکه نگاه  ها و امور و افکار را آن کند پدیده واگرا یا تفکر خالق سعی می

این تعریف، خالقیت ارتباط مستقیمی با  براساس. هاي فکري همسان دور شود تري داشته باشد و از قالب متفاوت

سازي ذهنی دارد، این توانایی عبارت است از فرایند تشکیل تصویرهایی از پدیده هاي  قوه تخیل یا توانایی تصویر

  . هاي جدید براي انجام دادن بهتر کارها ادراك شده در ذهن و خالقیت عبارت است از فرایند یافتن راه

دنیاي بسیار پیچیده،  دنیایی که با . دگی می کنیم که در حال تغییر و تحول دائم استامروزه ما در دنیایی زن

هاي تفکر خالق، قابل انعطاف و  بنابراین بزرگساالن فیلسوف نیازمند کسب مهارت. مسائل بسیار دشوار روبرواست
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ي پیشبرد فیزیکی و اجتماعی هایی برا حل دقیق هستند تا عالوه بر رویارویی با چنین مسائلی قادر به یافتن راه

  .هاي بیشتري ببینیم کند تا در هر موقعیت چیز تفکر خالق فرصت خوبی ایجاد می. محیط خود باشند

منظور از نوع دیگر . در آنها فعال است» نوع دیگر دیدن«یکی از خصوصیات بارز افراد خالق این است که توانایی 

از دیگر خصوصیات افراد خالق، دقت کردن و . دها بسنده ننماییمدیدن این است که تنها به یک حالت از رویدا

خصوصیت . کنند که براي دیگران عادي است هاست، افراد خالق معموالً به مسائلی توجه می دیدن ظرافت

توان به داشتن شور و  از دیگر خصوصیات، می. این افراد بسیار جستجوگر و کنجکاو هستند. دیگر،کنجکاوي است

فاده از قیاس در صحبت کردن، تمایل به داشتن چالش، آزردگی از انجام کارهاي روزمره و تکراري و نشاط، است

  .میل به ریسک کردن اشاره نمود

 
  :عوامل بسیاري می تواند مانع فلسفه ورزي بزرگساالن گردد که در ادامه به آن ها اشاره می شود

 عوامل روان شناختی  -1

  :وابستگی هاي روانی و عاطفی

را به معناي نابودي خود  چنان مجذوبش می شویم که فقدان آن یعنی اینکه ما در ارتباط با کسی یا چیزي آن

آن چنان مجذوب آن شده ایم و از آن . ایم در این حالت، ما به شدت به اتصال عاطفی عادت کرده .دانیم می

بپذیریم، بلکه تالش می کنیم تمام  افکار خوشمان می آید که  نه تنها نمی توانیم چیزي خالف آن را بشنویم یا 

افراد، مر یعنی وابستگی عاطفی در مقابل این ا. یید و توجیه کندا به نحوي تنظیم کنیم که آن را تأو اعمال خود ر

  . افکار و اشیاء، خود منجر به عدم تفکر در انسان شده و ذهن او را دچار رکود و انجماد می کند

  :عادات

جریان عادي رفتار است که به طور منظم تکرار می شود و به صورتی نا آگاه بروز می کند  عادت یک برنامه و

، یک راه کم و بیش ثابت تفکر، خواهش ها یا  عادت از نقطه نظر روانشناسی"بنا به تعریف ). 1995 باتلر،(

الزم  یرفتار عادت در ).1908،آندروز( "احساساتی است که از طریق تکرار قبلی یک تجزیه ذهنی حاصل شده است

عادت جستجوي اطالعات و ارزشیابی گزینه هاي انتخابی را  .نیست شخص به تجزیه و تحلیل آن اقدام کند

ید این مؤ .و این امر دلیلی براي عدم تفکر و فلسفه ورزي است. محدود و یا کامالً آن ها را از دور خارج می کند

  .ي عادت چه تلخ است قصه صداي امواج را نمی شنوند،پس از مدتی است که ساکنان دریا امر مثال 

  :معلومات

اگر چه تصور می شود که افزایش معلومات و دانسته ها باعث افزایش قدرت تفکر و فلسفیدن می شود، اما در 

ورزي را بر انسان می بندد و آن زمانی است که فرد خیال می کند که تمامی  بیشتر زمان ها معلومات راه فلسفه

دانش هاي موجود را می داند، زمانی که آدمی اندکی می داند و خیال می کند همه چیز را می داند و نمی داند 

ال تکمیل در این شرایط هرگز به دنب. که گستره دانسته هاي او در مقابل دانش هاي خلق شده چقدر ناچیز است

سقراط پی خواهیم برد، که در » نمی دانم«در این جاست که به ارزش . دانسته هایمان نخواهیم رفتمعلومات و 

  .صورت اطالع از جهل خود، تالش خواهیم کرد تا به آن دست یابیم

ها و  انشویم که دیگر حاضر به آموختن دسفانه در بزرگسالی آن قدر در یادگرفته هاي پیشین خود غرق می شمتأ

  .معلومات جدید نخواهیم بود
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  :لذت طلبی

هاي فطري  یکی از گرایش .انسان یک موجود لذت گرا است و از هر چیزي که مانع لذت او شود متنفر است

طلبی است که طبعاً توام خواهد بود با رنج گریزي و فرار از درد و  گذرانی و راحت انسان، گرایش به لذت و خوش

اي آفریده شده است  ست که ساختمان روح و روان انسان به گونها ین معناه ابودن این گرایش بفطري . ناراحتی

یعنی گرایش وي به . از لذت، متنفر و گریزان و به جاي آن، رنج و مشقت و سختی را طالب باشد  که قادر نیست

طور تکوینی در او  بلکه به اش نسبت به درد و رنج و مشقت، اختیاري او نیست، میلی گذرانی و بی لذت و خوش

در بنابراین لذت طلبی . لذت می برندانسان ها هر چقدر کمتر فلسفه ورزي کنند، بیشتر . نهاده شده است

 .بزرگسالی، عاملی است براي عدم فلسفه ورزي

 عوامل جامعه شناختی  - 2

تردیدي نیست که تمام خصوصیتهاي جسمی انسان از عوامل محیط طبیعی و خصوصیت هاي ارثی او ناشی 

باید قبول کرد که . حیط اجتماعی او بستگی داردچگونگی رفتار کودك به شرایط پرورشی و چگونگی م امامیشود، 

شابهت رفتار آنان با والدین شان مشابهت رفتار کودکان با دوستان، همساالن و همبازي هایشان خیلی بیشتر از م

یعنی باید پذیرفت که انسان از لحاظ زیستی مخلق محیط طبیعی و از لحاظ اجتماعی پرورده شرایط محیط . است

بهترین دلیلش هم این است که هر قومی خصوصیتهاي رفتاري خاص خود را دارد که . اجتماعی خود می باشد

عوامل اجتماعی که . ثیر عوامل اجتماعی استبنابراین انسان تحت تأ. اقوام استوسیله شناخت آن قوم از دیگر 

 :می تواند پرسشگري و تحیر کودکی انسان را کاهش دهد عبارتند از

  :تبلیغات

دهنده سعی دارد  تبلیغات نوعی ارتباط است که در آن، پیام. تبلیغات ریشه درزندگی اجتماعی انسان ها دارد

  .دست آورد پیشبرد اهدافی معین به پاسخی از جانب مخاطب در جهت

  فرآیند روشمند ارایه «: در کتاب روابط عمومی و تبلیغات، این تعریف را بکار برده است )1380( کاظم متولی

خرید   به  کنندگان  ثر مصرف مؤ  و متقاعد کردن  و ترغیب  مشتریان  به  در مورد کاالها و خدمات  مناسب  اطالعات

 جهت بر ناظر  ، همگی»ثر مؤ  و متقاعد کردن  ترغیب«و » مناسب  اطالعات« يها واژهکاربرد  .»کاالها و خدمات

این آگاهی بخشی و جهت دهی . دهی به افکار عمومی با استفاده از وسایلی مانند زبان، خط، تصویر و نمایش است

ویر افکار و تلطیف عواطف، به تواند درست، دقیق و شفاف باشد و با افزودن اطالعات، تن از سوي تبلیغات، می

ها کمک رساند، یا نادرست و مبهم و دروغین و غرض آلود باشد و نقشی ویرانگر  اعتالي فکري و فرهنگی انسان

د که افراد نسبت به آن ها عالقه و را هدف قرار ده ییبویژه اگر تبلیغات، ارزشها، احساسات و باورها، ایفا نماید

ثیر تبلیغات زمانی بیشتر أت. در این صورت مانعی جدي در دقیق اندیشیدن می شوند تمایل و وابستگی دارند، که

. پنهان و غیر محسوس است اه اهداف تبلیغی پیام بلکه ،نداشته باشند نمود و ظهور علنی و صریحاست که 

عبور داده می  هاي آن از کانال هاي نامریی و پنهانی و یا غیره منتظره ست که پیاما یژگی این نوع تبلیغ آنو

و  ها را دریافت می کنند و در حقیقت به آنها تحمیل می گردد  والً مخاطبین به طور غافلگیرانه آنمشوند و مع

  .ناخواسته آن ها را می پذیرد

   تاریخ

معناي کسب آگاهی از طریق تحقیق و بررسی در گذشته است، مخصوصاً هرآن چه که به انسان مربوط  به تاریخ 



 

  

 

 هشتمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 مداوم  و یادگیري فلسفه آموزش

 چمران اهواز شهید دانشگاه

 1395اسفند  5و  4

 

1245 

 

، دانشی که بر مبناي آن انسان این ها در گذشته استعلم به وقایع و حوادث و اوضاع و احوال انسانخ تاری. باشد

انسان ها همواره به تاریخ  .امکان را پیدا می کند که بگوید اتفاقات تاریخی در یک تداوم زمانی حادث شده است

ره هاي آن با دید احترام می نگرند و از آن سرزمین مادري خود، وابسته هستند، به آن افتخار می کنند، به اسطو

این احساس به تاریخ . ها به نیکی یاد می کند و نوعی حس همدلی با آن را در وجود خود احساس می کنند

آن به خوبی سرزمین کودکی، بزرگسال را وا می دارد تا براي خود و دیگران، به تعریف اتفاقات مثبت  بپردازد و از 

ار نوعی ابهام و سردر و نادرست تاریخمان شده و ما را دچبتدریج موجب فراموشی امور منفی  این امر.  یاد کند

، که نتیجه آن ساختن بتی خیالی و غیر واقعی است که نه خودمان قادر به شکستن آن هستیم و نه گمی می کند

ن به گذشته موهوممان باز می در نتیجه در انجام امور زندگی امروزه ما .گران اجاره شکستن آن را می دهیمبه دی

گردیم و بدون تفکر و کورکورانه، فقط به این دلیل که گذشتگانمان را بر آن یافته ایم  از آن تبعیت می کنیم و 

  .فلسفه ورزي را به کنار می نهیم و به آن اجازه ورود به تاریخ مقدسمان را نخواهیم داد

  :فرهنگ

ارزشی است که در آداب و رسوم، زبان، ادبیات، مذهب، و سایر میراث فرهنگ مجموعه اي از باورها و پندارهاي 

به عبارت دیگر فرهنگ، . هاي فرهنگی تجلی می یابد و و روي هم رفته بر خلق و خوي مردم اثر می گذارد

حقیقت و هویت معنوي ملت ها است که ساختار کیفی زندگی یک ملت را مشخص نموده به گونه اي که زندگی 

  .ري او را تحت تأثیر قرار می دهدکمی و ماد

اى است که شامل  ه پیچیدهفرهنگ مجموع شناس بزرگ انگلیسی،  مردم ،)1832و1917( ادوارد تایلر نظر  به

ها، اعتقادات، هنرها، افکار و عقاید، صنایع، تکنیک، اخالق، قوانین و مقررات، سخن، عادات  مجموعه علوم و دانش

گیرد و در قبال آن  عنوان عضو یک جامعه آن را از جامعه خود فرا مى ت که انسان بهو رسوم و رفتار و ضوابطى اس

  . )1393آشوري، ( تعهداتى به عهده دارد

عبارت است از کلیه   فرهنگ . خالصه باید گفت فرهنگ راه و روش زندگى است که هر قومى براى خود دارد

هاى عامه که از نسلى به نسل بعد  ررات عقاید، هنرها و دانستنىها، آداب و رسوم، مق ها، اندوخته ها، پرداخته ساخته

  .شود منتقل مى

بنابراین در بیشتر موارد فرهنگ منجر به انجام اموري می شود که در آن ها تفکري صورت نگرفته است و افراد 

  . مجموعه باورهاي منتقل شده را بدون علت یابی و تعمیق در آن ها می پذیرند و انجام می دهند

 

 عوامل تربیتی - 3

ها براي شکوفا کردن و به فعلیت رساندن استعدادهاي بالقوه انسان به  تربیت عبارت است از فراهم کردن زمینه

ابراهیم (اي منظم و سنجیده معین و برنامه منظور حرکت تکاملی او به سوي هدف مطلوب، منطبق بر اصولی

 .آورد می تربیت روي عمل نحو خاصی به براي تأمین نظارت و تسلط خود بر فرد به اي هر جامعه. )1383زاده،

بنابراین هر نظام تربیتی، از طریق آموزش رسمی سعی در کنترل افراد خود دارد و تالش می کند تا از این طریق 

  .آن ها را با خود همراه سازد

 
  :نظام و سیستم تربیتی رسمی

حجم وسیعی از معلومات تاریخی ارایه می . شاگردان نادانی آن ها را عمق می بخشدمدرسه با دادن معلوماتی به 
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. توانایی ارزش سنجی تاریخی به شاگردان داده نمی شود. شود و این اجازه فکر کردن را از دانش اموزان می گیرد

فته شده است و جمله هایی خوب به کودکان داده می شود تا دیگر فکر نکنند زیرا هرچه خوب است از قبل گ

در حالی که به زعم سقراط بصیرت حقیقی از درون می . کافی است تو آن ها را حفظ کرده و بتوانی بر زبان آوري

  ).1392قائدي،(گزاره اي خوب است که از درون تو بجوشد و یا با تمام درونت آن را درك کرده باشی .جوشد

پیش داوري می انجامد که مانع به این ها همه به نوعی ثر است که ز در این رخداد مؤعوامل بسیار دیگري نی

  .  اندیشه و تفکر فلسفی می شود و به مرور زمان فرد با فلسفیدن بیگانه می شود و از آن دوري می نماید

  

  جایگاه یادگیري مداوم در تربیت بزرگساالن فیلسوفـ 

وجود دارد از جمله آزادي اندیشه،  چنانچه ذکر شد براي بزرگساالن فیلسوف، خصوصیات و ویژگیهاي خاصی

عقالنیت، هماهنگی، انعطاف پذیري، تفکر خالق و نقاد، که براي ایجاد آنها در بزرگساالن نیازمند ابزار و متدهاي 

با توجه به ویژگیها و اهداف آموزشی یادگیري مادام العمر و ارتباط مستقیم و بالفصل آن با . ویژه اي هستیم

. کاربرد آموزش مداوم در پرورش این خصوصیات، اثربخش و مفید خواهد بود لسوف، قطعاًخصوصیات بزرگسال فی

د توجه به پرورش ش پرداخته بزرگسال فیلسوف باید بدان رویکرد در زیربنایی بخش چه که به عنوان واقع آن در

تماعی و اخالقی توانایی استدالل و قدرت داوري است که در صورت عملی شدن می تواند به خوبی مشکالت اج

با باال بردن قدرت استدالل و داوري بزرگساالن، آنها براي مواجه شدن با مسائل روزمره . بزرگساالن را حل کند

 العمر مادام آموزشی اهداف از یکی عنوان به و تحقق کامل فردي پرورش که این به توجه آماده می شوند؛ با

  .باشد بزرگسال فیلسوف آموزش براي مبنایی تواند می آن گیري بهره لذا است، بوده مطرح

این مهارتها عبارتند . آموزش مداوم می تواند با ایجاد مهارت هایی در بزرگساالن، آنها را به فلسفه ورزي برانگیزاند

 : از 

  ...ـ پرورش مهارت هاي انتقادي مانند شگفت زده شدن، پرسیدن براي دلیل، داوري کردن با معیار و 

  ...ت هاي استدالل مانند استدالل قیاسی، استقرایی ، تمثیلی و ـ پرورش مهار

  ...ـ پرورش مهارت هاي پژوهشی مانند مشاهده، توصیف و 

  ....ـ پرورش مهارت هاي شکل دهی مانند تعریف، طبقه بندي و 

کاوشگري فلسفی، : بطور کلی می توان گفت که پرورش مهارت کاوشگري در زمینه هاي مختلف از قبیل

از این رو آموزش مداوم با ارائه برنامه . و کاوشگري اجتماعی مورد نظر است شگري علمی، کاوشگري اخالقیکاو

  .هایی می تواند به پرورش تفکر منطقی، انتقادي و به روایتی برتر فلسفه ورزي در افراد بزرگسال اقدام نماید

  

  :براي آموزش فلسفه ورزي انواع برنامه هاي آموزش مداوم

  امه هاي حضوريبرن  -

  )برنامه هاي خود آموز و آموزش مجازي(برنامه هاي غیر حضوري -

 فعالیت هاي آموزشی و پژوهشی - 

در برنامه می باشد و به انواع  افراد به برنامه هاي گفته می شود که مستلزم حضور فیزیکی :برنامه هاي حضوريـ 
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  :زیر تقسیم می شود

برنامه هاي آموزشی اطالق می شود که سرفصل ها و موضوعات به آن دسته از : برنامه هاي مدون -1

آموزش آن توسط نهاده هاي ذیربط تدوین شده و به صورت مصوب در درون رشته با تخصص اصلی ارائه 

ید، کار گروهی، بازدی، پانل، کارگاه هاي آموزشی، کاراین برنامه ها می تواند شامل سخنران. می شود

  .عملی و فنون مشابه باشد

نشست ها و اجتماعات یک روزه اي که به منظور بحث و تبادل نظر در یک زمینه خاص علمی : کنفرانس -2

تشکیل می شود و در آن صاحب نظران نقطه نظرات خود را درباره مسائل و مشکالت مهم از طریق 

مطرح می ) Case Report(سخنرانی، میزگرد و جلسات پرسش و پاسخ و گزارش موارد جالب 

  .نمایند

اجتماعات و گردهمایی که هدف از تشکیل آن، بیان تازه هاي علمی، مبادله تجربیات و تجدید : سمینار -3

اطالعات در جهت چاره جویی و حل مشکالت حرفه اي شرکت کنندگان است و به صورت ارائه 

  .سخنرانی ، میزگرد و جلسات پرسش و پاسخ اداره می گردد

گردهمایی هاي علمی، رسمی متشکل از متخصصین و افراد با تجربه که در آن در کنار ): همایش(کنگره  -4

ارائه سخنرانی هاي علمی، نتایج تحقیقات و پژوهش هاي انجام شده در موضوع علمی مشخص به صورت 

 . مقاله، سخنرانی و پوستر ارائه شده و قابل تکرار به شکل دوره اي است

منظور آموزش مسائل علمی تخصصی و فوق تخصصی درباره موضوعی خاص به صورت  به: سمپوزیوم -5

درباره جنبه  در سمپوزیوم هریک از سخنرانان. سخنرانی، کارگروهی، بحث و ارائه مقاله برگزار می شود

موضوع به بحث می پردازند به نحوي که آن موضوع از جهات مختلف آموزش داده هاي متفاوتی از یک 

 .خاطبین سمپوزیوم افراد متخصص و صاحب نظر هستندمی شود م

 .گروهی و یا مهارت عملی ارائه شودبرنامه هایی که آموزش آن به صورت کار: کارگاه -6

تامین نیازهاي حرفه اي فراگیران و ارتقاي مهارت  بهدوره اي است که : برنامه هاي کوتاه مدت حرفه اي -7

  .هاي حرفه اي آنها، منتج می شود

به تمامی برنامه هاي آموزش مداوم گفته می شود که ارائه آنها به حضور : هاي غیرحضوري آموزش مداومبرنامه ـ 

انجام مجموعه فعالیت هایی در قالب سامانه اینترنتی ه فیزیکی مشمولین در محل آموزش نیاز ندارد و مشمولین ب

   .پردازند می آموزش و یا لوح فشرده و یا بهره گیري از فناوري هاي الکترونیکی

پژوهشی - این گروه از برنامه هاي آموزش مداوم ناظر بر فعالیت هاي آموزشی: فعالیت هاي آموزشی و پژوهشیـ 

  .ارائه می شودمشمولین می باشد که در قالب سخنرانی، ارائه پوستر 

   .از طریق تمامی این برنامه ها می توان فلسفه ورزي را آموزش داد

  

 یافته هاي پژوهش

 و منتقد جدي، صادق، و باز عقالنی، شهروندان جادیا ،فیلسوف بزرگساالن از پرورش هدف؛ که داد نشان مقاله نیا
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 مرسوم و موجود متعددي ها راه در آنکهي جا به و باشند حساس مختلف موضوعات به نسبت که استی مطلع

در زندگی روزمره با  بزرگساالن نکهیا به توجه با اما. باشند داشته را خود امور ریتدب جسارت و جرأت شوند، غرق

که از آن جمله می توان به جدیت و اهمیت امور مسائل و موانعی روبرو هستند که مانع از فلسفه ورزي می شود 

بزرگساالن و کمبود فرصت براي اشتباه و جبران آن، بازتابهاي اجتماعی در مقابل اشتباه، گرفتاري در دام عادت 

بدون تفکر و توجه بی قاعده به فرهنگ هایی که  اس و نیز باور به الزام هم رنگی با جماعتها، معلومات بی اس

اشاره کرد که هم چون طنابی سخت و محکم به پاي استدالل و تفکر آدمی می پیچد و  مورد پذیرش واقع شده

بر اساس این شرایط و اما با این وجود نمی توان ؛ می شوداشتن او در سرزمین آزاد فلسفیدن مانع از گام برد

اي براي موانع  د رها کرد، بلکه باید کوشید چارهویژگی ها، دست از تالش برداشت و خود را در دریاي عادت و تقلی

 قدرت زیادي حد تا ،یزندگ مرحله این در فلسفه آموزشآشکار است که . یافت و آن ها را از سر راه برداشت

 در فلسفه ورزي آموزش نیبنابرا. دهد می افزایش مسائلی چنین با شدن مواجه براي را آنهاي داور و انتخاب

ی زندگ و یشغل ،یشخصی زندگ در احتماالً کهي متعددي چالشها با آنها مواجهه امر لیتسه به منجر بزرگساالن،

 با بتوانند که بود خواهد مستقلي افراد پرورش زین آن امدیپ و گرددی م داشت، خواهند رو شیپ دري شهروند

نظر به آن که یکی از اهداف آموزش مداوم نیز پرورش خرد و عقل است  .گردند مواجهی منطق صورت به تحوالت

و ها، کارگروهی از قبیل برگزاري سمینارها، کنفرانس هدف گنجاندن برنامه هاي فکرپروري رسیدن به این راه لذا 

تا از این طریق بزرگساالنی است، براي بزرگساالن در آموزش هاي مداوم کاوشگري هاي اخالقی و پژوهشی 

  . فیلسوف را پرورش دهیم

  

 و مأخذمنابع 
  

  .نشر آگاه ، ویرایش اول، چاپ پنجم. تعریف ها و مفهوم فرهنگ).1393(آشوري، داریوش  -

 .انتشارات پیام نور: فلسفه تربیت، تهران). 1383(ابراهیم زاده، عیسی  -

  .رسش: اهواز ان،ینجار افسانه مقدم،یی صفا مسعود کودکان، به تفکر آموزش). 1385( رابرت شر،یف -

فصلنامه . و نقش فلسفه ورزي در آن) بررسی زمینه هاي جهالت آدمی(فلسفه نادانی). 1392(قائدي، یحیی  -

  .1392 ، تابستان6فلسفه و کودك، شماره 

  .چاپ دوم: هجت، تهرانروابط عمومی و تبلیغات، انتشارات ب). 1380 (ـ متولی، کاظم 

  .رازیش دانشگاه: رازیش مسدد، اصغری عل ت،یخالق علم و هنر).  1369(  اف. جورج نلر، -

-نیاز مورد هاي شایستگی بر جستاري خوشدل، علیرضا و پور عباس عباس ملکی، حسن و مژگان مهر، محمدي 

  . 1390 اسفند پزشکی، علوم در آموزش عمومی، پزشکی دانشجویان در لعمرا  مادام یادگیري

بررسی تأثیر روش اجتماع پژوهشی در برنامه آموزش فلسـفه بـه کودکـان بـر پـرورش      ). 1385(مرعشی، منصور  -

پایان نامـه دکتـرا، دانشـگاه    . (هاي استدالل دانش آموزان پسر پایه سوم راهنمایی مدرسه نمونه دولتی اهواز مهارت

  ).شهید چمران اهواز

  .مصاحبه ناجی با ماتیو لیپمن، خبر گزاري الکترونیکی مهر). 1382(اجی، سعید ن  -
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  تربیتی فارابی مداوم در اندیشه جستاري بر اصول و اهداف یادگیري

  

  ١معصومه مدور

  چکیده

نظام آموزشی باید هوشیار به این واقعیت باشد که یادگیري مداوم براي هر کشوري جهت رسیدن به سطح 

توسطه دانش بهتر، درك میراث  ،پایداري، داشتن اقتصاد سالم بومی، توسعه اجتماعی، خالقیت فرهنگیالزم از 

هاي بشري، فرهنگی، دستیابی به استانداردهاي زندگی عالی، توازن داخلی و بین المللی، صلح بر اساس اندیشه

 يریادگیاصول و اهداف  بررسیهدف این پژوهش . طرفه الزم و ضروري است دموکراسی، تحمل و احترام دو

اطالعات و داده يجمع آور يبوده و برا یلیتحل -یفیروش پژوهش توص. باشدمی یفاراب یتیترب شهیمداوم در اند

بر اساس دیدگاه فلسفی  هآن است ک انگریب  ش ژوه پ  يا ه  ه ت اف ی .است دهیاستفاده گرد ياالزم از روش کتابخانه يها

و تخصص  و يفرد يهاچون تدرج، در نظر گرفتن تفاوت یتوان اصولیمداوم م يریادگی يبرا یفارابتربیتی  -

 ایپو متحول کننده و يعنصراز منظر ایشان توجه به  .قائل شد یو اجتماع یعقالن ،یاخالق ،یجسماناهدافی مانند 

  .شودمی يریادگاثربخشی ی هجیو در نت ریتعامل معلم و فراگ تیفیک ءارتقادر یادگیري موجب  "مداومت" یعنی

  

  .یادگیري مداوم، اصول، اهداف، فارابی :کلیديواژه هاي 

   

                                                 
 :Email        ).نویسنده مسئول(دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، گروه فلسفه تعلیم و تربیت  - 1

s_modavar@yahoo.com 
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  مقدمه .1

و خود را  شدیاندیم -ندهیگذشته، حال، آ-است که به ابعاد سه گانه زمان  ياانسان تنها موجود زنده دیشا

کند؛ انسان از مطالعه و یم یابیآن ارز یعلم وی عد زمان بدون توجه به مفهوم فلسفب یعنی اریمع نیبراساس ا

که ابعاد  میدانیم. ردیگیخود بهره م ندهیآ يبرا شیخو یاز زمان کنون و بهبود زمان حال ياش، براگذشته لیتحل

 گر،ید انیب و حوادث آنها را مجزا و مستقل از هم پنداشت، به کیتفک گریاز همد توانیذهن نم در را جز یزمان

او  يتصور ندهیآ یشود و حتیم ثرأمتي از زمان حال و اشندهیاو و آ ندهیزمان حال و آانسان مسئول  گذشته هر

نژاد، شعاري(وادار کرده است یادگیري مداومارتباط است که انسان را به  نیوجود ا. گذاردیاش اثر میدر وضع فعل

1386 :9(.  

گوي نیازهاي آموزشی افراد بنظام رسمی آموزش جوا ،از سوي دیگر در عصر حاضر در جوامع پیشرفته

نظام غیررسمی و . هاي غیررسمی و شخصی بهره جسته شده استنیست و براي پوشش این نیازها ناگزیر از نظام

آیند که آنرا براي استفاده افراد قابل دسترس میناپذیر در یادگیري مداوم به حساب میشخصی مفاهیم اجتناب

اي در خصوص انحالل نظام که عقاید گستردهدر زمانی 1968غیررسمی در سال واژه آموزش ). 1999، ٢کاون(کند

ه در کشورهاي شکل گرفت و نه تنها در کشورهاي پیشرفته، بلک ،)1971، ٣ایلیچ(رسمی آموزش وجود داشت

ز بسیاري ا). 1972، ٤فریره(داروي نظام بیمار آموزشی جوامع به آن نگریسته شدعنوان نوشدرحال توسعه نیز ب

ها، مراکز هاي آموزشی خود گنجاندند و از آن در دانشگاهها آموزش غیررسمی را در سبد فعالیتمؤسسه

  ).2004، ٥راجرز(هاي علمی استفاده کردندها و گزارشتحقیقاتی، مشاوره

در کنار مفاهیم آموزش غیررسمی، مفهوم دیگري با عنوان یادگیري مداوم شکل گرفته است که ارتباط 

مفهوم و ایده یادگیري مداوم یک . رسمی و یادگیري شخصی دارداي با دو مفهوم آموزش غیرگ و همبستهتنگاتن

اي بسیار طوالنی دارد؛ یادگیري مداوم همواره از شکلی به مفهوم جدید و تازه شکل گرفته نیست، بلکه سابقه

آن است که انسان در هر مرحله از  دلیل این امر. شکل دیگر، جداي از نظام رسمی آموزش، در جریان بوده است

  ).1973، ٦دیو(ه آموختن موضوعات جدید نیاز داردکه زنده و فعال است، بزندگی تا زمانی

، ٧سوتانامه دانشگاه مجازي مینهواژه(در یادگیري مداوم فرد در تمام طول عمر به آموختن مشغول است

). ري(دهندها و عالیقشان را در زندگی افزایش میمهارتطور پیوسته دانش، ؛ در این یادگیري اشخاص ب)2009

یا به از کسب دانش از گهواره تا گور بدون محدود کردن آن به دوره زمانی مشخص است یادگیري مداوم فرایندي 
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عنوان یک مفهوم اساسی یونسکو یادگیري مداوم را ب). 2003، ٩، ولف٨ریچاردسون(مدرسه یا سازمان معینی است

کولوك (داندهاي آموزشی آنها میه کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه براي اعمال در سیاستبراي کلی

تطابق خود با محیط و ارتقاء کیفیت و  ،ازتالطمِ تنشربقا در دنیاي پ ؛هدف از یادگیري مداوم). 2002، ١٠اوغلو

  ).2007، ١١رینش(کمیت زندگی فرد است 

خود و  دگاهیا بسته به دهآن از کیکه هر  دهد ینشان م شمندانیاند یتیو ترب یهاي فلسف به دیدگاه ینگاه

. اند داشته یاتینظر یادگیري مداوم نهیدر زم ستند،یز یبر جامعه عصري که در آن م حاکم استیفرهنگ و س زین

کرد تا با  هدارائه خوا یتیترب دستاندارکاران براي يا رهنمودهاي ارزنده ات،یو نظر ها دیدگاه نیا یو بررس نییتب

البته . و تحول قرار دهند رییرا مورد تغ خود جامعه یادگیري مداوم در يها رساختیبتوانند ز رهنمودها بر آن هیتک

 مسئله نیا یول ؛ستین یباشد شک ینظام آموزش هری تیترب يها استیجزء س دیتحول و نوآوري با ر،ییتغ نکهیدر ا

 و داده قرار شرفتیپ ریکه بتوانند جامعه را در مس هستند مهم یراتییبلکه تغ شود، ینم ريییهر نوع تغ شامل

: 1393صالحی، (سازند ایآن جامعه مه ازهايیبه ن یگوئپاسخ برايی اتیعنوان عنصري زنده و حرا ب تیو ترب میتعل

82(.  

 معرفیدر مقاله حاضر از آراء تربیتی فارابی که به حق معلم ثانی و مبدع فلسفی اسالمی است در خصوص 

 گیريبهره با این است که او توانسته است فارابی دلیل انتخاب. استفاده خواهد شد مداوم يریادگیاصول و اهداف 

آموزه توسط دینی اندیشه بستر در آن و تقویت ارسطو و افالطون یونانی، نامدار فیلسوف دو هاياندیشه و افکار از

 تأثیر خود از پس فلسفی و تربیتی هاينظریه ارائه در و کرده گذاريپایه را نوینی تربیتی نظام اسالمی، هاي

  ).127: 1389 فقیهی،(باشد داشته را انکاري غیرقابل
  

  مبانی نظري .2

، "یادگیري مداوم"در این قسمت سعی بر آن است ضمن معرفی حکیم فارابی، تعاریفی از مفاهیمی مانند 

  .ارائه گردد "ساختن گرایی"و  "مبانی"

  ابونصر فارابیحکیم:  

 لسوفانیف نیاز بزرگتر یمشهور به معلم ثان ،یمحمد بن محمد بن طرخان اوزلخ ملقب به ابو نصر فاراب

و سال ). م( 874برابر با ) ق.ه( 260تولد او را  خیتار. اندفاراب دانسته یرك تبار و از اهالرا تُ يو. مسلمان است

 تیو در محدود حاکم نیرك نشتُ ینیار خود که سرزمیاز د یفاراب. اندگفته). م( 950برابر با) ق. ه( 339 مرگش را

کند و از او یرا درك م ونسیبن  یکند و در بغداد، مجلس ابوبشرستیمغرب مسافرت م يسوبوده است، به رانیا

                                                 
8. Richardson 
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او در  پردازد ویبه آموختن منطق م زین النیح وحنابنیرود و در نزد یآموزد و پس از آن به حران  میمنطق م

الدوله فیابونصر در نزد س. ابدییو بر معارف روزگار خود تسلط م ردیگیم یشیمعاصران خود پ از یاندك زمان

گذشته از آنکه . برخوردار شد عیرف یو از احترام و مکانت افتی ژهیو گاهیکه امارت حلب را داشت، جا یحمدان

یبه اندك قناعت م ایدن یزندگ دربود و  زین نیو عزلت گز شهیسرآمد روزگار خود در علوم و حکمت بود، زهد پ

 ياو در راه دانش اندوز ينقل شده است که نشان از استوار ییهاتیحکا ل،یاو هنگام تحص یکرد، درباره تنگدست

 یدان اسالم محسوب است، غزالنفالسفه و دانشم نیاز بزرگتر یفاراب). 85:1388، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه(دارد

فالسفه اسالم،  انیمن در م": دیگویکتاب تهافت م ياقدام کند، در ابتدا فالسفهم که بعدها خواست به انکار ه

فقط  یدر مباحث علم رونیا نیاز ا. شناسمیبرتر نم یکس یو ابوعل یدارند، از ابونصرفاراب دهیچنانچه همگان عق

فارابی، (است بتثا یاول قیبه طر گرانید يدو ثابت شد خطا نیا ياگر خطا رایکنم؛ زیدو اعتراض م نیا بر

  ).28- 29:1389 وجم،یخدترجمه 

گروه اول شامل رساالتی است که به منطق اختصاص : توان به چندین گروه تقسیم کردآثار فارابی را می

طبیعی است و گروه چهارم گروه سوم شامل موضوعات الهوتی یا ماوراء . پردازدگروه دوم به امور طبیعی می. دارد

بندي که تعلیم و تربیت یکی از موضوعات مهمی است که با توجه به تقسیم. شامل مسائل اخالقی و سیاسی است

شود، جاي توان آن را در گروه چهارم، که شامل مسائل اخالقی و سیاسی میدر مورد آثار فارابی انجام گرفت، می

  ).18: 1379یوسفیان، (داد

 اصول:  

به  یو عرب یروند، اصل در فارسکار میهاي دانش بشري به تقریباً در همۀ شاخه "اصول"و  "اصل"هاي  واژه

 :لیاز قب يمتعدد يها کار رفته و واژهبه... اساس، رکن، قاعده و ،یمبدأ اول: از جمله ،یمختلف یمعان

"Foundation"،"Source" ، "Origin"، "Principle" 22 :1375 ،یهیفق(به اصل ترجمه شده است یسیاز انگل .(

به) حواس و عقل(یو منشأ معرفت حصول) ایاش هیمواد اول( ها دهیدر فلسفه، اصل به دو اصطالح مصدر و منشأ پد

اصل  زین یو اخالق یفقه ،یثیحد يها در کتاب ژهیبو ،یدر منابع اسالم). 46: 1389 ،یهیفق(کار گرفته شده است

  : شده است، از جمله ستفادهمختلف ا یدر معان

 397: ق1410 ،ی؛ کوف419: 5ق، ج1409 ،یحرعامل(و اساس هیپا.(  

 80: تایمفضل، ب(گفتن و نوشتن ریانسان نظ يافعال اراد يو علت ماد ینیمنشأ تکو.(  

 و چه امور ) 265: 4، ج1379ابن شهرآشوب، (در برابر جهل مرکب یقیچه علم حق: یقیو حق یامر واقع

  ).286: 53ق، ج1403 ،یمجلس( گرید

 146: 8ق، ج1407 ،ینیکل(حق تیوال.(  

 242: همان(بد ایخوب  يها تیمنشأ خصال و فعال.(  
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 351: 1ق، ج1413 ه،یابن بابو(یو فقه )117: 7همان، ج(یقاعده عقالئ.(  

 158: 7ق، ج1407 ،ینیکل(یحکم و قانون اله.(  

 و عمل به آن ) 460: ق1404 ،یابن شعبه حران(يبه آن توجه شود و دانستن آن ضرور دیکه با يزیچ

  ).250: 1ق، ج1413 ه،یابن بابو(الزم است

مجموعه قواعد کلی تربیتی که از ": سندینویم نیچن ،و یادگیري تیدر مورد اصول ترب يزدیمصباح  عالمه

 فیاز تعر). 291 :1391("ها در تعلیم و تربیت هستند فعالیتها و  شوند و راهنماي روش مبانی انتزاع و انشاء می

شده و به یبررس یارتباط با مبان رهگذرهمواره از  و یادگیري تیگرفت که اصول ترب جهیتوان نتیم نیچن شانیا

استناد به گاه از چیبرخوردار بوده، ه یمبان کیو تئور ياز پشتوانه فکر یتیکارکرد اصول در هر وضع. روندیکار م

اصول متناسب با  ،یهر دسته از مبان. گرندیکدیالزم و ملزوم  یکه اصول و مبان نیگو ا ست؛ین ازینیب یمبان

گردند و از آن یخود باز م ژهیو یبه مبان زیکنند و هر گروه از اصول نیم یرا وضع و تداع ودساختار و مفاد خ

و اصول در  شهیدر حکم ر یمبان م،یکن هیتشب یرا به درخت یتیفلسفه ترب کیچنانچه . ابندییرنگ و رو م یمبان

اصول  قیاز طر زین یو مبان ندشویم نیوضع و تدو یمبان هیاصول بر پا ان،یب نیبد. اندحکم ساقه آن درخت

دستور  تیاصول ترب: گفت توانیدر مجموع، م). 64: 1390 ،ي؛ باقر77 :1388 ،ییرهنما(ابندییم نیتشخص و تع

 يتا در راستا زاندانگییها، افراد را بر مکار بستن آنو به رفتنیهستند که پذ یبرگرفته شده از مبان یکل يها العمل

  ).113 :1386 ر،یپورظه یتق(بپردازند یتیترب يهاتیگام بردارند و به فعال ،یتیترب هیاهداف عال
  

 اهداف  

همان  ای "غرض" ایکار رفته و گوبه )ساختمان، تپه و کوهمانند (مرتفع  زیهر چ يهدف در لغت، به معنا

به هرحال، هدف مطابق . شده است دهیشده، هدف نامیجهت که در ارتفاع قرار داده م نیاز ا زین ،يراندازینشانه ت

که  یو سرانجام تینها"آن به  ي، که با توسعه در معنا)413: 4، ج 1375طریحی، (است غرضمعنا، همان  کی

 انیباشد، مانند پا یرونیب يکه ممکن است امر یو سرانجام تیشود؛ نهایگفته م "رودیآن نشانه م يسوکار به

  .باشد، مانند احساس لذت از انجام دادن کار یدرون يو ممکن است امر یحرکت مکان

هدف و  يمعناکنند که به یاستفاده م لیذ ياز دو معنا یکی يبرا "تیغا"عموماً از واژه  ،یاصطالح فلسف در

  :است کیغرض نزد

 یمثال، چنانچه سنگ يبرا. شودیاطالق م یهر حرکت یانیبه نقطه پا تیمعنا، غا نیبنابرا .حرکت انیپا .1

 .بوده است شهیحرکت آن، ش تیتوان گفت غایحرکت کند و با برخورد با آن متوقف شود م شهیبه سمت ش

 تیدهد، غایآن انجام م يمعنا، آنچه فاعل مختار، فعل خود را برا نیدر ا .متعلق خواست فاعل مختار .2

 يهاکه عموماً فاعلآنجا از .رودیکار ممعنا به نیمترادف با هم "هدف"معموالً . شودیم دهیاز آن فعل نام يو

 يرا برا "هدف"دهند، معموالً واژه یرا انجام م يآوردن آن، کاردستو به يزیطلب چ ياند و برامختار، ناقص
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صورت، گاه نیدر ا. برندیکار مدهد بهیرا انجام م يآوردن آن کاردستبه يبرا يکه مطلوب فاعل است و ويزیچ"

به يخاص در طلب آن هستند و برا يهافاعل ایاست که واقعاً او در عمل، فاعل  يزیچ وب،مقصود از آن امر مطل

موردنظر، آن را  يهافاعل ایاست فاعل  ستهیاست که شا يزیکنند و گاه مقصود، چیآوردنش تالش مدست

و  ییوضع نها يبه معنا ت،یو ترب میهدف در تعل. آوردن آن تالش کننددستبه يمطلوب خود قرار دهند و برا

 یتیمناسب ترب يهاتیتحقق آن، فعال يداده شده است و برا صیاست که بطور آگاهانه، سودمند تشخ یمطلوب

  ).5: 1381پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، (ردیگیانجام م
  

 یادگیري مداوم  

 ،١٢سوتانامه دانشگاه مجازي مینهواژه(در یادگیري مداوم فرد در تمام طول عمر به آموختن مشغول است

. دهندها و عالیقشان را در زندگی افزایش میطور پیوسته دانش، مهارت؛ در این یادگیري اشخاص ب)2009

فرایندي از کسب دانش از گهواره تا گور بدون محدود کردن آن به دوره زمانی مشخص یا به یادگیري مداوم 

عنوان یک مفهوم یونسکو یادگیري مداوم را ب ).2003، ١٤، ولف١٣ریچاردسون(مدرسه یا سازمان معینی است

ها میهاي آموزشی آناساسی براي کلیه کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه براي اعمال در سیاست

رتالطمِ تنش را و تطابق خود با محیط و هدف از یادگیري مداوم بقا در دنیاي پ). 2002، ١٥کولوك اوغلو(داند

  ).2007، ١٦رینش(ارتقاء کیفیت و کمیت زندگی فرد است
  

  هامرور پیشینه. 2

 نه،یشیپ یدر بررس ،یادگیري مداومآن در حوزه فلسفه  کردیبودن موضوع پژوهش و رو عیبد لیدلبه

ها که تا از پژوهش یدر ادامه به برخ. نشد افتیطور کامل با موضوع پژوهش حاضر مرتبط باشد که ب یپژوهش

  .شودیمرتبط بودند اشاره م قیبا موضوع تحق يحد

هاي برنامه درسی مبتنی بر دیدگاهتببین مولفه"در پژوهشی تحت عنوان ) 1393(اسالمیان و کشتی آراي

هاي به این نتیجه دست یافتند که از نظر افالطون و فارابی معلم یکی از مولفه "و فارابیهاي تربیتی افالطون 

روش گفت و شنود است و فارابی بر  ،ترین روش تدریس معلماز نظر افالطون مهم. اساسی هر نظام آموزشی است

بررسی نظریه "در پژوهشی با عنوان ) 1392(محمديهمچنین میرزا. کید داردأروش تدریس برهانی و اقناعی ت

به این نتیجه رسید که معلم یکی  ")با تاکید بر برنامه درسی(شناخت فارابی و داللت هاي آن در تعلیم و تربیت 

  :فارابی براي معلمان دو ویژگی قائل است .از عناصر اصلی نظام تربیتی فارابی است
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 .است... بودن و خوش حافظه بودن معلم و ل سریع االنتقا ،خوش فهمیشامل : ویژگی فطري .1

 .معلم باید حکیم و دانا باشد و همچنین حافظ دین و شریعت باشد این است که شامل :ویژگی اکتسابی .2

 هايروش بررسی" در پژوهشی تحت عنوان) 1392(و همکاران فراهانی فرمهینیاز جمله نتایج پژوهش 

 تربیت و تعلیم زمینه در فارابی دیدگاه که است این "فارابی ابونصر حکیم تربیت و تعلیم نظام در تدریس کاربردي

به  توانمی پژوهش این فارابی در تأکید مورد تدریس کاربردي هايروش از. است وي فلسفی دیدگاه از متأثر

در پژوهشی با عنوان ) 1390(کاوندي .نمود گفتگو اشاره و مباحثه نزولی، صعودي، اقناعی، برهانی، ؛روش تدریس

هاي تربیتی خود با الهام  فارابی در تبیین اندیشهبه این نتیجه دست یافت که  "هاي تربیتی فارابی مبانی اندیشه"

با توجه به آنکه وي معتقد است اخالق . داند سوي خدا میاز مبانی دین اسالم، انسان را موجودي از خدا و عائد به

در نتیجه، امري اکتسابی است و از سویی، هیچ فضیلتی براي انسان فطري و طبیعی نیست، و در پذیر و  تغییر

همه افراد را براي رسیدن به سعادت و کمال  ؛فطرت هیچ انسانی از ابتداي خلقتش کمال وجود ندارد، در نتیجه

براي  تعلیملف را از دو طریق حصیل فضایل مختوي ت. داند نیازمند به تعلیم و تربیت به واسطه افعال ارادي می

براي ایجاد فضایل اخالقی و عملی دانسته و طریق دستیابی به سعادت را شناخت  تأدیبایجاد فضایل نظري، و 

بررسی "در پژوهشی با عنوان ) 1384(میرزامحمدي. کند سعادت و عوامل آن، خواست و اراده، و عمل معرفی می

به این نتیجه رسید که مبناي اصلی تربیت فارابی دینی بوده و  "ابونصر فارابیهاي تربیتی حکیم آراء و اندیشه

  .هاي تدریس مورد تأکید او برهانی و اقناعی استهدف اصلی تربیتی وي حرکت انسان به سوي خدا و روش
  

  :شناسی مطالعهروش .3

فلسفی و تربیتی حکیم  هايبر این اساس برخی از آراء و اندیشه. تحلیلی است –روش پژوهش حاضر توصیفی 

گستره . ابونصر فارابی، توصیف محتوایی شده و اصول و اهداف یادگیري مداوم مورد تأکید وي تبیین گردیده است

به روش  ازیاطالعات مورد ن. با اهداف پژوهش است بطمدارك و اسناد مرت هیشامل کل زین قیتحق نیا یمطالعات

  .شد يگردآور يبردارشیف يهافرم قیاز طر ياکتابخانه
  

  :هایافته .4

  کدامند؟ یفاراب یتیترب شهیمداوم در اند يریادگی اصول) الف

 جج است؛ معنا و مفهوم یادگیري مداوماز جمله اصول بسیار مهم : تدراست که آن اصل این ، اصل تدر

از منظري . آید امري تدریجی الحصول است و یکسره و یک دفعه حاصل نمی یادگیريهاي  دستیابی به هدف

خداوند با رشد . تر تدرج، سنت و قانون الهی در تکوین هستی و آفرینش انسان و تشریع شرایع است وسیع

ابالغ پیامبران نیز دین و وحی را به تدریج دریافت کرده و در . تدریجی فکر بشر پیامبران خویش را فرستاده است

سال نازل شد و  23ها در طول  عنوان کتاب هدایت و تربیت انسانقرآن ب. رفتند جز به تدریج نمی رسالت خویش
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، عالوه بر اینکه بر رشد تدریجی فکر بشري مبتنی یادگیري مداوماصل تدریج در  .به تدریج به مردم ابالغ گشت

 ،جوانی ،فرایند رشد آدمی از کودکی به نوجوانیشناختی هم مبتنی است و آن  است، بر یک واقعیت انسان

که در سنین میانسالی  یادگیريجویی اهداف  توجه به این واقعیت است که ما را از پی. بزرگسالی و پیري است

افزون بر این دو، اصل تدرج مبتنی بر واقعیتی است که در . دارد رود، در دوران کودکی باز می امکان حصول آن می

اي است که جز با حرکت تدریجی  گونهبه یادگیرينهفته است؛ به بیان دیگر محتواي یادگیري اي ذات و محتو

ماوردي از جمله متفکران مسلمان معتقد است که هر دانش داراي آغاز و انجامی است . حاصل شدنی نخواهد بود

ش را دنبال کند؛ زیرا در اصل دان و مقدمه و اصلی دارد؛ فراگیر نباید پیش از پرداختن به آغاز و مقدمه، انجام و

این اصل را بسیار رعایت کرده و  همغزالی  .یابد می رسد و نه حقیقتش را در صورت نه به پایان آن علم میغیر این

براي شناخت ذات حضرت حق باید به تدریج و گام به گام رفت؛ به این ": گوید بدان توصیه نموده است مثالً می

و را شناخت و از معرفت افعال به شناخت صفات او دست یافت و از معرفت صفات به ذات ترتیب که نخست افعال ا

تر آغاز، سپس آسان را آموخت، آنگاه مشکل را به بیان دیگر در روند آموزش باید از آسان. "باري تعالی آشنا شد

به کمال و  دنیرس يبرانیز  یفاراب. )194: 1386نصرآبادي و همکاران، (تر پرداخت یاد گرفت و سرانجام به مشکل

 يو. رسدیآغاز و به مرتبه عقل بالفعل م) يعقل نظر(که از قوه ناطقه  ردیگیرا در نظر م یمراتب ،ییسعادت غا

 یینها جهیبه نت یکه بتوان در زمان کوتاه و به سادگ ستین ياگونهانسان به یتکامل روح ریمعتقد است که مس

پس در . و رفع موانع دارد يسازنهیبه زم ازیاست که ن وستهیپ انیو جر ندیفرا کو یادگیري یبلکه آموزش  د،یرس

به  دنیاو را در رس زه،یضمن حفظ انگ ،یو فرصت دادن به مترب تیکردن ترب يابا مرحله دیبا یادگیري مداوم

 یو عمل يمختلف نظر يهايبه بسترساز ازمندیاست و ن یجیتدر يانسان امر یادگیري رایز م،یکن ياریمقصد 

  ).58: 1390،يکاوند(است
  

 هاي عام و مشترکی برخوردارند، اما آفرینش آنها به ها هرچند از ویژگی انسان: يفرد يهاتفاوت

. انسانی بمانند هم نیستند رو هیچ دوهاي خاص خود نیز برخوردارند و از این اي است که هر یک از ویژگی گونه

کس و متناسب ساختن برنامه و ها و خصوصیات فردي هر ویژگیتوجه به یادگیري مداوماین واقعیت در  الزمه

ها لحاظ  هاي فردي را در تربیت انسان ، تفاوتیادگیري مداومنظام باید تکالیف تربیتی با آنها است؛ به بیان دیگر 

کنند که  هند یا گمان میخوا آنان که می". کند زیرا الزمه دستیابی به مقاصد تربیتی مالحظه این مهم است 

توانند با یک عده قوانین کلی، صدها یا هزاران فرد را تحت تعلیم قرار داده، شخصیت آنها را شکوفا سازند،  می

نخل و  ،تبریزي ،کارشان شبیه به کار باغبانی است که بخواهد در باغ خود، درختان تنومندي را مانند چنار

... نرگس و  ،بوشب ،زر ،هاي مختلفی مانند الدن انار و گل ،سیب ،سنجد ،هاي گوناگون دیگري مانند بادام درخت

هاي این موجودات گوناگون در مقابل هواهاي مختلف، آب و موادي که  العمل پرورش دهد و بدون مالحظه عکس

و غیره، طبیعت آنها در پیوندها کنند و همچنین در مقابل آفات و موانع رشد از نظر اختالف  از خاك تغذیه می
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نیست که باغ وي در مدت کمی از  يصورت جاي هیچ تردیددر این. پرورش آنها اقدام نماید طور یکسان نسبت بهب

باید و نبایدي است؛ باید برنامه  هاي فرديتفاوتبنابراین مقتضاي اصل . )37ـ 36 :شکوهی یکتا(بین خواهد رفت

ه کرد و نباید از او تکلیف و ئارا یادگیرندهقدر استعداد و توانایی را به هاي یادگیري مداومو محتوا و روش

 به. رسد نه به رشد که به هالکت می یادگیرندههایی فوق توان و طاقتش را خواست؛ در غیر اینصورت  لیتئومس

 د،یوگیبا توجه به خاص انسان است که م. ها دو نوع فطرت دارند، فطرت مشترك و فطرت خاصانسان ینظر فاراب

 يمتفاضل و استعدادها يها بالطبع با قواانسان رایندارد، ز یآمادگ هیقبول معقوالت اول يها برافطرت همه انسان

از نظر ). 1392و همکارن، یبه نقل از فراهان 76-78: م1964نجار، يمتر: قیتحق ،یفاراب(اند متفاوت خلق شده

مداوم  یادگیريها نبوده بلکه به ضرورت نجبر بر آ تیحاکم يها به معنادر انسان يفرد يهاوجود تفاوت ،ایشان

 يهارا با توجه به تفاوت کیمتفاوت افراد، هر  يهانهیتواند با توجه به زمیم حیصحمداوم  یادگیري. دارد دیتأک

 يهاتوان به تفاوتیکرده م دیبر آنها تأکدر یادگیري مداوم  يکه و يفرد يهااز تفاوت. پرورش دهد شیخو

  ).31-32: 1987 ،یفاراب(اشاره نمود... و  ياستعداد ،یروح ،یجسم ،یقوم
  

 نیابر. طرت عام و خاص هستنددو نوع ف يها دارااشاره شد انسان اصل دومگونه که در همان: تخصص 

معتقد  ينوع دوم، و میبر اساس تعل. یتخصص میعام و تعل میتعل: کندیم شنهادیرا پ میدو نوع تعل یاساس فاراب

به  تیدر نها یآموزش خاص فاراب بیترت نیبه ا. باشد یاجتماع اصخ يازهاین يپاسخگو دیبا یتیاست نظام ترب

افراد را بر عهده  میتعل تیکه مسئول یرو معلمنیاز ا. انجامدیعهده گرفتن زمام جامعه مبر يپرورش خواص برا

  ).133: 1386و همکاران،  یاعراف(بر خوردار باشد یاز تخصص کاف دیبا زین ردیگیم
 

  کدامند؟ یفاراب یتیترب شهیمداوم در اند يریادگی اهداف) ب

 جسم  تیهم به ترب نیبنابرا. داندیانسان را شامل جسم و روح م يابعاد وجود یفاراب :یهدف جسمان

دهد و جسم را یانسان م یعد روحبه ب یاست که فاراب یروح، لکن آنچه مهم است اصالت تیتوجه دارد و هم به ترب

 نیتراز مهم یکی وتا آنجاست که ا یفاراب يبرادر یادگیري مداوم  یهدف جسمان تیاهم. داندیدرخدمت روح م

از بدن  يبرخوردار) در ابعاد گوناگون یافتگی تیاز جهت ترب نهیفرد در مد نیترکامل(نهیمد سیرئ يهایژگیو

و  يباز یکی: دو بخش است يدارا یبدن تیترب یفاراب يبرا ).272: 1361،يسجاد ترجمه ،یفاراب(داندیسالم م

بلکه  ست،یخود هدف ن يبه خود يباز. دارند یمتفاوت يهاهدف يباز تلفاو انواع مخ يبرا ،یآموزش نظام يگرید

 يانرژ شیافزا ياست و به نوبه خود برا يبازساز ،يهدف باز. است که مورد نظر باشد یارزش آن در رابطه با هدف

: 1392 ن،و همکارا انیاسالم(کند کیکودك را تحر تیخالق دیبا يباز. شودیم یتر طراح يجد یتیفعال يفرد برا

70 .(  
  

 زیو ن ؛یو اجتماع ياخالق و نقش آن در کمال و سعادت فرد يواال گاهیجابه با توجه  :یهدف اخالق 
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 ژهیوبه امبرانیعنوان هدف بعثت پاز آن ب زین ینیدر فرهنگ د ،یآدم يو معنو يماد یآثار شگرف آن در زندگ

ارتباط . شده است ادی) 210 :16ق، ج 1403 ،یمجلس(؛ "١٧إِنَّما بعثْت لأُتَمم مکَارِم الْأَخْلَاقِ"اسالم  امبریپ

دو چنان ژرف است که در گذشته مرز  نیا یدگیو گسترده است و در هم تن قیعم اریو اخالق بس یادگیري مداوم

مثابه   بودن به یو اخالق .شد یبا اخالق همسان پنداشته م یادگیري ندیو فرآ شد یآنها تصور نم انیم یمشخص

اما ). 68 :1384 ،یبهشت(شد یدانسته م یکیکردن فرد با متخلق کردن او به اخالق خوب  تیو ترب یافتگی تیترب

بعنوان حوزه و قلمرو  یاخالق یادگیريو  شود یجدا در نظر گرفته م یادگیرياخالق از  نکهیامروزه با وجود ا

مورد توجه قرار  شیاز پ شیآن کاسته نشده بلکه پ تینه تنها از اهم رد،یگ یم رمورد توجه قرا تیاز ترب یخاص

 لیدلبه زیبشر امروزي ن. است بودهو در همه جوامع مورد توجه  ربازیاز د یادگیرياخالق و ). همان(گرفته است

نجارزادگان، (آوردروي  یاخالق يها است به ارزش ریناگز یاخالق يها و ارزش یانسان تیبا بحران هو ییارویرو

معرفی  رساندن انسان به خدا ،یدر نزد فاراب یادگیري مداومهدف  نیمهمتربه همین جهت است که  ).22 :1388

مداوم  تیترب قیمرحله از طر نیابه  دنیرس. به اهللا است لیاو ن تیمند و غاتیغا يدر نزد و یهست. شودمی

از  است ترعبا و سعادت استبه سعادت  دنیخود را در رس تیو ترب میتعل یاو هدف اخالقشود و حاصل می

 ).1384 ،يرزامحمدیم(شدن به خدا کینزدمفارقت از ماده و 

یصادر م اریانسان که براساس اراده و اخت ياریدانسته، معتقد است افعال اخت یاکتساب ياخالق را امر یفاراب

که سعادت را  ياگونه؛ بهاست گراتیغا یلسوفیف ،یاز نظر مکتب اخالق یفاراب. اندیاخالق يگذارشود، قابل ارزش

از آن را سعادت  ریغو دانسته،  یقیرا سعادت حق ریخ نیا يو. داندیم یذات ریخ نیتریاخالق و عال تیغا

است که به فضائل  یکس یانسان کامل در نزد فاراب). 1393ان،یپارسان ؛ییقادکال یبلبل(شماردیم یقیحقریغ

که فرد براساس آنها عمل  ینوعبه ودش یدرون یدر آدم دیها بایخوب نیا یبه نظر فاراب. باشد افتهیدست  یاخالق

 يجنبه نظر نیبدست آورد و ا یاخت کافشن دیها بایبه نظر او فرد درباره خوب. به انجام آنها باشد لیکند و متما

  ).83: 1387و همکاران،  یربان(متصف شود لیفضا نیبه ا زیعمل ن در دیبلکه با ستین یکاف ییاما به تنها. است
  

 در ). 256 :1386 ،يمطهر(تسلط بر سرنوشت خود و جامعه است  یتفکر، شرط اساس :یهدف عقالن

اسالم فلسفه تربیتی ). 184 :همان(در درجه اول قرار دارد یمخصوص انسان استعداد عقالن ياستعدادها انیم

مردم را دعوت  یوقت یعنی خواهد؛ یو کمک م کند یاز عقل استمداد م شهیاست که هم یمنطق نیچن يدارا

 دیدارد و با ازین گریکدیعقل و علم به  گر،ید ياز سو). 195 :1382 ،يمطهر(زاندیانگ یرا بر م ردمعقل م کند، یم

 میتوان یم یما زمان. رشد و توسعه به عقل محتاج است يدارد و علم برا ازیبه علم ن دنیشیاند يعقل برا. توأم باشد

سؤال طرح  یآدم يمعموالً در دو حالت برا. میده اراو قر اریدر اخت یکه اطالعات میرا به تفکر وادار کن ریفراگ

همه مطالب را بداند و دوم  زیچ کیکه انسان درباره است  یحالت یکی: افتد یکار نمعقل به جهیو در نت شود ینم

                                                 
  .ھمانا برانگیختھ شدم كھ مكارم اخالق را بھ سر حد كمال برسانم - ١٧
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 .است يآموز شرط تعقل، علم نیبنابرا. نداند زیچ چیکه ه یحالت

عنوان یک موهبت الهی به انسان که یند پرورش عقل بآفر عبارت دیگر هدف عقالنی در راستاي جهت دهیب

باشد تا از این طریق بتواند به خداوند نزدیک گشته و به فالح و رستگاري  ت میما به االمتیاز او از حیوانات اس

و تعقل ورزد و از این موهبت  هآدمی باید بتواند از عقل خویش در زندگی فردي و اجتماعی بهره برد لذا. برسد

 سیقوه را رئ نیند و ادایقوه ناطقه م يانسان را دارا یفارابدر این راستا . خدادادي در شناخت حق استفاده کند

 یمعان "العقل یمعان یف"در رساله  یفاراب. قوه ممکن است نیقدرت تعقل با وجود ا. شماردیبدن م يتمام قوا

وجدان، عقل بالقوه،  ،یعی، حس مشترك، ادراك طب)فرم( یشیدور اند یعقل به معن(. کندیم انیمختلف عقل را ب

هآن مرحله بالقو نیترنییاست که پا یمراتب يدارا یعقل انسان به نظر فاراب .)مستفاد و عقل فراتر از انسان لفعل،با

در مرتبه باالتر عقل بالفعل . شودیانتزاع اشکال موجودات است که سرانجام شناخته م ؛مرحله عقل نیاست، ا یگ

عقل مستفاد در مرتبه سوم . شوندیشناخته م یا عقل عملیمرتبه معقوالت درعمل  نیشود که در ایمطرح م

 يشود که مادیم کیمرتبه، فرد به مرحله عقل فعال نزد نیدر ا. از موجودات است یاست که سطح کامالً انتزاع

را به انسان  یاله ضیتواند فیخداوند و انسان است که م انیعقل واسطه م نیا. است فراتر یدنینبوده و از جهان د

  ).1384، يرزامحمدیم( اندبرس
  

 تفسیر فارابی از نظام هستی و جسم انسان، ترسیم کننده پیکري واحد در اوج انسجام  :یهدف اجتماع

شود، براساس الگویی خوانده می "مدینه فاضله"آل انسانی که در اصطالح فارابی اجتماع ایده. و سازگاري است

ز دارد که بدن انسانی اي مینیاتوري نیاین الگو نمونه. اتخاذ شده از نظام کلی هستی طراحی و تدوین شده است

بنابراین اجزاي مدینه نیز اعم از منزل یا آحاد مردم، اگر به ). 118-119: 1991فارابی، ترجمه سجادي، (است 

اي متناسب با جایگاه عملی خویش در مقتضاي جایگاه ویژه خود در نقشه جامع مدینه فاضله عمل کنند و اندیشه

گیري یادگیري ست که جهتا روگردند؛ از همیناالت انسانی نائل میاین مجموعه داشته باشند، به برترین کم

یابی به وسیله فیلسوف و حکیم براي عضویت در مدینه فاضله براي دستمداوم نزد فارابی هدایت یادگیرنده به

 ).90- 92: 1377ه حوزه و دانشگاه، پژوهشگا(ن دنیا و کمال نهایی در آخرت استسعادت و کمال اول در ای

دگیري مداوم در نزد فارابی امري اجتماعی است، زیرا یادگیرنده موجودي اجتماعی است و به تنهایی قادر یا

براي او مدینه در حکم محیط یادگیري است و قوانین آن عملکرد و نقش تربیتی دارند، اگر . باشدبه زندگی نمی

فاضله قرار خواهد خارج و در زمره مدن غیر لت فاضلهیادگیري مداوم صحیح در اجتماع انجام نگیرد، مدینه از حا

  ).95: 1389هاشمی، نوروزي، (گرفت
  

  گیرينتیجه .5

ارتباط نزدیک با  ،و مبانی نظري الزم ها انیاز بن يمند نیازمند بهره یادگیري مداومدرك مسائل و موضوعات 



 

  

 

 هشتمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

  فلسفه آموزش و یادگیري مداوم 

 چمران اهواز دانشگاه شهید

 1395اسفند  5و  4
 

1261 

 

باط میان فلسفه ارت. باشد یاز تجربه در این عرصه م يمند و بهره هاي آموزشینظامعینی و ملموس  يها تیواقع

تعلیم  يها تیعنوان قلمرویی که با واقعب یادگیري مداومعنوان گرایش نظري علوم تربیتی با حوزه تعلیم و تربیت ب

  .نظري مهم قابل کندوکاو است يها و تربیتی ارتباط نزدیک و وثیق دارد، از عرصه

 تیو ترب میفلسفه و تعل يسه نوع ارتباط را برا تیو ترب میدر کتاب اصول و فلسفه تعل) 1394(يعتمداریشر

 نیگرفتن ابا در نظر. بهره جست زین ،یادگیري مداومارتباط فلسفه با  نییجهت تب توان یکه از آن م کند یم انیب

  :مشاهده نمود توان یموضوع سه نوع ارتباط را م

 شانو ارتباط. هستندعنوان دو موضوع مجزا و مستقل ب یادگیري مداومهم فلسفه و هم  ؛اول صورتدر  -

 .گیردیاد میرا  یفلسف اتینظر ،یمختلف علم يها رشته یادگیرنده ضمن برخورد باصورت است که نیبه ا

فلسفه را  یقیتحق يها تیفعال ای یفلسف يها روش ياجرا یادگیري مداومنوع رابطه  نیدر ا؛ دوم صورت -

 يها از روش یادگیرندگانکه در آن  کند یم یده را سازمان یاتیو تجرب دهد یمورد نظر قرار م یادگیري انیدر جر

 یادگیرندگانکه  یو تدارك تجارب یده نوع رابطه سازمان نیدر ا. کنند یحل مسئله استفاده م ای ییمناظره استقرا

تجربه کنند، مورد توجه برنامه یفلسف نهیزم کیو افکار و انتقاد را در  میمفاه لیچون تحل ییها تیبتوانند فعال

 .است زانیر

از طرف . شود یم یعنوان عمل تلقب یادگیري مداومو  يعنوان تئورنوع رابطه فلسفه ب نیدر ا: سوم صورت -

 .آورد یوجود مدر او به یخاص لیو تما شیو گرا سازد یفرد را با جهان و انسان آشنا م يفلسفه از لحاظ نظر گرید

 برخوردار فلسفه تعلیم و تربیتدر حوزه  ژهیو یگاهیکه از جا اصول و اهداف یادگیري مداومحث مربوط به امب

 پرداز هینظر ییوید. باشندمی یادگیري مداومبا حوزه  یتیدر حوزه ترب یمعرف فصل مشترك مباحث فلسف هستند

فلسفه . گرفت تیو ترب میعلاز فلسفه ت دیبا را هیدارد و نظر ازین هیعمل است و به نظر یادگیري: معروف گفته است

 .)12: 1390 ،يمهر محمد(دهد یمبنا و مالك م هینظر یادگیريدر واقع به 

 يهاتدرج، در نظر گرفتن تفاوت(ترین اصولدر راستاي استخراج مهم یفاراب یتیترب شهیدر این مقاله اند

 لیتحل و ه یو تجز یمورد بررسیادگیري مداوم ) یو اجتماع یعقالن ،یاخالق ،یجسمان(و اهداف ) و تخصص يفرد

تمام ضرورتدر  "مداومت"با  دیبا توان نتیجه گرفت که یادگیريیبراساس اصول و اهداف مذکور م .گرفتقرار 

  .همراه شودموجود  يها
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سال  ،معرفت اخالقیدو فصلنامه . یفاراب اخالقی از دیدگاهتحلیلی بر تربیت ). 1389( هاشمی، فاطمه؛ نوروزي، رضاعلی

  .95-114 ص، ص5ي شماره، 2

 ص، ص12و  11شماره ، 8سال  ،علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائیفصلنامه . فارابی). 1379( جواد ،یوسفیان

22 -1.  
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  داوم از منظر فلسفه تربیت اسالمیچالش ها، آسیب ها و بسترهاي راهبردي آموزش و یادگیري م

 با تاکید بر سند تحول بنیادین

 

  2 ، جعفر چراغیان1سید حسین نجاتی موسوي

  

  

  چکیده

می توان آن را . جامعه است در آموزش و یادگیري مداوم ،ابزارهاي رشد مؤثرترین پرورش ازو آموزش 

 تربیت مفاهیم و محتوا روش، ،اهدافبه با توجه  کهنمود لمدا قهایی ها و فعالیتسیستمی متشکل از سازمان

 طراحی جدیدي تربیتی نظام و آورد عمل به نظر تجدید آن در نیاز، صورت در و یافته اندیشی باز امکان اسالمی

 طوره ب هایی انسان صورت به عمال و نموده سازگار جدید احوال و اوضاع و تغییرات با را خود بتوانند افراد نمود که

 یادگیري درگیر مسئوالنه، و آگاهانه دائمی، فرایند دریک فرد که اي گونه به. درآیند شدن نو و تحول حال در دائم

 .دهد ارتقا »مداوم یادگیري« رویکرد تثبیت و تقویت ایجاد، طریق از آموزي خود   به نسبت را خود تعهد و دهش

 صورت تحلیلی - پدیدارشناسی و سندي تحقیق هاي روش از استفاده با و کیفی يرویکرد که با پژوهش این

 افرادي تمامشامل  پژوهش این جامعه ه وبود یافته ساختار نیمه هاي مصاحبه ها داده آوري جمع ابزار گرفته،

 الوصول سهل گیري نمونه نوع از گیري نمونه و کار هستند که به نوعی در آموزش و پرورش مشغول به است

 زیر مقوله شامل شش ها داده تحلیل و تجزیه از حاصل نتایج که شد مصاحبه نفر 23 باطی آن  که بوده هدفمند

هاي مهارت تدریس، هاي روش   انگیزش معلمان و فراگیران، هاي زندگی، تناسب محتواي درسی با واقیت :گردید

هر کدام به عنوان یک چالش در تحقق  .ضمن خدمت معلمان و مدرك گرایی هاي گروهی،اجتماعی و فعالیت

  .آموزش و یادگیري مداوم متناسب با فلسفه تربیت اسالمی قلمداد شده و براي هر کدام راهبردي پیشنهاد گردید

  

  

  .سند تحول بنیادیني تربیت اسالمی، یري مداوم، فلسفه، آموزش و یادگ ها آسیب ،هاچالش :واژگان کلیدي

  

  

                                                           
 )نویسنده مسئول(  nejatyhossein@yahoo.com کارشناس ارشد فلسفه تعلیم و تربیت،دانشگاه شهید چمران اهواز؛  1

 g.cheraghian@yahoo.com دانشگاه شهید چمران اهواز؛ دانشجوي دکتري فلسفه تعلیم و تربیت؛ 2
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  مقدمه

 آینده در ساختن نقش مهم و حیاتی را بوده وآموزش و پرورش از ابزارهاي مهم پرورش و رشد افراد جامعه 

 صلح انسانیت، تعالی پایدار، توسعه اقتصادي، پیشرفت اجتماعی، همبستگی بنیان ؛ به نحوي کهکندایفا می جامعه

 مهم بسیار دوران تعلیم و تربیت دوران .است وابسته پرورش و آموزش هاي وآموزه ها آموخته به همگی دوستی و

سالهاي . است نوجوانی به کودکی از حال گذار در ان شخصدور این در .هر فرد محسوب می گردد زندگی در

-می نمایان روانشناختیجسمی، ذهنی و  سریع تغییرات با که رودمی به شمار رشد بحرانی دورة نوجوانی از پیش

 بزرگسالی به را آن که بعدها رفتاري است الگوهاي و زندگی سبک تجربۀ انواع حال در زمان این در کودك .شود

 آموخته لیکن مشاهده شده که .گیردمی شکل دوران این در یک کودك شخصیت اساس و پایه. دهد خود انتقال

 در تحول و تغییر با همزمان رو این از .کند می جلوه نارسا متعالی، اهداف چنین به نیل براي مدرسه، دوران هاي

تربیتی باز اندیشی  مفاهیم و محتوا روش، اهداف؛ در جمعیت، الزم است شدن پیر پدیده گسترش و کنونی جهان

 خود بتوانند افراد تا کرد جدیدي را طراحی تربیتی نظام و آورد عمل نظر به تجدید آن در نیاز، صورت در و هنمود

 نو و تحول حال در دائم طوره ب هایی انسان صورت به عمالً و ردهک سازگار جدید و احوال اوضاع و تغییرات با را

و تعهد خود را ده یک فرایند دائمی، آگاهانه و مسئوالنه، درگیر یادگیري ش به گونه اي که فرد در ؛درآیند شدن

  . ارتقا دهد» یادگیري مداوم«وتثبیت رویکرد نسبت به خود آموزي ازطریق ایجاد، تقویت 

و توجه به آموزش مداوم در توجه به تدوین سند تحول بنیادین نکته قابل توجه در این میان این است که با 

پیشینه  توجه بهاز آن جا که . هایی در اجراي این سند مواجه هستیمبا چالش ،)برنامه درسی ملی( این سند 

این توجه  ؛جتماعی هر کشور پیش نیاز اصلی شکل دهی فلسفه ي تربیتی آن جامعه می باشدفرهنگی، مذهبی و ا

به عنوان مثال بسیاري از کشورهاي اسالمی از جمله . خاص در سند تحول بنیادین نمود بیشتري پیدا می کند

در این . اندی و مذهبی دادهکشور ما ایران، فلسفه ي تربیتی خود را بر تعالیم اسالمی بنا نهاده و به آن وجهه دین

دوران که عصر تکنولوژي و تغییر و تحول می باشد، مسائل و چالش هاي متعددي پیش روي فلسفه تعلیم و 

تربیت کشورمان ایران قرار دارد که وظیفه ي اصلی مواجهه و حلّ و فصل آن ها، به عهده ي  نظام تربیتی می 

تربیت این است که با حفظ صبغه ي اسالمی خود پاسخگوي نیازهاي جدید و در این میان انتظار از تعلیم و . باشد

در واقع این انتظار از فلسفه تربیت اسالمی است که به صورت پویا عمل نموده و با توانایی . مشکالت پیش رو باشد

  .انطباق با شرایط جدید، چراغ راه ما، در تغییر و تحوالت سریع دنیاي پرنوسان امروزي باشد

و  هاي و بسترهاي فلسفه ي تربیت اسالمی را در آموزشها و آسیباین پژوهش تالش دارد چالشاین رو  از

-مداوم با نگاهی به سند تحول بنیادین مورد بررسی قرار داده و ضمن بیان چالش هاي پیش رو، روش یادگیري

  :طرح شده که به شرح ذیل می باشدجهت نیل به این هدف سواالتی م. هاي روبرو شدن با آن ها را ارائه می دهد

هایی مواجه ي تربیت اسالمی با چه چالشو از منظر فلسفهآموزش و یادگیري مداوم چیست  مفهوم) 1

  است؟

در نظام تعلیم و تربیت آموزش و یادگیري  مداوم  استقرار براي زمینه ساز هايفرصت و بسترسازها) 2

  کشورمان کدامند؟
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موجود در سند تحول بنیادین  موزش مداومآ جنبهرود فلسه تربیت اسالمی از انتظار میهایی که نوآوري) 3

   کدامند؟ ،داشته باشد

  

  

  روش پژوهش

به سواالت تحقیق از شیوه پدیدار در پاسخ سؤال  وصورت گرفته است  1کیفی يرویکرد بااین پژوهش 

تحلیلی و استنتاجی براي دو سوال بعدي استفاده شده -براي پاسخ به پرسش نخستین و از شیوه سندي 2شناختی

، مشاهده یا 3اصطالح تحقیق کیفی به چندین روش جمع آوري داده ها به تحقیق میدانی«بنا به تعریف  .است

تحقیقی وجود دارد  6هبردهايتفاوتهاي قابل مالحظه اي بین این را. اشاره دارد 5، مصاحبه هاي عمیق4مشارکت

بهترین راه براي ) تجربه(تأکید دارند و بر این مفهوم استوارند که  7)نزدیک شدن به داده ها(اما همه ي آنها به 

توصیف تجربیات زندگی به «هدف رویکرد پدیدار شناختی، ) 221:، ص1389دالور،(» .درك رفتار اجتماعی است

  ).89: 1389،،پرویزي و صلصالیحاج باقريادیب (»شده اند همان صورتی است که در زندگی واقع
  

  روش جمع آوري و تجزیه و تحلیل داده ها

در . جمع آوري شده اند8نیاز براي این پژوهش با استفاده از مصاحبه هاي نیمه ساختار یافته داده هاي مورد 

...) ، منزل، محل کار و مدرسهمثل (این پژوهش مصاحبه با مشارکت کنندگان در مکان هایی که آنان راحت بودند

ي شرکت کنندگان جهت ضبط مصاحبه ها اجازه گرفته شد و نیز در پیش از شروع مصاحبه از همه. گرفتانجام 

تا  20مصاحبه ها از . شرکت کنندگان به آنان اطمینان داده شد مورد محرمانه ماندن اطالعات و عدم پخش صداي

و جلب اعتماد بیشتر شرکت  بهینهجهت برقراري ارتباط  ،با این وجود. دقیقه به طول انجامید 60حداکثر 

بالفاصله پس از پایان . کنندگان، پیش و پس از هر مصاحبه به صورت گفت و گوي عمومی و روزمره سپري شد

-مطالب به دقّت روي کاغذ پیاده میتمام  ا در یک فرصت مناسب به محتواي مصاحبه گوش داده ومصاحبه و ی

  :سپس کار کدگذاري در دو مرحله ي زیر انجام گرفت. شد

شامل خواندن خط به خط داده ها، استخراج مفاهیم و جمالت اصلی، تشکیل مقوالت و : (9ـ کدگذاري باز«

  )هطبقات اولی

شامل طبقه بندي داده ها، مشخص نمودن زیر طبقات، تشکیل طبقات : (10ـ کدگذاري محوري 

  ).17: 1389،، عطاران و تاجیک اسمعیلیصفائی موحد(»)نهائی

                                                           
1 Qualitative 
2 Phenomenology 
3 Field research 
4 Participant observation 
5 In-depth interviews 
6Strategies  
7 Getting  close to data 
8 Seme-structured interviews 
9 Open coding 
10 Axial coding 
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  جامعه ي هدف

معلمان و افراد صاحب نظر در زمینه تعلیم و تربیت است این پژوهش، شامل مورد نظر در جامعه ي           

نمونه گیري در این پژوهش به  .بوده استاند، پرورش را به خوبی لمس کردههاي موجود در آموزش و که چالش

هدفمند، از نوع نمونه گیري با حداکثر تنوع بوده، که در آن افرادي انتخاب می شوند که سهل الوصول صورت 

ج باقري و حاادیب (داراي دیدگاههاي متفاوتی درباره ي موضوع باشند و نیز زمینه و سوابق مختلفی داشته باشند

  . )34:، ص1389دیگران،

  :معیارهاي ورود به پژوهش عبارت بودند از       

  تجربه تدریس در آموزش و پرورش )1

  رضایت براي شرکت در پژوهش و عالقمندي براي در اختیار گذاشتن اطالعات و تجربیات)2

به اشباع رسیدند، اما براي اطمینان  بیستمدر پژوهش حاضر، داده هاي بدست آمده در مشارکت کننده ي 

  .شرکت کننده دیگر نیز مورد مصاحبه قرار گرفتند که داده هاي جدید چیزي به اطالعات قبلی نیفزود 3بیشتر 
  

  داده ها  1اعتبار

استفاده از چندین روش جهت جمع آوري داده ها، بازرسی : چهار عامل   3و مورهوس 2از نظر می کارت        

مجدد مسیر کسب اطالعات، چک کردن از طریق شرکت کنندگان در تحقیق، گروه تحقیق براي افزایش پایایی و 

  ).304: 1388بیابانگرد،( می روند               ر به کار اعتبا

بعد از کدگذاري  :اعتبار داده ها و نتایج، اقدامات زیر انجام گرفتدر این پژوهش براي کسب اطمینان از 

مقوالت شکل . مصاحبه ها و استخراج مقوله ها، مقوالت با شرکت کنندگان در پژوهش در میان گذاشته شدند

 .گرفته و نتایج استخراج شده مورد تأیید آنان قرار گرفت
  

  آموزش و یادگیري مداوممفهوم 

یادگیري «، »5یادگیري مادام العمر«، »4یادگیري دردوران زندگی«:ی چونتحت عناوین که یادگیري مداوم    

و در پی  بر گرفتهست که همه سطوح و مراحل سنی را در نای دکلیتتوان را می .نام برده می شودهم  »6مستمر

و مرزهاي تصنعی  ادهآن است تا محیط هاي یادگیري خارج از مدرسه را با محیط یادگیري درون مدرسه ارتباط د

بالقوه یک محیط یادگیري است و در  ،مداوم بیانگر آن است که هر محیطییادگیري . یادگیري را از بین برد

آموزش مداوم داراي جامعیتی است که کلیه اجزا و «. مدرسه دیگر جایگاه منحصر تعلیم و تربیت نیست ،نتیجه

نوع آموزش، نظام آموزشی خاصی نیست، بلکه بستري است که این . گیردمی عناصر آموزشی و پرورشی را در بر

، لذا باید زمینه ساز پیشرفت و توسعه هر یک از اجزاي ی جامع بر مبناي آن ایجاد می شودهر طرح آموزش

دانش آموزان باید طوري تربیت شوند که به  .)19:  1373ابراهیم زاده ، (» تشکیل دهنده نظام تربیتی باشد

                                                           
1 Reliability 
2 Maykut 
3 Morehouse 
4  Learning Thoughout life 
5 Life Long Learning 
6 . Continuing Learning 
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در حقیقت نوعی تعهد به  یادگیري مداوم، .کنند و آن را یکی از اساسی ترین نیازهاي خود بدانندمطالعه عادت 

، یادگیري و آموزشدرنتیجه، آموزش مداوم نه روش و نه ابزار بلکه یک فرایند کلی است و روح  .خود آموزي است

 و آموزش پیشرفت و رشد به منجر جوامع در جدید هاي آوري فن گسترش و ظهور .تدر نتیجه تربیت اس

 و از رود می شمار به مدوام آموزش براي ابزاري ،آموزش در آوري فن از استفاده واقع در و است یادگیري گردیده

 زندگی، التمشک و مسائل بررسی همگانی، آگاهی ي توسعه تأمین و تحقق ماومد آموزش هدف که جا آن

 یاري به نوین هاي آوريفن ،باشد می نوآور جامعه یک به رسیدن براي شرایطی ایجاد و حاضر قرن مشکالت

 تکنولوزي با همگام و العمر مادام آن افراد کلیه اي که جامعه سوي به را حرکت توان می و هرسید مداوم آموزش

  .داد ادامه هستند یادگیري حال در

-پرورش می و آموزش در بنیادین تحول طرح اجراي و طراحی در پرورش و آموزش وزارت نوین رویکرد     

 حال تربیت و تعلیم آموزشی و پشتیبانی اداري، انسانی، منابع ساختارهاي در اساسی تالتحو درعاملی  تواند

توجه  که است مداوم یادگیري و آموزش طرح این اجرایی محورهاي تریناساسی از یکی. باشد اسالمی حاضر ایران

 گذشته دهه سه در هرچند .باشدایران  پرورش و آموزش در بنیادین تحول طرح اجرایی بازوي تواندمی امر به این

 کشور آموزشی نظام اصالح و بهبود براي تربیت و تعلیم نظام اندرکاران دست و نالمسئو سوي از فراوانی هاي تالش

 و ایران کشور ما طراز در آن برونداد و است رو روبه جدي هاي چالش با پرورش و آموزش هنوز لیکن ؛دآم عمل به

 با پرورش و آموزش در بنیادي تحول ضرورت رو، این از  .باشد نمی جامعه نیازهاي و محیطی تالتحو پاسخگوي

 بهره گیري از از پرهیز و تحول براي ایرانی - اسالمی الگویی تدوین و ایرانی  اسالمی تربیت و تعلیم فلسفه بر تکیه

 آموزش بنیادین تحول سند تدوین طرح ،امر این اهمیت فهم و ضرورت درك با .احساس می گردد وارداتی الگوهاي

 دستورکار در ایران ساله بیست انداز چشم افق در پرورش و آموزش نظام راهبردي تحول سند مثابه به پرورش و

 مشارکت با پژوهشی کارشناسی هاي حلقه گیري شکل از پس سرانجام و گرفت قرار فرهنگی انقالب عالی شوراي

از آنجا که یکی از اصول  و رسید شورا این تصویب به و تدوین مذکور سند پرورش، و آموزش حوزه نظران صاحب

 و درسی ايه برنامه «که د ملی چنین بیان شدهنس 10ي یادگیري مادام العمر است و در صفحه ،برنامه درسی

 پیوستگی و یادگیري شدن دار معناو  استمرار براي الزم هاي مهارت و ها شایستگی کسب زمینه باید تربیتی

هاي موجود در در این مقاله سعی شده به چالش .»کند تأمین آموزان دانش براي را زندگی در یادگیري تجارب

و با تاکید بر آموزش و یادگیري مداوم از نظر معلمان پرداخته نظام تربیتی کشور با توجه به سند بنیادین تحول 

موجود در نظام تربیتی کشور  و راهبردهاي هاآسیب ،هاچالش در خصوص مصاحبه از حاصل هاي دادهشود که 

  :گردید بندي طبقه ذیل مقوله 6 درو آموزش مداوم  ایران با توجه به سند تحول بنیادین
  

  هاي واقعی زندگیتناسب محتواي درسی با مهارت) الف

 و شود می ارائه و تدوین یافتگی سازمان غایت در یادگیري ابزار و منابع پرورش، و آموزش فعلی نظام در: چالش

 و شده تعریف شده، شناخته جلوه عنوان به درسی کتاب است یادگیري ابزار و منبع ترین رایج کتاب درسی

 دانش و معلم استقالل و دهد می تنزل آن کمال و تمام اجراي حد در را معلم مسئولیت که است انعطافی غیرقابل

 گونه به باید منابع که حالی در. ندارند نقشی درسی منابع انتخاب در آنان که چرا افکند، می مخاطره به را آموز

 را لیئمسا آموزان دانش ،ویژگی این مبناي بر .کند تقویت را یادگیري به شوق که شود ارائه و تدوین انتخاب، اي
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 در اي حرفه - فنی هاي آموزش حتی؛ به عنوان مثال است دور به اجتماعی و فردي نیازهاي از که آموزند می

  ).248: 1374اشنایدر، و کینگ(سازد نمی آماده بازارکار نیاز براي را افراد موارد اغلب

 ارائه معتبر، درسی منابع ندادن ارائه درسی، منابع بودن قدیمی به مصاحبه در این مطالعهمورد  اغلب معلمان

 تدریس، در متنوع منابع از استفاده عدم، کتاب یک به معلم بودن محدود ،درس هدف با ربط بی منابع و اطالعات

خود را ملزم  که ؛ که نتیجه آن بودهکردند ذکر را درسی منابع انتخاب از آگاهی عدم و درسی منابع به روز نبودن

 نقش که و شودمی تصور منبع تنهاکتاب  شیوه ایندر . دانندنمی آموزهاي الزم را براي دانشبه آموزش مهارت

چنین  یمعلم ،هادر یکی از مصاحبه .دوش می خالصه فراگیران به مطالب کتاب انتقال و دادن یاد در معلم عمده

اگر تنها فرصت تمام کردن کتاب را پیدا کنم نیز کار م و غمم این است که کتاب را تمام کن تمام هم و« بیان کرد

 به توانا و دانا فردي جانب از مفاهیم انتقال و یاددهی شیوه حاضر، عصر در چنین تصوري ».بزرگی انجام داده ام

 آموزش .یابد می ضرورت »یادگیري« به »دهی یاد« تبدیل و تحول رو این از.  کند نمی پیدا مصداق فراگیران،

 همه از بیش چه آن از این رو نیست، آینده و حال مناسب دیگر ثابت، موضوعات و محتوا صرف انتقال بر متکی

 می ، دهد می شکل را مداوم یادگیري روح که موضوع این است »یادگرفتن چگونه یادگیري« است نیاز مورد

  .سازد ممکن آینده سریع هاي دگرگونی با را فرد سازگاري امکان تواند

 خویش آموزش »فاعل« به و آورده بیرون »نفعلم« صورت از رافراگیران  باید آینده مدارس« دلیل، بدین :راهبرد

 به باید آموزشی نظام .شود مبدل»  خویشتن«  تربیت و تعلیم به باید»  دیگران«  تربیت و تعلیم .سازد مبدل

 از تر مهم مراتب به اندیشیدن نحوه. بیندیشند »چه« اینکه نه بیندیشند »چگونه« که بیاموزاند آموزان دانش

 ولی خیزد، برمی آدمی سرشت از که است ذهنی فعالیت یک چه اگر اندیشیدن.  است ها اندیشه کردن حفظ

 معلمان نقش کاهش معناي به فرایند، این البته. است تربیت و هدایت نیازمند که است عملی اندیشیدن، چگونه

 میان و است ارتباط کارگزار بلکه آفریند، نمی را علم معلم. است قابله وظیفه معلم، وظیفه« سقراط بیان به نیست،

 بفهماند شاگرد به که است آن وي اساسی کار.  کند می عمل میانجی منزله به خالقیت هاي سرچشمه و شاگرد

 توان می رویکردي چنین با).  49: 1374 مایر،( »است او روشنگري مدخل که دارد نیرویی خود درون در که

 به ، است »یاددهی« بر متکی و آمده آن گرفتار که فعلی» 1محوري نتیجه«  از آموزشی نظام که بود امیدوار

  .شود هدایت است »یادگرفتن شیوه« بر متکی که» 2محوري فرآیند«

  معلمان و فراگیران  انگیزه) ب

 جریانی باید اصوالً را یادگیري. است انگیزه ،مداوم یادگیريآموزش و  فرآیند مهم هاي مؤلفه از یکی: چالش

 قابل منفی آثار شود ضعیف گاه هر شعله این. یابد می تداوم و شود می روشن انگیزه و عالقه مشعل با که دانست

 انگیزه. شود فرد در انگیزه و عالقه موجد تواند می نیز یادگیري که این ضمن گذارد، می یادگیري بر توجهی

 که یابد سازمان اي گونه به باید آموزش فرآیند. است تربیت و هدایت نیازمند اما است طبیعی امري تفکر همانند

 جستجوي در »خود« آنان، حالت این در. آورد وجود به فراگیر در را یادگیري، از حاصله نشاط و شادي موجبات

  . آمد خواهند بر یادگیري

                                                           
1  Product - Oriented 
2 Process - Oriented 
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و نبودن امکانات و . ي آموزش و یادگیري را نداریمما انگیزه که ؛کنندبیان می مورد مطالعه اغلب معلمان     

هاي ضمن خدمت و مطالب زیاد کتب درسی و نبودن هزینه براي دوره، نبودن پاداش و گرفتن هاي کوچککالس

تا  گذشته از سال« کنندچنین اظهار می حق التدریسبعضی از معلمان . انگیزه کار را نداریم  ،هاي الزممشوق

مادي نبودن مشوق هاي » باقی می ماند؟اي براي کار چه انگیره شما به نظر؛ مایههیچ حقوقی دریافت نکرد کنون

هاي درس خسته کننده گیران تاثیر گذار بوده و کالسها هم بر فرابی انگیزه بودن آن و معنوي در بین معلمان و

 می ترك را مدرسه که زمانی آموزان دانش اگر بنابراین .است را از معلمان و فراگیران گرفته انگیزه ،و تکراري

 بیرون یادگیري امر پیگیر و ندهند نشان اي عالقه آن به و شوند روگردان ایم آموخته آنها به که مطالبی از کنند

 در که آن بارتر اسف. است بوده اي بیهوده کار مداوم یادگیري و آموزش یقین طور به نباشند مدرسه فضاي از

 گویی رسد، می خود ناگهانی پایان به هم یادگیري امتحان، آخرین گذاشتن سر پشت محض به دروس بسیاري

 نیز آنان قئعال نتیجه، در. باشند شده یادگیري درگیر واقعاً آنکه بدون اند کرده یادگیري به »تظاهر«  بیشتر آنان

 مداوم، یادگیري روح با و ساخته دور پایدار یادگیري جریان از را آنها و بوده تصنعی و صوري میزان همان به

 را آموزش بهینه شیوه بحث، مورد موضوع و مخاطبین پذیرشی جو با متناسب است نیاز .است ساخته بیگانه

 طیف انگیزه و روحیه ارتقاء و حفظ .نگاشت فراگیران نیازمندي هاي با متناسب درسی طرح و داده تشخیص

 در مساعد بسترهاي تواندمی ضروري، هايآفت زدائی ضمن که است فرایندي ترینمحوري فراگیران، و معلمان

  .   نماید فراهم را انداز چشم هايقله راستاي

 یادگیري با را آموختن از حاصل شوق و موفقیت تجربه امید، و شادي تا است آن مداوم آموزش اساس :راهبرد

 این و شود تداعی شیرین و ماندنی یاد به اي خاطره صورت به همواره یادگیري تجربه که اي گونه به ؛دهد پیوند

 دوران هاي آموزش در ویژه به زندگی ابتداي همان از باید منظور بدین. شود یادگیري تداوم موجب تواند می

 و تعلیم انجام براي که چرا چشاند کودکان ذائقه به را جستجوگري و علمی معارف شیرینی و حالوت کودکی،

 وجود به دانشي  درجوینده کردن کشف و دانستن انگیزه باید ابتدا که همان یادگیري مداوم است، واقعی، تربیت

 آن از مؤثري نحو به و رسانده دانش منابع به را خود تا کرد یاري را وي گرفت، نضج انگیزه این که همین و آید

  .کند استفاده

 ذهنیت میان رابطه حلقه عالقه، .است تربیتی نظران صاحب توجه قابل مباحث جمله از انگیزه و عالقه     

. کند می درگیر جان و دل از را شخص که است فعالیتی پویاي نیروي عالقه،. است او توجه مورد موضوع و انسان

 یادگیري، جریان در. نیستند تفکیک قابل هم از موضوع و ذهنیت باشد، داشته حضور واقعی عالقه که جایی در

 داراي یادگیرنده که شود توجه واقعیت این به باید البته.  دارد ارتباط وي قئعال با که شود چیزي درگیر باید فرد

 ،بلکه باشد خود کار نهایی داور یادگیري، جریان در تواند نمی او نیست، مهم اهداف تشخیص براي کافی رشد

 درس منطقی محتواي فراگرفتن جهت در فراگیرنده که زمانی. است معلمان جانب از هدایت و راهنمایی نیازمند

 کسی واقعی) مربی( معلم .دارد ضرورت معلم حضور پردازد، می خود هاي رغبت دائم بازسازي به و رود می پیش

 وجود به او در که اشتعالی قدرت به و دهد قرار آموزان دانش اختیار در را خود هاي تجربه راه این در که است

 ، داشت نخواهد وجود فکري رشد عالقه، بدون« وایتهد، عقیده به .برساند کافی سوخت مدت، طول در است آمده

 عالقه ایجاد بخش لذت هاي فعالیت یا تنبیه طریق از توان می ، است کردن درك و توجه الینفک جزء عالقه

  ).51:  1374 ،زمایر( »داشت نخواهد وجود پیشرفتی ، راستین عالقه بدون اما کرد؛
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  تدریس هاي روش معلم و) ج

از عوامل  با فراگیران آنتنگاتنگ  ارتباطمعنوي و  تاثیرواسطه ه ، بمهم معلم در امر آموزشنقش  توجه به: چالش

 ترینقوي و هانامهشیوه و راهبردها موثرترین ،هاي تربیتیبرنامهترین غنی .مهم موفقیت برنامه هاي آموزشی است

از طریق . است شکست، محکوم به معلمان تایید، تصدیق و بکارگیري آنها توسط طیف بدون اداري هايچارت

 کلیه سرنوشت و شغلی آینده کرانه به وسیعی يگستره در یادگیري جریان که است اثرگذار طیف این هايدغدغه

همچنین حجم زیاد کتب درسی موجب شده معلمان فرصت کمتري را  .کندمی پیدا مفهوم و معنی ،فراگیران

اندیشه را به دانش آموزان منقل می  ،و در واقع به جاي اندیشیدن دادهبراي تفکر و وارسی مسئله به دانش آموز 

کوچک و  نفره و کالس 35هاي شلوغ وجود کالسبا « :کنددر این مطالعه یکی از همکاران چنین بیان می .کنند

واضح است  پر »؟انجام دهم را تدریس گروهی و فعال هاي نم روشاچطور میتو دهاي غیر استاندارو نیمکت میز

 وضعیت از رهائی براي  یمناسب یافتبرون تواندنمی مشخصی استاندارد یا و مدل  تدریس قالبی بر اساس الگو، 

 تأثیر مدرسه، سطح در تدریس روش بهبود در تواند می که کردند اشاره مواردي به معلمان مصاحبه، در .باشد فعلی

 سنتی تدریس روش که بود آن از حاکی تدریس، روش شناسی آسیب در نمونه، عنوان به . باشد داشته توجهی قابل

 منسجم تدریس روش شود، می داده آموزش ،دانش تر ژرف سطوح گرفتن نظر در بدون مطالب و است سطحی و 

 تدریس روش شود، نمی لحاظ آموزش در نوین تدریس هاي شیوه است، سخنرانی صورت به تدریس روش نیست،

 تضعیف توان بهمی مجموع در .شود می ارائه قبلی زمینۀ کردن فراهم بدون مطالب است، خالقیت بدون و تکراري

 و معلمان بودن نگر جزوه شده، ارائه مطالب نبودن ملموس ،و ندادن فرصت تفکر به فراگیران مسئله حل جایگاه

  . کردند اشاره مباحث بودن نظري

 و رشد مسیر در را آدمـی آن، پـرورش کـه اسـت الهی هاينعمت و انسانی سرمایه هاي از یکی عقل :راهبرد

 امر این روي میزان بسیاري بـه و اسـت عقـل طرفـدار دین اسالم). 151ص ،1384 ملکی،(کندمی هدایت کمال

 که هاییراه بهترین از یکی داشتند اعتقـاد باره این در مطهري استاد). 184ص ،1386 مطهري،(است کرده تکیه

 در عقل زیرا است؛ عقل نیروي تقویت و پرورش کننـد، اسـتفاده آن از تواننـدمـی تربیت و تعلیم در مربیان و اولیا

 ایفـا را بزرگـی نقـش اخالقی، مکارم به تقید و نیک کارهاي بـه دعـوت و حیـوانی تمـایالت کنتـرل و تعـدیل

 و جهالت معلول غالباً انسانها اجتماعی و اخالقی مشکالت. راهنماست بهتـرین انسـان بـراي عقـل. کنـدمـی

 طبق بر را آن و گیرد می اختیار در را نفس کشور زمام باشد، نیرومند عقل اگر. آنهاست عقلی نیروي ضعف

 يدرباره بنابراین تفکّر). 324ص ،1384 امینی،(شد خواهد سعادتمند فردي چنین و کندمی اداره واقعـی مصـالح

 دلیـل ایـن بـه رودمـی شمار به تربیتی هدف عنوان به فکر تقویت اینکه ضمن است؛ تربیتـی يشـیوه کارهـا،

 یـاد نیـز روش عنـوان بـه آن از توانمی لذا کرد؛ تقویت را اندیشه توانمی اندیشیدن وسـیله بـه کـه

 و اصلی کارگزار همان یا معلم تربیت، و تعلیم نظام مؤلفه کارسازترین و مؤثرترین )1384: 153ملکـی،(کـرد

 به. شود می متجلی یادگیري-دهی یاد هاي روش در چیز هر از بیش وي کنش و عملکرد که است حقیقی

 تدریس هاي روش و است »آموز دانش« و »معلم« یعنی سیال قطب دو تعامل اساساً ، تربیت و تعلیم ،عبارتی

 هاي روش از. کند می تسهیل و آماده را محیطی شرایط و امکانات کارگیري به شیوه و تعامل نحوه که است

 غیر و فعال هاي روش مستقیم، غیر و مستقیم روش مانند. است شده ارایه گوناگون هاي بندي تقسیم تدریس،
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 آموزان دانش که تقریري هاي روش رواج و تدریس در سنتی هاي شیوه عمومیت. جدید و سنتی هاي روش فعال،

 1یرهپائولوفر. است گرفته قرار تربیتی نظران صاحب انتقاد و نقد مورد دهد، سوق مداري پاسخ و پذیري فعل به را

 نوع این در وي عقیده به. کند می استفاده» 2بانکی آموزشی نظام« تمثیل از معاصر، تربیتی اندیشمند

 هستند معلم تفکر پیرو شاگردان و کند می فکر معلم. 2 شوند می آموزنده شاگردان و آموزاندمی معلم.1:تربیت

 محض مفعول شاگردان و مطلق فاعل معلم. 4 دهند می گوش فروتنی با شاگردان و کند می صحبت معلم. 3

 چیز همه معلم. 6د کننمی همداستانی شاگردان و کندمی تحمیل را خود گزیده و گزیند برمی معلم. 5 هستند

 نه است تماشاگر)  یادگیرنده(فراگیر بانکی، شیوه به آموزش در عالوه به. دانند نمی هیچ شاگردان و داند می

 به منجر ،روش گونه این ماهیت). 28: 1359 ، پور همایون( آن خالق تا است آگاهی مالک بیشتر او آفریننده،

 دانست، اجتماع و فرد بالندگی و رشد جریان خدمت در را آن توان نمی تنها نه که شود می تربیت از اي گونه

 را »مسئله حل« روش آن، جاي به فریر). 1374 محمدي، مهر( گذارد می جاي به خود از عمیق تخریبی آثار بلکه

 می بها یادگیري جریان در وي موجودیت به فراگیر، و معلم بین تعامل وجود ضمن روش این در دهد، می ارائه

 دانش و معلم( دو هر برآن عالوه. پذیرد می تأثیر نیز خود بلکه گذارد، می تأثیر که نیست کسی صرفاً معلم و دهد

 بر مبتنی آن روش که سنتی برتربیت نیز، دیوئی .هستند مسئول و داشته مشارکت یادگیري جریان در)  آموز

 گرامافون روي صفحه همانند را روش این و گرفته خرده است آموز دانش سوي از آن جذب و معلم اصلی نقش

 ،»آزمایشگاهی مدرسه« در وي. شود می داده پس دگمه یک فشار با شده ضبط آن روي بر آنچه که داند می

 و گیرد قرار تشویق مورد یادگیري متنوع هاي راه که طلبد می مداوم، یادگیري ماهیت. دارد »فعالیت«بر تأکید

 که دیدگاهی است دیوئی هاي دیدگاه از این. آورد فراهم آموزش موضوع با را فراگیر شدن درگیر و فعالیت امکان

 نه است، هوشمند و پذیر انعطاف اذهانی پرورش روش این در عمده هدف .دارد تاکید »مسئله حل روش« بر

 زمان در شاگردان اگر« است این اساسی پرسش. آماده هاي حل راه وکسب دانش کردن حفظ کردن، فراهم

 ویادگیري »دهند ادامه یادگیري به توانند می چگونه نیاموزند، را فکرکردن شیوه مدرسه، در تحصیل به اشتغال

 منطقی تفکر و است آموزش و فعالیت شروع نقطه تفکر،:). 1371هولفیش، و اسمیت( بخشند تداوم را خود هاي

 از بیشتري نتایج و کندمی تأیید را آن که است دالیلی سایه در دانشی و عقیده هر دقیق و پایدار فعال بررسی«

 و اساسی تحول یک به ما مداوم، یادگیري اهداف به نیل برايبنابراین  )5:  ماخذ همان(»  .دهد می دست به آن

  . داریم نیاز باشد، آمور دانش و معلم بین تعامل بر مبتنی که تدریس هاي روش در جدي
  

  مدرك گرایی) د

سرمایه  صحیح مدیریت عدم حاصل و جامعه به شده تلقیننادرست  تفکر زائیده ي مدرك گرائی؛ تب :چالش

« کندچنین اظهار نظر میوي معلمان صورت گرفته  اي که از یکی ازمصاحبهدر . است انسانی بهايگران هاي

با چه  .حرفه و فن و علوم تجربی درس می دهم من خود. خواهدقبولی با درصد باال را میاز ما  آموزش و پرورش

 »؟نفره 30لوغ ش هاي با وجود کالسداد؟ آن هم یاد  آموزانرا به دانشآزمایش و کارهاي فنی  توان امکاناتی می

 آموزشی مراکز در شدن التحصیل فارغ براي الزم هايقابلیت حداقل نبودن مشخص معلمان مورد مطالعه، از نظر 

                                                           
1 Paulo Freire 
2 Banking Model of Education 
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 یک از اشتغال نامساعد شرایط. است التحصیلی فارغ مدرك اخذ براي شرطی پیش قبولی هنمر حداقل گرفتن و

دیگر  طرف از جذب زمان در عملی و علمی هاي توانمندي نظر از التحصیالن فارغ بین نشدن قائل تمییز و طرف

 عموم شدن انگیزه بی سبب فراگیران از بسته چشم حمایت در اجرائی عناصر برخی نادرست رویه همچنین و

 فارغ تولید و پرورش سبب  تنها نه شرایط این. است گردیده مدارسمربیان  و معلمان تضعیف روحیه و فراگیران

، باالتر علمی مدارج کسب در ناتوان حداقلی، علمی روحیه دانفق ونچ ییهاویژگی داراي که شودمی التحصیالنی

فراگیران دیگر  انگیزگی بی و دلسردي باعث بلکه باشند؛می مناسب کار و کسب یافتن و کارآفرینی روحیه فقدان

  .است گردیده و معلمان

 برنامه بست بن از آموزان دانش اذهان خروج براي راهی مدارس، در»  آینده شوراهاي« ي تافلرعقیده به :راهبرد

 مشخص نیازهاي بینی پیش بر همگی که اختیاري موضوع ها ده باید اي مدرسه هر. است شده استاندارد هاي

. بود خواهد مفید بسیار تخیل پرورش و اذهان بسط در رویکرد این. کند عرضه خود آموزان دانش به باشد آینده

 دریاها اعماق در زندگی انرژي، خانواده، اشکال خانوادگی، روابط نوع آینده، وحرف مشاغل درباره هایی فرض پیش

 از هایی نمونه ارتباطی، نوین تحوالت سازمانی، تحوالت آینده، یادگیري نظام ، ها جنگ و منازعات ، کرات یا

 را خود استعداد باید خود، پایدار رهیافت در پرورش و آموزش نتیجه، در. است آینده در ناشناخته عوامل شناسایی

 ریشه که نگري آینده مفهوم. دهد توسعه آموزان دانش نگري آینده و تخیل به دادن میدان و پندارها خلق براي

 برابر در را خود آموز، دانش باید رو این از. بمانیم باقی پذیر انطباق باید ما که است معنا بدان دارد، تخیل در

 با آینده امکانات قدر همان شود،می تر سریع آن تحوالت و زندگی آهنگ که قدر هر .بداند متعهد مداوم یادگیري

 بیشتري نیروي آینده به کردن فکر براي شد خواهیم ناچار ما و شود می تبدیل کنونی واقعیت به بیشتري سرعت

 بدانجا که نیست مکانی آینده«: که چرا. دهیم گسترش را خود هاي بصیرت و ذهنی افق و برسانیم مصرف به را

 کردنی کشف و یافتنی شود،می ختم آینده به که هاییراه .آوریم می وجود به را آن که است جایی بلکه رویم، می

:  1368 ، یونسکو( »کند می دگرگون را مقصد هم و راه سازنده هم آنها، وساختن اند ساختنی بلکه نیستند،

108.(     

  هاي گروهیو فعالیت اجتماعیهاي مهارت) ر
  

صرف آموزش دادن  قت خود راما و کنند منابع درسی بسیار زیاد است ومعلمان مورد مطالعه، اظهار می: چالش

دانش آموزان رد و مهارت کنوع عملاست و  نمره دادنشود چیزي که از ما خواسته می می کنیم؛این مطالب 

هاي آزمون نمره) ي اول و دومبه خصوص دانش آموزان متوسطه( ارتقا  براي ما مهم نیست چون دراهمیتی ندارد 

  .و تنها چیري که براي آینده فراگیر مهم است قبولی در کنکور و کسب رتبه خوب است بودهو محفوظات مالك 

لم از دیدگاه اسالم مع. شتن ذهن از اطالعات و محفوظات موافق نیست باتعلیم و تربیت اسالمی با ان :راهبرد

بلکه معلم باید نیروي فکر متعلم را پرورش . نباید ذهن شاگرد را انباري براي محفوظات و مسموعات تصور کند

اي ابن خلدون، تعلیم و تربیت را پدیده).  359: 1391، حوزه و دانشگاه(استقالل رهنمون شود يبدهد و به سو

فرهنگ و تمدن را از عوامل مهم شکوفایی و رشد  داند و پیشرفتاجتماعی، و نشات گرفته از روابط اجتماعی می

 ایده یک عنوان بهرا  دموکراسیدیویی  ).332همان، ( کندتعلیم معرفی میها و از جمله صناعت علوم و صناعت



 

 

 هشتمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه آموزش و یادگیري مداوم 

 چمران اھواز دانشگاه شھید
 ١٣٩۵اسفند  ۵و  ۴

 

1275 

 

 باید آموزشی نظام ،بهتر عبارتی به .داندمی آموزشی درنظام جامعه افراد زندگی راه ترین عاقالنه و اجتماعی

 خاص توجه مورد 1گرایی پیشرفت در که است موضوعی این .کند آماده دموکراتیک جامعه یک براي را فراگیران

 از دیوئی تصور«.است سیاسی رژیم و حکومت نوع از بیش چیزي دموکراسی به دیوئی نگاه. است گرفته قرار

 تصوري باشد، اي ویژه سیاسی هاي نهادیی امریکا  حکومت  شکل  مختص آنکه بی دموکراتیک، پرورش و آموزش

 گوتک،( »دهد می تشکیل آزمایشگري روح را آن خصیصه که است شناسی جامعه و شناسی معرفت بر مبتنی

 »است معاضدت و تفاهم با توأم و مشترك زندگی« نخست وهله در دموکراسی دیوئی، عقیده به). 141:  1382

 ، کانل( »است تجربه انتقال شیوه یک و جمعی زندگی شیوه یک اول درجه در« دموکراسی). 64:  1377نلر،(

ترویج آن می  که زمینه آن در مدرسه فراهم گشته و یادگیري و تدریس مشارکتی باعث تقویت و  ).180: 1368

   .خود فعالیت و اقدامی مستمر و مداوم است این دموکراسی. گردد
  

  آموزش ضمن خدمت) س

ی که معلمان به آن تاکید دلیل بیشترین. دارند خدمت ضمن آموزش به کمی اعتقادمورد مطالعه،  معلمان :چالش

استخدام  هاي الزم براي تدریس و آموزش وي ضمن خدمت با مهارتاهکالس بودن نامناسب توان بهکنند میمی

 و خدمت ضمن آموزش تجربیات میان کمی ارتباط معلمان، از بسیاري نظر از .گردد برمی ....ايمعلمان غیر حرفه

 نظر معلمان بیشتر  .دارد وجود ،شودمی مداومکه منجر به آموزش و یادگیري  دهند می انجام کالس در آنها آنچه

 توسعه و معلمان خدمت ضمن هاي آموزش بعالوه .ندارند خدمت ضمن در شده ارائه آموزش به نسبت مثبتی

 مختلف منابع ارائه و معلمان آموزش متمرکز هاي دوره از استفاده  .شود ساخته خیال در که نیست چیزي مدرسه

   .است آموزش و یادگیري مداوم آشفتگی موجب خدمت ضمن هاي کالس کردن پر براي

. شود می انسانی نیروي هاي توانمندي ارتقاي موجب و است تحول و سازندگی مترادف ، مداوم آموزش :راهبرد

 موقعیت در را نقش ایفاي براي مناسب هاي وگرایش ها مهارت ها، آگاهی آن طی افراد که است جریانی آموزش

 وظایف انجام براي بصیرت، و بینش شناخت، تحلیل، و تجزیه درك، قدرت ارتقاي باعث آموزش. گیرندمی فرا ها

 تأثیرگذار و مهم عوامل جمله از آموزشی، نظام در. شود می شغلی جدید هايچالش با رویارویی نیز و محوله

 کارگردان معلم، سمت در که است کسانی کفایت و کارآیی تربیت، کیفیت) عوامل سایر تأثیر گرفتن نادیده بدون(

 تربیتی و تعلیم هیچ«: کرد اذعان باید که است حدي به اهمیت این.  هستند تربیت و تعلیم هاي صحنه اصلی

 مداوم، یادگیري تثبیت و تقویت راستاي در لحاظ بدین» .کند پیشرفت خود معلمان توان سطح از فراتر تواند نمی

 و معلمان استخدام و انتخاب به توجه. 1: اساسی اقدام چهار مدیون تحولی چنین شود؛ متحول معلم نقش باید

. 3 آنان خدمت ضمن هاي آموزش به خاص توجه و)  معلم تربیت( معلمان آموزش اصالح. 2 آن اصولی معیارهاي

: 1376 نفیسی،( است مند عالقه معلمان براي پژوهشی امکانات و شرایط ایجاد. 4 معلمان شایستگی نظام ایجاد

48(  

 نظام هاي دگرگونی. گذاردمی اثر معلمان کیفیت و کارآیی بر مند نظام طور به فوق، چهارگانه عوامل

 کتب و تدریس هايروش در تحول حرف، و مشاغل درسی، موضوعات و ها رشته تنوع و گسترش آموزشی،

 به آموزشی، نظام کارگزاران کندمی ایجاب که است دالیلی جمله از غیره، و ارزشیابی هاي شیوه در تحول درسی،

                                                           
1 progressivism 
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 فرآیند بر اقدام این ثمرات و نتایج. گیرند قرار هدفمند و سیستماتیک علمی، آموزش هايدوره تحت معلمان، ویژه

 تربیت به توجه .کرد خواهد کمک آموزان دانش جدید رفتارهاي گسترش و توسعه به و گذاشت خواهد اثر تدریس

 وگسترش تحوالت با معلمان آشناکردن و مختلف انحاي به آنان، بازآموزي و کارآموزي هاي دوره نیز و معلم

 شمردن ارزش با مثابه به مداوم یادگیري و آموزش فرآیند گوناگون ابعاد به نسبت آنان نگرش و توانش دانش،

  .است تربیت و تعلیم حوزه در آنان عملی و بالقوه هاي توانایی
  

  ، ضرورتی انکار ناپذیرو یادگیري مداوم آموزش

 قابلیت از معلمان که زمانی تا یعنی است، کشور آموزش و یادگیري مداوم مستلزم بنیادي، تحول ایجاد

 پذیر امکان درسی کتاب به اتکا و گرایی تمرکز حصار شکستن تنها نه اند، نشده برخوردار بیشتري اي حرفه هاي

 درقالب 1آیزنر را مطلب این. کنندنمی استقبال و حمایت این، از غیر الگویی از خود نیز معلمان بلکه نیست،

 در جدي هاي نارسایی وجود مبین درسی، کتاب به انحصاري اتکاي میزان« که دارد می بیان گونه این قانونمندي

 کمبودهاي دیگر عبارت به). 12: 1374محمدي، مهر(است معلمان اي حرفه هايقابلیت و معلم تربیت زمینه

 این در آنان به بیشتري مسئولیت تا دهد می اجازه کمتر دارد، وجود معلمان در بعضاً که نگرشی و توانشی دانشی،

 و آموزش واقعی محیط به مهم این و شود پرهیز برنامه کردن قطعی از اندازه هر که، حالی در. شود داده زمینه

 و افزایش یادگیري براي انگیزه و تمایل اندازه، همان به شود، نزدیکتر آموز دانش و معلم میان تعامل تأثیر تحت

 دانش و معلم تعامل محدودکردن که است مبرهن. یافت خواهد افزایش پایدار و دار معنی یادگیري تحقق امکان

 طور به دانش، منابع دیگر در آنان جستجوي از آنان، عمل آزادي و استقالل تضعیف ضمن خاص، منبع به آموز

 مشخص منابع رادر خویش گمشده که خواهندکرد نهادینه خود در را باور این آنان.  خواهدکاست محسوس

 را خود آموز دانش و معلم درسی، کتاب فقدان صورت در که آوردمی وجود به را شرایطی وابستگی، این. بجویند

 و یادگیري براي چیز همه که است آن بر تصور درسی، خاص کتاب بودن با و کرد خواهند احساس مستأصل

. است آموز دانش به متعدد مأخذ و منابع معرفی مستلزم مداوم، آموزش تقویت که حالی در! است مهیا آموختن

 مترادف نه یادگیري، منابع از یکی تنها درسی، کتاب و معلم که آید وجود به متعلم در باید دریافت و احساس این

 خود آموز دانش عمالً درسی، هاي کتاب سیطره واسطه به که دهد می نشان آموزشی تجربه. است یادگیري تمام

 یافتن چگونه مختلف، منابع با آشنایی پرورش، و آموزش از اصلی هدف که حالی در داند، می جستجو از نیاز بی را

 همان کند، کسب مدرسه محیط از تواندمی آموز دانش که ايتجربه ترینارزنده. است آن مطالعه شیوه و منابع

 و بیاید را جدید منابع وي، از الهام با صرفاً و معلم به اتکا از نیاز بی دهد قدرت وي به که است جستجوگري روح

  .کند مطالعه

 فلسفه تربیت اسالمی و آموزش و یادگیري مداوم

 آن در و است زندگی هاي نوآوري و متغییرات میان و اسالمی پایدار اصول مجموعه میان رابطه حقیقت

 و ابزار در نوآوري و تغییر بودن حتمی تربیت، اسالمی پایدار اصول محوریت که رابطه این به مختصري اشاره یک

 در اما دارد اشاره پیشرفت و ابتکار بودن حتمی به مطلب این و دهدمی تشکیل را آن در  نوآوري تنوع و هاروش

                                                           
1 Eisner 
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 بر و پیوسته ها،خواسته با رویارویی در و زندگی هايعرصه در اسالمی تربیت این به و آن اساس بر و اصول پرتو

 هايعرصه و شده تروسیع آن با زندگی هايعرصه و کندمی کار اسالم دین از تأثیرپذیري و اصول این اساس

 بودن جهانی آن طریق از و. یابد می توسعه هازمینه دیگر در و تربیت در اسالم رسالت قالب در هدایت عملی

 در و جا همه در پردازد،می آن بهتحقیق  سوم سؤال که ايرابطه این بر بنا. شودمی محقق اسالمی تربیت زندگی

  .است اسالمی يرابطه یک شده، هدایت اسالمی زندگی در انسان که ايتجربه هر
  

 براي زمینه ساز هايفرصت و چگونگی فراهم شدن بسترسازها انمحقّق هاي تحقیق،در پاسخ به پرسش   

 عملی، توجه به دروس براي محوريمهارت تقویت راهبردي مانند؛ رویکردهاي مداوم باآموزش و یادگیري  استقرار

-شرایط آنراهنمائی در راستاي کارآفرینی بهبود  دوره وفن حرفه و ابتدائی دوره علوم چون دروسی کتب محتواي

 طراحی مدارس، مهارتی مستعدان آتی انگیزش و تقویت جذب و، مدارسهاي محتواي آموزه به طوري کهها 

در . ي زندگی مداوم و واقعی آماده کند را ارائه نمودندها را براآموزش که آن جایگاه با متناسب آموزشی محتواي

 انمحقّق. گردیدایرانی دارند مطرح  -نوآوري هایی که ارتباط مستقیم با فلسفه ي تربیت اسالمی  ادامه

الزم به . نمودنددستاوردهاي معرفتی، آموزشی، راهبردي را در اهداف، روشها و محتواي برنامه درس ملی بررسی 

-، ما را به مقصد نمیگونگی اجرانیازها و چبه پیشذکر است که سند چشم انداز برنامه درس ملی بدون توجه 

  . رساند
  

  نتیجه گیري

پس از بحث و بررسی و پاسخ به پرسش هایی که بیان گردید، نتایج به دست آمده مؤید آن است که فلسفه ي 

 د دچار تغییرییر و انطباق را داشته و می توانقابلیت تغ ،تربیت اسالمی می بایست در گذار به شرایط جدید و نوین

در این . است تربیتیادگیري زمینه اي براي  آموزش ابزاري در خدمت یادگیري و به طوري که .دگرگونی شوندو 

آموخته ها باشد  آموزشی که عمدتاً مبتنی بر انتقال مفاهیم و. کمک گرفت راهبرد یادگیري مداوم فرایند، باید از

با تمام » مداومت«پویا یعنی  متحول کننده و، آموزش باید با عنصري از این رو. ود، ناقض یادگیري استخ

در نتیجه یادگیري خواهد  برآیند آن، ارتقاي کیفیت تعامل معلم و فراگیر و. ضرورت هاي موجود آن همراه شود

ارتقا و تعمیق چنین کیفیتی که همان نهادینه شدن  براي  در این پژوهش بررسی راهکارهاياز این رو، با  .بود

بدون توجه به چنین راهبردهایی، جریان یادگیري، به سطحی نگري  .دت، تعیین کننده باشیادگیري مداوم اس

همچنین امکان انجام و تکامل فلسفه ي تربیت اسالمی  .افتاد کشانده خواهد شد و از معناي واقعی اش دور خواهد

 در. ه در ارتباط استاي متکامل و پیشگیرانبا به کار بردن اصول اسالمی در همان شکل و به صورت مجموعه

تربیت اسالمی در وضعیت و . آن یک مفهوم تربیتی اسالمی است تربیتی اندیشید مفاهیم و محتوا روش، اهداف؛

پیشرفت بر  ...واقعیت آینده محور با نوآوري شناختی و تربیتی و آموزشی و روشی و اطالعاتی و محیطی و اداري و

 . اساس اصول و مرجع در ارتباط است
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  روي توسعه کمی و کیفی آموزش و یادگیري مداوم ها و موانع پیش چالش

  

   ٤ محمدحسین کریمی دکتر ،٣بابک شمشیري دکتر ، ٢شیريشهربانو ،١حسین مرادي

  

  

  

  چکیده

اي را در زندگی بشر بر جاي گذاشته  ه که تحوالت گسترده علوم و دانش بشري، تغییرات عمد در دنیاي امروز

شک براي عقب نیافتن از قافله این تغییرات و حرکت در مسیر رشد و توسعه، تربیت و آموزش نیروي  است، بی

ي  آموزش به معناي تجربه .باشد ي میهر سازمان و نهاد ترین نیاز اساسی ،انسانی ماهر مجهز به علم و دانش روز

بخشی جام کار و بهبودنا سازي او بهنسبتا پایدار در فرد با هدف قادرمبتنی بر یادگیري و به منظور ایجاد تغییرات 

ش به منظور ژوهاین پ .، نگرش و رفتار اجتماعی دانسته و تلقی شده استها، دانش ، تغییر مهارتها توانایی

و توسعه  یهاي مداوم و دائمی است که نیاز اساسی براي افزایش کارای روي آموزش پیشها و موانع  شناخت چالش

با رویکرد کمی و با استفاده از منابع نوشتاري و ین تحقیق ا. عملکرد در زندگی شغلی و یا حتی شخصی فرد است

و یادگیري   ه آموزشنتایج پژوهش حاکی از نیاز گسترده افراد ب. سایر منابع در دسترس به شیوه توصیفی است

هاي رسمی  ي یادگیر ،است که با توجه به تغییرات گسترده علوم و فنون یهای ها و توانمندي مداوم مهارت

الزامی است که نیاز به آن هر روز بیشتر احساس کفایت نکرده و  و یا حتی دانشگاهی براي تحقق آن اي مدرسه

  .شود می

  

  .پایدار، یادگیري مداومآموزش، توسعه  :کلیدي هاي واژه
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  مقدمه. 1

  

 ،باشد انگیز می نونی که سرعت تغییرات در آن شگفتپیشرفت در جهان ک و هبراي عقب نمادن از قافله توسع

اکتفا نمودن به  ،براي تحقق این مهم. ناپذیر است اجتناب یتنیاز ضرورهاي مورد مهارت  آموزش و یادگیرياستمرار 

شی در تمامی اي نادرست بوده به همین منظور متولیان امور آموز اي، اندیشه هاي دوران تحصیل مدرسه یافته

به این مهم  ،هاي تحت امر خود سازمانها جهت توسعه و پیشرفت  ریزي بایست در برنامه میها و موسسات  سازمان

ها و  ي داده العمر، پیوسته ذخیره زمان و مادام ایت یکدیگر به طور همافراد با هدهاي روزمره،  در فعالیت. بپردازند

این که چگونه هر کس  .آورند آمد در میگذارند و به طور روز یاز حقایق به اشتراك با یکدیگر م شناخت خود را

ضوابط و  اي و اجتماعی، هاي حرفه و یادگیري در یک دامنه از زمینه بتواند روي توان خود براي خودگستري

 قبلی او از اطالعات و توان هاي خود را شکل دهد، بستگی به زمنیه اصولی را که به وجود آورد تا اساس یادگیري

روي یادگیري مداوم در جهت توسعه  ها و مشکالت پیش چالش شناساییاین تحقیق  هدف از انجام .اش دارد بالقوه

  .باشد هاي گوناگون می در سازماننابع انسانی توانمندي م
 

  

  مبانی نظري مقاله. 2

  

هاي یادگیري همه افراد شود که نیاز به منزله عاملی در نظر گرفته می در فلسفه آموزش مداوم، تعلیم و تربیت

هاي  که از نظر خصوصیات فردي و ویژگی هاي زیادي نظر به تفاوت. کند گی برآورده میجامعه را در طول زند

موجود است، ساخت و ترکیب  امکانات اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی بین افرادیادگیري و هم چنین شرایط و 

  .هاي آموزشی باید متفاوت و متنوع باشد تا بتواند به احتیاجات همه افراد جامعه پاسخ دهد برنامه

ش، ایـن نـوع آمـوز   . گیرد می آموزش مداوم داراي جامعیتی است که کلیه اجزا و عناصر آموزشی و پرورشی را در بر

ی جامع بر مبناي آن ایجاد مـی شـود، لـذا بایـد     نظام آموزشی خاصی نیست، بلکه بستري است که هر طرح آموزش

  ).19 : 1373ابـراهیم زاده ،  (دهنـده نظـام تربیتـی باشـد      فت و توسعه هـر یـک از اجـزاي تشـکیل    ساز پیشر زمینه

تمـام گـزارش تحقیقـی خـود کـه درکتـاب       المللی توسعه تعلیم و تربیـت، پـس از ا   ادگارفور رییس کمیسیون بین

پتروفسـکى و دیگـران ،   (موضوع یادگیري مداوم غافل نمانده است  آمده است، از» آموختن براي زیستن«ارزشمند 

که مفهوم آموزش در طول عمـر را در   داراي این مزیت ارزنده بود) 1972(این گزارش در زمان خاص خود). 1365

خـوبی نشـان داد؛ مفهـومی کـه هنـوز پـس        هاي متعددي مواجه بود، به الشچ شرایطی که نظام آموزشی سنتی با

از فضـاي  خـارج    دهنده آموزش هاي  سازمانو سایر پرورش  و  ازگذشت یک ربع قرن، محور اساسی و چالش آموزش

   .مانده است باقی   مدرسه

. اسـت  أکید سازمانها قـرار گرفتـه  امروزه رشد نیروي انسانی از طریق آموزش و پرورش بیش از پیش مورد توجه و ت

به بیان دیگر اکنون آمـوزش و پـرورش   . آید شمار می هاي مدیریت نوین، تحولی چشمگیر به تأکیدي که در کوشش

در این راستا مهمترین وظیفه مدیر آن اسـت کـه   . ترین وظایف هر مدیر قرار گرفته است کارکنان در ردیف اساسی
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آمـوزش، کـاراترین ابـزار و    . شی، راه دگرگون شـدن و بهبـود کـار را همـوار نمایـد     هاي آموز با تدوین مستمر برنامه

نمودن آنان براي انجـام وظـایف    قویترین فرآیند موجود براي انتقال دانش و مهارت به نیروي انسانی و آماده تقویت

وجهی از درآمـد ناخـالص   یافته براي بقاء، رشد و تداوم توسعه، بخش قابل تـ  امروزه اغلب کشورهاي توسعه. باشد می

هـاي ضـروري بـه     نمایند و بـا تعلـیم مهـارت    ملی خود را به طرق مختلف صرف آموزش و تربیت نیروي انسانی می

هـاي آموزشـی در سـازمان، پـرورش      بـه عـالوه، اجـراي برنامـه    . دهنـد  وري کار را افزایش مـی  کارکنان، میزان بهره

  .نماید فراد به ارزشهاي سازمانی را تقویت مینگري و پایبندي ا بینی، جامع استعدادها، ژرف

عملیات آموزش و بهسازي از فعالیتهاي ضروري و مستمر براي تطبیق نیروي انسانی بـا شـرایط متغیـر سـازمان و     

باشد و آموزش، ابزاري است که به وسیله فنون و روشـهاي مختلـف، مـدیران را در اداره سـازمانها یـاري       محیط می

یک نظام اداري مطلوب و مناسب، تا اندازه زیادي به کمک آمـوزش و ارتقـاء توانمنـدیهاي نیـروي     ایجاد . رساند می

ها و پژوهش بـراي یـافتن    تسلط روزافزون انسان بر طبیعت و شناخت و آگاهی از ناشناخته. پذیر است انسانی امکان

شـورهاي در حـال توسـعه، مسـأله     تکنیکها و ابزارهاي جدید به منظور حل مسائل و مشکالت جامعه به ویـژه در ک 

  .است آموزش نیروي انسانی را بیش از پیش مهم و مؤثر نموده

و پیشرفت هر نوع نظام تربیتی  آموزش مداوم نظام آموزشی خاصی نیست بلکه نوعی تفکر یا زمینه براي توسعه

تحصیالت در هر دوره پیش پایان هاي یادگیري که پس از  آموزش مداوم عبارت است از کلیه فرصت. باشد می

آموزش مداوم میتواند تمام . آید که مستلزم بازگشت دوباره به نهادهاي آموزش رسمی یا غیر رسمی است می

نباید تصور کرد که آموزش و . باشد …اجتماعی، علمی، هنري و –وقت، نیمه وقت، فنی و حرفه اي یا فرهنگی 

نیاز به یادگیري و تمایل به آن ازخود . ح، خاتمه می یابدپرورش پس از پایان تحصیالت رسمی تا آخرین سط

شرایط زندگی به گونه اي است که همه مردم درفرایند زیستن هم باید یاد بگیرند و هم  .زندگی سرچشمه میگیرد

آموزش و پرورش مبناي یک زندگی غنی  .این ظریفترین دست آورد تربیت است”  دیویی”یاد بدهند به قول

یادگیري -آموزش مادام العمر فرایندیاددهی .بنابراین نباید به دوره خاصی از زندگی منحصر شود. وسرشار است

  .درکل دوره حیات انسان است که هدف آن فهم معنا و مفهوم زندگی و رسیدن به سعادت است

هـاي رشـد    آموزش مداوم راه ها و روش هاي مختلف و نوینی است براي فراهم کردن زمینه«: پل لنگراند می گوید

همه جانبه انسان و حرکت تکاملی او از ابتدا تا انتهاي زندگی، تا بتواند زندگی سعادتمندي چه از نظر مـادي و چـه   

  ).171، ص1383ابراهیم زاده،. (»از نظر معنوي داشته باشد

  

  

  ها مرور پیشینه. 3

  

دیده، باعث توجه بیشتر به  ماهر و آموزشها به نیروي انسانی  ی و نیاز روزافزون آنیهاي اروپا صنعتی شدن کشور

هاي فنی و  سوادي، آموزش مهارت دامات به صورت، مبارزه جدي با بیاثرات این اق. آموزش بزرگساالن گردید

پنجمین   ).31، ص1383ابراهیم زاده،(ی به صوت اجباري و همگانی ظاهر گردیدیاي، گسترش تعلیمات ابتدا حرفه

، ترکیه به دو موضوع مهم آموزش و پرورش به عنوان عامل 1972بزرگساالن، سال المللی آموزش  کنفرانس بین

   ).31، ص1383ابراهیم زاده،( توجه داشت بر آموزش مداوم دتاکی و ر در جوامعیتغی  اصلی
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آید آموزش و پرورش نیروي انسـانی در سـازمان تـا پـیش از پیـدایش       می آنطور که از تاریخچه آموزش کارکنان بر

بـا  . مدیریت علمی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، به صورت منظم و علمی مورد توجه نبوده استمکتب 

تر شدن اداره امور عمومی در اوایل قرن بیسـتم، توجـه بـه     رشد سریع شهرها، بزرگتر شدن ادارات دولتی و پیچیده

نظم نیـروي انسـانی در مکتـب مـدیریت     هاي آمـوزش مـ   نخستین نشانه. آموزش کارکنان مورد اهمیت قرار گرفت

  .شود علمی مشاهده می

هـاي آموزشـی جـامع و مناسـبی بـراي کارکنـان        تا پس از جنگ جهانی دوم، در کشورهایی مانند انگلستان برنامـه 

داري  لیکن پس از جنگ، اداره کل کـارآموزي و آمـوزش وابسـته بـه وزارت خزانـه     . سازمانهاي دولتی وجود نداشت

چنـد سـال بعـد در    . هاي آموزشی خود را براي حل مسایل مربوط به توسـعه ملـی آغـاز نمـود     برنامهتأسیس شد و 

این مرکـز بـه منظـور    . فرانسه نیز براي اولی بار مرکز آموزش جدیدي به نام مدرسه ملی امور اداري تأسیس گردید

دولـت   .اي آموزشی جامع همت گمـارد ه ارتقاء کیفیت و کارآیی نیروي انسانی در سازمانهاي دولتی بر اجراي برنامه

با تصویب اولین قانون در کنگره این کشور، راه را براي آموزش نیـروي انسـانی در بخـش     1958آمریکا نیز در سال 

  .دولتی باز کرد

. تحوالت سیاسی و اجتماعی در ایران نیز توجه دولت را به امر آموزش نیروي انسانی در بخش دولتی معطوف کرد

اي به امر آموزش کارکنان اختصاص داده  ، فصل جداگانه1345تهیه قانون استخدام کشوري مصوب چنانکه در 

تأسیس مرکز . این اقدام نقطه آغازي در امر آموزش نیروي انسانی در سطح گسترده و منظم تلقی گردید. شد

رده و منظم در و آغاز فعالتیهاي آموزشی این مرکز جهت آموزش گست 1348آموزش مدیریت دولتی در سال 

هاي آموزش کارکنان دولت، اهمیت موضوع را بیش  نمودن زمینه مدت و بلندمدت، عالوه بر فراهم هاي کوتاه دوره

  .از پیش آشکار نموده و راه را براي تجدید بناي نیروي انسانی در سازمانهاي دولتی باز کرد

از اتمام گزارش تحقیقی خود که درکتاب ادگارفور رییس کمیسیون بین المللی توسعه تعلیم و تربیت، پس 

پتروفسکى و دیگران ، (آمده است، ازموضوع یادگیري مداوم غافل نمانده است » آموختن براي زیستن«ارزشمند 

داراي این مزیت ارزنده بودکه مفهوم آموزش در طول عمر را در ) 1972( این گزارش در زمان خاص خود). 1365

خوبی نشان داد؛ مفهومی که هنوز پس  با چالش هاي متعددي مواجه بود، به شرایطی که نظام آموزشی سنتی

ژاك دلور ، رییس قبلی کمیسیون . مانده است ازگذشت یک ربع قرن، محور اساسی و چالش آموزش وپرورش باقی

 منتشر) 1996(» یادگیري ،گنج درون«: ، طی گزارشی که تحت عنوان21المللی آموزش و پرورش براي قرن  بین

یک از استعدادهاي انسانی  کند تا به کمک آن هیچ بناي آموزش و پرورش معرفی میچهار ستون را زیر .کرده است

ها  این بنیان .به فعلیت برسد بالاستفاده باقی نماند و اي درنهاد هر انسانی نهفته است، که همچون گنجینه

یادگیرى براي . 4هم زیستن یادگیرى براي با. 3نیادگیرى براي انجام داد. 2یادگیري براي دانستن اند از عبارت

مرز تلقی کردن جهان بر این باور است که انسان یک هستی زنده است و  وایتهد، نیز با بی). 1375دلور، (زیستن 

هاي فراهم آمده  او باید از جمیع فرصت. وي را برانگیزد و هدایت کند» خود یادگیرى«آموزش و پرورش الزاماً باید 

« هاي محدود به »بودن«و از  استفاده کند و به منزله یک فرآیند، انسان را از وضعی به وضع دیگر عمر سردر سرا

 .یري و خودآموزي در طول زندگی استیادگ ،خوداتکایی ،یادگیري مداوم .، مبدل سازدهاي نامحدود»شدن

 .ترین نیازهاي خود بدانند ز اساسیآموزان باید طوري تربیت شوند که به مطالعه عادت کنند و آن را یکی ا دانش

نتیجه، آموزش مداوم نه روش و نه ابزار بلکه یک  در .در حقیقت نوعی تعهد به خودآموزي است ،یادگیري مداوم
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  .، یادگیرى و در نتیجه تربیت است فرایند کلی است و روح آموزش

با تاکید بر اهمیت آموزش  رسمی کشورآموزش نظام  هاي خارج از ش هاي متولی آموز گیري سازمان هرچند شکل

هاي نیروي انسانی شاغل در  جامعه با افزایش دانش، مهارت و توانمندي ،و یادگیري مداوم در رشد و توسعه

هاي مداوم به شکل  وهشگران تعلیم و تربیت و آموزشاما هنوز این مهم در بین پژ .، صورت گرفته استها سازمان

  . ، نگارش شده استدر این راستاپژوهش  گسترده صورت نگرفته، که این

                                                                      
  

  شناسی مطالعه  روش. 4

  

 این در. باشد می دسترس در متون استفاده با و اسناديبه شیوه  کار روش ،بوده کیفی پارادایم نوع از پژوهش این

طرح  .شود می پرداخته آنها تحلیل و تجزیه به ها داده آوري پس از گرد تفسیري - توصیفی رویکردي با پژوهش

 .است) غیرحدوثی(تحقیق در این پژوهش غیرپیدایشی 

  

  )بحث و بررسی(هایافته. 5

  

ها و اهداف  هاي سریع علم و تکنولوژي و تحوالت گسترده فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي، سیاست توجه به پیشرفت

کند که نیروي انسانی شاغل، به عنوان مهمترین عامل رشد و توسعه سازمانی در  ها ایجاب می متغیر سازمان

مثابه  شد فرد، بهپیشرفت سریع جامعه و بهبود شرایط زندگی و ر. معرض آموزش مستمر و مداوم قرار گیرد

زیرا . اشدنیز متحول ب) ها هدف، روش، محتوي،و مانند آن(شی کند که عناصر آموز عنصري از جامعه، ایجاب می

، متفاوت ر زمان، مکان و شرایطییر است دگرگون و با تغییاي که مداوم در حال تغ احتیاجات فرد در جامعه

هاي مداوم از عوامل اصلی و مهم در  وزش دهندگان آموزشگان، محتواي ارائه شده، و آم یادگیرنده .شود می

دهندگان، ضعف محتوا، امکانات  پایین فراگیران، ضعف آموزش  انگیزه. باشند دستیابی به اهداف این نوع آموزش می

هاي صورت گرفته در محیط کار از  و تجهیزات، مکان و زمان آموزش و ضعف ارزشیابی و بازخورد آموزش

ها با توجه به اهمیت  هریک از سازمان .هاست روي این آموزش ها و مشکالت پیش ترین چالش اسیمهمترین و اس

   .هایی را براي رشد و بالندگی اعضاي خود فراهم کنند کنند فرصت ها تالش می این آموزش

  

  

  انواع آموزش مداوم -5-1

  آموزش بزرگساالن  - 5-1-1

دهند که یا از  ین آن را بزرگساالنی تشکیل میمداومی است که مخاطبانواع آموزش آموزش بزرگساالن یکی از  

هدف اصلی آموزش بزرگساالن تکامل و   .اند اي را رها کرده اي محروم  و یا  تحصیالت مدرسه هاي مدرسه آموزش



 

  

 

 هشتمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 مداوم  و یادگیري فلسفه آموزش

 چمران اهواز دانشگاه شهید

 1395اسفند  5و  4

 

1284 

 

 آموزش بزرگساالن، .شود ها تنظیم و ارائه می و اجتماعی آن تعالی افراد بوده و در جهت حل مشکالت فردي

فرآیندي است سازمان یافته به منظور ایجاد آگاهی، شناخت و مهارت در بزرگساالن، تا بتوانند در جهت تکامل و 

تعالی حرکت کنند و در سرنوشت جامعه خود از لحاظ اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادي مشارکت فعاالنه 

    ).8،ص1383ابراهیم زاده،(داشته باشند

  

  هاي جهان سومزرگساالن در کشورآموزش بهاي  برنامه -1-1 -5-1

      
ی توسعه و پیشرفت جامعه هاي جهان سوم، آموزش بزرگساالن بخش عمده اي از برنامه هاي ملدر اغلب کشور

شود و مورد  کلی جامعه به دالیل زیر مطرح می ها آموزش بزرگساالن در سطح در این کشور. شود محسوب می

  :گیرد توجه قرار می

بزرگساالن می توان احساس شناساي، هویت ملی و وابستگی فرد به  آموزش بزرگساالن،به وسیله آموزش   -1

هاي خاص  شوند و به مشکالت و نیاز یله شهروندان به یکدیگر مربوط میبدین وس. جامعه و کشور را تقویت کرد

مانند هندوستان، که از فرهنگی کهن و غنی برخوردار است،  یهایبراي مثال در کشور. کنند آن جامعه توجه می

هدف این است که از طریق آموزش بزرگساالن احساس غرور و افتخار ناشی از میراث ملی را در افراد زنده 

                                                                                                                    .کنند

این مشکالت در . اکثر کشور هاي جهان سوم مجبورند با مسائل و مشکالت ناشی از فقر عمومی مقابله کنند  -2

توانند به  ها نمی از این رو دولت. برخور دار باشد ها باید از اولویت خاصی بسیاري از موارد، خطیر است و حل آن

ها  برنامهدر درجه دوم اهمیت قرار دارد روآورند، زیرا این نوع  "ضروري و پر تحمل که کالهاي آموزشی غیر برنامه

به این . کند مسکن و بهداشت مردم را تضمین نمیوسایل رفع نیاز هاي اولیه زندگی از قبیل خوراك، پوشاك، 

    .شود که کاربرد آن، در سطح ملی، بسیار وسیع باشد هاي استفاده می دلیل برنامه

ري روي گذا اجراي سیاست ملی در زمینه سرمایهجهان سوم، آموزش بزرگساالن وسیله هاي  در برخی از کشور  -٣

ي، نشان داده است که حتی در هاي اخیر مطالعات انجام شده در زمینه رشد اقتصاد در سال. نیروي انسانی است

اري در امور گذ توان از طریق سرمایه یهاي پیشرفته صنعتی نیز بخش بسیار کمی از رشد اقتصادي را م کشور

مادي توجیه کرد، در حالی که بخش عظیمی از توسعه و پیشرفت، مربوط به عوامل دیگري از قبیل آموزش و 

ریز ها تا حدود  از این رو برنامه. ر و زندگی استپرورش، بهداشت و سالمتی و اعتقاد عمومی افراد جامعه درباره کا

 اري روي نیروي انسانی معطوفگذ ي و فیزیکی، به سرمایهر امور مادگذاري د سرمایهزیادي توجه خود را از 

                                            .اند کرده

ی یهاي جهان سوم درصد وسیعی از جمعیت بزرگسال در دوران کودکی از آموزش ابتدادر بسیاري از کشور  -4

اند در موارد زیادي  زندگی را کسب نکرده هاي ضروري الیل مختلف، دانش و مهارتافرادي به د. محروم بوده است

کنند، بلکه ممکن است به منزله مانعی در راه پیشرفت جامعه نیز  نها کمکی به بهبود وضع جامعه نمینه ت

                                                                                                          .محسوب شوند

صادي و رشد و سوم، موضوع آموزش بزرگساالن بیشتر به منظور کمک به توسعه اقت   هاي جهاناکثر کشوردر    -5
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گونه جوامع وجود دارد، کمبود منابع ملی، اعم از  اي که در این یکی از اشکاالت عمده. شود پیشرفت ملی مطرح می

هاي آموزش  توانند بودجه برنامه ندرت میها به  تلاز این رو دو. منابع مادي و نیروي انسانی تعلیم دیده است

هاي توسعه ملی به منظور افزایش تولید اقتصادي مطرح  که طرح کنند، مگر این را تامین نبزرگساال

                                                                                                           .باشد

اگر چه در . برند صد بسیار وسیعی از مردم در روستاها به سر میهاي جهان سوم درورکش به طور کلی در -6

ها و توجه آنان به یان به ترك روستائهاي اخیر به علت مشکالت اجتماعی و اقتصادي متعدد، عالقه روستا سال

سوم در مناطق هاي جهان است، ولی هنوز اکثریت مردم کشور زندگی در مناطق شهري و حومه آن افزایش یافته

   ).1384صباغیان،(کنند  ی زندگی مییروستا

     

   علل شکست برنامه هاي آموزش بزرگساالن در کشور هاي جهان سوم -2- 5-1-1

     
هاي جهان سوم به علت شرایط نامساعد اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی با مشکالت فراوانی اکثر کشور

در زمینه آموزش  "دستگاه آموزش و پرورش و عدم موفقیت آن مخصوصادست به گریبانند و کمبود امکانات 

، مشکالت متعددي سبب شکست ها گونه کشور در این. هاست یزء کوچکی از این نارسایبزرگساالن، تنها ج

توان به چند دسته تقسیم  هاي موجود را می یبه طور کلی نارسای. شود هاي آموزش بزرگساالن می برنامه

                                                                                                   :کرد

در اکثر موارد، برنامه ریزي آموزشی در سطح آموزش کودکان، نوجوانان و بزرگساالن با اشکاالت عمده اي  - ١

یکی از دالیل ضعف آموزش کتاب بحران جهانی تعلیم و تربیت،  65در صفحه ) 1968](14[کومز. مواجه است

  .بزرگساالن را برنامه ریزي توسط افراد غیر متخصص می داند

ز نظر مدیریت، سازماندهی اند، ا بزرگساالن موفقیت چشمگیري نداشتهبه طور کلی جوامعی که در امر آموزش  -2

ریزي متمرکز است  امهشورها مدیریت و برندر این گونه ک "معموال. گذاري دچار اشکاالت اساسی هستند و سیاست

ین و به یها و روش اجرا و مدیریت آن، در پایتخت تع برنامه. ستقالل کمتري برخوردارندها از ا این مورد استان و در

مند و فعال جامعه، در نقاط مختلف، کمتر  شود که از نیروي عالقه این امر موجب می. شود ها ابالغ می همه استان

  .ریزي آموزش و پرورش و مدیریت آن دخالت موثري نداشته باشند اد در برنامهگونه افر و این شوداستفاده 

هاي جهان اهر از اشکاالت اساسی بیشتر کشورگفته شد، کمبود منابع مادي و نیروي انسانی م "که قبال چنان - 3 

باشد، یکی از  ی تدریس به بزرگساالن را داشتهیبراي مثال کمبود نیروي انسانی با تجربه که توانا. سوم است

ممکن است میزان تجربه معلم در سوادآموزي و تدریس خواندن چه هاي آموزشی است؛ اگر  عوامل شکست برنامه

چنان که . استاي  موزش بزرگساالن داراي اهمیت ویژهو نوشتن به کودکان اهمیت کمتري داشته باشد، ولی در آ

ها به تعلیم و تربیت  مدارس ابتدایی، که در دبستان مانشود، براي آموزش بزرگساالن از معل اغلب مشاهده می

ی الزم در زمینه روانشناسی و فاقد دانش و آگاه "شود؛ این گونه افراد معموال کودکان اشتغال دارند، استفاده می

عالوه . کنند ن در تعلیم بزرگساالن استفاده میهاي آموزش کودکا تدریس بزرگساالن هستند و از روش هاي روش

  .بهره هستند حداقل امکانات و نیروي انسانی بیافتاده از این ن، اغلب روستاها و مناطق دورر ایب
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مواد و  شود و از یکسانی به مرحله اجرا گذاشته می هاي جهان سوم، در شهر و روستا برنامهدر اکثر کشور  -4

. ر و روستا یکسان نیستدر شه "در حالی که نقش آموزش بزرگساالن معموال. شود مطالب مشابهی استفاده می

رات اجتماعی، یکند تا بتوانند خود را با تغی ک میدر مناطق شهري آموزش بزرگساالن به افراد کم "معموال

 پیشبرد اهداف کشاورزي و خودکفا شدن "ها معموالهماهنگ کنند، حال آنکه در روستا اقتصادي، سیاسی و غیره

               .شود ر این زمینه استفاده میرگساالن دمناطق مورد نظر است و از آموزش بز

هاي جهان سوم، تاکید بر سوادآموزي، بدون توجه  ساالن در بیشتر کشوریکی دیگر از نقایص در آموزش بزرگ -5

هاي  ت پایه مورد نظر است و سایر جنبهبدین معنی که تنها آموزش خواندن و نوشتن و ریاضیا. کاربرد آن است به

آگاه کردن مردم به  "هاي سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و مخصوصا بزرگساالن از جمله آموزشی آموزش اساس

زرگساالن به آموزش رسمی عالوه بر این، فعالیت آموزش ب. شود ظایفشان به دست فراموشی سپرده میحقوق و و

  .گیرد شود و نقش و کاربرد آموزش غیررسمی مورد غفلت قرار می محدود می

این  شود و به جاي اینکه آموزش بزرگساالن به خوبی درك نمیآموزي و رد، طبیعت پیچیده سوادبیشتر موا در -6

یا مجهز کردن هاي مختلف  هاي ضروري در زمینه باال بردن رشد فکري و دادن آگاهیاي براي  نوع آموزش، وسیله

در صورتی که . گیرد می   ه قرارشود و مورد توج عنوان هدف تلقی میهاي الزم باشد، خود به  بزرگساالن به مهارت

   ).همان(آموزش بزرگساالن باید وسیله باشد نه هدف 

  

  هاي پیشرفته صنعتیمفهوم آموزش بزرگساالن در کشور -5-1-2-1

  

ا موضوع آموزش به دلیل یکسان نبودن شرایط تاریخی، سیاسی، اجتماعی و موقعیت جغرافیاي، شکل برخورد ب

اي خود در ههر یک از کشورهاي صنعتی با توجه به نیاز. صنعتی متفاوت استهاي مختلف بزرگساالن در کشور

 چنین بر اساس امکانات مادي و معنوي خویش، به توسعه نوع و بخش خاصی از آموزش زمان حال و آینده و هم

اعی و ی که در اهداف، از نظر اجتمیها ها در مقایسه با مشابهت گونه تفاوت ولی این. بزرگساالن پرداخته است

   .اقتصادي، براي پیشرفت آموزش بزرگساالن وجود دارد بسیار نا چیز است

هاي پیشرفته صدق  ه داده است که در مورد اغلب کشورتعریف جامعی از آموزش بزرگساالن ارائ  سیمپسون

هاي  از طریق موسسات عمومی یا سازمان آموزش بزرگساالن کوشش آگاهانه یک جامعه است که ": کند می

ادگیري در اختیار به این ترتیب امکانات و وسایل ی. آید سطح آگاهی افراد جامعه به عمل میطلب، براي اعتالي داو

ستان، و ضروري را در دب یو فرصت استفاده از تعلیمات ابتدای   گیرد که در سنین مختلف هستند افرادي قرار می

آنان قبل از وقت قطع شده است و مشتاق فراگیري اي و تخصصی  اند یا آموزش حرفه دبیرستان و دانشگاه نداشته

مطلبی درباره موضوعی براي رسیدن به هدفی معین هستند؛ به شرط این که مغایرتی با اصول دموکراسی جامعه 

   ).همان(  "نداشته باشد

     

  هاي پیشرفته صنعتینقش آموزش بزرگساالن در کشور -5-1-2-2
  

حرفه اي یا تعلیماتی را در بر در گذشته آموزش بزرگساالن در جوامع صنعتی عبارت بود از سواد آموزي و آموزش 
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ها، آموزش  در برخی از کشور .بر نیازهاي کارگران جوان ی علمی افراد با تاکید زیادیبراي باال بردن کارآ. گرفت می

صی در آن هاي شغلی خا شد که هدف تفریحی را شامل مییا  بزرگساالن، مطالعات ادبی، تعلیمات عمومی، هنري

هاي  ند که هدفشان از آموزش، رفع نیازها افراد میانسالی بود گونه برنامه ها در این کننده شرکت. نظر نبود مد

هاي مختلف،  رزه با عقب ماندگی، آموزش بزرگساالن شامل مبایهاي اروپایدر برخی از کشور. اسی جامعه نبوداس

ی فرد در یدر این دوران، آموزش جنبه درمانی داشت و مختص افزایش سطح سواد، کارآ. سوادي بود جمله بیاز 

بزرگساالن افرادي را زیر پوشش بنابراین، برنامه آموزش . حرفه و باال بردن فرهنگ قشر خاصی از مردم بود

آموزش بزرگساالن نیز به همه  بودجه و امکانات. آموزش رسمی محروم شده بودند گرفت که به نحوي از می

   ).همان(روم جامعه را در بر می گرفت جمعیت کشور تعلق نداشت و تنها بخش خاصی از طبقه مح

  

  نگاهی گذرا به تحول آموزش بزرگساالن در ایران -5-1-3

  
زش قبل از اسالم، آموزش طبقاتی بود و آمو. تاریخ آموزش بزرگساالن به قدمت تاریخ آموزش و پرورش است

بعد از اسالم، آموزش طبقاتی از بین رفت و . داشت صبزرگساالن بیشتر به تربیت نظامی، مذهبی و درباري اختصا

ولیت دولت براي آموزش همگانی ئی ایران با فرهنگ غرب، قبول مسیتاکید بر آموزش مداوم شد و پس از آشنا

                                                                                             .مطرح شد

هاي  به طوري که در برخی از دبستان. دگرد می بر 1315آغاز آموزش بزرگساالن در ایران به سال : تعلیمات اکابر

  .به صورت شبانه تشکیل شد   "تعلیمات اکابر "تحت عنوان  یهای روزانه، کالس

فعالیت خود را آغاز کرد و تاکید بر تشویق داشت نه آموزش سالمندان  1322در سال  :آموزش سالمندان 

در ) اجتماعی فعال در خاورمیانه -سازمان فرهنگی(بنیاد خاور نزدیک  1328هم زمان با این برنامه، از سال. اجبار

زمینه آموزش بزرگساالن فعالیت نمود اما به دلیل عدم انطباق محتواي آموزشی با فرهنگ مردم موفق نبود؛ زیرا 

                                                             .هزار نفر با سواد شدند 3کالس فقط  150این در 

این دوره نتایجی . با تاکید بر اجراء برنامه ها در مناطق روستایی تشکیل یافت 1332در سال : تعلیمات اساسی

هزار نفر مشمول این طرح بودند، شکست  30 سال 8به مدت  1340تا  1332از سال    :را در بر داشت که شامل

                                                     .به دلیل مغایرت محتواي آموزشی با فرهنگ روستا، هزینه هاي سنگین

. هاي کار، کشاورزي، جنگ با وزارت فرهنگ اجراء شد با مشارکت وزارتخانه 1334از سال :  آموزش بزرگساالن

  :م این دورهنتایج مه

                                                                            شویمباسوادهمهکتابتالیف .1

  تدوین جزوات آموزش نوسوادان .2

  .میلیون نفر طی برنامه با سواد شدند 5/3حدود .3

ها زیر نظر ر استانداران و در شهرها زیر نظ در استان 1343از سال : کمیته ملی پیکار جهانی با بی سوادي

  :اقدامات مهم این طرح عبارتند از. آغاز به کار کرد 1346فرماندهان این کمیته تشکیل یافت و از سال 

                 .استفاده از وسایل جمعی براي تشویق بی سوادان جهت شرکت در کالس. 1
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                                            تطبیق ساعات کار کالس با ساعات فراغت سواد آموزان .2

                                            .استخدام پرستار براي نگهداري فرزند مادران سوادآموز .3

                                                        .الزام کارکنان دولت جهت شرکت در کالس. 4

                                                             .نوسوادانقائل شدن برخی مزایا براي  .5

وره، دستاوردهاي مهم این د. شد ساله بود که به دو دوره تقسیم می راي این اقدامات یک دوره کامل یکنحوه اج

      .)1383ابراهیم زاده( بود نفر،76000شدن ی و ، باسوادیستاوشهري، ر  نوع  سه درسی در  تدوین کتب

  

  عوامل مانع در مبارزه با بی سوادي

                       :این طبقه در برگیرنده مواردي عبارتند از: عوامل برون سازمانی

                                                        .وسعت کشور و پراکندگی بی تناسب جمعیت .1

                                                                             کثرت روستاهاي کم جمعیت .2

                                                                                                   نظام فئودالی .3

                                                                            فقر و کمبود درآمد روستائیان .4

  :عوامل درون سیستمی که شامل مواردي از قبیل 

                                       عدم اهداف منطبق با ویژگی هاي اعتقادي و فرهنگی جامعه.1

                                            عدم تطبیق فعالیت ها با خصوصیات منطقه اي و ملی .2

                                                                          وجود فساد و تشریفات ادراي .3

  ).همان( عدم توجه به گسترش تعلیمات ابتداي در شهر و روستا .4

  

  ها سانی در سازمانش کارایی نیروي انآموزش ضمن خدمت و آثار آن بر افزای -5-2
  

آموزش ضمن خدمت یکی از مؤثرترین ابزارهاي مدیران براي مقابله با تغییرات محیطی بوده و ضامن ارایه  

هدفمند و در راستاي نیازهاي  ،چنانکه منظم ،باشد هاي خدماتی و دولتی می مناسب خدمات، بخصوص در سازمان

هاي  برد، بلکه بهبود مهارت واقعی کارکنان تدوین و اجراء شود، نه تنها عملکرد کارکنان و سازمان را باال می

امروزه رشد نیروي انسانی از طریق  .مدیران و افزایش رضایت کارکنان و ارباب رجوع را نیز در پی خواهد داشت

هاي  تأکیدي که در کوشش. است  ها قرار گرفته ورد توجه و تأکید سازمانآموزش و پرورش بیش از پیش م

به بیان دیگر اکنون آموزش و پرورش کارکنان در ردیف . آید شمار می گیر به مدیریت نوین، تحولی چشم

در این راستا مهمترین وظیفه مدیر آن است که با تدوین مستمر . ترین وظایف هر مدیر قرار گرفته است اساسی

ترین ابزار و قویترین فرآیند موجود اآموزش، کار. هاي آموزشی، راه دگرگون شدن و بهبود کار را هموار نماید برنامه

امروزه اغلب . باشد نمودن آنان براي انجام وظایف می براي انتقال دانش و مهارت به نیروي انسانی و آماده تقویت

سعه، بخش قابل توجهی از درآمد ناخالص ملی خود را به طرق یافته براي بقاء، رشد و تداوم تو کشورهاي توسعه

وري  هاي ضروري به کارکنان، میزان بهره نمایند و با تعلیم مهارت مختلف صرف آموزش و تربیت نیروي انسانی می

گري ن بینی، جامع هاي آموزشی در سازمان، پرورش استعدادها، ژرف به عالوه، اجراي برنامه. دهند کار را افزایش می
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  .نماید و پایبندي افراد به ارزشهاي سازمانی را تقویت می

عملیات آموزش و بهسازي از فعالیتهاي ضروري و مستمر براي تطبیق نیروي انسانی با شرایط متغیر سازمان و 

باشد و آموزش، ابزاري است که به وسیله فنون و روشهاي مختلف، مدیران را در اداره سازمانها یاري  محیط می

هاي نیروي  ایجاد یک نظام اداري مطلوب و مناسب، تا اندازه زیادي به کمک آموزش و ارتقاء توانمندي. رساند می

ها و پژوهش براي یافتن  تسلط روزافزون انسان بر طبیعت و شناخت و آگاهی از ناشناخته. پذیر است انسانی امکان

معه به ویژه در کشورهاي در حال توسعه، مسأله ها و ابزارهاي جدید به منظور حل مسائل و مشکالت جا تکنیک

  .است آموزش نیروي انسانی را بیش از پیش مهم و مؤثر نموده

با توجه به اینکه ایران نیز سالهاست براي نیل به رشد و توسعه مطلوب در تکاپوست، یکی از اهداف استراتژیک و 

نفتی به عنوان اي نفتی و اتکاء به درآمدهاي غیردهنمودن اقتصاد کشور از درآم بلندمدت مدیران بلندپایه آن رها

در این راستا آموزش نیروي انسانی و ارزیابی آثار آن بر  .دباش د و مؤثرترین ابزار توسعه میمهمترین منبع درآم

آموزش صحیح نیروي انسانی، ضمن اینکه در سطح . العاده حایز اهمیت است افزایش عملکرد آنان، فوق

هاي برخورد مناسبتر کارکنان با  گردد زمینه باعث ارتقاء عملکرد کارکنان و سازمان می هاي دولتی سازمان

   .اي که متأسفانه هنوز از جایگاه مطلوبی برخوردار نیست رابطه. نماید مراجعان را نیز فراهم می

  

  تاریخچه آموزش ضمن خدمت 5-2-1

آنطور که از تاریخچه آموزش کارکنان برمی آید آموزش و پرورش نیروي انسانی در سازمان تا پیش از پیدایش 

با . مکتب مدیریت علمی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، به صورت منظم و علمی مورد توجه نبوده است

ره امور عمومی در اوایل قرن بیستم، توجه به تر شدن ادا رشد سریع شهرها، بزرگتر شدن ادارات دولتی و پیچیده

در مکتب مدیریت هاي آموزش منظم نیروي انسانی  نخستین نشانه. آموزش کارکنان مورد اهمیت قرار گرفت

هاي آموزشی جامع و  تا پس از جنگ جهانی دوم، در کشورهایی مانند انگلستان برنامه .دش علمی مشاهده می

لیکن پس از جنگ، اداره کل کارآموزي و آموزش وابسته . اي دولتی وجود نداشتمناسبی براي کارکنان سازمانه

. هاي آموزشی خود را براي حل مسایل مربوط به توسعه ملی آغاز نمود داري تأسیس شد و برنامه به وزارت خزانه

این . أسیس گردیدچند سال بعد در فرانسه نیز براي اولی بار مرکز آموزش جدیدي به نام مدرسه ملی امور اداري ت

هاي آموزشی جامع  مرکز به منظور ارتقاء کیفیت و کارآیی نیروي انسانی در سازمانهاي دولتی بر اجراي برنامه

با تصویب اولین قانون در کنگره این کشور، راه را براي آموزش  1958دولت آمریکا نیز در سال  .همت گمارد

  .نیروي انسانی در بخش دولتی باز کرد

. یاسی و اجتماعی در ایران نیز توجه دولت را به امر آموزش نیروي انسانی در بخش دولتی معطوف کردتحوالت س

اي به امر آموزش کارکنان اختصاص داده  ، فصل جداگانه1345که در تهیه قانون استخدام کشوري مصوب  چنان

تأسیس مرکز . م تلقی گردیداین اقدام نقطه آغازي در امر آموزش نیروي انسانی در سطح گسترده و منظ. شد

هاي آموزشی این مرکز جهت آموزش گسترده و منظم در  یتو آغاز فعال 1348آموزش مدیریت دولتی در سال 

هاي آموزش کارکنان دولت، اهمیت موضوع را بیش  نمودن زمینه  مدت و بلندمدت، عالوه بر فراهم هاي کوتاه دوره

  .بناي نیروي انسانی در سازمانهاي دولتی باز کرد از پیش آشکار نموده و راه را براي تجدید

با این حال آنچه که از تاریخچه و فرضیات اصلی و فرعی تحقیقات انجام شده بر می آید حاکی از این است که 
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  .دهد آموزش ضمن خدمت کارآیی نیروي انسانی را افزایش می

 :بنابراین  

  .دهد را افزایش میهاي شغلی نیروي انسانی  آموزش ضمت خدمت مهارت .1

  .بخشد هاي مدیران در ایفاي وظایف مدیریت را ارتقاء می آموزش ضمن خدمت مهارت. 2

   .دهد آموزش ضمن خدمت رضایت شغلی نیروي انسانی را افزایش می .3

ست که آموزش ضمن خدمت، نیروي انسانی را براي دهنده آن ا ها نشان اطالعات حاصله از تجزیه و تحلیل داده

هاي شغلی  آموزش ضمن خدمت در افزایش مهارت. نماید هاي سازمان تقویت می رسیدن به اهداف و مأموریت

همچنین این آموزشها حیطه دانش و معلومات مربوط به وظیفه . نیروي انسانی اعم از مدیران و کارکنان مؤثر است

سوي دیگر مشارکت نیروي انسانی در اتخاذ  از .افزاید هاي شغلی آنان می بخشد و بر مهارت کارکنان را گسترش می

ها  همچنین کارکنان سازمان، متمایل به شرکت در دوره. دهد تصمیمات سازمانی رضایت شغلی آنان را افزایش می

هاي آموزشی با یک سري امکانات و مزایایی رفاهی همراه باشد، نتایج  هستند و معتقدند چنانچه شرکت در دوره

یکی از مناسبترین هاي همزمان با کار  نتایج پژوهش نمایانگر آن است که آموزش. بهتري حاصل خواهد شد

همچنین این آموزشها نحوه برخورد کارکنان با . تمهیدات الزم براي هماهنگی نیروي انسانی در سازمان است

چنانچه متناسب  هاي آموزشی دوره. افزاید ارباب رجوع را بهبود بخشیده بر دامنه برخوردهاي مناسب کارکنان می

با نیاز سازمان و منابع انسانی آن طراحی شود و به درستی اجراء گردد اثربخشی سازمان را نیز تقویت خواهد 

  . نمود

                                       

  گیرينتیجه .6

ازمان هاي س ت، نیروي انسانی را براي رسیدن به اهداف و مأموریم خصوصا در محیط کارودامستمر و مآموزش 

. هاي شغلی نیروي انسانی اعم از مدیران و کارکنان مؤثر است در افزایش مهارتها  این آموزش. نماید تقویت می

داده، مشارکت نیروي انسانی در اتخاذ تصمیمات سازمانی رضایت شغلی آنان را افزایش همچنین این آموزشها 

  .افزاید هاي شغلی آنان می بخشد و بر مهارت گسترش میحیطه دانش و معلومات مربوط به وظیفه کارکنان را 

،  ریزي متمرکز مدیریت و برنامه ،ها کمبود امکانات دستگاه، شرایط نامساعد اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی

 ،دنبه بزرگساالن را داشته باشو آموزش ی تدریس یکمبود منابع مادي و نیروي انسانی ماهر با تجربه که توانا

ولین ئمس از سوي بعضی از ها این نوع آموزشاهمیت درك  عدم، ها بدون توجه به کاربرد آن هایی آموزشید بر تاک

از کارکنان ها در بین بعضی  برابر تغییرات حاصل از این نوع آموزش مقاومت در ،هاي دولتی و غیردولتی سازمان

باتوجه به اهمیت این نوع  .باشد مداوم مییادگیري روي آموزش و  هاي اساسی پیش از مشکالت و چالش... و

ینی ازجمله ضمن خدمت، آموزش که تحت عنوامستمر  هاي مداوم و  آموزش پیشرفت جامعه، ها در رشد و آموزش

ه منظم و هدفمند و در راستاي نیازهاي واقعی کارکنان تدوین و چچنان ،شود نامیده می... العمر و بزرگساالن، مادام

هاي مدیران و افزایش رضایت  برد، بلکه بهبود مهارت ها عملکرد کارکنان و سازمان را باال میاجراء شود، نه تن

 .کارکنان و ارباب رجوع را نیز در پی خواهد داشت
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 .، ترجمه علی شریعتمداريروانشناسی تعلیم و تربیت، 1356. پائولو، فریر

). عبدالرزاق قدوره، هانري لوپز، فیلیپ هررا فردریک شامپیون، ادگار فور، مجید رهنما،(، 1356. پتروفسکی، آرتور و دیگران

 .نشر امیرکبیر:، تهرانآموختن براي زیستن

: ترجمه محمود تفضلی، تهران ،جمعی، راهی تازه در آموزش و پرورش مدرسه پیشبرد دسته، 1364. پی وي تو، ژان

 .انتشارات کوچک

  . چاپ گلشن: ترجمه حشمت اهللا کامرانی، تهران، شوك آینده، 1369. تافلر، الوین

انتشارات مرکز آموزش مدیریت : ، ترجمه محمدعلی طوسی، تهراناصول مدیریت علمی، 1370.تیلور، فردریک وینسلو

  .137دولتی، 

 . سمت چاپ اول: سرمد،تهران  ، ترجمه غالمعلیآموزش بزرگساالن و آموزش مداوم، 1378. جارویس، پیتر

 .نشر آستان قدس رضوي، چاپ اول:مشهد. ماهیت خالقیت وشیوه هاي پرورش آن، 1380. ل الساداتحسینی، افض

پژوهشکده تعلیم و تربیت، تک نگاشت، :، ترجمه فاطمه فقیهی و علی رئوف، تهرانیادگیري گنج درون، 1375. دلور، ژاك

 . 4شماره 

دفتر پژوهش هاي فرهنگی، : و سیدمحمد اعرابی،تهران ، ترجمه علی پارساییانمدیریت استراتژیک، 1380. دیوید،فرد،آر

 .چاپ دوم

 . انتشارات وآموزش انقالب اسالمی: ، ترجمه عباس زریاب خویی، تهرانلذات فلسفه، 1363. دورانت، ویل

 . نشر رشد: محمود منصور، تهران ، ترجمهپیشرفت مدارس در پرتو روش هاي آموزش و پرورش، 1358. دوتران

سازمان : محمد روشن، تهران ، ترجمه حافظ کمال هدایت وپنجمین فرمان، خلق سازمان هاي فراگیر، 1380.سنج، پیتر

 . مدیریت صنعتی، چاپ سوم

  .رضوي نشر آستان قدس: مشهد تعلیم و تربیت و مراحل آن،، 1363. شکوهی، غالمحسین

  .مرکزنشر دانشگاهی: تهران.مهارتهاي خواندن و نوشتنروشهاي سوادآموزي بزرگساالن؛تعلیم ). 1384.(صباغیان، زهرا

 . نشر معاصر: ، تهران کلیات روش ها و فنون تدریس، 1369. صفوي، امان اهللا

 .امیرکبیر: ، ترجمه حسن نعمتی، تهرانهنر خالقیت در صنعت و فن، 1364. فانژه، اوژن

نشر آستان قدس رضوي، : از نویسندگان، مشهد گروهی آموزش بزرگساالن در کشورهاي گوناگون،، 1372. فرجامی، هادي

  چاپ اول

: غالمحسین شکوهی، دانشگاه تهران ترجمه. تعلیم و تربیت، اندیشه هایی درباره آموزش و پرورش، 1372. کانت، امانوئل
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  چاپ سوم

 .پ اولنشر مرکز، چا:، ترجمه حسن افشار، تهرانتاریخ آموزش و پرورش در قرن بیستم، 1368. کانل، ف

احیاء کتاب، چاپ : خوارزمی، تهران شهیندخت ترجمه، نخستین انقالب جهانی، 1374. کنیگ، الکساندر و برتراند اشنایدر

 . اول

 .نشر سمت، چاپ دوم: تهران ، ترجمه محمدجعفر پاك سرشتمکاتب فلسفی و آراء تربیتی، 1382. گوتک، جرالد ال

ترجمه مهدي قرچه داغی، نشر ، ذهن هنی، سایکو سیبرنتیک، علم کنترلروانشناسی تصویر ذ، 1373. مالتز، ماکسول

 .شباهنگ، چاپ نهم

 . انتشارات سمت، جلد اول:، ترجمه علی اصغر فیاض، تهرانتاریخ اندیشه هاي تربیتی، 1374. مایر، فردریک

  .انتشارات سمت: ، ترجمه خدایار ایبلی، تهرانآموزش تفکر انتقادي، 1374. مایرز، چت

-23فصلنامه تعلیم و تربیت،تابستان و پاییز، شماره پیاپی  ،»آموزش و پرورش، راه آینده«، 1369. مهر محمدي، محمود

22. 

، 43-44، فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره مسلسل )1375(؟سوق داد چرا برنامه هاي درسی را باید به سوي مسئله محوري

  .پاییز و زمستان

، فصلنامه پژوهش در مسایل تعلیم و تربیت، )1375(فرهنگی، الگوهاي نوین تدریس وخالقیتبررسی ارتباط میان تربیت 

تهران، پژوهشکده  )1375(آن با آموزش و پرورش ایران کندوکاو در برخی ابعاد آموزش و پرورش آلمان و مقایسه 4شماره 

 . 2تعلیم و تربیت، نشریه شماره 

 .3، نشریه مدرس، تابستان، شماره  )1376( زشی وتربیتبرداشتی نو از سطوح و گستره تحقیقات آمو

، فصلنامه تعلیم و تربیت، )1378(تفاوت هاي فردي دانش آموزان رزیابی شیوه هاي رویارویی برنامه درسی و آموزش باا

 .57شماره مسلسل 

برنامه ریزي درسی، ،از سلسله مباحث درس اصول )1380(برنامه درسی پنهان، برنامه پوچ و برنامه درسی پوچ پنهان

 .دانشگاه تهران:، ترجمه علی محمد کاردان، نشرمعنی و حدود علوم تربیتی، 1370. میاالره، گاستون دانشگاه شهید بهشتی

 . شیراز ، ترجمه سید علی اصغر مسدد، دانشگاههنر و علم و خالقیت، 1369. جورج، اف. نلر

 . پژوهشکده تعلیم و تربیت:، تهران)مجموعه اول( 1400آموزش و پرورش ایران ، 1376. نفیسی، عبدالحسین

 .ازمجموعه آموزش وتوسعه ، کتاب اولآموزش غیررسمی ودگرگونی هاي نظام آموزشی، 1359. همایون پور، پرویز

 .، ترجمه محمود طلوع، نشر رسا، چاپ اولعصر تضاد و توسعه، 1375. هندي، چارلز

  نشر مدرسه: امیري، تهران ، ترجمه محمدعلیآموزش و پرورشتفکر درباره تحوالت آینده ، 1368یونسکو، 

 



 

 

 هشتمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه آموزش و یادگیري مداوم 

 چمران اھواز دانشگاه شھید
 ١٣٩۵اسفند  ۵و  ۴

 

١٢٩٣ 
 

 

 

  دیوئی جان تربیت و تعلیم اصول براساس در آموزش مداوم اپیکوریسم اخالقی دیدگاه هاي داللت

 

  1فیاضی حمید

 

  چکیده

هـاي  اپیکوریسم و داللت دیدگاه منظر از خاص صورت به تاریخی دیدگاه از لذت مفهوم بررسی به مقاله این در     

 روش. اسـت  شـده  پرداختـه  مـداوم  تربیت جان دیوئی بـراي آمـوزش  آن در تعلیم و تربیت بر اساس اصول تعلیم و 

-مشـابهت  و تربیت و تعلیم در اپیکور نظریه از منديبهره جهت. است بوده تحلیلی و توصیفی نوع از حاضر پژوهش

 آمـده  دسـت  بـه  نتـایج . اسـت  گرفتـه  صـورت  تطبیقی تحلیل دیوئی جان منظر از تربیت و تعلیم اصول با آن هاي

 از صـحیح  گیـري بهره لزوم و بوده قانون و اخالق فرهنگ، از ثرمتأ تربیت و تعلیم در لذت اصل که است آن نشانگر

  .است ضروري و طبیعی هاي لذت کردن برطرف به توجه آن

  .آموزش مداومدیوئی، جان اپیکوریسم، لذت، :کلیدواژه

  

  

  

  

  

  مقدمه

                                                           
  hamidfayyazi6@gmail.com دانشجوي کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان، 1
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 شـادي . اسـت  بـوده  یادگیري پردازان نظریه توجه مورد یادگیري فرآیند در لذت به رسیدن و بودن بخش لذت     

 خـاص  موقعییت با ارتباط در یا و بطورکلی شرایط از مثبت شناختی ارزیابی و خشنودي لذت، تجربه يبردارنده در

 دو ایـن  گـاهی  کـه  بطـوري  اسـت،  لـذت  مفهـوم  بـه  نزدیک بسیار مفهومی لحاظ از شادي). 1،2011کاالهان(است

 از اي مؤلفـه  عنـوان  بـه  توان می را لذت دیگر طرف از). 1388خداپناهی،(شوند می گرفته نظر در مترادف مفهوم،

 بسـیار  و مسـتقل  اي مؤلفـه  عنـوان  به را لذت توان می ، پردازان نظریه از بعضی دیدگاه از اما گرفت نظر در شادي

شناسـی نشـان داده   هـاي واژه بررسـی  ).3،2013هـافمن  و 2؛کـامپتون 1388خداپناهی،(کرد قلمداد شادي با مرتبط

) 2005(4فـوت و بـردي  الیـت . شـود است که لذت و سرگرمی معموالً در رابطه با یادگیري بـالغین بکـار بـرده مـی    

هاي جدیـد و جـالبی بیـان    دریافتند که مردم هنگام یادگیري و لذت بردن از آن و حتی توصیف آن تجربیات، ایده

هـایی کـه بـه سـرگرمی و لـذت در      ند که تمرکـز بـراي ایجـاد برنامـه    کخاطر نشان می) 2001(5دیویس. کنندمی

-در قالب لذت و یادگیري چنین بیـان مـی  ) 2005( 6بارت. . یادگیري تأکید دارند بیشتر براي بالغین ضرورت دارد

از آنجـایی  ). 121،ص2005 بـارت، ( لذت بدون سختی بیهودگی است و سختی بدون لذت خرحمالی است: دارد که

اوشـی و  (شـود مـی هـا  ها و تمایل به عملکرد بهتري در زندگی آندر آموزش بزرگساالن منجر به شادي آنکه لذت 

بـه ایـن   )) تأثیر لذت و سرگرمی بر یـادگیري بـالغین  ((در پژوهشی با عنوان ) 2014(8لوکارديو نیز  )7،2001دینر

توانـد  رابطه با یادگیري بزرگساالن مـی نتیجه رسید که لذت و سرگرمی هم در رابطه با یادگیري کودکان و هم در 

گرایی اپیکوریسم را بـا توجـه   نقش کلیدي را ایفا نماید و از این رو برآن شدیم تا تحلیلی در باب لذت و مکتب لذت

   .را استخراج نماییم گراییتربیتی لذتهاي تطبیق دهیم تا ریشهبه اصول پراگماتیستی جان دیوئی 

  مبانی نظري

                                                           
1
 Callahan 

2 Compton 
3 Hoffman 
4 Lightfoot & Brady 
5 Davis 
6
 Barrett 

7 Oishi  & Diener 
8
 Lucardiea 
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توجه به این موضوع در یادگیري مفهوم لذت مورد توجه متفکران طول تاریخ بشري بوده اسـت کـه از   عالوه بر      

سال قبـل از مـیالد در    306در  1اپیکور مکتب اپیکوریسم را. توان به نگاه فکري اپیکوري اشاره کردها میجمله آن

انـد او بـه ایـدئولوژي تهـی      دانسـته و گفتـه  اپیکور را بزرگترین طرفدار عقل در دنیاي قدیم . آتن پایه گذاري نمود

اپیکـور نیـز ماننـد    . قدیمی خاتمه داده و مقدمات جلوس انسـان را برکرسـی سرنوشـت خـود فـراهم آورده اسـت      

. کـرد  دانست یعنی در معرفت شناسی از اصالت حس طرفداري می دموکریتوس، علم و معرفت را محصول حس می

هایی کـه  اتم. آید هاي خارج بدست میهاي تشکیل دهنده روح با اتم خورداتموي معتقد بود که همۀ معرفت ما از بر

هـا تصـاویر یـا    تحریک عضـوهاي حسـی از سـوي تـوده اتـم     . اندگذارند، مولد احساس ثیر میبر عنصرهاي حسی تأ

معنـاي   دهد که تصویر در حال ظهور با مفهـوم یـا   ي حسی وقتی رخ میتجربه. کنند نمودهایی را بر روح آشکار می

هـا را   انـد؛ یعنـی احسـاس   هـا صـادق  ي احسـاس ورزد کـه همـه   اپیکور بر این نکته اصـرار مـی  . انتزاعی تطابق یابد

هاي خود را به آنها ارجاع دهیم و به هـیچ نحـو خـود    ها و قضاوتداوري يداند که ما باید همه معیارهایی غایی می

» ضـبط لحظـه  «احساس عبارتست از ). 1374دیوید و هاملین،(م دهی توانیم مورد ارزیابی و سنجش قرار آنها را نمی

و بر مبناي این ضبط است که ما باید رفتار و سلوکی بی دغدغه و مطمـئن داشـته باشـیم، اشـتباه و     » حفظ آن«و 

) 1381بـرن، (ابعادي که فاقد آن است بیـافزایم  » لحظه آن«شود که بخواهیم براین خطا و شهوت از آنجا ناشی می

هـاي روح مـا    اکثر ناتوانایی. عبارت دیگر مهمترین کار این است که بدانیم توانائیها و ناتوانایهاي ما در کجاست یا به

دانستیم با اینکـه آن کـار در توانـایی مـا نبـوده       آدمیان بدین سبب است که ما کاري را در حد توانایی خودمان می

علـوم نظـري جـز بخشـی از منطـق و طبیعـات، اهمیـت        اپیکور به هیچ یـک از م ). 1379ملکیان، (است و بالعکس

ریاضـیات   ثیري در هـدایت زنـدگی آدمیـان نـدارد و ثانیـاً     گفت اوالً ریاضیات هیچ تأ ضیات میریا يدرباره. داد نمی

داد کـه  و به فیزیک هم تا جایی بهـا مـی  .  توان آنرا از راه معرفت حس بدست آورد و اثبات کردعلمی است که نمی

اش پاسخ دهد و از آن در فلسفه اخـالق و حکمـت عملـی اسـتفاده نمایـد       آن به سواالت اخالقی يوسیله بتواند به

  ) .1392،کاپلستون(

  : توان اصول نظریه اخالقی اپیکور را در ضمن پنج اصل زیر ذکر کرد بطور خالصه می     

                                                           
1
 Epicurus 
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  لذت عبارتست از فقدان الم  -1

جسمانی ترجیح دارد، و به همین دلیل براي از بین بردن الم فعلـی یـا    لذت روحی، بدلیل دوام بیشتر، بر لذات -2

  .توان از لذت روحی عقالنی استفاده کرد اهمیت ندادن به آن می

یم کـه در  منـد شـو   دهد که از یک زندگی بهـره  یها و الم ها به ما این امکان را مارزیابی و سنجش عقالنی لذت -3

  .باشدآن لذت بادوام بیشتر از درد گذرا 

ضـا کنـیم کـه ضـروري و طبیعـی      هاي فراوان انسانها باید فقط آن دسته از امیـال را ار  از میان امیال و خواسته -4

  .باشند

  :شود لذت از دیدگاه اپیکوري به سه دسته تقسیم می     

  هاي طبیعی و ضروريامیال و لذت: الف 

  هاي طبیعی و غیر ضروريامیال و لذت: ب

  هاي غیر طبیعی و غیر ضروريامیال و لذت: ج

اند، بـه ایـن معنـی کـه نـه تنهـا        شود که الزمه زندگی انسان هایی گفته میهاي طبیعی و ضروري به لذتلذت     

ایـن نـوع   ) خـوردن و آشـامیدن  (اند، بلکه برخورداري از آنها شرط بقاء و ادامـه حیـات اسـت     مقتضی زندگی آدمی

-ایج ارضاي این لذایذ برخورداري از نعمت و لذت حیات است کـه خـود طـوالنی   تمایالت را باید ارضا کرد، زیرا نت

شـود   هایی گفته میلذتهاي طبیعی و غیرضروري به لذت. شود ترین لذتی است که براي ما حاصل میترین و بزرگ

اسـت کـه    یهیاین نوع امیال ترج. اندهایی زاید و غیر ضروريکه هر چند براي حواس طبیعی ما دلپذیرند، اما لذت

هـا بطـور معتـدل و بـا     توان از این گونـه لـذت   می) بهترین خوردن و بهترین آشامیدنی( انسان به تنوع طلبی دارد 

لذتهاي غیـر طبیعـی و   . کند که باید از افراط و تفریط در این نیازها پرهیز نمود میانه روي استفاده کرد و تأکید می

هـاي  حیات او بلکه لذت ينه مقتضاي طبیعت انسان هستند و نه الزمهشود که  هایی گفته میغیر ضروري به لذت
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هایی مانند لذت جاه و مقـام و لـذت شـهرت از    لذت. است» پندار«و » گمان«این نوع امیال مولد . اندبیهوده و عبث

  ).1379ملکیان،(این نوع تمایالت را باید بطور کلی رها کرد و هرگز نباید بر آورده نمود. آیند این دسته بحساب می

تـوان   هر چند لذت تنها خیر ذاتی است اما امور دیگري از قبیل عادت ، مصلحت اندیشی و امثـال آنـرا نیـز مـی     -5

  ).2003النگ،(اي و ابزاري دانست داراي خیر واسطه

انه اسـت،  و غایت حیات سـعادتمند  ءگوییم ، لذت مبدا ما می«: گوید اپیکور در نامه اي به یکی از دوستانش می     

در واقع لذت اولین خیر مطابق با طبیعت است و به واسطه لذت است که ما به چیزي میل و رغبت و یـا از چیـزي   

کنیم و ماوقتی که احساس را به عنـوان قاعـده و میـزان خیـر دانسـتیم بـر لـذت دسـترس پیـدا           پرهیز و فرار می

نامیم مقصودمان لـذتی نیسـت    گاه که ما لذت را غایت میآن« :نماید اپیکور مفهوم لذت را چنین بیان می .نماییم می

هدف زندگی لذت است ؛ اما نـه  «: گفت  و در توضیح لذت مورد نظرش می» جویی حاصل شود که از هرزگی و کام

پندارنـد،   خواهند آنرا درك کننـد، مـی   لذت مردان فاجر و عیاشان چنانکه برخی که از مسلک ما خبر ندارند یا نمی

   ).1381برن،( »چنان لذتی که موجب رنجوري جسم و آشفتگی روان نشود بلکه آن

مندي از لذتهاي معنوي را بر استفاده از لذایذ و تمتعـات مـادي تـرجیح     اپیکور معتقد بود که انسان حکیم بهره     

، و ثانیـاً هـاي جسـمانی اسـت    تـر از ادراك لـذت  هـاي روحـانی آسـان   هـا و لـذت   دهد؛ زیرا اوالً، ادرك و خوشی می

هاي معنوي در همه وقت و در همه جا ممکن است، چـون اسـباب آن در وجـود آدمیـان فـراهم      مندي از لذت بهره

تـوانیم  به تعبیر دیگر، در لذت روحانی عالوه بر لذت حال از خاطره لذت گذشته و امید به لذت آینده نیز مـی . است

هـایی رنـج   یعنی جسـم تنهـا در همـان لحظـه    . حال استبهره ببریم در حالی که خوشی جسمانی محدود به زمان 

-هاي روحانی از لذایذ جسمانی شـریف بر این اساس، اپیکور بر این باور بود که لذت. برد که درد پیدا کرده استمی

هاي گذشته، به ویژه نگرانی از رنجها و دردهاي آینده که همان ترس باشـد هـم اکنـون    در مقابل یادآوري رنج. ترند

به همین دلیل بود که از لذاتی که به جاي آرامش روح و تسکین خـاطر، انسـان   . کند ا به عذاب و درد دچار میما ر

  ).1،1373راسل ؛1،1371ویل دورانت؛1362ژکس،؛ 1392کاپلستون،( کرد منع میکنند را تحریک و خسته می
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اخالقی اپیکور در وهله نخست براي تامین آرامش روانی طرح ریزي شده است بر اسـاس ایـن نظریـه،     ينظریه     

انسان باید سعی کند تا به حالت و وضعیتی تشویش ناپذیر برسد، به عبارت دیگر باید بکوشد تـا بـه آرامـش بـاطن     

آرامش کامل بزرگترین لـذت اسـت   دست یابد و تالش نماید تا جسم او نیز مانند جانش در آسایش باشد آسایش و 

 دتنها غایتی کـه اپیکـور بـدان معتقـ    . لیکن باید توجه داشت که سکون خاطر و آرامش روحی غایت اخالقی نیست

یعنـی تـا جـایی کـه     . کننـد آرامش روحی و سکون خاطر تا آنجا که از این غایت تبعیت می. است عبارتست از لذت

آرامـش بـیش   . شمند هستند و اال به خودي خود داراي ارزش ذاتی نیستندشوند، معتبر و ارز موجب تولید لذت می

دهد کـه بـرخالف    از هر چیز متعبر است بر فهم جهان ، فهم جهان براساس جهان شناسی اپیکوري، به ما نشان می

  ).1392،کاپلستون؛1375فیبل من،(ترسی وجود ندارد   هاي جاهل دلیل براي هیچباورهاي عامیانه و انسان

هـا را  اي از بحث مکاتب فلسفی برخود الزم داشتیم که این یافتههاي تربیتی یا گرفتن نتیجهبراي یافتن داللت     

با اصول تعلیم و تربیت جان دیوئی مطابقت دهیم زیرا باتوجه به مطالعات صورت گرفته ارتباط هایی مابین ایـن دو  

  .نماییم تربیت دیوئی را معرفی میمکتب فلسفی یافت شد و براي این کار اصول تعلیم و 

کنـد و بـه نحـوي و از طریقـی در     هر تجربه چیـزي از تجربیـات گذشـته اخـذ مـی      :اصل ادامه یا پیوستگی -1

  .گذارد ثیر میت آینده تأتجربیا

همانطور که باید شرایط عینی و خارجی را در نظر گرفت شرایط درونـی فـرد نیـز عامـل      :اصل تأثیر متقابل -2

ثیر سـازد ایـن دو عامـل بـا هـم یـا تـأ        می این دو عامل را روشن ياصل تأثیر مقابل رابطه. مهمی در تجربه هستند

  . دهد متقابل آنها در یکدیگر موقعیت را تشکیل می

ن حقیقت که هر فردي در جامعه تا حد زیادي تحت کنتـرل اجتمـاعی   ای :اصل مربوط به کنترل اجتماعی -3

در مراحـل مختلـف   . سازد قابـل انکـار نیسـت    است و اینکه این کنترل بطور محسوس آزادي شخص را محدود نمی

  .گیرند حیات، افراد انسان تحت کنترل اجتماعی قرار می
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-آزادي عقل وقتی تحقیق پیدا مـی . به نظر جان دیوئی تنها آزادي ، آزادي عقل است :اصل مربوط به آزادي -4

هاي اساسی و با ارزش براي خود انتخـاب کنـد   هدف. کند که فرد بتواند قضایاي مختلف را مورد مشاهده قرار دهد

  .هاي خود اقدام نمایدو با استفاده از وسایل مقتضی براي نیل به هدف

وري فممانعت در اجراي . گرددیک هدف صحیح ابتدا بصورت محرك درونی ظاهر می :هدف اصل مربوط به  -5

آورد، ولی نه محرك درون و نـه تمایـل هیچکـدام هـدف نیسـتند هـدف بـه         را بصورت تمایل در میاین محرك آن

درونـی  یک نقطه نظر نهایی است، یعنی هدف متضمن پیش بینی نتایجی است که در اثر اجـراي محـرك    يمنزله

  . ظاهر می گردد و پیش بینی نتایج، کار عقل و خرد است

  :اصول مربوط به سازمان مواد درسی -6

مواد درسی از قبیل حساب ، تاریخ، جغرافیا یا علوم طبیعی در ابتدا باید محتویات خـود را از تجربیـات عـادي    : الف

  . زندگی انتخاب کنند

تر و وسیع تـر و مربـوط سـاختن     ي غنیدر یک زمینه. ب کرده استوارد ساختن تجربیاتی که فرد تا کنون کس: ب

  .هاي علمیآن به سازمان رشته

  .رعایت اصل ارتباط در موقع توسعه دادن تجربیات فردي و مربوط ساختن آنها به تجربیات وسیع علمی: ج

ی ایـن قـوانین در زنـدگی    معرفی قوانین و حقایق علمی به شاگردان از طریق آشنایی به موارد استعمال اجتماع: د

 ).1385شریعتمداري،(روزانه

  

  روش شناسی

 را هـا یافته این که داشتیم الزم برخود فلسفی مکاتب بحث از اينتیجه گرفتن یا تربیتی هايداللت یافتن براي     

 دو ایـن  مابین هایی ارتباط گرفته صورت مطالعات به باتوجه زیرا دهیم مطابقت دیوئی جان تربیت و تعلیم اصول با
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 تطبیقـی  تحلیـل  روش .نمـاییم  مـی  معرفـی  را دیوئی تربیت و تعلیم اصول کار این براي و شد یافت فلسفی مکتب

 تحلیـل  روش گـران تحلیـل . اسـت  مختلـف  هـاي نمونـه  و هـا فرهنـگ  ها،نظریه تطبیقی مطالعه براي منظم روشی

 نیـز  آنهـا  آمـدن  وجـود  بـه  علـل  و یابی ریشه به که حالی در. کنند می تحلیل کیفی صورت به را تطبیقی، اطالعات

  ).1،2010اولسن(توجه دارند

  سیربحث و بر

  داللتهاي اپیکوریسم براي تعلیم و تربیت بر مبناي اصول جان دیوئی

توان گفت همچنان که از آنجایی که هم اپیکور و هم جان دیوئی به تجربه و ادراك حسی اعتقاد داشتند می     

هاي لذت ،هاي گذشته که انسان با یادآوري لذت داردبیان میداند و لذت آینده را لذت گذشته میاپیکور منشاء 

دهد دیوئی نیز در ذکر نمودن اصل ادامه و پیوستگی بر همین فرآیند توجه داشته اما از بعد  آینده را تشکیل می

ذت یک بعد محرك دارد و یک بعد توان یک بعد از لذت دانست زیرا ل تجربه کردن در حالی که تجربه را می

جستجوي چیزي که انسان به آن نگرایش دارد و لذت ساکن عبارتست : سکون که لذت متحرك عبارتست است از

کند پس باید  است از حالت اعتدالی که محصول وضعی است که اگر مفقود باشد انسان بدان گرایش پیدا می

کشاند زیرا هدف ایپکور از لذت و نظریه اخالقی  ه حالت تعادل میهایی باشد که انسان را بانسان در طلب تجربه

به . هاي گذشته فرد باشدها و لذت پس تعادل و عدم تعادل باید در راستاي تجربه. سکون و آرامش روح است

  .آوردن آن انسان به هدف اصلی که همانا لذت است، دست یابدعبارت دیگر تجربه لذتی ساکن است که باید با بر

داند اپیکور و اپیکوریسم هم  همانطور که جان دیوئی در اصل تاثیر متقابل دو عامل را در ایجاد تجربه موثر می    

همانطور که . و لذت روحانی است داند و آن تاثیر متقابل لذت جسمانی دو عامل را در ایجاد لذت و دخیل می

ثیر متقابل شود تأ هند و باعث ایجاد تجربه مید میثیر دو عامل درون و بیرون در یکدیگر موقعیت را تشکیل تأ

لذت جسمانی و لذت روحانی نیز باعث به وجود آمدن لذت و در نتیجه انسان واقعی که خود این انسان، موقعیت 
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هاي جسمانی و روحانی شود پس باید لذت شود و تا انسانی نباشد موقعیتی هم تعریف نمینماید میرا تعریف می

  .هم رشد نمایند تا بتوانیم یک تجربه را در موقعیت درك نماییم در تعامل با

اگر . از نظر دیوئی تنها آزادي آزادي فکر است و از نظر اپیکور تنها لذت، نبود الم یا همان ترس است    

فرد خرد خود را قوي ترین ارگانیسم بداند و خردمند باشد از هیچ پدیده متافیزیکی هراس نخواهد داشت 

شود و کسی که دچار ترس است به  ز مرگ و اما اگر فرد خردگرایی را رها نماید دچار ترس میحتی ا

رسد پس آزادي فکر و قدرتمند نمودن تفکر موجب عدم ترس و عدم  لذت است نمیغایت زندگی که همان 

فاقد ترس و هدف تعلیم و تربیت از نظر اپیکوریسم تربیت انسان . شود ترس موجب لذت که غایت هستی است می

  .هاي جسمانی و روحانی دست یابد است تواند به لذت انسانی که می

مواد درسی از دیدگاه اپیکوریسم باید بیشتر در راستاي ارضاي لذتهاي ضروري و طبیعی باشد و از لذتهاي     

  .هرگاه علمی لذتی را ارضا نکند آن علم مردود است. جسمانی به سمت لذتهاي روحانی سیر نماید

  

  نتیجه گیري 

شناسان و فالسفه حوزة تعلیم و تربیت بر یادگیري چگونگی یادگیري و یاد دادن یادگیري اکثر روان    

اند اما کمتر به خود  کید کردهتربیت بر لذت بخش بودن یادگیري تأاند و بیشتر علماي حوزه ي تعلیم و  پرداخته

هدف این تحقیق بررسی موضوع لذت به روش تحلیلی بود و نتایج حاصل از آن . موضوع لذت پرداخته شده است

آموخت که از  بزرگساالنبیانگر نکات ذیل است؛ باید به دانش آموزان لذت را تعریف کرد یعنی باید به کودکان و 

لذت برد و در جامعه مدرنیته کدام نیازها طبیعی و ضروري اند و کدام نیازها توان استفاده کرد و چه اموري می

 اغناي پس .ضروري ننمایندطبیعی و غیرآموزان انرژي خود را صرف نیازهاي غیرتا دانش ،ضروريطبیعی و غیرغیر

 هدف این و است هدف از ناشی انگیزه. است یادگیري الزمه خود این که آوردمی وجود به انگیزش نوعی ها نیاز

 برخی دید از که دهدمی دست انسان به لذت و شادکامی احساس ها نیاز شدن برآورده با که هاست نیاز برآوردن

حال تعریف نیازهاي طبیعی و ضروري به سیستم  ).1383حلبی،(است زندگی غایت لذت اپیکور همانند فیلسوفان
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ها را بر طبق اگر بتوانیم لذت. متمرکز و یا نامتمرکز اداره شوداداره کشور و جامعه بستگی دارد که به صورت 

ها بر ها مطابقت دهیم و چون این لذتاي را با این لذتفرهنگ، قانون و اخالق تبیین نماییم و دروس مدرسه

تواند در توسعه و لذت بخش  شود می خواسته از بطن جامعه است و برخی از کمبودهاي جامعه را نیز شامل می

در مرحله دوم اگر بتوانیم خود یادگیري را لذت بخش نماییم ما به . نمودن یادگیري کمک بسزایی داشته باشد

گیریم که چگونه لذت ببریم و هیچ درد و رنجی نداشته  ام زیرا یاد می غایت هستی که همان لذت است رسیده

 اپیکوریسمراگماتیسم رجوع کنیم زیرا پیکوریسم و پتوانیم به مکاتب اپس براي تحقق این اهداف می. باشیم

 وي. است حقیقی لذات تشخیص فیلسوف کار او نظر به. داند می زندگی لذات درك و زیستن خوش در را سعادت

 که هایی کار از که شماردمی کسی را مند سعادت انسان و داند می خاطر آسودگی و پایدار لذت در را خوشی

  ).1394کاردان،(باشد خوددار و بردبار و قانع و بپرهیزد است خاطر دغدغه موجب
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  رویکرد آیین کنفوسیوس به یادگیري مادام العمر و داللتهاي تربیتی آن

  2دکتر سید جالل هاشمی1زینب نوري ممبینی

  

  چکیده

هاي زندگی انسان، روند تغییرات در وجوه مختلف با ورود به عصر جدید و حاکمیت علم و فناوري در تمام عرصه

زندگی به سرعت رو به افزایش است؛ در این میان انسان با داشتن اطالعات محدود و انباشته دوران آموزش 

ضرورت تولید علم و کسب مداوم با این تغییرات را بعضاً نداشته و مؤثر رویارویی کافی براي توان خود رسمی 

توان عصر آموزش مداوم براي ایجاد تغییر و باز آفرینی عصر حاضر را میبه همین رو ؛ ددانش را نشان می ده

بر این اساس یادگیري مادام العمر از ملزومات اساسی رویارویی با چالش هاي قرن  .دائمی دانش بشري نامید

بنابراین با توجه به نقش یادگیري مادام العمر در مواجهه با معضالت جدید فردي و . باشدیکم میو بیست 

در پژوهش حاضر  .مبانی آن مورد تأمل قرار گیردتربیتی تعلیمی و اجتماعی، الزم است تا به عنوان یک رویکرد 

ده و با استفاده از روش هاي تربیتی آن بررسی شبه یادگیري مادام العمر و داللت 3رویکرد آیین کنفوسیوس

. هاي تربیتی آن استخراج شده استداللتسپس استنتاجی ابتدا مبانی فلسفی این مکتب تحلیل و  –تحلیلی 

براي آموزش مادام العمر می  کنفوسیوسحاصل این بررسی استخراج یک هدف غایی و چهار اصل تربیتی از آیین 

  .باشد

  سیوسوکنفیادگیري مادام العمر، : واژگان کلیدي

  مقدمه

سوم، موج چهارم قدرت یعنی حاکمیت علم و فناوري تمامی عرصه هاي زندگی بشر را در بر  ةبا ورود به هزار

با توجه به  .ه استوجود آورده این موج چالش هاي بزرگی را به ویژه در کشور هاي کمتر توسعه یافته ب. گرفت

ر ابعاد مختلف زندگی، استفاده از منابع محدود اطالعات به تبع آن تغییرات سریع دو حاکمیت علم و فناوري 

این عوامل . انباشته شده در دوران آموزش رسمی جهت به کار گیري آنها در مواقع لزوم در آینده، قابل اتکا نیست

امروزه چالشی  ).2000، 4کافیلد(مشخص از زندگی افراد محدود نشود  ادگیري به یک دورةایجاب می کرد که ی

به یک جامعه یادگیرنده تبدیل شوند و از شهروندان خود  گونهاین است که چ ،ستهاکه پیش روي کشور

. یکم هستند و د که مجهز به دانش، مهارت ها و صالحیت هاي الزم براي زندگی در قرن بیستناطمینان پیدا کن

                                                           

norimombyni@gmail.com دانشگاه شهید چمران اهواز، کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش. -1 

j.hashemi@scu.ac.ir  2- دانشگاه شهید چمران اهواز، گروه علوم تربیتی
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موزش و پرورش و مهارت ها براي دستیابی به موفقیت اقتصاد و جوامع به طور  فزاینده اي دانش بنیان شده اند، آ

لفه هاي ذکر شده ممکن می شود، اگر ؤدستیابی به م. اقتصادي، مسئولیت مدنی و انسجام اجتماعی ضروري است

عالوه بر این، انسان جهان امروز باید بداند چرا به اطالعات  .شهروندان به یادگیرندگانی مادام العمر تبدیل شوند که

به عبارت دیگر به صورت مداوم در پی دانش افزایی و سهیم . نش نیاز دارد و چگونه از استفاده و بهره گیردو دا

به همین دلیل عصر حاضر را می توان عصر نهضت یادگیري مدام العمر براي . شدن در روند تولید دانش باشد

ثیرات این رویکرد موجب أت .دانست »عصر ذهن«ار ذهنی و دانش و در یک کلمه متحول کردن آموخته ها، ساخت

شکل  مر با عنوان یادگیري مادام العمرشده است تا پارادایم جدیدي مبتنی بر یادگیري پیوسته در تمام طول ع

است   بیست و یکمبر این اساس یادگیري مادام العمر از ملزومات اساسی رویارویی با چالش هاي قرن  .بگیرد

انتظار می رود با تعهد افراد به یادگیري مادام العمر، پیشرفت اقتصادي، آزادي اجتماعی، و رشد شخصی در طول 

تعریفی که از یادگیري مادام العمر می توان ارائه  ).139:1392زاهدي نوقابی،(زندگی مادام العمر فرد  بدست آید

را در  افراد یدر سراسر زندگ یرسم ریو غ یرسم يریادگی يااستفاده از فرصت ه ایارائه و : داد عبارت است از

ی، یادگیري مادام شخص تیاشتغال و رضا يبرا ازیمورد ن يتوسعه و بهبود مستمر دانش و مهارت ها ،جیجهت ترو

تا چند سال گذشته یادگیري مادام العمر با آموزش مداوم یا مادام العمر مترادف استفاده . العمر نامیده می شود

. 2. یادگیري مادام العمر فرآیند یادگیري در سراسر عمر است. 1 :وجود دارد هایی اما بین آنها تفاوت. می شد

یادگیري مادام العمر یادگیري است که در زمان هاي گوناگون در نهاد هاي رسمی، غیر رسمی، خانه، کار و یا 

سرعت در حال تغییر، حاکی از یادگیري در ه کسب مهارت هاي مورد نیاز براي دنیاي ب .جامعه اتفاق می افتد

و در طی یک دوره معین از زندگی کافی نیست، بلکه در واقع  )مؤسسات آموزشی (مکان هاي یادگیري خاص 

 یادگیري چگونه زندگی کردن در هر. یادگیري پیوسته، در تمام موقعیت هاي زندگی فرد الزم و ضروري است

وجود آوریم تا ه را ب» جامعه یادگیري« ما باید یک نوع خاص از. قرار گیرد دوره از زندگی، باید مورد حمایت

در این جامعه مؤسسات آموزشی جهت . یادگیري را در موقعیت ها و ابعاد مختلف زندگی، ارائه و حمایت کند

د بود و مهمی در یک شبکه یادگیري گسترده خواهن آنها جزء نسبتاً. ز دست خواهند دادگیري یک طرفه خود را ا

  .)2:1395رحیمی نسب،( مجبورند کار خود را با آن تطابق دهند

در مواجهه با معضالت جدید فردي و اجتماعی پیش بینی  بنابراین با توجه به نقشی که براي یادگیري مادام العمر

به عنوان  اما معرفی ایده یادگیري مادام العمرعنوان یک رویکرد تربیتی مطرح شود؛ می شود، الزم است تا به 

براي یافتن دالیل توجیهی پرداختن به مبانی نظري،  .رویکردي تربیتی مستلزم داشتن دالیل توجیهی است

یکی از ابعاد مبانی نظري، مفروضات و مبناهاي فلسفی است که فیلسوف تربیتی با توصیف و تحلیل ، ضرورت دارد

هدف این پژوهش بررسی رویکرد آیین کنفوسیوس به  .ر می پردازدمورد نظ ین مفروضات و مبانی به بررسی ایدةا

  : پژوهش عبارتند از ياه الؤو س، در این راستا یادگیري مادام العمر می باشد
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 چیست؟ دام العمرایادگیري م -1

 بررسی یادگیري مادام العمر براي عصر حاضر کدامند؟ وجود والزمه هاي  -2

 مبانی فلسفی آیین کنفوسیوس کدامند؟ -3

  ؟تربیتی مبانی فلسفی آیین کنفوسیوس براي یادگیري مادام العمر کدامنداستلزامات  -4

، که در این پژوهش با مادام العمر به شمار می آید سیوس یکی از مبانی فلسفی یادگیريواندیشه یا آیین کنف

هستی شناختی، معرفت شناختی و ارزش شناختی  مقولۀسیوس در سه وبررسی و تبیین مبانی فلسفی آیین کنف

هایی براي یادگیري مادام العمر  داللت ؛و نقش یادگیري مداوم در این آیینو همچنین تبیین انسان آرمانی 

اصل تربیتی  4یک هدفی غایی و  ،روش استنتاجیرویکرد و ؛ با استفاده از این مبانی از طریق شده استنتاج است

می  کنفوسیوساستخراج شده است؛ موادي که براي محتواي هر قیاس به کار برده شده از مبانی فلسفی آیین 

کید بر أسیوس با تومی توان این اهداف و اصول را به عنوان اهداف و اصول تربیتی آیین کنف ز این روباشد؛ ا

  .مودآموزش و یادگیري مادام العمر تلقی ن

  مبانی نظري مقاله

  آیین کنفوسیوس و تعلیم و تربیت

، حکیم چینی، با نظم و 5قبل از میالد، کونگ فوزه 6- 5سیوسی راهی براي زندگی است که در قرن وآیین کنف

سیوس وکنف ).97:1388شاکرنژاد،و  دیان عطارموح( نسق بخشیدن به آموزه ها و تعالیم کهن، آن را شکل بخشید

اولین شرط این نظام و مقدم بر هر . که هدف آن برقرار کردن یک جامعه متعادل و منظم است است اندیشه اي

خود « سیوس بدین سان خالصه می شودوآموزش و پرورش کنفاهداف مراحل چهارگانه  .چیز تربیت انسان هاست

حصول این . »برقرار سازید و صلح را در جهان را کامل کنید، خانه خود را سازمان دهید، امپراطوري اداره کنید

کنفوسیوس نخستین کسی است که اعالم نمود آموزش و پرورش  .اهداف فقط با آموزش و پرورش میسر است

افراد، تبارشان هرچه باشد، استعداد خدمت به دولت را دارند به  ۀهم. در انحصار یک طبقه خاص باشد نباید

حداقل چهار ابتکار او باعث  ).154:1348شیخاوندي،( دي الزم را داشته باشناشرطی که آموزش صحیح و تقو

ایده و عمل یادگیري  ایجاد نقش معلم خصوصی و ارائۀ -1 :ایجاد ویژگی هاي پایدار در تمدن چینی شده است

-3 ي آموزشی، روش هاي آموزشی و اهداف غایی و آرمان هاي آموزشیاایجاد و استقرار محتو-2مادام العمر 

اجتماعی، با اصول به وضوح  ۀبا هر پیشین )دانشجو(پذیرش دانش آموز -4آموزش هنرهاي آزاد  ةکاربرد گسترد

                                                           
5 - Kung Fvz·h 
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بهتر از انقالب  تعیین شده براي انجام این کار، عالوه بر این او آموخت که اصالحات اجتماعی با تحریک اخالقی

 .)92:1395،رحیمی نسب(انجام می پذیرد 

  سیوسومبانی فلسفی کنف

  هستی شناختیمفروضات  - 1

سیوس که در متافیزیک آن بیان شده است تغییر را به عنوان ماهیت جهان معرفی می ومکتب کنف ۀفرض اولی

سیوس می باشد اشاره می کند که آسمان و زمین در وکتاب تغییرها که از بهترین متون پنج گانه مکتب کنف .کند

حوزه . متحد است می کنیم سیستمی یکپارچه و جهانی که در آن زندگی. فرهنگ چینی به معنی کل جهان است

در این فرآیند متحول چیزي در جهان . متحول وجود دارد اي متعالی که همه چیز در آن در یک فرایند سیال و

در میان قوانین اساسی زیر بناي تغییرات محسوس . ها قطعات یک جنبش بدون وقفه هستند آن. ثابت نیست

ی است، که وقتی که اشیاء به حداکثر و نهایت خود می رسند، از آن باز می پدیده ها این یک بنیان اساس

ها  با یک نظم  آن. بنابراین همه چیز در جهان هرگز کامالً تکمیل و یا به پایان نمی رسند). 2008، 6سان(گردند

این نیرو، . کیهانی استآنچه که آسمان و زمین می نامد در واقع جهانی با نیروي . نهایت در حرکتندمشخص تا بی

تائوي آسمان و زمین همانی است که غربی ها آن را متافیزیک می نامند . است )Tao(7سیوس تائو واز نظر کنف

هاي کیهانی آسمان و زمین اشاره به اصل نیرو تائوي .که از هستی شناسی و کیهان شناسی تشکیل شده است

به طوري . مه چیز در این سیستم به طریقی به هم ارتباط دارنده. دارد که همه چیز در تمکین و اطاعت آنها است

موجوداتی است که در این  ۀقابلیت ها و ارتباطات هم ۀ همۀکه همه چیز از یک منبع خلق شده اند که ریش

انسان تنها یکی از موجوداتی است که در طول تکامل طبیعی و بی پایان این مولد خلق شده . جهان وجود دارند

این فرآیند بی وقفه و مداوام جهان، ما پژواکی از این فرض بنیادي را در می یابیم که جهان یک کل  در. است

هر جنبش جداگانه اي وجود خود را از یک واحد که از کل تفریق شده . تفکیک ناپذیر است و همتحد، تقسیم نشد

از آنجا که چیزي غیر از . تقسیم شودهر چیز قابل تقسیمی باید با چیزي غیر از خودش . است، مرهون می باشد

هیچ تمایز و تفاوت مطلقی وجود ندارد، همه چیز . کل وجود ندارد واحدي جدا از کل نمی تواند وجود داشته باشد

دلبند روا ( بنابراین همه چیز واحد یا یک می باشد. به طور مداوم به چیز دیگر تغییر پیدا می کنند

  .)1393،سبحان

  

                                                           
6 -Sun 

در آیین کنفسیوس  به شیوه درست فعالیت انسانی و رفتار با فضیلت  در جهان اطالق می شود  همچنین تائو تائو  -7 

        .اصل و اساس جهان است
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  به عنوان دانش بشریت)  ren( 8رن:  اسیفرض معرفت شن - 2

همچنین کسب مهارتهاي درونی نیز . سیوس، درك شناختی از ساختار داده هاي عینی نیستودانش نزد کنف

طور که  دانش آن. بلکه اساساً درك و حاالت روانی فرد و احساسات درونی فرد براي انسان بودن است. نیست

اصلی انسانیت جدا باشد، در خدمت هدفی ناچیز است و چیزي جز، تزئینی سیوس می گوید اگر از جریان وکنف

براي تائوي . بنابراین جستجوي دانش با جستجوي انسانیت ارتباط دارد. این معنی رن است. محسوب نمی شود

 )انجه(اعتقاد و باور به رن اساس تائو از بهشت . انسان، این طریق انسان بودن بر اساس هماهنگی با جهان است

بنابراین تائو انسان است که . ، همچنین بر رن استوار است)که متوجه تائو از بهشت است( اصل تائو از انسان. است

استفاده از عقل به ماهیت امور نفوذ می کند، یک شخص براي رسیدن به تکامل شخصی باید چیزهاي  با ترویج و

  ).94:1395، رحیمی نسب( سهیم می شودزیادي انجام دهد و با این کار در ساختن یک نظم جهانی 

  

  مفروضات ارزش شناختی -3

  اخالق به عنوان سنگ بناي انسان اجتماعی

او می گوید فرد داراي فضائل ذاتی است که با این  .سیوس ضرورتاً انسان موجودي اخالقی استونزد کنف

به . طرف آسمان یا خدا اعطا شده استفضائل ذاتی رو به جلو حرکت می کند و باید بداند که این فضائل ذاتی از 

. همین دلیل است که انسان بر این بستر قادر به کمال یابی و تبدیل شدن به با ارزش ترین موجود در جهان است

  .کارگیري تائو آسمان را دارده عالوه به همین دلیل است که آنها ظرفیت شناختن رن، تائو انسان و به ب

تنها با رسیدن به نهایت اخالقی، انسان قادر به درك ماهیت واقعی و . چیز از اخالق می آید ۀهم ریشۀ

کید می کند که با انتخاب و تالش است که افراد یاد می گیرند انسان أسیوس توکنف .دسترسی به تائو انسانی است

ادعا می کند که در ذات، انسان ها شبیه هم هستند اما در عمل در پهنه گسترده اي از هم  کنفوسیوس. باشند

با این حال . بنابراین او معتقد بود که هرکسی توانایی امیدوار کننده اي براي اخالقی شدن دارد. جدا می شوند

ه از هر فرد ممکن است حاصل ۀبدون یادگیري، قطعاً غیر ممکن است و با توجه به تفاوت سطح تالش، نتیج

  ).95:1395، رحیمی نسب( متفاوت باشد

  

  سیوسومدل انسان ایده آل در مکتب کنف):  sage( 9سیج

                                                           

رن در آیین کنفسیوس مفهمومی کلیدي و بیانگر آرمان کنفسیوس در تربیت انسان، شکوفاندن استعداد هاي  -8

   تانسانی و تعالی بخشیدن به شخصیت فرد اس

کسی که ممکن است  .کسی است که متوجه بشریت و اخالق است. است مدل انسان ایده آل در مکتب کنفسیوس -9

   .به باالترین شأن از انسانیت برسد
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کسی که ممکن  .کسی است که متوجه بشریت و اخالق است)  sage(به عنوان مدل ایده آل انسان سیج 

سیج نمونه اي از تائو . و ارزش انسان است این واقعیت که رن نماد ماهیت.است به باالترین شأن از انسانیت برسد

تعدیل و هدایت این ماهیت بین آسمان و زمین با دسترسی به باالترین حد دانش از تائو و  ۀانسان است که وظیف

سیج قادر به کشف عمق و بررسی چشمه هاي  : سیوس در کتاب تغییرات می گویدوکنف .از آسمان و زمین را دارد

طریق ژرفا یعنی کشف پیچیدگی آنچه که پنهان است و به قالب انداختن آنچه که در عمق پنهان است، تنها از 

   ).1383، قرایی( نهفته است قادر به رسیدن؛ آنچه که در دور دست است، می باشیم

  

  مرور پیشینه ها

رهبري داند که تحت  را نظامی می کنفوسیوسرستمیان در مقایسه دیدگاه فارابی و کنفوسیوس، نظام فلسفی 

رساند و رسیدن انسانی را به سعادت بۀ الت نظري و عملی نایل شده است و می تواند جامعاانسان فرزانه اي به کم

  ).1391،رستمیان( داند تربیت و رسیدن به کمال می به مقام را در گرو

انسانی معرفی می سیوس را وقرایی در بررسی انسان آرمانی از منظر مکاتب خاور دور؛ انسان آرمانی مکتب کنف

  ). 1382،قرایی( کند که توازن و هماهنگی با جهان رسیده است و در سایه این هماهنگی به سعادت می رسد

سیوس را مکتبی معرفی می ونورانی جورجاده در مقایسه آرا خواجه نصیر و عالمه طباطبایی با کنفوسیوس؛ کنف

آزادي و مسئولیت فردي و اجتماعی در این جهان توجه  کند که ضمن توجه به اخالق و زندگی اخالقی، بیشتر به

  ).1390،نورانی جورجاده( دارد

سیوس و منسیوس نتیجه می گیرد که هر دو فیلسوف بر ودلبند روا سبحان در در بررسی انسان از منظر کنف

معی را براي تربیت ارتباط مطلوب انسان با کائنات و جامعه رو را الزم دانسته و از این رهگذر برنامه کامل و جا

  .)1393،دلبند روا سبحان( انسان ارائه می دهند

سیوس می باشد و از نظر حکیم چینی وررسی پیشینه ها نشان می دهد که تربیت  امري  ضروري در مکتب کنفب

سیوس بر تربیت اجتماعی می باشد و کسب دانش وهمچنین تاکید کنف. تربیت الزمه اصالح جامعه می باشد

  .دگیري را امري ضروري براي رسیدن به توازن و هماهنگی با جهان می دانددانش و یا

 

  

  روش تحقیق

به این معنا که در مقام توضیح و . این تحقیق با رویکرد و روش پژوهش تحلیلی و استنتاجی انجام شده است

از روش تحلیلی این آیین هاي فلسفی چنین در یافتن مفروضهو همسیوس وکنفآیین تبیین مفاهیم و مبانی 
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ها از روش و در مقام کشف داللت) هستی شناختی، معرفت شناختی و ارزش شناختیشناخت مفروضه هاي (

هاي اصیل ها و برشمردن ویژگیروش تحلیل به یک معنا ناگزیر از توصیف مفهوم .استنتاجی استفاده شده است

پاره پاره یا روش توصیف جامع از زبان که طی آن به تواند با استفاده از روش تحلیل این امر می. استیم هاآن مف

ها با یکدیگر بررسی می شود، انجام گیرد و مفهومی و روابط مفهوم شف جغرافیاي منطقی مفهوم ها، شبکۀقصد ک

عبارت روش استنتاجی نیز  ةتعریف ساد ).134 : 1389باقري، سجادیه و توسلی، ( به روشن بینی تفکر بینجامد

هنجاري یا توصیفی ). توصیفی، هنجاري(و رسیدن به نتیجه ) توصیفی، هنجاري(اده از مقدمات استف: است از

در این روش فرد یک موضع . شودمشخص می) عملی یا نظري(رود که به کار می یبودن با توجه به نوع قیاس

داللتهایی استنتاج می کند آن از  را مبنا قرار داده و) یک مکتب یا منظومۀ فکري یک صاحب نظر(فلسفی 

  ).1387همان، و کومبز ودنیلز، (

  یافته ها

ي یادگیري ااهداف یادگیري مادام العمر، محتو از مطلوبیبه ما درك سیوس وآموزش مکتب کنف ۀفلسفتحلیل 

مرکز و انسان را به عنوان کنفوسیوس  .مادام العمر و استراتژي ها و روش هاي یادگیري مادام العمر، ارائه می دهد

محور فرآیند یادگیري در نظر می گرفت که به طور قابل توجهی از ایده هاي کنونی یادگیري مادام العمر متفاوت 

 .امروزه عبارت یادگیري مادام العمر مربوط به گسترش رشد اقتصادي از طریق تغییر در نظام آموزشی است .است

، 10لینگرند(افی است که سیاستگذاران ترسیم می کنند انسان به عنوان ابزار و وسیله اي براي رسیدن به اهد

2002: 55.(  

چوب نظري بهنگامی را ارائه می کند که براي یادگیري مادام العمر در سراسر سیوس چهارومکتب فلسفی کنف

یادگیري در طول زندگی اتفاق می افتد، به عبارت دیگر هر شکل از : اذعان دارد ، این مکتبزندگی نیاز است

این درك که یادگیري نه تنها باید مادام العمر بلکه  .ي و آموزش باید مشمول و به حساب آورده شودیادگیر

  .همچنین به گستردگی زندگی و عمر باشد امروزه قابل پذیرش است

که به  .بنابراین یادگیري مادام العمر در تعریف، یک مفهوم جامع، دور اندیشانه، هنجاري و ارزشمند است

سیوس و شیوه ها و رویکردهاي یادگیري مادام العمر خود در فوق معرفی شده وآموزشی کنف ۀلسفوضوح توسط ف

  ).102: 2002 ،و بوشترم11 توینمن( است

روش استنتاجی به استخراج داللت رویکرد و سیوس از طریق ودر این پژوهش با استفاده مبانی فلسفی آیین کنف

موادي که براي محتواي هر . اصل تربیتی می باشد 4هدفی غایی و نتاج هاي تربیتی پرداختیم؛ که حاصل آن است

می توان این اهداف و اصول به همین رو ؛ اخذ شده اندسیوس وقیاس به کار برده شده از مبانی فلسفی آیین کنف

                                                           
10 - Lengrand 
11 - Tuijnmann and Bostrom 
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. در نظر گرفتکید بر آموزش و یادگیري مادام العمر أسیوس با تورا به عنوان اهداف و اصول تربیتی آیین کنف

مدل ( رسیدن به سیج - 1: سیوسوهدف غایی تربیت در کنف -الف :داللتهاي تربیتی استخراج شده عبارتند از

نهایت ( تحقق تائوي بشري -2سیوسوکنفتربیتی رن آرمان  -1:اصول : ب). سیوسوآل انسان در آیین کنفایده

  . با خود) من( وحدت سیج-4با سایر انسان ها ) من( وحدت سیج -3)اخالق

  لتهاي تربیتی آیین کنفوسیوس براي یادگیري مادام العمردال

  )کنفوسیوسمدل ایده آل انسان در آیین ( رسیدن به سیج: هدف غایی

انسان باید از طریق هماهنگی و توازن با جهان هستی به انسان : سیوسومطابق آیین کنف: هنجاري ةگزار-1

  )1مقدمه( .تبدیل گردد)  سیج(آرمانی 

در گرو فرآیند ) سیج( ن انسان با جهان تبدیل شدن به انسان آرمانیهماهنگی و تواز: نگر مبناییواقع  ةگزار -2

  )2مقدمه( .کسب دانش از طریق یادگیري مادام العمر می باشد

یادگیري مادام العمر به توازن و هماهنگی با  از طریق فرآیند کسب دانش به وسیلۀانسان باید : هنجاري ةگزار-3

  )هدف - نتیجه( .برسد) سیج( ن آرمانیجهان و انسا

کسی که ممکن است به باالترین  .کسی است که متوجه بشریت و اخالق است)  sage(مدل ایده آل انسان سیج 

سیج کسی است در هماهنگی مقدس با جهان و هستی و تحوالتش بی شکل و نماد  .شأن از انسانیت برسد

در هستی است، در این پیوند ماهیت انسان واقعی تحقق پیدا می  پیوسته) من(از آنجا که سیج  .الیتناهی است

را می شناسد بلکه با آن  )یا خداي آسمان( سیج نه تنها تائو آسمان. کند و از این رو به رن تبدیل می شود

هماهنگ و همکاري می کند و با آسمان و زمین تحول پیدا می کند و این یک خویشاوندي کامل بین انسان و 

ست جایی که ماده درون موضوع یا موضوع در ماده بدون مرز با همدیگر به حرکتی تا بی نهایت همراه هستی ا

سیوس این بود وفرض متافیزیکی کنف. هستی است جایگاه سیج باالترین عرصه سطح من تقسیم نشده با. هستند

دانستن قوانین طبیعت و درك انسان داراي پتانسیل  .که انسان بخشی از جهان است و با همه چیز ارتباط دارد

 .با یادگیري مادام العمر خودپروري و تمرین و عمل، این پتانسیل می تواند تحقق پیدا کند. ارزش انسانیت است

درك تائو رسیده است و قادر به برقراري ارتباط با جهان هستی به طور  ۀدر واقع سیج کسی است که به این قل

  ).1382،قرایی( آزادانه است

آیین . این هدف و یک گزارة واقع نگر دیگر به دست آمده اند تربیتی استنتاج در پژوهش حاضر با اتکاي براصول 

مطابق با ماهیت چند بعدي انسان، اهداف مختلف براي انسان را به رسمیت می شناسد و تحقق  کنفوسیوس
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ی که انسانها در جهان چند بعدي که در انسان را با سازوکار یادگیري مداوم و از طریق ایفاي نقش ها و قابلیت های

  .از منظر او انسان هدف یادگیري مداوم است. آن زندگی و تعامل می کنند میسر می داند

  اصول یادگیري مادام العمر در آیین کنفوسیوس

  سیوسورن آرمان تربیتی کنف: 1اصل

  .هدف تربیت انسان باید کسب رن باشد: هنجاري ةگزار-1

به دست آوردن و کسب رن در گرو هماهنگی با جهان از طریق یادگیري و عمل و : واقع نگر مبنایی ةگزار -2

  .کشف قوانین طبیعت، اصول، علل و هدف جهان است

انسان باید با هماهنگی با جهان از طریق یادگیري و عمل و کشف قوانین طبیعت، اصول، علل و : هنجاري ةگزار-3

  )اصل –نتیجه ( .دهدف جهان به کسب رن بپرداز

سیوس تأکید می کند که انسانها از طریق یادگیري و عمل، قادر به کسب دانش قوانین طبیعت، اصول، وکنف

سیوس همان رن است وعلت و هدف جهان خواهند بود و این به معناي کسب دانش مطلق است که به استناد کنف

وسیله فعالیت هاي روزمره و به طور منظم از ه بسیوس وکه بر اساس نظر کنف .که شأن دهنده تائو انسان است

 ۀهم. طریق اقداماتی شامل عشق، خیرخواهی، تربیت فرزند نیک، وفاداري، اعتماد و نزاکت نشان داده می شود

سیوس رن را در تائو وکنف. این ویژگی ها در رن ریشه دارند و در باالترین شأن متوجه ماهیت واقعی انسان است

او می گوید اگر کسی آموخت که به  .ین شأن و مقام به عنوان یک پایان و بی نهایت قرار می دهدانسان در باالتر

براي او بدون  انسانیت، مردم  .تائو انسان در صبح تحقق ببخشد، هرگز از مرگش در همان شب پشیمان نمی شود

. ی فضیلت در جهان استسیوس حد الهوبا این وجود، رن، دانش گفته شده توسط کنف. تهی و گستاخ  هستند

فرآیند کسب و دانش از طریق آموزش و یادگیري مادام العمر، شدن پلکانی حالتی از انسانیت است، توسعه 

سیوس معتقد است که کلید یکپارچگی طوالنی مدت وکنف .زندگی است ةشخصیتی متعادل و متوازن در یک دور

  ).94:1395، رحیمی نسب( فکر مداوم استجهان، جهانی که مداوم در حال تغییر سریع می باشد، ت

  

  )نهایت اخالق(تحقق تائوي بشري: 2اصل

  .سیوس انسان باید به تحقق تائوي بشري بپردازدومطابق آراي کنف: ه هنجاريةگزار-1

  .تحقق تائوي بشري در گرو پرورش و بسط آن از طریق یادگیري مادام العمر می باشد: واقع نگر مبنایی گزارة -2
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  .انسان باید از طریق آموزش و یادگیري مادام العمر به تحقق تائوي بشري بپردازد: هنجاري ةگزار-3

تنها با رسیدن به نهایت اخالقی، انسان قادر به درك ماهیت واقعی و . همه چیز از اخالق می آید ۀریش

الً از آن آگاهی ندارند، این اگر چه انسان ها پتانسیل تحقق تائو بشر را دارند، معمو. دسترسی به تائو انسانی است

پتانسیل بدین سان نیاز به پرورش و بسط داده آن از طریق آموزش و یادگیري مادام العمر دارد  و به منظور درك 

کسی بدون یادگیري و آموزش . و فهم تائو انسانی، شخص باید یاد بگیرد، و با یادگیري بسط و رشد پیدا می کند

من با دانش متولد نشده ام، من مشتاق به یادگیري با : سیوس اظهار می داردوکنف. دقادر به داشتن تائو نمی باش

در . هدف از یادگیري خودپروري است براي تحقق بخشیدن به ماهیت واقعی اخالق  است. سعی و کوشش بوده ام

اي همه خود پروري یک وظیفه اساسی بر: سیوس نوشته استوکنف» آموزش بزرگ«آغاز یکی از آثار کالسیک، 

  ).95:1395،رحیمی نسب(ز فرزند شاهان تا مردم معمولی است، ا

  

  با دیگر انسان ها) من(وحدت سیج: 3اصل

  .سیوس انسان کامل و اخالقی باید با دیگر انسان ها وحدت داشته باشدومطابق آراي کنف: هنجاري ةگزار-1

رسیدن به وحدت با سایر انسان ها در گرو فراتر رفتن از قلمرو خود از طریق یادگیري : واقع نگر مبنایی ةگزار -2

  .مادام العمر می باشد

  .انسان کامل و اخالقی باید از طریق یادگیري مادام العمر به وحدت با سایر انسان ها برسد: هنجاري گزارة-3

وحدت و ارتباط با دیگران را باید . دیگر انسان ها وحدت دارد یک انسان اخالقی، انسانی است که با ۀنمون

او . سیج در این جا و در جهان کنونی زندگی می کند .مردم از طریق  یادگیري مادام العمر و پرورش به آن برسند

به عبارت دیگر . دیگر انسان ها  است که با آن ها متحد می شود ةبا فراتر رفتن از قلمرو فردي و ورود به حوز

سیج نه تنها غیر قابل تقسیم از جهان است بلکه در خارج ار آن هم گسترش می یابد تا با دیگر انسان ها متحد 

نی بنابراین سیج یعنی شاه خود بودن یع. سیج نه تنها متکی به خود، بلکه دیگران را نیز تعلیم می دهد. شوند

دیگران را هم دیدن یعنی منافع خود را با دیگران یکی دیدن یعنی قلب خود را در خدمت دیگران و کل بشریت 

  ).105:1382، قرایی( دیدن است

  

  با خود) من( وحدت سیج: 4اصل
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سیوس انسان کامل و اخالقی باید با خود به وحدت رسیده و تناقضی بین ومطابق آراي کنف: هنجاري ةگزار-1

  .و عقلش نباشد احساس

رسیدن به اتحاد با خود و نداشتن تناقض بین احساس و عقل در گرو یادگیري مادام : واقع نگر مبنایی ةگزار -2

  .می باشد و کسب دانش العمر

  .انسان کامل و اخالقی باید از طریق یادگیري مادام العمر به وحدت با خود برسد: هنجاري ةگزار-3

همه کس تناقض بین احساس و عقل بین قلب و ذهن . و خود یک واقعیت است هر کس خود  ایده آلی دارد 

با این حال سیج یعنی رسیدن به سطحی که اتحادي بین آرمان و واقعیت رسیده باشد یعنی . را تجربه می کنند

من تقسیم نشده با . غلبه بر تعارض بین عقل و احساس، قلب و ذهن و تبدیل به یک وجود متوازن شدن است

با باقی ماندن . هان، و من متحد با دیگر انسانهاي دیگر، به طور نزدیکی با یگانگی اتحاد من با خود بستگی داردج

بلکه به طور طبیعی با چشم با گوشی که می شنود با . در این سیج نیازي به اجبار براي رفتن به سمت تائو ندارد

سیج کسی است که متوجه ماهیت . را انجام می دهد دهانی که می خورد و با قلبی که احساس می کند این کار

  .واقعی انسان است و به  عرصه اي از هماهنگی می رود که تثلیث حقیقت، خوبی و زیبایی را نشان می دهد

سیوس مراد از  انسان شدن است و به دنبال کمال از طریق صمیمیت و همدلی با وسیج در نهایت مکتب کنف

  .فاده از دانش رن و در شادي واقعی زندگی کردن استجهان همراهان و خود با است

سیوس و پیروانش معتقدند که از طریق یادگیري  مادام العمر و خود پروري می توان به این مدل ایده آل وکنف

  ).2008سان، (تحقق بخشید 

بنابراین  . کیهان، طبیعت، اجتماع و خود:سیوس انسان ها در جهان هاي  مختلفی زندگی می کنند وبراي کنف

. انسان نیاز به یادگیري براي زندگی کردن با هر واقعیتی است تا به درك ماهیت واقعی و کامل انسان  بودن برسد

  .سیوس می گویند نه تنها مادام العمر بلکه در گسترده زندگی باید یاد بگیریمومکتب کنف

در اینجا هدف مادام .زودگذر  می شود سیوس می گوید کسی که هدف مادام العمر  ندارد دچار اهداف وکنف

العمر  به معنی هدف و پایان نهایی انسان بودن است که باید تالش کند در طول عمر به درك آن برسد  و منجر 

اهداف زودگذر اشاره به اهدافی است که در واقع هرگز منجر به . به لذت بردن از معناي واقعی شادي است

به جاي رضایت و شادي واقعی،آنها منجر به یک نگرانی و .  ی اگر تحقق بیابداحساس رضایت واقعی نمی شود حت

میل قانع نشده از انواع مختلف دیگر اهداف ناشی  از گذشت زمان، شرایط تغییر، نیاز به تغییر و انتقال مکان می 

  .)99:1395، رحیمی نسب( شوند

سیوس دقیقاً وکالم و سخن کنف.و رفتن است هدف و کارکرد یادگیري مادام العمر، بی وقفه در حرکت بودن 

نکته اي که  .به تصویر می کشد 1970دالیل جنبش تاریخی و تحوالت آموزش و یادگیري مادام العمر را از سال 
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 سیوس به یادگیري مادام العمر در محاورات بین المللی ارزش فراوانی داردوباید گفت این است که چشم انداز کنف

سیوس داراي کاربردي بسیار مهمی براي فهم معنا، عمل و وه آموزشی مکتب کنففلسف). 2001سان، (

  .سیاستگذاري ما در حوزه یادگیري مادام العمر را دارد

  

  نتیجه گیري

انسانی  ؛داردر مرکز یادگیري قرار د سیوس فرد یادگیرندهوکنف با نگاهی تحلیلی می توان دریافت که در آیین

آنچه که یاد می گیرد را به هم ارتباط می دهد و در  مداوم، یادگیري را انتقال می دهد وکه آگاهانه و به طور 

این روابط به طور مداوم . خدمت خود، خانواده، جامعه و جهان بدون غفلت از رشد هر بخش از کل به کار می برد

سیوس وکنفآیین عالوه ه ب. از طریق یادگیري تبدیل می شوند با اتصال و ارتباط به همدیگر به شکل جدیدي،

همچنین به ما کمک می  .در نظر گرفتیادگیري  را به عنوان جامعۀجامعه داراي این داللت است که می توان 

جهانی در حال حاضر توسط شرکت هاي غارتگر و حکومت  ۀکند تا آگاهانه درك کنیم که چرا و چگونه جامع

تا ما ساختار یافته ایم ین به ما نشان می دهد که چگونه همچن .هاي تحت تسلط عقالنیت ابزاري هدایت می شود

. از گسترش اجتماعی و روشنگري ها و توانمندي هاي عمیق تاریخی جلوگیري کنیم و خود را محدود سازیم

هر یک از وضعیت ها، و بررسی محدودیت هاي دعوت به اندیشیدن سیوس از یادگیري مادام العمر ودیدگاه کنف

مطابق . یادگیري مادام العمر براي ایجاد جهانی هماهنگ تر و متعال براي زندگی کردن استفلسفه ها و منطق 

سیوس ماهیت چند بعدي انسان را، اهداف مختلف انسان را واستلزامات استخراج شده از مبانی فلسفی آیین کنف

قش ها و قابلیت هاي که به رسمیت می شناسد و تحقق انسان را از طریق یادگیري مادام العمر از طریق ایفاي ن

انسان هدف یادگیري مادام العمر است،  .انسانها در جهان چند بعدي که زندگی و تعامل می کنند میسر می دارند

سیوس و شیوه هاي یادگیري مادام العمر به عنوان یک چهارچوب وبنابراین مالحظه فلسفه آموزشی مکتب کنف

سال پیش تا کنون به آن عمل  2500ر کلیدي است زیرا که از مفهومی آینده نگر براي آموزش و پرورش معاص

   .شده است و تا امروزه درس هاي براي آموزش و یادگیري به همراه دارد
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، )1387(تحلیل مفهومی، ترجمه خسرو باقري : پژوهش فلسفی). 1991( .و دنیلز، لو روي بیکومبز، جرالد آر 

  سمت: شناسی مطالعات برنامه درسی، تهرانمجموعه مقاالت روش

ادیان و مذاهب و عرفان، هفت .سیوس نگاهی از فرازوآیین کنف). 1388(علی؛ شاکرنژاد، احمد موحدیان عطار، 

  97-116،صص 43آسمان، شماره 

تحلیل و تطبیق اندیشه و آراء تربیتی سه دانشمند بزرگ خواجه ). 1390( نورانی جورجاده، ام البنین
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  .گرایش آموزش و پرورش تطبیقی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه عالمه طباطبایی
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 رویکرد فمنیسم به آموزش و یادگیري مداوم 

  

  2، مریم پاپازاده1مولود سعوه

  

  چکیده

باتوجه به  روش پژوهش .باشدمیرویکرد فمنیسم به آموزش و یادگیري مداوم هدف پژوهش حاضر، بررسی 

م، ها نسبت به آموزش و یادگیري مداوموضع فمنیست. تحلیلی است -موضوع از نگاه تحلیلی، روش توصیفی

تالش براي ابراز . هاي تحمیل شده به زنان استهاي برابر و رفع تبعیض و دوگانگیآموزش براي تحقق فرصت

هاي مختلف جامعه از وجود نیمی از اعضاي جامعه و تعلیم و تربیت آنان در جهت نقش انکارناپذیر زنان در عرصه

توان به را می هافمنیست منظر از مداوم ادگیريی و آموزش از جمله اهداف. هاي مهم جوامع  امروزي استرسالت

-آموزشی، به روز کردن انواع توانایی هايموقعیت به دستیابی زنان سازيتسهیلرفع تبعیض، : شرح ذیل بیان کرد

بودن، افزایش  بهترین براي ها، عالئق، دانش و کارایی و توانمندي آنان، یافتن مشاغل مناسب براي زنان، ترغیب

زنان براي تفکر در مورد خویشتن و مقابله با انواع هنجارهاي فرهنگی، کاهش فقر، رشد درآمد و کارآیی توانایی 

آموزش  با نگاهامیدوارند که زنان به وسیله تعلیم و تربیت  هافمنیست .تصادي و عدالت اجتماعی براي زنان استاق

ودشکوفایی و تحقق خویشتن دست یابند تا مداوم به مشارکت اجتماعی پویاتر، اعتماد به نفس، خو یادگیري 

  .محور و مورد قضاوت واقع شدن توسط این استانداردها را به کناري نهند بتوانند استانداردهاي مرد

  

  فمنیسم، آموزش زنان، آموزش و یادگیري مداوم: کلیديواژه هاي 

  

  مقدمه

ت ولی در عین شعار یکسان بودن تعلیم و تربیت تعلیم و تربیت از دیرباز تا کنون کانون توجه همه جوامع بوده اس

هایی مواجه گشت و در این رهگذر همیشه بین مندي از آموزش همگانی با کاستیبراي همه، توجه به زنان و بهره

هایی بود که در پاسخ اعتراضی به رویکرد فمنیستی یکی از جریان. گیردبندي صورت میتربیت مرد و زن اولویت

هایی درباره زندگی اجتماعی و یافته و پهن دامنه از ایدهنظریه فمنیستی نظامی تعمیم«. ل گرفتاین فرایند شک

: محور استاین نظریه به دو لحاظ زن. محور شرح و بسط یافته استاندازي زنتجربه انسانی است که از چشم

این نظریه درصدد توصیف و  هاي زنان در جامعه است؛ دومها و تجربهنخست سرآغاز تمام تحقیقاتش موقعیت

                                                 
 )نویسنده مسئول( moloodsaveh@gmail.comدانشگاه شاهد تهران، دانشجوي دکتري فلسفه تعلیم و تربیت،  .1
 m.papazade@yahoo.comران، دانشجوي دکتري فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه شاهد ته. 2
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زنان نقش عمده و بسزایی در جامعه ). 329:1389ریتزر، (» انداز متمایز زنان استارزیابی انتقادي جهان از چشم

اي از این رو با در نظر گرفتن نیاز زنان به تحصیل و اشتغال از سوي دیگر و اهمیت توجه به نیازها و انگیزه. دارند

اي در تحقق رفاه خانواده، فرزندپروري، بازدهی ي سالمت جسمی و روانی که سهم عمدهآنان براي حفظ و ارتقا

دختران محور پیشرفت و توسعه  و زنان تربیت و تعلیم 1هابه عقیده فمینیست«. شغلی و پیشرفت جامعه دارد

هش فقر، رشد تعلیم و تربیت این قشر از جامعه موجب توانمندسازي آنان شده و از سوي دیگر موجب کا. است

دهد که رابطه شواهد نشان می. گردددرآمد، کارآیی اقتصادي و عدالت اجتماعی و دموکراسی در جامعه می

مستقیمی بین تحصیالت زنان و دختران و افزایش درآمد آنان، بهبود سالمت و تغذیه خانواده و کودکان و 

-موفقیت زنان در نقش).  129و  128، صص 2010، 3و یونیسف 2یونسکو( تال به ایدز وجود داردپیشگیري از اب

ها را با مشکل مواجه کرده است، نیاز به نوعی آموزش یابی آنکه هویت... هاي مادري، نقش شغلی و همسري و 

تواند در حل آموزش و یادگیري مداوم می. هاي متفاوت پاسخ دهددارند که بتواند به تمامی تقاضاهایشان در نقش

گردد و ریگر باشد زیرا تعلیم و تربیت عنصري آگاهی دهنده و رهایی بخش براي زنان محسوب میاین تعارضات یا

معتقدند که زنان در رشد و ها فمینیست«. نمایدشان میبه زنان کمک شایانی جهت فائق آمدن به مشکالت

خانه : ا عبارتند ازهتاین محدودی. ها فائق آیندتوانند برمحدودیتپیشرفت اقتصادي نقش اساسی دارند و می

هاي زودهنگام و اجباري، ناتوانی در رسیدن به عدالت، مذهب، فرهنگ سیاسی، جنسیت و داري، ازدواج

، محدودیت در جابجایی و انتقال مکان، خشونت علیه زنان و دختران، درآمد پایین زنان، بارداري و زایمان، فقر

). 13-6، صص 2013، 4برادشاو(فی و جنسی علیه زنان و غیره عاطهاي فیزیکی، هاي اجتماعی، خشونتنابرابري

هاي معاصر بر تعلیم و تربیت بزرگساالن بسیار فمینیست. اي هستندهاي انسانی در هر جامعهزنان نیمی از سرمایه

. نددانتاکید دارند و جهت رسیدن به این دگرگونی اجتماعی انواع اقدامات سیاسی و آموزشی را الزم و ضروري می

تشویق زنان براي تالش جهت آموزش و تعلیم و تربیت به منظور افزایش هوش، فهم، عقل و خرد و قوه درك آنان 

عبارتی تعلیم و تربیت به عنوان به . است و در واقع تعلیم و تربیت هدف اولیه و اصلی جنبش فمینیستی است

،صص 1984، 6هوکز(مامی زنان است گردد و این نیازي براي تبراي زنان محسوب می "5تمرین آزادي"

هایی جهت یادگیري براي تمامی افراد جامعه در اي است که فرصتجامعه آموزشی تصویري از جامعه ).115و114

شود تا هایی است که به کار گرفته میآموزش مداوم شامل تمامی استراتژي. هر کجا و در هر سنی که باشند دارد

آموزش مداوم یک پروسه مداوم و همیشگی . گیري از طریق زندگی ایجاد نمایدهایی براي افراد جهت یادفرصت

شود، بازتابی از نامیده می ٧)LLL(آموزش مداوم که به اختصار . دارد یادگیري است که در طول زندگی جریان

خصوص اي در دولت انگلستان بیانیه. مدت باشد موزش فعال است که باید هدفمند و طوالنیآدرك یادگیري و 

-روش. ایمما بر آستانه عصر جدید ایستاده :کندصادر نموده است که چنین بیان می 1998آموزش مداوم در سال 

                                                 
1feminists 
2 UNESCO  
3 UNICEF 
4 Bradshaw 
5 the practice of fredom 
6 Hooks 
7 Life long learning 
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ها هاي معمول، آشنا و قدیمی براي انجام کارها در حال ناپدید شدن است، مشاغل در حال تغییر است و آن

باید  گونه انتخابی نداریم امادانیم که حق هیچما خود می. باشندهاي جدید براي جهان فردا مینیازمند مهارت

ماده سازیم، که کلید موفقیت در این زمینه در تعلیم و تربیت براي تمامی افراد خود را براي این عصر جدید آ

براي . سنی کلید اصلی این معما است هر براي و جا همه در جامعه افراد همه آموزش مداوم براي. خواهد بود

شدن با به منظور سازگار. حصیلکرده هستیمجامعه پایدار و اگاه ما نیازمند نیروي کار به روز و ت دستیابی به یک

توانیم ما نمی. طریق زندگی روي می آورندتغییرات سریع ما باید مطمئن شویم که افراد به آموزش و یادگیري از 

فراد جامعه هستیم وري و اگاه بودن تمامی اما نیازمند خالقیت، نوآ. تنها به گروه اندکی از نخبگان متکی باشیم

)DFEE، 1998( . حال مسأله این است وقتی آموزش و یادگیري مداوم براي تمام اقشار جامعه تعریف شده است

توانند از این وع آیا زنان میهمه افراد جامعه است، براي شگرفی در عرصه تعلیم و تربیت هاي و داراي پتانسیل

؟ بر این توانند از این نوع آموزش برخوردار شوندها در راستاي چه اهدافی مید و فمنیستآموزش برخوردار شون

  :اساس پژوهش زیر در صدد پاسخ به سؤاالت زیر است

  

  هاي پژوهشسؤال

  ؟ است چگونه مداوم یادگیري و آموزش به هافمنیست موضع .1

  چیست؟ یادگیري و آموزش به فمنیستی رویکرد هايداللت .2

  چیست؟ هافمنیست منظر از مداوم یادگیري و زشآمو اهداف .3

  

  روش پژوهش

  . تحلیلی است - روش تحقیق باتوجه به موضوع از نگاه تحلیلی، روش توصیفی

  

  فمنیسم

زن «او در ذهن خود . سوسیالیست فرانسوي، در اوایل سده نوزدهم ابداع کرد ١فوریه واژه فمنیسم را فوریه شارل

اي استوار بر همکاري و م جامعه را دگرگون سازد و هم خود به دست جامعهکرد که هي را تصور می»جدید

بر بسیاري از زنان تأثیر گذاشت و رهایی نظریات او . پوشی و سودجویی، دگرگون گرددهمیاري، به جاي چشم

 وزه عام ودر حال حاضر، فمینیسم به عنوان یک آم .)1385روباتام و صباغی، (فردي را با رهایی جامعه تلفیق کرد 

. گیردهاي متفاوت و احیانا متعارضی را در بر میها و خط مشیها، نظریهسیاسی، دیدگاه -یا جنبش اجتماعی

همین امر، حتی به اعتراف طرفداران فمینیسم، باعث دشواري ارائه تعریفی جامع از این واژه گردیده است، تا آنجا 

                                                 
1
 Charles Fourier 
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هاي ها و سیاستتوان بدون در نظر گرفتن نظریها وجود این، میب. اندخی چنین تعریفی را ناممکن دانستهکه بر

هاي فمینیستی به فهمی از این واژه نائل آمد، هر چند این مشترکات تباین، با تاکید بر مشترکات نحلهراهبردي م

این هاي فمینیستی در رسد تمامی نحلهبه نظر می. صرفا در حد اصول و مفروضات اولیه یا اهداف غایی باشند

-رضایت بخش نبوده و باید به گونه نقطه اتفاق نظر دارند که مناسبات موجود میان دو جنس در خانواده و اجتماع

اي تغییر یابند که زنان بتوانند به طور دلخواه بر زندگی خود کنترل داشته باشند و در نتیجه، امکان و فرصت 

ثار نظري بخش عمده اي از آ. د به دست اورندی خوهاي انسانفعلیت بخشیدن به تمامی قابلیتبیشتري براي 

این دو پدیده متمرکز فمینیستی بر دو محور تبیین علی نابرابري و ستم جنسی و معرفی راهبردهایی براي محو 

 جنسیت با انسانی موجود معناي به 1"فم"فرانسوي،  زبان واژگان فرهنگ در. )11:1382بستان، (گردیده اند 

: است شده تعریف چنین 4فمینیسم فرانسوي، لغت فرهنگ در. است 3فمیال التینی و ریشه 2ینفمین ریشه با مؤنث

 کسی به فمینیست 5دلمار روزالیندا تعریف اساس بر ."است جامعه در زن نقش و طرفدارگسترش که آیینی"

که  دارند صیمشخ آنان نیازهاي. هستند تبعیض گرفتار جنسیت دلیل به زنان باشد معتقد :که شودمی اطالق

 سیاسی و اقتصادي اجتماعی، نظام در ماند و الزمه ارضاي این نیازها، تغییر اساسینادیده گرفته و ارضا نشده می

فمینیسم در دوره هاي مختلف تاریخی اوج هایی داشته است که اغلب از آنها . )7، ص1388حسینی، (  است

  .تحت عنوان موج هاي سه گانه یاد می شود

 : از ویژگی هاي مهم آن. به تقریب از اوایل قرن نوزدهم تا اوایل قرن بیستم ادامه یافت: موج اول

به جاي محدود شدن به جنبه هاي حقوقی و سیاسی؛ در فمینیسم فرهنگی نظر بر آن است  گرایش فرهنگی -

طرفداران این  بر این اساس،. که وضع زنان در عرصه گسترده تر فرهنگی باید مورد توجه و تغییر قرار گیرد

  .جنبش کوشیدند براي نهادهایی فرهنگی مانند دین و خانواده، جایگزین هایی در نظر بگیرند

، به جاي تکیه بر عقالنیت و عقل گرایی؛ بر این اساس به جاي آنکه زنان بکوشند از خود، وجهه گرایش عاطفی-

در این میان زنان با . نهفته خود روي آورنداي عقالنی بسازند تا به مردان شبیه گردند، باید به استعدادهاي 

عواطف ویژه خود، دسترسی ویژه اي به دانش دارند و به همین دلیل بسیاري از نکات در روابط بین فردي، مورد 

  . توجه زنان قرار می گیرد، در حالی که مردان به آنها توجه نمی یابند

بر این اساس، زنان نسبت به مردان، . برابري زنان و مردان، به جاي اصرار بر توجه به توانایی هاي ویژه زنانو -

از میراث اخالقی و فرهنگی متفاوتی برخوردارند که می توان اثر آن را در ویژگی هاي خاص آنان، یعنی نقش 

  . دوستی و غم خواري مالحظه کرد مادري و حیات بخشی، همکاري، نوع

جریان هاي فمینیستی در این قرن به موازات دیدگاه . اشته استاز اوایل تا پایان قرن بیستم ادامه د: موج دوم

نظریه فروید، گرایش هاي : عمده ترین این دیدگاهها عبارتند از. هاي فلسفی و علمی مهم این قرن آشکار شدند

  .نوین در نظریه مارکسیسم و فلسفه هستی گرا

                                                 
1 femme 
2
 feminine 

3 femella 
4 feminism 
5 Rosalinda Delmar 
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از مباحث اصلی موج دوم اندیشه هاي انتقاد به روان شناختی فروید، یکی : واکنش علیه نظریه فروید -

از این جهت که فروید نظامی از روانشناسی پدید آورد که نه تنها براي دوگانگی جنسیتی میان . فمینیستی است

فمینیست ها در برابر تمایل زیست . زن و مرد تبیینی به ظاهر علمی یافت، بلکه جنسیت مردانه برتري یافته است

نگی و اجتماعی را اساسی تر تلقی می کنند و بر آنند که آنچه تفاوت روانشناختی شناختی فروید، تفسیر فره

دختر و پسر نامیده می شود، بیشتر ادامه تأثیر فرهنگ مردساالر است که پسران را مردانه و دختران را زنانه رشد 

  .می دهد

نخستین اثر مهم . آشکار شداین گرایش به تبع ظهور دیدگاه فلسفی هستی گرایی : تأثیر فلسفه هستی گرا	-

در «و » براي خود«فمینیستی در بستر این فلسفه از سیمون دو بوار است که به تفکیک دوگونه موجودیت یعنی 

، و »موجودیت براي خود«وي بر این عقیده است که در فرهنگ جوامع بشري، مردانگی چون . پرداخت» خود

رد دیگر ماري دالی است که معتقد است تصویر پدرانه و ف. لحاظ شده است» موجودیت در خود«زنانگی چون 

و . مردانه از خدا، شک آمیز است و این تصویر فراهم آورنده زمینه اي براي فرهنگ مرد محور کنونی بوده است

بخش موجود در الهیات هستی گرا، اصول این  افرادي مانند لتی راسل و رزماري روتر با استفاده از الهیات رهایی

  . ه را در مورد زنان به کار گرفتنددیدگا

. این گرایش در ادامه دیدگاه هایی است که در موج اول متأثر از مارکسیسم بودند: گرایش نومارکسیستی-

محورهایی که به تبع نظریه مارکسیستی، مورد توجه فمینیست ها قرار گرفت، شامل اموري همچون نقش زن به 

از . بوده است... ي و آینده آن، مسئله از خودبیگانگی زن در فضاي خانواده و عنوان کارگر خانگی، خانواده هسته ا

جنسیتی صرف نیستند بلکه دو طبقه اجتماعی اند که  	نظر فمینیست هاي سوسیالیست زنانگی و مردانگی، امور

  . یکی بر دیگري مسلط است

 70و اوایل دهه  60، در اواخر دهه این شکل از فمینیسم، یا یکی از نحله هاي مهم آن: فمینیسم رادیکال	-

این نهضت بر آن است که اساس ستمی که بر زنان می رود، جنسیتی . مطرح شد» زنان نهضت گر«تحت عنوان 

در این دیدگاه، آنچه مورد نیاز است، اتحاد و یک پارچگی زنان براي رهایی از سلطه مردان . است و نه اقتصادي

ختلف فمینیسم رادیکال، بر هویت متفاوت زنان از مردان و اساسی تر بودن از این رو، در گرایش هاي م. است

ویژگی هاي هویت زنانه تأکید کرده اند و از این جهت، بار دیگر مانند فمینیسم فرهنگی قرن نوزدهم، تمایز و 

  . اساسی بودن زن مورد توجه قرار گرفته است

به . فاوت هایی در مواضع فکري پیشین ایجاد کرده استاین موج از اواخر قرن بیستم آغاز شده و ت: موج سوم

  .هاي پساساختارگرایی و پسانوگرایی در این زمینه قابل قبول است طور عمده تأثیر دیدگاه

کتی فرگوسن با . در این زمینه به ویژه دیدگاه هاي فوکو و دریدا قابل توجه است :أثیر پسا ساختارگراییت-

جوامع کنونی، به بحث از دیوان » بهنجار سازي«سلطه گري پنهان در جریان تکیه بر اندیشه فوکو در باب 

به نظر وي در اقشار حاشیه اي جامعه، مانند زنان و سیاه پوستان، قابلیت شورش علیه . ساالري پرداخته است

  . است در این مورد قابل توجه» ساختارزدایی«دریدا نیز با مفهوم کلیدي خود یعنی . جریان حاکم وجود دارد
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انتقاد پسانوگرا به سنت فکري روشنگري، باعث توجه ویژه به کثرت و تفاوت، در برابر : تأثیر پسا نوگرایی-

انتقادهاي پسا ساختارگرایی و پسا نوگرایی به علم و عینیت گرایی مطلق . وحدت رویه و مطلق نگري، شده است

  ).1382باقري، (فمینیستی فراهم آورد  دیدگاه هاينگرانه آن، زمینه گرایشی معرفت شناختی را در 

هاي لیبرال و مارکسیست و فمینیست. دانندها زنان را در موقعیت نابرابر و فروتر از مردان میفمینیستبرخی 

ها، سوسیال فمینیستدر مقابل، گروهی دیگر که رادیکال . هاي سنتی عموما به این نظریه اعتقاد دارندفمینیست

گیرد، به نظریه ستمگري اعتقاد هاي معاصر را در بر میفمینیستي روانکاو و مارکسیست هافمینیستها، فمینیست

نظریه ستمگري زنان را تحت ستم، تابعیت، تحمیل، . دانندآنان تبیین نابرابري را صحیح اما ناکافی می. دارند

زنان از تصمیم ارادي و  به بیان دیگر طبق این نظریه وضعیت متفاوت. دانداستفاده و بدرفتاري مردان میءسو

از  .شود، نه از عواملی چون طبقه اقتصادي و سازمان اجتماعیها ناشی مینگاهانه مردان در سواستفاده از آناآ

هاي ذکر شده آن است که وضعیت متفاوت زن و مرد را فمینیستتوان دریافت که نقطه مشترك تمامی اینجا می

بنابراین باید این نکته را که تفاوت جایگاه زن و مرد با وضعیت طبیعی آنان . دانندناشی از اختالفات دو جنس نمی

هاي بسیاري توسط دانشمندان ها و سنجشآزمایش 1970بدین منظور از دهه . مرتبط نیست، اثبات کنند

نه بود هاي رفتاري اما نتیجه تحقیقات، بیانگر تاثیر شگرف اموزش و فرهنگ بر تفاوت. انجام گرفت فمینیست

به موازات گسترش آموزش و پرورش در جهان، این . )100: 1382روتلیج، ( هاي طبیعیکننده تفاوتنفی

 :هاي فمینیستی از سه جهت بیشترین اهمتام و تأثیرگذاري را در این عرصه داشته است جنبش

توجه ویژه نسبت به ها خواستار حضور گستردة زنان در مراکز آموزشی و  فمینیست: تأکید بر حق آموزش زنان. 1

گیري داشته  لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی، رشد چشم  در چند دهۀ اخیر تحصیالت زنان هم به. این امر هستند

زنان همچنین در باالترین . کند آموزان مذکر برابري می آموزان و دانشجویان مؤنث با دانش اینک تعداد دانش. است

تر از  ها حتی پیشگام کنند و در برخی زمینه ان به راحتی رقابت میهاي علمی، با مرد مقاطع تحصیلی و تخصص

  .هاي فمینیستی در این زمینه است تأثیر جنبش. مردان هستند

ها تنها بر مطالبۀ حق آموزش زنان بسنده نکردند، بلکه از  فمینیست: پردازي در حوزة تعلیم و تربیت نظریه. 2

پردازي نیز  ود وارد کردند و از سوي دیگر، کم و بیش به نظریههاي تربیتی موج سویی نقدهاي جدي به نظام

  .پرداختند

سابقۀ زنان در  بر اثر گسترش آموزش و پرورش و مشارکت بی: ریزي آموزشی ورود به حوزه مدیریت و برنامه. 3

هاي  لسازگاري طبع زنان با شغ. هاي مدیریت آموزشی مهیا گردید مراکز تحصیلی، زمینۀ حضور آنان در حوزه

هاي آموزشی،  هاي فمینیستی بر مشارکت گستردة بانوان در مدارس و مدیریت مرتبط با آموزش و تأکید جنبش

 گیري پیدا کند و تربیتی، رشد چشمهاي آموزشی  موجب شد که حضور معلمان و استادان زن در مدیریت

 ).1391حکمت، (

  

  یادگیري مداومآموزش و 

وزشی نیز بر خالف اموزش رسمی که در مدارس ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان، هاي آممکان براي هدایت فعالیت

ها، اماکن ن عمومی شهري، کتابخانه ها، موزهپذیرد، در اماکسایر موسسات اموزش عالی صورت می ها ودانشگاه
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باشد ت میها و اداراهاي ورزشی و تسهیالت برنامه آموزش مداوم در بخش خصوصی شامل شرکتفرهنگی، باشگاه

عالئق، دانش و کارایی و مداوم یعنی بدست آوردن و به روز کردن انواع تواناییها،  آموزش. ) 2009، 1هاروي( 

نش آموزش مداوم موجب رشد و پیشرفت دا. هاي قبل از مدرسه تا دوران پس از بازنشستگیاز سال توانمندي

ند و به دانش بنیان و در حال تغییر مداوم منطبق ساز سازد تا خود را با جامعهگردیده و شهروندان را قادر می

ویند و بتوانند کنترل بیشتري بر آینده هاي زندگی اجتماعی و اقتصادي مشارکت جصورت فعال در تمامی حوزه

از تعلیم و تربیت را صرف گسترش  یافته بخش عظیمیکشورهاي توسعه. )1996، 2الکر(  خود داشته باشند

انند مداوم هم موزشآ. کنندمعه حرکت مینها به سوي آموزش جااند، به بیان دیگر آ مداوم نموده موزشآ

موزش مداوم به عنوان در واقع آ. کندهاي زندگی آماده میها را براي چالشنراهنماي پزشکی مردم است که آ

توانیم ما می. کند و هسته مرکزي جامعه آینده استرا صادر می 21ورود مردم به قرن  کلید اصلی است که اجازه

بندي کنیم یعنی در واقع همان چهار ستون تعلیم و تربیت تا مردم آموزش را به چهار نوع آموزش اصلی تقسیم

 -3، 4آموزش براي انجام دادن - 2، 3آموزش براي دانستن -1: توسط آن با تغییرات اجتماعی برخورد نمایند

هاي آموزش براي دانستن در سال). 1996، 7یونسکو( 6آموزش براي بودن -4، 5زندگی کردن آموزش براي با هم

در یک . اندگرفت، اما سه آموزش دیگر امروزه بیشتر مورد توجه قرار گرفتهگذشته بسیار مورد تاکید قرار می

اي -ر واقع آموزش وسیلهد. گیرندجامعه آموزشی تمام این چهار نوع آموزش بصورت یکسان مورد تاکید قرار می

در یک نگاه به جامعه . آیدهایی است که توسط تغییرات به وجود میبراي سازگار شدن و مبارزه با انواع چالش

گردد که چهار نوع آموزش در کنار یکدیگر در نظر گرفته شود -آینده، ایجاد جامعه آموزشی زمانی محقق می

یکی : آموزش مداوم شامل دو جنبه اصلی است ).2006تایوان، ، نقل از وزارت آموزش و پرورش 2012لعل، (

هاي متنوع که شامل تعلیم و تربیت است و به منظور ایجاد آموزش مداوم در جامعه است مفهوم بازنگري سیستم

به عبارت دیگر مفهوم آموزش در بافت آموزش مداوم نه . و دیگري مفهوم آموزش در تمامی سطوح زندگی است

باشد بلکه آموزش از طریق درگیر آموزش ساختارمند از طریق مدرسه و تعلیم و تربیت اجتماعی میتنها شامل 

پذیرد هاي داوطلبانه صورت میها و فعالیتهاي فرهنگی، سرگرمیهایی مانند ورزش، فعالیتشدن در زمینه

زندگی خود انجام می دهند تا  هایی اشاره دارد که مردم در طولمفهوم اموزش مداوم به فعالیت ).2012، 8لعال(

، 9فیلد.( دانش و مهارتهاي خود را بهبود بخشند و بتوانند به رقابت درست در زمینه شغلی و زندگی خود بپردازند

  :مفاهیم اصلی انواع مختلف آموزش عبارتند از  .)2001

                                                 
1 Harvey 
2 Luker 
3 Learning to know 
4 Learning to do 
5 Learning to live together 
6 Learning to be 
7
 UNESCO 

8 Laal 
9 Field 
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نوع  این .دهدسازماندهی شده و ساختارمند رخ میآموزش رسمی که این نوع آموزش در یک بافت  -1

گردد مانند مدرك ه مدرك رسمی به فراگیران اعطا میشود و در پایان دورآموزش از قبل طراحی می

 .دیپلم

هایی مهارت هایی طراحی شده به منظور یادگیري است ماننداي که شامل فعالیتآموزش فنی و حرفه -2

 .شودجهت آموختن مشاغل آموزش داده می که

ا خانواده، هاي روزانه زندگی است و در ارتباط بآموزش در نتیجه فعالیت آموزش غیر رسمی که این نوع -3

 )2004، 1تایسوت(ع اموزش در واقع آموزش تجربی است این نو. آیدشغل یا تعامل بدست می

روز، برقراري دموکراسی برتر در جامعه، رفع تبعیض نژادي در آموزش و پرورش، پرورش شهروندان آگاه و به

ریزي بهتر براي شغل افراد، پرورش بهتر زنان و مناسب با شغل افراد و ارتقاي شغلی آنان، برنامهآموزش مداوم 

هاي درون ها و آموزشمادران با آموزش مداوم، برقراري برابري جنسیتی با آموزش مداوم، یادگیري از طزیق برنامه

محافل مطالعه، یادگیري از طریق آموزش و ها و ها، ساختن جامعه از طریق حوزهنسلی، یادگیري از طریق فرهنگ

سوادي از بین بزرگساالن، آموزش کن کردن بیپرورش غیر رسمی، آموزش از راه دور و آموزش بزرگساالن، ریشه

هاي جامعه و ارتقاي سطح آن با آموزش مداوم، هدایت معلمان به عنوان فراگیران مداوم، یادگیري از طریق برنامه

اتحادیه اروپا نیز شش عنصر اصلی استراتژیهاي آموزش مداوم را معرفی نموده ). 2002، 2مد(آموزشی تجربی 

تسهیل سازي دستیابی به  -4منابع مناسب و کافی  -3توجه به نیازهاي اموزشی  -2مشارکت گروهی  -1: است

  ). 2002، و همکاران 3کندال(ترغیب براي بهترین بودن  -6زشی ایجاد فرهنگ آمو -5هاي آموزشی موقعیت

  

  مداومیادگیري  و فمنیسم و آموزش

اي زنان تحصیلکرده و نخبه 6و گلوریا استینم 5، بتی فریدان4فعاالن فمینیستی مشهور مانند کاترین استیمسون

هستند که رسالت آگاهی بخشی به جامعه زنان را بر عهده دارند و در صدد برطرف کردن تبعیض جنسیتی در 

آنان امیدوارند که زنان به وسیله تعلیم و تربیت و آموزش مداوم به مشارکت اجتماعی . تعلیم و تربیت هستند

محور و مورد  پویاتر، اعتماد به نفس، خودشکوفایی و تحقق خویشتن دست یابند تا بتوانند استانداردهاي مرد

بین جامعه زنان و جامعه  آنها اعتقاد دارند که اگر. قضاوت واقع شدن توسط این استانداردها را به کناري نهند

. اي هم براي زنان و هم براي اجتماع بوجود خواهد آمدآکادمیک جدایی و شکاف ایجاد شود، مشکالت عدیده

هایی مخصوص بانوان تاسیس کردند و در کل زنان البته برخی از آنان حالت افراطی در پیش گرفته و دانشگاه

اما در نهایت به علت دگم . شجو گرفته تا کادر اموزشی و کارمندانها هستند، از دانمسئول اداره این دانشگاه

                                                 
1 Tissot 
2 Mede 
3 Kendall 
4 Catherine Stimpson 
5 Betty Friedan 
6 Gloria Steinem 
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، 1بنک(گردید ها با مشکل مواجه گونه دانشگاههاي افراطی و بدبینی به جنس مخالف، روند پیشرفت ایناندیشی

ی، آموزش و پرورش فردي و اصالح نظام و روابط اجتماعی دو رکن فمینیستهاي در برنامه ). 5و  4:  2005

ها و نهادهاي دیگر بر اساس مالحظه شرایط و هاي رسمی و غیر رسمی در مدارس، رسانهآموزش. اندتعیین کننده

توان دریافت که نظام اموزشی فمینیستی، بنابراین می. گیردهاي خاص طبیعی و اجتماعی زنان انجام میویژگی

ها در محتواي آموزش، حجم مواد ن تفاوتآثار ای. نظامی جنسی و بر اساس مالحظه و توجه به تفاوت هاست

روتلیج، (یابد ها و حتی فضاي آموزشی آنان نمود میهاي تحصیلی، نوع حمایتهاي آموزشی، رشتهآموزشی، روش

 درمورد علل ولی معتقد هستند زنان حقوق احقاق براي تالش موضوع اصل به هافمینیست تمام). 132: 1382

 با فمینیسم موجب همراهی مسئله همین و دارد وجود اختالف آن با رزهمبا هايروش و ستمدیدگی این

 عاملی ايمدرسه هايآموزش آن در که ها رهاسازي استفمینیسم پداگوژي هدف .است شده متفاوت پسوندهاي

 روي هاآن تمرکز سازدمی جدا مربیان سایر از فمنیست را مربیان آنچه. شودمی تلقی اجتماعی تغییر براي

مدارس،  در دختران و پسران یکسان آموزش هافمینیست .جامعه است درون ظالمانه ساختارهاي از زن اسازيره

 به مشارکتی هايروش همچنین و درسی کتب از گراجنس هايکلیشه تجربیات دختران، حذف به نهادنارزش

تواند باعث نه تعلیم و تربیت میچگو). 1392شکاري و همکاران، (دانند می الزم آموزشی درحوزه را رقابتی جاي

توانمندسازي زنان گردد؟ تعلیم و تربیت نقش مهمی در افزایش آگاهی زنان دارد زیرا در جوامع بشري خصوصا 

هاي کشی و استثمار در کار و ناهنجارياي مانند سو استفاده اقتصادي، بهرهجوامع روستایی مشکالت عدیده

سوادي و ناآگاهی افراد به اعتیاد به الکل و ضرب و شتم همسر به علت بیاجتماعی مثل دستمزد کم، اعتیاد، 

. تعلیم و تربیت زنان در دستور کار فمینیست ها قرار دارد). 39و  38، صص 1995،  2آنیتا دیه(خورد چشم می

است که  پژوهشگر و فعال فمینیستی، بر نقش سیاسی تعلیم و تربیت تاکید دارد و بر این عقیده 3شارلوت بانچ

اند و آن را یکی هاي انقالبی فمینیستی همگی به نوعی به دنبال توسعه و بهبود تعلیم و تربیت عمومی بودهجنبش

با تعلیم و تربیت و آموزش زنان است که آنان قادر به انتقال افکار و عقاید و . دانستنداز مهم ترین وظایف خود می

توانند دوم آنکه با تعلیم و تربیت است که زنان می. ی در دسترس نیستهاي عمومباشند که در رسانهاطالعاتی می

سوم آنکه با دسترسی شخصی به مطالعه است که انواع . به تخیل و ابتکار دست یابند و قادر به تفکر گردند

ر در مورد تفسیرها از واقعیت، توانایی فرد براي تفکر در مورد خویشتن و مقابله با انواع هنجارهاي فرهنگی و تصو

توانند به بقا و چهارم آنکه با تعلیم و تربیت است که زنان می. یابدهایی براي آن در جامعه تحقق میجایگزین

موفقیت در جهان دست یابند زیرا توانایی آنان براي عملکرد بهتر در حیطه زندگی خویش با تعلیم و تربیت 

ترین نوع ارتباطات عمومی ترین و قابل دسترسوب ارزانیابد و سرانجام آن که هنوز هم متون مکتافزایش می

هاي معاصر بر تعلیم و تربیت بزرگساالن بسیار فمینیست ).108و  107، صص 1984، 4هوکز( شوند محسوب می

. دانندتاکید دارند و جهت رسیدن به این دگرگونی اجتماعی انواع اقدامات سیاسی و اموزشی را الزم و ضروري می

                                                 
1 Bank 

2 Dighe , Anita 
3 Charlotte Bunch 
4 Hooks 
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معتقد است که تعلیم و تربیت بزرگساالن شامل ) 2012(  1ها به نام سارا کارپنترل یکی از فمینیستبراي مثا

ها هاي او باعث پیشرفت رویاي فمینیستبازگشت به دوران قبل از مارکس است تا بتوانیم ببینیم چگونه نظریه

فمینیسم همواره ، )2012( 3و کارپنتر) 2012(  2هایی مانند مانیکوم و والترزاز سوي دیگر براي فمینیست .گردید

رویکرد ). 3، ص2015، 5و آیروینگ 4اینگیلیش(هاي آموزش، یادگیري و تعلیم و تربیت است دربرگیرنده مولفه

کند و براي دیگران و فمینیستی در تربیت، یک رویکردي است که نسبت به دیگران احساس مسئولیت می

شوند که بدون اد در این رویکرد به صورت یک سیستم در نظر گرفته میافر. ها اهمیت قائل استنیازهاي آن

 در این رویکرد تربیتی، عاطفه غالب است. عنصر کلیدي این رویکرد، ارتباط است. دیگري سیستم ناقص است

 براي است، اکتشاف براي تمرینیبنابراین آموزش و یادگیري مداوم  .)62، ص1390زاده، سلحشوري و ایمان(

 طول که زنان در دارد اشاره هاییفعالیت از منظر فمینیست ها به مداوم موزشدر حقیقت آ. زندگی در معنا نیافت

 شغلی زمینه در درست رقابت به بتوانند و بخشند بهبود را خود هايمهارت و دانش تا دهند می انجام خود زندگی

 .بپردازند خود زندگی و
[  

  گیرينتیجه

دانند و برخورداري از محدود به قشر خاصی نمیآید آن را یادگیري مداوم به میان می آنجا که سخن از آموزش و

هاي این نوع از تعلیم و زنان نیز به نوبه خود اگرخود را با توجه به مفروضه. دانندآن را حق همه افراد جامعه می

-گرایان و خوشاین پژوهش نگاه کلدر . رسندتربیت همگام سازند، قطعا از نتایج آن به اهداف مورد نظر خود می

به . استهاي فمنیستی نبودهل انواع جنبشیست شده است و قصد مقایسه و تحلیاي نسبت به رویکرد فمنبینانه

از این رویکرد و اگر بخواهیم . هاي قابل قبول استپرداخته شد که کم و بیش در بین همه فمنیست احثیمب

ها از آموزش و یادگیري مداوم، ها را هدف فمنیستمداوم استخراج کنیم و آن هایی براي آموزش و یادگیريداللت

  . آیندها نیز در صدد انکار آن بر نمیتلقی کنیم قطعا فمنیست

باشد ها میفمینیستهاي فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و حقوقی آرمان مشترك تمامی برابري در عرصه

به  یابی وهویت. گرددلیم و تربیت زنان و باالخص آموزش مداوم آنان میسر میکه این مهم تنها در سایه سار تع

توجه به اشتغال و پیشرفت فردي و  افزایی، اصالح الگوهاي سبک زندگی،به زنان، مهارتآگاهی دادن بیان دیگر، 

تغییر و تحوالت از هاي متفاوت خود و سازگار کردن خود با اجتماعی، ایجاد امنیت در محیط کار، آگاهی از نقش

هر کدام از رویکردهاي . . ها در رویکرد آموزش مداوم  به آن توجه دارندجمله مواردي هستند که فمنیست

است که این  "برابري"ها ند اما آرمان تمامی فمینیستفمنیستی نظریات متفاوتی در حوزه آموزش مداوم دار

ها، احراز مشاغل و میزان حضور در اجتماع و به ویژه ر مشارکتابع و امکانات، برابري دبرابري براي دسترسی به من

                                                 
1 Sarah Carpenter 
2 Manicom and Walters  
3 Carpenter 
4 Leona M. English 
5 Catherine J. Irving 
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برابري در آگاهی یعنی دسترسی برابر دختران و زنان به اطالعات، مدارج تحصیلی، یکسان بودن نظام تحصیلی و 

ه امیدوارند که زنان به وسیله تعلیم و تربیت و آموزش مداوم ب هافمنیست. توازن قدرت بین زنان و مردان است

تعامل مفید و و نیز مشارکت اجتماعی پویاتر، اعتماد به نفس، خودشکوفایی و تحقق خویشتن دست یابند 

تري با جامعه خود داشته باشند و اگر خواهان حفظ موقعیت خود به عنوان فردي آگاه، قدرتمند و صاحب سازنده

 و شدن سازگار براي ايوسیله آموزش مداومو ز کرده نظر در خانواده و اجتماع باشند باید خود را به علم روز مجه

 از مداوم یادگیري و آموزش از جمله اهداف .آیدمی وجود به تغییرات توسط که است هاییچالش انواع با مبارزه

روزکردن انواع در ارتباط مؤثر با جامعه، به سازيتسهیل: ها را می توان به شرح ذیل بیان کرد  فمنیست منظر

بودن،  بهتر براي الئق، دانش و کارایی و توانمندي آنان، یافتن مشاغل مناسب براي زنان، ترغیبها، عتوانایی

افزایش توانایی زنان براي تفکر در مورد خویشتن و مقابله با انواع هنجارهاي فرهنگی، کاهش فقر، رشد درآمد و 

ی که زنان به عنوان نیمی از افراد کارآیی اقتصادي و عدالت اجتماعی براي زنان، بهبود سالمت و تمام مسائل

 . جامعه باید از آن برخوردار باشند
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 العمریادگیري مادام سفر به عنوان راهی براي 

 

  1گردمیثم کوه

  2 دکتر بابک شمشیري

 
 چکیده 

در جهان او آدمیان به چگونگی زیست  هدایتي مهم در امروزه بحث آموزش و یادگیري به عنوان دو مؤلفه

در نهادهاي غیر شوند و بخش دیگر ها در نظام رسمی طی میبخشی از این آموزش .جدید کمک کرده است

الی ـبنابراین سفرها مج. ا نمایدـرا بخوبی ایفیادگیري خود تواند نقش در بعد غیر رسمی می "سفر" .رسمی

العمر و ه عنوان مصداقی از یادگیري مادامب سفر با این هدف،. هستندالعمر دن به یادگیري مادامـیبراي رس

فلسفه آموزش  - 1 :هاي پژوهش عبارتند ازپرسش. ضر استله پژوهش حاافتد بیان مسأچه در سفر اتفاق میآن

از بعد آموزشی  - 3 کند؟العمر برقرار میسفر چه نسبتی با یادگیري مادام - 2 و یادگیري مادام العمر چیست؟

گران ابتدا به روش تحلیل پژوهش. روش پژوهش حاضر کیفی استهایی برخوردار است؟ سفر از چه توانمندي

العمر پرداخته سپس در فرایند به بررسی و تحلیل مفهوم یادگیري مادام) 991: 1390یگران، گال و د(تأملی 

  .اندهاي تربیتی آن پرداختهپژوهش با گزینش سفر به عنوان مصداقی از این آموزش، به بررسی داللت

  آموزش مادام العمر، فلسفه آموزش مادام العمر، سفر، رشد، یادگیري: واژگان کلیدي
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  و بیان مسأله مقدمه

ي نقش و کارکردي که به واسطه سفرها عموماً. مسافرت است ،هاي تربیتی براي یادگیريیکی از فرصت

در تاریخ فرهنگ . کنندبه رشد و پرورش فکري او کمک می ،ها دارنددر زندگی فردي و اجتماعی انسان

مکان دیگر با خود تغییر و تحول را به هجرت از یک مکان به . بشري سفر با هجرت پیوند خورده است

مفاسد ها و هجرت و دوري از وطن بخصوص زمانیکه توان مقابله و مبارزه با آسیب. همراه داشته است

از این جهت . اندشمار آمدهاز عوامل رشد و تعالی در مسیر تربیت به اجتماعی و حکومتی را نداشته باشیم،

سیر در آفاق و انفس، یعنی تفکر در . مورد مالحظه قرار گرفته استسفر نیز در دو بعد آفاقی و انفسی 

هاي هاي مختلف در نوشتهي دقائق هستی، مطلبی است که به صورتلطایف وجود آدمی و مشاهده

چنین آورده؛ سیر در  "بستان السیاحه"العابدین شیروانی در اثر خود زین. دانشمندان مطرح شده است

 "سیاحت بلدان"معنی مطالعه در کتاب هستی است و گاهی نیز منظور از آن آفاق و انفس، گاهی به 

یعنی جهانگردي و مشاهده اقوام و ملل گوناگون و آشنایی با روحیات و آداب و رسوم و معتقدات آنان 

کردند و مریدان را به سیر و سیاحت تشویق می ،از این جاست که پیران طریقت). 66: 1310(است 

ه مرد در سفر بر مراد خود ظفر یابد و اهل ظاهر و باطن و حق و باطل را فرق کند و جسم معتقد بودند ک

دل او آرام گیرد و خاطرش صفا پذیرد و حیرت و تردد از وي برخیزد . از جان و یقین از گمان امتیاز دهد

فر براي آنچه بیش از همه در این توصیف آمده مسأله تغییر و رشدي است که در بستر س). 68همان (

 ترین هدف سفر، مهمبا این وصف. کنندیابی نیز ایفا میاین تغییرات نقش آگاهی. آیدمسافر به وجود می

در بعد  خصوصاً. این امر از منظر مسائل تعلیم و تربیت قابل بررسی است. رسیدن به آگاهی و رشد است

 جهت در تعاریف اندیشمندان از این. شودآموزش و یادگیري که در پژوهش حاضر بدان پرداخته می

-و بدست آوردن اطالعات تصور می 3"دانستن"آموختن و آموزش را براي در ابتدا  ،این حوزه کالسیک

کسب اطالعات هدفی بود که  و صرفاً دادچنانچه این توانایی در خواندن و نوشتن خود را نشان می .کردند

-روي نظام تعلیم و تربیت مسألهوجه به تحوالت پیشاما با ت . گرفتدر فرایند آموزش به متربی شکل می

. مالحظه گردید 4"کاربردن"براي به  در این نگاه آموزش و یادگیري. تعریف دیگري یافت آموزش،ي 

. معنا یافت 5"زیستن بهتر" براي شکل دیگري بخشید و آموزش تعاریف جدید آموزش مدرنیته به 

 در نگاه .شود تا آنها را براي بهتر زیستن آماده کنداده میهایی که در نظام رسمی به افراد دآموزش

ا  6"براي با دیگران زیستن"آموزش  ،ارائه داده و امر یادگیري جدیدي که یونسکو از آموزش و تعامل ب

امروزه یادگیري سواد عاطفی، سوادمالی، سواد رسانه، سواد  ،در کنار این موارد. 7دیگران معنا یافته است
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سفرها محمل  ،با توجه به این امر. نیز شکل گرفته است 8"سواد ارتباطی"رورش، سواد رایانه، آموزش و پ

از این جهت پرداختن به . العمر هستندمناسبی براي رسیدن به سواد و آموزش از منظر یادگیري مادام

در کنار آموزش این امر ضروري نظام تعلیم و تربیت امروز بوده و البته گمان پژوهشگران براین است که 

متربیان را به عهده دارند، سفرها در ابعاد غیر  ر نظام تربیتی نقش هدایت و راهنماییرسمی که در بست

گران ابتدا به روش تحلیل تأملی پژوهش. پژوهش حاضر کیفی است. توانند بروز و ظهور یابندرسمی می

العمر پرداخته سپس در فرایند مادامبه بررسی و تحلیل مفهوم یادگیري ) 991: 1390گال و دیگران، (

به . اندهاي تربیتی آن پرداختهپژوهش با گزینش سفر به عنوان مصداقی از این آموزش، به بررسی داللت

توان به کمک گران برآن است که سفر از ظرفیتی برخوردار است که که میهمین روش، کوشش پژوهش

  .فتآن به تربیت عقالنی، عاطفی و شهروندي دست یا

  

  العمریادگیري مادام

هایی است که در آموزش و پرورش آن هاي شناختن آراء تربیتی در هر زمانه مطالعه گرایشیکی از راه

زمان بر اثر عوامل گوناگون اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی پدید آمده و اقداماتی را جهت بازسازي نظام 

هایی از این در آستانه قرن بیستم نیز به گرایش. آموزش و پرورش کشور یا منطقه معینی سبب شده است

کاردان به نقل از کانل استاد و محقق استرالیایی در کتاب خود به نام آموزش و . خوریمدست برمی

پرورش در قرن بیستم، گرایش به همگانی کردن آموزش و پرورش در سطح متوسطه و عالی و ظهور 

هاي اخیر دانش تعلیم و تربیت و شرایط در بحث).  200: 1381(کند مفهوم آموزش مداوم اشاره می

بلکه بیشتر . کنیمبرخورد می "آموزش"پیش آمده در آستانه قرن بیست و یکم کمتر به واژه کالسیک 

بنابر آنچه در مباحث جدید مطرح . زنددور می "یادگیري"مباحث علوم تربیتی حول و حوش موضوع 

هاي اینکه انواع یادگیري در سنین و محیط. معطوف گردیده استشده، محور شناخت بشري بر یادگیري 

ها، دانش پیشینی و شرایط یادگیري خاص نیاز دارد و حاصل انواع یادگیري به زمینهمختلف، به چه پیش

شود؛ این است در این فرایند، نکته قابل تأملی که مطرح می. انجامدي شناختی در فراگیر میکدام حوزه

تواند به امر یادگیري در دوران اولیه زندگی، میزان، عمق و سطح شناخت حاصله، تا کجا میکه پرداختن 

توان مجموع آیا می. گر زندگی نوین امروزي او در فضاي هوشمند کنونی باشدهمراه انسان و هدایت

ا نست؟ اي ذهنی براي تمام زندگی او کافی داهاي او از قبل سیستم آموزشی به عنوان ذخیرهیادگیري آی

شرایط متغیر امروزي، با ناپایدارسازي اطالعات و کاهش اعتبار آن به محدودیت یک زمان کوتاه، به ما 

ي شناخت خود را به مالکیت بندي شده و کالسیک، مجموعهدهد که با انباشتن دانش چارچوباجازه می

رسد که این نیم؟ به نظر میهاي پیشینی بسپاریم و در جهان کنونی ارتباط برقرار کیک سلسله داده

برعکس هرگونه تالش براي حفظ . ي او باشدگر انسان کنونی و آیندهتواند هدایتاطالعات پیشینی نمی

ا  این موقعیت و مالکیت مدارك علمی و نظري، انسان را بیشتر در برابر متغیرهاي مسأله دار زندگی ب
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ي العمر در اندیشهربوط به یادگیري مادامبا این وصف مباحث م. سازدمجهوالت جدیدش، عقیم می

-در بررسی موضوع یادگیري مادام. تواند برون رفتی براي مشکالت او باشدمیدانشمندان علوم تربیتی 

رسد که رابطه میان افراد و دیگران به صورت یک تعامل العمر در طول زندگی، اینطور به نظر می

رد ـگیرنده شکل میـري و یادگیـجویی بین یادگیتطابق بلکه نوعی. گیردصورت نمی ي محضدوجانبه

در . هاي غیر رسمی نمود بیشتري یافته استدر این تطابق جویی سهم آموزش. کندکه او را هدایت می

، با عناوین دیگري مانند یادگیري مداوم. کندالعمر معنا پیدا میاین عرصه یادگیري مداوم یا مادام

یادگیري مداوم . هم آمده است 11و یادگیري مستمر 10العمریادگیري مادام ،9زندگی طولدر یادگیري 

چیست؟ آیا یک روش است یا یک ابزار؟ مقصد است یا فرایند؟ و باالخره محدوده آن کدام است؟ در 

ها باید گفت، یادگیري مداوم داراي کلیتی است که همه سطوح و مراحل سنی را در پاسخ به این پرسش

هاي یادگیري درون هاي یادگیري خارج از مدرسه را با محیطدر پی آن است تا محیطگیرد و بر می

بنابراین، یادگیري  )47: 1386پورشافعی، (مدرسه ارتباط دهد و مرزهاي تصنعی یادگیري را از بین ببرد 

سه مداوم بیانگر آن است که هر محیطی، بالقوه یک محیط یادگیري است و در نتیجه نظام آموزشی، مدر

زاده؛ آموزش مداوم داراي جامعیتی به تعبیر ابراهیم .و آموزش عالی دیگر جایگاه منحصر یادگیري نیست

این نوع آموزش، نظام آموزشی خاصی . گیرداست که کلیه اجزا و عناصر آموزشی و پرورشی را در بر می

ساز لذا باید زمینه .شودنیست، بلکه بستري است که هر طرح آموزشی جامع بر مبناي آن ایجاد می

ماهیت حقیقی در  ).19: 1373(ي نظام تربیتی باشد ي هریک از اجزاي تشکیل دهندهپیشرفت و توسعه

این نوع آموزش، تربیت آنگونه انسانی است که بیاموزد چگونه نیات و افکار خود را بیان کند، چگونه 

با این وصف، . را بازیابد و بازنماید محیط را مورد پرسش قرار دهد و هرچه بیشتر شخصیت واقعی خود

انسان موجود ناکاملی است که تنها با برخورداري از آموزشی که سمت و سوي آن یادگیري دایمی و همه 

ي آموزش مداوم بدین لحاظ آموزش و پرورشی که برمبناي فلسفه. جانبه باشد به شکوفایی خواهد رسید

با این هدف بود که  .شودو رشد بالقوه فراگیر منتهی می ایجاد و گسترش یابد، به تحقق رساندن هستی

و دائم علوم و فنون ي بازآموزي و پدید آمدن مفهوم آموزش مداوم که بر اثر تحوالت سریع اقدام به دوره

 . ضروري شده است

  

  پیشینه

 رامونـگران پین آثاري چند مشاهده شد که پژوهشـي محققیورت گرفته به وسیلهـدر جستجوي ص

هاي خوبی که در این حوزه به انجام یکی از پژوهش. اندق کردهـي آن تحقیفهـیادگیري مداوم و فلس

رسیده کاري است از هادي پورشافعی که در مجله پژوهشگران با عنوان یادگیري مداوم، راهبرد پایدار 

حلیل مفاهیمی همچنین به ت ي یادگیري مداوم پرداختهآموزش و پرورش که در آن به بررسی مقوله
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یادگیري مداوم را راهبردي و در بحث و بررسی صورت گرفته  چون آموزش و یادگیري و تربیت پرداخته

پژوهش . )1386:36پورشافعی، ( داندپایدار جهت رسیدن به مفهوم توسعه در آموزش و پرورش می

داده با تحلیل مفهوم  آموزان انجامدیگري که زهره کرمی با عنوان لذت یادگیري مداوم در بین دانش

دن لذت ـی پژوهش خود را رسیـه و هدف کلـیادگیري و یادگیري مداوم در تعلیم و تربیت پرداخت

هاي روزمره، افراد با آموزان دانسته و براي این منظور معتقد است که؛ در فعالیتري مداوم در دانشـیادگی

ها و شناخت خود را از حقایق به ي دادهیرهالعمر، پیوسته ذخهدایت یکدیگر به طور همزمان و مادام

رسد هاي صورت گرفته به نظر میبا نگاهی به پژوهش ).48: 1394کرمی، (گذارند با یکدیگر میاشتراك 

گیري از یادگیري مداوم را در آموزش و پرورش مورد بحث و بررسی قرار گران اثربخشی بهرهپژوهش

ي در بستر فلسفه "سفر"ورد کاوش قرار گرفته بررسی مقوله لذا آنچه در پژوهش کنونی م. اندداده

بخشی سفر براي فراگیر همچنین در این پژوهش به نقش تربیتی و آگاهی. آموزش و یادگیري مداوم است

 . و رسیدن به رشد براي او را مورد بررسی قرار داده است

  

  بحث و بررسی

. ي سرعت و تنوع هویت یافته استد، بر دو مؤلفهدنیاي امروز به دلیل ماهیت رو به پیشرفتی که دار

هاي مختلف در هاي متفاوتی مواجه ساخته که این نگرشهاي جهان کنونی بشر را با نگرشپیچیدگی

هاي فیلسوفان تربیت، مباحث مربوط به این در بررسی اندیشه. تعلیم و تربیت او نیز اثر گذاشته است

تقال دانش و اطالعات در دنیاي پر سرعت و شتاب کنونی موجب شده سرعت ان. حوزه نیز متأثر بوده است

اي باشند که هاي سریع و کم هزینههاي آموزشی و کارکنان آنها به دنبال ابزارها و روشاست تا سازمان

ز . اي را منتقل کنندبتوانند در اسرع وقت دانش مورد نیاز تخصصی و حرفه از طرفی افراد شاغل به نوعی ا

ي عالقه دارند که به آنها آزادي عطا کند و همیشه بتوانند بدون هیچ محدودیتی از آن استفاده یادگیر

از طرف دیگر . هاي آن همراه نشودهاي کالسی و محدودیتکنند و ضرورت استفاده از آن، با چارچوب

استفاده  معلمان به آموختن مفاهیمی تمایل دارند که چه به صورت نظري و چه عملی براي آنها قابل

تر خود بزرگساالن نسبت به افراد جوان معموالً. اي آنها مؤثر واقع شودباشد و بتواند در ابعاد رشد حرفه

اي و آنچه فرایند شغلی آنها را تسهیل راهبرتر و خودکارآمدتر هستند و به یادگیري مسائل شغلی و حرفه

اي همچون هاي نظري فیلسوفان برجستهحدود هفت دهه از تحقیقات و حمایت .مند هستندکند، عالقه

اما این اصطالح تا زمان نولز . گذردجان دیویی، فالت و لوین، در خصوص یادگیري غیر رسمی می

برگ و چیانگ، (رواج نیافت  "آموزش غیر رسمی بزرگساالن"و انتشار کتاب مشهورش با عنوان ) 1950(

ریزي شده و هم به تواند هم برنامهمی، مییادگیري غیر رسمی برخالف یادگیري رس ).229: 2008

نادي و (هم به صورت غیر ساختاریافته باشد  ریزي نشده، هم به صورت ساختاریافته وصورت برنامه

هایی از یادگیري غیر رسمی شامل صحبت کردن با دیگران، جستجو در نمونه ).161: 1388سجادیان، 

بیشترین . توان نام بردزارهاي جدید و همچنین سفرها را میها و ابآموزي و آزمایش روشاینترنت، تجربه

هاي یادگیري اي و تأثیر متقابل فعالیتهاي حرفهاهمیت یادگیري غیر رسمی به پرورش و رشد ویژگی
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نقش تربیتی که در  .گردداند، باز میغیر رسمی، محیط یادگیري و ویژگی کسانی که درگیر یادگیري شده

چنانچه، از تربیت و .  است به خصوصی پیوندد حائز اهمیتسمی به وقوع میبستر یادگیري غیر ر

که تمرکز و آموزش مداوم سان، در کاوش مفهوم آموزش، بدین. هاي گوناگون آن سخن رفته استومـمفه

اما ). 16: 1381زاده، نقیب(هاست به دیگران ي حاضر برآن است، بیش از هرچیز سپردن دانستنیمقاله

اي براي پدید آید که زمینهگاه به کار میمندند که به کار آیند؛ و آموزش آنها تنها آنگاه سوددانستنی

رسد سفرها از چنان ظرفیتی براي با این مقدمه به نظر می). 16: همان(آمدن تغییري در نوآموز گردد 

ام اموري توانا سازند، و بر نوآموز را به انجتوانند چنانکه سفرها می. دنتغییر در فراگیران برخوردار باش

که همانا به کار آمدن  - اي گردند براي پرورشزاده زمینههاي او بیفزایند؛ به تعبیر نقیبي امکاندایره

چنانچه در نگاه فلسفی . لحاظ گردیده است "راه"از این جهت در تعریف آموزش نیز مفهوم . هاستتوانایی

پدید آوردن دگرگونی و تحول است و آموزشی که به  است که مقصد آن "راهی"زاده آموزش نقیب

-از گذر راه سفرها نیز عموماً). 16: 1381(هیچگونه تحولی نینجامد، از معنی حقیقی خود دور شده است 

بگویدت که  هخود را"گیرد، چنان است که و فراگیر وقتی در راه قرار می. کنندها هویت خود را پیدا می

ام آموزش؟ آموزشی که تمرکز پژوهش حاضر برآن است از نوع مداوم و با عنوان اما کد. 12"چون باید رفت

توان، نقش امروزه نمی. شودهاي اخیر تعلیم و تربیت از آن سخن گفته میالعمر در بحثیادگیري مادام

بنیان همبستگی اجتماعی، پیشرفت اقتصادي، . آموزش و پرورش را براي آینده جامعه کم اهمیت شمرد

ي پایدار، تعالی انسانیت، رسیدن به صلح و دوستی، همگی با آموزش و مباحث مربوط به یادگیري هتوسع

العمر بخشی از زندگی هاي مادامگران براین است که آموزشگمان پژوهش. در تعلیم و تربیت وابسته است

بینند، تجربه ر سفر میچنانچه افراد د. گر فراگیران باشدتوانند از مسیر غیر رسمی هدایتهستند که می

با این وصف . این دیدن و تجربه راهی براي رسیدن به رشد و آگاهی است. آموزندکنند و سپس میمی

هاي دوران مدرسه و دانشگاه و آنچه به طور رسمی از کرسی تعلیم و تربیت براي نوآموز صورت آموخته

ها و ینی بنیادي در ساختار، روشدر نتیجه، یک بازب. گیرد نارساي مقصود پژوهش حاضر استمی

تعلیم و تربیت منتهی شود، ویژه تمرکز بر امر یادگیري که به بهسازي هاي سازماندهی و بهمحتواي شیوه

اي که فراگیر در یک فرایند پایدار، دائمی و مسئوالنه، درگیر امر یادگیري شود و گونهبه. ضرورت دارد

با این اهداف . جاد، تثبیت و تقویت یادگیري مداوم متعهد سازدخود را نسبت به خودآموزي از طریق ای

هاي مربوط به ضرورت یادگیري مداوم در آستانه قرن بیستم اهمیت پیدا کرد و به تعبیر بود که نگرش

بر اثر تحوالت سریع و دائم ي بازآموزي و پدید آمدن مفهوم آموزش مداوم کاردان؛ اقدام به ایجاد دوره

ماهیت حقیقی در این نوع آموزش، تربیت آنگونه انسانی است  ).201: 1381(ضروري گردید علوم و فنون 

که بیاموزد چگونه نیات و افکار خود را بیان کند، چگونه محیط را مورد پرسش قرار دهد و هرچه بیشتر 

ن است آدمی موجودي در معرض امکا ).57: 1386پورشافعی، (شخصیت واقعی خود را بازیابد و بازنماید 

از این منظر . روي خود را به ظهور و بروز رساندهاي پیشتواند امکانکه تنها در پرتو آموزشی مداوم می

                                                           
.26: عطار نیشابوري، مختارنامه، باب هجدهم، شماره  - 12  
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بدین گونه تعلیم وتربیتی که سمت و . العمر مورد توجه و تأمل استي آموزش و یادگیري مادامفلسفه

. د مورد توجه قرار گیردتوانسوي آموزش مداوم دارد، در جهت تحقق هستی و شکوفایی انسان می

المللی تعلیم و تربیت، در پایان گزارش تحقیقی خود در کتاب آموختن براي ادگارفور رئیس دپارتمان بین

 ).75: 1365پتروفسکی و دیگران، (زیستن از موضوع یادگیري مداوم و ضرورت آن سخن گفته است 

منتشر کرده است، ) 1996(ري، گنج درون، پورشافعی به نقل از ژاك دلور، در گزارشی با عنوان؛ یادگی

کند تا به کمک آن هیچ یک از استعدادهاي انسانی چهار ستون را زیربناي آموزش و پرورش معرفی می

این مبانی . اي در نهاد هر انسانی نهفته است، بالاستفاده باقی نماند و به فعلیت برسدکه همچون گنجینه

یادگیري براي انجام دادن، یادگیري براي زیستن و در تحقیقات اخیر یادگیري براي دانستن، : عبارتند از

با نگرش به این . را مورد بررسی و مطالعه قرار داده است) 87: 1365، دلور(یادگیري براي باهم زیستن 

این رابطه در پاسخ به . از ظرفیت آموزشی خوبی برخوردار باشد تواندگران میمبانی سفر براي پژوهش

توانمندي سفر در این است که فراگیر فارغ از . پژوهش کنونی مورد تأمل قرار گرفته است پرسش دوم

-نهد که تجربه میارادي و خودجوش قدم در مسیري می طور کامالًهاي رسمی تعلیم و تربیت  بهسیستم

و آدمیان شود؛ طبیعت، اشیاء، ي سه استاد تربیت میآنچنان که به عقدیه روسو، انسان به وسیله. کند

شود که این سه قسم تربیت متوجه مقصد واحدي باشند انسانی خوب تربیت می). 139: 1381کاردان، (

که آدمی  اي است براي تجربهدر این سیر طبیعت عرصه. اي هماهنگ صورت گیردو اثر آنها به شیوه

. اندعقالنی و عاطفی ي گذار در طبیعت براي تربیت شهروندي و تربیتشود و سفرها عرصهحامل آن می

ر نسبت میان ـاز این منظ. نمایدچنانچه روسو هدف تربیت را معطوف به شکوفا ساختن هستی آدمی می

نگرشی که میتنی بر . تواند نگریسته شودي فلسفی و تربیتی میالعمر در اندیشهر و یادگیري مادامـسف

بیان شد . خوب به تصویر کشیده شده استنظر جان دیویی فیلسوف پراگماتیست در بررسی عنصر تجربه 

به تعبیري کوشش و کشاکش آدمی براي . ي کسب تجربه و رسیدن به رشد و آگاهی استکه سفر عرصه

این . شودهاي گوناگون، در سفر بهتر دانسته میو سازگاري با وضعیتبرآوردن نیازها، گشودن مشکالت، 

ي آن از یکسو آموختن، دگرگون شدن و تحول نتیجهاي که کوشش و کشاکش همانا تجربه است؛ تجربه

یی که در دگرگونی). 164: 1381زاده، نقیب(یافتن است و از سوي دیگر، تأثیرگذاردن و دگرگون کردن 

هاي غیر رسمی که تمرکز پژوهش افتد و از قبل آموزشهاي رسمی تربیت به کمتر اتفاق میسیستم

ي مناسبی براي العمر عرصهي یادگیري مادامن رو سفر در منظومهاز ای. تر استعملیحاضر بر آن است 

ضمن اینکه . تواند حاصل شود هم گروهیتجاربی که هم به صورت انفرادي می. کسب تجارب بشري است

تجارب گروهی نقش کارکردي خاص خود را داشته و در پرورش روح دموکراسی و شهروندي مطلوب و 

سان، تجربه، در مفهوم بدین. شودهاي توسعه است، مهم تلقی میز شاخصهرسیدن به تربیت عقالنی که ا

ساز تحول فراگیر است و سفر، پذیرندگی تنها نیست بلکه برخوردي است دوسویه؛ برخوردي که هم زمینه

با این هدف بوده که دیویی . هم بستري براي دگرگونی محیط، خواه محیط طبیعی باشد، خواه اجتماعی

هاي گوناگون آدمی را در و جنبه. گیردعت و جامعه را همواره در نسبت با یکدیگر فرض میانسان، طبی

ي در معنی گسترده، همه: گویددر کتاب جامعه و مدرسه میتاجایی که . نسبت با یکدیگر نگریسته است
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-ها، تواناییها و گرایشي آنها در پدید آوردن حالتنهادهاي اجتماعی نهادهاي آموزشی هستند زیرا همه

نهادهاي اجتماعی در بیان ). 165: 1381(اند نقش دارند ي شخصیت آدمیانهایی که سازندهها و ناتوانایی

آموزش و یادگیري مداوم هم در این فلسفه .توانند کارکرد آموزش مداوم را به خوبی ایفا نماینددیویی می

فلسفه، تحول اجتماعی است و مقصود آن  رسالت گویدچنانکه دیویی می. یابدنگرش صورت دیگري می

ز . بهتر سازمان دادن به زندگانی و فعالیت انسان در اینجا و اکنون یعنی بهتر کردن زندگانی است ا

زیرا آموزش و پرورش،  ؛اینجاست که معتقد است بیش از هرچیز باید به آموزش و پرورش پرداخت

-بلکه در همه ،و نوسازي آن، منحصر به مدرسه نیست و از آنجا که تجربه. ي تجربه استنوسازي پیوسته

بخشی به عهده تربیتی خوبی در این تحول –گیرد، سفرها نقش کارکردي ي مراحل زندگانی صورت می

هاي آدمیان در امکان. نسبت دیگر در این معادله از نگاه فلسفی دیویی، اصل پیوستگی تجربه است. دارند

ا هایی که فرایند آگاهیامکان. شونده شدن میروي خود از بودن تبدیل بپیش بخشی و رسیدن به رشد ر

هاي دیگر پیوسته است و در گوید هر تجربه به تجربهاصل پیوستگی تجربه می. کنندبراي او فراهم می

زند و هاي فردي دامن میسفر به پیوستگی تجربه). 167: همان(ماند هاي پیش از خود زنده میتجربه

هاي بیشتري اي که به تجربهاز قبل سفر است که همواره تجربه. شودرشد و یادگیري می منتهی به

-رو تجربهاز این. تر استي بیشتري را ممکن گرداند، از نظر تربیت با اهمیتبستگی داشته باشد و تجربه

زاده؛ ي خوب است؛ و بنا به تعبیر نقیبهاي بعدي را در انسان برانگیزد، تجربه ااي که شوق به تجربه

ي ي تجربه و در نتیجه بازدارندههاي بعدي گردد، بد؛ زیرا بازدارندهاي که سبب بیزاري از تجربهتجربه

از این نظر سفرها به دلیل نقش تربیتی خوبی که دارند در سازندگی و  ).168: 1381(رشد و تحول است 

هاي شود و در هر تجربه، هم عاملدر سفرهاست که تجربه حاصل می .شوندشکوفایی افراد مهم تلقی می

 13ي برخورد این دو عامل، بنا به تعبیر دیویی وضعیتنتیجه. هاي بیرونیدرونی درکارند و هم عامل

-و از این رو طبق اصل تأثیر متقابل ؛ معنی این گفته که افراد در یک جهان زندگی می .شودنامیده می

کنند، یعنی با چیزها و کسان دیگر رابطه تأثیر ها زندگی میکه آنها در ردیفی از وضعیتکنند این است 

دیدن . یابدها معنی میو این روابط در مسافرت به شهرهاي گوناگون و دیدن افراد و فرهنگ. متقابل دارند

بسیار سفر : دهشود، چنانکه سعدي بیان کرو زیستن با دیگرانی متفاوت به پختگی و رشد فرد منجر می

-از این منظر در نقد به نهادهاي رسمی آموزشی، نادیده گرفتن این وضعیت .14باید تا پخته شود خامی

هاي درونی مؤثر در آن ي فعال تجربه و عاملخصوصا در نهاد آموزش و پرورش سنتی که جنبه. هاست

با این  .بیرونی مشهود استو در آموزش و پرورش جدید که غفلت از عوامل  ؛شودنادیده پنداشته می

کند و پذیرد، دگرگون میکند و تأثیر میکند یعنی مدام تأثیر میها زندگی میتوصیف، انسان در وضعیت

هایی است که در ي دگرگونینامیم نتیجههاست که آنچه را که تمدن میدر این نسبت. شوددگرگون می

. شودها جهت ارتباط با دیگران پدیدار میزبان ها و آموزشهاي مختلف و دیدن فرهنگسفر به محیط

ي نامیم نتیجهایم و آنچه یادگیري میوجود آوردههایی که در محیط و در شرایط تجربه بهدگرگونی
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ي فعال و پذیرنده از این رو تجربه همیشه دو جنبه. هایی است که در ما صورت گرفته استدگرگونی

گیرد؛ چه شناسایی باشد و چه مهارت، و در وضعیت، صورت می خیزددارد، همیشه از وضعیت بر می

این نگرش پیش از . آیدهاي بعدي و تأثیر در آنها بکار میشود که ما را در فهمیدن وضعیتابزاري می

به نظر الك در آموزش باید، . اي دیگر نیز بیان شده استي آموزشی جان الك به گونهدیویی در برنامه

الك پس از آموزش زبان مادري آموختن یک زبان . ادن خواندن و نوشتن و نقاشی آغاز کردکار را با یاد د

کند و سپس مانند کمنیوس معتقد است دیگر را براي ارتباط با فرهنگ کشوري دیگر به فراگیر توصیه می

: 1381ان، کارد(تربیت باید با سفر پایان پذیرد و مرجح این است که این سفر به اتفاق مربی صورت گیرد 

نگرشی که در . ي تعلیم و تربیت نیز قابل مالحظه استاز این منظر نگرش کمنیوس در فلسفه ).122

اندیش است گوید او جهاناي که میاندیشه. ي کمنیوس متجلی استگزارش دیگران پیرامون اندیشه

از این رو . کندبحث می هاي جهانی، دانش و دانشگاه جهانییعنی از صلح جهانی، زبان جهانی، آموزشگاه

غم است اندیشد و از محنت دیگران بیبه نظر کمنیوس تا زمانیکه انسان تنها به خود و گروه خود می

رسیدن به این آرامش محصول زیستن با دیگران ). 111: همان(تواند در آرامش و آسایش به سر برد نمی

گران برآمده از آگاهی در فرایند ژوهشدرکی که به تعبیر پ. ك حضور دیگري متفاوت از ماسترو د

به تعبیر کمنیوس انسان به مدد حواس خود و . شودالعمر براي مسافر حصول مییادگیري مادام

را در نظر آورد  تمامیت وجود آدمی همواره تربیت بایددر بنابراین . آموزدرهنمودهاي طبیعت معرفت می

ین امر در پاسخ به سؤال دوم پژوهش یعنی رابطه سفر و ا. و او را براي زیستن با دیگران آماده ساخت

رو ناظر به پرسش سوم پژوهش پیش. مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتاز منظر فلسفی  یادگیري مداوم 

کانت فیلسوف تعلیم و . العمر استمصادیق یادگیري مادامتوانمندي آموزشی سفر به عنوان یکی از 

آدمی جز . گوید؛ بشر تنها با تعلیم و تربیت انسان تواند شدو تربیت می تربیت، در اهمیت و ضرورت تعلیم

ترین و در عین رو از تربیت به عنوان مهماز این .)155: 1381کاردان، ( سازد نیستآنچه تربیت از او می

سفر گران بر این امر تعلق گرفته که نگاه پژوهش. در تعلیم و تربیت یاد شده است حال دشوارترین کارها

چنانچه به دیالکتیک افالطونی . ها برخوردارندهاي خوبی جهت تربیت انسانو مسافرت از توانمندي

ی ـشویم که؛ دیالکتیک براي افالطون یعنی چه؟ یعنی سیر و حرکت، یعنبنگریم با پرسشی مواجه می

: 1391زاده، قیبن(ایستد جا باز نمیچـري مداوم که در هیـسی. ي برتراي به مرحلهگذر از مرحله

ي افالطونی از آن سخن رفته درونی است، اما نگرش مبتنی بر گرچه سیر و گذري که در اندیشه).10

ز . شودگذار و حرکت است که منتهی به رشد و آگاهی می چنانچه سفرها هم در بعد بیرونی با حرکت ا

. ان راه نیست بلکه نشانه بازماندن ماستپای باز ایستادن ما، نشانه. افتدیک نقطه به نقطه دیگر اتفاق می

اي و رو کردن روي گردانیدن از مرحله. نیز سیر و سفر در روي گردانیدن و روکردن است 15در تمثیل غار

مرحله در . ي برتر استاي به مرتبهتوانمندي سفر نیز بسته به گذر از مرحله). 10: همان(اي برتر به مرتبه

دهد و تربیت نیز به این مراحل و مراتب شکل می. بنددگرش درون صورت مینگاه به برون و مرتبه در ن
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ر به صورت تجربه بر انسان ـی است که در سفـرشد حاصل گشودگی حقایق. رساندفراگیر را به رشد می

چنانکه هایدگر نیز در تفسیر این تمثیل گفته است، حقیقت، درست همان است که در . شودگشوده می

فلسفه براي  نگرش به سفر درونی است کهبا این ). 1391:11(هره بر ما گشوده است همان مرحله چ

نیز تنها آنگاه کانت . یافته نیست، بلکه سیر و حرکت مداوم استافالطون یک دستگاه بسته، ثابت و پایان

ي امیل عهپس از مطال. ي خود را برهم زد و چند روز پیاپی در خانه ماند و مطالعه کردي روزانهبرنامه

همسفر فکریی که موجب تغییر نگاه کانت در . گویدروسو و آشنایی با  همسفري ماجراجو سخن می

خواست خدا را با رهنمایی احساسات بشناسد و کانت بر آن بود که با ارشاد پیر روسو می. ي او شداندیشه

ایفا بخشی را در کانت اهیاین همسفري است که نقش آگ ).248: 1389شهسا، (خرد به وجود او پی برد 

روست که کروپتکین اندیشمند هم ازین. ي او گردیده استکرده است و موجب تحولی شگرف در اندیشه

آموزد که چگونه زندگی کنیم، بلکه تعلیم تحول، تنها به ما نمی. گوید؛ این درس تحول استروسی می

با حرکت از شهري به شهر دیگر، دیدن  سفر نیز). 378: 1389(دهد که چگونه باهم زندگی کنیم می

-، و موادر دیگر به نگرش بشري شکل میبینیغیرقابل پیش مسائلهاي متفاوت، آدمیان متفاوت، فرهنگ

ي جبلی آدمی به کروپیکین تاریخ زندگی نوع انسان را تحول و تکامل عالقه. کندبخشد و او را تربیت می

داند که از صورت کالن به قبیله و از قبیله به ملت و از بل میمتقا ي خدمتتنظیم زندگی خویش بر پایه

. زندگی نیز از این قاعده مستثنی نیست). 377: همان(متحد جهانی در آمده است  ملت به کشورهاي

ي پر نقش و نگاري که چنانکه دیویی فیلسوف تعلیم و تربیت، معتقد است زندگی عبارت است از پرده

انطباقی مداوم بین فرد و محیطی که خود در معرض تغییر و تحول . گرگونی استمدام در حال تغییر و د

با این وصف فلسفه، نگاه دیویی عبارت است از یادگیري و آموزش 396: همان(است، در حال وقوع است 

ما باید کودکان خود را با اصول اساسی فلسفه تعلیم دهیم و تربیت کنیم و روش سازش با یکدیگر . مداوم

از این منظر، سفرها به عنوان بخشی از یادگیري مداوم داراي چنین قابلیت آموزشی به . به آنها بیاموزیمرا 

ي زندگی نیست بلکه خود بخشی از زندگی با این رویکرد مدرسه نیز مقدمه. العمر هستندصورت مادام

ایی که در آن گیزند –هاي فردي ایی توام با همکاري اجتماعی براي رفع نیازمنديزندگی. است

جان دیویی این نگرش را از مدرسه به محیط بزرگ اجتماع کشانید زیرا . مسدولیت مشترك وجود دارد

سان سفرها رهیافتی براي بدین. چنانکه خود بارها گفته مدرسه خود بخش کوچکی از اجتماع است

زد که چگونه اهداف و آمواز رهگذر سفرهاست که فراگیر می. هستند رسیدن به تعامل و درك دیگري

شود عقاید و نظریات در بعدي دیگر متربی قادر می. اش را با منافع عامه هماهنگ سازدمقاصد شخصی

ي تربیتی چنین امري رسیدن به نتیجه. خود را آزادانه مبادله کند و این خود حافظ امنیت اجتماعی است

معتقد است؛ دموکراسی روش درست  چنانکه دیویی. دموکراسی و همزیستی در صلح با دیگري است

مفهومی که هم . )400: 1389(ریق زندگی با یکدیگر فعالیت مداومی است براي آموختن ط. زیستن است

در آموزش رسمی به چنین . یادگیري مداوم معنا یافته است در توانمندي تربیتی سفر نهفته و هم در

ي کند سپردن محفوظات به حافظهسمی دنبال میه را که آموزش رـود، بلکه آنچـشمسائلی پرداخته نمی

از . محفوظاتی که فاقد کارکرد مطلوب براي فراگیر چه در بعد فردي و چه اجتماعی است. فراگیر است
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گران براي فراگیر دن به آنچه را که پژوهشـهاي غیر رسمی بستر مناسبی براي رسیاین منظر آموزش

ر از این. کنند برخوردار استمطلوب قلمداد می رو سفرها از چنین قابلیت و توانمندي تربیتی برخوردا

همچنین موجبات رسیدن به رشد و . العمر جریان داشته باشندتوانند به صورت مادامهستند که می

گوید؛ زندگی عبارت ي باالتر میبا این نگاه است که دیویی در مرتبه. آگاهی را براي مسافر به ارمغان آورد

  ).405: همان(ي تدریجی و مداوم دائمی به سوي کمال، تصفیه است از سیري

  

  گیرينتیجه

. شودبر اهمیت و نقش یادگیري مداوم تأکید می ،گران پدیدار گردیدآنچه در پژوهش حاضر براي پژوهش

ا چنانچه توجه به یادگیري مداوم از آن جهت ا همیت روز افزون یافته که جهان بیش از هر زمان دیگري ب

در  .ترند که پویایی و انطباق بیشتري داشته باشنداب در حال تغییر است و کسانی در این جامعه موفقشت

ي او نبوده و با ناپایدار شدن این شرایط انباشت اطالعاتی فرد در دوران تحصیل جوابگوي نیازهاي آینده

العمر سپرده و مادام اطالعات، تأکید بر آموزش رسمی جاي خود را به اهمیت آموزش یادگیري شخصی

ي فراگیر گذاشته شده است و یادگیران بر اساس نیاز هاي نوین مسئولیت یادگیري به عهدهدر نظام. است

در این شرایط کانون یادگیري از معلم به شاگرد تغییر . کنندموضوعات یادگیري را انتخاب می ،و عالقه

با توجه به . هدایت و راهنما تبدیل شده است از آموزنده دانش به معلمجهت داده و نقش و جایگاه 

هاي مختلف افراد در خصوص ضرورت و هاي غیر رسمی و نگرشمطالب بیان شده، شناسایی جایگاه نظام

. هاي پویاي جهانی استمحیطناپذیر به منظور هماهنگی با لزوم بکارگیري آن در جامعه، امري اجتناب

 بودهالعمر ، با عنوان یادگیري ماداممبتنی بر یادگیري مداومیدي موجب ظهور رویکرد جد نگاهتأثیر این 

ریزي درسی از ي قرن بیستم اندیشمندان تعلیم و تربیت و برنامهبا توجه به این امر در آستانه .است

اي با یادگیري غیر العمر ارتباط همبستهمفهوم یادگیري مادام. اندمفهوم یادگیري مداوم سخن گفته

اي طوالنی برخوردار ي جدید نیست بلکه از سابقهاین مفهوم یک ایده. دگیري فردي داردشخصی و یا

العمر همواره از شکلی به شکل دیگر، جداي از نظام رسمی آموزش و پرورش، در یادگیري مادام. است

و فعال  دلیل این امر آن است که آدمی همواره در هر مرحله از زندگی تا زمانیکه زنده. جریان بوده است

با ورود به قرن بیست و یکم ضرورت تطبیق فعال . است، به آموختن و یادگیري موضوعات جدید نیاز دارد

العمر ي یادگیري مادامتواند در گسترهاز این رو سفر می. با تغییرات سریع فنآوري آشکارتر شده است

ن مصداقی از این نوع یادگیري سفر به عنوا با بررسی پژوهش حاضر .مورد بررسی و مالحظه قرار گیرد

تواند از توانمندي خوبی براي سفر در بعد غیر رسمی می دمعتقدن گرانپژوهش .قرار گرفتمورد بحث 

خاستگاه فلسفه،  گوید؛زاده میاز بعد فلسفی نیز چنانکه نقیب . استفاده شود رسیدن به رشد و آگاهی

. تواند رسیدن به هدف مذکور را هموار سازداست؛ سفر می) 10: 1381(عشق و مقصد آن، شناسایی 

نظر به کنند و از این ات برخورد میـمتف دیگرانِ ارِـها، آداب و رفتها، گویشآدمیان در سفر با فرهنگ

. شودمینگر فراگیر تربیت از قبل تعامل با دیگري است که دید کل. یابندهاي جدیدي دست مینگرش

داد را براي کسی ـچنانکه او این استع. کنداستعداد فلسفی را بیان می نگريافالطون در تأیید این کل
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چنین فردي ). 12: همان(نگري یعنی از توانایی نگریستن به کل، برخوردار باشد پذیرد که توانایی باهممی

تأثیر حقیقی چنین نگرشی، در . داوري قضاوت نخواهد کرددر برخورد با دیگران از روي تعصب و پیش

د، از پرورش چنین دهسفر به دلیل همین نگرشی که به فراگیر می .ونی انسان و نگرش اوستدگرگ

ي دیگر در بحث نکته .کندمیرا براي رسیدن به این هدف فراهم  آسانیذهنیتی برخوردار بوده و راه 

ردن اند؛ آموزش، بیش از هرچیز سپچنانچه اندیشمندان این حوزه بیان کرده. مربوط به آموزش است

دند که به کار آیند؛ و آموزش آنگاه به کار ـتنها آنگاه سودمنها اما دانستنی. دیگران هاست بهدانستنی

فرد مسافر که از شهري به شهر  ،وصفبا این . اي براي پدید آمدن تغییري در فرد گرددآید که زمینهمی

اي براي این تغییرات زمینه. شودد میتغییري در نگاهش ایجاکند، دیگر و از مکانی به مکان دیگر سیر می

افزاید و می فراگیرهاي ي امکانیادگیري حاصل بر دایره. کندیادگیري و بستري براي رشد او فراهم می

فرایند  آید که درچنین بر میمداوم مفهوم یادگیري از  بنابراین،. گرددمی اوهاي بستري براي بروز توانایی

ز  .کندمیهایی را از تجارب روزمره کشف ها و بینشها، نگرشرد دانش، تجربهالعمر هر فیادگیري مادام ا

به صورت  و اینترنت گوش دادن به رادیو و تلویزیون خواندن کتاب و روزنامه، ،در سفر سوي دیگر فراگیر

در حالت عمومی یادگیري فردي غیرسازمان یافته و غیر بنابراین . بیندغیر رسمی آموزش می

بلکه آزادي عمل و انتخاب . روندهاي رسمی و اداري پیش نمیو افراد در چارچوب .یک استسیستمات

نیاز به یادگیري  از این رو.  کندآید اولویت پیدا میافراد در فراگرفتن آنچه در این مسیر برایشان پیش می

-به گمان پژوهش از بعدي دیگر. هاي مختلف قابل بررسی استمستمر و پیوسته در سراسر عمر از جنبه

از این منظر پرداختن . شودی احساس میـی رسمـگران جاي خالی پرداختن به این امر در سیستم آموزش

-تواند در بعد فرهنگآموزش و پرورش می. به آموزش و پرورش و نقش آن در سیر و سفر قابل تأمل است

توان از تجارب براي این منظور می. قدم شودریزي درسی پیشسازي و ترویج این مسأله در بستر برنامه

سفرها نقش آموزشی خود را به خوبی  ،چنانچه در برنامه درسی کشورهاي دیگر. کشورهاي دیگر بهره برد

. اندهاي آموزشی به نحو مطلوب عمل کردهسیستم خود،  کنند و براي رسیدن به اهداف درسیایفا می

ز  همچنین به ابعاد سفرها. ریزي گردیده استبرنامه. ..براي این هدف سفرهاي علمی، فرهنگی، مذهبی و ا

تواند در نتایج حاصل از این رویکرد می. ، برون مرزي و درون مرزي توجه شده استنظر دوري، نزدیکی

شود به ظرفیت مربوط به پیشنهاد می بنابراین . نظام تعلیم و تربیت ما براي فراگیران استفاده شود

دي الزم براي رسیدن به اهداف نچراکه اردوها از توانم. ر و بهتر پرداخته شوداردوهاي آموزشگاهی بیشت

ي نقلیه، البته الزم به یادآوري است که در بحث اردوها هم باید شرایط ایمنی وسیله. نامبرده برخوردارند

عملی  ي عوامل همراه به خوبی رعایت شود و از لحاظ قانونی مشکالت در مسیرآموزان، بیمهبیمه دانش

هاي این مهم از این نظر قابل مالحظه است که در نظام آموزشی ما به اهرم. ساختن اردوها برطرف شود

چراکه مربیان به دلیل عدم حمایت . و نقش اردوها کمرنگ شده است شودمیت داده ـحمایتی کمتر اهمی

ظرفیت  .ردوها هستنداز طرف سیستم آموزشی در بحث تصادفات و حوادث کمتر راغب به عملی ساختن ا

ز  یکی از .اردوها تمرین خوبی براي یادگیري فردي و تبادل تجربه بین فراگیران است نتایج حاصل ا

 )1983(از سوي گاردنر  این توانایی. است وش حرکتیتوانایی به کار بستن ه آموزي، اردوهاي دانش
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هاي چنانچه هوش . شوده میکه در اردوها و سفرها به خوبی فراگرفت است معرفی و شناخته شده

هاي مختلف آموزش آموزان را در زمینهکه دانش هاییي گاردنر پرورشکاران را به ایجاد برنامهچندگانه

ز پرداختن به هوش حرکتی بستر یادگیري مداوم ضرورت  ).330: 1388سیف، (تشویق کرده است  ،دهد ا

ا  رادیویی هوش برساختی  .ی استنظر دیوی سوي دیگر از. شوداین نظر بیشتر احساس می که در تعامل ب

بنابراین به نظر دیویی تداوم زندگی انسان ). 129: 1388گوتک، ( نماید، معرفی میکندمحیط رشد می

. شودبا محیط طبیعی است که منتهی به پرورش هوش برساختی در فراگیر می مستلزم تعامل وي

ز . تداوم حیات خود را افزایش دهند ،عتها باید در بستر شناخت طبیانسانبنابراین  نتایج دیگر حاصل ا

هنر دیگر سفر براي فراگیر رسیدن به شهروندي . استچنین رویکردي در تربیت عقالنی، عاطفی و 

ي دیگر پژوهش حاضر خودیادگیري یافته. پرورش شهروند مطلوب از دیگر نتایج سفر است. مطلوب است

ي در این نوع یادگیري خود را در فرد شرکت کننده. اگیر استي خود فرو کسب تجربه به وسیله

   .داندیادگیري و ارتقاء سطح دانش خود مسئول  و فعال می

 
 

Abstract 
Today, the subject of teaching and learning as a key component in guiding 
people how to live in the new world he has helped 
During the official part of the training in the system and other informal 
institutions. After an informal trip could well play a role in their learning. 
The trips are an opportunity to achieve lifelong learning. 
With this aim, traveling as an example of lifelong learning and what 
happens on the journey expression is a research problem 
The research questions are: 
- What is the philosophy of education and lifelong learning? 
- What proportion of  lifelong learning make the trip? 
- After a journey of learning what's capabilities? 
This method is Qualitative. Researchers first reflective analysis method 
(Gall et al., 1390: 991) paid to analyzing the concept of lifelong learning 
then travel in the research process by choosing as an example of this 
training, the educational implications are discussed. 
Key words: lifelong learning, lifelong learning philosophy, travel, grow, 
learn. 
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 العمرهاي تدریس از دارالفنون تا عصر حاضر مبتنی بر یادگیري مادامسیر تحول رویکرد روش

  3 وردنجانی اسماعیلی صفیه ، *2معصومه احمدوند، 1پروین صمدي

 

 

  چکیده

ي صرف بر دانش هاي تکیه ،روي انسان امروزبا توجه به سیر تحول دانش و فناوري و حجم عظیم اطالعات پیش

 .تواند بشر عصر حاضر را براي زندگی در جامعۀ کنونی یاري کندهاي رسمی یادگیري نمیشده در محیطآموخته 

ي ایجاد توان زمینههاي آموزشی در عصر حاضر این است که چگونه میهاي اصلی نظامبنابراین یکی از دغدغه

ي مل مؤثر در تولید دانش و ایجاد زمینههاي تدریس یکی از عواروش. العمر را در افراد فراهم کردیادگیري مادام

هاي تدریس نیز هاي آموزشی روشالعمر در افراد است همزمان با تحوالت صورت گرفته در نظامیادگیري مادام

هاي نوین تدریس تا حدودي دستخوش تغییراتی گردیده است به طور مثال همزمان با تأسیس دارالفنون روش

هاي تدریس ما راه یافت اما با توجه به کمبود منابع مادي و انسانی موجود روش توسط معلمان اروپایی به کشور

بدین لحاظ این پژوهش بر آن است که با توجه به سیر تحول . سنتی بار دیگر مورد توجه قرار گرفت و حاکم شد

  .العمر را مورد بررسی قرار دهدو رویکردهاي یادگیري مادام هاي تدریس جایگاهروش

           العمر، دارالفنونمادام هاي تدریس، یادگیريروش :کلیديواژگان 
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  مقدمه

 نیاز جوابگوي تحصیل دوران در فرد اطالعاتی انباشته اطالعات، شدن ناپایدار دلیل به پیشرفته جوامع در امروزه

 یافته جهت تغییر العمرمادام و شخصی یادگیري بر رسمی آموزش از او نیست و تاکید آتی هاي

 العمرمادام و مداوم یادگیري زمینه ایجاد عوامل از یکی تواند می تدریس روش بین این در ).1،1999ناوک(است

. دهند توسعه عمل و تجربه طریق از را هایشانایده و تفکر تا کند کمک آموزان دانش به باید تدریس روش. باشد

 مسائل حل به و مستقل متفکرانی تا کنند کمک آموزان دانش به و تسهیل را دانش ساخت فرایند باید مدارس

 هاينظام در تا است شده موجب هاآن مداوم تغییر و اطالعات شدن ناپایدار. )2005، 2شارما( شوند قادر روزمره

 ،فعال تدریس هايروش در. بگیرد را سنتی هايروش جاي فعال تدریس هاي روش از استفاده آموزشی نوین

-می انتخاب را یادگیري موضوعات عالقه یا نیاز اساس بر آنان و شده گذاشته فراگیر عهده بر یادگیري مسوولیت

 از معلم جایگاه و نقش و یافته جهت تغییر محوري فراگیر به محوري معلم از یادگیري محور شرایط این در. کنند

-کار به دیگر سوي از  .)1394داودي، صیف و (است شده تبدیل راهنما و کننده هدایت نقش به دانش آموزنده

 و خودراهبر یادگیري میان ارتباط.  شودمی فراگیران خودراهبري توسعه باعث فعال تدریس هاي روش گیري

 و هاهدف از یکی عنوان به العمرمادام یادگیري دیگر عبارت به. است طرفه دو ارتباط یک 3العمرمادام یادگیري

 تحصیالت پایان در مداوم آموزي خود براي نیاز مورد هاي-توانایی و هامهارت با را یادگیرندگان که است اصولی

 در العمرمادام یادگیري براي وسیله و ابزار یک عنوان به راهبر خود یادگیري صورت این به. کندمی مجهز رسمی

. جوامع اروپایی احساس شددر کشور ایران، این ضرورت کمی دیرتر از  ).1393سعید و زارع،(شودمی گرفته نظر

اهداف آموزش و ) مقارن با دوره صفویه و اوایل قاجار (در ایران آن زمان )مکاتب(موجود هاي با توجه به آموزشگاه

و عدم پرداختن به علوم ) 1393به نقل از رخشانی فر،  1364راوندي، (وجوانان تأکید بر محفوظات کودکان و ن

). 1378ترابی فارسانی، (گردیدو هیچگونه نیازي به بازنگري در آن احساس نمی طبیعی و فنون، ویژگی غالب بوده

هاي نوین تعامالت میان رجال سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران با غرب سبب آشنایی آنها با افکار و اندیشه

اید دچار تغییر گردید و دولتمردان ایران را به این سمت سوق داد که براي ترقی و پیشرفت کشور نظام آموزشی ب

از این رو امیرکبیر تصمیم گرفت مدارسی به سبک کشورهاي اروپایی تأسیس کند، این تصمیم . و تحول گردد

عملکرد دانش آموختگان دارالفنون تأثیر بسیاري در . آغاز گر تأسیس مدارس به شکل امروزي در کشور بود

فیت آموزش و پرورش و تنظیم برنامه اي مدون براي پیشرفت جامعه ایران داشته و این امر تالش براي بهبود کی

 یرس که است این حاضر پژوهشهدف . آن را دو چندان کرد که ازجمله مهمترین آنها قانون تعلیمات اجباري بود

  .را مورد بررسی قرار دهد العمرمادام یادگیري بر مبتنی حاضر عصر تا دارالفنون از تدریس هايروش رویکرد تحول

                                                           
1. Coun 
2. Sharma  
3. lifelong learning 
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  مبانی نظري

هاي یونسکو در خصوص در بحث 1960ي العمر به عنوان اصطالحی علمی، براي اولین بار در دههمفهوم آموزش مادام 

بعد از برگزاري دومین کنفرانس جهانی آموزش بزرگساالن در سال . تحوالت آینده در آموزش بزرگساالن مطرح شد

اي را وارد نظام هاي عضو یونسکو خواسته شد تا انواع مختلف آموزش غیر رسمی و غیر مدرسهاز کشور، 1960

این خواسته . هایی جهت ادامه یادگیري در طول زندگی فراهم نمایندآموزشی خود کرده و براي همه افراد فرصت

هاي جدي به ها و توجهترین توصیهتاریخی، قدیمیالبته از لحاظ . العمر شدي آغاز پیدایش تفکر آموزش مادامنقطه

که در بیش ). 44، ص1392احمدي توانا، جعفر زاده، جاهد، (گرددالعمر به ظهور دین مبین اسالم بر میآموزش مادام

گهواره تا گور یعنی ز) اطْلُبو الْعلْم منَ الْمهد الَی اللحد(اند کهفرموده) ص(سال پیش پیامبر گرامی اسالم 1400از 

  :بدین شرح استالعمر تعریف یادگیري مادام). 1395حدادنیا، (دانش بجوي 

). 2013، 1و فردریکسون  هاسکینز(آورد العمر مربیان را هدایت گران فرد به سمت منابع دانش بار مییادگیري مادام 

 دیگر نبایستی ما). 2010، 2مانجلی(شود چگونه آموختن کسب می العمراز طریق عواملی چون یادگیريیادگیري مادام

 و ایجاد نحوهباید  درعوض باشیم، ایام همیشه براي و زمان یک در آگاهی و دانش کسب درصدد تالش و سعی با

 یاد را زیستن و بودن براي یادگیري عمر طول سراسر در دائمی تکامل به رو دانش بدنه یا مجموعه یک ساخت

هاي این کند و ویژگیمطرح می) 1987(العمر براي همه عبارتی است که وین یادگیري مادام ).2014، 3تت(بگیریم

  :کندشکل از یادگیري را به صورت زیر مطرح می

ها بتوانند مطابق با نوع و رویکرد هایی باید در اختیار فراگیران قرار داده شود تا به وسیله آنابزار: یادگیري -1 

  .رندیادگیري شان، یاد بگی

  .انسان از گهواره تا گور یا از تولد تا مرگ، توانایی یادگیري را دارد: العمرمادام - 2

، ياي باید شرایط فراهم گردد که در آن یادگیربه این معنا که هیچ کس استثنا نیست به گونه: براي همه - 3

   ).1395 حدادنیا،(خالقیت، اعتماد به نفس و رضایت خاطر در همه مراحل زندگی فراهم شود

  :چهار ویژگی خاص در تعریف تدریس وجود دارد که عبارتند

  آموزان؛وجود تعامل بین معلم و دانش) الف 

  فعالیت براساس اهداف معین و از پیش تعیین شده؛) ب

                                                           
1
. Mongelli  

2. Hoskins&Fredriksson  
3 . Tett 
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  طراحی منظم با توجه به موقعیت و امکانات؛) ج

   ).  9، ص1386شعبانی، (ایجاد فرصت و تسهیل یادگیري)د

استادي، روش چند  - ، روش شاگرد)گردهم آیی(توان به روش کنفرانسهاي تدریس، میجمله روشاز 

اي، روش سخنرانی، روش بازگویی، روش پرسش و پاسخ، شیوه ، روش حل مسئله، روش پژوره)مختلط(حسی

جاره و دو سلسله قا 1357تا سال  1174در ایران از سال ).17، ص 1383میرزا محمدي، ... (بحثی و غیره 

بنابراین سه دوره متمایز . ش انقالب اسالمی به پیروزي رسید.ه 1357پهلوي سلطنت نموده و از سال 

در ابتداي حکومت قاجار مدارس به شکل امروزي . بر ایران حکمفرما بوده است... تاریخی، اجتماعی، سیاسی و

ست ایران در جنگ با روسیه، پس از شک. در ایران وجود نداشت و آموزش از طریق مکتب انجام می شد

تصمیم به تأسیس نخستین مدرسه در ایران به سبک جدید جهت تربیت قواي نظامی ) صدراعظم(امیرکبیر 

پس از تأسیس دارالفنون به تدریج تعداد مدارس جدید در ایران افزایش یافت که ). 1393رخشانی فر، (گرفت 

اگر چه این مدارس با الگوگیري از مدارس اروپایی تأسیس . توان به مدارس رشدیه اشاره کرداز جمله آنها می

با روي کار آمدن . گردید اما شیوه هاي تدریس و فرایند یادگیري کماکان در این مدارس به سبک مکاتب بود

سلسله پهلوي آموزش و پرورش نیز دچار تغییر و تحول گردیده و طرح هایی چون اجباري شدن تعلیم و 

هاي تدریس و یادگیري هایی براي بهبود روشزیع کتابهاي درسی به اجرا درآمد و کوششتربیت و تهیه و تو

با . صورت گرفت که در این مورد می توان به قراردادن درس حرفه و فن در برنامه درسی مدارس اشاره کرد

نگ پیروزي انقالب شکوهمند اسالمی آموزش و پرورش به طور ویژه مورد توجه قرار گرفت و پس از ج

بت به امر آموزش و پرورش منجر به تهیه سند تحول ستحمیلی توجه مسوولین نظام جمهوري اسالمی ایران ن

  . یادگیري نیز مورد توجه قرار گرفته است -دهیبنیادین گردید که در این سند رویکردهاي یاد

 

  هامرور پیشینه

العمر مادام یادگیري بر فعال تدریس هاي روش ثیرأت و در پژوهشی با عنوان جایگاه) 1394(صیف و داودي

 نیز و کرده مشخص العمر مادام یادگیرندگان تربیت براي را فعال تدریس هاي روش کارگیري به ضرورت

  .است تربخش لذت و تر عمیق افراد یادگیري العمر،مادام یادگیري در که اندداده نشان

یادگیري در ایران پس از تاسیس  - تاریخی رویکردهاي یاددهیدر پژوهشی با عنوان بررسی سیر ) 1393(رخشانی فر

- ش نوعی گذار از رویکرد.ه 1391تا زمان حاضر  1174دارالفنون به این نتیجه رسیده است که، در این برهه زمانی 

س هاي سنتی به رویکردهاي نوین در نظام آموزشی ایران اتفاق افتاده است؛ الگوي تدریس حافظه مدار، الگوي تدری

فعالیت مدار و الگوي تدریس هوشمند بیانگر سیر تحولی الگوهاي تدریس و دانش آموز با معلومات و معلم آموزنده و 
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آموز کامل و معلم پژوهشگر بیانگر سیر سپس دانش آموز کار آمد و معلم راهنما و در نهایت در زمان کنونی دانش

  .شی می باشدتحولی نقش و جایگاه معلم و دانش آموز در نظام آموز

 و تعاملی اکتشافی، یادگیري - یاددهی رویکرد سه تاثیر بررسی عنوان با در پژوهشی) 1386(عابدي و نادري شواخی،  

 دانش یادگیري عملکرد اند کهبه این نتیجه رسیده شناسی، زیست درس در آموزاندانش یادگیري عملکرد بر انتقالی

 بیشتر انددیده آموزش انتقالی رویکرد با که گروهی از اند دیده آموزش تعاملی یادگیري - یاددهی رویکرد با که آموزانی

  .است

در پژوهشی با عنوان سیر تحول آموزش رسمی در دوره ناصري و مظفري نظام آموزش ) 1384(عبدالهی خوشمردان 

ا تداند که سنگ بناي اولیه آن در دوره ناصر کنونی ایران را میراثی از نظام آموزشی می سیس دارالفنون أالدین شاه ب

- سیس نهاد نظارتی همچون انجمن معارف پایهأسیس مدارس اروپایی و تأگذاشته شد و دوره مظفر الدین شاه با ت

  .گذاري شد

  روش شناسی مطالعه

- مادام یادگیري بر مبتنی حاضر عصر تا دارالفنون از تدریس هايروش رویکرد تحول سیر بررسی هدف از این پژوهش

جهت گردآوري اطالعات از روش . با توجه به ماهیت هدف از روش تاریخی استفاده شده است .العمر می باشد

مورد استفاده قرار  ،اي که در پژوهشي توصیفی، تحلیلی و مقایسهاي و براي تجزیه و تحلیل اطالعات از شیوهکتابخانه

  .شدباشامل منابع دست اول و منابع دست دوم می که گرفته است

  هایافته

- می قرار بررسی مورد العمرمادام یادگیري بر مبتنی حاضر عصر تا دارالفنون از تدریس هايروش رویکرد تحول سیر 

در این روش . داشت قرار سخنرانی ایراد و مستقیم روش بر ما آموزش اساس رشدیه، مدرسه تا دارالفنون از. گیرد

 ،اطاعت بی چون و چرا دارد. و یاددهی نقشی ندارد و تسلیم معلم است آموز فعال نیست و در جریان یادگیريدانش

در کالس هر چه آرام تر باشد منظم تر معرفی می شود و نمره اخالقش بیشتر ، همکاري و مشارکت در کار نیست

که  می توان نتیجه گرفت. بیشترین تالش معلم در جهت آن است که دانستنی هاي دانش آموز را افزایش دهد. است

آموز در مدارس ایران از دانش آموز با معلومات، آغاز گردیده در این زمان نقش معلمان روند تحول نقش دانش

  .آمدندآموزان به شمار میآموزندگانی صرف بود که منبع دانش سازمان یافته و منتقل کننده آن به دانش

ز جمله الگوهاي تدریس اکتشافی و تأملی تا توان گفت همزمان با تأسیس دارالفنون الگوهاي نوین تدریس امی

حدودي توسط معلمان دارالفنون به کشور ما راه یافت و سپس با تدوین الفباي صوتی توسط میرزا حسن رشدیه 

آموزان، اد دانشپیگیري شد اما با توجه به حجم زیاد مطالب کتابهاي درسی، کمبود فضاي آموزشی به نسبت تعد

الگوهاي تدریس حافظه مدار با هدف  ،ن واجب التعلیم و عدم تخصص کافی معلمانموزاجمعیت زیاد دانش آ



 

 

 هشتمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه آموزش و یادگیري مداوم 

 چمران اھواز دانشگاه شھید
 ١٣٩۵اسفند  ۵و  ۴

 

١٣٤٩ 
 

هدف از تحصیالت در این دوره انتقال دانش و الگوي به کار رفته . به مدارس راه یافت و حاکم شد) 3R(آموختن

 و اوایل دهه 60ي ر دههمبتنی بر حافظه مداري با تأکید بر استفاده از حواس شنوایی و بینایی بوده این روند تا اواخ

در این برهه زمانی با تدوین طرح کلیات تغییر نظام آموزش و پرورش و تأسیس و فعالیت سازمان . ادامه داشت 70

پژوهش، تألیف و ترجمه کتب با محوریت شیوه هاي فعال تدریس، ضرورت به کارگیري روش هاي فعال در تدریس 

آموز رواج یافت البته معلمان تمایل با هدف کاوشگري و انجام فعالیت دانش احساس گردید و نوعی الگوي فعالیت مدار

  .دادندهاي درس خویش نشان نمیها در کالسچندانی به استفاده از این روش

، 1391سیدین، (ي اطاعت توأم با ترس رابطه معلم و دانش آموز بر پایه خانهپیش از تأسیس دارالفنون و در مکتب

را از آنان  حق سؤال پرسیدن و اظهار نظر ،آموزانمالي مکتب براي مطیع امر خویش نمودن دانش. بوداستوار ) 90ص

در دارالفنون نوعی ارتباط متقابل میان . مورد خشم مالي مکتب قرار می گرفتندها در غیر این صورت آن سلب نموده

انضباطی که از سوي  به موارد اغلب موارد در. از شدت تنبیهات بدنی کاسته شد. معلم و دانش آموزان پدید آمد

یش که به زبان التین تسلط آموزان خومعلمان دارالفنون به کمک دانش. شد محدود گشتآموزان رعایت نمیدانش

  ).55، ص1376یغمایی ، ( پرداختندبه ترجمه متون می داشتند،

معلم و دانش آموز شامل تبیین موضوعات درسی هاي میالدي توالی فعالیت 60در مدارس دارالفنون تا اوایل دهه 

هاي توضیحی و سخنرانی و اکتساب این در قالب روش) 11،ص 1385کشاورز،(منسجم و سازمان یافته از سوي معلم

به نقل از رخشانی  1367رفیعی مهر آباد، ( بوده است آموزان از طریق گوش دادن و حفظ نمودنمعلومات توسط دانش

  ).1393فر، 

آموزشگرانی که . آموز پس از دارالفنون همواره یکطرفه و از آموزشگر به سوي فراگیر بوده استط معلم و دانشارتبا

- دانش) 240نهضت، ص(کردند آموزانی که فاقد این علم بودند منتقل میمنبع علم بوده و علم خویش را به دانش

کوشیدند تا از منظر میودن هر چه بیشتر در کالس موزان جهت کسب احترام و اعتماد معلم باید در ساکت و ساکن بآ

آموزان در نزد معلمان چندان پسندیده نبود و در پرسش از جانب دانش. گرفتندمعلم مورد تأیید و تشویق قرار می

توان گفت رابطه معلم، در واقع می). 125، ص1384حجتی، (شداغلب موارد چندان مورد استقبال معلمان واقع نمی

. اي یکسویه و عمودي بوده است و در این رابطه یادگیرنده در جایگاه پذیراي منفعل قرار داشتآموزان رابطهدانش

معلم در مقامی باالتر و به عنوان منبعی از دانش سازمان یافته که موظف بود تمامی سعی و تالش خویش را در جهت 

گردید حتی با دقت در شیوه معماري ببرد تلقی می هاي خویش به اذهان تهی دانش آموزان به کارانتقال دانسته

توان هاي این دوره زمانی که جایگاه معلم را بر سکوي بلندي که در قسمت جلوي کالس تعبیه شده بود میکالس

توسعه  1345ادامه داشت تا اینکه در سال  1345این نوع از رابطه تا سال . ي رابطه معلم و دانش آموز را دریافتنحوه

وي انتقاد صحیح و به جا، پرورش توانایی فهمیدن نظر دیگران و فهماندن نظر خویش به دیگران و تفکر و استدالل نیر

البته تا سالها بعد این اهداف در ). 1345اهداف آموزش و پرورش، (و استنتاج به عنوان اهداف آموزش مطرح گردید

  . ش آموز به همان روال قبل ادامه داشتي ارتباط معلم و دانحد تئوري و نظري باقی ماند و نحوه
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هاي فعال تدریس و جنبه هاي با تاکید بر روش 1367پس از تصویب کلیات طرح جدید آموزش و پرورش در سال 

. شددر این روند تغییراتی ایجاد ) 1367کلیات طرح تغییر آموزش و پرورش، (عینی و عملی آموزش در کنار یکدیگر

آموزان در کالس فراهم با الگوهاي نوین تدریس زمینه فعالیتهاي دانش معلمان ا آشناییبه مرور زمان و همزمان ب

   ).1393 فر، رخشانی(گردید و روز به روز بیشتر مورد توجه قرار گرفت

مدارس، از آنجایی که معلم هدایتگر و تسهیل کننده جریان یادگیري در پس از رواج رویکردهاي نوین و فعال تدریس 

. گشت زمینه جهت برقراري ارتباط متقابل میان معلم و دانش آموز فراهم گردیدتنها منبع دانش محسوب نمیبوده و 

از آنجا که آموزش در عصر حاضر فرایندي است براي کشف نیروهاي درونی و به فعلیت رساندن قابلیت یادگیرنده و 

در دانش آموز امکان پذیر نمی باشد  میان معلم وي دو سویه و تعاملی نیل به این هدف جز از طریق برقراري رابطه

یادگیري حاصل تعامل خالق، هدفمند و فعال یادگیرنده بوده و دیگر ) 1390(همین راستا در سند تحول بنیادین 

  جریان یادگیري یکسویه نیست و ارتباط مداوم و مستمر معلم و دانش آموز و محیط یادگیري در آن الزامی است

  :گیرينتیجه

یادگیري به عنوان یکی از عناصر برنامه درسی در طول زمان دستخوش تغییرات بسیاري گردیده  - رویکردهاي یاددهی

اي خاص بوده است گاهی این تغییرات بسیار محسوس و چشمگیر بوده و گاه است این تغییرات در هر زمان به گونه

دهد در هر دوره شیوه هاي خاص تدریس نشان میبررسی سیر تحول این رویکردها . در حد حرف و سخن مانده است

شود در ابتداي تأسیس دارالفنون که از آن به عنوان نقطه عطفی در نظام آموزشی ایران یاد می. وجود داشته است

- هاي تدریس به صورت سنتی و معلم محور بوده که موضوعات درسی از سوي معلم بیان شده و در قالب روشروش

ي اصلی اطالعات و دانش آموز شده است معلم ارائه دهندهانی به دانش آموزان ارائه میهاي توضیحی و سخنر

- شد قطعی و حتمی تلقی شده و بنابراین حفظ کردن آنها از سوي دانشآنچه ارائه می. ي این اطالعات بودپذیرنده

 به توجه با اما گرفت قرار کار دستور در اکتشافی رویکردهاي به توجه دوران این در چند هر .آموزان مورد انتظار بود

توان گفت در این دوران ایجاد یادگیري و حاکم شد می گرفت قرار توجه مورد سنتی هايروش دیگر بار موجود شرایط

- رویکرد معلمان به روش 1345تا  1306ي سالهاي در میانه .العمر در فراگیران تا حدودي محقق گردیده استمادام

بنابراین چنین رویکردي  شده استآموز به عنوان یک پذیرنده صرف تلقی میسنتی بوده و دانش تدریس رویکرد هاي

در سالهاي پس از سال . العمر توفیقی به دست نیاورده استآموزان به یادگیرندگان مادامبه تدریس در تبدیل دانش

اي آموزشی قرار گرفت از این رو وظیفه موزان در دستور کار نظامهآتوجه به تقویت کنجکاوي و استدالل دانش 1367

معلم از انتقال اطالعات به دانش آموزان فراهم کردن زمینه براي درگیر ساختن آنها با مواد و مطالب آموزشی و به 

توان گفت این تغییرات تدریجا زمینه را براي ایجاد یادگیري می. نها تغییر یافتآي تفکر و استدالل کارگیري قوه

ي اوج توجه به شیوه هاي فعال توان نقطهسند تحول بنیادین آموزش و پرورش را می .داوم فراهم نمودپایدار و م

هاي فعال تدریس روش. یادگیري دانست - تدریس و توجه به دانش آموز به عنوان عنصر فعال در جریان یاددهی

شود چنین رویکردي به آموزش سبب ایجاد آنچه از آن آموز را به تدوین مسأله و تالش براي حل آن رهنمون میدانش
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 سیر بررسی با. نمایدد گشته و زمینه را براي ایجاد یادگیري مادام العمر فراهم مینبربا عنوان تعهد شخصی نام می

 اي گونه به گاه تدریس هايشیوه گفت توان می امروز به تا دارالفنون مدرسه تأسیس از تدریس هاي روش در تحوالت

 سیر این از هاییدوره در و نموده ایجاد را راهبر خود یادگیري و آموختن فراگیري، به شوق آموزاندانش در که بوده

   .  است نموده سرکوب را اشتیاقی چنین تاریخی

 

  :فهرست منابع
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  العمر  ي کانونی یادگیري مادام تگی هاسشای

  2دکترسید جالل هاشمی ،1آفرین سلیمانی هارونی نوش

   مقدمه

کنیم که  اقتصادي و سیاسی زندگی می هاي اجتماعی، ما در دنیایی به سرعت در حال تغییر با پیچیدگی

و  شرایط کار، ها، حرفه .اي داشته است در برابر اطالعات ،رشد سریع و متحیرکننده ظرفیت تولید،انتقال و واکنش

مهارتها و دانش جدید  سازگاري فرد مستلزم کسب سریع دیدگاهها، .هاي زندگی خیلی متحول شده است شیوه

هاي کانونی، پیوندي بین  معه با کسب شایستگیحقیقت افراد جا در .هاي زندگی روبرو شود است، تا بتواند باچالش

هاي کانونی را  شایستگی)1390به نقل ازگرایی، ،2010( کومار .کنند اي وعملکرد واقعی خود برقرار می آرمان حرفه

داندکه، دانش را شامل  هاي مورد نیاز براي انجام وظایف مسئولیت خاص می ها و نگرش ترکیبی از دانش،مهارت

ها را به توانایی استفاده  ومهارت. گذارد اي تاثیر می داندکه بر عملکرد حرفه اصول تخصصی رشته میدرکی از علم و

هاي اخالقی ضروري براي برعهده گرفتن کار و مسئولیت  ها را به ارزش از دانش شخصی به نحو موثر و نگرش

ي کار در  اهر آموزش مداوم سرلوحهشود مگر،درپرورش نیروي انسانی دانا و م این مهم میسر نمی.تعبیر کرده است

  . ي پایدار و تعالی دست یابند فرآیند تعلیم وتربیت قرار گیرد، وفرد وجامعه یادگیرنده مستمر باشند تا به توسعه

هایی است که انسان را در این فراگرد خالق یاري و به وي اجازه  ها و فعالیت تعلیم وتربیت جمیع پدیده

و زیستن را به  تر ببیندوهنردیدن،عشق ورزیدن،آفریدن،هنرمندبودن تر و آگاهانه دهد تا دنیا را روشن می

  )      1356پتروفسکی و دیگران،(بیاموزد

است که در جهت رسالت انسانی تربیت » یادگیري«هاي تربیتی معطوف به  ها و کوشش اساسآ تمامی کشش

جانبه خود را  خواهد راه تکامل همه است که میجویی  در واقع رسالت حقیقی تربیت پروراندن انسان پرسش.باشد

کند ،تا آنجا که ممکن است آشنا  متغیري که در آن ژندگی می هموارسازد وبه رموز فردي و اجتماعی خود و دنیاي

  .هاي دیگر مرتبط شود،زندگی کند و زندگی خود و دیگران را با عشق و دانش شکوفا سازد شود و با دنیا و انسان

                                                           
  n57.soleimani@gmail.com،دانشجوي کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت،اهواز شهید چمراندانشگاه 1
 J.hashemi@scu.ac.irدانشگاه شهید چمران اهواز،گروه علوم تربیتی ،-2
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وم داراي جامعیتی است که کلیه اجزا کلیه اجزاء و عناصرآموزشی و پرورشی  و همه سطوح و آموزش مدا  

این نوع آموزش،نظام آموزشی خاصی نیست و دستگاه خاصی متولی آن نمی باشد .گیرد مراحل سنی را دربر می

یک محیط یادگیري  وهر محیطی ،بالقوه. شود بلکه بستري است که هر طرح آموزشی جامع بر مبناي آن ایجاد می

ي  رسمی پیوند داده و زمینه هاي یادگیري هاي یادگیري غیررسمی را با محیط شود لذا محیط محسوب می

  ).19:1373ابراهیم زاده،( شود ي نظام تربیتی می ي هر یک از اجزاي تشکیل دهنده پیشرفت و توسعه

کنند ودر  فراگیران قابلیت اجرایی پیدا می موزشی با مشارکت فعال و مستقیمآهاي  برنامه در آموزش مداوم،  

و به جاي اینکه صرفا به صورت . کنند ها بر یادگیري خود کنترل دارند و آن را هدایت می حقیقت یادگیرنده

  .ها باشد خودکار و خودآموز است منفعل دریافت کننده یکسري اطالعات و یافته

در گزارش خود به عنوان )21 :1378جفري،(و یکم کمیسیون بین المللی آموزش و پرورش براي قرن بیست 

العمر ارائه داده است ، در این تعریف که یادگیري به  مفهومی را درباره یادگیري مادام» یادگیري،گنج درون«

یادگیري براي :این اصول عبارتند از .دهند شودکه هدف آموزشرا تشکیل می ي چهار اصل حمایت می وسیله

مفهوم ارائه شده . نجام دادن ، یادگیري براي زندگی با دیگران و یادگیري براي بودندانستن،یادگیري براي ا

 :توسط این کمیسیون به شکل زیر است

یادگیري مادام العمر، نه تنها به دلیل تغییر ماهیت کار باید پذیرفته شود ،بلکه باید فرآیند مداوم «  

ذهنی نقادانه و توانایی عمل کردن آنها   و همچنین توانایی گیري کل موجودیت انسانها یعنی دانش ،توانائیها شکل

این نوع یادگیري باید افراد را براي توسعه آگاهی از خود و محیطش قادر سازد و آنها را براي ایفاي .را در بر گیرد

  ».شان در محل کار و جامعه تشویق کند نقش اجتماعی

ت براي کسب دانش،مهارت و شایستگی به عنوان یک تواندعالوه بر تدارك فرص یادگیري مادام العمر می

ي  هامنجر به توسعه ها و شایستگی هاي درونی شود زیرا که،نوسازي مهارت اي از پاداش فرآیند منجر به مجموعه

هاي استخدامی بهتر ،دستمزد بیشتر و یک  دانایی فرد ودر نهایت احساس رضایت بیشتر ،اقناع بیشتر،فرصت

هاي  عالوه بر منافع اقتصادي و شخصی ،فرصت.دهند شود که کیفیت زندگی را افزایش می میسلسله منافع اضافی 

به طور قاطع . داراي منافع اجتماعی مشخصی است که باید مورد توجه قرار گیرد یادگیري مادام العمر براي همه،

دنیایی که  در آن زندگی  کار ماهرتر،به تالش براي بهبود توان گفت اعضاي داراي تحصیالت بیشتر و نیروي می

تواند به تعهد و همکاري منسجمی مبدل شود تا شهروندانی  این عالقه می. کنند بیشتر عالقه نشان خواهند داد می

  اي داراي آزادي واقعی،ارزشهایی از قبیل وحدت ،امنیت ،صداقت و راستگویی را حفظ کنند در جامعه روشنفکر،

  ).1388کریمی و همکاران،(
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و پس از بررسی . اي انجام شده است ش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی ،براساس منابع کتابخانهپژوه   

،ویژگیهاي فراگیران   ها ها،مهارت مفهوم آموزش مداوم و ویژگیهاي قابل مالحظه آن ،شناسایی و شرح شایستگی

  .هاي زیر دست یافته است  وآموزش دهندگان به یافته

  )34- 35 :1374احمدي ( دارد آپس چهارچوب اهداف آموزش مداوم را اینگونه بیان می  

  کمک به افراد براي کنار آندن با شرایط عینی-

  هاي مسئله گشایی مجهز کردن انسانها با مهارت-

  کمک کردن به افراد در جهت کسب محتوا و اطالعات الزم براي زندگی-

  :اوم عبارتند ازویژگیهاي قابل مالحظه آموزش مد  

قابلیت آموزش             -5فرصت یا انگیزش         -4انعطاف پذیري         - 3انسجام        - 2گرایی         کل-1  

  استمرار و فرآیندمحوري-8ارتقاء بخشی کیفیت زندگی و یادگیري       -7وجه تمایز اجرایی    -6

  م العمر،ویژگی هاي آموزش دهندگان ،شرایط فراگیرانآموزش مداوم، یادگیري مادا: واژه هاي کلیدي

  

  العمر ها و مهارتهاي مورد نیاز فراگیران در یادگیري مادام شایستگی

ثري دارند و درحقیقت جریان یادگیري را خود رهبري و ؤالعمرافراد نقش فعال و م در فرایند یادگیري مادام

آزادي،اراده و انتخاب درصدد هستند تا استعدادهاي بالقوه خود را به یعنی با برخوردادي از .کنند مدیریت می

  )965- 967،ص 1390محمدي مهر و همکاران،( :ها و مهارتها عبارتند از بالفعل تبدیل کنند که این شایستگی

  داشتن آگاهی و نگرش به پویایی علم ودانش-1

  گیري عمیق خودراهبر داشتن مهارتهاي یاد-2

  اد اطالعاتیداشتن مهارت سو-3

  داشتن مهارت تفکر انتقادي-4

  هاي بین فردي و اثربخش داشتن مهارت-5
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  مساله سازي و حل داشتن مهارت مفهوم-6

  

 در فرآیند آموزش مداوم )اساتید مربیان، معلمان،(دهندگان مهارت هاي الزم براي آموزش

 :شوند العمر در سه حیطه دسته بندي می مادامهاي مورد نیاز اساتید در آموزش با رویکرد یادگیري  مهارت

  )1390محمدي مهر و همکاران،(دانش فنی و دانش روش انتقال دانش محتوایی،

  )1393زمان پورمنصوري،(دهندگان در جریان آموزش مداوم آنها عبارتند از  هاي کانونی آموزش شایستگی

  مهارت هاي رهبري-1

  سواد اطالعاتیمهارت هاي -2

  مدیریت کالسی مهارت هاي-3

  مهارت هاي تحقیقاتی،پژوهشی-4

  مهارت هاي مدیریت منابع-5

 

انسان خلق ایستایی ندارد و به طور دائم در حال تغییر و دگرگونی است و به مثابه آن، ادراکات او نیز از محیط 

اه وارد ذهن می این مظاهر به عنوان د. غنی تر می شود و هر لحظه با جلوه هایی تازه از طبیعت مواجه می شود

فرد در این . تجارب مربوطه جذب و تجارب غیر مربوط انطباق پیدا می کنند. شود و با آگاهی او درمی آمیزند

این فرایند نقطه پایانی ندارد، زیرا که هستی و جهان هر دم جلوه هاي دیگر را . فرایند معرفت کسب خواهد کرد

بنابراین براي رفع چالش کسب معرفت ضروري است و این . کندنمایان می کند و انسان را با چالش مواجه می 

فرایند مداوم و تمام نشدنی است زیرا انسان موجودي است بسیط و در معرض رشد و کمال و کسب این 

  . شایستگی مستلزم یادگیري در سراسر عمر است

وسعه محور او را تبدیل به یادگیري در پرتو آموزش مداوم گسترده تجارب فرد را افزایش داده و در مسیري ت

ما در دنیایی به سرعت در حال تغییر با پیچیدگی هاي . عاملی موثر و فعال در شکل دادن به زندگی خود می کند

اجتماعی، اقتصادي و سیاسی زندگی می کنیم که ظرفیت تولید، انتقال و واکنش در برابر اطالعات رشد سریع و 
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شرایط کار و شیوه هاي زندگی به سرعت دگرگون شده و سازگاري فرد  حرفه ها. متحیر کننده اي داشته است

مستلزم کسب سریع دیدگاهها، مهارت ها و دانش جدید است تا بتواند با چالش هاي زندگی روبه رو شود 

ـ این شایستگی ها را شایستگی هاي کانونی می نامند زیرا در حقیقت افراد جامعه با کسب ) 1390گرایی،(

نقل از  2010(ي کانونی پیوندي بین آرمان حرفه اي و عملکرد واقعی خود برقرار می کنند کومار شایستگی ها

اي انجام وظایف و ها و نگرش هاي مورد نیاز برکانونی را ترکیبی از دانش، مهارتهاي شایستگی) 1390گرایی 

-ه موثر بر عملکرد حرفهتخصصی رشت داند که دانش را شامل درکی از علوم شخصی و اصولمسئولیت خاص می

ها را به ارزش هاي اخالقی ضروري براي بر دانش شخصی به نحو موثر و نگرش ها را توانایی استفاده ازاي، مهارت

مهم میسر نمی شود مگر در پرورش نیروي انسانی دانا و  ر و مسئولیت تعبیر کرده است و اینعهده گرفتن کا

ماهر آموزش مداوم سرلوحه کار در فرایند تعلیم و تربیت قرار گیرد و فرد و جامعه یادگیرنده مستمر باشند تا به 

  . توسعه پایدار و تعالی است پیدا کنند

دانش از طریق ایجاد عمیق ترین  هدف آموزش مداوم را انتقال)  1395، نقل از رحیمی نسب 2010(پاترسون 

هوشیاري یا آگاهی در افراد می داند، وي معتقد است مهارت آموزي تنها درصورتی که ذاتاً ارزش یادگیري را 

او همچنین اشتغال افراد به یادگیري را . داشته باشد و صرفاً مهارت ابزاري نباشد در زمره دانش محسوب می شود

رضایت شخصی یک . می داند که سرانجام به رضایت شخصی منتهی می شودبه واسطه ي لذت خودیادگیري 

  . کیفیت است و وابسته به جنبه هایی از زندگی است که ارزشمند هستند و رضایت  پایدار را به همراه دارند

تمایل به ادامه یادگیري در زندگی . ارتباطی قوي بین یادگیري، رشد ذهن و رضایت شخصی وجود دارد

فرد اطالعات جدید را در راستاي کاوش موضوعی جدید، جهت افازیش درك . ایش درك انسان می شودموجب افز

عمیق خود از طبیعت و حیات پیرامون جستجو می کند و این امر به توسعه درك و تعامل ما با جهان به عنوان 

  ).1395 رحیمی نسب،(یک انسان کمک می کند و منجر به رضایت درونی و تعادل روانی می شود 

ئن زندگی می کنند و وجود مهمانطور که دیویی ابراز می دارد هستی نامطمئن است و انسانها در جهانی نامط

جستجوي انسان براي تحصیل یقین نیست بلکه براي . داشتن به معنی درگیر شدن در جهانی متحول است

ر فرد انسانی با بالقوه هاي بی پایان پس ه. دستیابی به ابزار یا روشی براي کنترل و هدایت جریان تحول است

تعلیم و تربیت خود نیز . براي رشد و نمو متولد می شود و تعلیم و تربیت از جمله عوامل تسهیل کننده رشد است

برابر است با بازسازي تجربه به نحوي که بر معنی و مفهوم تجربه هاي آینده بیفزاید و آنها را هدایت کند تا فرایند 

  ).1341دیویی، (یرنده محقق شود رشد در یادگ
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دیویی مفهوم رشد را به مشابه غایت تعلیم و تربیت ناظر بر هدایت سنجیده و هوشمندانه فعالیت در این 

رویکرد به آموزش و یادگیري بیان می دارد و به عنوان مفهومی وسیع براین که یادگیرنده نسبت به روابط متقابل 

  ).1393گوتک، (رد داللت می کند تجارب و پیامدهاي عمل، آگاهی دا

  مداوم  یادگیري مفهوم

اساساً تمامی کنش ها و کوشش هاي تربیتی معطوف به یادگیري است که در جهت رسالت انسانی تربیت 

در واقع رسالت حقیقی تربیت پروراندن انسان پرسش جویی است که می خواهد راه تکامل همه حانبه خود . باشد

موز فردي و اجتماعی خود و دنیاي متغییري که در آن زندگی می کند، تا آنجا که ممکن را هموار سازد و به ر

است آشنا شود و با دنیا و انستنهاي دیگر مرتبط شود، زندگی کند و زندگی خود و دیگران را با عشق و دانش 

  . شکوفا سازد

و همه سطوح و مراحل سنی را آموزش مداوم داراي جامعیتی است که کلیه اجزا و عناصر آموزشی و پرورشی 

دربر می گیرد، این نوع آموزش، نظام آموزشی خاصی نیست و دستگاه خاصی متولی آن نمی باشد بلکه بستري 

است که هر طرح آموزشی جامع بر مبناي آن ایجاد می شود و هر محیطی، بالقوه یک محیط یادگیري محسوب 

یط هاي یادگیري رسمی پیوند داده و زمینه پیشرفت و می شود لذا محیط هاي یادگیري غیررسمی را با مح

  ).1373ابراهیم زاده،(توسعه هر یک از اجزاي تشکیل دهنده نظام تربیتی می شود 

آموزش و یادگیري مادام العمر و مداوم ) 2001(، تیلور )2004(، تایت )2000(، کروپلی و کتاپر )1994(ساتن

هدفمند در تمام اشکال رسمی و غیررسمی بسیار سازمان یافته و غیر  را یک فرایند ساختاریافته آموزشی عمدي و

سازمان یافته مبتنی بر خود رهبري در تمام دوران زندگی می دانند که منجر به بازسازي و نوسازي مداوم دانش و 

  ).1395رحیمی نسب، (مهارت فراگیران و پرورش شهروندانی پویا، فعال و آزاد اندیش می شود

ارائه شده به اولین کنفزانس جهانی ) ELLI(میته ابتکار عمل اروپایی یادگیري مادام العمر در گزارش ک

یک فرایند حمایتی مداوم که : ، مادام العمر را به صورت زیر تعریف کرده است)1994رم، (یادگیري مادام العمر 

ر می سازد تا آنان بخواهند در افراد را براي کسب دانش، ارزش ها و مهارت ها و ادراك ها برمی انگیزد و قاد

سراسر دوران زندگیشان، این ویژگی ها را به دست آورند و با اعتماد به نفس، خالقیت و لذت، در تمام نقش ها، 

  ).1395به نقل از رحیمی نسب  5ص  2001واترستون،(کار گیرند ه شرایط و محیط ها آنها را ب

دي نگریسته شود که مجموعه اي از پاداش هاي درونی را فراهم یادگیري مادام العمر می تواند به عنوان فراین

می کند به این ترتیب، آموزش باید افق هاي گسترده تري را براي همه فراهم کند تا پیوسته بتوانند به رشد خود 
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ی در سراسر زندگی ادامه دهند به طوري که مهارت ها و شایستگی ها همواره نوسازي شده، یادگیري در آنها درون

توسعه توانایی فرد انگیزش براي تداوم یادگیري در سراسر زندگی می تواند به احساس رضایت منجر شود . گردد

عالوه بر منافع اقتصادي و شخصی، فرصت هاي یادگیري مادام العمر براي . که کیفیت زندگی را افزایش می دهند

به طور قاطع می توان گفت اعضاي . گیرد  همه، داراي منافع اجتماعی مشخصی است که باید مورد توجه قرار

داراي تحصیالت بیشتر و نیریو کار ماهرتر، به تالش براي بهبود دنیایی که در آن زندگی می کنند عالقمندتر 

این عالقه می تواند، به تعهد و همکاري منسجمی بدل شود تا شهروندانی روشنفکر، در جامعه اي . خواهند بود

  . زشهایی از قبیل وحدت، امنیت، صداقت و راستگویی را حفظ کنندداراي آزادي واقعی، ار

  هاي یادگیري مادام العمر  پیش فرض

شش پیش فرض یا اصل را براي یادگیري مادام العمر مطرح ) 1395(به نقل از رحیمی نسب ) 2005( نولز 

  . کرد

  . ـ یادگیرنده به دانستن نیاز دارد1

  . ـ یادگیري خود هدایت شده به ما تواناي کنترل و انتخاب روش و هدف یادگیري را می دهد2

ـ تجارب قبلی یادگیرنده براي خلق تفاوتهاي فردي، تمهید منابع غنی و خلق بنیانی براي هویت بزرگسالی 3

  . مهم است

یادگیرندگان وقتی براي یادگیري آماده هستند که موقعیت هاي . ـ اصل چهارم آمادگی براي یادگیري است4

  . زندگی آنها را نیازمند یادگیري سازد

. به طور کلی یادگیري مادام العمر جهت گیري حل مساله دارد. ـ اصل پنجم جهت گیري در یادگیري است5

  . رند، اگر دانشی که عرضه می شود در زمینه زندگی واقعی باشدیادگیرندگان می توانند خوب یاد بگی

یادگیرندگان وقتی داراي انگیزه باال در یادگیري هستند که . ـ سرانجام اصل آخر انگیزه براي یادگیري است6

  . دانشی که کسب می کنند به آنها کمک کند که مشکالت اساسی زندگیشان را حل کنند

   انگیزه

نولز به عنوان پیش فرض یادگیري مادام العمر معرفی کرد یکی دیگر از پیش فرض هاي  عالوه بر آنچه که

یادگیري کسب مهارت و دانش در . مهم انگیزه زندگی، یادگیري و انگیزه ارتباط تنگاتنگ و جدایی ناپذیري دارند
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گیري از ظرفیت  جهت هدف رشد و توسعه حیات انسان مهم و قابل توجه است و موتور محرکه انسان در بهره

  . هاي روانی منحصر به فروش در فرایند یادگیري انگیزه است

  انگیزه چیست ؟ 

اصطالح انگیزه را می توان به عنوان عامل نیرو دهنده، هدایت کننده و نگهدارنده رفتار تعریف کرد 

ی تقسیم می شود به طور کلی انگیزه به دو بخش بیرونی و درون. نگیزه علت و دلیل رفتار است) 1384سیف،(

  ).1394رحیمی نسب، (

حالتی درونی است که شخص را برمی انگیزاند تا کاري را انجام دهد و او را به سوي هدف : انگیزه درونی: الف

  . ویژه رهبري می کند که در فرایند یادگیري مداوم این انگیزه هاي درونی می تواندد شامل انواع ذیل باشند

انگیزه در فرایند یادگیري، . یادگیري و دانش منبعی براي رضایت و لذت بردن استانگیزه معرفتی، . 1الف ـ 

. بعد عاطفی نیز در این مرحله دخیل است. است و با محتواي خود پیوند دارد... کسب دانش، مهرت ها، نگرش و 

ح می انجامد گاهی اوقات لذت بردن از یادگیري به بازکردن ذهن، توسعه فراشناخت و گسترش و غنی سازي رو

  ). 1394به نقل از رحیمی نسب،  2009لویسا، (

انگیزه اجتماعی ـ عاطفی، بزرگساالن به فعالیت هاي یادگیري و آموزش عالقمندند، زیرا آنها می . 2الف ـ 

خواهند ارتباطات اجتماعی برقرار کنند، روابط جدید ایجاد کنند و این مهارتها در ارتقا جایگاه دو شأن اجتماعی 

  . رد و تقویت پیوندهاي اجتماعی نقش موثري ایفا می کندف

البته این به . مشارکت بزرگساالن در فعالیت یادگیري به لذت مشارکت نیز مربوط است: انگیزه لذت. 3الف ـ 

  . در این جا لذت از محتواي یادگیري مستقل است. جو و فضاي آموزشی که در آن قرار دارند مربوط است

  نی   انگیزه بیرو: ب

انگیزه بیرونی حاصل تقویت کننده هاي محیطی است و در بیرون از فرد قرار دارد و مربوط به رضایت و 

آموزش و یادگیري وسیله اي براي به دست آوردن اهداف دیگر . پاداشی خارج از فرایند یادگیري و آموزش است

  . است که می تواند شامل انواع زیر باشد

دالیل بزرگساالن براي شرکت در فعالیت هاي یادگیري به صراحت شامل مزایاي : ديانگیزه هاي اقتصا. 1ب ـ 

  . اقتصادي مستقیم و غیرمستقیمی است که بر فرد دارد
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. در برخی موارد مشارکت افراد ناشی از فشارهاي آشکار و پنهان بیرونی است: انگیزه هاي تجویزي. 2ب ـ 

أثیرات سلسله مراتب، یا دستورالعمل هاي تجویزي براي احراز فشارهاي اجتماعی براي یکرنگی و مطابقت، ت

  . عامل مشارکت براي یادگیري می شوند... صالحیتی خاص در یک حرفه و 

ز : انگیزه هاي اشتقاقی. 3ب ـ  گاهی ممکن است دلیل مشارکت بزرگساالن در یادگیري دوري و اجتناب ا

  . فعالیت یا موقعیت ناخوشایند است

  ایج در یادگیري مادام العمر  هاي ردیدگاه

  . هاي رایج در یادگیري مادام العمر در دو دسته قرار می گیرنددیدگاه

این رویکرد یادگیري را به خاطر خود یادگیري، براي لذت بردن، براي رشد و : درونی/ ـ رویکرد انسانی 1

به نقل از رحیمی  2007ریکوسکی،(رضایت شخصی یا براي ارزیابی انتقادي جامعه در نظر می گیرد 

  ).1395نسب،

بدیهی است که ایده . شوددر این رویکرد یادگیري مادام العمر در راستاي رضایت درونی فرد تفسیر می

یادگیري مادام العمر به افالطون برمی گردد و گره خوردن یادگیري به رضایت شخصی قطعا از آنجا نشأت می 

در واقع . و پرورش، کمربند محافظ جمهوري در یک فرایند مادام العمر استدر نزد افالطون آموزش . گیرد

افالطون به صراحت می گوید که آموزش و پرورش از دوران کودکی آغاز می شود و تا پایان زندگی ادامه دارد 

رك و براي افالطون بخش مهمی از یادگیري فرد بواسطه ارتقاء د). 1395به نقل از رحیمی نسب، 2001آسپین، (

وي آموزش و پرورش را فعالیتی فکري، عقالنی می دانست که هر نوع اطالعاتی را مناسب . فهم و تحقق خود است

وي مخالف با کسب مهارت بود و آموزش و پرورش را در راستاي انسان شدن و به مقام فهم . آن نمی دانست

وزش مداوم را انتقال دانش از طریق ایجاد از طرفداران افالطون ، هدف آم)  2010(پاترسون . رسیدن می دانست

وي معتقد است مهارت آموزي تنها در صورتی که ذاتاً ارزش . عمیق ترین هوشیاري یا آگاهی در افراد می داند

او همچنین اشتغال افراد . یادگیري را داشته باشد و صرفاً مهارت ابزاري نباشد در زمره دانش محسوب می شوند

رضایت . ه لذت خود یادگیري می داند که سرانجام به رضایت شخصی منتهی می شودبه یادگیري را بواسط

رضایت شخصی وابسته به جنبه هایی از ازندگی است که ارزشمند است، وابسته به . شخصی یک کیفیت است

  . دستاوردهایی است که براي انسان رضایت پایدار به همراه دارد

تمایل به ادامه یادگیري در زندگی . ضایت شخصی وجود داردارتباطی قوي بین یادگیري، رشد ذهن و ر

فرد اطالعات جدید را در راستاي کاوش موضوعی جدید، جهت افزایش درك . موجب افزایش درك انسان می شود
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عمیق خود از طبیعت و حیات پیرامون جستجو می کند و این امر به توسعه درك و تعامل ما با جهان به عنوان 

  . می کند و منجر به رضایت درونی و تعادل روانی می شودیک انسان کمک 

یکی دیگر از مولفه هایی که به انگیزه درونی مربوط می شود و در راستاي یادگیري مادام العمر است، مولفه ها 

کسب شایستگی موجبات انگیزه ما ). 1395به نقل از رحیمی نسب، 2011مارتین،(کسب شایستگی خود هستیم 

  . خت به یادگیري فراهم می کندرا براي پردا

. شایستگی ویژگی زیربناي فرد است که به طور کلی با عملکرد اثربخش فرد در یک وضعیت رابطه دارد

شایستگی به عنوان کیفیتی موثر، توانایی، کفایت و موفقیت فرد را تجلی می بخشد و در مقابل با عدم کفایت و 

). 2005الیوت و دوك، (و ذاتی براي مواجه با محیط است  کسب شایستگی نیازي درونی. ناکارآمدي است

انسان براي کسب . در سراسر زندگی است) 1985دسی و ریان، (همچنین یک نیاز اساسی روانی براي رفاه جهانی 

شایستگی نیازمند پرداختن به یادگیري در سراسر عمر است از این رو کسب شایستگی انگیزه اي براي یادگیري 

  . ر استمادام العم

این رویکر یادگیري مداوم یا مادام العمر را وسیله اي براي حفظ اشتغال و به روز : بیرونی/ ـ رویکرد ابزاري 2

یادگیري و یادگیري مداوم از جانب سیاستمداران، دانشگاهیان و دیگران به . داندشدن در جهت اقتصاد جهانی می

به  2011مارتین، (و اجتماعی قرن حاضر مورد توجه قرار گرفت  هاي اقتصاديهایی براي بحراندلیل نوید راه حل

  )1394نقل از رحیمی نسب، 

   هاي یادگیري مداومکارکرد

هاي آن آورد که از کارکردها و ویژگییادگیري مداوم تغییرات گسترده اي را در فرد و سازمان به وجود می

  )1394شاه منصوري، به نقل از  43: 1374ترنس،(شود که عبارتند از محسوب می

  تغییرات سیاسی

  تغییرات تکنولوژي

  تغییرات سیاسی 

  تغییرات ناشی از آموزش 
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بخش قابل مالحظه اي از جریان یادگیري در گرو آموزش می باشد و مشتمل بر : انتقال اطالعات) الف

  .  یادگیري واقعی است که در نهایت منجر به افزایش آگاهی و دانش عملکرد و بهره وري می شود

  هاي مثبتایجاد نگرش) ب

  .  ي مثبت در آنان شودآموزش می تواند نگرش افراد را تغییر دهد و سبب تقویت نگرش ها

  هاپرورش مهارت) پ

آموزش به توسعه مهارت هاي فردي و شغلی کمک می کند و زمانی که مهارتها پرورش یابند به ایجاد شرایط 

  . بهتر در روابط حسنه در محیط کار کمک می کند

  تغییرات رفتاري ) ت

علوم رفتاري، . یکیاز دشوارترین نوع تغییرات، تغییراتی است که رفتار فردي کارکنان را مدنظر قرار می دهد

به عمل ... نتیجه گیري هاي چندي در خصوص شخصیت آدمی، انگیزش، ارتباطات، فرایندهاي گروهی، رهبري و 

  . ، نگرش ها و مهارت هاي جدید استیادگیري و کاربرد این اصول کلی مستلزم یادگیري اطالعات. آورده است

  تکمیل آموخته هاي قبلی و ارتقاء ) ث

گاه آموزش هاي کارکنان براي آگاهی آن ها نسبت به فناوري جدید و کاربردهاي آن است و سبب تکمیل و 

  .ه آموخته هاي قبلی افراد می شودانسجام بخشی ب

  هاتوانمندسازي انسان) ج

  

 نهاي کانونی یادگیراشایستگی

در دنیایی که یادگیري مادام العمر، اساس بقاي فرد در جامعه است، جهت زندگی و بقا ضروري است تا افراد 

  : به مهارت ها و شایستگی هایی دست یابند که این مهارت ها عبارتند از 
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  شتن مهارت هاي یادگیري خودراهبرـ دا1

العمر دانست، چرا که براي استمرار یادگیري الزم مهارت یادگیري خود راهبر را باید الزمه یادگیري مادام 

اهداف مورد نیاز خود را تعیین کند، قادر به یادگیري . است فرد بتواند نیازهاي یادگیري خود را شناسایی نماید

از مصادیق . مستقل باشد و تنها متکی به کتب و منابع معرفی شده در کالس درس یا آموزشی که می بیند، نباشد

ت می توان به مهارت فراشناخت، مهارت بازتاب عملکرد، مهارت خالقیت و نوآوري و مهارت مطالعاتی این مهار

فراشناخت یعنی توانایی تشخیص و ارزیابی میزان یادگیري بیشتر که از ضرورت هاي یادگیري مادام . اشاره کرد

یري از تجربه، آن هم از طریق العمر است در ارتباط با مهارت بازتاب بر عملکرد باید گفت که مهارت یادگ

بازاندیشی نظام یافته و مستمر قبل از تجربه، حین تجربه و پس از تجربه یکی از توانمندي هاي مورد نیاز است 

عملکرد روزانه از شایستگی هاي مهم در ارتباط با یادگیرنده مادام العمر است که در . که باید پرورش داده شوند

عالوه براین داشتن خالقیت و نوآوري . یب و تقویت نقاط قوت نقش ارزنده اي داردشناخت نقاط ضعف و رفع معا

محمدي (نیز به عنوان یکی از خصیصه هاي نگرشی و مهارتی مهم در یادگیري مادام العمر نیز معرفی می شود 

  ).1390مهر و همکاران، 

ی است که از مصادیق این ارت مطالعاتموردنیاز براي یادگیري خودراهبر مادام العمر، مه هاياز دیگر مهارت

  . توان به شناسایی روش مطالعه، شیوه تندخوانی و مدیریت زمان در این رابطه اشاره کردمهارت می

  ـ داشتن مهارت مفهوم سازي و حل مسأله 2

حل مسأله از نظر . زندگی را می توان روند پیاپی مواجهه شدن با مسایل و تالش براي حل آنها دانست

یشمندان در باالترین سطح از فعالیت هاي شناختی انسان قرار دارد و نیازمند یک سلسله فعالیت هاي اند

روش حل مسأله فرایند تفکر منطقی و منظمی است . تخصصی و داشتن بسیاري از توانمندي هاي شخصیتی است

جو کند و بهترین راه حل را که به فرد کمک می کند تا هنگام رویارویی با مشکالت راه حل هاي متعددي را جست

  . )1388قاسمی، (به این ترتیب حل مسأله یک فرایند آگاهانه ـ منطقی ـ تالش بر و هدفمند است. انتخاب نماید

  ـ داشتن مهارت سواد اطالعاتی 3

مبناي یادگیري مادام العمر در عصر انفجار اطالعات و رشد روزافزون فناوري محسوب مهارت سواد اطالعاتی 

مهارت سواد اطالعاتی . ایم نهارت شامل جستجو در منابع و بازشناسی منابع معتبر از غیرمعتبر است. شودمی 

یعنی پیدا کردن منابع اطالعات و تفکیک حوزه مطالعاتی و پردازش اطالعات مورد نیاز و تبدیل آن به دانشی که 

  ).1390محمدي مهر و همکاران، (در جستجوي آن هستیم 
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  هاي ارتباطی رتـ داشتن مها4

این درون مایه شامل زیرشاخه هاي مهارت ارتباط با مجامع . ارتباط بخش اصلی جریان زندگی روزمره ماست

علمی و انجمن ها و کنگره ها، مهارت ارتباط با اساتید و دانشجویان براي سهیم شدن در یافته هاي علمی آنان، 

  ).همان(با شغل خود و تسلط بر زبان انگلیسی می باشد مهارت حضور در شبکه هاي اجتماعی متخصصان مرتبط 

  ـ داشتن مهارت تفکر انتقادي 5

تفکر نقاد مستلزم استفاده فعاالنه از هوش، اطالعات و توانایی ها به منظور مواجهه موثر با موفقیت هاي 

ر فرایند رسیدن به اهداف، منتظر نمی مانیم که اتفاقی بیفتد، بلکه د. زمانی که نقادانه فکر می کنیم. زندگی است

  ).1388کریمی و همکاران،(تصمیم گیري و تحلیل موضوع فعاالنه درگیر می شویم 

  ـ داشتن آگاهی و نگرش به پویایی علم و دانش 6

الزمه مواجهه انسان با دنیاي اطالعاتی این است که یادگیري مادام العمر داشته باشد و به معلومات قبلی اش 

گرش او مهم است، این که بداند اطالعاتی را که دارد هر روز ممکن است عوض شود و نیاز دارد لذا ن. تکیه نکند

  . که خود را با اطالعات جدید به روز کند

این درون مایه داراي سه شاخه، انعطاف پذیري در برابر علم و دانش، به روز بودن و تسلط در دانش اولیه خود 

آگاهی و نگرش به پویایی علم و دانش را می توان به عنوان منبعی براي ایجاد . و نگرش مثبت به یادگیري است

داشته و باعث استمرار یادگیري دانش را در پی  انگیزه بیان نمود که تمایل یادگیرنده براي دنبال کردن علم و

  ).1390محمدي مهر، ملکی، عباس پور و خوشدل، (گرددمی

 هاي کانونی آموزشگران شایستگی

ایجاد عادت یادگیري در مردم از طریق آگاهی کامل داشتن از اینکه مردم چگونه می آموزند : ـ مهارت رهبري1

  و سبک هاي آموزش فردي آنان 

بهینه استفاده از تکنولوژي آموزش باز و از راه دور جهت بهترین استفاده از قدرت خود  :هاي فناوريتـ مهار2

  یادگیرنده و برنامه هاي یادگیري در ایجاد اظهارنظرهاي تعاملی میان
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درك اینکه چگونه کالس درس را با استفاده از تمامی منابع  :هاي تدریس و مدیریت کالسیـ مهارت3

  . انسانی و غیرانسانی موجود هدایت و رهبري کنیم

  .هم در فراگیران باید ایجاد شده و هم در آموزشگران این مهارت: ـ داشتن مهارت سواد اطالعاتی4

باید روندهاي جدید، برنامه هاي آموزشی جدید، دانش  آموزشگران :هاي کشف و مدیریت منابعـ مهارت5

جدید و فناوري هاي نو را شناسایی و به آن مجهز گردند تا بتوانند در توسعه مهارتها آگاهی و صالحیت یادگیران 

     . نقش موثري ایفا کنند

   

  منابع و مأخذ

  

ي و قابلیت هاي استخدام پذیري مهارت هاي شغلی، رویکري براي ارتقا، بهره ور). 1391(ـ خانی، عیسی 

  3- 88: ، صص144شماره . منابع انسانی، ماهنامه اجتماعی، اقتصادي، علمی و فرهنگی

  نشر دوران . تهران. روانشناسی تربیت و تدریس. روانشناسی پرورشی).1387. (ـ سیف، علی اکبر

  آییژ: یحیی قائدي ، تهران محمدرضا آهنچیان و: انسان شناسی تربیتی ، ترجمه ). 1388(ـ نلر ، جورج 

  .  نشر دانشگاه پیام نور:تهران . ،آموزش بزرگساالن) 1387(ابراهیم زاده،عیسی  -

 زیستن، آموختن براي )دیگران حمید رهنما ،محمد قاضی ،( ،1356.پتروفسکی، آرتور و دیگران  -

  . امیرکبیر:تهران

  .  ترجمه غالمعلی سرمد، تهران ، سمت. آموزش بزرگساالن و آموزش مداوم). 1392(جارویس، پیتر -

آموزش و پرورش براي قرن بیست و یکم در منطقه  آسیا و ). 1378(هاگز، فیلیپ ویلیام . جفري، دبل یوها -

  انتشارات پژوهشکده تعلیم و تربیت:تهران . ترجمه گروه مترجمان . اقیانوس آرام 

پایان نامه کارشناسی ارشد . نظري آموزش مداومبررسی مبانی ). 1393(زمان پور شاه منصوري، صدیقه -

  .تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
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رویکرد دانشگاه در قرن :العمر یادگیري مادام). 1388(بقراطیان، کاظم . نصر، احمدرضا . کریمی ، صدیقه -

  .اولسمت،چاپ :بیست و یکم، اصفهان 

هاي کانونی و سنجش آن در میان دانشجویان دوره  تدوین الگوي شایستگی). 1390(گرایی، احسان -

پایان نامه کارشناسی . کارشناسی کتابداري و اطالع رسانی دانشگاههاي تهران،شهید چمران و فردوسی مشهد

  .ران اهوازدانشکده علوم تربیتی و روان شناسی شهید چم. ارشد کتابداري و اطالع رسانی 

  .ترجمه محمدجعفر پاك سرشت، تهران، سمت. مکاتب فلسفی و آراء تربیتی). 1393(گوتک، جرالد -

تبیین نقش اعضاي هیئت علمی در )1390(پور، رضا،عباس مهرمژگان،ملکی حسن،خوشدل علی محمدي -

پژوهشی دانشگاه  مجله علمی.یک مطالعه کیفی:العمر برنامه آموزش طب نظامی با رویکرد یادگیري مادام

  .263تا  256ص  4پزشکی ارتش جمهوري اسالمی ایران،سال نهم ،شماره  علوم
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 نظریه ها و دیدگاهها: شکاف دیجیتالی و تاثیر آن در زندگی و آموزش 

  

  3،دکتر صمد ایزدي2دکتر ابراهیم صالحی عمران، 1عاطفه عبدي حسین آبادي

  

  چکیده

تحوالت و رشد سریع فن آوري اطالعات و ارتباطات و غور بررسی تامالت نظري و دیدگاه اندیشمندان در خصوص 

 اطالعات فناوري سریع رشد و بررسی پیرامون عوامل موثر در ایجاد شکاف دیجیتالی از اهداف مقاله حاضر است

 و همراه اینترنت،تلفن همانند(و ارتباطات  اطالعات ياز فناور يمند بهرهدر  ییها ينابرابر ایجاد باعث نود دهه در

اصطالحاً  کهشده است  یالملل نیب و ملیدر سطح  ها يفناور این از يریگ بهره دانش وها  مهارتو نابرابري در  ).....

  . معروف می باشد یدیجیتال شکاف به

شود و منبع ارزش تلقی میگردد  ي اصلی است که در بازار مبادله میالعات و ارتباطات، دانش، کاالدر دنیاي اط

و آغاز این تحول . در جامعه دانایی محورِ کنونی، جامعه بشري در حال پشت سرگذاشتن تحول عمیقی است

نه تنها نحوه زندگی کردن ما، بلکه مفاهیم بنیادي زندگی، از مفهوم کار گرفته تا دوران آموزش هاي دیجیتالی 

الگوهاي آموزش و پرورش مدرسه را تبدیل به الگوهاي وده و نممفهوم آموزش دستخوش دگرگونی اساسی 

دورانی که یادگیري به بیرون از مدرسه و دانشگاه راه یافته و در محیط خانه، محل کار . استیادگیري محور کرده 

با ظهور فناوري جدید، حرفه تدریس از تأکید بر معلم محوري و آموزش . و در هر جاي دیگري قابل دریافت است

تغییر و رویکرد یادگیري مداوم و مادام العمر محیط هاي یادگیري تعاملی  ،بتنی بر سخنرانی به فراگیر محوري م

 آموزش و پرورش ناگزیر است تا کارکردهاي نوینی را متناسب با نیازهاي زمان براي خود برگزیندفلذا . یافته است

  .و معلمان موظف هستند از غافله تکنولوژي عقب نمانند

  

  

  آموزش و پرورش فن آوري اطالعات و ارتباطات، شکاف دیجیتالی، :کلیديواژه هاي 

  

  

                                                 
نویسنده ( atefeabdi488@gmail.comدانشگاه مازندران،دانشجوي کارشناسی ارشد برنامه ریزي آموزشی، .  1

 )مسئول
 edpes60@hotmail.comدانشگاه مازندران، گروه علوم تربیتی، .  2
   s.izadi@ umz.ac.irدانشگاه مازندران، گروه علوم تربیتی، .  3
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  مقدمه.  1

و ارتباطات  اطالعات ياز فناور يمند بهرهدر  ییها ينابرابر ایجاد باعث نود دهه در اطالعات فناوري سریع رشد

 رجوع آن به یدیجیتال شکاف اصطالح با که گردید یالملل نیب و ملیدر سطح  )..... و همراه اینترنت،تلفن همانند(

ازجمله  اطالعات فناوري بهمؤثر  دسترسی که افرادي بیناي که فاصله به دیجیتال شکاف واژه.گردید

 کهها  آن و داشته را ها يفناور این از يریگ بهره دانش وها  مهارت آن برو عالوه .. و همراه ،تلفن کامپیوتر،اینترنت

 یا و امروزي ارتباطات و اطالعات فناوري اینکه به توجهلذا با . اطالق می شودندارند، را دسترسی چنین

 برابر، هاي فرصت کردن فراهم و باشد یم زندگی جوانب تمام از گذر حال در دیجیتالی انقالب گرید عبارت به

 اهداف از جامعه دیجیتالی سواد و عمومی آگاهی افزایش و شهروندان همه براي اطالعات فناوري امن و عادالنه

 همسان و یکنواخت توسعه لزوم و کشور در دیجیتالی شکاف به توجه ، باشد یم کشور اطالعات فناوري راهبردي

در مقیاس ملی و در  تواند یمي شکاف دیجیتالی مساله  .استاز اهمیت قابل توجهی برخوردار  جهان و منطقه با

شکاف دیجیتالی حاکی از نابرابري در  درواقع چراکهي مختلف نیز وجود داشته باشد ها گروهبین نهادها، با 

  )8:1389عطاران ،محمد،(. ت و ارتباطات استي فناوري اطالعا عرصه

  ها يفناورهستند که باید بتوانند خود را با این  وپرورش آموزشمعلمان و دانش آموزان عنصرهاي اصلی نظام 

بدون آگاهی داشتن از  وپرورش آموزشمنبع در سازمان  نیتر مهم عنوان بهزه معلم همگام و همسو کنند امرو

با ظهور فناوري ) 1386ي ، و احمدبختیاري (پیچیدگی تحوالت هرگز قادر به انجام دادن وظایف خود نخواهد بود 

کند، بلکه او مینشیند و تدریس جدید، معلم در حکم فردي نیست که جلوي کالس و در برابر دانش آموزان می

کند تا مسیر آموزشی درست را  بیابند و یادگیري خود را ارزشیابی در مقام یک راهنما به دانش آموزان کمک می

ها گروهی در طرح صورت بهجدا از همدیگر به امر تدریس بپردازند با کمک همدیگر و  که نیاي جا بهمعلمان . کنند

براي حفظ و ارتقاي  وپرورش آموزشهمچنین، . )1383ش واورنگی،حج فرو(کنندهاي مشترك کار میو پروژه

ي فناوري ریکارگ بهسطح دانش معلمان، ناگزیر از  باال بردندانش آموزان و  وپرورش آموزشنقش خود در امر 

  )1388نصیري وپورظهیر،(اطالعات است

اطالعات پاسخ  يزمان و فناور يازهایسوم به ن ي بتواند در هزاره  نکهیا يکشور ما برا ینظام آموزش، رو نیازا 

، معلمان نیاز دارند درواقع .سازگار کند ی،الملل نیو ب یداخل يدگرگون شونده طیخود را با شرا دیبا یم ریدهد،ناگز

ي ها يفناور، توانایی استفاده از رو نیازایادگیري در کالس درس، تحقیق کنند  - که براي بهبود فرایند یاددهی

 ارتباط برقراري براي يا لهیعنوان وس به فناوري از توانند یم نیز آموزان دانش. اطالعاتی براي معلمان ضروري است

 ابزارهاي دیگر و رایانه با مستقیم تعامل در فناوري کاربرد این. کنند استفاده همگن يها گروه بین تعامل ،

 ماندن باقی الزمه اطالعاتی سواد. شود یم دانش آموزان در اطالعاتی سواد و دیجیتال سواد ارتقاي باعث ارتباطی،

 ورود براي مناسب زمینهدرواقع  دانش آموزان بین در فناوري از بخش این توسعه با و است امروز رقابتی دنیاي در

  .گردد یم اطالعاتی سواد ابزار بهها  آن تجهیز و جامعه بهها  آن

 سطوح در ارتباطی و اطالعاتی يها يفناور اهمیت و نقش به توان یم باال، درذکرشده  مطالب به توجه با بنابراین
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 امري نیز جامعه مختلف يها گروه وها  نسل بین شکاف وجود اما. برد پیوپرورش  آموزش ژهیو به جامعه مختلف

. پذیرد انجام ضروري و الزم اقدامات آن کاهش جهت در و گیرد قرار نظر دقت وموردتوجه  باید که است مشهود

 باشند یم مختلف گروه و نسل دو از هرچند که هستند یدوگروه آموزان دانش و معلمان ،وپرورش آموزش نظام در

  .گذارند یم ریتأث گریکدیبر  و دارند تنگاتنگی ارتباط گریکدیبا  اما

 بردن بین از ضرورت و گروهی یو حت ملی و یالملل نیب سطوح در دیجیتال شکاف مساله اهمیت به توجه با حال

 شکاف وجود عدم یا وجود بررسی نیب نیدرا. است اهمیت داراي مقوله این به پرداختن شکاف این کاهش یا و

 اهمیت دارايوپرورش  آموزش نظام پایه و اصلی عنصرهايعنوان  به آموزان دانش و معلمان نیدر ب دیجیتال

 به معناداري بستگیها  آن نظایر و پایدار توسعه مبنا، دانش جامعه: همانند ییها آرمان تحققچراکه . است بیشتري

 ، آنتبع  به که داردوپرورش  آموزش نهاد بخصوص و جامعه سطح در و اطالعات فناوري عادالنه و مناسب نیتأم

   .ابدی یم تقلیل یاپرشده  دیجیتال شکاف

  

  مبانی نظري شکاف دیجیتالی

  

  4ي جبرگرایی تکنولوژیک نظریه

در آن عصر، تکنولوژي یک نیروي . گردد یبرمي جبرگرایی تکنولوژیک به مراحل اولیه انقالب صنعتی  سابقه

قرار گرفت و در فرهنگ آمریکایی که  18رهبران روشنگري قرن  موردتوجهشد و بسیار  کلیدي مهم محسوب می

تبدیل شد که تحقیقات زیادي را در  ایمی بارور گردید و به پاراد سرعت بهي پیشرفت بسیار ارزشمند شده بود،  ایده

طبق این نظریه، ). 89: 1386مهدي زاده و توکل، (هدایت کرد ... و  ها رسانههاي مختلفی مانند ارتباطات،  حوزه

ماشین بخار، چاپ، تلویزیون، اتومبیل، رایانه و ماهواره این وضع تازه را . تمدن نوین؛ تاریخ اختراعات نوین است

  ..نوین فراهم آورده استبراي انسان 

هاي  اي فئودال و ارباب اینکه آسیاي بادي، جامعه( "فقر فلسفه"را به دلیل عقایدش در کتاب  5برخی مارکس   

اند   یک جبرگراي تکنولوژیک تلقی کرده) آورد دار صنعتی را پدید می اي با سرمایه دار و آسیاي بخاري، جامعه زمین

مبین  وضوح بهقول به جبریت فناوري . پردازد ، مارکس مستقیماً به مسائل پیرامون فناوري می6دورکیم برخالف

ترین علت تحول  این امر است که به یک معنا تحول فناوري علت تحول اجتماعی است، و در حقیقت، مهم

). 218همان، (اقل معلول عوامل اجتماعی نیست  علت است یا ال تحول فناوري خودش امري بی. اجتماعی است

این آگاهی . ي تولید زندگی مادي ناظر است بر فرایند عام زندگی اجتماعی، سیاسی و معنوي مارکس، شیوه ازنظر

کند  شان است که آگاهی آنان را تعیین می کند، بلکه وجود اجتماعی آدمیان نیست که وجود آنان را تعیین می

  ). 219همان، (

داند،  و مستقل می نییخود آتکنولوژیک، تکنولوژي را داراي ماهیت و نیز هویتی ی پارادایم جبرگرایی طورکل به   

                                                 
٤ -Technological Determinism.  
٥ -Marx.  
٦ -Durkheim.  
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و در مسیري مربوط به خودش صورت  فرد منحصربهیک منطق درونی  براساسکه توسعه و گسترش آن نیز 

وکل، مهدي زاده و ت(گیرد که خیلی زیاد از عوامل برونی، متأثر نیست، بلکه آثار جبري نیز بر جامعه دارد  می

1386 :90 .(  

 "رسانه پیام است" انیباب 1946مک لوهان در سال . نشان داد 7این پارادایم خود را در آثار مارشال مک لوهان   

هاي حسی یا  دهد، بلکه نسبت اثر فناوري در سطح عقاید یا مفاهیم رخ نمی: او نوشته است. جهان را تکان داد

  ).393: 1381، 8سورین و تانکارد(کند  مت عوض میمداوم و بدون مقاو طور بهالگوي درك را 

تواند آگاهانه یا ناآگاهانه براي برخی  تکنولوژي می: کند که بیان می "10تکنولوژي خود آیین"در کتاب  9واینر

ي این موضوع، پل روبرت موزس در  به اعتقاد وي، نمونه. هاي اجتماعی و حذف برخی دیگر طراحی شود گزینه

کرد و مانع  ي طراحی کرده بود که حرکت و مسافرت برخی افراد را تسهیل میا گونه بهوي آن را نیویورك است که 

، به دلیل تعصب طبقاتی و 1970تا  1920ي  سازي دهه به نظر واینر این استاد پل. شد عبور برخی دیگر می

صاحب ماشین بودند،  ي نژادي، قصد داشت که سفیدپوستان طبقه باال و پولدارهاي طبقه متوسط کهداور شیپ

اما مردم . استفاده کنند وآمد رفتبراي تفریح و ) ساخته وي(آزاد باشند و بتوانند از بزرگراه الینگ آیلند 

کردند، از عبور از این خیابان محروم بودند،  استفاده می  ي عمومی و سیاهان که اغلب از وسایل نقلیه دست تنگ

از پارك عمومی  ها آن، جهیدرنتتوانستند از زیر این روگذرها عبور کنند و  یها با بلندي چهار متر نم زیرا اتوبوس

ها را مظهر  ، وي برخی ساختمانرو نیازا. بودند بهره یبسرسبزي که وي در ساحل نزدیک آن ساخته بود، نیز 

 )1986واینر،(داند  احان میهاي نژادي برخی طر نابرابري اجتماعی و گرایش

معتقدین به جبر فناوري را  11پوستمن. اند ي جبر فناوري مخالفت کرده بیشتر جامعه شناسان با نظریه   

نگرند  کند، به تکنیک می خواند که مانند یک عاشق به معشوق خود نظاره می می "دلباختگان فناوري" 12تکنوفیل

 نیچن نیا. ي به عواقب آتی آن بیندیشندا ي آن برداشته و یا حتی ذره اي نقاب از دیگر چهره بدون آنکه لحظه

ي  حمید موالنا نیز نظریه  ازنظر). 23: 1381پوستمن، (با آنان روبرو شد  اطیبااحتو باید  اند خطرناكهایی  انسان

نخست . برد یمشود از دو ضعف درونی رنج  ی مربوط میجمع ارتباطکه به فرهنگ و وسایل  آنجاجبر فناوري تا 

کند و براي این موضوع  منفرد تکیه می طور بهبه عبارتی به فناوري . نگرد ي مادي و فنی آن می هآنکه تنها به جنب

شود اهمیتی قائل نیست و فقط به شواهد تاریخی متکی است و  که از رسانه چگونه و به چه منظوري استفاده می

). 124: 1371موالنا، (وار است از خود هیچ پویایی ندارد و از طرفی این دیدگاه کامالً بر تجارب غربی است

و حتی . فناوري ابزار نیست، فناوري دید است"دارد که  ي جبر فناوري بیان می نیز در مخالفت با نظریه 13هایدگر

  ). 9: 1377هایدگر و همکاران، ( "ي صرف نیست، امري خنثی است اگر ابزار هم باشد وسیله

ی، بازندگر جوامع بشري را باید در پیوند علم و تکنولوژي بنابراین پذیرش و نهادي شدن علم و فناوري د   

                                                 
٧ -McLuhan.  
٨ -Severin & Tankard. 
٩ -Winner.  
١٠ -Autonomous Technology.  
١١ -Postman.  
١٢ -Technophil.  
١٣ -Heidegger.  
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با این رویکرد عنصر اصلی نهادینه شدن . ي معنوي بشري یک جامعه جستجو کردها شیگرافرهنگ، دیگر نیازها و 

ي صنعتی را بدون شک باید در پیوند بین  هاي علمی و تکنولوژیک در جوامع پیشرفته و اجتماعی شدن پدیده

ي دانش فناوري با نیازها و شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي این جوامع دانست  ولید و توسعهالگوهاي ت

  ).52: 1388تدارکات، (

  

  14ابعاد شکاف دیجیتالی برتو

برتو شکاف دیجیتالی داراي  ازنظر. یکی از کسانی که به بررسی ابعاد شکاف دیجیتالی پرداخته است برتو است

  :ابعاد مختلف فناوري، اقتصادي، ارتباطی و دسترسی به اطالعات به شرح ذیل است

گبرمایکل (شکاف بین کسانی که به فناوري دسترسی دارند و کسانی که به فناوري دسترسی ندارند : 15فناوري -

از این . و جهانی دارند و کسانی که ندارندهاي محلی  کسانی که امکان ارتباط با شبکه). 269: 2006، 16و جیسن

ي مناسب جهت  ي اطالعاتی باید همچنین شبکهافزارها نرمو  افزار سختبعد افراد عالوه بر امکان دسترسی به 

  ). 338: 1382شیرمحمدي و شامی، (دریافت و ارسال اطالعات براي افراد وجود داشته باشد 

هاي اطالعاتی  ي زیرساخت و قابلیت استفاده از منابع را براي توسعه شکاف بین کسانی که توانایی: 17اقتصادي -

ي اقتصادي مستلزم ارتباطات و  توسعه). 269: 2006گبرمایکل و جیسن، (پیشرفته دارند و کسانی که ندارند 

شیرمحمدي و (باشد  مهارتی می ساختار ریزارتباطی و  ساختار ریزفناوري،  ساختار ریزپیوند بین سه عنصر 

  ).338: 1382شامی، 

ها براي استفاده از ابزارهاي جستجوي  اي از حداقل مهارت ي مجموعه این بعد دربرگیرنده: 18سواد اطالعاتی -

اطالعات براي تعیین منابع مناسب و بازیابی اطالعات مفید براي ارزیابی و دسترسی به رابط اطالعاتی و ترکیب 

: 2006گبرمایکل و جیسن، (حل مشکل اطالعاتی را داشته باشد این اطالعات در مکانیزمی است که قابلیت 

افرادي که به اطالعات دسترسی دارند حداقل باید بدانند که چگونه از فناوري استفاده نمایند، اطالعات ). 269

به کار  مشکلشانارزشمند را استخراج نمایند، مرتبط بودن اطالعات را ارزیابی نمایند و اطالعات را جهت حل 

  ).338: 1382شیرمحمدي و شامی، (برند ب

کسانی که به فناوري اطالعات و ارتباطات . یکی دیگر از ابعاد تأثیرگذار بر شکاف نوع ارتباطات است: 19ارتباطات-

  و  ي فناوري اطالعات پیشرفته مانند خدمات اینترنتی پهن باند دسترسی دارند و کسانی که تنها به اشکال ساده

  ).269: 2006گبرمایکل و جیسن، (خطوط تلفن ثابت دسترسی دارند ارتباطات مانند 

ي ها تیحمااست که برخی از انواع شکاف بین کسانی است که به ابزارها و  نیبرااعتقاد : 20دسترسی به اطالعات-

                                                 
١٤ -Bertot.  
١٥ -Technology. 
١٦ -Gebremichael & Jason.  
١٧ -Economic. 
١٨ -Information Literacy. 
١٩ -Telecommunication. 
٢٠ -Information Access. 
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ها که از این حقوق برخوردار نیستند  براي دسترسی و تبادل اطالعات دسترسی دارند و آن ازیموردناجتماعی 

ي دسترسی به اطالعات در  در کشورهاي داراي حکومت دموکرات مردم اجازه). 269: 2006گبرمایکل و جیسن، (

را منتشر نماید  مردم ازیموردنکند تا اطالعات  باشند و دولت خود تالش می هاي مختلف را دارا می زمینه

  ).338: 1382شیرمحمدي و شامی، (

  دیجیتالی شکاف يها شاخص

 به جهانی بانک است که شاخصی ،شده ارائه این شکاف شناخت و کشورها ي سهیمقابراي  که شاخصی نیتر جامع

 رساختیزچهار  در متغیرها این. است متغیر 23شامل  و داده ارائه اطالعاتی ي جامعهشاخص  نام

   :اند شده يبند طبقه

  رایانه زیرساخت .1

 حمل ي شخصیها انهیرا خانوار، برحسب حمل شده شخصی يها انهیرا ، تعدادشده نصب شخصی ي انهیراي  سرانه

دانشجو،  و استادبرحسب  ي آموزشی شدهحمل  يها انهیرا ي،ا حرفهکار  نیرويبرحسب  دولتی تجاري و ي شده

  .افزار سخت وافزار  نرم مخارجشده،  يا شبکه يها انهیرا درصد

  اینترنت زیرساخت .2

 تعداد کاربران ،وکار کسب در کاربران اینترنت تعداد اینترنت، کاربران خانگی تعداد الکترونیکی، حجم تجارت

  .ي آموزشیها سازمان در اینترنت

  اجتماعی زیرساخت .3

 يها يآزاد مطبوعات و آزادي روزنامه، نرخ خواندن متوسطه، تعداد دانش آموزان ابتدایی، تعداد دانش آموزان

  .مدنی

  ارتباطات زیرساخت .4

 ي مالکیت سرانه تلویزیون، ي رندهیگمالکیت  ي سرانه داخلی، يها تلفني  نهیهز خانوار، تلفن تعداد خطوط

  .کابلی مشترکان تلویزیون سیار، تلفن ي مالکیت سرانه نمابر، دستگاه ي مالکیت سرانه رادیو، ي رندهیگ

  21ي اشاعه نظریه

، جغرافیدان سوئدي در دانشگاه الند منتشر شد 22ي تورستن هاگراستراند لهیوس به، 1953این نظریه ابتدا در سال 

هاي  ي گسترش نوآوري و پدیده نهیدرزمرا  23ي اشاعه فضایی و براي اولین بار وي با همکاران خود نظریه

احتماالً  25در مورد اشاعه نوآوري) 1987( 24ي راجرز نظریهلیکن ). 302: 1378شکویی، (کشاورزي به کار گرفت 

  .ترین نظریه در این حوزه است یافته توسعه

                                                 
٢١ -Diffusion Theory 
٢٢-Hagerstrand.   
٢٣ -Spatial Diffusion Theory.  
٢٤- Rogers Theory. 
٢٥ -Diffusion of Innovation. 
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هاي خاصی در طول زمان، در میان اعضاي  ي آن، نوآوري از طریق ایجاد کانال لهیوس بهاشاعه، فرایندي است که    

را با یکدیگر  اطالعاتشان کنندگان شرکتر آن ارتباطات فرایندي است که د. کند می برقرارنظام اجتماعی ارتباط 

 روند کدهد که ارتباطات ی این تعریف نشان می. گذارند رسیدن به درك و فهم متقابل به اشتراك می منظور به

) یا جدا از هم(همگرا یا واگرا براي تبادل اطالعات بین دو یا بیشتر از دو نفر، در جهت حرکت به سمت یکدیگر 

مفهوم ساده از ارتباطات انسان ممکن  نیچن نیادهند  ها به رویدادهاي خاصی نسبت می که آندر معنایی است 

  ). 5: 1995راجرز، (هاي ارتباطی خاص یا رویدادهاي درگیر در اشاعه را توصیف کند  دقیق فعالیت طور بهاست 

هاي  کانال) 2(ي  لهیوس به نوآوري که  )1: (ي جدید مشترك است مهم در اشاعه یک نوآوري و ایده چهارعنصر   

راجرز و شومیکر، ( شود  نظام اجتماعی در میان گذاشته می) 4(در طول زمان، با سایر اعضاي ) 3(اي  ارتباطی ویژه

1369 :24.(  

، از دانش اولیه )يریگ میتصمیا دیگر واحدهاي (گیري نوآوري، فرایندي است که از طریق آن فرد  فرایند تصمیم   

هاي جدید و  ي ایدهساز ادهیپت شکل دادن نگرش نسبت به نوآوري، تصمیم براي پذیرش یا رد، نوآوري به سم

 27اقناع) 2 26دانش) 1: کند ي میساز مفهومراجرز پنج گام اصلی را در این فرایند . کند تأیید این تصمیم گذر می

تواند به اتخاذ دو  نوآوري می گیري فرایند تصمیم  ).20: 1995راجرز، ( 30تأیید) 5 29اجرا) 4 28گیري تصمیم) 3

تصمیم به (هاي موجود، و یا رد  بهترین روش فعالیت عنوان بهي کامل نوآوري  تصمیم به استفاده: چیز منجر شود

  ).21همان، (است ) نپذیرفتن نوآوري

فرد، با پذیرش نوآوري، استفاده از ایده، . شود ي فرد اتخاذ می لهیوس بهاست که   رد یا قبول نوآوري، تصمیمی   

تصمیم نوآوري داراي . کند و دیگر از فکر و روش پیشین پیروي نخواهد کرد روش و یا شئی جدید را شروع می

بایست  نوآوري فرد می رشیموردپذشود در  ها دیده نمی گیري هاي معینی است که در دیگر انواع تصمیم ویژگی

ي بارزي از تصمیم  ار نوینی را، غیر از شرایط موجود پیشین، انتخاب کند، بنابراین، نوین بودن گزیدار، جنبهگزید

ي روابط  لهیوس بهتمام این فرایند پذیرش و انتشار نوآوري، ). 111: 1369، 31راجرز و شومیکر(نوآوري است 

هاي شخصیتی وزن بزرگی را در شکل دادن به  ژگیوی. گیردي دانش افراد تحت تأثیر قرار می لهیوس بهاجتماعی و 

  ).259: 2004، 32شلی و همکاران(هاي تکنولوژي دارد  دسترسی نوآوري و قدرت پذیرش شناسایی پیشرفت

  : کند ي میبند میتقسکنند به ترتیب زیر  استقبالی که از آن می براساسراجرز پذیرندگان نوآوري را 

  دهند نوآوري را تشکیل می درصد از پذیرندگان 5/2نوآوران که. 

  ،درصد 5/13اقتباس گران اولیه 

  درصد 34اکثریت اولیه 

  درصد 34اکثریت متأخر 

                                                 
٢٦ -Knoeledge.  
٢٧-Persuasion.  
٢٨ -Decision.  
٢٩ -Implementaion.  
٣٠ -Confirmation.  
٣١ -Shoemaker.  
٣٢ - Shelley et al. 
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  درصد 16کندروها  

درصد از جمعیت را در داخل دو حد انحراف معیار قرار  68ها توزیع آماري طبیعی است که  مبناي این درصد

  .است شده دادهتوزیع این افراد نشان - 1- 3در شکل . دهد می

  
  

  پذیرندگان نوآوري - 1شکل 

 
ی وطن جهانکه  اولیه بیش از آن اقتباس گران. خطردارند جرئتکند که  راجرز نوآوران را افرادي توصیف می    

اکثریت . کنند ها کسانی هستند که دیگران براي راهنمایی به آنان مراجعه می این. اند احترام قابلباشند افراد محلی 

آنان . افراد اکثریت متأخر شکاك و مرددند. کاري دارند گیري خویش تمایل به احتیاط و مالحظه اولیه در تصمیم

اي بدگمان و  کندروها به هر چیز تازه. قطار خویش هستند معموالً براي پذیرش نوآوري محتاج فشار گروه هم

، کمبود منابع این گروه را حال نیدرع. تماعی خود وابستگی دارندهاي نظام اج به سنت شدت بهها  اعتمادند، آن بی

  ).  114: 1376، 33ویندال و همکاران(کند  هم قاعدتاً دچار محدودیت می

شود،  مرتبه و در مدت کوتاهی از زمان اتخاذ نمی ي اشاعه مشخص است که فناوري ارتباطات هرگز یک از نظریه   

ترین منابع  کنندگان نخستین، کسانی که شخصی یی است که اتخاذدرجات بلکه بیشتر به دنبال منحنی وضعی

کنند، قرار  هاي متعددي تقاضا می ، و سپس دیگران به دنبال آن در طول سالاردارندیاختي فناوري را در  اولیه

ی هستند، درپ یپهاي  به دنبال منحنی تنها نههاي ارتباطی  آوري کند، امروزه فن ، بیان می)1986(راجرز . گیرد می

، 34ماسون و هکر(تر است  هاي قدیمی هاي جدیدتر نیازمند منابعی هستند که متفاوت از فناوري بلکه فناوري

2003 :52.(   

   35ي شکاف آگاهی نظریه

) نبودن آن(دهد که در صورت  اطالعات ارزش دارد و به افراد امکان کارهایی را می. اطالعات یک منبع است

ي برابر ا گونه به، آشکار است که آگاهی، مثل دیگر انواع ثروت، در جامعه نیباوجودا. توانستند انجام دهند نمی

 ازنظر. اطالعاتی هم فقیر هستند ازنظرند، اغلب کن نرم می وپنجه دستافرادي که با فقر مالی . توزیع نشده است

: 1381سورین و تانکارد، (وجود دارد  داروندارطور که از جهت ثروت مادي،  وجود دارد، همان دارونداراطالعات 

                                                 
٣٣ -Windahl et al.  
٣٤-Mason & Hacker.  
٣٥ -Knowledge Gap.  
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ی ممکن است عمالً اثرش، افزایش تفاوت یا جمع ارتباطو نامطلوب این است که  رمنتظرهیغیک احتمال ).  361

است،  شده خوانده "فرضیه شکاف آگاهی"این پدیده که . هاي اجتماعی مختلف باشد ان گروهشکاف آگاهی می

ي جمعی و رشد ها رسانهجریان "اي با عنوان  در مقاله 1970در سال  36نخستین بار توسط تیکنور، دونوهو و اولین

شکاف آگاهی زمانی رخ : دمؤلفان، فرضیه شکاف آگاهی را به این طریق بیان کردن. در آگاهی مطرح شد "تفکیکی

هایی از جمعیت با پایگاه  بخش. یابد اجتماعی افزایش می نظام بههاي جمعی  دهد که ریزش اطالعات رسانه می

شکاف  که يطور بهکنند،  تر این اطالعات را کسب می هاي با پایگاه پایین تر از بخش اجتماعی اقتصادي باالتر سریع

  ).363همان، (کند  ي اینکه کاهش یابد، افزایش پیدا میجا بهها  در آگاهی میان این بخش

  .توان به دو شکل زیر بیان کرد آزمون، فرضیه شکاف آگاهی را می منظور بهگویند  تیکنور، دونوهو و اولین می    

زمان، کسب آگاهی از موضوعی که عمومیت بسیاري یافته است، در میان اشخاص  باگذشت -1

 . تر از کسب آن در میان اشخاصی است که تحصیالت کمتري دارند ، سریعتر کرده لیتحص

هایی که در  معین باید همبستگی بیشتر میان کسب آگاهی و تحصیل در مورد موضوع زمان کدر ی -2

 ). 365- 364همان، (اند، وجود داشته باشد  ها عمومیت زیادي یافته رسانه

ي شکاف آگاهی در تحقیقات ارتباطات نفوذ  ، نظریهواردشدهنظریه ی که به این توجه قابلرغم انتقادهاي  علی   

که نام آن به شکاف  هرچندکامل احیا شد؛  طور بههاي دیجیتالی، این نظریه مجدداً  بسیاري کرده و با ظهور رسانه

است  شده ارائه،  2- 3  تصویري کلی از شکاف آگاهی در شکل). 25: 1382فاضل نیا و کیانی، (دیجیتالی تغییر کرد 

  ).364: 1381: سورین و تانکارد(

                                                 
٣٦ -Tichenor, Donohue & Olien. 
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  فرضیه شکاف آگاهی -2شکل

جامعه  تر نییطور مشخص به افزایش شکاف اطالعاتی میان افراد طبقات باالتر و پا ظریه شکاف آگاهی، بهن

ها درواقع با  آن.کنند یجمعی نیز این شکاف را تشدید م يها آن معتقدند رسانه پردازان هیو نظر پردازد یم

به شکاف آگاهی میان افراد طبقه    که منجر دهند یدیدگاهی انتقادي نابرابري توزیع اطالعات را موردتوجه قرار م

 :اند بیان کرده نیچن نیمؤلفان نظریه شکاف آگاهی این نظریه را ا.شود یباال و طبقه پایین جوامع م

اجتماعی،  گاهیاز جمعیت با پا ییها ، بخشبدای ینظام اجتماعی افزایش م جمعی به يها وقتی ریزش اطالعات رسانه

، کنند یاین اطالعات را کسب م تر نییبا پایگاه اقتصادي اجتماعی پا ییها از بخش تر عیاقتصادي باالتر سر

 )363:  1992سوروین و تانکارد،.(کند یاینکه کاهش یابد، افزایش پیدا م يجا شکاف آگاهی به که يطور به

 دو به جامعه مردم پس. کنند کسب را اطالعات تا دارند بهتري شرایط و توانائی باال طبقه افرادها  آن دیدگاه از 

 . شوند یم تقسیم گروه

ها اطالعات زیادي دارند  ، آن دهند یجامعه تشکیل م کرده لی، افرادي هستند که اعضاء آن را افراد تحص  گروه اول

 . اظهارنظر کنند توانند یو در مورد هر چیز م

   . ها در مورد مسائل پیرامونشان اندك است ، افرادي که دانش و سواد کمتري دارند و آگاهی آن دومگروه 

اجتماعی  پایگاه

گاهیآ  

 زمان
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 وجود دارد ؟ آگاهی شکاف چرا 

 .کنند یتیکنور، دونوهو و اولین در پاسخ به این پرسش پنج دلیل را ارائه م

ارتباطی بهتري دارند و سطح تحصیالتشان بیشتر است و قدرت خواندن و درك  يها افراد گروه اول مهارت. 1

 .سپارند یبه خاطر م یراحت شده را به ها بهتر بوده و اطالعات کسب مطلب آن

 .از آن اطالعات استفاده کنند توانند یم یدرست دارند و به یراحت افراد گروه اول ، توانائی نگهداري اطالعات را به. 2

اجتماعی خود ارتباطات بهتري با همتایان خوددارند که منجر به تبادل  يها تید گروه اول به لحاظ موقعافرا. 3

 .شود یاطالعات م

ها و اطالعات آن ، پذیرش ،  به رسانه یابی افراد گروه اول به لحاظ نوع زندگی خود ، اساساً در معرض دست. 4

 .آن هستند يریکارگ نگهداري و به

این است که بیشتر براي افراد با سطح تحصیالت باالتر و داراي پایگاه اجتماعی بهتر  يا رسانه يها ماهیت نظام. 5

 .شوند یم يزیر ، طرح

ارتباطی کسانی که پایگاه اقتصادي باالتري دارند با توانایی افرادي که  يها ییبه اعتقاد تیکنور و همکارانش، توانا

رند، متفاوت است و تحصیالت شخص را براي انجام کارهاي اساسی قرارمی گی يتر نییدر پایگاه اقتصادي پا

 .کند یآماده م ادآوردنیپردازش اطالعات مانند خواندن، درك کردن و به 

دارد، اطالعات گذشته افراد در مورد  ریدر ایجاد شکاف آگاهی تأث پردازان هیعامل دیگري که به اعتقاد این نظر

که دارند،  يا با توجه اطالعات گذشته   که افراد اطالعات جدید را کنند یها به این نکته توجه م آن. مسائل است

بنابراین افرادي که به دالیل مختلف درباره موضوعی اطالعات بیشتري دارند، اطالعات جدیدتر را .کنند یجذب م

   .شود یو این امر منجر به افزایش شکاف آگاهی م دکنن یجذب م تر عیسر

داشته باشند، یعنی ممکن  يتر همچنین افراد داراي پایگاه اجتماعی، اقتصادي باالتر ممکن است تماس مناسب

ها در مورد این موضوعات وارد بحث  است با افراد آگاه از مسائل عمومی و اخبار علمی رابطه داشته باشند و با آن

 )365:  1992سوروین و تانکارد،. (شوند

در  توانند ینیز م   نگهداشت گزینشیو  ینشیتیکنور و همکارانش معتقدند، مکانیسم مواجه گزینشی، توجه گز

اخبار و  تر نییممکن است افراد داراي پایگاه اجتماعی و اقتصادي پا.باشند رگذاریافزایش شکاف آگاهی تأث

 .خودسازگار ندانند و به آن توجه کافی نداشته باشند يها ها یا نگرش را باارزش کنند یاطالعاتی که دریافت م

یک متغیر مهم در افزایش یا شکاف آگاهی این است که تا چه اندازه موضوعی موجب عالیق اساسی اجتماعی  

 باره نیسوروین و تانکارد درا.ها در اصالحاتی پیشنهاد کردند سه نکته اصلی را موردتوجه قراردادند آن.شود یم

  : سندینو یم

 .یابد کاهش آگاهی شکاف دارد احتمال باشد، تعارض محلی موضوعی در که یهنگام    -

ها منابع اطالعات متعدد است  احتمال گسترش شکاف آگاهی در اجتماعات متکثر که در آن -

 .دارد وجود رایج ولی یررسمیغ مجاريها  آن در که همگون اجتماعات در تا است      بیشتر

   .یابد کاهش آگاهی شکاف دارد احتمال دارد، قوي و فوري محلی اثر موضوعی که یهنگام  -

، تیکنور، دونوهو و اولین در سال دهد یبه سوابق مطالعاتی در مورد نظریه شکاف آگاهی نشان م تر قینگاهی دق



 

  

 

 هشتمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 مداوم  و یادگیري فلسفه آموزش

 چمران اهواز دانشگاه شهید

 1395اسفند  5و  4

 

1379 

 

که در مینه سوتا  این اصالحات بر پایه نتایج پیمایشی انجام شد.ها اصالح شد براساس مطالعات جدید آن 1975

 .صورت گرفته 

 بر شکاف آگاهی مؤثرعوامل 

. در کاهش آن اثر بگذارند توانند ی، عواملی نیز م رگذارندیطور که عواملی بر میزان افزایش شکاف آگاهی تأث همان

 تواند یفردي م يها یژگیها معتقدند و آن. اند کرده يپرداز هیاز افرادي هستند که در این زمینه نظر   اتما و کلین

درونی افراد در مواجهه با  يها ها به واکنش آن. عنوان عاملی مؤثر دربسته شدن شکاف آگاهی نقش داشته باشد به

و مانند  ها زهیها، آرزوها و انگ نیازها، خواست کنند یم دی، اشاره و تأکشود یشرایطی که منجر به دریافت آگاهی م

 .است اررگذیها در پهن شدن یا بسته شدن شکاف آگاهی تأث آن

با  توانند یو معتقدند افراد در شرایط خاص م کنند یم دیاجتماعی افراد تأک يها این دو بیش از هر چیز بر مهارت

ها همچنین به این  آن. و مؤثر داشته باشند کننده نییها دربسته شدن شکاف آگاهی نقشی تع اتکا به این مهارت

متفاوتی  يها افراد از طبقات مختلف اجتماعی و فرهنگی با استفاده از راه "که  کنند ینکته مهم اشاره م

 کنند یکه طبقات باالتر از آن استفاده م ییها که ممکن است با راه رسانند یخود را به منصه ظهور م يها يتوانمند

 .مشابه نباشد اما به بسته شدن شکاف آگاهی کمک کند

و اینکه افراد  هاست زهیاند شکاف آگاهی به دلیل تفاوت در انگ شگران نیز گفتهاز دیگر سو گروه دیگري از پژوه

انگیزه داشته باشند به همان سرعتی که افراد داراي پایگاه  که یداراي پایگاه اجتماعی، اقتصادي پایین درصورت

) 375:  1992تانکارد،سوروین و . (، کسب اطالع خواهند کردآورند یاقتصادي اجتماعی باال اطالعات را به دست م

شد و نتایج مطالعه پیمایشی  دیانجام دادند، نیز تائ 1984این دیدگاه در مطالعاتی که لووریچ و پیرس در سال 

ها نیز نشان داد اگر افراد داراي پایگاه اجتماعی و اقتصادي پایین نیاز یا تمایل خاصی براي دریافت اطالعات  آن

 .اف آگاهی متوقف شودداشته باشند، ممکن است گسترش شک

این مطالعات نیز . شده است بیشتر روشن 1983بسته شدن شکاف آگاهی در مطالعه از اتما ، بران و لوکپر در سال 

نشان داد انگیزه براي    کرد و دیدیگر تائ ییها شیلورویچ و پیرس کسب کرده بودند با آزما نیازا شینتایجی که پ

 .دن شکاف آگاهی متغیر مهمی استکسب اطالعات و به دنبال آن بسته ش

 "قاطعی دربسته شدن شکاف آگاهی دارند،  رینظران تأث نکاتی که به گفته اکثر صاحب نیتر درمجموع مهم

 بابی و لئود مک همچنین و   بخش مهمی از نتایج مطالعات چون مطالعات لووریچ و پیرس   و است افراد "انگیزه

براي نمونه . موردنظر تیکنور دونوهو و اولین بوده که اجتماعی و اقتصادي پایگاه از غیر داد نشان) 1981( دورال

آگاهی خیلی  يها در مطالعات خود در مورد شکاف آگاهی به این نتیجه رسیدند که شکاف   جنوا و گرین برگ

 :ها به دو نوع عالقه توجه کردند  آن. بیشتر از پایگاه اجتماعی و تحصیالت به عالقه مخاطب ارتباط دارد

  عالقه شخصی .1

  )379:  1992سوروین و تانکارد،(عالقه اجتماعی  .2

( ها داشته باشد دیدگاه جنوا و گرین برگ افراد اطالعات را براساس سودمندي که ممکن است براي شخص آناز 

) موقعیت اجتماعی( ها عضویت دارند که در آن ییها ها یا گروه انجمن رییا احتماالً تحت تأث) عالقه شخصی

اجتماعی راهکارهایی براي  يها تیبا شناسایی این عالیق و همچنین موقع توان یم جهیدرنت. کنند یجستجو م
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در طبقات باال و پایین  افراد و قرار گرفتن والزاماً تابع موقعیت اقتصادي  کاهش شکاف آگاهی جستجو کرد که

 نیست

نظریه شکاف آگاهی ثابت  ها برگزارشدهاز کشور یکیدر پژوهشی که در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوري در

 عدم   ، منجر به ابدی یها در یک سیستم اجتماعی گسترش م دیدي توسط رسانهکه اطالعات ج یکرد که زمان

 از اطالعات معرض در مردم يها گروه همهکه  یزمان خصوصاً.  شود یم مردم بین در اطالعات تساوي و تعادل

 .ر نگیرندقرا گروهیها  رسانه طریق

 يها لیوتحل هیتجز. افتد یشکاف آگاهی همیشه اتفاق نم همچنین ثابت کرده است کهنتایج این تحقیق 

 بلکه ابندی ینم افزایش لزوماًها  فاصله انتخاباتی،این مبارزات   که در زمان دهد یآمده توسط محققان نشان م عمل به

کاهش وجب م ات مستقیم مردم با کاندیداارتباط مباحثات ، گفتگوها ، طریق از رویدادها از برخی طرح طرفی از

 .ابدی یشدن آنان و نیز یکسان شدن سطح اطالعات شده و شکاف آگاهی نیز کاهش م تر کیها و نزد فاصله

اف آگاهی شک بستن براي يا ژهیو قدرت است ممکن تلویزیون که است آن گویاي دیگري مطالعات همچنین 

همچنین پژوهش در مورد . از گسترش آن جلوگیري کند تواند یمها را ببندد،  نتواند شکاف داشته باشد یا اگر

ها  که در موضوعات پیچیده مانند انرژِي افراد مرفه اطالعات خود را از روزنامه دهد یشکاف آگاهی نشان م

:  1992سوروین و تانکارد ،. (کنند یو افراد کمتر مرفه اطالعات خود را از تبلیغات تلویزیونی دریافت م رندیگ یم

377(  

  

  یشینهپ

  

  اما شکاف دیجیتالی نظریه. ي شکاف دیجیتالی است ي فناوري اطالعات، نظریه هاي مهم در توسعه یکی از نظریه

  . ي شکاف آگاهی دانست توان شکاف دیجیتالی را دنباله در حقیقت می. جدیدي نیست

ي عصر حاضر  ترین دغدغه مهم عنوان بهدر جلسات سازمان ملل و یونسکو  1950بحث شکاف آگاهی که از سال    

تقریباً از . مطرح شد؛ به بررسی وضعیت دسترسی کشورهاي مختلف به اطالعات و ابزارهاي ارتباطی پرداخت

و شکاف  نمود رخي اطالعاتی  کشورها به سمت جامعه جلو روبههمان زمان بود که مشکل جدیدي در برابر مسیر 

  ). 45: 1382ز، کاستل(دیجیتالی، نامی بود که به آن نهاده شد 

تر عالوه بر  دانسته و برخی با دیدي جامع ها رساختیزبرخی با نگاه صرفاً فیزیکی این شکاف را ناشی از فقدان    

 2002ولی از سال ). 38: 1385نوري، (اند  نیز به آن نگریسته...  فرهنگی و -اجتماعی  ي دسترسی، از زاویه مسئله

وق دسترسی فیزیکی اطالق شده و به سمت مباحث علوم اجتماعی گرایش شکاف دیجیتالی به مسائل دیگري ماف

  ). 33: 1383سرکارآرانی، (است  داکردهیپ

و نیز عدم دسترسی ) تلویزیون، رادیو و مطبوعات(هاي سنتی  شکاف دیجیتال، دیگر صرف حضور رسانه براساس   

هاي  گردد، بلکه رسانه ها نیست که منجر به شکاف آگاهی میان افراد می ها و عدم آگاهی از محتواي آن به آن

تواند مبنایی باشد  ینترنت است که میها یعنی ا ي شبکه تر از همه شبکه دیجیتال چون رایانه، تلفن همراه و مهم
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سواد و نیز  ازلحاظهاي غنی و فقیر  براي بروز شکاف دیجیتال میان کشورهاي غنی و فقیر و نیز میان انسان

همه سطح سواد یا سطح آموزش الزم براي ). 2: 1387پرورش، (پایگاه اقتصادي که به آن تعلق دارند  ازلحاظ

یی که خیلی مهم اطالع جوهاي  را ندارد و همه به آگاه بودن و یا داشتن توانایی ي از اطالعات موجودبردار بهره

). 38: 1385نوري، (ي کافی براي استفاده از اطالعات در دسترس را ندارند  کنند و انگیزه است، احساس نیاز نمی

ي طبقاتی زاده  عهکند موضوع مهم این است که انقالب اطالعاتی که در یک جام طور که وبستر بیان می همان

بنابراین آنچه . تري دارد هاي موجود یا شاید بدتر شدن آن، نسبت به سایر امور، نمود بیش شود از راه نابرابري می

اقتصادي و تحصیلی بر دیگران برتري  ازنظرشود زیرا آنان که  تر می نامید، عمیق "شکاف اطالعاتی"توان آن را  می

اي  اي مستقیم و تسهیالت ارتباطات رایانه هاي داده اطالعاتی بسیار نظیر پایگاه دارند، از راه دسترسی به منابع

حفظ کنند  قرارگرفتهتوانند برتري خود را در برابر کسانی که در سطوح پایین سیستم طبقاتی  پیشرفته می

   ).193: 1380، 37وبستر(

  

  روش شناسی

  

رد آوري داده ها است که می تواند تاثیر اساسی بر بدون شک یکی از اساسی ترین بخش هاي هر تحقیق، ابزار گ

ها،  هاي تحقیق، از طریق مطالعه کتاب در تحقیق اسنادي، اطالعات الزم در مورد ریز موضوع .نتایج تحقیق بگذارد

هاي عمومی یا تخصصی موجود است و نیز  ها و دیگر آثار مکتوب که به طور معمول در کتابخانه نامه ها و پایان مقاله

بر این اساس، پژوهشگر نخست باید نوعی کتاب شناسی . آید ورزي و تدبر بر روي اطالعات، به دست می با اندیشه

سازد که از هر منبع در چه موضوعی و به  منبع شناسی، محقق را آگاه می. آوردمتناسب با پژوهش خود را فراهم 

اسنادي استفاده شده است و سعی شده از تمامی مقاالت در پژوهش حاضر از روش .اي باید استفاده کندچه اندازه

  .و پایان نامه هاي موجود مرتبط با موضوع استفاده گردد

  

  یافته ها

 70نظریه شکاف آگاهی از تیکنور، دو نوهو و اولین ، زمینه مطالعات جدیدي را در حوزه علوم ارتباط در دهه 

افرادي که از پایگاه اقتصادي و اجتماعی باالتري برخوردارند، : ایده شکل گرفت  نیاین نظریه برا. میالدي گشود

ها نیز در افزایش شکاف آگاهی سهم دارد و آن را  و رسانه تر نییبیشتر به اطالعات دسترسی دارند تا افراد طبقه پا

 ت خود را به اثبات رساندند اماتیکنور و همکارانش با انجام مطالعات تجربی در این زمینه فرضیا. کنند یتر م پهن

مطالعات بعدي افرادي چون اتما و کلین، جنوا و گرین برگ ، مک لئود و بابی دورال و همچنین سایر پژوهشگران 

بعد نشان داد که غیر از پایگاه اقتصادي و اجتماعی و تحصیالت عوامل دیگري چون میزان  يها ارتباطی در سال

                                                 
٣٧ -Webster.  
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  باشند رگذاریدر شکاف آگاهی تأث توانند ینیز م يمند انگیزه و عالقه

  

( ها داشته باشد از دیدگاه جنوا و گرین برگ افراد اطالعات را براساس سودمندي که ممکن است براي شخص آن

) موقعیت اجتماعی( ها عضویت دارند که در آن ییها ها یا گروه انجمن رییا احتماالً تحت تأث) عالقه شخصی

اجتماعی راهکارهایی براي  يها تیبا شناسایی این عالیق و همچنین موقع توان یم جهیدرنت. کنند یجستجو م

ها در طبقات  کاهش شکاف آگاهی جستجو کرد که الزاماً تابع موقعیت اقتصادي و اجتماعی افراد و قرار گرفتن آن

 .باال و پایین نیست

ي آشکار به کار گرفته شود نه اینکه تنها راجرز گفته است که شکاف آگاهی باید در اثرهاي نگرشی و اثرهاي رفتار

که این فرضیه نیابد به اثرهاي  کند یبه این نکته اشاره م نیاو عالوه برا. در اثر بر آگاهی استفاده شود

با ارتباط میان  یجمع محدود شود، او معتقد است اثرهاي ارتباط میان فردي و ترکیب آثار ارتباط یجمع ارتباط

اینکه از دیدگاه او الزم نیست شکاف تنها  تیفردي در تحلیل شکاف آگاهی موردتوجه قرار نگرفته است و درنها

 )همان.(رخ دهد) مثالً افراد با پایگاه اجتماعی اقتصادي باال و پایین( کنندگان افتیمیان دو گروه از در

را در مقابل شکاف آگاهی مطرح  يا ر سوئد بررسی کرد، مفهوم تازهبرانتگارد که در مطالعاتی ، آگاهی سیاسی را د

همگن نیست به نتایج  يا دهیاین دیدگاه که شکاف اطالعات پد بر هیاو با تک. کرد که به شکاف نفوذ معروف است

 کسانی که تحصیالت کمتري داشتند در بسیاري موارد حتی بیش از دهد یکه نشان م کند یمطالعات خود اشاره م

در معرض اطالعات بودند اما درصد کمتري از این اطالعات را جذب و سهم کمتري در انتشار  کرده لیافراد تحص

 .این اطالعات دارند

اطالعات را منتشر کنند و احتمال  توانند یافرادي که تحصیالت باالتري دارند بیشتر م دهد یاین نتایج نشان م

از دیدگاه برانتگارد شکاف نفوذ ممکن است . نفوذ کنند، بیشتر استاینکه بتوانند با عقاید خود در دیگران 

 .از شکاف اطالعات باشد تر یواقع يا دهیپد

 .شده است ارائه 1989انتقادات در مورد نظریه شکاف آگاهی از سوي برنارد دروین در سال  نیتر مهم همه نیباا

که برخی افراد در  شد یاطالعاتی زمانی حادث مارتباط سنتی شکاف  يها وهی، در شدیگو یگونه که دروین م آن

که  دیآ یاما در شرایط فعلی شکاف اطالعاتی زمانی به وجود م شدند یبرقراري ارتباط با سایرین دچار مشکل م

انتقاد دروین از نظریه شکاف  نیتر یاصل. با محدودیت مواجه شوند یجمع ها در دریافت پیام وسایل ارتباط آن

و ویژگی واقعی  شده میسنتی ارتباطات تنظ يها هینکته است که این نظریه براساس نظر نیآگاهی مبتنی برا

در مورد شکاف آگاهی چنین  70دروین با بررسی مطالعات دهه .کنندگان را موردتوجه قرار نداده است استفاده

تی که به گفته اکثر نکا نیتر درمجموع مهم که شکاف آگاهی بیش از آنکه واقعی باشد یک ایده ردیگ ینتیجه م

بخش مهمی از نتایج    و است افراد "انگیزه "قاطعی دربسته شدن شکاف آگاهی دارند،  رینظران تأث صاحب

 پایگاه از غیر داد نشان) 1981( دورال بابی و لئود مک همچنین و   مطالعات چون مطالعات لووریچ و پیرس

و    موردنظر تیکنور دونوهو و اولین بوده، عوامل دیگري مانند مواجهه گزینشی که اجتماعی و اقتصادي

   )Dervin ،1989(  .است در شکاف آگاهی مؤثر باشند توانند یم يمند عالقه
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اند اما بخشی از این مطالعات  کرده دیبخش عمده مطالعات ارتباطی اصل فرضیات شکاف آگاهی را تائ همه نیباا. 

هاست که  نظر دارند و همین اختالف ، اختالفشوند یکه منجر به افزایش یا کاهش این شکاف م در مورد عواملی

دروین مهمترین دیدگاه انتقادي را در مورد این نظریه .منجر به پیشبرد این بخش از نظریات ارتباطی شده است

استوارشده و  _یام ، گیرنده منبع ، پ _سنتی ارتباطی  يها به اعتقاد دروین این نظریه براساس مدل.مطرح کرد

 .کنندگان را موردتوجه قرار نداده است واقعی استفاده يها یژگیو

  راهکارهاي کاهش شکاف دیجیتالی بین معلمان و دانش آموزان

 علمی؛  افزایش ضریب دسترسی به فنّاوري اطالعات و ارتباطات و درنظر گرفتن امتیاز مثبت براي دریافت مرتبه -

مستمر سخنرانیها، سمینارها، همایشها، گردهماییها، و کارگاههاي آموزشی در زمینه فنّاوري اطالعات و برگزاري  -

   .ارتباطات در آموزش عالی

 .برگزاري کالسهاي آموزشی زبان انگلیسی در فعالیتهاي فوق برنامه دانشگاه براي مدرسان -

  .هاي نوآورانه تمرکزبرایجاد برنامه -

ها در زمینه اهداف چیستی و  طور مستمر، براساس آخرین یافته آموزشی سواد اطالعاتی به هاي برگزاري دوره -

قابلیتهاي فنّاوري اطالعات و ارتباطات و چگونگی کاربرد آن در فعالیتهاي آموزشی وپژوهشی براي مدرسان 

   .آموزش عالی

     .هاي کالن علمی اعتماد به نوآوران در طراحی وپیشبرد برنامه  -

 .یین اولویتهاي آموزشی با تشکیل کارگروههاي تخصصی ومشارکت علمی مدرسانتع -

  .هاي نوآورانه منظور حمایت از برنامه هاي آموزشی به افزایش بودجه  -

  .فراهم آوردن عوامل انگیزشی و ترغیب و هدایت مدرسان -

داشتهاند به بقیه و قرار دادن روشهاي معرفی افرادي که در استفاده از فنّاوري اطالعات و ارتباطات پیشرفتهایی  -

  ابداعی آنها در اختیار سایراساتید؛ 

  ایجاد ارتباط پویا بین دو بخش آموزش وپژوهش؛  -

 هاي علمی خود در فرایند کار؛ مندي ازیافته آوري امکانات الزم براي مدرسان دربهره فراهم -

 
  نتیجه گیري

آن  قطب کیکه  -اطالعاتی و به همین اعتبار دوقطبی شدن جهان ي صنعتــی به جامعه ي تبدیــل جامعه

یا  اند افتهیکشورهاي پیشرفته ازنظر فناوري اطالعــات و ارتباطات و قطب دوم جوامعی هستند که به آن دست ن

فنــاوري  ي ولی صرف ســخن گفتــن درباره .است ریناپذ امري اجتناب -به آن هستند یابی در پی دست

و آموزش مداوم  يور راهبــردي، مدیریــت بهره يزیر برنامه. ت و ارتباطات و نقش آن کافی نیســتاطالعــا

. فنــی و فرهنگی، ضروري است يها رساختیبراي توانمندســازي نیــروي انســانی همــراه بــا تجهیز ز

اثربخش  يریگ فنی دست رســی به فناوري نیســت، مشکالت فرهنگی بهره يها تیاساسی تنها محدود ي مسئله

 ظهور فناوري جدید، حرفه تدریس از تأکید بر معلم محوريهمچنین میتوان بیان کرد که  .است تر يها، جد از آن

 ه داشتباید توج. و آموزش مبتنی بر سخنرانی به فراگیر محوري و محیط هاي یادگیري تعاملی تغییر یافته است
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هستند که اعمال تغییر و انگیزه ها ي آنان است  آنچه که تدریس را تغییر میدهد فناوري نیست، بلکه این افراد 

 لذا صرفاً کاربرد فناوري مهم نیست، بلکه. میکنند و معلم در درجه اول باید به نیرویی موثر و کارآمد تبدیل شود

معلم باید روش هاي .ار در کاربرد او از فن آوري اثر گذار استعالقه و انگیزش معلم به فن آوري اطالعات بسی

در این صورت است که معلم در حکم .تفکر را که اغلب توسط فناوري در اختیار او قرار میگیرد، مدنظر قرار دهد 

به س و در برابر دانش آموزان می نشیند و تدریس می کند، بلکه او در مقام یک راهنما الفردي نیست که جلوي ک

معلمان به جاي . دانش آموزان کمک می کند تا مسیر آموزشی درست را بیابند و یادگیري خود را ارزشیابی کنند

این که جدا از همدیگر به امر تدریس بپردازند با کمک همدیگر و به صورت گروهی در طرح ها و پروژه هاي 

آن است که استفاده از فناوري اطالعات و از طرف دیگر، تحقیقات انجام شده حاکی از  .مشترك کار می کنند 

در واقع، معلم با تغییر نقش خود از . دهدآموزان فرصت تسلط بر فناوري و خودراهبري میارتباطات به دانش

-آموز بپردازد و از طرف دیگر، فعالیتتواند به ارائه محتواي اطالعات به دانشانتقال دهنده به تسهیل کننده می

که نتیجه آن یادگیري است، تسهیل نماید الزمه ایفاي چنین نقشی، وجود معلمانی توانمند و  هاي یادگیرنده را

هاي هاي مورد تدریس و کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات است تا با برخورداري از مهارتماهر در زمینه موضوع

-یادگیري بتوانند از انواع فناوري-دهیالزم جهت استفاده از فناوري ارتباطات و اطالعات در فرایند تاثیرگذار یاد

تر و جذابتر کنند و با استفاده مند شوند و فرایند یادگیري را اثربخشهاي مرتبط و متناسب با درس و محتوا بهره

آموزان به کار بیفتد و از فناوري اطالعات و ارتباطات در فرایند تدریس موجب شوند تا حواس بیشتري از دانش

امروزه با ورود فناوري هاي نوین آموزشی و به ویژه دسترسی به  و اگر غیر از این باشد.رت گیردیادگیري بهتر صو

اینترنت به فراگیر در جامعه و تأثیر پذیري از فرهنگ هاي جهانی ، موقعیتی به وجود آمده است که آموزش و 

و اگر عالقه و انگیزش برگزیند پرورش ناگزیر است تا کارکردهاي نوینی را متناسب با نیازهاي زمان براي خود

نسبت به فن آور ي نباشد شکاف دیجیتالی هر روز بیشتر از پیش میشود و به جایی خواهیم رسید که دیگر 

  .فرصت جبران نخواهد بود

 
 

  مأخذمنابع و 

 
ي ضمن خدمت فناوري اطالعات ها آموزشمیزان اثربخشی ، )1386(احمدي، غالمرضا   ختیاري، مریم،ب .1

ماره ، شدانش و پژوهش در علوم تربیتی،معلمان دوره متوسطه شهر اصفهان) ICT(ارتباطات و 

  123-134. سیزدهم، ص

ي جوانان شهر تهران از خدمات  سنجش میزان آگاهی و استفاده"). 1387(پرورش، شیوا  .2

 2:صص.6، شماره ي جهانی رسانه مجله. "الکترونیک

: تهران ،ییصادق طباطبا ي ترجمه. "يفرهنگ به تکنولوژ میتسل: یتکنوپول"). 1381( لیپوستمن، ن .3

  .اطالعات

بخش احمد آباد  يروستاها نیب ییایجغراف یتالیجیشکاف د یبررس"). 1388( آمنه یب یتدارکات، ب .4
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  مانینور فر امیارشد، دانشگاه پ یکارشناس نامه انیپا. "شهرستان مشهد

  

بررسی نتایج کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در  ).1383(ج فروش، احمد، اورنگی، عبدالمجیدح .5
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  چکیده

از دیرباز یکی از اساسی ترین ارکان زندگی بشر بـه شـمار مـی رفتـه و مایـه اصـلی        و تربیت اخالق

هسـت، و آدمـی اصـوالً موجـودي اسـت کـه ارزش امـور          امتیاز آدمی نسبت به سایر موجودات نیـز 

  . اخالقی را درك کرده و این ارزشها را می تواند در حیات فردي و اجتماعی خود به کار بندد

یت اخالقی کودکان زیرمجموعه اي از تربیت دینی آنها محسـوب مـی شـود و در    ترب  درمتون دینی،

از آنجا که فرهنگ ما یک فرهنگ دینی و اسـالمی  . روایات متعدد به این امر مهم سفارش شده است

و اکنـون سـؤال اینجاسـت کـه آیـا تربیـت دینـی        . است تربیت ما به یک معنی دینی خواهـد بـود   

و اسـتمرار  با قرار گرفتن در فضاي جدیدو تحول شرایط نسـبت بـه گذشـته بقـاء     ارزشهاي اخالقی 

  خواهد داشت یا نه؟

فراینـدي  ... و مانند تربیـت جسـمانی، ذهنـی   همچون سایر جنبه هاي تربیت  و اخالقی تربیت دینی

تربیـت   است دو سویه که باید آموخته و فراگرفته شود، با این تفاوت که این نوع تربیت از سایر انواع

یـادگیري در تربیـت دینـی داراي سـه بعـد شـناختی،       . است و باید دقت و ظرافت خاص انجام شود

  .عاطفی و رفتاري است که خانواده ها در هر بعد وظایف خاصی را باید بکار گیرند

دوران کودکی اسـت، و   در فرد و تربیت دینی قطعاً بهترین زمان براي شکل گیري ارزشهاي اخالقی 

بـه   خانواده ها و معلمان می توانند با شناسایی تواناییها و محدودیتهاي کودکان در سـنین مختلـف،   

در ایـن  . کننـد به صـورت مـداوم و مسـتمر    بهترین نحو اقدام به رشد ارزشهاي اخالقی در کودکان 

مـؤثر   یـادگیري مـداوم و   وشهاير  کودکان،تربیت ضمن معرفی ویژگیهاي رشد اخالقی در  پژوهش

 لحـاظ  از و نظـري  هـدف،  لحـاظ  از حاضـر  پـژوهش  .ارائه گردیده اسـت  کودکاندر تربیت اخالقی 

 از برگرفتـه  مطالعه این در بحث مورد ویژگیهاي.است نظري محتواي تحلیل وبه نوعی مطالعه کیفی

 .باشد می تربیتی علوم دیدگاه

  تربیت دینی و اخالقی،یادگیري مداوم،راهکارهاي تربیتی :واژه هاي کلیدي
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  مقدمه - 1

بی شک انسان بدون تربیت دینی وتهذیب به سعادت نخواهد رسید و انسانی که به کمال و سـعادت  

تـرین   نرسد، دنیا وآخرتش تباه و براي جامعه خود، عضوي خنثی یا حتی مضر است، از ایـن رو مهـم  

 و مـداوم   مله نظام آموزش و پرورش یا تعلیم وتربیت ، تربیـت دینـی  رسالت نظام اسالمی و از آن ج

خواهند درآینده به ایفاي نقش بپردازند؛ لذا بـه همـان    فراگیران، دانش آموزان ومربیانی است که می

فراگیــران، مهــم وحیــاتی  اخالقــیریــزي بـراي تعلــیم، تربیــت و رشــد دینـی و   میـزان کــه برنامــه 

ه بـه عنـوان رکـن     خـانواد کـه در اینجـا    یم وتربیت نیز ضـرورت دارد شناسی فرایند تعل است،آسیب

، این امـر بـه ویـژه     کند کان ایفا می و تربیت کود  ر کمک به رشد اساسی تربیت، نقش بسیار مهمی د

ر حال شکل گرفتن است، از اهمیـت شـایان    ك د هاي اولیه کود گی که تجربه هاي زند ر اولین سال د

تـرین پایگـاه    گیري است و اولـین و مهـم   غالب رفتارهاي انسان بر اساس یاد. ار است توجهی برخورد

.  شـوند  گی فراگرفته مـی  هاي زند ر نخستین سال ها د بسیاري از مهارت. ه است گیري کانون خانواد یاد

.  گذارنـد  ك را بنیـان مـی   ن و سـاختار شخصـیت کـود    هاي اجتماعی شد ه پایه ر اصل خانه و خانواد د

ه شرط اسـتقرار شخصـیت سـالم     ر چارچوب خانواد ر به عنوان عامل پرورشی د ر و ماد نقش پدایفاي 

  . بود  ك خواهد کود

پدران و مادران است که بر دوش آنهـا نهـاده شـده     تعلیم و تربیت فرزندان یکی از مهمترین وظایف

شـکل نگرفتـه    زیرا کودك هنـوز . سازي است  سرنوشت دوران کودکی دوران بسیار حساس و. است 

بنابراین سرنوشـت کـودك تـا حـد زیـادي در      . آمادگی دارد است و براي پذیرش هر نقش و صورتی

پـدران   .بخواهند و در تربیت فرزندشان چه مقدار عنایت بخرج دهنـد  اختیار والدین است،تا آنان چه

. ق مواجـه هسـتند  مدرسه و اجتماع به طوردائم با موضوع تربیت کودکانی محترم و با اخال و مادران، 

قضـیه پـرورش     در عصري که نظارت بر کودکان کاري بسیار ظریف و زندگی در آن پیچیـده اسـت،  

همچنین، آمار و ارقام حاکی از افـزایش بزهکـاري و   . کودکان شریف بسیار ضروري و اضطراري است

رجوامـع  بروز جرائم در سنین پایین اسـت، از طرفـی تعصـبات فـردي و رفتارهـاي مغـایر اخـالق د       

  .دهنده خأل جدي در تربیت اخالقی آحاد جامعه است مختلف گسترش یافته که نشان

بیش از هر دین و آیین دیگري بر لـزوم اخـالق مـداري مـردم و حکومـت تاکیـد        دین مبین اسالم، 

  رواج بی اخالقی هایی نظیر محروم سـاختن دیگـران ازحـق خـود،     )ع(امیر مؤمنان علی . داشته است

در جامعه را از مهمترین علل سقوط جامعـه برشـمرده   ... به باطل کشاندن دیگران و   پرداخت رشوه،

  :آن حضرت در بخشی از فرمایش خود، ویژگیهاي چنین جامعه اي را این طور بر می شمرند. اند
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زبانها از گفتن سخن حق ناتوان شـده و مالزمـان حـق      اندکند، گویندگان سخن حق در این جامعه"

. مردم این زمان بر گناه کمر بسته، و بر سهل انگاري و سازش اتفـاق کـرده انـد   . بی مقدار گشته اند

نه کوچـک  . دانایشان منافق و گوینده شان تملق گوست  جوانشان بدخلق و سالخورده شان گناهکار،

؛ ترجمـه  1387نهـج البالغـه،   ( "و نه توانگر به تهیدست یاري می رساند  بزرگ را محترم می شمارد،

  ).233شیروانی؛ خطبه 

ایشـان  . آن حضرت همواره آحاد مردم و همچنین، فرمانروایان را به حسن خلق سفارش می نمودنـد 

  ).1383ري شهري، ( ". هیچ ارثى مانند ادب و اخالق پر ارج و گرانمایه نیست ": می فرمایند 

نمـود  )ع(عدالت که از عالی ترین مضامین اخالقی است همواره در گفتـار و کـردار ائمـه معصـومین     

بهتـرین مصـادیق اخـالق را بازداشـتن دیگـران و خـود از بـدیها، صـبر و          )ع(امام علی . داشته است

؛ ترجمـه  1387نهـج البالغـه،   (پایداري در امور ناخوشایند و همچنین ثبات در راه حـق مـی داننـد    

  ).31یروانی؛ نامه ش

مکتب اخالقی کاملی را شکل داده اسـت کـه تنهـا گوشـه اي از آن      )ع(سفارش ایشان به امام حسن

. از زبان دانشمندان غربی مطرح شده و انقالبـی در علـم اخـالق پدیـد آورده اسـت       سالیان سال بعد،

رانی قرار گیـرد کـه در   می بایست سرلوحه کار پدران و ماد )ع(تمامی سفارشات ایشان به امام حسن 

  .تربیت اخالقی فرزندان خود کوشا هستند

اخالقی نیز، به عنوان یکی از جلوه هاي متعالی تعلیم و تربیت است که هـدف عمـده    دینی و تربیت

آن رشد اخالقی افراد و به ویژه کودکان به گونه اي است که آنـان را افـرادي نیـک بـار آورنـد و بـه       

یـک نظرسـنجی در   . ین ناگزیر از توجه و اهتمـام نسـبت بـه آن هسـتند    همین جهت معلمان و والد

درصد والدین معتقدند آموزش ارزشهاي اخالقی مهمتر از آموزشـهاي   71آمریکا نشان داده است که 

  ).1386  کاپالن،(دانشگاهی براي فرزندانشان است 

از ! اي رسـول خـدا  : پرسیده شد !واي بر فرزندان آخرالزمان از ناحیه پدرانشان: می فرمایند )ص(پیامبر

بلکـه از پـدرانی کـه مـومن هسـتند و بـه فرزندانشـان         نه، : که پدرانشان مشرك اند؟ فرمودندآن رو 

جـوادي آملـی،   (من از آنان بیـزارم و آنـان نیـز، از مـن بیزارنـد        چیزي از واجبات دینی نمی آموزند،

1391.(  

 سـواالت ارد باید گفت کـه ایـن مقالـه سـعی د     این پژوهش نگارش طرح مسئله و هدفدرخصوص 

  :پاسخ بدهد و اخالقی اصلی در زمینه تربیت دینی

با قرار گرفتن در فضاي جدیدو تحول شرایط نسبت بـه گذشـته   و ارزشهاي اخالقی آیا تربیت دینی 
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رهاي و براي یادگیري مداوم این امر خطیر چه باید کرد؟ و راهکا خواهد داشت یا نه؟و استمرار بقاء 

  تربیتی آن براي دوام یادگیري کدام است؟

  روش پژوهش - 2

پژوهش حاضر از لحاظ هدف،نظري و از لحاظ نوع مطالعه کیفی  وبه نوعی تحلیل محتـواي نظـري   

 و تعلـیم  مفهـوم در آنها  که باشد می کتابهاي علوم تربیتی دقیق ي مطالعهبر  مبتنیمقاله،  این. است

از . در ارتبـاط بـا آنهـا گرفتـه اسـت      نتایجیکرده است، و  یفتوصو تربیت دینی و اخالقی را  تربیت

مطالـب و راهکارهـاي تربیتـی در ارتبـاط بـا یـادگیري       ي نمایش تمـامی   مقاله، اجازهآنجا که حجم 

   .شده استارجاع داده صرفا به مهمترین آنها دهد،  را نمی مداوم و مستمر

   ودکانمراحل رشد اخالقی در ک -3

اخالقی کودکان این است که پدران و مادران بدانند که فرزندان آنهـا در   دینی و اولین گام در تربیت

موضوعات اخالقی مانند آنها فکر نمی کنند و استدالل اخالقی در آنها بسیار متفـاوت از بزرگسـاالن   

  . است

از نظر پیاژه اخالق مانند هوش، طی مراحلی رشد می کند کـه تحـولی اسـت و بـه رشـد شـناختی       

کودك وابسته است و هر مرحله جدید از تحول شـناختی، سـطح بـاالتري از آگـاهی اخالقـی را بـه       

  . دنبال دارد

الهـام   بیشتر تحقیقات انجام شده در زمینه تحول اخالقی، از روشها و نظریه هـاي کـالبرگ و پیـاژه   

هر دو روانشناس بر این باورند که دسـتیابی بـه تحـول شـناختی، شـرط الزم در تحـول       . یافته است

بـر اسـاس تحـول شـناختی       اخالقی است و نحوه گذر از مرحله ابتدایی اخالقی بـه مراحـل بـاالتر،   

بـات  بخش اعظـم نظریـات کـالبرگ و پیـاژه را بـه اث       نتایج تحقیقات متعدد،. کودك امکانپذیر است

  .در این بخش به دلیل الزام به اختصار به بیان نظریات کالبرگ بسنده می کنیم. رسانده است

کالبرگ تحقیقات خود را در این زمینـه    در حدود سی سال پس از انتشار آراء پیاژه در زمینه اخالق،

را با مفهـوم   کالبرگ، اخالق. به روش پیاژه دنبال کرد و به گسترش نظریه او در این زمینه پرداخت

عدالت تبیین می کند و معتقد است قضاوتهاي اخالقـی کودکـان و نوجوانـان متضـمن برداشـتهاي      

متفـاوت اسـت؛     درك آنهـا از عـدالت در سـطوح مختلـف،      همچنـین، . متفاوتی از این مفهوم اسـت 

لی دست یافتن به حقوق مساوي و جهانی براي همه مردم و تحقـق ارزشـهاي عـا     باالترین سطح آن،

  . انسانی در زندگی آنهاست

او داسـتانهایی  . استفاده از داسـتانهاي اخالقـی اسـت     روش کالبرگ براي سطح بندي رشد اخالقی،
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طراحی کرده که هریک شامل یک معماي اخالقی است و پاسخ هر فرد به داستان و اسـتداللهاي او  

  . تعیین کننده مراحل مختلف رشد اخالقی است

؛ 1390بـرك،  (سه سطح و شش مرحلـه رشـد اخالقـی تعیـین کـرده اسـت        کالبرگ بر این اساس

  ). ترجمه سیدمحمدي

  سطح اخالق پیش قراردادي -4

یـا بـر حسـب    ) تنبیه و تشویق(کودك در این سطح رفتارهاي خود را مطابق با پیامدهاي مادي آنها 

در ایـن دوره  . کنـد تنظـیم مـی   ) مثالً پدر و مادر(قدرت کسانی که قوانین را براي او وضع می کنند 

ایـن سـطح   . اخالق هنوز درونی نشده است و معیارهاي اخالقی به طور واقعی و حقیقی وجود ندارند

  :از رشد شامل دو مرحله است 

او به راحتی بـه  . است"دیگر پیرو "در این مرحله کودك ): اخالق بر پایه تنبیه یا اطاعت(مرحله اول

مقررات اخالقی به خـودي خـود بـراي او ارزشـی     . فرار کند مراجع قدرت تسلیم می شود تا از تنبیه

ندارند و تنها نشاندهنده این نکته است که کدام اخـالق علـت تنبیـه و کـدام رفتـار موجـب فـرار از        

کودك در این مرحله هیچ تعهدي در قبال دیگران احساس نمـی کنـد و تنهـا بـه     . تنبیه خواهد شد

  . منافع خود می اندیشد

ویژگی اخالقی این مرحلـه لـذت خـواهی    ): الق ابزار گونه نسبی یا لذت گرایی نسبیاخ(مرحله دوم 

کودك براي دریافت پاداش به سازگاري و هماهنگی با قوانین روي مـی    در این مرحله،. کودك است

کودك روابط انسانی را به صورت تجارت و معامله متقابل می دانـد کـه بیشـتر بـراي برطـرف      . آورد

  . کودك صورت می گیرد کردن نیازهاي

  سطح اخالق قراردادي -5

رفتار اخالقی کودك، سازگاري و هماهنگی با نظم اجتماعی است زیـرا او بـه حفـظ و     در این سطح، 

در این سطح معیارهاي اخالقی درونی نشـده و اگـر کـودك رفتـاري     . نگهداري این نظم تمایل دارد

این سطح از تفکر اخالقـی نیـز،   . سازي با آنهاست مشابه رفتار والدین انجام می دهد به دلیل همانند

  :شامل دو مرحله است 

در این مرحله، رفتار اخالقـی بـا توجـه بـه همکـاري بـا       ): اخالق پسرخوب، دختر خوب(مرحله اول 

رفتار خوب در این مرحله، رفتاري است که تأیید و رضایت دیگـران را بـه   . همساالن تفسیر می شود
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  . ودك به دنبال سازگاري با معیارهاي اخالقی دوستان و خانواده استهمراه داشته باشد و ک

کودك اکنون در آغاز پذیرش مقررات اجتماعی و در آغاز قضاوت در مورد خوبی و بدي رفتـار افـراد   

  . بر اساس انگیزه و قصد آنهاست

جانشـین آداب  در این مرحله قوانین و مقررات اجتماعی ): اخالق بر اساس قانون و نظم(مرحله دوم 

فرد در این مرحله، قراردادها و قوانین اجتماعی را بدون چون و چـرا مـی پـذیرد و    . گروهی می شود

بر این باور است که افراد باید قوانین جامعه را پاس دارند و از عیبجـویی و انتقـاد نسـبت بـه قـانون      

کنند، در غیر این صورت نظـم  او اکنون دریافته که همه باید از یک قانون اجتماعی پیروي .بپرهیزند

  . بزرگساالن بیشترین افراد در این مرحله هستند. اجتماع به هم می خورد

  سطح اخالق فراقراردادي -6

در این سطح، استداللها و قضاوتهاي اخالقی افراد درونی می شود و رفتار اخالقی با رمزهـاي درونـی   

اصـولی جهـانی و برتـر از قراردادهـاي     اخالق در این دوره بـر اسـاس   . شده اخالقی هدایت می شود

رفتار اخالقی بستگی بـه رضـایت و اجـازه و یـا جلـوگیري و نهـی دیگـران نـدارد و         . اجتماعی است

ایـن سـطح از رشـد اخالقـی نیـز، شـامل دو       . مستقل از گروههایی است که از آن حمایت می کنند

  .مرحله است

ین مرحله رفتاري درست تلقی مـی شـود کـه    در ا): اخالق بر اساس پیمانهاي اجتماعی(مرحله اول 

. در چارچوب حقوق عمومی افراد و بر اساس معیارهاي مورد قبول اکثر افراد جامعه انجام می گیـرد 

  . فردي که در این مرحله قرار دارد، هم به حقوق فردي و هم به حقوق و قانون عمومی توجه دارد

رهاي اخالقی و ایـن چیـزي اسـت کـه در مراحـل      در این مرحله هم قوانین انعطاف پذیرند و هم باو

  . پایین تر وجود نداشت

در آخرین مرحلـه رفتـار درسـت یـا نادرسـت وابسـته بـه        ): اخالق بر اسا اصول جهانی(مرحله دوم 

اصـول  .تصمیم و انتخاب آگاهانه فرد و بر مبناي مفاهیمی انتزاعی همچـون عـدالت و برابـري اسـت    

ی و مطلق است و افرادي که بـه ایـن سـطح از رشـد اخالقـی مـی       اخالقی، جهان شمول، ثابت ، کل

انگیـزه ایـن   . رسند، خود را با معیارهاي اجتماعی و آرمانهاي درونی شده خویش مطابقت می دهنـد 

افراد براي رفتار اخالقی، بیشتر این است که به نداي وجدان خویش عمـل کـرده باشـند نـه اینکـه      

  ).؛ ترجمه سیدمحمدي1390برك، (اشند نگران عیبجویی یا انتقاد دیگران ب

بعد از شناخت مراحل رشد اخالقی در افراد مختلف، سوال اصلی که مطرح می شود ایـن اسـت کـه    
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براي آموزش مضامین اخالقی به کودکان باید از چه روشهایی استفاده کرد؟ آیـا روشـهاي مسـتقیم    

  کودکان را تسریع کرد؟در آموزش اصول اخالقی ضروري است؟ آیا می توان رشد اخالقی 

یک پاسخ کلی به سواالت فوق این است که هم روشهاي مستقیم مثل طرح مسـائل اخالقـی بـراي    

کودکان وارائه استداللهاي اخالقی درسطوح باالتر به آنان و همچنـین روشـهاي غیرمسـتقیم بـراي     

ان متناسـب  آموزش ارزشهاي اخالقی ضروري است، و هدف تمامی این روشها، رشد اخالقـی کودکـ  

  . با سن و توانایی شناختی آنهاست

مواردي که در ادامه این مقاله ارائه گردیده، یک جمع بندي از راهکارهاي ارائه شده توسـط بزرگـان   

  . علم اخالق و تعلیم و تربیت و در صدر آنها مضامین تربیتی نقل شده از ائمه معصومین می باشد

 براي یادگیري مداوم طرح مباحث اخالقی.  

آموزش اخالقی به کودکان، طرح مباحث اخالقی در میـان   یادگیري مداوم، یکی از روشهاي مستقیم

کانت معتقـد اسـت طـرح معماهـاي     . گروهی از کودکان و با راهنمایی یک مربی بزرگسال می باشد

ایـن  . اخالقی براي کودکان و صحبت راجع به آنها می تواند در رشـد اخالقـی کودکـان مـوثر باشـد     

  ).1385رهنما، (ها می تواند ازمیان مسائل و موضوعات جاري و روزمره انتخاب گردد معما

خصوصاً در بحـث هـایی     پدر ومادرهایی که فرزندان خود را در بحث هاي اخالقی شرکت می دهند،

  ).1386 کاپالن،(استدالل اخالقی فرزندشان را باال می برند   که دیدگاههاي دیگر مطرح می شود،

  :دانش آموزان تاثیر گذاشت مداوم البرگ از سه طریق می توان برتفکر اخالقیبه نظر ک

  .مواجه ساختن دانش آموزان با استداللهاي سطوح باالتر– 1

مواجه ساختن دانش آموز با شرایطی که ساختار جاري ذهنی کودك و نوجـوان را بـا مسـائل و    – 2

  .سطح موجود فراهم آوردتناقضهایی مواجه سازد و زمینه چالش ذهنی او را از 

ایجاد جوي از مقابله و مبادله به نحـوي کـه دو شـرط بـاال ترکیـب شـوند و نظریـات اخالقـی         – 3

  ).1383کدیور،(متعارض به سبکی آزاد مقایسه گردند 

در محیط کالس و مدرسه نیز، فراهم کردم محیط آزاد در کالس درس، تشـویق دانـش آمـوزان بـه     

کمک به آنها در جمع بندي مطالب و مشـارکت فعاالنـه    دانش آموزان،  بحث گروهی، توجه به عقاید

آنها در حل مسائل اخالقی از مهمترین ابزارهاي معلمان در کمک به رشد قضاوتهاي اخالقی دانـش  
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  . آموزان است

اداره کالس بـه صـورت مقتدرانـه و تنبیـه      اما نصیحت و موعظه؛ بی توجهی به عقاید دانش آموزان، 

  . ه دلیل عدم رعایت موارد اخالقی از جمله شرایط نا مناسب براي تحول اخالقی استکودکان ب

تحقیقات بالت نشان داده است که زمانی که کودکان در بحث هاي گروهی شرکت مـی کننـد و در   

این بحث ها نقش فعال دارند و بزرگترها صرفا به منظور بیان سؤال و نهایتـاً جمـع بنـدي در بحـث     

فرصتی براي رشد اخالقی فراهم می شود، به این ترتیب کـه مسـأله مطـرح شـده در       شرکت دارند،

چنـین چالشـی،   . گروه باید یک مرحله باالتر از مراحل رشد اخالقی شرکت کنندگان در بحث باشـد 

دانش آموزان را به بحث گروهی وا می دارد و شکل گیري اصول اخالقی در سطحی باالتر در تبـادل  

یافته هاي بالت حاکی از آن است که باید با بـرانگیختن  . نش آموزي اتفاق می افتدنظر گروه هاي دا

بـه نقـل از   (حس کنجکاوي و ارتقاي ساختهاي شناختی کودکان، آنها را به مراحل باالتر سـوق داد  

  ).1383کدیور، 

به خاطر داشته باشید که موضوعات اخالقی که بـا کودکـان مطـرح مـی کنیـد، نبایـد سـاختگی و        

والدین و مربیان باید از فرصتهاي شکل گرفته در زندگی واقعی نهایت بهره را ببرنـد و  . صنعی باشدت

  .تک تک موضوعات تربیتی را در این موقعیتها ارائه دهند

 و مستمر یادگیري مداوم براي تشویق به عمل.  

تـا کودکـان   . دمؤلفه عملی اخالق نیز، مهم است و باید کودکان را تشویق به عمـل بـه ارزشـها نمـو    

بـراي  . این ارزشها را درونی نخواهند کـرد  فرصتی براي عمل کردن به ارزشهایشان به دست نیاورند، 

جمع کردن غذا و توزیـع    از جمله کمک به سالخوردگان،  تحقق این هدف راههاي زیادي وجود دارد،

کمـک بـه دیگـران را از    بهتر است آموزش بخشش و .... هدیه دادن به دیگران و   آن بین مستمندان،

اشیاء غیر مهم و کم ارزش تر شروع کنید تا اینکه بخواهید کودك را ترغیب کنید، از وسـایل گـران   

بخشش در خصوص چیزهاي ارزشمند براي مراحـل  . قیمت تر و مورد عالقه خود به دیگران ببخشد

  ). 1386  کاپالن،(و سنین باالتر است 

  : می فرمایند )ع(امام رضا 

گرچه به اندازه تکـه نـانی یـا     کودك خود بیاموزید که با دست خود صدقه بدهد،به "

 ).1383 ري شهري،("یک مشت از چیزي باشد 
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 براي رفتارهاي خوب، کودکان را تشویق کنید.  

بعد از هر مرحله آموزش اخالقی به فرزندان، بهتر است کوچکترین رفتارهاي آنان را زیر نظر گرفتـه  

به نظر رفتارگراها، رفتار اخالقـی بـا   . صحیح و مطابق اصول اخالقی آنها، جایزه بدهیدو به رفتارهاي 

کودکانی که بابت بخشش و تقسیم کردن داشته هایشان، تقویت می شـوند  . تقویت آموخته می شود

  ).1386  کاپالن،(بیشتر احتمال دارد افراد سخاوتمندي در آینده باشند 

چـون    یه به عنوان یک رویکرد بنیادي در تربیت اخالقی مخالف اسـت، کانت با اینکه با تشویق و تنب

  لـیکن، . معتقد است در اثر آن کودك خوبی یا بدي رفتار را در گرو جلب سود و دفع زیان مـی بینـد  

استفاده از این ابزار را در مرحله انضباط پذیري کودك که در اولین مرتبه تربیت اوسـت جـایز مـی    

  ). 1379  نقیب زاده،(داند 

  کارهاي نیک فرزندان خودرا یاري کنیداستمرار یادگیري دربراي.  

خداى رحمت کند کسى را که در نیکى و نیکوکارى به فرزند خـویش کمـک   : فرمود )ص(رسول اکرم

چگونه فرزند خود را در نیکى یارى نماید؟ حضرت در جواب چهار دسـتور  : راوى حدیث پرسید. کند

  :داد

  .در قوه و قدرت داشته و انجام داده است از او قبول کندآنچه را که کودك -1

  .آنچه انجام آن براى کودك سنگین و طاقت فرسا است از او نخواهد-2

  .او را به گناه و طغیان وادار نکند-3

  ).3ج   ؛1378فلسفی، (به او دروغ نگوید، و در برابر او مرتکب اعمال احمقانه نشود  -4

  گروههاي مختلف را فراهم کنیدامکان تعامل کودکتان با.  

کودکان در قرن بیست و یکم با چالشهاي اجتماعی و اقتصادي زیادي روبرو خواهند بـود و بـیش از   

خویشتنداري و به تاخیر انـداختن خواسـته هـا بـه       هر زمان دیگري به تحمل و درك میان گروهی،

در سـایه ارتبـاط کودکـان بـا      پرورش چنـین ویژگیهـایی جـز   . عنوان مصادیق اخالق، احتیاج دارند

  . گروههاي مختلف اجتماع ممکن نیست

از نظر پیاژه کودکان باید به طور فعال با مسائل درگیر شوند؛ در غیر این صورت برداشتی سـطحی و  

همچنین آنها باید بـه روابـط مبتنـی بـر احتـرام      . طوطی وار از قوانین و از خوب و بد خواهند داشت
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دیگران برسند و در ارتباط با همساالن، عمالً خود مسائل را شناسایی کننـد، بـه   متقابل و همدلی با 

بـر اسـاس نظـر پیـاژه، ارتبـاط کـودك بـا        .راه حلها بیاندیشند و تواناییهـاي خـود را ارزیـابی کننـد    

همساالنی از گروههاي مختلف موجب ایجاد همدلی با دیگـران، از بـین رفـتن خودمحـوري و درك     

  ).1383کدیور، (م می شود ضرورت قانون و نظ

پایگاههـاي مختلـف دورهـم      اینکه کودکان خود را با کودکان سایر گروههاي جامعه از اقوام، نژادها،

  کمکی به درك ارزشهاي دیگران و شکل گیري احتـرام متقابـل در آنهـا نخواهـد کـرد،       جمع کنیم،

حترام متقابـل را یـاد بگیرنـد و از    ا معتقد است که براي اینکه کودکان در چنین گروههایی،  آلپورت

می بایست براي کودکان زیرگروههاي مختلـف اجتمـاع کـه در یـک گـروه       پیشداوري پرهیز کنند، 

فعالیتی با هدف مشترك تعریف کرد تا در سایه انجام چنین فعالیـت دسـته جمعـی      جمع شده اند،

جریـان ایـن گونـه فعالیتهـا     والـدین و مربیـان موظـف هسـتند در     . به ارزشهاي اخالقی واقف شوند

  ).1386 کاپالن،(راهبردهاي مربوط به کارگروهی و درك متقابل را به آنها آموزش دهند 

یادآورمی شود که هدف از برقراري چنین ارتباطاتی درك کودکـان از دیـدگاههاي سـایر گروههـاي     

  . آنها می باشدضمن رشد همدلی در   جامعه و افزایش پذیرش و ظرفیت آنها براي عقاید مختلف،

 براي کودکان الگویی اخالقی باشید  

والدین و معلمان باید با انجام درونی سازي ارزشهاي اخالقی در خود و به کار بسـتن آنهـا در تمـامی    

در مباحث مختلف دینی، عمیقاً توصـیه مـی شـود کـه بـه      . شئون زندگی، براي کودکان الگو باشند

ن دل بست مگر آنکه فـرد فـرد جامعـه بـه دنبـال تغییـر و       هیچ تغییر و اصالحی در جامعه نمی توا

اگر مایلیم فرزندانی داشته باشیم که اصول اخالقی و انسـانی را رعایـت    بنابراین، . اصالح خود باشند

  . کنند، می بایست قبل از هر چیز، خود در عقیده و عمل به آن اصول پایبند باشیم

بیشـتر   هد کمک پدر و مادر خود به دیگران هسـتند،  نتایج تحقیقات نشان می دهد کودکانی که شا

  ). 1386کاپالن، (احتمال دارد که به دیگران کمک کنند 

اول آنکه فرزندان آینـه تمـام   . اجراي ارزشهاي اخالقی از جانب والدین از دو جهت حائز اهمیت است

  نماي پدر و مادر هستند و با الگوبرداري از والدین، رفتارهاي آنها شکل می گیـرد و از طـرف دیگـر،   

اطرافیـان   قوانین مربوط به یادگیري مشاهده اي بر یـادگیري رفتارهـایی تاکیـد دارد کـه از جانـب     

بخـش قابـل   . نقش مهمـی دارد   یادگیري مشاهده اي،. کودك، باالخص والدین و مربیان سر می زند

بـا مشکالتشـان   ) بزرگترهـا و همسـاالن  (توجهی از رفتار ما تحت تاثیر مشاهده طرز برخورد دیگران 

تمـال دارد  بیشـتر اح  اگر کسانی را ببینیم که به دیگران کمک می کنند و صدقه مـی دهنـد،   . است

البته همیشه اینطور نیست چون ما رفتار هـر کسـی را   ). 1386  کاپالن،. (کارهاي آنان را تکرار کنیم
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تقلید نمی کنیم و عوامل دیگـري مثـل شخصـیت طـرف مقابـل، پیامـدهاي رفتـار و خصوصـیات         

  .مهم هستند  خودمان نیز،

در . امکان به کار بردن اصـل هاسـت   از نظر کانت اهمیت الگوها در برانگیختن کودکان و نشان دادن

باید الگوها با اصل هـا سـنجیده شـوند و      واقع کانت معتقد است به جاي سنجیدن اصل ها با الگوها،

هدف نهایی در پرورش اخالقی کودك باید این باشد که وي اصل ها و ارزشهاي اخالقـی را بیـاموزد   

درست و راهنمایی کودکـان بـه پـذیرفتن و     همه چیز بسته به بنیان گذاردن اصل هاي  و در تربیت،

  ).1379  نقیب زاده،(فهمیدن اصل هاست 

. نقـش الگـویی بـراي آنهـا دارنـد       عالوه بر والدین، معلمان نیز به دلیل تعامل زیاد با دانش آمـوزان، 

مطالعه نحوه تعامل معلم با دانش آموز نیز، نشان می دهد که قضـاوتهاي اخالقـی دانـش مـوزان بـه      

  ).1383کدیور، (رخورد معلم با دانش آموزان، و برخورد او با مسائل اخالقی بستگی دارد نوع ب

بررسی سـیره عملـی   . البته تمام افراد جامعه مسئول رواج رفتارهاي صحیح در میان کودکان هستند

بزرگان دینی ما حاکی از آن است که تمامی گفتار وکردار ایشان بـه نـوعی جنبـه آموزشـی و الگـو      

به کودکان داشـته انـد،   )ع(ابراز محبتی که تمامی ائمه معصومین. براي افراد جامعه داشته استدهی 

پیامهاي بیشماري به بزرگساالن درخصوص رفتار پسندیده با کودکان داشته و عالوه بر آن، آمـوزش  

ه از هـر کـوي و گـذري کـ     )ص(پیامبر گرامی اسـالم  . رفتار صحیح به کودکان را نیز، شامل می شود

عبور می کردند، کودکان آنجا را مورد لطف و مهربانی خود قرار می دادنـد و حتـی آنهـا را بـر دوش     

  ).3ج   ؛1378فلسفی، (خود قرار داده و با آنها بازي می کردند

نقل است که از صفات پسندیده پیغمبر اسالم این بود که به تمام مردم از صغیر و کبیـر سـالم مـی    

  . کردند

پنج چیز است که تا لحظه مـرگ آنهـا را   : از رسول اکرم نقل کرده است که می فرمود )ع(امام صادق 

  ). 3ج   ؛1378فلسفی،(  ترك نمی کنم، یکى از آنها سالم گفتن به کودکان است

مـی بایسـت سـرلوحه عمـل       رفتار این بزرگان که سراسر درس زندگی براي اهل امت ایشان اسـت، 

  . همه افراد جامعه قرار گیرد

 رخانه و مدرسه جوي باز و پذیرا فراهم کنیدد.  

کالبرگ در رشد اخالقی به محیطی تاکیـد مـی کنـد کـه در آن بحـث آزاد و جسـتجوگري حـاکم        

فرضـیه  . این موضوع را در پژوهشی مورد بررسـی قـرار داده انـد   ) 1984( هیگینز و همکارانش.باشد
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و قضاوتهاي اخالقی کـودك تـاثیر مـی    آنها این بودکه شرایط و فضاي اخالقی مدرسه بر تصمیمات 

گذارد؛ بر همین اساس، رفتارهاي اخالقی و اجتماعی دانش آموزان در دو مدرسه داراي جو متفـاوت  

مورد بررسی قرار داده اند؛ یکی مدرسه اي خشک با مقرراتی از قبل تعیین شده که همه مسـائل آن  

دانش آمـوزان تحمیـل مـی شـد و دیگـري،      بدون در نظر گرفتن قابلیتها و مراحل تحول اخالقی به 

مدرسه اي فعال و دموکراتیک که اداره آن بر اساس مشارکت دانش آمـوزان در تصـمیم گیـري هـا     

، احسـاس  )مدرسـه فعـال و دموکراتیـک   (به استناد این تحقیـق درمدرسـه اخیـر    . شکل می گرفت

شـد کـه مدرسـه بـه     این محیط همچنین باعـث  . مسئولیت نسبت به مقررات مدرسه افزایش یافت

  عنوان جامعه اي مورد عالقه پذیرفته شود و دانش آموزان با بحث و گفتگوهاي آزاد و خودانگیختـه، 

  ).1377به نقل از کدیور، (ارزشها را درونی کنند 

نشان می دهد که بین جو باز و خودگردان در مدرسه و رشـد اخالقـی   ) 1377(نتایج پژوهش کدیور 

دانش آموزانی که در مدارس با جو بـاز و خـودگردان تحصـیل    . ي وجود داردرابطه مثبت و معنا دار

می کنند از رشد اخالقی بـاالتري نسـبت بـه دانـش آمـوزان مدارسـی بـا جـو بسـته و اسـتبدادي           

  . برخوردارند

در محیط خانواده نیز، جو باز و پـذیرا مـی توانـد فرزنـدان را در بیـان احساسـات و نظـرات خـود و         

سازنده با والدین یاري رساند و در سایه چنـین تعـاملی بسـیاري از مشـکالت قابـل      همچنین تعامل 

  . حل بوده و فرصتی مناسب براي آموزش موضوعات تربیتی فراهم می شود

 توقع بیش از حد از کودکان نداشته باشید.  

از آنجا که رشد اخالقی مبتنی بر رشد شناختی کودك است، باید در آمـوزش اخالقـی کودکـان بـه     

چنانچـه مراحـل رشـد شـناختی و پیـرو آن رشـد اخالقـی        . مراحل رشد شناختی آنها توجـه نمـود  

کودکان شناخته شود، می توان از نقاط ضعف هر دوره آگاه بود و از نقاط قـوت نیـز، بـراي آمـوزش     

  ). 1383کدیور، (تفاده نمود مفاهیم اس

در نظر نگرفتن شرایط خاص هر کودك و داشتن توقعـات بـیش از حـد از کودکـان نـه تنهـا رشـد        

  . اخالقی آنها را موجب نمی شود، بلکه زمینه هاي بروز رفتارهاي ناپسند را هموار می سازد

از طاقـت، از آنـان    یکى از علل دروغگوئى فرزندان، تحمیل تکـالیف سـنگین بـر آنهـا و توقـع بـیش      

سختگیریهاى اولیاء اطفال و توقعات نادرستى که فوق طاقت کودکان است آنان را براه . داشتن است

گینات معتقد است توقعـات  . دروغگوئى می کشاند و این خلق ناپسند را در وجود آنان بیدار می کند

بـه  . تا حقیقت را بیان کننـد  بیش از حد والدین از کودکان موجب می شود آنها به خود اجازه ندهند

عنوان مثال وقتی پدر و مادري دائم از فرزند خود نمرات بـاال و فعالیـت کـامالً مثبـت درمدرسـه را      
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طلب می کنند، باید منتظر شنیدن دروغ هاي فرزند خود در خصوص عملکردش در مدرسه باشـند،  

تغییر آن بسیار مشکل خواهـد   و در نهایت چنین رفتارهایی در کودکان به شکل عادت در می آید و

  ). 1390گینات، ترجمه سرتیپی؛ (بود 

 با فرزندان خود مهربان باشید  

براي تربیت صحیح فرزندان درهمه زمینه ها باید با آنها مهربان باشید، ایـن امـر در تربیـت دینـی از     

  .اهمیت ویژه اي برخوردار است

را با محبت تـوأم مـی کننـد، فرزنـدانی پـرورش       پدر و مادرهایی که فنون استداللی  به عنوان نمونه،

این نکته خصوصاً در مورد پدر و مادرهـایی مصـداق   . می دهندکه رفتار هاي اجتماعی پسندي دارند

توضـیح مناسـب قـوانین و ربـط     .می یابد که تاثیر این گونه رفتارها را به فرزندشان نشان می دهنـد 

توضیحات پدر و مادرها باید هیجانی باشـد نـه خشـک و    . مهم است  دادن این قوانین به پیامدها نیز،

  . بی روح

 عزت نفس فرزندانتان را باال ببرید.  

اگر پدر و مادر و سایر اعضاء خانواده، خود داراى عزّت نفس و شرافت اخالقـى باشـند و ایـن خـوى     

مـوهن  پسندیده را همواره در تماس با هم مورد توجه قرار دهند، اگـر از کارهـاى پسـت و سـخنان     

بپرهیزند و عمالً شخصیت یکدیگر را محترم شمارند، طبعاً کودکانى که در آن خـانواده تربیـت مـی    

  .آیند و به شرافت اخالقى خود اهمیت می دهند شوند عزیز النفس بار مى

عزّت نفس از طرفى براى تمام افراد یکى از بزرگترین فضـائل و سـجایاى انسـانى اسـت و از طـرف      

بـه  . شناسى نسـبت بـه دیگـران اسـت     هاى اخالقى و وظیفه در اجراء سایر برنامه دیگر محرّك آدمى

عبارت دیگر، شرافت نفس عالوه بر آنکه خود از نظر فردى براى کودك و جوان و بزرگسـال یکـى از   

صفات حمیده است، می تواند ضامن اجراى سایر صفات پسندیده در محیط خـانواده و آموزشـگاه و   

  .چنین فردي، خود را به مراعات تمام وظائف اخالقى و انسانى وادار می سازد اجتماع نیز باشد و

وقتـی  . عزت نفس جز در سایه احترام به فرزندان و پذیرش بدون قید و شرط آنها محقق نمی شـود 

در خانواده همه افراد به یکدیگراحترام قائل باشند و همه رفتارهاي خوب مورد تشویق قرار گرفتـه و  

شخصیت افراد به همان شـکلی کـه هسـت      فراد مکرراً به آنها یادآوري نشود و همچنین،اشتباهات ا

سالمت روان افراد آن خـانواده تضـمین مـی شـود و در       مورد پذیرش اعضاي خانواده قرار می گیرد،

فردي کـه  . رشد می کند... پی آن ویژگیهاي مثبتی چون اعتماد به نفس، احترام به خود، همدلی و 

نین ویژگیهایی در خود است، در راه کمال گام بر می دارد و به هر خواري و ذلتی تن نمـی  داراي چ
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  ).1390گینات، ترجمه سرتیپی؛ (دهد  

و آنـان را خـوب   ) بـه آنـان شخصـیت بدهیـد    (فرزندان خودرا گرامی بدارید : رسول خدا می فرمایند

فرتی که در نتیجه تربیـت  چنین مغ). 1391جوادي آملی، (تربیت کنید که موجب مغفرت شماست 

صحیح و احترام به فرزند است، به واسطه تاثیر این رفتارها در تربیـت کودکـانی صـالح فـراهم مـی      

  . شود

  نتیجه گیري -7

معیارهـا و نگرشـهاي مربیـان و      کودکـان هـم از ارزشـها،    و دینـی  سخن پایانی اینکه تربیت اخالقی

خـاذ  والدین که نمایندگان جامعه هستند و هم از کلیه شیوه ها و تدابیري که براي تعامل بـا آنهـا ات  

مربی می تواند با فـراهم کـردن فرصـتهایی نظیـر بحـث و        به این ترتیب،. تاثیر می پذیرد  می کنند،

اخالقـی، بـروز    -اخالقی و اجتماعی و تحریـک قابلیتهـاي شـناختی   تصمیم گیري در زمینه مسائل 

رفتارهاي صحیح در انظار کودکان، احترام به کودکـان و فـراهم کـردن موقعیتهـایی بـراي تجـارب       

براي کودکان بر پرورش داوریهاي اجتماعی و اخالقـی آنهـا تـاثیر     و استمرار یادگیري عملی اخالقی

بلوغ اخالقی معلمان و والدین یکـی از عوامـل عمـده اسـت کـه       بدیهی است که. مثبت داشته باشد

  . کیفیت این روابط و چگونگی آن را تحت تاثیر قرار می دهد

  منابع

  .، ترجمه سیدمحمدي، ي، انتشارات ارسباران)جلد دوم(روانشناسی رشد ). 1390(برك، ل  -

  .مرکز نشر اسراء  مفاتیح الحیاة،). 1391(ع   جوادي آملی، -

مقایسه دیدگاه کانت و خواجه نصیرالدین طوسی در زمینه تربیت اخالقـی،  ). 1385(رهنما، ا  -

  .2فصلنامه تربیت اسالمی، شماره

  . فرهنگی دارالحدیث –میزان الحکمه، موسسه علمی ). 1383(م   ري شهري، -

  .الحدیث، دفتر نشر فرهنگ اسالمی). 1378(فلسفی، م  -

انتشـارات  : سـرتیپی، س، تهـران   : ین والدین و کودکـان، ترجمـه   رابطه ب). 1390(گینات، ه  -

  .اطالعات

  بررسی رشد وجدان اخالقی در دانش آموزان و رابطه آن بـا جـو مدرسـه،   ). 1377(کدیور، پ  -

  . 4شماره  فصلنامه تعلیم و تربیت،

  . انتشارات سمت  روانشناسی تربیتی،). 1390(کدیور، پ  -

  .نشر ارسباران: مترجم؛ مهرداد فیروز بخت، تهراننشناسی رشد، روا). 1386(کاپالن، پ  -

  .علی، موسسه انتشارات دارالعلم  ترجمه شیروانی،). 1387(نهج البالغه  -

 .انتشارات طهوري  نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش،). 1379(ع   نقیب زاده،
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  مداوم یادگیري و تربیت ،اسالمی سفهفل

  1حیدر اسماعیل پور

 

  :چکیده

ج و کمال را در ذهن خود ناریخی همواره تصور و پنداري از نقطه اوره در اعصار و زمانهاي گوناگون اآدمی همو

نقشی به نظر می رسد از بین لوازم و ابزارهاي گوناگون رسیدن به نقطه غایی آموزش و یادگیري . داشته است

هدف این مقاله بررسی آموزش و یادگیري ، چیستی و چرایی آن در مکتب  .ارزنده در حوزه فعالیتهاي بشر دارد

( آموزش و انتقال داده هاي معرفتی مربوط به نظام هستی  نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که. اسالم می باشد

به عبارتی معیار و  .جه عمده به محور خداوند می باشد، همواره همراه با بار ارزشی و تو)خداوند، انسان و جهان

در اسالم یادگیري امور به گونه اي است که به . مالك امر مربوط به آموزش خوب و بد نگاه اعتقادي آدمی است

محدود به یک محتواي ، روش و زمان خاص یادگیري اسالمی . تنها مربوط به یک جنبه از اعمال آدمی نیست

، و عملی در انسان )قلبی( تغییر دایمی زمانی و مکانی را در سطوح گوناگون زبانی، اعنقادي نیست؛ یادگیري 

بنابراین نگاه توحیدي مبنایی متقن در تعیین محتوي آموزشی می باشد که بر این اساس شکلی  .بوجود می آورد

ویه خاص امکانات جهان هستی انسان خلیفه اهللا بر اساس بینش توحیدي از زا .ویژه به یادگیري انسان می بخشد

شکلی خاص به ظه قرار می دهد و ارتباط انسان و خداوند پیوستگی ظریف و معناداري است که را مورد مالح

تحلیلی است که ابتدا به جمع آوري اسناد و مدارك  -روش تحقیق توصیفی  . بادگیري و آموزش آدمی می بخشد

  .قدام شده و سپس به تحلیل و بررسی آنها پرداخته شده استا... علمی کتاب، مقاله ، منابع اینترنتی و

  آموزش اسالمی، یادگیري، خداوند، هستی :کلید واژگان

 

  :مقدمه

جهات کمال خود در علوم مختلف جهت رسیدن به انسان همواره در حوزه هاي گوناگون شناختی و معرفتی 

در . دریچه هاي گوناگونی براي کمال وي متصور استدر نتیجه بنا بر چهار چوب اعتقادي خود . تالش می کند

. محدود شدن به این دنیا و لوازم آن ذهن وي را مشغول می نمایدمکتبی چون ماتریالیسم دیدگاه 

                                                           

استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه پیام دانشگاه شهید باهنر کرمان، ) فلسفه و تربیت اسالمی( دکتري علوم تربیتی  .1

   نور
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دین  ).1386ابراهیم زاده،( به مسیر خود ادامه می دهد نسیالیسم با تصورات مجال یافتن آزادي و اختیار اگزیستا

در زمینه هاي گوناگون  "تعادل "و  "توسط "فعالیت  ،پیشگام این آیین )ص(حضرت محمد اسالم نیز با آمدن 

  ). 1482پاینده، (؛ خیر االمور اوسطی ها را توصیه می کند... فردي، اجتماعی، اخالقی ، سیاسی و

شرایط، وسایل، از جمله  کلی هدف به خوبی ترسیم کننده لوازم مهم دیگريطرح  با این توضیح به نظر می رسد

برابر روشهاي زمان کوتاه و  ینانه و چشم انداز طوالنی مدت درنگاه آخر ب. تحقق اهداف می باشدشیوه و روشهاي 

مواردي است که به نظر می رسد نتایج گوناگونی براي فعالیتهاي مختلف آدمی را به دنبال داشته محدود از جمله 

علیم و تربیت آدمی واژه هاي مشابهی چون یادگیري، آموزش، فن همواره در تهمان گونه که می دانیم . باشد

است که نیازمند تشریح واژه هایی از جمله  اینها .تستفاده می کند آموزي یا تکنیک، بار آوردن و دست آموز کردن

  .و توضیح بیشتري است

به واژه اي است که بیشتر در ادبیات دینی و اسالمی اسالم و مکتب قرآنی هدف از توضیح این واژه ها بررسی نگاه 

  .کاربرد دارد

زي آموزش در لغت به معنی آموختن ، یاد گرفتن، آگاهانیدن، کسی را چی. آموزش، مهارت آموزي و رشد آدمی

رشد آدمی در محتوي و مفهوم از جمله مواردي است که  محدودیت زمانی و  ). ابراهیم زاده.( آموختن است 

  .عینی و واضح داردنقشی 

العلم سلطان، من وجده صال به و : شیوا و متقن را بیان فرموده اند امام علی در مفهوم مهارت آموزي بیانی چنین

علم  ودانش قدرت است هرکس به آن دست یابد غلبه می یابد و هرکس دست نیابد زیر  من لم یجده صیل علیه

  .  )319ص  20ج  ، 1388شرح نهج البالغه،( سلطه قرار می گیرد

مهارت آموزي به معناي یادگیري تخصصها، مهارتها و نیز به دست آوردن شناخت و آگاهی از از جمله ویژگیهایی  

و ظایف مختلف در مقطع زمانی خاص که از  طریق عمل است که فرد را براي پذیرش شغل جدید و یا انجام دادن

    ). 1381احمد پور داریانی،.( پیش معین شده است، آماده و تجهیز می کند

 فرازهاي از یکی. است آن پیروان ورزي مهارت و مهارت به نسبت خاص دستورات الهی ادیان ویژگیهاي از یکی

 خورد می بنده که چیزي ترین حالل: (فرماید می که جا آن است مسئله این به عنایت) ص( زندگی پیامبر زیباي

  ص 3 ج ، 1360 ، بحرانی( دهد می انجام دقت با و خود دست به که است مهارتی و کار تولیدي و کسب از ناشی

165 

به دست آوردن قدرت و  است لذا) مهارت آموزي( تعداد یابی یعنی فراهم سازي قوا و اس )اعداد( در قرآن کریم 

آبادانب و دشمن هراسی را در پی داشته باشد جز با کار و تالش و آموزش و  تهیه  نیرو تا اندازه اي که رفع نیاز و 
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و حفظ  میسر نمی شود) عملی –اعم از تولیدي، نظامی، خدماتی و فکري ( مهارت یابی و تولید کاالها و خدمات 

  )14ص  1380اکبري، ( دوام و بقاي جامعه و انسجام فرهنگی است  و حراست آن موجب

و هو ان : الکسب بها یحتلب خصال ثالث الی مضطر صناعه ذي کل فرمایند می باره این در دقصا امام همچنین

  یکون حاذقاً بعلم مودیا لالمانه فیه، مستمیال لمن استعمله 

تخصص و با هوشی، امین و درستی در کار  و : هر اهل فنی براي موفقیت در کسب و کار به سه چیز نیازمند است

   .کارفرما و صاحب کاربرخورد بهینه با 

  و نقش آن در اسالم مداوم تربیت و یادگیري

زیرا بر خالف . سا در اندیشه دینی بازي می کندکه نقشی کامل و رتربیت از جمله واژه هاي فلسفی متقنی است 

محدود به موضوعی محدود و  اول تربیت به شکلی است که اول واژه هاي تکنیک و آموزش که ذکر آنها رفت

امور مربوط به حیطه به عنوان مثال . به لحاظ زمانی نیز نامحدود است در اسالم دوم این که تربیت. خاص نیست

همچنین تربیت محدود به  .تربیت با مرگ آدمی تمام نمی شود و حتی مرگ آغازي دوباره براي تولد آدمی است

مربوط به  قاعده مند برخی موضوعات خاص ات رسمی وتعریف شدهو از حالت موضوع موضوعی خاص نمی باشد

در  "یادگیري  "در علوم فلسفی، واژه  "تربیت "معادل واژه  حلیل به نظر می رسد با این ت. آدمی به دور است

تغییرات نسبتاٌ پایداري در رفتار بالقوه فرد بر اثر تجربه    ": نقشی مشابه تربیت داردروان شناسی است که 

وسیع و کلی همان گونه که ذکر شد یادگیري نیز همچون تربیت امري ). 1394سیف، ( یادگیري نامیده می شود 

هر گونه تغییري در ري ییادگبر اساس بینش اسالمی ، .است مربوط به حیطه خاصی از فعالیت آدمی نمی باشد

در فکر، جسم، رفتار و یادگیري و تربیت . آدمی است که حرکت و پویشی را در او به دنبال دارد می باشدرفتار 

مالك و معیار این تغییرات یادگیري و تربیت اسالمی نیز . بوجود می آیدو موثر  روحیه فرد به نسبتی مشابه

نگاهی که تمام اجزاء وجودي آدمی درگیر کسب معرفت و شناخت . نگاه توحیدي نیستو  "ربوبیت "چیزي جز 

  . در این حیطه می باشد

 و عبادت و نماز که درستی به بگو  . )، انعام162( الْعالَمینَ  رب للَّه  مماتی و محیاي و  نُسکی و  صالتی إِنَّ قُلْ

 تنها بنده شأن پس. است  عبادت مطلق معناي هب) نسک(،) است جهانیان پروردگار براي من مرگ و زندگی

 باشد خواهدمی می بنده از او آنچه و پروردگارش برابر در تسلیم و بندگی در بنده وکمال است عبودیت و عبادت

اي که یادگیري آن  بر خالف یادگیري حافظه .است ایشان امور تدبیر و بندگان بر غلبه و تسلط پروردگار شأن و

، در یادگیري و تربیت و با هر یورش معنایی احتمال آسیب آن وجود داردسطحی و بسیار ظاهري و ساده است 

همان گونه . عمق معنا به خوبی شکل گرفته و یکپارچگی صورت و معناي عمل فرد به خوبی دیده می شودنفوذ و 

صرف توجه به ) معناي ژرف هستی ( ، محیا و ممات)نسک(آداب ظاهري  که در سوره انعام مالحظه کردیم

  .عبودیت خداوندي است
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 :آموزش و حفظ کردن سطحی و رویه در  مقابل ریشه و تاثیرات آن اشاره کرده اند امام صادق نیز به نقش

لَیس لْملُّمِ بِکَثرَةِ العإنّما التَّع وه نُور قَعی ین قَلْبِ فم رِیدأنُْ  اللّه ی هیدهی 

 را هدایتش که کس هر قلب در خدا که است نوري علم، همانا که چرا آید؛ نمی دست به زیاد یادگیري با دانش

همواره در قرآن کریم به اشکال آموزش صرف و سیله اي بدون جهت داشتن ربوبیت . دهد می قرار بخواهد،

به حافظه سپردن و در ذهن ذخیره ناگونی مورد مذمت قرار گرفته است ؛ از جمله می توان به خطرات خوب گو

  :یادسپاري بدون عمل است ي و رفتاري براي آدمی اشاره کرد  که نمونه بارزبار ارزشی اعتقادکردن مفاهیم بدون 

ه عنْد مقْتًا کَبرَ ا تَقُولُوا أَنْ اللَّ ا م صف، ( ندهید انجام و بگویید را چیزى که است ناپسند سخت خدا نزد .تَفْعلُونَ لَ

که چنانکه در کالم حضرت ابراهیم دیده شد. گواه و شاهدي بر هماهنگی قلب، زبان و رفتار است یادگیري ).3

بخش  نویدمیزان هماهنگی و وجود دانش و علم در تمام اجزاء آدمی . تمام وجودش از توحید سرشار است

چونان نقش مهمی است که بر آدمی زده شده و هیچ وزش و بحران اعتقادي و ارزشی یادگیري و تربیتی است که 

حضور بی واسطه و عدم اجباري همیشگی در وجود  یادگیر ي مداوم و تربیت. ریشه کن کردن آن نیستقادر به 

چون  تربیت و یادگیري آسیب زا نیست این گونه . زور و اجبار استآدمی است که نوید بخش سرنوشتی بدون 

چنانکه قرآن کریم . لزوما ٌ به معناي طی طریق درست و راست نیست چونان یادگیري  داشتن دانش و محفوظات

( اسفاراً یحملُ الحمارِ کمثَلِ یحملوها لَم ثُم التّوراةَ حملوا الذینَ مثَلُ .مدام آدمی را از این خطر آگاه کرده است

 حمل کتابهایی که هستند االغی مانند نکردند، ادا را آن حق ولی شدند، تورات به مکلف که کسانی) .، جمعه 413

تعلق  معصومیت رنگ گرفته با دنیا و احساسبه همراه فراموش نکردن  بندگی و تسلیم بودن آدمی .کنند می

  : نمودن به آن تنها با تربیت و یادگیري است که با اطمینان به مسیر خود ادامه می دهد

. مفَأَق کهجینِ ولدنیفاً لح طْرَتف فَطَرَ  الَّتی اللَّه ها النَّاسلَیدیلَ ال عخَلْقِ تَبل را خود روي پس ).30روم، ( اللَّه 

 الهی آفرینش در دگرگونی آفریده آن بر را انسانها خداوند که است فطرتی این ،کن پروردگار خالص آیین متوجه

  .نیست

با تربیت  مرتبه قرب با خداوند عهد اولیه عهد و پیمان انسان با خداوند حفظ این  ن حفظلزوم امکا به توضیحی  

گونه ...هرگونه خیال، تصور، احساس، شهود، خرد ورزي و در تربیت با رویکرد دینی .است امکان پذیر و یادگیري

آموزش و . خود می رسد رتو فراهم نمودن امکان یادگیري و تربیت به شکوفاییدر پاي نسیم معرفتی است که 

یادگیري تحقق بخش گیري گونه معرفتی است که  فراهم کننده زمینه هاي شکلتنها  و ابزارهاي جزیی تکنیک

بلقوه آدمی با جهت گیري الهی و ربوبی ري نیاز به مداومت و دیده شدن نتایج آن در رفتار یادگی .آن می باشد

لزوماٌ به معناي  اول که در آموزش تکرار شرطی آن به مثابه رفتار شرطی حیوانات بر اثر تکرار و تلقین است. است 

ثانی از پرورش قوه متمایز کننده آدمی از و در . نیست  به طور مداوم وجودي آدمی نقش بستن آن در ساختار

رب  "فرد با دانش حضوري و دیدن  اما یادگیري و تربیت مداومت .عاجز می باشداست  "تفکر "حیوان که همان 
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تعهد و بنابراین . جدایی و بیگانگی را احساس نمی کندو با تمام وجود خود قدم به عرصه می نهد  "یگانه

یادگیري و تربیت مدام با رویکرد  .انجام رفتار در یادگیرنده دیده می شودمسولیتی اساسی در رفتار فرد نسبت به 

اشکال گوناگون زندگی حیات و که  نوعی وحدت هستی شناسی بین آدمی و خداي خود ایجاد می کنددینی 

 این  رشد آدمی در . مداومت می یابده مقصود مرگ منفصل از یکدیگر نیستند و به مسیر کمال و تعالی آدمی ب

خارجی کمتري است و فرد خود چونان چشمه جوشانی است که بیرونی و محرکهاي  نگاه نیازمند فشارهاينوع 

کارانه یادگیري عمل آدمی اشاره کرده چنان که قرآن به زیبایی بدین نقش خودسرمایه درونی آب را دارد هر بار 

 و ایستاده حال در را خدا که همانها). 191آل عمران، (  جنُوبِهِم  على و قُعوداً و قیاماً اللَّه یذْکُرُونَ لَّذینَان ا .است

چنین فرد مومن و فراگیر مکتب اسالمی یاد کردن . کنند می یاد ، اند خوابیده پهلو بر که گاه آن و ، نشسته

در . در آن دیده نمی شودهمنوا و هم ذات با فطرت پاکی است که از زمان تولد به دست آورده و غبار فراموشی 

  . نظر و عمل، خود و خداشناسی پیوندي وثیق و مستحکم داردرفتار این گونه فراگیرانی 

  نتیجه گیري 

الهام گرفته و بدان مکتب اسالم در هر زمان و دوره اي از شیوه هاي گوناگونی براي پیاده کردن محتوي خود 

همواره در آموزه هاي دینی و قرآنی به از مواردي است که .... آموزش، مهارت، یادگیري، تربیت و .دست یافته است

تاثیرات بهتر و یان برخی مفاهیم ماندگاري و به نظر می رسد در این م.و مالحظه بوده استوفور مورد توجه 

و پایدار را می توان از مواردي دانست که یادگیري و تغییرات مداوم او به نهایتی ازلی . اساسی تري داشته است

 "در این نوع یادگیري و تربیت  .پی می گیردانسان در هر دوره از آن الهام گرفته و فعالیتش را بر آن اساس 

حوزه شناخت آدمی است که از آن به عنوان بنیان مشترکی جهت سوء تعابیر و بدفهمی هاي  "توحید محوري

ي از کنش آدمی در مجوعه واحدایمان، اعتقاد و عمل . مالك و معیاري جهت یادگیریهاي انسان استفاده می شود

جوهره رفتار و تربیت  .گرفتمی توان در دوره هاي گوناگونبراي تربیت متربیان از آن الهام عرصه زندگی است و 

و درستی و مصداق نیکویی رفتار آدمی  یادگیري نشانه اطمینان، .اسالمی با یادگیري است که متحقق می شود

با . پیاده کردن آن در عرصه هاي گونان رشد آدمی از جمله روشها، محتوي، مبانی و اصول است الهامبخش

خود در راستاي تحقق جمع نمودن تغییرات کمال گونه  ه ذرهذرانسان قادر به  ،مداوم و نامحدود یادگیري

   .خویشتن و رسیدن به قرب و نزدیکی پروردگار عالمیان می شود
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 مبانی معرفت شناختی آموزش و یادگیري مداوم در عصر مدرنیته

  

  3؛ زهرا طورانی2؛ شیدا رستمی1علی ستاري

 

  چکیده

کیفی بوده و از پژوهش از نوع . عصرمدرنیته است در مداوم هدف مقاله حاضر بررسی مبانی معرفتشناختی آموزش

هاي آموزش و یادگیري در در مراحل انجام پژوهش ابتدا ویژگی. تحلیلی در آن استفاده شده است -روش توصیفی

-عصر مدرنیته بررسی شده و سپس مبانی معرفت شناختی آموزش و یادگیري در عصر مدرنیته بررسی و تحلیل

دهد در عصر مدرنیته،تحوالت پر شتاب جهان امروز ینتایج نشان م. ها به عمل آمده استهاي الزم در باب آن

چیرگی صنعت و . ها تحمیل شودهابه آنباعث شده تا آموزش مداوم در مواردي بر خالف میل درونی انسان

-مشتري مدار به آموزش و یادگیري از جمله ویژگیگیرهاي اقتصادي و رویکرد جهتتکنولوژي بر زندگی انسان، 

تحمیل نگرش علمی، گرایش به عینیت یافتگی در . مداوم در عصر مدرنیته بوده است هاي آموزش و یادگیري

  . شناختی عصر مدرنیته بوده استگرایی و پازلی شدن علم و آموزش سودنگر از جمله مبانی معرفتدانش، تخصص

  .مداوم،عصرمدرنیتهشناسی،آموزش، یادگیريمبانی، معرفت: کلمات کلیدي

  

  مقدمه. 1

معادل کلمه التینی مدرنیته و آن عبارت از شکلی از زندگی اجتماعی در کلیه ابعاد آن ست که در آن محور تجدد 

این نحوه تولید، زندگی اجتماعی را ماهیتی بسیار . باشداصلی تولید، تولید صنعتی ماشینی انبوه و سرمایه بر می

رنیزاسیون ، با انقالب صنعتی بریتانیا آغاز شده، با ه و فرآیند مدتمدرنی. بخشدپیچیده، پویا و گسترش یابنده می

توام شدن آن با انقالب علمی، شتاب فزاینده یافته، و ابتدا به اروپا و آمریکاي شمالی، و سپس به بعضی نقاط دیگر 

 فرآیند تحول. باشدجهان نیز انتشار یافته و در حال حاضر نیز به نقاط دیگر جهان در حال تراوش و انتشار می

یا » متجدد شدن«وانتقال از جوامع سنتی ماقبل صنعتی به جوامع با نحوه تولید ماشینی انبوه و سرمایه بر، 

بیشتر یک فرآیند پیوسته، تا یک وضعیت سکونی است، ) یا تجدد(اصوالً مدرنیته . شودمدرنیزاسیون نیز نامیده می

  ).2009نکارتا، ا( ر حال تغییر و تحول دایمی هستندها دو چنان جوامعی در اثر ایجاد و کاربرد پیوسته نوآوري

ناصرین، ( شودها، ترویج و در مواردي تجویز میدر عصر مدرنیته آموزش و یادگیري از سوي مراکز و سازمان

-ها روي میها و مکانیادگیري در انسان فرآیندي روانشناختی و فطري است که در تمام سنین، زمان. )1394

ترین آنهاست و به صورت عمدي و غیرعمدي، سازمان ترین کارها تا پیچیدهاین فرآیند شامل سادهي گستره. دهد

                                                 
  تهران، ایران ،)س(استادیار دانشگاه الزهرا ١

 shaida.rostami84@gmail.com:دانشجوي کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش، تهران، ایران 2

  ztourani2006ir@gmail.com: دانشجوي کارشناسی ارشد تاریخ وفلسفه آموزش و پرورش، تهران، ایران 3
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: 1378کریمی،(شود یاد می» آموزش مداوم«یافته یا بدون سازمان، روي می دهد که از این فرآیند تحت عنوان 

42.(  

شامل، فرآیند یادگیري از تولد تا یادگیري مداوم یک اصل سازمان یافته چندبعدي است که جنبه عمودي آن 

گیرد در واقع، یادگیري مداوم ي زندگی فردي و اجتماعی را در بر میمرگ است وجنبه افقی آن که کل گستره

: 1382شریعمتداري، (اصل اساسی سازماندهی براي مشارکت در پیشبرد یادگیري رسمی، آزاد و غیر رسمی است 

» قرن یادگیري«ایم که صاحبنظران با توجه به ویژگی هاي خاصش، آن را شتهبدین ترتیب ما به قرنی پا گذا).65

این نیاز، ). 1،2006وست(کنند ي مداوم، حمایت میي شهروندان با یادگیرندهزیرا این قرن، از نیاز همه. نامیده اند

المللی هاي بیننسو کنفرا).1398کاشانی،(گردد ها تشدید میبر اثر فرآیند جهانی شدن و رشد سریع نوآوري

و  ششود که به وضوح حکایت از آن دارد که زمینه آموزاهمیت یادگیري مداوم برگزار میمتعددي درباره 

میالدي، یونسکو اقدام  2009تا  2008که از سال بطوري). 2،2001واترستون(یادگیري مداوم تغییر یادفته است 

، آموزش و )2009ژوئیه(، آموزش عالی )2008نوامبر(پرورش  المللی در آموزش وبه برگزاري چهار کنفرانس بین

با محوریت یادگیري مداوم ) 2009دسامبر(و آموزش بزرگساالن ) 2009مارس(ي پایدار پرورش براي توسعه

اما در معناي گسترده، آموزش و . که همگی پیگیري نظري و پژوهشی این ایده را خواستار شدند. نموده است

ي شخصی آیندي چندبعدي است که عالوه بر منافع اقتصادي و اجتماعی، موجب رشد و توسعهیادیگري مداوم فر

  ). 2010مارکس،(شود نیز می

ها جنبه همزمان با ترویج آموزش و یادگیري مداوم همراه با تحوالت پرشتاب در عرصه زندگی در مواردي آموزش

اي تحوالت پرشتاب در هر سنی که باشد آموزش ببیند و پکند؛ به طوري که الزم است انسان پابهتحمیلی پیدا می

  .روز کندخودرا به

هایی جدي براي ها تالشاین چالش. اندها را به وجود آوردههمه عوامل یاد شده، ترکیب انفجارآمیزي از چالش

اندازهایی د چشمهاي جدید، راهکارهاي نوآورانه، رویکردهاي ابداعی براي حل مشکالت و ایجاها و روشایجاد ایده

هاي آموزش و در این مقاله کوشش شده است تا ضمن بررسی ویژگی.طلبدبراي ایجاد تغییر بنیادي را می

یادگیري مداوم در عصر مدرنیته، مبانی معرفت شناختی آموزش و یادگیري مداوم در عصر یاد شده شناسایی 

ال به بررسی معرفت شناختی آموزش و هاي صورت گرفته، مشخص شد که تا بحبا توجه به پژوهش. شود

گردد، همچنین در یادگیري مداوم در عصر مدرنیته پرداخته نشده، که در این زمینه خالء پژوهشی احساس می

هاي پیش هاي آموزش و یادگیري مداوم، به تحلیل چالشاین مقاله عالوه بر مبانی معرفت شناختی و بیان ویژگی

بدین منظور به این سواالت پاسخ داده شده . در عصر مدرنتیه خواهیم پرداختروي آموزش  و یادگیري مداوم 

هاي آموزش و یادگیري مداوم درعصر مدرنیته چیست؟ مبانی معرفت شناختی آموزش مداوم در ویژگی. است

 عصر مدرنیته کدامند؟ و تبعات ناشی از آموزش و یادگیري از نوع عصر مدرنیته براي تعلیم و تربیت چیست؟

 

  

                                                 
1 West 
2Watterston 
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  مبانی نظري مقاله. 2

هاي ایجاد و در مبانی پژوهش ابتدا مفاهیم آموزش، یادگیري و مداوم بررسی شده، آنگاه مدرنیته همراه با ریشه

با نظر به موضوع پژوهش که . ها به حوزه تعلیم و تربیت بررسی شده استگسترش آن به همراه ربط هر یک از آن

هاي ایجاد مبانی معرفت شناختی مدرنیته مرور گردیده معطوف است، زمینهبر مبانی معرفت شناختی مدرنیته 

هاي آموزش و یادگیري و استنباط مبانی معرفت شناختی سان زمینه براي فهرست نمودن ویژگیبدین. است

  .آموزش و یادگیري در عصر مدرنیته فراهم گردیده است

 

 یادگیري مداومآموزش و مفهوم  1- 2

یادگیري «، 2»یادگیري مادام العمر«، 1»یادگیري دردوران زندگی«: ت عناوین دیگري مانندیادگیري مداوم،تح

یادگیري مداوم چیست؟ آیا یک روش است و یا یک ابزار؟ مقصد است یا فرایند؟ و . هم آمده است 3»مستمر

باالخره محدوده آن کدام است؟در پاسخ به این پرسش ها باید گفت،یادگیري مداوم، داراي کلیتی است که همه 

ز مدرسه را با محیط هاي یادگیري خارج اگیرد و در پی آن است تا محیطسطوح و مراحل سنی را دربرمی

یادگیري مداوم بیانگر آن است که . یادگیري درون مدرسه ارتباط دهد و مرزهاي تصنعی یادگیري را از بین ببرد

. هر محیطی،بالقوه یک محیط یادگیري است و در نتیجه مدرسه دیگر جایگاه منحصر تعلیم و تربیت نیست

این نوع آموزش، . گیردعناصر آموزشی و پرورشی را در برمیآموزش مداوم داراي جامعیتی است که کلیه اجزا و «

شود، لذا باید نظام آموزشی خاصی نیست، بلکه بستري است که هر طرح آموزشی جامع بر مبناي آن ایجاد می

آموزش ).1373:19ابراهیم زاده ، (» ساز پیشرفت و توسعه هر یک از اجزاي تشکیل دهنده نظام تربیتی باشدزمینه

شود که به صورت مستمر و در قالب آموزش و پرورش رسمی یا غیررسمی به هر نوع آموزشی اطالق میمداوم 

ها از جمله کودکان، نوجوانان، جوانان و بزرگساالن است ي انساني همهاین نوع آموزش در برگیرنده. شودارائه می

 ).42: 1375حسینی نسبی، (

  مدرنیته- 2

هاي اجتماعی به شیوه زندگی اجتماعی وتشکیالت سازمان 5مدرنوس«در شکل التین آن یعنی  4»مدرن«واژه 

اشاره دارد که از حوالی قرن هفدهم به این طرف در اروپا ظاهر شد و به تدریج دامنه تاثیر و نفوذ آن کم و بیش 

مشتق شده است؛ » مدو«تین ال  ياصطالحمدرن از واژه،)4: 1377گیدنز، (در سایر نقاط جهان نیز بسط یافت 

. )1996کوهن، (؛آنچه رایج است، و از چیزي که در گذشته رایج بوده است »به روزبودن«:معناي آن چنین است

به ) مدرنیسم(به نظر او براي دستیابی به این روشنگري . ترین اندیشمندان این عصر است کانت یکی از برجسته

                                                 
1 Learning Thoughout life 
2 Life Long Learning 
3 Continuing Learning 
4 Modern 
5Modernus 
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مهمترین ویژگیهاي . برد عقل خویش در امور همگانی، به تمام و کمالهیچ چیز نیاز نیستمگر آزادي؛ یعنی، کار

گسترش تفکر )ج ؛خردگرایی)ب). دور شدن از سنت(فاصله گرفتن از گذشته ) الف:این عصر یا دوره چنین است

  ).1389سمیعی ،(روش شناسی جدید در فلسفه)د ؛انتقادي

به معنی امروزي،آنچه رایج است، و در  1»مودو« ی ما در کاربست کنونی، اصطالح مدرن مشتق از ریشه التینا

به این ترتیب با استفاده از این واژه به عنوان صفت، تمایز ). 11: 1381کهون، (دهد تمایز با ادوار قبل، معنا می

در چنین تعریفی از امر مدرن ).35: 1381میرسپاسی،(کنیمشیوه اي معاصر را از نوعی کهن تر و سنتی اعالم می

کند و تعریف پیوسته با نوعی مقایسه تاریخی روبرو هستیم، عصر مدرن در مقایسه با عصر قدیم معنی پیدا می

وجه مدرنیته نیست، بلکه  ، تنهاندامدرن شدن که در فارسی معادل آن را نوسازي یا نوین سازي گذاشته.شودمی

دهد، برخالف اجزاي ولوژیک آن را نشان میمدرنیته با بعضی صفات دیگر همراه است که عموماً جنبه غیر تکن

 ،)1370 :186آشوري،(هاي دیگر نیز دیده شده استتر در تمدنتکنولوژیک، این صفات منسوب به مدرنیته، پیش

اما باید اذعان داشت سنت به خودي خود مفهومی ندارد مگر آن که چیستی .و تنها محدود به تمدن غرب نیست

یابند و تعریف ر شود به دیگر سخن مفاهیم سنتی در مقابل مفاهیم مدرن نمود میآن در مقابل امر مدرن آشکا

شیوه نگرش  ،2به یک معنی به جهان نگري مدرن) تجدد(مدرنیه ).42: 1385، ویژه(آنها وابسته به مدرنیه است

در غرب تکوین یافت و پس از  )م 19م تا 15( شود که در طول سده هاي دوران جدیدانسان نوبه جهان اطالق می

  ).172: 1388،ساوجی( آن در دیگر نواحی جهان گسترده شد

رخی کند، پیش از انقالب فرانسه، مدرنیته نیمترسیم می) دوگانه(» ژانوسی«ايبشیریه براي مدرنیسم، چهره

-ر نگرش جامعهاز منظ).21، 1379بشریه،(کندولی پس از انقالب وضعی متفاوت پیدا می. خوش بینانه دارد

سازي اقتصادي و اداري و تفکیک و تمایز ساختاري جهان اجتماعی داللت دارد، شناختی، مدرنیته بر عقالنی

  ).176: 3،1382ساراپ(باشدعلمی می -هاي نظريهاي اخالقی از حوزهتفکیک واقعیت از ارزش و تفکیک حوزه
  

  ویژگی هاي آموزش و یادگیري در عصر مدرنیته

کهریشه در مکتب  ،انتقادي استآموزش و یادگیری، پدیداري آموزش و یادگیريدر  مدرنیتهاز پیامدهایجریان 

آموزش چگونه اندیشیدن نه یک : شیوه مکتب فرانکفورت چنین است. آلمان دارد) نظریه انتقادي(فرانکفورت 

این اصل در . ، استعصر مدرنیته دینهاي بنیا ، از مفروضه»غیریت«نگرش به دیگران یا عنصر . گونه اندیشیدن

. آموزان است هاي دانشتأکید بسیار بر تکثرگرایی فرهنگی و تفاوت: رود مدرن نیز به کار می پستآموزش و یادگیری

منتقد از ترکیب بعدهاي مختلف سیاسی، اجتماعی،اقتصادي و  نظام آموزش و یادگیري،معتقد است  »جیرو«

اما در این . دان داراي اختالفات سیاسی، فرهنگیواجتماعی را به یکدیگر بپیونددآید تا شهرونفرهنگی پدید می

انتقادي بر سیاست، نظام آموزش و یادگیری).1389سمیعی ،( هاي مشترکآنان را بشناسد باید عالقه میان می

                                                 
1 .Modo 
2word view 
3Sarap 
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کند، تا می هاي نوین اجتماعیبسیار تأکید ها یا حزبفرهنگ،اختالفات سیاسی و فرهنگی، زبان، و آزادي جنبش

  .هاي فرهنگی،اجتماعی و سیاسی در جامعه باشندشهروندانی بپرورد که آغازگر دگرگونی

جلد کتاب به  34جیرو . است نظام آموزش و یادگیري در عصر مدرنیتهاز نظریه پردازان معاصر ، هنري جیرو 

جلد کتاب را نوشته  151ز صورت نویسنده مستقل و تعداد زیادي کتاب به صورت نویسنده همکار بخش هایی ا

مقاله در مجله هاي علمی نوشته که تعدادي از آنها به زبان هاي مختلف  261جلد کتاب بوده و حدود  8ویراستار 

هاي مدرنیته اعتقاد به انسان به عنوان موجودي است که فردیت از ویژگی). 2007جیرو ،(ترجمه شده است

عتقاد به پیشرفت، انسان شناسی، پوزیتویستی و اعتماد نامحدود به واستقالل وجودي دارد، همچنین خردباوري ا

 . علم، توسعه اقتصادي فنی وصنعت گرایی از خصایص دیگر آن است

  مبانی معرفت شناختی آموزش و یادگیري در عصر مدرنیته

سپس در بخش  شده در این زمینه پرداخته خواهدشد وهاي مطرحها و نظریهدر این بخش ابتدا به بررسی دیدگاه

هر یک از . گیري روش مقایسه تطبیقی تجزیه و تحلیل خواهدشددست آمده، با بهرهها، اطالعات بهتحلیل یافته

نها ناظر بر اهداف خاصی است و استفاده از آ یادگیري آموزش وبه همان ترتیب و رویکردهاي  مدرنیتههاي دیدگاه

 آموزش ونسبت به رویکرد  یادگیري مداومدهنده دیدگاهی است که آن نظام هر یک از این رویکردها نشان

-تعبیه شده در عصر مدرنیته پذیرد که این رویکردها براي تحقق آنهایادگیریدارد و با نظر به اهدافی صورت می

  . ، تابع مالك موازین عقالنی و منطقی استآموزش و یادگیري در عصر مدرنیته. است

در هم . زندگی بشر را دستخوش تغییر کرده است تمام جوانبحاضر،  عصران یک پارادایم اصلی در عنوبه مدرنیته

هاي هاي فراملی بر آنها، شتاب فزاینده تحوالت، راه را براي فعالیت شبکهتنیدگی اقتصادهاي جهان، تسلط سازمان

تأثیر یک جامعه و یا یک ساختار ها تحت امروزه دیگر هویت انسان. فراملی در همه عصرها فراهم کرده است

بسیاري از . شودالمللی نیز متأثر میاجتماعی ثابت قرار ندارد، بلکه از یک هویت اجتماعی در عرصه بین

هاي اصلی جهانی شدن را در مفاهیمی چون ظهور دهکده الکترونیک جهانی، انقالب اطالعاتی، نویسندگان ویژگی

آگاهی، کم رنگ شدن مرزهاي جغرافیایی و ظهور عصر سیبرنتیک فشردگی زمان و مکان، گسترش جهانی 

 ).1389:خسرو شاهی ( خالصه کرده اند

از دیدگاه بسیاري از . است تههاي مدرنیهاي آزادسازي فردي بازتاب دیگري از ویژگیسیاست) 1991(نظر گیدنزبه

شمار اش بهدو خواسته دیگر مدرنیته براي انسان آرمانی» استقالل«و » خودفرمانی«عالوه بر آزادسازي،  تهمدرنی

در . استآمیخته شده» اصالت خودخواستگی«نظر کوهن خودتنظیمی و خودفرمانی با به). 1381کهون،(آیدمی

ر فرد براي خود، بدون مراجعه به هاي شخصی دانست که هتوان آن را توانایی براي انتخاب هدفصورت میاین

برخی . طور که ذکر شد، درباره اهداف نظام آموزشی مدرن اتفاق نظر وجود نداردهمان). همان(گزینددیگري برمی

). 1،1994ملور(داننداز صاحبنظران مهمترین هدف نظام آموزشی مدرن را خودفرمانی فرد در کنار آزادسازي می

                                                 
1 Mellor 
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هاي آشر و ادواردز، نظام. دانندام آموزشی مدرن را عقالنیت و پرورش عقالنی میکه بعضی دیگر هدف نظدرحالی

دانند که وظیفه مربی در آن بناي نوعی انگاشت انسانگرایانه از آموزشی مدرن را فرایندي کامالً عقالنی می

درن نقش مهمی در هاي آموزشی مبنابراین نظام. یادگیرندگان است که استعداد ذاتی براي خودانگیختگی دارند

  . دادن به ذهنیت و هویت یادگیرندگان دارندشکل

با اینکه یکی از شعارهاي مهم مدرنیته آزادسازي انسان، خودفرمانی و استقالل او است اما کنترل رفتار، نظارت، و 

با ارائه  تهرنیاز اینرو مد). همان(شمار میآیدهاي آموزشی مدرن بهبینی شده عناصر مهم و کلیدي نظاماهداف پیش

نوعی ها خودتنظیمی فراگیران را بهقوانین عام و همگانی در آموزش و یادگیري و با نوعیتلقی خطی در همه زمینه

  . )1387:154ساوجی، (نمایدالگوگیري و کنترل رفتار محدود می

ها را از بین عقالنی انسانخودتنظیمی برداشت .کندعقل را محدود به ابزارگرایی می تهبه عقیده هابرماس، مدرنی

در ). 191: 2001هسلپ، (سازدبرد و احترام یکسانی که موجودات خردمند نسبت به یکدیگر دارند را نابود میمی

  اقدام«هابرماس نیز با طرح مدل موسوم به . نتیجه، وضع کنونی تعامالت آموزشی از دیدگاه او انتقادپذیر است

ترین از نظر هابرماس، ارتباط کالمی ابتدایی. تباطات در آموزش را نشان دادعالقه خود به موضوع ار1»ارتباطی

شود و با توجه به جدایی دو اي است که از طریق آن هویت شخصی و اجتماعی فرد از هم بازشناخته میوسیله

  ).همان(آوردوجود میجهان شخصی و اجتماعی از یکدیگر، فهمی دوجانبه به

 آموزش وهاي اي طوالنی دارد، لیکن بررسی منظم کوششسابقه عصر مدرنیتهنده در ارزشیابی موفقیت یادگیر

هاي آموزشی البته ارزشیابی از برنامه. سال دارد100اي کمتر از تاریخچه ،یادگیري و مقایسه آن با اهداف آموزشی

این قانون آموزش . فتاد،اتفاق ا1965طور عموم اولینبار در آمریکا در سال مند بهعنوان یک سیستم نظامبه

با تبعیت از تحوالتی که در دوران ). 2005دولی ،لیندر، دولی،(هایشان کرددهندگان را موظف به ارزیابی از برنامه

در این دوره، با توجه به . استهاي آموزشی رخ داده، مفهوم ارزشیابی در این دوران متحول شدهمدرن در نظام

در کشورهاي صنعتی، ضرورت استفاده از  و یادگیري در عصر مدرنیتهي آموزش هاوجودآمده در نظامتحوالت به

طور سنجیده طراحی و اجرا کرد بیشتر احساس هاي آموزشی را بهها و برنامهسازوکارهایی که بتوان فعالیت

دارند عبارت است  آموزش و یادگیريبه نظام  عصر مدرنیتهاز جمله انتقاداتی که متفکران ). 1386بازرگان، (شد

خشونت، بست و بندهاي دیوان ساالري، روش هاي نامناسب ارزشیابی، خستگی عاطفی، زوال ساختاري، : از

در حال تحول و انتقال است، مردم  نظام آموزش و یادگیريچون : آنها معتقدند. هاي اقتصادي و ناامیديبحرآن

بر این اساس، ).127و 126 :1383فرمهینی فراهانی، (اندپیدا کرده آموزش و یادیگرياحساس بدي دربارة شرایط 

هاي دوره دوم تحول هاي موردنظر از جمله ویژگیهاي آموزشی و مقایسه آنها با هدفها و برنامهتوصیف فعالیت

توان از نظرات اندیشمندان ، میانعصر مدرنیتهاندیشمند ،در زمینۀ نظرات و عقاید. است عصر مدرنیتهارزیابی در 

  .صحبت کرد نظام یادگیري و هم در حوزه نظام آموزشم در حوزة ه

  مرور پیشینه ها

با توجه به اینکه تا به حال پژوهشی که بصورت متمرکز به بررسی مبانی معرفت شناختی آموزش و یادگیري 

ی که در این هاي مشابهین بخش به بررسی پژوهشمداوم در عصر مدرنیته بپردازد صورت نگرفته، بنابراین در ا

                                                 
1 self- re flection 
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  :زمینه وجود دارد می پردازیم

مدرنیته از روایت تا کشف پروبلماتیک نظریه سیاسی هنجاري؛ نگاهی به در کتابی با عنوان ) 1395( نیاحقیقی

نویسنده سعی دارد تا باپرداختن به مناقضات ساله هاي اخیر در » آزادي و انضباط: جامعه شناسی مدرنیته«کتاب 

همچنین نویسنده . نزي نظري براي بسیاري از معضالت فکري و اندیشگی جوامع مذکور پیدا کندباره مدرنیته، ست

هاي اجتماعی طی دو قرن اخیر شناسی مدرنیته را بر حسب روایتی تاریخی از دگرگونیشیده است جامعهوک

  . بررسی کند

؛ به این نتادیج اشاره دارد موزشتاثیر جهانی شدن در فرایند آدر پژوهشی تحت عنوان ) 1394( باباییو  عبدي

اقتصادي، فنی، (جهانی شدن به عنوان یک فرایند گریزناپذیر در قرن بیست و یکم در ابعاد چند گانه خود که 

ها و آثار از این روشناسایی ویژگی. آموزش و پرورش را دستخوش تغییر و تحول نموده است) سیاسی و فرهنگی 

هاي تعلیم و به عبارتی جهانی شدن تعلیم و تربیت یکی از وظایف اساسی نظام این فرایند بر آموزش و پرورش و

  .باشدتربیت و از جمله نظام آموزش و پرورش ایران می

در پژوهشی تحت عنوان اصول و مبانی آموزش مداوم، به این نتایج اشاره دارد که ) 1393(یگالیی و همکاران چ

همچنین . شودي اقتصادي میوي کار با کیفیت و در نتیجه، توسعهیادگیري مدام العمر موجب دسترسی به نیر

 .شودهاي هر یک از افراد، احساس رضایت و در نتیجه توسعه فردي میي قابلیتموجب رشد و توسعه

شناسی نسل سوم آموزش از دور با تأکید بر گاهی بر هستیدر پژوهشی تحت عنوان ن) 1392(و خسروي  سرمدي

دیدگاه حاکم بر نسل سوم آموزش از دور ، به این نتایج اشاره دارد که آموزش از دور ایرانهستیشناسی نظام 

برگرفته از مکتب یا فلسفه پست مدرن است که بر حقیقت چند وجهی تأکید کرده و در صدد برآورده کردن ایده

سل، تأکید بر استفاده از بیشترین تأکید آموزش از دور این ن. هاي بشر دوستانه به منظور رفع نابرابري هاست

در مقابل فلسفه نظام آموزشی ایران و به تبع آن سیستم آموزش از دور ایران، واقعگرایی . آموزش تعاملی است

هر چند بر . طبق این فلسفه، واقعیت خارج از ذهن وجود دارد و حقیقت ثابت و جهانشمول است. اسالمی است

برخوردار است و ضرورت توجه به نیازهاي متفاوت انسان و توجه به  ییالاساس این دیدگاه، انسان از کرامت وا

یی برخوردار است، اما بین نظر و عمل فاصله زیادي وجود الاراده انسانی در تعیین سرنوشت خویش از اهمیت وا

  . دارد

مزایاي در تمامی پژوهش هاي صورت گرفته هرکدام به نوعی به بررسی آموزش مداوم در عصر جدید و همچنین 

در . این عصر می پردازند و خوانندگان را به این سمت سوق می دهند و راهکارهایی را در این زمینه ارائه  داده اند

هیچکدام از پژوهش . ها را در عصر مدرنیته به چالش می کشدواقع به جز پژوهش حقیقی نیا که  زندگی انسان

و این نشان می دهد که پژوهش حاضر . عصر نپرداخته اند هاي صورت گرفته به معایب آموزش هاي مداوم در این

  .واجد نوآوري است

  شناسی مطالعه  روش. 4

در این بخش که روش شناسی مطالعه می باشد،  عمدتاً رویکردي کیفی دارد و بایستی به گونه اي دقیق توضیح 

توصیف به تنهایی نمی تواند  از آنجا که. تحلیل استفاده شده است-در این پژوهش از روش توصیفی. داده شود

هدف هاي پژوهش را برآورده شازد، الزم بود تا پس از توصیف، یافته ها طبقه بندي شوند، تا چارچوبی منظم 
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اي جهت جمع آوري داده ها و اطالعات مورد نیاز این پژوهش از روش کتابخانه. براي سازماندهی مجدد ارائه گردد

کتب، نشریات، مقاالت، (اطالعات مورد نظر از کلیه منابع چاپی الکترونیکی بهره گرفته شده است و ) اسنادي(

موجود در ارتباط با موضوع پژوهش مورد ) هاي اطالعاتی داخلی و خارجیها و پایگاهها و کنفرانسنتایج همایش

  .نظر به دست آمده است

  

  یافته هاي پژوهش. 5

ي سوم توجه اندیشمندان، سیاستمداران، شدن در ابتداي هزارهي جهانیي پدیدهاي به اندازهشاید هیچ پدیده

اقتصاددانان و متولیان فرهنگی را به خود جلب ننموده است با وجود پیشرفت علمی و فناوري، از جمله رشد 

دهه گذشته، اکثریت ساکنان دهکده افزارهاي اطالعاتی و ارتباطاتی در طول چندینافزار و سختانگیز نرمحیرت

 ساسی یا ابزارها از هنوز و کنندمی زندگی بیکاريسوادي، بیماري، گرسنگی و هانی در شرایط نامناسب بیي ج

لی است که با آموزش مداوم و مستمر ایندرحا). 1386:200 موالنا،( محرومند مدرن ارتباطات و اطالعات دانش،

  .ها را کاهش دادمیزان محرومیتتوان مردم و نیروي انسانی جامعه که شاخص اصلی توسعه هستند، می

بالقوه یک محیط یادگیرى است و در نتیجه مدرسه دیگر جایگاه  یادگیري مداوم بیانگر آن است که هر محیطی،

آموزش مداوم داراي جامعیتی است که کلیه اجزا و عناصر آموزشی و پرورشی را «. منحصر تعلیم و تربیت نیست

م آموزشی خاصی نیست، بلکه بستري است که هر طرح آموزشی جامع بر این نوع آموزش، نظا. گیرد در برمی

» ساز پیشرفت و توسعه هر یک از اجزاي تشکیل دهنده نظام تربیتی باشدشود، لذا باید زمینهمبناي آن ایجاد می

ها انسانهاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی ها و فعالیتگیرياي که در تصمیمپدیده).19:  1373ابراهیم زاده، (

دهد، منافع مردم کشورها را بیش از پیش کننده داشته و مرزهاي جغرافیایی را به حداقل کاهش مینقش تعیین

حد و مرزتر از گذشته مبادله کند و عالوه بر کاال و خدمات، افکار و دانش بشري نیز آسانتر و بیبه هم تنیده می

گیرد و در پی آن است تا  سطوح و مراحل سنی را در برمی شود،یادگیري مداوم، داراي کلیتی است که همهمی

هاي یادگیرى خارج از مدرسه را با محیط یادگیرى درون مدرسه ارتباط دهد و مرزهاي تصنعی یادگیرى را  محیط

  .از بین ببرد

المللی توسعه تعلیم و تربیت، پس از اتمام گزارش تحقیقی خود که درکتاب رییس کمیسیون بین1ادگارفور

پتروفسکی و دیگران ، (آمده است، ازموضوع یادگیري مداوم غافل نمانده است » 2آموختن براي زیستن«ارزشمند 

داراي این مزیت ارزنده بودکه مفهوم آموزش در طول عمر را در ) 1972( این گزارش در زمان خاص خود). 1365

وبی نشان داد؛ مفهومی که هنوز پس شرایطی که نظام آموزشی سنتی با چالش هاي متعددي مواجه بود، به خ

، رییس قبلی 3ژاك دلور. ازگذشت یک ربع قرن، محور اساسی و چالش آموزش وپرورش باقی مانده است

                                                 
1 Edgar Four 
2 Learning to Be 
3 Jacques Delors 
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» 1یادگیري ،گنج درون«: ، طی گزارشی که تحت عنوان21المللی آموزش و پرورش براي قرن کمیسیون بین

وزش و پرورش معرفی می کند تا به کمک آن هیچ یک از چهار ستون را زیر بناي آم.منتشر کرده است) 1996(

. استعدادهاي انسانی که همچون گنجینه اي درنهاد هر انسانی نهفته است، بالاستفاده باقی نماند وبه فعلیت برسد

 : این بنیان ها عبارت اند از

یادگیري براي . 44یادگیري براي باهم زیستن. 33یادگیري براي انجام دادن. 2 2یادگیري براي دانستن.1

وایتهد، نیز با بی مرز تلقی کردن جهان بر این باور است که انسان یک هستی زنده است و ). 1375دلور، (5زیستن

او باید از جمیع فرصت هاي فراهم آمده . وي را برانگیزد و هدایت کند»خود یادگیري«آموزش و پرورش الزاماً باید 

هاي محدود به »بودن«ک فرآیند، انسان را از وضعی به وضع دیگر و از در سراسرعمراستفاده کند و به منزله ی

یادگیري مداوم،خوداتکایی،یادگیري و خودآموزي در طول زندگی . هاي نامحدود، مبدل سازد»شدن«

درنتیجه، آموزش مداوم نه روش و نه ابزار بلکه . یادگیري مداوم،در حقیقت نوعی تعهد به خود آموزي است.است

 .ها گذاشته استکه تاثیراتی بر زندگی انسان کلی است یک فرایند

 مداوم آموزشو  مدرنیته .5-1

از این رو هر گونه اصالح یا  .است مدوام در عصر مدرنیته، یکی از مولفه هاي مهم و تاثیر گذار، نظام آموزش

مؤلفه، نقش اساسی  چرا که این. شودمدوام یادگیري  - ي اول باید معطوف به فرآیند یاددهیبازنگري در در درجه

پیوندد و یا عمالً به اجرا و مستقیم در تجربیات یادگیري یادگیرندگان و آنچه در محیط آموزشی به وقوع می

بر یادگیرندگان را باید در  یبه عبارت دیگر بخش اعظم تأثیرگذاري نظام آموزش. کندشود، ایفا میگذاشته می

). 1374مهرمحمدي،(رسد هور میي ظیادگیري به منصه- آنچه در محیط یاددهی

هاي آن تأثیر ندارند یا تأثیر دادهي برونهادرشکلدادنویژگیدر عص مدرنیته، هاالبتهاینبدانمعنینیستکهسایرمؤلفه

آموزش .می باشدغیرمستقیم عصر  ایندر  هاي اساسی این است که تأثیرگذاري سایر مؤلفهبلکه نکته. اندکی دارند

هاي فراگیر، دقیق و صحیح بدین معنی که بتواند با آموزش. باشدتحول و توسعه جامعه می در جامعه جهانی براي

و تربیت نیروهاي متخصص و کارآمد در توسعه اقتصادي و اجتماعی جامعه گام مؤثر برداشته و از طرفی نیز 

اقتصاد دانش گسترش .تحمیل آموزش مداوم از جنس خودش شده استهمین توسعه و تحول در جامعه منجر به 

پذیري، تأثیر کارگران بر مشاغل خود، جریان چند مهارتی، افزایش سطح مهارت و دانش کارگران، محور، انعطاف

در چنین . استعصر مدرنیته هاي نابرابري درآمدها، گسترش تقاضا براي آموزش عالی و مانند آن از ویژگی

وزش و تربیت نیروي کار ماهر تحت فشار قرار فضایی، کشورهاي در حال توسعه براي افزایش و گسترش آم

شود که در اقتصاد جهانی نقش هاي خارجی میتجهیز کشور به نیروي کار ماهر موجب جذب سرمایه. اندگرفته

                                                 
1 Learning: The Treasure Within 
2 Learning to Know 
3 Learning to Do 
4 Learning to Live Together 
5 Learning to Be 
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چنین . هاي کوتاه مدت هستندمند به سرمایه گذارياما سرمایه گذاران خارجی عالقه. اي داردتعیین کننده

ها و منابع دیگر تأمین مالی هاي آموزش را کاهش دهند و به دنبال راهها بودجهدولت شود تارویکردي باعث می

گذاري براي بهبود و توسعه آموزش و مهارت در ها را در سیاستاي ممکن است دولتچنین رویه. آن باشند

درنیته بیش از آن آموزش مداوم در عصر مبنابراین می توان گفت که  .اقتصاد نوین جهانی با مشکل مواجه سازد

دراین .کندکه به سود همه یا حداقل عموم انسان ها فکر کند، به سود اقلیتی که صاحبان سرمایه هستند فکر می

ها تأکید این مقایسه. گیرداي در سطح جهانی مورد مقایسه قرار میهاي آموزشی به گونه زایندهرابطه کیفیت نظام

  .دارندکرد مشتري مدار به آموزش و یادگیري جهت گیرهاي اقتصادي و رویبسیاري بر 

 مداوم و یادگیري مدرنیته ٢-٥

 گذشتهکند که فراگیر از جهات گوناگون با فراگیر ایجاب می عصر مدرنیتهها و مصادیق خصوصیات و ویژگی

ناشی از آن و پیامدهاي مدرنیتهچرا که در این صورت هرگز نخواهد توانست خود را با چالش . تفاوت داشته باشد

فراگیر باید قدرت فکر کردن و قدرت خالقیت و . رو خواهد بودهاي عظیمی روبههمگام سازد و در نتیجه با بحران

-او فعالیت. فراگیر با دقت بسیار زیادي باید به تنظیم زمان خود بپردازد. هاي متفاوت را داشته باشدحلابداع راه

 .ن اختصاص دهدها زماهاي متعددي دارد که باید به آن

  ١هاي مجازيآموختن و تعامل در محیط 1- 5-2

ایی سریع را درفناوري و ارتباطات به همراه آورده است، تغییراتی که در عه، توسیادگیريبر عصر مدرنیتهتأثیرات 

مقابل یصنعتی در ها و دانش و محصول تغییر در جامعهها، ارزشدر سراسر جهان به عنوان ایده یادگیريهاي نظام

ي و فرآیند کارآموزي، توسعه مداومآموزش به یادگیري . قابل پیش بینی هستند »ي مبتنی بر اطالعاتجامعه«

تواند براي بازارهاي رقابتی، جایی که دانش و اطالعات یک کاالي ها و دانش قابل انتقال تبدیل شده که میمهارت

-می فراهم استخدام براي برتري فرصت افراد براي یادگیري امروزي، محیط در. شود برده کاربه است،  تجاري

 از ايحوزه عنوان به یادگیري مداوم اهداف. شودمی منتهی برتر مقام تو قدر زندگی، سبک به آن دنبال به کندکه

  . نگریسته شدند مدرنیتهگرانی بزرگ در عصر ن

براي کمک به معلمان در روزآمد کردن توان ها و رهنمودهاي متعددي میمشیهک و پویسون معتقدندکه خط

هاي جدیدي مانند اجراي کارگروهی، به معلمان باید کمک کرد تا مهارت. هاي تدریس مورد استفاده قرار دادشیوه

هاي قبل و ضمن خدمت کسب یادگیري و تغییرات اساسی رفتاري از طریق آموزش -هاي یاددهیي روشتوسعه

ها کمک کند و تجربیاتشان را مند باید به معلمان در روزآمد کردن دانش آنیک آموزش ضمن خدمت نظام. کنند

                                                 
1E-Learning 
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  .)12: ١،1998هاالك و پویسون(با دیگران شریک کنند

-اى و بینهاى اطالع رسانى محلى، ملّى، منطقهرسانى و ظهور شبکههاى اخیر در صنعت رایانه و اطالعپیشرفت

هاى جدید را پیش روى طراحان، برنامه ریزان و فناورى ارتباطى و روش اى ها،المللى و بویژه اینترنت، چندرسانه

از مدارس تا (نفوذ فناورى اطالعاتى به مراکز آموزشى . هاى آموزشى قرار داده استمدیران و مجریان برنامه

تیب، به این تر. و حتى منازل، روابط ساده معلمى و شاگردى را به طور کلى دگرگون ساخته است) هادانشگاه

بنابراین  .اى از اطالعات و دانش مواجه هستنداند و کاربران با حجم گستردهالگوهاى سنتى یادگیرى متحول شده

در عصر مدرنیته،تحوالت پر شتاب جهان امروز باعث شده تا آموزش مداوم در مواردي برخالف توان گفت که می

  .میل درونی انسان هابه آن ها تحمیل شود

  زبان اوممد آموزش 2- 5-2

جهان امروز از کشورهاي متعدد و گوناگونی تشکیل شده است که هریک به سبب تاریخ خاص خود از فرهنگ و 

ها در کنار یکدیگر را دشوار زبان متفاوتی برخوردارند و این تنوع و گوناگونی، گاهی امکان زندگی مشترك انسان

ها و روش ي تخیل آنبینی افراد، قوه ط نیست، بلکه جهانسازد، چراکه زبان صرفاً ابزاري براي برقراري ارتبا می

به عالوه، انتقال یک مفهوم از فرهنگی به فرهنگ دیگر، همواره مستلزم چالش تغییر . کند انتقال دانش را بیان می

توانند منبع متقابل عدم  هاي غیرقابل مقایسه تفکر میاز یک نظام فکري به نظام فکري دیگر است و این نظام

اي به نام  از طرف دیگر، با ظهور پدیده.اعتنایی افراد و اقوام به یکدیگر شوند درك، سوء تفاهم و حتی تحقیر و بی

ي ابعاد اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و اخالقی، ضرورت برقراري ارتباط بین و تأثیر آن بر کلیه» عصر مدرنیته«

از این رو، . شود روز بیشتر میل و تحمل یکدیگر، روزبهها و بین آحاد مردم در درون هر کشور، درك متقابملت

هایی که امکان  دهد و یا زبان ها را تشکیل میهایی که بخشی از میراث آن زبان مداوم تشویق مردم به یادگیري

ه کند، از شروع دوران جدید در زندگی مردم اکثر کشورها ادام المللی فراهم می هاي بین ارتباط متقابل را در صحنه

  .داشته است

ي شهروندان کشورهاي مختلف، پیش شرط وسیلههاي مربوط به یک یا چند زبان خارجی بهامروزه، کسب مهارت 

 حدي در ضرورت این. است آن هايفرصت   المللی و استفاده از ي بینجانبه در جامعهالزم براي مشارکت همه

دو زبان خارجی مربوط به سایر کشورهاي اروپایی به شود که حداقل  ل، در اروپا توصیه میمثا براي که است

. ي نسل جوان این قاره فرا گرفته شود تا امکان تفاهم و ارتباط بیشتري بین مردم این کشورها ایجاد گرددوسیله

کند و هدف از این کار این است که  اعالم می» هاسال اروپایی زبان«را به عنوان  2001حتی پارلمان اروپا، سال 

ها را به هی مردم را نسبت به تنوع فرهنگی و زبانی و غناي این منطقه باال ببرد و یادگیري زبان دیگر ملتآگا

                                                 
1Hallak&poisson 



 

  

 

 هشتمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه آموزش و یادگیري مداوم 

 چمران اهواز دانشگاه شهید

 1395اسفند  5و  4

 

1418 

 

  .)١،2001یوریدیک( ي روابط فردي و شغلی با دیگران توصیه کندعنوان کلید توسعه

  :در پژوهش حاضر موارد زیر به عنوان یافته هاي پژوهش حاصل گردیده است

  . ي بر زندگی انسان که باعث تحمیل آموزش مداوم از جنس خودش شده، تحمیل می شودصنعت و تکنولوژ. 1

آموزش مداوم عصر مدرنیته بیش از آن که به نیازهاي واقعی انسان توجه کند، از آنها مشتري هایی می سازد .2

  .که نیازمند مطالعه و آموزش مداوم براي خرید کاالهاي صنعتی می باشند

  .ي مداوم بر تحمیل نگرش علمی به انسان ها تاکید داردآموزش و یادگیر.3

آموزش مداوم در عصر مدرنیته بیش از آن که به سود همه یا حداقل عموم انسان ها فکر کند، به سود اقلیتی . 4

  .که صاحبان سرمایه هستند فکر می کند

  

  گیرينتیجه

بـا آن روبروسـت،  مداومهـایی کـه جهان همواره بطور به دلیل تحـوالت مـداوم و فراپیچیـدگی در عصر مدرنیته،

ها در معرض نقد و بیش از دیگـر نظام مداوم آموزش و یادگیريهـاي سیاسی اجتماعی خصوصاً نظام نظـام

-از اولویت مداوم و یادگیري هاي آموزشعه و بررسی نظامطالم. اندبررسی جامعه و افکار عمومی قـرار گرفته

پاسخگویی به نیازهاي جدید و بخصوص آید جهتبنابراین الزم می.آیداي بشمار میی هر جامعههایمهم و اساس

مورد توجه  مداوم ريیو یادگ هاي نوین آموزشیها و سبککند، شیوهمی ایجاب عصر مدرنیتهتاثیرات شگرفی که 

این پژوهش که با هدف بررسی معرفت شناختی آموزش و یادگیري مداوم در  .قرار گیرد و پژوهشگران ریزانبرنامه

هاي آموزش و یادگیري در عصر مدرنیته بررسی شده ابتدا ویژگی عصر مدرنیته بصورت کتابخانه اي انجام گرفت،

به و سپس مبانی معرفت شناختی آموزش و یادگیري در عصر مدرنیته بررسی و تحلیل هاي الزم در باب آن ها 

  .عمل آمد

ها اشاره شد و حتی که به آن یهایدر مجموع بخشی از تمامی دیدگاه ها و نظریهبا توجه به مطالب ارائه شده، 

-رایج است باید اذعان کرد که در هر صورت برنامه یادگیري مداومها در شکل فعلی نظام آموزشی و سایر نظریه

 است، هاي داخلی و جهانیجدیدترین و به روزترین ایدئولوژي تابعی است از آموزش و یادگیري مداوم،هاي ریزي

را در مسیر  آموزش و یادگیري مداومبخواهند سمت و سوي  ریزان داخلی تعمداًبدین معنی که حتی اگر برنامه

هاي خاصی هدایت کنند، اما مجموعه عوامل تاثیرگذار و تاثیرپذیردر هر نظام، تحت تاثیر نفوذ و قدرت رسانه

پس درست این است که . گیرندشکل میباط جمعی و حتی شرایط عمومی و کلی جامعه همسو با نظام جهانی ارت

ها، راه صحیح دست یافتن به قله هاي پیشرفت را هموارتر طی کرد و زودتر به تر و بهتر تئوريبا شناخت دقیق

 .سر منزل مقصود رسید

است که بصورت و آموزشی  شود، منظور یادگیريبحث میدر عصر مدرنیته م ویادگیري مداآموزش و وقتی که از 

در آن حیطه ویاددهنده و یادگیرنده. هاي آن فراهم شده استبود و زمینه و یاددهنده هدفمند و با اراده یادگیرنده

ن یادگیري دردورا«:یادگیري مداوم،تحت عناوین دیگري مانندهمچنین . داراي انگیزه و توانایی باشد
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آموزش و یادگیري،  پذیرش جهانی شدن. هم آمده است» یادگیري مستمر«، »یادگیري مادام العمر»«زندگی

تحمیل نگرش علمی، گرایش به عینیت ، تا از مستلزم حضور فعال و مشارکت مبتنی بر منافع و مصالح ملی است

-سایی و سنجش، باید ظرفیتشنا .یافتگی در دانش، تخصص گرایی و پازلی شدن علم و آموزش جلوگیري شود

هاي جامعه و به ویژه بخش آموزش و پرورش را براي پذیرش جهانی شدن و بومی نمودن تفکرات جهانی در 

هاي مناسب فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادي مورد نیاز باید زیرساخت. راستاي توسعه پایدار شناسایی نماید

تا از  نوین آموزشی و ارتباطی در مسیر توسعه پایدار بهره جست این کار را در جامعه تدارك دید و از ابزارهاي

  .مدیریت الزم بعمل آیدچالش هایی که این عصر با آن روبرو هستیم 

  

  پیشنهادات

 گسترش آموزش هاي همه جانبه و کیفیت بخشی به آنها در ابعاد کمی وکیفی -1

 سمی به شکل آموزش مستمرتغییر نگرش افراد جامعه نسبت به لزوم ادامه یافتن آموزش هاي ر -2

  .منطبق پذیري آموزش هاي مستمر با عالیق افراد و نیازهاي اجتماعی جامعه -3

  

  منابع

 .سمت :تهران .علی شریعتمداري يهترجم .هاي تربیتیتاریخ اندیشه،مربیان بزرگ).1390( اولیچ، رابرت

روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه مجله .مدرنیسم تعلیم و تربیت در منظر پست ).1375( باقري، خسرو

  .تهران

  .سمت: ،تهرانسرمد غالمعلییهترجم. آموزشبزرگساالنوآموزشمداوم). 1394( جارویس،پیتر

 :بیوك محمدي، تهران يهترجم. اصول روش تحقیق کیفی).1385( استراس، آنسلم و جولیت کوربین

  چاپ اول ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 يترجمه .به سوي آموزش و پرورش پست مدرنکتاب از مدرنیسم تا پست مدرنیسم.)1381(هنريجیرو، 

  .نشرنی :تهران .عبدالکریم رشیدیان

. گرایی بنیادي لیوتار و پیامدهاي آن براي تعلیم و تربیتتأملی بر کثرت ).1386( باقري، خسرو ؛حسینی، فرشته

  .92شماره  ،فصلنامه تعلیم و تربیت

  .رشد :تهران، چاپ پنجم .مبانی نظري و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی).1385( علیدالور، 

  . 1386، 16شماره  ،)اصفهان(مجله دانش و پژوهش در علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان 

صلح جهانی در  اي اساسی براي رشد انسانی ومقوله: یادگیري براي با هم زیستن. )1998(زائو، زونان 

 .یونسکو .قرن بیست و یکم
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 برکارگاه تاکید با انسانی منابع مداوم آموزش راهبردهاي). 1391( سادات حقیقی،فهیمه زندي،بهمن؛

  .دور راه از و باز آموزش نور،پژوهشکده پیام دانشگاه: تهران.)تربیتی علوم رشته: (دور زراه ا آموزشیوآموزش

ي تطبیقی آموزش و با تأکید بر مطالعه(اصالحات آموزشی و مدرن سازي .)1382(سرکارآرانی، محمدرضا 

 .انتشارات روزنگار :تهران .)پرورش ایران و ژاپن

 .مرکز: تهران .ترجمۀ محسن حکیمی. چهار پراگماتیسم).1381(شفلر، اسرائیل

ر آموزش و جهانی شدن و تحول د). 1392(حقیقی، محمدرضا  ؛صبوریخسروشاهی، حبیب؛ کاوسی، اسماعیل

  .انتشارات مشق شب :تهران. پرورش

 .، تهران، آییژپست مدرنیسم و تعلیم و تربیت).1388(فرمهینی فراهانی، محسن

 .سمت :تهران .ترجمۀ محمدجعفر پاك سرشت. مکاتب فلسفی و آراء تربیتی).1391(گوتک، جرالدلی

انتشارات : تهران. تأکید بر کشورایرانهاي آموزشی با جهانی سازي و نظام). 1383(مهرعلیزاده، یدااهللا 

  .رسش

 .بررسی ارتباط میان تربیت فرهنگی، الگوهاي نوین تدریس و خالقیت. )1374(مهر محمدي، محمود 

  .ي اول، دوره4 مارهپژوهش در مسائل تعلیم و تربیت، ش

 5 مارهخردنامه همشهري ش .ماد نو و قالب کهنه معناي سنت در نظام حقوقی ایران).1385(محمد رضا ،ویژه

  .1385مرداد 

 در پایدار توسعه ملی کنفرانس دومین:تهران ،سوم هزاره سازمانهاي در مداوم آموزش). 1394( ناصرین،الهام

  .فرهنگی و اجتماعی مطالعات روانشناسی، و تربیتی علوم

 .طهوري :تهران .نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش).1391(نقیب زاده جاللی، میرعبدالحسین
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  مبانی نظري  سواد دیجیتالی  گامی در راستاي تعمیق آموزش مداوم

  2دکتر صمد ایزدي، 1عاطفه عبدي حسین آبادي

  چکیده

به این صورت که  اي است و هاي رسانه سازي پیام ها و نحوه معنی قدرت درك فعالیت رسانه دیجیتالی سواد 

، و آموزش را در هر زمان و دهد ها مورد توجه قرار می اي و نحوه استفاده از آن هاي رسانه هاي ساماندهی پیام شیوه

هاي مختلف  توانیم قدرت مخاطب در تجزیه و تحلیل پیام را می دیجیتالیسواد . هر مکان قابل دستیابی میکند

سواد "، "سواد خواندن": اجزاء سازنده سواد دیجیتالی عبارتند از .ا دانسته همراه با نگاه انتقادي به محتواي آن

به زبان ساده  .است اي رسانههاي ویژه و دانش  اي شامل همه توانایی سواد رسانه. "سواد کامپیوتري"و  "بصري

ه م غذایی است که هوشمندانه مراقب است که چه مواردي مناسب هستند و چیمثل یک رژ دیجیتالیسواد 

خارج شده  رفیه از حالت انفعالی و مصکها بیاموزد  تواند به مخاطبان رسانه می دیجیتالیسواد . مواردي مضراست

  .نه و فعاالنه داشته باشندالو رابطه متقاب

تواند میزان سنجش  کنیم می هاي جمعی صحبت می که درباره رسانه یبه خصوص وقت دیجیتالیهدف اصلی سواد 

در این مقاله ابتدا به انواع سواد، با تاکید بر سواد دیجیتالی پرداخته می . عدالت اجتماعی باشد محتواي هر پیام با

به دنبال آن اصول، سطوح، اهداف و . شود، سپس تاریخچه آن در سطح جهان و ایران مورد بحث قرار می گیرد

آموزش مداوم مورد کنکاش  و همچنین مزایاي آموزش سواد دیجیتالی در راستاي مراحل کسب سواد دیجیتالی

   .قرار خواهد گرفت، در پایان نسبت سواد دیجیتالی با یادگیري مداوم مطرح می گردد

  سواد دیجیتالی، آگاهی رسانه اي، آموزش مداوم :کلیديواژه هاي 
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  مقدمه

در واقع شهروندان . ها است در جامعه به معناي عکس العمل شهروندان در قبال عملکرد رسانه دیجیتالیسواد 

از این منظر یک شهروند فعال همراه با سواد . ها بپردازند هاي سالم تر در رسانه توانند به مشروع سازي گزینه می

آموزد پیام را  اي به افراد می سواد رسانه آموزش .تواند در جهت تغییرات اجتماعی مثبت فعال باشد اي باال می رسانه

اي  ترین رسانه را براي ارتباط انتخاب کنند و سرانجام نقش بیشتري در تولیدات رسانه تفسیر و تولید و مناسب

  .داشته باشند

لت در بسیار از اوقات جریان اطالعات به صورت عمودي و از باال به پایین است اما باید جریان اطالعات از این حا

اي مخاطب در مبادله  به صورت افقی در آید و یک رابطه دو طرفه بین مخاطب و رسانه تبدیل شود و به گونه

و این مشارکت در هر زمانی قابل انجام خواهد بود و مفهوم آموزش مادام العمر را  .اطالعات مشارکت داشته باشد

  .بیشتر تداعی مینماید

  :دیجیتالیسواد  مبانی نظري

 :سواد

همان     سواد، دیگر. تغییر پیدا کرده است با ورود به قرن بیست و یکم و ظهور جامعه دانایی محور، مفهوم سواد 

، دیجیتالیمعنی سنتی توانایی خواندن و نوشتن را ندارد، بلکه مفهوم سواد در معناي جدید خود شامل سواد 

عصر حاضر، شکل و سطح سواد تغییر کرده است؛ همه با توجه به اینکه در  .اي است سواد اطالعاتی و سواد رسانه

داند و   در عصر کنونی کسی که خواندن و نوشتن می. افراد جامعه نیاز به سوادآموزي در معناي جدید آن دارند

داند، یا توان  حتی تحصیالت دانشگاهی دارد، ولی به عنوان مثال نحوه استفاده از اینترنت و جستجو در آن را نمی

  .شود اي را ندارد، باسواد تلقی نمی هاي رسانه مدرك پیا

  :انواع سواد

  :  3دیجیتالی

تر در بسیاري  دانند و در نتیجه کامپیو  تر و تجهیزات کامپیوتري را نمی مردم، هنوز نحوه استفاده صحیح از کامپیو

در جامعه مبتنی بر دانایی، اکثر مشاغل، به سواد،   .ها تبدیل به وسیله تزئینی یا وسیله بازي شده است از خانه

بنابراین مردم به ویژه، دانش . تر و اینترنت نیاز دارند هاي جدید از جمله توانایی کار با کامپیو دانش و مهارت

آموزان، دانشجویان، اساتید و شاغالن باید مهارت استفاده از اینترنت و جستجوي اطالعات در آن و مهارت 

  .ري از نرم افزارهاي عمومی و تخصصی را داشته باشندگی بهره

                                                           
3 Digital Literacy 
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ها دانش آموزان یا  ها را تغییر داده است، در مدارس و دانشگاه ها نحوه آموزش در مدارس و دانشگاه کامپیوتر 

گیرند پردازش کنند و از این اطالعات در جهت  آموزند تا انبوهی از اطالعاتی را که از اینترنت می دانشجویان می

اگر . توانند به منابع و اطالعات علمی در سراسر جهان دسترسی پیدا کنند ها می آن. یادگیري بیشتر استفاده کنند

کارمندان و   .توانند همگام با این تحوالت پیش روند دانش آموزان یا دانشجویان سواد دیجیتال نداشته باشند، نمی

توانند با بهره  حیح از امکانات و تجهیزات فناوري اطالعات، میمندي از سواد دیجیتال و استفاده ص شاغالن با بهره

  .وري، سرعت و دقت بیشتري کار خود را انجام دهند

  :4سواد اطالعاتی

افراد در عصر اطالعات و جامعه مبتنی بر دانش، به منظور دسترسی به منابع اطالعاتی و استفاده از آن، باید سواد 

سازد، نیاز  هایی است که فرد را قادر می ها و توانمندي طالعاتی مجموعه مهارتد اسوا. اطالعاتی داشته باشند

هاي اطالعاتی الزم را شناسایی کند، به تدوین روش جستجو در  اطالعاتی خود را تشخیص دهد، منابع و پایگاه

رزیابی کرده و به هاي اطالعاتی بپردازد و پس از انجام جستجو، اطالعات به دست آمده را ا این منابع و پایگاه

  .منظور تولید اطالعات جدید، پیوند الزم بین اطالعات جدید را با دانش قبلی خود برقرار سازد

عوامل متعددي باعث شده است، سواد اطالعاتی در جامعه دانایی محور اهمیت روزافزونی بیابد، برخی از این  

توسعه فناوري اطالعات و پیوند مستمر آن با ،  ی اطالعاتانفجار اطالعات و در نتیجه آن آلودگ  :عوامل عبارتند از

افزایش ،  هاي آموزشی و توجه به جایگاه پژوهش و تحقیق در آموزش تغییر در شیوه،  ها زندگی روزمره انسان

 هاي منابع اطالعاتی تنوع در قالب

  :عبارتند از دیجیتالیهاي مختلف سواد  مهارت

 مهارت تشخیص نیاز اطالعاتی

 هاي اطالعاتی هاي دسترسی به اطالعات و منابع و پایگاه مهارت شناسایی روش

 مهارت تدوین راهبردهاي جستجو در اطالعات

 مهارت جستجوي ساده و تخصصی در منابع اطالعاتی

 مهارت مقایسه و ارزیابی اطالعات به دست آمده از جستجو

   .آمده و اطالعات و دانش قبلی فردمهارت سازماندهی، برقراري ارتباط بین اطالعات به دست 

  

  

                                                           
4 Information Literacy 
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  :دیجیتالیضرورت سواد 

ضرورت این نوع سواد و مهارت در جامعه امروز ایران همپاي فرایند جهانی شدن می تواند از طریق رسانه ها،    

ه دانشگاه ها و نهادهاي فرهنگی شهروندان را از حالت انفعالی به سمت پویایی حرکت دهد و مخاطبان را وادار ب

این کند که کدامیک از پیام ها و تولیدات رسانه جمعی می تواند براي آن ها کارکرد سودمندانه و مفیدداشته 

 1970به دهۀ  دیجیتالیاستفاده از واژة  سواد در آموزش «بنابراین . باشد، و قابل بهره برداري و کاربردي باشد

اخیرا معلمانی که تمایل اصلی شان به آموزش زبان و ادبیات است سعی در شناخت و درك اهمیت . بازمی گردد

همین تأکید اخیر، خود منجر به ظهور پدیدة سوادهاي چندگانه شده . ارتباط با مجموعۀ وسیعی از رسانه ها دارند

  )82 : 1380دوبونو ،ادوارد    . (است

  : دیجیتالیاصول سواد 

گذاران رسانه هاي   بر پایه اصولی استوار است که این اصول مورد التفات راهبردسازان و سیاست دیجیتالیسواد    

  :برخی از مهمترین این اصول عبارتند از. گیرد هر  جامعه اي قرار می

رسد، اما  چه حقیقی به نظر میگذارند که اگر ها دنیایی را به نمایش می رسانه: اي هستند ها ساختگی و سازه رسانه

رو مرز میان  دهند؛ از این شده که معموالً مابه ازاي خارجی ندارد، آنرا در معرض دید قرار می از یک نگاه گزینش

  .اي دشوار است واقعیت و مجاز در نمایش رسانه

شیوه درك این عالم از سوي  ها و میان شیوه ارائه وقایع عالم بوسیله رسانه: کنند ها واقعیت را بازسازي می رسانه

مثالً در آمریکا میزان جنایت در تلویزیون چندین . کنندگان رسانه، یک رابطه قطعی و معناداري وجود دارد مصرف

ها خشن و آکنده  کنندگان آمریکایی دنیاي خود را به اندازه دنیاي ساخته رسانه برابر دنیاي واقعی است و مصرف

معتقد  "بودیار"ها براي درك واقعیت، همان چیزي است که  شدن رسانه مر؛ یعنی واسطهاین ا. پندارند از تهدید می

اي که ساخته و  رسد و بر آن یک نظم نوین رسانه است جامعه از رهگذر آن به مرحلۀ نمادین و وانمودگی می

  .شود اي است، حاکم می پرداخته نمودهاي رسانه

هاي مختلف  ها و پیام مخاطب انتخابی را که از میان رسانه: گیرند ا میه مخاطبان مفهوم مورد نظر خود را از رسانه

اي را از طریق یک شبکه پیچیده متشکل  هاي رسانه دهد و محتوا و پیام آورد، براساس انگیزه انجام می به عمل می 

کننده  د و دریافتدر واقع مطابق فاکتورهاي فردي با رسانه تعامل دار.کند از ماهیت و نیازهاي خودش، پاالیش می

  .اي نیست هاي رسانه منفعل پیام

توان از زمینه اقتصادي و  ها را نمی هر نوع درك واقعی از محتواي رسانه: اي اهداف تجاري دارند محصوالت رسانه

  .ها جدا دانست هاي مالی محرك صنعت رسانه ضرورت
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اي تا اندازه زیادي تبلیغاتی بوده و ارزش  هاي رسانه پیام: هاي ایدئولوژیکی و ارزشی هستند ها دربردارنده پیام رسانه

ها، تصریحاً یا تلویحاً  روند کلی رسانه. کنند ها و باورهاي اساسی معینی را بصورت مداوم، ساخته و یا منتقل می

  .کند چون و چرا را منتقل می  پرستی بی گرایی، نقش زنان و وطن هاي ایدئولوژیکی؛ مثل روح مصرف پیام

ها بر مسائل سیاسی و تغییرات اجتماعی تأثیر زیادي دارند و در پس  رسانه: ا بار سیاسی و اجتماعی دارنده رسانه

  .نمایند گرایی، منافع سیاسی اجتماعی دولت هاي صاحب سلطه را تأمین می نقاب آزادي

مشخصات منحصر به ها و  اي ما را قادر به درك ویژگی اصل سواد رسانه: هر رسانه شکل زیباشناختی خاصی دارد

بر درك  توانیم نحوه ارتباط شکل و محتوا را جستجو و درك کرده و عالوه به این ترتیب می. کند فرد هر رسانه می

  )1381، عبدالحسین ،نفیسی ( ».مفهومی پیام رسانه، نحوة گفتن و بیان رسانه را نیز دریابیم

زندگی و دنیا پیام هایی را براي مخاطبان خود تولید در واقع رسانه هاي جمعی آن طور که می خواهند از مسائل 

در واقع مخاطب با توجه به پیام . می کنند، بر اساس این پیام ها و تولیدات مخاطبان دنیاي خود را می سازند

هایی که رسانه جمعی تولید می کنند، برنامه هاي خود را انتخاب می کنند، و بر اساس این امر رسانه هاي جمعی 

همچنین این تولیدات و پیام ها در بردارنده بینش و نگرشی است که بر . یش مخاطب خود می پردازندبه پاال

ساختار رسانه حاکم است، و این نگرش و چشم انداز از طریق پیام ها و برنامه هاي خاص به مخاطب آموزش می 

  دهد

  : دیجیتالیسطوح سواد 

توان  اي را می سواد رسانه. ها و معنی سازي در آنهاست قدرت درك نحوه کارکرد رسانه دیجیتالیسواد    

اي و مصرف انتقادي محتوا دانست   دسترسی، تجزیه و تحلیل و تولید ارتباط در شکل هاي گوناگون رسانه

  : عبارتند از دیجیتالیمهمترین سطوح سواد 

و یا به عبارت بهتر، تعیین میزان و نحوه مصرف غذاي  دیجیتالیارتقاي آگاهی نسبت به رژیم مصرف ) الف

  .گوناگون دیجیتالیاز منابع  دیجیتالی

  .آموزش مهارت هاي مطالعه یا تماشاي انتقادي) ب 

در واقع سواد . تجزیه و تحلیل اجتماعی، سیاسی و اقتصادي رسانه ها که در نگاه اول قابل مشاهده نیست) ج

ل مقابله با کارکردهاي رسانه هاي بزرگ غالب است که هدف آن ها تأمین هژمونی امروزي تر، به دنبا دیجیتالی

 (»فرهنگی، تعمیم فلسفه سیاسی و حفظ قدرت هایی است که خود این رسانه ها محصول آن ها هستند

  ) 1384.رابینز،آنتونی 
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  : اي انتقادي الگوي پنج سطحی سواد رسانه

را نگاشت، بسیاري از اي   راي اولین بار آموزش رسانه) 2001(لن مسترمن  تاکنون و زمانی که 1980  از دهه     

اي  مرکز سواد رسانه.  اند اي از مفاهیم اساسی را در اختیار داشته رسانه در سراسر دنیا مجموعه  دانشجویان عرصه

برگرفته و در اي را  در ایاالت متحده بسیاري از این نظرات اساسی دربارهی سواد رسانه) CML(5سی ام ال

این مرکز، پنج مفهوم اصلی .  سازي کرده است تر است، ساده تر و کاربردي چارچوبی که براي سنجش در دسترس

  ) 2001(اي دارد را معرفی کرده است و جف شر  ي سواد رسانه که جایگاهی مهم در عرصه

  : کند بندي می دسته) 1( اي انتقادي را به شکل جدول شماره بر اساس آنها مفاهیم کلیدي سواد رسانه

  اي انتقاديمفاهیم کلیدي سواد رسانه). 1(جدول شماره 

  مفهوم  عنوان  

  شوند تمام اطالعات به لحاظ اجتماعی نیز ساخته می  اصل عدم شفافیت  1

2  
  زبان

  )رمزها و قواعد(
  کنند هایی با رمزها و قواعد ویژه استفاده می ها از زبان رسانه

  اي داشته باشند هاي رسانه توانند درکی مشابه یا متفاوت از پیام ها می افراد و گروه  رمزگشایی مخاطب  3

4  
  بازنمایی

  )محتوا و پیام(

هایی هستند که روابط قدرت  ها و دیدگاه ها، گفتمان ي ایدئولوژي ها دربردارنده رسانه

  دهند سلسله مراتبی را انتقال می

  شوند اقتصادي انگیخته شده و ساماندهی میها از لحاظ  اکثر رسانه  انگیزه  5

  

  . شوندانتقادي شرح داده می دیجیتالیدر ادامه هر یک از این مفاهیم یا اصول سواد 

  .شوند اي ساخته می هاي رسانه تمام پیام  :اصل عدم شفافیت

ها در ارائه پیام با عنوان مشخص و شفاف را به  دهد و قدرت رسانهرا تشکیل می دیجیتالی این مفهوم، بنیان سواد 

ها و تحلیل چگونگی تولید اجتماعی معانی از طریق روابط  شناسی به عنوان علم نشانه نشانه.  کشد چالش می

روالن بارت ).  2005کلنر و شر، (رسانده است  دیجیتالیاي، کمک شایانی به سواد  ساختاري در نظام نشانه

                                                           
5 CML 
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) 1994(مسترمن .  شناسی در تالش است طبیعی بودن پیام را به چالش بکشد دهد که نشانه توضیح می) 1998(

  .  دهد را تشکیل می دیجیتالیمعتقد است اصل عدم شفافیت بنیان آموزش 

 شوند اي با استفاده از زبانی خالق و قواعدي خاص ساخته می هاي رسانه پیام: رمزها و قواعد

کنند، به شدت به  ها و نمادها چگونه عمل می هوم اساسی نیز براي ترسیم این مهم که نشانهدومین مف     

  :کنند ها تحلیل می شناسی وجود معانی دوگانه زیر را در نشانه مخاطبان به وسیله نشانه.  شناسی متکی است نشانه

تر از پیام  تر و اشتراکی داللتی ذهنی(معناي ضمنی و مدلول  ؛)اللفظی براي محتوا مرجع تحت(معناي لغوي و دال 

وقتی معناي لغوي و ضمنی یکی شوند، بازنمایی، طبیعی جلوه کرده و  )بر اساس رمزهاي فرهنگی و ایدئولوژیک

اي کمک به مخاطبان براي  بنابراین، هدف از ارتقاي سواد رسانه.  کند ساخت اجتماعی و تاریخی را نامرئی می

  ) 1379 .سیف ، علی اکبر ( ل و مدلول استضمنی و به عبارتی دا تمییز میان معناي لغوي و

 اي واحد دارند اي متفاوت از یک پیام رسانه افراد مختلف تجربه: رمزگشایی مخاطب

که  هاي مرکز مطالعات فرهنگی معاصر بیرمنگام در بریتانیا شکل گرفته است؛ جایی مفهوم سوم در فعالیت     

پنداشت، به  میاي را افرادي منفعل و اغلب قربانی  هاي پیشینی را که مخاطبان رسانه مفهوم مخاطب فعال، نظریه

کند  شناختی بارت و امبرتو اکو چنین بحث می با تکیه بر مفاهیم نشانه) 1980(استوارت هال  .چالش کشیده است

  کننده در مطالعه رفکنندگان و رمزگشایی آن توسط مص اي از سوي تهیه که باید میان رمزگذاري متون رسانه

چنین تمایزي توان مخاطب براي تولید خوانش و معانی خود و .  تمایز قائل شد» رمزگشایی/ رمزگذاري«

رمزگشایی متون با موضعی مخالف و یا اتخاذ موضعی مورد پسند و هماهنگ با ایدئولوژي مسلط را برجسته 

  ).  2005کلنر و شر، (ساخته است 

 ها و عقاید پنهانی خود هستند  ا در بر دارنده ارزشه رسانه: محتوا و پیام

مفهوم اساسی چهارم، به جاي به چالش کشیدن ایدئولوژي، تعصب و معانی ضمنی پیدا و پنهان در بازنمایی،      

اي از تحقیق  مطالعات فرهنگی، فمینیسم و آموزش انتقادي، زرادخانه.  اي تمرکز دارد بر محتواي واقعی پیام رسانه

اي موضوعات مربوط به نژاد، طبقه، جنسیت و غیره به چالش  آورند تا بازنمایی رسانه راي این منظور فراهم میب

کند تا ماهیت ذهنی  اي، به مخاطبان کمک می این مفهوم فراتر از تعیین صرف تعصب رسانه.  کشیده شوند

این مفهوم که نظریه، حقایق و ": کند چنین بیان می) 80ـ  79: 1997(هنري گیروکس .  ا بشناسندارتباطات ر

هایی  طرفانه مشخص شده و مورد استفاده قرار گرفته شده باشند گرفتار مجموعه ارزش پرسش ممکن است بی

  . "کارانه و مبهم هستند است که از نظر سیاسی محافظه
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 . ندا ها براي کسب سود و یا قدرت، ساماندهی شده رسانه: انگیزه

اغلب .  کند که پیام چرا و از کجا ارسال شده است مفهوم پنجم، مخاطبان را به طرح این پرسش ترغیب می     

ها تنها ایجاد سرگرمی  ها، معتقدند نقش رسانه ساختارهاي اقتصادي حامی رسانه  مخاطبان با دانشی اندك درباره

اي متعدد در بسیاري از شهرها در تالش بودند تا  ي رسانهها که خروجی چند سال قبل، وقتی.  رسانی است یا اطالع

المللی وجود داشت که بر بازار جهانی سلطه  براي خود، بیننده و خواننده جمع کنند، کمتر از ده کمپانی بین

اي  انحصار رسانهدر ویرایش جدیدي از کتاب خود با نام )  2005به نقل از کلنر و شر، (بن باجیکیان .  داشتند

  شود که تنها پنج کمپانی وجود دارد  مدعی می دجدی

  .کشدانتقادي را به تصویر می دیجیتالیمدل پنج سطحی سواد ) 1(با این توضیحات، شکل      

  

  

  :براي مخاطباندیجیتالی مزایاي آموزش سواد 

  :سواد رسانه اي نیازهاي مخاطبان را در موارد زیر برطرف می کند

 در برخورد با رسانه ها باشنداستفاده کنندگانی متفکر 

 .مدیریت اطالعات داشته باشند و تسلیم ابزارهاي چند رسانه اي قدرتمند فرهنگ رسانه اي جهانی نشوند

زمانی که این رویگرد . تفکر انتقادي نسبت به محیط رسانه اي داشته باشند و خود را تسلیم هر پیامی نکنند

 .ند ماهیت زندگی را شکل دهددرونی می شود، تفکر انتقادي حتی می توا
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توانایی و مهارت مخاطبان را افزایش می دهد تا بتوانند ارتباطی دوسویه و تعاملی با محتواي پیام هاي رسانه اي 

برقرار کنند و عقاید و افکار خود را در سطح گسترده اشکال رسانه هاي چاپی و الکترونیکی و بین المللی مطرح 

 .سازند

هاي مرحله اي نسبت به دانش محتوایی، مخاطبان این توانایی را به دست می آورند که هر  با تاکید بر مهارت

و به این ترتیب براي زندگی در سپهر رسانه اي که غرق در فرهنگ رسانه . پیامی را در هر رسانه اي تحلیل کنند

 .اي است، آمادگی پیدا می کنند

از سوي . ناوري هاي ارتباطی دایم در حال نو شدن و تغییرندمانع ثابت بودن می شود؛ چرا که ف دیجیتالیسواد 

دیگر، چارچوب ها را مشخص می کند تا مخاطبان بتوانند براساس این چارچوب، پایه اي بسازند داخلی و چه در 

د با تکرار و تمرین در طول زمان، آنان قادر خواهن. سطح بین المللی، همواره به تحلیل و بررسی پیام ها بپردازند

بود تا فهرست اولیه اي از مهارت ها تهیه کنند که براي تعامل در فرهنگ رسانه اي جهانی موثر باشد؛ فرهنگی 

 .که آن ها در تمام طول زندگی با آن سروکار دارند

نه تنها به نفع شهروندان، که به نفع جامعه نیز هست؛ زیرا ابزارها و روش هایی را فراهم می آورد تا با ایجاد 

ی قابل احترام درك متقابل شکل گیرد و مهارت هاي شهروندي را که براي شرکت در بحث هاي عمومی فضای

   )35: 2005پاتر، جیمز، .(الزم است، فراهم کند

  :در جهان دیجیتالی تاریخچه سواد 

حدود پنج دهه قبل و به دنبال عمومی شدن رادیو و تلویزیون و اختالل در تمرکز فکري مخاطبان، صحبت از 

نیاي مملو از اطالعات و پوشش شبانه روزي و همه جانبه رسانه هاي مخاطبان دسواد دیجیتالی به میان آمد تا در 

بیش . رقرار کنندببتوانند آگاهانه و با دیدي باز و تفکري همراه با تجربه و تحلیل دست به انتخاب بزنند و ارتباط 

با گسترش آن، می  از چهار دهه است که صاحب نظران ارتباطات به دیدگاهی روي آورده اند که به نظر می رسد

این دیدگاه به طور کلی راه هرگونه ارتباط دیجیتالی را برخورداري از . توان مانع از تاثیرات منفی رسانه ها شد

  )12: 1389ایرانپور،(سواد دیجیتالی را برخورداري از سواد دیجیتالی می داند

، نخستین بار در کتاب خود با 6لوهانمارشال مک . باز می گردد 1965تاریخچه پیدایش سواد دیجیتالی به سال 

زمانی که دهکده جهانی ":ده است، وي معتقد بودراین واژه را به کارب "گسترش ابعاد وجودي: درك رسانه"عنوان

اما در ) 44: 1385صدیق بنا،("تحقق یابد، الزم است انسان ها به سواد جدیدي به نام سواد دیجیتالی دست یاند

وي دوست و همکار مک لوهان . ود که مفهوم سواد دیجیتالی را به همگان معرفی کردب 7حقیقت این جان کالکین

باید مخاطبان را به تاثیرات  بود و اعتقاد داشت که در عصر حاضر به سوادي به نام سواد دیجیتالی نیاز است و

عد به پشتیبانی از به ب 1960سازمان بین المللی یونسکو به طور فعال از دهه . محصوالت دیجیتالی هشدار داد

از نظر صاحبنظران . آموزش دیجیتالی همت گماشت و تالش کرد در این زمینه برنامه اي جهانی را به اجرا بگذارد

                                                           
6 Marshal McLuhan 
Culkin 7  
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یونسکو، آموزش دیجیتالی به مثابه راهکاري مناسب، توان جبران نابرابري اطالعاتی میان کشورهاي شمال و 

اي میان مخاطان تنها راهی نظور تفسیر و تحلیل پیام هاي رسانهجنوب را دارد و پیشرفت مهارت هاي فردي به م

است که می تواند قدرت استفاده کنندگان از رسانه ها را در کشورهاي جنوب افزایش دهد و آنان را از وضعیت 

ی اي به عنوان ماده درسی در نظام آموزشاز همین رو، سواد رسانه )26: 1389ایرانپور،( انفعال صرف خارج سازد

بسیاي از کشورها مطرح شد و به سرعت در کشورهایی چون بریتانیا، استرالیا، آفریقاي جنوبی، کانادا و آمریکا و 

اي به طور کلی بهعنوان ابزاري براي سواد رسانه .همزمان نیوزیلند، ایتالیا، یونان، اتریش سویس توسعه یافت

به این  1930و بریتانیا نخستین کشوري بود که در دهه  حمایت مردم در برابر آثار منفی رسانه هاي جمعی درآمد

  .مقوله پرداخت

  :تاریخچه سواد دیجیتالی  در ایران

با وجود اینکه قدمت سواد دیجیتالی در جهان به بیش از سه دهه می رسد، اما از ورود آن به ایران زمان زیادي 

سال  می  5الی  4ود که عمر ان تنها به گذرد و به همین دلیل، مبحث فوق العاده جوانی محسوب می ش نمی

در همین زمان کوتاه، این مبحث تنها شامل نگارش و ترجمه تعدادي مقاله و انجام چند مصاحبه با استادان . رسد

رخصوص سواد دیجیتالی د یحیی کمالی پور معتقد است  که وضعیت جامعه ما در ایران. رشته ارتباطات بود

در زمینه آموزش .ر رابطه با سواد دیجیتالی هم نگران کننده و هم امیدوار کننده استوضعیت جامعه ما در ایران د

، نهادهاي آموزشی در همه سطوح هنوز به اهمیت داشتن سواد دیجیتالی توجه الزم را ندارند و به این مهم 

وبرو هستند که از طرفی رسانه هاي کشور و بخصوص روزنامه نگاران با چالش هاي بسیاري ر.بصورتی می نگرند

اگر ما فقط یکی از گفته هاي بسیار عمیق در فرهنگ پر بار خودمان که .نیاز به چاره اندیشی و دور نگري دارند

را در نظر بگیریم در می یابیم که در دنیاي شدیدا رقابتی و در حال تحول ،  "توانا بود هر که دانا بود":می گوید

رانی است که مردم را در همه حوزه هاي علمی ، سیاسی و اجتماعی و وظیفه هر استاد ، محقق و ژورنالیست ای

  .بین المللی آگاه و به روز نگاه دارد

 روش شناسی

بدون شک یکی از اساسی ترین بخش هاي هر تحقیق، ابزار گرد آوري داده ها است که می تواند تاثیر اساسی بر 

ها،  هاي تحقیق، از طریق مطالعه کتاب در مورد ریز موضوعدر تحقیق اسنادي، اطالعات الزم  .نتایج تحقیق بگذارد

هاي عمومی یا تخصصی موجود است و نیز  ها و دیگر آثار مکتوب که به طور معمول در کتابخانه نامه ها و پایان مقاله

سی بر این اساس، پژوهشگر نخست باید نوعی کتاب شنا. آید ورزي و تدبر بر روي اطالعات، به دست می با اندیشه

سازد که از هر منبع در چه موضوعی و به  منبع شناسی، محقق را آگاه می. متناسب با پژوهش خود را فراهم آورد

در پژوهش حاضر از روش اسنادي استفاده شده است و سعی شده از تمامی مقاالت .اي باید استفاده کندچه اندازه

  .و پایان نامه هاي موجود مرتبط با موضوع استفاده گردد
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 مفهوم یادگیري مداوم

یادگیري «، 9»یادگیري مادام العمر«، 8»یادگیري دردوران زندگی«:ي مانندیادگیري مداوم،تحت عناوین دیگر

یادگیري مداوم چیست؟ آیا یک روش است و یا یک ابزار؟ مقصد است یا فرایند؟ و . هم آمده است 10»مستمر

باالخره محدوده آن کدام است؟در پاسخ به این پرسش ها باید گفت ،یادگیري مداوم، داراي کلیتی است که همه 

از مدرسه را با محیط  سطوح و مراحل سنی را در برمی گیرد و در پی آن است تا محیط هاي یادگیري خارج

یادگیري مداوم بیانگر آن است که . یادگیري درون مدرسه ارتباط دهد و مرزهاي تصنعی یادگیري را از بین ببرد

. هر محیطی ،بالقوه یک محیط یادگیري است و در نتیجه مدرسه دیگر جایگاه منحصر تعلیم و تربیت نیست

این نوع آموزش، . و عناصر آموزشی و پرورشی را در برمی گیرد آموزش مداوم داراي جامعیتی است که کلیه اجزا«

نظام آموزشی خاصی نیست، بلکه بستري است که هر طرح آموزشی جامع بر مبناي آن ایجاد می شود ، لذا باید 

 ).19:  1389،  یران پورا(» نظام تربیتی باشد زمینه ساز پیشرفت و توسعه هر یک از اجزاي تشکیل دهنده

رییس کمیسیون بین المللی توسعه تعلیم و تربیت، پس از اتمام گزارش تحقیقی خود که درکتاب 11 ادگارفور

پتروفسکی و دیگران ، (آمده است، ازموضوع یادگیري مداوم غافل نمانده است » 12آموختن براي زیستن«ارزشمند 

م آموزش در طول عمر را در داراي این مزیت ارزنده بودکه مفهو) 1972( این گزارش در زمان خاص خود). 1365

شرایطی که نظام آموزشی سنتی با چالش هاي متعددي مواجه بود، به خوبی نشان داد؛ مفهومی که هنوز پس 

، رییس قبلی  13ژاك دلور. ازگذشت یک ربع قرن، محور اساسی و چالش آموزش وپرورش باقی مانده است

» 14یادگیري ،گنج درون«: زارشی که تحت عنوان، طی گ21کمیسیون بین المللی آموزش و پرورش براي قرن 

چهار ستون را زیر بناي آموزش و پرورش معرفی می کند تا به کمک آن هیچ یک از .منتشر کرده است) 1996(

. استعدادهاي انسانی که همچون گنجینه اي درنهاد هر انسانی نهفته است، بالاستفاده باقی نماند وبه فعلیت برسد

 : اند از این بنیان ها عبارت

 18یادگیري براي زیستن. 174یادگیري براي باهم زیستن. 163یادگیري براي انجام دادن. 2 15یادگیري براي دانستن

وایتهد، نیز با بی مرز تلقی کردن جهان بر این باور است که انسان یک هستی زنده است و آموزش ). 1375دلور، (

او باید از جمیع فرصت هاي فراهم آمده در . زد و هدایت کندوي را برانگی» خود یادگیري«و پرورش الزاماً باید 

« هاي محدود به »بودن«سراسرعمراستفاده کند و به منزله یک فرآیند، انسان را از وضعی به وضع دیگر و از 

یادگیري مداوم ،خوداتکایی ،یادگیري و خودآموزي در طول زندگی است .هاي نامحدود ، مبدل سازد » شدن

باید طوري تربیت شوند که به مطالعه عادت کنند و آن را یکی از اساسی ترین نیازهاي خود بدانند  دانش آموزان.
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درنتیجه، آموزش مداوم نه روش و نه ابزار بلکه یک .یادگیري مداوم ،در حقیقت نوعی تعهد به خود آموزي است .

 . فرایند کلی است و روح آموزش ، یادگیري و در نتیجه تربیت است

 

 ها یافته

نام برده » 19انفجار اطالعات« چالشی که انسان امروزي با آن روبرو است ، پدیده اي است که از آن تحت عنوان

. آثار این تغییرات و تحوالت دست مایه کار بسیاري از نویسندگان و صاحب نظران قرار گرفته است. می شود

پرسش نخست . ساسی را اجتناب ناپذیر می کندصرف نظر از بیان ابعاد این تحوالت، نتیجه آن، طرح دو پرسش ا

این است که، آثار این تحوالت و دگرگونی ها بر نظام آموزشی چیست؟ و دوم پرسش آن است که، نظام آموزشی 

 : چگونه با این چالش باید روبرو شود؟ در پاسخ به پرسش اول ، سه اثر عمده قابل ذکراست

ت دانش در همه زمینه ها صرفاً بدین معنی است که ما نمی دانیم مقیاس انباش:20انباشت بیش از حد دانایی.1

باید انتقال یابد را چگونه انتخاب کنیم؟ چگونه سیل اطالعات را می توان ) دانشجویان(آنچه به دانش آموزان 

 طبقه بندي کرد؟ چگونه و با چه شیوه هایی باید آنها را انتقال داد ؟

با گسترش . ی از آن است که سیل اطالعات، دایم در حال نو شدن استاین پدیده حاک:21پدیده ناهمزمانی.2

آن  22ایده ها اصالح می شود، به گونه اي که حتی با بازآموزي، امکان به روز کردن . دانش جدید و کهنه شدن آن

 .دشوار است

ي واجتماعی به دور برمبناي این ویژگی دانش آموزان مسایلی را می آموزند که ازنیازهاي فرد: 23نامناسب بودن.3

کینگ (حتی آموزش هاي فنی حرفه اي در اغلب موارد افراد رابراي نیاز بازارکار آماده نمی سازد. است

 ).248: 1374واشنایدر،

اما در پاسخ به پرسش دوم، نظام آموزشی دو راه دارد ، یا باید خود را از تغییرات دور نگهدارد یا باید بتواند دانش 

. راه حل نخست نه منطقی و نه امکان پذیراست. قابله و مواجهه با تغییرات مهیا ومجهز کندآموزان را براي م

منطقی نیست، چرا که واقعیت حجم تغییرات وماهیت شتابنده آن را نمی توان انکار کرد و امکان پذیرنیست، زیرا 

شی نیاز به مواجهه با تغییرات لذا تصور این که نظام آموز. مرزهاي ارتباطی عصر جدید را نمی توان کنترل کرد

ندارد و یا نباید تغییر کند ، اشتباه است لذا قسمت اعظم این تغییرات ضرورتاً باید، نه به قصد آراستن نظام و آن 

هم براي دنبال کردن اهداف کهنه ، بلکه به یک جهت و هدف بی تناقض و منطقی هدایت شود که این ضرورت 

دنیاي آینده به افراد کم سواد یا بی سواد نیاز ندارد که کارهاي تکراري انجام «افلر به بیان ت. دنیاي پیشر و است

دهند، به افرادي نیازمند است که بتوانند به داوري هاي مهم و دقیق دست بزنند و راه خویش را در محیط هاي 
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از این رو و تشخیص دهند ر است ، تمیز تازه پیدا کنند و بتوانند روابط جدید را در واقعیتی که در حال تغیی

به عنوان یکی از کلیدهاي ورود به قرن بیست و یکم تلقی شده است که نیل » یادگیري در طول زندگی«مفهوم 

اهم راهکارهایی که می تواند، یادگیري مداوم را در نظام آموزشی . به آن مستلزم، راهکارها و عملی کردن آن است

 : توسعه و تعمیق بخشد ، عبارتند از

 »یادگیري«به » یاددهی«گذر از : راهکار نخست 

همچنین هیچ مطلبی را براي کسی که .من به کسی که آرزویی براي آموختن ندارد ،چیزي تعلیم نخواهم داد «

این بیان کنفوسیوس ،معناي عمیق یادگیري را نشان .»خود در جستجوي درك آن نیست ، توضیح نخواهم داد

آموزش در عملکرد سنتی خود، بر اساس . است» یادگیري«نافی و ناقض » یاد دهی«می دهد و مؤید آن است که 

این شیوه در گذشته به دلیل عدم گستردگی دانش، معلم را تنها منبع تصور . استوار است» گرفتن«و » دادن «

افزایش حجم لیکن با .می کرد که نقش عمده وي در یاددادن و انتقال دادن اطالعات به فراگیران خالصه می شد 

شگفت آور دانش درعصر حاضر ، شیوه یاددهی و انتقال مفاهیم از جانب فردي دانا و توانا به فراگیران، مصداق 

این گذر مستلزم آن است . ضرورت می یابد » یادگیري«به » یاد دهی«از این رو تحول و تبدیل . پیدا نمی کند 

اید به فرد بیاموزد که اطالعات را از کجا بیابد ؟ چگونه مطالعه آموزش و پرورش ب. که فرد شیوه آموختن را بیاموزد

کند؟ چگونه دسته بندي و طبقه بندي مجدد نماید؟ صحت آن را بسنجد؟ چگونه از امر عینی به مجرد و از مجرد 

آن  به عین رجعت کند؟ چگونه مسائل را در جهت تازه اي بنگرد و چگونه به خود بیاموزاند؟بدین ترتیب فرد بدون

دیگر پذیرنده صرف مطالب . که از تعلیم گرفتن باز ایستد، از صورت مفعول خارج و به فاعل مبدل می شود 

نیست، بلکه خود در فرآیند یادگیري، به صورت فعال، دخل و تصرف می کند و بر شیوه یادگرفتن خود، استیال 

در آینده بی سواد کسی نیست «در نتیجه، . چنین چشم اندازي، ضرورت اجتناب ناپذیر عصر فعلی است. می یابد

آموزش متکی بر انتقال صرف .»که نمی تواند بخواند، بلکه کسی است که یاد نگرفته است که چگونه یادبگیرد 

یادگیري چگونه «محتوا و موضوعات ثابت، دیگر مناسب حال و آینده نیست، آنچه بیش از همه مورد نیازاست 

ه روح یادگیري مداوم را شکل می دهد ، می تواند امکان سازگاري فرد را با است این موضوع ک» 24 یادگرفتن

» مفعول«مدارس آینده باید دانش آموزان را از صورت «بدین دلیل، . دگرگونی هاي سریع آینده ممکن سازد

 « تربیت و تعلیم به باید » دیگران « تربیت و تعلیم …آموزش خویش مبدل سازد » فاعل«بیرون آورده و به 

 به علمی انقالب آینده هاي دهه در که است اي مسئله دشوارترین ، بنیادي دگرگونی این ، شود مبدل » خویشتن

انش د به باید آموزشی نظام). 124: 1356 دیگران، و پتروفسکی( » شود می مطرح پرورش و آموزش براي ویژه

نحوه اندیشیدن به مراتب مهم تر از حفظ . بیندیشند » چه«بیندیشند نه اینکه » چگونه«آموزان بیاموزاند که 

اندیشیدن اگر چه یک فعالیت ذهنی است که از سرشت آدمی برمی خیزد، ولی چگونه . کردن اندیشه ها است 

فرایند، به معناي کاهش نقش معلمان نیست، البته این . اندیشیدن ، عملی است که نیازمند هدایت و تربیت است

معلم علم را نمی آفریند ، بلکه کارگزار ارتباط است و میان . وظیفه معلم، وظیفه قابله است«به بیان سقراط 

کار اساسی وي آن است که به شاگرد . شاگرد و سرچشمه هاي خالقیت به منزله میانجی عمل می کند 
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با چنین ).  49: 1374 استووروجیمز(» اردکه مدخل روشنگري او استبفهماندکه در درون خود نیرویی د

فعلی که گرفتار آن آمده و متکی بر » 25نتیجه محوري« رویکردي می توان امیدوار بود که نظام آموزشی از 

 .است هدایت شود» شیوه یادگرفتن«که متکی بر » 26فرآیند محوري«است ، به » یاددهی«

 اي تدریستحول در روش ه:راهکار دوم 

مؤثرترین و کارسازترین مؤلفه نظام تعلیم و تربیت ، معلم یا همان کارگزار اصلی و حقیقی است که عملکرد و 

به عبارتی تعلیم و تربیت ، اساساً . کنش وي بیش از هر چیز در روش هاي یاد دهی یادگیري متجلی می شود

هاي تدریس است که نحوه تعامل و شیوه به  است و روش» دانش آموز«و » معلم«تعامل دو قطب سیال یعنی 

از روش هاي تدریس، تقسیم بندي هاي گوناگون .کارگیري امکانات و شرایط محیطی را آماده و تسهیل می کند 

. مانند روش مستقیم و غیر مستقیم، روش هاي فعال و غیر فعال، روش هاي سنتی و جدید. ارایه شده است

و رواج روش هاي تقریري که دانش آموزان را به فعل پذیري و پاسخ مداري  عمومیت شیوه هاي سنتی در تدریس

اندیشمند تربیتی معاصر، از 27 پائولوفریر. سوق دهد، مورد نقد و انتقاد صاحب نظران تربیتی قرار گرفته است

 :به عقیده وي در این نوع تربیت. استفاده می کند» نظام آموزشی بانکی«تمثیل 

معلم . 3معلم فکر می کند و شاگردان پیرو تفکر معلم هستند . 2و شاگردان آموزنده می شوند معلم می آموزاند .1

. 5معلم فاعل مطلق و شاگردان مفعول محض هستند . 4صحبت می کند و شاگردان با فروتنی گوش می دهند 

ه چیز می داند و معلم هم. 6معلم برمی گزیند و گزیده خود را تحمیل می کند و شاگردان همداستانی می کنند

تماشاگر است نه آفریننده، او ) یادگیرنده (به عالوه در آموزش به شیوه بانکی، فراگیر. شاگردان هیچ نمی دانند

بیشتر مالک آگاهی است تا خالق آن  ماهیت این گونه روش منجر به گونه اي از تربیت می شود که نه تنها نمی 

ی فرد و اجتماع دانست، بلکه آثار تخریبی عمیق از خود به جاي می توان آن را در خدمت جریان رشد و بالندگ

را ارائه می دهد، در این روش ضمن وجود » حل مسئله«به جاي آن، روش » فریر«). 1374مهر محمدي، (گذارد 

تعامل بین معلم و فراگیر، به موجودیت وي در جریان یادگیري بها می دهد و معلم صرفاً کسی نیست که تأثیر 

در جریان یادگیري مشارکت ) معلم و دانش آموز (عالوه برآن هر دو. گذارد، بلکه خود نیز تأثیر می پذیرد می

دیوئی نیز، برتربیت سنتی که روش آن مبتنی بر نقش اصلی معلم و . )1377بهان وهولمز(داشته و مسئول هستند 

حه روي گرامافون می داند که آنچه بر جذب آن از سوي دانش آموز است خرده گرفته و این روش را همانند صف

. دارد» فعالیت«، تأکید بر»مدرسه آزمایشگاهی«وي در . روي آن ضبط شده با فشار یک دگمه پس داده می شود

ماهیت یادگیري مداوم، می طلبد که راه هاي متنوع یادگیري مورد تشویق قرار گیرد و امکان فعالیت و درگیر 

» روش حل مسئله«این از دیدگاه هاي دیوئی است دیدگاهی که بر . ش فراهم آوردشدن فراگیر را با موضوع آموز

هدف عمده در این روش پرورش اذهانی انعطاف پذیر و هوشمند است، نه فراهم کردن، حفظ کردن . تاکید دارد

سه، اگر شاگردان در زمان اشتغال به تحصیل در مدر«پرسش اساسی این است . دانش وکسب راه حل هاي آماده

ري هاي خود را تداوم بخشند ویادگی» شیوه فکرکردن را نیاموزند، چگونه می توانند به یادگیري ادامه دهند

                                                           
25 . Process - Oriented 
26 Product - Oriented 
27Paolou Ferrir  



  

 

 هشتمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه آموزش و یادگیري مداوم 

 چمران اهواز دانشگاه شهید

 1395اسفند  5و  4

 

1436 

 

بررسی فعال پایدار و دقیق هر «تفکر، نقطه شروع فعالیت و آموزش است و تفکر منطقی . )1373هلسون وروال(

همان (» ... ایج بیشتري از آن به دست می دهدعقیده و دانشی در سایه دالیلی است که آن را تأیید می کند و نت

 )5: ماخذ 

براي نیل به اهداف یادگیري مداوم ، ما به یک تحول اساسی و جدي در روش هاي تدریس که مبتنی بر تعامل 

تفکر «نویسندگان کتاب ارزشمند » .کالس درس باید مرکز تفکر باشد«. بین معلم و دانش آمور باشد، نیاز داریم

ر فصولی ازکتاب ، به طور مبسوط به برخی از رهنمودهایی که مبنایی براي پرورش تفکر و روش حل د» منطقی 

 جواب …آموزش روش تفکر، مهم تر از آموزش حقایق معین است «: مسئله در کالس درس است، پرداخته اند 

ب دانش آموز انجام بلکه آنچه معلم پس از شنیدن جوا ندارد بیشتري تربیتی ارزش غلط جواب به نسبت صحیح

 اعتماد … نیست کردن موافقت معناي به کردن فکر واژه …می دهد ، جنبه تربیتی داشته و تعیین کننده است 

 که کند حاصل اطمینان باید فراگیر دارد، وجود خطا باشد پرسش جا هر است، اساسی امري تفکر جریان در

 دانش جانب از دریافتی معناي که شود می کامل زمانی تفکر …م، مسئله ساز نخواهد بود معل با نظرش اختالف

 )199-210:  ماخذ همان( »گیرد قرار کنکاش و آزمایش معرض در ، آموز

 :مداوم ضرورت مشارکت فراگیر در ساختارهاي آموزش

. دارند، امور عملی در زمینه پشتیبانی و اجرا قرار دیجیتالیوراي این رهیافت هاي مفهومی نسبت به آموزش سواد 

کشورهایی که در آن ها نظام هاي آموزشی متمرکز حاکم است، قادرند برنامه هاي درسی را اجباري سازند و بر 

با این حال، در سایر مناطق که داراي نواحی پراکنده و تقسیمات منطقه اي هستند، تالش . آن ها نظارت کنند

ایالت در آمریکا  50(ا موانع جدي روبه رو می شود براي سازمان دهی برنامه هاي سوادآموزي منسجم و فراگیر ب

ها در پژوهشگران، دست اندرکاران و ارزیاب). هاي جداگانه استناحیه آموزشی با مدیریت15000شامل بیش از 

سراسر جهان از جمله در ایاالت متحده، بریتانیا و کشورهاي آمریکاي التین از توسعه دهندگان برنامه آموزشِ 

 را سرمشق قرار دهند؛ ) کانادا(مصرانه می خواهند که نواحی دیگر مانند غرب استرالیا و اونتادیو  دیجیتالیسواد

بسیار سازمان یافته اي را در همۀ مراحل آموزش اجباري  دیجیتالیها برنامه هاي درسی یعنی مناطقی که در آن

به  دیجیتالیاگر قرار است مطالعات سواد). 1994، 30؛ دیکسون1992، 29، بورت و ساوینو28بازالگت(ساخته اند 

ها را تأیید و پشتیبانی بقاي خود ادامه دهند و رشد پیدا کنند، مدیران نظامهاي آموزشی و یکایک مدارس باید آن

و در هر زمان و مکان امکان دسترسی دانش آموزان  با کاربران را به رایانه فراهم سازد و بتواند معناي  . کنند

. ها نباید به طور کامل به ابتکار و انرژي آموزگاران تک افتاده وابسته باشندآنوم را تداعی سازد و آموزش مدا

تجربه اي که تا به امروز در سراسر جهان به دست آمده نشان دهندة آن است که تنها به دشواري می توان به ارائه 

را می توان به  دیجیتالیاي جداگانه سواد بااین حال، بخش ه. به صورتی جداگانه پرداخت دیجیتالیموضوعات 

این گزینه گرچه کامالً مطلوب نیست، اما با مقاومت . شکلی کارآمد در دوره ها و برنامه هاي درسی موجود گنجاند

 .کمتري در برابر برنامه ریزي و به کارگیري کادرهاي شایسته روبه رو می شود

                                                           
28 Bazalget 
29 Bort& Savino 
30 Dikson 
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  :نتیجه گیري

 براي این که موفق شود، باید براساس مشارکت آموزگاران، مدیران،  دیجیتالییک برنامه درسی آموزشِ سواد

. متخصصان و والدینی تدوین شود که الزم است همراه با یکدیگر آن را در یک فرآیند آموزشی نظام مند بگنجانند

تکنولوژي نباید صرفاً یک ماده درسی فرعی یا یک درس اختیاري تصادفی باشد و همچنین  دیجیتالیمطالعات 

نباید صرفاً به عنوان یک ابزار یا یک وسیله کمک آموزشی براي تدریس سایر مواد درسی مورد استفاده  دیجیتالی

این امر به معناي ایجاد مطالعاتی است که با سطوح متوالی رشد شناختی شرکت کنندگان متناسب . قرار گیرد

این امر همچنین به معناي تداوم . ار داشته باشدباشد و برمبناي یافته هاي پژوهشی آموزشی و رفتاري قر

 .مطالعات و گنجاندن آن ها در سطوح تحصیلی متوالی طی سالهاي تحصیل است

ما نمی توانیم . انگشت می گذارند دیجیتالیپروژه ها در سراسر جهان بر نیاز به آموزش آموزگاران براي آموزش 

خاص در کالس هاي درس  دیجیتالیها و مواد و به کارگیري روش دیجیتالیتوانش در زمینه ادغام مؤثر مطالعات 

آموزگاران باید از پشتیبانی اداري براي ثبت نام در کارگاه هاي آموزشی فراگیر جهت مطالعه . را مفروض بگیریم

از فرصت هاي آنان باید . پدیده رسانه ها و منابع مربوطه و نیز استفاده از مواد الزم براي پشتیبانی برخوردار باشند

زمان بندي شده برخوردار باشند تا همراه با همکارانشان به یادگیري روش هاي مؤثر و پیچیده براي آموزش 

آنان نیاز دارند که از بار تدریس شان کاسته شود تا وقت کافی براي . انتقادي بپردازند دیجیتالیمهارت هاي 

رتبط با رسانه ها، پیدا درسی سنتی و آماده سازي مواد م در مواد دیجیتالیکسب مهارت در زمینۀ گنجاندن سواد 

» زنده«عمدتاً بر محیط خانه و تعامل میان اعضاي خانواده به عنوان بافت  ویزه بسیاري از پروژه ها؛ به. کنند

بسیاري از پروژه ها تالش هاي خود را عمدتاً و یا حتی به طور . چگونگی مصرف رسانه هاي جمعی تمرکز دارند

ل متوجه والدین می کنند و به برپایی کارگاه هاي آموزشی می پردازند، از طریق این کارگاهها والدین می کام

مواد چاپی اکثر پروژه ها می توانند به وسیله والدین نیز . را به فرزندان خود منتقل کنند دیجیتالیتوانند سواد

ه فرزندانشان می توانند از این وسایل کمک آموزشی همانند آموزگاران مورد استفاده قرار گیرند؛ والدین به همرا

  .که براي تناسب با هر یک از مراحل رشد شناختی جوانان تطبیق پیدا می کنند، بهره ببرند

  

  : و ماخذ  منابع

     پایان »تعاملی هاي رسانه از استفاده در آن نقش و اي رسانه سواد میزان«)1389 (پرستو پور، ایران 

 تهران طباطبایی عالمه دانشگاه اجتماعی علوم دانشکده ارشد کارشناسی نامه

  ،پایان . راهکارهاي افزایش سهم سواد رسانه اي در سبد فرهنگی خانواده ایرانی) 1385(صدیق بنا ، اکبر 

 .دانشگاه شیرازارشد کارشناسی نامه

 و روانشناسی: محورمجله سوال تربیت و تعلیم عملی و نظري ابعاد بررسی) 1374(محمدي،محمود؛ مهر 

 )76 تا 63 از -  صفحه( 54 شماره» ) تهران دانشگاه(تربیتی علوم
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 ،داود ترجمه.  توسعه حال در کشورهاي در ارتباطی جدید هاي-تکنولوژي. اومانا روال، جریس؛ هنسون 

 .1373 ها، رسانه تحقیقات و مطالعات مرکز اسالمی، ارشاد و فرهنگ وزارت:  تهران.  حیدري

  

 2 .تهران.  مرداد جعفر و آذرخش مجید ترجمه.  اطالعات تکنولوژي با آشنایی.  دیانا هولمز، بهان،کیت؛ :

 .1377 ،)سمت( ها دانشگاه انسانی علوم کتب تدوین و مطالعه سازمان

  

 3 .،اصغر و بیگـی نجف رضا تـرجمه.  سوم جهـان در اطالعات تکنولوژي. جیمـز ویلیام استـوور 

 .1375 اسالمی، آزاد دانشگاه:  تهران.  زاده-صرافی

    ؛ ترجمه عباس  «تفکر جانبی ، فن آموزي جدید در مدیریت ذهنی«؛ )  1380( دوبونو ،ادوارد

  بشارتیان، شرکت چاپ قدس

   ؛ ترجمه مهدي مجرزاده کرمانی ، مؤسسه »، نیروي بیکران 2سوي کامیابی  به« ؛) 1384( رابینز،آنتونی

  فرهنگی راه بین

  مؤسسه انتشارات آگاه» روانشناسی پرورشی،یادگیري و آموزش « ؛ )  1379( سیف ، علی اکبر ،  

  تفکر برتر رویکرد فلسفی ، دینی و روانشناختی به تفکر و کارکرهاي آن «؛   )1381( شرفی ، محمد رضا

 در 

  رمدیریت طرح فناوري اطالعات وارتباطات درآموزش وپرورش،  انتشارات دفت،عبدالحسین  ،نفیسی

 .1381. تهران. وزارت آموزش وپرورش ICT توسعه

  تفکر منطقی روش تعلیم و تربیت « ؛  )1380( اسمیت ، فلیپ . ژ _هولفیش ، گوردون   
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  پوپر)معرفت شناسی تکاملی ( ابطال پذیريدر نظریه  العمر دامامبانی وپیش فرضهاي یادگیري م

  2پروانه ولوي ،1 فریدون شکیبا نیا

  چکیده

هدف از این مقاله، تحلیل مبانی یا پیش فرضهاي یادگیري مادام العمر در نظریه معرفت شناسی  تکاملی پوپر می 

به نظر ما یکی از وظایف کلیدي فلسفه تعلیم وتربیت شامل پژوهش در مبانی تعلیم وتربیت،به عبارتی  .باشد

تحلیل نظامند وارزیابی انتقادي آراء بنیادي والگوهاي مفهومی است که که به طور ضمنی  نظریه وعمل تربیت را 

گامهاي متوالی پژوهش مبانی .است روش به کارگرفته شده در این مقاله روش پژوهش مبانی.هدایت می کنند 

مرحله اول مستلزم توصیف وتحلیل مواد .نقادي مبنایی وتوجیه-3تحلیل مبنایی-2تحلیل مادي- 1:عبارتند از

گام دوم بر گام اول مبتنی .ومحتواي مربوط یا برگرفته از عمل تربیت،متون درسی،یا نظریه ي مورد بحث است

گام سوم شامل به چالش .فرضها یا مبانی آغاز می کنیم در این مرحله جستجو را براي پیش.است

براساس نظریه ابطال پذیري پوپر،آدمی از طریق رد وابطال یک نظریه . کشیدن،بازاندیشی،نقد وتوجیه آنهاست

کشف وحل مسائل جدید منجر به پیشرفت .وکنار گذاشتن خطاها سعی می کند دانش خود را گسترش دهد

بر مبناي نظریه پوپر می توان مبانی یا پیش فرضهاي .جهت تقرب به حقیقت می شود،توسعه وتکامل معرفت در 

هیچ کس مصون از خطا .هستی درحال تغییر،تحول وتکامل است: زیر را براي یادگیري مداوم تصور کرد 

عقل .ماباید همواره در پی کشف وحذف خطاهاي خود برآییم.شناخت پایدار ومعرفت یقینی ناممکن است.نیست

د نظر مستمر به حقیقت ی تواند با رویکردي انتقَادي به نقد آن خطاها پرداخته و با یافتن آنها و اصالح و تجدیم

  .نزدیک شویم

  ، پوپرمادام العمر، ابطال پذیريیادگیري مبانی، :واژه هاي کلیدي

   

                                                           
نویسنده (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ایذه دانشجوي دکتري فلسفه تعلیم و تربیت ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،  - 1

    f.shakibania2000@gmail.com )مسئول

  
  دانشگاه شهید چمران اهواز،گروه علوم تربیتی - 2
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  مقدمه

نهاد آدمی و کشاندن او بـه سـوي   اگر تربیت را فرایندي مداوم وجامع  درجهت شکوفا شدن استعدادهاي نهفته در 

ارزشهاي واالي انسانی  بدانیم،چنان که آنها را بفهمد،بپذیر،دوست بدارد و به کار آورد؛بدینسان ، تحـول آدمـی زاده   

واین چگونگی نه تنها درباره ي فرد،بلکه دربـاره ي  .به انسان،در گرو تربیت یعنی رو کردن به ارزشهاي حقیقی است

زیرا جامعه نیز،تنها آنگاه در راه تکامـل خواهـد بود،کـه بـه ارزشـهاي      .انحطاط آن نیز درست استجامعه وتکامل یا 

حقیقی رو کند؛و هرگاه همتش سستی گیرد و ازارزشهاي راسـتین روي بـر تابـد و دلبسـته ي ارزشـهاي دروغـین       

دگیري بـه فراینـد ایجـاد    یـا .یکی از عناصر تربیت یادگیري است).20:1392نقیب زاده، (شود،به انحطاط می گراید

یادگیري بـه  ).28:1387سیف،(تغییرات نسبتاًرپایدار در رفتار یا توان رفتاري که حاصل  تجربه است گفته می شود

کمک می کند تا خود را با محیط در حال تغییر سازگار نماید،وبراي این منظور باید با محـیط خـود   ) ارگانیسم(فرد

ابع ارضا وخطر همواره در حال تغییرند،و بنا بر این اگرسـازگاري فـرد بـا محـیط     من.بپردازد) تعامل(به کنش متقابل

 یـادگیري  ).50:1390نهـان، هرگ.آر.السـون،بی .میتیو اچ(نیز پویا نباشد،وي نخواهد توانست به زندگی خود ادامه دهد

عصـر اطالعـات    هر فرد براي اینکه بتواند بـه حیـات فـردي و اجتمـاعی خـود در     . فرایندي مداوم  وتدریجی است

وارتباطات ادامه دهد ،باید بتواند با محیط زندگی خود کـه اکنـون دهکـده ي جهـانی نامیـده مـی شـود،به تعامـل         

یادگیري مداوم ابزار سازگاري فرد با محیط در حال تغییر و راهی براي ارضاي حس کنجکـاوي بشـر بـراي    .بپردازد

یري پوپر،آدمی از طریـق رد وابطـال یـک نظریـه وکنـار      براساس نظریه ابطال پذ.دانستن وکشف رموز هستی است

کشف وحل مسائل جدیـد منجـر بـه پیشـرفت ،توسـعه      .گذاشتن خطاها سعی می کند دانش خود را گسترش دهد

هدف از این مقاله تحلیل مبـانی یـا پـیش فرضـهاي یـادگیري      .وتکامل معرفت در جهت تقرب به حقیقت می شود

  .پوپر می باشد ريعمر در نظریه ابطال پذیمادام ال

  یادگیري مادام العمر

در آداب و .ایده ي یادگیري مداوم اساساً به تاریخ آموزشی همه ي کشورها بر می گـردد وایـده ي جدیـدي نیسـت    

رسوم چین یا در آیین بودا ،در چارچوب فلسـفه یونـان و یـا اینکـه در روح دوره ي رنسـانس اروپـا وجـود داشـته         

یادگیري مداوم اصطالحی است که از سوي یونسـکو طـرح ودر   ).6:1926لیندمان،(تتمام زندگی یادگیري اس.است

از نظر اصطالحی ومفهـومی تغییـرات زیـادي کـرده اسـت ودر هـر دوره داراي اهـداف         1990تا1940طول زمان،از

تحـت عنـوان آمـوزش دایمـی یـا      1960تحـت عنـوان آمـوزش بزرگسـاالن ،    1950تـا  1940از.خاصی بـوده اسـت   

دام تـا اکنـون تحـت عنـوان یـادگیري مـا       1990به آموزش مدام العمر تغییر کـرد؛و از سـال   1980تا1970پایدار،از

ارائه و استفاده از فرصتهاي یادگیري رسـمی وغیـر رسـمی    : ؛وعبارت است از)5:2013والس،(العمرمطرح شده است

از بـراي اشـتغال ورضـایت    در سراسر زندگی افرد در جهت ترویج، توسعه وبهبود مستمر دانش ومهارتهاي مورد نیـ 
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بـه  »یـادگیري  «استفاده از .یادگیري غیره رسمی پایه واساس یادگیري مادام العمر است ).2012جارویس،(شخصی

تحول انقالب گونه اي است که زمینه ي بروز خالقیت ها وتعمیم خود گستري بر اساس لذت رفع »آموزش «جاي 

  ).9:1387افضل نیا،(اد به معناي کالن آن آغاز کرده استنیاز دانشی را در جهت نیل به اهداف ارتقاي سو

 بـراي  یادگیري و آموزش.فراهم می کند افراد براي را یادگیري منابع به دسترسی امکان مطلوب آموزشی نظام یک

 و اهـداف .)10:1388ابـراهیم زاده و داوودي، (اسـت  ضـروري  اجتمـاع  و افـراد  زندگی کیفی سطح ارتقاي گسترش

 تغییـر  فراینـد  تحـت  مـداوم  آمـوزش  مفهـوم .اسـت  زندگی در رشد مختلف مراحل بر منطبق مداوم آموزش اشکال

 نیازهـاي  ارضـاي  و مسـائل  حـل  امکان مداوم یادگیري.دهد می پوشش را زندگی پایان تا تولد از و قرار دارد مداوم

آموزش و یادگیري مـداوم برنامـه اي اسـت بـراي پاسـخ گـویی بـه         .کند می فراهم زندگی طول در را جامعه افراد

این مسأله ایجاب می کنـد کـه آمـوزش    . در هم تنیده شدن ارتباطات است نیازهاي بشر در عصر انفجار اطالعات و

به یک دوره مشخص از زندگی افراد محدود نشود و به جاي تمرکز بر یادگیري و آموزش در یـک برهـه از زنـدگی،    

بر همین اساس نیز باید امکانات آمـوزش و یـادگیري در سرتاسـر    . م زندگی به آموزش و یادگیري توجه شوددر تما

عمر انسان فراهم باشد تا متناسب و در با تغییرات روزمره زندگی و پیشرفت هاي مختلف علمی، صـنعتی و غیـره و   

  .)22:1390ابراهیم زاده ،( همراه و مطابق با آن با شرایط جدید ارتقاء یابد

 1988 اعالمیـۀ  را مـیالدي  یکـم  و بیسـت  قـرن  در ور پیش سالهاي یعنی ،هآیند ي دنیا در تربیت و تعلیم ماهیت 

 و آمـوزش  از بـدیهی  و معقـول  تصـویر  کنفـرانس  این در. است ساخته روشن استرالیا ملبورن در یونسکو کنفرانس

 تربیـت  و تعلـیم  براي کنفرانس این گزارش در.است شده ارائه چالشها، و مشکالت رفع طالیی کلید عنوا به پرورش

) ب تن،دانسـ  بـراي  یـادگیري ) الف: از عبارتند که شده گرفته نظر در هدف یا اصل ستون، چهار یکم و بیست قرن

 اسـت  ایـن  اصلی فرض پیش. زیستن باهم براي یادگیري) د زیستن، براي یادگیري) ج دادن، انجام براي یادگیري

 و مشـکالت  از بسـیاري  جلوي تواند می آنها به نمودن عمل براي الزم تمهیدات انجام و اصل چهار این به توجه که

. بیانجامـد  جهـانی  و ملـی  سـطح  در آن رشـد  و اجتمـاعی  امنیـت  ایجاد به نتیجه در و بگیرد را اجتماعی تهدیدات

 محـیط  بتوانـد  کـه  بگیرد، یاد و بیندیشد که است انسانی تربیت مداوم، یادگیري و آموزش حقیقی ماهیت بنابراین

ـ  مهارتهـا،  رشـد بـه   پیوسـته  انسـان  تـا  کند فراهم را اي زمینه و دهد قرار پرسش و نقد مورد را خود  و هـا  اییتوان

  .دهد ادامه زندگی در خود هاي شایستگی

پیشـرفت ،توسـعه   کشف وحل مسائل جدیـد منجـر بـه    .است مداوم و پیوسته زندگی جریان مانند یادگیري فرایند

هدف از این مقاله، تحلیل مبانی یـا پـیش فرضـهاي یـادگیري     .وتکامل معرفت در جهت تقرب به حقیقت می شود

  .مادام العمر در نظریه معرفت شناسی  تکاملی پوپر می باشد
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  روش پژوهش

عبـارتی تحلیـل    به نظر ما یکی از وظایف کلیدي فلسفه تعلیم وتربیت شامل پـژوهش در مبـانی تعلـیم وتربیت،بـه    

نظامند وارزیابی انتقادي آراء بنیادي والگوهاي مفهومی است که به طور ضمنی  نظریه وعمل تربیت را هدایت مـی  

روش بــه کارگرفتــه شــده در ایـن مقالــه روش پــژوهش مبــانی  ). 1: 1394گراســنیک و ووتــر ون هـافتن، (د کننـ 

مرحلـه اول  .نقادي مبنایی وتوجیه-3تحلیل مبنایی-2يتحلیل ماد-1:گامهاي متوالی پژوهش مبانی عبارتند از.است

مستلزم توصیف وتحلیل مواد ومحتواي مربوط یا برگرفتـه از عمـل تربیـت،متون درسـی،یا نظریـه ي مـورد بحـث        

گـام سـوم   .در این مرحله جستجو را براي پیش فرضها یا مبانی آغاز می کنیم.گام دوم بر گام اول مبتنی است.است

روشـها ونتیجـه هـاي تحلیـل مبنـایی بایـد شـفاف بیـان         .دن،بازاندیشی،نقد وتوجیه آنهاسـت شامل به چالش کشی

  ).1394کلس،به نقل از پاك سرشت،(شوند؛براي هر گونه نقد مبتنی بر تحلیل بابد دالیل ارائه گردد

  ویادگیري مادام العمر نظریه ابطال پذیري پوپر

در بین جوامع متمدن بشري،انسانها بـراي کشـف حقیقـت    از قدیم االیام ،به خصوص پس ازپیدایش تفکر منطقی 

البته گمانه زنی یا فرضیه سازي در قـدیم حتـی   .وپی بردن به علل رویدادهاي جهان واقع به گمانه زنی پرداخته اند

بـا پیـدایش رنسـانس وتحـوالت فکـري      . تا فرارسیدن قرن هفدهم در شرایط متفـاوتی صـورت مـی گرفتـه اسـت     

در این دوره با پدید آمدن دو خـط فکـري متفـاوت    .،فرضیه سازي وارد مرحله ي تازه اي شدوفرهنگی متعاقب آن 

فرانسـیس بـیکن   .یعنی تجربه گرایی در بریتانیا وعقلگرایی در اروپا ،زمینه ي پیدایش ورواج روش علمی پدید آمـد 

ـ )  empiricism(بنیانگذار خط فکري تجربه گرایی ده از قـرون وسـطی   ومخالف سرسخت روش قیاسی به ارث مان

اندیشمندانی همچون جـان الك،دیویـدهیوم وجـان    .(ومنادي ومبلغ روش استقراء بر پایه تجربه گرایی جدید است

بـه بـاور اوتنهـا باکـاربرد روش اسـتقرایی کـه متضـمن طـرح         .)استوارت میل درزمره پیروان او به حساب آمده انـد 

پـاك   (کشف حقیقت نائل آمـد ز آن می باشدمی توان به پرسشهاي دقیق ومخاطب قرار دادن طبیعت واخذ پاسخ ا

تجربه گرایی بیکنی که در نزد الك توسعه یافت،در دسـت دیویـد هیـوم دسـتخوش تحول،بلکـه      ).6:1379سرشت،

هیوم  همچون الك معرفت ریاضی را قطعی تلقی کرد امابرخالف بیکن و تاحدود کمتري الك،قطعیـت  .بحران شد

هیـوم در تحلیلهـاي خـود بـه ایـن نتیجـه       .استقراء است مورد تردید شدید قـرار داد معرفت تجربی را که محصول 

بـه عقیـده او، مـی    .قطعی و ضروري نیست )که قیاسی است(رسیدکه استدالل استقرایی ،برخالف استدالل ریاضی 

حتجـاج مـی   هیوم ا. توان در نتایج استداللهاي استقرایی بی آن که شخص ضروتاً دچار تناقض شودتردید روا داشت

کند که آن رابطه ي ضروري که بین مقدمات قضایاي ریاضی ونتایج آنهـا قابـل تصوراسـت، بـین مقـدمات ونتـایج       

وي درواقع کارایی واعتبار استقراء و معرفت استقرایی را براي پیش بینـی آینـده   .گزاره هاي تجربی یافت نمی شود

  ). 8:1379پاك سرشت،(وبالطبع پیش بینی هاي علمی مردود انگاشت
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در نزد کسانی که روش قیاسی واستقرایی را لزوماً متضاد نیا فته انـد، ایـن دو روش یعنـی در واقـع تجربـه گرایـی       

قیاسی را کـه امـروز محـور روش علمـی      -بیکنی وعقل گرایی دکارتی با هم تلفیق یافته و روش معروف فرضیه اي

پیدا است ،کلمه ي فرضیه اي مبـین وجـه اسـتقرایی،و    چنان که از عنوان این روش .تلقی می شودتشکیل داده اند

اما در نزد آنانی که به تشکیک هیوم دربـاره غیـر قابـل پـیش     .واژه ي قیاسی گویاي وجه عقالنی روش علمی است

بینی بودن آینده بها داده اند که عمدتاً صاحب نظران فلسفه ي علم ومتخصصـان روشـهاي علمـی مـی باشـند بـر       

می توان گفت راه حل هاي ارایـه  .  براي خروج از این بن بست اختالف نظرهایی بروز کرده استیافتن راه چاره اي 

نمایندگان بزرگ این دو دیدگاه یاموضع تا جایی که به پژوهشـهاي علـوم   .شده قابل تأویل به دو دیدگاه عمده است

وپر استدالل اسـتقرایی را کـار سـاز    کارل پ.تربیتی و رفتاري مربوط می شود عبارتند از هانس رایشنباخ وکارل پوپر

وي مخصوصـاً شـیوه ي   .نیافته ، چاره را در اعمال روش قیاسی ،یا به عبارت دقیق تر،استنباطی گرایی دانسته است

پـاك  (ابداعی خود یعنی بهره گیـري از ابطـال پـذیري را بـراي محـک زدن نظریـه هـا قویـاً توصـیه کـرده اسـت           

  ).24:1379سرشت،

بـر اسـاس نظریـه ي دارویـن ،گونـه      .تکاملی پوپر از نظریه تکاملی داروین ریشه گرفته است نظریه معرفت شناسی

این گونه ها با سازگاري نسبت به محیط شانس بیشـتري بـراي زنـده بـودن     .هاي زیستی با گذر زمان تکامل میابند

اومعتقـد اسـت   ).81:1384پـوپر، (به نظر پوپر سازگاري با محیط از ابتکار مخلوقـات زنـده اسـت   ).1383پوپر،(دارند

عـالوه  ).1384پـوپر، (جانداران ازطریق انطباق پذیري با محیط می توانند معرفت خود را نسبت به آن افزایش دهند

بر اساس .بر نظریه ي تکامل داروین فلسفه نقدي کانت نیز سهم قابل توجهی در دیدگاه معرفت شناختی پوپر دارد

از طریق ادراك حسی نمـی توانـد بـه شـناخت برسـد، بلکـه بـه کسـب         نظریه ي معرفت شناسی کانت انسان تنها 

کانت این نوع معرفت را معرفت پیشینی مـی نامنـد ومعتقـد اسـت کـه      .معرفت به کمک تفکر وتعقل نایل می شود

با وجود این ،پوپر کسب معرفت از طریق ادراك حسـی را ردمـی کنـد وکـل     .ادراك حسی بر بنیاد آن استوار است

به نظر او آدمی همچون سایر جانداران تنهااز طریق حدس هـا وفرضـیه هـاي خـود     .پیشینی میخواند معرفت را نیز

بنا براین ،در حالی که کانت معرفت پیشینی را پـیش شـرط ضـروري بـراي ادراك     .می تواند به شناخت دست یابد

معرفـت در گـرو آزمـون    حسی میداند،پوپر آن را یک فرضیه یا حدسی می پندارد وبر این باور است کـه ریشـه ي   

پوپر دیدگاه تجربه گرایانی چون الك و بـیکن کـه حصـول معرفـت را از     ).1383پوپر،(فرضیه ها وحذف خطاهاست

طریق تجربه ومشاهده ممکن می دانستند وبه هیچ چیز جز تجربه ومشاهده اعتماد نداشتند را نقد می کنـد وبـراي   

در سـنت  . عرفت ودانش نه بر استقراء ،بلکه بر قیـاس قـرار دارد  حل مسأله هیوم می کوشد تا نشان دهد که بنیاد م

پـوپر  .فلسفی غرب هیوم نخستین کسی بود که نشان داد تأکید بر استقراء بنیاد هر علم مطمئنی را ویران می سازد

در نقد این نظریه می کوشد تا نشان دهد که شناخت جانداران با کشف یک مسـأله آغـاز مـی شـود، نـه بـا ادراك       

به نظر ایـن دسـته از   .پوپر  همچنین نظریه معرفت شناسی پوزیتیویست ها را مورد نقد قرار داد).1384پوپر،(یحس
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فیلسوفان ،یک معرفت مطمئن معرفتی است که از طریق مشاهده و آزمایش به دست آمده باشد ومطابق باآن یـک  

از این رو ،آن دسته از دانـش هـا و گـزاره    .گزاره معرفت بخش، گزاره اي است که قابل آزمون به طریق تجربی باشد

هاي ما که راه به تجربه ندارند واز طریق آزمون نتوان به اثبـات صـدق وکذبشـان اقـدام کرد،فاقـد معنـی بودنـد و        

،اما پوپر معتقد است کـه نظریـه هـا از نظـر تجربـی قابـل اثبـات نیسـتند؛زیرا ارایـه          )1383خرم شاهی،(مهمل اند

ر اثبات یک نظریه هرگز قادر نیست که اطمینان الزم بـراي بـاور قطعـی بـه آن را فـراهم      استقرایی صدها نمونه د

اگر چه پوپر می پذیرد کـه  .در حالی که از لحاظ منطقی آوردن یک نمونه خالف براي رد آن نظریه کافی است.آورد

ایگزین اثبات پذیري آنهـا مـی   از این رو،پوپر ایده ابطال پذیري نظریه ها را ج.این رد نیز قطعی نیست ونخواهد بود

  ).1384پوپر،(کند واحکام پوزیتیویستی را بی بنیاد می خواند

بنا به نظر پوپر، فعالیت علمی ، آن طور که غالبا ادعا می شود، با مشاهده تجربی آغـاز نمـی شـود ، بلکـه بـا یـک        

. دانشمندان چـه مشـاهداتی را انجـام دهنـد    بنابراین ، براي پوپر، مسایل تعیین می کنند که . آغاز می گرددمسئله 

در  ).46:1963پـوپر، (یـک راه حـل بـراي مسـئله اسـت      طبق نظرپوپر، گام بعدي در فعالیت علمی ، پیشنهاد دادن

براسـاس ایـن دیدگاه،کشـف    .تمایز گذاشته شده است دیدگاه ابطال پذیري بین مقام کشف نظریه ومقام توجیه آن

بنـابراین  .ده پـس از طـرح نظریـه ودر مقـام نقـد و ارزیـابی آن کـارایی دارد       یک نظریه حاصل حدس است و مشاه

پـوپر   ).60:1372پـوپر، (مشاهده نمی تواند رسیدن به صدق را تضمین کند،اما تقرب به صدق را تضمین مـی کنـد  

؛اما جستجوي حقیقت را با جستجوي یقـین و قطعیـت نبایـد یکسـان     شناخت را جستجوي حقیقت عینی می داند

وظیفه وهدف فعالیت علمی نزدیـک  .انسان جایز الخطا است وتمام شناخت بشري خطا پذیر ونامطمئن است.دانست

از نظر پوپر هدف علم تجربی شناخت جهان واقـع اسـت و نظریـه    ).37:1979پوپر،(ت اس تر شدن به حقیقت عینی

نظریه هاي علمـی را بـه   «).162:1957پوپر،(پردازیهاي علمی براي ساخت تصویري منطبق با واقع از جهان هستند

عینیـت  از این رو به نظـر مـن   .هیچ وجه نمی توان به تمام معنی تصویب یا اثبات کرد،اما آنها را تجربه پذیر میدانم

روش علمـی متشـکل از   . )22:1959پـوپر، (»ي همگان میسر استگزاره هاي علمی در این است که آزمودنشان برا

به همین منوال پوپر این رویکرد  .قرار دادن آنها در معرض آزمونهاي قاطع استارائه جسورانه فرضیه هاي موقت و 

اصالت تاریخ و نظریه هاي وابسـته بـه آن مـی    پوپر بارد .را به حوزة مسایل اجتماعی و سیاسی نیز تعمیم داده است

ن اسـت کـه فرمـان    تجربۀ تـاریخی بیـانگر آ   از نظر وي .ظریه دموکراسی خود را آشکار سازدکوشد مبناي فلسفی ن

روش او عبارت است از حذف و ابطال سایر نظریـاتی کـه در تقابـل    روایان ایده آل و شایسته دست نیافتنی هستند؛

در این مدل، نقش قوة نقادانه مردم مبتنـی بـر قضـاوت    ).popper,1971:906(و دموکراسی هستنداز با جامعۀ ب

دموکراسـی عبـارت   ).malachi,2001:125(د توجـه اسـت   دربارة حاکمان و نه امکان استقرار و نصب آنـان مـور  

این روش مبتنی بـر ایـن انگـاره اسـت کـه مـا قـادر بـه کشـف و بـه           . فرایند مداوم نقد و ابطال زمامداران: است از

کارگیري بهترین حدسها و نظریات سیاسی نیستیم ولی می توانیم ابعاد منفی و آسیب پذیر هر فـرض و نظریـه اي   
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می کند که در مرحلۀ حذف، مفهـوم انتقـادي بـروز     لپوپر استدال.حذف نماییم و آن را تعدیل یا را تشخیص داده 

ارتبـاط   ).thornton,2009:102(می یابد، چرا که حذف راه حل هاي ناموفق، مستلزم روش انتقاد آگاهانه است 

اد آگاهانه خود مستلزم آمـوزش و  و انتق).35:1387کانرتون، . (میان معرفت وعقالنیت مستلزم رهیافتی نقَادانه است

هدف از عقل  .یادگیري مادام العمر روشی براي عبور از جامعه بسته به جامعه ي بازاست .دگیري مادام العمراستیا

رشـد و ترقـی ماحصـل    . گرایی انتقادي و نگرش مداراگزینی، سوق یافتن به وادي حقیقت و نزدیکـی بـه آن اسـت   

  .چنین فضایی است

  گیريبحث ونتیجه 

 نظریه ابطال پـذیري  عمر براساستحلیل مبانی یا پیش فرضهاي یادگیري مادام الدر صدد بودیم تا به این مقاله  در

به نظر ما یکی از وظایف کلیدي فلسفه تعلیم وتربیـت شـامل پـژوهش در مبـانی تعلـیم وتربیت،بـه        .پوپر بپردازیم

والگوهاي مفهومی است که که به طور ضـمنی  نظریـه وعمـل    عبارتی تحلیل نظامند وارزیابی انتقادي آراء بنیادي 

هر فرد براي اینکه بتواند بـه حیـات فـردي و    . یادگیري  فرایندي مداوم  وتدریجی است .تربیت را هدایت می کنند

اجتماعی خود در عصر اطالعات وارتباطات ادامه دهد ،باید بتواند بـا محـیط زنـدگی خـود کـه اکنـون دهکـده ي        

یادگیري مداوم ابزار سازگاري فرد با محیط در حـال تغییـر و راهـی بـراي     .ده می شود،به تعامل بپردازدجهانی نامی

براسـاس نظریـه ابطـال پـذیري پـوپر،آدمی از      .ارضاي حس کنجکاوي بشر براي دانستن وکشف رموز هستی اسـت 

کشـف وحـل مسـائل    .دطریق رد وابطال یک نظریه وکنار گذاشتن خطاها سعی می کند دانش خود را گسترش ده

بر مبناي نظریه ابطـال پـذیري   .جدید منجر به پیشرفت ،توسعه وتکامل معرفت در جهت تقرب به حقیقت می شود

هستی درحـال تغییر،تحـول وتکامـل    : را براي یادگیري مداوم تصور کرد  پوپر می توان مبانی یا پیش فرضهاي زیر

مابایـد همـواره در پـی کشـف     .ت یقینـی نـاممکن اسـت   شناخت پایدار ومعرف.هیچ کس مصون از خطا نیست.است

عقل می تواند با رویکردي انتقَادي به نقد آن خطاها پرداخته و با یافتن آنهـا و اصـالح   .وحذف خطاهاي خود برآییم

معرفـت مـا از طریـق     .چرا که عقالنیت در گرو بحث انتقـادي اسـت  .و تجدید نظر مستمر به حقیقت نزدیک شویم

انسان موجودي لغـزش پـذیر    .رشد می یابد؛اتخاذ آگاهانه روش انتقَادي منجر به رشد می گرددآزمون وحذف خطا 

انسان قادر بـه کسـب   . پرهیز از خطر طرح هاي کامل وجامع براي اصالح وتغییرشورمندانه ،اما اندیشیده نشده.است

روشـی بـراي عبـور از جامعـه     یادگیري مـادام العمـر   .دانش نسبت به روندهاي حاکم بر پدیده هاي اجتماعی است 

انکار وجود سرچشمه هاي نهـایی شـناخت و   .انتقاد آگاهانه مستلزم یادگیري مداوم است.بسته به جامعه ي بازاست

اجتمـاعی  مخالفت با هرگونه آرمـان شـهري و تأکیـد بـر مهندسـی      .رد هرگونه مرجعیت و اقتدار علمی وغیر علمی

  .مخالفت با نسبی گرایی وتالش براي نزدیک شدن به حقیقت.نتقاديد بر عقالنیت اتأکی.براي اصالحات تدریجی
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  مداوم  یادگیريساز  زمینه هايمحیط  

  2،سیدحسن میردیلمی1رضا شیخه

  

  چکیده 

 از . است برداشته میان از را رسمی غیر و رسمی یادگیري بین مرز گذشته دهۀ در فناوري لتحو

 فی ضروري هد مداوم یادگیري . است  رخ دادن حال در فرهنگی غییرایم تهپذیرفت را بنیان دانش جامعه زمانیکه

 ها برايفرصت .است جامعه یا فرهنگ فرد، یک  زندگی کیفیت بهبود براي ابزاري عنوان به پرورش و آموزش از

 به تمایل  چگونگی آن در که شود منجر بحث این به  بایستمی هر زمان یا مکانیدر  یادگیري در شدن مشغول

 از نوع این تسهیل براي ضروري هايموقعیت درك .دهدتوسعه  یادگیري در را بودن دوام با یا بودن پایدار

این  .باشد می مديآکار خود اعتقادات با پیوند و مستقل یادگیري با مرتبط هاي رفتارفهمِ  نیازمند یادگیري

پرسش  ؟ داد رشدرا مداوم  و پایدار یادگیري به تمایل توان می چگونه :کندزیر را دنبال میهاي پژوهش پرسش

  ؟نماید هدایت را  مداوم یادگیري فرایند که آوریم فراهم را محیطی چطور اینکه، مهمتر

  یادگیري مستقل، آموزش از راه دور، مداوم یادگیري محیط یادگیري،  :کلید واژگان
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  مسئلهطرح 

روش   توسعه همچنین و اجتماعی رفاه اقتصادي، رشد تغییرات بواسطه مداوم یادگیري ارزش

  و زمان هر در یادگیري در شدن درگیر براي  هاییفرصت اکنون چه گر  .شودمینمایان  زندگی دموکراتیک

  و پایدار یادگیري به تمایل توان می چگونه که داشت نظر در را  موضوع این باید اما داریم، اختیار در را  مکانی

 دایجا .کند هدایت را  مداوم یادگیري فرایند  که آوریم فراهم را محیطی چطور اینکه مهمتر و  داد رشد را مداوم

 یادگیري براي که است درکی مستلزم  مداوم و پایدار یادگیري ظرفیت افزایش و تسهیل براي الزم شرایط

مبنایی  )1999( 3پونتن و) 1999( 2کار ،) 2001( 1دریک هايپژوهش  .است اهمیت حائز گردان خود و مستقل

  مستقل یادگیري در عمل 6ابتکار و 5کاردانی ،4مداومت با که  آورندمی فراهمرا   روشن از خصوصیات ویژه اي

 کمک یادگیرندگان به فوق هايیژگیو. )5،ص2003به نقل از دریک،(اندهمبسته 7خودکارآمدي باورهاي با همراه

یافته هاي پژوهشگران . نمایند تقویت و حفظ ايوسیله هر  با  و  محیط هر در را خود یادگیري که نمایندمی

 که مواردي گسترش طریق از تواندمی مستقل یادگیري رفتارهاي که بود کرده بینی پیش را باور این مذکور

 بر اولیه پژوهش  .)یعنی، کوشش(شوند گیري اندازه و شناسایی کندمی ارزیابی را یادگیري اهداف نسبی ظرفیت

 :دنبال خواهد نمود را زیر هايپرسش بایسته طور به که رکز استممت  مفهومی چهارچوبی بسط 

 هستند؟  خاصیویژگی هاي  چه داراي دهندمی بروز را)ثبات(مداومت و کاردانی ابتکار، که یادگیرندگانی .1

  آورند؟می وجود به را متفاوتی وسیلۀ یا محیط آیا یادگیرنده،  استقالل به توجه با  .2

3. چیست؟ در مستقل و  مداوم یادگیرندگان پیشرفت اهمیت 

 بیشتر دهه این در  .است دیده خود بهدقیقی  تغییر گذشته دهۀر طی د یادگیري و آموزش مربوط به يهادیدگاه

 و حفظ را آینده براي نیاز مورد هاينگرش و هامهارت کهمی شود   تأکید هاییمکانیسم و ساختارها بریادگیرنده،

 یادگیري مداومت و تقویت براي که (متمرکز است درونی حاالتبیشتر بر  تفکر تغییر این. بخشندمی  توسعه

 . بیرونی ةکنند احاطه هايمحیط بر تا) ضروریند

                                                           
1.Derrick  
2.Carr 
3.Ponton 
4. persistence 
5. resourcefulness 
6. initiative 
7. self-efficacy 
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 بطوریکه .حامی یادگیري هستند که کندتاکید می روانشناختی وشناختی  هايموقعیت بر دور راه از آموزش

 فناوري جامعۀ در یادگیري از دیگر روشی بعنوان آنالین آموزش  .یابد ادامه مکانی هر و زمانی هر دریادگیري 

 تمرکز یادگیري هايتالش براي ضروري مالحظات عنوان به راحتی و فرصت زمان، بر  که شودمی انگاشته محور

 در آموزش اهداف که است یادگیري در استقالل نقشِ فهمِ با تنها شده، فراهم وسیله از نظر صرف اما، . کندمی

 .شد خواهند کامل نهایت

  مسئله ینهپیش

 باورهاي و هاایده  بر  عمیقی تاثیر مداوم هايبرنامه و دور راه از آموزش هايدوره تعداد در سریع رشد

 روش محور، وب کار هايدوره با همراه اینترنت، ایمیل، از استفاده. است داشته یادگیري و تدریس با مرتبط

 از آموزش به دسترسی و هادوره ارائه دانشجویان، تعداد نام ثبت. است شده عالیآموزش در بویژه آموزش، اساسی

  .است داشتهپیشرفت قابل مالحظه اي  گذشته دهه طول در آموزش، از ياعتماد قابل روش عنوان به دور راه

 نام ثبت و کننده شرکت مؤسسات تعداد افزایش  ،آنالین یادگیري هايفرصت رشد، )2001( تونا گفتۀ اساس بر

 .استداشته پی در  را آموزان دانش

  کشور سی از بیش براي را دور راه از آموزش یادگیري فرصت   (umuc) ماریلند هايهدانشگا ازاي هدانشکد

 از دانشگاهی  و داشت آنالین دانشجو  40000از بیش   که نمود فراهم 2000-1999 سال در جهان

  2000-1999سال از  آنالین هاي دوره صورت به را دانشجو هزار 5000 از بیش   (Wisconsin )ویسکونسین

 کرده نام ثبت 2000-1999 سال در را آنالین دانشجو  3000  پنسیلوانیا ایالت بین المللی دانشگاه دانشکدة و

 ).4،ص2001اتون،() قبل سال نام ثبت برابر سه( است

 در را التحصیل فارغ و کارشناسی شجویانندا مشارکت ، National Student Aidاز موسسه    دانشجو 2000

 8  کهآنها حاکی از آن است   گزارش :یافتند دست   روشنی  هايگوال به  و کردند بررسی دور راه از آموزش

-مسئولیت با را دور راه از آموزش هايدوره، نمونه دانشجویان و  التحصیالن فارغ  درصد 10 و دانشجویان درصد

  .) 6ص،2003 ،دریک ، به نقل از .2002سیکورا،( اند فراگرفته زمانی محدودیت و خانوادگی هاي

 دوره کل از )320/2( درصد 59 ،2000 - 2001  تحصیلی سال ماه دوازده طی در  مدرك اعطاي هايآموزشگاه

. کردند عرضه  مخاطبی هر یا سطح هر براي را دور راه از آموزش  iv eligible  عنوان ساله چهار و  ساله دو

 آینده سال سه طی در دور راه از آموزشی هايدوره ارائه شروع  براي هاآن که داد نشان مؤسسات  کل درصد12

 هیچ نیز  و دهندنمی ارائه را دور راه از آموزشی  دورة هیچ دیگر، مؤسسات درصد31 اما  اند،کرده ریزي برنامه

 از شده ارائه دور راه از آموزشی هايدوره تمامدر نام ثبت .ندارند آینده سال سه در آن عرضۀ براي نیز ايبرنامه
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 نام ثبت درصد 82 ، و2876000دانشگاهی  درسطحو   30777000 ساله چهار و دوساله سساتؤم طریق

 تعداد نام ثبت که است امید. )7،ص2003، به نقل از دریک، .2003تابس،( شد برآورد لیسانس سطح در کنندگان

 ساختاردر تکنولوژي بطوریکه  د، افزایش یاب  يارتبه يهابرنام و آنالین هاينامه گواهی عنوان و دانشجویان

   .راه یابد اجتماعمان

 الکترونیکی انتقال   امریکا متحده ایالت در بویژه  است، بزرگساالن آموزش  بخش پویاترین دور راه از یادگیري

 راه از آموزش آموزشی، سساتؤم چه گر . باشد یم آموزش در عمده و  سریع بسیار  هايروش از یکی محور وب

بوده و  ، مؤسساتی چهارچوب از بسیارفراتر آن هايکاربرد اما اند،پذیرفته دوره انتقال  از روشی  عنوان به را دور

 . است یافته گسترش جهانی بعد یک در اجتماعی و فرهنگی اساسی بسیار محدوده  گفت آن تاحتی می توان 

 و ارتباط ، کنش  چگونگی براي  را عواملی تکنولوژیکی و اجتماعی اقتصادي، عرصۀ در پویا تغییرات وقوع

 نیروهاي محرك همچنین وبوده ضروري  الکترونیکی  یادگیري و دور راه از یادگیري .کندمی وارد ما یادگیري

-شده صنعت و تجارت براي  شغلی هايطمحی تعریف در نو راهی عنوان به ارتباطات فناوري و اطالعات در رشد

  .اند

 این رود می انتظار که  کردند هزینه الکترونیکی یادگیري  براي دالر میلیارد 2/1 تقریبا هاشرکت 2000سال در

یوهلین  ؛ زنگر و2001، بزرگساالن یادگیري و فناوري کمیته(یابد افزایش دالر میلیارد 23 به 2005 سال در رقم

 بر که است ظرفیتی برگیرنده در الکترونیکی یادگیري و دور راه از آموزش ).7،ص2003،به نقل از دریک،.2001

 .نقش دارند تجارت و اقتصادي رشد در اًمستقیم همچنین این دوو گذاردیم تاثیر کارگر عملکرد و وريهبهر

ها و تخصص مورد نیاز آینده مهارت .هستند ضروري کارگران آینده براي نیاز مورد هايتخصص و هامهارت

 تغییرات براي التکرونیکی یادگیري و دور راه از یادگیري ،مدارهستند یادگیري که خواهد بود مستلزم کارگرانی 

.  است وابسته تغییرات سرعت به  هاسازمان ویژه بقاء . باشندرهگشا می کار نیروي و محیط ساختار در فراگیر

 یادگیري  گترربز ساختار از مجموعه زیر این نوع یادگیري اما است، بخش ثمر و کارامد دور راه از یادگیري گرچه

  نمایندایجاد  را تغییر فرهنگی توسط مؤثري طور به توانندمی ،کنندمی تمرکز یادگیري بر که هاییسازمان. است

 یادگیري هايفرصت .دندار تأکید شخصی خودگردانی توسعه طریق از یادگیرنده  مداومت و کاردانی ابتکار، بر که

  .)8،ص2003،به نقل از دریک،2003گولد،(کندتقویت می رااو   خودگردانی و یادگیرنده  کنترل تکامل   دور راه از

 بر بنا .نیست جدید مفهوم و ایده یک یا آموزش انتقال و اموزشی طراحی در جدید روش یک دور راه از آموزش

-تپیشرف.شد ظاهر پستی انتقال  مکاتبات شکل در1700  سال اوائل در دور راه از آموزش) 1998(جایرو گفتۀ

 امکانات. است شده مشاهده هادوره از تعدادي و انتقال طراحی، در نظیريبی شکل به دور راه از آموزش هاي

 گذارندمیاثر  عمیقاً ما یادگیري و طارتبا برقراري برچگونگیمدام  و شوندمی ظاهر نامحدودي صورت به آینده

 ).19-24،ص1999له، (
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  طور به معلم و آموز دانش آن در که  شود دیده آموزشی انتقال از شکلی هر در تواند می دور راه از آموزش

  یادگیري و تدریس ،یعنی( ناهمزمان شکل به یا یادگیري و  تدریس.  یستندن مشابه مکان یک در فیزیکی

 مکان و   زمان  مستلزم یادگیریی و تدریس ،یعنی( زمانهم شکل به یا )مکان و زمان طریق از  نشده محدود

 .پذیردصورت می )خاص

 یک آموزش آن موجب به که است فرایندي دور راه از آموزش )1998(آمریکا  دانشگاه استادان انجمن  عقیدة به

  که دهدمی رخ هستند هم از جدا  جغرافیایی لحاظ به استاد و  دانشجو آن در که هاییموقعیت در دانشجو

  شامل  ناهمزمان، دور راه از آموزش ). 32ص،(شودمی انجام فناوري از شکل چند یا یک با دور راه از ارتباط

  محور، کامپیوتر کنفراس  رام،-دي سی یا ویدیوئی کاست پستی، سیستم یعنی آموزش  از هاییروش بکارگیري

 راه از آموزش ). 8،ص،2003،به نقل از دریک،.2000لرچ و والکر،(باشدمی ایمیل  یا و  محور وب اعالنات تابلوهاي

  چندگانه، کاربري هايدامنه ،)چت رله( اینترنت بازپخش گفتگوهاي محور، وب  گفتگوهاي شامل همزمان، دور

، به نقل 1995اشتاینر، ( است طرفه دو هايکنفرانس و شنیداري هايکنفرانس رادیویی،  پخش ي،اماهواره پخش

 بین نظام  فعل و انفعال  کندمی متمایز را دور راه از آموزش  گستردة شکل دو کههآنچ). 8،ص2003از دریک،

  دریک آموزش از راه دور همزمان و افتدمی اتفاق بالفاصله آموزش از راه دور ناهمزمان  :است کنندگان شرکت

 به ،برندبهره می دور راه از آموزش از که یادگیرندگانی. دهدروي می  فردي از طریق معین شده  مکان و زمان

 هر مزیت و بودن دسترسدر   راحتی،  دلیل به  طورخاص به اما ،گیرندبکار می را آن بسیاري مختلف دالیل

 در شب نیم و سه ساعت در  توانندمی دانشجویان .نمایندمی استفاده آن از یادگیري بودن مکانی هر و  زمانی

  زیادي تعداد اما،. بپردازند و گفتگو  بحث به  آزادنه هستند بستنی خوردن مشغول  خود  خواب لباس با حالیکه

 تأکید است افتادن اتفاق حال در که یادگیري بر و کرده تمرکز برنامه انتقال بر دور راه از یادگیري هايبرنامه از

  .ندارند کافی

 ولی است وسیله محیط ؛شود لحاظ ايمکاتبه هايدوره عنوان به نباید شده طراحی  خوبی به دور راه از یادگیري

 دوره مقاصد و اهداف: شود داده انتقال دور راه از یادگیري  بنیاد به تواند ینم سنتی درسی برنامه. نیست نتیجه

 توسعه  بخوبی یادگیري هايدوره در که تدابیري . باشد وسیله با منطبق باید انتقال اما بمانند، باقی ثابت باید

 آنالین  ارتباط طریق از اولیه انتقال و دهندمی توضیح را  وسیله مشخصات شوند،می استعمال دور راه از  یافتۀ

 .باشدمی

 یادگیري محیط . نیستند وابسته یادگیري به معموالً که است هاییمهارت مجموعه مستلزم دور راه از یادگیري

 عمل ،فکري استقالل براي  فرصت  بسیارکمی مقدار تجویزي، بسیارداراي ساختاري  رو، در رو صورت به سنتی

 در .باشد دانش ترکیب و کاربرد بر اینکه به جاي  است پاسخ بر تمرکز سنتی رویکرد در . است بوده یادگیري  یا
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 محور معلم یادگیري  .ماندمیباقی  تفکر و عمل براي ناچیزي فرصت که یابندمی بسط طوري تکالیف رویکرد این

 به حتی معموالً یا ترغیب یادگیرنده، استقالل سنتی رویکرد در. کنندمی مشخص را محتوي استاد یا معلم و بوده

  .شودنمی مطرح  رسمی یادگیري محیط از جزئی عنوان

  در را هاییفرصت ضرورتاً باید پس است، مستقل و داومم یادگیرندگان  پرورش ،آموزش ضروري هدف یک اگر

 نیت از هنگامیکه. شودنیز شامل را   دور راه از یادگیري  که آوریم وجود به رسمی و سنتی یادگیري محیط

 برشمرند را یادگیري معین رخدادهاي  توانندمی بزرگساالن از زیادي تعداد شود،می پرسش رسمی غیر یادگیري

 از خارج که یادگیري این . است افتاده اتفاق موضوعی یادگیري یا دانستن براي ضرورت یا فقدان به دلیل که

  .شودنمی لحاظ رسمی یادگیري مانند معموالً است داده رخ سنتی کالس

 سایر یا رسمی غیر یادگیري به پاسخ یا حل راه یافتن در هامشخصه و هامهارت کدام مسئله نخست این است که 

 دربارة یادگیري براي انگیزه با همراه مداومت و تدبیر ابتکار، شامل هامشخصه این .است شده استفاده هایادگیري

 اعتبار پیامد عنوان به سنتی آموزشی هايبرنامه و هاسیستم براي معین هايمشخصه همین .است جذاب چیزي

-می اظهار هانظام و مؤسسات گرچه که است این مسئله هستند، مستقل قویاً یادگیري رویداهاي این . اندیافته

 رویدادهایی ایجاد جهت کمی بسیار اقدام اما است،  مهمدستاوردي  مستقل یادگیري یا  مداوم یادگیري که کنند

 جالیم دور راه از ادگیريی. است گرفته صورت شوند می یادگیرنده دهی جهت خود و کنجکاوي حس سبب که

 .باشد  مداوم و مستقل یادگیري تسهیل براي ايپایه تواندیم نیز  و آورد می فراهم هاییفرصت چنین يبرا

 طریق از امر این  .ضروري است یادگیرندهاستقالل  پیشرفتشناسایی میزان  دور، ازراه یادگیري هايفرصت در

 هاآن عالقۀ مورد که شوند مشغول یادگیري نوع آن به باید دانشجویان .گرددمی محقق دانشجویان از هاییپرسش

  حفظ و تقویت  براي تانتوانایی در و  مایدن آسان را یادگیري سفر که است این آموزش واقعی هدف. باشد

گران هدایتتوانند و باید گان مییادگیرند .شوید مستقل کامالً نیاز و مکان ،وسیله از نظر صرف  یادگیري

 : کنندپیروي  زیر ساختار از  اگر ؛باشند خود يیادگیر

 .کنید فراهم هستند ارزش با و جالب که  هاییچیز بارة در یادگیري براي  هاییفرصت .1

 .باشند یادگیرنده در کنجکاوي حس دهنناانگیز بر که نمایید  مهیا یادگیري براي را فرصتهایی .2

 .پذیراند انعطاف و رواندر عین حال   اما ،نبوده  تجویزي که ردهک فراهم را یادگیري رویدادهاي .3

 استفاده آینده یادگیري ساخت براي بتوانند هاموفقیت که آنطور ،نمایید بندي چهارچوب ار دشوار  یادگیري .4

  .شوند
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 .را هاپاسخ نه کنید، فراهم را حمایت. 5

 .باشد واقعی هدف یادگیري سفر آن در که کنید فراهم را وضعیتی. 6

 .دهدمی پرورش را مشورت و  همکاري که کنید فراهم را محیطی. 7

 .کنید توانمند ارزیابی خود و اندیشی باز خود براي هاییفرصت طریق از را دانشجویان. 8

 .کنید فراهم تجربیات تقویت براي را هافرصت. 9

 دیگر، عبارت به باور دارید،  هاتفاوت ساختن و تغییر ایجاد در را هاآن توانایی که بگویید دانشجویان به. 10

  .ببرید ال با را هاآن بخشی خوداثر

 و اجتماعی شرایط بر شناسیروش و آموزش ناظر به پرورش کننده احاطه هايچهارچوب و سنتی رویکردهاي

  هايپژوهش تمام از ايمجموعه زیر دور راه از آموزش در ادبیات .اندکرده تأکید یادگیري و  آموزش محیطی

  .دارد بررسی و کشف براي متعددي هايجنبه هنوزهم و است آموزش در کننده هدایت

 دسترسی قابل دور راه از آموزش پدیده دربارة ادبیات از ايمجموعه گرچه ،)2000(اولسن  و سیتمریسا عقیدة به

 صورت موارد این  با اصوالً دور راه از آموزش ارزیابی .باشدمی محدود زمینه این در اصیل هايپژوهش اما است،

  :پذیردمی

   ؛آنها هايآزمون نمره ها،رتبه پیشرفت، یعنی دانشجویان، نتایج. 1 

  ؛دانشجویان و آموزگاران گرایشات .2 

  .)25- 25،ص،.2000 واکر، ( آموزگاران و دانشجویان از رضایت. 3 

 براي باشند گر تحلیل و دکنن تعیین توانندمی اطالعات ایجاد و تمایالت آزمون در که هاییلفهؤم بارة در پژوهش 

 براي را اطالعاتی یادگیرنده، هايمشخصه و هاویژگی دربارة  بیشتر پژوهش اما، .است اهمیت حائز برنامه ارزیابی

 .نمایدمی فراهم مداوم یادگیري تقویت و حفظ جهت هاآن برنامۀ بهتر ساختار

 آن فراسوي و 21قرن در مداوم یادگیري

 است  مدعیویل . )16ص،( است زندگی سراسر در  مداوم یادگیرنده یک انسان" که کندمی بیان ) 1996(ویل

 مداوم طور به شرایط  تحت  دائمی یادگیري که معنا این به کنیممی کار  و زندگی دائمی، هايآشفتگی در ما که

م که دانش موجود به سرعت در حال کهنه کنیمی زندگی  جهانی در مادر این مسئله که . افتدمی اتفاق  تغییرات

 این .سریعتر از آنچه که  بدست آیند، تولید و خلق می شوند اطالعات بعالوه، . دارد وجود کمی شکشدن است، 
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 دانش و اطالعات عمق و گستردگی .دارد یادگیري و  تدریس  بر  العاده فوق و مستقیم تأثیري مطمئناً  برتري

 هايمهارت و اطالعات آنچه در گیري تصمیم براي  عمیقی هايدکاربر  وب  جهانی شبکه طریق از دسترس قابل

 .خواهد داشت یادگیري براي را زیادي ارزش  همچنین و داشته  هستند مهم 

 یادگیرنده آن در که آوریم بوجود یادگیري براي ی هایمحیط چگونه. 1: شوند کهها مطرح میحال این پرسش

  ورطچ  .2 ؟ دده  توسعه را )مداومت(مداومت  تدبیر، ابتکار، یعنی، مستقل یادگیري با مرتبط هايمهارت

  نموده حمایت یادگیرنده موفقیت براي ضروري شناختی  و روانشناختی شرایط از که  فراهم آوریم را هاییمحیط

 پژوهش  ؟ باشد داشته پی در شخصی استقالل توسعه طریق از را یادگیرنده  مداوم یادگیري افزایش بعالوه 

 دهندمی بروز یادگیري در را فردي هايتالش افراد که شرایطی و بیرونی مدیریت بر راهبر خود یادگیري دربارة

 این چه گر .)11،به نقل از دریک،ص.1979گ، ؛ تا1965، جانستون و ریورا 1961ل،هو(است  کرده تمرکز

متغیرهاي ذکر  اما هستند، یادگیري با مرتبط ،استمرار و مکان زمان، مانند معین متغیرهایی کمی، رهايمتغی

 . دهندنمی توضیح را  هستند ضروري یادگیري در استقالل براي که موجود شناختی و روانشناختی شرایط شده

). 11، به نقل از دریک، ص،.1999پونتون ، 1999، کار،2001دریک،( توسط یافته بسط مفهومی و نظري الگوهاي

 شناسایی مستقل یادگیري براي تالش در ترتیب به ابتکار و تدبیر مداومت، فهمِ طریق از را مشخصی هاي رفتار

 . نمودند بررسی یادگیرنده استقالل ارتقاء دهنده  عنوان به را بخشی خوداثر دیگر هاپژوهش همچنین .کردند

 مستقل یادگیري فهم

  علیرغم  مداوم یادگیري در مشارکت  براي  فردي   تمایل با  مرتبط  رفتارهاي و کلیدي عوامل درك

 کشف براي تالش که نویسد یم )1961(هول . است مانده باقی  مبهم حوزه این در مطالعه و   مداوم هايپژوهش

 این به  ايساده پاسخ  هیچ که  کرده   روشن اندل شدهمبد مداوم یادگیرنده  به افراد برخی چرا که دالیلی 

 چرا و چگونه که بود تمرکز کرده  این بر  پژوهشی 1960 سال   در ). 80ص، ( ندارد وجود پیچیده پرسش

  و آگاهی  که نمودتمرکز  بزرگساالنی بر) 1961(هول . هستند درگیر یادگیري هايفعالیت در  بزرگساالن

 توسط  کشور سراسر در  ايمطالعه   با کار این. کنندمی حفظ  بلوغ هايسال  سراسر در  را خود ذهنی  پژوهش

-یادگیري ازاعظمی  بخش"فراگیري خود " هايفعالیت که  شد مشخص و یافت ادامه ) 1965(جانسون و ریورا

  ).11،ص2003به نقل از دریک،(دهدمی شکل  متحده ایاالت در را  بزرگساالن بوسیله شده انجام هاي

 و ریزي برنامه ،یادگیرنده از غیر شخصی بدست  بزرگساالن یادگیري از  درصد 20 که  نمود ن بیا) 1979(تاف

 .هستند شده خودهدایت و  شده ریزي برنامه خود یادگیري ،دیگر  درصد80 حالیکه در شود،می سازماندهی

 و  ترویج و نموده  بررسی را موجود فراگیري خود که گشت بیشماري مطالعات براي  بنیادي  تاف  پژوهش
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کونفسور . )12،ص2003به نقل از دریک، (کندمی  آشکار را یادگیري  هايفعالیت و ریزي خودبرنامه  فراگیري

 به وقوع می پیوندد افرادي بین در  ، ]مستقل[  خود هدایت شده یادگیري  که نهاد بنیان را مفهوماین  )1992(

 به وابسته نهایت در موفقیت کهن اثبات نمود همچنی او). 3ص،( کنندمی  چیزي یادگیري به نیاز  احساس که

 خاص رفتارهاي شناسایی براي بنایی زیر بنیادي  نظریۀ این .است پایداري و تدبیر ابتکار، افراد، شخصی تمایل

  .شد مستقل یادگیري در مداومت و تدبیر ابتکار، با مرتبط

 

 مستقل یادگیري در ابتکار

 تعریف رخداد هم رفتار پنج  طریقاز  رفتاري نشانگان یک  عنوان به را شخصی ابتکار) 1991(پونتون 

. 5 و  موانع بر غلبه در تداوم . 4 مسئله حل براي فعال رویکرد .3 عمل یابیتجه .2 مستقیم هدف .1:کندمی

 آن در که سرعتی اهداف،تحقق آن  عمل نمودن جهت اهداف، سازماندهی اهمیتپونتون  پژوهش . آغازگري خود

  پذیرش توانایی خودانگیزشی، نقش کند،می منتقل را عمل در یادگیري هاي فعالیت در  مشارکت نیت فرد

 با عمل حفظ توانایی و دهندمی رخ یادگیري در که مشکالتی و موانع  رفع  جهت حل راه یافتن براي مسئولیت

 ).12،ص2003دریک،به نقل از (دکنمی توصیف را موانع وجود

  مستقل یادگیري در کاردانی

  آینده، در یادگیري  پاداش بینی پیش  نظیر کاردان یادگیرنده یک به مربوط رفتارهایی) 1999(کار

 مشکالت کردن  حل و هافعالیت دیگر از بیش یادگیري انتخاب ها،فعالیت دیگر از بیش یادگیري به دادن لویتوا

 را آینده در یادگیري ارزش که است قادر کاردان یادگیرنده . کندمی شناسایی را یادگیري  به واسطه  شخص 

 لویتوا آن به موانع و اهداف دیگر علیرغم و کرده حفظ را یادگیري و همچنین ،نماید  بینی پیش ودهد  تشخیص

 تأخیر به را باشد جالب و انگیز هیجان آینده در یادگیري ارزش براي است ممکن که هاییفعالیت دهد،می 

 ).12،ص2003به نقل ازدریک(کندمی رفع  مجاهدت با را یادگیري تالش با مرتبط  مشکالت نیز و انداخته

  مستقل یادگیري در )ثبات(مداومت

 حفظ براي را افراد که است ارادي رفتاري  ،یادگیري براي تالش مداومت که داردمی بیان) 2001(دریک

 اهداف و حواس پرتی موانع، علیرغم هدف، یک به دستیابی روي  تمرکز  داشتن نگه جهت  الزم پشتکار و تالش

 یعنی است، یادگیري براي نیاز مورد رفتاهاي و یادگیري  نیات بین اي هواسط  نیرویی اراده . سازدمی قادر رقابتی

 هدف یک به سپردگی سر ارادي، کنترل . است میل آن  علیه  اقدام  و  آن براي دالیل یا  میل به مربوط نیروي
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 براي  که است یمداوم رفتارهاي  دسته آن از تنظیمی خود.شودمی حاصل تنظیمی خود طریق از و است

 اراده از سطحی بر  خاص روشی  به عمل براي میل نیروي . است اراده به مشروط و   ضروري هدف به   دستیابی

 تصمیم یادگیرنده آن در که است فرایندي مستقل یادگیري . گذارد می اثر تنظیمی  رفتارخود براي   نیاز مورد

  .)12-13،ص2003به نقل از دریک،(کند می اتخاذ یادگیري از موقعیتی  منظور به مسئولیت  قبول براي عمدي

 را مستقل یادگیري هاي و ضروري براي موفقیت در تالش مرتبط عوامل مستقل، یادگیري تئورري ساخت چه گر

 مانند رسمی، هايموقعیت در هم را  مداوم یادگیريکه   یادگیرنده فهم  براي   حتوضی این اما دهد، یم توضیح

 استقالل  .نیست کند بسندهظ حف تقویت و رسمی غیر یادگیري هايمحیط دیگر در هم و علمی محیط

 معنی، این به ،نمود خواهد آسان و افزایش را یادگیرنده مداومت درك کارامدي خود اعتقادات با همراه یادگیرنده

  .گیرندمی یاد مستقل و  مداوم طور به موقعیتی هر  یا محیط هر در افراد که

 مستقل یادگیري در مديکارآخود

 منظور به نیاز مورد عمل منابع کردن اجرایی و سازماندهی در شخصی توانایی به باور کارامدي خود

 و انسانی عامل کلیديمؤلفۀ  ،فرد شخصیکارامدي  به باور). 1986باندورا، (است آینده هايموقعیت مدیریت

کارامدي دخو ساختار. شوندیم ساخته مطلوب نتیجه یک به رسیدن به امید  که است هاییانتخاب کننده تعیین

 براي هابرنامه طراحی در بایستمی و بوده همراه) مداومت و کاردانی ابتکار، (مستقل یادگیري مرتبط عوامل با

 انتظارات و فرد یک شخصی باورهاي طریق از کارامدي  خود .شوند لحاظ یادگیرندگان مداومت تسهیل و افزایش

 بیان )1997(باندورا. شودمی مشخص خاص رفتار یک دادن نشان یا وظیفه یک انجام براي  او ظرفیت یا  او از

 میزان  آیا  و  خیر یا است شده منظور معین  کارایی یا رفتار  آیا که کنندمی تعیین انتظارات این  که داردمی

 خواهد داوم مدت چه رفتار شوندمی ایجاد موانع کهقتی و  بعالوه  و  نه یا است کرده کمک رفتار به  فردي تالش

  ).13،ص2003به نقل از دریک (داشت

 فراهم  یادگیرنده استقالل با مرتبط عوامل وکارآمدي خود انگیزش، بین  ارتباط درك براي الگویی 1-1 شکل

-موفقیت اساس بر که آوریم فراهم یادگیري براي را هایی فرصت که است مهم یادگیري، رویداد هر در . نمایدمی

 در شدن درگیر انگیزه .سازند فراهم آینده براي بیشتري  ديجدی انگیزبر چالش اهداف و اندشده بنا پیشین هاي

 نتایج  با توجه به یتبراي موفقاش توانایییا  کننده امکان باورهاي فرد  به یادگیري  یادگیري مشخص رویداد هر

 افراد که زمانی .محتمل نیست قوي انگیزة کردن وارد  رسد نظر به بعید موفقیت اگر  .است رفتار یادگیري

 اضافی هايیادگیري در شدن مشغول براي ها آن کارامدي احساس کنند،می تجربه یادگیري در را هاییموفقیت

 تجار طریق از افراد  زیرا .کندیم فراهم را شخصی توانایی با مرتبط موفقیتو  یافته  افزایش تر دشوار ماهیتی  با
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- کارآمدي باورهاي  و گام بردارند مستقل تماماً ايهیادگیرند سمت به  که شوندمی آماده بهتر مثبت یادگیريب 

 .یابدمی افزایش و تقویت شان

  نیابتی یادگیري. 2 ، دستاوردها عملکرد .1: نمود  شناسایی را ت اثر بخش اطالعا از منبع چهار )1997( باندورا

 یا هدف طریق از باید آنالین شکل در دستاوردها عمکرد .بخش اثر یا فیزیکی هايموقعیت .4 کالمیتشویق . 3

 ايوظیفه یا تکلیف هر  در  یادگیرندگان . نماید فراهم دانشجو براي را موفقیت دشوارتر تکالیف انجام با وظیفه

 عنوان به بایستمی بلکه ،شوند تبدیل موفقیت دائمی حصار به نباید موقت موانع ،این وجود با  نیستند موفق

 تجارب بازتاب تفسیر و مشاهده طریق از هاتوانایی مورد در  هاباور . شوند لحاظ یادگیري براي هایی تفرص

 ).13-14،ص2003به نقل از دریک،(دشونمی حاصل یادگیرنده آینده هايموقعیت در معنی ساخت و پیشین

 .آوردبه ارمغان می یادگیرنده براي را یندهآ با مرتبط تجارب بینی پیش خود اندیشی و مبتنی بر مشاهده تجارب

 منظور به تواند می کالمی تشویق . گیردمی قرار تاثیر تحت دیگران هايپیام انتقال طریق از خود دربارة باورها

 منفی تأثیري اضطراب و فشار .شود استفاده پایانی مدرك کسب در دانشجویان اشتیاق و  کار آمدي خود ترغیب

  .دارد یادگیري  نیز و  کارآمدي خود بر

  

  مستقل یادگیري و مديآخودکار انگیزش، ارتباط 1-1 شکل

 

  

  

  

  

  نتونودریک،کار و پ: منبع

 

 

  

 انگیزش خودکارآمدي ابتکار و کاردانی خودکارآمدي
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 مداوم یادگیرندگان

 میل ها ی آنتوانای و ظرفیت  همراه با   افراد شخصی اعتقادات بواسطه انسان عاملیتاز طریق   تمرین

 و به وجود آورده یادگیرنده، کارآمديخود باورهاي و استقالل دوجانبه  کنش ظرف در اعمالشان راه از را تغییر به

مؤلفۀ  چهار .هستند موفق یادگیري هايتالش   دیگر و رسمی یادگیري در که داد خواهد پرورش را یادگیردگانی

 تعیین  را یادگیرنده وضعیت نهایت در که هستند متقابلی هايفرایند ،  مداومت  و کاردانی ابتکار، ،کارآمديخود

  نظریه یک مولد وخورند میپیوند  هم به  ویژگیچهار  این  چگونه که دهدمی توضیح 1-2شکل . کنندمی

 .دهندمی توضیح را مداوم  یادگیري مفهوم  کافی طور به که  شوندمی منسجم

 خواهد پرورش را یادگیرندگانی ،يکارآمد خود باورهاي با همراه یادگیرنده استقالل با مرتبط ویژگیهاي پیشرفت

 را یادگیرنده وضعیت عامل چهار .نمایندمی مشاهده صراحت و اطمینان با را یادگیري تالش  نوع هر که داد

 ،این چهار عامل  .کارآمدي خود و مداومت از  ترکیبی. 4  )مداومت(مداومت. 3 تدبیر .2ابتکار. 1 :نمایدمی تعیین

 دهدشرح می  مفهومی مدل این. هستند متقابلی هايفرایند  هاآن که  معنا این به اند،دوسویه ذاتاً و  رخداد هم

  .اندضروري  مداوم با یادگیرنده یک ایجاد براي نیروهایی چه و  چگونه که

  

 چهارگانه متقابل الگوي 1-2 شکل

 

  

  

  

  

  

  دریک،کار و پونتون: منبع

  

 یادگیرنده بادوام

 ابتکار

 کاردانی

 ثبات

 خودکارآمدي
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 خود از پایانبی  سفري عنوان به را یادگیري و دهندیم ادامه زندگی درسراسر یادگیري به مداوم گانیادگیرنده

 فردیشان ظرفیت  به توجه با  را اثربخشی  از قوي  احساسی گاندیادگیرن این . نگرندمی خودرضایتی و اجرایی

  را موقعیتی  یا محیط هر در یادگیري رویداهاي  و قبلی تجربیات و توانایی استفاده از   ،یادگیري براي

  ).13-14،ص2003دریک،(دارند

  

 یادگیري و تدریس  با مرتبط الگوهاي تغییر

 مشهود مکان اینفرد در  تدریس .است کرده تغییر دور راه از یادگیري ظهور با سنتی یادگیري جایگاه

 که کند،می آشکار موفقیت براي را شان علمی توانایی آنالین برنامه در لیسانس فوق دانشجویانبا  تجربه .باشدیم

 فاقد آن هستند دانشجویان که آنچه. است  نمایان التحصیالن فارغ غیر و التحصیالن فارغ پیشینه بررسی  در این

 درسی برنامه و درسی کتاب یا معلم استاد، به که مهارتهایی .است  مداوم و مستقل یادگیري براي ها تمهار

 در که است هایی بخش در شایستگی مستلزم  موفقیت براي نیاز مورد هاي رفتار  و هامهارت . شودینم محدود

 در موفقیت با مرتبط تاریخی صورت به که رفتارها از انواعی  به موفقیت . ه جاي دارندیادگیرند یختروانشنا ابعاد 

ها آن محیط در که دارند هاییمحیط از کمی بسیار تجربه دانشجویان اغلب  نیست، مشروط اندبوده یادگیري

 بسیار شناختی ناراحتی سبب  اغلب موضوع این. شودمی تقاضا و رود می انتظار استقالل یادگیرنده  براي  تالش

 .شودمی شان یادگیري در کامل استقالل هنگام  دانشجویان

 هايتفعالی با هاآن (یادگیري دیگر با را شده استفاده هايمهارت یادگیرندگان که نماییم  توجه تاس جالب

- بکار می چیزي یادگیري را براي  ابتکار دانشجو آن در که هستند مرتبط سنتی درس  سکال ازخارج  مستقل

 و، )شودکسب می موفقیت از خوشایندي احساس زمانیکه تااست  مداومت، در آن یادگیري کاردان و با گیرد

 رسمی و  یادگیري با مرتبط یادگیريي ضروري هستند، بویژه با یادگیر تالش  هر در  که مهارتهایی با همچنین 

مکمل با محیط   مستقلِ یادگیري با مرتبط رفتارهاي افزایش به منظور  فرصتاین  .انگارندیکسان نمی یآموزش

 .شودارائه می  ادگیريیهاي مناسب آموزش  از راه دور با موقعیت

و از  و رفتارهاي یادگیرنده ها ویژگیاز طریق کوشش براي فهم  آموزشیعمل  هايممکانیز و ساختارها بر تاکید

هاي ضروري براي موفقیت در یادگیري بدون توجه آن مهمتر تعیین چگونگی تسهیل و افزایش رفتارها و ویژگی

 ن یادگیري تأکید بیشتري بر درك مکا تدریس و راجع به  امروزي هاي باور . به رسانه یا محیط تغییر یافته است

 .کنندبیرونی تأکید می هاي مکانیسم  و ساختارها برحاالت درونی ضروري براي موفقیت یادگیري داشته و  کمتر 
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 درهر را یادگیرنده ،ثباتبا  و مداوم یادگیري با مرتبط روانشناسی و شناختی هايیتموقع از ضروري درك

 داشته را یادگیري هر درك ظرفیت که قادرند هایادگیرنده اینرو از .کرد خواهد حمایت ابزاري  هر با و محیطی

ضروري از  فهمی  .است کرده تغییر شخصی دید به توجه با اساساً هایشانشایستگی و هاتوانایی چه اگر، دباشن

با هر تقویت و حفظ یادگیري، یادگیرندگان را در هر محیط و روانشناختی و شناختی مرتبط با  هاي موقعیت

 نوع  هر – براي یادگیري شان هاي شخصیظرفیتتیکه یادگیرندگان قادر به درك وق. حمایت خواهد نمود ابزاري

به هایشان ها و شایستگیشان از طریق  ظرفیتبا در نظر گرفتن  دیدگاه  شخصیها هستند، آن -یادگیریی 

و حفظ را تقویت   مداومثر براي  یادگیري و رفتارهاي مؤ باورها یادگیري  نوع  این .شوندمتحول میاساسی طور

   .)15- 16،ص2003دریک،(کندمی

  گیرينتیجه

  کهبیشتر بر حاالت درونی متمرکز هستند    ،جدید نسبت به تدریس و مکان یادگیري رویکردهاي

 مداومت و تقویت براي این حاالت درونی. بخشندمی هتوسع و حفظ را آینده براي نیاز مورد هاينگرش و هامهارت

 ،مداومت .اندانداختهبیرونی را از رونق  هاي مکانیسم  و ساختارها تأکید بر رویکردهااین  .دضرورین یادگیري

را  یادگیرندگان هایی هستند که ویژگی خودکارآمدي باورهاي با همراه  مستقل یادگیري در ابتکارعمل و کاردانی

 فهم  ها این ویژگی .کنند تقویت و حفظ ايوسیله هر با و محیط هر در را خود یادگیريکه  کنندییاري م

 طور به موقعیتی هر یا محیط هر در افراد که ،نامع این به ،دنماینتسهیل می  و افزایش را یادگیرنده مداومت

 و مداوم یادگیري با مرتبط روانشناسی و شناختی هايیتموقع ضروري درك .توانند بیاموزندمی مستقل و  مداوم

  ظرفیت که قادرند گانیادگیرند اینرو از. کرد خواهد حمایت ابزاري  هر با و محیطی درهر را یادگیرنده ،ثباتبا 

 و دهندیم ادامه زندگی درسراسر یادگیري بهمداوم  گانیادگیرنده .دباشن داشته را یادگیري نوع  هرفهم 

 از قوي  احساسی گاندیادگیرن این . نگرندمی خودرضایتی و اجرایی خود از پایانبی  سفري عنوان به را یادگیري

 رویداهاي  و قبلی تجربیات و توانایی استفاده از   ،یادگیري براي فردیشان ظرفیت  به توجه با  را اثربخشی 

  .دارند  را موقعیتی  یا محیط هر در یادگیري
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ایجاد آموزش و  با هدفدانش آموزان سواد رسانه اي انتقادي  یادگیري مهارت هايتجربه  مطالعه پدیدارشناسی 

  یادگیري مداوم
  

  1 سمیه کیارسی

  

  چکیده

یکی از اصول آموزش سواد  مختلف پیام هاي رسانه ايشناسایی ارزش ها و دیدگاه هاي بازنمایی شده در امروزه 

بنابراین هدف این مطالعه بررسی تجربه دانش  .رسانه اي انتقادي و آموزش و یادگیري مداوم محسوب می گردد

آموزان از ارزش هاي بازنمایی شده در محتواي رسانه هاي محبوب خود همچون برخی ویدئو گیم ها و انیمیشن 

مشارکت کننده از میان دانش آموزان دختر و پسر شرکت کننده  10ژوهش پدیدارشناسی حاضر در پ .می باشد ها

. به روش نمونه گیري مبتنی بر هدف انتخاب شدند 1394در کارگاه هاي آموزش سواد رسانه اي انتقادي در پاییز 

لیل داده ها بر اساس روش تجزیه و تح .براي جمع آوري داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق استفاده شد

مفهوم خشونت ، ویژگی هاي بازي ها و انیمیشن هاي خشن، (زیر درون مایه   7.مرحله اي کالیزي انجام شد 7

، چگونگی محافظت خود تفاوت خشونت بازي ها و کارتون ها با خشونت در زندگی واقعی اثرات تماشاي خشونت،

گی هاي خاص به همه دخترها و یا پسرها، تبعیض هاي اجتماعی و در  برابر پیام هاي رسانه اي،نسبت دادن ویژ

خشونت رسانه ) 1؛درون مایه اصلی  3استخراج و در ذیل) حتی نژادي موجود در بازي ها و انیمیشن ها

وجود نگاه خاص جنسیتی و تبعیض هاي )3اثرات خشونت رسانه اي و ایمن سازي خود دربرابر آن ها؛ )2اي؛

دانش نتایج پژوهش حاضر حاکی از تأثیر مثبت آموزش ها بر آگاهی  .حتوا بررسی شدنداجتماعی و نژادي م

  .بودآموزان از ارزش هاي بازنمایی شده در محتواي رسانه اي 

  

  .سواد رسانه اي انتقادي، پدیدارشناسی، آموزش و یادگیري مداوم :کلیديواژه هاي 

   

                                                 
  kiyarsi62@yahoo.com، علوم تربیتیگروه ، دانشگاه شهید چمران اهواز .1
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  مقدمه .1

هاي اخیر، حجم باالي اطالعات و دانش هاي تازه به راحتی از  با رشد سریع تکنولوژي هاي ارتباطی در سال

متعاقباً کودکان . طریق شبکه هاي اطالعاتی در دسترس همگان ازجمله کودکان و نوجوانان قرار گرفته است

و نوجوانان در سراسر جهان  جهت  دسترسی به پیام هاي متفاوت مقدار زیادي از وقت خود را صرف استفاده 

  ). 2012در و همکاران،(هاي مختلف می نمایند از رسانه 

بنابراین امروزه دسترسی سریع و آسان به حجم وسیعی از پیام هاي رسانه اي دانش آموزان و نظام هاي 

که دیگر صرف توانایی خواندن و نوشتن  از جمله این آموزشی را با چالش هاي عمده اي روبه رو ساخته است

کلمات چاپی براي سواد داشتن کافی نیست؛ بلکه کودکان باید توانایی تحلیل انتقادي پیام هاي فرهنگ چند 

ثیر ارزش ها و ایدئولوژي هاي خاص رسانه اي قرار أتا به راحتی تحت ت رسانه اي عصر حاضر را داشته باشند

به نحوه چگونگی برخورد سیستم هاي  مطرح در این زمینهوال اساسی س .)2011، شر و کلنر(نگیرند 

دارد،  پیش رو ، نظام آموزشی دو راهمذکور در پاسخ به پرسش. آموزشی با چنین چالش هایی مربوط می شود

 یا ویا باید خود را از تغییرات دور نگهدارد یا باید بتواند دانش آموزان را براي مقابله و مواجهه با تغییرات مه

پیام هاي منطقی نیست، چرا که واقعیت حجم . راه حل نخست نه منطقی و نه امکان پذیراست. مجهز کند

ماهیت شتابنده آن را نمی توان انکار کرد و امکان پذیرنیست، زیرا مرزهاي ارتباطی عصر جدید را  و رسانه اي

ندارد و یا نباید  پیام هاي رسانه ايه با لذا تصور این که نظام آموزشی نیاز به مواجه. نمی توان کنترل کرد

تغییر کند، اشتباه است لذا قسمت اعظم این تغییرات ضرورتاً باید، نه به قصد آراستن نظام و آن هم براي 

دنبال کردن اهداف کهنه ، بلکه به یک جهت و هدف بی تناقض و منطقی هدایت شود که این ضرورت دنیاي 

سواد یا بی سواد نیاز ندارد که کارهاي تکراري انجام  دنیاي آینده به افراد کم«به بیان تافلر . پیشر و است

دهند، به افرادي نیازمند است که بتوانند به داوري هاي مهم و دقیق دست بزنند و راه خویش را در محیط 

هاي تازه پیدا کنند و بتوانند روابط جدید را در واقعیتی که در حال تغییر است ، تمیز و تشخیص دهند 

به عنوان یکی از کلیدهاي ورود به قرن بیست و » یادگیري در طول زندگی«از این رو مفهوم ). 1372تافلر ، (

یی از جمله آموزش مهارت هاي سواد رسانه اي انتقادي یکم تلقی شده است که نیل به آن مستلزم، راهکارها 

  .است

که در سیاست گذاري است یی از این رو رویکرد سواد  رسانه اي انتقادي به مثابه یکی از مهم ترین مؤلفه ها

یادگیري مداوم و آموزش و تحقق هاي رسانه اي و ارتباطی در نیم قرن اخیر توسط کشورهاي مختلف براي 

 .تحقیق، تحلیل، آموزش و آگاهی از تأثیرهاي رسانه اي روي اقشار مختلف جامعه به کار رفته استنیز 

در فرایند  گی هایی چون گذر از یاددهی به یادگیريآموزش سواد رسانه اي انتقادي به سبب شامل شدن ویژ
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تبدیل کالس درس به اجتماع پژوهشی که در آن تفکر در مرکز قرار دارد و نیز تقویت انگیزه هاي  ،آموزش

دانش آموزان در جریان یادگیري به عنوان راهکاري جدید در حوزه ي آموزش و یادگیري مداوم مطرح شده 

اعم از متون چاپی و (از طریق پرورش مهارت هاي تحلیل متون مختلف انتقادي آموزش سواد رسانه اي  .است

موجب ارتقاء صالحیت هاي  ،و نیز ساخت شکنی  تصاویر و پیام هاي رسانه اي در کودکان)  غیر چاپی

هدف اصلی ). 2007فیشر،(دانشی و عملکردي آن ها در هنگام خواندن و نوشتن این گونه متون خواهد شد 

تحلیل و ارزیابی رسانه هاي  جهت پرورش مهارت هاي فراشناختی دانش آموزانانتقادي سواد رسانه اي 

  .می باشدمختلف، فهم انگیزه هاي تولید کنندگان و نیز بررسی تأثیرات رسانه ها بر مصرف کنندگان 

  

  مبانی نظري.2

اسب با سیاست ها و شرایط بومی کشورهاي در زمینه آموزش سواد رسانه اي رویکردهاي مختلفی متن

به عنوان مثال مهمترین بنیان نظري آموزش سواد رسانه اي در بیشتر کشورهاي . مختلف دنیا وجود دارد

است، این در حالی » کاربري انتقادي رسانه ها«غربی، آمریکا و مخصوصاً کانادا به عنوان بنیان گذار این حوزه 

ون ژاپن در قالب برنامه آموزش سواد رسانه اي بیشتر بر آموزش سواد است که در کشور آسیایی همچ

بنابراین در پژوهش حاضر با توجه . تأکید می گردد» کاربري ذهنی رسانه ها«اطالعاتی و به عبارت دیگر بر 

به رسانه مورد بررسی یعنی ویدئوگیم ها و با نظر به این مسأله که بیشتر محصوالت مورد مصرف کودکان 

انی، گیم هاي تولید خارج می باشند؛ در آموزش نیز سعی شده تا از سواد رسانه اي انتقادي به عنوان یکی ایر

کاربري «استدالل پژوهشگر در این زمینه نیز این است که با لحاظ کردن . از رویکردهاي مطرح استفاده گردد

لیل پیام هاي رسانه اي برآمده در در آموزش سواد رسانه اي، کودکان بهتر از عهدة تجزیه و تح» انتقادي

. نتیجه جامعه ایرانی از توسعه انسانی و اجتماعی بیشتري در مقابله با هجوم رسانه اي برخوردار خواهد بود

ویژگی اصلی چنین جامعه اي را می توان داشتن افرادي دانست که مخاطب فعال، انتخاب گر و گزینش گر، 

براي ) 2001( مسترمن تا کنون و زمانی که لن 1980از دهه . یف کردکه تحت کنترل رسانه ها نیستند، توص

اولین بار آموزش رسانه اي را نگاشت، بسیاري از دانشجویان عرصه رسانه در سراسر دنیا مجموعه اي از 

در ایاالت متحده بسیاري از این  2مرکز سواد رسانه اي سی ام ال. مفاهیم اساسی را در اختیار داشته اند

نظرات اساسی درباره سواد رسانه اي را بر گرفته و در چارچوبی که براي سنجش در دسترس تر و کاربردي تر 

این مرکز، پنج مفهوم اصلی که جایگاهی مهم در عرصه سواد رسانه اي دارد را . است، ساده سازي کرده است

 4-2ساس آن ها اصول سواد رسانه اي انتقادي را به شکل جدول بر ا) 2009(معرفی کرده است و جف شر 

  .زیر دسته بندي می کند

                                                 
2
.CML: Center for Media Literacy, http://www.medialit.org 
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  اصول آموزش سواد رسانه اي انتقادي :4-2جدول 

سواالتی براي مصرف ( ساختارشکنی  مفهوم    عنوان

  )کننده

تمام اطالعات به لحاظ اجتماعی     اصل عدم شفافیت

  نیز ساخته می شوند

تولید کرده چه کسی این پیام را 

  است؟

رمزها و (زبان 

  )قواعد

رسانه ها از زبان هایی با رمزها و   

  قواعد ویژه استفاده می کنند

براي جلب توجه من از چه روش 

  هاي خالقانه اي استفاده شده است؟

رمزگشایی 

  مخاطب

افراد و گروه ها می توانند درکی   

مشابه یا متفاوت از پیام هاي 

  رسانه اي داشته باشند

چطور ممکن است افراد مختلف 

درکی متفاوت از یک پیام داشته 

  باشند

محتوا و (بازنمایی 

  )پیام

رسانه ها دربردارنده ي ایدئولوژي   

ها، گفتمان ها و دیدگاه هایی 

هستند که روابط قدرت سلسله 

  مراتبی را انتقال می دهند

چه ارزش ها، شیوه هاي زندگی و 

بازنمایی دیدگاه هایی در این پیام 

  شده و یا از آن حذف شده است؟

اکثر رسانه ها از لحاظ اقتصادي     انگیزه

انگیخته شده و سازماندهی می 

  شوند

این پیام به چه منظوري ارسال شده 

  است؟

  

در ضمن اصول ذکر شده در جدول باال، آگاهی هاي سواد رسانه اي انتقادي ) 2005(در سال  و شر کلنر 

) 2005(و شر  کلنر. براي کودکان که مورد استفاده پژوهش حاضر نیز می باشند، را مشخص ساختند

ه، در آگاهی از اهداف و دیدگاه هاي تولید کنندگان و طراحان رسان: معتقدند که در ضمن اصل عدم شفافیت

در رابطه با ) دیدگاه ها و پیش زمینه آن ها(آگاهی از تجربه کاربران مختلف ): رمزها و قواعد(ذیل اصل زبان 

آگاهی از ترفند ها و زبان خالق تولید کنندگان رسانه، در اصل : یک رسانه، در اصل رمزگشایی مخاطب

درباره کلیشه ها و ارزش ها زیربنایی برندهاي آگاهی از خشونت، بازاریابی، آگاهی ): محتوا و پیام( بازنمایی

شرکت هاي تجاري، کلیشه هاي جنسیتی و نژادي موجود در رسانه هاي محبوبی همچون ویدئوگیم ها و در 

آگاهی از این که پیام هاي بازاریابان براي کسب سود و قدرت می باشد، براي کودکان ضروري : اصل انگیزه

  . )2012ردموند،( است
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موضوع آگاهی از ارزش هاي بازنمایی شده در محتواي فاهیم کلیدي آموزش سواد رسانه اي انتقادي، از بین م

 به جهت ویژگی هاي حساس شناختی، عاطفی، روانشناختی کودکان و نوجوانان ورسانه اي براي محققان 

خشونت رسانه اي بر روي مخاطبان جوان و نیز ترسیم دنیایی خشن : تأثیرات بالقوه محتواهاي منفی از جمله

تبدیل شدن تصاویر رسانه اي به نقش هاي آرمانی تر از دنیاي واقعی توسط آن ها و نیز آگاهی از خطر 

از اهمیت باالیی عی اجتما - کودکان و الگو برداري از آن ها از طریق ارائه کلیشه هاي جنسیتی

مطالعات متعدد انجام شده در زمینه تأثیر محتواي خشونت آمیز رسانه اي بر کودکان  از جمله .برخوردارند

 ، ؛)1999(گراسمن و دي گتانو ،)2011(بارسلو، سیستیر، دیویس ،)2015(بوشمن و اندرسون  تحقیقات

حبیب زاده ملکی و  ،)1996(، ؛ شرم)1994(و همکاران ، گربنر)2012(،  گوس)2008(اولسون کاتنر و

نتایج تمامی این تحقیقات حاکی از آن است که . گویاي اهمیت این موضوع می باشد .)1388(قاسمی

ایجاد تعارض در فرایند همسان سازي واقعیت دنیاي بیرون با خشونت موجود در محتواي رسانه ها از طریق 

ي ضد اجتماعی و پرخاشگرانه، ترس از قربانی بودن، حساسیت افزایش رفتار هامحتواي ارائه شده در رسانه، 

  .زدایی نسبت به خشونت و قربانیان خشونت بر کودکان تأثیر می گذارد

توجه به گسترش تأثیرات منفی محتواي خشونت آمیز رسانه هاي محبوب کودکان و نیز افزایش تصاویر لذا با 

کلیشه هاي رایج درباره دختران همچون شایعه پراکنی، تبعیض آمیز در آن ها، حذف زنان و یا تقویت 

جذابیت هاي جنسی و نیز رفتارهاي اغوا کننده و در عوض پر رنگ شدن نقش هاي کلیشه اي مردانه یعنی 

به دست آوردن قدرت از طریق خشونت در رسانه هاي محبوب کودکان، لزوم توجه خاص به محتواهاي رسانه 

  ).  2005نر و شر،کل(اي را ضروري ساخته است 

پدیدارشناسی در عصر ما به جنبشی فلسفی اطالق می شود که هدف اصلی و اساسی آن بررسی، تحقیق و 

شناخت مستقیم و بدون واسطه پدیده هاست، پدیدارهایی که در بر گیرنده اعمال، افکار، خواست ها، 

ست که بر اساس تجربه آگانه و به عبارت دیگر، پدیدارشناسی روش فلسفی ا. اعتقادات و موضوعات است

ون (در پدیدار شناسی باید به ماهیت پدیده ها و خود آن ها پی ببریم. مستقیم پدیدارها، استوار است

؛ بنابراین باید با پدیده ها برخوردي خالص و دست اول و رها از نظریات قبلی داشته باشیم و )2005منن،

  . ا می نمایند، بشناسیم و بیان کنیمبکوشیم تا آن ها را آن چنان که خود را به م

با تمام اهمیت و نقشی که محتواهاي رسانه اي بر کودکان به عنوان یکی از مفاهیم کلیدي آموزش سواد 

رسانه اي انتقادي دارند،  تا کنون پژوهش هاي مفید و کاربردي در زمینه آموزش مفاهیم کلیدي سواد رسانه 

  کودکان از جمله ویدئو گیم هامایی شده در محتواي رسانه هاي محبوب اي انتقادي از جمله ارزش هاي بازن

در ادامه به پژوهش هایی بنابراین . و انیمیشن ها و چگونگی تجربه آن ها توسط کودکان انجام نشده است

  پرداخته می شود که به نوعی با آموزش سواد رسانه اي انتقادي ارتباط دارند
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  مرور پیشینه ها .2

در پژوهشی با عنوان سنجش و کاربست الگوي پنج سطحی سواد ) 1390(یزدیان حاجی حیدري و 

تحقیق حاضر با تمرکز بر . پرداخت .ا.ا. مطالعه موردي دانشجویان صدا و سیماي ج: رسانه اي انتقادي

نظریه سواد رسانه اي انتقادي که به طور خاص به جنبه انتقادي سواد رسانه اي می پردازد، سعی دارد تا 

در این پزوهش . وه بر افزودن بر ادبیات نظري، گام هاي مفیدي را براي فعالیت در این عرصه برداردعال

شش مصاحبه بر اساس فیلم کرش با دانشجویان کارشناسی ارشد تحقیق در ارتباطات دانشکده صدا و 

جگانۀ سواد رسانه سواالت بر مبناي مفاهیم پن .به عنوان کارشناسان عرصه رسانه انجام شد. ا.ا. سیما ج

و البته فیلم کرش ) عدم شفافیت، رمزها و قواعد، رمزگشایی مخاطب، محتوا و پیام، انگیزه(اي انتقادي 

با انجام این تحقیق، عدم انسجام در آموزش انتقادي و در نتیجه توانمندي انتقادي . تنظیم شده اند

  .نامتوازن دانشجویان در هنگام مواجه با پیام آشکار شد

، در پژوهشی به بررسی ارتباط بین سواد رسانه اي و میزان )2009(پراي مک، سیدنی، کارول و فاین -

آن ها در این بررسی، رابطه اي قوي بین باال بودن سواد رسانه اي . سیگار کشیدن دانشجویان پرداختند

ز کردن افراد به پژوهشگران هدف سواد رسانه اي را مجه. دانشجویان و عدم مصرف سیگار پیدا کردند

  .مهارت هاي  تفکر انتقادي و تحلیلی براي تحلیل انتقادي پیام هاي رسانه اي عنوان کردند

ثیرات سوء این أدر مقاله اي تحت عنوان سواد رسانه اي آگهی هاي تجاري، با اشاره به ت) 2007( ایگل-

سواد رسانه اي آگهی  ،نتبلیغات در گسترش خشونت و مصرف سیگار و مشروبات الکلی در بین جوانا

  .هاي تبلیغاتی را راهی مؤثر جهت با ال برد ن آگاهی کودکان و نوجوانان معرفی می نماید

چالش هاي تکنولوژي هاي اطالعاتی و : در مقاله اي تحت عنوان سواد رسانه اي)2004 (لوینگستون-

ي اشاره کرده و این نقش هاي ارتباطی نوین، به نقش فعال و انتقادي شهروندان مجهز به سواد رسانه ا

جدید را مقابل دیدگاه سنتی شهروندي که در آن رویکرد غالب به افراد پذیرندگی و انفعال است، مطرح 

 .  می نماید

  

 شناسی مطالعه  روش.4

در پژوهش پدیدارشناسی حاضر از روش کیفی تفسیري براي توصیف تجربیات زندگی و آشکارسازي معانی 

با نظر به هدف پژوهش، مشارکت . نهفته در پدیده ها با بررسی معانی و روابط دانش و زمینه آن استفاده شد

ماه در دو  6به مدت که  دانش آموزان دختر و پسر دورة ابتدایی شهرستان دزفول بودندکنندگان از میان 

دزفول توسط  1دورة کالس هاي آموزش سواد رسانه اي انتقادي که در مرکز کانون پرورش فکري شماره 

به روش نمونه گیري مبتنی بر هدف وارد ) دختر 4پسر و 6(نفر  10.محقق برگزار شده بود، شرکت داشتند
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  .کان مصاحبه را به دلخواه خود تعیین کننداز مشارکت کنندگان خواسته شد تا زمان و م. مطالعه شدند

مجموعه سئوال  3مصاحبه شامل .براي جمع آوري داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق استفاده شد

در زمینه هاي محتواي رسانه ها، ارزش هاي پنهان در محتواي رسانه ها و تجربیات مثبت و منفی آن ها در 

با اجازه .دقیقه بود 45تا  30حتواي رسانه هاي محبوب خود در زمانی بین ارتباط با ارزش هاي پنهان در م

در .مشارکت کنندگان و با اطمینان از محرمانه بودن، مصاحبه ها با بهره گیري از ابزارهاي دیجیتال ضبط شد

طول پژوهش نیز از کد مشخص به جاي اسامی مشارکت کنندگان استفاده شد تا اصل راز داري در پژوهش 

  .ایت شودرع

خواندن دقیق کلیه توصیف ها و یافته هاي مهم (مرحله اي کالیزي 7تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس روش 

شرکت کنندگان؛ استخراج عبارات با اهمیت و جمالت مرتبط با پدیده؛ مفهوم بخشی به جمالت مهم 

ه هاي خاص؛ تبدیل کلیه استخراج شده؛ مرتب سازي و توصیفات شرکت کنندگان و مفاهیم مشترك در دست

عقاید استنتاج شده به توصیفات جامع و کامل؛ تبدیل توصیفات کامل پدیده به یک توصیف واقعی خالصه و 

) مختصر؛ و مراجعه به شرکت کنندگان براي روشن نمودن ایده هاي به دست آمده و موثق نمودن یافته ها

  .انجام شد

زیر درون مایه   6شرکت کننده و جداسازي سخنان مهم، 10ا ساعت مصاحبه ب 15پس از پیاده سازي مجموع 

چگونگی ماهیت خشونت رسانه اي و  و انیمیشن هاي، بازي ها خشونت در  و تشخیص مؤلفه هايآگاهی (

اثرات تماشاي خشونت موجود در ویدئو گیم ها و انیمیشن ها، راههاي مراقبت از مفهوم خشونت ،  واقعی

،نسبت دادن ویژگی هاي خاص به همه دخترها و یا د در بازي ها و یا انیمیشن هاخود در برابر خشونت موجو

پسرها، عدم احترام به افراد به خاطر تفاوت و تبعیض هاي اجتماعی و حتی نژادي موجود در بازي ها و 

 این زیر درون مایه ها در دسته بندي هاي موضوع اصلی. از بین مفاهیم جزئی استخراج شد) انیمیشن ها،

اثرات خشونت رسانه اي )2خشونت رسانه اي؛ ) 1درون مایه استخراج شد؛ 3قرار داده شدند و به این ترتیب 

  .وجود نگاه خاص جنسیتی و تبعیض هاي اجتماعی و نژادي محتوا)3و ایمن سازي خود دربرابر آن ها؛ 

  

  )بحث و بررسی( هایافته.5

  خشونت رسانه اي

  و انیمیشن هاي بازي ها خشونت در  و تشخیص مؤلفه هايآگاهی  -1

کارهاي خشنی هستند که در بازي ها یا کارتون ها وجود  تیراندازي کردن، کشتن مردمچیزهایی مثل -

هر چقدر شما چیزهاي بیشتري بشکنید و  )Angry Birds (پرندگان خشمگین مثالً توي بازي .دارند
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این مثل این می مونه که . یاز بیشتري می گیریدخراب کنید و خوك هاي بیشتري را بکشید، ستاره و امت

شمشیر، تفنگ، توي بیشتر بازي هاي خشن  -  . که خیلی بد کسی را بکشیدکسی به شما پولی بده که 

 Call of (کال آف دیوتی بیشتر پسرها بازي هاي. و با آن ها باید دشمن را از بین ببرید چاقو هست

Duty  (جی تی آ و یا) GTA ( را بازي کردند و خیلی آن ها را دوس دارن خود من هم آن ها را خیلی

شما یه  5جی تی آشما زامبی ها را باید بکشید  و در بازي  کال آف دیوتیدر بازي   . دوس داشتم البته قبالً 

در این بازي ها کارهاي زشت و خطرناکی مثل . بعد از انجام کارهاي بد جایزه می گیریدتبهکارید و 

در این بازي ها مردم . هست ت زدن و لگد زدن، حرف هاي بد زدن، دزدي کردن، تیراندازي کردنمش

اما به نظر من این چیزها و رفتارهاي بد نباید . همش به همدیگه تیراندازي می کنن و همدیگر را باید بکشند

ی بینن و ممکنه این در بازي ها و کارتون ها باشند چون بچه هاي کوچک که چیزي نمی دونن آن ها را م

رفتارهاي بد و مشت زدن، تیراندازي، انفجار، دزدي و ضربه زدن به سر مردم -  .رفتارها را انجام بدهند

در بازي . ولی آن ها درست نیستن و نباید باشن. خطرناکی هستن که در خیلی از بازي ها و کارتون ها هستن

زامبی ها را بکشید و شما ماموریت دارید . طورهاین  مثالً) Black Ops 2(بلک اپسو   کال آف دیوتی

بازي خوبی نیست و بازي خشنیه،   پرندگان خشمگین من فکر می کنم بازي-  .کنید به مردم تیراندازي

 بازي شکارچی گوزن. جایزه و امتیاز می گیریمکه کار بدیه،  پرنده ها را کشتیمچون ما بعد از این که 

)Deer Hunter (در . ون در آن شکارچی ها هم گوزن ها و حیوانات دیگه را می کشنهم بازي خشنیه چ

هر چه بدجنس تر باشیم و دوستامون را بیشتر گول بزنیم می توانیم امتیاز بیشتري این بازي 

کارهاي بدي مثل کشتن حیوانات و استفاده می کنید و  کلمات بدتوي این بازي شما همش . بگیریم 

من فکر می کنم آدم هاي بی رحم پرنده ها و حیوانات را می . نجام می دیدرا ا تله گذاشتن براي آن ها

به نظر من یکی از ) Sniper shooter(بازي تک تیرانداز - .بکشیم باید حیوانات را  اصالً چرا . کشن

تفنگ تک توي این بازي شما یه تک تیراندازید که . خشن ترین بازي هایی هست که تا حاال دیدم

در نظر کسی را که می خواهید بکشید توي این بازي شما می رید توي خیابان و . بی داریدخو تیراندازي

می گیرید، هدفتون را ردیابی می کنید و بعد هدف گیري می کنید و اون را می کشید و بعد از انجام این کار 

من با این بازي چه براي  به نظر من اگر چه این بازي مال بچه هاي بزرگتر اما اصالً. هر بار امتیاز می گیرید

چون به نظر من اصالً خوب نیست که آدم ها حتی در  .بچه هاي کوچک چه براي بچه هاي بزرگتر مخالف ام

مثال - .و بر خودشون را بکشن یا کارتون ها هم براي تفریح و سرگرمی آدم هاي دور بازي هاي کامپیوتري و

. و پلیس می بیندت ولی اصالً کاري با هات نداره یهر کسی را بخواي بکشتو بازي جی تی آ می توانی 

می توانی راحت ماشیمن مردم را  داره، می توانی قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت نکنی،  اسلحهانواع 
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، بعد از تک چرخ زدن و یا این که بتوانی آدمی را با موفقیت بکشه پول جایزه می گیري که به زور بدزدي

اما به نظر من خشونت فقط کشتن -. خوب اینا همش خشونته. این درس نیس می توانه با پلیس درگیر بشه

زشت  مثل جوجه اردكاین که کسی را  دوس نداشته باشی آدم ها یا استفاده از چیزاي خطرناك نیس 

چون مثال رنگش مثل بقیه نیس یا تو اون داستان سه فضا نورد که از اون موجود فضاییه بدشون می اومد 

  .چون شکلش عجیب غریب بود هم به نظر من خشونته

  واقعی خشونت چگونگی ماهیت خشونت رسانه اي و-2

خشونت در دنیاي واقعی  همه بچه در مصاحبه هاي خود  به تفاوت خشونت در بازي ها و یا انیمیشن ها و

  :اشاره کردند

و صدمه می بینند  واقعی نیستندمثالً در یه بازي که دربارة جنگ علیه ربات هاست می دونید که آن ها -

خشونت توي - .اما وقتی بر علیه آدم ها بجنگید می دونید که آن ها واقعی اند و می توانند واقعاً صدمه ببینند

مثالً شما فرض کن اگه توي .  با کارهاي خشن توي واقعیت فرق می کنها بازي هاي جنگی یا کارتون ه

اگر صدتا مشت و لگد هم بهتون بخور یا به شما . بازي اگر جونتون تمام بشه دوباره می توانید جون بگیرید 

 توي بازي اگه شما بایه .توي زندگی واقعی این طوري نیستچاقو بزنن می توانید دوباره بلند بشید ولی 

دم آآدم آهنی جنگ می کنید خطر دعوا با اون کمتر از جنگ با آدم ها است چون آدم آهنی جون نداره اما 

- .ها گوشت و خون دارن و اگر آن ها را با بمب منفجر کنی خونریزي می شه و چیزي جاشون نمی مونه 

 Call(وي بازي کال آف دیوتی ت. این کارها را  فقط توي بازي ها می تونید ببینید. خیلی خفنه اخشونت بازی

of Duty ( حتماً شما راحت می توانی یه ماشین را از توي خیابان بدزدي اما ما اگه این کار را بکنیم

یا توي بازي ها اگه زخمی بشیم دوباره با جون اضافه اي که می گیریم . توسط پلیس دستگیر می شیم

اگه دستتون خونی بشه حداقل ما شما فکر کنید زود خوب می شیم و می توانیم به بازي ادامه بدیم ا

جنگ با چیزهاي الکی .  الکیه همه چی بازي هاي جنگی- . چند روز طول می کشه تا خوب خوب بشه

آن چیزهاي الکی ممکنه فقط خراب بشن و نابود بشن ولی . با جنگ با یه آدم خیلی فرق می کنه اتوي بازی

بمب ها می توانن خیلی . که جون دارن اگه واقعی با هم جنگ بکنن کلی خون و خونریزي می شه  ها آدم

که توي تلویزیون آن ها را  از آدم ها و بچه ها و خونه ها را از بین ببرن مثل جنگ توي عراق و سوریه

 گیرشون می کنهپلیس حتما دستمثالً بچه دزدي جرمه و  کسایی که این کار را می کنن  - .نشان می ده

اما توي کارتون راپونزل راحت اون  جادوگر راپونزل را بدون این که پدر و مادرش بفهمن اون را دزید و تا 

تو  کارتون .چیزایی که تو کارتونا و بازیا است با چیزاي واقعی فرق می کنن -. چند سال اصالً کسی نفهمید

توي - وب معلومه الکیه چون من که تا حاال ندیمخالسا  مگه می شه آدمی فوت کنه همه جا یخ ببنده 



 

  

 

 هشتمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 مداوم  و یادگیري فلسفه آموزش

 چمران اهواز دانشگاه شهید

 1395اسفند  5و  4

 

1473 

 

بازي جی تی آ هر کاري که بخواي می توانی بکنی حتی ماشین پلیس را هم می توانی بدزید، آدم بکشی 

خانم مثالً -. اما تو واقعیت که این طوري نیسجایزه بگیري، تک چرخ هاي خطرناك بزنی و پول بگیري 

خوب نیس به خاطر این که اگر بچه سه سال یا چهار ساله اي بن تن  کارتون بن تن براي بچه هاي کوچیک

را ببینه که از یه جایی بلند می پره چون نمی دونه آدم هاي  نمی توانن از اون قدر بپرن ممکنه این کار را 

  .بچه هاي بزرگ می دونن که اون ها فقط تو کارتونا هستناما .بکنن و بمیرن

  یمن سازي خود در مقابل اثرات خشونت رسانه اي و ا- 3

یادم می یاد آن قدر بازي . من وقتی خیلی کوچولو تر بودم، بازي هاي خشن و جنگی زیاد بازي می کردم-

یه شب خواب دیدم مثل بازي جنگی که بازي می کردم انگار  .خواب آن ها را هم می دیدممی کردم که 

مپاره پرتاب می کردن، آن ها با خودشون به خونمون دشمن حمله کرده بود و هی پشت سر هم بمب و خ

تفنگ هاي پیشرفته اي مثل آن هایی که تو بازي بودن با خودشون داشتن، من آن قدر ترسیده بودم که از 

همش داد می زدم و از پدر و مادرم هم . توي خواب بلند شده بودم و دویده بودم گوشۀ اتاق پناه گرفته بودم 

یان تا آن ها نتوانن آن ها را پیدا کنن و بکشن چون فکر می کردم خودم هم با فریاد می خواستم پیش من ب

پدر و مادرم می . توي بازي ام، یادمه بعد از این که بابام با من کلی حرف زد تازه فهمیدم که خواب دیدم 

زي به نظر من بازي هاي جنگی و با. گفتن هی داد می زدي که حمله کردن، پناه بگیرید االن می کشنتون

باعث  هایی که در آن ها جنگ و دعوا، تیراندازي و کشتن هست اصالً براي بچه خوب نیستند چون

و بچه ها چون کوچکن ممکن است آن ها را انجام بدهند و به خودشون و  ترسیدن بچه می شن

توي بازي هاي جنگی همش شما هر چقدر هم  -  .دوستاشون صدمه بزنند و مجبور شن به بیمارستان برن

که خشن باشید یعنی جنگ و دعوا کنید، مشت بزنید، لگد بزنید، چاقوکشی کنید و تیراندازي کنید و آدم 

تا توي خیابون رانندگی کنید پلیس  180بکشید یا حتی ماشین هاي مدل باال بدزدید، با سرعت مثالٌ باالي 

هاي خشن دیگه را انجام  اگر بچه هاي کوچک این بازي  و بازي. مثل بازي مافیا تون نمی کنهدستگیر

بدهند، ممکنه فکر کنن که می تونن مثل گروه مافیا این رفتار ها را انجام بدهند و توسط پلیس هم دستگیر 

اما اگر بزرگتر شدن می فهمن که این کارها خطرناکند و . نشن چون فکر می کنن که این رفتارها واقعی اند

باعث ترس دیگران  و آن ها می فهمن که این کارها .م بدهندنمی توانند در زندگی خودشون آن ها را انجا

هایی که بچه ها  بیشتر بازي- .صدمه زدن به دیگران می شن و حتما توسط پلیس دستگیر می شن

من فکر می کنم که دیدن تیراندازي، انفجار بمب هاي . بازي می کنند، توي آن ها تیراندازي و کشتن است

آن ها را به انجام و  بچه ها را می ترسونهه در بازي ها و کارتون ها لیزري و چیزهاي ترسناك دیگ

چون ممکنه براي کارهاي  کارهاي بد تشویق کنند و بعد که بزرگ شدن آینده بدي داشته باشن
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 .شما ممکنه فرد بدي بشیدمن فهمیدم که اگر زیاد چیزهاي خشن ببینید - .به زندان بیافتنبدشون 

 . چیزهاي بد زیادي یاد بگیریدهاي خشن و جنگی انجام می دهید از آن ممکنه چرا که شما وقتی بازي 

جاي من فکر می کنم حتی ممکنه بچه ها بعد از دیدن کارتون هاي ترسناك یا بازي هاي خشن -

تازه یه بار من  وقتی خیلی کوچولو بودم یه بازي داشتم که تو اون وقتی خونت -  .خودشون خیس کنند

هایی بودن شبیه قرص هاي اسمارتیز تا می نداختی باال جونت زیاد می شد و قوي می  کم می شد جایزه

شدي من هم یه بار با دوستم دعوام شد اومدم خونه  کسی نبود رفتم و یه قرص صورتی از توي یخچال 

ا  پس برداشتم و خوردم فکر می کردم من هم مثل اون که تو بازي بود زورم زیاد می شه و  می توانم توپم ر

 ضرر زدن به دیگرانبه نظر من - . و  بهم سرم زدن حالم بد شد و من را بردن بیمارستانخیلی . بگیرم

مثل دزدي کردن،  یادگرفتن کارهاي بد- .  یه چیزي را خراب کنیهم نتیجه دیدن چیزاي بده، مثالً بري 

یه چیز ترسناك که وجود نداره اما از ترسیدن -. تقلب کردن یا مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت نکردن

  ما فکر می کنیم هست

  راههاي مراقبت از خود در برابر خشونت موجود در بازي ها و یا انیمیشن ها -3

ما می - بازي هاي خشن را کمتر بازي کنیمبراي این که کار هاي خشن و خطرناك یاد نگیریم باید این -

به جاي این که بازي جنگی بخریم می توانیم مثالً . کنیمتوانیم بازي ها ي دیگه اي را بخریم و بازي 

ن آ. بازي هایی مثل فوتبال یا بازیی هایی مثل کمک به حیوانات یا بازي هاي فکري انجام بدهیم

که این  قبل از این که بازي بخریم فکر کنیمبه نظر من ما باید   - .بازي ها ما را باهوش تر هم می کنن

  .که به ما چیزهاي خوب یاد می ده یا بدبازي چقدر خوبه و این 

پدر و مادرامون هم می -  .بازي هاي خوب را انتخاب کنیم و بخریمهمۀ بازي ها خوب نیستن ما باید  -

نفر  2نظر (چون اون ها بهتر می دونن  توانن به ما براي اینکه بازي یا کارتون خوبی بخریم کمک کنند

اگر فکر فکر کنیم هاي بدي که در  بازي ها یا کارتون ها می بینیم باید دربارة چیز-) . از  دانش آموزان

  .کردیم خوب نیست خوب نباید اون ها را خودمون هم تکرار کنیم

  نژادي محتواهاي رسانه اي -نگاه خاص جنسیتی و تبعیض هاي اجتماعی -4

افراد در آن ها به تجربه ي حس دخترا نه و پسرانه بودن بازي ها و انیمیشن ها و عدم احترام به -

  خاطر تفاوتشان

یا  فکر می کنن که همۀ دخترها از عروسک خوششان میادکسایی که بازي یا کارتون می سازن، -

لباس هاي مثل عروس ها را دوست دارن، رنگ صورتی خیلی دوست دارن یا مراقبت از بچه ها و آرایشگري 

باید بدونن که همۀ دختر ها  .خوشم نمیاد ولی من که خودم دخترم اصالً از این ها. هم دوست دارن
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درسته که ما دخترا و پسرا با . من یاد گرفتم باید مثل کارتون شبه و روز باشیم  - .که مثل هم نیستن

بازي ها هم دخترونه اند و هم - .ولی هر کار خوبی کنار هم می تونیم انجام بدیم هم فرق می کنیم

دختر ها چیزهاي دخترونه و براي پسرها چیزهاي پسرونه را می  شرکت هاي بازي وکارتون براي. پسرونه

بعضی آدم که انجام می دیم یا کارتون هایی که نگاه می کنیم  اییمن فهمیدم توي بعضی از بازی-  .ارنگذ

( یا عیبی دارن  )مثل دخترك کبریت فروش( ها به آدم هاي دیگه به خاطر این که فقیر هستند

 .صورتی که آن ها آدم هاي بدي نیستن ي بدي دربارة آن ها می گن درچیزها) مثل کارتون صفر

ما باید  .من با تقسیم بازي ها به دخترونه و پسرونه مخالفم-.مثالً توي کارتون جوجه اردك زشت  

کی گفته که دخترها ترسو اند و مثل پسرها قوي .بتونیم هر نوع بازي را که دلمون خواست انجام بدیم

ا و فیلم هاي کارتونی پر از چیزهاي اشتباهی هستن که وقتی به آن ها نگاه می کنم تازه آن بازي ه. نیستن

کسایی که بازي تولید می کنن می دونن  که دختر ها مثالً از بازي هایی که در آن ها - . هارا می فهمم

خترا ضعیف ماموریت داري که زامبی ها را بکشی خوششون نمی یاد چون پیش خودشان فکر می کنن که د

به نظر من بازي ها نباید فقط براي دختر ها یا پسرها باشن ما باید . اند و اصالً از دعوا بدشون میاد

بعضی از بازي ها دربارة فقط یک چیز - . بدون خجالت بتوانیم بازي هاي همدیگر را انجام بدیم 

را می سازن فقط دنبال پول و به خاطر این که کسایی که این ها . هستن و به مردم دیگه فکر نمی کنن

مثالً . هر بازي یا کارتونی مخصوص بعضی از بچه هاست- .سود بیشتر هستن یا حتی فکر هم نمی کنن

کسایی که بازي هاي . بچه هایی که بازي جنگی دوست دارن، فقط بازي هاي جنگی را انتخاب می کنن

. دارن بازي هاي ورزشی را بازي می کنن فکري دوست دارن آن ها را و کسایی که بازي هاي ورزشی دوست

حاال بازي هاي زیادي .ما می توانیم هر نوع بازي را که فقط خودمون دوست داریم انتخاب کنیم و بازي کنیم

آن -  .حتی بازي هاي دخترونه و پسرونه هم هست. هست چون همۀ بچه ها از یه بازي خوششون نمیاد

مثل این که پیش خودشون فکر . ن هاي متفاوتی تولید می کننها براي بعضی از مردم بازي ها و کارتو

بعضی از پسرها بازي هایی مثل فوتبال را دوست دارن پس براشون بازي فوتبال می  می کنن و می گن

که بازي هاي ورزشی را بچه هایی که این بازي ها را دوست ندارن بهشون توجه نشده فقط  بچه هایی .سازن

همیشه دنبال سري جدید آن هستن و این .که آن بازي ها خیلی خوب هستن  دوست دارن فکر می کنن

  .بازي ها را می خرن

  

  نتیجه گیري.6

یافته هاي این پژوهش حاصل تجربه دانش آموزان شرکت کننده در کارگاه هاي سواد رسانه اي انتقادي 
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این یافته ها بیانگر اهمیت و . درباره ارزش هاي بازنمایی شده در محتواهاي رسانه هاي محبوب آن ها است

نتایج نشان دهنده آن بود که بحث .تأثیر محتواي رسانه اي بر نگرش و عقاید و رفتار کودکان و نوجوانان است

درباره ارزش هاي موجود در محتواي رسانه ها بین شرکت کنندگان در پژوهش، موضوع مهم و تأثیر گذار در 

 خشونتین ارزش محتوایی مطرح شده در تجربیات دانش آموزان اول .حوره هاي مختلف زندگی آن ها است

آمیز، استفاده از نیروي فیزیکی خود براي  استفاده از کلمات تهدید: براي بیشتر بچه ها خشونت شامل. بود

بازي هاي جنگی، بازي : نیز شامل لفه هاي بازي هاي خشنؤمو  دعوا، داشتن اسلحه، صدمه زدن به دیگري

با توجه به نقشی که تصاویر ارائه . بود فریاد و تهدید شخص،خشونت با اسلحه، بمب و انفجار، هاي اکشن اول

شده از طریق ویدئوگیم ها و انیمیشن ها از جمله تصاویر خشونت آمیز در شکل دهی دیدگاه کودکان و نیز 

هاي رسانه هاي ارزش هاي اساسی زندگی آن ها، به نظر می رسد که آگاهی از این ارزش پنهان در محتوا

) 1996(مورگان و شاناهان .محبوب گامی مؤثر جهت مقابله با اثرات منفی این چنین محتواهایی خواهد بود

نیز به خشونت به عنوان یکی از ارزش هاي پنهان در محصوالت رسانه اي کودکان اشاره کرده و معتقدند که 

محتواهایی پر از خشونت، صحنه هاي جنایت و نیز  با در کشورهایی که تولید و پخش محصوالت رسانه اي 

غیر اخالقی رایج می باشد، احتمال تأثیرات منفی این محتواها بر روي نگرش ها، عقاید و رفتارهاي مخاطبان 

  .بیشتر از جاهاي دیگر است

اي آگاهی به تفاوت خشونت رسانه اي و خشونت در دنیاي واقعی از موارد دیگر تجربه شده درباره محتو

استفاده از تکنیک هاي خالقانه از سوي تولیدکنندگان جهت . خشونت آمیز رسانه اي توسط دانش آموزان بود

به ایجاد تعارض در فرایند همسان  فراهم ساختن تجربه هیجان انگیز از خشونت رسانه اي براي مخاطبان

 ،)2002(هریس و همکاران. سازي واقعیت دنیاي بیرون با محتواي ارائه شده در رسانه منجر می شود

تعارض در فرایند همسان سازي کردن واقعیت دنیاي بیرون با واقعیت ارائه ،نیز )1999(هوکسترا و همکاران

به عقیده . دنبیان می کن پرخطررفتارهاي افزایش را عامل ایجاد آسیب ها و کودکان شده در رسانه از سوي 

با خود، وحشت ناشی از دیدن یک شوي  ار دارند کودکانی که در معرض این تعارض قربیشتر آن ها 

  .تلویزیونی، فیلم یا بازي کامپیوتري را همچون خاطراتی روشن تا سالیان سال به همراه داشته باشند

به دنبال آگاهی از خشونت موجود در محتواي رسانه هاي محبوب، بررسی اثرات و راه هاي مقابله در برابر آن 

: به نظر می رسد شناسایی  اثرات منفی خشونت رسانه اي همچون.ح گردیددر تجربه هاي کودکان مطر

نتایج . تأثیر مثبتی بر روي مقابله با این تأثیرات خواهد داشت...ترس، صدمه دیدن، بیمارستان رفتن و 

حاکی ازآن است که شناسایی ) 1993(تحقیقات کمیسیون خشونت و کودکان انجمن روان شناسی امریکا

افزایش رفتار هاي ضد اجتماعی و پرخاشگرانه، افزایش ترس ،  :خشونت رسانه اي همچون اثرات مخرب 

، از سوي کودکان به آن ها در جست و جوي افزایش تمایل براي خشونت بیشتر در سرگرمی و زندگی واقعی



 

  

 

 هشتمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 مداوم  و یادگیري فلسفه آموزش

 چمران اهواز دانشگاه شهید

 1395اسفند  5و  4

 

1477 

 

  .راه هاي حفاظت از خود در برابر چنین اثراتی سودمند می باشد

کنندگان درباره ارزش هاي بازنمایی شده در محتواي رسانه هاي  یکی از موضوعات مورد توجه شرکت

محبوب شان تشخیص نسبت داده شدن ویژگی هاي خاص به همه دخترها و یا پسرها، عدم احترام به افراد 

دانش آموزان معتقد بودند که .. به خاطر تفاوت و تبعیض هاي اجتماعی و حتی نژادي موجود در آن ها بود

ت رسانه اي موجود در بازار براي کودکان از جمله گیم ها و انیمیشن ها تصاویر تبعیض در بیشتر محصوال

آمیز و نیز حذف زنان و اقلیت ها و در عوض پر رنگ شدن نقش هاي کلیشه اي مردانه به وضوح مشاهده می 

انگی رسانه هاي محبوب کودکان همچون فیلم ها و یا گیم هاي خشونت آمیز، کلیشه فرهنگی مرد. شود

از کلیشه رایج ). 2012گوس،(یعنی به دست آوردن قدرت از طریق خشونت را در کودکان قوت می بخشند 

درباره دختران در رسانه ها نیز می توان به شایعه پراکنی، جذابیت هاي جنسی و نیز رفتارهاي اغوا کننده 

ن به تبدیل شدن تصاویر رسانه از خطرات بزرگ نمایش چنین کلیشه هایی می توا). 2009کفاي،(اشاره کرد 

و  اي به نقش هاي آرمانی کودکانی اشاره کرد که از آن ها در زندگی روزمره خود الگو برداري می نمایند

  ).2009نگ،یمائو پ(رشد و نیز هویت بزرگسالی آن ها را تحت تأثیر قرار می دهند  بدین ترتیب

نشان داد که شخصیت هاي اصلی به تصویر کشیده شده در این رابطه  )2009(و و پینگئنتایج تحقیقات ما

عدم تعادل بین شماره شخصیت هاي اصلی مرد و زن در بازي ها . در رسانه هاي محبوب کودکان مرد هستند

و انیمیشن ها به عنوان رسانه هاي محبوب دانش آموزان ابتدایی، دلیل اصلی استقبال پایین دختران از آن ها 

 42نیز در این مورد عنوان می کنند که تنها ) 2008( و همکاران فايک). 2006الیمت،هارتمن و ک(می باشد 

درصد آن ها به بازي  71درصد از دختران دوره ابتدایی به بازي هاي آنالین می پردازند، در عوض حدود 

به بازي ها دلیل اقبال کودکان ) 2004(گیلز و مالتبی . هایی چون پازل و یا کارت هاي بازي عالقمند هستند

و انیمیشن ها را در تالش آن ها براي کسب الگوهاي ارائه شدة رسانه اي مناسب همزمان با شکل گیري 

آن ها معموالً جنسیت زن در  مدل هاي ارائه شده رسانه اي را . هویت و نقش هاي جنسیتی خود، می دانند

لباس هایی فریبنده و جذاب بر تن دارند  کسانی می یابند که از جاذبه هاي جنسیتی فراوان برخوردار بوده و

در حالی که در مقابل جنسیت مرد فردي عادي و یا با بدنی ماهیچه اي به تصویر کشیده می شود 

  ).2009کفاي،(

با استفاده از نتایج این پژوهش پیشنهاد می شود که دوره هایی جهت آموزش سایر مفاهیم سواد رسانه اي 

گردد و از این نتایج جهت طراحی برنامه مسنجم سواد رسانه اي انتقادي، تولید  انتقادي براي کودکان برگزار

محدود بودن شرکت کنندگان به دانش آموزانی که در . محتواهاي مناسب رسانه اي و بومی استفاده گردد

 ماه حضور داشتند و همچنین کودکان پایه هاي دوره 6کارگاه هاي قبلی سواد رسانه اي انتقادي به مدت 

  .ابتدایی از محدودیت هاي این پژوهش بود
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  درسیریزي پارادیمی در برنامه  تغییرضرورت و  یادگیري مادام العمرمغفول مفهوم 

  1علی بیرمی پور

  

  چکیده

بر همین اساس، اصطالح . تعبیر می شود "قرن یادگیري"امروزه ما در قرنی زندگی می کنیم از آن به عنوان 

مفهوم کلیدي به عنوان یک بیش از همیشه مورد توجه سیاستگذاران تربیتی قرار گرفته و  "یادگیري مادام العمر"

یکی از اصول ناظر بر برنامه هاي درسی در . مورد توجه قرار می گیردحوزه تربیت  راهنماياصل یا  سند، در هر

مورد تأکید قرار ین سند در ا 3-9اصل یادگیري مادام العمر است که در قالب اصل  ،سند ملی برنامه درسی کشور

از  مطالعهاین روش پژوهش . هدف این پژوهش بررسی دقیق تر مفهوم یادگیري مادام العمر می باشد. گرفته است

یافته هاي این پژوهش  .بوده استاز منظر روش گردآوري اطالعات نیز تحلیلی بوده و  منظر هدف توسعه اي

براي مفهوم یادگیري مادام العمر هنوز حوزه تربیت نظران  ارایه شده توسط صاحب نشان می دهد که تعاریف

تمامی تالش هایی که براي بر اساس این یافته ها،  ؛گنگی و ابهام در مفهوم این اصطالح به وضوح مشخص است

صراحت بخشیدن به مفهوم یادگیري مادام العمر صورت گرفته داراي دیدي کمی گرایانه بوده و یک بعد اساسی 

در ادامه راهکارهایی . که همان نگاه کیفی به یادگیري مادام العمر می باشد را مورد غفلت قرار داده اندمفهوم آن 

به البته با توجه به پیچیدگی موضوع، . ارایه گردیده استبه منظور نهادینه کردن یادگیري مادام العمر 

  .پیشنهاد می گرددنهادینه سازي یادگیري مادام العمر تغییر پارادایمی در برنامه ریزي درسی منظور 

   یادگیري، دوام یادگیري، یادگیري رسمی، یادگیري غیر رسمی یادگیري مادام العمر، کیفیت :واژه هاي کلیدي

  

  مقدمه و بیان مسئله- 1

افزایش طول . براي نظام هاي تربیت دنیا شده استرشد سرعت تحوالت اجتماعی باعث ایجاد چالش هاي جدیدي 

نیاز به و  او و سبک هاي متنوع زندگی و باالخره باال رفتن سن بازنشستگی يعمر انسان، افزایش تعداد انتخاب ها

بیشتر بزرگساالن براي بازگشتن  لارتقا مداوم مهارت هاي حرفه اي به خاطر پیشرفت هاي سریع فناوري و عدم تمای

چه به لحاظ کمی و باعث شده که برنامه ریزي هاي وسیعی ) 2011، 2زویک(کالس هاي بازآموزي و ضمن خدمت به 

                                                           
  a.beyrami@scu.ac.irدانشگاه شهید چمران اهواز، گروه علوم تربیتی،  - 1

2 - Zwick 
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سازگار نمودن افراد با تغییرات اقتصادي،  و در سراسر دنیا به منظور باال بردن سطح تربیتچه به لحاظ کیفی 

  ).2000، سازمان بین المللی کار(اجتماعی و جمعیت شناختی صورت بگیرد 

تربیت در سراسر دنیا، نهادینه سازي تفکر و ایده یادگیري مادام العمر هاي موریت هاي محوري نظام أکی از مامروزه ی

دست اندرکاران فناوري، دانش و رشد گرفتن سرعت ظهور پدیده جهانی شدن و با توجه به . در افراد جامعه می باشد

نوینی را بیابند که بتوانند ایده یادگیر مادام العمر را  ها و روش هاينظام تربیت دنیا به شدت تحت فشارند تا راهکار

یا و  "جامعه یادگیرنده"، "راهبر یادگیري خود"اصطالحاتی مانند . نسل هاي آینده جامعه ساري و جاري سازنددر 

وقت آن فرا  به نظر می رسد که. نیز در همین راستا مطرح شده و ترویج می گردند "ادگیري چگونه یاد گرفتنی"

مدارس و رسیده که دست اندرکاران حوزه تربیت تغییراتی اساسی و محوري را در پداگوژي و برنامه هاي درسی 

شواهدي دال بر تغییر برخی از موسسات آموزشی و دانشگاه ها در راستاي ایفاي این  .ایجاد نمایندموسسات آموزشی 

  .)2007، 1نسبیت، دانلوب و گیبسون(نقش وجود دارد 

 ي حوزه یبررس قیطر از اند کرده یسع همواره تیترب و میتعل فالسفه و آموزشو  يریادگی حوزه نظران صاحب

 صراحت را العمر مادام يریادگی مفهوم مقوله، نیا از یفیتعار يسو به حرکت و العمر مادام يریادگی يها فیتعر

 يریادگی از نظران صاحب از کدام هر رسد یم نظر به. است نداشته همراه به يادیز تیموفق روش نیا ، امابخشند

 يریادگی از مشخص و قیدق یفیتعر هیارا) 2011( 2لعال که يطور به اند، داشته را خود خاص ریتعب العمر مادام

 یعل که معتقدند) 2000( 3چپمن و نیاسپ. ستین ریسیم آن امکان که کرده هیتشب مرغیس افتنی به را العمر مادام

 آن مفهوم اما دارد ایدن امروز طیشرا در يادیز عملکرد و بوده جیرا اریبس العمر مادام يریادگی اصطالح که نیا رغم

بر این مطلب صحه می گذارند که مفهوم ) 1390( و همکاران محمدي). 2011 لعال، از نقل به( ستین مشخص هنوز

 و اصطالح نیا مفهوم در صراحت عدم به زین 4یگلپ. یادگیري مادام العمر، مفهومی مبهم و منازعه پذیر می باشد

 مادام يریادگی بر دیتأک وجود با که معتقدند هم ها یبعض). 1984گلپی، ( دارد دیتأک آن فیتعر شدن روشن ضرورت

  ).1393و همکاران پور یتق( ندارد وجود آن يبرا یعموم شده رفتهیپذ فیتعر چیه هنوز العمر

کنیم، اغلب تالش می کنیم معنا یا طبیعت آن را بیان کنیم به نحوي که  هنگامی که سعی داریم چیزي را تعریف

: این فرایند را چنین توضیح می دهد 5هارت. بتوانیم مفهوم سوال را محدود کرده، کاربرد تعریف را مشخص کنیم

موضوعات با رسم خطوط یا تمیز بین انواعی از : تعریف، همان طور که واژه نشان می دهد، اصوالً عبارت است از"

یکی .)1381به نقل از مهر محمدي، 1961هارت، (موضوعات دیگر که زبان، انها را با لغات متفاوت مشخص می سازد 

که صاحب نظران حوزه تربیت در هنگام تعریف اصطالح یاددگیري مادام العمر در ذهن دارند، مشخص از مواردي 

این تالش ضروري است زیرا بر اساس تعاریف متفاوت این واژه، مشخص کردن شمول . کردن شمول این تعریف است

                                                           
1 - Nesbit, Dunlop & Gibson 
2- Laal  
3- Aspin & chapman 
4- Gelpi 
5 - Hart 



 

 

 هشتمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه آموزش و یادگیري مداوم 

 چمران اھواز دانشگاه شھید
 ١٣٩۵اسفند  ۵و  ۴

 

1483 

 

طرح ریزي، توجیه و کاربرد آن  ،به عالوه، صراحت بخشیدن به اصطالح یادگیري مادام العمر .دقیق آن ضروري است

  . را مشخص می کند

به زعم نویسنده تحوالت جدید در حوزه یادگیري و آموزش از یک طرف و ضرورت دست یابی به یادگیرندگانی مادام 

هم یاد بگیرند  و- آنها متولی خاصی وجود داشته باشدبدون آن که براي آموزش -العمر که هم مادام العمر یاد بگیرند

ضرورت بازنگري در مفهوم یادگیري مادام العمر و -یعنی در تمام مسیر زندگی به دنبال یادگیري باشند-العمر مادام 

به  ،ضروري تبیین همین مسئلهمنظور این مقاله به . ایجاد پارادایمی جدید در حوزه برنامه ریزي درسی را می طلبد

   .رشته تحریر در آمده است

  

  روش پژوهش - 2

این پژوهش از منظر هدف توسعه اي است زیرا تاکنون چنین مفهومی براي یادگیري مادام العمر ارایه نشده و توجه 

از منظر روش گردآوري اطالعات نیز تحلیلی . به این جنبه جدید موجب توسعه دانش یادگیري مادام العمر خواهد شد

شده در مورد یادگیري مادام العمر جنبه مغفولی از این  است؛ بدین صورت که از طریق تحلیل و بررسی تعاریف ارایه

درسی را پیشنهاد می  رت نگاه پارادایمی به برنامه ریزيکه توجه به این مفهوم مغفول ضرواصطالح را روشن نموده 

  .نماید

  

  تاریخچه اصطالح یادگیري مادام العمر-3

آموزش غیر "، "آموزش بزرگساالن"حاتی مثل اصطالح آموزش بزرگساالن با استفاده جسته و گریخته از اصطال

 "آموزش مادام العمر"و  "آموزش جامعه"، "آموزش پایه بزرگساالن"، "آموزش اجتماعی"، "وزش مداوممآ"، "رسمی

هر کدام پس از طی یا آیا این اصطالحات به یکباره همگی با هم مورد استفاده قرار گرفتند و . به دنیا معرفی گردید

؟ از آن جا که این اصطالحات در بسیاري موارد بجاي همدیگر بکار می ه و به کار رفتندی مطرح گردیددوره و مراحل

بوده  -فارغ از میزان توسعه یافتگی آنها-نشان دهنده ماهیت در حال تغییر اولویت هاي توسعه اي هر کشوررفته اند 

اما اخرین اصطالحی که در این ارتباط مطرح گردید و باید به این لیست اضافه گردد اصطالح  ).2002، 1دیقه( است

کنفرانس ها، سمینارها و کمسیون هاي زیادي به منظور شکل دهی از گذشته تا حال  .است "یادگیري مادام العمر"

براي درك درست سی انها بررکه  هبه خط مشی هاي ملی کشورهاي مختلف براي آموزش بزرگساالن ارایه گردید

فهم تغییر صوري و مفهومی این اصطالح در بستر تاریخی می تواند بسیار مفید و مفهوم اصطالح یادگیري مادام العمر 

  .و روشن گر باشد

                                                           
1 -Dighe 
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 بیان می کند توجه به بی سوادي بزرگساالن در کنفرانس جهانی آموزش بزرگساالن در) 1984(آن طور که بهوال 

یونسکو به عنوان سازمان بین المللی . ، در دستور کار جلسات این کنفرانس قرار گرفتنترالوم در و  1960سال 

تأکید . یده بوددمتعهد به مبارزه با بی سوادي گر 1946متولی پیکار با بی سوادي از زمان آغاز به کارش در سال 

هش انگیزه بزرگساالن بی سواد صرف بر سواد خواندن، نوشتن و حساب کردن در آن زمان توسط یونسکو باعث کا

براي این بی انگیزگی بی را بر آن داشت که براي سواد دار شدن گردید و دست اندرکاران مبارزه با بی سوادي در دنیا 

کنفرانس جهانی بی سوادي بود که با  ،دومین نقطه عطف در تاریخ این اصطالح .دنکنسوادان راه حل مناسبی پیدا 

آنچه که در این کنفرانس . گردیددر تهران برگزار  1965وزیران آموزش و پرورش کشورهاي مختلف در سال  شرکت 

و  "نوشتن"، "خواندن"بیش از همه مورد توجه قرار گرفت این بود که سواد چیزي بیش از داشتن سواد مقدماتی 

یدي به نام سواد کاربردي که بر جنبه بنابراین، مفهوم سواد گسترده تر گردیده و مفهوم جد. است "حساب کردن"

به وسیله ي  "برنامه سواد تجربی جهانی"داشت در این کنفرانس مطرح گردیده و با عنوان  اقتصادي و تولیدي تأکید

اجراي این پروژه ها نشان دادند که  .در یازده پروژه تجربی در سراسر دنیا پیگیري شد 1973تا  1967یونسکو از سال 

  .ي بزرگساالن در گروه هاي اقلیت یک مشکل اساسی استهنوز بی سواد

؛ برنامه سواد تجربی جهانی بر مهارت هاي قدم دیگر در زمینه آموزش بزرگساالن برداشته شد 1970 هدر ده

هدف آموزش بزرگساالن . حاال دیگر به سواد به عنوان استراتژي براي آزادي نگریسته می شد. اقتصادي تأکید نمود

پائولو فریره ). 1976، 1باتایله(ی خواندن و درك مفهوم کلمات نبود بلکه توانایی تفسیر و درك جهان بود فقط توانای

از طرفی دیگر ناتوانی نظام تربیت رسمی در حل مشکالت . نیز تأکید شدیدي بر سواد براي آزادي ستمدیدگان داشت

ر رسمی گردید که به آن به عنوان نوشدارویی بی سوادي بزرگساالن باعث توجه دست اندرکاران به آموزش هاي غی

  . نگریسته شد ،به وسیله آموزش رسمی ایجاد شده بود که،براي حل مشکل بی سوادي 

دست اندرکاران به این نتیجه رسیدند که رویکردهاي آموزش بزرگساالن ناکارآمدند و رویکرد مبارزه  1980در دهه 

آموزش هاي بزرگسالی و برنامه  اتفاقبعد از این . که متناسب با مشکل بی سوادي بزرگساالن بود مطرح شد ايتوده 

  .هاي آموزش مداوم مطرح و گسترش یافت

نیازهاي اساسی یادگیري به عنوان هسته  برگزار گردید که در آن "آموزش براي همه"کنفرانسی با نام  1990در سال 

در اروپا سال یادگیري نام گذاري گردید و دو گزارش  1996در همین راستا، سال . ردیداصلی توسعه آموزش مطرح گ

   .بین المللی با تمرکز بر مفهوم یادگیري مادام العمر منتشر شد

صحبت از دو موضوع آموزش بزرگساالن و یادگیري ، 1997در پنجمین کنفرانس آموزش بزرگساالن در سال 

قدام براي یادگیري مادام العمر توسط کمسیون جوامع اروپایی مطرح گردید و در ، ا2000در سال . شد بزرگساالن

خواستار کمسیون جوامع اروپایی و  شدمطرح در مورد یادگیري مادام العمر طی آن بحث هایی در سطح اروپا 

                                                           
1 - Battaille 
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تمام قلمرو العمر و یادگیري مادام  شداستراتژي جامعی براي به کار بستن یادگیري مادام العمر در افراد و موسسات 

  ).2001تورس، (شخصی و عموي را در بر گرفت 

در این کنفرانس ضمن تأکید بر نقش . در برزیل برگزار گردید 2009ششمین کنفرانس آموزش بزرگساالن در سال 

کشورهاي عضو به خاطر کوتاهی در فراهم کردن زمینه توسعه یادگیري و  ،یادگیري مادام العمر در توسعه جهانی

  . مورد انتقاد قرار گرفتند ،در پیش رو براي افراد جامعهي زش مادام العمر متناسب با آینده آمو

که هدفش حمایت از پژوهش، خط مشی ها و عملکرد هاي یونسکو سازمان موسسه یادگیري مادام العمر وابسته به 

مجموعه اي  ،کشورهاي عضوسال گذشته ضمن تالش براي همکاري بیشتر  15در  اعضاي یونسکو در این حوزه است

از جمله این تالش ها اقدام به برگزاري کنفراس هاي بین المللی  .ه استتالشها در این زمینه را در دستور کار قرار داد

مثل کنفرانس هاي منطقه (، کنفرانس هاي ملی و منطقه اي )کنفرانس یادگیري مادام العمر در بیجینگ چینمثل (

و برگزاري بحث و گفتگوهایی در مورد خط مشی ) در آسیا، اروپا و آمریکاي التین 2002و  2001اي در سال هاي 

  .بوده است هاي یادگیري مادام العمر

مطرح  "یادگیري براي بودن"با عنوان  1972در سال  1اصطالح آموزش مادام العمر براي اولین بار در گزارش فوره

در این زمان ). 2004دیقه، (ایگزین آموزش مادام العمر شد سال بعد اصطالح یادگیري مادام العمر ج 20. شد

کشورهاي آسیایی تالش کردند این خط مشی مدرن، توسعه یافته و داراي عقبه تاریخی را در فلسفه سنتی کشور 

واقعیت این است که پذیرش و گسترش اصطالح یادگیري مادام العمر روز به روز بیشتر شده و . خود جاي دهندهاي 

بنابراین، بسیار مفید خواهد بود که ویژگی هاي برجسته یادگیري . یل شدن استمروز ادامه یافته و در حال تکتا ام

بر همین اساس، در . مادام العمر که در تعاریف مختلف این اصطالح تا به امروز مشخص شده است را بررسی نماییم

  .زمادامه به بررسی پیشینه تعاریف یادگیري مادام العمر می پردا

  

 یادگیري مادام العمر پیشینه تعاریف-4

مفاهیم یادگیري مادام العمر و شهروندي به مطالعات کومبس و لینگراد بر می گردد و پس از آن در گزارشات یونسکو 

در گزارشی که         ).1390محمدي و همکاران، (با عنوان یادگیري براي زیستن و یادگیري گنج درون دنبال شده است 

: براي سازمان یونسکو تهیه کرد، چهار محور اساسی براي تربیت در دوران زندگی معرفی نمود) 1996(2دلورز

منظور از . براي بودنیادگیري براي دانستن، یادگیري براي انجام دادن، یادگیري براي باهم زیستن و یادگیري 

ي انجام دادن همان یادگیري هاي حرفه یادگیري براي دانستن همان آموزش هاي رسمی بود، منظور از یادگیري برا

                                                           
1 - Faure 
2 - Delors 
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افراد بود  1منظور از یادگیري براي با هم بودن هم یادگیري براي ایجاد همبستگی اجتماعی. اي و مربوط به شغل بود

براي ارتقاء توانایی سازگاري افراد با شرایط در حال و منظور از یادگیري براي بودن هم، توسعه مهارت هاي فردي 

این چهار محور ذکر شده بیانگر آن است که مفهوم یادگیري مادام العمر چیزي بیش از . )2013لورز، د( بودتغییر 

. مفهوم سنتی یادگیري مادام العمر می باشد و وجود یادگیري مادام العمر براي رفاه اقتصادي و اجتماعی ضرورت دارد

که تا آن  می شدیادگیري هاي رسمی  بیش از دي شامل موارمفهوم یادگیري مادام العمر با این تفاسیر، عالوه، به 

  ).2010، 2هاسکین، کارت رایت و اسکوف( روز مطرح بود

در طی چند دهه گذشته توجه به یادگیري مادام العمر را به خاطر تحوالت سریع  3سازمان همکاري و توسعه اقتصادي

در گزارش دلورز در ). 2015، خود مقاله  4کامینز و کانکل( اقتصادي، اجتماعی و تربیتی بسیار ضروري تشخیص داد 

شستگی به عنوان اصلی ترین  یادگیري از سنین اولیه بچگی تا بازن "یادگیري مادام العمر براي همه"با نام  1996سال 

یادگیري و آموزش مداوم به  ).1996سازمان همکاري و توسعه اقتصادي، ( مطرح گردیداستراتژي در آن گزارش 

سازمان همکاري و ( شدو همچنین گسترش فقر پیشنهاد  دخاطر فاصله گرفتن مهارت افراد براي شغل هاي جدی

شغلشان را از دست  با باال رفتن سنشان و همچنین به عنوان راهکاري براي این که افراد ) 2013توسعه اقتصادي، 

 حورمبه عنوان یادگیري مادام العمر  با توجه به آن چه گفته شد. )2010سازمان همکاري و توسعه اقتصادي، (ندهند 

،  سازمان 2007براي مثال گزارس کیلی، ( قرار گرفت ي و توسعه اقتصاديسازمان همکار اصلی گزارش هاي بعدي

برطرف کردن نیازهاي افراد جامعه و برانگیختن شوق  .)2013و 2005، 2004، 2001همکاري و توسعه اقتصادي، 

زمان سا( شداز ویژگی هاي محوري یادگیري مادام العمر  "یادگیري چگونه یاد گرفتن"یا همان  آنها یادگیري در

) 2015 ،کامینز و کانکلاز دیگر نقش هاي محوري یادگیري مادام العمر که . )ب 2004، همکاري و توسعه اقتصادي 

   .بودجامعه مستمر براي شهروندان ضروري و فراهم سازي دوره هاي آموزشی  اند به آنها اشاره کرده

منظور از بعد . گسترش یافت یاز بعد عرضبا گذشت زمان و به مرور یادگیري مادام العمر از بعد طولی و هم 

همه طولی این است که یادگیري دیگر فقط شامل دوران تحصیالت رسمی و آکادمیک نمی شد بلکه منظور 

صرفاً یادگیري مادام العمر همچنین . زگهواره تا گور بودیادگیري هاي انسان در طول عمر یا به عبارت دقیق تر 

را آزاد چه غیر رسمی و چه رسمی، چه به صورت همه انواع یادگیري بلکه  یادگیري هاي رسمی نمی شدشامل 

  ).2000 ،کمسیون کشورهاي اروپایی( شامل می گردید

 

 

 

                                                           
1 - Social cohesion 
2 - Hoskins, Cartwright & Schoof 
3 -  Organization for economic cooperation and development 
4 -commins & Kunkel 
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  نتیجه گیريیافته ها، بحث و  -5

بیشتر سال از زمانی که براي اولین بار اصطالح آموزش بزرگساالن در دنیا مطرح شد تا به امروز که این اصطالح  55تقریباً 

این ایده و عنوان آن به هر شکلی که مطرح شده،  فارغ از. نده می شود گذشته استخوا "یادگیري مادام العمر"با عنوان 

ه اي نسبتاً جوان و دگسترش یافته، آن چه قابل توجه است این است که که این ایده و عنوان آن پدی شده و حاصال

نوظهور است و هنوز تا شکل گیري کامل و مطرح شدن آن به عنوان یک دیسیپلین و قلمرو علمی زمان بیشتري می 

درست است که هم اکنون در بسیاري از دانشکده هاي علوم تربیتی دنیا رشته اي به نام آموزش بزرگساالن دایر . خواهد

زه تربیت واحدي به این نام را می گذرانند، اما این حوزه جدید علمی آرام آرام در بوده و معموالً تمامی دانشجویان حو

  . حال دستیابی به بلوغ می باشد و هنوز در فرایند رشد و ترقی است

بر اساس آنچه گفته شده در این مقاله ضمن بررسی تاریخچه این اصطالح در بستر زمانی و رشد و گسترش شکل 

یادگیري مادام العمر مورد مداقه اصطالح از حوزه برنامه درسی نیز ایده و  گردیده است تاصوري و مفهوم آن تالش 

  . قرار بگیردواکاوي مورد و از این زاویه هم این ایده و اصطالح قرار گرفته 

 یتمام مشترك و بارز یژگیو که است واضح العمر مادام يریادگی مفهوم درباره شده هیارا فیتعار نهیشیپ یبررس با

 یطول تیماه کی يدارا العمر مادام يریادگی که است نیا-ق حداکثري استفکه تقریبا مورد توا– شده هیارا فیتعار

. ردیگ یم بر در را آزاد و یرسم ریغ ،یرسم يریادگی یعنی یعرض مفهوم کی و بوده گور تا گهواره از يریادگی یعنی

 ای یعنی بوده یکم اصطالح، نیا کنندگان فیتعر یتمام نگاه ف،یتعار نوع نیا در که است مشخص تر قیدق ینگاه با

 انواع ای و است گرفته قرار يریادگی پوشش تحت) یبازنشستگ از بعد و دبستان از شیپ( يشتریب عمر يسالها تعداد

  . است شده افزوده ها يریادگی انواع تعداد بر و شده اضافه یرسم يریادگی به هم آزاد و یرسم ریغ يها آموزش

در بیان مفهوم یادگیري مادام العمر -از نظر یک برنامه ریز درسی-نچه کهآمی توان گفت  ،به عبارت بهتر

 چه را یاد گرفتهآنخر عمر آشده این است که یادگیري مادام العمر یعنی فرد طوري یاد بگیرد که تا  عمورد غفلت واق

ن می گوییم نگاه آاین تعریف اشاره به عمق، یادسپاري و کیفیت یادگیري دارد به همین دلیل ما به . فراموش نکند

 دیگردو مفهوم در کنار همشامل این عمر لدر واقع از نظر ما منظور از یادگیري مادام ا. کیفی به یادگیري مادام العمر

 تولد تا مرگ را در بردارد و شامل انواع یادگیري رسمی و غیر از یک طرف یادگیري از تولد و حتی قبل از  ؛است

نوعی یادگیري  دارد،کیفیت یادگیري اشاره به که  یادگیري مادام العمرو تکمیلی و آزاد می شود و مفهوم دوم رسمی 

ام العمر یعنی به زبان ساده تر یادگیري ماد .می گیرد که مادام العمر بوده و کمتر دچار فراموشی می گردد را در بر

   ."مادام العمر یاد بگیرد"و  "یاد بگیرد مادام العمر"

 ساده هاي پاسخ رو، این از است؛ پیچیده اندیشه یک العمر مادام یادگیري که مسئله این گرفتن نظر در با

 بر در را موضوع پیچیدگی هایی پاسخ چنین زیرا است؛ کننده گمراه چیست العمر مادام یادگیري سوال به انگارانه

 مادام یادگیري شناسایی طریق از هم و ها ویژگی سایر به توجهی بی و ویژگی یک بر تأکید با هم بنابراین،. گیرد نمی

 العمر مادام یادگیري اگر مثال براي. دهد می ارایه العمر مادام یادگیري از ناقص یا اشتباه تصویري جنبه، یک از العمر
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 تعریف) آزاد و رسمی غیر رسمی،( آموزش نوع و مکان ،)گور تا زگهواره( زمان به انحصاري طور به و انگاري ساده با

 ؟و مکانهایی چه در کی؟ تا باید یادگیري"سوالهاي که باشد داشته دنبال به را اشتباه اثر این است ممکن انگاه گردد،

 چگونه باید یاد گرفت "و از سوال مهم و اساسی کنیم تلقی العمر مادام یادگیري بنیادي سوال را "باشد؟ نوعی چه از

 که کنند فکر است ممکن برخی نگاهآ د،نشو پذیرفتهها  سوال این که هنگامی. غفلت نماییم "؟که مادام العمر باشد

 به مربوط هاي موضوع اجرایی هاي زمینه به مربوط مسئله بهتر عبارت به یا و یادگیري کیفیت به مربوط مسئله

  .است شده حل العمر مادام یادگیري

نگاه کیفی به یادگیري مادام العمر باید  یعنیاین دیدگاه  ، بابه نظر می رسد ،با توجه به آنچه گفته شد

و این ضرورت  مورد بازنگري قرار بگیردمخصوصاَ تربیت پایه برنامه ریزي درسی در تمامی سطوح و مقاطع تحصیلی 

همزمان نگاه کمی و کیفی به یادگیري مادام العمر نیازمند تغییرات پارادایمی  توجه. می را می طلبدییک نگاه پارادا

  . طع می باشددر تمامی مقاو مامی موسسات آموزشی در برنامه درسی ت

  

  استراتژي اساسی براي ارتقاء یادگیري مادام العمر: پژوهشپیشنهاد -5

دانش ماهیت محتوایی دارد لذا . مهارتها و نگرش ها می باشدیادگیري به هر شکل و سیاقی که باشد داراي سه جنبه دانش، 

ها و نگرش ها ماهیت روشی  ن و اسناد مکتوب بخصوص کتاب هاي درسی قابل یادگیري است؛ اما مهارتواز طریق مت

به همین دلیل . ر مواردي غیر ممکن استبسیار سخت و د و متون درسی دارند و یادگیري آنها از طریق اسناد مکتوب

به عالوه، مطالب دانشی با استفاده از روش هاي ). 1380سلیمان پور، (دارد چگونگی تدریس از محتواي آن اهمیت باالتري 

آموزشی متنوع قابل انتقال و یادگیري می باشند و ارزشیابی مطالب دانشی نیز به مراتب راحت تر و از طریق شیوه هایی مانند 

صحیح و غلط، کامل کردنی و تشریحی میسر می باشد، اما مهارتهایی از قبیل  سوال هاي چند گزینه اي، جور کردنی،

مسئولیت پذیري، اعتماد به نفس، عزت نفس، تفکر انتقادي، خالقیت و کارآفرینی، احترام به قانون و محیط زیست، مشارکت 

دانشی ندارند نه تنها  امکان یادگیري  چون ماهیت ...در کار گروهی، ایثار و از خود گذشتگی، خودآگاهی، عالقه به مطالعه و 

مادام العمر و نهادینه سازي آنها نیز از طریق آموزش و متون درسی کمتر میسر است، بلکه ارزشیابی آنها نیز با شیوه هاي 

مین نیز به -که اخیراً در نظام هاي تربیتی مورد تأکیدند -گفته شده ناممکن بوده و ضرورت استفاده از آزمونهاي عملکردي

بنابراین، براي نهادینه سازي مهارت ها و تبدیل آنها به نگرش ها و ارزش ها در افراد، محتوا نمی تواند خیلی . دلیل است

به مرور زمان در فراگیران نهادینه شده و در ) روش(موثر باشد؛ بلکه مهارتها از طریق  نحوه ي ارایه ي اثربخش دانش 

در جامعه، مدرسه و خانه، به نگرش ها و ارزش ها تبدیل می ها ت به آن مهارت صورت وجود فضاي مثبت و مناسبی نسب

  . گردد

علوم، فراگیران را در گروه هاي پنج نفري تقسیم  در درس "مواد نواعا"فرض کنید یک آموزگار دوره ابتدایی ضمن تدریس 

در قالب اعضاي گروه با  "کار در کالس" می کند و سپس از آنها می خواهد که بر روي مسائل مرتبط با این بحث در قسمت

در اینجا آنچه در اولویت اول باید مد نظر معلم باشد توجه به مهارتهایی مانند مشارکت . همدیگر همکاري و مشارکت کنند

افراد در کار گروهی، احترام به همدیگر، رعایت سکوت، رعایت نوبت موقع بحث کردن، طرز صحیح عطسه و سرفه کردن و 
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نیز مهم است ) دانش(می باشد، ضمن اینکه حل مسایل مربوط به انواع مواد ...نظم و درست نشستن روي صندلی و  رعایت

البته این نوع یادگیري، . اما نکته اینجاست که فراگیران در خالل یادگیري دانش انواع مواد، باید مهارتها را نیز یاد بگیرند

و به مرور زمان و با تکرار و تمرین این مهارتها در بقیه دروس، این مهارت  بدون آموزش و به صورت ضمنی انجام می گیرد

ناگفته نماند که مهارتی به نگرش و . ها بدون آنکه آموزش داده شوند در فراگیران به صورت مادام العمر نهادینه می گردنند

یعنی براي ایجاد یا . ارزشمند تلقی گرددارزش بدل می گردد که در فضاي خانه، مدرسه و جامعه مورد تأکید قرار گرفته و 

تغییر نگرش در افراد آنان باید براي مدتی طوالنی در تعامل با محیطی باشند که آن نوع نگرش و یا طرز فکر در آن محیط 

به عبارت بهتر مدیریت فضا از جمله موارد اساسی در ایجاد نگرش هاي مادام العمر  .تمرین شده و ارزشمند تلقی می شود

   .است که امروزه چندان توجهی به آن نمی گردد

باید توجه داشت که دانش چون ماهیت محتوایی دارد به هر شکلی که آموخته شود، یادسپاري آن به صورت مادام العمر در 

اما مهارت هایی مثل مشارکت افراد در کار گروهی، احترام به همدیگر، رعایت سکوت، . خاطر افراد بسیار سخت می باشد

که در ...رعایت نوبت موقع بحث کردن، طرز صحیح عطسه و سرفه کردن و رعایت نظم و درست نشستن روي صندلی و 

خالل آموختن دانش و به صورت ضمنی و در فرایندي مستمر توسط فراگیران آموخته می شود، در آنها نهادینه شده و بیشتر 

براي همین است که آموزش هاي دوران اولیه . سیار دشوار خواهد بودمواقع مادام العمر بوده و ایجاد تغییر یا اصالح آن ب

بسیار با اهمیت تلقی می گردند زیرا با نهادینه سازي مهارتها و یا عدم نهادینه سازي آنها در شکل گیري شخصیت ) ابتدایی(

  .آنان در آینده بسیار اثرگذار و موثر خواهد بود

، توصل افرادمادام العمر در  هاي می توان گفت که براي ایجاد مهارت ها و یا نگرش بنابراین، با توجه به آنچه که گفته شد

به عبارت ساده تر، این مطلب به این . ضرورت دارد "راه تربیت شدن اجتناب از تربیت کردن است"به همان اصل تربیتی که 

و روش براي مواجه معلم با این رفتار مفهوم است که مثالً اگر دانش آموزي در کالس درس زیر صندلیش زباله بریزد د

اول آن که معلم به وي بگوید این کارش درست نبوده و باید به بهداشت محیط کالسی اهمیت دهد : ناشایست او وجود دارد

در رابطه با این روش برخورد . و خالصه ضمن نصیحت او از وي بخواهد که زباله اش را جمع کرده و در سطل زباله بریزد

نصیحت کردن ممکن است باعث یادگیري فرد شود اما . اید گفت که نصیحت کردن بار تربیتی بسیار کمی داردمعلم، ب

روش دوم برخورد معلم با این دانش آموز آن است . تضمینی براي این که این یادگیري به تغییر رفتار منجر گردد وجود ندارد

توصیه اي نماید خودش جارو برداشته و زیر صندلی دانش آموز را  که معلم بدون آنکه با دانش آموز حرفی بزند و نصیحت و

گفته می شود معلم بدون  "یادگیري بدون آموزش"با این روش که به آن . جارو کرده و زباله ها را در سطل زباله قرار دهد

هد، فرد را ترغیب به گفتن هیچ حرف و نصیحت و موعظه اي و بدون هیچ آموزش مستقیمی، صرفاً با رفتاري که انجام می د

بدیهی است که این دانش آموز براي ریختن مجدد زباله در کالس براي دفعه ي بعد به شدت تحت . اصالح رفتارش می کند

فشار فضاي عمومی کالس است و اگر مجدداً در کالس زباله بریزد به خاطر رفتار ناشایسته اش از طرف همکالسی هایش 

نداده است فقط با فراهم کردن شرایطی این فرصت  2کرده ولی آموزش 1ر اینجا معلم تدریسد. تحت فشار قرار خواهد گرفت

از نظر تربیتی آنچه که از طریق موعظه، نصیحت، و در . را فراهم ساخته که فراگیر رفتارش را مورد بازبینی مجدد قرار دهد

                                                           
1 -teaching 
2  - instruction 
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د و یا اینکه یاد گرفته شود ولی تبدیل به رفتار یک کالم آموزش دادن آموخته می شود ممکن است یاد گرفته شود و یا نشو

به عبارت بهتر ممکن است فردي در یک زمینه موضوعی داراي دانش کافی باشد و از مهارت کافی نیز برخوردار باشد . نگردد

ف با تجربه و با اما به دلیل نبود نگرش، اقدام مقتضی را انجام ندهد؛ مثالً عدم رعایت قوانین رانندگی از سوي رانندگان متخل

مهارت نیز همین است که آنها اصول و قوانین راهنمایی و رانندگی را یاد گرفته اند و در رانندگی نیز به حد کفایت داراي 

شایستگی و تسلط می باشند اما به دلیل نداشتن نگرش درست و مادام العمر، از پیروي کردن از قوانین راهنمایی و رانندگی، 

  .موران پلیس راه، به طور عمدي سر باز می زننددر صورت نبودن مأ

بنابراین، راه به آب رساندن چاه، جوشش آب از درون چاه است و نه ریختن آب از بیرون در آن؛ و راه تربیت کردن اندریافت 

کل بر همین اساس، بهترین ش). 1388کریمی، (بصیرت و روشنایی از دل است و نه انباشت اطالعات و معلومات در ذهن 

ایجاد مهارت ها و نگرشهاي مادام العمر در افراد فراهم کردن زمینه و بستري مناسب براي فراگیران می باشد تا به مرور 

در فراگیر نهادینه  برنامه ریز درسی،زمان و به صورتی کامالً  ناآگاهانه عملکرد فراگیر در این بستر، تفکر و نگرش مد نظر 

   .از ایجاد نگرش و یا اصالح نگرشش نسبت به موضوع غافل است در بیشتر مواقع خود فرد. گردد

ایمی در حوزه البته عملی کردن نهادینه سازي یادگیري مادام العمر به شکلی که در اینجا پیشنهاد گردید نیازمند تغییري پاراد

است دانش، مهارت و نگرش  مد نظربه ترتیب اولویت در نظام هاي آموزشی  هدر واقع آنچه امروز. استبرنامه ریزي درسی 

این که این واقعیت است مشخص است با یک بررسی ساده در نظام تربیت کشور به وضوح اما در عمل آن چه که  .می باشد

که بیشتر ماهیت -نوع برنامه ریزي در عمل چنان توجه افراطی به مقوله دانش دارد که مقوله هاي مهارت ها و نگرش ها 

عکس حالت فعلی در کشور بر تغییر پارادایمی پیشنهادي ما . دنچندان مورد توجه قرار نمی گیر-دارندیادگیري مادام العمري 

تک تک افراد جامعه الزم است توجه به نگرش ها در است؛ به زبان ساده تر براي نهادینه سازي یادگیري مادام العمر در 

و دانش نیز در اولویت آخر و به عنوان زمینه اي براي اولویت اول نظام تربیت قرار گرفته و سپس به مهارت توجه شود 

مطلب ذکر این نکته الزم است که توضیح این مطلب این . مورد توجه قرار بگیردنهادینه سازي مهارت ها و نگرش ها 

را به ذهن متبادر می کند که نویسنده به نوع برنامه ریزي خطی در این باره معتقد است؛ اما در این زمینه باید 

به برنامه ریزي در این جه متذکر شد که صرفاً براي توضیح و تبیین ناچاراً این گونه به نظر می رسد ولی نویسنده 

  .خطی در عمل معتقد نیست

  

  و مآخذ منابع-6

ساختار ). 1393. (و عبدالهی، محبوبه. موسوي بزاز، سید مجتبی، خسروي عنبران، زهرا. کریمی، فاطمه زهرا. تقی پور، علی

  ).1(14، 1393مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، بهمن عاملی و پایایی نسخه فارسی ابزار ارزیابی یادگیري مادام العمر، 

فصلنامه نقش آموزش عالی در یادگیري مادام العمر، . پور، عباس، خوشدل، علی رضامحمدي مهر، مژگان، ملکی، حسن، عباس 

  .91-94، ص1390، تابستان 2شماره ،4راهبردهاي آموزش، دوره
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  1نسبت تعلیم و تربیت با آموزش و یادگیري مداوم

  2، رضا لطیفی فر1فاطمه اسباره

  

 چکیده

هاي اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي  هایی در زمینه هاي یک کشور که باعث پیشرفت یکی از مهمترین نهاد

ازجمله اهداف آموزش و پرورش تربیت .شود آموزش و پرورش یا به عبارت دیگر تعلیم و تربیت است و غیره می

هاي  ي آموخته تنها در سایه رسیدن به این اهداف. شهروند مطلوب، رسیدن به حیات طیبه و تعالی انسان است

  . است "مداوم یادگیري"دوران مدرسه نیست بلکه نیازمند نوع خاصی از یادگیري، با نام 

اي گردآوري شده، در ابتدا به تعاریفی از تعلیم و تربیت پرداخته و  در این مقاله که به روش کتابخانه

ي یادگیري  است که با تحقق این اهداف در سایه امید.شود سپس به مفهوم و ضرورت یادگیري مداوم پرداخته می

  .ي پویایی داشته باشیم مداوم، جامعه

  

  مداوم تعلیم، تربیت، یادگیري :واژگان کلیدي

 

  مقدمه

و پربهاترین دستاورد » اشرف صناعات«اي است که آن را  اندازه اهمیت ارتباط تعلیم و تربیت  با انسان به

گذاري  آنچه به حقیقت معرف آدمی است همانا، بنیان. اند انسان را مرهون آن دانستهآدمی قلمداد کرده و انسانیت 

تواند  بشر تنها با تعلیم و تربیت آدم می«نویسد  باره می کانت، فیلسوف شهیر آلمانی دراین. تعلیم و تربیت است

ش تربیت در بیان توجه به نق).  1372شکوهی،(» سازد، نیست او می شد و آدمی چیزي جز آنچه تربیت از

و به تعبیر » علمِ تعلیم و تربیت قادر به انجام هر کاري است«هلوسیوس، حکیم یونانی، بدین گونه آمده است که 

:  1370آدلر، (» اي، جز افکار تربیتی را نشناسد زمانی خواهد آمد که زمان هیچ اندیشه«نیچه 

 )13و  12شماره  - 1386خرداد و تیر    پژوهشگران  مجله(. )116
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الزم به ذکر است که انسان تنها موجودي است که منحصراً در بدو خلقت قادر به تجلی کماالت خود 

اي  چنان امکانات وجودي بالذاته از. کند اي است که کیفیت زندگی خود را تعیین می او تنها آفریده. نیست

هاي متفاوتی  اش به گونه تواند نیروهاي درونی خود را به میل و اراده و شیوه انتخاب زندگی برخوردار است که می

  .به منصه ظهور برساند

هایی که براي  آدمی موجودي متفکر، مختار و صاحب اراده است و کمال و سعادت او به چگونگی برنامه

کند و مقاصدي که براي  هایش طی می کند و مسیري که براي دستیابی به هدف و جمعی تنظیم می زندگی فردي

ي زندگی و زمان مقتضاي زندگی  قواي وجودي او تحت تأثیر شرایط ویژه. گزیند بستگی دارد هایش برمی آرمان

است اما در ظرف زمان و امکان  بنابراین امکان تعالی او بالقوه فراهم. شود گیرد و هدایت می شکوفا شده، شکل می

  )1389، مهدیان. (تغییر و تحول دارد

 فناوري براي از چگونه و دارد نیاز دانش و اطالعات به چرا بداند باید امروز جهان انسان این، بر افزون

 روند در سهیم شدن و افزایی دانش پی در مداوم صورت به باید دیگر، عبارت به .گیرد بهره آن از استفاده و دسترسی

کردن  براي متحول العمر مادام یادگیري نهضت عصر توان می را حاضر عصر دلیل، همین به .باشد دانش تولید

هاي نظام  در چنین روشی، یکی از هدف. دانست "عصر ذهن"ها، ساختار ذهنی و دانش، و در یک کلمه  آموخته

 unesco world(از اطالعات باشد  تواند تربیت افرادي توانمند در دسترسی و استفاده آموزشی می

report,2005 1387. در میر حسینی و پریرخ.(  

 بلکه بنویسند، یا بخوانند توانند که نمی نیستند کسانی یسوادانببیست و یکم  قرن تافلردر آلوین قول به

 ممادا یادگیري و یادگیري که است شده موجب امر این .کنند بازآموزي و بگیرند یاد توانند که نمی هستند افرادي

در  (Bundy 2001 .در بسیاري از کشورها قرار گیرد وپرورش آموزش حوزة دراندیشمندان  توجه کانون العمر

  )1387. میر حسینی و پریرخ

  .ضرورت آموزش یادگیري مداوم در تعلیم و تربیت است درواقع تأثیر این مقاله نیز پرداختن به

فرد در دوران تحصیل جوابگوي نیازهاي آتی وي نبوده و با ناپایدار  دیگر در این شرایط انباشته اطالعاتی

هاي  در نظام. العمر تغییر جهت یافته است شدن اطالعات، تأکید از آموزش رسمی بر یادگیري شخصی و مادام

ري نوین مسئولیت یادگیري بر عهده فراگیر گذاشته شده است و یادگیران بر اساس نیاز یا عالقه موضوعات یادگی

آموز محوري تغییریافته و نقش و  در این شرایط محور یادگیري از معلم محوري به دانش. کنند را انتخاب می

با توجه به مطالب بیان شده، . کننده و راهنما تبدیل شده است جایگاه معلم از آموزنده دانش به نقش هدایت

کارگیري آن در  خصوص ضرورت و لزوم بههاي مختلف افراد در  هاي غیررسمی و نگرش شناسایی جایگاه نظام

افضل نیا، اشکوه، کلوري، در (.هاي پویاي جهانی است ناپذیر به منظور هماهنگی با محیط جامعه، امري اجتناب

1389.(  
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دیگر در جهانی که با تغییرات گسترده همراه است، استفاده از منابع محدود اطالعات انباشته شده در 

کند  تمام این عوامل ایجاب می. اتکا نیست ها در مواقع لزوم در آینده قابل کارگیري آن دوران آموزش رسمی و به

در افضل نیا، اشکوه،   Coffield2000 (.که یادگیري به یک دوره مشخص از زندگی افراد محدود نشود 

تأثیرات این رویکرد موجب شده است تا پارادایم جدیدي مبتنی بر یادگیري پیوسته در تمام طول ).1389کلوري،

بر اساس نظر کروثر . ، شکل بگیرد"ز گهواره تاگور دانش بجوي"العمر و با شعار  عنوان یادگیري مادام بهعمر فرد، 

)Crowther2004 ،1389در افضل نیا، اشکوه، کلوري .(  

العمر شخص پیوسته در حال یادگیري است و مسئولیت مدیریت یادگیري بر عهده وي  در یادگیري مادام

ص چگونگی یادگیري را یاد العمر شخ کند که در یادگیري مادام همچنین، کروثر بیان می. محول شده است

تنها مالك و  فناوري یادگیري، انتقال صرف معلومات به همت معلم نههاي آموزش به  در توسعه فناوريگیرد  می

بخش نخواهد بود، بلکه با بیراهه رفتن از مسیري که فناوري اطالعات و ارتباطات در پیش گرفته است، آثار  نتیجه

زش مولد علم مخربی را نیز در تعارض با نیازهاي جامعه به وجود خواهد آورد؛ زیرا اگر یادگیري خالق و خود انگی

افضل  (انجامد سویه و منفعل شاگرد در برابر معلم به مصرف کامل دانش می شود، در آموزش رسمی ارتباط یک می

من (هاي عمودي معلم ـ شاگردي  العمر ارتباط از طرف دیگر، در روند یادگیري مادام ).1389نیا، اشکوه، کلوري،

 )1389افضل نیا، اشکوه، کلوري، (یابد سطح بین فراگیران تغییر می هاي افقی و هم به ارتباط) میگویم، تو یاد بگیر

  .شود انگیزشی منجر می که به افزایش تعامالت بین فردي در یادگیري مبتنی بر همکاري وهم

العمر که هر فرد  فرایندي مادام: مفهوم یادگیري شخصی مورداستفاده در این تحقیق عبارت است از

هایی را از تجارب روزمره و کشف و درك محیط، در خانه، در محیط کار، در  ها و بینش ها، نگرش دانش، تجربه

مه یا با گوش دادن به رادیو و بازي و از رفتارهاي خانواده و دوستان، هنگام مسافرت، خواندن کتاب و روزنا

یافته و غیر  در حالت عمومی یادگیري شخصی غیر سازمان. آموزد گیرد و می تماشاي فیلم و تلویزیون فرامی

عنوان یک  یادگیري شخصی نباید به)1389در افضل نیا، اشکوه، کلوري،(Coombs1974سیستماتیک است 

کند، بلکه  عنوان یک چاشنی براي یادگیري رسمی عمل می به مفهوم ثانوي براي یادگیري در نظر گرفته شود که

  ).1389افضل نیا، اشکوه، کلوري، درConford2002 .صورت یک اصل ضروري و ارزشمند نگریسته شود باید به

طور  العمر فرد در تمام طول عمر به آموختن مشغول است؛ در این یادگیري اشخاص به در یادگیري مادام

افضل نیا، اشکوه، در  Richardson2003 .دهند ها و عالیقشان را در زندگی افزایش می مهارتپیوسته دانش، 

  ).1389کلوري،

العمر فرایندي از کسب دانش از گهواره تاگور بدون محدود کردن آن به دوره زمانی  یادگیري مادام

  ).1389وه، کلوري،در افضل نیا، اشک Çolakoglu2002 (.  مدرسه یا سازمان معینی است مشخص یا به

توسعه  یافته و درحال عنوان یک مفهوم اساسی برکلیه کشورهاي توسعه العمر را به یونسکو یادگیري مادام

  ).1389در افضل نیا، اشکوه، کلوري، Dave1973(داند ها می هاي آموزشی آن سیاست براي اعمال در
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زا و تطابق خود با محیط و ارتقاي کیفیت و  العمر بقا در دنیاي پرتالطمِ تنش هدف از یادگیري مادام

  .کمیت زندگی فرد است 

  . داند که شامل موارد زیر است العمر را داراي سه محور عمده می ریانش یادگیري مادام

  العمر تمرکز کنند؛ کل نظام آموزش باید در پذیرش فراگیر مادام -

  العمر نیاز دارند؛ وکارها نیز بر فرایندهاي یادگیري مادام ها، مؤسسات و کسب عالوه بر نظام آموزشی، سازمان -

 .دارند اشخاص در این شرایط مدیریت یادگیري را بر عهده -

تعلیم و تربیت، فعالیتی است مداوم و : از آن جمله. شده است از تعلیم و تربیت، تعاریف گوناگونی ارائه

ی افراد در ابعاد هدایت یا راهنمای). 1369صفوي، (فرهنگ و تکامل جامعه ع براي رشد و تعالی انسان، غناي جام

شکوهی، (یط مساعد براي رشد یعنی اتخاذ تدابیر مقتضی جهت فراهم ساختن شرا...تربیت). همان مأخذ(رشد 

دو قطبِ سیال که مبسوقِ به اصلی، متوجه تعلیم و تربیت فعل و انفعالی است میان «ازنظر دکتر هوشیار ).  1363

وپرورش عبارت است از  به عقیده جان دیوئی، آموزش). همان مأخذ(» اي است م طرح و نقشهبه هدفی و مستلز

بعدي که به معناي تجربه بیفزاید و توانایی هدایت جریان تجربه  طوري دهی مجدد تجربه به تجدید بنا یا سازمان«

اي که نگرش انسانی داشته، هدف آن  هر نوع اقدامات متوالی برنامه ریزي شده«). 1370، اسمیت(را افزایش دهد 

از تعاریف متنوع ارائه شده، ).  1378جارویس، (شود  ربیت تلقی مییادگیري و فهم فراگیران باشد، تعلیم و ت

  :آید که چنین برمی

 . م و تربیت استاست که هم هدف و هم وسیله تعلی) متربی(الف موضوع تربیت انسان 

شماري است و رسالت تربیت، تسهیل شرایط رشد و تداوم آن  هاي بالقوه بی ب انسان داراي ابعاد وجودي و توانایی

 . براي شکوفایی استعدادها است

آموز است که بخش عمده  اي است که مبتنی بر تعامل معلم و دانش شده ج عمل تربیت مبتنی بر اصول شناخته

 .شود استوار می) تدریس(آن بر آموزش 

هاي تربیتی، معطوف  ها و کوشش اساساً، تمامی کشش. برآیند عمل تربیت، معطوف به یادگیري استدر 

رسالت حقیقیِ تربیت پروراندن «درواقع . است یادگیري که در جهت رسالت انسانی تربیت باشد» یادگیري«به

نبه خود را هموار سازد و به رموز فردي و اجتماعی خود جا خواهد راه تکامل همه انسان پرسش جویی است که می

هاي دیگر مرتبط  کند، تا آنجا که ممکن است آشنا شود، با دنیا و انسان و دنیاي متغیري که در آن زندگی می

تعلیم و تربیت جمیع . شود، زندگی دهد، زندگی کند وزندگی خود و دیگران را با عشق و دانش شکوفا سازد

تر و  دهد تا دنیا را روشن هایی است که انسان را در این فراگرد خالق یاري و به وي اجازه می عالیتها و ف پدیده

پتروفسکی و (» تر ببیند و هنر دیدن، عشق ورزیدن، آفریدن، هنرمند بودن و زیستن را به او بیاموزد آگاهانه
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آموزش، ابزاري . است» آموزش«از آن جمله  هایی دارد که در این فرایند، تربیت نیاز به مکانیزم). 1356دیگران، 

دهی  و تشویق  انگزیش ، راهنمایی ، جهت«برتون، آموزش را . در خدمت یادگیري و درنتیجه تربیت است

بنابرآنچه گفته شد، رسالت نظام آموزشی ) . ي قبلی ادامه........... ( ,chauham 1992) کند تعریف می» یادگیري

است که تبلور و تجلی واقعی آن » یادگیري«بخشی و معنادهی به  ر آموزش بلکه اساساً غنانه صرفاً سامان دادن ام

 )13و  12شماره  - 1386خرداد و تیر    پژوهشگران  مجله ( .در یادگیري مداوم است

، »العمر یادگیري مادام«، »در دوران زندگی یادگیري«: یادگیري مداوم، تحت عناوین دیگري مانند

یادگیري مداوم چیست؟ آیا یک روش است و یا یک ابزار؟ مقصد است یا . هم آمده است» یادگیري مستمر«

ها باید گفت، یادگیري مداوم، داراي کلیتی است  فرایند؟ و باالخره محدوده آن کدام است؟ در پاسخ به این پرسش

هاي یادگیري خارج از مدرسه را با  گیرد و در پی آن است تا محیط ی را در برمیکه همه سطوح و مراحل سن

یادگیري مداوم بیانگر آن . محیط یادگیري درون مدرسه ارتباط دهد و مرزهاي تصنعی یادگیري را از بین ببرد

تربیت  یک محیط یادگیري است و درنتیجه مدرسه دیگر جایگاه منحصر تعلیم و ،است که هر محیطی بالقوه

این نوع . گیرد آموزش مداوم داراي جامعیتی است که کلیه اجزا و عناصر آموزشی و پرورشی را در برمی«. نیست

شود،  آموزش، نظام آموزشی خاصی نیست، بلکه بستري است که هر طرح آموزشی جامع بر مبناي آن ایجاد می

در  1373زاده،  ابراهیم(» یتی باشدنده نظام تربده ساز پیشرفت و توسعه هر یک از اجزاي تشکیل لذا باید زمینه

 )13و  12شماره  - 1386خرداد و تیر 			پژوهشگران 	مجله

  

گونه انسانی است که بیاموزد چگونه نیات و افکار خود را  ماهیت حقیقی در این نوع آموزش، تربیت آن

انسان، . چگونه محیط را مورد پرسش قرار دهد و هر چه بیشتر شخصیت واقعی خود را بازیابد و بازنمایدبیان کند، 

جانبه  وسوي آن یادگیري دائمی و همه اي است که فقط با برخورداري از آموزشی که سمت موجود کامل نشده

آموزش مداوم ایجاد و گسترش  وپرورشی که بر مبناي فلسفه بدین لحاظ آموزش. باشد به شکوفایی خواهد رسید

گراس . هاي بالقوه وجود انسانی را موردتوجه قرار خواهد داد یابد، به تحقق رساندن هستی و شکوفایی همه توانایی

یادگیري مداوم، رشدي است که جهت آن را خود شخص تعیین «نویسد  در تعریفی از یادگیري مداوم می) 1981(

تنها ثروت واقعی که فرد از کف نخواهد . هاي جدید  ها و توانایی کسب مهارت کند، یعنی فهم خویش و جهان و می

آموختن مداوم، یعنی فرح و شادمانی نحوه کار با اشیاء، شعف و شور آگاه . گذاري بر روي خود است  داد، سرمایه

در 1372 فرجامی،(» ایی یا با دیگرانتنه هاي تازه جهان، لذت ساختن چیزي به شدن از برخی زیبایی

 ).13و  12شماره  - 1386خرداد و تیر 			پژوهشگران 	مجله

المللی توسعه تعلیم و تربیت، پس از اتمام گزارش تحقیقی خود که در  رئیس کمیسیون بینادگارفور 

پتروفسکی و (آمده است، از موضوع یادگیري مداوم غافل نمانده است » آموختن براي زیستن «کتاب ارزشمند 

م آموزش در طول داراي این مزیت ارزنده بود که مفهو) 1972(این گزارش در زمان خاص خود ). 1365دیگران، 
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هاي متعددي مواجه بود، به خوبی نشان داد؛ مفهومی که  عمر را در شرایطی که نظام آموزشی سنتی با چالش

، رئیس قبلی ژاك دلور. مانده است وپرورش باقی هنوز پس از گذشت یک ربع قرن، محور اساسی و چالش آموزش

» یادگیري، گنج درون «: ت عنوانرشی که تح، طی گزا21وپرورش براي قرن  المللی آموزش کمیسیون بین

یک از  کند تا به کمک آن هیچ وپرورش معرفی می چهارستون را زیربناي آموزش. منتشر کرده است) 1996(

. اي در نهاد هر انسانی نهفته است، بالاستفاده باقی نماند و به فعلیت برسد استعدادهاي انسانی که همچون گنجینه

 : ند ازا ها عبارت این بنیان

یادگیري براي . 4یادگیري براي باهم زیستن . 3یادگیري براي انجام دادن . 2یادگیري براي دانستن .1

مرز تلقی کردن جهان بر این باور است که انسان یک هستی زنده است و  وایتهد، نیز با بی). 1375دلور، (زیستن 

هاي فراهم آمده  او باید از جمیع فرصت. و هدایت کندوي را برانگیزد » خود یادگیري«وپرورش الزاماً باید  آموزش

« هاي محدود به » بودن«منزله یک فرآیند، انسان را از وضعی به وضع دیگر و از  در سراسرعمراستفاده کند و به

. یادگیري مداوم، خوداتکایی، یادگیري و خودآموزي در طول زندگی است . هاي نامحدود، مبدل سازد » شدن

. ترین نیازهاي خود بدانند  باید طوري تربیت شوند که به مطالعه عادت کنند و آن را یکی از اساسیآموزان  دانش

درنتیجه، آموزش مداوم نه روش و نه ابزار بلکه یک . یادگیري مداوم، در حقیقت نوعی تعهد به خودآموزي است 

 - 1386خرداد و تیر    پژوهشگران  مجله  .فرایند کلی است و روح آموزش، یادگیري و درنتیجه تربیت است

 )13و  12شماره 

» انفجار اطالعات « اي است که از آن تحت عنوان چالشی که انسان امروزي با آن روبرو است، پدیده

. نظران قرارگرفته است نویسندگان و صاحبآثار این تغییرات و تحوالت دست مایه کار بسیاري از . شود برده می نام

پرسش نخست . کند ناپذیر می نظر از بیان ابعاد این تحوالت، نتیجه آن، طرح دو پرسش اساسی را اجتناب صرف

ها بر نظام آموزشی چیست؟ و دوم پرسش آن است که، نظام آموزشی  این است که، آثار این تحوالت و دگرگونی

  : ذکر است برو شود؟ در پاسخ به پرسش اول، سه اثر عمده قابلچگونه با این چالش باید رو

ها صرفاً بدین معنی است که ما  مقیاس انباشت دانش در همه زمینه: ازحد دانایی انباشت بیش. 1

باید انتقال یابد را چگونه انتخاب کنیم؟ چگونه سیل اطالعات را ) دانشجویان(آموزان  دانیم آنچه به دانش نمی

 ها را انتقال داد؟ هایی باید آن بندي کرد؟ چگونه و با چه شیوه طبقهتوان  می

با . این پدیده حاکی از آن است که سیل اطالعات، دائم در حال نو شدن است: زمانی پدیده ناهم. 2

روز کردن  اي که حتی با بازآموزي، امکان به گونه شود، به ها اصالح می ایده. گسترش دانش جدید و کهنه شدن آن

 .آن دشوار است) 21(

آموزند که از نیازهاي فردي و اجتماعی  آموزان مسائلی را می برمبناي این ویژگی دانش: نامناسب بودن. 3

کینگ (سازد  ده نمیاي در اغلب موارد افراد را براي نیاز بازار کار آما هاي فنی حرفه حتی آموزش. به دور است

 .)13 و 12 شماره -  1386 تیر و خرداد  پژوهشگران  درمجله 1374واشنایدر،
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اما در پاسخ به پرسش دوم، نظام آموزشی دو راه دارد، یا باید خود را از تغییرات دور نگهدارد یا باید 

پذیر  حل نخست نه منطقی و نه امکان راه. آموزان را براي مقابله و مواجهه با تغییرات مهیا و مجهز کند بتواند دانش

پذیر نیست،  توان انکار کرد و امکان واقعیت حجم تغییرات و ماهیت شتابنده آن را نمیمنطقی نیست، چراکه . است

مواجهه با تغییرات  که نظام آموزشی نیاز به لذا تصور این. توان کنترل کرد زیرا مرزهاي ارتباطی عصر جدید را نمی

هم  قصد آراستن نظام و آن باید، نه به ندارد و یا نباید تغییر کند، اشتباه است لذا قسمت اعظم این تغییرات ضرورتاً

جهت و هدف بی تناقض و منطقی هدایت شود که این ضرورت دنیاي  براي دنبال کردن اهداف کهنه، بلکه به یک

سواد نیاز ندارد که کارهاي تکراري انجام دهند، به  سواد یا بی دنیاي آینده به افراد کم«به بیان تافلر . پیشرو است

هاي تازه پیدا  هاي مهم و دقیق دست بزنند و راه خویش را در محیط است که بتوانند به داوري افرادي نیازمند

رو  ازاین). 1372تافلر، (کنند و بتوانند روابط جدید را در واقعیتی که در حال تغییر است، تمیز و تشخیص دهند 

ست و یکم تلقی عنوان یکی از کلیدهاي ورود به قرن بی به» یادگیري در طول زندگی«مفهوم 

 )13و  12شماره  -  1386خرداد و تیر    پژوهشگران  مجله  (شود می

بررسی است، براي  هاي مختلفی قابل نیاز به یادگیري مستمر و پیوسته در سراسر طول عمر از جنبه

العمر تغییر در قوانین اجتماعی است که هر شخص از دوران طفولیت تا  ماداممثال، یکی از دالیل اساسی یادگیري 

العمر رشد فیزیولوژیکی و تغییراتی است که در مراحل  از دیگر دالیل اصلی یادگیري مادام. پیري با آن مواجه است

ادي، فرهنگی و سایر تواند عوامل اجتماعی، اقتص العمر می دالیل دیگر یادگیري مادام. دهد مختلف زندگی روي می

هایی که با  شود ازجمله ضرورت کسب مهارت، دانش و ویژگی عواملی باشد که به جامعه و شخص انسان مربوط می

العمر در  دالیل مهمی که موجب شده است تا پدیده یادگیري مادام از. هاي قبلی مرتبط یا نامرتبط است آموخته

هاي جهانی در  گسترش تمایل به افزایش کیفیت زندگی افراد و نگرانی توان به چند سال اخیر بسیار رواج یابد، می

این خصوص، بدون توجه به اینکه در کدام محدوده از جهان ساکن هستند، اشاره کرد از دالیل دیگر رواج مفهوم 

به العمر افزایش بسیار سریع تغییراتی است که در دامنه طول عمر افراد کنونی جوامع نسبت  یادگیري مادام

با توجه به دالیل و  . انفجار دانش و ناپایدار شدن اطالعات از نتایج این تغییرات است. دهد گذشته روي می

ضرورت یادگیري مستمر و پیوسته که بدان اشاره شد، بعدازاین راهبرد بهتر زیستن بر مبناي بیشتر و بهتر 

یشرفت، در این غوغاي تغییرات، ضروري است، نه دانستن و فراگیري فعال و روزمره اموراتی است که براي بقا و پ

  .آموزش دیدن تنها و انبار کردن محفوظاتی که در روز مبادا فرد را یاري رساند

 العمر از نظر کاتن هاي مادام شده توانایی هاي تشکیل مجموعه مهارت

  :کند می العمر را در هفت بخش تقسیم هاي مادام دهنده توانایی هاي تشکیل کاتن مجموعه مهارت

  هاي ارتباطی مهارت-1

  خواندن، نوشتن، صحبت کردن، گوش کردن



  

 

 هشتمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه آموزش و یادگیري مداوم 

 چمران اهواز دانشگاه شهید

 1395اسفند  5و  4

 

1499 

 

  هاي یادگیري خود راهبرد مهارت-2

  )دستیابی به اطالعات(هاي الکترونیکی و کتابخانه  وجو در محیط هاي جست مهارت-3

  )هاي یادگیري، به خاطر سپاري موضوعات تاکتیک(هاي یادگیري  هاي مطالعه و استراتژي مهارت-4

  )خودآگاهی، خود نظارتی، و خودتنظیمی(هاي فراشناختی  مهارت-5

ي  تفکر نقادانه، استدالل، پرسش، استفاده از فرایندهاي علمی، تفکر درباره(هاي تفکري سطوح باال  مهارت-6

  )نگر، تفکر انتزاعی و خالقیت هاي پیچیده، تفکر کل سیستم

  )تار روانی یادگیرنده و تعامل او با محیط یادگیريمشخصات شناختی، احساسی و رف(هاي یادگیري  سبک-7

بنابراین . العمراست التحصیالن و ایجاد مطالبه یادگیري مادام هاي ویژه فارغ در جهان کنونی، خواهان مهارت

ي  توانند عرضه ها می دانشگاه. اي با آن مواجه است العمر چالش مهمی است که هر فرد و هر جامعه یادگیري مادام

  ).1392محمدي مهر، ملکی، عباس پور و همکاران، (. را براي تحقق آن فراهم آورند بزرگی

  :العمر در یادگیري مادام) عنوان یک مکان تربیتی به(نقش آموزش عالی 

ها با  مؤسسات و دانشگاه. العمر، مأموریت محوري مؤسسات آموزش عالی است تحقق یادگیري مادام

اند و با کمک با  هاي فکري الزم را براي استدالل و تفکر انتقادي کسب کرده نديکه افراد، توانم اطمینان از این

که چگونه یادگرفتن را یاد بگیرند، مبانی رشد مستمر در حیات شغلی و نیز  آنان در ساختن چارچوبی براي این

مهر، ملکی، عباس پور و محمدي (. گذارند مثابه شهروندان و اعضاي آگاه جامعه را در اختیار آنان می ایفاي نقش به

  ).1392همکاران، 

هاي صالحیت کلیدي براي رشد و  عنوان حوزه ها و دیگر مؤسسات آموزش عالی به امروزه دانشگاه 

بنابراین، در بسیاري از کشورها فشارهایی بر چنین . شوند العمر در نظر گرفته می ي یادگیري مادام توسعه

ي درسی و فن  ها باید در جهت تغییر در برنامه دانشگاه. ا وجود دارده منظور گسترش و توسعه آن مؤسساتی به

، Nesbi -. (محور گام بردارند تعلیم و تربیت در راستاي آمادگی بیشتر افراد براي حضور در جامعه دانش

Dunlop ،Gibson ،2007 ،1392در محمدي مهر، ملکی، عباس پور و همکاران.(  

نتایج مطالعات نشانگر تغییر محیط آموزش عالی است؛ چنین تغییراتی، مشخصه و نقش مؤسسات 

طور  همان. چنین تغییراتی، تا حدودي، پاسخ به تغییرات سیاست ملی است. نمایند آموزش عالی را بازتعریف می

ابزاري براي اصالح و نوسازي  طور فزاینده العمر، به که فیلد حدس زده است، مفاهیم و رویکردهاي یادگیري مادام

یادگیري  ها، مشوق مؤسسات آموزش عالی براي توسعه ویژه دولت به. هاي آموزشی است آموزش و سیستم

. العمر با ارجاع به سه هدف بنیادي آموزش یعنی توسعه فردي، پیوستگی اجتماعی و رشد اقتصادي هستند مادام

)- Nesbi ،Dunlop ،Gibson، 2007 1392هر، ملکی، عباس پور و همکاران،در محمدي م.(  
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تمایالت و گرایشات . نماید العمر ایفا می یادگیري رسمی، نقش محوري در چارچوب نظري یادگیري مادام

تواند از طریق فرایندهاي رسمی تحصیل، افزایش یابد  العمر در ابتداي کودکی آغاز و می به سمت یادگیري مادام

العمر،  اگرچه یادگیري عبارات یادگیري مادام). 1392ملکی، عباس پور و همکاران، محمدي مهر،. (یا بازداري شود

شود، اما ارتباطات کمی بین عملکرد رایج  هاي ملی مشخص می اي در خیلی از منشورها و بیانیه به شکل برجسته

ها بر این باورند که  خیلی. العمر وجود دارد در آموزش رسمی و درك راهبردها و عوامل پیش برنده یادگیري مادام

آموزش . العمر وجود دارد ضعف شدیدي در سیستم آموزشی براي ایجاد ارتباط و توانایی مشارکت در آموزش مادام

دهد که افراد ظرفیت و اشتیاق دنبال  العمر باشد، اما این موضوع ضمانت کافی نمی باید مجذوب یادگیري مادام

محمدي مهر، ملکی، عباس پور و  در Helterban 1999. (هندکردن یادگیري را از این طریقه توسعه د

  ).1392همکاران،

العمر براي هر کشوري براي رسیدن به  آموزش عالی باید هوشیار به این واقعیت باشد که یادگیري مادام

ي اجتماعی، خالقیت فرهنگی توسط دانش بهتر، درك  سطح الزم از پایداري، داشتن اقتصاد سالم بومی، توسعه

هاي  مللی، صلح بر اساس اندیشه میراث فرهنگی، دستیابی به استانداردهاي زندگی عالی، توازن داخلی و بین

  ).1392محمدي مهر، ملکی، عباس پور و همکاران،(. بشري، دموکراسی، تحمل و احترام دوطرفه الزم است

توجه اندیشمندان و دسترسی به تجهیزات پیشرفته  هاي اخیر با مزیت قابل قابل آموزش عالی طی دهه

نمایند،  طور که کناپر و کروپلی بیان می نموده و همانبراي تجربه، تدریس و یادگیري، برتري خود را حفظ 

العمر، نیازمند توجه و  دانشگاه و آموزش عالی به دلیل نقش مهم در کمک به تشکیل سیستم یادگیري مادام

هاي عمل را دربسیاري از ابعاد  ها و شیوه ها، ارزش اند؛ این امر ناشی از آن است که دانشگاه رسیدگی شایسته

طور فزاینده مبتنی بر دانش  ازجمله این تأثیرات آن است که از سویی جوامع به. دهند تأثیر قرار می جامعه تحت

در  محمدي مهر، ملکی،  Knapper، Cropley(هاست  اند و از سوي دیگر، دانش موضوع اصلی دانشگاه شده

  .) 1392عباس پور و همکاران،

با توجه به این . العمر فراهم کنند یادگیري مادام ي بزرگی براي توانند و باید عرصه ها می دانشگاه

العمر را پیشنهاد نموده و  اندرکاران آموزش عالی تشکیل سیستم یادگیري مادام ها، اکثر اندیشمندان و دست ویژگی

کنند که به آموزش رسمی مانند آموزش عمومی و آموزش  گرایی تعریف می آن را به صورت سیستم یادگیري کل

. شود ساالن آموزش جمعی و یادگیري در محل کار نیز می شود، بلکه شامل آموزش بزرگ نمی عالی محدود

هاي  ها، گروه ها، کتابخانه هایی مانند رسانه هایی براي دسترسی به یادگیري در سایر محیط همچنین، شامل فرصت

 (.شود ادگیري تلقی نمیطور متداول محل ی هاي الکتریکی است که به هاي داده اجتماعی و مذهبی و پایگاه

  ).1392محمدي مهر، ملکی، عباس پور و همکاران،

توانند دانش جدیدي تولید کنند و  ي دانش باشند بلکه می دهنده توانند انتقال تنها می این مؤسسات، نه

از طریق ارائه  توانند ها می همچنین، دانشگاه. هاي آگاهانه بپردازند نخبگان جامعه را برانگیزاند تا به ارائه اندیشه
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المللی و تبادل استاد و دانشجو میان کشورها، اطمینان  هاي متنوع، ایجاد کرسی استادي بین ها و آموزش دوره

ي مهمی  ها وظیفه عالوه براین، دانشگاه. اي در دسترس همگان قرار گیرد طور گسترده دهند که بهترین آموزش به

هاي تدریسی  کارگیري استراتژي توانند نقش مهمی در به ها می انشگاهدر تربیت مدرسان بر عهده دارند و اساتید د

توان گفت که تجارب در طول زندگی  درنتیجه، می. که براي یادگیري در طول زندگی الزم است، ایفا کنند

یادگیري در تمام سطوح نظام آموزشی به دنبال دارد /یادگیرندگان در آموزش عالی، پیامدهایی براي یاددهی 

)Knapper,2003، Cropley ،1392در  محمدي مهر، ملکی، عباس پور و همکاران. (  

پژوهشی به دانشجویان از - ي خدمات علمی  ي ارائه منظور انجام وظایف خود در زمینه ها به اکثر دانشگاه

مراکزي مانند کنند و از سوي دیگر داراي واحدها و  آموزشی استفاده می سو از ابزارها و منابع آموزشی و کمک یک

هاي الزم را  توانند در کنار کالس درس، زمینه این دو عنصر می. اند رسانی و مرکز مشاوره کتابخانه، مرکز اطالع

هاي یادگیري را در ذهن  براي تقویت فرایند یادگیري در دانشگاه فراهم کرده و به دانشجویان کمک کنند تا شیوه

ي درسی نقش  رو، در تحقق هدف نهایی برنامه ازاین. اطالعاتی شوندخود نهادینه کنند و داراي سواد علمی و 

اندرکاران  اي برخوردار بوده و دست ها، این مراکز از توجه ویژه به همین دلیل، در اغلب دانشگاه. بسزایی دارند

و نظران مانند کندي  ي بسیاري از صاحب به عقیده. کنند ها تالش می دانشگاه براي گسترش روزافزون آن

در : ریزان درسی دانشگاه پیش از گذشته باید تالش کنند، زیرا ام مسئوالن و برنامه21، در قرن)1994(همکارانش 

ي  هاي تحقق ایده ي کارشناسی، فراهم کردن زمینه ویژه در دوره ي دانشگاه، به ترین وظیفه عصر حاضر، مهم

هاي یادگیري متنوع و متعدد، درصدد پرورش  صتدانشگاه باید عالوه بر تدارك فر. العمر است یادگیري مادام

این موسسه براي انجام بخش دوم رسالت خود باید تالش کند دانشجویان را به . العمر باشد یادگیرندگان مادام

 .ها افزایش دهد هایی مجهز کند تا انگیزه و توانایی الزم براي تداوم یادگیري را در آن ها و مهارت دانش، نگرش

)candy,cerbert,1994 ،1385نصر اصفهانی، بقراطیان،  در کریمی(  

توانند براي کمک به  ها می پژوهشی دانشگاهی و آنچه آن–ابتدا انواع مراکز یا واحدهاي خدمات علمی  سپس

ي منابع و ابزارهاي مناسب  سپس درباره. شود العمر شوند معرفی می ي مادام دانشجویان انجام دهند تا یادگیرنده

  .گیرد هدف مذکور موردبررسی قرار می براي تحقق

  

  :کتابخانه- 1

شد و  ها تلقی می ي کتاب عنوان مخزنی براي نگهداري مجموعه ي دانشگاهی تنها به درگذشته، کتابخانه

هاي اخیر، تأکید بر رسالت دانشگاه مبنی بر پرورش  در سال. اي داشت در فرایند آموزش یادگیري نقش حاشیه

تنها در کالس درس صورت گیرد، بلکه  تواند العمر و قوت گرفتن این اندیشه که یادگیري نمی ي مادام یادگیرنده

ها را  ي کتابخانه رود، وجهه هر موقعیت یا مکانی که یادگیري را تسهیل کند یک مکان یادگیري به شمار می

طور که استوفل و  به بیانی بهتر، همان. عنوان محیطی براي یادگیري و نهادي براي آموزش بهبود بخشیده است به
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ام، مؤسسات آموزش 21شرایط مذکور موجب پذیرفتن این تفکر شده است که در قرناند  ویلیامز اظهار داشته

اند که دانشجویان را به  هایی موفق هاي دانشکده در این مؤسسات، کتابخانه. عالی موفق، یادگیري محورند

وند و وظایف جهت، کتابداران این قرن باید مدیران دانش ش بدین. کنند العمر مجهز می هاي یادگیري مادام مهارت

هاي پژوهش کیفی وسیع خود در  کندي و همکارانش بر اساس یافته. اي را به عهده گیرند متنوع و گسترده

هاي زیر را براي کتابداران فهرست  هاي استرالیا شامل بررسی اسناد و مدارك و مصاحبه، مسئولیت دانشگاه

  :اند کرده

  ها؛ ر مراجعان دریافتن محل اطالعات و دسترسی به آنتدارك کمک فوري براي دانشجویان، کارکنان و سای-

تدارك خدمات آموزشی براي مراجعان در تمام سطوح و در تمام ابعاد سواد اطالعاتی شامل آموزش و نمایش -

هاي خودآموزي که براي  هاي تمرین و بسته هاي راهنما، کتاب ها، کتاب طرز کار با مواد چاپی از قبیل رسانه

  فرد یا گروهی؛ اند به صورت فردبه شده از خوانندگان تهیه هاي خاصی گروه

  هاي فناوري جدید در ذخیره و بازیابی اطالعات؛ ها در مورد پیشرفت راهنمایی مسئوالن کارگاه-

  منظور تقویت یادگیري خود رهبر و منبع محور؛ ي درسی به ي راهنمایی در طراحی برنامه ارائه-

  دهد؛ ي درسی پیوند می ه سواد اطالعاتی را با محتوا و طراحی برنامههایی ک مشارکت در تدوین دوره-

  ها؛ ي اطالعات و منبع با سایر کتابخانه هاي آشنایی با موقعیت و مبادله تدارك برنامه-

  ي مجموعه منابع؛ نگهداري و توسعه-

کریمی، نصر (.براي اهداف خاص افزار رایانه، و مواد درسی هاي نرم هاي اطالعاتی و الکترونیکی، بسته تدارك بانک-

  ).1385اصفهانی، بقراطیان،

  

  :منابع و ابزارهاي مناسب

–ي وسایل موردنیاز در فرایند یاددهی  ریزي درسی، برنامه ریزان تالش دارند تا درباره در فرایند برنامه

ها تدابیر مناسبی اتخاذ کنند، زیرا این وسایل موجبات ارتباط و تعامل میان  ي به کارگري آن یادگیري و نحوه

ابزارها و منابع، . اي دارند یادگیري نقش ارزنده-استاد و دانشجو را فراهم ساخته و در هموار ساختن مسیر یاددهی

هاي  ها دانشجویان را در موقعیت آن. سازند فراهم میها  مبنایی عینی براي تفکر و درك مفاهیم و کسب مهارت

پذیر  هاي دیگر امکان ها با روش دهند، کسب آن ها قرار می واقعی و تجربی قرار داده و تجاربی را در اختیار آن

 دهد و درنهایت ي فراگیران را نسبت به موضوعات درسی افزایش می استفاده از ابزارها و منابع، عالقه. نخواهد بود

بدیهی است . سازند جریان یادگیري را تسهیل و تسریع کرده و موجبات یادگیري مؤثرتر و پایدارتر را فراهم می
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ها استفاده  هاي مختلف از آن تا استاد و دانشجو، در موقعیت. تدریس خوب و فعال به امکانات و تجهیزات نیاز دارد

طورکلی ابزار و منابعی که استاد و دانشجو در  به. شندشده را تحقق بخ هاي تعیین کرد و با تجربیات غنی، هدف

ي درسی یادگیري  در برنامه. ي درسی هستند هاي برنامه اختیاردارند از عوامل مؤثر در چگونگی تحقق هدف

موقع و متناسب با موضوع درس از  ي به العمر نیز این عنصر باید موردتوجه قرار گیرد، زیرا انتخاب و استفاده مادام

ي دانشجو را به یادگیري جلب کرده و به او کمک خواهد کرد تا انگیزه و توانایی  یل و امکانات، توجه و عالقهوسا

سیاه،  ابزارها، شامل طیف وسیعی مانند تخته. ي دوران زندگی را به دست آورد ي یادگیري در بقیه الزم براي ادامه

کریمی، نصر (. شود اي می افزارهاي رایانه ها و نرم الت، جزوهمیزتحریر، کالس درس، رایانه؛ و منابع مانند کتاب، مج

  ).1385اصفهانی، بقراطیان،

هاي اخیر تعداد زیادي از ابزارها و منابع جدید مانند ریزفیلم،  شواهد موجود حاکی است که در سال

از دیدگاه یادگیري . اند فتهیادگیري تهیه و مورد استفاده قرارگر-اسالید، ویدیو و رایانه براي بهبود فرایند یاددهی

کریمی، نصر اصفهانی، ( .اي برخوردار است العمر در میان این ابزارها و منابع، رایانه از جایگاه ویژه مادام

  ).1385بقراطیان،

 

  :نتیجه گیري

هاي آتی انسان نبوده و تاکیدآنها بر  در جهان امروز،اطالعات حامل از آموزش وسیع دیگر جوابگوي نیاز

آموزش عالی به عنوان مکانی که درآن تعلیم و تربیت صورت می گیرد باید در .یادگیري شخصی و مادام العمراست

 .العمر کوشا باشد و نقش موثري را ایفا نماید تحقق یادگیري مادام

  

  :منابع

 نشر دانشگاه پیام نور: ، آموزش بزرگساالن، تهران1373. ابراهیم زاده، عیسی .  

 تهران علی شریعتمداري، ترجمه تربیت، و تعلیم روش منطقی تفکر ،1371هولفیش، و اسمیت :

 .سوم چاپ سمت، انتشارات

 بررسی جایگاه آموزش رسمی، غیر رسمی و ). 1389.(کلوي، آیالر. شکوه، حسین.افضل نیا، محمدرضا

فصلنامه آموزش مهندسی ایران، سال دوازدهم، شماره  .یادگیري مادامالعمر در عصر ناپایداري اطالعات

 . 54-68،ص 1389،بهار  45

 ،نشر: بهرامی،تهران مهین و شرفشاهی زمانی حسن ترجمه فردي، شناسی روان ،1370. آلفرد آدلر 

 . تصویر
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 . 4 شماره نگاشت، تک تربیت،

 ؛ یادگیري مادام العمر و نقش سواد اطالعاتی21دانش آموزان در قرن  ).1392(زاهدي نوقابی،مهدي .
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  نظریه هاي یادگیري و تدریس در آموزش و یادگیري مداوم

  

   ٢نجمه سراج خرمی ،١ مریم حسینی نسب

  چکیده

کسب دانش، ایجاد نگرش و تغییر نسبتا پایدار در فکر، نگـرش و رفتـار یـا تـوان فکـري،      : گیري عبارت است ازیاد

بازنمایی شده و نمی توان آن را بـه حالـت هـاي    . نگرش و رفتاري است که از تجربه درونی و بیرونی ناشی می شود

خستگی، افکار و نگـرش هـاي زود گـذر یـا دارو ایجـاد      بر اثر توهم، هذیان، بیماري، موقتی ذهن و بدن مانند آنچه 

برخـی از اسـتعداد هـا را بـه ارث     . توانمندي هاي ما تنها از طریق آموختن بدست نیامده است. می شود نسبت داد

براي نمونه ما، بلعیدن، ترسیدن از صداي بلنـد یـا پلـک زدن    . آن ها مادر زادي یا فطري اند، نه آموختنی. می بریم

با این حال بیشتر رفتارهاي انسـانی ارثـی   . ا، نیاموخته ایمر نی که جسمی به چشم ما بسیار نزدیک می شودرا، زما

روش جدید استفاده کودکان از کامپیوتر، تالش جدي تر آنان براي حل مشکالت، پرسیدن سـواالت بهتـر،   . نیستند

دامنـه  . تجـارب یـادگیري آنـان اسـت     یا گوش کردن با دقت بیشـتر، ناشـی از  پاسخگویی با روش هاي منطقی تر 

یادگیري در مدرسه و هر جاي دیگري کـه کـودك در   . یادگیري بسیار گسترده تر و شامل رفتارهاي آموزشی است

  .آن دنیا را تجربه می کند، روي می دهد

  

  :  کلیديواژه هاي 

  یادگیري، نگرش، توانمندیها، استعداد، فطري 

  

    

                                                 
نویسنده ( maryam.sky@chmail.irنشانی الکترونیکی، بتداییاگروه آموزش /آموزش و پرورش شهرستان دزفول .1

  )مسئول

 nsarajkhorami@gmail.comنشانی الکترونیکی، آموزش ابتداییگروه / آموزش و پرورش شهرستان دزفول . 2
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  مقدمه

. موضوع مورد بحث در روان شناسی و باالخص در روان شناسی یادگیري و تربیتی استیادگیري، بنیادي ترین 

، هنگامی که کودکان ))کمک به یادگیري:(( می گویند) مدرسه چه فایده اي دارد؟(اغلب افراد در پاسخ به پرسش 

مانی مهارت الزم براي روش استفاده از کامپیوتر را می آموزند، گاه دچار اشتباهاتی می شوند، اما به طور حتم ز

آنان از افرادي که نمی توانند از کامپیوتر استفاده کنند، تبدیل به افرادي با . کار با این وسیله را کسب می کنند

ز کامپیوتر، دیگر آن ها را از یاد نمی پس از یادگیري مهارت هاي استفاده ا. توانایی کار با این وسیله می شوند

بنابراین، . اگر یک بار رانندگی را بیاموزید، دیگر نیاز به تکرار آن ندارید. انندگیبرند، درست مانند آموزش ر

یادگیري را می توان به عنوان تغییري به نسبت پایدار در رفتار، معلومات و مهارت هاي تفکر که از طریق تجربه 

رهنگی، اقتصادي، شغلی و یادگیري اساس تفکر، رفتار و زندگی فردي، اجتماعی، ف. بدست می آیند، تعریف کرد

هیچ حرکت، اقدام، عمل با شی، مهارت و چیزي در زندگی آدمی نیست که . دمیان را تشکیل می دهدمعنوي آ

  دیدگاه شناختی -2دیدگاه رفتاري     -1:دیدگاه هاي یادگیري شامل. مبتنی بر یادگیري نباشد

ز روي تجارب قابل مشاهده توضیح داد، نه از روي در مکتب رفتار گرایی، علت رفتار را باید ا: دیدگاه رفتاري

کودکی یک : از نظر رفتار گراها، رفتار هر چیزي است که از ما به شکلی آشکار سر می زند. فرآیندهاي ذهنی

روزنامه دیواري درست می کند، معلمی به دانش آموزش لبخند می زند، دانش آموزي به دیگر پیله می کند و 

شناسان، فرایندهاي ذهنی را با افکار، احساسات و انگیزه هایی که هر یک ما تجربه می کنیم، روان . نظایر این ها

، ندیدن افکار، احساسات و انگیزه ها، دلیل با این حال. اما براي سایرین قابل مشاهده نیستند، مشخص می کنند

  .بر غیر واقعی بودن آنها نیست

ن بیستم، شناخت نگرتر شده اند و این شناخت نگري تا به امروز روان شناسان، از سال هاي قر: دیدگاه شناختی

  .تاثیر آشکار شناخت نگري، اساس پیدایش دیدگاه هاي بسیاري در زمینه یادگیري شده است. نیز ادامه دارد

  روانشناسی تربیتی، سانتراك

ایجاد احساسی مطلوب در فرآیندهاي ذهنی، به فکر کردن کودك درباره راه هایی براي ساختن روزنامه دیواري، 

. کنترل رفتارشان اطالق می شودمعلم نسبت به تالش هاي دانش آموزان و برانگیختن انگیزه درونی کودکان براي 

از نظر رفتار گرایان، این افکار، احساسات و انگیزه ها مسایل مناسب و مهمی براي دانش رفتاري نیستند، زیرا آن 

  مشاهده کردها را نمی توان به طور مستقیم 

 . در مبانی نظري، به صورت مختصر و مفید، نظریه هاي مبناي پژوهش و چارچوب مفهومی تدوین می شود

  چهار دیدگاه مهم شناختی که در این مقاله مورد مطالعه قرار گرفتند عبارتند از

  تار گرایی اجتماعیساخ -4ساختار گرایی شناختی       - 3پردازش اطالعات       -2شناخت اجتماعی        -1

دیدگاه هاي شناخت اجتماعی را که بر چگونگی تاثیر گذاري متقابل عوامل رفتاري، محیطی و فردي تاکید دارند، 

دیدگاه بعد به پردازش اطالعات، به چگونگی پردازش اطالعات کودك از طریق به خاطر سپاري، تفکر و سایرهاي 

. ایی شناختی، به ساختار شناختی دانش و درك کودك می پردازددیدگاه بعدي، ساختار گر. شناختی توجه دارد

  .دیدگاه بعدي هم، ساختار گرایی اجتماعی، بر همکاري با سایرین براي دست یابی به دانش و درك تاکید کند
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  دیدگاه هاي یادگیري -1شکل

  رفتاري

  

شناخت 

  اجتماعی

  اجتماعیساختار گرایی   ساختار گرایی شناختی  پردازش اطالعات

بر تجارب، به 

خصوص تقویت و 

تنبیه به عنوان 

مشخص هاي 

یادگیري و رفتار 

  .تاکید دارد

بر تاثیر متقابل 

رفتاري، عوامل 

محیطی و 

به ) شناختی(فردي

عنوان مشخصه هاي 

یادگیري تاکید 

  .دارد

بر چگونگی 

پردازش اطالعات 

کودکان از طریق 

توجه، به خاطر 

سپاري، تفکر و سایر 

هاي شناختی فرایند

  تاکید دارد

بر ساختار شناختی 

دانش و درك کودك تاکید 

  .دارد

بر وابستگی با سایرین 

براي دستیابی به دانش و 

  .درك تاکید دارد

  

  دیدگاه هاي شناختی اجتماعی در زمینه یادگیري باندورا

ی تواند شامل شناختی معوامل . بر اساس نظریه شناختی، اجتماعی و رفتاري نقش مهمی در یادگیري دارد

به عنوان عوامل اجتماعی می توان از بررسی عملکرد رفتاري والدین فراگیران . توقعات فراگیر براي موفقیت باشند

او . یکی از بنیان گذاران اولیه نظریه شناختی اجتماعی است) 2001،2000،1997،1985(آلبرت باندورا. نام برد

در شرطی . می توانند تجارب خود را به لحاظ شناختی بیان یا دگرگون کنندمعتقد است که فراگیران با یادگیري 

  .سازي عامل، ارتباط تنها بین تجارب محیطی و رفتار وجود داشت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  جبر متقابل در نظریه باندورا -2شکل

  

همانطور . شناخت و محیط تشکیل شده است، مطرح کرد/ رفتار، فرد: باندورا نمونه جبر متقابل را که از سه عامل

عوامل . نشان داده شده است این عوامل می توانند به صورت متقابل بر یادگیري تایر گذار باشند 2که در شکل

باندورا واژه فرد را به کار می . ار اثر می گذارندبر رفت) شناختی(محیطی بر رفتار، رفتار بر محیط و عوامل فردي

 شناخت/ فرد

 محیط رفتار
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. برد، اما، ما، آن را به شناخت تغییر داده ایم، زیرا بسیاري از عوامل فردي که او شرح می دهد، شناختی هستند

باندورا سرشت و ویژگی هاي شخصیتی را جزو آن دسته از عوامل فردي که جنبه شناختی دارند، به شمار نمی 

شامل درون گرا، برون گرا، فعال یا غیر فعال، خونسرد یا مضطرب و مهربان یا خشن ) اگونی هاي فرديگون. (آورد

به چگونگی . عوامل شناختی از توقعات باورها، دیدگاه ها، راهکارها، افکار و هوش تشکیل شده اند. بودن می شوند

  .می نامیم، توجه کرد تاثیر الگوي باندورا بر عملکرد رفتاري یک فراگیر که او را ساندرا

  تاثیرشناخت بر رفتار 

راهکارهاي . ساندرا راهکارهایی شناختی براي عمیق تر و منطقی تر فکر کردن در مورد مشکالت پیدا کرده است

  .شناختی عملکرد رفتاري او را بهبود می بخشد

  تاثیر رفتار بر شناخت

ایجاد توقعات سازنده از توانایی هایش و باال رفتن مطالعات ساندرا سبب کسب موفقیت مدرسه و به دنبال آن 

  .او شده است) شناخت(اعتماد به نفس

  تاثیر محیط بر رفتار

اخیرا مسئوالن آموزشی مدرسه ي ساندرا، برنامه اي آموزشی در زمینه مهارت هاي مطالعه و براي آموختن آن، 

برنامه ي مهارت هاي مطالعه، . طراحی کرده اندیادداشت برداري، برنامه ریزي زمان و برگزاري بهتر امتحانات 

  .عملکرد رفتاري ساندرا را بهتر می سازند

  یر رفتار بر محیطثتا

اجراي برنامه ي مهارت هاي مطالعه، در بهبود بخشیدن به عملکرد رفتاري بسیاري از دانش آموزان کالس ساندرا 

ه را بر آن داشت تا برنامه را تا جایی گسترش دهد بهبود عملکرد رفتاري دانش آموزان، مدرس. موفقیت آمیز است

  .که همه ي دانش آموزان دبیرستان در آن شرکت کنند

  تاثیر شناخت بر محیط

  .انتظارات و برنامه ریزي مدیران و معلمان مدرسه راه را براي دستیابی برنامه ي مهارت هاي مطالعه

  تاثیر محیط بر شناخت

گرفتن کتاب و منابع موجود در مورد پیشرفت مهارت هاي مطالعه، به دانش آموزان و مدرسه مکانی را براي امانت 

در این محل امکان مشاوره در مورد مهارت هاي مطالعه نیز در اختیار فراگیران . خانواده هاي آنان معرفی می کند

مفید بوده اند و مهارت هاي وجود این مکان ها و مشاوره ها براي ساندرا و خانواده اش بسیار . قرار داده می شود

  .فکري ساندرا را نیز بهتر ساخته اند

که ) شناختی( عامل فردي. قش مهمی ایفا می کنندن) شناختی(در الگوي یادگیري باندورا ، عوامل فردي

در سال هاي اخیر بر آن بسیار تاکید کرده، خود کارایی، یعنی باوري است که فرد بر اساس ) 1997،2001(باندورا

باندورا معتقد است که خود کارایی تاثیر مهمی بر . آن بر موقعیت مسلط می شود و نتایج  مفیدي به بار می آورد

کارایی پایین برخوردار است، کوچک ترین تالشی براي آماده سازي براي نمونه، فراگیري که از خود. رفتار دارد

  .زیرا باور داردکه این تالش تاثیري در نتیجه عمل او نداردخود براي امتحان نمی کند، 
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  .یادداشت بر دارید) شناختی(در هنگام مطالعه یادگیري مشاهده اي از چگونگی دخالت عوامل فردي

  یادگیري مشاهده اي

هده اي، که تقلید یا الگو برداري نیز نامیده می شود، نوعی یادگیري است که با مشاهده و تقلید از یادگیري مشا

توانایی یادگیري الگوهاي رفتاري از طریق مشاهده به یادگیري خسته کننده آزمایش . رفتار دیگري حاصل می آید

  .ز شرطی سازي، نیاز به زمان دارددر بسیاري از موارد، یادگیري مشاهده اي کمتر ا. و خطا پایان می دهد

  الگوي جبر متقابل یادگیري باندورا -3شکل

  . شناختی، عوامل محیطی و رفتاري به صورت متقابل بر هم تاثیر می گذارند/ در الگوي باندورا، عوامل فردي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 

  آزمایش کالسیک عروسک بوبو

نشان داد که یاگیري مشاهده اي می تواند حتی با تماشا کردن الگویی ) 1965(آزمایش انجام شده توسط باندورا

که نه تنبیه و نه تشویق می شود، صورت بگیرد این آزمایش هم چنین روش کرد که بین یادگیري و عملکرد 

  .تفاوت وجود دارد

  الگوي یادگیري مشاهده اي باندورا 2-3شکل

حافظه، دستاورد و  توجه، نیروي: یادگیري مشاهده اي باندورا، چهار فرایند باید در نظر گرفته شوند در الگوي

  . انگیزه

  

  

  

  

  

  

  

  

  رفتار

B 

  محیط
E 

شخص و عوامل 

  شناختی

P/C 

 یادگیري مشاهده اي

 توجه  گهداري ن تولید انگیزه
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  توجه

اگر حواس فراگیري . فراگیران پیش از تقلید از رفتارهاي الگو باید به آنچه او می گوید یا انجام می دهد دقت کنند

می دهد به دلیل صحبت کردن دو فراگیر دیگر پرت شود، احتمال دارد نتواند آنچه را که معلم گویدیا انجام 

براي نمونه افراد خونگرم، قوي و متفاوت با بقیه، بیش  .توجه به الگو تحت تاثیر مجموعه اي از عوامل است. بشنود

. فراگیران به الگوهاي بلند پایه بیش از دون پایه توجه دارند. از افراد سرد، ضعیف و معمولی، شایسته توجه هستند

  .در بیشتر موارد، معلمان الگوهاي بلند پایه اي براي فراگیران هستند

  نیروي حافظه

هاي الگو، فراگیران باید اطالعات را به صورت رمز در آورند و آن ها را در حافظه نگه دارند براي بازآفرینی عملکرد

از آنچه الگو انجام داد، به نیروي یک توضیح کالمی ساده یا یک تصویر واضح . تا بتوانند دوباره آن ها را باز یابند

این . ل این مساله را به شما نشان می دهممن راه ح« :براي نمونه، معلم می گوید. حافظه فراگیران کمک می کند

و به این ترتیب او چگونگی حل یک مسئله ریاضی » اولین مرحله، این دومین و این یکی هم سومین مرحله است

تماشاي شخصیتی سرزنده در یک فیلم که به احساسات سایر فراگیران توجه نشان می دهد، . را نشان می دهد

  .توسط معلم، در یاد فراگیران می ماند بیش از بیان اهمیت این موضوع

  تولید

به خاطر بسپارنداما به دلیل وجود محدودیت احتمال دارد کودکان به رفتار الگو توجه کنند و آنچه را که دیده اند، 

شاید یک کودك سیزده ساله که بازي بسکتبال دیوید . ها در توانایی جسمی نتواند رفتار الگو را دوباره خلق کنند

نسون و بازي گلف نانسی لوپز را تماشا می کند، بتواند مهارت هاي ورزشی آنان را به خوبی انجام دهد، یا با رابی

، اما نتواند شیوه حرکات جسمی آنان .مشاهده یک نوازنده پیانو یا نقاش مشهور بتواند مهارت هاي او را اجرا کند

  .ي جسمانی کودکان کمک می کندتدریس خصوصی و تمرین، به بهبود عملکردها. را بازآفریند

  انگیزه

اغلب کودکان به آنچه الگو می گویدیا انجام می دهد، توجه می کنند، اطالعات را در حافظه ذخیره می کنند و از 

در . الگو برداري شده ندارندمهارت هاي بدنی براي بروز رفتار نیز برخوردارند، اما انگیزه اي براي انجام رفتار 

کودکانی که دیدند . پژوهش کالسیک عروسک بوبو که توسط باندورا انجام شد نیز به چنین نکته اي برخوردیم

اما هنگامی که رفتار او تقویت می . الگو تنبیه می شود، رفتارهاي تهاجمی و تنبیه شده الگو را از خود بروز ندارند

معتقد است باندورا . می گرفت، کودکان نیز از رفتارش تقلید می کردند) ا آب میوهعکس بر گردان ی(شد یا پاداش

اما اگر کودك رفتارهاي دلخواه را بروز نمی . که تقویت همیشه براي وقوع یادگیري مشاهده اي ضروري نیست

  .دهد، سه نوع تقویت می تواند به انجام این امر کمک می کند

آموختن استفاده از جمالت تقویت نفس به کودك،  -3  ... دادن به کودك یا پاداش -2پاداش دادن الگو    -1

عالیه، بیشترش را درست حل کردم، اگر سعی کنم بقیه اش را هم حل « یا » .خوبه، باالخره موفق شدم« :نظیر

  .همانطور که می دانید، شما الگوي مهمیدر زندگی فراگیران خواهید بود» می کنم

براي ارزشیابی نقش الگوها و مشاوران، در زندگی . اري را می توانید در اختیار آنان قرار دهیدالگوهاي شایسته بسی
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  .خود شما و نقشی که می توانند در زندگی فراگیران بازي کنند

  اطالعات،حافظه،تفکر

نامه ریزي دیدگاه پردازش اطالعات تاکید داردکه فراگیران در اطالعات دست می برند، آن ها را مطالعه و سپس بر

تدریجی براساس دیدگاه پردازي اطالعات افزایش . بخش مهم این دیدگاه، فرآیند حافظه و تفکر است. می کنند

برخی از . توانایی پردازش اطالعات در فراگیران، موجب کسب مهارت ها و معلومات پیچیده بسیاري می شود

آن عده . یري هاي ساخت گرایی بارزتري برخوردارنددیدگاه هاي اطالعات پردازي، در مقایسه با سایرین، از یادگ

که گرایش ساخت گرایی دارند، معلمان را به دید راهنماهاي شناختی در زمینه مهارت هاي تحصیلی و فراگیران 

برخی از دیدگاه هاي اطالعات پردازي نظیر . را به دید افرادي که سعی در درك این مهارت ها دارند، می نگرند

آن دسته از دیدگاه هاي اطالعات . یاژه، نمونه هایی از دیدگاه هاي ساختار گرایی شناختی هستندرشد شناختی پ

پردازي که به یادگیرنده فعل پذیر، که تنها اطالعات کسب شده از محیط را به خاطر می سپارد اهمیت می دهند 

، نفوذي بارز در 1960،1950هاي رفتار گرایی و الگوي همبسته ي آن در یادگیري، تا سال. ساختار گرا نیستند

پس از آن بسیاري از روان شناسان دریافتند که بدون توجه به فرایندهاي ذهنی نظیر . علم روان شناسی داشت

اصطالح روان شناسی شناختی بر دیدگاه هایی که . حافظه و تفکر، توضیحی براي یادگیري فراگیران وجود ندارد

اگر چه بسیاري از عوامل . بررسی فرآیندهاي ذهنی بودند، گذارده شد در جست و جوي توصیف رفتار از طریق

نخستین کامپیوتر . باعث رشد روان شناسی شناختی شدند، هیچ یک از آن ها مهم تر از پیدایش کامپیوتر نبود

 این دستگاه نشان می داد که چگونه. اختراع شد 1940امروزي، توسط جان فون نیومان در سال هاي پایانی دهه

ه توسط کامپیوتر، برخی از عملیات منطقی انجام شد. قادر به انجام عملیات منطقی هستندماشین هاي بی جان 

روان شناسان شناختی، اغلب کامپیوتر ها را . می توانند ما را در زمینه روش کارکرد شناخت آدمی راهنمایی کنند

مغز انسان با سخت افزار کامپیوتر و . کنند براي کمک به توضیح رابطه بین شناخت و مغز، با هم مقایسه می

اگر چه کامپیوتر و نرم افزار قیاس هاي مناسبی براي مغز و فعالیت هاي . شناخت با نرم افزار آن مقایسه می شود

شناختی نیستند، این تشبیهات ما را در بررسی ذهن فراگیر به عنوان یک دستگاه فعال پردازش اطالعات، یاري 

  .دادند

  زیگلردیدگاه 

. تفکر، تغییر سازو کارها و خود اصالحی می داند: سه ویژگی اصلی دیدگاه اطالعات پردازي را) 1998(رابرت زیگلر

در این خصوص زیگلر دیدگاه وسیعی را از تفکر ارایه . پردازش اطالعات است)  2002(تفکر، تفکر از دیدگاه زیگلر

جهان اطراف خود را درك، رمز گردانی، بیان و ذخیره می  او می گوید هنگامی که فراگیران اطالعات. می دهد

زیگلرمعتقد است که تفکر بسیار انعطاف پذیر است و این ویژگی به افراد مکان . کنند، مشغول اندیشیدن هستند

با این حال، در . انطباق با بسیاري از تغییرات ایجاد شده در محیط اطراف، نیازهاي مهارتی افراد را می دهد

افراد در هر لحظه، تنها می توانند به . یی هاي فوق العاده تفکر آدمی محدودیت هایی به چشم می خورندتوانا

 .در سرعت پردازش اطالعات ما نیز محدودیت هایی وجود دارند. میزان محدودي از اطالعات توجه کنند

  تغییر ساز و کار

و کارهاي تغییر در رشد از اهمیت خاصی اظهار می دارد که در پردازش اطالعات، نقش ساز ) 2002(زیگلر
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او معتقد است که چهار ساز و کار اصلی که در پیدایش تغییر در مهارت هاي شناختی فراگیران . برخوردار است

  .رمز گردانی، خودکار شدن، ساخت راهکار و تعمیم دهی: تاثیر می گذارند، عبارتند از

  رمز گردانی

زیگلر عقیده داردکه یک روش کلیدي . آن اطالعات وارد حافظه می شوند رمز گردانی فرایندي است که از طریق

از آنجایی که ایجاد . حل مشکالت، رمز گردانی اطالعات مربوط و نادیده گرفتن قسمت هاي نامربوط است

یر راهکارهاي جدید نیاز به وقت و تالش دارد، فراگیران براي اجرا کردن آن ها به طور خودکار و گسترش دادن تاث

واژه هاي خودکاري به توانایی پردازش اطالعات، با تالشی اندك یا بدون تالش، اشاره . گذاریشان باید تمرین کنند

با افزایش سن و تجربه پردازش اطالعات در زمینه بسیاري از مهارت ها بیش از پیش، به صورت خودکار در . دارد

اد هایی را که ممکن است به گونه جدید میان افکار و رویدمی آید و این ویژگی به فراگیران امکان تشخیص روابط 

سومین تغییر سازوکار، ساخت راهکار است که شامل کشف رویه هایی جدید براي . اي فراموش کنند، می دهد

می گوید که فراگیران باید اطالعات کلیدي موجود درباره یک مشکل را ) 2001(زیگلر. پردازش اطالعات می شود

براي بهرمندي کامل . ند و براي حل آن، اطالعات را با دانسته هاي پیشین و مربوط متناسب سازندرمزگردانی کن

انتقال هنگامی روي می دهد که فراگیر تجارب و معلومات پیشین خود . از راهکار تازه ساخته شده به تعمیم دهند

  .را در زمینه یادگیري یا حل مشکالت موقعیت جدید، به کار می بندد

  صالحیخود ا

دیدگاه اطالعات پردازي نوین همانند نظریه رشد شناختی پیاژه، بیان می دارد که فراگیران نقش فعالی در رشد 

در شرایط پیشین فراگرفته اند، براي منطبق ساختن پاسخ آنان راهکارها و تجاربی را که . خود ایفا می کنند

ترتیب، آنان از راهکار و معلومات اولیه، پاسخ هاي بدین . هایشان با محیط آموزشی جدید، به کار می بندند

ارزش خود اصالحی پردازش اطالعات در فراشناخت، به معناي شناخت درباره . جدیدتر و پیچیده تر ي می سازند

  .خالصه می شود» دانستن درباره دانستن« شناخت یا

  رویکرد ساخت گرایی اجتماعی به تدریس

پیش از آنکه به این . ربوط به روش هاي نوین در یادگیري کالسی می شودرویکردهاي ساخت گرایی اجتماعی م

روش ها بپردازیم، بیایید ابتدا دانش آموز خود را درباره دیدگاه هاي مختلف ساخت گرایی همسان کنیم تا ببینیم 

  .رویکردهاي ساخت گرایی اجتماعی کجاي این چارچوب کلی می گنجد

  تر ساخت گرایی ساخت گرایی اجتماعی در متن وسیع

ساخت گرایی می گوید افراد وقتی فعاالنه دانش و ادراك خود را بسازند، بهتر چیز یاد می گیرند رویکردهاي 

پردازش اطالعات در یادگیري که شامل ایده هایی در این باره می شد که کودك چگونه براي فکر کردن به روش 

طبق تمام این رویکردهاي ساخت گرایانه فراگیران  .می گیرد ساخت گرایانه، از مهارت هاي پردازش اطالعات بهره

  .اختیار دانش خود را به دست می گیرند

  رویکرد ساخت گرایی اجتماعی

در رویکرد هاي ساخت گرایی اجتماعی، به طور کلی تاکید بر زمینه هاي اجتماعی یادگیري است و این که دانش 
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ارتباط با دیگران فرصت هایی براي فراگیران فراهم ). 2002وروال،بریسون و د(ته و ساخته می شوددر تعامل آموخ

. می آورد تا در رویارویی با تفکر دیگران و مشارکت در خلق ادراکی جمعی خورد را ارزشیابی و تصحیح می کنند

مدل وایگوتسکی . به این ترتیب، تجربه در زمینه هاي اجتماعی سازوکاري مهم براي رشد فکري فراگیران است

مفاهیم ساخت گراي پیاژه که بر فرد تاکید . تاریخی قرار دارد -کودکی اجتماعی است که در زمینه اي اجتماعی

در . فرهنگی متوجه می شود - دارد، در نظریه وایگوتسکی به سوي جمع، تعامل اجتماعی و فعالیت هاي اجتماعی

ماندهی و تجدید نظر در این سازماندهی دانش رویکرد ساخت گرایی شناختی پیاژه، فراگیر با تغییر و تبدیل، ساز

تاکید می کند که فراگیر دانش خود را از طریق تعامل  وایگوتسکی. و اطالعات قبلی خود، دانش را می سازد

. اجتماعی با دیگران می سازد و محتواي این دانش تحت تاثیر فرهنگی قرار می گیرد که فراگیر زندگی می کند

پیاژه تاکید می کند که معلم ها باید فراگیران را در کندو کاو . این فرهنگ شامل زبان، باورها و مهارت ها می شود

وایگوتسکی معتقد است که معلم ها باید فرصت هاي بسیاري براي یادگیري . ساختن درك خود پشتیبانی کنندو 

  . فراگیران به همراه معلم و همکالسی هایشان فراهم آورند تا دانش خود را بسازند

  

  نتیجه گیري

عمل می کنند نه به عنوان پیاژه و هم در مدل وایگوتسکی، معلم ها به صورت تسهیل گر و راهنما هم در مدل 

گاه بین ساخت گرایی اجتماعی و . ما در مورد تاکیدها صحبت می کنیم، نه تمایز بارز. اداره کننده و مدل ساز

وقتی می گوئیم معلم باید در کشف دانش براي . رویکردهاي دیگر ساخت گرایانه، فرق مشخصی وجود ندارد

همین امر در مورد . تماعی ساخت دانش را در نظر می گرفته ایمفراگیران نقش راهنما داشته باشد، ابعاد اج

اگر معلمی برایآن که فراگیران به راه حلی براي خوب به خاطر سپردن برسند . پردازش اطالعات نیز صادق است

  .مباحثه و اظهار نظر برگزار کند که تعامل اجتماعی آشکارا در آن به چشم می خورد جلسه

  

  ابعنم

 مجموعه سنتی، هاي مدیریت دانشگاه با تفاوت آن و دور از آموزش نظام در مدیریت ) 1381 (عیسی ، زاده ابراهیم- 1

  دور راه آموزش از تخصصی سمینار اولین مقاالت

 نور، پیام دانشگاه فصلنامه آموزشی، هاي نهاد براي تازه چالشی جدید هاي سوادي بی ) 1390 (عیسی زاده، ابراهیم -2

  3 ص .دوم شماره سوم، سال

 .صفایی سعید و زارعی اسماعیل ترجمه . 21 قرن در الکترونیکی یادگیري .( 1384 ).دي .آر گریسون، و تري اندرسون، -3

  تهران فنون، و علوم انتشارات

  تهران پردیس، انتشارات .جوانی و نوجوانی رشد، شناسی روان .( 1392 ).حسن احدي، -4

  تهران پردیس، انتشارات .بزرگسالی و جوانی و نوجوانی رشد، شناسی روان .( 1393 ).حسن احدي، -5
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  العمر هاي یادگیري مادام نقش آموزش الکترونیکی در توسعه صالحیت

  

  3نژاد محمدعلی رستمی ،2محسن آیتی ،1*آبادي ثریا رودي علی

  

  مقدمه .1

نیز در حال گسترش است و افراد براي  4جهان همواره در حال تغییر است و فناوري اطالعات و ارتباطات

aدمیرل( هاي خود را افزایش دهند طور مداوم دانش و مهارت تطابق با این تغییرات باید به
اقتصاد دانش . )2009، 5

شهروندان ضروري باشد  همهشده است که یادگیري مداوم براي  موجبهمراه با روند اقتصادي و اجتماعی 

نظام آموزش رسمی براي پاسخگویی به همه کودکان، نوجوانان، جوانان و  که جاییآن ازاما ). 2014، 6بوردون(

توانند آموزش رسمی خود را ادامه دهند این فرصت  العمر براي کسانی که نمی بزرگساالن نارساست؛ یادگیري مادام

ک عنصر ضروري در یک هدف آموزش عالی و ی عنوان بهالعمر  یادگیري مادام). 1391غالمی،(را فراهم کرده است 

براي ادامه یادگیري بعد از  نیاز موردهاي  ها و ظرفیت محل کار است که هدف اصلی آن تجهیز مردم با توانایی

هاي یادگیري  در همین راستا توسعه صالحیت). 2012، 7مارتینز مدیانو و لورد(ت رسمی است پایان تحصیال

ها را براي مطابقت با  هایی که آن دانش، مهارت، نگرش و قابلیتسازي و تربیت دانشجویان با  العمر و آماده مادام

  .نماید کند؛ ضروري می امعه حمایتتغییرات مداوم ج

رو باید شرایط را براي  ازاین). 2008، 8سمپسون و فیترس(آموزش عالی در این زمینه نقش اساسی دارد 

هاي زیادي مواجه  را پذیرفته اما در این زمینه با چالش الزاماگرچه آموزش عالی این . تحقق این مهم فراهم سازد

 برنامهزمینه برنامه درسی، تمرکزگرایی در  عدم استفاده از تجربیات کشورهاي موفق در: هایی از قبیل چالش. است

درسی  برنامهدرسی، عدم پذیرش تغییر در مفاهیم اساسی آموزش در آموزش عالی، عدم برقراري ارتباط درونی 

آموزش عالی ). 1392کریمی، نصر و شریف، (درسی  برنامهپذیري در  ش عالی و مقاطع قبل و عدم انعطافآموز

. العمر حمایت کند ها باید به طراحی برنامه درسی بپردازد که از رویکرد یادگیري مادام براي غلبه بر این چالش

گیري درباره نحوه روابط بین  و تصمیمطراحی برنامه درسی فعالیتی است که به شناسایی عناصر برنامه درسی 

                                                           
  )مسئولنویسنده ( s_rodialiabadi@birjand.ac.ir ریزي درسی، دانشگاه بیرجند، دانشجوي کارشناسی ارشد برنامه.* 1
 mayati@birjand.ac.irدانشگاه بیرجند، گروه علوم تربیتی، . 2
  marostami@birjand.ac.irدانشگاه بیرجند، گروه علوم تربیتی، . 3

4. Information and Communication Technologies 
5. Demirel 
6 . Bourdon 
7. Martínez-Mediano & Lord 
8. Sampson & Fytros 
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جانسون یک عنصر، تایلر چهار عنصر، آیزنر در مورد تعداد عناصر برنامه درسی، ) 3: 1383ملکی، (پردازد  ها می آن

  ). 1383مهرمحمدي، (هفت عنصر، هیلدا تابا هفت عنصر و فرانسیس کالین نه عنصر را مدنظر قرار دادند 

و برنامه العمر  گانه برنامه درسی مبتنی بر رویکرد یادگیري مادام روابط بین عناصر نهها و  ر ویژگیپژوهش حاض

ها  رسد آموزش الکترونیکی با ظرفیت به نظر می. دهد قرار می بررسی موردا رآموزش الکترونیکی  درسی مبتنی بر

العمر فراهم کند بنابراین پژوهش   هایی که دارد بتواند زمینه و بستر الزم را براي تحقق یادگیري مادام و قابلیت

صدد پاسخ به این دربا استفاده از مبانی نظري و تحقیقات متعددي که در این زمینه انجام شده است  حاضر  

العمر را حمایت کند  تواند برنامه درسی مبتنی بر رویکرد یادگیري مادام می آموزش الکترونیکی آیا سؤال است که

  .العمر افراد شود یادگیري مادامهاي  و موجب توسعه صالحیت

  روش پژوهش .2

محقق عالوه بر تصویرسازي آنچه هست به تشریح و تبیین "تحلیلی است که - این پژوهش از نوع توصیفی

در این پژوهش ابتدا ). 61: 1381نیا،  حافظ( "پردازد چگونه بودن و چرایی وضعیت مسأله و ابعاد آن می لدالی

العمر و آموزش الکترونیکی انجام شده است، مورد  مبانی نظري و تحقیقات متعددي که در زمینه یادگیري مادام

براي . شده استهاي عناصر برنامه درسی در دو رویکرد مقایسه و تحلیل  بررسی قرار گرفته است؛ سپس ویژگی

  .اي و الکترونیکی بهره گرفته شده است انهآوري اطالعات از منابع معتبر علمی کتابخ جمع

  مبانی نظري .3

 العمر یادگیري مادام 1-3

گردد که در تجمعات  برمی 1960 دههظهور این مفهوم به . العمر موضوع جدیدي نیست یادگیري مادام

ون، بورد(مطرح شده است  1و سازمان همکاري اقتصادي و توسعه) یونسکو(المللی مانند سازمان ملل متحد  بین

العمر شامل تمام مراحل یادگیري، قبل از مدرسه تا پس از بازنشستگی است و طیف  یادگیري مادام ).2014

شود فرد دانش و  ؛ و موجب می)2011، 2لعل(دهد  وسیعی از آموزش رسمی و غیر رسمی را پوشش می

از نظر ). 2010، 3تینیپیري و دایمن(هاي جدیدي کسب کرده تا خود و جهان اطراف را بهتر بشناسد  مهارت

 ژنتیکی،( بدن طریق از و زندگی دوران طول در فرد که است فرایندهایی از ترکیبی العمر مادام یادگیري"جارویس

 درك محتواي و اجتماعی هاي موقعیت ،)هیاجانات و ها ارزش تلقی، طرز مهارت، دانش،( ذهن و) زیستی و فیزیکی

 در وي تجربیات و فردي سرگذشت با که) سه هر از ترکیبی یا( عملی و عاطفی شناختی، هاي شکل در شده

 :از عبارتند العمر مادام یادگیري هاي مؤلفه ).134: 2006 ،4جارویس( "کند می تجربه را شده ترکیب مداوم فرایندي

گروه ( زیستن براي یادگیري ، وزیستن هم با براي یادگیري ،دادن انجام براي یادگیري ،دانستن براي یادگیري

العمر باشد باید قادر به تعیین اهداف، استفاده از دانش و  فرد براي اینکه یادگیرنده مادام). 1389مشاوران یونسکو، 

                                                           
1. Organisation for Economic Co-operation and Development 
2. Laal 
3. Pieri & Diamantini 
4. Jarvis 
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، 1و کروپلی کناپر(ایی اطالعات و خودارزشیابی باشد هاي یادگیري، جانم هاي مناسب، سازگاري با استراتژي مهارت

دانلب و (هاي فراشناختی استفاده کند  یري داشته و از مهارتبوده، نگرش مثبت به یادگ خودراهبر) 2000

سواد اطالعاتی توانمندي الزم براي کسب اطالعات، . همچنین نیازمند سواد اطالعاتی است). 2003، 2گرانبینگر

العمر  نیاز یادگیري مادام کند به همین دلیل پیش انجام پژوهش و نگارش علمی به صورت مستقل را فراهم می

فرد براي داشتن سواد اطالعاتی نیازمند، شناسایی نیاز اطالعاتی، شناسایی منابع مورد نیاز، ارزیابی منابع،  .است

  ).1392زاهدي نوقابی، (سازماندهی و رعایت مسائل اخالقی در دسترسی و استفاده از اطالعات است 

  العمر هاي یادگیري مادام صالحیت  3- 2

ترکیبی است از دانش،  صالحیت ).1382عزیزي، (توسط مرتنز مطرح شد  1974در سال  3صالحیت اصطالح

سمپسون و (سازد  که فرد را براي پاسخ به نیازهاي خاص توانا می) 2007، 4اتحادیه اروپا(مهارت و نگرش است 

دو نوع ). 2009، 5سمپسون(مر، یادگیري مبتنی بر صالحیت است الع امروزه یادگیري مادام. )2008فیترس، 

و . هاي خاص در یک زمینه خاص دارد ها و ظرفیت صالحیت فنی که اشاره به توانایی) الف: صالحیت وجود دارد

 ).2013، 6مدیانو، لوسادا و لورد( ها باید وجود داشته باشد و حرفه ها هاي عمومی که در همه زمینه صالحیت) ب

به افراد ). 2004، 7هاستد، مانکولد و مول( ح فردي و سازمان دارددر سط رویکرد مبتنی بر صالحیت مزایاي زیادي

ایورز، راش و (نیازمندند  برقراري ارتباط، مدیریت وظایف، نوآوري و تغییرخودمدیریتی، ، مانندیی ها صالحیت

. 1: کند العمر را توصیه می کلیدي براي یادگیري مادام صالحیتهشت ) 2007(اتحادیه اروپا  ).1998، 8بردرو

. 4هاي فنی  ریاضیات، علوم و مهارت. 3هاي خارجی  توانایی ارتباط با زبان. 2توانایی ارتباطات با زبان مادري 

. آگاهی فرهنگی. 8کارآفرینی و . 7هاي اجتماعی  صالحیت. 6یادگیري براي یادگیري . 5صالحیت دیجیتال 

صالحیت . 1: کند به شرح زیر بیان میالعمر را  هاي یادگیري مادام نیز در پژوهش خود صالحیت 9هرسن

صالحیت کسب . 4 12صالحیت ابتکار و کارآفرینی. 3 11صالحیت یادگیري چگونگی یادگیري. 2 10خودمدیریتی

افراد براي  ).2015، 16نقل در اوزداملی و اوزدال(15گیري صالحیت تصمیم. 6 14صالحیت دیجیتال. 5 13اطالعات

 دانش، بهبود به ها صالحیت این .)2007، اتحادیه اروپا(ها نیازمندند  تحقق استعدادهاي خود به این صالحیت

                                                           
1. Knapper & Cropley 
2.Dunlap & Grabinger 
3 .Competence 
4. European Communities 
5. Sampson 
6. Mediano, Losada & Lord 
7. Hustad, Munkvold & Moll, 
8. Evers, Rush & Berdrow. 
9. Hursan 
10. Self-Management Competence 
11. Learning How To Learn Competence 
12. Initiative And Entrepreneurship Competence 
13. Acuqiring Information Competence 
14. Digital Competence 
15. Decision-Taking Competence 
16. Ozdamli & Ozdal 
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اتحادیه (کند  و داشتن زندگی موفق در جامعه اطالعاتی کمک می) 2009 ،1اوهانا و اوتن( فرد هاي مهارت و نگرش

در اینجا به برخی از ). 2015اوزداملی و اوزدال، (ضروري است  العمر و براي تداوم یادگیري مادام) 2007اروپا، 

  .شود اشاره می العمر هاي یادگیري مادام صالحیت

  صالحیت دیجیتال 1-2-3

الیورا؛  اچنکو؛ دي-گاالردو(هاي اخیر، صالحیت دیجیتال یک مفهوم کلیدي در جامعه اطالعاتی است  در سال

هاي دیجیتال و فناوري  صالحیت دیجیتال شامل توانایی دسترسی به رسانه). 2015، 2من-موالز و استو-مارکو

هاي  رسانهها و برقراري ارتباط مؤثر با  هاي مختلف رسانه اطالعات و ارتباطات و درك و ارزیابی نقادانه جنبه

سواد . 1سواد،  4صالحیت دیجیتال نیازمند  4از نظر الراز )2008، 3آالماتکا، پونه و ردکر(دیجیتال است 

 هاي فرمتبراي استفاده کردن اطالعات در ( 6اي سواد رایانه. 2؛ )براي مدیریت اطالعات دیجیتال( 5اطالعاتی

براي ( 8سواد ارتباطات. 4و ) اي هاي چندرسانه و ایجاد پیام تحلیل و  تجزیهبراي ( 7اي سواد رسانه. 3؛ )مختلف

من، -موالز و استو-الیورا؛ مارکو اچنکو؛ دي-گاالردو(است ) یجیتالدر محیط د اجتماعیمشارکت امن، اخالقی و 

آغاز شود و در برنامه  یه کودکی و در دوران ابتداییهاي اول یادگیري صالحیت دیجیتال باید از همان سال). 2015

ه آموزان گنجانده شود و استفاده از ابزارهاي دیجیتال با حفظ امنیت و حریم خصوصی باید ب درسی دانش

  ).2008، اتکا، پونه و ردکرآالم( آموزان آموزش داده شود دانش

  مدیریتیخودصالحیت  2-3- 2

ها، کسب دانش از  آگاهی و توسعه مهارتز پذیرفتن مسئولیت عملکرد خویش، خودمدیریتی عبارت است ا

که صالحیت  افرادي ).2000، 9روکو( ، مدیریت زمان و توانایی حل مشکالتها اولویتتجارب روزمره، تعیین 

هاي شغلی، تعیین هدف و کنترل  خودشناسی، رهبري در فعالیتهمچون،  هاي خودمدیریتی دارند ویژگی

  ).2011، 10و هرسن بویلو اوزون( را دارا هستنداحساسات در کار گروهی 

  یادگیري چگونگی یادگیريصالحیت  2-3- 3

یادگیري آشنا باشند و توانایی انتخاب و استفاده از هاي  این صالحیت را کسانی دارا هستند که با استراتژي

ها را داشته باشند، همچنین بتوانند در فرایند یادگیري سؤاالت خود را بدون تردید طرح کنند و  این استراتژي

از نظر  ).2011و هرسن،  بویلو اوزون(هاي مفهومی در کسب اطالعات جدید را داشته باشند  توانایی تشکیل نقشه

                                                           
1. Otten & Ohana 
2. Gallardo-Echenique, de Oliveira, Marqu -Molias & Esteve-Mon 

3. Ala-Mutka, Punie & Redecker 
4. Larraz 
5. information literacy 
6. computer literacy 
7. media literacy 
8. communication literacy 
9. Rocco 
10. Uzunboylu & Hürsen 
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صالحیت یادگیري چگونگی یادگیري متشکل از چند مهارت از قبیل درك فرایند یادگیري، طرح سؤاالت دمیرل 

  ).b ،2009دمیرل(و استفاده مناسب از ابزارهاي آموزشی است 

  کسب اطالعاتصالحیت  3- 4-2

این  ).a  ،2009دمیرل. (العمر باید داراي صالحیت کسب اطالعات باشند عصر اطالعات، یادگیرندگان مادام در

گوگل و از طریق ابزارهایی مانند  دصالحیت را کسانی دارا هستند که بتوانند از طریق موتورهاي جستجو مانن

و توانایی تشکیل روابط سالم در کسب اطالعات را . تلفن همراه و رایانه به اطالعات جدید دسترسی پیدا کنند

  ).2011و هرسن،  بویلو اوزون(داشته باشند 

  آفرینیکار ابتکار وحیت صال 5-2-3

کارآفرینی فرایند خلق هر چیز نو و باارزش با تالش فراوان و به دست آوردن پاداش  1از نظر هیستریچ و پیترز

این صالحیت را نیز کسانی ). 1391نقل در زارع، کریم زادگان، محبوبی و باقرپور، (پاداش و رضایت درونی است 

انایی قضاوت و شناسایی نقاط قوت و ضعف، ارزیابی ریسک، نوآوري در دارا هستند که توانایی مدیریت پروژه، تو

زندگی شخصی و اجتماعی و محل کار، انگیزه و عزم و اراده براي رسیدن به اهداف شخصی و گروهی را داشته 

  ).2007اروپا،  اتحادیه(باشند 

  گیري تصمیمصالحیت  6-2-3

را  شود میفرد  اي حرفهاین صالحیت را نیز کسانی دارا هستند که توانایی حل مشکالتی که مانع توسعه 

و هرسن،  بویلو اوزون(کنند ریزي  برنامه خود اي حرفهبراي رسیدن به هدف در زندگی  بتوانند داشته باشند و

2011(.  

 آموزش الکترونیکی 3- 3

هاي  کانات فناوري اطالعات و ارتباطات نظیر کامپیوتر، شبکهآموزش الکترونیکی، استفاده از کلیه ام

است که موجب باال رفتن کیفیت آموزش  ها اي چندرسانهافزارها نظیر  کامپیوتري، اینترنت، اینترانت و سایر سخت

؛ مرادي مخلص(گردد  هاي زمانی و مکانی می از طریق استفاده از اساتید مجرب و کارآمد با حذف محدودیت

ها  ها و روش اصطالح آموزش الکترونیکی محدوده وسیعی از تکنیک"از نظر کالرك  ).1390 ،زاده و عمادي مهدي

هاي مرسوم یا سنتی و نیز  عنوان بخشی از دوره کارگیري فناوري به این اصطالح شامل به. دهد را پوشش می

صورت رودررو  موزشگران یکدیگر را بهگاه فراگیران و آ شود که هیچ را نیز شامل می) برخط(هاي آنالینی  دوره

 1383به سال  در ایران هاي رسمی آموزش الکترونیکی شروع دوره ).5: 1392کالرك، ( "کنند مالقات نمی

نظر فلسفی مبتنی بر دیدگاه  ازنقطهآموزش الکترونیکی ). 1395نژاد، زارعی زوارکی و مزینی،  رستمی( گردد یبرم

کنند و به میزان  واسطه و مستقیم تجربه می کترونیکی دانشجویان اطالعات را بیدر محیط ال. گرایی است سازنده

جاي دریافت اطالعات توسط استاد، خود اطالعات را  زیادي تحت تأثیر تجارب شخصی فرد است بنابراین فرد به

هایی از  که موفق باشد باید مهارت یادگیرنده الکترونیکی براي این .)1390قراباغی، مقامی و فرجی، ( کند کسب می
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، مدیریت زمان، )1389بابایی، (اي  هاي زبانی، موضوعی، خواندن و مطالعه، نوشتاري، رایانه قبیل، مهارت

کالرك، (هاي پژوهشی را دارا باشد  ریزي، خودسنجی، حل مسئله، انگیزش و مهارت پذیري، برنامه مسئولیت

1392.(  

  ها یافته .4

نقش العمر  هاي یادگیري مادام توسعه صالحیتدر آموزش عالی که در مبانی نظري بررسی شد  طور همان

رو باید شرایط را براي تحقق این مهم فراهم سازد اما در این  ازاین ).2008سمپسون و فیترس، (اساسی دارد 

ها  آموزش عالی براي غلبه بر این چالشنابراین ب). 1392کریمی، نصر و شریف، (است هاي مواجه  زمینه با چالش

هاي  به روش این هدفتحقق . العمر حمایت کند باید به طراحی برنامه درسی بپردازد که از رویکرد یادگیري مادام

اما . توانند نتایج متفاوتی را به دنبال داشته باشند ها می پذیر است که هر کدام از این روش گوناگونی امکان

که  به طوري. نماید هاي دیگر را آشکار می هاي نوین و ترکیب آن با روش ناوري، لزوم استفاده از روشپیشرفت ف

پذیر، نیاز جامعه به  هاي جدید و انعطاف توان به یک نوع روش آموزشی خاصی بسنده کرد و باید با روش دیگر نمی

ابراین در عصر اطالعات نیاز به رویکرد بن. یادگیرندگانی که خود مسئول یادگیري خویش هستند را برطرف کرد

که دانشجویان بتوانند حجم وسیعی از اطالعات را مدیریت ) 2009، 1جینز و الیس(شود  جدیدي احساس می

در این قسمت از پژوهش  .یکی از این رویکردها آموزش الکترونیکی است .العمر باشند نمایند و یادگیرنده مادام

رویکرد  گانه نهو عناصر  العمر یادگیري مادام برنامه درسی مبتنی بر رویکرد گانه نهها و روابط بین عناصر  ویژگی

  .شود آموزش الکترونیکی بررسی می

  العمر عناصر برنامه درسی در رویکرد مبتنی بر یادگیري مادام 4- 1

هاي برابري در اختیار افراد  ربوط به زمان و مکان است و فرصتهاي م العمر حذف محدودیت یادگیري مادام

 ازجملهتحقق ذات و خودشکوفایی، روابط انسانی و مسئولیت مدنی ). 2014، 2بزات، بزات و هرسن(گذارد  می

نصیري، خزائی و جعفري، (العمر باید در نظر گرفته شود  اهدافی است که در برنامه درسی با رویکرد یادگیري مادام

کریمی، نصر اصفهانی و (در فرایند آموزش باید از ابزارها و منابع اطالعاتی مختلفی استفاده شود ). 1392

هاي یادگیرندگان انتخاب  اهداف، شرایط و ویژگی هاي یادگیري، که باید با توجه به فعالیت) 1385بقراطیان، 

محتوا نیز در این رویکرد باید اقدامی در جهت یادگیري چگونه یادگرفتن باشد و با ). 2009سمپسون، (شوند 

هاي یاددهی و یادگیري نیز براي پرورش و  روش). 1392نصیري، خزائی و جعفري، (نیازهاي جامعه متناسب باشد 

 نظریه، مبتنی بر محور یادگیرندهالعمر باید مبتنی بر رویکرد  یادگیري مادام موردنیازي ها تقویت شایستگی

یادگیري تجربی، تفکر ) 1390 پور، مهر، ملکی، خوشدل و عباس محمدي(گرایی و یادگیري بزرگساالن  سازنده

 روحیه بایدو  )1994کندي و همکاران، (محوري باشد  و مسئله) 1994، 3کندي، کربرت و الیري(انتقادي 

در رویکرد یادگیري . کاوشگري، یادگیري خودراهبر و توانایی تفکر و خالقیت را در دانشجویان پرورش دهد
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هایی استفاده شود که دانشجویان را به یادگیري  منظور ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی باید از روش العمر به مادام

کندي، ( محفوظات بر چگونگی فرایند یادگیري توجه شود جاي تأکید بر و به) 1391برزگر،(عمیق سوق داده 

سطح  العمر ارتباط عمودي استاد و دانشجو به ارتباط افقی و هم در روند یادگیري مادام). 1994، کربرت و الیري

مومیوند و مؤمن، (شود  یابد که به افزایش تعامالت بین فردي و یادگیري مبتنی بر همکاري منجر می تغییر می

1393(.  

العمر  به عنوان اعضاي جامعه اطالعاتی باید در مورد یادگیري مادام العمر ماداماساتید در رویکرد یادگیري 

هاي خود را به منظور انطباق با تغییرات افزایش داده و  مند شوند و مهارت آگاهی بیشتري پیدا کنند، به آن عالقه

دانشجویان نیز در این رویکرد صرفاً ). 2008، 1دمیرالي و کارادنیز(کنند  روزرسانی بههاي خود را  مهارت

و قادر باشند نیازهاي آموزشی خود را ) 1391برزگر، (دانش بوده  آفرینندهدانش نیستند بلکه باید  کننده مصرف

را داشته باشند ها و استعدادهاي خود  براي یادگیري مستقل شناسایی کرده و توانایی یادگیري بر اساس توانایی

  ).2013مدیانو، لوسادا و لورد، (

  عناصر برنامه درسی در رویکرد آموزش الکترونیکی 4- 2

در مؤلفه محتوا : قرار است اصولی که در برنامه درسی آموزش الکترونیکی از اهمیت باالیی برخوردار است ازاین

مؤلفه راهبردهاي تدریس باید به نقش فعال دانشجو باید زمینه برخورد دانشجو با تجارب یادگیري فراهم شود، در 

آموز با مشکالت  هاي مختلف تدریس، در مؤلفه تجارب یادگیري اصولی مانند، درگیرکردن دانش و استفاده از روش

هاي دانشجو و تنوع  اصولی مانند، تناسب با ویژگی واقعی و یادگیري مشارکتی و گروهی، در مؤلفه مواد و منابع

هاي متنوع براي یادگیري، در مؤلفه زمان اصولی مانند،  گیري از مکان مؤلفه مکان اصولی مانند، بهره منابع، در

دسترسی دانشجو به استاد در هر زمان و تعامل دانشجویان با یکدیگر در هر زمان و در مؤلفه ارزشیابی، اصولی 

بندي به اصولی مانند ارتباط بین  ر مؤلفه گروهمانند، خودارزیابی، ارزیابی تکوینی و بازخورد سریع توجه شود، و د

جعفري ثانی، (پذیري گروه تأکید شود  ها بر اساس عالیق دانشجویان و انعطاف گیري گروه دانشجویان، شکل

نقش معلم در آموزش ). 1387و سراجی، عطاران و عسگري،  1392سعیدي رضوانی، زارعی و پاك مهر، 

کهن و (شود بلکه باید فرصت یادگیري را براي یادگیرنده فراهم کند  میالکترونیکی تنها به مجري محدود ن

بندي  ریزي و زمان سازي ابزارها و تجهیزات، تسهیل و انتقال محتوا، برنامه و وظایفی از قبیل، آماده). 2006، 2نایسز

یشتر، ارزشیابی ها، بررسی فعالیت یادگیرندگان و بازخورد سریع، معرفی منابع ب جلسات آنالین، هدایت بحث

یادگیرنده نیز در آموزش الکترونیکی فعال است و به یادگیري  ).1391سراجی، ( فرایند یادگیري را بر عهده دارد

و وظایفی ازجمله، مهارت در کاربرد ابزارهاي ) 2006کهن و نایسز، (پردازد  موضوعات موردعالقه خود می

کارگیري شیوه مطالعه و یادگیري  پرسشگري و به کر انتقادي واینترنتی، مهارت حل مسأله، مهارت فراشناختی، تف

  ).1391سراجی، (مناسب را بر عهده دارد 
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  گیري نتیجه .5

العمر وآموزش الکترونیکی نتایج نشان  در مقایسه تحلیلی عناصر برنامه درسی در دو رویکرد یادگیري مادام

العمر به آن نیازمند  برنامه درسی با رویکرد مادامنشان داد آموزش الکترونیکی اصولی را که در عناصر داد که  

 توسعهآموزش الکترونیکی در  شیوهکارگیري صحیح  رسد به است را تا حد زیادي داراست بنابراین به نظر می

افزایش دانش و مهارت را  العمر و تحقق جامعه یادگیري نقش مثبت ایفا کند و زمینه هاي یادگیري مادام صالحیت

، )1391سراجی، ( یکی از نمودهاي عصر اطالعات عنوان بهبنابراین آموزش الکترونیکی  .ن فراهم نمایددر دانشجویا

کند  و ازآنجاکه مسیر کسب دانش مداوم و فرهنگ  العمر فراهم می هاي زیادي را براي تحقق یادگیري مادام قابلیت

در عصر اطالعات ). 2014، 1لووگا( شود میمر الع ساز یادگیري مادام دهد، زمینه کنجکاوي و پژوهش را افزایش می

براي اینکه دانشجویان بتوانند حجم وسیعی از اطالعات را مدیریت نمایند به محیطی نیاز دارند تا چگونگی 

راه که مؤسسات  یک. العمر باشند هاي تفکر و هدایت یادگیري را بیاموزند و یادگیرنده مادام یادگیري، مهارت

که یادگیرندگان  طوري هاي پیچیده مجهز کنند استفاده از فناوري است به افراد را به این مهارتتوانند  آموزشی می

آموزش الکترونیکی ).1393و مؤمنی راد،  تبار زارعی زوارکی؛ قاسم( مسئولیت یادگیري خود را بر عهده گیرند

العمر  در ایجاد یادگیري مادام ترین نقش را شود که این مهم از مدرسه به خانه می همچنین موجب بسط یادگیري

مشخصه اصلی یادگیري الکترونیکی نقش فناوري ). 1390زاده و عمادي،  مرادي مخلص، مهدي(کند  ایفا می

؛ و هدف آن ایجاد دسترسی یکسان و رایگان در آموزش )1390کالرك، (اطالعات و ارتباطات در امر آموزش است 

هایی را براي  و فرصت) 1391ملک پور، (عمیق در فراگیر است  براي اقشار مختلف در هر مکان و یادگیري

تاووکا، (کند  دانشجویان براي انجام پروژه و کار گروهی از طریق ابزارهایی مانند تلفن همراه و اینترنت را فراهم می

شود  فراد میگیري ا نفس و بهبود تصمیم ادغام فناوري با آموزش موجب افزایش اعتمادبه). 2009، 2گزر و اوزداملی

آموزش الکترونیکی زمینه یادگیري مستقل، یادگیري خودراهبر، یادگیري مشارکتی ). 2011و همکاران،  3السون(

آموزش الکترونیکی یادگیرنده نقش  در). 1391زاده،  زاده و مقدم برزگر، دهقان(سازد  و بازخورد سریع را فراهم می

مشارکت بیشتر دانشجو  زمینهگر،  عنوان تسهیل و استاد به) 1393ي، ا رباطی، مهاجرانی و قلعه حمزه(فعالی دارد 

حمودي، ابراهیم زاده، م(خود افزایش ماندگاري را در مسیر آموزش به همراه دارد  نوبهآورد که به  را فراهم می

  ).1393الهی و محمودي،  کاظمی، فرج

و و عدم نیاز به حضور فیزیکی استاد و تعامل بین استاد و دانشج ظهور آموزش الکترونیکی زمینه را براي

روز بودن اطالعات و افزایش مهارت و شایستگی دانشجویان را فراهم  دانشجو در کالس درس، افزایش دانش و به

آموزش الکترونیکی موجب افزایش ). 1394شاهبالغی، حمدزاده و تمیزي،  حسینی، قهرمانی، محمدي(کرده است 
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) 1391زاده، سرمدي و رضایی،  و عمرانی، فردانش، ابراهیم 2011، 1یووك و اگیدیوتارکلسون، سینکلیر، (انگیزش 

شود و هم نیاز به زمان کمتر براي مطالعه و یادگیري نسبت به آموزش حضوري دارد  و افزایش یادگیري می

فردانش، (آموزش الکترونیکی موجب یادگیري عمیق و درگیري دانشجویان با محتواي آموزشی ). 1391عمرانی، (

و دسترسی ) 1391زاده، فقیهی و محمدي،  صنایعی، کرمی و ظریف 1391زاده، سرمدي، رضایی و عمرانی،  ابراهیم

محتشم (جویی در زمان و هزینه  ، صرفه)1391صنایی، عمادي و طاهري، (به منابع و محتوا در زمان دلخواه 

) 1391میرزایی، مهرپرور، بهاءلو، داوري و اولیا، (ها  تر به برنامه دسترسی مکانی آسان و) 1390امیري و همکاران، 

یادگیرنده است و یادگیرنده آزادي عمل  عهدهدر آموزش الکترونیکی، مسئولیت یادگیري تا حد زیادي به . شود می

 توسعهرود که آموزش الکترونیکی در  با توجه به مطالبی که گفته شد انتظار می). 1392، 2کالرك(بیشتري دارد 

اي که باید به آن توجه کرد این است که براي  اما نکته. العمر نقش مثبتی ایفا کند هاي یادگیري مادام صالحیت

وایتلوگ، (که آموزش الکترونیکی اثربخش باشد باید به طراحی و تدوین برنامه درسی متناسب با آن بپردازیم  این

سراجی، (رنامه درسی و فناوري ارتباط وجود داشته باشد که بین عناصر ب طوري ، به)2000، 3رومانو، جلفز و برنا

، 4آندرسون و مکرومیک(و برنامه درسی و آموزش الکترونیکی با هم ادغام شوند ) 1387عطاران و عسگري، 

، 5اندرسون و الومی(همچنین در طراحی محتواي آموزش الکترونیکی باید به اصول یادگیري توجه شود . )2005

 ).1390قراباغی، مقامی و فرجی، (دهنده به نیازهاي فردي باشد  دهایی استفاده شود که پاسخو از راهبر) 1385

  .العمر تحقیقات بیشتري در کشور صورت گیرد لذا جا دارد در زمینه آموزش الکترونیکی و یادگیري مادام

  پیشنهادها و راهکارها .6

 گیري شود العمر بهره ري مادامهاي یادگی هاي آموزش الکترونیکی براي توسعه صالحیت از ظرفیت . 

 موزش الکترونیکی، اصول طراحی برنامه درسی رعایت شود تا زمینه تحقق در طراحی برنامه درسی آ

 .  العمر را فراهم کند یادگیري مادام

 افزارهاي آموزش  در آموزش الکترونیکی براي توسعه صالحیت دیجیتال عالوه بر آموزش سامانه و نرم

 .اي برگزار شود هاي آموزش سواد رسانه اي دانشجویان دورهبر  الکترونیکی

 ها و قرار  افزارهاي مدیریت زمان و مدیریت فعالیت ها و نرم با ترغیب دانشجویان به استفاده از اپلیکیشن

 .دمدیریتی دانشجویان را ارتقاء دهیمها براي ارزشیابی دانشجویان صالحیت خو دادن این شاخص

  براي ارتقاي صالحیت یادگیري چگونگی یادگیري از طریق به اشتراك گذاشتن تجارب دانشجویان موفق

 . فق به اشتراك گذاشته شودنحوه یادگیري مطلوب دانشجویان موهاي یادگیري الکترونیکی،  در سامانه

 فزایش دهیمکوئست، صالحیت کسب اطالعات را در دانشجویان ا وب جو و استفاده از و تشویق جست با . 

                                                           
1 . Tarkelson,  Sinclair,  Yook & Egidio 
2. Clark 
3. Whitelock, Romano, Jelfs & Brna 
4. Anderson & McCormick 
5. Anderson & Olomi 
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 هاي آموزش الکترونیکی در فضاي دیجیتال هستند، ضروري است براي  از آنجایی که دانشجویان در دوره

 .با کارآفرینی آشنا شوند 1رهانالین و وبینافرینی دانشجویان از طریق سمینار آپرورش ابتکار و کارآ

 راهم شود تا این انتخاب موجب با طراحی محتواي منعطف زمینه انتخاب انواع محتوا براي دانشجو ف

  .گیري آنان شود بهبود صالحیت تصمیم

  منابع. 7

عشرت زمانی و سید ترجمه . یادگیري الکترونیکی از تئوري تا عمل). 1385(اندرسون، تري و الومی، فتی 

  .مؤسسه توسعه فناوري اطالعات آموزش مدارس هوشمند: ، تهران)امین عظیمی، مترجمان

پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ایران، : ، تهراناي بر یادگیري الکترونیکی مقدمه). 1389(بابایی، محمود 

 .چاپار

بررسی فرایند آموزش در مراکز آموزش عالی با تأکید بر رویکرد یادگیري ). 1391( برزگر، فاطمه

بازیابی . تهران ، دانشگاه خوارزمیروانشناسیدانشکده علوم تربیتی و  ،نامه کارشناسی ارشد پایان. العمر مادام

 .1395، در آبان  http:www.irandoc.ir:شده از

مبانی : از یادگیري الکترونیکی تا یادگیري سیار). 1391( اصغرزاده، حسین و مقدم زاده،  برزگر، راضیه؛ دهقان

  .35-41، صص 2 ، شماره3 دوره ،شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان: تهران. نظري

هاي  ویژگی). 1392(مهر، حمیده  جعفري ثانی، حسین؛ سعیدي رضوانی، محمود؛ زارعی نوجینی، محسن و پاك

، فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران .کلیدي برنامه درسی مبتنی بر آموزش الکترونیکی در آموزش عالی

  .163-187 صص، 2، شماره 5 دوره 5

  .انتشارات سمت، چاپ هفتم: ، تهرانبر روش تحقیق در علوم انسانی اي مقدمه). 1381(نیا، محمدرضا  حافظ

). 1394(شاهبالغی، فرحناز؛ حمد زاده، سعید و تمیزي، زهرا  رضا؛ محمدي قهرمانی، علی حسینی، محمدعلی؛

، 4 دوره، نشریه آموزش پرستاري. مطالعه موردي: بررسی مزایاي آموزش الکترونیکی در آموزش پرستاري

  .9- 16 صص، 4شماره 

علمی نسبت به  بررسی نگرش اعضاي هیئت). 1393(رضا  اي، علی حمزه رباطی، مطهره؛ مهاجرانی، بهناز و قلعه

، 25، دوره مجله پزشکی ارومیه. سازي نظام آموزش الکترونیکی در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه پیاده

  .474-480 صص، 6شماره 

، هاي مبتنی بر وب طراحی آموزش). 1395(اعیل و مزینی، ناصر نژاد، محمدعلی؛ زارعی زوارکی، اسم رستمی

  .انتشارات دانشگاه بیرجند، چاپ اول

بررسی تأثیر فناوري اطالعات و ). 1391(زادگان، داوود؛ محبوبی، طاهر و باقرپور، معصومه  زارع، حسین؛ کریم

هاي  فصلنامه اندیشهربایجان غربی، ارتباطات بر خالقیت و کارآفرینی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان آذ

  .83- 96 صص، 3، شماره 7دوره  ،تازه در علوم تربیتی

                                                           
1 . web-based seminar  
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مبانی نظري و عملی کاربرد اینترنت ). 1393(و مؤمنی راد، اکبر  عبداهللازارعی زوارکی، اسماعیل؛ قاسم تبار 

  .انتشارات آواي نور: ، تهراندر فرایند تدریس و یادگیري

فصلنامه . العمر و نقش سواد اطالعاتی ؛ یادگیري مادام21آموزان در قرن  دانش). 1392(زاهدي نوقابی، مهدي 

  .138-165، 8شماره  ،تحلیلی پژوهشی کتاب مهر

راهبرد هاي یادگیري مجازي، امکانی براي کمک به بهبود فرهنگ یادگیري،  محیط). 1391(سراجی، فرهاد 

  .27-51، صص 18و  17، شماره 5 دوره ،فرهنگ

 طراحی برنامه درسی دانشگاه مجازي،). 1387(اله و عسگري، مجید  سراجی، فرهاد؛ عطاران، محمد؛ نادري، عزت

  .79-118، صص 6، شماره 2دوره  ،فصلنامه مطالعات برنامه درسی

مندي مشمولین آموزش مداوم از  بررسی میزان رضایت). 1391(صنایی، زهرا؛ عمادي، علیرضا و طاهري، مریم 

مرکز مطالعات و توسعه  مجله. 1390آموزش الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان سال  هاي برنامه

  .13-20، صص 7، شماره 3دوره  ،آموزش علوم پزشکی یزد

 ،یاساس هاي مهارت و ها صالحیت با جوانان يساز آماده: ارک بازار و وپرورش آموزش). 1382(اهللا  عزیزي، نعمت 

 .58-70، صص 1، شماره 20دوره  ،رازیش دانشگاه یانسان و یاجتماع علوم

مقایسه دو ). 1391(، عیسی؛ سرمدي، محمدرضا و رضایی، منصور زاده ابراهیمعمرانی، صغري؛ فردانش، حسین؛ 

یادگیري و  بر Reigeluth و Merrilشیوه آموزش مبتنی بر سخنرانی و آموزش الکترونیک با الگوي 

، 2 شماره، 9دوره  ،مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی. انگیزش مشمولین آموزش پزشکی

152 -143.  

یادگیري و انگیزش آموزش مداوم جامعه پزشکی دانشگاه علوم  مقایسه). 1391(عمرانی ساروي، صغري 

شده با استفاده از الگوي مریل،  پزشکی کرمانشاه با استفاده از سه روش آموزش متداول، طراحی

نور، پیام  رساله دکتري تخصصی دانشگاه، شده با الگوي رایگلوث و مریل و کلر رایگلوث و طراحی

 آبان در ،http:www.irandoc.irبازیابی شده از . سانی مرکز تحصیالت تکمیلی تهراندانشکده علوم ان

1395.  

ایران و العمر در  بررسی تطبیقی و تحلیلی جایگاه امروزي آموزش مادام). 1391(غالمی، امیمه 

دانشگاه عالمه  ،تربیتی و روانشناسیدانشکده علوم نامه کارشناسی ارشد  پایان. کشورهاي انگلستان و ژاپن

  .1395 آبان در، :http:www.irandoc.ir بازیابی شده از. تهرانطباطبایی 

مقایسه ). 1391(زاده، عیسی؛ سرمدي، محمدرضا؛ رضایی، منصوره و عمرانی، صغري  فردانش، هاشم؛ ابراهیم

یادگیري و انگیزش آموزش مداوم الکترونیکی جامعه پزشکی با استفاده از تلفیق الگوهاي طراحی آموزشی و 

  .364-376، 5، شماره 12دوره  ،مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. انگیزش

فصلنامه ، آموزش الکترونیکی از تئوري تا عمل). 1390(قراباغی، حسن؛ مقامی، حمیدرضا و فرجی، شیرین 

 .17-36 صص، 4 شماره، 3 دوره ،مدیریت بر آموزش نظامی
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اي  بررسی مقایسه). 1391(اکبر و محمدي، حمید  ظریف صنایعی، ناهید؛ کرمی زاده، زهره؛ فقیهی، سید علی

کننده قبل و بعد شرکت در دوره بازآموزي دیابت با دو شیوه  پزشکان عمومی شرکت مندي دانش و رضایت

 ،1 شماره، 3 دوره ،قطب علمی پیشرفته آموزش الکترونیکی .و سنتی) نابرخط(آموزش الکترونیکی 

  .13-19 صص

پژوهشی موردنیاز منابع و خدمات علمی ـ ). 1385(کریمی، صدیقه؛ نصر اصفهانی، احمدرضا و بقراطیان، کاظم 

 .163- 184 صص ،65شماره،، 65فصلنامه کتاب  .العمر دانشگاه براي تحقق یادگیري مادام

هاي طراحی برنامه درسی آموزش  ، الزامات و چالش)1392(کریمی، صدیقه؛ نصر، احمدرضا و شریف، مصطفی 

، 8 شماره، 4 دوره ،یدو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عال. عالی با رویکرد جامعه یادگیري

  .89-126 صص

: تهران. اده و سید امین موسويرضوان حکیم زترجمه . هاي یادگیري الکترونیکی مهارت). 1390(کالرك، آلن 

  .آییژ

لیل میرزایی و اسماعیل سالو رضا موحدي، خترجمه . هاي آموزش الکترونیکی مهارت). 1392( کالرك، آلن

 .سپهر دانش: همدان. محله

. داسماعیل زارعی زوارکی و سعید صفایی موح ترجمه. نظام آموزش از راه دور). 1389(گروه مشاوران یونسکو 

  .انتشارات علمی و فرهنگی: تهران

تبیین نقش اعضاي ). 1390(محمدي مهر، مژگان؛ ملکی، حسن؛ خوشدل، علیرضا و عباس پور، عباس 

مجله علمی پژوهشی دانشگاه . العمر یادگیري مادام علمی در برنامه آموزش طب نظامی با رویکرد هیئت

  .256- 263 صص، 4، شماره 9دوره  ،علوم پزشکی ارتش جمهوري اسالمی ایران

محتشم امیري، زهرا؛ طاهري، ماهدخت؛ رحیمی کالمرودي، حسین؛ جاللی، میرمحمد؛ داداشی، ارسالن و 

بررسی نگرش پزشکان خانواده استان گیالن در مورد سایت آموزش مداوم ). 1390(احسانی، مهران 

  .52- 57 صص، 2، شماره 3 دوره ،پژوهش در آموزش علوم پزشکی. الکترونیکی ویژه پزشکان خانواده

). 1393(اللهی، مهران و محمودي، امیرحسین  زاده، عیسی؛ موسی کاظمی، مهدي؛ فرج محمودي، مهدي؛ ابراهیم

هاي  اندیشه .نگاهی تحلیلی به رابطه روش تعامل آموزشی با ماندگاري دانش آموزان در آموزش الکترونیکی

  .9-32 صص، 4، شماره 10دوره  ،نوین تربیتی

آموزش الکترونیکی پلی براي گذر از ). 1390(مهدي زاده، حسین و عمادي، سید رسول  مرادي مخلص، محمود؛

چهارمین کنفرانس مهندسی، تهران، دانشکده صدا و . العمر اي به یادگیري مادام یادگیري زنجیره

  .تهران، ایران). 6-1. ص( .سیماي جمهوري اسالمی ایران

الویت بندي عوامل مؤثر در آموزش الکترونیکی دروس  شناسایی، ارزیابی و). 1391(ملک پور، محمدرضا 

نامه  پایان. وپرورش شهرستان چالوس آزمایشگاهی و کارگاهی، مطالعه موردي مدارس آموزش

در ، http:www.irandoc.ir :بازیابی شده از .الملل، دانشگاه گیالن ارشد، دانشکده پردیس بین کارشناسی

  .1395مهر 
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  .پیام اندیشه: ، تهرانریزي درسی راهنماي عمل هبرنام). 1382(ملکی، حسن 

. العمر، رویکردي کاربردي در آموزش پرستاري پارادایم یادگیري مادام). ، تیر1393( ابوذرمومیوند، رحیم و مؤمن، 

  .استامبول، ترکیه). 9- 1. ص. (المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژي کنفرانس بین

  .نشر به انتشارات :تهران ،اندازها چشم و رویکردها ها، نظرگاه درسی، برنامه). 1383( محمود مهرمحمدي،

بررسی ). 1391(میرزایی، مسعود؛ مهرپرور، امیر هوشنگ؛ بهاءلو، مریم؛ داوري، محمدحسین و اولیا، حمیدرضا 

الکترونیکی در صورت حضوري و  ها به اي دیدگاه مشمولین آموزش مداوم نسبت به شیوه ارائه برنامه مقایسه
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  ي مادام العمرگیرنقش آموزش عالی در یاد

  3زاده قوام زهرا تقی  ،2سهیال غالمی هره دشتی، 1کبري احمدوند

  چکیده

ها درطول زندگی  دانش ومهارت ي ،استفاده ویادگیري دوبارهکسب، بریادگیريالعمر بر رویکرد یادگیري مادام

عنوان یک رویکرد نوین و کلیدي دررسالت آموزشی  العمر به شناخت یادگیري مداوم یا مادام. افراد تاکیددارد

، ایجاد مبنایی براي مطالعات و دانشگاههاي نخستین تحصیل در آموزش عالی داراي اهمیت زیادي است،زیراسال

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش . باشد به سطوح پیشرفته دروظایف شغلی مییادگیري بیشتر و همچنین نیل 

روش پژوهش از نوع بنیادي با رویکرد کیفی است که از روش  .باشد دام العمر میآموزش عالی در یادگیري ما

د نیاز، به روش هاي مور واالت اصلی پژوهش، دادهئبراي پاسخگویی به س. تحلیلی استفاده شده است –توصیفی 

شود و مورد  آوري می جمع) موضوع تحقیق ي مقاالت مربوط دربارهآثار مکتوب و (گیري از منابع  اسنادي و با بهره

هایی همچون منحصر به  نگرش توان می ،آموزش عالیمداوم در  یادگیري بکارگیريبا .گیرد بررسی تحلیلی قرار می

، ایجاد )به جاي تمرکز بر مربیان و تدریس(پذیري و تمرکز بر یادگیرندگان و یادگیري  فردسازي، انعطاف

  .دیشف و سازندگان دانش هستند، را تحقق بخشهاي یادیگري قوي که در آن دانشجویان کا محیط

  آموزش عالی، یادگیري مادام العمر، یادگیري :کلیدواژه

  

  

  

                                                           

kobraahmadvand1393@gmail.com دانشگاه خوارزمی تهران،دانشجوي دکتري فلسفه تعلیم و تربیت، ١.

  )نویسنده مسئول(

 sgholami65@gmail.comدانشگاه خوارزمی تهران،کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت، .٢

 z.ghavam2010@yahoo.comدانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر،کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، .٣
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  مقدمه

، تأثیر شگرفی بر نظام تعلیم و )اجتماعی، اقتصادي، علمی و فرهنگی(تغییرات وسیع در ابعاد مختلف زندگی 

رفع نیازها و حل مشکالت، به طور مرتب به تربیت کشورها دارد و افراد به منظور همگام شدن با تغییرات و 

هاي اخیر جایگاه  این نوع یادگیري در سال. شا باشدتواند در این امر راهگ نیاز دارند که یادگیري مداوم می آموزش

یدي براي افزایش تواند کل و تالش در جهت اجراي بهتر آن، میاهمیتی یافته است و توجه هر چه بیشتر به آن پر

  .شدهاي مختلف با و همچنین توسعه جوامع در زمینهعلم و دانش 

عالی در توسعه همه جانبه متوازن و پایدار کشورها، بیش از پیش مورد توجه صاحبنظران  امروزه نقش آموزش

هاي اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و پژوهشی به طور در هم پیچیده و به  ها داراي نقش قرار گرفته است و دانشگاه

یادگیري  ي هاي کلیدي براي توسعه عالی به عنوان مکان ها و موسسات آموزش دانشگاه.هستندهم پیوسته 

شان  کند که مردم در طول زندگی هایی اشاره می العمر به فعالیت یادگیري مادام. شود العمر در نظر گرفته می دامما

ی، اجتماعی و هاي شخص تخصصی که ناشی از انگیزه ي ها در یک زمینه شایستگیها و براي بهبود دانش، مهارت

یندي از کسب دانش از گهوراه تا گور بدون محدود کردن آن آالعمر فر یادگیري مادام. دهند شغلی است، انجام می

العمر  یونسکو یادگیري مادام ,Çolakoglu)2000(یا به مدرسه یا سازمان معینی استزمانی مشخص  ي به دوره

هاي  کشورهاي توسعه یافته ودر حال توسعه براي اعمال درسیاست ي مفهوم اساسی براي کلیه را به عنوان یک

 .)1389، افضل نیا وهمکاران(داند ها می آموزشی آن

تقاي کیفیت و کمیت زاد وتطابق خود با محیط وار العمر بقا در دنیاي پرتالطم تنش هدف از یادگیري مادام

العمر را داراي سه محور  یادگیري مادام و )1389، ضل نیا وهمکاراننقل از افبه ، 2007، ریانش(زندگی فرد است

  : داندکه شامل موارد زیر است عمده می

 .العمر تمرکز کنند کل نظام آموزش باید در پذیرش فراگیر مادام -

یندهاي یادگیري آنیز به فرها و موسسات و کسب وکار عالوه بر نظام آموزشی، سازمان -

 .از دارندالعمر نی مادام

 .اشخاص در این شرایط مدیریت یادگیري را برعهده دارند -

امروزه رشد . اقتصادي تمام کشورها امري حیاتی است -وجود آموزش عالی براي تضمین آینده اجتماعی

پذیر واز نظر تسلط بر فناوري توانا باشد و براي مقابله با  فناوري مستلزم نیروي کار است که فرهیخته، انعطاف

ها بهترین تشکیالتی هستند که با  دانشگاه. مشکالت پیچیده جامعه واقتصاد جهانی، آمادگی بهتري داشته باشد

هاي شغلی به اشخاص  ناسب با نیازهاي اقتصادي، صالحیتهاي سطح باال با محتوایی مت مهارته دانش و ئارا

مطالبه یادگیري  التحصیالن و ایجاد در فارغ هاي ویژه حور در جهان کنونی، خواهان مهارتم اقتصاد دانش. دهند می

بنابراین در زمانی که یادگیري  ،)1390 ،،به نقل ازمحمدي مهر وهمکاران2000، دونپورت(العمر است مادام

توانند عرصه بزرگی را  ها می دانشگاه. اي با آن مواجه است ش مهمی است که هر فرد و هر جامعهالعمر چال مادام
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العمر  اداممسئله پژوهش حاضر بررسی نقش آموزش عالی در یادگیري م بنابراین.فراهم آورندبراي تحقق آن 

  .باشد می

  مبانی نظري

رود؛ نه تنها از این نظر که تربیت  سعه، نهاد بسیار مهمی به شمار میآموزش عالی در کشورهاي در حال تو

ترین  کند، بلکه از این نظر که مهم از فناوري ایجاد میاي برخوردار  هده دارد و مبنایی را براي جامعهنخبگان را بر ع

آموزش عالی به عنوان بهترین مرکز خلق و توسعه دانش، نقش ). 46: 1392لشکري همکاران،(نهاد فکري است 

هاي  ها از نقش و نقش دانشگاه) 494: 2011تایی،  سوکیرنو و سینگ(کند مهمی را در توسعه کشورها ایفا می

ها در موج سوم یا ماموریت سوم خود هستند، این  است؛ به طوري که امروزه دانشگاه فراتر رفتهسنتی در گذشته 

ها که آموزش و تحقیق  اد، در کنار دو نقش سنتی دانشگاهها در توسعه و پیشرفت اقتص اصطالح به نقش دانشگاه

کز تولید کننده علم و فرهنگ عالوه براین، دانشگاه ها به عنوان مرا). 155: 2010روسی، (کند است اشاره می

ها براي حل مسائل روز جامعه  ها و خالقیت یاري از نوآوريونهادهاي تربیت متخصصان کشور، خاستگاه بس

موسسات آموزش عالی نیز ارائه  ها و خدماتی که از طریق دانشگاه). 1380گزارش ملی آموزش عالی ایران،(هستند

بدیلی در توسعه  شود که از نقش بی اي محسوب می تی در هر جامعههاي خدما ترین حوزه شود، یکی از مهم می

ارتقاي کیفیت خدمات به طور مستمر، امري ضروري به نظر یافتگی جوامع برخوردار است، بنابراین، توجه به 

  .)98: 1387نورالنساء وهمکاران، (رسد می

از نیازهاي ضروري و جزء  اطالعات که و روزآمد کردن دانش ودر هزاره سوم، یادگیري مداوم اساس بقاء بوده 

نظران با  ایم که صاحب دین ترتیب، ما به قرنی پا گذاشتهب. شود الینفک زندگی هر فرد در عصر کنونی محسوب می

ي  ي شهروندان به یادگیرنده اند؛ زیرا این قرن، از نیازهمه خاصش، آن را قرن یادگیري نامیده هاي توجه به ویژگی

ها تشدید  سریع نوآورياین نیاز، بر اثر فرآیند جهانی شدن و رشد ). 2006وست،(کند حمایت می شدن،العمر مادام

نظران  دیدي نیست، اما امروزه اغلب صاحبي ج العمر، ایده اگرچه، مفهوم یادگیري مادام). 1389کاشانی،(گردد می

العمر  از این دیدگاه، یادگیري مادام. دارنالعمر استعداد انسان توجه د ي مادام ي نهفته در آن، یعنی توسعه بر ایده

ها و  ي دانش، مهارت ان بتواند پیوسته به رشد و توسعهتري را فراهم کند، تا انس هاي گسترده تواند افق می

جا که، که از آن . هاي خود درسراسر زندگی براي سازگاري با شرایط پیوسته در حال تغییر، ادامه دهد شایستگی

شود؛  موزشی کسب میالعمر، از طریق نظام آ هاي مورد نیاز یادگیري مادام نگرشها و مهارتقسمت اعظم دانش، 

ي  واگنر، ترجمه(هاي آموزشی قرار گیرد ن یک موضوع حیاتی مورد توجه نظامالعمر، باید به عنوا یادگیري مادام

آموزش عالی، به عنوان )2001(ي ایکیسیاازهو میان مقاطع آموزشی، بنا به گفته در). 1380محمدي و قادري،

ایفا العمر ی در تحقق و گسترش یادگیري مادامتواند نقش مهم میترین منبع و محل تولید علم و تکنولوژي،  مهم

ي آموزش و یادگیري، استاد  ي یک دیدگاه جدید در باره ي وسیعی براي توسعه کند؛ چرا که توانایی بالقوه

به همین دلیل، بسیاري . هاي تدریس و غیره برخوردار است یگزینی روشها، جا ها و برنامه دانشجو، گسترش دورهو

ها بتوانند  هایی برآیند که از طریق آن ها و شیوه جستجوي خط مشیها درصدد برآمدند تا در ز مسئولین این نظاما

ندي و ک. العمر فراهم نمایند ایده و پرورش یادگیرندگان مادام هاي الزم را جهت تحقق این بستر و زمینه
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توانند از دو شیوه  د را در این زمینه، میها جهت تحقق ماموریت خو دانشگاه«: معتقدند) 211: 1995(همکاران

هاي وابسته به  هاي مختلف در زمینه هاي یادگیري در طول زندگی به شکل اول فراهم آوردن فرصت: فاده کننداست

هاي  ها و نگرش دانش و مهارتن و دانش آموختگان تاکمک کردن به اعضاي هیئت علمی، دانشجویا: دانشگاه؛ دوم

هاي  ره وقت، آموزش از راه دور، آموزشهاي آموزشی پا ایجاد نظام. »العمر را کسب کنند اداممربوط به یادگیري م

ي اول شروع  ها در رابطه با شیوه مله کارهایی است که اغلب دانشگاههاي مجازي از ج مداوم شغلی و دانشگاه

 هاي براي ایجاد تغییر در خط مشیي دوم  ها، در رابطه با شیوه هایی که دانشگاه دسته دیگر، فعالیت. اند نموده

م بیان ها، هنگا اغلب دانشگاه. اند سی موسسات آموزشی فعلی شروع کردههاي در اجرایی مدیریتی و مالی و برنامه

العمر از  ار داده و پرورش یادگیرنده مادامقرهاي خود  را محور اصلی سیاستالعمر مقاصد خود، یادگیري مادام

جوي ها به جست و آن .)2000کناپر و کروپلی،(کنند ر شرایط حاضر قلمداد میهاي خود د وظایف و رسالت

هاي مورد نیاز براي تداوم  ان خود را به دانش، مهارت و نگرشها، دانشجوی هایی برآمدند که از طریق آن شیوه

هاي گوناگون علمی فنی و هنري  نه تنها بخش اصلی متخصصان زمینه یرا دانشجویان،یادگیري مجهز نمایند؛ ز

دهند، بلکه این گروه، مدیران و رهبران فکري وسیاسی در آینده کشور و نیز رهبران سایر  جامعه را تشکیل میهر

لذا با ). 1375دولتشاهی،کندي، ترجمه (باشند اقشار جامعه در هدایت به سمت کمال و تحقق اهداف جامعه می

ي جامعه  توان موجبات رشد و توسعه راي عصر تغییر، میهاي مورد نیاز ب ایشان به دانش، مهارت و توانایی تجهیز

تواند توجیه  این امر می. مید بخش رهنمون ساختاي ا اهم کرد و جامعه را به سوي آیندهدر تمامی ابعاد را فر

  .العمر در تعلیم وتربیت به ویژه آموزش عالی باشد دامي لزوم توجه به یادگیري ما کننده

 

  فهوم یادگیري مداومم

یادگیري «، »العمر یادگیري مادام«، »یادگیري دردوران زندگی«:یادگیري مداوم، تحت عناوین دیگري مانند

و باالخره یند؟ آیادگیري مداوم چیست؟ آیا یک روش است و یا یک ابزار؟ مقصد است یا فر. هم آمده است»مستمر

،یادگیري مداوم، داراي کلیتی است که همه سطوح و ها باید گفت در پاسخ به این پرسشمحدوده آن کدام است؟

هاي یادگیري خارج از مدرسه را با محیط یادگیري درون  گیرد و در پی آن است تا محیط مراحل سنی را در برمی

یادگیري مداوم بیانگر آن است که هر محیطی، . بردمدرسه ارتباط دهد و مرزهاي تصنعی یادگیري را از بین ب

آموزش مداوم «. بالقوه یک محیط یادگیري است و در نتیجه مدرسه دیگر جایگاه منحصر تعلیم و تربیت نیست

این نوع آموزش، نظام آموزشی . گیرد میداراي جامعیتی است که کلیه اجزا و عناصر آموزشی و پرورشی را در بر

شود ، لذا باید زمینه ساز  موزشی جامع بر مبناي آن ایجاد میبستري است که هر طرح آخاصی نیست، بلکه 

   ).19 ،ص1373ابراهیم زاده، (» پیشرفت و توسعه هر یک از اجزاي تشکیل دهنده نظام تربیتی باشد

ا بیان کند، ماهیت حقیقی در این نوع آموزش، تربیت آن گونه انسانی است که بیاموزد چگونه نیات و افکار خود ر

انسان، موجود . ازنمایدچگونه محیط را مورد پرسش قرار دهد و هر چه بیشتر شخصیت واقعی خود را بازیابد و ب

انبه باشد به اي است که فقط با برخورداري از آموزشی که سمت و سويِ آن یادگیري دایمی و همه ج کامل نشده

، به آموزش مداوم ایجاد و گسترش یابد بر مبناي فلسفه بدین لحاظ آموزش و پرورشی که. شکوفایی خواهد رسید
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بنا بر تعریف  .هاي بالقوه وجود انسانی را مورد توجه قرارخواهد داد شکوفایی همه تواناییتحقق رساندن هستی و

هاي  یادگیري مادام العمر فرآیندي است که در آن افراد توسعه ي دانش، مهارت ها، عالیق و فرصت«دیگر از

ون تحمیل اجبار و با ي فرآیند یادگیري از گهواره تا گور بد در برگیرنده نماید و در زندگی را حفظ می یادگیري

 ).2004پاترسون، (»ي فردي است میل و عالقه

هاي خود کوشا هستند و  آن در حفظ و توسعه  دانش و مهارتیندي است که افراد آالعمر، فر یادگیري مادام

هدف اصلی  ).1978ریچاردز،( باشند هاي زندگی در جهت یادگیري می تمامی فرصتقمندان به استفاده از عال

توانند توان بالقوه خود را به  و افراد توسط این نوع یادگیري میالعمر، بهبود کیفیت زندگی است  یادگیري مادام

  ).2009دمیرل،(بالفعل مبدل سازند

  ضرورت یادگیري مادام العمر	

نیزاظهار داشته 	تاکید دارند "تغییر"، برپدیده ي ضرورت یادگیري مادام العمر ربارههاي انجام شده د تمام بحث

براساس ."دهد، جریان خروشان تغییر است تحوالت ورویدادها را به هم پیوندمی ي آنچه همه":است

تواند مخرب  چرخه کنونی تغییرداراي دوویژگی بارزاست که به طوربالقوه می) 2000(کناپروکروپلی 		نظر

شک درسایر  بی. دهد اولین ویژگی، سرعتی است که باآن تغییرات روي می. "جهانی بودن"و"سریع بودن ":باشد

ها دردرون یک جامعه  هاي دوران سازي صورت گرفته است اما این دگرگونی ادوار عمر انسان نیزدگرگونی

ها به فراتر ازمرزها  تا آثار آنگذشت  ها می ها و حتی سده ماندوسال همجوار محصورمی ،جوامع ویاتعدادي از

هاي مختلف  امروزه، تغییر وتحوالتی که درزمینه. آن است "جهانی بودن"دومین ویژگی تغییر یافت می گسترش

کند تا تمام  این وابستگی ایجاب می. دهند می دهند تمام جوامع را تحت تاثیرقرارداده و سطح جهان روي می در

خاطرنشان ) 2000(، کناپروکروپلی به این دوویژگیباتوجه . به پیش برند جوامع خودراهمگام باسایرکشورها

، آن است که افراد باید قادربه سازگاري با تغییراتی باشند که هم تاکید قرارگیرداي که بایدمورد کنند، نکته می

کنند کمک  میآن زند گی  اي که در ارتقاي خود و هم به بهبود جامعه سریع است و هم فراگیر، تاهم به رشد و

هاي رسمی  هاي کسب شده ازطریق آموزش بدیهی است براي مواجهه منطقی با تغییر توانایی. کنند

هاي  ها وشناخت ، نگرشها توانند درطول تحصیالت خود حتی تا پایان دکتري مهارت کند و افراد نمی نمی  کفایت

ن ما را به درك نگاهی به شرایط کنونی جهابا ).380، ص1383، نصرو همکاران( موردنیاز درآینده رابدست آورند

العمر ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه ماست و ما نه تنها به دلیل  دهد که یادگیري مادام این حقیقت سوق می

هاي فرهنگی و دینی خود به طور جدي  هاي اخیر به وجود آمده، بلکه به دلیل پشتوانه تحوالتی که در سال

  .هاي خود قرار دهیم گیري تصمیم ها و ي برنامه هسرلوح

  نقش آموزش عالی در یادگیري مادام العمر

اطمینان  ها با موسسات و دانشگاه. العمر، ماموریت محوري موسسات آموزش عالی است تحقق یادگیري مادام

اند وبا کمک به آنان در ساختن  استدالل و تفکر انتقادي کسب کردههاي فکري الزم را براي  از این افراد، توانمندي
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چارچوبی براي این که چگونه یاد گرفتن را یاد بگیرند، مبانی مستمر در حیات شغلی و نیز ایفاي نقش به مثابه 

موسسات ها و دیگر  امروزه دانشگاه). 1378، یونسکو(گذارند آگاه جامعه را در اختیار آنان میشهروندان و اعضاي 

. شوند ه یادگیري مداوم در نظر گرفته میتوسع هاي صالحیت، کلیدي براي رشد و هآموزش عالی به عنوان حوز

العمر فراهم کنند،  با توجه به این ویژگی، اکثر  دامتوانند و باید عرصه بزرگی براي یادگیري ما ها می دانشگاه

د نموده و آن را به العمر را پیشنها عالی تشکیل سیستم یادگیري مادام دانشمندان  و دست اندرکاران آموزش

زش عمومی و آموزش عالی کنند که به آموزش رسمی مانند آمو گرایی تعریف می صورت سیستم یادگیري کل

  ).1378، یونسکو(شود ادگیري در محل کار میشود، بلکه شامل آموزش بزرگساالن، آموزش جمعی وی محدود نمی

توانند نقش  ها می رعهده دارند واساتید دانشگاهها وظیفه مهمی در تربیت مدرسان ب عالوه براین، دانشگاه

چالش مهم . هاي تدریسی که براي یادگیري درطول زندگی الزم است، ایفا کنند مهمی در به کارگیري استراتژي

ها  بنابراین دانشگاه. التحصیالن استدر این زمینه، قطع ارتباط بین موسسات پژوهشی و آموزش عالی با فارغ 

ند نقش فعال و موثري در زمینه یادگیري مادام العمر ایفا نمایند، باید در ایجاد ارتباط فارغ براي آنکه بتوان

العمر موسسات آموزش عالی و دانشگاه  ف طرح یادگیري مادامالتحصیالن خود موفق باشند واین امر، باید هد

  ).158: 1375کریمی،(باشد

تعدادي از . در راستاي ایفاي این نقش وجود داردها  تغییر برخی از موسسات و دانشگاه شواهدي دال بر

هاي آموزش  چگونگی تغییر نظام ي ، نشان دهندهختلفالعمر در کشورهاي م مطالعات در خصوص یادگیري مادام

هاي  العمر است و این تغییرات بر جنبه خی از نیازهاي یادگیرندگان مادامعالی در جهت برخوردي مناسب با بر

ارتباطات اجتماعی مختلف  ستم اجرایی دانشگاه، بودجه بندي، منابع، طرح ریزي وگوناگونی همچون سی

  .)Kreber, Mhina2005(موثراست

ها وموسسات آموزشی و دانشگاهی، کاهش شکاف بین  العمر در محیط هدف مهم از رویکرد یادگیري مادام

هاي پایه در دنیایی  وال کدام مهارتس2منظور باید به  براي این. یادگیري رسمی، ویادگیري در محیط کار است

شود، موردنیاز هستند؟ چه تغییري در مدارس  اي با گذشت یک دهه منسوخ می هاي حرفه که اطالعات ومهارت

هایی که نیازمند مشارکت، خالقیت طرح مسائل ودانش  در محیطها داده شود تا یادگیرندگان براي عمل  دانشگاهو

یادگیري رسمی، نقش محوري در چارچوب نظري یادگیري .اسخ داده شودتوزیع شده است، آماده شوند؟ پ

شود و  العمر در ابتداي کودکی آغاز می تمایالت و گرایشات به سمت یادگیري  مادام. نماید العمر ایفا می مادام

  .)U.S. Congress,1995( صیل، افزایش یابد یا بازداري شوداند از طریق فرایندهاي رسمی تحتو می

هاي ملی مشخص  اي در خیلی از منشورها و بیانیه العمر، به شکل برجسته عبارت یادگیري مادام اگرچه

و عوامل پیشبرنده یادگیري  شود، اما ارتباطات کمی بین عملکرد رایج در آموزش رسمی و درك راهبردها می

و توانایی راي ایجاد ارتباط ها بر این باورند که ضعف شدیدي در سیستم آموزشی ب خیلی. العمر وجود دارد مادام

العمر باشد، اما این موضوع ضمانت  ادامآموزش باید مجذوب یادگیري م. العمر وجود دارد مشارکت در آموزش مادام

 ,Helterban(دهد که افراد ظرفیت و اشتیاق دنبال کردن یادگیري را از این طریق توسعه دهند کافی نمی

1999(.  
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. هایی دنیاي قرن بیست و یکم به عهده دارد مادگی افراد در رویارویی با چالشآموزش عالی رسالت مهمی درآ

آن باید به فراتر از.هاي جامع مجهز سازد نگرشها و شتر دانشجویان را به دانش، مهارتاین نظام ، باید هرچه بی

ي  ي توسعه در عرصهوي آن بتوانند به یادگیري خود در سراسر زندگی ادامه دهند  ها بینشی بدهد که در سایه آن

نین واضح است پرورش چ. ي فردي خود توجه نماید تر داشته و به توسعه اجتماعی و اقتصادي حضوري فعال

ه است، اما به دلیل موقعیت هاي آموزش رسمی از پیش دبستانی تا دانشگا افرادي مستلزم تالش تمام بخش

زیرا در این بخش «).1382کریمی،(مینه بجا باشدرسد پیشگامی آموزش عالی در این ز ي ما به نظر می جامعه

ها و جوانان که  این ، کانون توجه خانوادهعالوه بر. ي جامعه برخوردار است ي همه جانبه اي در توسعه نقش ویژه

اي  اي هستند که در آینده هاي بالقوه آنان سرمایه. باشد دهند؛ می یمی از جمعیت کشور را تشکیل میبیش از ن

هاي فکري وعملی  براي این منظور نیازمند سرمایه. هاي کلیدي جامعه را برعهده خواهند گرفت نزدیک نقش

تر وبا علوم  تر، آگاه دیهی است هرچه این افراد فرهیختهب. ها قرار دهد که آموزش عالی باید در اختیار آنهستند 

این در ). 1380توکل، (»تر باز کنند بخشاي امید  انند مسیر جامعه را به سوي آیندهتو میروز آشناتر باشند، بهتر

هاي انجام شده ، در انجام رسالت خود در سه بعد  تالشرغم همه  ت که نظام آموزش عالی ایران، علیحالی اس

ها و خیل عظیم  هافت تحصیلی در دانشگا. ي دانش و خدمات توفیق چندانی نداشته اند اشاعهپژوهش، تولید و

هاي ما در انجام رسالت  غزها، حاکی از عدم موفقیت دانشگاههی و فراتر از آن فرار مبیکاران دانش آموخته دانشگا

ي نیروي  پردازي، مخرن افکار بدیع و تولید کننده اند به مراکز نظریه هاي ما هنوز نتوانسته دانشگاه. باشد خود می

دار  یک کشوربا فرهنگ ریشه ي استعدادهاي بالقوه به منظور اداره منبع پرورشانسانی کارآمد تبدیل شوند و

  .)1380منصوري،(وعمیق و مستقل باشند

  آموزش عالی چگونه می تواند یادگیري مداوم را توسعه دهد؟

العمر را توسعه دهد ، کندي وهمکاران  تواند یادگیري مادم ین موضوع که آموزش عالی چگونه میدربررسی ا

العمر، به  ها براي یادگیري مادام تدارك فرصت ي خوددربارهنیزدربحثهاي ) 1991(به نقل ازکندي وکربرت )1994(

، آموزش عالی براي براساس این نظریه. اند تامین یادگیري ارتباط محورنامیده"اندوآن را نظریه  استناد کردهاین الگو

  :تواند اقدام کند می "پیش رونده ،وجانبی،هاي عمودي سه طریق ارتباطهاي یادگیري از ارایه فرصت

را 	ها هاي مختلفی که دوره مدرسه ، آموزش بزرگساالن و پل به روابط آموزش عالی با: هاي عمودي  تباطار-1

اي را ازمدرسه  هاي ورودي چندگانه تواند راه برحسب این ارتباط، دانشگاه می. کند دهند ، اشاره می می		به هم ربط

  .قبلی دانشجویان به کار گیردهاي آموزش بزرگسال به دانشگاه و توجه به یادگیري  برنامه و

، آموزش عالی معتقدند این بعد از روابط) 2000( ووالترزو واترز) 1999(والتزز: هاي افقی یا جانبی ارتباط -2

همچنین، به این . دهد هاي به دست آمده ربط می ، محل کار، جامعه و یادگیريهایی مانند خانه را بامحیط

ه پذیر ، ب انعطاف	هکنند ، از طریق ارائ یی در نواحی دور افتاده زندگی میفیاست که افرادي که از لحاظ جغرامعنا

ساختاردانشجویی بسیاري از 	شود ، ها ، باعث می این بخش از ارتباط. آموزش عالی دسترسی داشته باشند

    .، قابل مقایسه نباشدواختی یادگیرندگان جوان در مدرسهها با یکن دانشگاه
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هاي پسین به رابطه  ، ارتباط)2000( ووالترزوواترز) 1999(به اعتقاد والترز:یا بعديهاي پسین  ارتباط - 3 

هاي آموزش  تر، از طریق برنامه ي کارشناسی یا به صورت متداول بادانش آموختگان از طریق مطالعات بعدازدوره

 براساس نظر والترز. کند ء اشاره میهاي مختلف ارتقا هاي سخنرانی عمومی یا به شکل اي دوره مداوم حرفه

هایی از  اي به عنوان شکل وسسات آموزش عالی به طور فزآینده، به این معناست که م، این بعد روابط)1999(

ایی هستند که ه ها و کتابخانه ، آزمایشگاهشوند که داراي تاالرهاي سخنرانی درنظرگرفته میمراکز یادگیري محلی 

، 1994(همکاران  کندي و.شود می   ها ،ازآنآنچه اکنون وجود داردي از تر اي، استفاده دقیق به طور قابل مالحظه

ها دامنه آموزش ویادگیري مادام العمر را بادانش آموختگان خود  ، دانشگاهمعتقدند، براساس این بعد) 32ص

  :دهند انجام می ها این کاررا به سه شیوه کلی زیر آن. تطبیق خواهند داد

تري داشته  خواهند تحصیالت عالی براي افرادي که می		تحصیالت تکمیلیهاي  فراهم ساختن فرصت -

  	.باشند

ها ممکن است مربوط به زندگی شغلی و برخی  هاي مداوم بدون اعطاي مدرك که برخی از آن ارایه آموزش -

یادگیري ، قادربه ادامه اي که دانش آموختگان تشویق شده ها ، به گونه هدایت برنامه .براي رشد شخصی باشند

توان به  این روش را می. جامعه باشند ، محل کارو درخانه ، بلکه درهاي رسمی شان نه تنها درمکان درطول زندگی

  ).62،ص1388کریمی ، (ترین راه دانست  ، اساسیصورتی قابل استدالل

 -3مشارکت و ارتباطات راهبردي؛ - 2؛اجتماعی /پوشش چارچوب فرهنگی - 1هاي یونسکو مجموعه ویژگی

هاي حمایت دانشجو و  نظام -6ها؛  هاي مدیریتی و مکانیزم سیاست - 5یندهاي تدریس ویادگیري؛ آفر -4؛ پژوهش

  .منابع را براي توسعه موسسه یادگیري مادام العمر در آموزش عالی تعیین کرده است

اي  ها تمرینات حرفه ها، نگرش راي ارزیابی دوباره باورها، ارزشهاي زیادي را ب بسط و توسعه یادگیري، فرصت

یادگیري مادام العمر به . آورد که در موسسات آموزش عالی به شکل سنتی ظاهرشده است و آکادمیک فراهم می

چنین موسساتی فرصتی براي مشارکت گسترده در آموزش عالی، متنوع کردن برنامه درسی، القاي عنصر 

شناخت یادگیري  هاي تدریس، سنجش و مندهاي آموزشی، ارزیابی مجدد نظایآپرسشگري نقادانه به فر

  ).2011، به نقل از مهر محمدي، ٢٠٠٧Dunlop, Gibson,  ،Nesbit(بخشد می

  نتیجه گیري

هاي خود به  ریزي ها و برنامه ها، تصمیم گیري نگري در سیاست زش عالی نیازمند بازنگري و آیندهموسسات آمو

حفظ توان رقابت اقتصادي کشور در سطح جهان و حفظ ، لزوم یارویی منطقی با پدیده جهانی شدنمنظور رو

ها و  ان ابزاري براي جبران عقب ماندگیي یادگیري مادام العمر را به عنو دانشگاه باید ایده. باشد هویت ملی می

براي این منظور، الزم است تا به بررسی تجارب و نظرات . ي همه جانبه مد نظر قرار دهد دستیابی به رشد و توسعه
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کار گیرند و هدف ها را متناسب با شرایط کشورمان به  ند و آنموجود در سطح جهان پیرامون این موضوع بپرداز

  .ي برنامه خود قرار دهند ، سرلوحهالعمر را به عنوان کلید حل مشکالت جامعه مادام ي پرورش یادگیرنده

اي از اصول راهنما براي  ند به عنوان مجموعهتوا العمر می یادگیري مادامتوان اینگونه نتیجه گرفت  در پایان می

مند و  براي ایجاد و توسعه آگاهی نظام. اضافی براي موسسات آموزش عالی ارائه شوداي  ئلهتوسعه به جاي مس

ات آموزش عالی عمل هایی که در آن موسس هاي خود، محیط ت داخلی بین سطوح گوناگون سازمانتحلیل ارتباطا

ها ودرك چگونگی وابستگی این عوامل با تعامالت شناختی و عاطفی  تاري و سازمانی آنهاي ساخ نمایند، زمینه

هایی همچون منحصر به  تواند نگرش ، میتوسعه یادگیري مداوممؤسسات آموزش عالی  در. یادگیري هستند

ایجاد  ،)به جاي تمرکز بر مربیان و تدریس(پذیري و تمرکز بر یادگیرندگان و یادگیري  فردسازي، انعطاف

توسعه یادگیري . هاي یادیگري قوي که در آن دانشجویان کاشف و سازندگان دانش هستند، را تحقق بخشد محیط

هاي رسمی و آموزش در محیط کار تأثیر  العمر در موسسات آموزش عالی، در بهبود ارتباط بین آموزش مادام

اسبی از اقتصاد سالم و توسعه اجتماعی و داشتن بسزایی دارد که این امر به نوبه خود کشور را در داشتن سطح من

  .دهد استانداردهاي زندگی عالی، یاري می
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 معلمان در یادگیري مداوم  هاي مهارت ي در توسعه پژوهی نقش درس

  

  4محبوبه شاهولی،  3پژمان کیانی،  2فاطمه مکرمتی، 1کامران شاهولی

  

  چکیده

اي معلمان است که هدف آن رفع مسائل تدریس  هاي حرفه ي مهارت پژوهی یکی از ابزارهاي توسعه درس

به صورت مستمر و مداوم از طریق یک فرایند مشارکتی هاي درس  در کالسآموزان  معلمان و یادگیري دانش

نقش هدف از این پژوهش بررسی با توجه به این،  .هایی است رو نیازمند کسب و توسعه مداوم مهارت از این. است

به همین منظور . باشد اهواز می 2و دبیران ناحیه  مداوم در معلمان يریادگی يها مهارت ي در توسعه یپژوه درس

نفر  20از  افتهیساختار مهین يا پرسشنامه قیابتدا از طر شود، یمحسوب م یفیپژوهش که از نوع پژوهش ک نیدر ا

اند،  انجام داده یپژوه بار درس کیحداقل  ریسال اخ 2اهواز که در  2 هیرش ناحآموزش و پرو رانیمعلمان و دب

 شده به کمک روش يآور سپس اطالعات جمع. شد دهیآنان پرس يا حرفه يها در مهارت یپژوه درس رینقش و تأث

تطابق  ایتفاوت  زانیو کشف م سهیانجام شده با هدف مقا يکدگذار سپس. دیگرد يکدگذار یتیروا لیتحل

سه مقاینتایج . دیگرد يمقوله بند) هر کد يبراساس نشانگرها(مداوم  رندهیادگی يها یژگیبا توجه به و ها، یژگیو

اشتراك بسیار باالیی بین این دو دهد که  ي مداوم نشان می هاي یادگیرنده و ویژگیهاي پژوهش با مولفه ها  یافته

هاي الزم  پژوهی به طور ضمنی سبب تقویت مهارت توان چنین نتیجه گرفت که درس و در واقع می وجود دارد

  .شده استپژوه به یک یادگیرنده مداوم  و تبدیل معلمِ درسبراي یادگیري مداوم 

  

  تحلیل روایتیهاي معلمی،  پژوهی، یادگیري مداوم، یادگیرنده مداوم، مهارت درس :کلمات کلیدي

  

  مقدمه. 1

به عبارتی ما . گردد آموزش، یادگیري و کسب مهارت غالباً به دو صورت مستقیم و یا غیر مستقیم انجام می

هایی را  انسانها در کنار انجام امور با اهداف خاص و مشخص، مفاهیم و مواردي ضمنی را نیز یاد گرفته و مهارت

بر این اساس . هایی هستم جربه و یادگیريتوان گفت که پیوسته در حال کسب ت طوري که می به. کنیم کسب می
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هاي نوینی هستند که  آموزان پیوسته در حال کسب تجربه هاي درس و در مواجهه با دانش معلمان نیز در کالس

  .اي آنان نقش دارند هاي حرفه ي مهارت در توسعه

یادگیري مشارکتی  هاي ضمن خدمت به عالوه بر آموزش، اي معلمان توانمندسازي حرفهرویکردهاي اخیر در 

در سالهاي اخیر این مسأله از سوي دانشگاه فرهنگیان که مجري اصلی تربیت . سوق یافته است در کالس درس

این مسأله به آن دلیل است که معلم به عنوان کارگزار اصلی . گردد باشد نیز پیگیري و اجرا می معلم در کشور می

آموزان دارد و این مهم وي را در موقعیت ممتاز و منحصر  اي با دانش چهره به ، تعامل مستمر و چهرهتعلیم و تربیت

: 1387خاکباز و همکاران، (دهد که هیچ عنصر انسانی دیگري در سازمان نظام آموزشی ندارد  به فردي قرار می

بیانگر رویکردهاي نوین مشارکتی  اي معلمان المللی اخیر در حوزه توسعه حرفه هاي بین بنابراین بررسی ).125

یکی از این  .شود هاي درس محسوب می است که راهکاري براي تلفیق نظر و عمل در تعلیم و تربیت و کالس

  .ها براي بهبود آموزش و یادگیري است حل ژاپنی نام دارد که راه» درس پژوهی«راهکارها 

معلمان است که هدف آن رفع مسائل تدریس  اي هاي حرفه ي مهارت پژوهی یکی از ابزارهاي توسعه درس

منطق . رشته است همهمکار و و به کمک معلمان  آموزان از طریق یک فرایند مشارکتی معلمان و یادگیري دانش

ترین جا براي چنین کاري  خواهید آموزش را بهبود بخشید، اثربخش اگر می: گوید درس پژوهی ساده است و می

کالس درس شروع کنید، دیگر مسأله چگونگی کاربرد نتایج پژوهش در کار را با  اگر شما این. کالس درس است

  ).307: 1391، پور رفیع(رود  عمل از بین میکالس درس وجود ندارد و به نوعی شکاف بین نظریه و 

هاي  ي مهارت پژوهی در توسعه بر این اساس در پژوهش حاضر به بررسی نقش و چگونگی تأثیر درس

پژوهی تا چه حد   تر به این سوال پاسخ داده شده است که درس بیان سادهبه . ایم پرداخته معلماناي  حرفه

  تواند معلمان را به یک یادگیرنده مدوام تبدیل کند؟ می

  

  مبانی نظري. 2

همچنین رویکردي براي  .دار مطالعه، توسعه و بهبود آموزش و یادگیري است پژوهی یک رویکرد نظام درس

اي است که طی آن معلمان با یکدیگر جهت تدوین طرح درس، اجرا، مشاهده و تحلیل نتایج آن در  حرفهي  توسعه

این رویکرد بر ). 37-38: 1392زاده،  حبیب(نمایند  یادگیري همکاري و مشارکت می] آموزش و[جهت بهبود 

بازاندیشی مشارکتی در عمل  فرایند یادگیري گروهی و بهسازي مستمر از طریق بازبینی مداوم الگوهاي ذهنی و

  ).39-9: 1389سرکار آرانی، (متمرکز است 

هر چند در سراسر ها و مراحل انعطاف پذیري است و  درس پژوهی با توجه به ماهیت کیفی آن داراي گام

کلی آن یکسان و به و روال ي  ژاپن رویکردهاي مختلف و گاهاً کمی متفاوت براي انجام آن وجود دارد اما شیوه

  :روال زیر است



 

  

 

 هشتمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 مداوم  و یادگیري فلسفه آموزش

 دانشگاه شهیدچمران اهواز

 1395اسفند  5و  4

 

1544 

 

مثالً مطالعات اجتماعی پایه (کنند  که موضوع واحدي را تدریس میپژوهی گروهی از معلمان  در فرآیند درس

آموزان در یادگیري آن  ؛ مباحث و دروسی را که خود در آموزش آنها با دشواري مواجه هستند و یا دانش)هفتم

تی در جلسات متعدد راجع به نحوه تدریس مطلوب آن را مشخص و انتخاب کرده و به طور مشارک مسأله دارند

توسط یکی از معلمان در  هدر مرحله بعد، طرح درس نوشته شد .کنند و طرح درسی تهیه می نمودهبحث و گفتگو 

در حالیکه بقیه اعضاي گروه در کالس حضور یافته و کلیه فرآیند آموزش و  ؛شود کالس درس واقعی اجرا می

 دهند و پس از اجرا، اعضاي گروه دوباره تشکیل جلسه می. کنند ح درس را مشاهده مییادگیري و اجراي طر

پردازند و  ، به ارزیابی طرح درس اولیه و اجراي آن در شرایط واقعی میخود براساس مشاهدات دقیق و مستند

یا همان (دیگر  طرح درس جدید توسط معلم ،در ادامه. دهند طرح درس قبلی را مورد بازبینی و اصالح قرار می

این . گردد تا این طرح نیز در شرایط واقعی به محک اجرا در آید اجرا می آموزان متفاوت در کالسی با دانش) معلم

. ترین طرح باشد یابد که طرح درس نهایی به اذعان تمامی اعضاي گروه، بهترین و اثربخش توالی تا جایی ادامه می

هاي آموزشی در اختیار سایر معلمان و مراکز آموزشی و  صورت بسته به در پایان نتایج فرآیند درس پژوهی

زاده،  بختیاري و حبیب( گردد گیرد و یا در جشنواره ها و نمایشگاهها به صورت عمومی عرضه می پژوهشی قرار می

1392 :3 -1(  

دانش و  پژوهی آن است که هر کدام از مراحل این فرآیند نیازمند نکته مهم و قابل توجه در روش درس

بایست آنها را یاد بگیرد و در خود پرورش  پژوه می بنابراین درس. مهارتهایی است که در ابتدا باید کسب شوند

مهارتها به صورت پژوهی این  پژوهی و اقدام به انجام درس پس از آن و طی شرکت در گروههاي درس. دهد

ي مهارتهایی  و توسعه یادگیريپژوهی سبب  شرکت در گروههاي درسبه بیان دیگر . یابند تراکمی توسعه می

که به آن است که این روال  هاي یکی دیگر از ویژگی .وثر استاي معلمان بسیار م ي حرفه گردد که در توسعه می

پژوهی را کمک به  هدف اصلی درس) 2004(روست که تاکاهاشی و یوشیدا  از این شود، صورت مستمر انجام می

  .قلمداد کرده اندداوم معلم یادگیري م

 ریو در جوامع مختلف، با تعاب خیاست که در طول تار يا دهیچی، مفهوم چند منظوره و پمداوم يریادگی

؛ مداوم يریادگینهفته در  دهیمختلف و اهداف گوناگون به کار گرفته شده است، اما امروز اغلب صاحبنظران بر ا

است، توجه  رییدر حال تغ وستهیکه پ یطیبا شرا يرشد او جهت سازگار يم استعداد انسان براوداتوسعه م یعنی

 يتواند افق ها یم يریادگی دگاهید نیاز ا. اند رفتهیم را پذودام يریادگیاز  يو چند منظوره ا عیدارند و مفهوم وس

خود در سراسر  يها یستگیو مداوم به توسعه و رشد مهارت ها و شا وستهیرا فراهم کند تا انسان پ يگسترده ا

و توسعه  یشخص تیتواند موجب احساس رضا یم يریادگیتداوم  يبرا زشیو انگ ییتوانا نیا.ادامه دهد یزندگ

  .)160: 1395نسب،  رحیمی( شود يو اقتصاد یاجتماع

شامل  یرشد شخص يها مهارتشود، از جمله  در این مفهوم، اهداف متعدد و متنوعی جستجو و پیگیري می
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 يریادگیخود،  تیریاز جمله حل مساله خالق و مد یزندگ يها د به نفس و احترام به خود، مهارتاعتما جادیا

که با موضوعات  ییکسب محتوا تینها مادام العمر و لذت بخش باشد و در تواندب يریادگیکه  يبه طور ادگرفتنی

 ،یو کتب یارتباط شفاه يها مهارتکه الزمه دستیابی به این اهداف داشتن  .داشته باشند وندیدانش پ میو مفاه

توان  ،يریادگیدرك ضرورت تداوم  ،يتفکر انتقاد ییاطالعات، توانا يباال در فناور يها درك کاربرد علوم، مهارت

از رقابت  يمند هدشوار، بهر يانجام کارها ییو توانا يریانعطاف پذ ،یباطضخود ان ،يو نوآور تیخالق ،یکار گروه

به  160: 1395نسب،  رحیمی( يریگ میو داشتن توان تصم یالملل نیو ب یفرهنگ تیاساز حس يسالم، برخوردار

  ).2001 واترسونو  1381ی، بالسنقل از 

  

  پیشینه پژوهش. 3

پژوهی تحقیق کرد و پس از آن و از  ي درس در رساله دکتري خود درباره) 1999(براي اولین بار یوشیدا 

پژوهی به جهانیان معرفی شد و به طور  درس) 1999(و همکارش هیلبرت راهنماي وي، استیگلر طریق استاد 

به جامعه آموزشی ایران معرفی شد و ) 1378(هاي سرکارآرانی  با فعالیت پژوهی درس .گسترده به کار گرفته شد

پژوهی و تأثیر آن در ارتقاي مهارت هاي حرفه  درسارتباط با پس از آن نیز مقاالت و پژوهش هاي متعددي در 

بر معلمان مداوم  يریادگی يها مهارت ي توسعهنیز در همین راستا در این پژوهش . اي معلمان انجام شده است

توان به پژوهش  نیز میدگیري مداوم ادر خصوص ی .تحقیق شده است پژوهی ي درس آنان از تجربهاساس روایت 

هاي الزم براي تبدیل شدن به یک یادگیرنده مداوم  ها و مهارت ره کرد که در آن ویژگیاشا) 1395(نسب  رحیمی

  .بندي شده است بررسی و به نقل از متخصصان مختلف دسته

  

  پژوهششناسی  روش. 4

اي نیمه ساختاریافته از  شود، ابتدا از طریق پرسشنامه محسوب میکیفی  که از نوع پژوهشپژوهش این در 

پژوهی انجام  سال اخیر حداقل یک بار درس 2اهواز که در  2نفر معلمان و دبیران آموزش و پرورش ناحیه  20

به آوري شده  سپس اطالعات جمع. اي آنان پرسیده شد هاي حرفه پژوهی در مهارت درساند، نقش و تأثیر  داده

شود که  تحلیل روایتی با آن دسته از تجارب افراد آغاز می. کدگذاري گردید 5کمک روش تجزیه و تحلیل روایتی

داشته باشند  مند خاص د نوعی کانون تمرکز زمینهتوان میته و نقل شده آنان نقش بسته است و زیس در تجارب

میزان تفاوت یا تطابق مقایسه و کشف با هدف کدگذاري انجام شده  ،در مرحله بعد )74-76: 1394کرسول، (

این مقوله بندي براساس نشانگرهاي هر کد  .مقوله بندي گردیدهاي یادگیرنده مداوم  با توجه به ویژگیها،  ویژگی

                                                 
5- Narrative analysis 
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  .آمده است، انجام گردید 4تا  2ول اکه در جد

  

   هایافته. 5

 تحلیلبراساس  ادگیرنده مدوامیویژگی هاي در بخش یادگیري مداوم،  مبانی نظري پژوهش با توجه به

  .بندي گردید دسته 1در جدول » نگرش«و » مهارت«، »دانش«عد در سه ب) 1395(رحیمی نسب 

  

  )1395(ویژگی هاي یادگیرنده مدوام براساس تحلیل رحیمی نسب  -1جدول 

  توضیحات  مولفه  مقوله

  دانش

کسب مهارت هاي بنیادي 

ت در قلمرو یک و اطالعا

  علمیپایه یا رشته 

دانش عمومی و دانش 

درباره ارتباط درونی شاخه 

  هاي علم

آگاهی از مهارت هاي 

  توسط فرد یادگیري

  نسبت به خود به عنوان یادگیرندهدانش 
  از ضعف ها و قوت هاي علمی خود  آگاهی

   ترجیحات و عادات یادگیري خودآگاهی از 

دانش نسبت به انواع وظایف علمی که 

  باید به آن عمل کنند، 

مانند، مطالعه کتاب، یاداشت برداري، نوشتن مقاله و 

  .غیره

دانش درباره استراتژي هاي یادگیري و 

  مهارت هاي مطالعه 

که باعث می شود تحصیل، ترکیب، سازماندهی و 

  .ذخیره دانش با استفاده از آنها تسهیل شود

  .درباره محتواي قبلی دانش خوددانش 

  

به درك اطالعات جدید، نگهداري آنها در حافظه و در 

  .نتیجه، بازیابی آسانتر آنها کمک می کند

ي که دانش او در ادانش درباره محدوده

  .حال و آینده می تواند مفید باشد

این آگاهی ها باعث افزایش مسئولیت یادگیرنده و در 

  .دانش بیشتر می شودنتیجه رفتن به سوي 

  

  مهارت

مهارت هایی که تداوم 

یادگیري را میسر 

  .کنند می

  

  توانایی حل مساله 
ي مختلف وي راه حل هامهارت در طرح مساله، جستج

  و یافتن پاسخ آنها

  داشتن سواد اطالعاتی 
ه و تحلیل و یتوانایی جستجوي اطالعات، بازیابی، تجز

  به کارگیري آنها

  منطقی و انتقاديتوانایی تفکر  
توانایی تجزیه و تحلیل، ترکیب، قضاوت و دست یافتن 

  به مهارت هاي فراشناخت

  داشتن مهارت هاي ارتباطی 
وانایی برقراري ارتباط صحیح با دیگران و انجام کار ت

  گروهی

  توانایی خود رهبري در یادگیري 
مهارت در یادگیري مستقل، توانایی مدیریت خود و 

  .مدیریت زمان

  نگرش

ي الزم براي  نگرش، انگیزه

جویی امري را در فرد  پی

  .کند ایجاد می

  :شامل  نگرش مثبت به یادگیري

به  ياکتشاف، عالقمند عالقه به، شجاعت، يکنجکاو

استدالل  بودن دارا ،بودن لیو تجربه، اهل تخ شیآزما

و اهل  یاجتماع لتیفضبودن و انضباط در امور، دارا 

  بودنتفکر و تامل 

  اعتماد به نفس در توانایی یادگیري

  خواستن براي کسب دانش
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ها به روش تحلیل روایتی، کدگذاري  تجزیه و تحلیل پرسشنامهدر مرحله بعد اطالعات به دست آمده از 

. بندي شوند دسته، 1هاي جدول  ها و مولفه گردید و با توجه به میزان تفاوت و تطابق هر یک از کدها با مقوله

  .آمده است 4تا  2بندي در جدول  حاصل این جایگذاري و دسته

  

  پژوه در بعد دانش توسعه مهارتهاي یادگیري مداوم در معلمان درس -2جدول 

  نشانگر  مولفه  مقوله

  دانش

  دانش نسبت به خود به عنوان یادگیرنده

  .برخی مفاهیمی که بلد نبودم را یاد گرفتم

تسهیم به نسبت مبحث برداشت درست و کاملی از من 

  .نداشتم و این برداشت ناقص اصالح شد

دانش نسبت به انواع وظایف علمی که 

  .باید به آن عمل کنند

ها و  براي تسلط بر نظریه نسبیت مجبور شدم به کتاب

  .هاي مختلفی مراجعه کنم سایت

ها  مقیاسي  چندین بار با سرگروه آموزشی درباره

  .گفتگو کردم

  .دانش درباره محتواي قبلی دانش خود

بندي  دسته مباحثه سبب شد که اطالعاتم در زمینه

  .تر شود جانداران دقیق

مباحث سرعت و شتاب اشکاالتی که در خصوص 

  .داشتم، رفع شد و مطالب جدیدي آموختم

ي که دانش او در ادانش درباره محدوده

  .باشدحال و آینده می تواند مفید 

 در درس کارو فناوري(متوجه شدم که مبحث مدارها 

هاي  پیش نیاز درك جریان) دوره متوسطه اول

و برخی  )دوره متوسطه دوم( 1الکتریکی در فیزیک 

  .اي و کار و دانش است دروس رشته فنی و حرفه

  

  پژوه در بعد مهارت توسعه مهارتهاي یادگیري مداوم در معلمان درس -3جدول 

  نشانگر  مولفه  مقوله

  مهارت

  توانایی حل مساله 

  .به شناخت کاملی از ابعاد مسأله دست یافتیم

  .هاي متفاوتی براي پاسخ به مسائل وجود داشت روش

  .هاي مختلف را بررسی و تجزیه و تحلیل کردیم پاسخ

  داشتن سواد اطالعاتی 

براي اولین بار از کلمات کلیدي براي جستجو استفاده 

  .کردم

  .را یاد گرفتم.... افزار  کار با نرمنحوه 

  .اطالعات و منابع نامناسب را کنار گذاشتیم

  توانایی تفکر منطقی و انتقادي 

  .مشاهدات به صورت دقیق و منتقدانه ثبت شد

ایجاد ... پس از بررسی پیشنهادات گروه، تغییراتی 

  .کردم

  .بسیاري از انتقادها بجا و کاربردي بود
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  ارتباطی داشتن مهارت هاي 

  .برداشت من از کار گروهی تغییر کرد

  .رفته بهتر شد تعامل مان در گروه رفته

  .بخش بود در کنار هم بودن برایمان لذت

  .ارتباط موثرتري داشتم

  هاي معلمی مهارت 

  .بسیاري از نواقص کارم را شناختم

  .روشهاي آموزشی جدیدي یاد گرفتم

  .ارتباط موثرتري داشتم

  

  پژوه در بعد نگرش توسعه مهارتهاي یادگیري مداوم در معلمان درس -4جدول 

  نشانگر  مولفه  مقوله

  نگرش

  نگرش مثبت به یادگیري

یادگیري مطالب و روشهاي جدید آموزش برایم 

  .بخش بود لذت

  ...نسبت به مفاهیم دیگر هم کنجکاو شدنم که آیا 

  نگرش مثبت به شغل معلمی

بسیار لذت بردم و احساس از تدریس موفق این مفهوم 

  .شایستگی کردم

سر کالس و در بین همکاران اعتماد به نفس بیشتري 

  .پیدا کردم

  

  گیرينتیجه .6

 4تا  2پژوهی که در جداول  تحلیل تجارب معلمان از انجام درسدسته بندي اطالعات به دست آمده در 

دهد که  کند، نشان می هاي یک یادگیرنده مداوم را بیان می که ویژگی 1نشان داده شده و مقایسه آن با جدول 

یافته هاي به دست آمده از اظهارات به بیان دیگر . اشتراك بسیار باالیی بین کدهاي هر دو گروه جدول وجود دارد

هاي خود و  پژوهی دانش فرد را در زمینه هاي شناخت توانایی انجام درس: معلمان حاوي اطالعات زیر است

پژوهی سبب  درس. یابی به اطالعات توسعه داده است هاي تدریس و دست ن محتواي آموزشی و روشهمچنی

آموزان   مساله، تفکر منطقی و انتقادي، و ارتباط موثر با همکاران و دانش یابی و حل کسب و یا افزایش توانایی مساله

جکاوي و خطرپذیري، و در کل پژوهی حس مفید بودن، جدیت و پشتکار، کن همچنین انجام درس. شده است

پژوهی به طور ضمنی سبب تقویت  توان چنین نتیجه گرفت درس می که .اعتماد به نفس آنان را باال برده است

براي به عنوان یک ابزار پژوهی  که درس شود پیشنهاد میبنابراین . هاي الزم براي یادگیري مداوم شده است مهارت

  .آنان مورد توجه ویژه قرار گیرددر جهت ارتقاي مهارت هاي تبدیل معلمان به یادگیرندگان مداوم 
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  نقش سازمان هاي مردم نهاد در آموزش مداوم      

  

  3حبعلی دهمرده،2مسعود خنجرخانی ،1آرزو زراعتگر دویم

  

  چکیده

در این تحقیق روش .پژوهش بررسی نقش سازمان هاي مردم نهاد در آموزش مداوم استاصلی این هدف       

انسان امروزي با حجم انبوهی از اطالعات .می باشد ،از نوع روش هاي تحقیقی کیفیاستنتاجی-وهش تحلیلیپژ

ی ها موجب ناپایدار شدن ــافزایش اطالعات و تغییرات و دگرگون. ات و بقاء مواجه استـمورد نیاز براي ادامه حی

ته هاي دانش و اطالعات دوره مشخصی از زندگی با ت و در این شرایط دیگر تکیه بر انباشــاطالعات شده اس

عنوان دوره آموزش رسمی براي گذراندن مابقی عمر کافی نیست و در صورت نبود یادگیري مداوم داده هاي 

در چنین محیطی در کنار نظام رسمی آموزش براي فراتر رفتن دانش از گهواره . واهد شدـموجود به روز رسانی نخ

است ) سمن(یکی از این سازمان هاي غیر رسمی سازمان مردم نهاد . مان هاي غیر رسمی استتا گور نیاز به ساز

  . و در ضمن غیر انتفاعی بودن در خدمت مردم هستند. که مستقل از دولت و به صورت داوطلبانه کار می کند

  

  آموزش مداوم، سازمان هاي غیر رسمی، سازمان هاي مردم نهاد   :واژه هاي کلیدي
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 :مقدمه

 مینۀز که ستند ه میدمر يهاارزش حاکمیت با طتباار در جامعۀمدنی یقدمصا از یکی ،لتیدوغیر يهانمازسا

 نچو ريموا در کمک با نندامیتو و کنند می همافر جتماعیا مختلف رموا اداره در را دممر بیشتر کترمشا

 کترمشا مینۀز ها نمازسا ینا. باشند شتهدا نقش عمومی رموا اداره در ها فعالیت يپیگیر و اجرا اري،سیاستگذ

 زويبا ر،همکا ،منتقد مانند مختلفی ينقشها با و میکنند تسهیل جامعه مدیریت در را ننخبگا یافتهنمازسا

 و دعتماا جلب با وهعال به. کنند خدمت هارکشو توسعۀ برنامه مؤثر ايجرا به نندامیتو زرسبا و شریک ،ییاجرا

 دوش از را سنگینی ربا و نددازمیپر جتماعیا يهاهگر دنگشو به لمللیابین و ملی سطح در میدمر يکمکها

 و مسائل شناخت با طتباار در ها ينمنداتو سطح دنباالبر موجب لتیدوغیر يهانمازسا. ندداربرمی ها لتدو

 ادفرا ،  ی هوگررکا.  میشوند جامعه در قتونیمه و قتموتما لشتغاا دیجاا و منطقی يهارهکارا ئهارا و تمشکال

 فرهنگ تقویت زمینهساز مسئله ینا و میکنند تجربه را کتیرمشا مدیریت و شجودخو لتیِدوغیر يهانمازسا در

 ها نمازسا ینا مثبت يهاشتال.  دشو می رکشو در کوچک مشاغل اداره و دیجاا ايبر وري،بادخو و شتغالیداخو

 توجه جلب انمیز با هم را لمللیا بین ينسهااکنفر موفقیت انمیز که ستا هشد موجب نجها سطح در

  ) 332:1379 صفایی،.  ( بزنند محک آن رکارستود تموضوعا به لتیدوغیريهانمازسا

 اداره مقامات ،مسئوالن ،مصوب ن ومدو حقوقی ساختار ،اساسنامه داراي نهاد مردم هاى سازمان اینکه به توجه با

 اى نقطه در کنند مى تبعیت مشخصی هاى رویه و مقررات از و هستند غیره و وابسته ،اصلی از اعم اعضا ،کننده

 سازمان با مقایسه در.  کنند تبعیت هم کشور یک عام الزامات از اى  گونه به است ممکن ،اند رسیده ثبت به که

 بر چشمگیري میزان به غیررسمی جنبه و معموالً دارند ترى منعطف سازمانی رفتار ،دولتی یا خصوصی هاى

 ،شود تر مشکل ها سازمان این درباره علمی داوري گردیده سبب که آنچه. افکند مى سایه شان رسمى سازمان

 ها آن رابطه ،فعالیت هاى انگیزه ،اعضا ترکیب ،حقوقی موقعیت ،اجتماعی ساختار نظر از مؤسسات گونه این تنوع

 ،مالی منابع ، ها آن سیاسی ساختار ،حکومتی نهادهاي و دولت با ها آن رابطه ،مختلف هاى گروه و جامعه با

 ).50-54، ص 1383مقیمی، ( هاست آن جاري امور نانوشته و واقعی گردش

 

  :مبانی نظري

. یادگیري در انسان فرایندي روانشناختی و فطري است که در تمام سنین و زمان ها و مکان ها روي می دهد

گستره این فرایند شامل ساده ترین کارها تا پیچیده ترین آنهاست و به صورت عمدي و غیر عمدي سازمان یافته 

 یاد می شود "دگیري مادام العمر آموزش مداوم یا یا "د که ازین فرایند تحت عنوان یا بدون سازمان روي می ده

 .)42، ص 1387، کریمی(
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بدین جهت به منظور تجهیز نیروي انسانی سازمان و بهسازي و بهره گیري هرچه موثرتر از این نیرو، بی شک 

شریعتمداري، (سازمان به شمار می رود آموزش یکی از مهمترین و موثرترین تدابیر و عوامل براي بهبود امور

یادگیري مداوم یک اصل سازمان یافته چند بعدي است که جنبه عمودي آن شامل،فرایند ).55، ص 1382

در . یادگیري از تولد تا مرگ است و جنبه افقی آن که کل گستره ي زندگی فردي و اجتماعی را در بر می گیرد

در پیشبرد یادگیري رسمی،آزاد و غیر رسمی  ن دهی براي مشارکتواقع، یادگیري مداوم اصل اساسی سازما

  . )65همان منبع،ص (است

آموزش، به هر نوع آموزشی اطالق می شود که به صورت مستمر و در قالب آموزش و پرورش رسمی یا غیر رسمی 

حسینی (بزرگساالن است، نوجوانان و این نوع آموزش در برگیرنده همه ي انسانها از جمله، کودکان.ارایه می شود

  .  )42،ص 1375نسبی،

همه ي ما باید به این واقعیت توجه داشته باشیم که ما انسان هایی هستیم که طبق نظر اغلب متخصصان تعلیم و 

این توانایی است که با استفاده ازتنها تربیت، نسبت به سایر موجودات از ظرفیت یادگیري باالتري برخورداریم و

بنابراین هر یک از ما براي .یافتا شده، به کمال واقعی دست خواهیم بالقوه ي بی شمارمان شکوفاستعدادهاي 

تداوم حیات خود، داشتن زندگی پویایی همراه با تعامل روانی و دستیابی به کمال، باید به طور مداوم به دانش 

   . )16، ص 1989کروپلی، (جدیدي به دست آوریم خود وسعت بخشیم و مهارت هاي 

   

اگرچه ایده یادگیري مادام العمر در سال هاي اخیر مورد توجه و حمایت زیادي قرار گرفته است اما همانطور که 

. واترسون از النگ ورث نقل می کند مطرح شدن ایده ي یادگیري مادام العمر به هزاران سال پیش باز می گردد

ابتداي خلقت تا پایان آن براي تمام نوع بشر همه ي  از: عالوه بر این در قرن سوم قبل از میالد کمنیوس نوشت 

اصول آموزش مداوم که مطابق با نظر یونسکو یک برنامه درسی را تشکیل می دهد عبارتند . دنیا یک مدرسه است

    :از 

  در ) 1378(یونسکو.این نوع یادگیري، تسلط پیدا کردن با ابزار هاي دانش است:یادگیري براي زیستن

صل معتقد است آموزش هاي اولیه باید ابزار،مفاهیم و دانشی را که پیشرفت هاي علمی و باره ي این ا

  .    عصر حاضر فراهم کرده اند،در دسترس همه ي افراد قرار دهند) دانشمندان(الگوهاي 

 این اصل یادگیري تاکید دارد، انسان ها نیازمند آنند که توانایی رویارویی با : یادگیري براي انجام دادن

موقعیت هاي مختلف و اغلب غیرقابل پیش بینی و توانایی کار کردن در فعالیت هاي گروهی را کسب 

یونسکو در خصوص این اصل، به این موضوع اشاره داردکه در صنعت ، رشد دانش و اطالعات به .کنند

بر مهارت هاي شغلی بیشتر،به امل موثر در سیستم هاي تولید، باعث می شود که به جاي تاکید عنوان ع
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به همین دلیل، کارفرمایان به دنبال صالحیت هاي منحصر به .صالحیت هاي شخصی اهمیت داده شود

قبول فردي هستند که آمیزه اي از مهارت هاي شغلی و مهارت هایی مانند کار گروهی، ابتکار و آمادگی 

                                        )1376یونسکو،(مخاطرات است

 به . این اصل با رشد استقالل،توانایی تفکر منطقی و مهارت در بحث مربوط استیادگیري براي بودن

اصل یادگیري . طوري که افراد بتوانند به بهترین شیوه،با موقعیت هاي مختلف زندگیشان روبرو شوند

بر توسعه ي انسانی ناشی از آگاهی نسبت به خود و روابط خود با سایر افراد مبتنی است براي بودن 

   .                                                                                              )16،ص 2001واترسون،(

 ن اصل معتقد است،بدیهی است در توضیح ای) 1376(یونسکو: یادگیري چگونه زندگی کردن با دیگران

براي شناخت دیگران ،شخص ابتدا باید خود را بشناسد و تنها در این صورت قادر خواهد بود خود را به 

  .                                                جاي دیگران قرار دهد و واکنش هاي آن ها را درك کند

ا از سایر نهاد هاي دیگر به پایان رسیده است زیرا با افزایش فزاینده امروزه دوران کار به شیوه ي انفرادي و مجز

به . مطالبات شهروندان از دولت ها دیگر امکان ارائه همه کار ها و خدمات به تنهایی توسط دولت میسر نیست

همین دلیل در سال هاي اخیر در اثر شکست دولت ها در ارائه خدمات کافی و مناسب، حمایت و عالقه به 

بر این اساس در اکثر کشورهاي نهاد هاي مدنی به منظور تکمیل . سازمان هاي غیر دولتی افزایش یافته است

اگرچه سازمان هاي مردم نهاد در سراسر تاریخ   و تالش هاي توسعه اي و خدماتی دولت ها تاسیس می شوند

اسلوب سمن ها با یکدیگر .ه یافته اندوجود داشته اند اما امروزه بسیار دیده می شوند و در دو قرن اخیر توسع

. برخی از آن ها عامل نفوذي و البی گري هستند اما بعضی برنامه ها وفعالیت ها را مدنظر دارند. متفاوت است

سازمان هاي فقر زدایی، سازمان عفو بین الملل، سازمان محیط زیست، سازمان : انواع سازمان هاي مردم نهاد 

                                                                              ...صلیب سرخ جهانی و 

 

اند که  در حال حاضر، چه طرفداران اقتصاد متمرکز دولتی و چه طرفداران شیفته لیبرالیسم اقتصادي، پذیرفته

مهدیزاده، (نمیبردراه به جایی « مشارکت دموکراتیک»و بدون « دولت کارآمد و مسئول »توسعه بدون وجود 

در زمینه مشارکت شهروندان اگر چه نهادها و تشکلهاي مختلف وجود دارد ولی مهمترین و  ).53، 1380

که . گیري از مشارکت فعال و همه جانبه مردم در روند توسعه، سازمانهاي مردم نهاد هستند اصلیترین شیوه بهره

 )1384رضوانی، (در اداره جامعه نقش دارند) عمومی(و دولت ) بازار(بعنوان بخش سوم در کنار بخش خصوصی 

رشد سریع سازمانهاي مردم نهاد بیانگر روند فزاینده ابراز عقاید و مشارکت جمعی است، از عواملی که موجب رشد 

حال توسعه و حتی توسعه یافته رسازمانهاي مردم نهاد شده است عملکرد ضعیف بخش دولتی در کشورهاي د
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گیري تشکلها و سازمانهاي مؤثرتر براي ارائه خدمات گردیده است که در  کرد منجر به شکلاست، این ضعف علم

  .این زمینه سازمانهاي مردم نهاد در پایش آسیبهاي اجتماعی و مدیریتی بسیار موفق بوده است

 ستد به  که هستند هایینمازسا لتیدوغیر يهانمازسامتحد،  ملل نمازسا جتماعیا -ديقتصاا رايتعبیرشو به

 در کلیربطو) . 361،ص 1380هریسی نژاد،( باشند هنشد دیجاا لتیدو بین  ينامهها فقتامو طریق از یا و لتدو

 لستقالا به تمایل و دنبو نتفاعیاغیر و لتیدوغیر  ،ها نمازسا ینا هعمد یژگیو سه متحد ملل نمازسا دسناا

 ،ها جمعیت به لتیدوغیر يهانمازسا هم پاارو رايشو نظر از ،)283،ص 1380بزرگمهري،(   ستا ريمختا دخوو

 ستانهدو ننساا افهدا با و طلبی منفعت قصد ونبد ،لتدو از لستقالا با که دمیشو قطالا هاییوهگر یا ها جنبش

 و مذهبی ،علمی ،سیاسی ري،تجا ،فرهنگی ،جتماعیا ،شغلی مسائل نهمچو خاصی منافع از عفاد رمنظو به فقط

  ،)175،ص 1380قشقایی،(ندا هیددگر تشکیل هغیر

سازمان هاي مردم نهاد به دلیل ارتباط تنگاتنگ با آحاد مختلف مردم و جلب اعتماد آنان می توانند در کنار دولت 

این اصل کلی و مشترك تمامی مراکز غیر دولتی همیاري مردم . به عنوان بازوان اجرایی و یا فکري فعالیت کنند

به همین جهت این . ار و متوازن و در نهایت ایجاد یک جامعه مدنی مترقی استدر جهت دستیابی به توسعه پاید

چرا که آنان در قالب . سازمان ها در مجامع بین المللی به عنوان یکی از ابزار هاي پنجگانه به شمار می روند

ی را براي خدمت تشکل هاي خودجوش مردمینمود پیدا کرده و می توانند با بسیج امکانات، نیروها و توان اجتماع

 )Department of Womens Affairs,1998(به توسعه و سازندگی جامعه تقویت کنند

 مسو بخش در جتماعیا معلو متخصصین تحقیق جامعترینکه به عنوان) 1990( هاپکینز نجا هنشگادا مطالعۀ در

 نمازسا یک تعریف ینا طبق. ستا هشد یهارا نتفاعیاغیر بخش عملیاتی - ريساختا تعریف د،میشو بمحسو

 لستقالا و نیداگردخو، )شدن تثبیت و ینهدنها(یافتگی نمازسا: ستا یرز حشر به يیژگیهاو پنج داراي لتیدوغیر

 و فعالیت حسب بر لتیدوغیر يهانمازسا ح،طر ینا در.بودن نتفاعیاغیر ، دنبو طلبانهداو، دنبو لتیدوغیر ،

 يفعالیتها شامل آن وهگر لیناو که نده اشد تقسیم وهیرگرز چند و صلیا وهگر دوازده به د،خو ريکازةحو

 و فرهنگی يفعالیتها:  یک وهگر: ستا یرز حشر به مجموعه یرز سه داراي دخو و ستا تفریحی و فرهنگی

 شامل نیز هنروفرهنگ بخش هنر،و  ۀ مجموع یرز. ستا تتفریحا سایر و ها ورزش فرهنگ: شامل که تفریحی

 ،تجسمیيهنرها زي،سا فیلم ،ها نامهروز ت،مجال ،کتبرنتشاا ت،تباطاار و ها سانهر مانند ی فعالیتهائ

  )124،ص 1380سعید،(انجمن هاي ادبی و موزه هاست  و موسیقی ،نمایشیيهنرها
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  :ها پیشینهمرور 

قانون در "شرکت هاي غیر انتفاعی"در ایران براي اولین بار به سازو کارهاي غیر دولتی و غیر انتفاعی با عنوان

،ص 1373حجتی اشرفی،غالمرضا،( ش آن دوباره تعریف گردیده است 1337تجارت توجه شده و در متمم سال 

195(  

این نوع آموزش، .آموزش مداوم داراي جامعیتی است که کلیه اجزا و عناصر آموزشی و پرورشی را در بر می گیرد

جامع بر مبناي آن ایجاد می شود،لذا باید نظام آموزشی خاصی نیست، بلکه بسترس است که هر طرح آموزشی 

  )19،ص 1373ابراهیم زاده،(جزاي تشکیل دهنده نظام تربیتی باشدزمینه ساز پیشرفت و توسعه هر یک از ا

   ستوما. میکنند عمل ايتوسعه يفعالیتها نمجریا انعنو به ،لتدو مکمل نقش در لتیدوغیر يهانمازسا

 بر بیشتر  یۀارا يجا به لتدو نقشو میبرند بیناز را عمومی) 1992 تخدما ءخال ها نمازسا ینا که ستا معتقد(

 ظاهر گر حمایت يهادنها انعنو به ه،کنندحصالا نقشدر ها نمازسا تخدما ،ینا. دشو می متمرکز ي زنمندسااتو

 ننشا لتیدوغیر يهانمازسا رکا ،ضعیتو ینا در. میکنند سیاسی يگفتگوهابه دهايلعاا قفو کمک و شوند می

 هشد ذتخاا سیاست که دشو حاصل نطمیناا تا ،میکنند رکا نهاآ با که ستا ی مدمر عالقه ردمو تموضوعا دادن

 لتیدوغیر يهانمازسا م،سو ضعیتو در. ستا رگازسا دممر يستههااخو و ندگیز قعیوا یطاشر با لتدو توسط

 به لتدو حفظ و جتماعیا انناظر انعنو به فعالیت طریق از را ظیفهو ینا نهاآ. نمایند مخالفت لتدو با نندامیتو

 هائیوهگراز رشکاآ حمایت یا و لتدو با گفتگو مانند مختلفی يهاروش با فهد ینا. هندد می منجاا پاسخگویی

 lekorwe) میگیرند ارقر تعقیب تحت لتدو د،میشو لنباد. يسیاستها با مخالفت مهنگا که

&mpabanga,2007,p:5).  

 با ستا زمال ... و تیوبیتفا ،جمعی يهارکا به بیتوجهی و عملی و ينظر رموا در تمرکز ساساًا یگرد يسو از

 لتاعد و آزادي اريبرقر با و جتماعیا قحقو به دادن همیتا و زيسا هددمی شاعها را ريمحودخو ، فرهنگ

 دهماآ ،هستند جتماعیا-  فرهنگی يگرگونیهاد يهگشارا که میدمر يتشکلها تولد ايبر را جامعه ،جتماعیا

 شدر به رو حرکت با و ندر دا هعهد بر را مذهبی و ملی يسنتها بین پیوند عظیم سالتر ها تشکل ینا. دنمو

  ).58،ص 1380اعرابی،(می کنند دیجاا جامعه مختلف يقشرها بین را فرهنگیو ملی تحدو د،خو

 د،میشو دیجاا لتیدوغیر يهانمازسا يفعالیتها ثرا در که تیاتغییر به مختلف معاجو که ستا داده ننشا تجربه

 رکشو توسعۀ جهتدر نهاآ يهاشتال بر مستقیماً ها نمازسا ینا که لیلد ینا به هم ها لتدو. هستند عالقمند

  0(Drucker,1990) ندارمیگذ امحترا ،مؤثرند
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در )60، ص 1386فارسی، فرهنگستان زبان و ادب (اصطالح سازمان هاي غیر دولتی یا سازمان هاي مردم نهاد 

مرکز پژوهش هاي مجلس ( برگیرنده طیف وسیعی از سازوکارهاي دولتی با اشکال و انواع متعدد و متفاوتی است

 ).3، ص 1383شوراي اسالمی، 

  

  :یافته ها

طبق . در این مقاله، ابزار جمع آوري اطالعات پیرامون ادبیات و مبانی نظري از راه مطالعه کتابخانه اي انجام شد

باید به دست  تعلیم و تربیتگیري درباره  پذیرش دموکراسی و کثرتگرایی ایجاب میکند که تصمیمنظر مهدیزاده 

اند، و این اصل میباید بر عدالت، آزادي و حق انتخاب شهروندان  همه کسانی انجام گیرد که در آن موثر و ذینفع

ي  به عهده آموزش و پرورشاز اختیارات و امکانات  براي تحقق این امر الزم است که بخش مهمی. استوار گردد

، شوراهاي محلی و تشکلهاي حرفهاي و غیر انتفاعی و مانند آنها (NGO)نهادهاي محلی، نهادهاي غیردولتی

سازمان هاي مردم نهاد مکمل سازمان هاي آموزشی رسمی هستند به عنوان مثال کالس هاي  .واگذار شود

سازمان محیط زیست تالش براي محیطی .ورزشی مکمل آموزش تربیت بدنی در نهاد هاي رسمی آموزشی است

تا کالس هاي سالم و پاکیزه دارد و این تالش باید مداومت داشته باشد،از این جهت نیاز به آموزش مداوم است 

  .ورزشی مکمل باشد و سازمان هاي محیط زیست تالشش بی ثمر نباشد
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مداوم آموزش

نشانگرها

یادگیری برای 

زندگی  چگونه

کردن با دیگران

مشارکت و مسولیت  

پذیري،جلب مشارکت  

وعضویت

یادگیری 
بودنبرای 

آزادي خالقیت،  

خودجوشی

براي  یادگیري

انجام دادن

برنامه و فعالیت هاي  

مشخص،هویت و  

شخصیت مستقل

یادگیري 

براي زیستن

هدف و تعهد مشترك،  

قانون مندي

ها سمن
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  :نتیجه گیري

مبدا تکامل اجتماعی در هر دوره و زمان، و منشا بلوغ فکري و مدرن  (life long education) مداوم آموزش 

ویزگی (و ویژگی هاي سمن ها یافته هابا توجه به . شدن و سرانجام ظهور و پرورش خالقیت و نوآوري ها می باشد

هاي سمن ها خودجوشی،هدف و تعهد مشترك،قانونمندي،برنامه و فعالیــت هاي مشخص،جلب مشارکت و 

سمن ها به عنوان سازمان  ،)عضویت،هویت و شخصیت مستقل،آزادي خالقیت،مشارکت و مسولیت پذیري است 

اي براي  سمن ها می توانند عرصه.در نظر گرفته می شوند غیر دولتی کلیدي براي رشد و توسعه یادگیري مداوم

ر آموزش را به خود افراد بسپارد و هایی تشکیل دهیم که کا NGOما می توانیم  .یادگیري مداوم فراهم کنند

  .تالشهاي آموزشی را در نهاد هاي رسمی تکمیل و تسهیل کند

  

  :منابع

  :فارسی

  نشر دانشگاه پیام نور:بزرگساالن تهران، آموزش 1373ابراهیم زاده، عیسی،

مجموعه مقاالت نقش و جایگاه سازمان هاي  سازمان هاي غیر دولتی مشارکت مردمی و توسعه پایدار، 1380اعرابی،آذر،

  غیر دولتی در عرصه فعالیت هاي ملی و بین المللی،وزارت کشور،دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی

ازمان هاي غیر دولتی،مجموعه مقاالت نقش و جایگاه سازمان هاي غیر دولتی در ،یونسکو و س1380بزرگمهري،مجید،

  عرصه فعالیت هاي ملی و بین المللی،وزارت کشور،دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی

  ،فرهنگ واژه ها ،تعاریف و اصطالحات تعلیم و تربیت انتشارات احراز ،تبریز)42،ص 1375(حسینی نسبی،سید داوود، 

،نقش سازمان هاي غیردولتی زنان در اداره امور کشور، مجموعه مقاالت نقش و جایگاه سازمان هاي 1380قشقایی،فرشته،

  .غیر دولتی در عرصه فعالیت هاي ملی و بین المللی،وزارت کشور،دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی

شارات سازمان مطالعهو تدوین کتب علوم انسانی ،ان21،یادگیري مادام العمررویکرد دانشگاه در قرن 1375کریمی،صدیقه، 

  )سمت(دانشگاه اصفهان

  مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران،فراندیش:،کارآفرینی در سازمان هاي دولتی ،تهران1385مقیمی،سیدمحمد،

 در دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت کشور،.،بررسی وضع موجود تشکل هاي غیر دولتی ایران1380نمازي،باقر،

مجموعه مقاالت نقش و جایگاه سازمان هاي غیر دولتی در عرصه فعالیت هاي ملی و بین المللی،وزارت کشور،دفتر 

  .مطالعات و تحقیقات سیاسی
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،گزارش نهایی پنجمین کنفرانس بین المللی آموزش بزرگساالن،ترجمه دفتر همکاري هاي علمی بین المللی 1376یونسکو،

  .هاي علمی بین المللی ایران ایران،انتشارات دفتر همکاري

انتشارات موسسه پژوهش و : ، بیانیه جهانی آموزش عالی براي قرن آینده، ترجمه حمید جاودانی، تهران1378یونسکو،

  .برنامه ریزي آموزش عالی

،جایگاه سازمان هاي غیردولتی در نظامسازمان ملل متحد ، مجموعه مقاالت نقش 1380هریسی نژاد،کمال الدین،

یگاه سازمان هاي غیر دولتی در عرصه فعالیت هاي ملی و بین المللی،وزارت کشور،دفتر مطالعات و تحقیقات و جا

 .سیاسی
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  بررسی نقش سواد اطالعاتی در یادگیري مادام العمردانشجویان

  3؛ سهیال غالمی هره دشتی2زاده قوام  ؛ زهرا تقی1کبري احمدوند 

  چکیده

هاي مختلف زندگی و به طور اخص در  ات و ارتباطات و نفوذ آن در جنبههاي اطالع همگام با گسترش فناوري

. مدار امروز شده است در جامعه دانش هاي اطالعاتی، الزمه بقا مهارتآموزش عالی، برخورداري دانشجویان از 

که با استفاده از روش . باشد می بررسی نقش سواد اطالعاتی در یادگیري مادام العمردانشجویانهدف این پژوهش،

ات گوناگون سواداطالعاتی یعنی  توانمندي، دستیابی، ارزیابی واستفاده از اطالع.تحلیلی انجام شده است - توصیفی

هدف غایی هر برنامه سواد اطالعاتی، نه تنها آموزش، بلکه تبدیل . که همان محور یادگیري موفقیت آمیز است

یادگیري سواد  و .هاي یادگیري مادام العمر در او است تقویت مهارت آموزش گیرنده به یک یادگیري فعال و

  .سازد مند می از تجربیات و عمل قدرتاي  اطالعاتی به صورت مادام العمر، دانشجو را در چرخه

 سواد اطالعاتی، یادگیري مادام العمر، دانشجویان:کلمات کلیدي

  مقدمه 

در جامعه اطالعاتی و عصر اطالعات، سواد اطالعاتی به عنوان عنصر کلیدي براي توسعه توانمندیهاي عمومی    

ضروري و حیاتی است و باید آموزش الزم به  امري اطالعاتی سواد به نیل و دستیابی لذا   شهروندان است

 یادگیرندگان به و شود داده پاسخ کارآمد و معتبر و موثق منابع به دستیابی در آنها نیاز   شهروندان داده شود تا

  .گردند تبدیل مستقل

سواد . نیازهاي گام نهادن در وراي عصر اطالعات مطرح استترین پیش سواد اطالعاتی به عنوان یکی از مهم

هاي تشخیص نیاز به اطالعات، تعیین اطالعاتی به عنوان یک نیاز و ضرورت در عصر اطالعات افراد را به توانمندي

سواد فرد با). 1385بروس،(کندهاي اطالعاتی، ارزیابی و استفادة مؤثر و مسئوالنه از اطالعات تجهیز می نیازمندي

                                                           
  kobraahmadvand1393@gmail.comو تربیت، دانشگاه خوارزمی تهران دانشجوي دکتري فلسفه تعلیم.١

  )نویسنده مسئول(

  z.ghavam2010@yahoo.comکارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر.2

  sgholami65@gmail.comتعلیم و تربیت، دانشگاه خوارزمی تهرانکارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه . ٣
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هاي پژوهش و ارزیابی نتایج برخوردار است و بندي پرسشرمولهاي انتقادي و تحلیل براي ف اطالعاتی از مهارت

. جو و دسترسی به طیف متنوعی از انواع اطالعات را دارا استو هاي جست براي دستیابی به نیازهاي خود، مهارت

آوري و برخی اي باسواد اطالعاتی، کتابداران، متخصصین فنها و دستیابی به جامعهبراي گسترش این توانمندي

سیاستمداران، نیاز به تدریس و آموزش سواد اطالعاتی و استانداردهاي اطالعاتی را مطرح و بر ضرورت مهیا 

بنابراین، داشتن سواد اطالعاتی ضرورتی غیرقابل اجتناب و . اندنمودن افراد براي یادگیري تمام عمر تأکید کرده

  ).1388مسرت، (حیاتی است

دهد تا براي رفع  ی است که این امکان را به فرد میبارز جامعه اطالعاتهاي  مشخصهسواد اطالعاتی یکی از 

ها را بررسی و  ها استفاده و آن نیازهاي اطالعاتی  خود بتواند به آسانی به اطالعات دسترسی پیدا کند، از آن

ا با کارآیی به هایی که دانش و اطالعات ر شود، چنین مهارت العات نامیده میکه عصر اط 21در قرن . ارزیابی کند

 ,Sarlak(اند ادهاي موفق بر دانش به شمار رفتهکند، معرف اقتص ابتکاري تبدیل می خدمات وکاالهاي نو و

سواد اطالعاتی اشاره به توانایی دسترسی واستفاده از طیف متنوعی از منابع اطالعات دارد تا یک نیاز . )2008

فتن، ارزیابی، و به تبع آن قرار دادن دانش در چرخه سواد اطالعاتی متضمن یا. اطالعاتی حل و فصل شود

  .)Nazari, 2006, 14(ارتباطات است

 ها به اهداف شخصی، اجتماعی و یابی آناساس براي اشخاص به منظور دست سواد اطالعاتی به عنوان پایه و

هاي سواد اطالعاتی براي همه افرادي که بخواهند یادگیري  مهارت. توصیف شده است اي و تحصیلی بیان و حرفه

. )UNESCO, 2008(آید داشته باشند یک ضرورت به حساب میمادام العمر داشته ودر جوامع دانشی حضور 

هاست، که به منظورشناسایی درست منابع اطالعاتی جهت دسترسی به منابع  اي از مهارت سواد اطالعاتی مجموعه

در واقع دانشجویان جهت توانمندسازي فردي خویش به سبب ماهیت . گردد ها اطالق می ه از آنوتوانایی استفاد

هاي الزم  ، نیازمند کسب مهارتارتباطی هاي اطالعاتی و ان با منابع اطالعاتی و تکنولوژيکار وارتباط گسترده آن

یادگیري مادام العمر دانشجویان  بنابراین، سواد اطالعاتی، کلیدي است براي. در زمینه سواد اطالعاتی هستند

  .است

به  نماید و آیند حمایتی مستمر تحریک مییادگیري مادام العمر، توسعه پتانسیل انسانی را از طریق یک فر

ها نیاز خواهند داشت وبا  دهد که در سراسر زندگی به آن ها، و فهمی را می افراد قدرت کسب دانش، مهارت

عبارت دیگر به . ز کلیه وظایف، شرایط و محیط، آن را به کار خواهند برداطمینان، خالقیت و لذت بردن ا

دهند و آن را تنها مختص یادگیري در زمان  ادگیري در طول زندگی فرد نسبت مییادگیري مادام العمر را، به ی

وزش ر، آنچه که در آمبنابراین یادگیري دانشجو محو. دانند شده در محیط کار نمیتحصیل و یا دانش کسب 

هایی جهت یادگیري خودشان هم در آموزش  ها و مهارت یت است، تجهیز دانشجویان به نگرشز اهمدانشگاهی حائ

هاي خیلی متنوعی  ه این موضوع که یادگیري در زمینهرسمی و هم بعد از فراغت از تحصیل است وایجاد نگرش ب

عه، محیط کار و خانواده اتفاق هاي علمی دانشگاهی و هم در جلسات غیر علمی، در جام هم در نشست

  ).Demirel, Coskun, 2009(افتد می
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هاي سواد اطالعاتی ویادگیري مادام العمر، گرایش به  به دلیل ایجاد پیوند میان مهارت اخیر، عمدتاً ي در دهه

که  اي داشته است؛ به طوري که این باور وجود دارد ام سطوح آموزشی، رشد قابل مالحظهسواد اطالعاتی درتم

ن علم، به خصوص دانشجویان بدون داشتن توانایی راهیابی هدفمند به دریاي پهناور اطالعات، پژوهندگا

براین دراین مقاله به بررسی نقش بنا. ست را خواهند یافتها ومراکزآموزش عالی به دشواري، مسیر در دانشگاه

  .شود ادام العمر دانشجویان پرداخته میسواد اطالعاتی در یادگیري م

  

  پژوهش روش

 روش در. است شده استفاده تحلیلی – توصیفی  روش از که است کیفی رویکرد با بنیادي نوع از پژوهش روش

 شود می داده  سامان اي گونه به آید می دست به وکتابها مدارك ، اسناد بررسی طریق از که اطالعاتی ، تحلیلی

 پژوهش، اصلی سواالت به پاسخگویی براي) 1376وهمکاران، سرمد(داد پاسخ پژوهشی پرسشهاي به بتوان که

 موضوع درباره مربوط مقاالت و مکتوب آثار(  منابع  از گیري بهره با و اسنادي روش به نیاز، مورد هاي داده

  . گیرد می قرار تحلیلی بررسی مورد و شود می آوري جمع)  تحقیق

 

  مبانی نظري 

نظام آموزشی هرجامعه کارکردهاي مختلفی . از گذشته شده است تر و یکم متفاوتآموزش در قرن بیست 

علمی  دامنه سواد از آموزش ابتدایی تا سواد اطالعاتی و سواد. دارد که یکی از کارکردها سواد آموزي است

سواد، مفهومی پویا و سواد .س تعریف یونسکو،سواد حق اساسی بشر و کلید یادگیري استبراسا. گسترده است

  .)1388، به نقل از عینی، United Nations 1999,.(ي مادام العمر استدینآآموزشی فر

، سواد به این انواع تقسیم رو از یک. ت متفاوتی تقسیم نمودهاي مختلف و به طبقا توان از جنبه سواد را می

 و حسن آبادي،ساالري (اي، سواد اجتماعی، سواد علمی، سواد اطالعاتی، وجزآن سواد خواندن، سواد رسانه. شود می

تماعی، سواد اي، سواد فناوري، سواد اج سوادرسانه :ندازاز روي دیگر، سوادهاي چندگانه عبارت). 99: 1383

این انواع چنان در هم تنیده ). 1388 ،به نقل از عینی ،Russell, 2004(اي محاسبه، سواد فرهنگی، سواد شبکه

بنابراین  .کاري مشکل است ،زي بین انواع سواد در جهان واقعها از یکدیگر و قرار دادن مر است که جدا نمودن آن

تر به  شرفتهترین حالت خود به معنی توانایی خواندن و نوشتن ودر حالت پی معانی گوناگونی دارد که در ساده سواد

  .براي رفع نیاز اطالعاتی است تحلیل، و استفاده از اطالعات معنی دسترسی، تجزیه و
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  اطالعاتیمفهوم سواد 

. هاي اطالعاتی پیدا شده است تحوالت و تغییرات سریع در فناوريسواد اطالعاتی مفهومی است که در نتیجه 

ها نیازمند است سواد اطالعاتی گفته  هایی که فرد به منظور ادامه حیات در جامعه اطالعاتی به آن به مهارت

افراد به کمک آن "شود که  هایی اطالق می سواد اطالعاتی به مجموعه توانمندي )1385طباطبایی،(شود می

توانند تشخیص دهند که چه موقع به اطالعات نیاز دارند و به جایابی، ارزیابی، و استفادة مؤثر از اطالعات مورد  می

  ).ALA, 2002( "نیاز مبادرت ورزند

یابی، سازماندهی، ارزیابی، و ، مهارت تشخیص، مکانسواد اطالعاتی شامل شناخت نیازهاي اطالعاتی خود

ها  این مهارت. دهدشکالتش مورد استفاده قرار میاستفاده مؤثر از اطالعات است که فرد براي حل مسائل و م

-به شمار می "فراگیري مادام العمر"نیاز مشارکت مؤثر در جامعۀ اطالعاتی و از جمله حقوق پایۀ افراد براي پیش

  ).1386رخ، پری(آید

گیرد یندي آموزشی که از طریق آن فرد یاد میآهایی که فرد آموخته یا به فرتواند به مهارتسواد اطالعاتی می

که در محیط پیچیده و در حال رشد سریع اطالعات، چگونه از اطالعات به طور مؤثر و کارآمد استفاده کند، 

ها است که مستلزم آن است افراد دریابند  اي از توانمندي سواد اطالعاتی مجموعه ).1386سیامک، (شوداطالق می

را داشته  ثر اطالعات مورد نیازیابی، ارزیابی و به کارگیري مؤ العات نیاز دارند و توانایی مکانکه چه موقع به اط

کتابخانه ترین تعارف از سواد اطالعاتی در دنیا، تعریفی است که انجمن  رین و قدیمیت یکی از پذیرفته. باشند

توانند اطالعات را تشخیص دهند، قادر به  افراد داراي سواد اطالعاتی می. تارائه کرده اس 1989آمریکا در سلب 

اي از اطالعات استفاده  القانهکنند، به طور خ عات هستند، اطالعات  را به طور مؤثر ارزشیابی میدسترسی به اطال

-Bangertدهند هاي اجتماعی فعال نشان می در مسئولیت تقلی هستند که خود راکنند و فراگیران مس می

Drowns  ,1993)  (.  

هایی  عصر اطالعات، به مجموعه توانمندياي ضروري براي گام نهادن در وادي  سواد اطالعاتی به عنوان توشه

ایابی، توانند تشخیص دهند که چه موقع به اطالعات نیاز دارند و به ج به کمک آن میشد که افراد  اطالق می

اند  اطالعاتی کسانی هستند که آموخته افراد باسواد. ورزند از اطالعات مورد نیاز مبادرت می ارزیابی و استفاده

واند اطالعات را یافت و ت میشود و چگونه  که اطالعات چگونه سازمان دهی می دانند چگونه یاد بگیرند، زیرا می

این افراد، همواره براي . کرد که دیگران نیز بتوانند از آنان بیاموزند اي از اطالعات استفاده توان به شیوه چگونه می

  .)(Bawden ,2006یادگیري مادام العمر مهیا هستند
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  ضرورت یادگیري سواد اطالعاتی

. گردداي نو و روشی متفاوت ابداع میمدار و متغیرکنونی هر لحظه دستگاهی جدید و نظریه اطالعات ي هدر جامع

ائه شود یا این که آموزش مربوطه ار ي هنتظار داشت که براي هر تغییر دورتوان اها نمییادگیري این نوآوريبراي 

، باید ها با این تغییراتها و تواناییبراي همخوانی فعالیت. هاي آموزشی مادام العمر شرکت کرد بتوان در دوره

-ف باال، سواد اطالعاتی امکان خودآموزي را فراهم میاساس تعریبر. بتوان به صورت خودمدار به یادگیري پرداخت

  .آورد و به عنوان پیش نیاز یادگیري مادام العمر باید مورد توجه قرار گیرد

توان به نقش سواد اطالعاتی ارائه نموده است، می) 1989(در تعریف زیر، که انجمن کتابداران ایاالت متحده 

  :فکري و رفتاري و نیز زندگی مستقل پی بردهاي  در ایجاد انگیزه و یادگیري مهارت

این توانمندى در مهارت فرد در تحلیل و اتخاذ . اي است براى توانمندى فردىسواد اطالعاتى وسیله

-سواد اطالعاتى به فرد توانایى بحث مى. شودتصمیمات محققانه و یا استقالل او در جستجوى حقیقت دیده مى

این مهارت نه تنها افراد را براى فراگیرى . آیدش لذت برده و به هیجان مىچنین فردى از جستجوى دان. بخشد

به عالوه . ها از موفقیت در تأمین نیازهاى اطالعاتى لذت ببرند شود آنکند، بلکه موجب میمادام العمر آماده مى

امۀ فراگیرى در دهند تشویقى براى ادجویى که این افراد براى کسب اطالعات انجام مىو ثمر بخش بودن جست

  ).1386پریرخ، (سراسر زندگیشان خواهد بود

  یادگیري مستمر: سواد اطالعاتی

  چگونگی  دانستن"  با  مترادف  اطالعاتی سواد است معتقد استرالیا کتابخانه  مدارس انجمن      

 هاي ازتوانمندي اي مجموعه را اطالعاتی سواد آمریکا ایاالت هاي کتابخانه انجمن  همچنین،  .است  "یادگیري

. شوند تبدیل متخصص از  مستقل جستجوگرانی به  تا دهد می آنها به را امکان  این  که داند می افراد شخصی

 اي مجموعه زیر  خود نوبه به  که  مستقل، یادگیري از اي مجموعه زیر  عنوان توان می را اطالعاتی سواد  بنابراین

  ).1شکل.(کند تبدیل باشد می العمر مادام  یادگیري از
  

   

   

 ),Bundy 2004 ( مستمر یادگیري با اطالعاتی سواد ارتباط .1شکل
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  :از است عبارت مستمر یادگیرنده مشخصات برخی فوق، شکل گرفتن نظر در با

  

    تحصیلی رشته یک حداقل در موجود منابع از آگاهی   •

  تحصیلی رشته یک حداقل در جستجو جهت نظر مورد هاي پرسش )کردن تنظیم( کردن بیان توانایی  •

  اطالعات از وسیعی طیف در اطالعات ومدیریت یابی،ارزیابی مکان توانایی  •

  ها رسانه انواع در شده استفاده اطالعات بازیابی قابلیت  •

  جداول و نمودار آمار، مکتوب، متون : مختلف هاي شکل در اطالعات رمزگشایی توانایی  •

  اطالعات انتقادي ارزیابی  •

 همه در و یادگیري، هاي محیط تمام در استفاده قابل و ها رشته همه مشترك وجه اطالعاتی سواد حقیقت، در

 با بیشتر که تحقیقاتی  گسترش و محتوا با انتقادي تعامل به سازد می قادر را افراد که باشد می آموزشی سطوح

  ).1387ازپریرخ نقل به,2004Bundy ( دارند خود یادگیري بر اي فزاینده کنترل و افراد، خود مدیریت

  

  هاي سواد اطالعاتی آیند کسب مهارتفر

ند که نهادهاي علمی و آموزشی ا تصادي و اجتماعی چنان شتاب گرفتهتغییرات علمی و فرهنگی و اق

امروزه،  .ها پاسخ دهند ها را با آموزش آن و سازمان توانند خود را با آن هماهنگ سازند و همه نیازهاي افراد نمی

محور و  نایی سازش با نیازهاي جامعه دانشهاي آموزشی دنیا براي غلبه بر مشکالت و تربیت نسلی که توا نظام

سواد اطالعاتی یک . اند کسب قدرت الزم را داشته باشند، آموزش سواد اطالعاتی را در دستور کار خود قرار داده

ن یکی از ضروریات زیستن در جامعه اطالعاتی و به عنوان مهارت براي استفاده از اطالعات است که فراگیري آ

چنین فردي . انایی می بخشدسواد اطالعاتی به فرد تو. یکی از حقوق پایه شهروندان جامعه اطالعاتی مطرح است

راي فراگیري مادام العمرآماده این مهارت نه تنها افراد را ب. آید جوي دانش لذت برده و به هیجان میو از جست

 ).1389پریرخ و دیگران،(ها از موفقیت در تامین نیازهاي اطالعاتی لذت ببرند شود آن کند، بلکه موجب می می

هاي  پس باید یکی از اهداف اصلی سیاست. هاي ضروري جامعه اطالعاتی سواد اطالعاتی است یکی از مهارت

مدار آینده  معه دانشساز جا دانشجویانی پرورش یابند که زمینهآموزش عالی باشد تا از این رو 

  ).1388عینی،(هستند

سواد اطالعاتی به عنوان . یادگیري مادام العمرو تفکر انتقادي: سواد اطالعاتی دو مطلب وجود دارد ي درباره

پریرخ (سواد اطالعاتی پیش نیاز یادگیري مادام العمر است یکی از اجزاي یادگیري مادام العمر مطرح است و اساساً

هایی است که فرد باسواد اطالعاتی از آن  فکر انتقادي یکی از مجموعه مهارتهمچنین ت ).1383و عباسی،

  .به همین دلیل به  مفهوم یادگیري مادام العمر و تفکر انتقادي  پرداخته خواهد شد. برخوردار است
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  یادگیري مادام العمر

اگرچه این قابلیت همواره در طول . فلسفه یادگیري، در سرتاسر زندگی انسان و انجام هر کاري وجود دارد

 اوایل قرن بیستم، تغییر و. شد تري نسبت به کار برد آن احساس میتاریخ وجود داشته، اما در گذشته نیاز کم

شرایط این . اي به زندگی انسان بخشیده وشرایط جدیدي را به وجود آورده است تحوالت سریع جهانی، چهره تازه

هاي ازپیش تعیین شده براي مقابله با  استراتژي هاي سنتی و وان با تصورات، شیوهت بیانگر آن است که دیگر نمی

  .) ,2004Esfahani(ابعاد مختلف زندگی ، مبارزه نمود مشکالت حاصل از روند رشد علم و فناوري و تغییر در 

یادگیري مادام العمر مترادف نوینی براي یادگیري است ودستاورد رشد تصاعدي اطالعات 

ي مادام یند یادگیرآهاي یادگیري در زندگی در فرا ها، عالیق و فرصت توسعه دانش، مهارت ).2007Brahmi(است

یادگیري مادام العمر دربرگیرنده فرآیند یادگیري از گهواره تا گور بدون تحمیل . شود العمر توسط افراد حفظ می

ون مربوط  به یادگیري مادام العمر این واژه براماي در مت).  ,2004Patterson(اجبار وبا میل وعالقه فردي است

را به معانی یادگیري چگونه آموختن، یادگیري در سراسر زندگی، یادگیري فارغ از انتخاب، یادگیري خود راهبر با 

  .) ,2007Brahmi(خودحمایتی، یادگیري بدون حد و مرز و سواد اطالعاتی به کار برد

دارد، یادگیري مادام العمر آرزوي مداوم یادگیري و  بیان می، )crowther(به نقل از) Demirel(دمیرل

ها و رفتارش را از نوبازبینی  ر این یادگیري، فرد رویکرد زندگی، ارزشد. پذیرفتن مسئولیت یادگیري فردي است

ت یادگیري مداوم، رشدي اس«نویسد در تعریفی از یادگیري مداوم می) 1981(گراس). Demirel,2009(کند می

ها و  کسب مهارتکند، یعنی فهم خویش وجهان و کند، تعیین می آن را خود شخص تعیین می که جهت

آموختن مداوم، . گذاري بر روي خود است تنها ثروت واقعی که فرد از کف نخواهد داد، سرمایه. هاي جدید توانایی

لذت ساختن و هاي تازه جهان،  آگاه شدن از برخی زیبایی، کار با اشیاء ، شعف و شور ي نحوه ،یعنی فرح وشادمانی

  .)1372فرجامی، (»چیزي به تنهایی یا با دیگران

افزون بر این، انسان جهان امروز باید بداند چرا به اطالعات و دانش نیاز دارد و چگونه از فناوري براي 

سهیم شدن در  افزایی و به عبارت دیگر، باید به صورت مداوم در پی دانش. دسترسی و استفاده از آن بهره گیرد

توان عصر نهضت یادگیري مادام العمر براي متحول  به همین دلیل، عصر حاضر را می. دروند تولید دانش باش

هاي  ، یکی از هدفدر چنین روشی. دانست "عصر ذهن"ها، ساختار ذهنی و دانش، ودر یک کلمه کردن آموخته

  ).1378میرحسینی و پریرخ،(استفاده از اطالعات باشدتواند تربیت افرادي توانمند در دسترسی و  نظام آموزشی می

به قول تافلر، در قرن بیست ویکم، بی سوادان کسانی نیستند که نمی توانند بخوانند با بنویسند، بلکه افرادي 

این امر موجب شده است که یادگیري و یادگیري مادام العمر . هستند که نمی توانند یاد بگیرند و بازآموزي کنند

به نقل از ، Bundy, 2001(توجه اندیشمندان در حوزه آموزش و پرورش در بسیاري از کشورها قرار گیرد کانون

  .)1387میرحسینی و پریرخ،
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اساسی را درقلمرو آموزش و  ي المللی یونسکو براي تغییر در قرن بیست ویکم، توجه به دو ایده کمیسیون بین

چهار رکن یادگیري، یعنی یادگیري براي دانستن، یادگیري براي  -1: پرورش بهجامعه جهانی توصیه کرده است

یادگیري مادام -2انجام دادن، یادگیري براي زندگی با یکدیگر وبراي زندگی با دیگران، و یادگیري براي زیستن 

هایی است که قابلیت انجام دادن  اساسی آموزش عالی، تربیت انسان فهد). 1387میرحسینی و پریرخ،(العمر

اند تکرار نکنند؛ یعنی تربیت افرادي  ها انجام داده باشند و فقط آنچه را که سایر نسلکارهاي جدید را داشته 

، شود ان عرضه میهایی  است که به جاي پذیرفتن هرچه به آن دومین هدف پرورش ذهن. خالق، مبتکر و مکتشف

  ).1388یعقوب پورنرگسی واکبري داریان،(بتوانند آن را نقد کنند و صحت آن را مورد سنجش قرار دهند

  تفکر انتقادي

مفاهیم .  معرفی کرده استانجمن کتابداران آمریکا تفکر انتقادي را به عنوان نخستین عنصر سواد اطالعاتی 

هاي   شود، در حقیقت بخشی از مهارت ی نیز تلقی میسواد اطالعات هاي بخشی از مهارت هایی که بعضاً و مهارت

  ).1386قیاسی،(ترین انواع تفکر، یعنی تفکر انتقادي است که یکی از مهم

انیس
4

گیري و  کند که مرکز توجه آن تصمیم ،تفکر انتقادي را به عنوان تفکر منطقی مستدلی تعریف می

تحلیل کند،  کند تا مباحث را دقیقاً فردي تالش میبه اعتقاد وي وقتی . قضاوت در مورد باورها اعمال است

: 1987انیس، (هاي معتبر برسد، تفکرش انتقادي خواهد بود گیري به نتیجه وجو کندو مدارك معتبرتري جست

76(.  

لیپ من
5

به عقیده وي تفکر ساده است، ولی تفکر . شود دي و تفکر انتقادي تمایز قائل می، بین تفکر عا

هاي عالی ذهن و داوري براساس شواهد ومدارك است؛ براین اساس،  یندآاست و مستلزم فرا تر یچیدهانتقادي پ

ي اعتبار یک منبع،  ها، مشاهده درباره آوري اطالعات، تحلیل پرسش بیان کردن مسائل، جمع مشخص کردن و

( دهند قادي رخ میانت هایی هستند که در تفکر گیري و بررسی نتایج، همه فعالیت نتیجه دهی اطالعات وسازمان

به نظر اوزبون).98: 1997لیپ من،
6

هاي تفکر، تحلیل و ترکیب اطالعات، شناسایی و  تفکر انتقادي، کاربرد مهارت 

هاي فراشناختی صورت  ها از طریق مهارت حل مسئله و ارزیابی آن میباشدو انجام هریک از این

  ).23: 2002اوزبورن،(گیرد می

کند  ه افکارخود و دیگران را بررسی میوال کردن، تجزیه و تحلیل و معنادادن بئسفرد داراي تفکر انتقادي با 

فرد با استفاده تفکر انتقادي به تحلیل اطالعات و تجارب و به یافتن راهکارهاي . گیرد و براساس آن تصمیم می

                                                           
4Ennis. 
5.Lipman 
6.Osbome 
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د و قدرت انتخاب یند، ممکن است چند راهکاربراي حل مسئله بیابآدر این فر. پردازد مناسب به حل مسئله می

یابد؛ لذا  ند و قدرت استدالل فرد افزایش میک یابی می فرد با تفکر انتقادي دلیل. باشد بهترین راهکار را هم داشته

پور (شود شود ومهارت ارائه مطلب در شخص تقویت می مورد نظر خود به دلیل و برهان میقادر به ارائه مطلب 

  .)1388 ،نرگسی و اکبري داریان

کند از دیدگاه این انجمن،  رین عنصر سواد اطالعاتی معرفی میت اران آمریکا تفکر انتقادي را مهمکتابدانجمن 

هاي آموزشی در هر سطحی به آن نیاز  ها و نظام یک قشر خاص نیست، بلکه همه رشته سواد اطالعاتی مختص

همیشگی است و به همین دلیل شود، بلکه  ي خاصی محدود نمی همچنین، کسب سواد اطالعاتی به دوره. دارند

. روند وین، به سمت دانشجو محوري پیش میهاي آموزشی ن در نظام. آید یادگیري مادام العمر به شمار می مبناي

تفکرانتقادي . تواند اطالعات درست و نادرست را ازهم تفکیک کند اده از سواد اطالعاتی، دانشجو میبا استف

وال پرسیدن و چگونه استدالل کردن را ئاست و به کمک چگونه سها، دانش و مهارت  ترکیبی از نگرش

  ).1388یعقوب پور نرگسی و اکبري داریان،(آموزد می

  نقش سواد اطالعاتی در یادگیري مادام العمر  

. ودش عاتی و جامعه دانش محور تعریف میهایی همچون جامعه اطال کنیم که با عبارت در عصري زندگی می

هاي مهم و حیاتی آن وجود شهروندانی باسواد اطالعاتی  ي متنوعی دارد که یکی از جنبهها این جامعه ویژگی

تغییر نگرش از آموزش به سوي یادگیري از جمله خود یادگیري و یادگیري مادام العمر، افزایش نیاز به . است

ع اطالعاتی، و افزایش مناب ها و وع و پیچیدگی نظاممنابع اطالعاتی معتبرتر و روزآمدتر، افزایش حجم اطالعات، تن

تواند بستر الزم براي  تسلط بر سواد اطالعاتی می. ه استوجو و بازاریابی اطالعات سبب شد دشواري جست

مشخصه آموزش سواد اطالعاتی بر . یند علمی و تولید دانش جدید را فراهم آوردآتوانمندسازي دانشجویان در فر

اي که فراگیران مستقل، خودآموز  وزش عمیق است تا یادگیري به گونهآم این اصل استوار است که توان بالقوه آن،

  .شوند و یادگیري مادام العمر است تربیت می

سواد اطالعاتی را ) 1388در سیامک و دوارپناه، ACRL, 2000(اي و پژوهشی هاي دانشکده انجمن کتابخانه

چنین درکی . تعریف کرده است» استفاده اطالعات یک قالب فکري و عقالنی براي فهم، یافتن، ارزیابی،« به عنوان

هایی که فرد  تواند به مهارت سواد اطالعاتی می. کند ر اهمیت یادگیري همیشگی تاکید میاز سواد اطالعاتی ب

گیرد و در محیط پیچیده و در حال رشد  شود که از طریق آن فرد یاد می آیندي آموزشی گفته میآموخته یا به فر

  ).1388سیامک و داورپناه،(ثر و کارآمد استفاده کندچگونه از اطالعات به طور مؤالعات سریع اط

تري در رابطه با فرد،  هاي فناوري اطالعات رابطه دارد، اما متضمن مفاهیم گسترده سواد اطالعاتی با مهارت

ربردي، افزارهاي کا رمسازد از رایانه، ن هاي فناوري اطالعات فرد را قادر می مهارت. نظام آموزشی، و جامعه است

افراد باسواد . هاي دیگر براي رسیدن به اهداف گوناگون آکادمیک و شخصی استفاده کند ها، و فناوري پایگاه داده

  .هاي فناورانه هستند داراي برخی از مهارت اطالعاتی لزوماً
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ها و  افزار یادگیري عملی نرمبیشتري نسبت به هاي ذهنی  مستلزم توانممندي تبحر در فناوري اطالعات بعضاً

اما سواد اطالعاتی . بر خود فناوري است هاي هم بسته با سواد رایانه است، ولی باز هم تاکید آن عمدتاً سخت افزار

هایی که بخشی از آن  یعنی فعالیت -ر گیري اطالعات استیک چارچوب فکري براي درك، یافتن، ارزیابی، و به کا

تر  هاي عمیق پژوهشی، اما مهم در فناوري اطالعات، بخشی با روش ات، بخشی ازآن تبحربا تبحر در فناوري اطالع

هایی که از  گیري توانمنديسواد اطالعاتی با به کار. گردند نگري انتقادي محقق می از همه با استدالل و ژرف

ینه ساز، تداوم بخش، و ها استفاده شود اما درغایت ونهایت مستقل از آن است، زم فناوري نیز ممکن است در آن

ها توجه بیشتر سواد اطالعاتی به محتوا، ارتباطات،  از جمله این تفاوت.یادگیري مادام العمر است ي توسعه دهنده

وجوي اطلالعات، و ارزیابی آن است؛ اما تبحر در فناوري اطالعات بر درك عمیق از فناوري و استفاده هر  در جست

  ).2000اي سی آر ال، (زآن تاکید داردتر ا چه ماهرانه تر و عالمانه

هدف غایی هر برنامه سواد اطالعاتی، نه تنها آموزش، بلکه تبدیل آموزش گیرنده به یک یادگیرنده فعال و 

به عبارت . American Library Association, 1989) (هاي یادگیري مادام العمر در اوست تقویت مهارت

در شناسایی نیاز اطالعاتی، شناسایی منابع، ابزارهایی که بتواند به نیاز  دیگر، این رهنمودها بر توانمندي فرد

اطالعات و منابع اطالعاتی و وجوي  به اطالعات کمک کند، چگونگی جست اطالعاتی پاسخ بدهد و در دسترسی

اتی، مودهاي سواد اطالعها و رهن استاندارد. ها در ضمن رعایت اصول اخالقی تاکید دارند گیري از آن بهره

دانش و مهارت مورد نیاز براي کشف حقایق با هدف حل مشکالت و مسائل فردي در  ي هاي الزم را درباره ویژگی

  ).1390پریرخ و دیگران،(اختیار قرار دهد

ثر استفاده کنند و به کند تا از اطالعات به طور مؤ العاتی دیجیتالی به افراد کمک میبرخورداري از سواد اط

هاي اطالعاتی، وب  اطالعاتی اینترنت که شامل پایگاهمنابع . یابی و تولید اطالعات باشندارزشوجو،  دنبال جست

کند و به عنوان تسهیل  باز را تقویت می کنند که پژوهش آزاد و ها هستند، محیطی را فراهم می الگها و وب سایت

بنابراین در این شرایط، سواد . رود کار میهاي یادگیري به  کننده براي تفسیر و تلفیق و کابرد دانش در تمام زمینه

شود و بیشتر روي  اي نامیده می هاي کتابخانه هاي اطالعاتی مفهومی فراتر از آن چیزي است که مهارت و مهارت

 هاي مکانیکی است که با مفهوم همچنین این مفهوم، فراتر از مهارت. کند یابی و دسترسی اطالعات تاکید می مکان

  ).(Navsaria,  Sanders,  2015ند شوندالعات همانسواد فناوري اط

توان گفت  اي یادگیري مادام العمر دارد، میه ه سواد اطالعاتی بر افزایش مهارتبا توجه به تاثیري ک

تواند  هاي اطالعات و ارتباطات، می اوريفن. هاي سواد اطالعاتی دارد یادگیرنده  مادام العمر نیاز بیشتري به مهارت

نمایند، امکان کارگروهی و  ط را براي تفکر انتقادي فراهم میکند و شرای یادگیري را آسان می -دهیدفرآیند یا

 ,Julien 2009(آورند  هاي اطالعاتی را نیز فراهم می نکتشریک مساعی و دسترسی فوري به مواد آموزشی و با

Barker,(.  
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  نقش سواد اطالعاتی بر یادگیري مادام العمر دانشجویان 

اندرکاران تعلیم وتربیت به این نتیجه رسیدند که سواد اطالعاتی براي  هاي اخیر، بسیاري از دست سالدر 

سواد ) (Owusu-ansah,2004دکرتوان از اهمیت آن چشم پوشی  دانشجویان امري ضروري است که نمی

هاي تتشخیص نیاز به   ياطالعاتی به عنوان یک نیاز و ضرورت در عصر اطالعات با تجهیز دانشجویان به توانمند

ثر ومسئوالنه اطالعات، بقاء  و کامیابی در این ابه جایی، و ارزیابی و استفاده مؤاطالعات، تعیین نیاز اطالعات، ج

ها   این توانمندي براي بسط).  1383 نقل از نظري، ، بهALA,  2003(کند عصر تا حد بسیار زیادي  تضمین  می

هاي اطالعاتی در آموزش عالی دارند و ضرورت مهیا نمودن  موزش مهارتدانشجویان  نیاز به تدریس و آ

تحقق یادگیرندگان مادام العمر، ). 1383نظري، (اند داده دانشجویان را براي  یادگیري مادام العمرمورد  تاکید قرار

 ).2000 اي و پژوهشی، هاي دانشکده انجمن کتابخانه(آموزش عالی است  هاي ماموریت محوري موسسه

هاي فکري الزم براي  هاي آموزش عالی، ملزم به کمک رسانی به دانشجویان هستند تا بتوانند توانمندي موسسه

یت دانشجویان اهمیت فراوانی دارد و به عنوان فقکسب مهارت در یاد گرفتن را به دست آورند، این مسئله براي مو

طالعاتی مرز آموزش و یادگیري را از محدوده سواد ا. شود یبخش مهمی از آموزش دوران زندگی آنان محسوب م

راهبر و در عین حال قابل  -هاي خود دهد که به راه جویی برد و به فرد، این قدرت را می کالس درس فراتر می

این امر یکی از دستاوردهاي مطلوب آموزش عالی در دستیابی به سواد ). 1385قاسمی،(اعتماد، اقدام کند

  .)1995لنس و پاتلر،(آید ه حساب میاطالعاتی ب

کند؛  راهبر چند برابر می -یادگیري خودهاي دانشجویان را در امر  هاي سواد اطالعاتی، فرصت کسب مهارت

هاي  پردازند، پرسش عاتی به منظور گسترش دانش خود میچرا که آنان به استفاده از طیف متنوعی از منابع اطال

نیل به . کنند راهبر تقویت می -به یادگیري خود ود را به منظور اقدامپرسند و توان تفکر انتقادي خ آگاهانه می

موسسات آموزش . ، توالی، و ساختار برنامه درسی در هم تنیده شده استهاي سواد اطالعاتی؛ بلکه محتوا قابلیت

افراد، و با هاي فکري الزم براي استدالل  و تفکر انتقادي توسط  ها با حمایت از کسب توانمندي عالی و دانشگاه

کمک به آنان در ساختن چارچوبی براي اینکه چگونه یادگرفتن  را بیاموزند، مبانی رشد مستمر در حیات شغلی 

هاي  انجمن کتابخانه( دهند جامعه را در اختیار آنان قرار میو نیز ایفاي نقش به مثابه شهروندان و اعضاي آگاه 

  ).2000اي و پژوهشی،  دانشکده

نیاز براي انجام  رود که به شناسایی و کشف  اطالعات مورد نشگاهی از دانشجویان انتظار میداهاي  یطدر مح

ها  یان را در بدست آوردن این قابلیتبنابراین، آموزش عالی باید دانشجو. شان بپردازند هاي درسی تکالیف و پروژه

بالقوه چگونگی دسترسی به منابع واالت، ئبندي س ي مربوط به چگونگی آموختن، فرمولها قابلیت: تجهیز کنند

دهی اطالعات، و در نهایت استفاده از اطالعات براي انجام آنچه که به آن نیاز اطالعات، ارزیابی اطالعات، سازمان

  .دارند
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  هاي سواد اطالعاتی استاندارد

شاخص  22ندارد و اي و تحقیقاتی نیز در زمینه سواد اطالعاتی مشتمل بر پنج استا هاي دانشکده انجمن کتابخانه

  . هاي دانشجویان آموزش عالی در همه سطوح متمرکز شده است این استانداردها بر نیاز. عملکردي است

  استانداردهاي سواد اطالعاتی عبارتند از؛

  .دهد ه اطالعات مورد نیاز را تشخیص می، ماهیت و گسترددانشجوي با سواد ازاطالعاتی: اولاستاندارد  

  .ثر و کارآمد به اطالعات مورد نیاز دست پیداکندشجوي با سواد اطالعاتی، به شکل مؤدان :ارددوماستاند 

واطالعات انتخاب  آن را به صورت منتقدانه ارزیابی دانشجوي با سواد اطالعاتی، اطالعات و ماخذ: استاندارد سوم

  .کند دانش و نظام ارزشی خود تلفیق می شده را برمبناي

براي وه، اطالعات را نفرادي یا به عنوان عضوي از یک گردانشجوي با سواد اطالعاتی به صورت ا: استاندارد چهارم 

  .دهد انجام مقصود خاص، به صورت مؤثر مورد استفاده قرار می

تفاده دانشجوي باسواد اطالعاتی، بسیاري از موضوعات اقتصادي، حقوقی و اجتماعی مربوط به اس: استاندارد پنجم 

ها استفاده  یابد و از آن ی و قانونی به اطالعات دسترسی میاز اطالعات را درك و با رعایت اصول اخالق

  .(Corrall,2008)کند می

دانشجویان براي تشخیص نیاز اطالعاتی، گزینش منابع مفید حاوي اطالعات، ارزیابی اطالعات درنهایت به  

ها با عنوان سواد اطالعاتی یاد  هایی داشته باشد که از مجموعه آن کاربردن اطالعات  بدست آمده، باید مهارت

  .شود و به بیانی دیگر، باید بتوانند به بهترین نحو از اطالعات استفاده نمایند می

  

  نتیجه گیري

از جمله کاربردهایی است که در بسیاري از متون براي سواد  "یادگیري مستقل"و  "یادگیري مادام العمر"

مستقل  دانشجویانیکمیته سواد اطالعاتی انجمن آمریکا، باسوادان اطالعاتی را . اطالعاتی در نظر گرفته شده است

اند، زیرا را براي فراگیري مادام العمر آماده کرده ها خود آن. "چگونه بیاموزند"به شمار آورده است که آموخته اند 

  ."همواره قادرند نیازهاي اطالعاتی خود را براي هر کار و هر تصمیم به سادگی شناسایی کنند

تغییر نگرش از آموزش به سوي یادگیري از جمله خود یادگیري ویادگیري مادام العمر، افزایش نیاز 

ع ها ومناب جم اطالعات، تنوع و پیچیدگی نظامرتر و روزآمدتر، افزایش حدانشجویان به منابع اطالعاتی معتب

تواند  تسلط بر سواد اطالعاتی می. ه استوجو بازیابی اطالعات را سبب شد اطالعاتی، و افزایش دشواري جست
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موزش مشخصه آ .یند علمی و تولید دانش جدید را فراهم آوردآبستر الزم براي توانمند سازي دانشجویان در فر

اي که  میق است تا یادگیري سطحی به گونهسواد اطالعاتی براین اصل استوار است که توان بالقوه آن، آموزش ع

سواد اطالعاتی،  از هدف غایی هر برنامه. شوند ویادگیري، مادام العمراست مستقل، خودآموز تربیت می به فراگیران

هاي یادگیري مادام العمر در او  تقویت مهارت گیري فعال ونه تنها آموزش، بلکه تبدیل آموزش گیرنده به یک یاد

مند  اي از تجربیات و عمل قدرت یادگیري سواد اطالعاتی به صورت مادام العمر، دانشجو را در چرخه و .است

  .سازد می

  اتپیشنهاد

استفاده از  ي ریزي براي آموزش مداوم آشنایی با انواع منابع اطالعاتی چاپی و الکترونیکی و نحوه برنامه -

  .ها براي دانشجویان آن

هاي سواد اطالعاتی دانشجویان مقاطع مختلف دانشگاه به  ریزي براي آموزش مداوم مهارت توجه و برنامه -

  .عنوان استادان و محققان آینده جامعه به منظور استفاده بهینه از منابع اطالعاتی
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  نقش فناوري هاي نوین در تحقق یادگیري مداوم

  1امیر مثنوي

  2قدرت اله خلیفه

  

  چکیده

از . گسترش روزافزون دامنه اطالعات و دانش بشري کلیه جنبه هاي زندگی انسان را تحت تاثیر قرار داده است

اما آنچه که بیش از هر چیز توجه به . جمله این جنبه ها می توان به انجام وظایف شغلی، تحصیلی اشاره کرد

گسترش اطالعات را با اهمیت کرده؛ پیشرفت در زمینه شغلی و آموزش در جهت آن است به نحوي که در 

بسیاري از مشاغل اگر افزایش دانش مرتبط با آن صورت نگیرد امنیت شغلی فرد شاغل و حتی موفقیت یک 

در میان دست اندرکاران  با توجه به این مساله می توان افزایش دانش. سازمان را تحت تاثیر قرار خواهد داد

شکی نیست که معلم موفق معلمی است که عالوه بر . تلقی کردتر آموزش و پرورش را نیز بسیار با اهمیت 

دانستن شیوه هاي یاددهی و روش هاي آموزش مناسب، می بایست در زمینه رشته و حوزه تخصصی خود نیز از 

واقع بینانه می توان به این مساله پی برد که مشغله باالي اما با نگاهی . سطح قابل قبول دانش برخوردار باشد

مناسب را از ایشان گرفته و آنها را  حضوري معلمان در طول سال تحصیلی امکان برخورداري از دوره هاي آموزشی

 در این مقاله سعی بر آن شده تا با معرفی فناوري هاي. در تحقق یادگیري مداوم با مشکل مواجه خواهد کرد

  .تحقق یادگیري مداوم از راه دور پرداخته شود ها در در عرصه آموزش از راه دور و نقش آن نوین

 آموزش مداوم، آموزش از راه دور، فناوري هاي نوین ارتباطی: واژگان کلیدي

  

                                                           
 ).نویسنده مسئول(A.masnavi@scu.ac.ir . ربیتیگروه علوم ت. عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز.  1
 G.khalife@yahoo.com. گروه علوم تربیتی. عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز.  2
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  مقدمه

هاي مداوم همان حوزه  الزمه پیشرفت در هر تخصص و شغلی، همگام شدن با تغییرات بوجود آمده و پیشرفت

اي افزایش یافته که اگر هر فرد تنها به اطالعاتی که در  امروزه سرعت تغییر و نو شدن اطالعات به اندازه. است

به همین . زمان تحصیل کسب کرده، بسنده کند براي موفقیت در رشته خود حرفی براي گفتن نخواهد داشت

در گذشته اینچنین بود که در هر . رسد می مري بدیهی و الزم به نظرسبب به روز بودن و دریافت اطالعات جدید ا

هاي ضمن خدمت براي کارمندان خود به صورت حضوري برگزار  هاي مشخصی آموزش سازمان و یا اداره در دوره

این شکل از آموزش . هاي گذشته نسبت به دانش جدید آگاهی بخشند شد تا ایشان را ضمن یادآوري دانسته می

ها به کاري روتین و گاهی از بابت انجام  ها، انجام آن از کیفیت خروجی این دورههنوز هم وجود دارد و صرف نظر 

شود و تنها نظر برگزار کننده  کنند توجهی نمی تکلیف اداري تلقی شده و به نیازهایی که یادگیرندگان احساس می

کند  ر رشته خود احساس میبراي مثال معلمی که د. باشد ها در میزان و نوع اطالعات ارائه شده موثر می این دوره

ها را تدوین و  هاي تدریس دارد باید منتظر بنشیند تا سازمان براي وي دوره هاي نوین در روش نیاز به کسب تجربه

اجرا نماید؟ آیا تضمینی وجود دارد که دوره متناسب با نیاز اظهار شده معلمان باشد؟ روشن است که پاسخ به این 

را که هر معلم روش، عالقه و سبک خاص خود را براي رسیدن به هدف خود را پرسش کار بسیار سختی است چ

اما براي . هاي با شخصیت و نیازهاي مختلف راه به جایی نخواهد برد هاي یکسان براي انسان دارد و برگزاري دوره

اگر در . کند ر میت فناوري و استفاده از آن پاسخ به این پرسش را ساده رفع این مشکل چه کاري باید انجام داد؟

ها جاي آن را  اي نه چندان دور تعامل و ارتباط افراد به صورت حضوري و رودررو بود امروزه واسطه گذشته

اند و ارتباطات به جاي ارتباط یک فرد با یک فرد و در نهایت با چند نفر جاي خود را به ارتباطات گروهی  گرفته

داند که شامل تعامل سه نفر یا بیشتر که براي  چهره به چهره میارتباط گروهی را ارتباطی  ؛راسل. داده است

اما ). 2015، 3سنکوتبه نقل از گری(شود کنند، می انجام یک تکلیف معین با یکدیگر به صورت وابسته به هم کار می

گرفته  هاي برخط کوچ نموده و فرم ارتباط بوسیله رایانه را به خود در عصر دیجیتال این تعامل گروهی به محیط

                                                           
3 . Gritsenko 
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با یکدیگر ارتیاط برقرار  24ها و دیگر ابزار فناوري وب  ها بوسیله ایمیل، بردهاي گفتگو، ویکی گروه. است

هاي نوین و با  این شکل جدید از ارتباط که بوسیله فناوري). 2011، 5بلک، وسلر، کاسلی و دي گروت.(کنند می

وم بدون نیاز به حضور فیزیکی و در زمان خاص در یک اند امکان یادگیري مدا قابلیت کار گروهی سازمان یافته

پذیري زیادي را در انجام کارهاي روزمره و در کنار آن  محل معین را به یادگیرندگان داده و براي آنان انعطاف

به دنبال معرفی کردن که به صورت مروري تدوین شده است این پژوهش . یادگیري مداوم به ارمغان آورده است

  .توانند در خدمت تحقق یادگیري مداوم باشند ها است که می فناوريبرخی از 

  6یادگیري مداوم

 گذاري اشتراك به بودن، تعاملی پذیري، انعطافدر حوزه آموزش مداوم  الکترونیکی یادگیري مهم هايمزیتاز 

  :کرد بیان ذیل شرح بهتوان ها را می است که این ویژگی بودن باز و منابع

 کند می ایجاد یادگیرندگان براي را اي العاده فوق انعطاف با یادگیري هايفرصت الکترونیکی یادگیري )1

 اساس بر و مکانی هر و زمان هر در توانند می یادگیرندگان که طوري به مکانی و زمانی محدودیت بدون

 به دهند می ترجیح یادگیري براي خودشان که هایی روش با وهمچنین خودشان یادگیري سرعت

 .بپردازند یادگیري

 استاد با توانند می یادگیرندگان. است وارتباطات تعامالت برقراري براي زیادي هاي قابلیت داراي ینترنتا )2

 . دباشن داشته تعامل همزمان غیر یا و همزمان ارتباطات طریق از خود همکالسان دیگر یا و

 توسط منابع گذاري اشتراك به و آنالین اطالعاتی هايپایگاه ازطریق تواند می آموزشی منابع کیفیت )3

 .یابد ارتقا المللی بین هم و محلی صورت به هم استاد، و یادگیرندگان

و  اخالق نژاد، مذهب، جنس، سن، به توجه بدون افراد همه براي باز کامال محیطی الکترونیکی ادگیريی )4

 ).7،2011ژارویس( است عقاید

                                                           
4 . WEB2 
5 . Black, Wesler, Cosley & DeGroot 
6 . Life Long Learning 
7 . Jarvis 
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دهد؛ امکان یادگیري  هایی که محیط یادگیري الکترونیکی در اختیار یادگیرندگان قرار می از امکانات و قابلیت

پورشافعی بنا به تعریف؛ . مداوم بدون توجه به مکان و زمان دسترسی خاص به شرایط یادگیري مطلوب است

ا ا در بر میداند که همه سطوح و مراحل سنی ر یادگیري مداوم را داراي کلیتی می گیرد و در پی آن است ت

هاي یادگیري درون مدرسه ارتباط دهد و مرزهاي تصنعی هاي یادگیري خارج از مدرسه را با محیطمحیط

: معتقد است که نیز در ضرورت تحقق یادگیري مداوم نیز فرجامی. )1386پورشافعی، (یادگیري را از بین ببرد 

فرایندهاي آموزشی بزرگساالن داللت دارد یعنی بر مجموعه فرایندهاي  اصطالح آموزش بزرگساالن بر مجموعه"

آموزشی منظم، با هر محتوا و روشی که باشد، به طوري که به وسیله آن، افرادي که از نظر جامعه خویش بالغ 

ا  هاي حرفه اي هاي خود را افزایش دهند، دانش خود را غنی سازند و تخصص تلقی می شوند، بتوانند توانایی خود ر

ها و  اما دسترسی به یادگیري مداوم در این عصر نیازمند استفاده از فناوري. )68: 1372فرجامی،( ".کاملتر کنند

در ادامه . رسد ها ضروري به نظر می به همین سبب شناخت و معرفی این فناوري. بهره مندي مناسب از آنان است

ها استفاده کم هزینه و ویژگی اشتراك دانش هستند،  ی آناصل  ها که ویژگی به معرفی تعدادي از این فناوري

  . معرفی خواهند شد

  

 هاي پشتیبان یادگیري مداوم فناوري

  )8فروم(تاالرهاي گفتگو

منظور  فضاي مجازي بهکه در  استمجمع عمومی  ،انجمن هاي گفتگو  :به معنی اصطالحدر یا تاالر گفتگو فروم 

عضو شده و با اعضاي  عالقه خود موردتاالر تواند در  یک محل مجمع عمومی هست که هر کس از هرجاي می

لی و برنوف . باره موضوعات عمومی و یا اختصاصی مورد نظر خود به بحث و تبادل نظر بپردازنددر تاالردیگر این 

تحت تاثیر شبکه هاي اجتماعی مانند فیس بوك  معتقدند که اگرچه در دهه گذشته استفاده از تاالرهاي گفتگو

درصد از کاربران اینترنتی انگلیسی  10درصد از کاربران آمریکایی و  20قرار گرفته است اما با این حال هنوز 
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همچنین ایشان اعتقاد دارند که ). 2015 ،9به نقل از پندري و سالواتوره.(کنند زبان، از تاالرهاي گفتگو استفاده می

شود تا کاربران هنوز هم به کار با تاالرهاي گفتگو ادامه دهند؛ امکان استفاده از اندك  از دالیلی که سبب می

فضاي باقی مانده در اینترنت است که با استفاده از تاالرهاي گفتگو پتانسیل تعامل با افراد ناشناس را در یک 

تواند به  هر تاالر گفتگو چه عمومی و یا اختصاصی داراي مزایا و امکاناتی است که می. دهد زمینه به آنان می

از مزایاي عمده یک تاالر گفتگو . معلمان در دسترسی به اطالعات تازه و یا تکمیل اطالعات خود کمک نماید

هم تخصص و یا با تخصص  ها در چارچوب قوانین انجمن، آشنایی با افراد آزادي در بیان دیدگاهتوان به  می

تواند در قالب یکی از سه دسته عمومی، تخصصی  یک تاالر گفتگو می .گوناگون، دریافت بازخورد فوري اشاره کرد

تواند در  براي مثال موضوعی مانند مباحث روزانه درباره آب و هوا و یا گردشگري می. و یا ترکیبی از هردو باشد

رایانه در دسته  آموزش هاي تدریس براي معلمان و اما موضوعی مانند روشدسته تاالرهاي عمومی قرار بگیرد 

تواند ایده تشکیل یک تاالر  همچنین ترکیبی از موضوعات تخصصی و عمومی می. داردتاالرهاي تخصصی قرار 

 مند شدن و نظم یافتن گفتگو بخش هایی وجود دارد که موجب نظامدر یک تاالر  .تخصصی باشد –عمومی 

یا موضوع که  10ها قرار دارد؛ تاپیک ها شامل پیکره اصلی که در آن فهرست انجمن این بخش. شود ها می گفتگو

 11تواند از سوي مدیر انجمن و یا هریک از اعضا تعیین شود؛ و پست همان موضوع اصلی یک گفتگو است که می

نقش هاي گوناگونی ر گفتگو نیز در یک تاال. باشد، است که شامل پاسخ کاربران و اعضا به مباحث مطرح شده می

توان  ها می نقش از جمله این. تواند بین یک یا چند نقش را بر عهده بگیرد وجود دارد که بنا به شرایط هر فرد می

همانگونه که از نام مدیر پیداست، یک . را  نام برد مدیر کل و یاسرپرست ، مدیر ارشد ، مدیر بخش کاربر فعال،

تواند بر مباحث نظارت داشته و بر جریان آن کنترل اعمال نموده و هرگاه که مبحثی از مسیر خود خارج  مدیر می

همچنین یک مدیر . ها بپردازد شد و یا مواردي بیان شد که با قوانین تاالر همخوانی ندارند، به اصالح و یا حذف آن

عالوه بر مدیران بخش . تواند براي کاربران و یا مدیران رده پایین تر نقش تعیین کند و به کارها سامان بخشد می

گفته می شود نقش اصلی و علت اصلی بوجود آمدن یک تاالر را  12عضوها  ؛ هریک از اعضا که به آنهاي گفتگو
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ا بتواند به یک کاربر فعال ارتقا یابد و نقش هر عضو در یک تاالر می بایست در گفتگوها شرکت کند ت. دارند

ه تاالر گفتگو گفته شد ممکن است اما با توجه به آنچه که دربار. برجسته اي را در تاالر به خود اختصاص دهد

با این حال باید عنوان کرد که تاالر گفتگو در ابعاد . هاي چت یکی دانسته شود کارکردها و امکانات این ابزار با اتاق

توان گفت که هر دو ابزار تنها از یک روش براي ارتباط استفاده  و نوع ارتباط کامال با چت متفاوت بوده و می هدف

اما تفاوت اصلی یک تاالر با اتاق چت در هدف تاالر است که یک تاالر با هدف گفتگو درباره یک موضوع . کنند می

. ی ندارد و جهت گفتگوها عمدتا مشخص نیستمشخص ساخته می شود اما یک اتاق گفتگو اساسا محتواي خاص

الر گفتگو در زمان برقراري ارتباط است که این زمان در اتاق گفتگو صرفا همزمان اگر اتاق گفتگو با تتفاوت دی

تواند  بوده اما در تاالر گفتگو امکان گفتگوي همزمان و ناهمزمان وجود دارد به طوري که فرد سوال کننده می

کاربر پس از . ها و یا روزها براي گرفتن پاسخ خود به تاالر باز نگردد یده و گاهی تا ساعتپرسش خود را پرس

  .خوانده به مطلب خود و دیگران را کامال ببینداهاي ن تواند کلیه پاسخ بازگشت خود می

  13ها کست ویدئوو ها  پادکست

 طی در که و ویدئوکست میباشد پادکست نوینی که کاربرد زیادي در یادگیري برخط دارند فناوریهاي از یکی

 ارائه روش یک پادکست .است کرده ورود پیدا جهان مختلف کشورهاي هاي دانشگاه سطح در سال گذشته چند

 هاي تکنولوژي جزء نیز ویدئوکست .کند می کار صوتی هاي فایل ارائه مبناي بر معموالً که اینترنت است در محتوا

 حس از استفاده با را آموزش هستند که هایی فناوري از دسته آن شامل دیداري هاي تکنولوژي .است دیداري

ترین و  پادکست از پیشرفته). 1395و مستوري به نقل از عزیزي و خطیب زنجانی،  زنگنه(دهند می ارائه بینایی

که و یا تصویر است هاي ارتباطی است و روشی براي انتشار محتواي الکترونیکی به وسیله صدا  سامانه جدیدترین

پاپووا و  .هاي صوتی و کالمی خود را به شنوندگان، ارائه دهند توانند ساخته از طریق آن می یاددهندگان

توانند تدریس و یادگیري را در  ها فناوري انعطاف پذیري هستند که می معتقدند که پادکست) 2010(ادیریسینگا

شود و به زبان  می گفتهوبالگ صوتی هم  پادکست، به اصطالح رایجدر  .ها و اهداف گوناگون پشتیبانی کنند زمینه

است که با استفاده از  صوتیپادکست یک فایل . هاي نوین براي انتشار صدا بر روي اینترنت است از فناوريتر  ساده
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ي اابزارهیا و عمومی براي پخش صدا بر روي کامپیوترهاي شخصی  صوتی مورد استفادهکم حجم ساختارهاي 

ها  ها را دریافت نموده و در فرصتی مناسب به آن و استفاده کنندگان فایل شود ، بر روي اینترنت فرستاده میمراهه

ویدئوکست نیز به مانند پادکست از ساختارهاي کم حجم تصویري براي پخش در ابزارهاي همراه . دهند گوش می

هاي صوتی و  سایر فناوريها را از  هایی هستند که آن داراي ویژگیها  و ویدئوکستها  پادکستاما . کند استفاده می

  .کند تصویري متمایز می

کنند، بر اساس کار می 14فشار  فناوري هاي ارائه محتواي صوتی که به روش پاد کستینگ بر خالف سایر روش. 1

به محتواي وب  یعنی، در این روش، مصرف کننده بر اساس تقاضاي مشخص خود،. است 15 کشش فناوري روش

ها را بر اساس نیاز خود تحویل  دسترسی دارد و مانند رادیو، مطالب به او تحویل داده نمی شود بلکه او آن

 .گیرد می

رایانه مانند پخش هاي پخش غیر از  دستگاه رایانه و یا در این روش، مصرف کننده محتواي مورد نظر را توسط .2

معموال . نیست رایانهنیازي به دسترسی به حتما کند و در زمان استفاده،  استفاده می هاي آهنگ کننده

ها بسیار کوچک و قابل حمل است و کاربر در هر زمان و مکانی قادر به استفاده از  هاي استفاده از پادکست دستگاه

 .محتواي صوتی خواهد بود

قابل استفاده خواهد بود در و به صورت آفالین نت، محتوا پس از دریافت از اینترنت، بدون نیاز به ارتباط با اینتر .3

 .ها، نیاز به ارتباط اینترنتی براي استفاده از محتوا است حالی که در سایر روش

در این روش، امکان شنیدن هر بخش از محتوا، جلو و عقب بردن آن، شنیدن محدوده خاص از محتوا و سایر  .4

ه در تواند محتوا را گوش دهد در حالی ک که بخواهد میاندازه به هر کاربر . ها از طرف کاربر ممکن است کنترل

  .امکانی براي یادگیرنده وجود ندارد رادیو اینترنتی، چنین

هاي مختلف براي دسترسی به انواع محتویات نیست و با تنظیم  در این روش، نیازي به مراجعه به وب سایت. 5

ترین  آن بطور اتوماتیک انجام شده و کاربر همیشه آخرین و جدید، کپی محتوا به دستگاه پخش ویژه افزار نرم

  .تواي صوتی خود خواهد داشتحاطالعات را در دستگاه پخش م
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. توان پادکست را به عنوان ابزاري مناسب براي تحقق یادگیري مداوم در نظر گرفت می ها بر اساس این ویژگی

براي این ادعا کافی است که کارمند و یا کارگر و یا حتی معلمی را در نظر گرفت که هنگام انجام کارهاي روزمره 

مینه کار خود پرداخته و به خود با استفاده از ابزار همراهی مانند گوشی موبایل به یادگیري مطالب جدید در ز

  .یادگیري مداوم جهت ارتقاي دانش تخصصی خود اقدام کند

  16مودل

تواند ابزار دسترسی به آموزش مداوم باشد، استفاده از  الزمه انجام و شکل گیري یادگیري برخط که می

بسیاري داشته و افراد  ها که امروزه هواداران یکی از این فناوري. هاي پشتیبان یادگیري برخط می باشد فناوري

به اعتقاد پارجینا و همکاران کار با . است 17مودل ،زیادي را درگیر در آموزش ساخته است، سیستم مدیریت دوره

دهد، حتی اگر داللت بر این داشته باشد که  مودل امکان صرفه جویی در زمان و هزینه را به یادگیرندگان می

همچنین ). 2011پاراجینا و همکاران،(ند صرف هزینه باالیی باشدهاي آموزش از راه دور نیازم تحقق دوره

افتد و استفاده از مودل که سبب انجام  معتقداند که انتقال اطالعات در یادگیري از راه دور به سرعت اتفاق می

اي و  انهشود، امکان استقالل بیشتر، بررسی تکالیف در خانه، پشتیبانی  به صورت چندرس هاي از راه دور می فعالیت

هاي مبتنی بر مودل امکان  همچنین دوره. دهد امکاناتی براي کاربرد هر شکل از بحث و مناظره را به یادگیرنده می

هاي  ها و دسترسی به آخرین مفاهیم تکنیکی و تخصصی بدون صرف هزینه، گروه ها، نظارت بر آن انجام فعالیت

و  پاراجین(دهد آموزان را می ف دانشطوح مختلمباحثه براي معلمان و تنظیم تکالیف خانگی براي س

  ).18،2011همکاران

هایی از جمله ساخت،  نیز بر این باورند که یک مودل امکان انجام فعالیت) 2012( 19کاستا، آلولوسا و تکسیرا

دهد  می هاي خود به استفاده کنندگان از آن سازماندهی، ارائه، برقراري ارتباط، کار مشارکتی و ارزیابی را در دوره

هستند که کار با یک مودل را سودمند و مناسب ) ,modulesماژول(ها داراي زیر امکاناتی و هریک از این مولفه
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این برنامه که به صورت متن باز بوده و امکان ویرایش را براي برنامه نویسان و افراد متخصص فراهم می . کند می

  :نظیر این موارد است ویژگی هاییکند داراي 

  مودل بر روي رایانه شخصی و استفاده از فضاي آننصب 

 امکان کار با مودل در حالت آفالین 

  اجراي آن بر روي یک مرورگر وب 

 افراد ثبت نام شده(قابلیت استفاده براي همگان( 

 ویرایش و اضافه کردن امکانات مورد نظر خود قابلیت 

 هاي باالتر امکان ارتقا به نسخه 

 شاره کردا...... استفاده رایگان و  

این برنامه با توجه به امکانات باال توانایی بسیاري در ایجاد دوره هایی دارد که در آن ها وجود منابع مالی حرف 

بدیهی است . باشد کاربرديزند و تنها کافی است که یاددهنده داراي مهارت طراحی دوره با این برنامه  اول را نمی

هاي  زیادي صرف نشود، اسفاده از آن هم به مراتب ارزانتر از نمونه که هنگامی که براي طراحی یک دوره هزینه

مشابهی باشد که با صرف هزینه هاي باالیی طراحی و راه اندازي شده اند و این ویژگی راه را براي کسانی که مایل 

ظر دور داشت اما نباید این مورد را هم از ن. یادگیري مداوم و خارج از موسسات رسمی هستند، هموار می کندبه 

که استفاده از یک مودل براي یادگیرندگان نیاز به کسب اجازه از طراح دوره و یا همان یاددهنده است که عمدتا 

در  .دهد وي یادگیرندگان را در دوره خود ثبت نام نموده و اجازه استفاده از دوره آموزشی خود را به ایشان می

  :توان به موارد زیر اشاره کرد ه با مودل میادامه از امکانات یک دوره آموزشی ساخته شد

  امکان ایجاد دوره آموزشی مبتنی بر نیاز

 یادگیرنده -یاددهنده

 هاي مناسب طراحی آزمون 

  به اشتراکی گذاشتن مواد امکان بارگذاري و

   یادگیري

  ایجاد محتواي برخط در ویرایشگرHTML   

  و کارکرد آسانظاهري ساده   

  ها  میزان مشارکت در کالساختصاص نمره به

  بحث ها یا 

 برخط  يگفتگو  
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 هاي برخط  بررسی/امتحانات  

  امکان تحویل متون به دانشجویان 

 ایجاد محدودیت براي دسترسی به دوره 

 یا اشیاء یادگیري بارگزاري انواع فایل 

  مرور کارهاي همکالسان 

  قرار دادن لینک دسترسی به منابع خارج از

  درس

  خود ارزیابی 

  اجراي برنامه هایی نظیر پاورپوینت، استوري

  در درون مودل... ین، فلش و ال

  کارگروه دانشجویی  

  فرهنگ نامه داخلی و سراسري  

  

  20كمو

آنالین است که به آن موك گفته دسترسی آزاد از طریق وب و مشارکت در مقیاس بزرگ هدف نوعی از دوره 

آن عمدتا براي یادگیرندگان و شرکت کنندگان آن  امااین دوره بسیار شبیه دوره هاي دانشگاهی است . شود می

هاي موك با  دوره. هاي منظمی که به صورت پولی برگزار می شوند صادر نمی شود مگر دورهمعتبر اي  گواهینامه

در این دوره ها بر خالف . ی شونددو هدف عمده دسترسی آزاد و مقیاس پذیري براي یادگیرندگان طراحی م

اجازه بایست یاددهنده؛ یادگیرنده را ثبت نام کند و به وي اجازه دسترسی به دوره را بدهد، نیازي به  مودل که می

و تنها کافی است که فرد متقاضی در یک دوره شرکت نموده و تا ) هاي رایگان البته درباره دوره(یاددهنده نیست

با هدفی  2008هاي موك در ابتداي سال  گائیبل معتقد است که دوره .ارکت داشته باشدپایان دوره در آن مش

هاي یادگیري، با موفقیت  هاي یادگیري بیشتر، بلکه براي بهبود تجربه روشن نه تنها براي فراهم آوردن فرصت

حدودیت عضویت، هاي برخطی هستند با عدم نیاز به ورود رسمی، م ها دوره به طور خالصه موك. توسعه یافت

لریچ و آبه نقل از  2013گائیبل، . (آموزان بوجود آمدند بدون هزینه و عدم نیاز به کسب مدرك از سوي دانش

  ).2015، 21ندلکو

                                                           
20 .MOOC(Massive Open Online Courses) 
21 . Ulrich & Nedelcu 
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مشهور هستند بر روي  cMOOCs دسته نخست که به مدل: کند که دو نوع موك وجود دارد زیمنس بیان می

هاي اجتماعی تاکید دارد و در مقابل آن دسته دیگر  ساخت دانش، خالقیت، استقالل یادگیرنده و یادگیري شبکه

شهرت دارند بیشتر بر روش یادگیري سنتی توسط ارائه هاي ویدیویی و آزمون ها و امتحانات  xMOOCsکه به 

بر  xMOOCsبر روي ساخت و تولید دانش توجه دارند و در مقابل   ها cMOOCsبه بیانی دیگر . کوتاه تاکید دارند

کورمیر بر این باور است که ). 2015لریچ و ندلکو، آبه نقل از  2013زیمنس، . (کنند روي تکثیر دانش توجه می

اده از سازد تا درباره نیازهاي یادگیري خود قانع شوند و استف آخرین نسخه منتشر شده از موك، افراد را قادر می

کنند، که در آن یادگیري؛ باز، مشارکتی، توزیع شده و مداوم  ها راهی جدید از یادگیري را فراهم می موك

هاي آموزشی که به صورت موك برگزار  دوره). 2015، 22ابه نقل از بوسباهی و چورفی 2013کورمیر،.(است

ترل باالي یادگیرنده بر روي جریان یادگیري شوند می توانند بر روي پیوستاري از کنترل کامل یاددهنده تا کن می

براي مثال در دوره هایی که اساس کار بر یادگیري با استفاده از ویدیو قرار داده شده استف . قرار داشته باشند

کنترل جریان یادگیري کامال به دست یاددهنده است اما در شرایطی که از گفتگو و تبادل نظر و اشتراك دیدگاه 

تی ارزیابی خود اي استفاده می شود، یادگیرنده خود به اداره یادگیري و ح در کنار دروس چندرسانهیادگیرندگان 

استفاده از موك کاربران داراي مزایایی است که آن را تبدیل به ابزاري سودمند جهت تحقق . کند اقدام می

  .عمده این مزایا به این ترتیب هستند. کند یادگیري مداوم می

 یطی غیر رسمییادگیري در مح 

 استفاده عمدتا رایگان 

 هزینه کم براي راه اندازي دوره 

 اشتراك ایده ها و نظرات با دیگران 

 دریافت بازخورد فوري از همتایان 

 عدم نیاز به ثبت نام اجباري در موسسه ارائه کننده دوره 

 انعطاف پذیري در مکان و زمان 

                                                           
22 . Bousbahia & Chorfia 
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 انجام تکالیف متناسب با شرایط خود 

  افراد گوناگون از همه جاي دنیاارتباط با  

  

  23هاي اجتماعی شبکه

هاي فراوانی براي به اشراك گذاشتن  ها است که دربردارنده قابلیت نام نسل نوینی از فناوري ،هاي اجتماعی شبکه

ها که بر روي پیوستاري از کامال  این دسته از فناوري. ها با افراد دیگر است ها، تصاویر، فیلم و کلیه فایل ایده

خود تعیین کننده میزان دسترسی بازدید  دهند تا عمومی تا کامال خصوصی قرار دارند به کاربر این امکان را می

هاي مبتنی بر ابزارهاي همراه مانند تلگرام و واتس اپ که مورد  براي مثال در برنامه. کنندگان از صفحه خود باشد

استفاده بسیاري دارند، فرد صاحب صفحه تا خود تعیین نکند امکان دسترسی به مطالب وي وجود ندارد و حتما 

ها به دلیل  این برنامه. صاحب حساب کاربري در یک گروه و یا یک کانال آموزشی عضو شود بایست با اجازه می

به عنوان  .اند کاربران بسیاري را جذب خود نمایند سهولت استفاده امروز مورد استفاده زیادي قرار دارند و توانسته

نمایش عکس و در کنار آن نوشته،  مبتنی بر تصویر، اینستاگرام براي اشتراك گذاري و  اي دیگر برنامه نمونه

-اما با این حال علی. توانایی بسیار زیادي در جلب یادگیرنده و انتقال دانش مبتنی بر اطالعات دیداري وجود دارد

هاي مختلف، متاسفانه در ایران هاي اجتماعی و کاربردهاي گسترده آنها در حوزههاي متنوع شبکهرغم قابلیت

هاي نازل و بعضاً نامناسب از این از منظر سرگرمی براي کاربران شناخته شده و استفادههایی بیشتر چنین شبکه

در . هاي اجتماعی را کمتر مالحظه کنندهاي مفید شبکهها، موجب شده که کاربران ایرانی سایر استفادهشبکه

استفاده دارند، زیرا آنها  هاي آموزشی قابلیتهاي گوناگون به ویژه حوزههاي اجتماعی در زمینهحالی که شبکه

براي . اي را براي فراگیران و مدرسان فراهم کنندها و امکانات ویژهتوانند به عنوان یک ابزار آموزشی ظرفیتمی

ساز ارتباط و تعامل فراگیران با یکدیگر و یادگیرندگان با اساتید در هر زمان و هر هاي اجتماعی زمینهنمونه، شبکه

                                                           
23 . Social Networks 
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هاي گروهی شرکت کرده و ها در فعالیتتوانند با پیوستن به این شبکهن یادگیرندگان میمکان هستند، همچنی

مثالً . هاي دروس عملی خود را براي دیگران به اشتراك بگذارندها، گزارش کارآموزي و پروژهنتایج پژوهش

اعی مانند اینستاگرام هاي اجتمتوانند با عضویت در شبکههاي هنري به ویژه رشته عکاسی میدانشجویان رشته

با  .هاي خود یک گالري مجازي تشکیل دهندآثار هنري خود را که به دیگران معرفی کرده یا به همراه همکالسی

هاي اجتماعی است که امکان به اشتراك هاي شبکهیکی از نمونه www.slideshare.netوبگاه این حال 

توانند از کاربران با مراجعه به این سایت می. دهدکاربران می گذاشتن اسالیدها به ویژه اسالیدهاي آموزشی را به

سایت . ها و مراکز آموزشی استفاده کننداسالیدهاي ساخته شده توسط یادگیرندگان و اساتید سایر دانشگاه

www.academia.edu راي پژوهشگران و دانشگاهیان هاي اجتماعی بترین شبکهنیز یکی از شناخته شده

  .هاي تحقیقاتی، پژوهشگران و دانشگاهیان استهاي این شبکه، انتشار نتایج پژوهشی و طرحمبناي فعالیت. است

  24ویکی

توان به  رسد، می هاي تعاملی که براي یادگیري مداوم بسیار سودمند و مناسب به نظر می از دیگر امکانات و فناوري

ویکی امکانی است که در آن تمام کاربران عضو شده این اجازه را دارند که بنا به تعریف . ها اشاره نمود ویکی

جاد کنند و با استفاده از این ویژگی، کاربران می بخشی از اطالعات سایت را ویرایش کنند، صفحات جدید ای

صفحاتی را ایجاد کنند و با کمک  آموزشیتوانند به سرعت و بدون نیاز به دانش فنی خاص، درباره موضوعات 

براي  دهند تا بدون محدودیت ها این امکان را به کاربر می ویکی. کاربران دیگر آن ها را به مرور زمان کامل کنند

حتی خود نسبت به گذاري اطالعات و استفاده از آن استفاده کند و  یا حتی پرداخت هزینه در اشتراكعضویت و 

ویژگی امکان ویرایش از سوي هر و یا حذف آن اقدام نماید اما باید توجه داشت که ویرایش تکمیل اطالعات، 

چون ویرایش اطالعات به  ،وجود این کند اما با کاربر، اعتبار و سندیت اطالعات ارائه شده را تا حدي مخدوش می

با این همه . شود الح مطالب نامعتبر اقدام میصورت مداوم از سوي کاربران مختلف وجود دارد به نحوي به اص

به طوري که شاهد رشد باالیی در ساخت این صفحات شود  اکنون استفاده زیادي از این صفحات اینترنتی می هم

                                                           
24 . Wiki 
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میلیون مطلب  18حدود  2011دیا که یکی از معروفترین ویکی هاست تا سال هستیم تا جایی که سایت ویکی پ

در  ).1390صل، جمالی مهمویی و اسدي، االقفقازي (زبان دنیا را در خود جاي داده است 281منحصربه فرد به 

گراي  افزارهاي مشارکت و یا نرم 	ها ویکی براي شناسایی نوع ویژه اي از فرامتن   اصطالح ،حوزه فناوري اطالعات

رهگذر در صفحه ها می توانند بصورت  مشارکت کنندهدر این فناوري،  .شود ها به کار برده می تولیدکننده آن

و عضوي از  دهنده ویکی مشخص شده  افزار سرویس و یا کسانی باشند که دسترسی آن ها به نرم ویکی خاص

نویسی  دهند که بدون دانش برنامه ها به کاربران این اجازه را می ویکی حوزه آموزشدر . ویکی مورد نظر باشند

ها با واسط کاربري نسبتا ساده امکان تولید  ویکی .اقدام به ایجاد صفحات وب درباره موضوعات مختلف بکنند

روهی و ارتقاي هاي وب گ آورند و اغلب براي ایجاد پایگاه را فراهم می	گذاري هاي نشانه فرامتن و استفاده از زبان

ها  پژوهشگران با توجه به ویژگی تعاملی ویکی. شوند به کار برده میآموزش مجازي هاي اجتماعی و تحقق  پایگاه

کنند، زیرا استفاده از ویکی موجب تحقق اهداف رویکرد هاي آموزشی توصیه میاستفاده از آنها را در محیط

عالوه بر این ). 2011، 26و گوکسرسالن و اوزان 2009، 25گروسک(شود تربیتی و سازنده گرایی در آموزش می

آموزان و یا دانشجویان بهره برد به این صورت  ها براي تحقق اهداف پژوهشی و پروژه دانش توان از ویکی ویژگی می

 توان از ایشان خواست تا نتایج خود را بر روي صفحه ویکی مورد نظر قرار داده هاي پژوهشی می که با دادن پروژه

و همکاران  27آرکی.تا دیگر اعضا و یا بازدیدکنندگان بتوانند از این صفحه دیدن کرده و مطالب را گسترش دهند

ها را ابزاري مناسب براي انجام کارهاي گروهی کنند که استادان ویکیهاي پژوهش خود گزارش میدر یافته

هاي دانشجویان در ها و میزان تحقق پروژهکنند، زیرا پیگیري چیستی، چگونگی فعالیتدانشجویان معرفی می

عالوه بر اینکه، اصالح، ویرایش، و به روزرسانی اطالعات توسط خود . تر استمحیط ویکی براي اساتید آسان

). 1392به نقل از یزدانی کاشانی و تمنایی فر،  2010کر و همکاران،(گیرد دانشجویان نیز به راحتی انجام می

ها از رضایتبخش بودن نظر دانشجویان در استفاده از ویکی در آموزش حکایت  پژوهش همچنین نتایج برخی از

                                                           
25 . Grosseck 
26 . Gokcearslan & Ozcan 
27 . Kear 
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در نهایت و بنا بر آنچه که گذشت، استفاده از ویکی ها در ). 2012، 29و بیاسوتی و بقاییدي 28،2010میر(دارد 

هاي نوشتاري و  ت ارامور آموزشی و یادگیري می تواند منجر به دستیابی به اهداف یادگیري مشارکتی، افزایش مه

دستور زبان، فراهم آوردن محیط تعاملی مبتنی بر رویکرد سازنده گرایی و افزایش تفکر انتقادي و تفکر خالق، ، 

ساخت دانش شخصی بوسیله فراگیران و تثبیت نقش استاد یا معلم به عنوان راهنما و در کنار یادگیرنده شود 

و  ).2011، 32و الشومائیمري 2011، 31؛ بگونا و کارمن2012قاییدي، ؛ بیاسوتی و ب2012، 30چن، هووانگ و وانگ(

هاي آموزشی مانند  ها، امکان استفاده آزاد براي هر فرد خارج از مجموعه توان عالوه بر این قابلیت در پایان می

  .شود ها اضافه نمود که خود از ارکان مهم یادگیري مداوم محسوب می هاي ویکی دانشگاه را به ویژگی

  تیجه گیرين

الزمه رشد در حرفه و تخصص است نیازي تحقق یادگیري مداوم و دسترسی به اطالعات و دانش به روز که 

این مساله براي معلمان که وظیفه تربیت نسل آینده کشور و نیروي متخصص آن را . ضروري در دنیاي امروز است

هاي دیجیتال بر  رایط امروز که تسلط فناورياما در ش. ها مورد توجه است به عهده دارند بیش از سایر تخصص

افزایی به صورت حضوري کاري  هاي دانش کلیه امور زندگی بشر کامال هویدا است دیگر صرف وقت براي دوره

هاي آموزشی و یادگیري در حوزه  اما این دشواري دلیلی براي دوري از دوره. آید دشوار و وقت گیر به حساب می

هاي همین  بایست از ویژگی آید به همین سبب براي رفع این مشکل می به حساب نمیتخصصی و یا حتی عمومی 

هایی که در این عصر به شکلی گسترده ارائه شده و طرفداران زیادي  فناوري. عصر دیجیتال استفاده درست نمود

ا به سادگی میسر را به خود جلب نموده است، در درون خود امکان ارتباط با سایر افراد در هر نقطه از جهان ر

ها،  پادکست و ویدئوکستها،  ها ، موك هایی مانند تاالرهاي گفتگو، مودل توان به برنامه براي مثال می. اند کرده

ها که عمدتا به صورت رایگان هستند و تنها در مواردي آن  این برنامه. ها اشاره کرد هاي اجتماعی و ویکی شبکه

توانند به راحتی افراد را گرد هم آورده و امکان اشتراك اطالعات و  دارند، میهم با هزینه ناچیز قابلیت استفاده 

                                                           
28 . Meyer 
29 . Biasutti & Beghaidy 
30 . Chen, Hwang & Wang 
31 . Begona & Carmen 
32 . Alshumaimeri 
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در این راستا شغل معلمی که از جمله مشاغل بسیار با اهمیت جامعه . ها و ارتقاء دانش شغلی را فراهم نمایند ایده

ها  مناسب از این فناوري با استفاده درست و. باشد است، به اندازه زیادي نیازمند استفاده از این امکانات می

  .توان به این مهم دست یافت می
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  اسالمی رویکرد با مداوم آموزش تبیین در گامی: معقول حیات با مداوم آموزش نسبت واکاوي

  

  1 نژاد سادات صفورا

  2 حیدري محمدحسین

  

  چکیده

 -تحلیلی روش از گیري بهره با که بود معقول حیات با مداوم آموزش نسبت تبیین مقاله، این نگارش از هدف

 است جعفري محمدتقی اسالم، جهان معاصر متفکر ابداعی اصطالح »معقول حیات«. است شده انجام استنتاجی

 طبیعی نوع دو به بشري زندگی دیدگاه، این در. است رفته بکار اسالمی جامعه در مطلوب زندگی تبیین براي که

 حیات به طبیعی حیات از انسان حرکت براي سازي زمینه اسالمی، تربیت هدف ترین مهم و شده تقسیم معقول و

 است شده احتجاج چنین معقول، حیات گانه یازده عناصر بررسی از پس حاضر، نوشتار در. است ذکرشده معقول،

 شدن ساخته مسیر در تدریج عقالنی، تکاملی تربیت همچون معقول حیات ایده در رفته بکار کلیدي عبارات که

 و تربیت امر در مداومت و استمرار نوعی لزوم بیانگر ،آن نظیر مواردي و کمال مسیر در گردیدن انسان، شخصیت

 این اما ؛سازد بدل معقول حیات به را خود طبیعی حیات اسالمی، تربیت بستر در باید که است انسانی پرورش

 رویکرد با العمر مادام یادگیري و آموزش ماهیت با ،ها روش و اصول اهداف، ماهیت، حیث از مداومت و استمرار

 با مداوم آموزش اهداف و مبانی بازخوانی ضمن مقاله، این در. است متفاوت زیادي حد تا آن رایج و امروزي

 قرارگرفته موردبحث ،)اسالمی رویکرد( معقول حیات بر مبتنی مداوم آموزش با آن تمایز وجوه غربی، رویکرد

  .است

  جعفري محمدتقی اسالمی، تربیت معقول، حیات مداوم، آموزش :ها کلیدواژه

 

 

 

  )نویسنده مسئول(  safura_sadat@yahoo.comتربیت و تعلیم فلسفه ارشد کارشناسی دانشجوي اصفهان دانشگاه -1

  mhheidari1353@gmail.com .علمی  هیئت عضو تربیتی علوم گروهاصفهان  دانشگاه -2
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  مقدمه

 زندگی دوران در یادگیري مداوم، یادگیري مستمر، یادگیري مانند دیگري هاي عنوان با که العمر مادام یادگیري

 آن عمودي جنبه که است چندبعدي یافته سازمان اصل یک بلکه نیست، هنجاري مفهوم یک است، شده آورده نیز

 بر در را اجتماعی و فردي زندگی گستره کل که آن افقی جنبه و است مرگ تا تولد از یادگیري فرآیند طی شامل

 گزارش(. شود می متمرکز کار محل و مدرسه اجتماع، خانواده، شامل یادگیري متفاوت هاي زمینه بر گیرد، می

  )1395 خرداد 24 ، ایران ـ یونسکو ملی کمسیون

 عمر، بقیه در آن از استفاده و زندگی از برهه یک در یکنواخت یادگیري روي تمرکز جاي به یادگیري از نوع این

 تغییرات با متناسب بتواند فرد تا است عمر سرتاسر در یادگیري امکانات و حواس تمامی سازي پراکنده از ناگزیر

 در. سازد میسر وجه بهترین به جدید یابی تطابق این در را خود معیشتی امکانات آنها، با همراه و زندگی روزمره

 رسمی غیر و آزاد رسمی، یادگیري پیشبرد در مشارکت براي سازماندهی اساسی اصل العمر مادام یادگیري واقع،

 وابسته: فرهنگی توسعه -1: است متمرکز متفاوت هدف سه با زندگی از مرحله سه براي یادگیري از نوع این. است

 توسعه -3 اجتماعی مشارکت و شهروندي به وابسته اجتماعی توسعه -2 سازي مفهوم و فکري مالکیت فهم، به

  )همان.( اقتصادي پایداري و مالی رفاه شغلی، رضایت تولید، به وابسته پذیري اشتغال و اي حرفه

 انقالبی نظران، صاحب عقیده به و گرفته قرار توجه مورد جدي طور به اخیر سالهاي در العمر  مادام یادگیري ایده

 خود حیات به توانند می جوامعی تنها بر اساس نظر آنها،. است آورده وجود به تربیت، و تعلیم عرصه در کپرنیکی

 هاي نظام . دهند افزایش را خود سازگاري و پذیري رقابت قابلیت و باشند یادگیري حال در پیوسته که دهند ادامه

 بخواهند که بپردازند یادگیرندگانی پرورش به باید ،يسو یک از ایده این تحقق براي عالی آموزش ویژه به آموزشی

 یادگیري هاي فرصت گسترش به دیگر، سوي از و دهند ادامه زندگی دوران بقیه در یادگیري به بتوانند و

  )1388، همکاران و کریمی از نقل(  .بپردازند

 اجتناب العمرضرورت مادام یادگیري که دهد می سوق حقیقت این درك به را ما جهان ، کنونی شرایط به نگاهی

 هاي پشتوانه دلیل به بلکه آمده، وجود به اخیر هاي سال در که تحوالتی دلیل به تنها نه ما و ماست جامعه ناپذیر

  )همان(.دادیم می قرار خود هاي گیري تصمیم و ها برنامه سرلوحه را آن جدي طور به باید خود دینی و فرهنگی

 به که اي نکته اما نیست پوشیده کسی بر علم ي مقوله به نسبت روایات و قرآن در اسالم فراوان تأکید و اهتمام

 در که همانطوري. است یادگیري و استمراردرامرآموزش بر توجه ، است شده پرداخته آن به کمتر رسد می نظر

 علم ، نیز تفکر و تعقّل قوه پرورش در ، دارد انسان انیجسم رشد در مهمی و اصلی نقش غذا ، جسم پرورش

. شود می محسوب عقل کارخانه خام ماده و شده شمرده دین ضروریات از آدمی روح غذاي عنوان به آموزي

آموزش و یادگیري  امروزي تعبیر به و یادگیري و آموزش در استمرار به نیاز ترتیب بدین)  1369مطهري ، (
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 و ،آموزش عقالنیت و آموزي برعلم مبتنی رویکردي با اسالمی تربیت و تعلیم نظام لذا.  است واضح و روشن مداوم

  . از این طریق سعادت انسانی را تبیین می کندو کرده توصیه را مداوم یادگیري

 هاي حوزه در قدري گران و متعدد آثار که است جعفري محمدتقی عالمه مرحوم اسالمی، متأخر متفکران از یکی

 جعفري، عالمه شخصیت بارز هاي مشخصه از یکی. دارد تربیت و تعلیم و ادبیات عرفان، فلسفه، نظیر گوناگون

 در استاد هاي اندیشه پرتو که رسد می نظر به چنین .داشت وجود ایشان مطالعاتی هاي درزمینه که بود تنوعی

  . رسد می اوج به نامد، می »معقول حیات« را آن ایشان که اي نقطه

 و مادي حیات معناي ترین دقیق عنوان به را »معقول حیات« مفهوم خود آثار در جعفري محمدتقی عالمه مرحوم

 شده عنوان »محض طبیعی حیات« مقابل در که مفهوم این در. است کرده تعریف الهی والیت تحت انسان معنوي

 و ها مؤلفه و کند می بیان معقول حیات به طبیعی حیات از دگرباشی در را انسانی جامعه و انسان سعادت است،

 که است شده ترسیم اي گونه به معقول حیات گوناگون ابعاد. نماید می تشریح و توصیف را آن گوناگون هاي ویژگی

 در حرکت درواقع. داند می یادگیري و آموزش و تربیت و تعلیم سیر نیازمند عمر پایان تا خلقت ابتداي از را انسان

  .است مستمر و دائمی وپرورش آموزش از نوعی مستلزم معقول حیات تحقق مسیر

 ونموده  تعریف فقید عالمه دیدگاه از راحیات معقول و حیات معمول  مفهوم دو ابتدا تا است درصدد مقاله این

 موضوع در غرب هاي دیدگاه با انسان، حیات طول در آن استمراري جنبه و تربیت و تعلیم جایگاه بابیان سپس،

  .دهد قرار مورد مالحظه را آنوجوه متمایز و مشترك  و مقایسه مستمر تربیت و تعلیم

 معمول حیات با آن هاي تفاوت و معقول حیات تعریف

 ؛و بررسی قرار داده است موردبحثمفصل  طور بهرا » حیات معقول«جعفري در آثار خود مفهوم  محمدتقیعالمه 

 »معقول حیات« و »محض طبیعی حیات« اصلی دودسته بهرا  انسانی حیات بشري، تاریخ روري برم با و

  .داند می تقسیم قابل

 غرایز اشباع به فقط افراد طبیعی، حیات در. است بقا تنازع افراد اصلی هدف ،) حیات معمول(طبیعی زندگی در

 دیدگاه از که درحالی. شود می تعریف افراد طبیعی هاي خواسته ذیل در نیز انسانی حیات و پردازند می خود طبیعی

 جبر نماي و جبري هاي فعالیت و نیروها که اي آگاهانه حیات« :از است عبارت معقول حیات جعفري عالمه مرحوم

 نموده، تنظیم نسبی تکاملی هاي هدف مسیر در اختیار، در شکوفان آزادي رشد از برخورداري با را طبیعی زندگی

 اعال، هدف این. نماید می زندگی اعالي هدف وارد ،شود می ساخته گذرگاه این در تدریجاً که را انسانی شخصیت

ص  حیات معقول،ه ش ،1389تبریزى، جعفرى(  ».است برین کمال به وابسته هستی کلی آهنگ در شرکت

 ت)59

 :دارد وجود اساسی و مهم عنصر چند تعریف، این در
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 فردي چنین. است برخوردار آگاهانه زندگی از دارد، قرار معقول حیات مسیر در که انسانی: آگاهانه حیات .1

 ،باشند می او اصیل شخصیت به مستند همه زند، سرمی وي از که یهای فعالیت و است مستقل تفکر داراي

 .باشد دیگران رفتار و حیات از برداري نسخه که آن نه

 احاطه را او که اى جبرى عوامل و علل از است قرارگرفته معقول حیات مسیر در که انسانى: اختیار .2

 حیات در .کند استفاده بهترین نحو به خود آزادىدرجه  از تا کند مى سعى و است آگاه خوبی به اند، کرده

 برداري بهره تر بیش اختیار درراه آزادي از انسان هراندازه و رسد می اختیار واالي مرحله به انسان معقول،

 .بود خواهد برخوردار واالتري معقول، حیات از کند،

 محیط اگر. گرفت نادیده نباید را جامعه مربیان و مدیران و محیطی عوامل نقش معقول، حیات تحقق در .3

. خواهد شد تر ضعیف معقول حیات درنتیجه و اختیار شکوفایی امکان باشد، بیمارگونه و ناسالم اجتماعی

 .بپردازند اجتماع در انسانی واالي هاي ارزش ترویج به باید جامعه مربیان و مدیران ،رو ازاین

 در انسان مغزي هاي فعالیت حتی و گفتار و عمل هر معقول حیات مسیر در: تکاملی هاي هدف مسیر .4

 است شده نائل نهایی کمال به که کند نمی تصور حیات مراحل از یک هیچ در انسان. دارد قرار کمال مسیر

 یک در معقول حیات در انسان سخن، دیگر به .شود نائل باالتري اصل به تا تکاپوست در همواره و

 و کمال از باالترى مراحل به یابى دست از را خود گاه هیچ و است دائمی و مستمر شدن و وجو جست

 .بیند نمى نیاز بى سعادت،

 و رسد مى فعلیت به انسان مثبت استعدادهاى معقول، حیات در :شدن ساخته مسیر در انسان شخصیت .5

متعالی  احساسات به انسان ابتدایى و خام احساسات اینجا در. شود مى برخوردار حقیقى سعادت از آدمى

. شود مى مبدل تر عالى هاى تعلق به وى جزئى هاى تعلق و احساسات تصعید شده) ه تعبیر عالمهب(یا 

 تمام چراکه کند، مى صحیح استفاده درونى و بیرونى واقعیات از معقول، حیات مسیر در آدمى شخصیت

  .گیرد مى قرار تکامل مسیر در وى وجودى ابعاد

 باشد، ور غوطه »طبیعی خود« جبري شبه و جبري تمایالت در انسان اگر: زندگی اعالي هدف به ورود .6

 هاي فعالیت از باید اوالً زندگی اعالي هدف به وصول براي. شود مین نائل زندگی اعالي هدف به گاه هیچ

 و اراده باید ،ثانیاً. کرد برداري بهره ،است هماهنگ آدمی فطري هاي دریافت و پاك باوجدان که سلیم عقل

 برداري بهره ،است زندگی اعالي هدف تفسیرکننده که عقالنی هاي فعالیت از بتوان تا داشت جدي عزم

 )77 ـ95 ص ، همان( .کرد

 جزئی نظري عقل صرفاً معقول، حیات در عقل از مراد. است» عقل«عنصر اساسی در مفهوم حیات معقول، عنصر 

 استخدام به است، محرك و فعال و آگاه وجدان که عملی عقل هم و نظري عقل هم معقول، حیات در. نیست

 واالي مقام به وصول براي اي مقدمه عنوان به دو هر یکدیگر هماهنگی با و آیند درمی کمال و رشد به رو شخصیت

 )67ـ68همان، ص (.است حکما و عرفا موردتوجه کل، عقل
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 معقول حیات تحقق امکان

است ممکن است چنین تصور شود که این تعابیر در حد  شده ارائهاز مجموعه تعاریفی که از تعبیر حیات معقول 

 نائل توانایی ها انسان که اعتقادند این بر برخی. وجود ندارد آنبه  بشراعالي معانی آرمانی است و امکان دستیابی 

 »معقول حیات« وارد و شده خارج »محض طبیعی حیات« از که هم اي عده آن و ندارند را معقول حیات به شدن

 یعنی ؛اند گرفته پیش زندگی در مردم اکثر که است همان کلی قانون ،درواقع. اند بوده استثنایی و اندك ،اند شده

 )20همان ،ص( .»محض طبیعی حیات« در شدن ور غوطه

 برخوردار کمی ظرفیت از معقول حیات پذیرش در ها انسان اوالً: گوید می نظر این پاسخ به درعالمه جعفري 

 ،آن به نیل درراه کرده، گیري هدف را آن گیرد، قرار ها انسان همین عالقه و عشق مورد چیزي اگر زیرا نیستند،

 دررسیدنمسئله این است که اراده انسان . شوند نائل آن به سرانجام تا کرد خواهند تحمل را بسیاري هاي سختی

 )100 و 99ص همان،( .جزم گرددبه این مقصود 

 یابد درمیدر هر مرحله از حرکت در این سیر متعالی  ،گذارد می گام معقول حیات مسیر در انسان که هنگامی: ثانیاً

 حیات از معقول، حیات یعنی جدید، موقعیت به ورود با بلکه نبوده، محال امر یک سوي به او تکاپوي و حرکت که

 )همان(.کند می تلقی باارزش را آن شده، برخوردار اصیل

 در انسان زیرا نیستند، قانون خالف معناي به استثنایی ولی هستند، اقلیت در رشد یافته يها انسان هرچند: ثالثاً

 او اصلی طبیعت و فطرت خالف او، کمال و رشد عناصر و عوامل که کند می احساس معقول حیات مسیر

  )همان(.نیست

  معقول حیات تحقق مسیر در انسان تحوالت

 شدن ساخته قابل انسان شخصیت که دهد میتوجه  نکته اینعالمه به  معقول، حیات تحقق امکان از بحث در

 انسان و جامعه انسانی. از عوامل مختلف قابل انجام است گیري بهرهاز مجاري گوناگون و با  شدن ساختهاین . است

 جهت در تکاپو هاي روشو  ها راه شناسایی است، مهم آنچه. بسازد را خود دتوان می وجدانی و عقالنی محاسبات با

 بگذارد، بیرون گام »محض طبیعی حیات« از انسان اگر. نیست محال امري هم آن که است معقول حیات به نیل

  :یابد می تحقق انسان در زیر گانه یازده تحوالت که است مسیر این در و شود »معقول حیات« وارد دتوان می

 .»شده تصعید احساسات«: به خام احساسات تبدیل .1

 .»مربوط هاى اندیشه«: به گسیخته ذهنىِ جریانات تبدیل .2

 .»معقول هاى محبت«: به خام هاى محبت تبدیل .3

 .»محرّك امیدهاى«: به دورودراز آرزوهاى تبدیل .4

 .»کمال بخش هاى عالقه و عشق«: به صورى هاى عشق و ها عالقه تبدیل .5
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 دریافت براى تکاپو و تالش«: به آن تبدیل و کمال و خیر درباره اساس بى مفاهیمى به قناعتعدم  .6

کمال و خیر واقعیت«. 

 .»مستقیم و اصیل واقع یابی و اندیشه و نظر«: به محض، پذیرش و تقلید تبدیل .7

 .»بین واقع وجدان و سلیم عقل هماهنگى«: به جزئى نظرى عقل هاى بازى شطرنج تبدیل .8

 .»اختیار و تصعیدشده آزادىِ ،شده حساب اراده«: به تمایالت با بازى تبدیلِ .9

 ها انسان تساوى و انسانى عالىِ وحدت درك«: به دیدن، ها انسان دیگر از بافته جدا تافته را خود تبدیلِ .10

 .»بودن وسیله یا هدف، در

  )110همان،ص(.»دیدن درراه همواره را خود«: به زندگى، هاى منزلگه بودنِ نهایى هدف به رضایت تبدیل .11

 پذیر امکانانسانی در  هاي قابلیت رسد می، آنچه بسیار مهم به نظر گانه یازدهدر نگاه نخست به همه این تحوالت 

کلیدي را در  هاي نقشکه است  مانند مدیریت جامعه و تعلیم و تربیت مؤثريعوامل مسئله، دیگر . است آنبودن 

  .نمایند میتحقق تحوالت فوق ایفا 

  مدیریت یک نیازمند ما. کنیم تکیه مربى و معلم به باید مقصود، حصول تا و داریم  تربیت و  تعلیم به نیاز ما«

 ما. کنیم تکیه فرهنگى صالحه مقامات به باید مدیریت، این از برخوردارى براى که است قطعى و هستیم فرهنگى

 تکیه صالح سیاستمداران به باید خود معقولِ حیات ادامه براى که است قطعى و هستیم سیاسى مدیریت نیازمند

  )دیشه هان، تکاپوي اه ش 1392جعفرى تبریزى، ( .»کنیم

  اعالي شخصیت انسانی استمرار و رشد در نیل به وحدت

این مفهوم . از شخصیت اعال است اي درجهی از تعابیر اساسی عالمه در تبیین حیات معقول، رسیدن انسان به یک

 و اصول مبناى بر زندگى »معقول حیات« مختصات از. کند میانسانی تعبیر  شخصیترا ایشان به وحدت اعالي 

 طبیعى حیاتدر  .رود مى به شمار زندگى تحوالت جریان در شخصیت وحدت مبناى کهاست  ثابت عقالنىِ قوانینِ

، 1389 جعفرى تبریزى،( .کند مى حرکت ها انسان و طبیعت از تأثر و تأثیر مجراى در همواره ، زندگیمحض

  )38حیات معقول ، ص 

 معقول« به حیات اتّصاف تنها زیرا شود، برخوردار »معقول حیات« از باید شدن ساخته مسیر در انسانى شخصیت

 معقول« عاملِ تنها این! »پیش به« ،»پیش به« ،»پیش به«: که بدهد مستمر دستور زندگى به تواند مى »بودن

 امروزش از بهتر دیروزش که کسى است مطرود برین، کمال جاذبه و پیشگاه از: گوید مى که است حیات »بودنِ

 )88همان، ص(. است کار زیان باشد، مساوى روزش دو که کسى و ؛باشد

 مقصود بلکه نیست، محض فضاى و مجرّد زمان امتداد درنوردیدن ،»پیش به حرکت« از مقصود که است مسلّم

 دو این. است تر عالى هاى تعقل به جزئى هاى تعقل و تصعیدشده هاى احساس به ابتدایى و خام احساسات تحولِ
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 به تدریج به که »آزادى« به رو اراده اعتالى زمینه: از است عبارت که کند مى آماده هم را سوم تحول زمینه تحول،

 )89همان، ص (.گردد مى مبدل اختیار

 جز ابتدایى، و خام احساسات. بود نخواهد پذیر امکان گانه سه هاى تحول بدون انسانى، شخصیت اعالى وحدت

 یابند، افزایش هراندازه دارند، انفعالى جنبه صرفاً که تأثرات این. باشد تواند نمى دیگرى چیز گذرا و مقطعى تأثرات

 »معقول حیات«. داشت نخواهد اعتال و نمو براى عاملى شخصیت صورت، این در و شود مى کاسته آدمى فعالیت از

 و تعقل پیشرفت وسیله به را ابتدایى و خام عواطف و تأثرات خواهد مى بلکه شود، نمى منکر را تأثر اصل هرگز

 وسیله به را شخصیت مدیریت نموده، مبدل تصعیدشده هاى احساس به اساس، بى و جزئى هاى خواسته اعتالى

 )88، ص همان(.نماید حاکم احساسات و تأثرات آن بر اختیار،

 :کند مى گوشزد معقول حیات در را عنصر این لزوم زیر، آیات

ؤْمنٌ هو و  أُنْثى أَو ذَکَرٍ منْ صالحاً عملَ منْ -1 م نَّهیِییاةً فَلَنُحۀً حب97/نحل( طَی( 

 احیاء ،)است »معقول حیات« همان که( »پاکیزه حیات« با را او بدهد، انجام صالح عملى زن، یا مرد از کس هر

 .کنیم مى

 پاکیزه حیات شناسد، نمى را دیگر آرمانى شهوت، و خشم و خواب و خور جز که محض، طبیعى حیات که این در

 موجودیت در حیات واقعىِ طبیعت که شود مى ناشى ازآنجا حیات، پاکیزگىِ. نیست شکى ،نیست قرآن اصطالح در

 واقعىِ طبیعت بعد ترین اساسى که نیست تردیدى هیچ جاى و بیفتد جریان به داراست، که ابعادى تمام با انسانى،

 .است نهاده ودیعت به ها انسان نهاد در خداوند که است »تکاملى گردیدن« حیات،

2- تثَبی ینَ اللَّهنُوا الَّذلِ آمبِالْقَو ی الثَّابِتیاةِ فنْیا الْحالد ی ورَةِ ف27/ابراهیم( الْآخ( 

 .نماید مى تثبیت اخروى و دنیوى حیات در ثابت قول با اند، آورده ایمان که را کسانى خداوند

) س( معصومینقرآنی و روایات  هاي آموزهاز  شده برگرفتهچنانچه از تعاریف و توصیف عالمه از حیات معقول که 

اول عنصر تعلیم و تربیت در : است تصور قابلدو عنصر محوري در تحقق حیات معقول ، شود میاست دریافت 

انسان به سمت شخصیت اعالي عقالنی و دوم عنصر استمرار و مداومت در طی نمودن  گانه یازدهمسیر تحوالت 

  .این نوع از زندگی متعالی انتهاي بییر مراحل مختلف و مس

 جایگاه تعلیم و تربیت در حیات معقول

در  عالمهخاص  موردتوجهدر مسیر حیات معقول انسان و جامعه انسانی  درحرکت جایگاه مهم تعلیم و تربیت

 و درك عوامل تقویت«: از است عبارت معقول حیات در تربیت و تعریف ایشان از تعلیم. بوده است آثارشان

 حیات از تدریجی انتقال براي نونهاالن خصوص به جامعه گوناگون افراد تحریک و اصیل حیات واقعیات فراگیري
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. است ساز انساناولیه ایشان به کیفیت و محتواي تعلیم و تربیت  تأکید ».معقول حیات در ورود به محض طبیعی

 و فهم قابل تربیت و تعلیم مورد يها انسان براي را زندگی اعالي هدف باید ممکن نحو هر به تربیت، و تعلیماینکه 

  )145همان ، ص(.سازد پذیرش

  انسان در مسیر حیات معقول هاي خواستهاستخدام همه قوا و 

که  کند میتعریف  اي وسیلهدر دو بعد هدفی و  عقالنى تکاملى هاى هدف مسیر را در »معقول حیات« ایشان اجزاء

 این درراه که عضالنى و مغزى هاى فعالیت و ها اندیشه گفتارها، ها، حادثه: که این از است عبارت آن هدفىِ بعد

 براى که تعریفى با امور، این از یک هر زیرا ،نیست بیرون »معقول حیات« دایره زند، از مى سر انسان از حیات

  ) 96همان ، ص (.است برین کمال به وابسته حیات از موجى کردیم، ذکر معقول حیات

 حیات تکاملىِ روشِ از اجزائى همگى یابیم، مى خود وندر بعدى هاى هدف به وصول براى که هم اشتیاق این حتى

 از هرلحظه که شکر به نیشکر درونىِ اجزاء تبدل و انگور به غوره تبدیل طبیعىِ جریانِ مانند و باشند مى ما

 پرده درروي که است »معقول حیات« هدفىِ بعد و حرکت این خود و رویم مى باالتر موقعیت به پایین موقعیت

) خود براى این( نسبى - ذاتى مطلوب ،»معقول حیات« متن در و دارد) آن براى این( اى وسیله نمایش طبیعت،

  )96همان، ص ( .است

  پویایی حرکت در مسیر حیات معقول

 ایستایى و توقف زندگى، گذرگاه از نقطه هیچ درنیز  ها انسان براى »معقول حیات« اىِ وسیله بعدایشان در 

 یک را روانى باعظمت سطوحِ رسیدن فعلیت به و شدن باز جدى، صورت به که »معقول حیات« زیرا پذیرد، نمى

 و تکاپو این .شود مى رو روبه فصل و حل غیرقابل تناقضى با ایستایى، و توقف صورت در داند، مى بنیادین حقیقت

 را تر پایین مرحله همان باالتر مرحله هر که این در و کند مى عبور نسبى مقصدهاى و مبدأها از مستمر، هاى حرکت

 ،رو ازاین. پذیرد نمى تحقق پایین مرحله حیازت بدون باال، مرحله ونیست  تردیدى بردارد، در جدید امتیاز اضافه به

ص ،همان(.است دارا نیز را اى وسیله بعد تر، عالى اى مرحله به وصول براى »معقول حیات« شئون از یک هر

  )96ـ98

  معقول حیات در تربیت و تعلیمتدریجی بودن امر  

 وقتى«. آن استیکی از ابعاد کیفی در مقوله تعلیم و تربیت در حیات معقول، تدریجی بودن در مجراي معمول 

 و ساالن میان حتّى و جوانان و کودکان دادن انتقال: از است عبارت تربیت و تعلیم اساسى وظیفه: گوییم مى

 سه یا دو در ، تعلیم وسیله به که نیست این مقصود ،» معقول حیات« به ،»محض طبیعى  حیات« از ساالن بزرگ

 بن فضیل جاهلى، راهزن هر از ، تربیت وسیله به و بیاوریم وجود به سینا ابن  یک ،ساله هفت کودك یک از روز،

 طبیعىِ و عادى مجراى از است، گردیدن در تصور از فراتر که سرعتى چنین دانیم مى همه زیرا !بسازیم  عیاض

 تربیت، و تعلیم علمىِ اصولِ و شرایط بامالحظه: که است این مقصودمان بلکه. است دور به کامالً ها تربیت و تعلیم
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 واقعیت عنوان به آنچه که کنند تلقین گیرد، مى انجام آنان روى سازندگى کار که هایى انسان براى را حقیقت این

  )146همان،ص( ».است آنان خود مختصات از یکى شود، مى عرضه آنان به پرورش یا آموزش قابل

  نیاز به تعلیم و تربیت زاي درونحس ضرورت 

 روانىِ وضعِ از صحیح آگاهىِ راه از که است این معقول حیات در تربیت و تعلیم اساسىِ وظیفهاز نگاه عالمه 

 متعلّم انسان شود، مى القاء »گردیدن« یا »فراگیرى« براى که شایسته حقیقتى هر تربیت، و تعلیم مورد هاى انسان

 براى ضرورتى را آب آشامیدن و غذا که چنان کند، احساس خود ذات هاى پدیده از یکى را آن تربیت، مورد و

 نوعى را خود هاى بازى اسباب با بازى کودك، چنین هم و داند مى خود تشنگى و گرسنگى بودنِ ذاتى احساس

  )377اسالمى، ص عرفانه ش،  1391 تبریزى، جعفرى( .کند مى تلقى خود ذات درخواست به مثبت پاسخ

 را اخالقى اصول نخست کنند، مى طرح تربیت مورد انسانِ گردیدنِ براى را اخالقى اصول که هنگامی ،مثال عنوان به

 طرح اى گونه به و عدالت و گویى راست ضرورت مانند است، معتدل هاى نفْس همه پذیرش قابل که کنند مطرح

  )147همان،( .ببیند خود وندر را اصول آن تربیت، مورد انسان که کنند

 شخص شود، مى مطرح مسائل آن درباره مردم مختلف عقاید و اخالقى پیچیده مسائل که باالتر مراحل در ،رو ازاین

 از را صحیح و باطل از را حق نموده، استفاده است، آورده دست به ابتدایى مراحل در که قدرتى از تربیت مورد

 فعالیت به تربیت مورد شخصِ نابِ فطرت ،مراحل ابتدایی در این است که فرض زیرا داد، خواهد  تشخیص غلط

 عنوان به ها واقعیت و حقایق ساختن پذیرش قابل بنابراین، .است نموده درك را پویا و معیارهاي ها مالك و افتاده

 نه جامعه، در انسان وجود ضرورت مساوىِ است ضرورتى تربیت، و تعلیم وسیله به اشخاص، ذاتىِ لوازمِ و مختصات

  )معقول حیات در دین و ش، علم.ه 1389 ، تبریزى جعفرى (.دارد انسانى نمایش که تقلیدکننده حیوانى

، پویایی، کیفیت اصل دو معقول، حیات تحقق مسیر در وسیله و هدف بعد دو به نگاه زاویه از عالمه مباحث در لذا

  .است دریافت قابل تربیت و تعلیم مجراي از و شدن دگر این درنیاز به آموزش  زایی درون، تدریج و استمرار

 اخیر قرن در العمر مادام آموزش تاریخچه

 ولی .است میالدي بیستم قرن آورد ره مشابه اصطالحات و العمر مادام آموزش مداوم، آموزش ،االنس بزرگ آموزش

 برخی آشکار حتی و ضمنی مفاهیم اما شده وضع اخیر هاي دهه در ها واژه این از تعداد زیادي هرچند دانست باید

 که اند نوشته باستان چین مورد در مثال عنوان به .شود می یافت نیز تربیتی هاي اندیشه ترین قدیمی در ها آن از

 به شده تربیت فرد چینی دید برحسب .است بوده چینی تربیت اساس متمادي قرون طی خانوادگی وحدت«

 نباید است دانش اینکه براي را دانش .است نامعقول هاي هوس پیرو جاهل شخص و گذارد می احترام معلومات

 آرمان توصیف در همچنین »است اخالقی صحیح عمل براي اي مقدمه که دارد اهمیت لحاظ این از بلکه پرستید،

 در کردن شرکت هدف بلکه نبود، هنري حرفه به محض اشتغال« آرمان این که است آمده باستان یونان تربیتی
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 جنبه ها تربیت این هرچند .بود انسانیت و علوم پرورش آتنی تربیت هدف .بود آن از بردن لذت و کارهنري

 )هماننقل از ( ).126 ،127 ،129 ص همان(» .شد می داده ناقص تعلیمات ها زن به و نداشت کاربردي

 سطح در سریع و گسترده تحوالت پی در 1960 ي دهه از اما نیست، جدیدي مفهوم العمر مادام یادگیري پس

 حال در. است نموده جلب خود به را نویسندگان و المللی بین هاي سازمان و مؤسسات از بسیاري توجه جهان،

 مختلف هاي شیوه به اجتماعی هاي حرکت و سیاسی هاي گروه کارگري، هاي اتحادیه مؤسسات، ،ها دولت حاضر

 کنند می دنبال نظري و سیاسی اقتصادي، ي صحنه یک در عمل شیوه و نظریه ،مشی خط ي درباره را هایی بحث

  )14ص ، 1388 ، همکاران و کریمی از نقل(. )560 ص ،2000 هلدفر، و جاویس(

 »ادگارفور« ریاست با وپرورش آموزش توسعه المللی بین کمسیون توسط 1972 سال از ها تالش این جدي آغاز

 این در. نمود ارائه »زیستن براي آموختن« عنوان در کتابی تحت را خود تالش حاصل کمسیون این. است بوده

 سال، همان در .شد مطرح یادگیري جامعه و العمر مادام یادگیري ،العمر مادام آموزش اساسی مفهوم سه کتاب

 ي اعالمیه در اظهارشده ي عقیده خاص، طور به نیز) توکیو ،1972( ساالن بزرگ آموزش جهانی اجالس سومین

 سایر مانند باید یادگیري دادن ادامه و یادگیري آموزش، براي افراد حق که این بر مبنی را بشر حقوق جهانی

  )هماننقل از ). (58 ص ،2000 یونسکو،( پذیرفت بار اولین براي شود، تلقی اساسی حقوق،

. گرفت خود به تري جدي شکل »العمر مادامآموزش دائم یا «مفهوم  سازي نهادینهبراي  ها تالش، 1990 ي دهه از

 العمر مادام یادگیري اجالس ،)تایلند جامتین ،1990( همه براي آموزش مورد در یونسکو جهانی اجالس مثال براي

 پیگیري همگی جهانی، هاي اجالس سایر و 2000 سال در وپرورش آموزش جهانی اجالس ،)کانادا ،1994(

  ).15ص هماننقل از ( (.شدند خواستار را ایده این پژوهشی و نظري هاي بررسی

: یادگیري« عنوان با را خود هاي تالش حاصل یکم و بیست قرن براي وپرورش آموزش کمسیون ،1996 سال در

 یونسکو، کنار در نیز )OECD1( اقتصادي توسعه و کاريهم ان سازم و اروپا انجمن .ساخت منتشر »درون گنج

 گردهمایی. نامید العمر مادام یادگیري سال را 1996 سال اروپا انجمن. نمودند آغاز را خود مطالعاتی اقدامات

 براي واقعیت یک العمر مادام یادگیري« شعار سال، همان ژانویه در» OECD« سازمان وپرورش آموزش مدیران

 هاي کمیته تشکیل یبرايهای حرکت ،همچنین)همان()1 ص ،2000 کروپلی، و کناپر( .کاربردند به را »همه

 اروپایی ـ آسیایی کمیته. است آغازشده زمینه این در مشترك هاي دیدگاه ذ اتخا براي جهان سطح در مشترك

شده  یهای کمیته چنین تر سریع و بیشتر چه هر تشکیل خواستار خود نهایی گزارش در نیز) 2000( العمر مادام

 )همان.(است

 

  

.1 Organization for Economic Cooperation and Developme. 
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 امروزي رویکرد با العمر مادام یادگیري و آموزش مختلفابعاد 

خاصی  موردتوجهاخیر  هاي سالدر نظام تعلیم و تربیت غربی  در العمر مادام آموزش مقوله که بیان شد، گونه همان

  :است بررسی و تعمق قابل مختلفی ابعاد ازاین مسئله . بوده است

 نموده العمر مادام یادگیري بیشتر هرچه ضرورت متوجه را نظران صاحب که تحوالتی از بخشی: اجتماعی بعد اول 

 روزافزون رشد جمله آن از. است پیوسته وقوع به جوامع و افراد اجتماعی زندگی بعد در که است هایی دگرگونی

 الگوي و ها شیوه در تغییر و زیست محیط آلودگی ،شهرنشینی مهاجرت، مانند؛ آن از حاصل پیامدهاي و جمعیت

  .است زندگی

 دیگري شگرف پدیده ارتباطی، و اطالعاتی هاي آوري فن در ویژه به فنی ـ علمی انقالب: فناوري و علمی بعد دوم

 ظهور عناوین با انقالب این از ناشی پیامدهاي. است کرده متمایز بشر تاریخ گذشته اعصار از را ما عصر که است

 و ها ارزش در تغییر ،)صنعتی جامعه کشاورزي، جامعه روستایی، جامعه شهري، جامعه ازجمله( محور دانش جامعه

  .گردد می مطرح مشاغل در تغییر

 جنگ از بعد که است عواملی ترین مهم از یکی ،ها آن روزافزون گسترش و اقتصادي تحوالت: اقتصادي بعدسوم 

 بنیان دانش اقتصاد عنوان تحت تحوالت این .است شده العمر مادام یادگیري ي ایده به توجه موجب دوم، جهانی

 کار، محیط و ها حرفه در تغییر ،)پیشرفته فناوري اقتصاد اطالعات، فناوري اقتصاد صنعتی، فرا اقتصاد مانند(

  )15 ـ 30 ص ، 1388،نقل از کریمی و همکاران. (گیرند می قرار موردبررسی

  جدید دیدگاه در العمر مادام تربیت و تعلیممحتواي 

 کاررفته به متفاوتی هاي شکل به ،اندیشمندان از یک هر توسط و مختلف کشورهاي در1العمر مادام آموزش مفهوم

 رد را نظریه این دیگري عده و اند دانسته» ساالن بزرگ آموزش« با معادل را واژه این نویسندگان برخی. است

 العمر مادام آموزش واژه :اند کرده تأکید) 62 ص ،2000( کروپلی و کناپر و) 526 ص ،1989( کروپلی. اند نموده

 ،آن تحقق بلکه نیست، آموزش سنتی غیر هاي شکل گذاري نام براي نوینی اصطالح یا ساالن بزرگ آموزش مترادف

 .دارد سنتی دانشجویان و سنتی مؤسسات در آموزش براي نیز اي العاده فوق کاربردهاي مذکور، موارد بر عالوه

  ) 8ص  همان ،نقل از (

) 1994( ساتون نظر بر اساس اند پذیرفته واژه این براي را اي گسترده مفهوم ،نظران صاحب از زیادي ي عده امروزه

 دهند می اجازه که دارد داللت هایی استراتژي و آموزشی یافته سازمان ساختارهاي بر ،العمر مادام آموزش واژه

 و) 526 ص ،1989( کروپلی که طور همان البته). 3416 ص( گیرد انجام سالی بزرگ دوران تا کودکی از یادگیري

 عمدي یادگیري گیرد، قرارمی العمر مادام آموزش حیطه در آنچه ،دهند می تذکر) 62 ص ،2000( کناپر و کروپلی

 در را هایی مکان و ها زمان در یادگیري تنها نه ،العمر مادام آموزش سیستم یک«: معتقدند ایشان .است هدفمند و
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 و رسمی اشکال تمام در یادگیري بلکه گیرد، دربرمی ،گردد می ارائه مداوم آموزش و مکرر آموزش ها آن

 نظامی یا ابزار ،العمر مادام آموزش بنابراین.»شود می شامل نیز را یافته سازمان غیر و یافته سازمان بسیار ،غیررسمی

همان ، نقل از  ). (12 ص(. است العمر مادام یادگیري نیز، آن عمل شیوه و محتوا بلکه ،آن هدف فقط نه که است

  )  9ص 

  جامعه مبتنی بر حیات معقولمقایسه رویکردهاي تعلیم و تربیت در جوامع امروزي با 

 امروز جوامع اجتماعی و فرهنگی وضعیت به نسبت انتقاد ضمن معقول حیات نماد قرآن کتاب در جعفري عالمه

 خردپسند نظم پس روند، مى پیش تکاملى حرکت با ها فرهنگ و حقوقى قوانین اگر: که کند می مطرح را سؤال این

 جالب نظم آن: که دهد می پاسخ چنین سپس و کجاست؟ عدالت و حق کجاست؟ مطلوب حیات و زندگى

 آن که ضعیف جوامعِ فرهنگ و علم حقوق، اقتصاد، هاى ویرانه بر قدرتمندان، زندگىِ رفاه و حقوقى و اقتصادى

 .است استوارشده اند، آورده به وجود قدرتمندان

 را مشکل بلکه ،داند نمی  معقول  حیات  براى شایسته قانون فقدان از ناشى را محرومیت این دلیل ادامه، در ایشان

 آماده را بشر که داند می  تربیت و  تعلیم و فرهنگى مقامات اجتماعىِ مدیران و سیاسى امور متصدیان متوجه

مقررات دینی و  فقط نهعالمه جعفري  دیگر عبارت به. کنند نمى بشري و الهی مفید مقررات و قوانین از استفاده

و  داند میالهی بلکه حتی قوانین اصیل بشري را نیز در راستاي تحقق جامعه مبتنی بر حیات معقول الزم 

ضعف یا فقدان عملکرد صحیح نظام تعلیم و تربیت در جامعه را عامل اصلی مشکالت امروز بشر  حال درعین

  )147ص معقول، ،حیات ش ه1389تبریزى، جعفرى( .داند می

 و فرهنگ و سیاست: دارد میتعلیم و تربیت هدفمند، مداوم و پویا اظهار  ضرورت بهایشان در یک بیان کلی نسبت 

 انسانى افراد در شناخت همان مناسب گردیدنى علمى، شناخت هر با که باشد طورى باید ها انسان  تربیت و  تعلیم

 یک علم، به جهل با که هستى موجودى تو که نمود تلقین جدى طور به انسانى هر به باید یعنى بیاید؛ وجود به

 رسیدن ثمر به و تکاملى هاى گردیدن استعداد رسیدنِ فعلیت به. دیگر »منى« علم، به وصول با و دارى »من«

 پست حاالت از گردیدن براى کمک و واسطه و مربى به قطعى احتیاج ،» معقول  حیات« در اعتال سوزان اشتیاق

 به دارد، وجود جانداران همه در که طبیعى خود تبدیل براى: دیگر بیانى به. دارد انسانى عالىِ حاالت به حیوانى

 )347همان، ص( .است ضرورى مربى وجود ملکوتى، منِ یا انسانى عالىِ منِ

. است امروزي و مبتنی بر حیات معقول در تعلیم و تربیت پذیرش قابلجنبه  آگاهانهبر حیات  تأکیداز طرف دیگر 

 توجیه به جوامع گردانندگان اگر. بچشند را آگاهانه حیات طعم افراد تا کنند تالش باید جامعه مربیان و مدیران«

 و عدالت عظمت« از ها انسان اگر. داد نخواهند نشان مقاومت خود از گاه هیچ افراد بپردازند، آگاهانه حیات ضرورت

 با. بود خواهند ها آن پذیراي شوند، آگاه »دوستی نوع و تکلیف عظمت احساس و گفتارها و کارها در تعقل و صدق
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 مسیر در تکاپو ضرورت پذیرش و درك اهمیت به را ها آن توان می ،ها انسان مثبت استعدادهاي گسترش و تقویت

 )104همان،ص( ».واداشت معقول حیات

. داند میو جوامع ممکن  ها انسانعالمه جعفري قابلیت پذیرش حرکت در مسیر زندگی معقول را براي همه 

 و قریحه و سرشار هوش و تابناك هاي اندیشه با ،»محض طبیعی حیات« عمر امتداد در که مغزي همان«

 باز و رقیب درآوردن پا از و اجتماعی شهرت و مقام و مادي سود آوردن دست به در فعال، بسیار استعدادهاي

 بفهمد دتوان مین مغز آن آیا بدهد، انجام دتوان می را کارها ترین ظریف و ترین دقیق خودمحورانه، هاي موقعیت کردن

 و عدالت برقراري و نوع هم به خدمت مانند ،تري عالی گیري هدف با دتوان می هوش از برداري بهره و اندیشه که

 صحنه یک در بازیگرانه قیافه نه هستی، جهان درباره جدي محاسبه و باطل برابر در حق قیافه نمودن جدي

 )107همان، ص ( بنگرد بازیگري

  

  گیري نتیجه

 نتیجه چنین توان می است شده بیان غربی رویکرد با العمر مادام آموزش مورد در که اهدافی و تعاریف مجموعه از

 فراگیر فهم و یادگیري آن هدف که تربیتی و آموزشی برنامه نوع هر از است عبارت آموزش از نوع این که گرفت

 به انسان حیات مراحل از یک هر در تواند می و است انسان عالقه مورد یا نیاز مورد گوناگون و متنوع موضوعات

 داراي یا غنی زندگی عمده مبانی از یکی  آموزش غرب، در اخیر متفکرین دیدگاه در کلی بططور. بپیوندد وقوع

 در را آن باید بلکه شود، منحصر کودکی در یا حیات آغاز به نباید آموزش این از بهرمندي و است مطلوب کیففیت

   .افزود آن بر مرتباٌ و کرد ایجاد زندگی از اي مرحله هر

 سطح ارتقاي جهت در تکلیفی مهم اصل یک عنوان به اسالمی هاي آموزه در »یادگیري« مفهوم دیگر سوي از

 همه در الزم علم و نافع علم آموزش وجوب بر تاکید. است شده مطرح اجتماع در فرد اخالق و تجربه دانش، فکر،

 در که اختصاصى مسئله نخستین اسالم، در. گیرد می نشات همین از جاري امور و سالمت احکام، عقیدتی، ابعاد

 است تکلیفى وجوبِ -است متفاوت غرب دیدگاه از بشر حقوق با جهت ازآن و دارد »یاددهی« و »یادگیري« مسائل

  .است ساخته متوجه دارد، را آن توانایى که هرکسی براى تربیت و تعلیم درباره که

 به را معقول حیات عنوان تحت مفهومی خود آثار اکثر در جعفري محمدتقی عالمه استاد معاصر، اسالمی متفکر

 حرکت مختلف وجوه توصیف و معرفی در. است کرده مطرح قرانی دیدگاه از انسانی متعالی زندگی مبناي عنوان

   .است تامل قابل »یادگیري« مفهوم و مضمون به توجه معقول، حیات مسیر در

 در اجتماعی ضرورت یک عنوان به فقط نه  معقول حیات بر مبتنی جامعه طرح در را مقوله این خود آثار در ایشان

 سیر در فردي وظیفه یک عنوان به انرا بلکه شمارد برمی اخالقی و فرهنگی علمی، اعالي سطح به اجتماع نیل
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 و تعلیم ضرورت موضوع بشري، معقول حیات تحقق در که عواملی. کند می قلمداد عقیدتی و فکري تکاملی

  :از است عبارت سازد می آشکار را مستمر تربیت

  بودن انتخابی و ارادي معناي به بودن آگاهانه •

  اجتماع و فرد تصاعدي تغییرات و تحوالت با تربیت و تعلیم تناسب معنی به بودن پویا •

  تربیت و تعلیم به نیاز زاي درون حس •

  معقول زندگی تحقق جهت در تربیت و تعلیم در انسان هاي خواسته و قوا همه بودن فراگیر •

  تربیت و تعلیم بودن دائمی و پیوسته مستمر، •

 آموزش« یا و »العمر مادام تربیت و تعلیم« امر غربی، رویکرد و اسالمی دیدگاه که رسد می نظر به چنین بنابراین

 جهت خود عمر سراسر در ها انسان مجموعه عنوان به انسانی جامعه و فرد عنوان به انسان که گاه نظر این از »دائم

  .دارد وجود معنی اشتراك است، نیازمند آن با کیفیت داراي یا غنی اجتماعی و فردي زندگی تحقق

 و دینی جنبه با آن غربی جنبه از را تربیتی و آموزشی نگاه این هاي روش و موضوع مفهوم، آنچه دیگر طرف از

 گوناگونی هاي بینی جهان و ها دیدگاه و متفاوت اهداف کند، می تفکیک معقول حیات مسیر در آن معنایی رویکرد

 انسان تحقق در را متفاوتی و مشترك هاي جنبه هریک جهت ازاین و دارد وجود رویکردها این هردوي در که است

  .دهند می بروز تربیت و تعلیم تحت جامعه و
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  منابع

  . کریم قرآن - 1

  .سمت انتشارات ،1387 پاییز ، سرمد غالمعلی ترجمه ، مداوم آموزش و بزرگساالن آموزش ، پیتر ، جارویس ـ2

 آثار نشر و تدوین موسسه ، ش ه 1389،دوم  چاپ تهران،  1جلد معقول، حیات تقى، محمد تبریزى، جعفرى -3

   .جعفرى عالمه

 موسسه، ش.ه 1389 ، پنجم چاپ ، تهران ،1جلد معقول، حیات در دین و علم تقى، ،محمد ، تبریزى جعفرى -5

  جعفرى عالمه آثار نشر و تدوین

 موسسه ،ش.ه 1391دوم چاپ تهران ،1جلد اسالمى، عرفان ، 1 آثار مجموعه تقى، محمد تبریزى، جعفرى -6

  .جعفرى عالمه آثار نشر و تدوین

 و بیست قرن در دانشگاه العمر رویکرد مادام یادگیري ،  کاظم ، بقراطیان و رضا احمد ، نصر صدیقه، کریمی، -7

  . سمت ، انتشارات1388 بهار ، یکم

 . صدرا انتشارات ،1369 پاییز ، اسالم در تعلم و ،تعلیم مطهري،مرتضی ـ٨ 
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  العمر مادام یادگیري ةدهند رشد هاي تدریسویژگیهاي آموزشی و روش

 1رضا شیخه

   چکیده

 و شخصی  دهاستفا رمنظو به شانزندگی سراسر در افراد که است هدفمند يیادگیر آن العمر، مادام یادگیري

 هايينوآور و تغییرات احوال و اوضاع در .دشونمی مشغول آن به خودگیزند کیفیت بهبود براي نیز و ايحرفه

 یادگیري براي افراد ساختن آماده منظور به .استحیاتی  آموزشی هدف یک العمر مادام یادگیري ،امروزي مداوم

 به تمایل و فراشناختی هايآگاهی راهبري، خود براي را  هانآت ظرفی باید آموزشی هايفرصت العمر، مادام

 و راهبري خود یادگیري هايتمهار فراشناختی، شدر ةکنند تسهیل آموزشی ویژگی چند .دنده توسعه یادگیري

 ذاتاً هايفعالیت .2هدفمندي پذیري،تمسؤلی آموز،دانش استقالل .1: عبارتند از العمر مادام یادگیري به تمایل

  تأمل .5  و یادگیرندگان بین همکاري و بحث .4 رهیختگیف. 3 یادگیري ةبرانگیزانند

-یطمح محور، مسأله یادگیري یعنی؛ تدریس شناسیشرو نوع سه و نحوه بکارگیري توصیف  به روپیش مقالۀ

فوق الذکربه منظور حمایت از یادگیري  آموزشی هايیویژگ  درشاگرد محوري شناختی  و یادگیري هدفمند هاي

  .پردازدمادام العمر می

  یادگیري،  یادگیري مسأله محور، محیط هدفمندخود راهبري، یادگیري مادام العمر، تدریس،  :کلید واژگان

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                 
 

نویسنده ( reza.sheykhe4@gmail.comدانشجوي دکتري فلسفه تعلیم و تربیت، ز، دانشگاه شهید چمران اهوا - 1

  )مسئول
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  بیان مسأله

 بایدکه لب دانشمند، نباید آموزش است؛ تسهیل آن و به یادگیري  تمایل ایجاد آموزش محوري وظیفه

 دانشمند. نداهیندآ وارث  که هستند یادگیرندگان این شدیدات  رتغیی زمان در  …نماید پرورش یادگیرنده

سواد قرن بی .)١،1973هوفر اریک( ندارد  طوالنی دوام  که کندمی جهانی در زندگی آماده براي را خود معموالً

-تواند یادبگیرد، فراموش میشخصی است که نمی تواند بخواند و  بنویسد، بلنمیکسی  نیست  که بیست و یکم 

 ). 1973، ٢آلوین تافر(آوردکند و  به یاد نمی

 مادام یادگیري براي تمایالت و هارتمها توسعه ،کنونی دائمی هايينوآور  و تغییرات احوال و اوضاع در

تهاي  مهار و دانش دائماً بایدۀ شغلیشان عرص در ماندن باقی برايافراد . است ضروري آموزشی هدف یک العمر

 بیمار، ساختار در بویژه مداوم یادگیري به نیاز ).2001 ٥و دانالپ ٤؛ مک فارلین٣،2000براون(کنندتازه  را خود 

 پیشرفت و اطالعات انفجار سبب به اطالعات فناوري و مهندسی تجارت، قانون،  پزشکی، پیچیده هايهحوز

 هايتفعالی یادگیري و کردن کار). 2000 ٩و جانگ ٨، هوانگ٧، یانگ1999، ٦هاك(شودیم نمایان فناوري

بیند که رسمی به طور شایسته  تدارك نمی اما، اغلب آموزش و پرورش). 1996، ١٠تاپسکوت( اندشده یکسانی 

 ،١٢نورسینی ،١١دي پژوهشگران، گسترده، ايمطالعه در.  افراد  ترکیبی از شغل و کارایی را  با هم داشته باشند

 بارة در هاپرسش آزمون مجدد تأیید در پزشکان عملکرد که یافتند در )1988(١٥چریکو و ١٤وینر ،١٣وبستر

 جدید معرفت با  هاپرسش مجدد تأیید  زیرا . یابدکاهش میه سالهر   نشاصتخص حوزة هاينوآوري و تغییرات

 نسبت جدید معرفت اندوختن به را پزشکان ناتوانی تنزل گران این پژوهش. قدیم معرفتنه با  شودیم توزیع

 از استفاده به  انمعلم گان،یادگیرند هايمهارت وش دان مداوم بهبود به کمک براي. کردن فراموش به نه  دادن

                                                                                                                                                                                 
 
1. Eric Hoffer 
2. Alvin Toffler 
3. Brown 
4.  McFarlane 
5. Dunlap 
6   . Hake  
7 . Young 
8 . Huang 
9 . Jang 
10 .Tapscott 
11.Day  
12.Norcini 
13.  Webster 
14 . Viner 
15 . Chirico 
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 یادگیري به تمایل و فراشناختی هايآگاهی راهبري، خود براي را هات آنظرفی که دننیازمن تدریسی روشهاي

   .دهد توسعه  العمر مادام

  یادگیري هايتمهار فراشناختی،  رشد کننده تسهیل آموزشی هايویژگی  کدام .1 :هاي پژوهشپرسش

 براي را آموزان ت دانشظرفی تدریسی روشهايچه  .2؟   هستند العمر مادام یادگیري به تمایل و راهبري خود

چگونه این  اینکه  و دهد؟افزایش می  العمر مادام یادگیري به تمایل و فراشناختی هايآگاهی راهبري، خود

  نمایند؟ها از یادگیري مادام العمر حمایت میروش

  پژوهش روش 

  .باشداي میروش جمع آوري اطالعات به صورت کتابخانه. صورت گرفته استاین پژوهش با روش کیفی 

 راهبري خود براي توانایی

-را انجام می زیر ابتکارات  دیگران کمک بدون یا کمک با افراد درآن که فرایندي یعنی،، راهبر خود یادگیري

 منابع . 3 ،کنندرا تنظیم می شانيیادگیر اهداف .2دهند،تشخیص می یادگیري براي را  نیازهایشان. 1: دهند

 .5و دهندمی انجام و انتخاب را یادگیري راهبردهاي . 4 ،کنندشناسایی می یادگیري براي را مادي و انسانی

 ).18 ص، ،1975 ،١نلزاک (نمایندمی ارزیابی را یادگیري لئوسا

-می انگاشته سانه روانشنا و درونی طور به ندنکمی حمایت را  راهبر خود یادگیري که شرایطی و ارین تم

، این شوندمی کنترل  آموزشی طراح یا فرهیخته معلم، طریق از که یادگیرنده یبیرون امور به جاي   و شوند

؛ 1989، ٤؛ النگ1993، ٣؛ هانکوك1991 ٢کندي،(گردندمی کنترل آموز دانش خود  بدست ها و شرایط تمرین

  ).1980، ٨و کاپیج ٧، سیلورمیل٦، مکویک٥اورلی

 ): 1993؛ هانکوك 1993، ٩؛ بورك1985بارو، (براي توانایی  از عبارتند راهبر خود یادگیرنده هايفعالیت

  ؛یادگیري نیاز یا مسأله تعریف و  تشخیص.1

                                                                                                                                                                                 
 
1 . Knowles 
2 . Candy 
3 . Hancock 
4 .Long 
5. Overly 
6 . McQuigg  
7 . Silvermail 
8 . Coppedge 
9 . Burak 
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 ؛یادگیري نیاز یا مسأله یابینشانه براي مقاصد و اهداف  تعیین .2

 ؛یادگیري هايفعایت هدایت براي زمانی جدول و عمل برنامه ایجاد. 3

 ؛یادگیري  نیاز  نشست  یا لهمسأ کردن حل براي منابع نقد و استفاده یافتن، شناسایی،  .4

 ؛یادگیري نیاز یا مسأله براي منابع طریق از اطالعات بکارگیري و آوردن بدست .5

 ؛یادگیري نیاز نشست یا مسأله حل منظور به فرایندها و هاتمهار اطالعات، نقد .6

  ).1985بروکفیلد، (نیست انزوا در یادگیري معنی به راهبر خود یادگیري

 متنوعی مزایاي از راهبر خود یادگیرندگان تکنولوژي،منتقل شده  دموا چاپی، مواد مستقیم، آموزش بر عالوه

 تمرین( اجتماعی ممارست و یرسم غیر اجتماعی هايشبکه ها،تیم همکاران، همساالن، شاملی انسان منابع از

 پژوهش، ،ات عمیقمطالع از  راهبر، خود یادگیرندگان همچنین). 1994 ،١کراکا(شوندمی ربرخوردا )اجتماعی

  .برخوردارند شناختی فرا هايمهارت و ارتباط

 هايمهارت به بنگرید(مجزا نبوده یکدیگر از بطورکامل فراشناختی هايمهارت و راهبر خود یادگیري گرچه

 .نمایندیم عمل العمر مادام یادگیري فرایند رشد در متفاوتی هايروش به هاآن اما ،)زیر بخش فراشناختی

 آگاهی براي یادگیرندگان که نیست نیاز اما هستند، ضروري راهبري خود براي فراشناختی هايمهارت گرچه

  .باشند درگیر  راهبري خود در فراشناختی

 فراشناختی آگاهی براي توانایی

). 1977، ٢فالول(است هاآن شناختی فرایندهاي )کنترل( تنظیم  و  یادگیرندگان دانش  فراشناختی، آگاهی

 ي است که  کاربردبعالوه ،  هافرایند آن محتواي جايبه است خود شناختی فرایندهاي از آگاهییا آن، 

نظارت آن در واقع  .)527ص ،1993، ٤مور و ٣بیگز( دارد  شناختی فرایندهاي بهبود  و کنترل در خودآگاهی

با . فعال، هماهنگی و تنظیم منطقی فرایندهاي شناختی در ارائه خدمات به بعضی از اهداف خاص یا عینی است

پاریز، لیپسون و (فرا شناختی اند آموزان در فرایند حل مسأله همیشه در گیر نوعی عملچنین تعبیري دانش

  ).1983ویکسون،

 

 :کندمی آگاه زیر هايفعالیت انجام براي را افراد فراشناخت

                                                                                                                                                                                 
 
1. Kerka 
2 . Flavell 
3. Biggs 
4. Moore 
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  ؛یادگیري آگاهانه کنترل  .1

  ؛یادگیري  راهبردهاي انتخاب و طرح .2

 ؛بازنگري و ارزیابی خود طریق از یادگیري راهبردهاي بخشی اثر ارزیابی و نظارت .3

 و راهبردها و فرایندها یادگیري، رفتارهاي تنظیم .4

 ؛یادگیري در تأمل.5

 داشت خواهند شناسایی مشکل توسعه یافته است در  هاآن فراشناختی هايمهارت ضعیف طور به که افرادي

، ١برسنفورد(شوندموفق نمی دشوار تکالیف  یا  یادگیري اهدافدر مواجه با  ها به طور بایسته آن که وقتیکه

  و بخش اثر مسائل  حل  به یافته توسعه خوب فراشناختی هايمهارت با افراد).٤1986و ریسر ٣،وي٢شرود

؛ چی، فلتویچ و 1986؛برانسفورد و همکاران،1985اسکاردمالیا، بریتر و(شوندمی مشغول استداللی هايفعایت

 ).1981گالسر،

  

 العمر مادام یادگیري به تمایل

-مهارت آموزش، باشند نداشته العمر مادام یادگیري  در شدن درگیر به تمایلی یادگیرندگان که صورتی در

 ا و اجباري تواندهنرنمی یا تحقیق، علم، در بهترین .بود خواهد ناقص  العمر مادام یادگیري براي نیاز مورد هاي

 .)40،ص،1991ولودکویسکی،(باشد قلبی میلی بی روي  ز

 :دهندمی نشان المعر مادام گیري یاد در شدن گیر در براي را خود تمایل  زیر موارد طریق یادگیرندگان از

 ).1985 بروکفیلد،(  تااشتباه ساختن برطرف به گرایش پذیري، ریسک.1

 ؛موجود معرفت ساخت به تمایل و مسائل و هاپرسش در جدیت ذهنی، کنجکاوي.2

 ).1991 کندي،(یادگیري با مرتبط تصمیمیات براي پذیري مسئولیت ت و تصمیما ساخت و ریزي برنامه .3

  تردید منطقی؛ و بودن فکور دالیل، ارزیابی یعنی ،عمیق فهم جستجوي.4

                                                                                                                                                                                 
 
1 . Bransford 
2 . Sherwood 
3 . Vye 
4 . Rieser 
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 ؛مداوم فرایندي عنوان به یادگیري لحاظ نمودن.5

 ).1991گرو،( و الزامی هیچ بدون یادگیري در رونده پیش حرکت و ابتکار اتخاذ یعنی ؛درونی انگیزه.6

؛ گالسر 1991گرو،(جایگزین هايحل راه  براي کوشش و موانع گذاشتن کنار یعنی؛ ) پافشاري(ماندگاري .7

1981.(  

 

  مشخصات یادگیري مادام العمر  :تصویر یک

  هاي رشد دهنده یادگیري مادام العمرویژگی  مشخصات یادگیري مادام العمر

طور  به   خودمختاري  

طبیعی 

  برانگیزاننده 

فرهیخته 

   نمودن

 بحث و

  مشارکت

  تأمل

           :ظرفیت براي خود راهبري

 X x  X    X  یادگیري نیاز یا مسأله تعریف و  تشخیص

 هايفعایت هدایت براي زمانی جدول و عمل برنامه ایجاد

  ؛یادگیري

X  x  X    X  

 هايفعایت هدایت براي زمانی جدول و عمل برنامه ایجاد

  یادگیري

X    X    x  

 لهمسأ کردن حل براي منابع نقد و استفاده یافتن، شناسایی،

  یادگیري  نیاز  نشست  یا

X        X  

 براي منابع طریق از اطالعات بکارگیري و آوردن بدست

  یادگیري نیاز یا مسأله

X        X  

 یا مسأله حل منظور به فرایندها و هاتمهار اطالعات، نقد

  یادگیري نیاز نشست

X        X  

            :ظرفیت براي آگاهی فراشناختی

  X  x      X  یادگیري آگاهانه کنترل 

  X  x      X  یادگیري  راهبردهاي انتخاب و طرح

 طریق از یادگیري راهبردهاي بخشی اثر ارزیابی و نظارت

  بازنگري و ارزیابی خود

      x  X  

  x  X        راهبردها و فرایندها یادگیري، رفتارهاي تنظیم

  x  X        یادگیري در تأمل

            العمر مادام یادگیري به تمایل

      x  X    تااشتباه ساختن برطرف به گرایش پذیري، ریسک

  x  X  x  X    ذهنی کنجکاوي

  X        X  برنامه ریزي و تصمیم گیري

   x  X  x    عمیق فهم جستجوي

  X    X    X  لحاظ نمودن یادگیري به عنوان فرایندي مداوم 
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      X  x  X  انگیزه درونی

      X  x  X   )جدیت(پافشاري

 سه ماههبهبود عملکرد 

  

 خود ظرفیت بردن باال  و پیشرفت منظور به یادگیرندگان براي هافرصت نمودن فراهم: خالصه

 توصیف مشخصات آموزش که استآن مستلزم العمر مادام یادگیري به تمایل و فراشناختی هايآگاهی راهبري،

  .نماید  تسهیل را فوق شدة

  العمر مادام یادگیري ةدهند رشد  آموزشی هايویژگی

 تسهیل را يیادگیر به تمایل  نیز و یادگیري راهبري خود و فراشناختی هايمهارت که ویژگی  وجود دارد چند

  :نمایدمی

 .3یادگیري  برانگیزاننده طبیعی به طور هايفعالیت.2هدفمندي پذیري، مسؤلیت آموز،خودمختاري دانش.1

  تأمل .5 و یادگیرندگان بین همکاري و بحث.4 رهیختگیف

 آموز دانش هدفمندي پذیري، مسؤلیت ،خودمختاري پیشرفت .1

ي خودمختار ی ازاهداف کارایی و فهم .شوندمتعهد می یادگیري فرایندهاي مسئول نسبت به  یادگیرندگان

 فعال وگر تالش هدفمند، آنها.. اي،زمینه حقایق سازي ذخیره به جاي  مسئول  یادگیرندگان ندهستن

 ).1989اسکاردمالیا، بریتر و(هستند

افزایش  داد  را پذیري مسئولیت و خودمختاري پیشرفتتوان می زیر موارد به یادگیرنگان تشویق طریق از

  ):1992کلنک،(

 ؛موضوع یک درمورد هاآن هايندانسته و هادانسته کردن مشخص.1

 ؛آنها یادگیري براي  خاص مقاصد  و  اهداف کردن دست یک.2

 ؛مقاصد و اهداف بر شان یادگیري تمرکز براي انگیزحیرت سؤاالت  و دانش  ارائه .3

 ؛شانیادگیري اهداف به دستیابی براي زمانی جدولی تنظیم .4

 هنگام مطالعه استفاده کنند؛  است ممکن   هاآن که منابع شناخت .5

  ي؛یادگیر ندهانبرانگیز به طور طبیعی هايفعالیت تدارك.2
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 سبب به باشند راهبر خود ،اندشده انگیخته بر طبیعی  طور به ی که آموزان دانشرود، احتمال بیشتري می

 و شوندمی ترغیب  بیشتر هايحلراه و مسائل براي تالش به  هاآن دارند، یادگیري به شوق و میل  ها آن کهآن

 ).1978کندي و چمبرز؛(کنندمی تمرکز مسأله حل فرایندهاي بهبود  برنیز  

 هیچ وقتیکه حتی  و کنندمی وظایف  صرف را بیشتري تالش شده، انگیخته بر طبیعی  طور به  آموزان دانش

  ).1993کلر و بورکمن؛(یابندمی را عالقه مورد و بخش لذت ذاتاً هايفعایت  هاآن ،نیست بیرونی انگیزة

 :داد ارتقاء زیر موارد طریق ازچیزهایی که به طور طبیعی برانگیزاننده هستند را   آن  توانمی

 ؛شخصی اهداف و نیازها با یادگیري ساختن مرتبط .1

 آور اشتیاق هاآن براي که نقشهایی یعنی ؛تصمیم اتخاذ  و معتبر هاينقش در یادگیرندگان داخل کردن .2

 ؛است

 ؛شوندمی مواجه آن با اي خودغیر مدرسه زندگی درها آن که مسألی حل به یادگیرندگان کردن وادار.3

 نیاز یک با مواجه یا کنندمی حل را  مسائل که دستاوردهایی ساختن براي یادگیرندگان از نمودن درخواست .4

  ؛واقعی

 ؛واقعی تکالیف و عمل به یادگیرندگان کردن وادار .5

  ؛گروهی  ممارست طریق از هیختگی فر  .3

 جویند،می مشارکت  انضباط و نظم معتبراز فرهنگی در یادگیرندگان ، اي یا موقعیت مداریادگیري زمینه در

 وسایلاز  بیاموزند  آنکه  براي .گیرندمی بکار طوانضبا نظم منظورفراگیري به را  جسمی و ذهنی  ابزار هاآن

 .شود فرهنگش و اجتماع وارد آموز کار یک مانند باید آموزدانش شان استفاده کنند،شغلی استفادة بعنوان

).                  3ص،1989بروان، کولینس و دگیود،(است فرهیخته کردن فرایند یک یادگیري ،توجه قابل ايگونه به بنابراین

  

 :ودنم ترغیب و دادهارتقاء زیر موارد بواسطه توان میرا فرهنگ در شدن داخل

 انتقال و استفاده براي هاآن دانش معتبر،ترغیب مسائل حل شامل فرهنگی، هايسرمشق طریق از تمرین .1

 ).          1995دانلپ و گرانبینجر،(جدید مسائل براي هامهارت و معرفت

 براي را )اجتماعی تمرین(اجتماعی ممارست هاينقش از تعدادي آموزان دانش آن در که فرهنگی تعامالت.2

؛ الو و 1989براون،کالینز و داگیود،(گیرندمی عهده رب فرایندها و فرهنگیشان تفکر در شدن گیر در و مسائل حل

  ).      1993؛ استفان و گالچر،1991ونگر،
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 بحث،تسهیل، ضبط، یادگیري، براي آموزاندانش آن در که هاییفعالیت و فرهنگی دانش در مستقیم آموزش .3

 یادگیري هايفعالیت ارزیابی و ارائه ،نا کارامد  راهبردهاي و غلط تصورات با مقابله مشارکت، گیري،تصمیم 

  ). 1998د،وئین و کالینز و داگبراو(کنندمی تالش،

 ؛)مشارکت(همکاري و بحث تقویت.4     

 اندازهاي چشم  از تجربه و توسعه بینشی:  یابندمشارکت،یادگیرندگان به این ویژگیها دست می طریق از

 استفاده با فراگرفتن ،  اندازهاچشم و هاایده اشتراك و ساختمند بحث، اصالح معرفت از طریق استدالل، چندگانه

 تفکر  افزایش، معیوب مسائل و پیچیده لوازم با بایسته ریسک به بیشتر تمایل ابتکار، بعنوان گروهی کار از

 مشارکت،). 1992؛ ون رایت،1991گالسر،(پذیرمشاهده موقعیتی  در مسائل حل و یادگیري همکاري،

 زیر موارد. سازدمی قادر فراشناختی فرایندهاي و شانیادگیري در تأمل   و بازخورد گرفتن به  را یادگیرندگان

 :کندمی همکاري و بحث بهما را قادر 

  ؛بکر هايحل راه و هافرضیه تدوین مسائل، تحلیل.1

 همدیگر؛ یادگیري و دانش کشیدن چالش به و محک منظور به ه مناظر و بحث . 2

 ؛آموزاندانشدسته جمعی   آموزش.3

   ؛معنا از طریق  مذاکره.4

 ؛هاپروژه و مسأله حل کوچک گروه.5

 گروهی؛ بازنگري و ارزیابی .6

 )باز اندیشی(تأمل تقویت.5

 از  عمدي موضوعی همچون خودش دربارة  فرد تفکر توانایی عنوان به را تأملی خود فرایند) 1992(رایت ون

  .دکنمی توصیف هاکنش آن تأثیر و نتایج   سنجش براي  و فردي  هايکنش

 کهشوند به انجام وظایفی مشغول می اغلب آموزان دانش اما ،حائز اهمیت است اندیشی باز فعالیت آنکه برغم

 از آن عمل بر تأمل به جاي ) 1983(اسچان).1983وسلی،(هستند یادگیري فرایندتأمل عقیم بوده و مانع   براي 

 منظور به هایشانانتخاب و روش آزمودن براي هاییفرصتنیاز به  آموزان دانش. کندمی یاد عمل در بودن بعنوان

 باز ايپایه راهبرد تعدادي )1990(اسپنس و بلیکلی. دارند العمر مادام یادگیري براي نیاز مورد هايمهارت رشد 

  :دهندمی ارائه راهبري خود یادگیري هايمهارت و  فراشناختی هايآگاهی رشد  را با هدف اندیشی

 ؛دانندنمی که آنچه با مخالف عنوان به دانندمی هانآ که آنچه دهند تشخیص آگاهانه بخواهید آموزاندانش از.1
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 ؛یادگیریشان فرایند بر تأمل به منظور  آموزاندانش به  کمک  براي هاسفرنامه و مجالت از استفاده.2

 به کمک براي هالیست چک و فردي يهاکنفرانس طریق از خودسنجی تعلیم در آموزاندانش کردن درگیر.3

 ؛کنند تمرکز تفکرشان فرایند بر که آنها

 چالش به نیز و زدن  محک  يبرا آموزانانشد  زيسا توانمند منظور به گروهی هايفعالیت از استفاده .4

 ؛یکدیگر هايدانش کشیدن

 هاییفعالیت طریق از مندساخت هايگام و کردن بازي نقش بلند، باصداي تفکر به آموزاندانش کردن وادار .5

 .است  فرایندها و یشانگیري تصمیم ها،آن یادگیري تفکرخود، توصیف براي هاآن مشوق که

 )یادگیري(تدریس هايروش

 :ها از یادگیري مادام العمریت آنو چگونگی حما تدریس روش سهتوضیح 

 شناختی شاگردمحوري .3 عمدي یادگیري هايمحیط. 2محور مسأله یادگیري.1

 محور مسأله یادگیري.1 

-دانش براي )بافت(زمینه یک بعنوان معتبر چالشی  یا مسأله یک بکارگیري (PBL) محور مسأله یادگیري

باروز و (است خاص ايحوزه در العمر مادام یادگیري هايمهارت و مسأله حل فراگیري باهدف آموزان

 یعنی  ؛اندشده اخذ معتبر موضوعات از آنکه سبب به هستند دهنبرانگیزن ذاتاً مسائل). 1985؛ بود،1980تامبلین؛

 آموزان دانش به هاآن آنکه سبب به باشند برانگیزنده ذاتاً باید تمرینی مسائل ).پذیري فرهنگ(مسائل تمرین

 له،مسأ یک در همکاري فرایند در .دهندمی را اجتماعی عمل از قانونی عضوي عنوان به کردن عمل  مجوز

 شناسایی)گیري یري،تصمیمپذمسؤلیت ،مختاريخود(خود مطالعۀ هدایت براي  را دانش خالءهاي آموزاندانش

شوند می گرفته بکار مسأله از حمایت براي فردي مطالعۀ طریق ازشده اندوخته دانش و هامهارت .کنندمی

 نتایج و تأثیر ، کنندمی یکپارچه موجودشان دانش ساختار با را جدید یادگیري حالیکه درآموزان  دانش؛

 .کنندمی یابیارز مسأله بارة در را تحقیقیشان هايفعالیت

 را خود هايندانسته و هادانسته ، تعریف را معتبر مسأله آموزاندانش  PBL فرایند از نخست مرحله در 

 مورد در را یکدیگر نظرات ،بخشیدهوضوح  را فهم مباحثه طریق از ،کرده تدوین را هافرضیه ،نموده مشخص

-می فراهم کار هاي نقشه فااهد آن با مواجه براي و یکپارچه ساخته  را وزشیمآ اهداف کنند،می نقد مسأله

 نزدیک از همساالن سخنان شنیدن و دیدن براي را هاییفرصت آموزاندانش براي مشارکت و گفتمان این .کنند

 به هافعالیت این معلم،  گريپرسش و مطالب بنديدسته ، راهنمایی با . نمایدمی فراهم مسائل حل همچنین و

 طریق از  یادگیري  نیازهاي شناسایی براي را ضروري بصیرتی خود هايمهارت  تا دنکنمی کمک آموزان دانش

 خاص  مسائل در آموزاندانش همچنین ). اندیشی باز(دهند رشد تفکرشان درونی  آشکار فرایندهاي ساخت
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 در. شوندمی پذیرمسؤلیت شخصاً و دست به گزینش زده  )گیري تصمیم و مسئولیت خودمختاري،(یادگیري

 طریق از را گیريمتصمی وپذیري  مسئولیت خودمختاري، آموزان دانش راهبري، خود مرحله  فراگرفتن طول

 چه که کنندمی تعیین هاآن .بخشندمیبهبود  شان،یادگیري مسائل مطالعه براي خود عملهاي نقشه اجراي

 .شد خواهدلحاظ  مطالعه و نیاز مورد ابتکار، منابع تعیین زمانی، جداول ایجاد یادگیري، مسائل براي زمانی مدت

 مسأله در یادگیرشان بردن بکار براي خود هايگروه در آموزان دانش مستقل، مطالعه دوره یک از پس

 این از اطمینان  براي  کنند،می تقسیم را تحقیق هايمسؤلیت گروه اعضاي از آنجایی که  . جویندمی شرکت

 گردندیت برخوردارمیمسؤل از اعضاء  کل اند گرفته فرا را محتوا تمام  گروه  همۀ امر که

 هدف با  فراگیري خود طول در استفاده مورد هايروش و منابع همچنین آموزاندانش گروهی، کار طول در

  .دهندمی قرار ارزیابی  و تأمل مورد  را بهبود بخشد یندهآ در را عملشان است ممکن که هاییروش  شناخت 

 آورندمی یاد به آگاهانه آموزاندانش یادگیري، سازيیکپارچه و کردن خالصه  یعنی ،PBL پایانی مرحله در

 تکمیل شاندخو موجود دانش ساختارهاي با را آن و نموده تأملرخ داده در زمان حل مسأله  یادگیري   بر و

 بخشیده وضوح را مسائل  فهم ،کرده بازنگري را مخالف و موافق دیدگاهاي همچنین هاآن). 1985باروز،(کنندمی

-می مشخص را است الزم شخصیشان یادگیري فرایندهاي  بهبود براي آینده در متفاوتی طریق به که  آنچه و

 . کنند

  PBL مادام یادگیريکند حمایت کننده می گیرهاي زیر درفعالیت دررا  آموزان دانش آنکه سبب به 

  :باشدمیالعمر

 هاآن چنانکه ،خواهد نمودسریعتر تفکرشان آشکار فرایندهاي ساختن طریق از را هاآن فراشناختی هايآگاهی.1

 از معرفت فراگیري و استداللی هايمهارت مسأله، تحلیل در خود اثربخشی کننده ارزیابی و گرنظاره توانندمی

 .باشند  فرایندها و تصمیمات طریق

 و  تعهد به هاآن ساختن توانا و کردن تشویق طریق از) خودهدایتی(راهبري خود براي ظرفیت  افزایش .2

 ). 1992؛ بریدگز،1985باروز،(شانیادگیري و آموزش براي بیشیتر مسئولیت

 آموزان دانش) فرهنگ کردن درونی(  هیخته نمودنفر طریق از العمر مادام یادگیري  به نسبت تمایل ترویج . 3

 .منظم و موثق مناسب، فعالیت با

  هدفمند  یادگیري هايطمحی

براي  مسئولیت را هرچه بیشتر   تعهدفعاالنه به طور عمدي   ، یادگیرندگان هاي یادگیري هدفمنددر محیط

-در موقعیت داخل شدن ها را از طریق  آموزان این مهارتدانش). 1989رسنیک،(آموزند شان میفرایند یادگیري

شان مرتبط با عالیق یادگیري اي به ساخت دانشی پایه نیاز ها دهند  که در آناي توسعه میهاي ذاتا برانگیزنده

،  سازندهاي دانش را با هم  میآموزان پایهعالوه بر این، دانش. ز  منابع اطالعاتی دارندا اي یاستعمال تنوعبا 
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به تمرین تدابیري  سازند پایه را میدر حالیکه دانشآموزان دانش. )فرهیختگی( یعنی ایجاد یک تمرین اجتماعی

گروهان و هاي متقابل هماستداللبراي ساختن دعاوي، جمع کردن شواهد براي دعاویشان و ارزشیابی و پاسخ به 

-هاي ویژه یادگیرياز طریق این فرایند ساخت دانش مشترك، دانش آموزان بر جنبه). مباحثه(پردازندمعلمان می

گذارد، کنند و اثراتی  که  مشارکت بر  یادگیري یک دیگر  میخود  تفکر می فرایندهاي یادگیري  برشان تأمل و 

به سبب آنکه ). 1991گالسر، (نمایندها، مباحثات و مذاکرات را مشاهده میتعصبات، جدل ها،نظیر تأثیر دیدگاه

هاي ها به دنبال دستیابی به مهارتدر حالی که آن کنند،دانش آموزان اهداف یادگیري شخصی را دنبال می

را از طریق نقد مشترك  یادگیري مادام العمرهستند این ساختار مشارکتی، براي دانش آموزان هدایت و مربیگري  

، آگاهی  از ظرفیت خود تأملی   بعنوان ابزاري براي )1989(بریتر و اسکاردامیال برا اساس گفتۀ. کندفراهم می

اي عمدي از اهمیتی یکسان براي تبدیل شدن  به یادگیرندههدفمندهاي یادگیري درگیر شدن در فعالیت

هاي یادگیري از طریق انش آموزان  براي خود راهبري فعالیتآماده کردن د هدفمندیادگیري . برخوردار است

ها در تنظیم اهداف یادگیري ها در  تأمل بر کمبودهاي دانش و  همچنین یاري رساندن آنکمک به تعلیم  آن

درك پتانسیل  کاربردي دانش در جهت  اکتساب دانش جدید براي یادگیري . براي رسیدگی به آن کمبودهاست

  .ضروري است مادام العمر

کنند که چه منابعی براي رسیدگی به برنامه عملشان بکار در طول مطالعۀ خود آموزي دانش آموزان تعیین می

توانند آموزان میدهد که دانشنشان می) 1991( بریتر و اسکاردامیالتحقیق انجام شده به دست . گرفتخواهند 

خود بیاموزند، درنتیجه استقالل و مسؤلیت بیشتر را در سراسر  پرسیدن سؤاالت  را  به قصد هدایت ساخت دانش

  .پذیرندشان میهاي یادگیريفعالیت

آموزان به آموزان را از طریق کمک دانشها  و گرایشات دانشمهارت هدفمندبه طور خالصه، محیط یادگیري 

  : بخشدموارد زیر توسعه می

-ها  و دید معرفتی، آگاهی فراشناختی را محقق میاي، پرسشاز طریق بکارگیري راهبردها شامل هدف زمینه.1

  سازد؛

دهد نظیر خود راهبري بیشتر، از طریق اتخاذ تدابیر آموزشی که خودمختاري دانش آموزان را افزایش می. 2

  آموزان براي پرسش سؤاالت دسته اول و انجام تحقیق به منظور تعقیب  اهداف یادگیریشان؛آموزش دانش

آموزان به مشغول شدن در موضوعات پژوهش محور  ۀ تمایل یادگیرنده مادام العمر از طریق تشویق دانشتوسع. 3

شناسد و ها و نیز درگیر شدن  در یک عمل اجتماعی که فردیت را به رسمیت میبواسطه عالیق یادگیري آن

  .ايیق دانشی پایهسهیم شدن دانش آموزان در مشارکت  و تجربه کردن موفقیت در ساخت دانش از طر

  

  شاگردمحوري شناختی
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شناختی معموالً فرایندهاي  شناختی را از طریق  شاگردمحوريپس از مدل سازي سنتی در هنر و صنایع دستی، 

، تحلیل، توانند با کمک معلم و دیگر دانش آموزان مشاهدهها میسازد، چنانکه آنفعالیت قابل رؤیت ناپدید می

ري در هاي یادگیشناختی، داخل کردن فعالیت شاگردمحوري). 1989کولینز،بارون و نیومن،(نقد  و مهارت  یابند

).  1929د،ایتهو(براي اجتناب مسأله از دانش ایستا است) در یک عمل اجتماعی  فرهنگ پذیري (بافتی معتبر

و ] مفاهیم و واقعیات[هابستگی با اهمیت را  میان آنهاي واقع شده در یادگیري، بافتی  نیرومند از وافعالیت

-شناختی، دانش شاگردمحوريدر ). 457،ص،1989کولینز، برون و نیومن،(آوردمفاهیم حل مسأله  به وجود می

آموزند که کارشناسان زمان نشانه یابی  وظایف  پیچیده در یک  تمرین اجتماعی معتبر آموزان فرایندهایی را می

هاي به طور طبیعی برانگیزنده را بوجود تمرکز بر مسائل قانونی تمرین،  فعالیت. برندبه کار می) ريفرهنگ پذی(

هاي ، تدابیر حل مسأله و اکتشافی، مهارتآورد که در آن دانش آموزان دانش مفهومی و  واقعی را در یک حوزهمی

-را اکتساب می)  گیري خود راهبريهاي یادعنوان مثال فعالیتبه(فراشناختی و راهبردهاي  یادگیري

-براي کمک دانش آموزان جهت رشد خودمختاري، مسئولیت پذیري، هدف  .)1989کولینز،بارون و نیومن،(نمایند

، مدل کار آموزي شناختی، استادي، چهارچوب بندي و محوسازي، طرز گفتار، باز اندیشی و )تصمیم گیري(مندي

این راهبردها  به طور ). 1989؛ کولینز،بارون و نیومن،1989بارون و هولوم،کولینز، ( گماریداکتشاف  را بکار 

براي مثال، یک معلم ممکن است نخستین الگوي تکلیف . سازندمعمول  فرایندهاي پنهان شناختی را آشکار می

ده ساخت فرایندهاي تفکر مشاه(شناختی از طریق تفکر با صداي بلند در حالیکه انجام دهنده آن است باشد

-آموزان حمایت میسازد و از دانشکند و  بازخورد را میسر میسپس معلم  نظارت و راهنمایی می). پذیر

باز . ها تفکر با صداي بلند را  طلب کندکنند و چه بسا  از آنکه بخش هایی از تکلیف را تمرین میکندوقتی

ر گذاري  تغییر  در بکارگیري  تمرین بعدي قادر شان براي اثآموزان را به ارزیابی  و بهبود مهارتاندیشی دانش

آموزان ممکن است هرگز بکار گیري هاي باز اندیشی، دانشصرف نظراز  اثر بخشی، بدون فعالیت. سازدمی

دهند، آموزان توانایی خود را براي کامل کردن وظایفشان  نشان میهمانطورکه دانش. الگوهایشان را تغییر ندهند

شان آموزان را  براي فرایندهاي یادگیريبیشتر  دانش هرچهو مسؤلیت  کم کردهحمایت خود را معلم به تدریج 

. دامنۀ  خودمختاري و آگاهی بیشتر را گسترش دهندخواهند توانست ها دهد، به طوریکه  آنتوجه قرار می کانون

هاي حل مسأله یري  و فعالیتاز مواد در ظرف یادگ) اضافی(آموزان را  از طریق  منبعی فرعی همکاري دانش

یادگیري، داخل و خارج از مدرسه، از طریق فعل و انفعال مشترك اجتماعی   و ساخت دانش . فراهم نمایید

  ).40،ص،1989برون و پالینسکار، ( یابداجتماعی  توسعه می

ها ان ، براي آنهایشیادگیري همیارانه و  حل مسأله مورد نیاز دانش آموزان براي اشتراك  دانش و مهارت

  .آوردرا  براي روشن کردن یادگیري و برآورد کردن تمام فرایندهایشان به ارمغان میبیشتر فرصتهاي 

بیان فرایندها و مفاهیم،  دانش آموزان را در  دستیابی  آگاهانه   و کنترل  فرایندهاي شناختی  و  فراشناختی  

آموزان و خود راهبري هاي فراشناختی دانشباالبردن آگاهی). ( 1989کالینس و همکاران، (رساند مییاري

  ).هاي یادگیريمهارت

  :دهدها و تمایالت یادگیري مادام العمر را از طریق موارد زیر رشد میشناختی مهارت شاگرد محوري
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ها و آنهاي فراشناختی  و در صورت لزوم حذف کمک به دانش آموز به منظور افزایش شایستگی ارائه کار بست.1

 در فرایندهاي یادگیري؛) تأمل(هایی براي  بازاندیشیایجاد فرصت

  هاي یادگیري خود راهبري؛هاي فراوان براي تمرین مهارتفراهم نمودن مربیگري، الگوهاي  روشن و فرصت.2

هاي به فعالیتموزان در انجام دام العمر  از طریق کمک به دانش آگسترش تمایل به داخل شدن در یادگیري ما. 3

  ؛)عمل اجتماعی(اي فعال در تمرین اجتماعیها  همچون شرکت کنندهطور معتبر پیچیده و در گیر کردن آن

  

  گیرينتیجه

؛ دوفی و ) 1989(  6و وي5؛ برانسفورد ) 1991( 4و پري  3، دوفی2، کانینگهام1بدنار گرایانۀننظریات ساخت

و   11سپیرو؛ ا)1991(و بریتر 10؛ اسکاردمالیا) 1989(فر و کلوپ 9؛ رزنیک)1991( 8؛ پرکینز) 1991(7بدنار

هاي هاي آموزشی  هستند که مهارتشناسیراهنماي پیشرفت  روش ،)1991( 14نو کولس 13، جاکوبسن12فلوتویچ

تراکم ی این تصور است  که دانش محصولی گرایش اولیه ساختن گرای. دهندمی  رشدیادگیري مادام العمر را 

نیست؛ بلکه فرایندي فعال  و در حال تحول است که  در آن یادگیرنده براي ساخت مفهومی در جهان یافته  

بعنوان مثال، یک : دهند که، توضیح می)1989(17و  دوگید16، کالینز 15ونابر  ). 1989جرنی،(کندتالش می

هاي به ناچار از نو  طرح لیت، فعامذاکراتهاي جدید، مفهوم به طور مداوم  با هر بار استعمال، به سبب موقعیت

                                                                                                                                                                                 
 
1 . Bednar  
2 . Cunningham 
3 . Duffy 
4 . Perry 
5 . Bransford 
6 . Vye 
7 . Bednar 
8 . Perkins 
9 . Klopfer 
10 . Scardamalia 
11 . Bereiter 
12 . Feltovich 
13 . Jacobson 
14 . Coulson 
15 . Brown 
16 . Collins 
17.  Duguid 
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بنابراین یک مفهوم، نظیر معناي یک کلمه، همیشه در حال ساخت . یابدمی تحول شدة آن  در یک شکل  تازه 

  ).33ص،(است

ها ها  مهارتکنند، این روشاصول اولیه ساختن گرایی را منعکس می  سه روش آموزشی توصیف شدة فوق الذکر

ادام العمر  را از طریق در گیر کردن دانش آموزان در  تجارب معتبر و یادگیرنده محور و تمایالت  به  یادگیري م

آموزان مسئول  تصمیم گیري در سراسر مراحل فرایند یادگیري ها،  دانشدهند که در آن تجربهپرورش می

ها   ، تعهد و فهم  آنآموزان را در فرایندي از یادگیري مداوم  در گیر کردههاي آموزشی دانشاین روش.  هستند

   .کنندبهبود بخشیده و یادگیري مادام العمر را حمایت می را

سطح دستیابی به  ،تحولی جدید و  يهایادگیري مادام العمر  در مورد افراد، سازمانها و جوامع  یادگیري در  روش

انگلیش و سیت، (استپذیري  براي عامل مؤثر بودن  در قرن بیست و یکم ها، دانش و انعطافباالیی از مهارت

1998(.  

  

  منابع

1. Barrows, H., & Tamblyn, R. (1980). Problem-based learning. New York: Springer Publishing 

Company. 

2 Bednar, A., Cunningham, D., Duffy, T., & Perry, J. (1991). Theory into practice: How do we 

link? In G.J. Anglin (Ed.), Instructional technology: Past, present, and future (pp. 88-101). 

Englewood, CO: Libraries Unlimited, Inc. 

3. Bereiter, C., & Scardamalia, M. (1985). Cognitive coping strategies and the problem of “inert” 

knowledge. In S. Chipman, J. Segal, & R. Glaser (Eds.), Thinking and learning skills: Current 

research and open questions (Vol. 2, pp. 65-80). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

4. Bereiter, C., & Scardamalia, M. (1989). Intentional learning as a goal of instruction. In L. 

Resnick (Ed.), Knowing, learning, and instruction: Essays in honor of Robert Glaser (pp. 361-392). 

Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum and Associates. 

5. Biggs, J., & Moore, P. (1993). The process of learning. New York: Prentice-Hall. 

6. Blakely, E., & Spence, S. (1990). Developing metacognition. ERIC Document 327 218, 1-4. 

7. Boud, D. (1985). Problem-based learning in education for the professions. Sydney, Australia: 

Higher Education Research and Development Society of Australia. 

8. Bransford, J., Sherwood, R., Vye, N., & Rieser, J. (1986). Teaching thinking and problem 

solving. American Psychologist, 41(10), 1078-1089. 

9. Bransford, J., & Vye, N. (1989). A perspective on cognitive research and its implications for 

instruction. In L. Resnick & L. Klopfer (Eds.), Toward the thinking curriculum: Current cognitive 

research (pp. 173-205). Alexandria, VA: ASCD. 

10. Bridges, E. (1992). Problem based learning for administrators. Eugene, OR: ERIC 

Clearinghouse on Educational Management. 



 

 

 هشتمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه آموزش و یادگیري مداوم 

چمران اھواز دانشگاه شھید  

١٣٩۵اسفند  ۵و  ۴  

 

١٦٢٤ 
 

11. Brockett, R.G., & Hiemstra, R. (1985). Bridging the theory-practice gap in self directed 

learning. In S. Brookfield (Ed.), New directions for continuing education San Francisco: Jossey-

Bass. 

12. Brookfield, S. (1985). Understanding and facilitating adult learning. San Francisco: Jossey-

Bass. 

13. Brown, A., & Palincsar, A. (1989). Guided, cooperative learning and individual knowledge 

acquisition. In L. Resnick (Ed.), Knowing, learning, and instruction: Essays in honor of Robert 

Glaser (pp. 393-451). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum and Associates. 

14. Brown, B. (2000). Lifelong learning on the Web: How do we proceed in the new millennium? 

TEND 2000 Conference Proceedings. Abu Dhabi, UAE.Retrieved September 21, 2001, from 

http://crm.hct.ac.ae/BraBP.html 

15. Brown, J., Collins, A., & Duguid, P. (1989). Situated cognition and the culture of learning. 

Educational Researcher, 32-42. 

16. Burak, L. (1993). Independent activities teach skills for lifelong learning. Journal of Health 

Education, 24(5), 376-378. 

17. Candy, P. (1991). Self-direction for lifelong learning: A comprehensive guide to theory and 

practice. San Francisco, CA: Jossey-Bass. 

18. Chi, M., Feltovich, P., & Glaser, R. (1981). Categorization and representation of physics 

problems by experts and novices. Cognitive Science, 5, 121-152. 

19. Clark, R., & Kazinou, M. (2001, May). Promoting metacognitive skills among graduate 

students in education. Retrieved August 5, 2001, from http://et.sdsu.edu/RClark/et640/ 

RCMKPOPS2.pdf. 

20. Collins, A., Brown, J., & Newman, S. (1989). Cognitive apprenticeship: Teaching the crafts of 

reading, writing, and mathematics. In L. Resnick (Ed.), Knowing, learning, and instruction: Essays 

in honor of Robert Glaser (pp. 453-494). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum and Associates. 

21. Collins, A., Brown, J., & Holum, A. (1991, Winter). Cognitive apprenticeship: Making thinking 

visible. American Educator, 6-11, 38-46. 

22. Condry, J., & Chambers, J. (1978). Intrinsic motivation and the process of learning. In M. 

Lepper & D. Greene (Eds.), The hidden costs of reward: New perspectives on the psychology of 

human motivation. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum and Associates. 

23. Day, S., Norcini, J., Webster, G., Viner, E., & Chirico, A. (1988). The effect of changes in 

medical knowledge on examination performance at the time of recertification. In D. Dabney 

(Compiler), Research in Medical Education: 1988. Proceedings of the Twenty-seventh Annual 

Conference. Washington, DC: Association of American Medical Colleges. 

24. Duffy, T., & Bednar, A. (1991). Attempting to come to grips with alternative perspectives. 

Educational Technology, 31(9), 12-15. 

31. Dunlap, J., & Grabinger, R. (1995). Applying the Rich Environments for Active Learning 

(REAL) model to higher education classrooms. In B. Wilson (Ed.), Designing constructivist 

learning environments: Case studies in instructional design. Englewood Cliffs, NJ: Educational 

Technology Publications. 

25. English, H., & Seath, I. (1998). Lifelong learning: The essential guide. Somerset, England: 

TEC and TQMI. 

26. Flavell, J.H. (1977). Cognitive Development. Englewood Cliffs, NJ: PrenticeHall. 



 

 

 هشتمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه آموزش و یادگیري مداوم 

چمران اھواز دانشگاه شھید  

١٣٩۵اسفند  ۵و  ۴  

 

١٦٢٥ 
 

27. Glaser, R. (1984). Education and thinking: The role of knowledge. American Psychologist, 39, 

93-104. 

28. Glaser, R. (1991). The maturing of the relationship between the science of learning and 

cognition and education al practice. Learning and Instruction, 1, 129-144. 

29. Grabinger, R., & Dunlap, J. (1995). Rich environments for active learning: A definition. 

Association for Learning Technology Journal (ALT-J), 3(2), 5-34. 

30.Grabinger, R., & Dunlap, J. (2003), Preparing Students for Lifelong Learning: A Review of 

Instructional Features and Teaching Methodologies, pages6-25. (PDF). 

31. Grow, G. (1991). Teaching learners to be self-directed. Adult Education Quarterly, 41(3), 125-

149. 

32. Gurney, B. (1989). Constructivism and professional development: A stereoscopic view. ERIC 

Document ED 305 259, 1-28. 

33. Hake, B. (1999). Lifelong learning in late modernity: The challenges to society, organizations, 

and individuals. Adult Education Quarterly, 49(2), 79-90.  

34.Hancock, V. (1993). Information literacy for lifelong learning. ERIC Document ED 358 870. 

35. Hannafin, M., & Hooper, S. (1993). Learning principles. In M. Fleming & W. Levie (Eds.), 

Instructional message design: Principles from the behavioral and cognitive sciences (pp. 191-231). 

Englewood Cliffs, NJ: Educational Technology Publications. 

36.Hoffer, E. (1973). Reflections on the Human Condition, aph. 32. Quote retrieved November 3, 

2001, from http://www.chemistrycoach.com/ educatio.htm. 

37.Keller, J., & Burkman, E. (1993). Motivation principles. In M. Fleming & W. Levie (Eds.), 

Instructional message design: Principles from the behavioral and cognitive sciences (pp. 3-53). 

Englewood Cliffs: NJ: Educational Technology Publications. 

38.Kerka, S. (1994). Myths and realities: Self-directed learning. ERIC Document ED 365 818. 

39.Kinzie, M. (1990). Requirements and benefits of effective interactive instruction: Learner 

control, self-regulation, and continuing motivation. Educational Technology Research and 

Development, 38(1), 5-21. 

40.Knowles, M. (1975). Self-directed learning: A guide for learners and teachers. New York: 

Association Press. 

42.Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated learning: Legitimate peripheral participation. 

Cambridge, UK: Cambridge University Press. 

43.Long, H. B. (1989). Self-directed learning: Emerging theory and practice. In H. B. Long & 

Associates (Eds.), Self-directed learning: Emerging theory and practice. Norman, OK: University 

of Oklahoma Research Center for Continuing Professional and Higher Education. 

44.McFarlane, T., & Dunlap, J. (2001). The relationship between self-directed learning and lifelong 

learning. In H. B. Long (Ed.), Self-directed learning and the information age [CD-ROM]. Motorola 

University Press. 

45.Overly, N., McQuigg, R., Silvernail, D., & Coppedge, F. (1980). A model for lifelong learning. 

Bloomington, IN: Phi Delta Kappa. 

45. Paris, s.G. and D. R. (1983); “ordernal lerarning: pragmatic connections Among Children’s 

beliefs motives and actions”, in j. and G. BISONZ AND r. kail(Eds.) learning in children; New 

York. 



 

 

 هشتمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه آموزش و یادگیري مداوم 

چمران اھواز دانشگاه شھید  

١٣٩۵اسفند  ۵و  ۴  

 

١٦٢٦ 
 

46.Palincsar, A., & Klenk, L. (1992). Fostering literacy learning in supportive contexts. Journal of 

Learning Disabilities, 25(4), 211-225. 

47.Perkins, D. (1991). What constructivism demands of the learner. Educational Technology, 

31(9), 19-21. 

48.Pratt, D. (1988). Andragogy as a relational construct. Adult Education Quarterly, 38(3), 160-

181. 

49.Pressley, M., Hogan, K., Wharton-McDonald, R., Mistretta, J., & Ettenberger, S. (1996). The 

challenges of instruction that supports student thinking. Learning Disabilities Research and 

Practice, 11(3), 138-146. 

50.Resnick, L. (Ed.) (1989). Knowing, learning, and instruction: Essays in honor of Robert Glaser. 

Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum and Associates. 

51.Resnick, L., & Klopfer, L. (Eds.). (1989). Toward the thinking curriculum: Current cognitive 

research. Alexandria, VA: ASCD. 

52.Ridley, D., Schultz, P., Glanz, R., & Weinstein, C. (1992). Self-regulated learning: The 

interactive influence of metacognitive awareness and goal-setting. Journal of Experimental 

Education, 60(4), 293-306. 

53.Scardamalia, M., & Bereiter, C. (1991). Higher levels of agency for children in knowledge 

building: A challenge for the design of new knowledge media. The Journal of the Learning 

Sciences, 1(1), 37-68. 

54.Schön, D. (1983). The reflective practitioner. New York: Basic Books. 

55.Spiro, R., Feltovich, P., Jacobson, M., & Coulson, R. (1991). Cognitive flexibility, 

constructivism, and hypertext: Random access instruction for advanced knowledge acquisition in 

ill-structured domains. Educational Technology, 31(5), 24-33. 

56.Stepien, W., & Gallagher, S. (1993). Problem-based learning: As authentic as it gets. 

Educational Leadership, 50(7), 25-28. 

57.Tapscott, D. (1996). The digital economy: Promise and peril in the age of networked 

intelligence. New York: McGraw-Hill. 

58.Tishman, S., Jay, E., & Perkins, D. (1993). Teaching thinking dispositions: From transmission 

to enculturation. Theory into Practice, 32, 147-153. 

59.Toffler, A. (1973). Future shock. New York: Bantam Books. 

60.Vail, P. (1996). Learning as a Way of Being. San Francisco: Jossey-Bass. 

61.Von Wright, J. (1992). Reflections on reflection. Learning and Instruction, 2, 59-68. 

62.Wheatley, G. H. (1992). The role of reflection in mathematics learning. Educational Studies in 

Mathematics, 23, 529-541. 

63.Whitehead, A. (1929). The aims of education and other essays. New York: The Macmillan 

Company. 

64.Wlodkowski, R. (1991). Developing motivation for lifelong learning. In Context, 27, 40-42. 

65.Young, S., Huang, Y., & Jang, J. (2000). Pioneering a Web-based science museum in Taiwan: 

Design and implementation of lifelong distance learning of science education. Educational 

Technology Research and Development, 48(1), 112-123. 

 



 

 

 هشتمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه آموزش و یادگیري مداوم 

 چمران اھواز دانشگاه شھید
 ١٣٩۵اسفند  ۵و  ۴

 

١٦٢٧ 
 

  

ویژگی هاي یک یادگیرنده مادام العمر و نقش  سازنده آموزش و پرورش  در ایجاد یک جامعه یادگیرنده با نگاهی به 

  آموزش و پرورش ایران

  1 فاطمه آشپز

 

 

  چکیده

 دانشگاه از التحصیلی فارغ از پس افراد. شود می شامل را فرد یک زندگی از قسمتی تنها رسمی پرورش و آموزش

 می فارغ رسمی پرورش و آموزش از زندگی،  مسائل دیگر و کار سرگرم معموال دیگر آموزشی رسمی محیط هر یا

 هر از تا دارد را این ارزش انسان زندگی اما. است آنها زندگی جنبی تجربیاتی به منوط آموزند می آنچه و شوند

 به نیاز نیز ویژگی این که برد بهره انسانی زندگی به بخشیدن غنا و باالبردن جهت آگاهانه صورتی به آن لحظه

 تا میکند ملزم  را رسمی پرورش و آموزش حاضر عصر روزه هر تغییرات و سریع رشد دیگر طرف از دارد پرورش

 بمانند باقی پایه همین بر همچنان دیگر سال چند تا نیست مشخص که معموالتی از بیشتر و دیگر هرچیز از بیش

 یک به آن تبدیل و بودن العمر مادام یادگیرنده یعنی ویژگی چنین سازي درونی و ایجاد صرف را خود وقت

 چه دادن قرار با پرورش و آموزش که دهد نشان تا اینست حاضر مقاله هدف. نماید جامعه افراد اذهان در واقعیت

 یک هاي ویژگی  کند؛ العمر مادام یادگیرنده یک به تبدیل را جامعه افراد تواند می خود کار سرفصل در اصولی

  .است ناتوانی و ضعف دچار ویژگی این ایجاد در ایران پرورش و آموزش چرا و چیست العمر مادام یادگیرنده

  ایران پرورش و آموزش پرورش، و یادگیرنده،آموزش العمر،جامعه مادام یادگیري :واژگان کلیدي
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  مقدمه      

فرد همان مهارت هاي کاري،  دیگر قابل قبول نخواهد بود که در دنیاي به سرعت تغییریابنده و پرتنش امروز 

هرچند که امروزه صحبت از یادگیري . سال گذشته داشته است 5را داشته باشد که در  اجتماعی و حتی فردي 

در هر بحث و محفلی رواج یافته است اما روشن است که تبدیل کردن آن به یک برنامه عملی  2مادام العمر

اینکه بیاموزیم تا همیشه یادگیرنده باشیم و قدرت حل مساله و تفکر انتقادي  .نیازمند بحث هاي بیشتري است

به آن نیاز داریم؛ دارا  داشته باشیم فقط معدودي از آن مهارت هاي اساسی هستند که در آینده شغلی و زندگی

بودن روحیه استفاده و التزام به آموزش در هر شرایطی شاید بزرگترین  ویژگی یک یادگیرنده مادام العمر باشد 

  . که از دل  یک نظام آموزشی کارآمد بیرون می آید

  ضرورت پژوهش    

تا زمانی که . ناخودآگاهگاهانه و گاهی اوقات با تعمد و گاهی ناآ. روشن است که ما همیشه  در حال آموختینم

کنیم باید بیاموزیم اما اینکه چگونه بیاموزیم به جامعه و فرهنگی بستگی دارد که در آن زندگی می زندگی می

اینکه جامعه چه چیزي را ارزش بداند و چه چیزي را موفقیت و چه را شکست و یا مدل زندگی خوبش را . کنیم

که  از کسی انتظار داشت امروزه عالوه بر این نمی توان . ري تاثیر خواهد گذاشتچه بداند همه بر روي نوع یادگی

با تحصیالت رسمی در دوران کودکی سرمایه اي کسب کند، و در تمامی طول عمر بتواند از آن سرمایه بهره 

صیل، دوران به عبارت دیگر تقسیم بندي دوران زندگی به سه دوره مجزا یعنی کودکی و نوجوانی براي تح. بگیرد

بلکه تحوالت شدید، به  بزرگسالی براي کار و دوران بازنشستگی، نه تنها نیازها فعلی زندگی را برآورده نمی سازد

به منظور . ویژه در موقعیت هاي مختلف خانوادگی و شغلی، دانشی را می طلبد که پیوسته باید روزآمد شود

راي یادگیري در تمام زمینه ها و در خارج از محیط مدرسه ، فرصت هاي بیشتري بپاسخگویی به این نیاز آموزشی

بنابراین آموزش غیررسمی از جایگاه ویژه اي برخوردار شده و توانسته است . و آموزش رسمی شکل گرفته است

  .نقش مثبت و تعیین کننده اي در زندگی مردم داشته باشد

 با جوامع اطالعات، برخی شدن منسوخ گاها نتیجه در و علمی تغییرات در شتاب شدن، جهانی عصر در و امروزه

 فردي نیاز با مطابق و مناسب اطالعات بندي،انتخاب طبقه در سردرگرمی نتیجه در و حداطالعات از بیش انباشت

 زندگی دانش و مهارتها روزآمدسازي به نیاز و فناوري و علم سریع رشد دیگر طرف از. شده است روبرو اجتماعی و

 را العمر مادام یادگیري شونده، سازگار و مهارتی چند انسانی سرمایۀ به نیاز و گوناگون تحوالت از سرشار عصر در

  .اند کرده الزامی

                                                           
2 -lifelong learning 



 

 

 هشتمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه آموزش و یادگیري مداوم 

 چمران اھواز دانشگاه شھید
 ١٣٩۵اسفند  ۵و  ۴

 

١٦٢٩ 
 

از طرف دیگر  پیدایی موقعیت هاي خاص در زندگی افراد و تغییر و تحوالت مسیر زندگی، نیازهاي جدیدي براي 

این موقعیت ها را به خوبی بشناسد تا بتواند متناسب با آن آحاد مردم به وجود می آورد که ضروري است انسان، 

همچنین ورود به مراحل مختلف زندگی مستلزم شناخت بهتر و توسعه دیدگاههاي تازه و تطابق . اقدام نماید

به همین جهت توجه به آموزش و یادگیري مادام العمر به عنوان نخستین محرك، ضرورتی اجتناب . فرهنگی است

، زیرا از این طریق سازگار کردن انسانها با مراحل مختلف زندگی و در همه ابعاد، امکان پذیر شده، ناپذیر است

بدون تردید این امر به ارتقاي فرهنگی منجر می شود و به  )38: 1377،وفادار( .توسعه انسانی شکل می گیرد

: ي معتبر تعلیم و تربیت، از جملهاکنون سازمانها. مردم کمک می کند تا بر سرنوشت خویش تسلط بیشتر بیابند

یونسکو معتقد شده اند که باید آموزش هاي اولیه و پایه، راهگشاي یادگیري مادام العمر باشد و چنین بیان داشته 

آموزش هاي اولیه را در صورتی می توان موفق پنداشت که اصول و انگیزه اي فراهم کنند تا به کمک آن ":اند

 )95 :1375،دلور( ".یري ادامه دادتنها هنگام کار، بلکه خارج از محیط کار نیز به یادگبتوان در طول زندگی، نه 

بنابراین، آموزش مداوم، ضمن آنکه موجب هماهنگی و کار آمدي بیشتر نظام هاي تعلیم و تربیت می شود، می 

انسان توانایی می دهد  تا ان تنها راه رفع نیازهاي آموزشی جوامع امروزي نیز محسوب شود، زیرا به وتواند به عن

  .قابلیت تطبیق با زندگی در حال تغییر را کسب کند

  روش شناسی مطالعه

روش پژوهشی حاضر عبارت است که مطالعات کتابخانه اي که در این قسمت جهت گردآوري اطالعات در زمینه 

ها و همچنین منابع اینترنتی مبانی نظر و ادبیات مربوطه از منابع کتابخانه اي همانند کتاب، مقاالت، همایش 

سپس تالش شده تا با استفاده از منابع موجود در زمینه مبانی نظري، شروع به یافتن . استفاده شده است

  .شواهدي دال بر کمبودهاي حاضر در نظام آموزش و پرورش ایران بنماییم

  

  یادگیري مادام العمرمفهوم 

آموزش بزرگساالن مربوط می شود یعنی آموزش هایی که فرد بعد  از آنجایی که یادگیري مادام العمر به نوعی با

اصطالح آموزش بزرگساالن داللت دارد بر مجموعه فرایندهاي ": تمام دوره آموزش هاي بزرگساالن ارائه کردنداز ا

بر مجموعه فرایندهاي آموزشی منظم، با هر محتوا و روشی که باشد، به  یعنی آموزشی بزرگساالن داللت دارد

طوري که به وسیله آن، افرادي که از نظر جامعه خویش بالغ تلقی می شوند، بتوانند تواناییهاي خود را افزایش 

  )68: 1372فرجامی،( ".دهند، دانش خود را غنی سازند و تخصصهاي حرفه اي خود را کاملتر کنند
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١٦٣٠ 
 

  :یادگیري مادام العمر از دو جنبه قابل بررسی است

براي یادگیري مادام العمر باید آموزش و پرورش رسمی به صورت همیشگی در اختیار فرد باشد و از طرف دیگر 

باید روحیه استفاده و التزام به آموزش در هر شرایطی نیز در فرد درونی شده باشد بنابراین باید گفت یادگیري 

زمان و هر مکانی است بنابراین این نوع  مادام العمر یک یادگیري انعطاف پذیر، متنوع و قابل دسترس در

  . یادگیري از مرزهاي مدارس سنتی گذر کرده و در طول زندگی فرد با او همراه است

  :دلورز چهار رکن اساسی را آموزش و پرورش در آینده بر میشمارد

 بجاي کسب دانش ساختاریافته ابزارهاي یادگیريتسلط بر  : یادگیري براي دانستن -1

مجهز کردن افراد براي انواع حرفه ها که براي حال و آینده اش نیاز است از جمله خالقیت و : ي انجامیادگیري برا -2

 کسب یادگیري براي محیط هاي کاري آینده

توانایی حل اختالفات در آرامش، کشف انسان هاي دیگر و فرهنگ شان، پرورش  : یادگیري براي زندگی با یکدیگر -3

 هش اقتصاديجامعه پذیري، رقابت فردي ، ج

ذهن و بدن، هوشی، : آموزش و پرورش باید در توسعه کامل یک انسان مشارکت کند: یادگیري براي بودن -4

  احساسی، گرامی داشتن زیبایی و معنوي

 را  ري مادام العمر می تواند به تدریج خالقیت، ابتکار و مسئولیت پذیري را در فرد تزریق کند در نتیجه اویادگی

  :سازگاریش را در جامعه اي پسا صنعتی از طریق تقویت مهارت هاي زیر افزایش دهدکند تا قادر می

 عدم قطعیت را در خود مدیریت نماید.  

 در تضادها بتواند گفتگو کندع دیگر در ارتباط قرار دهد و با فرهنگ ها و خرده فرهنگ ها، خانواده ها و جوام.  

و توانایی نگهداري یادگیري براي تمام طول زندگی  یادگیري  یادگیريِبنابراین در یادگیري مادام العمر تاکید بر 

  (Delor,1996) . است

. رضایت شخصی، شهروندي فعال، شمول اجتماعی و سازگاري: یادگیري مادام العمر چهار هدف عمده دارد

 اي است بنابراین یادگیري مادام العمر ابعادي گسترده دارد که فراتر از جنبه هاي اقتصادي و حرفه

(WATSON,2003 ) .  

 تا است آن پی در و گیرد می بر در را سنی مراحل و سطوح همه که است کلیتی داراي مداوم، یادگیري

 را یادگیري تصنعی مرزهاي و دهد ارتباط مدرسه درون یادگیري محیط با را مدرسه از خارج یادگیري هاي محیط

 مدرسه نتیجه در و است یادگیري محیط یک بالقوه محیطی، هر که است آن بیانگر مداوم یادگیري. ببرد بین از

 و آموزشی عناصر و اجزا کلیه که است جامعیتی داراي مداوم آموزش«. نیست تربیت و تعلیم منحصر جایگاه دیگر

 آموزشی طرح هر که است بستري بلکه نیست، خاصی آموزشی نظام آموزش، نوع این. گیرد می بر در را پرورشی
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١٦٣١ 
 

 نظام دهندة تشکیل اجزاي از یک هر توسعۀ و پیشرفت ساز زمینه باید لذا شود، می ایجاد آن مبناي بر جامع

  ).19: 1373 ، زاده ابراهیم( »باشد تربیتی

 می مطرح بیشتر را العمر مادام یادگیري از بحث پیوسته تغییرات و جوامع ثبات عدم و کنونی نامطمئن فضاي

 را تغییرات با شدن روبرو یعنی ناپیوستگی هم و) پایداري( پیوستگی هم شامل العمر مادام یادگیري واقع در. کند

 Anonuevo,ohsako).  پیوسته تغییرات با شدن روبرو براي همیشگی یادگیري یعنی. شود می شامل خود در

and mauch,2001)  
  

  3تفاوت میان یادگیري مادام العمر و آموزش و پرورش مادام العمر

 

یادگیري مادام العمر متناظر با  آیا باید شاید در آغاز امر ذهن ما را به خود مشغول می کند کهموضوعی که 

 پاسخ دادن به این سوال مستلزم در نظر گرفتن این امر است کهآموزش و پرورش مادام العمر در نظر گرفته شود؛ 

 گیري مادام العمر و آموزش و پرورشیاد. نیاز به آموزش و پیشرفت دارند هر دوزندگی فردي و زندگی اجتماعی 

به سمت تغییر موضع از آموزش و پرورش مادام العمر  .نیز درون همین تقسیم بندي تعریف می شوند مادام العمر

در آموزش و پرورش مادام  .لفظی نیست بلکه بسیار اساسی تر از آن استیک تغییر  ر تنهایادگیري مادام العم

اما با گذشت زمان این  توجه می شودوجه به تغییراتی که در اجتماع رخ می داد العمر به تغییرات فردي با ت

 Matheson and).شد  شغلتغییراتی  یادگیري معطوف به هماهنگ شدن با تغییرات مهارت ها با توجه به

Matheson,1996;Bagnall,2000)  

یکه یادگیري مادام العمر بیشتر به جنبه بنابراین آموزش و پرورش مادام العمر بیشتر جنبه اجتماعی دارد در حال

یادگیري مادام العمر هرچند به گونه اي همان نیاز جامعه است اما جامعه . ي فردي و ارتقا آن ها توجه می کندها

اي که براي پیشرفت نیاز به کارگرانی دارند که براي مهارت شغلی شان تالش می کنند بنابراین یادگیري مادام 

در واقع یادگیري مادام العمر تاکید دارد که . حرکت جامعه به سمت پیشرفت اقتصادي مطرح شدالعمر به دنبال 

 .یادگیري تنها به مدرسه و آموزش و پرورش رسمی معطوف نمی شود

  نظام آموزشی و تربیت یادگیرنده مادام العمر

تبدیل کردن خروجی هاي نظام آموزشی مان از یک یادگیرنده  منفعل به سمت یک یادگیرنده مادام العمر نیاز به 

نظام آموزشی ایران با ساختارهاي کهنه و روش هاي تدریس ناکارآمد نمی تواند به هدف تبدیل دانش بازبینی 

 از یکی عنوان به »زندگی طول در یريیادگ« مفهوم . آموزش خود به یک دانش آموزش یادگیرنده نائل شود

                                                           
3 -lifelong education 



 

 

 هشتمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه آموزش و یادگیري مداوم 

 چمران اھواز دانشگاه شھید
 ١٣٩۵اسفند  ۵و  ۴

 

١٦٣٢ 
 

 اهم. است آن کردن عملی و راهکارها مستلزم، آن به نیل که است شده تلقی یکم و بیست قرن به ورود کلیدهاي

  :هستند زیر موارد از عبارتند بخشد، تعمیق و توسعه آموزشی نظام در را مداوم یادگیري تواند، می که راهکارهایی

  "یادگیري" یادگیريِ - 1

»  یادبگیرد چگونه که است نگرفته یاد که است کسی بلکه بخواند، تواند نمی که نیست کسی سواد بی آینده در«

با رشد و تغییرات سریع در اطالعات دیگر نمی توان به راحتی تصمیم گرفت که کدام  )59: 1372 ، تافلر(

آنچه که امروز ضروري به نظر میرسد اطالعات براي یادگیري ضروري است و کدامیک زائد است و عالوه بر این 

بنابراین این امر می طلبد تا نظام آموزشی به جاي . حتماال تا سالیان نه چندان دور ضرورتی برایش وجود نداردا

انتقال حجم انبوهی از اطالعات به دانش آموز بیاموزد که چگونه در هنگام قرار گرفتن در شرایط متفاوت بیاموزد 

موز است در واقع این دانش آ .داشته باشد براي انتخاب اطالعات مفید و کاربردي اش را تخابو در واقع قدرت ان

   .که به تربیت خویش می پردازد و بدان مشتاق است

  و تعاملی کالس چالش محور - 2

 در آموزش و پرورش. در هر سیستم یادگیري دانش آموز و معلم و یا دانشجو و استاد باید به چالش کشیده شوند

معلم با انبوه اطالعات می آید و دانش آموز تنها بعنوان یک یادگیرنده . ما این امر امر سهمی ناچیز را در برمیگیرد

عملی شدن این روش . منفعل بدون آنکه سوالی اساسی در ذهنش شکل گرفته باشد نویسنده آن اطالعات است

و کامال  جریان یادگیري یک مسیر دو طرفه مستلزم آن است که معلم و دانش آموز هر دو یادگیرنده باشد و

معلم در عین حال که از موضوعات جدیدي که حین بحث در کالس ایجاد می شود استقبال می . باشد  تعاملی

کند باید سرفصلهاي مورد نظر را به دانش آموز ارائه کند و از آنها بخواهد که در مورد آن پیش مطالعه داشته 

نش آموز با حداکثر یادگیري تنها جهت رفع اشکال و برطرف کردن ابهامات اساسی در باشد و در جلسات بعدي دا

این مسئله اي است که امروزه بیشتر در مقاطع باالي تحصیل در دانشگاه یعنی . جلسه کالس حاضر شود

م العمر رشد و دکترا دیده می شود اما اگر می خواهیم خروجی هاي نظام آموزشیمان یادگیرنده ماداکارشناسی ا

نین در نظام آموزشی همچ. این روش تدریس از مقاطع پس از ابتدایی در مدارس به کار گرفته شود باشند باید

پیام نور شاهد پیاده سازي این روش هستیم اما متاسفانه نظام آموزش عالی و آزمون هاي ورودي به گونه اي 

بنابراین نقش معلم به  .دهیمسمت آن سوق می م آموزشیمان را بهتدوین شده که ما ضعیف ترین محصوالت نظا

ه خود نیز در حین آموزش می آموزد و دانش آموز نیز یاد می گیرد تا خودش یک راهنما تبدیل می شود ک

 و دهد می بها یادگیري جریان در وي موجودیت به فراگیر، و معلم بین تعامل وجود ضمن روش این در .بخواند

)  آموز دانش و معلم(دو هر برآن عالوه. پذیرد می تأثیر نیز خود بلکه گذارد، می تأثیر که نیست کسی صرفاً معلم
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١٦٣٣ 
 

در این روش محصول نظام آموزشی  .)87: 1356 ، فریر( هستند مسئول و داشته مشارکت یادگیري جریان در

  .فردي خالق و هوشمند و آفریننده است که پس از پایان دوران تحصیل رسمی نیز به آموختن ادامه می دهد

  و آمیختن آن با سرگرمی استفاده از منابع متعدد جهت آموزش و یادگیري -3

نمایی معلم تنها یکی از آن در روش هاي تدریس دانش آموزش باید از چند منبع تغذیه شود که کمک و راه

استفاده از وسایل کمک آموزشی مانند ویدیوهاي آموزشی، کتابهاي متعدد و استفاده از منابع . منابع است

متاسفانه کم بودن سرعت اینترنت در ایران یکی از منابع خوب و به روز جهانی را در . اینترنتی از آن جمله اند

باعث شده تا جامعه از یک بعد آموزشی و ي از افراد جامعه گرفته است زمینه افزایش آگاهی و سواد رسانه ا

محروم شوند هرچند که داشتن سواد رسانه اي و چگونه بهینه استفاده کردن از اینترنت نیز خود نیاز به آموزش 

اده کنیم خود استف نه می توانیم از آن بهینهاینترنت و شبکه جهانی از منابعی  است که اگر یاد بگیریم چگو .دارد

 ارائه و تدوین انتخاب، اي گونه به باید منابع که حالی دردر عین حال   .یکی از منابع یادگیري مادام العمر است

در فرد تقویت کند که اضافه کردن جنبه هاي سرگرمی به یادگیري می تواند این  ار یادگیري به شوق که شود

 تضعیف ضمن خاص، منبع به آموز دانش و معلم تعامل محدودکردن که است مبرهن. مهم را بیشتر تحقق بخشد

  .خواهدکاست محسوس طور به ، دانش منابع دیگر در آنان جستجوي از ، آنان عمل آزادي و استقالل

 و احساس این.  است آموز دانش به متعدد مأخذ و منابع معرفی مستلزم ، مداوم آموزش تقویت که حالی در

 تمام مترادف نه ، یادگیري منابع از یکی تنها ، درسی کتاب و معلم که آید وجود به متعلم در باید دریافت

 بی را خود آموز دانش عمالً درسی، هاي کتاب سیطره واسطه به که دهد می نشان آموزشی تجربه.  است یادگیري

 یافتن چگونه مختلف، منابع با آشنایی پرورش، و آموزش از اصلی غرض که حالی در ، داند می جستجو از نیاز

 همان کند، کسب مدرسه محیط از تواند می آموز دانش که اي تجربه ترین ارزنده. است آن مطالعه شیوه و منابع

 و بیاید را جدید منابع وي، از الهام با صرفاً و معلم به اتکا از نیاز بی دهد قدرت وي به که است جستجوگري روح

  )1391:توانا احمدي بهمن و جعفرزاده محمدرحیم حسینعلی؛, جاهد( .کند مطالعه
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یادگیري می تواند مشوق یادگیري بیشتر باشد اگر یادگیري را به امري لذتبخش که از عالئق فرد برمی 

 شود چیزي درگیر باید فرد یادگیري، جریان در. نیستند تفکیک قابل هم از موضوع و ذهنیت. خیزد تبدیل کنیم

این امر مستلزم آن است که آنچه که فرد در مدرسه با آن درگیر است به گونه اي با . دارد ارتباط وي عالیق با که

در این حالت دانش آموز عادت می . عالئق او در خارج از مدرسه و پس از ساعات رسمی آموزش نیز مربوط باشد

از . به یادگیري پس از ساعات آموزش رسمی که این خود اولین شرط یک یادگیرنده مادام العمر بودن استکند 
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طرف دیگر می آموزد که یادگیري در عین حال که امري لذتبخش است امري است که هیچگاه تعطیل نمی 

  .اشته باشدبه آن احساس مسئولیت د شود و آن را جز الینفک زندگی خویش می داند که باید نسبت

  

   معلمان آموزش به توجه -5

 آموزش.  شود می انسانی نیروي هاي توانمندي ارتقاي موجب و است تحول و سازندگی مترادف ، آموزش   

 فرا ها موقعیت در را نقش ایفاي براي مناسب هاي وگرایش ها مهارت ها، آگاهی آن طی افراد که است جریانی

 محوله وظایف انجام براي بصیرت، و بینش شناخت، تحلیل، و تجزیه درك، قدرت ارتقاي باعث آموزش. گیرند می

 بدون( تأثیرگذار و مهم عوامل جمله از آموزشی، نظام در. شود می شغلی جدید هاي چالش با رویارویی نیز و

 اصلی کارگردان معلم، سمت در که است کسانی کفایت و کارآیی تربیت، کیفیت) عوامل سایر تأثیر گرفتن نادیده

 که است حدي به اهمیت این )39: 1391 توانا، احمدي و جعفرزاده جاهد؛(: .  هستند تربیت و تعلیم هاي صحنه

 در لحاظ بدین» .کند پیشرفت خود معلمان توان سطح از فراتر تواند نمی تربیتی و تعلیم هیچ«: کرد اذعان باید

: اساسی اقدام چهار مدیون تحولی چنین شود؛ متحول معلم نقش باید ، مداوم یادگیري تثبیت و تقویت راستاي

 توجه و)  معلم تربیت( معلمان آموزش اصالح. 2 آن اصولی ومعیارهاي معلمان استخدام و انتخاب به توجه. 1

 پژوهشی امکانات و شرایط ایجاد. 4 معلمان شایستگی نظام ایجاد. 3 آنان خدمت ضمن هاي آموزش به خاص

  .)48: 1376 نفیسی،( است مند عالقه معلمان براي

 ، آموزشی نظام هاي دگرگونی. گذارد می اثر معلمان کیفیت و کارآیی بر مند نظام طور به ، فوق چهارگانه عوامل

 ، درسی کتب و تدریس هاي روش در تحول ، حرف و مشاغل ، درسی موضوعات و ها رشته تنوع و گسترش

 ویژه به آموزشی، نظام کارگزاران کند می ایجاب که است دالیلی جمله از ، غیره و ارزشیابی هاي شیوه در تحول

 فرآیند بر اقدام این ثمرات و نتایج. گیرند قرار هدفمند و سیستماتیک علمی، آموزش هاي دوره تحت معلمان،

 تربیت به توجه.کرد خواهد کمک آموزان دانش جدید رفتارهاي گسترش و توسعه به و گذاشت خواهد اثر تدریس

 دانش وگسترش تحوالت با معلمان وآشناکردن مختلف انحاي به ، آنان بازآموزي و کارآموزي هاي دوره نیز و معلم

 هاي توانایی شمردن ارزش با مثابه به یادگیري و آموزش فرآیند گوناگون ابعاد به نسبت آنان نگرش و توانش ،

 آموزشی، نظام در مداوم یادگیري روح پرورش ، عبارتی به. است تربیت و تعلیم حوزه در آنان عملی و بالقوه

 می و دارند اي حرفه بصیرت. است ور شعله آنان وجود در یادگیري و آموختن شوق که است معلمانی مستلزم

 داشته آموزان دانش بر علمی و نگرشی تأثیري و رسانند ظهور منصه به را خود هاي توانایی و ها مهارت توانند

  )52: 1391 توانا، احمدي و جعفرزاده جاهد؛( . باشند
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 آینده نگري: ایجاد درك شهودي رشد تخیل و  -6

خیال پردازي ویژگی است که تنها به انسان تعلق دارد؛ درك شهودي نیز منبعث از رشد خیال پردازي در وجود 

 بیان به. باشد ارزشمند تواند می ادراك بر مبتنی هشیاري مانند درست خیال، بر مبتنی شعور .انسانی است

 که صورتی در است، محدود کردن نفوذ در »علم« قدرت. »است بیشتر علم از) تخیل( تصور اهمیت« انیشتن

 سپس کرده، تجلی انسان تخیل در ابتدا بشري، اختراعات و ابداعات تمام. است مرز و حد بی» تخیل« میدان

 گاهی. باوردارم را شهودي قضاوت و الهام من«: گوید می دیگر بیانی در وي. است گرفته خود به عمل صورت

 دانش از تر مهم بسیار تخیل قدرت. کنم ارائه دلیلی توانم نمی ولی ، است درست کارم که کنم می پیدا یقین

 تعابیر ).28:  1380دیوید،( »گیرد دربرمی را جهان همه تخیل قدرت که حالی در است، محدود دانش زیرا است،

 خداگونه انسان تخیل قوه«: کالرك گلن بیان به: است ذکر قابل تخیل قوه اهمیت با ارتباط در دیگري زیباي

 انسان فعالیت عظیم سرچشمه تخیل، قوه استعداد« اسکاتلندي، شهیر فیلسوف استوارت دوگلد تعبیر به و» است

:  1379 مالتز،( .»شود می حیوانات ردیف هم انسان، استعداد، این بردن بین از با. است او پیشرفت اصلی منبع و

 را نگري آینده هرگونه باید گیرد، قرار توجهی بی مورد حداقل یا و مطرود آموزشی نظام در تخیل رشد اگر ).41

 درسی هاي برنامه. است داده رخ عمل در متأسفانه که است چیزي آن این و گذاشت کنار تربیت ازعرصه نیز

«  از را درست درکی و است شده ریزي پی آتی زندگی نیازهاي اساس بر ،کمتر آموزشی هاي روش نوع و کنونی

 خواندن صرف را خود عمر گرانبهاي ساعات ، مجبورند آموز دانش ها میلیون امروزه.  آورد نمی فراهم»  آینده

 این وظیفه نظام آموزشی است که فرد را براي آینده.  است تردید قابل آینده در آن سودمندي که کنند مطالبی

اهمیت یادگیري مادام العمر نیز با توجه به همین مسئله روز به روز افزایش می یابد اینکه به این . تربیت کند

درك برسیم که در آینده نیازهایی خواهیم داشت که به شدت با نیازهاي کنونی و آگاهی کنونی متفاوت است ما 

 .وه بر ادراك عقلی ، ادراك شهودي خواهد بودرا به آینده نگري سوق خواهد داد که مبناي تصمیم گیریش عال

  

  گیري نتیجه

آموزش و پرورشی که فرد در . یادگیري مادام العمر و نهادینه شدن آن در فرد مستلزم آموزش و پرورشی پویاست

آن بجاي درگیر شدن با مسائل کامال طبقه بندي شده که قدرت یافتن راه حل مناسب در موقعیت هاي مختلف 

که ر کند، آینده نگر باشد و به این درك برسد را از او می گیرد می آموزد تا چگونه خود را با شرایط متفاوت سازگا

او را ملزم می کند تا همیشه یادگیرنده باشد و نسبت به  پر از تغییر پایداري و پیشرفتش در هر لحظه و در آینده

 .یادگیري خود احساس مسئولیت کند
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: کودکان تا بزرگساالن يبرنامه آموزش مداوم  فلسفه  برا کیبه عنوان شهروندان نقاد در  کیتفکر دموکرات يریادگی

  رهیو فر ییوید یتیترب يبر آرا دیبا تاک

  

   ٢يعباس شکار ،١پناه نیحس هیمرض

 
  چکیده

 هدف. دارند زمین در انسان حضور با برابر قدمتی تجربی لحاظ از که هستند هایی واژه مداوم ویادگیري آموزش

 جان دیدگاه هاي از استفاده با  مداوم آموزشی برنامه یک قالب در دموکراتیک تفکر یادگیري تبیین مقاله این

 .شد گرفته بهره تحلیلی – توصیفی  پژوهشی روش از هدف این به دستیابی براي.  است  فریره پائولو و دیویی

 خود تربیتی دیدگاه روزجهان، وپرورش آموزش از انتقاد ضمن تربیت و تعلیم در پرداز نظریه یک عنوان به دیوئی

 و بازسازي را تربیت و تعلیم وي. کند می پیشنهاد است، مداوم آموزش و دیالکتیک تفکر یادگیري بر مبتنی که را

 بخشد،  می توسعه را تجربه جریان هدایت توانایی و افزاید می آن عمق و شدن دار معنی بر که تجربه دهی سامان

 تجارب با جدید تجربیات ،تناسب مداومت و استمرار اصل تربیت و تعلیم مهم اصول دیویی دیدگاه از. داند می

 انفعال« یا »سکوت آموزش« فریره راستا دراین. هستند هدف اصل و آزادي اصل متقابل، تأثیر یا رابطه ،اصل قبلی

 هاي شبکه بایستی او نظر به.  داند می الزم را»آموختن در پرسشگري« یا »هشیارسازي«و »آموختن برابر در

 حل توان یادگیرندگان، تا دهد  »نقد و مشارکت بر مبتنی آموزش« به را خود جاي »انقیاد بر مبتنی«آموزشی

 اي زمینه یادگیري و  »یادگیري« خدمت در ابزاري  »آموزش«  داد نشان ها یافته. گیرند کار به را خویش مسائل

 هاي ضرورت تمام با »مداومت« یعنی پویا و کننده متحول عناصري با باید آموزش رو، این از است  »تربیت« براي

 تا کند کمک باید مداوم آموزش. گرفت کمک مداوم یادگیري ازآموزش باید فرآیند این در. شود همراه آن موجود

 مخاطبین باید گر تسهیل یک. برسانند را آنها که این نه برسند زندگی در شان اهداف و ها غایت به آموزان دانش

 وظایف و باحقوق که شهروندانی تربیت نخست آن نتایج. سازد آگاه هایشان توانمندي و ها ظرفیت به نسبت را خود

 سازي توانمند ودوم بیاموزند را امروز  دموکراتیک رفتارهاي و اجتماعی نهادهاي در وعضویت باشند آشنا خود

 سوم و باشند خود پیرامون محیط با ارتباط برقراري به قادر وعملی نظري لحاظ از که طوري به آموزان، دانش

  .یابد موضوعیت انتقادي وتفکر نقد وچهارم باشد خالقیت پایه بر آموزش اینکه

 آراي بزرگساالن، و ،کودکان فلسفه  مداوم آموزش نقاد،برنامه شهروندان دموکراتیک، تفکر یادگیري :واژه کلید 

  .فریره و دیویی تربیتی

   

                                                 
 Mrhp1357@gmail.com نشانی الکترونیکی  روانشناسی تربیتی، گروه  کاشان دانشگاه .1

 Abbasshekari45@gmail.com نشانی الکترونیکی اسی تربیتی،نروانشگروه  کاشان، دانشگاه . 2
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 :مقدمه

در واقع . آموزش وپرورش یک کشور نقش اساسی در تربیت شهروندان آن جامعه وتوسعه حقوق انسانی دارد 

مهمترین و هدفمند ترین بخش تربیت آدمی است که اثرات آن تعلیم وتربیت از طریق نهاد هاي رسمی  یکی از 

را به گونه اي همه جانبه  می توان در زندگی انسانها ودر ابعاد مختلف فکري ،اجتماعی ،مذهبی، هنري و اخالقی 

 عبارت است شهروندي آموزش و تربیت). 1393عباس قلتاش و همکاران ،(مورد مشاهده ، بحث و بررسی قرار داد

 براي که ارزشهایی و الزم مهارتهاي انسان و کسب شهروندي حقوق به نسبت فراگیران آگاهی و دانش افزایش از

بحث  اجتماعی و تربیتی محافل در روزها این. است شده فرض  ضروري و اهمیت با و تعیین جامعه یک در زندگی

 این در است مهم آنچه  می شود مطرح بسیار پیشرفت گرا،و دموکرات  آگاه ، شهروندان تربیت به مربوط هاي

 بروز هاي زمینه که است، اجتماعی شناخت واقع در.  است شهروندي تربیت شناختی بعد بر تاکید مباحث

به نقل از 1391،قلتاش،1384سجادي ،.(می شود باعث را گرا پیشرفت شهروندي رفتاري هاي پتانسیل

  )1393قلتاش،

شاید بتوان گفت افالطون از .مورد توجه متفکران واندیشمندان بوده است موضوع تربیت شهروندي از قرن ها قبل 

خود، به این نکته اشاره می »قوانین«او در کتاب .جمله اولین کسانی است که این موضوع را مورد توجه قرار داده 

). 1377قیب زادهن. (نماید که براي شناخت و برپا کردن قوانین درست و نیز پاسداري آنها باید به تربیب رو کرد

ارسطو نیز آموزش وپرورش کودکان را از جمله وظایف دولت برشمرده و غفلت از آن را از زیان هاي اساسی براي 

به این تشخیص می رسد که رابطه متقابلی بین انسان خوب » سیاست«ارسطو درکتاب . حکومتها ذکر کرده است 

دور نگه داشتن طبیعت آدمی از پلیدي هاي جامعه  می  روسو، تربیت را).1380گوتک،(وشهروند خوب وجود دارد

الك، وظیفه تربیت را فرایند دموکراتیک فعال،اگاه و مسئول بار آوردن افراد در مقابل خود و جامعه .دانست 

همچنین دیویی با تاکید بر رویکرد پیشرفت گرا ودموکراتیک در تربیت  شهروندي، دموکراسی را نه .تعریف نمود

دیویی که از دیدگاه فلسفه سیاسی، .نوان یک شیوه زمامداري بلکه به عنوان شیوه زندگی معرفی کردتنها به ع

دموکراسی را شایسته ترین نوع زمامداري برمی شمرد ،کارایی وناکارایی آن را وابسته به آموزش و پرورش می 

  ).1392، به نقل از بالغت،1377نقیب زاده ،(داند 

،به  1387 دنیاروند، (.میشود باعث را هشیارسازي دموکراسی بدون تربیت و که تعلیم است معتقد فریره همچنین

 هرگونه که می سازد متبادر ذهن به اشتباه به که جمله، این ضمنی معناي از صرف نظر). 1392نقل ازبالغت،

 می انجامد،هشیارسازي  به خود خودبه »سکوت فرهنگ« با مترادف فریره اندیشه در» دموکراسی بدون« شرایط

 و اجتماعی فردي حقوق به بخشیدن تحقق منظور به.  )1391،به نقل از راجی و همکاران،1973 فریره،

 آزاد اي جامعه در زندگی براي او کردن آماده و فرد جسمی و روانی هاي توانایی و استعداد شخصیت، شکوفاکردن

 را کودکان و اند داده قرار خود رسمی کار دستور در را شهروندي تربیت جوامع از برخی صلح، و تفاهم پایۀ بر

 1384، سجادي(هستند  شهروندي هاي نقش پذیرش آماده بالقوه که اند گرفته نظر در شهروندانی

 ).1393، قلتاش از نقل به1391وقلتاش،



 

  

 

 هشتمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 مداوم  و یادگیري فلسفه آموزش

 چمران اهواز دانشگاه شهید

 1395اسفند  5و  4

 

1640 

 

کودکان هدف اصلی این پژوهش تبیین ،تحلیل، ارائه یادگیري تفکر دموکراتیک به عنوان شهروندان نقاد براي 

بنابراین، سوال اساسی که مطرح میشود این .وبزرگساالن با استفاده از دیدگاه هاي پائولو فریره و جان دیویی است 

  :است که 

  تعریف تفکر و انواع آن؟ -1

  نظریه فریره در مورد تفکر دموکراتیک و انتقادي؟-2

  نظریه دیوئی در مورد تفکر دموکراتیک و انتقادي؟-3

 ؟ دارد دیویی دیدگاه در تربیتی هاي مولفه با شباهتهایی وچه است کدام فریره وتربیت تعلیم ي ها مولفه-4

 است کدام دیویی دیدگاه در مشابه مفاهیم با آنها  اشتراك ووجوه فریره آراي در گذار تاثیر مضامین مهمترین-5

  ؟

  :روش پژوهش

استفاده شده بنابراین نخست به تبیین وتعاریف با توجه به ماهیت و کیفیت این پژوهش از روش توصیفی تحلیلی 

میپردازیم سپس داللتهاي تربیت انتقادي ازددیدگاه فریره مورد برسی قرار میگیرد و درنهایت الگوي تربیتی 

 وتریت تعلیم هاي مولفه و آموزشی زاي تحول ابعاد واصول هدفها شرح به بعد و .پیشنهادي ارائه میشود 

  .میشود پرداخته دیویی آثار در دمکراتیک

  :تعریف تفکر

از آنجا که .منظور از تفکر فرآیندي است که توسط آن یادگیري هاي گذشته دستکاري و سازماندهی میشوند

یادگیري هاي گذشته ما در حافظه ذخیرع میشوند پس میتوان تفکر را به عنوان دخل و تصرف و ایجاد تغییر در 

  )1320به نقل از سیف 2004سانتروك.(کرد  اطالعات ذخیره شده در حافظه تعریف

  :انواع تفکر 

استدالل به یک رشته فعالیت منطقی و مشکل گشایی . انواع تفکر در دو  دسته کلی استدالل و تخیل قرار دارد

دو دسته نیروي تاثیر گذار بر تفکر . میپردازد و تخیل به ترکیب و در هم آمیزي تجارب گذشته اشاره می کند

درونی و بیرونی  وقتی نیرو هاي بیرونی مسلط اندتفکر واقع گراست زمانی که نیرو هاي درونی قوي  وجود دارد

البته تفکر هرگز نه به طور کامل تحت تاثیر ) . 1320، به نقل از سیف 1974ویناکه(ترند تفکر خودگرا است 

  .)357ص، 1320سیف (نیروي هاي بیرونی و نه کامال زیر نفوذ نیروي درونی است 

. فرآیند تفکر،و انواع تفکر توسط هر کدام از اندیشمندان ونظریه پردازان به نوعی تعریف و دسته بندي شده است

 بر آینده باورهاي دهی شکل و موجود واقعیتهاي اساس بر جدید واقعیتهاي تولید یا تأیید را تفکر دیویی جان

  )1394، وهمکاران رحمانیان از نقل ،به1382 شعبانی،( میداند حال و گذشته باورهاي اساس

  ).357ص، 1320 سیف( .همگرا و تفکر واگرا تفکیک کرد نوع تفکر دو به تفکر را  گیلفورد

 با تفکر محتواي که میزان هر به دارد، انسان به اختصاص که است تفکر سطح ترین عالی واقع در منطقی تفکر

 تواند می تر راحت فرد باشد، برخوردار خاصی انسجام و نظم از ذهن در و باشد داشته همخوانی بیرونی هاي واقعیت

  )357،ص 1320 سیف( .کند تحلیل و تجزیه را مسایل
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 به که فردیتی. یابد می را خود حقیقی معناي تکریم و انسان فردیت داشتن بزرگ با دموکراسی :تفکر دمکراتیک 

 کند زندگی باز جامعه در تواند می فرد که است تربیت این با تنها است، یافته پرورش»بنیاد خود عقل" نیروي

 دموکراسی نظریه در داشت عقیده دیویی. است  حقیقی دموکراسی توسعه و مدنیت ظهور ساز زمینه تربیت.

 جامعه یک وجود ،و شود می محسوب محوري عنصر دموکراتیک، گیري تصمیم فرآیند در مردم عمومی مشارکت

 مشارکت وفعاالنه آگاهانه گونه به قانونگذاري امر در که است شهروندانی وجود به ،منوط دموکراتیک

  )1998 کاونی و 2002وموري، 2002کانینگهام،(کنند

 نقل به ، 1988 لیپمن،( کند؛ می تسهیل را خوب قضاوت که است مسئوالنه و ماهرانه تفکري انتقادي، تفکر

   )1388فرد ازمکتبی

 پیشگامان متفکران منتقد که چرا باشند، منتقدانه تفکرات صاحب است که نیازمند افرادي به دموکراتیک جوامع

 و گرشام..تلقی نمی کنند  شده تمام وقت هیچ را شان جامعه و آنها خود یعنی هستند جامعه در تغییر

  )1393به نقل از قلتاش،1984الیوت،

  :انتقادي تفکر ماهیت

 از بعد و آکوییناس توماس ،  آگوستین ارسطو، افالطون، سقراط، همچون متقدمی فالسفه به انتقادي تفکر پیشینه

 کوپر)(2012 ، هانسن و هانسن جکسون، یانسر،( گردد برمی جیمز و کگارد یر کی مارکس، کانت، دکارت، به آن

 کردن پیدا و گرفتن خرده عیبجویی، معناي به انتقادي واژه خود اگرچه که نکته این به اشاره با) 2010(  پیتون و

 و تمیز معناي  به خود که است شده گرفته Criticall التین واژه و Kritice یونانی واژه از است، اشتباهات

   است؛ ها پدیده درباره دقیق قضاوت و تحلیل آن مبناي که است سره نا از سره ساختن جدا و دادن تشخیص

 ذهن سلیم، قضاوت قوه انضباط، کنجکاوي، شامل میشود دیده انتقادي تفکر در ال ایده حالت در که عناصري 

  ).1995جنین، و فشیونه سانچز، فاشیونه،( است استدالل در نفس به اعتماد و روشنگري جویی، حقیقت تحلیلی،

. است بزرگساالن آموزش رادیکال در مربی و اندیشمند ترین برجسته ) 1921- 1997( فریره رگلوسن پائولو

 هاي اندیشه روي این از است؛ اجتماعی دگرگونی به معطوف و سیاسی عمیقا تربیت و تعلیم از فریره برداشت

 دموکراسیهاي با کشورهایی براي هم و بود مؤثر التین امریکاي جوامع براي هم او، فرهنگی و اجتماعی تربیتی،

 شکلی به بلکه ناگهانی، دگرگونیهاي و انقالب طریق از نه را خود سیاسی ـ جتماعی معضالت که یافته تثبیت

 فریره آراي ویژگی دو این است مؤثري بالقوه قابلیتهاي داراي کنند، می حل مردمی و مدنی شیوههاي با و بطئی

 عرصه در او» انتقادي شناخت یا سازي اگاه « روش و فلسفه در شکل بهترین به المللی بین و محلی ابعاد با

به عقیده .است یافته تجلی یافته، توسعه و توسعه حال در درکشورهاي سوادآموزي ویژه به بزرگساالن، آموزش

 قرار نظر مد که است آموز دانش هاي نادانسته آن از مهمتر اما است مهم معلومات و اطالعات داشتن فریره گرچه

 از آموز دانش بردن لذت» و کنجکاوي حس تقویت و حفظ جهت در را تربیت و تعلیم نوع این فریره. میگیرد

 کنجکاوي تضعیف باعث کوشد می اطالعات انتقال جهت در که را تربیتی و برعکس،تعلیم و میداند؛ «کردن سوال

 به که »مسئله طرح« یا» سوال محور تربیت و تعلیم« که دانست باید. میداند انسان وجود عرصۀ از آن حذف و

 1374 مهرمحمدي،(دارد پیاژه و دیویی آراي در ریشه است مطرح فریره تربیتی دیدگاه در آموزشی روشی صورت

 کن، طرح مسئله تربیت در« که دارد اشاره نکته این به خود)1970( فریره) 1391راجی وهمکاران ، از نقل ،به
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 حال در که بینند می واقعیتی عنوان به بلکه ایستا، واقعیتی صورت به نه را جهان که میرسند جایی به آدمیان

  .»دگرگونی  حال در و است پویش

 به بانکی روش که حالی در میدارد بیان اینگونه »کن طرح مسئله« و »بانکی« روش دو تفاوت به بااشاره فریره

 طرح مسئله روش کند، می تقویت را آدمیان اجتماعی وضع بودن محتوم و مقدر اندیشۀ نامستقیم یا مستقیم طور

 درك میگیرد، قرار شناسایی مورد وضع چون. میدهد قرار آنان روي پیش مسئلهاي صورت به را وضع همان کن

 تواند می فرد که میدهد درکی به را خود جاي است بوده تقدیر به آنان تسلیم نتیجه که خرافی یا لوحانه ساده

 .)1391به نقل از راجی وهمکاران ،  1387 دیناروند( . کند درك را خود

« .بپذیرند تغییر قابل و تاریخی واقعیتی عنوان به را وضع آن که میشود موجب خود وضع از آدمیان عمیق آگاهی 

 فراگیران باورهاي و ها ها ، دانسته اندیشه بر اساس» کن  طرح مسئله تربیت و تعلیم«  فریره تربیتی دیدگاه در

 براي نیز خودشان و میسازند مطرح سوال شکل به را خود به مبتال مشکالت و مسایل خود آنان. میگیرد شکل

 عمل یک فرایندآموزش که آن براي پس« :او میگوید .پردازند می تکاپو به خود سواالت براي پاسخهایی یافتن

 1974 فریره،(».دارد مشغول وجودیشان ازموقعیتهاي مداوم سازي مسئله به را یادگیرندگان بایستی باشد دانستن

 ) 1391،به نقل ازراجی 

 را دموکراسی و تربیت و تعلیم  دیویی که کند می اشاره و پرداخته فریره و دیویی بین به تفاوت) 1378(دیناروند 

 باعث را هشیارسازي دموکراسی بدون تربیت و که تعلیم است معتقد فریره برعکس و میداند یکدیگر ملزوم و الزام

 ).  1391،به نقل ازراجی ، 1387 دنیاروند، (میشود

دموکراسی  بدون شرایط هرگونه که می سازد متبادر ذهن به اشتباه به که جمله، این ضمنی معناي از صرف نظر

 چیزي آن این گفت باید انجامد، می هشیارسازي به خود خودبه»  سکوت فرهنگ« با مترادف فریره اندیشه در

 آگاه« و »کننده آگاه« عامل دو متضمن »آگاهسازي«یا» هشیارسازي«واژه . است بوده فریره مدنظر که نیست

 و برساند »انتقادي آگاهی« به را »دیگري« دارد تالش فرد یک آن در که است تربیتی جریان یک در »شونده

 بدون« موقعیت میدارد اعالم یافتن آگاهی این براي را خود آمادگی جریان این در مشارکت با نیز دیگري

 آگاهی«متضمن که است، شده تعریف »سلطه« و »سکوت« وضعیت با مترادف فریره اندیشه در »دموکراسی

 شبه آگاهی«فریره  اندیشۀ در دارد وجود سطح این در که آگاهی. است موجود واقعیت در بودن غرقه و» جادویی

 آموزشی برنامۀ یک مستلزم بلکه یابد، نمی ارتقا انتقادي آگاهی به خود خودبه هیچگاه و دارد نام » انتقادي

  ) 1391،به نقل ازراجی ،1378،به نقل از دیناروند، 18،ص1973فریره،( .است انتقادي

 

   :فریره تربیتی الگوي

 را جامعه طریق این از و میکند قادر جمعی  دانش کسب به را فراگیران که گروهی تحت فرایند: گفتگو 

   .دهند می تغییر

 مواجه آن با جامعه در که مسائلی درشناسایی را فراگیران فرهنگی کارگر عنوان به معلم:  مسئله طرح 

   .کنند حل را مسائل آن بتوانند تا میکند راهنمایی ، میشوند
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  است مستتر ها آن زندگی تجارب در که نشانه هایی خلق یا ها ایده کشف ازطریق فراگیران:  بازنمایی 

    مقابله و چالش به شروع

   .کنند می مسائل با

  عنوان به را آن و گرفته کار به اجتمایی مسائل فهم براي را خود حال و گذشته هاي تجربه:  رمزگرایی 

    عمل راهنماي

   .دهد می قرار اجتمایی

  یابد می دست انتقادي آگاهی به و عبورکرده ساده و جادویی آگاهی از مرحله این در فرد: هوشیاري .

    تربیتی الگوي ، بنابراین

  ).1973فریره،(باشد می هوشیاري و بازنمایی،رمزگزاري مسئله، طرح گفتگو،:  شامل فریره

 نخست. است الزم یادگیري - یاددهی براي زیادي  شرایط دهد رخ یادگیري که این از قبل که کند می ادعا فریره

 هاي آموزه در موضوع دومین .کند می ایجاد واقعیت از فراگیران ادراك در تغیراتی که است جهان با کلمه ارتباط

 ي شیوه تواند می شخص آن طریق از و میشود نامیده شناخت فرا که است " آگاهی " نوع آن به توجه او

 عمل و اقتصادي و فرهنگی ، سیاسی اجتمایی، هاي نابرابري فهم براي را آگاهی او. کند تحلیل را خود یادگیري

 سبب که باشد خاصی واکنشی باید تربیتی عمل که دارد می بیان و کند می تعریف نابرابري و ستم عناصر علیه

 و تربیت  و تعلیم که است معتقد دیویی اما میکند بیان را مطلب همین نیز دیویی. شود آزاد انسان شود می

 دموکراسی یک در فقط انتقادي تربیت و تعلیم دیویی براي. هستند یکدیگر ملزوم و الزم اجتمایی دموکراسی

 سازي هوشیاري دموکراسی بدون موقعیت یک در تربیت و تعلیم که دارد اعتقاد فریره برعکس اما.گیرد می شکل

 موتور خود و کند رشد دموکراسی بدون موقعیت در که دارد تاکید انتقادي تربیت و تعلیم بر او. شود می باعث را

  .)1973فریره،(شود می اجتمایی توسعه محرکه

  : معلم و تربیت عملی 

 مثابه به تربیت تعلیم و کتاب در او. است ها انسان رهایی براي فرهنگی عملی، وتربیت تعلیم که دارد اعتقاد فریره

معلم  بین که جایی ، آزاد هاي کالس در باید تربیت و تعلیم :نویسد می انتقادي آگاهی براي آزادي تمرین

 براي افراد به کمک دانش ساختن هدف. منجرشود اندیشه توسعه به دارد وجود سلطه از عاري رابطه فراگیران

 است قائل زیادي خودارزش تربیتی الگوي در " فرهنگی کارگران " عنوان به معلمان اوبراي. است جامعه توسعه

فراهم  و شاگرد فعالیت جهت سازي روشن در بلکه نیست اطالعات دهنده انتقال فقط گفتگو فرایند در معلم زیرا

 این نهایت در و باشد داشته را جامعه کارهاي حضوردر آمادگی باید معلم. رساند می یاري او به الزم منابع کردن

  . است محلی جامعه و مدرسه بین کننده تعین و اساسی رابط معلم که

   : آموزش از دید فریره  محتواي

 با گذاشت وشنود گفت و بحث بـه یادگیرندگان یا آموزان دانش با میتوان که موضوعاتی و مضامین فریره نظر به

 فریره،( »ندارد وجود ماند خاموش آن در باید کسی که عرصهاي« است، نامحدود انسانی زندگی گستره به توجه

 و ندارد وجود فریره تربیتی نظام در اي شـده سـاخته ازپیش محتواي).1391به نقل ازراجی وهمکاران ،1358

 ي فراینـد را دانستن و اجتماعی سازهاي را دانش او.  اسـت سهیم آموزشی محتواي انتخاب در آموز دانش
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 آگاه، خود کل شامل دانستن فرایند .کرد پوشی چشم نمیتوان  آن فـردي بعـد از کـه دانـد مـی اجتمـاعی

 سوژه هاي و است، متمرکز ابژه بر که کنجکاو معرفتی  لحـاظ بـه ذهـنِ تـأثیرات حافظـه، عواطف، احساسات،

 صـرفاً اندیشـیدن بـه موسوم ارتباط لذا. اند کنجکاوي و دانستن به قادر کـه کسـانی یعنـی است، دیگر متفکر

  سـخن دیگر. گیرد می دربر نیز را دیگر کارسازان بلکه نیست، برقرار دانستنی ابژة و) داننده( متفکـر ة سـوژ بـین

 میکند امکانپذیر  را مـن فکرکـردن مـا فکرکـردن است، ‘میکنیم فکر ما’ از بلکه نیست، ‘میکنم فکر من’ از

  ). 1391،به نقل ازراجی،وهمکاران ،1970فریره،.(

 آن از نوعی به گرفت، فاصله آن از باید واقعیت یک شناخت براي بود معتقد در خصوص آموزش بزرگساالن فریره

 اجتماعی مسایل با مستقیما که نیز عادي مردم فریره کرد نگاه متفاوتی منظرهاي از را آن و کرد زدایی آشنایی

 »مسئله طرح« به قادر میبرند سر به اجتماعی تضادهاي معرکۀ در و میکنند تجربه را بی عدالتی و دارند سروکار

 مسئله طرح با آنان. میدهد شکل آنان آموزشی محتواي به مسایل این) 2002 مارتین، از نقل به والزر،(  هستند

 ترتیب وبدین.مییابند آن براي را هاییراه حل  خود، متفاوت منظر از و دیگران منظر از آن مختلف ابعاد وشناخت

 حل براي خود هاي توانایی و قابلیتها به است، فوق مسئله با ارتباط در که مختلف موضوعات یادگیري ضمن

 .میسازند رها باطل مفروضات و ها دانسته پیش از نوعی به را خود آنها حل با ترتیب بدین و مییابند وقوف مسایل

  )1391از باقري ، نقل به 1387 ایمانی، و دیناروند(

   :برنامه درسی 

 درسی برنامۀ اینروي از).میگیرد نشات فراگیران روزمره زندگی واقعیات و تجارب از فریره الگوي در درسی برنامه

 حاصل درسی برنامۀ بلکه ندارد، جایی فریره تربیتی الگوي در ریزان برنامه و نخبگان دست به شده تعیین ازپیش

 اجتمـاعی زنـدگی هـاي واقعیـت و نیازهـا اساس بر و محلی گروههاي و فراگیـران با مربی یا آموزگار توافق

فرآیندي مداوم  همچون را دانستن  این دیدگاه) 1391به نقل ازراجی ، 1387 ایمانی، و دیناروند( اسـت مـردم

 دوگانگی که است پرسشها از مجموعهاي مستلزم انتقادي تربیت و تعلـیم درسی برنامۀ. میگیرد نظر در وعقیدتی

 تـاریخ، بـاب در هـایی پرسـش مرکـز در صراحتاً را دانش یا شناخت و میشمارد مـردود را روش و محتوا

  به عنوان مثال .میدهد قرار سیاست و فرهنـگ،اخالق،

 مشارکت در نیـازکودکان مـورد ي هـا مهـارت پـرورش ي بـرا را تربیتی، چهارچوبی یا فلسفی کندوکاو حلقۀ

:  از انـد عبـارت ویژگـیهـا ایـن ، دارد کـه یی ویژگـیهـا فلسـفی کنـدوکاو حلقۀ. میکند فراهم اجتماعی

 طـرح آموزشی شیوة آموزشی، فرایند در در یادگیرنده بودن فعال آموزگار، گربودن تسهیل ، مشـارکتی یـادگیري

  )1391 راجی(دموکراسـی و آزادي تمـرین ي بـرا مکـانی منزلـۀ بـه درس وکـالس مسـئله

 درست، و پیچیده چندان نه صورتی به ولو هایشان، استدالل ســاختن در کودکــان بــه کمــک بــراي فلسفه

 پرورش توانایی و دیگران و معلم، خود، دیدگاه هاي سازندة نقد به گرایش باید کودکان  برنامـه ایـن در. است

 شکل و  باورها در شان مداقه نقادانه و دیدگاه ها به کودکان دقیق توجه. کنند ایجاد خود در را گرایش ایـن

 چیزي. میشود روشن آنها نتایج  و شـود مـی ابـراز آنهـا از حمایت در که مواضعی پرتو در آنها ذاتی دانش فرضی

  )1391،به نقل از راجی ،2004لیندوپ کالیو ( نامـد مـی متأمالنـه تفکر می اندیشیم، چگونه در دیویی، که
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 و سعی با دانش آموزان که می داند فضـایی را مطلـوب درس کـالس»تربیـت  و تعلیم و دموکراسـی« در دیـویی

 دهنـد پرورش را ناب یا اخالقی دموکراتیک شهرونديِ بـه التـزام بـراي نیـاز مـورد هـاي مهـارت خطا می توانند

 تجربۀ و دانش زمینۀ با همیشه باید زیرا شود؛)  اسـتاندارد( همه پـذیر نمیتواند یادگیري که دارد تأکید وي. 

 یکسان، دو، هر فریره و دیویی. بدهد آنان به را آن دربارة گفتگو  و آزمودن آزادي و شود مرتبط یادگیرنده قبلی

،به نقل ازقلتاش 2004چیتد، (. است تحول آفرین تجربهاي تربیت و تعلیم که اند داشته  تأکیـد موضـوع این بر

،1393( 

 : دموکراتیک وتفکر دیدگاه

 ،ارزشها سنتها به تر متعادل نگاهی شهروندي تربیت در است دموکراتیک تفکر از برخواسته که دموکراتیک دیدگاه

 اجتماع نماینده عنوان به مدرسه معرفی با دیدگاه این اصلی حامیان دیویی به عنوان یکی از. دارد ها ارزش وتنوع

 نظر ،تجدید تجربه کسب به محیط این در آموزان دانش وبایستی است زندگی محیط مدرسه که است باور این بر

 از وخارج مدرسه فعالیتهاي در آنان مشارکت و فعالیت با امر این.  بپردازند خود تجارب دهی وشکل ها تجربه در

 گیري جهت نوعی اینکه بر عالوه  پرورش و ،آموزش دموکراتیک وند شهر دیدگاه از. افتد می اتفاق مدرسه

 نقل به 1383، مرزوقی( .هست نیز  منتقد و مستقل شهروندانی تربیت دنبال به حال عین ،در دارد کارانه محافظه

 )1391، قلتاش از

 پیشرفت و کاري محافظه« دوگانه گیري جهت این به نیز) 1391قلتاش، از نقل ،به1374ساز وتن قورچیان(

 تا دارند احتیاج دموکراتیک و مالزم هاي نهاد به دموکراتیک جوامع که است آشکار«میکنند اشاره چنین» گرایی

 ایجاد به دموکراسی.است دموکراتیک تربیت کاري محافظه گرایش همان این و رساند یاري آنها پایداري به

 مردم ي همه که است آن مستلزم خود وسیع مفهوم در دموکراسی  چرا که .دارد  توجه نیز اصالحات و تغییرات

 رویکرد »باشند داشته شرکت سیاسی خود و اجتماعی زندگی تنظیم مستمر و دهی مداوم ،ارزیابی سازمان در

 ثبات و ها،صلح تنوع به بشر،احترام ها ،حقوق مسئولیت و حقوق شناخت بر شهروندي تربیت در دموکراتیک

 هاي نابرابري از برخی به نژادپرستانه و دموکراتیک ضد هاي جنبش ها کشور از برخی در. دارد ویژه تاکید

 تفکر تقویت براي اي وسیله عنوان به شهروندي تربیت بر تکیه با و است زده دامن سیاسی و اجتماعی،اقتصادي

 به ،2002استارکی، و اسلر. کشید چالش به را دموکراسی ضد و انسانی ضد هاي جنبش این توان می دموکراتیک

 )1391قلتاش، از نقل

 می تنها جهان سراسر در وصلح ثبات.میکند تهدید را دموکراتیک جوامع و ها ارزش آن به مربوط هاي تعصب

 رهبري نقش پرورش و آموزش میرسد نظر به میان این در.شود ایجاد ها تنوع به احترام و مدارا واسطه به تواند

 سطح بردن باال و تربیت و تعلیم مستمر به توجه به متعهد را خود بایست می ها دولت همچنین،.باشد داشته

 خصوص به فرهنگی هاي تنوع بشرو حقوق به احترام مدارا، جو ایجاد راستاي در جامعه هاي بخش تمامی آگاهی

 و اپل )1391قلتاش، از نقل ،به 2005استارکی، و اسلر(بدانند نوجوانان میان در هایی اقدام چنین تقویت و معرفی

 از را دموکراسی که می کنند یاد دیویی هاي فعالیت و اقدامات جایگاه و اهمیت از )به نقل از قلتاش1999(بین

 معتقد دیویی. نمود پیاده تربیت و تعلیم ي حوزه در عملی و پویا فرایندي در و کشید بیرون انتزاعی  مفهوم یک
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 ارزش توسعه و ها ایده تبادل آزاد، تعامل طریق از متفاوت عالیق و ها زمینه با مردم دموکراسی فرآیند ،در است

 1393ازرام، نقل ،به1916دیویی،.(ورزند می مبادرت دموکراتیک جامعه ساختن به مشترك تجارب و ها

 وجود ،و شود می محسوب محوري عنصر دموکراتیک، گیري تصمیم فرآیند در مردم عمومی مشارکت دموکراسی

 مشارکت وفعاالنه آگاهانه گونه به قانونگذاري امر در که است شهروندانی وجود به ،منوط دموکراتیک جامعه یک

).1393، رام از نقل به ،1998، کاونی و 2002وموري، 2002کانینگهام،(کنند  

 همه و شود می شیفتگی خود عمومی،جایگزین خواست است دیویی به منسوب که تفاهمی دموکراسی فرآیند در

 به جامعه و فرد به.شوند می ویکپارچه متحد و خورند می پیوند هم به اجتماعی رفاه سوي به حرکت در نگرشها و

 . شود می داده اهمیت معین نسبتی

 :دیویی دمکراتیک تربیت

 در وپرورش آموزش  تحوالت بر شگرفی تاثیر و برد کار به وپرورش آموزش در را دمکراتیک تربیت اندیشه دیویی

 آموزش در آنها بستن کار به و دمکراتیک جامعه بنیادین افکار  شناسایی صدد ودر گذاشت جاي به بیستم قرن

 ).1393، همکاران و قلتاش از نقل به 1388سرشت ، پاك( آید می بر وپرورش

 گسترش.  دارند هم به نسبت اي کننده وتقویت متقابل ي رابطه  وعلم دموکراسی،آموزش ، دیویی دیدگاه از

 نظر  به. آورد می فراهم را علم رشد زمینه خود نیز دموکراسی.  است دموکراتیک آموزش نیازمند دموکراسی

 یا فرد هیچ و  ند بهرمند خرد از مردم همه که است استوار  عقیده این اساس بر  دموکراسی اساس  برابري دیویی

 و قلتاش از نقل به ،1387بشیریه،( کند حکومت دیگران ،بر عقلی وبرتري فضل ادعاي به نمیتواند گروهی

 )1393، همکاران

   :در  تعلیم وتربیت دموکراتیک دیویی

 تغییر موجب و است حرکت در مستمر و مداوم صورت به که است محیطش با انسان تعامل از ،حاصل تجربه

 )1393 انصاري از نقل ،به1900دیویی،( .میشود  تجربه کسب ونهایتا وضعیت

 و تعلیم نظري مبانی اول محور است؛ شده تشکیل عمده محور دو از نظر دیویی به"تربیت و تعلیم و دموکراسی

 اساس بر موضوع و روش اهداف، نظیر تربیت و تعلیم اصلی مفاهیم بازسازي دوم محور و  دموکراتیک تربیت

 .)2006ویکس،( میگیرد بر در را شده گفته نظري مبانی

 و تعلیم بنیادین اهمیت چرایی بررسی به نخست دیویی محور دو همین قالب در ....،به نقل از 2006هنسن ، 

 ضرورت تربیت؛ و تعلیم"عناوین آن . است پرداخته بشري جامعه هر استمرار و ماهیت براي تربیت

 به تربیت و تعلیم"،"راهنمایی عنوان به تربیت و تعلیم" ،"اجتماعی کارکرد یک مثابه به تربیت و تعلیم"،"زندگی

 تجدید در را تربیت و تعلیم ضرورت دیویی.  می باشد "رسمی انضباط و شکوفایی سازي، آماده" و "رشد عنوان

 طریق از و اجتماعی محیط در موجود تربیت متقابل ارتباطات در افراد فعال مشارکت طریق از و اجتماعی حیات

 تجربه وگسترده مداوم بازسازي عنوان به را تربیت و تعلیم دیویی.  می بیند آنها فیزیکی اجبار نه و راهنمایی

 یا کارانه محافظه تربیت و تعلیم" عنوان. میکند معرفی زندگی از شیوهاي عنوان به را دموکراسی و انسانی

 در که شود گرفته نظر در نگر آینده یا نگر گذشته صورت به میتواند تربیت و تعلیم میکند مطرح دیویی ،"پیشرو

 تربیت و تعلیم از دموکراتیک فهم و تصور در.میشود  جستجو گذشته در الگوها و استانداردها نگر، گذشته حالت
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 براي روشی و متقارن ارتباط برقراري تجربه از حالتی عنوان به دموکراسی ایده  چگونه که میدهد نشان دیویی

 میتواند صورتی در تنها دموکراسی میآورد فراهم تربیتی کنونی رویه هاي مجدد سازماندهی براي معیاري زندگی،

 انسانی بالقوه هاي ظرفیت افراد تمام که شوند ساخته گونهاي به دوباره تربیتی هاي رویه که باشد داشته وجود

 ایده متضمن متقابالً افراد، مستمر رشد و بازسازي فرآیند منزله به تربیت وي دید از چنین هم. دریابند را خویش

 دیویی ترتیب این به. میشود پدیدار خود خودي به دموکراسی دهد، رخ فرآیندي چنین اگر و است دموکراسی

 از هنرمندانه اي اومطالعه. سازد می برقرار دموکراسی و تربیت و تعلیم بین همزیستی و شناختی بوم اي رابطه

 تعامل انضباطی، عالقه ، خود انگیزش، اهداف،. میدهد تشکیل را یادگیري و تدریس قلب در ساکن عوامل

 ).1393،به نقل از رام 2006هنسن،(موضوع  و روش تفکر، اجتماعی،

 این او دید از. میکند کار اصطالحات این بین ارگانیک پیوستگی برقراري براي ناپذیري خستگی طور به دیویی

 و آموزش تجربه کل از مراحلی  یا ها جنبه آنها. نمیکنند توصیف را وگسسته مجزا هاي پدیده اصطالحات

 .)1393 رام از نقل ،به2006(هنسن میدهد نشان را یادگیري

  :وروش تدریس موضوع وحدت

 دیویی که هایی انگاري دوگانه از یکی بهتر عبارت به است؛ تدریس روش و درسی موضوع وحدت به قائل دیویی

 گرفته نظر در مستقل محور دو عنوان به "تدریس روش" و "درسی موضوع" که است این میکشد چالش به را آن

 و واسطه بدون اما ناتمام و جدید نسبتاً تجربه بین رابطه برقراري درسی برنامه واقع در و معلم کار. می شوند

 تجارب تلفیق نوع این .است بشري نژاد انتزاعی و دور نسبتا اما شده سازماندهی منطقاً تجربه با کودك حیاتی

 حفظ و تحقق براي آن بر عالوه و است دیویی دموکراسی آل ایده کننده منعکس رسمی، تربیت در گذشته و حال

،به نقل از رام،  2006پیچ،. ()،1393،به نقل از رام 2006کلیبارد(است  حیاتی دموکراتیک اجتماعی زندگی

 مفروضات از وسیعی گستره بررسی به او. است این واقعی تربیتی عمل درباره دیویی دیدگاه اصلی هسته. ) 1393

 و خاستگاه ها همزمان کردن روشن دنبال به او. میپردازد انسانی تجربه و پرورش و آموزش درباره معاصر و تاریخی

 از را فرد عمل، از را فکر کارفیزیکی، از را فکري کار بدن، از را ذهن که است انگار دوگانه تفکر زیان بار پیامدهاي

 ،به2006(هنسن میکند جدا...  و گرایی طبیعت از را گرایی انسان اجتماعی، طبقه از را اجتماعی طبقه جامعه،

  ).1393 رام از نقل

   :تداوم و پیوستگی به جاي دوگانگی

 به این دیدگاه.انگاري هاست  دوگانه این ریختن دور دموکراتیک جامعه در تربیت و تعلیم مسئله دیویی دید از

 قرار انتقاد مورد را اخالق و دانش فلسفه، از فعلی و قبلی هاي برداشت او. است مانده باقی متکی معاصر جهان

 نام فلسفه را او،. میدهد ارائه را نظرش مورد تفسیر ،"رشد از خود دموکراتیک معیار" لنز طریق از و میدهد

 ترجیحات آن در که است آزمایشگاهی تربیت و تعلیم میداند ، "پرورش و آموزش عمومی نظریه" براي دیگري

 جاي به پیوستگی و تداوم بر ،"دانش هاي نظریه" از بحث در. گیرند می قرار آزمون مورد و یافته عینیت فلسفی،

 .میکند  معرفی رفتار و دانش رابطه را، مدرسه در اخالقی تربیت مسئله مهمترین و میکند تأکید  انگاري دوگانه

 )333ص( ).1393 رام از نقل ،به2006(هنسن(



 

  

 

 هشتمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 مداوم  و یادگیري فلسفه آموزش

 چمران اهواز دانشگاه شهید

 1395اسفند  5و  4

 

1648 

 

 کرده تالش دیویی. داد مشخصی پاسخ "چیست؟ تربیت و تعلیم و دموکراسی" که سؤال این به اومیگوید نمیتوان

 ناپذیر توقف تغییرات این انسانی و خالقانه دهی شکل و درك براي مردم او اعتقاد به که را پرورشی و آموزش تا

 ) 1393به نقل از رام،2010 تانر( کند؛ تشریح دارند نیاز

 مربوط مسائل، براي ها ایده این بردن کار به و میکند داللت آن به دموکراتیک جامعه یک که هایی ایده شناسایی

 نظر نقطه این از عمومی پرورش و آموزش سودمند روشهاي و اهداف شامل بحث این. پرورش است  و آموزش به

 پدید پیشین اجتماعی شرایط در که است اخالقی رشد و شناخت هاي نظریه از انتقادي سنجشی ضمن در و است

 دموکراسی آل ایده کامل تحقق مانع و شوند می گرفته کار به دموکراتیک ظاهراً جوامع در هم هنوز اما اند، آمده

 سازماندهی و زیستی علوم در تکامل ایده علوم، در تجربی روشهاي توسعه با را دموکراسی رشد فلسفه. گردند می

 تربیت و تعلیم روشهاي و موضوعات تغییرات دهد نشان که است متمرکز این بر و میسازد مرتبط صنعتی مجدد

  )1 916( دیویی.گردد همسو این تحوالت با باید

  :معلم وتربیت مداوم 

 ساختن و ها موقعیت ایجاد به که اوست. است آموز دانش ذهن در یادگیري و تفکر دارنده نگاه زنده عنوان به مربی

 به توجه با شاگرد براي نو  فعالیتی تا است درصدد همواره و کند می اقدام آموزان دانش تالش و کار فعالیت، شرایط

 و. وجوددارد  یادگیرنده و یاد دهنده رکن دو میان افقی ومتقابلی ارتباط یک کند همواره فراهم رغبتش و عالقه

 یکی اینکه نه کنند هدایت و راهنمایی را یکدیگر دو هر یادگیري وتبادل تجربه باشند باشند، حال در دو هر

 آید می وجود به مساله شود، می ایجاد تعادل متقابل، ارتباط این در. باشد دستوردهنده دیگري و اطاعت به مجبور

 تربیت و تعلیم اصالح و تغییر براي که است  معتقد و دارد تاکید معلمان تربیت بر دیویی.گردد  می منطقی تفکر و

 از وي تربیت براي و  داشت تاکید ومستمر معلم مداوم آموزش بر و کرد تربیت را او و ساخت آماده را معلم باید

 وشناخت فرهنگ عمومی فراهم جامعه و معلم میان طرفه دو ارتباط یک ایجاد و گردد استفاده فعال هاي روش

 مشکالت حل و آموزان دانش با برخورد براي باالیی فهم و درك قدرت که شود می تربیت معلم صورت این در شود

 و تجربه که است صورت این در باشد، داشته عمیق درك و قوي بینش آموز دانش به نسبت. داشت خواهد را آنان

  .)1394مرکید، پورهمت(. شود  می تربیت چندبعدي معلمی و گردد می توام تفکر

 : درسی برنامه

 است واقعیات از دور مدارس در شده آموزش وارد  دیویی،دانش آثار در "درسی برنامه" کلمه فقدان از نظر صرف 

 ما اشتیاق مدرسه، منظوره تک درسی برنامه. میگیرد نادیده را ما بودن انسان براي زندگی حیاتی نگرانیهاي و

 .)1393، رام از نقل ،به2006پیج،. (میگیرد  نادیده را قلب و ذهن و دیگري و خود عمل، و دانش بین ارتباط براي

 برنامه در زمان با متناسب را روشها باید جدید ترین .شود داده اهمیت تفکر و تجربه به باید تربیت برنامه در

 استعداد و عالقه با باید مطلوب درسی برنامه. کند پیشرفت نوین تکنولوژي با متناسب شاگرد تا کرد منظور درسی

 شده منظور درآن باید جدید تحوالت و تغییرات تمامی. باشد داشته  هماهنگی و تناسب کودك نیاز و

  ).شاگرد و مدرسه ،1333دیویی،.(باشد
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 :آموز دانش

  موضوع" یا "ابژه" یک آموز ،امروزه دانش .دیویی بسیار روشن است  مباحث در آموز دانش محوري اهمیت 

 ممکن غیر "تربیت و تعلیم و دموکراسی" در تصوري چنین "شناسا فاعل" یا "سوژه" یک نه است "شناسایی

 خودمختاري، مستحق و مستقل توانمند، هدفمند، اشخاصی عنوان به آموزان دانش دیویی، آثار کل در. است

 در ست؛ حیاتی و مشاهده قابل آموز دانش تربیت دمکراسی  ، و در تعلیم . میدهند شکل را مباحث مرکزي هسته

 را آموز دانش تا میدهد اجازه ما به دیویی. دارد مرکزي جایگاه تربیت و تعلیم عمل و تحقیق ، سیاست نظریه،

برگردانیم  تربیتی متعدد هاي گفتمان در توجهش قابل و مهم جایگاه به را او و کنیم کشف دوباره

 چنانکه دهد روي باید تربیت و تعلیم جهان در که اصالحی مهمترین .)1393، رام از نقل ،به 2006فنسترماخر،(

 را وپرورش آموزش ثقل مرکز نیز نوین تربیت و تعلیم داد انتقال خورشید به زمین از را نجومی ثقل مرکز کپرنیک

 تابناکی بر بروز وروز میگردد آفتابی به تبدیل کودك صورت این در دهد انتقال کودك خود نهاد به خارج از باید

  .)کودك و اجتماع 1333دیویی .( می افزاید خود

 دانش.سازد توانمند اجتماعی و فردي مسائل حل و تشخیص در را آموزان دانش ي همه بایستی تربیت و تعلیم

 تعیین حقوق.باشند داشته مشارکت می گذارد، تاثیر ها آن زندگی بر که هایی گیري تصمیم در بایستی آموزان

 ي همه در و آموزان دانش موفقیت براي درنهایت،.باشد داشته وجود جامع صورت به بایستی مشخص و شده

 نیز ها پژوهش از برخی.شود گرفته نظر در مناسبی هاي پاداش و ها تشویق بایستی اجتماعی مشروع هاي تالش

 که نماید می اشاره اصولی به دموکراتیک تربیت و تعلیم فرایند از مدرسه حمایتی جو و ها ویژگی از بحث در

 حذف براي تالش  از اند عبارت اصول این.باشد داشته نمود مدرسه رسوم و آداب و مدرسه جو در بایستی

 و بانکز( تربیتی برابر هاي فرصت ارتقاع براي تالش ها، تنوع براي شدن قائل احترام و ارزش نژادگرایی،

  . )1391قلتاش، از نقل به ، 2002استارکی، و ،اسلر2005همکاران،

  :محتوا 

 درباره تربیت و تعلیم و دموکراسی از عمدهاي بخش که است باور این بر) 1393، رام از نقل به2006کلیبارد،

 ثمردهی به)1916(سال در تربیت و تعلیم و دموکراسی با دیویی است معتقد وي. است "تدریس محتواي"

دیویی . شد  نزدیک "کنیم؟ تدریس چیزهایی چه باید ما" که سوال این به پاسخ براي خود مدت طوالنی پژوهش

 در و. واقعی اتفاق نمی افتد  فهم و یادگیري ذهن، در معنی بی و روح بی اطالعات انباشتن معتقد است صرف

 و عملی که را آموزي حرفه ،همچنین باشد داشته کاربردي و عملی ي جنبه که دروسی و ها رشته اکثر مجموع

  ).شاگرد و ،مدرسه1333دیویی،(.میشود  ،تاکید است درسی عملی  باز که را بدنی تربیت و است کاربردي

  :ارزشیابی 

، به 1963( گرونباخ.ج. ال. است آموزشی برنامه باره در تصمیم اخذ منظور به اطالعات وکاربرد آوري گرد ارزشیابی

 براي همه حقوق که بود برخوردار واقعی عدالت از میتوان هنگامی)1372نقل از اندازه گیري هاي روانی تربیتی ،

در  باید پس باشد برخوردار رشد پتانسیل از جامعه ضمنا و شود شناخته رسمیت به انسانی زندگی یک به رسیدن

 مهاجر،(داشت  آنها پیشرفت شرایط وگروه هاي مختلف  وایجاد افراد به وکمک عدالت ایجاد به هم توجه ارزشیابی

  )1354هومن ،(وره آموزشی میباشد آانچه در ارزشیابی مورد توجه است ،میزان کارآمدي یک برنامه یا د.  )1391
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 :گیري نتیجه

 تربیت. است بازنمایی،رمزگردانی،هوشیاري مسئله، طرح گفتگو،: معتقد است تفکر از این روند پیروي میکند فریره

 کارگران عنوان به معلمان. است  دگرگونی حال در و پویا تربیت. شود آزاد انسان شود سبب که خاص واکنش را

وفعال ) داننده(  متفکر سوژه ي  شاگردان. نیستند جو سلطه و تسهیلگرند  هستند ریال، فعال،  فرهنگی

 گفت اهل هستند پژوهشگر و پرسشگر. می اندیشند دیگر هاي سوژه به ابژه بر عالوه. نیستند پذیر سلطه.هستنند

 و معلم توافق با. است کن طرح مسئله و محور سوال. نیست شده تعیین پیش از  درسی برنامه. هستند شنود و

 ودر پویا  را جهان شمرد می مردود را روش و محتوا دوگانگی فریره درسی برنامه فلسفه. میشود طراحی شاگرد

 انتقادي تفکر مهارت مسئله، حل و تحلیل و تجزیه قدرت  است دانش ساختن تربیت هدف. میداند دگرگونی حال

 نیست شده تعیین پیش از دروس محتواي. است فریره تربیتی اهداف از آموز دانش در دمکراتیک تفکر ایجاد و

 ارتباط در دیگر هاي سوژه با ابژه بر سوژه برتمرکز عالوه است نامحدود  است سهیم آن انتخاب در آموز دانش

 و تداوم جدید، سواالت طرح مختلف، هاي نظر نقطه شناخت منظور به ارزشیابی. میگیرد قرار کالمی و فکري

)  فراشناخت  ارزیابی، خود(  خود هاي توانایی و قابلیتها به وقوف پایان  ودر میشود انجام پرسشگري روند استمرار

 افراد در دمکراتیک تفکر به نیاز و انتقادي تفکر محرکه .می افتد اتفاق ها دانسته پیش و خرافه از رهایی و

 و میشود افراد افکار در دمکراسی استقرار به منجر درونی دگرگونی و انقالب است معتقد فریره. میسازد برانگیخته

  گرایی پیشرفت-کاري محافظه: دیویی الگوي . است منتقد ذهن داشتن آن شروع نقطه

  .شود می تغییر به منجر مستمر و مداوم صورت به که محیطش با انسان تعامل از حاصل تجربه: تربیت تعریف

 عرضی تعامل. نیست جو سلطه. است یادگیرنده. کند می فراهم آموز دانش براي را تجربه و فعالیت زمینه: معلم

 نقش: شاگرد.است  فعال و پژوهشگر. دارد قرار دنیا روز آموزش تحت همواره. دارد تعادل ارتباطش در. دارد

 در و است اکتشافگر. است مباحث مرکزي هسته. است فعال و خودمختار. است شناسا یا سوژه. دارد محوري

 تجربه و تفکر به: درسی برنامه. است  پژوهنده و گر مشاهده. کند می آزمایش را هایش دانسته محیط، با تعامل

 دنیا روز علم با متناسب همچنین و فرد استعداد نیاز با متناسب ها روش ترین جدید. شود می داده بسیار اهمیت

  .باشد تغییذ و تحول حال در و نباشد ایستا. باشد

 از تدریس روش و موضوع. است بدن و ذهن میان انگاري دوگانه تفکر از دوري بر قائل دیویی درسی برنامه فلسفه

 هاي روش و توسعه همسویی جمعی، سازگاري و همکاري روحیه تقویت و اخالق رشد هدف. نیستند جدا هم

 داشته دنبال به را دموکرات جامعه که افکاري و ها ایده شناسایی ها، آن مجدد دهی سازمان و کارآمد تجربی

 و باشند داشته عملی ي جنبه دروس. نباشد ذهن در نظام بدن و روح بی اطالعات انباشت دروس، محتواي. باشد

 تفکر ایجاد جهت در آموزشی برنامه یا دوره یک کارآمدي تشخیص هدف به ارزشیایی.شوند تجربه واسطه

 منجر دموکراتیک آموزش حاکمیت دیویی نظر به.است تغییر آن کلیدي کلمه.باشد می آموز دانش در دموکراتیک

 می ایجاد دموکراتیک فضاي و محیط در انتقادي تفکر و شود می افراد در دموکراتیک تفکر تقویت و ساخت به

. شود می حاکم است، پایبند اجتماعی انسانی هاي ارزش به جانبه همه که دموکراتیک، آرمانی جامعه و شود

 تفکر رشد و جامعه رشد آن در رشد و افکار، نظام در تغییر پرورش و آموزش نظام در تغییر که است معتقد دیویی

 افرادي کننده تولید پرورش و آموزش که هستند این به معتقد دو هر فریره، و دیویی. داشت خواهد پی در را افراد
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 از دیویی و است معتقد حاکمیت این داشتن نگه دموکراتیک به انتقادي تفکر طریق از فریره. اند دموکرات تفکر با

 .است افراد در دموکراتیک حاکمیت به قائل دموکراتیک تفکر استقرار طریق

  

 دیوئی فریره عنوان

   

تقویت قدرت تجزیه و /ساختن دانش  هدف

تحلیل مهرات تفکر انتقادي و ایجاد تفکر 

 دموکراتیک

توسعه و روشهاي تجربه کارآمد 

آنها وشناسایی ایده هاي تفکر ،سازماندهی 

 دموکراتیک

   

دانش آموز در انتخاب آن سهیم  محتوا

 .نامحدوداست.است

 جنبه عملی دارد و واسطه تجربه می شود

   

مسئله طرح کن توافق بین /سوال محور  برنامه درسی

 .دانش آموز و معلم 

. به تفکر و تجربه اهمیت زیادي می دهد

تحول وتغییر متناسب ایستا نیست در حال 

 .با علم روز باشد

   

رد دوگانگی محتوا در روش جهان در حال  فلسفه برنامه درسی

 دگرگونی

رد تفکر دوگانه موضوع و روش تدریس رد 

 تفکر دوگانه  بین ذهن و بدن

   

کارگران فرهنگی،سلطه جو نیست،تسهیل  معلم

 گر،فعال

  / یادگیرنده/در تعامل عرضی با دانش آموز

 فعال/پژوهشگر

   

،فعال،سلطه پذیر نیست )داننده(سوژه متفکر شاگرد

 ،پرسشگر،اهل گفت و شنود

سوژه یا شناسا خود .نقش خود محوري دارد

 کاشف در تعامل با محیط.مختار و فعال 

   

شناخت نقطه نظر هاي مختلف، طرح سوال  ارزشیابی

جدید،تداوم روند پرسشگري،رهایی از خرافه 

 دانسته هاو پیش 

به نسبت شناسایی کارآمدي برنامه 

آموزشی یا دوره هاي آموزشی در جهت 

 .ایجاد تفکر دموکراتیک است

   

 تغییر رهایی کلمه کلیدي
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 : دموکراسی تربیتی اصول 

 االگلین: ( آنها بین توازن و تعادل ایجاد و عمومی رفاه به توجه و فردي هاي وآزادي حقوق به توجه اصل-1

 )1392،به نقل ازریحانی ، 2000،

  مشترك ارزشهاي ترویج و همکاري روحیه پرورش و فردي جانبه همه رشد به توجه اصل-2

 .عمومی استدالل بر میتنی اجماع و همگانی عمیق درك اصل-4

 دموکراسی فرآیند طریق ،از که است اي اصل این از ،منظور آموزان دانش در دموکراتیک خلقیات پرورش اصل- 5 

 اعتماد: از عبارتند خلقیات ازاین برخی. داد پرورش آموزان دانش در را دموکراتیک خلقیات یا فضایل باید تفاهمی

  نظرات به احترام و مخالف آراء با برخورد در مدارا ، دیگران به

 کردن گوش خوب مهارت تقویت به توجه اصل-6

 پرورش و آموزش ،نظام که است این اصل این ،معناي امکانات و فرصتها برابري و عدالت ایجاد به توجه اصل-7

 و ،شرایط ها زمینه ، درس کالس و مدرسه اداره فرآیند در آموزان دانش آگاهانه و فعال مشارکت منظور به باید

  )1392ازریحانی، نقل ،به1999، بتی( آورد فراهم آموزان دانش همه براي را برابر امکانات

 که شد تسلیم شرایطی به نمیتوان است، آن اهمیت پر بسیار ارزشهاي از یکی خواهی عدالت که اي جامعه در

 مهاجر،. (باشد مطرح جامعه وتعامل ترقی وجود بدون نمیتواند عدالت ایجاد اما. نگیرد نظر مد را جامعه منافع

1391(   

 سیاسی هاي نظام و ها دستگاه نوع که است این دارد وجود آموزش با رابطه در که مهمی مسائل از یکی بنابراین

 ایدئولوژیک نظامی خود سیاسی، نظام اگر که طریق این به دارد، مدارس در آموزش نوع بر مستقیمی تأثیر خود

 این ایدئولوژیک اهداف راستاي در و حکومتی دستگاه نظر زیر ها آموزش نوع و مدارس اینکه به توجه با باشد

 از را اندیشیدن و تفکر قدرت و داده آموزش کودك به را ایدئولوژیکی تفکرات این او که بینیم می باشد، می ها نظام

اولیه  لوازم از خود که را انتقادگري قدرت و سفید یا بیند، می سیاه یا را چیز همه کودك نتیجه در گیرند، می وي

 کنند  می دریغ وي از است دموکراتیک حاکمیت تفکر 

 مستلزم خود دموکراتیک حکومت وجود و باشد، می دموکراتیک حکومتی نیازمند خود جامعه در دموکراسی وجود

 فردیت با شهروندانی گیري شکل جهت هایمداوم ومستمر  آموزش آن در که است دموکراتیک جامعه وجود

 باشد می جامعه در) دموکراتیک نوع از( آموزش نتیجه خود دموکراسی گفت، توان می پس. شود داده دموکراتیک

 داشته دموکراتیک کامال هاي برنامه و قوانین توانند می هستند جامعه کوچک نمونه خود که مدارس

 جاي خود در را جامعه طبیعی و واقعی کارکردهاي تمامی تواند می پرورش و آموزش نظام عنوان به مدرسه.باشند

 توسعه لحاظ به آن در مدیریت الگوهاي و تدریس هاي ،شیوه تربیت و تعلیم ریزي برنامه که شرطی به دهد

 باشد داشته را اجتماعی عناصر گنجاندن قابلیت ، دموکراتیک فضاي فکري  از برخورداري و یافتگی

 از نوین پرورش و آموزش نیز دموکراسی با. کند تربیت فردا جامعه براي را دموکراتیک شهروند تواند می مدرسه

 جهانی جامعه ضروتهاي با تعامل در را خود گستره و دامنه و گردد می خارج مکانی و زمانی محدوده و تنگنا

 نظامی صورت در را پرورش و آموزش جایگاه و ساختار و خاستگاه تواند می دموکراسی. بخشد می عمق و توسعه

 نظام یک در. نماید تبدیل پذیر انعطاف و باز و پویا و یافته سازمان نظامی صورت به و برهاند دگماتیسم و بسته
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 فعال مشارکتی و آیند در جامعه عضویت به تا است جوانان ساختن قادر تربیت و تعلیم اي وظیفه دموکراتیک

 از انسان رهانیدن براي و داشته قرار هم کنار در همیشه تربیت و دموکراسی آنکه سخن کوتاه.باشند داشته

 هدف و بوده تالش در آزادي به رسیدن براي همیشه دموکراسی. اند کوشیده اجتماعی و فردي تحجرات و تنگناها

 بدون آزادي جامعه هیچ زیرا. کند رشد آزاد جامعه در که بوده آزادي و پرورش اي جامعه چنین در نیز تربیت

 مجموعه یک از بیرون و اجتماع از خارج در آزادي فرد هیچ هم طرفی از و ندارد وجود آزاد اشخاص وجود

   .داشت نخواهد وجود اجتماعی

  

  :منابع 

  .درسی برنامه ایرانی دانشنامه دیویی، ،جان)1393(محمد، آرمند،- 1

 67شماره ،1392 مهر اجتماعی علوم مجله  ،فریره ستمدیدگان آموزش،)1392( داریوش،  شعبانی،- 2

 ،مجله براکودکان فلسفه آموزش برنامه با آن پیوندهاي و انتقادي تربیت و تعلیم،)1391( ملیحه، راجی،- 3

 42_15 از) پژوهشی علمی( 1 شماره - سوم سال ، تابستان و بهار  کودك و تفکر تربیتی، علوم

 در بزرگساالن آموزش  روش و فلسفه به نو نگاهی،)1391( همکاران و خسرو، باقري، ملیحه، راجی،- 4

 از پژوهشی علمی(  یازدهم سال )1391( پاییز آموزشی، آوري نو تربیتی، علوم مجله ،فریره پایلو دیدگاه

 138 تا 113

 ایرانی دانشنامه مجله  ،)دیویی جان اثر(  وتربیت وتعلیم دمکراسی  ماندگار آثار)1393( سمیه، رام،- 5

 درسی ریزي برنامه

 تعدیل نقش با گفتمان ادراك در موقعیتی بافت و انتقادي تفکر تاثیر ،)1394(مهدیه  رحمانیان،- 6

 شماره چهارم، سال اجتماعی شناخت پژوهشی علمی فصلنامه دو ،شخصیت خصوصیات کنندگی

 .زمستان و پاییز) 8 پیاپی(4

 فلسفه مجله ،پرورش و آموزش در دمکراسی کردن وارد هاي شیوه) 1393(  حجت، میر  ریحانی،- 7

 آموزشی مدیریت

  علیشاه، صفی انتشارات تهران همدانی، مشفق ترجمه ،اجتماع و کودك)1339( جان، ، دیویی- 8

 13339 علیشاه، صفی انتشارات: تهران همدانی، مشفق ي ترجمه ،شاگرد و مدرسه)1339( جان، دیویی،- 9

  کتاب، نشر: تهران میرحسینی، سیداکبر ي ترجمه ،پرورش و آموزش و تجربه)1382( جان، دیویی،- 10

 روزنامه ،آنها مقایسه و هوشیار ودکتر دیویی دیدگاه از وتربیت تعلیم اصول ،)1387(افسانه، فکري،- 11

 اطالعات

 271 صفحه خوارزمی اهللا،ناشر سیف راد،  بیرشک،احمد، ترجمه ،......ستمدیدگان، آموزش پاؤلو،  فریره،- 12

 دیدگاه رویکردهاو تطبیقی بررسی تربیت و تعلیم سیاسی و اجتماعی مبانی،) 1391( عباس،  قلتاش،- 13

) پژوهشی علمی(3 شماره،  تابستان و بهار تربیت، تعلیم مبانی پژوهشنامه ، ي وند شهر تربیتی هاي

 64_47از

 بر آن وتاثیر مدارس در آموزش دمکراسی ،)1393(طاهري ،عبدالمحمد،مراحل،فاطمه، عباس،  قلتاش،- 14

 پژوهشی علمی فصلنامه دو ،اول متوسطه دوره آموزان دانش اجتماعی و انتقادي تفکر مهارت رشد
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 1393 زمستان و پاییز پیاپی 2 شماره سوم سال اجتماعی شناخت

 هنري و ایلیچ ایوان ،فریره پایلو ي آرا بر تاکید با انتقادي تربیت و تعلیم بررسی ،....13 صادق، مرادي،- 15

 تهران دانشگاه آموزشی ریزي برنامه  ژیرو،مجله

 براي تالش و آموزشی ارزشیابی روشهاي فکري مبانی و اجتماعی هاي ریشه،)1391(یحیی، مهاجر،- 16

 347_335 از 285 شماره 1391 سال طباطبایی عالمه دانشگاه مقاالت مجموعه ، نوین دیدگاهی ارائه

 به نظر با نوجوانان و کودکان براي فلسفه برنامه وتحلیلی بررسی ،)1390( همکاران، و ، سعید ، ناجی- 17

 فرهنگی، مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه ، وکودك تفکر مجله ،دیویی پراگماتیسم بر آن ابتداي میزان

 100_79،صص وزمستان پاییز دوم، شماره دوم سال

 در پژوهش ،دیویی جان شناسی زیبایی تجربه نظریه بر تحلیلی،)1393(همکاران، و مریم، نصیري،- 18

  51_62 صفحات1393 تابستان)41پیاپی(14 شماره دوم دوره یازدهم سال درسی ریزي برنامه
  

      
1-Di Masi, D and Santi , M (2015) , (Learnin democratic thinking: a curriculum to 
philosophy for children as citizens) , journal of curriculum studies , 48(1), 136-150. 
2- Hansen , T.H. and James C. (2015) , (The importance of cultivating democratic habits in 
school: enduring lessons from democracy  and education) , journal of curriculum studies , 
48(1), 94-112. 
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Learning democratic thinking as critical citizens continuous curriculum of philosophy for children 
and adults: with emphasis to Freire and Dewey’s point of view 

Abstract: 
“Education “and” continuous learning” are the words that their oldness is the same as human 
living’s oldness in experimental perspectives. This paper’s target is explaining the learning 
democratic thinking, In the form of a curriculum, based on Paulo Freire and John Dewey’s point of 
view. 
To gaining this goal descriptive analytic methodology is used. Dewey as a theoretician in 
education, beside criticizing the recent education of the world, introduces his educational 
perspective that is based on learning dialectic thinking and continuous instruction. He knows 
education as a mending and organization of experiment that increases it’s meaningfulness and 
depth, and develop the ability of conducting the experience progress. In Dewey’s point of view, the 
important principals of education are progressive and perseverance principal, proportion between 
new experiences and previous ones, relation or interplay principal, freedom principal and purpose 
principal. In this direction, Freire deems (silence education) or (reaction of learning) and (sobering) 
or (being questioner in learning) necessary. In this Idea, (education based on partnership and 
criticism) should be used instead of (curriculum based on submission) for learners to be able to 
solve their problems. Data show that (education is a tool for (learning) and learning is a field for 
(training). Therefore, education should be mixed with involving and active principals; such as 
perseverance with all distresses. In this progress, continuous learning education can help. 
Continuous learning should help student to gain their finality and goals, not gain goals for them. A 
facilitator should make it’s addresses aware of their capacity and abilities. It’s results are: First, 
training citizens who are introduced with their rights and duties; Second, empower students in 
order to be able to communicate with environment in theoretical and practicable perspectives; 
Third, planning education based on creativity; And fourth, being criticism and critical thinking 
centralized. 
 
Keywords: learning democratic thinking, critic citizens, continuous curriculum of philosophy, 
children and adults, Freire and Dewey’s education idea. 
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  مداوم یادگیري درو گامی موثر  جدید رویکردي معلمان، خودراهبر یادگیري

  1آنیتا همایون فرد

  

   چکیده 

 و رشد معلمان شمول بدون آموزشی، اصالحات .هستند آموزشی اصالحات اعمال حال در جوامع اکثر امروزه،

 ـ خود« بر که نظامی و دموکراتیک پرورش و آموزش در فکور معلم وجود .نبوده اند موفق آنها حرفه اي

 همین به .است زیادي ارزش داراي کند، می تأکید ،»گرفتن یاد چگونه یادگیري« و »آموزي ـ خود« ،»یادگیري

 رخداد علت تنها می شوند، ارائه گرایانه اثبات سبک به که آموزش هایی و آموزش هاي رسمی که تصور این دلیل

 مداوم  کنونی، یادگیري محور دانش دنیاي در .است شده منسوخ است معلمان جدید براي دانش کسب و یادگیري

مداوم،  یادگیري .دهند رشد در خود را آن باید معلمان که می شود تلقی عادتی یا طرز تفکر یک عنوان به

 و رشد حرفه اي آموزش از آرمانی شکل یک معلمان، خودراهبر یادگیري. است یادگیري در خودراهبري مستلزم

 پژوهشهدف  تحلیلی، -توصیفی روش از گیري بهره با .است که حاصل ابتکارات معلم می باشدخدمت  حین

و هم  اي حرفه و مداوم یادگیري در موثر گامی و نو رویکردي عنوان به معلمان خودراهبر یادگیري بررسی، حاضر

 تحقیق هاي یافته .می آورد ارمغان به معلمان براي خودراهبري در یادگیري که است دستاوردهایی چنین کشف

 دلیل بهاست و  داشته همراه به معلمان براي را ارزنده اي پیامدهاي یادگیري خودراهبر، که دارد از آن حکایت

 .این رویکرد، اجتناب ناپذیر است به توجه ضرورت خودراهبر، یادگیري برآیندهاي به مربوط مزایاي

  

  ، معلمالعمر مادام یادگیري مداوم، یادگیري خودراهبر، یادگیري :کلیدي ه هايواژ

  

  

 

                                                           

    anitahomayoonfard @ yahoo.comتعلیم و تربیت،دانشجوي دکتري ، طباطبایی عالمه دانشگاه -1
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  مقدمه. 1

 آموزش یونسکو المللی بین کمیسیون. زم شناخت ویژگی هاي این قرن است، مستل21زندگی اثربخش در قرن 

 کلیدي عوامل از یادگیري جامعه در مشارکت و زندگی سراسر در یادگیري که است معتقد 21 قرن براي

 یعنی یادگیري ستون چهار بر مذکور کمیسیون. است تغییر حال در سرعت به جهان هاي چالش به پاسخگویی

 می تأکید شدن براي یادگیري و زیستن هم با براي یادگیري دادن، انجام براي یادگیري دانستن، براي یادگیري

 گرفتن شتاب و بشر دانایی اطالعات، عرصه در سریع تحول و تغییر به توجه با ).6 ص ،2008 یونسکو،( نماید

و  کرد حرکت العمر مادام و مداوم یادگیري و یادگرفتن چگونگی سوي به گذشته از بیش باید دانش، تولید جریان

فرد و با ناپایدار شدن اطالعات،  در نظام هاي نوین .یادگیري را به یک دوره مشخص از زندگی محدود ننمود

عهده فراگیر گذاشته شده است و یادگیرندگان بر اساس مسئولیت یادگیري بر پیوسته در حال یادگیري است و 

 کننده تضمین روش بهترین این نکته نیز قابل ذکر است که .نیاز یا عالقه، موضوعات یادگیري را انتخاب می کنند

 زندگی طول در بتوانند که است هایی توانمندي به انسانی نیروهاي نمودن مجهز و یادگیري رشد، و پایداري

لذا آموزش مداوم باید مردم را قادر سازد تا آگاهی خود را نسبت به  .کنند استفاده آن از خود اي حرفه و شخصی

خود و محیط خود توسعه دهند و آنها را تشویق کند که نقش اجتماعی خود را در کار و در جامعه به خوبی ایفا 

  ).1375گزارش کمیسیون بین المللی آموزش و پرورش، (نمایند 

 کارآیی تربیت، کیفیت) عوامل سایر تأثیر گرفتن نادیده بدون( گذار تأثیر و مهم عوامل جمله از آموزشی، نظام در

 درجه به اهمیت این. هستند تربیت و تعلیم هاي صحنه اصلی کارگردان معلم، سمت در که است کسانی کفایت و

 هرنوع .»کند پیشرفت خود معلمان توان سطح از فراتر تواند نمی تربیتی و تعلیم هیچ«: نمود اذعان باید که ایست

 و آموختن مدرسه، براي و درس کالس در اصلی محور که معلم از باید پرورش و آموزش در تحولی و تغییر

 نموده اعالم) 2001( 2بارث که طور همان .شود شروع باشد، می آموزان دانش رفتار گیري شکل اخالقی و پرورش

  ).1388، 4نوالن و هوور( "کنند حرکت یکدیگر با باید مدارس بازسازي و معلمان 3احیایی خود" است،

. نمایند اساسی تغییر معلمان تا کند می ایجاب پرورش و آموزش تحول بنیادین در موردنظر اهداف بی شک

 در یادگیري و آموختن شوق که است معلمانی پرورش مستلزم آموزشی، نظام در مداوم یادگیري روح پرورش

 ظهور منصه به را خود هاي توانایی و ها مهارت توانند می و دارند اي حرفه بصیرت است؛ ور شعله آنان وجود

 و مدرسه بهبود بین داري معنی ارتباط بنابراین .باشند داشته آموزان دانش بر علمی و نگرشی تأثیري و رسانند

 مدارس، در آموزان دانش یادگیري براي قوي هاي فرصت نمودن فراهم که است بدیهی .دارد وجود معلم عملکرد

                                                           
2 - Barth  
3 - Self-renewal 
4 - Nolan and Hoover  
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 تحصیلی موفقیت کلید ).2001 ،5نمسر فایمن( است معلمان براي قوي، یادگیري هاي فرصت تدارك مستلزم

 شیوه بر شود داده نسبت آموزان دانش زبانی یا قومی اقتصادي، مشخصات به که این جاي به آموزان، دانش بهتر

  ).2004 ،6ریوز( است متکی مدارس رهبران و معلمان اي حرفه عمل هاي

 کنند خلق دوباره یادگیري -یاددهی یندآفر در مداوم تغییرات مورد در را خود دانش باید معلمان حاضر، زمان در

  ).1387به نقل از کریمی،   2007 ،7وایالنت( است شده معلمان اي حرفه زندگی مداوم نیاز ،آموزش و

 به معلمان به دانش انتقال بر تنها گرایانه، اثبات نگاهی اساس بر آن در که یادگیري و آموزش سنتی رویکرد

 عزیمت آن از باید الجرم و است داده دست از را خود سودمندي شود، می تأکید دانش کنندگان دریافت عنوان

 در. سازد برآورده را شناخت و یادگیري قبال در جدید موضع مطالبات که کرد حرکت رویکردي سمت به و نمود

 یا محور پژوهش محور، مدرسه بلندمدت، ساختار یک ساختن فراهم است، تأکید مورد آنچه جدید رویکردهاي

 مسلما. باشد می خود یادگیري یندآفر در معلم عاملیت یابد، می اهمیت آنچه چنین، هم و است محور یادگیرنده

 و مدرسه دانش بین شکاف کند، می کمک نیز عمل و نظریه بین شکاف محو به هایی، برنامه چنین وجود

  .واقعی دنیاي مشکالت

 و دانش. است شده عنوان بزرگساالن تعلیمات اولیه اهداف از یکی یادگیري، هاي مهارت رشد اخیر دهه چند در

 تسهیل براي جدیدي منابع و عملیات است، یافته افزایش اي گسترده طور به 8العمر مادام یادگیري در پژوهش

 ،10ویلیامسون( است گردیده ارائه یادگیرندگان و معلمان به کمک منظور به 9خودراهبر یادگیري براي آمادگی

 را اي حرفه یادگیري و بوده 11مداوم طرفدار یادگیري اي، حرفه توسعه به نسبت جدید رویکردهاي ).2007

 از آن دامنه که دانند می مدت بلند فعالیتی را معلمان اي رشد حرفه بلکه دانند، نمی مدت کوتاه مداخله اي

 همکاران، و 12ریشتر( می گیرد بر در را معلمان فردي خدمتآموزش هاي حین تا  دانشگاه در معلمان آموزش

2011 .(  

یادگیري خودراهبر، هدف یادگیري مداوم و ابزاري . یادگیري خودراهبر و یادگیري مداوم بر هم تاثیر متقابل دارند

 پیش یک به خود، به اتکا با یادگیري توانایی .گیري مداوم و مادام العمر می باشدتعیین کننده براي رسیدن به یاد

 و دانش انفجار که کنونی جهان در .است شده تبدیل سریع تغییرات با همراه و پویا در دنیاي زندگی براي نیاز

                                                           
5 - Feiman-nemser 
6 - Reeves 
7 - Vaillant 
8 - Life-Long  Learning 
9 - Self-Directed  Learning  
10 -Williamson  
11 - continuous  Learning 
12 - Richter 
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 در خصوصاً ،راهبر خود یادگیري به توجه لزوم آورده، پدید را انگیزي شگفت هاي جهش و تغییرات تکنولوژي،

  .باشد می تردید بدون و ضروري امري و پرورش، آموزش نظام

 و باشد می موفقیت براي مهم بسیار اي مساله ،فردي یادگیري تجارب تنظیم و هدایت توانایی معلمی، حرفه در

  . است مهم بسیار معلمی حرفه در ،اند ارتباط در مداوم یادگیري یا العمر مادام یادگیري با که خودراهبر یادگیري

 را اي حرفه رشد براي یادگیري چرخه از بخشی تنها خدمت ضمن هاي آموزش و ها کنفرانس درمعلمان  شرکت

 هاي تالش روي معلمان تا شود فراهم هایی فرصت است الزم چرخه این کردن کامل براي. دهند می تشکیل

 و بخشیده بهبود و اصالح را خویش فعالیت وسیله بدین و کنند بازاندیشی و تأمل خود تدریس تجارب و یادگیري

  ).2003 ،14اسکیگ از نقل به، 13داك دانیل( آورند فراهم را پرورش و آموزش در یادگیري و تفکر بسط موجبات

شایان ذکر است که از یک سو، ارائه آموزش مستمر و مداوم به کارکنان، براي کمک به رشد حرفه اي آنها دشوار 

شاید . و از سوي دیگر، باید بین رشد حرفه اي و بهبود سازمان، پیوندي همیشگی برقرار باشد و بسیار گران است

است  تروش هاي سنتی آموزش و بهسازي، چون حضور در کالس هاي ضمن خدمت، بیشتر ارائه اطالعا

  ).1383آهنچیان، (

 در را آنان و د،نده می انتقال معلمان به را مفاهیم و اطالعات از ترکیبی سنتی، آموزش و یادگیري هاي روش

 به و است مسأله حل و انتقادي تفکر الزمه که جدید، دانش دهی سازمان و بندي اولویت تحلیل، و تجزیه

 ارتقاء به توجه که رسد می نظر به. دنکن می رها خود حال به شود، می منجر معنادار و مستقل مؤثر، یادگیري

 رود می انتظار زیرا شود؛ می محسوب آموزشی هاي نظام مهم هاي ضرورت از یکی معلمان، خودراهبر یادگیري

 نیازهاي بتوانند ویژه، آموزشی نظام یک در گرفتن قرار بدون که برسند فردي هاي توانمندي از سطحی به معلمان

 ارزشیابی مورد را خود یادگیري نهایت، در و بکوشند آن آوردن دست به براي و کرده شناسایی را خود آموزشی

 معلمان پرورش بنابراین .بگیرد یاد تواند می مختلفی منابع از معلم رویکرد، این درهم چنین  .دهند قرار

 آموزشی هاي نظام و باشد آموزش بخش بهبود هاي تالش در ارزشمند و مهم مؤلفه یک تواند می خودراهبر

  .بپردازند مداوم یادگیري به و بوده خودراهبر که نمایند تربیت فراگیرانی دارند وظیفه

 حرفه یادگیري درو گامی موثر   نو رویکردي عنوان به معلمان خودراهبر یادگیري بررسی هدف با حاضر پژوهش

 نوشتاري منابع به مراجعه با و تحلیلی -توصیفی روش از گیري بهره با نوشتار این .است شده انجام مداوم و اي

 یادگیري مفهوممحقق تالش می کند و  گرفته انجام اینترنتی پایگاههاي و پیشین تحقیقات مقاالت، کتب، شامل

  .نماید ارائه را شناسایی و مبانی فلسفی آن و مزایا و محاسن این رویکردخاستگاه و خودراهبر، 

  

                                                           
13 - Daniel. L. Duke 

14 - Guskey 
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  سواالت تحقیق. 2

  چیست؟ خودراهبر یادگیريمفهوم  -1

  کدامند؟ خودراهبر یادگیري فلسفی مبانیخاستگاه و  -2

 دارد؟ محاسنی و مزایا چه یادگیري در معلمان خودراهبري -3

  ها پیشینه مرور. 3

ارتباط نزدیک با موضوع به ویژه در خارج از کشور انجام شده است بیانگر موفقیت رویکرد  پژوهش هایی که در

  .خودراهبري و پیامدهاي ارزشمند آن می باشد

ابزاري براي یادگیري مادام : خودراهبري یادگیري« ، در پژوهشی با نام )2014(15 ...و  و دیان ، استفانیبویر

  . ، به بررسی فراتحلیلی پژوهش درمورد خودراهبري یادگیري می پردازند»العمر

 توسط که ،»کیفیت به کمیت از سنگاپور در پرورش و آموزش بهبود و اصالح « عنوان با سنگاپور از پژوهشی در

 شعار با سنگاپور آموزش واحد بعد، به 2004 سال از که شده بیان است، رسیده انجام هب) 2008(16جی. ان

 ارائه و یادگیرنده خودمحوري بر تاکید شعار این اساس .است پرداخته فعالیت به بیشتر یادگیري کمتر، آموختن

  .باشد می یادگیرنده فرد خود توسط معلومات کسب و جستجو جهت در هایی آموزش

 اي حرفه یادگیري و مدرسه مدیریت حمایت بین معنادار ارتباط وجود به اي مطالعه طی ،)2011(17هیوتون

  .پرداخت معلمان خودراهبري

 شان آمادگی و رهبران رفتارهاي از بزرگسال یادگیرندگان ادراك بررسی« منظور به را پژوهشی ،)2009(18جویس

   .داد انجام »خودراهبري یادگیري براي

در ادبیات  »تعاریف و اهداف یادگیري خودراهبر«با عنوان ، در مطالعه اي )2005(19دا، اونشی و یاسودا نویآ

که منجر به واکنش موثر و درك بهتري از یادگیري خودراهبر می شود و این که یادگیري آموزش و پرورش، 

آموزش و پرورش پزشکی  خودراهبر بیشتر روي جنبه هیجان اجتماعی که موضوع مهمی در مطالعه و اجراي

  .است، متمرکز می شوند

                                                           
15 - Boyer, Stefanie, Diane 
16 - Ng  
17 - Huton 
18 - Joyce 
19 - Ainoda, Onishi & Yasuda 



 

 

 هشتمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه آموزش و یادگیري مداوم 

 چمران اھواز دانشگاه شھید
 ١٣٩۵اسفند  ۵و  ۴

 

١۶۶١ 
 

پرداخت و » رضایت معلمان از برنامه هاي رشد حرفه اي سوابق«در پژوهشی به بررسی ، )2008( 20بوگلرنیر و 

حمایت مدیر مدرسه، توانایی حرفه اي و درگیري در شغل متناسب با وظایف شغلی می توانند نتیجه گرفت که 

  .فعال معلمان در فرآیندهاي رشد و توسعه یادگیري مداوم باشندپیش بینی کننده مشارکت 

  تحقیقروش . 4

 شامل نوشتاري منابع شده سعی اساس، این بر. است تحلیلی -توصیفی روش مقاله، این تدوین در تحقیق روش

 گردآوري پژوهشی، سواالت و عنوان اساس بر موضوع درباره اینترنتی پایگاههاي و پیشین تحقیقات مقاالت، کتب،

  .گیرند قرار تحلیل و تجزیه مورد و شده

  )بررسی و بحث( ها یافته. 5

 خودرهبري وسیلهه یادگیري ب یا تنهایی به یادگیري عنوان با راهبري خود از :مفهوم یادگیري خودراهبر -الف

  .است شده یاد

 خود یادگیري قبال در یادگیرنده فرد پذیري مسئولیت میزان برحسب توان می را خودراهبر یادگیري مفهوم

 و مهارت دانش، یادگیري سوي به فردي حرکتخودراهبر،  یادگیري ).1385 سجادیان، و نادي( کرد تعریف

 بگیرد یاد و کرده دنبال را خود یادگیري نیازهاي فرد شود می باعث که است یادگیري فرایند در نگرش

  ).2010 ،21گاگلیلمینو(

 ،خودراهبر یادگیري در: کنند می تعریف صورت بدین را خودراهبر یادگیري ، )1999( 23جردنو  22اسپنسر

 هاي فعالیت اجراي منابع، شناسایی ها، هدف تدوین نیازها، طراحی یادگیري، براي عمل ابتکار یادگیرندگان

  .دارند یادگیریشان نتایج ارزیابی و مناسب

، اظهار داشت که به هرگونه افزایش دانش، مهارت، موفقیت یا رشد فردي که هر فرد از طریق )2002( 24زگیبون

تالش هایش و با استفاده از هر روش، در هر شرایط و در هر زمانی به آن دست می یابد، یادگیري خودراهبر می 

د یادگیري است، که موجب می شود تصور او از یادگیري خودراهبر، تاکید بر اهمیت مالکیت در حال رش .گویند

  .یک یادگیرنده، اهداف یادگیري خود را دنبال کند و در فرآیند یادگیري، اصرار و پافشاري داشته باشد

                                                           
20 - Nir & Bogler  
21 - Guglielmino 
22 - Spencer 
23 - Jordan 
24 - Gibbons 
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 شناسایی براي معلمان آن در که است شده تعریف ینديآفر عنوان به خودراهبر یادگیري ،25نولز اصلی اثر در

 و انتخاب یادگیري، براي نیاز مورد مطالب و منابع شناسایی یادگیري، اهداف تعیین خود، یادگیري نیازهاي

 و شده عمل وارد دیگران کمک بدون یا با خود یادگیري برآیندهاي ارزیابی و یادگیري مناسب راهبردهاي اجراي

  .)2001 ،26مریام( گیرند می دست در را عمل ابتکار

، اظهار می دارند که یادگیري خودراهبر، توانایی و مهارتی است براي مدیریت تمام )2011( 27و النگگاگلیلمینو 

  .موقعیت هاي زندگی

یادگیري خودراهبر، از طرفی به عنوان یک فرآیند، شکلی از یادگیري است که در آن، یادگیرندگان مسئولیت 

عهده دارند و از طرف دیگر به عنوان یک  اصلی برنامه ریزي، اجرا و ارزشیابی تجارب یادگیري خویش را بر

است » درون عامل«و » درون راهبري شونده«ل ساختن افراد به یک یادگیرنده فرآورده، هدف آن، مبد

  ).2015، 28یاستیباس(

معناي  خلق و انتقادي تفکر براي جستجو با یادگیري است که هنگامی خودراهبر، یادگیري شکل کاملترین

، 29بروکفیلد( درهم می آمیزد درونی متامالنه با فرآیندهاي یادگیري که هنگامی یعنی می خورد، پیوند شخصی

1995.(  

تاکید پذیرفته شده ترین تعریف از یادگیري خودراهبر، بر حقیقت کنترل فراگیر بر برنامه ریزي و اجراي یادگیري 

  ).2004، 30یناچ(می کند 

یادگیري خودراهبر به تداوم یادگیري تاکید دارد و یک با نگاهی عمیق به تعاریف، می توان نتیجه گرفت که 

توانایی است که می تواند به صورت ویژگی هاي شخصیتی در فرد وجود داشته باشد یا در محیط هاي یادگیري 

  .به شکل هاي مختلف ظاهر شود

  خودراهبر یادگیري فلسفی مبانی و خاستگاهتاریخچه،  -ب

 زندگی در مهمی ، بخش31خودآموزيبراي مثال،  .است داشته وجودکالسیک  دوران اروپاي از خودراهبر یادگیري

از یادگیرندگان هاي تاریخی دیگر  نمونه .کردبازي می  ارسطو و افالطون همچون سقراط، یونان فالسفه

آمریکا و  قاره اجتماعی مستعمرات شرایط .می شود دکارت و اراسموس، سزار، کبیر، اسکندرشامل خودراهبر، 

 مؤسسات این هاي آموزش همخوانی عدم و سیطره تحت رسمی آموزش مؤسسات درسی هاي برنامه تطابق عدم

                                                           
25 - Knowles  
26 - Merriam 
27 - Guglielmino & Long 
28 - Yastibas 
29 - Brookfield 
30 - Chien 

31 - self-study 
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 اولیهفعالیت هاي  .بگیرند یاد خود به خودشدند  یوادار م مردم از بسیاري که بود اي گونه فراگیران، به نیازهاي با

 32کریک .متحده آمریکا صورت گرفتسال پیش در ایالت  150جهت فهم یادگیري خودراهبر، حدود پژوهشی 

تقریبا در همان زمان در بریتانیاي کبیر،  .است داده شرح افراد براي را، فعالیت هاي خود آموزانه )1840(

ارزش توسعه فردي را تشویق نمود منتشر کرد که  34)خودیاري( کمکی-، کتابی با عنوان خود)1859( 33اسمایلز

  ).1994، 35به نقل از همیسترا(

 یادگیري خودراهبر، اصلی گذشته، موضوع دهه سه طول که در دارد می ، بیانخود مقاله در )1994(همیسترا 

 او. شد آغاز 37ایلینویز دانشگاهاز ) 1961( 36لوهو هاي بررسی با زمینه این در کار. است بوده تحقیقی زمینه ترین

 گروه. نمود تقسیم گروه سه به یادگیري در شرکت دالیل اساس بر را هاآن و پرداخت به مصاحبه بالغ فراگیر 22 با

 گروه در رفاقت یا اجتماعی دالیل به بنا که فعال گروهشدند،  آماده نهائی هدف به دستیابی براي که هدفدار

 آخر گروه که آموختند می را مطالب گروه اعضاي کمک با خودشان که یادگیري گروه و بودند کرده شرکت

 به شمالی آمریکاي در نولز دوران، این در آموزشی هاي دوره کنار در .بودند خودراهبر فراگیران گروه همانند

 سال در او کتاب. بود بزرگسال و بالغ افراد آموزشی جریان با مطابق آنان آموزش که پرداخت مسنی افراد آموزش

 می شامل را تحقیقات از بسیاري که کرد ارائه را هایی فرضیه و اصولی تعاریف ،خودراهبر یادگیري بنام 1975

  .شد

 به معروف مطالعه یک در وي. گردد می بر 38تاف کار به خودراهبر یادگیري تاریخچه در عطف نقاط از یکی

  ).1389 شکن، گردان و ، به نقل از یوسفی1979تاف، ( پردازد می 39آموزي خود عنوان تحت ،یندآفر این تشریح

ه ب 40موکر و ریاسپ 1984 سال در .بود) 1977( گاگللمینو ،داد توسعه و گسترش را حیطه این که دیگري فرد

 خودراهبر یادگیري افزایش در فراگیر محیطی شرایط شناخت که دادند نشان و کردند کار زمانی شرایط روي

 و 41النگ توسط خودراهبر یادگیري مورد در المللی بین ساالنه جلسات 1987 سال از چنین هم .است مهم چقدر

آنها کنفرانس هاي علمی بین المللی براي یادگیري خودراهبر تاسیس . کرد کامل راتاریخی  تصویر این همکارانش

  ).1994 همیسترا، از نقل به( نمودند

                                                           
32 - Craik 
33 - Smiles  
34 - Self-Help 
35 - Hiemstra 
36 - Houle  
37 - Illinois 
38 - Tough 
39 - Self-teaching  
40 - Spear and Mocker 
41 - Long  
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و برابري همخوانی دارد و یک شرط  ییاگر یتدفر، سیاموکرد به طمربو غربی يها آل هیدا با هبردراخو يگیردیا

  ).1389 شکن، گردان و یوسفی(محسوب می شود  الزم براي یادگیري مداوم

 آزمایشی -تجربی یادگیري تئوري نیز و 43گرایی انسان و 42ساختارگرایی هاي تئوري در خودراهبر یادگیري مبانی

 محوري فراگیر رویکرد ،دیدگاهها مشترك این وجه ).1991 ،44کندي( دارد قرار بزرگساالن یادگیري تئوري و

خودآگاهی در  ).1975نولز، ( می شود تاکید یادگیري به ولیتئمس احساس و فرد رشدي - خود بر درآن که است

 هم یادگیري انسانگرا، محیط در. مرکز جست و جوي انسان گرایان براي پیدا کردن معناي زتدگی قرار دارد

 45مسئولیت پذیري که می دهد نشان پژوهشی  ادبیات .دارند انتخاب بیشتري قدرت دانش آموزان، هم و معلمان

 از انسانگرا معلمان .می شوند محسوب اصلی عناصراز  ،خودراهبر یادگیري یندآفر در آنها 46بودن مستقل و افراد

 خودارزشیابی پذیري، مسئولیت نوآوري، انگیزه، انتخاب، قدرت در پرورش سعی مناسب، چالش هاي ایجاد طریق

  .دارند خودراهبري و

 در بزرگساالن که کند می بیان تئوري این .است گرفته نشأت بزرگساالن آموزش از خودراهبر یادگیري مفهوم

 و اي حرفه شغلی، نیازهاي راستاي در اهداف این و باشند داشته مهم و واقعی واضح، یادگیري اهداف که صورتی

 و گرا عمل بزرگساالن که کند می مطرح چنین هم. داشت خواهند پایدارتري و بهتر یادگیري باشد، آنها شخصی

 هاي روش به نسبت تجربی هاي روش آنها یادگیري در و است درونی بیشتر آنها یادگیري و بوده محور مسئله

 بیشتري انگیزش داراي فی نفسه بزرگساالن ،که باور این اساس بر ).2010 گاگلیلمینو،( است مؤثرتر ،غیرفعال

، یادگیري )1975(نولز  باشند، داشته نقش مذکور فرآیند در هنگامی که به ویژه می باشند، یادگیري براي

   .خودراهبري را بیان می کند

او  .ریشه هاي خودراهبري در حوزه تعلیم و تربیت را می توان در دیدگاههاي تجربه گرایانه جان دیوئی پیدا کرد

هشدار می دهد که معلم باید راهنماي دانش آموزان باشد، اما نباید در فرآیند یادگیري دخالت کند، یا آن را 

  ).2004، 47ویلیامز(کنترل نماید 

این رویکرد به لحاظ فلسفی به اگزیستانسیالیست ها و از نظر روان شناختی به انسانگرایان نسبت داده شده است 

 اندیشه انسانگرایی، نظریۀ فلسفی مبناي ).1385 سجادیان، و نادي: به نقل از ،1990، 48بیلر و اسنومن(

 ایجاد و خود زندگی معناي قبال در مردم همه است معتقد و دارد تأکید فرد آزادي به که است اگزیستانسیالیستی

در واقع،  ).58: 1392 سرشت، پاك ترجمه گوتک،( دارند کامل مسئولیت خویش هویت تعریف و ماهیت

                                                           
42 -Constructivist  
43 - Humanist 
44 - Candy 
45 - responsibility  
46 - independent 
47 - Williams 

48 - Biehler & Snowman  
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اشاره به ویژگی هاي یک فرد دارد که وي را مستعد قبول مسئولیت اولیه در قبال  ،خودراهبر بودن یادگیرنده

  .تالش هاي یادگیري فردي و مستقل می نماید

در استخراج مبانی نظري یادگیري خودراهبر، به دالیل متعددي می توان استدالل نمود که مبانی نظري این 

کنش متقابل یادگیرنده با موضوع یادگیري از عوامل اصلی نظریه . ر رویکرد سازنده گرایی داردرویکرد، ریشه د

سازنده گرایی به شمار می رود و دانشی که یادگیرنده از راه فعالیت مداوم به دست می آورد، همواره درحال تغییر 

شرایط به ظاهر یکسان، برداشت هاي از آنجایی که دانش، جنبه شخصی دارد، بنابراین افراد مختلف در . است

متفاوتی به دست می آورند و دانش هیچ فردي مانند دانش دیگري نیست، لذا ماهیت اصلی دانش فردي را نمی 

 بر که است یادگیري رویکرد یک گرایی، سازنده ).1384سلیمان پور و همکاران، (توان به فرد دیگر منتقل کرد 

 موقعیت، یادگیري به نیل براي رویکرد این پیروان. کند می تاکید فهم و انشد ساختن در یادگیرنده بودن فعال

 سیف،( بپردازند یادگیري به واقعی، و اصلی تکالیف با درگیري راه از تا شوند تشویق فراگیران باید که معتقدند

 به معلمان با درنتیجه، .50انتقالگرا مدلی نه است 49سازنده گرایی مدل یک بر مبتنی رویکرد اینبنابراین،  ).1390

   ).1393، خیراندیش و مهري از نقل به ،2001 ،51زارو و الفلین مک( می شود برخورد فعال یادگیرندگان عنوان

  

  یادگیري در معلمان خودراهبريمزایا و محاسن  -ج

 اصطالحاتی با مربوطه پیشینه در و دارد رسمی آموزش ظهور از تر طوالنی اي تاریخچه که خودراهبر یادگیري

 آمده خودآموزي و خودیادگیري خودمختار، یادگیري شده، ریزي خودبرنامه یادگیري مستقل، یادگیري مانند

، شکن گردان و یوسفی از نقل به، 1996 هیمسترا،( است گرفته قرار غفلت با وجود مزیت هاي فراوان، مورد است،

 جدي طور به سازمانی، و آموزشی هاي محیط خودراهبر، یادگیري برآیندهاي به مربوط مزایاي دلیل به ).1389

 مورد یکم و بیست قرن در کار و آموزش براي الزم مهارت یک عنوان به آن ارزش و ورزند می تأکید آن اهمیت بر

  :از عبارتند یادگیري نوع این مزایاي از برخی). 2010 گاگلیلمینو،( است گرفته قرار توجه

 مادام یادگیري هاي مهارت توسعه و انگیزش بودن، خودکار نفس، به اعتماد انتخاب، قدرت افزایش -

 ).2011 ،52نزوگیب( است خودراهبر یادگیري مزایاي از العمر،

                                                           
49 - Constructivism Model   
50 - Transmission-oriented Model  
51 - Mclaughlin & Zarrow 
52 - Gibbons 
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مانند (یادگیري خودراهبر به دلیل تاکید بر جریان هاي شناختی که یادگیرنده از آن آگاه است  -

کلی  ریزي، خودپرسشی، بازبینی و به طور ، باعث تسهیل یادگیري، برنامه)خودمختاري و استقالل

 ).2015، 53اجیزي(یادگیري فراشناختی می شود 

 انگیزش می کنند، دانش به جستجوي اقدام تنهایی به فراگیران این که ضمن خودراهبر، در یادگیري -

 به قادر آنها نتیجه، در. گرفت خواهند یاد بیشتري با معناي و داشت خواهند یادگیري براي بیشتري

 تري به طوالنی مدت براي می گیرند یاد که را اطالعاتی هستند، کارا و موثر بسیار شکل به یادگیري

  ).1975نولز، (برند  می کار به بیشتري سهولت با را جدید دانش و می سپارند خاطر

 ضمن( سنتی اي حرفه رشد هاي برنامه نواقص و کمبودها کننده برطرف تواند می خودراهبر یادگیري -

 در تا دهد می را امکان این معلمان به که است قدرتمندي ابزار اي حرفه رشد از مدل این. باشد) خدمت

  ).2009 ،54بوئنوفلور( یابند توسعه و رشد تدریس حوزه ویژه به گوناگون هاي حوزه

 در آنها هاي نگرش و ها مهارت بر و داده افزایش را معلمان بخشی اثر و کارایی خودراهبر، یادگیري -

 دریافت بیشتري آموزشی کیفیت دانشجویان و آموزان دانش طریق این از و بوده گذار تاثیر درس کالس

  ).2008 ،55هین( کنند می

 و است رفته کار به یادگیرندگان آموزشی عملکرد بینی پیش براي عاملی عنوان به خودراهبر یادگیري -

 می دور راه از آموزش و سنتی یادگیري هاي محیط در موفقیت بینی پیش براي کامل شاخص یک حتی

  ).1984 نولز،( باشد

 همکاران دیگر و خود بیشتر درك ضمن و نموده هدایت را اقداماتشان انتقادي بررسی خودراهبر، معلمان -

  ).2003 ،56کینگ و کرانتون( شوند می درگیر درس کالس به یادگیري انتقال در

 معلمان و ها سازمان کارکنان مدیران، از اعم( انسانی منابع آن طریق از که است راهی خودراهبري -

 عنوان به نه الزم دانش به آورند، می عمل به خود اي حرفه عملکرد از که اي ارزشیابی براساس) مدارس

 می دست سازمان عملکرد بهبود و خود رشد مرکز در ضروري دانش بلکه اي، حاشیه یا اضافه دانش

  ).1383 آهنچیان،( یابند

 که معلمان خدمت ضمن هاي آموزش برخالف و پیوندد می وقوع به مشخص بافتی در رویکرد این -

 درون در اي حرفه توسعه شکل مؤثرترین سازند، نمی مرتبط درس کالس واقعی تجربیات به را آموزش

                                                           
53 - Egizii 
54 - Buenaflor 
55 - Hien 
56 - Cranton & King 
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 به ،2000 ،57گانسر( است مرتبط آموزان دانش و معلمان روزمره هاي فعالیت با و شود می واقع مدارس

  ).1393 خیراندیش، و مهري از نقل

 در را او و کرده ایجاد وي خودشکوفایی براي اي زمینه معلم، در ویژه به راهبر خود یادگیري تحقق -

 یاري یادگیري و آموزش در جستجوگري و قیت خال خود، استعداد تحقق نیاز به پاسخگویی جستجوي

 .دهد می

موفقیت یا شکست برنامه هاي توسعه حرفه اي معلمان خودراهبري می تواند عنصر تعیین کننده اي در  -

تشویق به خوداندیشی، : معتقد است که مشارکت معلمان در خودراهبري، مزایایی از قبیل 58هال. باشد

تعهد و مسئولیت پذیري، افزایش مسئولیت شخصی براي رشد، رضایت شغلی، شرکت در برنامه هاي 

یگر همکاران، آزادي عمل در پیگیري عالئق حرفه اي، توسعه مربی گري، یادگیري مشارکتی و تیمی با د

فرهنگ حرفه اي در مدرسه، پذیرش آسان تغییرات و ترویج اقدام پژوهی گروهی در مدرسه را به همراه 

  ).1997هال، (خواهد داشت 

 توانمند آموزش و تحصیل و محیط هاي چالش با برخورد در فرد که شود می باعث خودراهبر، یادگیري -

  .کند کسب را یادگیري براي نیاز مورد مهارتهاي و شود

 ارائه براي منابع و هزینه صرف از خودراهبري پویایی و انعطاف با اي وسیله به مداوم دسترسی امکان -

  ).1383 آهنچیان،( کند می گیري پیش کالسیک هاي آموزش

 که باشد می یادگیري رفتار یک اي حرفه توسعه و رشد از انفرادي مدلی عنوان به خودراهبر یادگیري -

 را یادگیري از مدل این .سازد می هموار خودشان ابتکار اساس بر فراگیران مداوم یادگیري براي را راه

 سبک اساس بر که گرفت نظر در فراگیر براي خصوصیتی یا فرایند هدف، یک عنوان به توان می

  .)2010 ،59فرانکام( باشد می متغیر یادگیري

 سپس و کرده تشویق خود دانش نقایص ارزیابی براي خود توانایی توسعه به را معلمان یادگیري نوع این -

 دانش از معلمان پس باشند؛ مؤثر فوق نقایص رفع براي توانند می که پردازند می منابعی جستجوي به

 نز،وگیب( برند می سود مسائل حل براي آگاهانه قضاوت اجراي و دسترس در منابع کشف براي خود

2011.( 

 دو صورت به مستقل، طور به کردن عمل براي معلمان براي را فرصت هایی یادگیري خودراهبري رویکرد -

 بـراي منسجم عمل برنامه یک تدوین اهداف معنی دار، تعیین براي کوچک درگروههاي یا نفره،

  .می نماید فراهم کار فرآیند فکورانه ارزیابی و اهداف بـه دستیابی

                                                           
57 - Ganser  
58 -Hall  
59 - Francom  
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 و ها محیط در مستقل یادگیري براي آنان ظرفیت و فراگیران نفس به اعتماد خودراهبر، یادگیري -

  ).1389 همکاران، و صفوي( دهد می افزایش را برانگیز چالش کاري و آموزشی هاي موقعیت

 یک و دارد همخوانی برابري، و گرایی فردیت دموکراسی، به مربوط هاي آل ایده با خودراهبر یادگیري -

  ).1984 نولز،( شود می محسوب عمر تمام یادگیري براي الزم شرط

 که دارد اذعان حقیقت این بر چون شود؛ می گرفته نظر در بلندمدت فرآیندي عنوان به رویکرد این -

 ارائه جاي به( هم با مرتبط تجربیات از اي مجموعه نتیجه، در. بینند می آموزش زمان مرور به معلمان

 دانش که دهد می را امکان این معلمان به و شود می محسوب یادگیري شیوه مؤثرترین) منقطع اي

 ضروري کاتالیزور عنوان به پیگیرانه، منظم حمایت و دهند پیوند جدید تجربیات به را خود پیشین

  ).1393 خیراندیش، و مهري از نقل به ، 2001 زارو، و الفلین مک( شود می نظرگرفته در تغییر فرآیند

 انجام نحوه نیز و دارند یادگیري ارزش که مطالبی خصوص در یادگیري هاي گذاري هدف در معلمان -

  ).2002 ،60کاکس( برخوردارند بسیاري استقالل از خاص چهارچوب یک در یادگیري تکلیف

 نولز،( است خویش یادگیري اهداف و نیازها قبال در مسئولیت قبول به مایل خودراهبر یادگیرنده -

1984.(  

 یادگیري براي منفعالنه انتظار جاي به که هستند خودجوش و فعال افرادي خودراهبر، یادگیرندگان -

 باال، انگیزه به توجه با و است معنادار و هدفمند آنها یادگیري. گیرند می دست به را عمل ابتکار واکنشی،

 از و هستند پذیرتر مسئولیت خود زندگی در افراد گونه این. داشت خواهد تداوم و پایداري شان یادگیري

 ).2007 ویلیامسون،( برند می سود خویش یادگیري در خودانضباطی فرآیند

 به آنها دارند، آگاهی خویش، بر نظارت و معنادار یادگیري در خود مسئولیت از همواره خودراهبر افراد -

  ).2002 کاکس،( برند می لذت یادگیري از و هستند تغییر به مایل نگرند، می چالش دیده به مسائل

در یادگیري خودراهبر، معلمان از طریق احساس مالکیت و تعهد فردي به یادگیري از درون برانگیخته  -

 معلمان، قدرت قضاوت مستقل، عمل کردن به صالحدید، ابتکار و خالقیت فردي در کارشان را  .می شوند

 ).1388،  و هوور نوالن(دارند 

  

  گیري نتیجه. 6

تلقی می  ضروري امري خودراهبر، یادگیري است، مادام العمر یادگیري مداوم و آن اصلی مشخصه کهزمانی  در

 گیرند، عهده بر را خویش تربیت و تعلیم مسئولیت افزونی روز طور به که دارند نیاز این به افراد عصر، این در .شود

                                                           
60 - Cox 
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 .باشند فراگیرنده و خودراهبر مداوم، طور به و دهند تشخیص را خود پیشرفت و رشد مسیر سازند، شکوفا را خود

 همه از بیش آنچه نیست، آموزشی ریزان برنامه هدف دیگر ثابت، موضوعات و محتوا صرف انتقال بر متکی آموزش

 تواند می دهد، می شکل را مداوم یادگیري روح که موضوع این. است »یادگرفتن چگونه یادگیري« است نیاز مورد

   .سازد ممکن آینده سریع هاي دگرگونی با را فرد سازگاري امکان

 مهمترین بلکه هستند آموزشی سیستم هاي بهبود به منظور ،تغییر نیازمند متغیرهاي از یکی نه تنها معلمان،

در توسعه و رشد حرفه اي معلمان، یک تغییر  ،دهه هاي اخیر در. تغییر نیز محسوب می شوند هکنند عامل ایجاد

 یادگیري در فراگیر مشارکت سوي به معلم مطلق فعالیت از یادگیري -یاددهی هاي شیوه پارادایمی رخ داده و

جهت گیري آموزشی از انتقال دانش و مهارت ها به معلمان، به روشی که آنها دانش خود  .است داده جهت تغییر

 اثبات سبک به که آموزش هایی هند، تغییر یافته است ورا از طریق ایجاد فرصت هاي ناب یادگیري ارتقاء می د

  .نیستند کنونی دانش محور دنیاي می شوند، پاسخگوي ارائه گرایانه

 واقعی زندگی هاي چالش و معلمـان رشـد مراحل و فردي نیازهاي بـا کـه بود خواهد قدرتمند وقتی یادگیري

 تجهیز دائما را خود نگرش و مهارت و دانش مبناي معلمان که کند می ایجاب مداوم یادگیري. شود داده پیوند

 در و یابند دست خوب تدریس مورد در ها ایده بهترین به معلمان شود می موجب خودراهبر یادگیري لذا. کنند

 در اي کننده تعیین عنصر تواند می معلمان، خودراهبر یادگیري .بخشند ارتقا را خود اي حرفه دانش نتیجه

 یک عنوان به تواند می یادگیريخودراهبري در . باشد معلم اي حرفه توسعه هاي برنامه شکست یا موفقیت

 یادگیري بهبود به منجر که شود شخصی یادگیري تجربه ایجاد باعث و باشد معلمان اي حرفه رشد براي فرصت

  .گردد آموزان دانش

 نهایی اهداف از یکی باید خودراهبر یادگیري براي الزم هاي مهارت کسب براي معلمان سازي توانمند بنابراین

 و تامل فرصت که است یادگیري هاي فرصت تدارك است، ضروري آنچه و باشد معلم تربیت و پرورش و آموزش

 به .است شدنی محقق جدید، رویکردهاي سایه در فکور، معلم آرمان. سازد می فراهم معلمان براي را فکورانه عمل

 در یادگیري توانایی به و باشند داشته عمر طول تمام در یادگیري به مثبتی نگرش که شود کمک باید معلمان

 اي حرفه یادگیري به نهایت در که است هایی مدل و راهبردها یافتن است مهم آنچه اکنون .شوند مجهز خود

» است شدنی ساخته حرفه اي تربیت براي اصیل دانش« که،  اساسی اصل این و شود می منتهی معلمان اثربخش

می  صورت حرفه اي معلمان تربیت برنامه هاي منظور طراحی به که گیرد قرار فعالیت هایی کلیه سرلوحه باید

 قابل ایران بافت کشور در آمده، دست به یافته هاي حد چه تا این که منظور بررسی به نگارنده معتقد است .گیرد

  .است ضروري این زمینه در پژوهش هایی انجام است، تأیید

پیشنهادات ذیل می تواند در تسهیل یادگیري خودراهبر معلمان، مفید و موثر برخی پژوهش،   یافته هاي براساس

  :واقع شود
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 به وجود آوردن احساس خودکارآمدي معلمان با تشکر و قدردانی از اقدامات آنان -

 ن درنتیجه اجراي ابتکارات و نوآوري هاي جدید در مدرسهالزم به منظور کاهش استرس معلماحمایت  -

 .....منابع کافی براي معلمان خودراهبر مانند زمان، منابع مالی، منابع اطالعاتی و ایجاد شرایط و  -

 فراهم کردن فرصت براي معلمان خودراهبر جهت مشارکت در توسعه اهداف و ماموریت هاي مدرسه -

 توجه به دانش تجربی و بینش درونی معلمان هم از لحاظ سودمندي و هم از لحاظ آموزشی -

 العه میان معلمان توسط مدیران مدارسایجاد گروههاي مط -

 آموزشی مدیران کلیه به نبزرگساال یادگیري عناصر از آموزش استفاده -

 براي آموخته هایی کسب و خود حرفه اي نیازهاي بیان کامل  و شناسایی به منظور معلمان به کمک -

  خودراهبري فرآیند

  

  ماخذ و منابع. 7

 ،تهران .تدریس و آموزش بهبود براي راهبردي پژوهی اقدام). 1383(محمدرضا  آهنچیان: 

  .تربیت و تعلیم پژوهشکده

 تهران .تربیت و تعلیم در اساسی مباحث). 1384(خلخالی، علی  خزایی، کامیان و ؛ سلیمانپور، جواد :

  .دریاسر

 ،ویرایش ( آموزش و یادگیري روانشناسی: نوین پرورشی روانشناسی). 1390(اکبر  علی سیف

  .دوران: تهران). ششم

 آمادگی). 1389( حسین محمد یارمحمدیان محمود؛ محمودي شهناز؛ زاده شوشتري محبوبه؛ صفوي 

. اصفهان پزشکی علوم دانشگاه پرستاري دانشجویان در یادگیري هاي سبک و یادگیري در خودراهبري

 .36-27 ، صص1 ، شماره10 جلد ،پزشکی علوم در آموزش ایرانی مجله

 ،و رهبري فصلنامه. ابتدایی دوره معلمان اي حرفه هاي صالحیت مطالعه). 1387( فریبا کریمی 

  .151 -166 صص ،4 شماره دوم، سال ،واحدگرمسار اسالمی آزاد دانشگاه آموزشی مدیریت

 یونسکو ایران به یکم و بیست قرن براي تربیت و تعلیم المللی بین کمیسیون گزارش :

  .تربیت و تعلیم پژوهشکده :تهران .رئوف علی و فقیهی فاطمه ، ترجمهدرون گنج یادگیري

 ،تهران. سرشت پاك جعفر محمد ترجمه تربیتی، آراي و فلسفی مکاتب). 1392( ال.  جرالد گوتک :

  .سمت
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  عنوان به خودراهبر یادگیري کاربرد زمینه در پیمایشی). 1393(مهري، داریوش و خیراندیش، مهدي 

 دوم، دوره ،پشتیبانی و انسانی منابع مدیریت توسعه مجله .معلمان اي حرفه توسعه در نو رویکردي

  .41- 62، صص 32 ، شماره1393 تابستان

 در یادگیري، در خودراهبري سنجش مقیاس هنجاریابی). 1385( ایلناز سجادیان و محمدعلی نادي 

پنجم،  دوره ،آموزشی هاي نوآوري فصلنامه. اصفهان شهر دبیرستانهاي دختر آموزان دانش مورد

  .134-111 صص ،18  شماره

 ،عمل و نظریه: معلم عملکرد ارزشیابی و آموزشی نظارت). 1388. (اي لیندا، هوور، و جیمز نوالن، 

  .معاصر آثار: تهران عبدالهی، بیژن ترجمه

 ،ایرانی مجله .خودراهبر یادگیري توسعه بر مروري). 1389(مریم  شکن، گردان رضا و علی یوسفی 

 .776-783، صص 5 شماره دهم، ، دوره)توسعه آموزش نامه ویژه( پزشکی علوم در آموزش
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  یادگیري مادام العمر ضرورتی براي معلمان، نقش تسهیلگر مدیریت دانش

  4، هادي پورشافعی3، علی زارع مقدم2، محسن آیتی1نرگس اکبري

  

  چکیده

 موجب و ها را تحت تأثیر قرار داده استتغییر و تحوالت سریع جهانی تمام ابعاد زندگی انسان 21در قرن 

آموزشی  هاي نظامو نیاز به آموزش مجدد شده است،  پیدایش مشاغل جدیدهاي کار، تغییر در مشاغل و محیط

روز  عامالن تغییر نظام آموزشی باید دانش خود را به یکی از عنوان بهمعلمان نیز از این تغییرات مبرا نیستند و 

ن را دچار اي معلما ، هویت حرفهآموزي دانشهمچنین تغییرات عمیق در ساختار، برنامه درسی و جمعیت کنند، 

در معلمان و نقش تسهیلگر مدیریت  العمریادگیري مادامضرورت  بررسی ،پژوهش حاضر فهد .بحران کرده است

العمر باشند باید خود را به فنون و مهارت معلمی که همانا کسب  معلمان براي اینکه یادگیرنده مادام. است دانش

اي برخوردار  از اهمیت ویژهن راستا شناخت مدیریت دانش هاي جدید است، مجهز کنند و در ای آوري دانش و فن

آید و با بازنشستگی  امروزه اگر دانش و تجربیات معلمان ثبت و مستند نشود، امکان استفاده از آن پدید نمی. تاس

ل آید تا این خی این امکان پدید می وپرورش آموزش، لذا با ایجاد سیستم دانش در ماند معلمان بدون استفاده می

مستند گردد و ارتباط و تبادل و شده بیرون آید و  دهی عظیم دانش از ذهن معلمان فرهیخته به شکل سازمان

یابند از دانش و تجارب دیگر  تجربه امکان همچنین معلمان کم .تجربیات بین معلمان با یکدیگر برقرار گردد

  .خالق برقرار گردد یادگیري مداوم و مند گردند و نوعی نظام همکاران بهره

  .العمر، مدیریت دانش، معلمانیادگیري مادام :ها کلیدواژه

   

                                                           
 ، دانشگاه بیرجند، گروه علوم تربیتیدانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی  ١
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  مقدمه -1

ها را تحت تأثیر قرار داده است؛ این تغییر و تحوالت سریع جهانی تمام ابعاد زندگی انسان 21در قرن 

نیاز به آموزش مجدد و هاي کار، پیدایش مشاغل جدید و تغییر در مشاغل و محیط ها موجبتحوالت و دگرگونی

این شرایط ). 1389افضل نیا، اشکوه و کلوي،(درنهایت کهنه و منسوخ شدن سریع دانش و اطالعات شده است 

شده به مقابله با تغییرات  ها و راهبردهاي از پیش تعیینتوان با تکیه بر تصورات، شیوهبیانگر آن است که دیگر نمی

کنی مشکالت بوده  وح نیازمند افزایش قابلیت سازگاري خالقانه براي ریشهدرنتیجه افراد در تمامی سط. پرداخت

 .)1385زاده،  کسائیان و عماد( هاي دائماٌ در حال تغییر در سراسر دوران زندگی مواجه هستنداست و با نیاز

هاي مهارت بندي، تحلیل و ترکیب اطالعات،جاي حفظ و ذخیره اطالعات، توانایی طبقه رو باید افراد به ازاین

هاي مدیریتی و فناورانه را دارا باشند تا بتوانند با تغییرات سریع ارتباطی و حل مسئله، مباحثه، مذاکره، مهارت

به ). 1389گلزاري، کیامنش، قورچیان و جعفري، (فناورانه، صنعتی و اجتماعی همسویی مؤثري داشته باشند 

یافته  هاي زندگی گسترشن یک موضوع آموزشی در تمام جنبهعنوا به 1العمرهمین دلیل توسعه یادگیري مادام

  ).1391محمدي مهر، ملکی، خوشدل و عباس پور، (است 

عه اطالعاتی امروزي مورد نیاز است هایی است که در جامترین توانمنديالعمر یکی از مهم یادگیري مادام

کربی، کناپر، (گیرد قرار می موردتوجهعنوان هدف یادگیري در آموزش، جامعه و دولت  و به ؛)2009 ،2کالینز(

ا بهبود بخشند توانند دانش خود ر بدون شک امروزه جوامع نیاز به افرادي دارند که می). 3،2010ایگناتوفو  لومن

در فرآیند یادگیري ). 2013، 4مپمب، نازیت و کیگد( العمر در زندگی هستند یادگیري مادامهاي  و داراي مهارت

، 6پترسون(شود هاي یادگیري در زندگی توسط افراد حفظ میها، عالیق و فرصتمهارتش، توسعه دان 5العمرمادام

 آموزد و پیوسته در حال یادگیري است و مسئولیتیادگیري، چگونگی یادگیري را میشخص در این نوع ). 2004

ها و عالیق خویش پیوسته دانش، مهارت طور بههمچنین فرد ). 2004، 7گروثر( مدیریت یادگیري را بر عهده دارد

فرآیندي از کسب دانش از گهواره تا گور  درواقعاین نوع یادگیري ). 8،2001ولفو  ریچاردسون(دهد را افزایش می

و در ) 2002، 9کاالکگلو( استمشخص یا به مدرسه یا سازمان معینی دون محدود کردن آن به دوره زمانی ب

 است مؤثرهاي آموزشی و جامعه، نیازمند ایجاد فرصتکار  ها، مانند خانه، مدرسه، محیطبسیاري از محیط

  ).2012، 10سونی(

                                                           
1 lifelong Learning 
2 Collins 
3 Kirby, Knapper, Lamon & Egnatoff 
4 Pembe, Naziyet, Cigdem 
5 Lifelong learning 
6 Patterson 
7 Crowther 
8 Richardson & Wolfe 
9 Colakoglu 
10 Soni 
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آوري اطالعات، رشد هاي جدیدي مانند جمعالعمر مستلزم توسعه مهارتهاي یادگیري مادامتوسعه نگرش

العاده قدرتمند براي تغییر و و یک ابزار فوق) 2009، 1دمیرل( تتمایالت مرتبط با یادگیري اس هاي ویژه ونگرش

ا و عملکرد تعدادي ه العاده زیادي در سیاست العمر اهمیت فوق یادگیري مادام). 2006، 2نوردستروم(باشد رشد می

در قرن . هاي اخیر به عهده گرفته است آموزش در سال هاي موسسههاي ملی و  المللی، دولت بینهاي  از سازمان

گیري اند که رویکرد یاد به این نتیجه رسیده گیرندگان گذاران و تصمیم ها، سیاست ویک تعداد زیادي از دولت بیست

، 3آلوانس(اي معلمان موردنیاز است  اجتماعی و توسعه حرفه عمده اقتصادي،العمر براي حل مشکالت  مادام

2011.(  

صورت مداوم باید در پی افزایش دانش و سهیم شدن در روند تولید دانش باشند  مروزه جوامع بها

کرد، زیرا برخی از انواع بر اهمیت تغییر در دانش تأکید می) 1980( 4ماکس شلر ).1387میرحسینی و پریرخ، (

شود؛  اعتبارتر می امه مردم بیکند به این تربیت هرچه دانش جدید پیشرفت کند، دانش ع ها سریع تغییر میدانش

العمر، براي جلوگیري ازخودبیگانگی  درنتیجه دانش مادام. گیرند چراکه همه تحت تأثیر تغییرات سریع قرار می

سریع دانش بسیاري از مشاغل را  تغییر اخیرهاي اشتغال محرزتر است؛ در سال این پدیده درزمینه. ضرورت دارد

که باید  یکی از این مشاغل .)1381جارویس، (کند صورت مداوم وادار می ی بههاي جدید و تخصص به کسب دانش

وپرورش توانمند و کارآمد نیاز به تربیت نیروي انسانی  آموزش. همگام با این تغییرات پیش رود شغل معلمی است

نماید  ي ایفا میسازي شرایط مناسب براي یادگیر ترین نقش را در فراهم ماهر، متخصص و متعهد دارد و معلم مهم

  ).1394پورشافعی، ایوبی، اکبري، حسینی،(

دست آوردن دانش را بداند و اینکه چگونه از تغییرات  باید فرایند به 21با توجه به این معانی، معلم قرن 

و براي مقابله با  جاي دانش قدیم، دانش جدید را جایگزین کند جهان امروز در جریان دانش خود سود ببرد و به

هاي آموزشی نیز در  امروزه نظام). 2013پمبه، نازیت، کیگدم، ( تغییرات همواره دانش خود را تجدید نمایند

ترین عامالن تغییر و کارگزاران فکور در اصالح و ارتقاي کیفی  سراسر جهان دستخوش تغییر هستند معلمان مهم

مواجهه نظام آموزشی با این تحوالت، ). 2010، 6؛ متیسون2003 ،5ویلگازرایمرز(شوند  نظام آموزشی شمرده می

ریزي درست و جامعی  طلبد باید براي برخورد درست با این تحوالت، نظام آموزشی برنامه اي را می تمهیدات ویژه

) 1380یونسی مرزودي، ( ان کارآزموده و مجرب خواهد بودمعلمرا داشته باشد که براي نیل به این هدف نیازمند 

پژوه و فرزاد،  دانش(روز کنند  هاي جهان امروز، معلمان نیز باید دانش خود را به رات و دگرگونیو متناسب با تغیی

جمعه و مالیی  امام( باشندفرآیند یاددهی یادگیري می بنابراین نیازمند به آموزش نو و دانش جدید در؛ )1385

اي معلمان را  ، هویت حرفهآموزي انشدهمچنین تغییرات عمیق در ساختار، برنامه درسی و جمعیت ). 1389نژاد، 
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هاي جدید توسط معلمان، بین معلومات و  و فشارهاي داخلی براي پذیرفتن مسئولیت دچار بحران کرده است

اي معلمان بنابراین هویت حرفه. تر و بیشتر نموده است ها فاصله انداخته و بحران هویت را عمیق دانش قبلی آن

  ).2007، 1مورنو(العمر دارد یادگیري مادام نیاز مبرم به بازسازي مجدد و

دائماً در حال تغییر هستند،  کنیم که تکنولوژي، شرایط تجاري و انتظارات ما در دنیایی زندگی می ازآنجاکه

یادگیري سنتی پاسخگوي این تغییرات . العمر، شرط بقا و موفقیت در یک دنیاي رقابتی است یادگیري مادام

العمر نیازمند رویکرد سیستماتیک است که بتواند موفقیت را به حداکثر برساند و  یادگیري مادامبلکه . نخواهد بود

در معلمان ایجاد توسعه و پیشرفت نماید؛ بنابراین یادگیري مستلزم داشتن تفکر و کاربرد دانش است که دستیابی 

پشنگی، ، نقل در علیجان نوده2003، 2پتردیس(پذیر است  ها توسط اجراي سیستم مدیریت دانش امکان به این

1392.(  

مدیریت دانش روند آگاهانه ایجاد دانش، اعتباربخشی به دانش، ارائه دانش، توزیع دانش و کاربرد آن در 

منبع استراتژیک دانش در  کارگیري بهاي از فرایندها براي فهم و مجموعه عنوان بهمدیریت دانش . سازمان است

هاي وه بر مدیریت اطالعات مسئولیت تسهیل در ایجاد دانش جدید و مدیریت روششود و عالسازمان تلقی می

-مدیریت دانش را فرآیند سازمان) 2003( 4هولت). 2002، 3ویلسون(تسهیم و کاربرد دانش را نیز بر عهده دارد 

اي رقابتی یافته و سیستماتیک خلق و انتشار دانش و استفاده از دانش صریح و ضمنی براي دستیابی به مزای

توان به کمک آن ویژگی عمده مدیریت دانش این است که می) 2011، 5یا هانگ، لینگ و یه لینگ یه،(داند  می

هاي آنان را ثبت و بایگانی نمود تا در موارد مشابه گیريدانش کارکنان و مدیران سازمان و همچنین نتایج تصمیم

عبارت است از فعالیت سیستمی یا  وپرورش آموزشدر  مدیریت دانش). 1387، 6برگرون(دسترسی باشد  قابل

اي هاي حرفهمند از تمام دانش ملموس و غیر ملموس، شامل علم و فناوري، تجهیزات، تجربیات و قابلیتنظام

گذاري و کاربرد آن توسط معلمان و کارکنان اجرایی در جهت ایجاد تدریس کارکنان و اکتساب، ترویج، به اشتراك

  ).2000، 7الیت ویتز(غییر در نظام آموزشی است نوآوري و ت

درزمینه دیدگاه دانش و استراتژي یک فرصت براي موفقیت هر فرد سازمان و یا  العمر مادامرویکرد یادگیري 

در عصر اقتصاد ). 2007، 8سوکیو(کند هستند فراهم می العمر مادامیادگیري جامعه محلی که متعهد به اصول 

کمیسیون اروپا، (ها است العمر یک نیاز مهم براي حفظ دانش و رشد مهارتیادگیري ماداممبتنی بر دانش، 

نماید پس الزم  سازي شرایط مناسب براي یادگیري ایفا می ترین نقش را در فراهم ازآنجاکه معلم مهم). 2010

                                                           
1 Moreno 
2 petrides 
3 Wilson 
4 Hult 
5 Yeh, yu-chu, huanag, Ling-yi, Ye, Yi-ling 
6 Bergeron 
7 Liebowitz 
8 Suciu 



 

 

 هشتمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه آموزش و یادگیري مداوم 

 چمران اھواز دانشگاه شھید
 ١٣٩۵اسفند  ۵و  ۴

 

١٦٧٨ 
 

باید با تکیه بر  وپرورش بنابراین سازمان آموزش ؛هاي الزم را براي انجام چنین نقشی دارا باشد است صالحیت

زیرا برخورداري معلمان از  تر، عملکردهاي مبتنی بر دانش را بهبود بخشند؛ دانایی برتر، اتخاذ تصمیمات معقول

جا  کارگیري و استفاده به هنگام و به دهی کردن تجارب، به دانش، اطالعات، فنون و راهبردهاي آموزشی و سازمان

رو معلمان نیاز به مدیریت کردن دانش و  هاي آموزشی ضروري است و ازاین از اطالعات و تجاربشان در محیط

پورشافعی و (شود به همین دلیل مدیریت دانش موضوعی مهم براي معلمان محسوب می. تجارب خوددارند

  ).1394همکاران، 

در اذهان  مدیریت دانش با بهبود توسعه معلمان، به دنبال آن است که دانش موجود) 2010( 1زعم ژائو به

معلمان را به دانش آشکار تبدیل کند، لذا چگونگی تبدیل دانش ضمنی به دانش آشکار معلمان، وظیفه اصلی 

دهی دانش، اشتراك دانش و کاربردي کردن آن  مدیریت دانش است؛ که معلمان بتوانند به خلق دانش، سازمان

مدیریت دانش، ارائه بینش و ). 2010ژائو، (هم نمود اي آنان را فراتواند موجبات رشد توسعه حرفهبپردازند و می

معلمان . باشدبصیرتی روشن نسبت به دنیاي دانش و تهیه ابزارهاي کاربردي براي معلمان در عصر دانش می

تر از  وپرورش براي آنان بسی آسان هاي مدیریت در آموزش قاعدتاً باید دریابند که پذیرش فرآیندها، فنون و ایده

ها بایستی در ثبت و  آن. کلید اجراي مدیریت دانش خود معلمان هستند). 1390اصیلی، (ي دیگر است ها سازمان

سازي و اجراي موفق سامانه  همچنین تسهیم دانش نقش مهمی را در پیاده. اشاعه دانش پنهان خود بکوشند

گذاري دانش ایجاد  ه اشتراكهایی براي تسهیل و ب کند و براي توسعه معلمان، باید شبکه مدیریت دانش ایفا می

هاي دانش و مراکز دانشی باشند  هاي علمی، کارگروهاي تخصصی، تیم صورت کمیته توانند به ها میشود، این شبکه

تواند باعث تسهیل طور مؤثري می به چنین ایجاد سیستم مدیریت دانش هم). 1390حسنوي، اخوان وسنجقی،(

  ).2010ژائو، ( بخش تبدیل خواهد کرد ها را به معلمان الهام امر آنیکدیگر شود که این  یادگیري معلمان از

معلمان از طریق مدیریت دانش، با محتواي الکترونیکی متنوع در دروس مختلف و مواد آموزشی جدید و 

پاسخگویی به نیازهاي . شوند ها و نظرات سازنده معلمان در امر تدریس موفق در کالس درس آشنا می خلق ایده

وسیله همکاران و مدیر  هاي راهنماي تدریس و به گذاري منابع و کتاب ن در زمینه تدریس و به اشتراكمعلما

شده  شود، معلمان باید چگونه واردکردن اطالعات و دانش خلق سایت در سامانه مدیریت دانش به کار گرفته می

اي الکترونیکی و کار با رایانه و هاي آموزشی براي ساختن محتو بگیرند و دوره خود را در مدیریت دانش یاد

عنوان افرادي توانا در سامانه مدیریت دانش فعالیت کنند و تدریس کارآمدتري  اینترنت را فراگیرند تا بتوانند به

  ).2010ژائو، (داشته باشند 

 ضرورتی براي معلمان عنوان بهالعمر هدف پژوهش حاضر بررسی یادگیري مادام شده گفتهبا توجه به مطالب 

  .باشدو بیان نقش تسهیلگر مدیریت دانش در این امر می
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  مبانی نظري - 2

  العمر مادامیادگیري  هاي تعریف

ها و مهارت هاي یادگیري سرتاسر زندگی را با هدف بهبود دانش،نوعی از یادگیري که تمام فعالیت

 ).2000کمیسیون اروپا، (گیرد فردي، مدنی، اجتماعی، یا شغلی در برمی انداز چشمها در یک شایستگی

کردن تمام  روز بهتعریف شده است انداختن و  چنین اینالعمر در بیانیه کمسیون اروپایی، یادگیري مادام

این . ستگیهاي نخستین بازنشهاي نخستین زندگی تا آخرین سالها از سالها، عالئق، دانش و ویژگیانواع توانایی

هایی که هر شهروند را جهت منطبق شدن با جامعه دانایی محور و مشارکت فعال امر به توسعه دانش و شایستگی

این  همچنین .سازد اشاره دارداش توانا میي ابعاد زندگی و همچنین تحت کنترل درآوردن بیشتر آیندهدر همه

دانشگاه،  ،1هاي رسمینظیر یادگیري در محیط یادگیريکمیسیون این نوع یادگیري را مشتمل بر همه اشکال 

 3غیررسمی، یادگیري شود میاي که در یک کارگاه فراگرفته هاي حرفهمهارت و 2رسمی نیمهمدرسه، یادگیري 

کمیسیون اروپا، (د داندانش عمومی، یادگیري نحوه کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات از فرزندان توسط می

یک هدف آموزشی و یک ضرورت براي اشتغال توسط  عنوان بهگسترده  طور بهالعمر مادام یادگیري) 2000

مبهم و گاه متناقضی از آن ارائه شده است  هايشود، اما تعریفها و جوامع حمایت می، دولتوپرورش آموزش

است که یادگیري باید در العمر این اللفظی یادگیري ماداممعناي تحت). 2010، 4کربی، کناپر، المون و ایگناتوف(

هاي زندگی، از مدرسه گرفته تا محل کار، خانه و و در تمام زمینه) از گهواره تا گور(تمام مراحل چرخه زندگی 

العمر یک فرآیند حمایتی مداوم است که به افراد یادگیري مادام درواقع ).2012لعل، (جامعه وجود داشته باشد 

 بهها و ادراکاتی که در طول زندگی خود نیاز دارند را ها، مهارتها، ارزشدانشدهد تا تمام قدرت و انگیزه می

بریس، فریگو، (ها به کار برند ها، شرایط و محیطي نقشرا با اطمینان، خالقیت و لذت در همه ها آنآورند و  دست

ي است که افراد در همچنین یک یادگیري اراد). 2012؛ به نقل از لعل و سالمتی، 5،2000مک کنزي و ویترز

مارتینز مدیانو، (گیرند اي و بهبود کیفیت زندگی خود بکار میسراسر زندگی خود براي رضایت شخصی و حرفه

العمر از گهواره تا گور بدون تحمیل اجبار و با فرآیند یادگیري مادام ي دربرگیرندهو ) 2013، 6ریوپرز لوسادو و لورد

العمر این واژه را به معناي مادام براماي در متون مربوط به یادگیري). 2004، 7پترسون(میل و عالقه شخصی است 

-راهبر یا خودیادگیري چگونه آموختن، یادگیري در سراسر زندگی، یادگیري فارغ از انتخاب، یادگیري خود

یز در ن) 1981( 1گراس). 2007 ،8براهمی(برد حمایتی، یادگیري بدون حد و مرز و سواد اطالعاتی بکار می
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العمر، رشدي است که جهت آن را خود شخص یادگیري مداوم و مادام نویسید میتعریفی از یادگیري مداوم 

هاي جدید و تنها ثروت واقعی که فرد از کف ها و تواناییکند، یعنی فهم خویش و جهان و کسب مهارتتعیین می

هاي العمر را تمام فعالیتیادگیري مادام) 2000(پا کمیسیون ارو ).1390به نقل از عظیم زاده تبریز، (نخواهد داد 

ها و بهبود و اصالح دانش، مهارت ها آندهند و هدف داند که در طول زندگی رخ میمرتبط با یادگیري می

این نوع یادگیري ). 1387نوغانی و اصغرپور ماسوله، (ها در یک گستره فردي، مدنی و اجتماعی است توانایی

سوال و (آید اي و پیشرفت شخصی به شمار میجستجو، فهم و کاربرد دانش براي اهداف حرفهفرآیند فعالِ 

  ).2012، 2گلسان آتانور

العمر کل محیط منبع یادگیري است، یادگیري از گهواره تا گور ادامه داشته بنابراین در زمینه یادگیري مادام

هاي خود و همچنین براي انطباق با ها و نگرش، مهارتالعمر است و هر فرد براي توسعه دانشو یک فرآیند مادام

  ).1389دانشور، (دنیایی پیچیده و در حال تغییر باید در طول زندگی آماده شود 

  

  العمر مادامارکان یادگیري 

با عنوان آموزش، گنج درون بر چهار رکن یادگیري  1996در گزارش خود به یونسکو در سال  3ژاك دلور

 باهمیادگیري براي دانستن، یادگیري براي انجام دادن، یادگیري براي : د داشت که عبارت بودند ازالعمر تأکیمادام

 ).2014، 4بوردون(زیستن و زندگی با دیگران و یادگیري براي زیستن 

یادگیري است که در طول زندگی دنبال شده  عنوان بهگسترده  طور بهممکن است  العمر مادامیادگیري 

مختلف  هاي مکانمختلف و در  هاي زمان، متنوع و در دسترس در پذیر انعطافو یادگیري است که : شود میتعریف 

گذرگاه، ترویج یادگیري فراتر از مدرسه سنتی و در سراسر زندگی بزرگسالی  العمر مادامیادگیري  .است

رکن آموزش براي  چهار )1996(طبق این تعریف در دلور ). باشد میپس از یادگیري اجباري  وپرورش آموزش(

  .آینده است

  .است یافته ساختکسب دانش  جاي بهیادگیري  ابزارهايتسلط : یادگیري براي دانستن

نوآوري  ازجملهدر حال حاضر و در آینده  موردنیازتجهیز مردم براي انواع کار : یادگیري براي انجام دادن

  .و اقتباس از یادگیري به محیط کار آینده است

                                                                                                                                                                                 
1
 Grass 

2 Seval,& Gulsun Atanur 
3 Jacques Delors 
4 Bourdon 
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، کشف ها درگیري وفصل حلبا صلح و آرامش،  :زندگی کردن دیگران بایادگیري براي باهم زیستن و 

و مشارکت  اقتصادي پذیري انعطافافراد دیگر و فرهنگ خود، پرورش توانایی جامعه، صالحیت فردي و ظرفیت، 

  .اجتماعی

هوش، حساسیت، حس  ذهن و بدن، :آموزش کمک به توسعه کامل یک فرد: یادگیري براي یادگیري

  ).2013، 1رافیالو  داتا( و معنویت شناختی زیبایی

 العمرهاي یادگیري مادامویژگی

راهبري، شامل آگاهی فراشناختی و تمایل نسبت به یادگیري و العمر، با یادگیري خودیادگیري مادام

مشارکتی و اجتماعی که با نیاز به مقابله با مشکالت پیچیده در محیط کار واقعی مرتبط  هاي مؤلفههمچنین با 

   ).2003، 2دونالپو گرابینگر( شودهستند، شناخته می

شود توانایی سازماندهی یادگیريِ خود در نظرگرفته می عنوان بهراهبري یادگیري خود :راهبريیادگیري خود

آموز راهبر، خودیادگیرندگان خود. هاي فراشناختی استبراي یادگیري و مهارتهاي یادگیري و نیازمند مهارت

  ).2003دونالپ و گرانبینگر، (هستند و نگرش مثبتی نسبت به یادگیري دارند 

هاي شناختی او با استفاده از آگاهی فراشناختی شامل دانش یادگیرنده و تنظیم فرآیند :آگاهی فراشناختی

هاي یادگیريِ خود و همچنین شناسایی، کشف، استفاده و یادگیرندگان مسئول فرآیند. باشدآگاهی استراتژیک می

هاي ي برنامههاي یادگیري خود، توسعههایی براي رسیدگی به نیازنقد منابع یادگیري، تعیین اهداف و استراتژي

هاي موجود براي یادگیري هاي یادگیري خود و استفاده از فرصتاجرایی و جدول زمانی براي هدایت فعالیت

  ).2003، 3دونالپ و گرانبینگر(هستند 

  تمایل به یادگیري

این تمایالت از تجربه تعامل با . شودتمایل به یادگیري با میل و رضایت و انگیزه براي یادگیري شناخته می

. آیدمی وجود بهد کننراهبر نقش مهمی ایفا میمحیط و بزرگساالن و همساالنی که در تکامل یادگیرندگان خود

هایی نظیر کنجکاوي فکري، جستجو براي درك عمیق، مقاومت در مقابل موانع، تمایل مثبت به یادگیري با عنوان

  ).2003دونالپ و گرابینگر، ( شودجایگزین و انگیزه درونی نیز شناخته می هاي حل راهکردن تالش براي پیدا

  

  

                                                           
1 Duta, Rafaila 
2 Dunlap, & Grabinger 
3 Dunlap, & Grabinger 
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 العمرهاي یادگیرندگان مادامویژگی

و فعاالنه به دنبال دانش  خودانگیخته صورت بهاي العمر بنا به دالیل شخصی و حرفهیادگیرندگان مادام

-را کسانی می ها آناند و العمر توصیف کردههایی براي یادگیرندگان مادامویژگی) 2000( کراپلیکناپر و . هستند

شناسند، العمر را به رسمیت مییاز به یادگیري مادامدانند که از رابطه بین یادگیري و زندگی واقعی آگاه هستند، ن

یادگیري و  هاي مهارتالعمر دارند و همچنین داراي انگیزه باالیی براي شرکت در فرآیند یادگیري مادام

  :شوندها در ابعاد زیر بیان میاین مهارت. الزم هستند نفس اعتمادبه

پردازند، می تأملارزیابی و کنند و به خودافراد یادگیري خود را طراحی و نظارت می :العمریادگیري مادام

  .خورد براي تغییر و بهبود تمرکز داردبر باز ها آنارزیابی 

دهد، رخ می غیررسمیرسمی و  هاي زمینهفعاالنه است نه منفعالنه و در  :ي زندگییادگیري در گستره

توانند اطالعات خود را از بین دامنه وسیعی از فراگیران می. گیرندیاد می ها آناز همراه همساالن و هم  همافراد 

هاي کنند و راهبردهاي مختلف یکپارچه مینظرات خود را در مورد حیطه ها آن. منابع جایابی و ارزیابی کنند

کناپر (گیرند ي واقعی را یاد میهاي مقابله با مشکالت دنیانمایند و راهرا استفاده می موردنیازیادگیري مناسب و 

 ها آن. شمردندالعمر برهایی براي یادگیرندگان مادامنیز ویژگی) 1994( 1کاندي، کریبرت و اُلري). 2000و کراپلی، 

  :معتقدند برخی افراد داراي

-با خصوصیاتی مثل، عشق به یادگیري، کنجکاوي، داشتن روحیه انتقاد :یک ذهن پژوهنده هستند) الف

  .شوندهاي خود شناخته میپذیري و نظارت بر یادگیري

هاي گسترده به معناي تسلط بر یک حیطه خاص که همسان با دیدگاه :دیدگاه هلی کوپتري دارند) ب

  .ارتباط متقابل دارند باهمهاي مختلف ها و حوزههست و داشتن این احساس که حیطه

-از منابع مختلف مانند کلمات، نمودار(گشایی بازیابی، رمزیابی، شامل مهارت در مکان :اطالعاتی سواد) ج

  .باشد، ارزیابی، مدیریت و استفاده از اطالعات می)هاها و چارت

 صورت بهاز اصول اساسی یک علم خاص  گیري نتیجه(با تمرکز بر یادگیري عمیق  :هاي یادگیريمهارت) د

-نها همانند است با موقعیتی که یادگیري در آن رخ دادهکلی و بکار بردن آن در شرایط جدید، نه شرایطی که ت

  ).است

سازماندهی و نگرش مثبت به هاي خودپنداره مثبت، مهارتکه ناشی از یک خود: احساس نیاز شخصی) ي

  ).1994کاندي، کریبرت و اُلري، (یادگیري است 

                                                           
1 Candy, Crebert, & O’Leary 
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 یادگیري هاي ویژگی استرالیا، براي دولت تأثیرگذار گزارش یک در ،1994 سال در همکاران و کندي

 باشند ذیل هاي ویژگیداراي  باید افراد راستا این در که نمودند گردآوري متفاوتی کمیشیوه  یک در را العمر مادام

  :از اند عبارت که

 خودارزیابی از و 2نقادانه روح کنجکاوي، به یادگیري، عشق با آمیخته 1جستجوگر ذهن بودن دارا-1

  هایش آموخته

 و نمودارها مانند کلمات، مختلف منابع از(، 5رمزگشایی و ،4، بازیابی3جایابی مهارت: شامل اطالعاتی سواد-2

  اطالعات از استفاده و 7مدیریت و 6ارزیابی ،)ها ستون

 در تواند می که تخصصی دانش عمومی تحت اصول از استنباط( عمیق یادگیري بر تمرکز مهارت -3

  )شود گرفته کار به نیست یادگیري موقعیت با منطبق جدیدي که هاي موقعیت

 ونگرش 8مطلوب خودپنداره از شده برگرفته شود گرفته کار به نیست یادگیري موقعیت با منطبق که -4

  یادگیري به 9مثبت

 همکاران و دوستان با مؤثر ارتباط تعامل و به قادر را یادگیرنده که اثربخش فردي بین هاي مهارت -5

  .نماید می

  هامرور پیشینه - 3

 در خودراهبري براي آمادگی مقیاس یابی اعتبار«در پژوهشی تحت عنوان ) 1390( سجادیاني و ناد

 یادگیري هاي قابلیت رشد راستاي در اساتیدبیان کردند که  »دندانپزشکی و دانشجویان پزشکی براي یادگیري

 یادگیري در خودراهبري براي دانشجویان آمادگی سنجش جهت پایا و روا ابزاري به دانشجویان، بین در العمر مادام

 در همکاران و فیشر توسط شده معرفی مقیاس سازه روایی و پایایی سنجش حاضر پژوهش هدف .هستند نیازمند

 تأییدي، عامل تحلیلدهد که نتایج این پژوهش نشان می و ؛است بوده یادگیري در خودراهبري براي آمادگی مورد

 به استناد با خودکنترلی و یادگیري به رغبت خودمدیریتی، عامل سه در را خودراهبري ايگویه 40 مقیاس

 از مقیاس این عامل سه هر که داد نشان نتایج و کرد تفکیک یکدیگر از وضوح به مناسب برازندگی هاي شاخص

  .است برخوردار باالیی درونی همسانی ضرایب

                                                           
1 inquiring mind 
2 critical spirit 
3 in locating 
4 retrieving 
5 decoding 
6 evaluating 
7 managing 
8 favourable self-concept 
9 PositiveAttitude 



 

 

 هشتمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه آموزش و یادگیري مداوم 

 چمران اھواز دانشگاه شھید
 ١٣٩۵اسفند  ۵و  ۴

 

١٦٨٤ 
 

 هاي شایستگی بر جستاري«در پژوهشی تحت عنوان ) 1390(خوشدل  و پور عباس مهر، ملکی،محمدي

 افراد آن طی که است فرایندي العمر،مادام یادگیري» عمومی دانشجویان پزشکی در العمر مادام یادگیري موردنیاز

 منظور به بررسی این. دهند می زندگی توسعه در را خود عالیق و ها مهارت دانش، یادگیري، هايتصفر طریق از

 یادگیري به اهداف نیل راستاي در عمومی پزشکی دوره دانشجویان تربیت براي موردنیاز هاي شایستگی تبیین

 پزشکی، حرفه در العمر مادام یادگیري ضرورت و جایگاه به توجه پذیرفت و نتیجه این شد که با انجام العمرمادام

 مند بهره پژوهش این هاي یافته از عمومی پزشکی دوره برنامه درسی در بازنگري در توانند می آموزشی ریزان برنامه

 پزشکی حوزه در العمر مادام تربیت یادگیرندگان به و نمایند تجهیز موردنیاز هاي شایستگی به را دانشجویان شده،

  .بپردازند

 یادگیري مقیاس هنجاریابی«در پژوهشی تحت عنوان ) 1390(گردانشکن و  یارمحمدیان یوسفی، قاسمی،

 دانشجوي 400 پیمایشی، - مقطعی مطالعه این در» پزشکی اصفهان علوم دانشگاه دانشجویان در خودراهبر

 تکمیل ،باشد می مؤلفه پنج و گویه 60 داراي که را خودراهبر یادگیري پرسشنامه اصفهان، پزشکی علوم دانشگاه

 از حاکی تحقیق این نتایج. شد بررسی عاملی تحلیل و پیرسون همبستگی ضریب تعیین با خام اطالعات .نمودند

 .باشد می گویه 53 با مقیاس گانه 12 هاي مؤلفه باالي نسبتاً پایایی و روایی

 نقش آموزش عالی در یادگیري«نوان در پژوهشی تحت ع) 1390(خوشدل  و پور عباس مهر، ملکی،محمدي

 جاي بهاز اصول راهنما براي توسعه  اي مجموعه عنوان بهتواند می العمرکه یادگیري مادام بیان کردند »العمر مادام

در آموزش عالی،  العمر مادامتوسعه یادگیري  و ایجادبراي . شود ارائهآموزش عالی  مؤسساتاضافی براي  اي مسئله

و درك  خود هاي سازمانو تحلیل ارتباطات داخلی بین سطوح گوناگون  اند نظامنیازمند توسعه آگاهی  مؤسسات

 کننده تعقیب العمر مادامیادگیري . با تعامالت شناختی و عاطفی یادگیري هستند گی وابستگی این عواملچگون

آموزش هم در کیفیت و هم کمیت و اقامه کننده اصل یادگیري واقعی در  سازي عمومیاهداف عمومی مانند 

براي این منظور نیاز به عزم ملی در . و توسعه و پیشرفت تحصیل به کار است کننده تسهیلآموزش اجباري و 

  .سطح و آموزش عالی است و بایستی این نگرش به واقعیت و باور در ذهن افراد جامعه تبدیل شود

و  غیررسمیبرسی جایگاه آموزش رسمی، «در پژوهشی تحت عنوان ) 1389(افضل نیا، اشکوه و کلوي 

شاخص  و میانهنتایج تحقیق نشان داد که بر اساس دو معیار » در عصر ناپایداري اطالعات لعمرا مادامیادگیري 

 تأثیراست و در رشد و پیشرفت جامعه  تر بااهمیتنسبت به دو نظام دیگر  العمر مادامپیشنهادي، یادگیري 

و  آموزشیهاي ي نظامهاهمچنین در بررسی ویژگی. دارد غیررسمیهاي آموزش رسمی و بیشتري نسبت به نظام

ها، لذت بخشی آموخته شدن فراموش، آموزشیادگیري بر اساس هفت شاخص باال بودن یادگیري، کاربردي بودن 

آموزش، کنترل بر یادگیري، افت تحصیلی و میزان فراوانی و سهولت دسترسی به مواد و منابع یادگیري، این نوع 

در نظام آموزش . بیشتر است ها آنگیري و سهولت دسترسی به و تعداد مواد و منابع یاد تر بخش لذتآموزش 

ها و افت تحصیلی نسبت داده شدن فراموشکنترل بر یادگیري بیشتر است و یادگیري رسمی احتمال  غیررسمی
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در نظام آموزش غیررسمی کنترل بر یادگیري بیشتر است و یادگیري . است شدن فراموشیادگیري احتمال  نظام به

  .و غیررسمی بیشتر است العمر مادامها و افت تحصیلی نسبت به یادگیري داده شدن فراموشل رسمی احتما

 پژوهشی - علمی خدمات و منابع«در پژوهشی تحت عنوان ) 1385(بقراطیان،  و اصفهانی نصر کریمی،

 :هاست سؤالهدف این پژوهش اراده پاسخی مناسب براي این » العمر مادام یادگیري تحقق براي دانشگاه موردنیاز

تحقق یابد؟  العمر مادامارائه داد تا هدف پرورش یادگیرنده  دانشجویان  بهخدمات علمی پژوهشی باید  نوع چه

و  هابراي تجهیز دانشجویان به دانش، نگرش و خواهند داشت؟ عهده براین خدمات چه وظایفی  دهنده ارائهمراکز 

باید استفاده کرد؟ در پژوهش کیفی حاضر،  ابزارهاییمنابع و  بهالزم براي تداوم یادگیري، از  هاي مهارت

پژوهشی وابسته به آموزش عالی در دو شهر تهران و  مؤسساتو  ها دانشگاه علمی هیئتنفر اعضاي  21 هاي دیدگاه

از  ها آن هاي دیدگاهو  شده انتخابهدفمند  گیرياین افراد با روش نمونه. است قرارگرفته موردبررسیاصفهان 

است و  قرارگرفته وتحلیل تجزیهمورد  بندي مقولهو با استفاده از روش  آوري جمع ساختاریافتهطریق مصاحبه نیمه 

و مرکز  یادگیري وهاي مطالعه رسانی، مرکز آموزش مهارتهاي این پژوهش، کتابخانه مرکز اطالعبر اساس یافته

  .دهدارائه می العمر مادامبان برنامه درسی خدمات خود را با رویکرد یادگیري مشاوره پشتی

نیازها  -معلمان دانشگاه  اي حرفهبراي توسعه  العمر ماداماهمیت یادگیري « عنوانتحت ) 2013(داتا و رافیال 

 اي حرفهبراي توسعه  العمر مادامبیان کردند که هدف از این مطالعه است اهمیت یادگیري » و پیامدهاي عملی

آموزش مهارت، در  هاي زمینهدرك شده، مربوط به  ها آنکه توسط  دهد میکارکنان آموزشی دانشگاه نشان 

و اسپانیا  دررومانیمختلف  هاي دانشگاهاز پرسشنامه به معلمان اجرا از  شده گرفته اي چندگزینهاجراي یک سوال 

  .برداشتدر  العمر مادامادگیري را مورد اهمیت ی ها آنظرات ن. به دست آورد

مؤسسات آموزش معلمان باید برنامه » ؟العمر مادامآیا معلمان یادگیرندگان «تحت عنوان ) 2013( 1هارسون

کمک  ها آندرسی خود را طراحی و براي افزایش تمایل معلمان قبل از خدمت براي یادگیري ارائه دهند و باید به 

دارند باید فعالیت براي  وپرورش آموزشعالوه بر این، وزارت . را توسعه دهدشود که نگرش مثبت براي یادگیري 

عالوه بر این،  .افزایش انگیزه تمایل معلمان را براي یادگیري سازماندهی و باید معلمان به یادگیري تشویق کنند

 شده بیانمنفی  تأثیرفرایند یادگیري خود  وپرورش آموزش هاي سیاستدر  ثباتی بیدر این مطالعه  کنندگان شرکت

 .باشد باثباتخود را  هاي سیاستو در  موردنیاز هاي سازمانباید با  وپرورش آموزشهمین دلیل، وزارت . است

 حال تابهمالی اثر منفی بر فرایند یادگیري خود را  هاي محدودیتاظهار داشت که  کنندگان شرکتعالوه بر این، 

 هاي فعالیتمالی، براي شرکت در  ازنظر خصوص بهبیشتر،  هاي فرصتباید معلمان ارائه  وپرورش آموزشوزارت 

با معلمان نشان داد که عامل جنسیت در معلمان  شده انجام هاي مصاحبهادبیات مربوطه و  .است اي حرفهتوسعه 

در  العمر مادامآن بر یادگیري  تأثیرنیاز به جنس تحقیقات بررسی بیشتر است و . بوده است مؤثرروند یادگیري 

معلمان در موفقیت بلکه زبان  تأثیرباید بررسی  تنها نهعالوه بر این، مطالعات بیشتر  .جزئیات بیشتري وجود دارد

                                                           
1 Hursen 
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تحقیقات بیشتر باید در مورد  .در موفقیت دیدگاه معلمان در جزئیات دهد میقرار  تأثیرتحت  راآموزان 

 هاي زمینهافراد از  هاي دیدگاهعالوه بر این، . کنند میمدیران مدارس، پدر و مادر و زبان آموزان تمرکز  هاي دیدگاه

 .قراردادو کاوش  موردبررسیمختلف باید 

  

  گیرينتیجه -4

العمر باشند باید خود را به فنون و مهارت معلمی که همانا کسب دانش و  معلمان براي اینکه یادگیرنده مادام

با . اي برخوردار است هاي جدید است، مجهز کنند و در این راستا شناخت مدیریت دانش از اهمیت ویژه ريآو فن

ها و رفع  توان انتظار خلق دانش جدید در اداره امور، بهبود روش استفاده از مدیریت دانش براي معلمان، می

ند نشود، امکان استفاده از آن پدید امروزه اگر دانش و تجربیات معلمان ثبت و مست. مشکالت جاري را داشت

وپرورش این  دانش در آموزشاستفاده از مدیریت ماند، لذا با  آید و با بازنشستگی معلمان بدون استفاده می نمی

دهی شده بیرون آید و  آید تا این خیل عظیم دانش از ذهن معلمان فرهیخته به شکل سازمان امکان پدید می

 تجربه امکان همچنین معلمان کم .تبادل و تجربیات بین معلمان با یکدیگر برقرار گرددمستند گردد و ارتباط و 

  . یادگیري مداوم سازمانی و خالق برقرار گردد مند گردند و نوعی نظام یابند از دانش و تجارب دیگر همکاران بهره

  

  و ماخذ منابع -5

 ).هاي نوآوررویکرد جدید در سازمان(انسانی در عصر دانش کارکردهاي نوین مدیریت سرمایه ). 1390(اصیلی، غالمرضا 

  .پژوهشگاه صنعت نفت: تهران

بررسی جایگاه آموزش رسمی، غیررسمی و یادگیري مادام ). 1389(اشکوه، حسین و کلوي، آیالر  .افضل نیا، محمد رضا

  .68-57، )45(12 فصلنامه آموزش مهندسی ایران، .العمر در عصر ناپایداري اطالعات

 مجله رشد مبانی مدیریت. مندي معلمان باید بدانندآنچه مدیران درباره حرفه). 1389( جمعه، طیبه، مالیی نژاد، اعظم امام

  ).71(9،وپرورش ریزي وزارت آموزش سازمان پژوهش و برنامه. 2

  .موسسه کتاب مهربان نشر: ، ترجمه منوچهر انصاري، تهراناصول مدیریت دانش). 1387(برگرون، برایان 

: بیرجند .اي معلم نگاهی به توسعه حرفه). 1394( حسینی، سیده ملیحه و پورشافعی، هادي، ایوبی، فاطمه، اکبري، محمد

  .نشر چهار درخت

 .انتشارت سمت. غالمعلی سرمد: ، مترجمآموزش بزرگساالن و آموزش مداوم). 1381(جارویس، پیتر 

  .آتی نگر: تهران. عوامل کلیدي موفقیت مدیریت دانش). 1390(حسنوي، رضا؛ اخوان، پیمان و سنجقی، محمدابراهیم 
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 .43-33، )2(3، مجله مدیا. یادگیري مشارکتی الکترونیکی). 1389(دانشور، میترا 

یان نامه کارشناسی ارشد رشته پا. العمربررسی فرآیند آموزش با رویکرد آموزش مادام). 1390(عظیم زاده تبریز، مریم 

 .دانشگاه پیام نور. تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت

هاي اعتماد سازمانی با  تبیین مدیریت دانش دبیران مقطع متوسطه بر اساس مؤلفه). 1392(علیجان نوده پشنگی، مجید 

دانشکده علوم تربیتی و  .دانشگاه بیرجند. نامه ارشد علوم تربیتی پایان. استفاده از مدل معادالت ساختاري

  .شناسی روان

هاي نوین در مدیریت  همایش شیوه. استفاده از مدیریت دانش در مدیریت مدارس هزاره سوم). 1388(علیمحمدي، ماهرخ 

  .221-202، تهران. مدارس در هزاره سوم

 نشر مانی، چاپ سوم: اصفهان. شناسی یادگیري روان). 1378(قشالقی، محمد 

 دانشگاه نیاز مورد پژوهشی - علمی خدمات و منابع). 1385( کاظم ،بقراطیان و رضا احمد اصفهانی، نصر ؛صدیقه کریمی،

. اطالعات سازماندهی و کتابداري ملی مطالعات: پژوهی نسخه و آرشیو کتابداري،. العمر مادام یادگیري تحقق براي

  .184-163.ترویجی-علمی 65 شماره

تدوین و اعتبار سنجی الگوي پیشنهادي ). 1389(قورچیان، نادرعلی و جعفري، پریوش  .کیامنش، علیرضا .گلزاري، زینب

فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش . ارزشیابی کیفیت درونی آموزش الکترونیکی در نظام آموزش عالی کشور

  .185 -160، )1(1، عالی

تبیین نقش اعضاي هیات علمی در ). 1391(خوشدل، علیرضا و عباس پور، عباس  .ملکی، حسن .محمدي مهر، مژگان

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم . یک مطالعه کیفی: برنامه آموزش طب نظامی با رویکرد یادگیري مادام العمر

  .263-256، )4(9، پزشکی ارتش جمهوري اسالمی ایران

جستاري بر شایستگی هاي مورد نیاز ). 1390. (اس و خوشدل، علیرضاعباس پور، عب .ملکی، حسن .محمدي مهر، مژگان

 .975-961، )8(11، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. یادگیري مادام العمر در دانشجویان پزشکی عمومی

ن سرمایه اجتماعی وآموزش غیر رسمی براي توانمندسازي محرومی). 1387(ماسوله، احمدرضا نوغانی، محسن و اصغرپور

 .684-668. مشهد: مقاالت اولین همایش آموزش و یادگیري غیر رسمی .اجتماعی

نامه  پایان. اي معلمان دوره ابتدایی شهرستان شیروان بررسی و مقایسه میزان رشد حرفه ).1380( یونسی مرزودي، سکینه

  .کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساري
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 فرهنگی سرمایه ارتقاي و جذب براي راهبردي مداوم یادگیري

  

  1حمیده فرح بخش

  چکیده

سرمایه فرهنگی یکی از مفاهیم کلیدي تئوري بازتولید اجتماعی بوردیو می باشد که عبارت است از مجموعه اي 

این مفهوم در پیوند . فرهنگی که از طریق فرایند جامعه پذیري اولیه در خانوداه کسب می شونداز ارزشهاي 

عادت واره که منبعی براي جذب سرمایه فرهنگی می باشد در . نزدیک با مفهوم عادت واره و میدان می باشد

یادگیري مداوم نیز امروزه . خانواده شکل گرفته و مبنایی براي اعمال بعدي فرد در میدان هاي مختلف می باشد

به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر براي رویارویی و سازگاري با تغییرات فرهنگی و اجتماعی جوامع شناخته شده 

نتایج . هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین یادگیري مداوم با جذب و ارتقاي سرمایه فرهنگی می باشد. است

عادت واره در اثر یادگیري مداوم بازسازي می شود و مبنایی براي  این پژوهش حاکی از این است که ساختار

 .جذب سرمایه بیشتر در میدان هاي مختلف می شود

  

  .سرمایه فرهنگی، یادگیري مداوم، بوردیو، عادت واره :کلیديواژه هاي 

  

  

  مقدمه

 به مربوط مباحث هاي تحلیل و قوانین نظریات، و اقتصادي سرمایه با قیاس در 2فرهنگی سرمایه اصطالح

 از است عبارت فرهنگی سرمایه ).1385ی،و فونتن، ترجمه کتب رهیشو(یافت رواج 1970 دهه اوایل در داري سرمایه

 سرمایه تملک. کرده تحصیل افراد زبان از استفاده و فهم توانایی بخصوص و جامعه مسلط فرهنگ با آشنایی

  ).1990ناش،( است متفاوت مختلف، اجتماعی طبقات در فرهنگی

 دانشگاه، رسانه، پرورش، و  آموزش جمله از هستند دخیل فرهنگی سرمایه ارتقا و جذب در زیادي عوامل گرچه

 دنیاي اینکه به باتوجه. گرفت نادیده توان نمی فرهنگی سرمایه جذب فرایند در را فرد خود نقش اما...  و خانواده

 سرمایه شود نمی لذا گذارد، می تاثیر نیز فرهنگ بر تغییرات این دامنه و است تغییر حال در سرعت به کنونی

 از آن از ابعادي اما کرد، تعریف آن براي توان می مشترکی هسته گرچه کرد، تعریف همیشه براي یکبار را فرهنگی

باشد، از  خود فرهنگی دانش کردن بروز و جذب حال در باید پیوسته فرد بنابراین. پذیرد می تأثیر جامعه تغییرات

انجا که نظام آموزش و پرورش نمی تواند جوابگوي این نیاز افراد باشد، ضرورت یادگیري مداوم براي جبران این 

 طول در افراد که است عمدي یادگیري مداوم یادگیري .کمبود نظام آموزش و پرورش بر همگان آشکار است

 فضاي در. کنند می شرکت آن در خود زندگی یتکیف بهبود و اي حرفه و شخصی کارهاي انجام براي خود زندگی

                                                 
 hamidehfarahbakhsh@gmail.com. دانشجوي دکتراي دانشگاه تهران 1
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). 2003گربینگر، دونلپ و(است اساسی تربیتی هدف یک مداوم یادگیري مداوم، هاي نوآوري و تغییرات کنونی

  .کند بررسی را فرهنگی سرمایه ارتقاي و جذب و مداوم یادگیري بین رابطه است آن پی در مقاله این

  

  :سؤالهاي پژوهش

  چیست؟سرمایه فرهنگی 

  یادگیري مداوم چیست؟

  چه رابطه اي بین یادگیري مداوم و سرمایه فرهنگی وجود دارد؟

  

   :روش پژوهش

ابتدا مؤلفه هاي سوال پژوهش که عبارت اند از . در این مقاله از روش توصیف و تحلیل استفاده شده است

  .تحلیل و بررسی شده استسرماهی فرهنگی و یادگیري مداوم توصیف شده اند و سپس رابطه بین آنها 

  

  : یافته هاي پژوهش

  سرمایه فرهنگی چیست؟ 

 مطالعات در زیادي تأثیر و است شده شناخته بوردیو پیر دیدگاه اصلی مفاهیم از یکی عنوان به فرهنگی سرمایه

 آموزشی هاي موفقیت در نابرابري که بود معتقد بوردیو ).2003وینینگر، و الریو(است داشته نابرابري به مروبط

 اصطالح منظور بدین و داد ارتباط اقتصادي مسائل به تنها توان نمی را مختلف، اجتماعی طبقات از آموزان دانش

از آنجا که وي معتقد بود که فرهنگ نیز  از ). کتبی ترجمه ،1385 فونتن، و شویره( کرد ابداع را فرهنگی سرمایه

است، بنابراین عادت ها و خصلتهاي فرهنگی را منبعی می داند بسیاري از ویژگی هاي سرمایه اقتصادي برخوردار 

( که می تواند براي فرد صاحب آن سود و منفعت به ارمغان آورد، لذا آنها را به عنوان سرمایه در نظر می گیرد

 که شود می بدل و رد سرمایه نوع چهار عامالن میان میدانی هر در بوردیو عقیده به). 2003الریو و وینینگر،

سرمایه فرهنگی ).1381فکوهی،( نمادین سرمایه و فرهنگی سرمایه اجتماعی، سرمایه اقتصادي، سرمایه از عبارتند

به همراه سرمایه هاي دیگر، به عنوان یک منبع قدرت و راهی که فرد از طریق آن می تواند در جامعه جایگاهی 

 و فرهنگی ارزشهاي از اي مجموعه از است فرهنگی عبارت سرمایه. )2002دومیاس،(کسب کند، عمل می کند

 آید می بدست پذیري فرهنگ و پذیري جامعه فرایند طی که ها وسلیقه ها ذوق و ها منش عادات، و هنري

، سرمایه فرهنگی را بصورت آگاهی فرهنگی و عمومی و )1997(شوارتز).میردامادي ترجمه ،1379 استونز،(

 بوردیو بین سه شکل  .مورد نظام مدرسه و مدارك تحصیلی می داندترجیحات زیبایی شناسی و اطالعات الزم در 

، سرمایه نهادینه 4، سرمایه عینیت یافته3یافته تجسد سرمایه. تمییز قائل می شود فرهنگی سرمایه

این نوع . سرمایه فرهنگی تجسد یافته عبارت است از خصلت هاي پایدار ذهن و بدن).  1986ریچاردسون، (5شده

دن انسان در ارتباط است و انباشت این نوع سرمایه از طریق فرآیند تجسد یافتن و از آن خود کردن سرمایه با ب
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صورت می گیرد که این امر مستلزم صرف زمان از طرف شخص سرمایه گذار است و این نوع سرمایه به بخشی از 

سرمایه فرهنگی تجسد یافته از در دیدگاه بوردیو ). همان( و قابل انتقال نیست وجود شخص تبدیل می شود

طریق جامعه پذیري فرهنگی در خانواده گسترش می یابد و والدین تنها در صورتی می توانند این جامعه پذیري 

، به نقل 1973،1986بوردیو،(را ممکن سازند که که خود از سرمایه فرهنگی تجسد یافته مناسبی برخوردار باشند

فرهنگی عینیت یافته، تنها در رابطه با سرمایه فرهنگی تجسد یافته قابل تعریف  سرمایه ).2014از ویلکنز و لوینز،

درواقع فرد باید از سرمایه فرهنگی . عینیت می یابد.. است و در کاالهاي فرهنگی از جمله آثار هنري، نوشته ها و 

این نوع . ی آنها را کشف کندتجسد یافته برخوردار باشد تا بتواند این کاالهاي فرهنگی را درك کند و رموز فرهنگ

سرمایه فرهنگی نهادینه شده که عبارت ). 1986ریچاردسون،.(سرمایه از آنجا که مادي است، قابل انتقال است

است از سرمایه فرهنگی اي که در قالب مدارك و صالحیت هاي تحصیلی عینیت یافته است و براي صاحب آن، 

  ).2014ویلکنز و لوینز،  و 1986ریچاردسون ،( ارزش و منزلت می آرود

  

  یادگیري مداوم چیست؟

 اولیه آموزش بین تمایز از فراتر مفهوم این. کرد ظهور 21 قرن در که است کلیدي مفاهیم از یکی مداوم یادگیري

 است تغییر حال در سرعت به که جهان این در امروزه که باشد هایی چالش پاسخگوي تواند می و است مستمر و

 خود زندگی طول در افراد که است عمدي یادگیري مداوم یادگیري). 2015کاگوروس، و تاویل(هستیم روبرو آن با

 کنونی فضاي در. کنند می شرکت آن در خود زندگی کیفیت بهبود و اي حرفه و شخصی کارهاي انجام براي

  ).2003گربینگر، و دونلپ(است اساسی تربیتی هدف یک مداوم یادگیري مداوم، هاي آوري نو و تغییرات

اندوختن و به روز کردن تمام «: در بیانیه کمیسیون اروپایی، یادگیري مادام العمر این چنین تعریف شده است

این امر به . انواع توانایی ها، عالیق، دانش، ویژگی ها از سال هاي نخستین زندگی تا آخرین سال هاي بازنشستگی

هر شهروند را جهت منطبق شدن با جامعه دانایی محور و مشارکت  توسعه دانش و شایستگی هایی اشاره دارد که

همچنین این . فعال در همه ابعاد زندگی و همچنین تحت کنترل در آوردن بیشتر آینده اش توانا می سازد

نظیر یادگیري در محیط هاي رسمی، دانشگاه، «کمیسیون این نوع یادگیري را مشتمل بر همه اشکال یادگیري 

گیري نیمه رسمی و مهارت هاي حرفه اي که در یک کارگاه فراگرفته می شود، یادگیري غیر رسمی مدرسه، یاد

محمد زاده و ( دانش عمومی، یادگیري نحوه کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات از فرزندان توسط والدین می داند

  ). 1388سعید رضوانی، 

 که کرده العمرتوصیف مادام یادگیري براي را ستون چهار ،بود کرده آماده یونسکو براي که گزارشی در1996 دلور

. زیستن باهم براي یادگیري زیستن، براي یاگیري ، دادن انجام براي یادگیري دانستن، براي یادگیري از عبارتند

 المعر مادام یادگیري مورد در سنتی هاي دیدگاه از فراتر العمر مادام یادگیري که است این بیانگر ستون چهار این

 دلور(رود می فراتر هم رسمی آموزش از یادگیري این و است اساسی و الزم اجتماعی و اقتصادي رفاه براي و است

 مهارت یک است، یادگیري براي یادگیري شامل که یادگیري نوع این: دانستن براي یادگیري. )1996همکاران، و

 هاي فرصت از که دهد می را امکان این افراد به و باشد می اساسی آموزش براي که است ابزاري یادگیري

 مهارتهاي فراگیري بر: دادن انجام براي یادگیري .ببرند بهره آید، می بوجود شان براي زندگی طول در که آموزشی

 فور   گزارش اصلی مفهوم:  بودن براي یادگیري .کند می تاکید شغل یا حرفه یک انجام براي الزم اي حرفه

)faure  (تاکید کمال حد تا انسان استعدادهاي شکوفایی بر و شد منتشر 1972 سال در یونسکو توسط که  است 
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 و آنها سنت و آنها تاریخ و یکدیگر درك توسعه به نیاز  از است عبارت که: زیستن باهم براي یادگیري. داشت

  ).2015کاگوروس، و تاویل(آنها معنویت

  

  فرهنگی وجود دارد؟چه رابطه اي بین یادگیري مداوم و سرمایه 

براي درك فرایند جذب سرمایه فرهنگی باید این مفهوم را در چارچوب مفهومی بوردیو قرار داده و نسبت آن را با 

از جمله مؤلفه هاي مهم چارچوب نظري بوردیو، مفهوم عادت واره . سایر مؤلفه هاي دستگاه فکري او درنظر گرفت

 یک از بعدي را فرهنگی سرمایه بوردیو. )1984بوردیو،(سرمایه فرهنگی است است که در پیوند نزدیک با مفهوم 

 آن صاحب اجتماعی طبقه و موقعیت کننده منعکس سرمایه، این رو این از بیند؛ می تر گسترده عادتی منش

 که قالانت قابل و پایدار خصلتهاي از عادت واره را سیستمی بوردیو  ).، ترجمه پویان1387 اسمیت،( است سرمایه

 عمل اعمال، و شناخت و ادراکات از ماتریسی عنوان به لحظه هر در و کند می یکی را اعمال و گذشته تجربیات

 در که خوهایی و خلق و عادات و ها نگرش از است عبارت واره عادت یا عادتی منش . )1977بوردیو،(کند می

 واره عادت واقع در. شوند می فرد عمل مبناي ناآگاهانه بصورت و شود می درونی فرد در پذیري، جامعه جریان

 بون( کند می رفتار آن براساس همزمان و کند می ارزیابی را واقعیت فرد آن اساس بر که است مبنایی

 و کارها و کرد که است دهنده ساخت ساختاري فقط نه واره عادت). پورسفیر و جهانگیري ترجمه ،1389ویتز،

 ،ترجمه1393بوردیو،( هست نیز یافته ساخت ساختاري بلکه کند، می سازماندهی را وکارها کرد تلقی و درك

 همین و شود می منبعث او اجتماعی موقعیت و خانواده از فرد واره عادت که، است معتقد بوردیو).  چاوشیان

 انجام سمت به رقابت هاي میدان در را عامل و کند می سازماندهی و تنظیم را فرد اعمال که است واره عادت

عادت واره کسب . )1997 شوارتز،(دهد می سوق آورد، می بدست را موفقیت بهترین او براي که خاصی اعمال

عادت واره با عمل مدرسه تغییر . شده در محیط خانواده، مبنایی براي ساختاردهی به تجربیات مدرسه می شود

  ).2004ري،( ه داردشکل می یابد و بعد مبناي تجربیات بعدي می شود و این چرخه ادام

در واقع از دیدگاه بوردیو، سرمایه فرهنگی اساساً با پیشینه خانوادگی تعیین می شود چراکه این سرمایه نیازمند 

عادت واره  اي است که جهت گیري فرهنگی داشته باشد و از طریق رویارویی اولیه با سرمایه فرهنگی در خانوده 

وجود دارد تا سرمایه فرهنگی را از طریق فرایند اگرچه این امکان ). 2014ویلکینز و لوینز،(شکل می گیرد 

( تحصیلی کسب کرد، اما او بر نقش فضاي خانه به عنوان مؤثرترین عامل در کسب سرمایه فرهنگی تاکید می کند

این نوع سرمایه در خانواده شکل می گیرد و در موقعیتهاي اجتماي مختلف بعداً  دیگر به عبارت). 1984بوردیو، 

  ) .2014ویلکینز و لوینز،(گسترش می یابد)، بازار کار،شبکه هاي اجتماعینظام آموزشی(

درواقع عادت واره یکی از راه هاي کسب سرمایه . بنابراین سرمایه فرهنگی با عادت وراه رابطه نزدیکی دارند 

، فرد به یعنی به زعم بوردیو، هر چه عادت واره فرد در محیط فرهنگی غنی تري شکل گرفته باشد. فرهنگی است

پس فردي که . چراکه عادت واره تجربیات بعدي فرد را رقم می زند. کسب سرمایه فرهنگی بیشتري نائل می شود

در خانوده اي رشد یافته که والدین آن خود از سرمایه فرهنگی برخوردارند، عادت واره او، او را  بیشتر به سمت  

  . دان هاي فرهنگی ، بیشتر به موفقیت می رسدمشارکت در فعالیت هاي فرهنگی سوق می دهد و در می

 آن براساس افراد و است گرفته شکل آنها خانوادگی پیشینه و اولیه تجربیات بنابر افراد واره عادت اولین بنابراین. 

 اجتماعی طبقه به فرهنگی سرمایه مختلف اشکال از افراد برخورداري میزان. پردازند می جدید تجربیات کسب به

 یافته رشد غنی فرهنگی پیشینه با خانواده در که افرادي. دارد بستگی آنها اولیه واره عادات به آن تبع به و آنها
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 می پایین اجتماعی طبقه به متعلق که افرادي و کنند جذب را سرمایه نوع این توانند می سایرین از بیشتر اند،

  . باشند داشته فرهنگی سرمایه از چندانی  بهره میدان، این در بود نخواهند قادر باشند،

 محصول و است شدن بازسازي حال در همواره بلکه نیست، منجمد وجه هیچ به واره عادت بوردیو دیدگاه از اما

 می کلی قاعده در که کرد اشاره تحصیلی ي واره عادت اهمیت به باید بنابراین. ماست حال و گذشته تجربیات

). پورسفیر و جهانگیري ترجمه ،1389ویتز، بون( بگیرد پیشی آن از و شود خانوادگی واره عادت جایگزین تواند

اگرچه عادت واره محصول تجربیات فردي در جامعه پذیري اولیه در خانواده است، اما بطور پیوسته از طریق 

 خود طرف، یک از واره بنابراین عادت) . 1979دیمیجیو ، ( رویاروي فرد با جهان بیرون، در حال بازسازي است

یکی دیگر از مولفه هاي اساسی .است  افراد کنشهاي و اعمال مولد دیگر طرفی از و است اجتماعی شرایط محصول

بوردیو جهان اجتماعی ر ا به بخشهاي کوچکتري تقسیم می کند و .  چارچوب نظري بوردیو مفهوم میدان است

 ترجمه ،1385 فونتن، و شویره(اص خود را داردآنها را میدان می نامد هر میدان شرایط بازي و قواعد و منافع خ

میدان و عادت واره الزم و ملزوم یکدیگرند و در ارتباط با یکدیگر معنی می دهند میدان یک موقعیت ). کتبی

  ).1997شوارتز،(اجتماعی است که عادت واره در آن عمل می کند

و گذشته اوست و سرمایه فرهنگی انباشته شده  از دیدگاه بوردیو هر فرد با عادت واره خود که منبعث از خانواده

که در طول دوران جامعه پذیري  از طریق عادت واره خود کسب کرده وارد میدان می شود، و به رقابت با افراد 

بنابراین . هرچقدر سرمایه فرد در این میدان بیشتر باشد، احتمال موفقیت او نیز بیشتر می شود. دیگر می پردازد

تاثیر نظام آموزشی را بر شکل گیري عادت واره و به تبع آن کسب سرمایه فرهنگی کم می داند اما گرچه بوردیو 

بنابراین می توان از طریق آموزش مناسب، عادت واره فرد را تغییر داد و بازسایزي کرد تااین . از آن غافل نیست

  . عادت وراه مبنایی براي تولید اعمال جدید و  کسب سرمایه بیشتر شود

 تاثیر نیز فرهنگ بر تغییرات این دامنه و است تغییر حال در سرعت به کنونی دنیاي اینکه به اما ز طرفی باتوجه

 براي توان می مشترکی هسته گرچه کرد، تعریف همیشه براي یکبار را فرهنگی سرمایه شود نمی لذا گذارد، می

 بروز و جذب حال در باید پیوسته فرد بنابراین. پذیرد می تأثیر جامعه تغییرات از آن از ابعادي اما کرد، تعریف آن

از طرفی تحوالت سریع در جوامع، بارش اطالعات از هر طرف، باعث می شود که . باشد خود فرهنگی دانش کردن

دیگر نمی توان انتظار . آموزش هاي مدرسه اي براي رویارویی با این تغییر وتحوالت و سازگاري با آنها کافی نباشد

بلکه براي دوام و بقا در این . که فرد در مدرسه سرمایه اي کسب کند و تا آخر عمر با همان زندگی کند داشت

دنیاي پر تالطم، نیاز است فرد هر لحظه اطالعات خود را بروز کند تا در عرصه رقابت میدانهاي مختلف به 

  .موفقیت برسد

بی بهره ماندن از دانش ، بینش و . ند توسعه انسانی استدر عصر اطالعات، بیش از هر دورانی سرمایه انسانی نیازم

در عصر اطالعات و . مهارتهاي به روز به بیکاري، نابرابري اجتماعی در نتیجه پیدایش نارضایتی و تنش می انجامد

 رقابت پذیري، براي انجام کار درست و درست انجام دادن کار در زمنیه اي از ابعاد زندگی اعم از تولید، ساعات

لذا ). 1392مشایخ،(فراغت، مشارکت در جامعه محلی، یا مدیریت، به فرهنگ، دانش روز و مهارت نیاز است 

در رویاروي با این چشم انداز تاریک وروشن، آموزش مداوم . آموزش رسمی دیگر جوابگوي این نیاز بشر نمی باشد

موقعیتهاي و مسایل جدید در زندگی افراد ، و پیدایش . به عنوان یک گزینه مؤثر مورد توجه و تأمل قرار می گیرد

تغییرات سریع در روند زندگی، باعث می شود که افراد با نیازهاي مختلفی روبرو شوند ، که رویارویی وموفقیت 

  . آمیز با این نیازها، مستلزم شناخت این موقعیت ها است
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به . دگاههاي تازه و تطابق فرهنگی استهمچنین ورود به مراحل مختلف زندگی مستلزم شناخت بهتر و توسعه دی

زیرا از این طریق انسان می . همین جهت توجه به آموزش و یادگیري مادام العمر ضرورتی اجتناب ناپذیر است

تواند با مسایل و مختلف سازگار شود، توسعه انسانی شکل می گیرد و بدون تردید این امر به ارتقاي فرهنگی 

 ابعاد در انسان اینکه توجه با. می کند تا بر سرنوشت خویش تسلط بیشتري بیابند منجر می شود و به مردم کمک

 مداوم فراگیري به نیاز زندگی، نحوه فنون و اجتماعی دیگران؛مهارتهاي با ارتباط نحوه: جمله از زندگی مختلف

 اجتماعی نقش ایفاي براي را آنها نموده، اطراف محیط و خود شناخت به قادر را آنان آموزش نوع این دارد،

  )1377وفادار،(سازد توانمند خویش

 محل نمایش، سالنهاي ها، موزه ها، بنگاه کارخانه، بلکه. است نشده گرفته  نظر در یادگیري براي مخصوصی مکان

 خانوده نهاد پارکها، مجازي، کالسهاي جمعی، ارتباط وسایل انجمنها، ها، باشگاه مساجد، سندیکاها، اجتماعات،

 فناوري گسترش و اطالعات عصر در. شوند می محسوب یادگیري براي منبعی یا مکانها اموزشی نهاد با همراه

  ).1392مشایخ،(باشیم می آن تولید امکان صورت در و روز فناوري و دانش مصرف به ناگزیر ارتباطات

 تواند نمی رسمی آموزش بطوریکه  است، مقاوم تغییر مقابل در و دارد سخت ساختاري فرد واره عادت گرچه

 مداوم یادگیري از و نکند، محدود رسمی آموزش به را خود فرد اگر اما بگذارد، آن تحول در تاثیري چندان

 فرهنگی سرمایه کسب به منتهی که دهد تغییر جهتی در را خود گرفته شکل واره عادت تواند می کند استفاده

 کرده مشخص دلور که همانطور است جامعی یادگیري مداوم یادگیري اینکه به توجه با. شود بیشتر و بروز تري

 براي یادگیري زیستن، براي یادگیري ، دادن انجام براي یادگیري دانستن، براي یادگیري(  ستون چهار داراي

از طرفی باتوجه به اینکه این یادگیري در همه مکانها صورت می گیرد،  می تواند راهبرد  است، و) زیستن باهم

وقتی که فرد همیشه و . خوبی در این شرایط براي موفقیت در میدان هاي به سرعت در حال تغییر اجتماع شود

همه جا پیوسته  به کسب دانش و مهارتهایی براي سازگاري با زندگی بپردازد، این جریان بر خصلتها و نگرش 

ین ساختار جدید مبنایی می شود براي هاي فرد تاثیر می گذارد و ساختار عادت واره او بازسازي می شود و ا

چنانکه فرد نتواند این مهارتها و دانش ها را کسب کند، احتمال موفقیت او در . اعمال جدید  در میدان هاي رقابت

  . میدان هاي  رقابت کم می شود
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  یاجتماع هايشبکه در زبان مداوم یادگیري

  1 مصطفی تحسین

  2 بابایی قدریه

  

  : چکیده

 فضاي بررسی به پژوهش این در اندداشته کلیدي و اساسی نقش همواره ابزار عنوان به هارسانه زبان یادگیري در

 کاربران زبان مداوم یادگیري بررسی پژوهش این از هدف .ایم پرداخته اجتماعی هايشبکه در زبان یادگیري

با روش مرور  زبان مداوم یادگیري براي اجتماعی هايشبکه فضاي ارزیابی براي .است بوده اجتماعی هايشبکه

 انجام تحقیقات بررسی .شد رسیبر مجازي فضاي در زبان یادگیري موضوع با شده انجام میدانی تحقیقات نظامند

هاي ویژه که تاکید بر یادگیري خودآموز، به دلیل زیرساخت اجتماعی هايشبکه فضاي از استفاده داد نشان شده

-شبکه از زبان مداوم یادگیري براي توانمی و شده زبان ضمنی غیررسمی و یادگیري موجبسیار و تعاملی دارد 

 زبان یادگیري براي شده استفاده رویکردهاي و روشهاي اما کرد استفاده مکمل و مستقل صورت به اجتماعی هاي

 براي است الزم و نیستند مجازي فضاي با سازگار چندان که بوده واقعی فضاي هايروش همان مجازي فضاي در

 محتواي ارزشیابی و آموزش رویکردهاي و روشها است نیاز زبان یادگیري بخشی کیفیت و زبان یادگیري افزایش

   .شود تدوین مجازي فضاي با سازگار

  . روش ؛6رویکرد ؛5اجتماعی شبکه ؛4مدوام یادگیري ؛3زبان : واژه کلید
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١٦٩٩ 
 

  : مقدمه

فلسفه زمینه وب ما را به یک فضاي بیکران می برد که در آن ما میتوانیم  با هرچیز و یا هر کس که بخواهیم 

ممکن انسان به دیدن، شنیدن و یا دانستن نیازمند است، اما این بدون پشتیبانی فن آوري . ارتباط برقرار کنیم

ابزار شبکه هاي اجتماعی، مانند ویکی ها، وبالگ ها، شبکه هاي اجتماعی، داراي دو ویژگی خاص و . نیست

ها به این شبکه. آنها به کاربران اجازه کنترل شخصی میدهند و تعامل آنها را مقدور خواهند کرد: مشترك هستند

هاي دانش خود را تعریف ردي داشته باشند و حوزهدانش آموزان اجازه میدهند ارتباط ایجاد کنند، انتخابهاي ف

معانی را به  .)1980تافلر، (، مدیران و سازندگان دانش، خواهیم بود Prosumers7کنند در وب ، همه ما، 

 Lucas)اشتراك گذاشته میشوند، دوباره دانش را مساخته میشود و راهکارهاي یادگیري را باز تعریف میشود

and Moreira, 2009)."  هستند و با موفقیت در واقعیت مجازي 8اگر دانشآموزان ما بومیان دنیاي دیجیتال

کار میکنند ما باید به جاي تالش براي دعوت آنها به کالس درس در جهان خودمان، آنها را در محیط طبیعی 

، به آنها اگر نمیتوانید آنها را بزنید "به گفته توروال . (Prizel & kania; 2014)"خودشان آموزش دهیم

 (Turula, 2010)"بپیوندید

 محبوبیت اخیر فن آوري هاي اجتماعی چندین استاد دانشگاه را برانگیخته است تا از  شبکه هاي اجتماعی آنالین

(OSN) این فن آوري داراي پتانسیل زیادي براي افزایش تجربه .فعالیت در فعالیت هاي آموزشی استفاده کنند-

  .(Suraya Hamid at al , 2015 ) باشدهاي آموزش و یادگیري می

انجام گرفته البته بدین صورت هاي اجتماعی بر یادگیري زبان تحقیقاتی در چندین کشور دنیا در مورد تاثیر شبکه

گیري هاي اجتماعی به تحقیقاتی در این رابطه انجام شود بلکه بعد از شکلنبوده که از آغاز پدید آمدن شبکه

-هایی از شبکهدر آغاز قرن بیست و یکم متخصصان علوم اجتماعی و علوم ارتباطات تعریفهاي اجتماعی شبکه

هاي اجتماعی و کارکردها آنها ارائه داده و متعاقبا متخصصین سایر علوم به بررسی هاي اجتماعی، فلسفه شبکه

مطالعاتی براي بررسی  2007ا ت 2005هاي بعد از لدر سا. اندها پرداختههاي اجتماعی و سایر پدیدهرابطۀ شبکه

 Siemens)2005زیمنس که مهمترین آنها عبارتند از . هاي اجتماعی انجام شدهرابطه یادگیري با شبکه

 Munoz and) 2009 ، تاونر(Ajjan and Hartshorne, 2008)  2008 ، آژان و هارتشورن(2005

Towner, 2009) 2009 ، هاوربک (Haverback, 2009) 2010 ، کایري و کاراك (Kayri and Cakir 

  .(Kert and Kert, 2010)  2010 کرت و کرت، (Jones et al, 2010)2010، جونز و همکاران  (2010

 " می توان از برایند این تعاریف تعریف زیر را ارائه داداز شبکه  اجتماعی تعاریف مختلفی ارائه شده است که 

شبکه هاي اجتماعی خدماتی مبتنی بر وب هستند که با هدف ایجاد یک جامعه بر روي اینترنت پدید آمده که 

افراد کاربران را قادر می سازند براي تعامل با یکدیگر تفاوت زمان ، موانع فرهنگی و جغرافیایی را حذف کنند و به 

عمومی در یک سیستم محدود لیست از کاربران  این امکان را می دهد که  ساخت یک پروفایل عمومی یا نیمه

                                                           
7. Prosumer  ترکیبی از تولیدکننده)Producer (کننده  و مصرف)Consumer ( استاست که توسط الوین تافلر ابداع شده. 

8 . Native Digital 
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فهرستی از نند توااز امکاناتی برخور دار است که کاربران میدیگري را که با آنها ارتباط دارند ارائه بدهند همچنین 

  . که توسط دیگران در سیستم ساخته شده است عرضه یا مخفی کنندرا ارتباطاتشان 

ط متخصصین علوم مختلف از نظر آموزشی و یادگیري مورد بررسی قرار هاي اجتماعی توسفضاي ارتباطی شبکه

هاي اجتماعی را براي آموزش زبان مورد بررسی قرار گروه از متخصصین در چندین کشور دنیا شبکه. گرفته است

ذکر  الزم به. هاي اجتماعی براي یادگیري استاند که نتایج این تحقیقات نیز موید مناسب بودن فضاي شبکهداده

زیرا فیسبوك به تنهایی . است بیشتر این مطالعات برروي یادگیري زبان در  شبکه اجتماعی فیسبوك انجام شده

 ,Edwards) جمعیت جهان از آن استفاده می کنند میلیارد کاربر داردکه به معنی است  یک سوم از 2.2بیش از 

2014).  

ي ساخت گرایی، رویکرد ارتباطی، و از همه مهمتر نظریههاي مختلف یادگیري از جمله در تحقیقات از نظریه

آنچه که در این تحقیقات نقطه ثقل بوده یادگیري زبان و عمدتا مهارتهاي . یادگیري ضمنی استفاده شده است

هاي اجتماعی را بیشتر در مرکز توجه قرار داده است گسترش روز افزون و زبانی بوده و آنچه اهمیت فضاي شبکه

تواند شرایط یادگیري هاي اجتماعی براي یادگیري بوده که این موارد میریع و امکانات زیاد شبکهدسترسی س

-به همین منظور در این پژوهش که با هدف یافتن امکانات و شیوه. مدوام و همیشگی را براي کاربران فراهم آورد

ر یک دهۀ گذشته در ارتباط با هاي تدریس موثر جدید براي یادگیري و آموزش زبان مطالعات انجام شده د

: هاي اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت تا جواب سوال اساسی این تحقیق که عبارت بود ازیادگیري زبان در شبکه

  . اجتماعی مشخص شودهاي تداوم یادگیري زبان در شبکهوضعیت 

اجتماعی، تداوم و همیشگی در هاي یادگیري، زبان، شبکه: براي مرور نظامند مطالعات انجام شده کلمات کلیدي

مقاله یافت شد که دست کم در  15موتور جستجوي گوگل و سایتهاي اشپیگل، سانس دایرکت جستجو شد که 

  .  بردارنده کلمه از کلمات کلید باشند

  :مبانی نظري 

افراد امکان خدمات مبتنی بر وب که به "  :را با این عنوان تعریف کردند  (SNSs)سایت هاي شبکه هاي اجتماعی

بیان یک لیست از کاربران دیگر با ) 2(ساخت یک پروفایل عمومی یا نیمه عمومی در یک سیستم محدود ) 1(

مشاهده و یا مخفی کردن فهرستی از ارتباطاتشان  و فهرست هایی که  که توسط دیگران ) 3(آنها ارتباط دارند و 

به سایت  از این ارتبتطات  ممکن است از سایتی طبیعت و نامگذاري.در سیستم ساخته شده است را می دهد

سایت هاي شبکه هاي اجتماعی وب سایت هایی با هدف ایجاد یک جامعه بر روي اینترنت   ." .دیگر فرق کند

 .هستند که کاربران آن را قادر به حذف تفاوت زمان، موانع فرهنگی و جغرافیایی براي تعامل با دیگران هستند

(Hosein Jafarkarimi, 2016)  

، وب را از یک 2.0در چند سال گذشته، تکامل برنامه هاي کاربردي اینترنت، به نام وب سایت اجتماعی و یا وب 

محل براي گفتن به یک مکان براي صحبت کردن تبدیل کرده است، که در آن بر  به اشتراك گذاري شرکت و 
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ه است که در آن ما می توانیم ارتباط برقرار وب به یک پلت فرم اجتماعی تبدیل شد. همکاري تاکید شده است

، مدیران و سازندگان دانش، prosumersدر وب ، همه ما،   .کنیم ، آزمایش کنیم ، ایجاد کنیم  و یا بگیریم

و راه هاي کار و یادگیري باز تعریف خواهیم  ما معانی به اشتراك بگذارید، دوباره دانش را میسازیم.خواهیم بود

  .کرد

شود، مبتنی بر کالس که آموزش رسمی می تواند با عنوان به طور مشخص از نهادي حمایت مالی میدر حالی 

به طور معمول درکالس درس و یا بسیار ساختارمند "، یادگیري غیررسمی ". درس، و بسیار ساختارمند است

. با اثرات آشکار در ارزیابی از همان یادگیریی«. نیست ، و کنترل یادگیري در درجه اول در دست یادگیرنده است

به شدت ساختارمند نیست، او اشاره می کند این بدان معنا نیست یادگیري "با این وجود، واقعیت آن است که 

نوعی دیگري از " غیررسمی که اصال داراي هیچ ساختاري نیست، یادگیري غیررسمی ساختار دارد، اما یک

یکتاتوري نیست، سازمان یافته یا مدیریت یافته توسط یک نفر نیست و مبتنی بر قوانین اول این که این د. ساختار

در عوض این ساختار باز است، غیر متمرکز، توزیع شده، پویا، و دموکراتیک است و باالتر از همه داراي . "نیست

وب سایت  ".ب مخالف استشبکه ها وجود داشته باشد، و با سلسله مرات" ویژگی هایی است که تنها می تواند در

و یا نسل دوم شبکه جهانی بر اساس یک فلسفه همکاري، تعامل اجتماعی و مشارکت به  2.0هاي اجتماعی، وب 

  .یک شبکه وب تبدیل شده است است

فلسفه زمینه وب ما را به یک فضاي بیکران می برد که در آن مامی توانیم  با هرچیز و یا هر کس که مابخواهیم  

فن آوري که بتواند آن را پشتیبانی  بدونما به دیدن، شنیدن و یا دانستن نیازمندیم ، اما این . برقرار کنیمارتباط 

ابزار شبکه هاي اجتماعی، مانند ویکی ها، وبالگ ها، شبکه هاي اجتماعی، داراي دو ویژگی . کند امکان پذیرنیست

آنها به دانش . هند و تعامل آنها را تقبل کنندآنها به کاربران اجازه کنترل شخصی می د خاص مشترك هستند

آموزان اجازه می دهند ارتباط ایجاد کنند،  انتخاب هاي فردي داشته باشند  و حوزه هاي دانش خود را تعریف 

  .کنند

ا ي زبان ارتباط برقرار میکنیم، به کمک زبان تفکر و استدالل مینماییم و با بیانی خالق، زبان رما عمدتاً به وسیله

حتی . ساعت خواب ما نیز به اندازهی ساعات بیداریمان تحت تاثیر زبان است. بر تن تخیل خود میپوشانیم

از این رو جاي تعجب نیست که منتقدان ادبی و فالسفه و . رؤیاهاي ما نیز به وسیلهی زبان منتقل میگردد

دهاند و صنعت کامپیوتر نیز، مهمترین روانشناسان رشد، همگی تجزیه و تحلیل زبان را سرآغاز کار خود قرار دا

ناشر،  نیومایر . (هدف خود را در دههی اخیر، تهیهی برنامهاي بر مبناي الگوهاي زبان بشري قرار داده است

) گفتار و نوشتار(و برونداد) شنیدن و خواندن(زبان نقش ارتباطی خود را به وسلیه مهارتهاي درونداد ). 1387:9

  ).528: 1371، .جولیا اس. (انجام میدهد
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  :پیشینه مرور

بر اساس مبانی نظري فیسبوك به (Muhammad Kamarul Kabilan et al 2010) کابیالن و همکاران 

ساینس در یکی از دانشگاه  2008در سال عنوان محیط یادگیري زبان و تئوري یادگیري در محیط فیسبوك 

(Sains)  به  با با ابزار پرسشنامه نفر از دانشجویان این دانشگاه را با روش تصادفی انتخاب کردند  و 300مالزي

آیا  -2هایی؟ کنند و به چه شیوههایی از فیسبوك میشجویان چه استفادهدان -1 :زیر پرداختندسی سواالتربر

دهند؟ اگر جواب مثبت دانشجویان فیسبوك را به عنوان محیط آنالین براي افزایش یادگیري زبان مد نظر قرار می

هاي هایی برایشان حائز اهمیت است؟ در کل این پژوهش سرفصل جدید یادگیري در شبکهاست چه جنبه

  .اجتماعی را پدید آورد

در یک مطالعه موردي تحت عنوان پلی  (Margarida Lucas and António Moreira) 2009در سال 

آموزان به استفاده از ابزار شبکه هاي اجتماعی را بررسی نگرش دانش میان یادگیري رسمی و یادگیري غیررسمی

آموزش و پرورش بود دانشجویان کسانی که دروه معلمی این پژوهش که بخشی از دوره دانشگاهی استادي . نمود

دانشجو معلمان چهار هفته زیر نظر یک استاد به صورت حضوري و آنالین فعالیت می کردند البته . گذرانندرا می

جلسات حضوري منحصر بود به یک جلسه در آغاز دوره و یک جلسه در پایان دوره در این مدت دانش معلمان 

ارائه بازخورد تئورهاي یادگیري نسبت به پردازش - هاي شناختی بدانش خود در مورد سیستم به تعمیق  -الف

توسعه یک برنامه براي  -هاي اجتماعی در تقویت تعامل دابزارهاي شبکه کشف  پتانسیل -ساختمان دانش ج

براي افزایش تعامل  -بر اساس ابزارهاي شبکه هاي اجتماع  - فعالیت کالسی  در چهارچوب (PDI)توسعه تعامل 

اهداف این تحقیق عبارت بود از در صورت امکان یکپارچه سازي ابزارهاي . هاي آموزشی؛ می پرداختنددر فعالیت

اجتماعی در باز کردن و توزیع محیط هاي یادگیري که بی قاعده نیستند همچنین ادغام تکنولوژي کامپیوتر شبکه

  . هاي تدریسبا روش

 اي ازمقاله هاي اجتماعی و ارزیابی تکنولوژي در یادگیري الکترونیکهاي شبکه، سایتکالودتکنولوژي  کاربرد

(Yueh-Min Huang et al, 2013) هاي جدید و تکنولوژي کالو که به شرح و تحلیل کاربرد و تاثیر فناوري

هاي شبکه نیاز پالتفرماي از امکانات مورد هاي اجتماع پرداخته و شبکهبه عنوان تکنولوژي زیر ساخت شبکه

اجتماعی براي آموزش الکترونیک سیار و خودآموز  را ترسیم نموده است و معیارهایی هر کدام از امکانات و 

هاي توان مبناي هر نوع اقدام براي یادگیري الکترونیک در شبکهاین تحقیق را می. است ها را تعریف نمودهویژگی

  .  اجتماعی فرض کرد

هاي اجتماعی در تدریس و هاي جهانی، چگونگی یکپارچگی فناوري اطالعات ارتباطات و شبکهشبکهموج سواري 

که به معرفی ابزارهاي (Adriana PRIZEL-KANIA, 2014) از  یادگیري زبان خارجی  تحقیقی است

کردن  صحبت هاي شفاهی زبان خارجی پرداخته که در چهارچوب پروژه تولید نرم افزارجدید براي تعامل تمرین

این پروژه توسط کمیسیون اروپایی آموزش مادامالعمر مبتنی بر فناوري اطالعات ارتباط با قابلیت . اندتولید شده

در این پژوهش ادرس منابع علمی اینترنتی براي توسعه . هاي شفاهی آنالین انجام شده استآموزش تکنیک
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سناریو براي آموزش زبان خارجی به زبن آموزان لهستانی مهارتهاي خواند و نوشتنی معرفی شده و در نهایت یک 

  . هاي اجتماعی ارائه داده استدر شبکه

هایی بوده که مسائلی را در زمینه یادگیري زبان در شبکه اجتماعی را معرفی که چهار تحقیق معرفی شده پژوهش

ی دیگري انجام شده که می توان به هاي اجتماعمتعاقب این تحقیقات، تحقیاتی مشابه در جاهاي دیگر و در شبکه

 Jannis)طرح زبان ارتباطی مخاطب در شبکه اجتماعی هنگام از بین رفتن زمینه از : نمونه هاي زیر اشاره کرد 

Androutsopoulos, 2014) هاي مختلف هاي اجتماعی از زبانهاي ارتباطی افراد در شبکهبه بررسی موقعیت

هاي شبکه اجتماعی رفتار زبانی در استفاده سایت. عدي آنها را پیگیري کرده استهاي ببپرداخته و بهبود ارتباط

که در میان  (María Teresa Ortego Antón et al, 2015)از  به عنوان ابزار آموزشی ارتباطی دانشگاهی

  .دانشجویان و دانش آموزان انجام شده اما بر رفتار دانش آموزان تمرکز شده

در میان دانش آموزان دبیرستانی بر استفاده صحیح از زبان تحقیقی است از  هاي فیسبوکی تاثیر استفاده از گروه 

(Hasan Karal et al, 2015)  نفري از دانش آموزان زیر نظر معلم ادبیات انجام شده که  30در جامعه امواري

هاي ط فیسبوك به آنها زبان تدریس شده و رفتارابتدا شیوه استفاده از فیسبوك را فرا گرفته  و سپس درمحی

  .زبانی آنها ارزیابی شده

 40هاي اجتماعی با حضور گلیسی براي آموزش مبتنی بر اینترنت از طریق شبکهان دروس ارتباط با زبانتوسعه 

مدلی آموزش مبتنی بر وب در این تحقیق  .انجام شد (Jirasak Saekhow, et al , 2015) دانش آموز توسط

هایی در آموز براي تقویت مهارتکه در چهار چوب آن بر جستوجوگري و تشویق دانش دانسته  آموزش تربیتی

در این تحقیق . شودتاکید میتفکر تحلیلی، ترکیب، قضاوت و خلق دانش با استفاده تکنولوژي مبتنی بر فناوري 

 . شده استقبل و بعد از تحقیق ارزیابی آنهار در مدت تحقیق رضایت  دانش آموزان عالوه بر ثبت فعالیت

قبرس  - هاي اجتماعی بر افزایش یادگیري زبان خارجی دانشجویان دانشگاه شرق نزدیک نیکوزیاتاثیر شبکه

انجام شده که  (Huseyin Bicen, et al, 2015) توسط نفر دانشجوي دوره کارشناسی 85با حضور  -شمالی

اجتماعی براي آموزش را نیز هاي اجتماعی معایب و کاستی شبکهیر گذار شبکهضمن بر شمردن نکات مثبت و تاث

 . آورده است

هاي فرهنگی فردي بر استفاده شخصی از تکنولوژي براي یادگیري زبان فراتر از کالس درس  تاثیر پشتیبانی ارزش

فردي خود آموزي  هايبه بررسی اثر مستیقم و تعدیل کننده حمایت ارزش(Chun Lai et al, 2016)از 

یادگیرنده در سه کشور مختلف پرداخته  661یادگیرندگان در استفاده از تکنولوژي براي یادگیري خارج از کالس 

  .است

ر بر آن داشته که به برسی درك برداشت   (Suraya Hamid et al, 2015)گسترش شبکه هاي اجتماعی   

هاي اجتماعی یادگیري بپردازند آنها در این پژوهش مزایاي شبکهآموزان از شبکه اجتماعی براي تدریس و دانش

هاي اجتماعی ترسیم نفر از دانشجویان کاربر شبکه 46هاي در آموزش عالی و محدودیت هاي آن را براسا یافته

 Matti)هاي اجتماعی پرداخته عالوه به تحقیق فوق که بررسی محدودیت هاي شبکه. اندنموده

M€antym€aki et al, 2016) هاي اجتماعی بوده در تحقیق که متغیر وابسته آن استفاده از شبکه همکاراند

نموده اند و عوامل هاي شبکه اجتماعی را بررسی هاي مثبت و منفی استفاده از سایتجنبه: در فیسبوك نیرنگ ها

ز به ابراز وجود بیان کرده اند هاي اجتماعی نیاز به تعلق و نیاموثر مدت استفاده را عالوه بر محتواي شبکه
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دانند که منجر به یادگیري خودآموز همچنین این عوامل را موثر بر تولید محتوي و اعتبار شبکه اجتماعی می

  . خواهند شد

ریزي رفتار عنوان تحقیقی مدل توسعه یافته براساس نظریه برنامه: هاي اجتماعینیت رفتار در معضالت شبکه

نفر از پاسخگویان عوامل  441که در این مدل با توجه به نظر  (Hosein Jafarkarimi, et al 2016)است از 

  . تاثیر گذار بر رفتارهاي اخالقی کاربران در شبکه اجتماعی ار ارائه داده است

تصویب فعالیت هاي مبتنی بر تصنع براي فناوري هاي اجتماعی در یادگیري زبان با استفاده از روش مطالعه 

در طول سه که با تکیه بر تئوري سازنده گرایی  (Antigoni Parmaxi et al, 2016)از  مبتنی بر طراحی پژوهش

سال آثار ساخته شده دانش آموزان را که در شبکه اجتماعی به اشتراك گذاشته را بررسی نموده همچنین رابطه 

در هاي اجتماعی را براي درك تعمیق یادگیري نظریه، ساخت و ساز مصنوع و فناوري شبکه جانبه ارتباطچند 

  . را بررسی نموده است9DBR چرخه 

 

 هاي دانشجویی و یادگیري زبان خارجی از طریق شبکه هاي اجتماعی آنالینفعالیتدر این مطالعه کمی با عنوان 

در  بگذارند یادگیرياهداف آموزشی تعامل، انگیزه، و  بر  ممکن است شبکه ها اجتماعیکه به بررسی تاثیر از 

   . پرداخته است نفري آزمایش و شاهد از دانشجویان ایرانی 20میان دو گروه      

  

  :مطالعه شناسی روش

 یا مند نظام مرور آن اجراي روش و ثانویه مطالعات نوع از مطالعه این هايداده آوري جمع روش و مطالعه نوع

 صورت به را خاص موضوع یک دربارة شده انجام هاي پژوهش مند، نظام مرورهاي .است بوده سیستماتیک

 اصول از اولیه، هاي پژوهش مانند مقاالت، مرور براي سنتی رویکرد برخالف و گذارندمی اختیار در مفید و مختصر

 به نیز ها آن انجام روش و بوده مند نظام کامالً ها آن رویکرد .کنندمی متابعت اي سختگیرانه و دقیق قواعد و

  ).1385 دیگران، و نژاد رجب .(است شده مشخص مند نظام مرور پروتکل در شده طراحی ازپیش .صورت

هاي اجتماعی یادگیري زبان در شبکه با مرتبطانگلیسی  مطالعات کلیۀ مطالعه این در :منابعجستجوي 

 – SinenceDirect)(الزیویر  -سایت هاي ساینس دایرکت در مورد  اندانجام شده 2000سال  بعد از که

Elsevir  و اسپرینگر(Springer)  ها به آنها و مقاالتی که در مقاالت یافت شده در این سایتجستجو شدند

  .نیز جستجو و مورد مطالعه قرار گرفتندارجاع داده شده بود 

 مطالعه عنوان مطالعه 184ها کلیدواژه براساس اولیه جستجوي در شده آوري جمع مطالعات ارزیابی

و  شده بررسی مطالعات، عناوین خروج و ورود معیارهاي براساس مرحله این در .شد آوري جمع

 مطالعۀ 3مطالعات،  کامل متن مطالعۀ با بعد، در مرحلۀ . شد داده تشخیص مرتبط سند 12

  . دیگر در متن مقاالت بیشترین ارجاع را داشتند مطالعه شده و به مقاالت اضافه شد

                                                           
9. design-based research  
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 هاي نامه از وارسی تعدادي سؤاالت تلفیق از خاصی نامۀ وارسی مطالعات، فیت کی ارزیابی براي

 بودند مطالعه عبارت نوع به بسته آن معیارهاي که شد تهیه سؤاالتی کردن اضافه با 1 موجود

 مطالعه، روایی ابزار و پایایی و گیري نمونه روش نمونه، حجم اهداف، با مطالعه نوع تناسب از

 تناسب گیري، در اندازه سوگیري کننده، مخدوش عوامل کنترل شاهدها، و موردها صحیح انتخاب

  .هگیري انداز دقت و مطالعه با تحلیل روش

 مطالعه  مطالعۀ یادشده،. شدند ارزیابی تیم اعضاي نفر دو  توسط نامه وارسی از استفاده با مطالعه

 تحلیلی و توصیفی هاي مطالعات، داده کیفیت ارزیابی در .بودند تحلیلی مطالعه مقطعی توصیفی

 تحلیلی بخش ارزیابی اي در مطالعه که صورتی در تا شدند ارزیابی جداگانه تحلیلی مطالعات

 هاي داده از استفاده بود، امکان قبول مورد آن توصیفی بخش اما نبود، کافی معیارهاي حائز

  . گردد فراهم آن توصیفی

 امکان بود، قبول مورد آن توصیفی بخش اما نبود، کافی معیارهاي حائز تحلیلی بخش ارزیابی در اي مطالعه

  .گردد فراهم آن توصیفی هاي داده از استفاده

  

   ): بررسی و بحث ( هایافته

سایت هاي شبکه هاي اجتماعی، کانال هاي ارتباطی جدید هستند مبناي همه پژوهش بررسی شده این بود که 

در دهه گذشته منجر  به توسعه آنها شده و  آنها را تبدیل به یک پدیده  web 2.0ظهور اینترنت و که  

 .اند و به پس زمینه رانده شده اندمتحول شده هاي ارتباطی سنتیکانال. اجتماعی کرده است

در    web 2.0امروزه، استفاده از فن آوري اطالعات باعث تغییرات در محیط یادگیري شده با افزایش محبوبیت 

زندگی ما، استفاده از ابزار هاي مختلف آموزشی و نیز استفاده گسترده از فناوري اطالعات فرصت ها و مزایاي 

زیادي را براي دانش آموزان فراهم کرده که این مزایا در محدوده وسیعی گسترش یافته است، به طوري که 

ان یافته هاي این مطالعه نش. دگی ما تبدیل شودیادگیري الکترونیکی موفق شده است که به یکی از نشانه هاي زن

دانش آموزان ذکر کرده اند . که شبکه هاي اجتماعی در یادگیري زبان هاي خارجی اثر مثبت دارند دهدمی

صحبت  از امکانات مورد استفاده  مختلف برايکه آنها از معلمان زبان خارجی حرفه اي پیروي کرده اند و 

به منظور کاهش مشکل درك خبرهایی  مندرج در و  انداستفاده کردهزبانی هاي کردن به منظور بهبود مهارت

از  یادگیري زبان خارجی بعد ازدانشجویان   با این همه . اندنمودهشبکه هاي اجتماعی از ترجمه خودکار استفاده 

ستند یعنی دانشجویان  در مورد برقراري ارتباط با زبان در ارتباط با دیگران  نگران هطریق شبکه هاي اجتماعی 

   (Uzunboylu, Bicen & Cavus, 2011). می کردند احساس اضطرابمقصد 

دست یافته اند، به طوري که آنها  ايویژه شبکه هاي اجتماعی به ویژه در میان جوانان و نوجوانان به محبوبیت 

در واقع، شبکه هاي اجتماعی . اندو خود نیز وارد آن شده اندکردها در زندگی روزمره خود وارد این شبکه ها ر

  . کانال ایده آل براي به اشتراك گذاشتن اطالعات و دانش به شیوه اي سریع، راحت و آسان است
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نتایج شبکه هاي اجتماعی در آموزش و پرورش دال بر مفید بودن  )2011(و همکاران  Espunyیافته هاي 

این تایید . هاي اجتماعی را تایید کردي آموزشی و یادگیري شبکهزمان را در زمینه جنبه تحقیقات پیش از آن

  . هاي اجتماعیبرابر بود با گشود باب جدید از مطالعات و توجه به شبکه

هاي اجتماعی ابتدا همان نگاه را به یادگیري در شبکه هاي باز شدن سرفصل جدید مطالعات یادگیري در شبکه

هاي اجتماعی براي یادگیري هایی از شبکهداشته که بعد از انجام مطالعاتی نگاه عوض شده و به جنبهاجتماعی 

هدایت کرده ت بتوانند آنرا مجهز به  هاي اجتماعی ویژه آموزشپرداخته شده که دنیاي فناوري را به سمت شبکه

    .چند حسی را فراهم آوردیادگیري سیار و مداوم  هایی بکنند کهقابلیت

ارتباط گرایی،  گرایی،هاي یادگیري از جمله یادگیري بر مبناي سازندهاز پژوهش بر مبناي یکی از نظریههر کدام 

هاي اجتماعی را براي آموزش و یادگیري بررسی نموده و هر کارکردگرایی، یادگیري در حد تسلط و غیره شبکه

هاي اجتماعی این شبکه مفید بودن فضاي شبکه کدام به نحوي ضمن بیان مشکالت یادگیري و آموزش در فضاي

فلسفه زمینه : اند از جمله آنها عبارتند ازهاي منحصر به فرد آن تأکید کردهرا براي آموزش تأیید کرده و بر جنبه

یک فضاي بیکران می برد که در آن ما میتوانیم  با هرچیز و یا هر کس که بخواهیم ارتباط برقرار  وب ما را به

ابزار . انسان به دیدن، شنیدن و یا دانستن نیازمند است، اما این بدون پشتیبانی فن آوري ممکن نیست. کنیم

: شبکه هاي اجتماعی، مانند ویکی ها، وبالگ ها، شبکه هاي اجتماعی، داراي دو ویژگی خاص و مشترك هستند

ها به دانش آموزان این شبکه. کرد آنها به کاربران اجازه کنترل شخصی میدهند و تعامل آنها را مقدور خواهند

هاي دانش خود را تعریف کنند در وب ، اجازه میدهند ارتباط ایجاد کنند، انتخابهاي فردي داشته باشند و حوزه

معانی را به اشتراك گذاشته  .)1980تافلر، (، مدیران و سازندگان دانش، خواهیم بود Prosumers10همه ما، 

 ,Lucas and Moreira)مساخته میشود و راهکارهاي یادگیري را باز تعریف میشودمیشوند، دوباره دانش را 

هستند و با موفقیت در واقعیت مجازي کار میکنند ما باید 11اگر دانشآموزان ما بومیان دنیاي دیجیتال  ".(2009

آموزش به جاي تالش براي دعوت آنها به کالس درس در جهان خودمان، آنها را در محیط طبیعی خودشان 

 ,Turula)"اگر نمیتوانید آنها را بزنید، به آنها بپیوندید "به گفته توروال . (Prizel & kania; 2014)"دهیم

2010) .  

 (Prosumer)اي با تعامل دنیاي واقعی دارد در دنیاي مجازي فرد تعامل در فضاي  مجازي تفاوتهاي عمده

نند تعامل مجازي پدیدهاي اجتماعی، زبان و هویت را تعامل در فضاي مجازي هما .مصرف کننده است-تولیدگر

بحث زبان بخشی "این تاثیري گذاري و تاثیر پذیري تا حدي بوده که بوردیو ادعا کرده . تحت تاثیر قرار می دهد

از تکنولوژي می باشد ، به عبارتی زبان وسیله اي است شبیه ارائه یک مقاله اکادمیک در آزمایشگاه زبان و شیوایی 

. "ان  مقاله خالصه اي است از تکنولوژي زبانشناسی که بیانگر موفقیت در تربیت تکنولوژي زبان یک نسل استزب

هاي تحقیق اسپونی و یافته. عصر ارتباط زبان و تکنولوژي را بیش از هر زمانی دیگر به هم وابسته کرده است

                                                           
10. Prosumer  ترکیبی از تولیدکننده)Producer (کننده  و مصرف)Consumer (است که توسط الوین تافلر ابداع شده است. 

11 . Native Digital 
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این نزدیکی را تایید کرده و به کارگیري شبکه هاي اجتماعی را در آموزش و پرورش بسیار ) 2011(همکاران 

فعال بودن نیز معتقدند ) 2014(پارماکسی و همکاران  .( Ortego Antona et al, 2015)مفید دانستهاند 

 ") 1980؛ 1993(میکنند که آنها از پاپرت نقل . فرد در شبکههاي اجتماعی منجر به یادگیري خواهد شد

این . "یادگیري  مؤثر  زمانی رخ میدهد که یادگیرندگان فعال، ساختن آثار عمومی و قابل مشاهده را تجربه کنند

این . آثار را به  اشتراك بگذارند و آنقدر آن را رد و بدل کنند تا بتوانند بهترین استراتژي را براي ساخت آن بیابند

مردم به ندرت "ک فرایند طبیعی از فعالیت هاي زندگی واقعی مورد استفاده قرار گیرد زیرا می تواند به عنوان ی

 .Parmaxi et al, 2014) ".در اولین تالش خود کاري را دقیق انجام می دهند

هاي اجتماعی به عنوان فضاي یادگیري آسان نیست ولی تایید  نظریه یادگیري قبول فضاي مجازي شبکه

و چندین تحقیق ما را در شرایطی قرار می ) 2006(و استفن داونز )  2005(رج زیمنسجوارتباطگرایی 

  .که گفته آلوین تافلر را قبول کنیم (Lucas et al ,2009)دهد

پژوهشی که در ترکیه براساس نظریه ارتباط گرایی و سازنده گرایی انجام شده و نتایج آن بهبود زبان ترکی را در 

به دانش آموزان در فرآیند یادگیري و یت شبکه اجتماعی پتانسیل داري معرفی کرده که پی داشته فیسبوك را سا

سایت هاي شبکه هاي اجتماعی مانند فیس  .کندافزایش ارتباط و همکاري بین دانش آموزان و معلم کمک می

و دانش آموزان را براي بهبود . بوك در حضور یک معلم می تواند براي اهداف آموزشی مورد استفاده قرار گیرد

شبکه هاي اجتماعی نقش معلمان را در محیط کالس درس چهره به . استفاده از زبان به طور موثر پشتیبانی کند

یابد و تعامل در یادگیري در این اساس، فرایند یادگیري مبتنی بر یادگیرنده ظهور میبر . دهدچهره  تغییر می

همچنین هفت نقش براي معلم محیط هاي یادگیري شبکه اي را به . شبکه هاي اجتماعی برجسته شده است

مدل  تقویت، گردآوري، یافتن روش و ساختن اجتماعی محور ، جمع آوري، فیلتر،: شرح زیر بیان کرده است

  (Hasan Karal et al, 2015). سازي، و حضور مداوم

 حاصل از شبکه اجتماعی با فضاي سازمان یافته را تناقض الزم استدر قدم اول براي آموزش در فضاي مجازي 

هاي یادگیري هاي اجتماعی انتظار آزادي و عدم محدودیت را دارد و در قدم دوم نظریهبرداریم زیرا فرد در شبکه

  (Piasecka et al, 2016 ).اي آموزش سازگار شده با فضاي مجازي را به کار بگیریمو روشه

که یادگیري را فرایند خلق گره ها و ارتباط هاي جدید . ها، نظریه ارتباط گرایی مجازي استیکی از این نظریه

تلقی میشود و یادگیري  در ارتباط گرایی دانش و شناخت توزیع شده در سطح شبکه اي از افراد و فناوري. میداند

نکته ظریف در این است که این تعریف یادگیري را حاصل . فرایند ارتباط، رشد و رهیابی این شبکه هاست

  )Antóna, 2014. (اندیادگیريها ها نمی داند، بلکه خود ارتباطارتباط
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ارائه داده تا بتوانند فضاي هاي شبکه اجتماعی اثر گذار را محققان آموزش و پرورش و فناوري مدلی از قابلیت

استفاده  12هاي اجتماعی را براي یادگیري سیار، خودآموز چند حسی مهیا نمایند این مدل از فناوري کالودشبکه

برنامه فناورانه مسئول فراهم آوردن نوعی خدمت است که یادگیرنده را تا  در فناوري کالود یادگیري. استنموده 

  .حصول یادگیري یاري دهد

  هاي خدمات یادگیري فناوري کالودویژگیمدل 

  

یابد یادگیرندگان بیشتر از همیشه بتوانند به مبناي این مدل این است که هر چه بیشتر تکنولوژي گسترش می

کند زیرا تکنولوژي کالود در طور خودآموز یادبگیرند براي مثتا یادگیري سیار یادگیرندگان را خودآموزتر می

باشد که این اطالعات به صورت مواد یادگیري، یادگیري معنی دار بون کوك معلم یعی میبرگیرنده اطالعات وس

این خدمات یادگیري آنی، هوشمند و یکپارچه هستند که یادگیرندگان را براي یادگیري بیشتر . کندفراهم می

یت مشابه زندگی خواهد ر موقعمتقاعد و یادگیرندگان را در محیط یادگیري وادرار به فعالیت، مشارکت و تمرین د

 (Yueh-Min Huang et al, 2013) .کرد

یادگیري ضمنی انجام شده ثابت کرده است که یادگیري زبان انگلیسی در فیسبوك امکان  اي که بر اساسمطالعه

-دلیل این است که فن آوري هایی زیرساخت و پشتیبان  از ویژگی هایی بر خوردارند که قادرند دانش. پذیر است

حتی هر چند اگرقصد اولیه  آنها از پیوستن به . هاي معنادار یادگیري زبان درگیر کنندآموزان را در فعالیت

                                                           
12. cloud computing   
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اگر فن آوري هاي مشابه به طور مناسب به عنوان بخشی از یک پروژه آموزشی برنامه . فیسبوك معاشرت باشد

انگلیسی در یک جامعه آنالین کاربرد خواهند ریزي شده باشند براي تسهیل و تولید موثر یادگیري معنی دار زبان 

  . (Muhammad Kamarul Kabilan, 2010). داشت

برا اساس یافته هاي این پژوهش به نظر می رسد زمانی که تکنیکهاي آموزشی جدید و روش هاي نوآورانه با هم 

درون گروهی افزایش خواهد پذیري ، خوآموزي، یادگیري مبتنی بر حل مسئله، کار مشترك ادغام شوند مسئولیت

هاي یادگیري که در آن ها  به شیوه غیر رسمی دانش ساخته و هاي اجتماعی از محیطیافت زیرا ابزار هاي شبکه

همچنین نگرش دانشجویان نشان می دهد که نتایج یادگیري . شود پشتیبانی می کنندبه اشتراك گذاشته می

اند به ه و اکتشاف از ابزارهاي شبکه هاي اجتماعی به دست آمدهغیررسمی و تعامالت غیررسمی که  با استفاد

ممکن است که استنباط کنیم که استفاده از ابزارهاي شبکه هاي . فعالیت یادگیري را حمایت خواهد کرد

اجتماعی به محو کردن خطوط بین تنظیمات رسمی و غیر رسمی کمک می کند و آنجا که  آموزش رسمی نتواند 

رسمی کردن  شیوه غیررسمی ممکن . آوري هاي نوظهور اجتماعی می توانند این شکاف را پر کنند موثر باشد فن

است هر گونه مزایاي یادگیري غیررسمی را از بین ببرد، در نتیجه می خواهیم  درك کنیم که چگونه می توان 

 Margarida) .وردابزار و فرآیندهاي مورد استفاده آموزش غیررسمی را به حمایت از آموزش رسمی درآ

Lucas, 2009).   

  

  :گیري نتیجه

 تغییرهایی که دستخوش یکی از پدیده در این میان .است آوردهپدید را اجتماعی تغییراتی  تالقی زبان و شبکه

با یادگیري را نیز هاي مرتبط این تغییرات به صورت سلسله مراتبی پدیده. است یادگیري و آموزش بوده شده

ي زبان به طور هاي ویژهبی تردید توانایی بدانیمزبان یک نظام ذهنی و انتزاعی اگر .  دستخوش تغییر کرده است

تغییر رفتار نسبتاً فرایند ) 1961(کیمبل اگر یادگیري را مطابق تعریف مشهور . شوندعمده از یادگیري حاصل می

 ف،یس(. بدانیم دهدرخ می 15)تجربه(تقویت شده  14ي تمرینکه در نتیجه13)وهرفتار بالق(پایدار در توان رفتاري 

هاي اجتماعی مطابق مطالعات به عمل آمده در چندین قسمت تغییراتی در آن پدید آورده شبکه. )22: 1387

هاي اجتماعی قبل از شبکه. از جمله تغییر در این فرایند تغییر البته خود تغییر درون بدون تغییر بوده است. است

هاي اجتماعی در فرایند آموزش غیر فرایند تغییر در آموزش رسمی و غیر رسمی جریان داشت اکنون شبکه

رسمی تاثیر بسزایی داشته و عالوه بر افزایش سهم یادگیري غیر رسمی این نوع یادگیري را تداوم بخشیده و 

آورنده یادگیري مداوم تاکید داشته و درصد ایجاد هاي پدید هاي اجتماعی بر مولفههاي زیر ساخت شبکهفناوري

در دنیاي واقعی براي افزایش یادگیري به . و یادگیر مادامالعمر هستند) یادگیري در هر جا( یادگیري سیار

                                                           
13. Behavioral Potentiality 
14 . practice 
15 . Experience 
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تحقیقات به عمل آمده براي بررسی یادگیري ضمنی در فضاي مجازي نشان داده . یادگیري ضمنی تکیه شده

هاي اجتماعی یادگیري را ي خود آموز و پیوند مطالب و نامتناهی بودن دانش در شبکههااست با توجه یادگیري

  . و این فرصت را براي کاربر فراهم کرده است به منابع دانش به صورت مستقیم دسترسی داشته باشدافزایش داده 

هاي اجتماعی بنا شبکهدر دنیاي واقعی ممکن است فرصت تعامل براي یادگیري زبان همیشه مقدور نباشد اما در 

-به حذف مرض جغرافیایی همیشه این فرصت براي یادگیرنده فراهم است که به صورت آنی با استفاده از رسانه

  . هاي چند حسی با افراد دیگري ارتباط برقرار کرده و تعامل آموزنده داشته باشد

است فعالیت یادگیرنده است بر اساس  آنچه بیش از هر چیز فرایند یادگیري یادگیرنده را دستخوش تغییر کرده

هاي دیگر از مولفه. شودمبانی نظري سازنده گرایی فعالیت یادگیرنده است که یادگیري معنادار را سبب می

هایش است در هاي اجتماعی براي ایجاد یادگیري مداوم فعالیت یادگیرنده و مسئول بودن او در قبال فعالیتشبکه

هاي اجتماعی باعث به وجودآمدن فرایند بازخورد هر گونه ساخت یادگیرنده در شبکه. هاي اجتماعیفضاي شبکه

  . معنادار را سرعت و تداوم خواهد بخشیدکه یادگیري . و ارزیابی و اصالح خواهد شد

هاي اجتماعی نکات مثبت متعدد ذکر شده که در همه تحقیقات به عمل آمده در کنار معدود نکات منفی شبکه

ها دهد کما اینکه از سالهاي اجتماعی را براي آموزش و یادگیري زبان موجه جلوه میذاري برروي شبکهسرمایه گ

قبل کشورهاي مترقی در امر اموزش این پروسه را شروع کرده و مطالعات ثانویه را براي ارزیابی تاثیرات آن به 

ت ثانویه متخصصین تعلیم و تربیت را بر نتایج مثبت مطالعا. عمل آورده و نتایج گزارش شده رضایت بخش بوده

آن داشته که پلی میان آموزش رسمی و آموزش غیر رسمی ایجاد کنند تا بتوانند بیشترین تاثیر را بر یادگیري 

عالوه بر افزایش نقش خودآموزي و یادگیري سیار . ببخشند غناغیر رسمی داشته باشند و این نوع یادگیري را 

هاي اجتماعی آموزش افراد بیشتر و بهبود عدالت آموزشی و حائز اهمیت یادگیري شبکهیکی دیگر از نکات مثبت 

یادبگیرند البته از تواند از دانشمندان طراز اول دنیا در سطح دنیاست به نوعی که افراد در اقصا نقاط جهان می

  . طرفی شکاف بی عدالتی آموزش نیز عمیق تر خواهد شد

هاي هایی که تکنولوژي کالود براي شبکههاي اجتماعی به دلیل ویژگیگیري شبکهفضاي باز و بدون محدویت یاد

ترویج تفکر  -3ها  آموزش همکالسی-2درگیر شدن یادگیرنده با محتواي  -1اجتماعی فراهم آورده است باعث 

 -7استادان بستري براي تعامل با فراهم کردن  - 6خود ارزیابی پیشرفت یادگیري  -  5خودآموزي  -4انتقادي 

  . شودمحیط یادگیري لذت بخش و تعاملی، میفراهم شدن 

هاي یادگیري مختص به آموزش و یادگیري در فضاي می توان از مطالعات انجام شده استنباط کرد که نظریه

هاي اجتماعی وجود ندارد و و آنچه که در فضاي آموزش آموخته می شود ضمنی بوده بنابراین الزم است شبکه

نهایت هاي اجتماعی در آموزش رسمی ین تعلیم و تربیت بر اینکه تمرکز کنند که از پتانسیل شبکهمتخصص

استفاده را داشته باشند زیرا اتحقیقات به عمل آمده که عمدتا در شبکه اجتماعی فیسبوك، توییتر و یوتیوب انجام 

ضور داشته میزان یادگیري افزایش چشم گیري ح شده بود نشان داده است هر گاه معلمی به عنوان آموزش دهنده و ناظر

همچنین حضور معلم در این . داشته  از دو نکته منفی یعنی خودنمایی و چشم چرانی به شدت کاسته شده است
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هاي اجتماعی ممانعت هدف در دنیاي نامتناهی اطالعات شبکههاي از خارج شدن یادگیرنده و پیگیري بیشبکه

هاي هاي اجتماعی با ذات شبکهرد کنترل بیش از حد و رسمی بودن آموزش در شبکهنباید فراموش ک. کرده است

اجتماعی ناسازگار بوده و موجب رنجش یادگیرنده از فضاي مجازي خواهد شد بنابرین باید ضمن نظارت بر 

هاي اجتماعی براي تداوم یادگیري مداوم در شبکه. هاي اجتماعی اولویت با خود کنترلی باشدیادگیرنده درشبکه

هاي هاي اجتماعی مشوقالزم است در آموزش رسمی و خارج از شبکه هاي تکنولوژیکعالوه بر وجود زیرساخت

  . عامل ایجاد کرد، خود ارزیابی، تخودآموزيبه یادگیري سیار، کردن یادگیرنده عالقه مند براي 

از ابراز خود سبب افزایش یادگیري زبان  هاي اجتماعی آزادي و عدم ترسبه اذعان کاربران مورد آزمایش شبکه

هاي اجتماعی در تعامالت دنیاي واقعی کاهش یافته اما شده است با این وجود اضطراب یادگیرندگان زبان درشبکه

هاي اجتماعی سبب افزایش اعتماد این نکته بیانگر این است که یادگیري مداوم در شبکه. کامال از بین نرفته است

  . هاي اجتماعی شده استایت تقویت درونی براي یادگیري بیشتر در شبکهبه نفس و در نه
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  یادگیري مداوم و جامعه یادگیري، راهبردي براي رشد و تحول هوش معنوي

  2زاده یوسف ناهید 1 زاده یوسف پروین

  

  

  چکیده

  

هوش معنوي بیانگر یک هوش ویژه است که بازتاب مجموعه بی همتایی از تجربه ها و ظرفیت هاي انسانی 

از معیارهاي .در دنیاي بیرونی عمل می کند است،که از منابع معنوي و روش هاي ویژه اي در جهت حل مسئله

هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط یادگیري  .مهم هر نوع هوش این است که باید در گستره عمر تغییر کند

براي دستیابی به این هدف از روش پژوهش تحلیلی  .مداوم و جامعه یادگیري با رشد و تحول هوش معنوي است

دست آمده از بررسی پیش فرض هاي معرفت شناختی در مورد هوش و یادگیري ه یافته هاي ب .بهره گرفته شد

تحول هوش معنوي می باشد،با این حال تکامل این فرآیند آغازگر  ،یادگیري مداوم به صورت فردينشان داد که 

این رو  از باید در بستر اجتماعی دنبال شود، از این رو یادگیري مداوم .سازه در متن اجتماع صورت می گیرد

براي تحقق چنین جامعه  .این سازه باشد صحیح تشکیل جامعه یادگیري، می تواند راهبردي براي رشد و تحول

صادي باید فراهم باشد که در ادامه ویژگی اي ویژگی هاي خاصی در ابعاد فردي،اجتماعی،فرهنگی،علمی و اقت

  .گرفتقرار  هاي جامعه یادگیري در بعد علمی و از منظر اسالمی مورد بررسی

  

   معنوي، یادگیري مداوم، جامعه یادگیري،رشد و تحولهوش  :کلمات کلیدي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
١

 yousefzadeh.parvin@gmail.com.دانشجوي دکترا فلسفه تعلیم و تربیت ،دانشگاه شهید باهنرکرمان -
  مشاورمدرسه -کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی - 2
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  مقدمه و بیان مساله

معنویت نوعی احساس و گرایش ذاتی به امور غیر مادي مانند علم و دانایی،خیر اخالقی،جمال و زیبایی،تقدیس و 

معنویت یک شیوه بودن و تجربه ) .1372هري،مط(پرستش است و وجهه تمایز انسان و موجودات دیگر است

کردن زندگی است که حاصل آگاهی از بعدي فراتر است و این آگاهی باعث می شود ارزش هاي به خصوصی در 

خدایاري (رابطه با خود،دیگران،طبیعت،زندگی وهرچیز دیگري که غایی دانسته می شود،وارد زندگی انسان شود

به موضوعات معنوي، موجب شده است که سازمان بهداشت جهانی، انسان را توجه و میل جهانی ). 1381فرد،

معرفی کند، و بعد معنوي را نیز در رشد و تکامل 1موجودي با چهار بعد مکمل جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوي

ي نهایی ؛از آنجا که معنویت درقلمرو دغدغه ها)1391؛ به نقل از هدایتی و زریباف22000وست،(انسان مهم بداند

انسان قرار دارد و هر انسانی دغدغه نهایی دارد همه انسانها معنوي اند، با این همه از دغدغه نهایی می توان 

برداشت هاي گوناگونی کرد،و هر انسانی در طول زندگی خویش به گونه اي به اغناي این بعد می پردازد، از این 

نگرش است و نیازمند حداکثر تجربه هاي انسانی  رو معنویت خودش به تنهایی یک زمینه رشد است؛ یک

  ).1385؛ به نقل از صمدي31983فاررو،(است

آن دسته از مشاهدات و  - 4هوش معنوي -آنچه موجب شده تا سازه معنویت به عنوان هوش مفهوم سازي شود

یجان و رفتار که یافته هاي علمیِ بیان کننده این واقعیت می باشد که کاربست الگوهاي ویژه اي از افکار، ه

معموال زیر مفهوم دین و معنویت به آن پرداخته می شود در زندگی روزمره می تواند موجب افزایش سازگاري و 

 92004؛دالمن20038؛وانس و کاسل7،2002، کندي و همکاران2001 6و هایت  5آنان داراجاه(بهزیستی انسان شود

ن کنش سازگارانه،حاصل عملکردذهنی باز و متفکرانه است، بخش زیادي از ای). 1392به نقل از سهرابی و ناصري

که وقتی با ناشناخته ها و وقایع پیش بینی نشده مواجه می شود، با تفکر عمیق در موضوعات وجودي و پاسخ به 

وجستجوي معنا و منشاء زندگی و درك واقعی آنها، ) مثل مرگ و زندگی پس از آن(سواالتی مرتبط با امور غایی

ن گاهی اوقات دشوار زندگی، معنا و مفهومی عمیق می بخشد و آن را ارزشمند می کند؛بنابراین این به جریا

هوش وراي مسائل قراردادي روانشناسی است و حتی می توان آن را در درمان بسیاري از مشکالت جامعه امروز 

ربرد آن با چالش هایی ؛ با این وجود مفهوم سازي هوش معنوي و کا)2004زوهر و مارشال، (استفاده کرد

  .آنها اشاره می شودمهمترین روبروست،که پرداختن به همه آنها از حوزه این مطالعه خارج است،و تنها به یکی از 

مثل هر بخشی از دانش سطوح پیشرفتگی و تحول در بینش و توانایی هاي معنوي در بین افراد بسیار متفاوت 

حسب عالقه ها و توانایی هایشان در پردازش،به کار گیري و ارتباط با است؛ منطقی به نظر می رسد که افراد بر 

معنویت امري همگانی است و مانند هیجان ).10،2000نوبل(اطالعات مربوط به معنویت متفاوت خواهند بود

                                                 
1
 - biopsychosocio spiritual 

2 - Vest 
3
 - Farrow 

4 - Spiritual Intelligence 
5 - Anandarajah 
6 - Hight 
7 -Kenneky 
8
 -Vanness &Kasl 

9
 -Daaleman 

10
 -Noble 
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 درجات و جلوه هاي مختلفی دارد،ممکن است هوشیار یا ناهوشیار؛رشدیافته یا غیر رشد یافته،سالم یا بیمارگونه،

از این رو ماهیت اطالعات معنوي که افراد انتخاب می ).2002 1وگان(ساده یا پیچیده و مفید یا خطرناك باشد

هوش معنوي مستلزم بررسی و تامل بیشتري است؛بطوریکه  کاربردکنند و به آنها دست می یابند در ارتباط با 

هوش معنوي متفاوت باشد و این احتمال  دکاربرممکن است بسته به فعالیت هاي انتخابی مذهبی یا معنوي فرد،

در این )1392به نقل از ناصري و سهرابی، 2003ادوارز،(وجود دارد که هوش معنوي نادرست به کار گرفته شود

،از صورت کاربرد آن نه تنها به حل مسئله نمی انجامد بلکه باعث می شود مشکالت مربوط به مسئله افزایش یابد

  .شد و تحول صحیح این سازه، توجه شوداین رو ضرورت دارد، به ر

هوش معنوي یک ترکیب ساده از هوش و معنویت نیست، بلکه از آمیختن توانایی ها و عالیق معنوي، ویژگی 

هاي شخصیتی و توانایی هاي شناختی ویژه به دست می آید و به گستردگی درك انسان وابسته است، رشد هوش 

اه است تا پایه جدیدي را براي انگیزه ها و اهدافی که سرانجام رفتار را معنوي مستلزم تغییر در ادراك و دیدگ

، براي رشد و )29: 1382سیف،("هر تغییر پایداري حاصل یادگیري است"شکل می دهند ایجاد کند،از آنجا که 

  .هستند 2تحول مداوم هوش معنوي در تمام گستره زندگی، افراد نیازمند به یادگیري مداوم 

یتی است که همه سطوح و مراحل سنی را در برمی گیرد و در پی آن است وم، داراي کلّیادگیري مدا

بالقوه یک محیط یادگیري  بیانگر آن است که هر محیطی، ازمیان بردارد،ومرزهاي تصنعی یادگیري را از تا

یعنی فهم شخص تعیین می کند،  یادگیري مداوم، رشدي است که جهت آن را خود،)1373ابراهیم زاده ، (است

جمیع فرصت که باعث می شود فرد از )1372فرجامی،(خویش و جهان و کسب مهارت ها و توانایی هاي جدید

محدود به  هاي»بودن«یک فرآینداز وضعی به وضع دیگرواز در طیهاي فراهم آمده در سراسرعمراستفاده کند و 

تنها  ؛خودآموزي در طول زندگی است یادگیري و - خوداتکایی،یادگیري مداوم .،رشدیابدهاي نامحدود» شدن«

  ).1375دلور،(سرمایه گذاري بر روي خود است، همین ثروت واقعی که فرد از کف نخواهد داد

یادگیري مداوم از جنبه فردي و اجتماعی می تواند مد نظر قرار گیرد اگر یادگیري مداوم در بستر اجتماعی 

امعه گروهی از مردم هستند که براي رسیدن به هدف شکل می گیرد،ج 3قرار گیرد، مفهوم جامعه یادگیري

و یادگیري صفت جامعه اي است که افرادآن )1379دهخدا،(مخصوص تحت قواعد معین گردهم جمع می شوند

اما هدف اساسی که از همواره در حال یاد دادن و یادگرفتن در یک پیوستار زمانی از گذشته تا آینده هستند، 

و به . برحسب اولویت هاي جامعه و نوع توسعه اي که دنبال می کنند متفاوت است  ددنبال کردن یادگیري دارن

کریمی،نصر و (مطرح شده است توسط پژوهشگران تاکنون همین علت، مدل هاي متفاوتی از جامعه یادگیري 

  ).1392شریف،

ویدادها و تجربه هاي تاکنون پژوهشگران پرورش خودآگاهی، برخوردار بودن از آگاهیِ هوشیار باال در مورد ر

همراه با گشودگی و توانایی زیاد براي براي فهم عمیق ) 5،2000؛زوهر و مارشال4،2001سیسک و تورنس(زندگی

، را از عواملی دانسته اند که موجب رشد هوش )6،2002واگن(دیدگاه هاي متفاوت، حتی انجام اعمال معنوي 

                                                 
1 -Vaughan 
٢-- life-long learning  
3 - learning socity 
4
 -Sisk &Torrance 

5
 - Zohar & Marshall 

6
 - Vaughan 
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هوش شمرده می شود ممکن است در فرهنگ دیگر پدیده اي  معنوي می شود،با عنایت به اینکه آنچه در فرهنگی

؛ )2000زوهر و مارشال،(غیر هوشی دانسته شود، هوش معنوي به نسبت زیادي متاثر از فرهنگ جامعه می باشد 

به نظر می رسد اگر یادگیري مداوم در بستر اجتماعی قرار گیرد و نوعی جامعه یادگیري شکل گیرد، می تواند لذا 

باشد که تا کنون در هیچ پژوهشی مورد مطالعه قرار  هوش معنويجدید براي رشد و تحول صحیح راهبردي 

  .نگرفته است

به این .هدف مقاله حاضر بررسی رابطه جامعه یادگیري با رشد و تحول هوش معنوي از منظر اسالم می باشدلذا 

  :منظورسؤاالت زیر مطرح شد

  ادگیري بر چه پیش فرض معرفت شناختی استوار است؟ارتباط رشد و تحول هوش معنوي با جامعه ی -1

 چیست؟از منظر اسالمی راهکارهاي تحقق جامعه یادگیري، با هدف رشد وتحول هوش معنوي  -2

  روش

کتابخانه  منابعو از  تحلیلی -توصیفی روش از اول سوال به پاسخ در خویش هاي پرسش با متناسب پژوهش این

  .اي بهره می جوید

  یافته ها 

است که هوش  از بررسی تعریف صاحب نظرانی همچون گاردنر، هیلگارد،و وکسلر از هوش برمی آید آنآنچه 

شامل توانایی فهمیدن، به کاربردن ماهرانه دانش، نتیجه را مورد استفاده قرار دادن و محیط شخص را زیر نفوذ 

م حوزه دانش انتخاب شوند انواع بسته به اینکه اطالعات پایه از کدا.)1382سیف،(خود درآوردن تعریف می شود

و هوش ) EQ(هوش هیجانی) IQ(متفاوتی از هوش تعریف شده است که در سه دسته کلی هوش شناختی

هوش معنوي بیانگر یک هوش ویژه است که بازتاب بی همتایی از تجربه ها و ظرفیت .قرار می گیرد) SQ(معنوي

ی عمل می کندو اي در جهت حل مسئله در دنیاي بیرون هاي انسانی است که از منابع معنوي و روش هاي ویژه

  .در چارچوب آن عمل می کند) EQ(و ) IQ(بافت و زمینه اي را به وجود می آورد که هوش هاي دیگر ما

معنویت یک فردو توانایی ها، ظرفیت ها،عالیق و منابع وابسته به آن، ابزارهاي اصلی را براي کاربرد انطباقی 

چه در وهله اول در بررسی تعاریف ارائه شده از مفهوم هوش معنوي آشکار نآ.ی کنندهوش معنوي فراهم م

است،تاکید صاحب نظران این حوزه بر کنش انطباقی هوش معنوي در زندگی روزمره می باشد،بخش زیادي از این 

حاصل زندگی  کنش سازگارانه در نتیجه پاسخ به سؤاالت وجودي و یافتن معناو هدف در فعالیت هاو رویدادهاي

،در واقع داشتن معنا و هدف در زندگی وجه مشترك اکثر این تعاریف می باشد و به نظر می رسد اصلی می شود

  .ترین ویژگی هوش معنوي نیز هست

زندگی تحت هر شرایطی معنا دار : پایه هاي نظري و فلسفی این رویکرد بر سه اصل اساسی مبتنی است

عنا دارندو در تمام شرایط آزادي دارند تا اراده معطوف به معنا را به کاراندازند و است،انسان ها اراده معطوف به م

هوش معنوي به واسطه جستجو براي یافتن معناي نهفته در موقعیت ها، طرح .)2002سجالي، (معنا را پیدا کنند

از این رو ) 2000،ازوهر و مارشال(پرسش هاي چرا و جستجوي پیوندهاي بین حوادث ، گسترش پیدا می کند

ایجاد خودآگاهی و عالقه نسبت به جستجوي موضوعات وجودي ،بازبودن به تجربه ها و پرسشگري و ارج نهادن به 

دارا بودن ذهن جستجوگرِ  در این فرآیند فعال و روان. فرآیند بی پایان جستجو از عوامل رشد هوش معنوي است

 –مهارت تمرکز بر یادگیري عمیق  -داشتن سواد اطالعاتی -آمیخته با عشق به یادگیري،کنجکاوي و روح نقادانه
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درك نیازهاي فردي که شخص را به سوي یادگیري سوق می دهدو مهارت هاي بین فردي اثربخش که یادگیرنده 

کندي و (ویژگی هاي یادگیري مادام العمر هستند از را قادر به تعامل و ارتباط با دیگران می کند

ن ابزارهاي کسب معرفت به کار گرفته می شوند و به این ترتیب هوش معنوي با به عنوا و،)1994همکاران

  .مداوم ارتباط می یابد يیادگیر

این روش کسب معرفت در دیدگاه هاي تجربه گرایان قرار می گیرد،از دیدگاه آنان دانش ما از جهان از مجموعه 

نها عمل کنیم؛و یادگیري فرآیندي است که طی الگوهایی تشکیل می شود که توانسته ایم پدیدار سازیم و روي آ

آن دانش تولید می شود،این فرآیند هنگام مواجهه با یک الگوي جدید شروع می شودو در طول شناسایی و پاسخ 

که دورترین مرز را براي یادگیري فزآینده هوش در اینجا یک خصیصه فردي است .می یابدگویی مؤثر به آن ادامه 

  ).1392به نقل از مشایخ،1996،برونر(تعیین می کند

آموزش و یادگیري مداوم خواه از منظر فردي یا در قلمرو زندگی اجتماعی، وابستگی زیادي به ایدئولوژي 

به عنوان .حاکم بر جامعه نیز دارد،بطوریکه حتی نوع روابط اجتماعی افراد نیز تا اندازه اي متاثر از آن می باشد

السیک،پیشرفت انسانها به ابتکارات افراد در فضاي اجتماعی،سیاسی،اقتصادي و مثال،در ایدئولوژي لیبرالیسم ک

تربیتی اي که بر رقابت تاکید می کند وابسته است،کودکی که در این محیط تربیت می شود،یادمی گیرد که 

به  مثال یاد می گیرد که مهم و مطلوب است که علیه همگنان خویش.فردي است با حقوق و مسئولیت هاي معین

برنده و بازنده .رقابت و پیروزي بر حسب معیارهاي شخصی و فردي تعریف می شوند.رقابت بپردازد و پیروز شود

الزم و ملزومند و برنده شدن امر مهمی است،بر این اساس ارزش رقابت به گونه اي ارائه می شود که از نظر 

همین امر برفرآیند معنا یابی افراد در  )220،ص1389گوتک،(اجتماعی مفید و از لحاظ فردي موفقیت آمیز است

هوش معنوي به عنوان یک ویژگی آشکار جهانی  مشاهده می شودبا آنکه رواین  از.طول زندگی اثرگذار خواهد بود

وجود دارد،معنا و نحوه به کارگیري آن در بافت  معنوي -  دیده می شود که بطور بالقوه در همه گروه هاي مذهبی

زیرا بخش زیادي از فرآیند معنا یابی در زندگی تحت تاثیر .متفاوت است ،ي مختلفمعنو –هاي مذهبی 

در این هنگام کسب معرفت الزم براي رشد هوش معنوي به دیدگاه .ایدئولوژي حاکم بر گروه قرار می گیرد

  .فرهنگ گرایان نزدیک می شود

، در نتیجه هرفردي با می دانندازي فرآیند آشنا شدن با زندگی گروه و معنا س را فرهنگ گرایان یادگیري

از این منظر هوش مانند دانش در میان گروه .توجه به اصالت عمل روزانه براي خود، نقشی پویا قائل می شود

توزیع شده است و با ابزارها و سمبل هایی در ارتباط است که به وسیله گروه ایجاد شده و به کار گرفته می 

یه براي رشد و یادگیري جستجوي هویت است که به صورت یک گرایش طبیعی در در این رویکرد انگیزه اول.شود

دانش حاصل آفرینش جمعی یک .کودك براي تقلید از بزرگترها متجلی می شود ومی تواند همچنان ادامه یابد

حیط هم گروه خود را با محیط تطبیق می دهد و هم بر م،گروه اجتماعی است که بر اثر تعامل در زندگی روزمره 

ترتیب رشد هوش معنوي با پرسیدن  این به).1392به نقل از مشایخ،فولیکه (اثر گذاشته باعث تغییر آن می شود

ادامه می دهد،از این  اجتماعسواالت عمیق وجودي و معنا یابی در زندگی آغاز می شود و مسیرتحول خود را در 

،البته این جامعه یک جامعه یادگیري نیاز استرو براي اینکه این تحول در مسیر صحیحی قرار بگیرد، تشکیل 

یادگیري باید خصوصیات ویژه اي داشته باشدکه پرداختن به همه آنها در این نوشتار مقدور نیست و تنها به یکی 

  .از آنها اشاره می شود

ال اول اینکه یادگیري فرآیندي فع:آنچه موجب ظهور جامعه یادگیري می شود بر دو محور اصلی استوار است
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. است که توسط یادگیرنده هدایت می شود و خودانگیزشی، خودمختاري و اعتماد به نفس از اجزاي بارز آن است

دوم یادگیري مداوم شامل یادگیري رسمی، غیر رسمی و اتفاقی است؛ که در  )1356. پتروفسکی، آرتور و دیگران(

تاکید بر طول  .سراسر دوران زندگی بر سه پایه طول زندگی،عرض زندگی و انگیزش براي یادگیري قرار دارد

زندگی به معنی آن است که یادگیري از دوره پیش دبستانی تا آموزش عالی و آموزش بزرگساالن ادامه 

منظور از اینکه یادگیري در عرض زندگی روي می دهد آن است که یادگیري نه تنها در مدرسه و دانشگاه، .دارد

بلکه در بسیاري از مکانهاي گوناگون روي داده تمام شکل ها و انواع آموزش، بخشی از یک مسیر یادگیري واحد 

ریک انگیزش فرد براي درگیر شدن در محسوب می شود، افزون بر این، اساس مفهوم یادگیري مادام العمر با تح

   ).2000اسکواتز و اسلوي (یادگیري، در هم آمیخته است

براي درك مفهوم یادگیري مادام العمرِمورد نظر در ایده جامعه یادگیري باید به این سؤال پاسخ داد که چرا 

پاسخ به این سؤال  عه فراهم کند؟افراد باید یاد بگیرند؟ و چرا جامعه باید فرصت هاي یادگیري را براي افراد جام

ها مستلزم توجه به نتایج یا پیامد هاي یادگیري است، زیرا تاکید بر هرکدام از نتایج،خط مشی ها،فعالیت ها و 

روش هایی را که هرجامعه براي توسعه فرصت هاي یادگیري به کار می گیرد، تحت تاثیر قرار می دهد و به سوي 

وهی از پژوهشگران هدف از تشکیل جامعه یادگیري را توسعه فردي می دانند و گر.هدفی ویژه هدایت می کند

گروهی بر توسعه اجتماعی تاکید دارند و گروه دیگر توسعه اقتصادي را مهم تر می دانند و گروهی هرسه مورد را 

نش نیاز داریم تا اکنون ما به یک چشم انداز و دستور العمل گسترده تر،حتی وسیع تر از دا.مدنظر قرار داده اند

هوشیاري ما درباره جهان متفاوت شود، ما به دیدگاهی از جامعه یادگیري نیاز داریم که درك انسانی تري از 

یادگیري داشته باشد، جامعه یادگیري با اولویت هاي جدید و عالیق جدید؛جایی که موضوع انسان مهمترین منبع 

از این رو به آموزشی و یادگیري نیاز داریم که هدف ).1392ریمی به نقل از ک 2008جارویس(آن باشد نه ابزار آن

اصلی آن رشد و تعالی خود انسان باشد،و او را به یک خودآگاهی عمیق از خودش و ماهیت جهانی که در آن 

  .زندگی می کند،برساند

براي تحقق چنین جامعه اي که موجب رشد و تحول هوش معنوي اعضاي آن شود باید به موضوع 

فرایادگیري به تسلط یادگیرندگان بر آنچه در حال یادگیري اش  توجه ویژه اي مبذول داشت، 1ایادگیريفر

... هستند گفته می شود،فرایادگیري شامل آگاهی از هدف ها، عواطف، روابط اجتماعی و بافت یادگیري است 

یا فراشناخت » تفکر درباره تفکر«فرآیندهاي اجتماعی و هیجان یا عاطفه مورد اشاره در اینجا گسترده تر از 

از این رو وارد حیطه هاي عمیق شناخت انسان از خود و جهان پیرامون می شود و او را وادار .)1382سیف،(است

یادگیري چگونه ،بنابراین او باید از میان زندگی اش می کند وجوديبه پرسشگري عمیق در مورد مسائل 

یادگیري چگونه با دیگران ) انجام دادن(ستن،یادگیري چگونه به کار ب)دانستن(آموختن

به نسبت زیادي با هوش  به دنبال چگونه بودن باشد که)1996،دلور( ویادگیري چگونه بودن)همزیستی(زیستن

 ،یادگیري چگونه بودن.معنوي ارتباط پیدا می کند و انواع دیگر یادگیري را نیز تحت الشعاع خود قرار می دهد

که هم حدود به شدن هاي نامحدود هدایت می کند،که در گستره عمر ادامه می یابد انسان را از بودن هاي م

  .موجبات رشد و تحول هوش معنوي را فراهم می کند نتیجه کاربست هوش معنوي است و هم

می براي پاسخ به سوال دوم این پژوهش ابتدا تعریف معنویت و هوش معنوي از منظر اسالمی مورد نظر قرار 
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معنویت در جهان معاصر طیفی بسیار وسیع را دربرمی گیرد، که در یک سوي آن متفکران دینی قرار مفهوم .گیرد

دارند، که معتقدند معنویت تنها در چارچوب گفتمان دینی و تنها در ادیان آسمانی معنا پیدا می کند؛در این 

به معنویت انسان و اینکه در او پرتو  معنویت بدون ایمان به خدا،بدون ایمان به مبداء و معاد،بدون ایمان"رویکرد 

در سوي دیگر این طیف متفکران سکوالر ) 17: 1365مطهري،("غیرمادي حاکم و مؤثر است امکان پذیر نیست

قرار دارند،که معنویت را نیاز عاطفی و روانشناختی انسان تلقی می کنند و الزامی در هویت بخشی دینی به آن 

معنا بخشی معنویت، با اتصال به درون انسان یا ارتباط عمیق با طبیعت و هستی  نمی بینند، در این جریان فکري

هوش معنوي جستجو و درك معناي زندگی، توانایی  .)1391، به نقل از باغگلی 12008بست(محقق می شود

رابی و سه(استفاده از منابع معنوي براي حل مسائل،انجام رفتار دینی و سازگاري موثرباخود،محیط و خداوند است

  ).1392ناصري،

در اسالم ایمان و باور به معنویت باید برپایه علمی و معقول شکل گیرد،و ارزش گذاري رفتار انسان ها برمعیار علم 

و عقل است و همینطور ایمان و باور تنها در صورتی نجات بخش و باعث سعادت و در عین حال موجب آرامش 

به این ترتیب مرز میان معنویت بر پایه علم .قلی و علمی تشکیل دهدخواهد بود که شالوده آن را اصول مسلم ع

معنویت در صورتی علمی است .وعقل از یک سو، ومعنویت برپایه احساسات واهی از سوي دیگر مشخص می شود

که در وراي آن باوري حقیقی وجود داشته باشد و شخص به یک امرواقعی اعتقاد داشته باشد و چنین باوري را 

و همچنین بتواند اطالعات معنوي را پردازش کند و در زندگی از آن براي حل )1395آهنگران،(ایید کندعقل ت

  .مسائلش استفاده نماید

صیرورت با سیر در این است که سیر به معناي تفاوت .قرآن کریم از سیر انسان به صیرورت یادکرده است 

اما صیرورت یعنی تحول و شدن و از نوعی به نوع دیگر .و آسمانی،وجود دارد حرکت است که در همه اجرام زمینی

دوخطر عمده اي که در این مسیر انسان را تهدید می کند یکی .و از مرحله اي به مرحله دیگر تکامل یافتن

را نشان و دیگري حیوان شدن و زمینی اندیشیدن است،از این رو قرآن کریم هم صراط ... منحرف دیدن سبیل ا

برخی رونده ها این راه را با .نیت انسان را تفسیر نموده او را باگوهر ابدي خویش آشنا می سازدمی دهد و هم انسا

ندان است،و معلم و دانش و ادراکات حصولی می شناسند و آن را می پیمایند،پس حرکت آنها محصول آثار دانش

ي انوارند و نه اپیمایند،از این رو دار برخی روندگان سالکانی هستند که این راه را بادل می بینند و آن را باجان می

حق برخی از ظرفیت کامل برخوردارند،آنان اگر دانشمند باشند فهمیده اند و پخته  هبنابراین براي پیمودن را.آثار

افزون بر توان علمی و عملی،اقدام می نمایند و نه  ،یعنی نه در محدوده خود.واگر عارف باشند یافته اند و سوخته

   ؛)1391جوادي آملی،(اك و استعداد دیگران سخنی می گویندبرخالف ادر

اسالم تنها دینی است که صراحتاً آیین خود را بر پایه اجتماع قرار داده است و روح اجتماع را در تمامی احکام 

هدف اصلی دین الهی در،دو ) به نقل از عالمه طباطبایی  26:  1388علوي ، (و مقررات خود تنفیذ نموده است 

در چنین جامعه اي .تأمین حیات حقیقی و فراحیوانی، تضمین جامعه سالم انسانی: لب کلی خالصه می شود مط

همه تاکید .انسان نیازمند تعالیم فرهنگی است که بتواند همه خواسته هاي علمی و عملی او را پاسخگو باشد

براي تامین و تضمین تعالی جامعه اسالم براي کسب علوم و فنون و تحریض مسلمانان به تحصیل دانش و فرهنگ 

مبتی برعلم و معنویت در اسالم بر خالف معنویت فردگرایانه عصر جدید، ).1391جوادي آملی ، (انسانی است
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در این راه انسانهایی هستند که می توانند  .و علم آموزي بستر رشد هوش معنوي را فراهم می کندعقالنیت است،

حال .ن رو ظهور جامعه یادگیري با هدف رشد و تحول هوش معنوي ممکن استراهنمایان این طریق باشند،از ای

باید دانست جامعه یادگیري چه ویژگی هایی در ابعاد اجتماعی، فردي، علمی، فرهنگی و اقتصادي باید داشته 

عه در این نوشتار ویژگی هاي جام.باشد تا زمینه رشد و تحول هوش معنوي مورد نظر در اسالم را فراهم آورد

  .یادگیري از بعد علمی مورد بررسی قرار می گیرد

اصول (و خداوند جویندگان علم را دوست دارد در فرهنگ اسالمی طلب علم برهرمسلمانی واجب است،

نهج (دانشمند و دانش اندوز و در غیر این دو خیري نیست:پیامبر می فرمایندمردم دوگروهند ).1/35کافی،ش 

با ویژگی هاي زیر  رافرصت هاي یادگیري در فرهنگ اسالمی ) 1393(صروشریفکریمی،ن) 3145الفصاحه،حدیث 

دانش را بجویید :بدون محدودیت در مکان -از گهواره تا گور دانش بجو:بدون محدودیت در زمان: برشمرده اند

 دانش را در هر شرایطی:بدون محدودیت در شرایط)1/8محجه البیضاء(حتی اگر قرار باشد به چین سفر کنید

حکمت گمشده مومن است و به جستجوي آن در :بدون محدودیت در منبع و مرجع).2/8محجه البیضاء(بجویید 

حکمت گمشده مومن است حکمت را :بدون محدودیت در ارائه دهنده)8منیه المرید،ص(هرکجا باشد می پردازد

کسی که راهی را به :روشبدون محدودیت در شیوه و )80نهج البالغه حکمت (فراگیرید هرچند از منافق باشد

انسانی ).10منیه المرید،ص(سوي کسب علم طی کند خداوند به وسیله آن او را به سوي بهشت هدایت می کند

که در این فرهنگ تربیت می شود روحیه اي فلسفی پیدا می کند و از کنار پدیده هاي عالم سطحی و بی تفاوت 

و به این ترتیب هوش معنوي ) 1386علوي،(یجه از آنها می گیردرد نمی شود،بلکه درسایه تفکر و تعقل هزاران نت

در این جامعه طلب علم هرگز نباید به منظور فخرفروشی و به دست آوردن جاه و شهرت در مقابل .او رشد می یابد

دانشمندان، یا خودنمایی در مقابل جاهالن یا ریا و تظاهر در محافل یا تعظیم و تکریم دیگران در جهت ریاست 

که انسان را از طی کردن مسیر معنوي خویش باز می دارد و ) 1386االرشاد،به نقل از علوي،(طلبی صورت گیرد

  .فهم معنویت و کاربرد آن را با مشکل مواجه می کند

البته براي تحقق چنین جامعه اي از نظر علمی بابد بقیه ویژگی هاي جامعه از نظر فرهنگی،اجتماعی،اقتصادي، 

دي نیز مشخص باشد،زیرا هرکدام از این ویژگی ها بر دیگري تاثیرگذار است،اما در این مقاله اجتماعی و فر

پرداختن به همه این زمینه ها از حوصله این نوشتار خارج است و باید پژوهش هاي جداگانه اي در این زمینه ها 

رشد و تحول هوش معنوي،تبیین  انجام شود تا در نهایت ارتباط آنها با یکدیگر و مدل جامعه یادگیري با هدف

  .شود

  نتیجه گیري

هوش معنوي از روابط فیزیکی و شناختی فرد با محیط پیرامون خود فراتر رفته و وارد حیطه شهودي و متعالی 

و »چرا اینجا هستم؟«و »من کیستم؟«دیدگاه فرد به زندگی می گردد،و همین مسئله پاسخ به سؤاالتی همچون 

ا براي انسان روشن می کند،تا فرد در نهایت بتواند با کشف منابع پنهان آرامش که به ر» چه چیزي مهم است؟«

بازبودن به تجربه ها،  .گونه اي نهفته در زندگی آشفته و پراسترس روزمره می باشد به خود و دیگران کمک کند

یازمند یادگیري مداوم که ن .پرسشگري و ارج نهادن به فرآیند بی پایان جستجو از عوامل رشد هوش معنوي است

البته به دلیل اینکه انسان موجودي اجتماعی است و بسیاري از یادگیري هاي او حاصل تعامل با محیط .می باشد
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در چنین جامعه .است،براي رشد هوش معنوي عالوه بر یادگیري فردي،تشکیل جامعه یادگیري نیز ضرورت دارد

معه فراهم شود تا بتوانند به علمی راستین و حقیقی دست یابند،و اي باید فرصت هاي یادگیري براي همه افراد جا

  .تغییر در نگرش و رفتار را فراهم آورد اتاین دانش موجب
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Abstract 

Learning is one of  the main goals of education. As Walters S. (2010) claims; "our 
planet won’t survive, if it is not a learning planet, and sustainable development will 
be achieved by learning through life". "Various forms of learning including: 
Formal, informal and non-formal learning". (Tissot, P., 2004).Lifelong  Learning is 
the ability to apply strategies which support learning and the ability to adapt to 
change. Idea that learning can and does occur beyond the formal structure of an 
educational institution and occurs throughout one's lifetime (Technology, 
2010).Lifelong learning has increasingly been cited as one of the key principles in 
educational fields. Our world is changing ,we should continue to grow and develop. 
Numerous advantages have been created by learning lifetime. A lifelong learner 
opens the door to “life-changing”, “rewarding”, “fulfilling” growth.  We all need to 
be lifelong learners. Various philosophical traditions. We can consider five major 
philosophical traditions found in the literature of philosophy of education that also 
have relevance in the adult education and lifelong learning field. Each of these 
philosophies is based on certain assumptions about human nature, the purpose of 
education, the role of the adult educator and the learner. 
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I. Introduction  

 Education may be defined as a purposive, conscious or unconscious ,psychological, 
sociological, scientific and philosophical process, which brings about the 
development of the individual to the fullest extent and also the maximum 
development of society in such a way that both enjoy maximum happiness and 
prosperity. In Short, education is the development of individual according to his 
needs and demands of society, of which he is an integral part. The central task of 
education is to implant a will and facility for learning; it should produce not learned 
but learning people. The truly human society is a learning society, where 
grandparents, parents, and children are students together.  

 Learning is one of  the main goals of education. As Walters S. (2010) claims;” our 
planet won’t survive, if it is not a learning planet, and sustainable development will 
be achieved by learning through life”.. Various forms of learning including: Formal, 
informal and non-formal learning. There are some definitions for lifelong learning 
on the Web . 

- “ Lifelong  Learning is the process of constant learning and development that 
incorporates continuous professional development, in which all individuals need to 
engage in a time of rapid change “(WCPT, 2009). 
A lifelong learner opens the door to “life-changing”, “rewarding”, “fulfilling” 
growth.  We all need to be lifelong learners. Numerous advantages have been 
created by learning lifetime. Hildebrand D. S. (2008) considered five advantages 
that lifelong learning conceives. 
 We can consider five major philosophical traditions found in the literature of 
philosophy of education that also have relevance in the adult education and lifelong 
learning field. Each of these philosophies is based on certain assumptions about 
human nature, the purpose of education, and the role of the adult educator  and the 
learner. i) Liberal tradition ,ii)progressive tradition iii) Behaviorist tradition iv) 
Humanist tradition. v) Radical tradition 
 
According   the Various Philosophical Traditions and applying  them in strategies 
 outlined in this paper  we can, enhance and improve the quality of lifelong learning. 
 Therefore, education should be transformative and dynamic element of 
"consistency" with all its requirements. Lifelong learning results from integration of 
these points  to create ability for continuous lifelong development of quality of life. 
 

II. Review of literature and Theories 
 Education is the development of individual according to his needs and demands of 
society, of which he is an integral part. 



 

 

 هشتمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه آموزش و یادگیري مداوم 

 چمران اھواز دانشگاه شھید
 ١٣٩۵اسفند  ۵و  ۴

 

1725 
 

 Learning is the minimum requirement for success in our field.  

 Learning is one of  the main goals of education. As Walters S. (2010) claims;“our 
planet won’t survive, if it is not a learning planet, and sustainable development will 
be achieved by learning through life.” 

. Various forms of learning including: Formal, informal and non-formal learning. 
The Cedefop glossary (Tissot, P., 2004) defines core concepts, as follows:  

∙ Formal learning consists of learning that occurs within an organized and structured 
context .It may lead to formal recognition (diploma, certificate), (Tissot, P.p. 70);  
∙ Non-formal learning consists of learning embedded in planned activities that are 
not explicitly designated as learning, but which contain an important learning 
element such as vocational skills acquired at the workplace, (Tissot, P.p. 112);  
∙ Informal learning is defined as learning resulting from daily life activities related 
to family, work or leisure. It is often referred to as experiential learning and can, to 
a degree, be understood as accidental learning (Tissot, P.p. 76).  
 Lifelong  Learning is the ability to apply strategies which support learning and the 
ability to adapt to change. 

 There are some definitions for lifelong learning on the Web in the following: 
∙  “Lifelong  Learning is the process of constant learning and development that 
incorporates continuous professional development, in which all individuals need to 
engage in a time of rapid change” (WCPT, 2009). 
∙ “Idea that learning can and does occur beyond the formal structure of an 
educational institution and occurs throughout one's lifetime” (TeAchnology, 2010). 
∙ “Continuing education, including in company schemes - an essential means of 
accelerating assimilation of new technologies” (Tempus, 2002). 
∙” Learning in which a person engages throughout his or her life. It includes but is 
not limited to learning that occurs in schools and formal educational programs” 
(Idahoe, 2009). 
∙ “Ongoing learning in formal, non-formal and informal ways, cradle to grave 
learning and knowledge building” (CANDO, 2011). 
∙ “The continuous development of skills and knowledge to enhance quality of life 
and employment prospects” (CSEP, 2011). 
“The entire education system is designed to facilitate lifelong and ‘life wide’ 
learning and the creation of formal, non-formal and informal learning opportunities 
for people of all ages. The concept of lifelong learning requires a paradigm shift 
away from the ideas of teaching and training towards those of learning, from 
knowledge-conveying instruction to learning for personal development and from the 
acquisition of special skills to broader discovery and the releasing and harnessing of 
creative potential. This shift is needed at all levels of education and types of 
provision, whether formal, non-formal or informal.” (source: UNESCO (United 
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Nations Educational, Scientific and Cultural Organization  ,Education Strategy 
2014-2021 )  
Lifelong learning has increasingly been cited as one of the key principles in 
educational fields. Our world is changing ,we should continue to grow and develop. 
Delors (1996) report proposes four characteristics of lifelong learners that would be 
the 'pillars' of a learning society:  

-”We learn to be (promoting creativity and personal fulfillment) 

- We learn to do (acquiring and applying skills, including life skills)   

-We learn to know (an approach to learning that is flexible, critical and capable)   

-We learn to live together (exercising tolerance, understanding and mutual respect)” 

A lifelong learner opens the door to “life-changing”, “rewarding”, “fulfilling” 
growth.  We all need to be lifelong learners. Numerous advantages have been 
created by learning lifetime. 
 Five advantages that lifelong learning conceives, as Hildebrand D. S. (2008) says, 
are: 
-”Sharpens the mind: 
 As getting older, continuous learning helps to keep the mind sharp and improve 
memory. It is a known fact that learning in general has beneficial effects on the 
brain. Research has shown that people with more education are less likely to have 
dementia in old age. 
-Sharpens the confidence: 
 Sometimes, when someone has not stepped out of their routine for a while, they 
haven't taken on a new challenge or really applied themselves to learning something 
new, they may find the experience a bit daunting. With lifelong learning this fear is 
more easily overcome. lifelong learning helps to gain confidence in ability to learn 
and to share the information with others; gain confidence in who we are and what 
we have to offer. 
-Sharpens the interpersonal skills : 
 Opportunity to socialize can help to greatly improve our interpersonal skills. When 
we are learning, we are engaged in life; we are engaged in those around us. And 
when we share what we know, we help others learn and further enhance our 
relationships. 
-Sharpens the career opportunities ; 
-Sharpens the ability to communicate”. 
 
 For anyone who has aspirations of moving their career to the next level, Mascle 
(2007) noted 5 great advantages for lifelong learning as follows: 
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-”First is the prospect of a fatter paycheck. Job promotions go to smart people who 
keep up with the latest information and technology. It's just good sense to refresh 
and retrain for the workplace. 
-Second is the enhanced self-esteem when reaching for new horizons, accepting 
tough challenges and arriving at a whole new level. New learning is not a picnic but 
the joys of accomplishment are real. 
-Third is the freedom given to adult learners. Adult classmates share ideas and teach 
each other. 
 Assignments may culminate in a group project or program rather than a graded 
exam. Memorizing facts is at a minimum; answers are not absolute. True, there are 
some studies where exactness counts and tests are mandatory. But a quick Internet 
search turned up references to the use of adult education theories in highly 
regimented disciplines, such as nursing and medicine. Getting ready to pass state 
boards did not prevent creative teaching where students' views are respected and 
acted on. It is possible to combine traditional methods with adult learning styles. 
-Fourth is the shift of schooling to a 24/7 model and long-distance or online 
methods.      Trading the classroom for the computer enables to stay home and study 
in the bathrobe. Earn a degree without ever stepping on campus. With time and 
space constraints removed anyone who truly wants to go on learning can do so. 
Further, some class enrollments are open with start dates at our convenience. 
-Number five is making scholarship a habit. Education becomes second nature; it's 
who we are as much as what we do. People live longer now and their health stays 
robust. will very much need to be part of the package. Not only can learning 
enhance the skills we already have, it provides the opportunity to learn a new skill 
or trade and improve chances of career growth.” 

 Evolved from the term "life-long learners", created by Leslie Watkins and used by 
Professor Clint Taylor (CSULA) and Superintendent for the Temple City Unified 
School District's mission statement in 1993, the term recognizes that learning is not 
confined to childhood or the classroom but takes place throughout life and in a 
range of situations. Allen Tough (1979), Canadian educator and researcher, asserts 
that almost 70% of learning projects are self-planned. (Brussels, 2006).  

“ During the last fifty years, constant scientific and technological innovation and 
change has had a profound effect on learning needs and styles. Learning can no 
longer be divided into a place and time to acquire knowledge (school) and a place 
and time to apply the knowledge acquired (the workplace)”.   (Fischer, Gerhard 
,2000).  

 Perhaps Rogers’ suggestion in 1951, that learning represents a natural process 
organic to an individual, ushered in a new age of adult learning. (Rogers 1951, pp. 
284-428) believed the learner controls the internal process of learning. This concept 
stood in contrast to (Locke’s ,1737) idea that the human mind is a blank slate at 
birth and that nurturing the mind continuously shapes it from the outside in. The 
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term andragogy, with roots in the Greek word “andr” or “andro,” meaning “akin to 
man,” or “man,” (Webster’s, 2003) had been used at least as early as the 1830s. The 
term was endowed with new life by Malcolm Knowles in a variety of writings from 
the 1950s to the 1980s. 
“ The Lifelong Learning recognizes that learning is not confined to childhood or the 
classroom, but takes place throughout life and in a variety of situations. During the 
last fifty years, constant scientific and technological innovation and changes have 
had a profound effect on learning needs and styles. The meaning of lifelong 
learning includes the process from "the cradle to grave "without constraining it to 
specific time periods, years, certain organizations or institutions” (Colakoglu, 
2002).  

 

Various Philosophical Traditions 

We can consider five major philosophical traditions found in the literature of 
philosophy of education that also have relevance in the adult education and lifelong 
learning field. Each of these philosophies is based on certain assumptions about 
human nature, the purpose of education, and the role of the adult educator (or 
facilitator) and the learner. 
 
i) Liberal tradition:  
 This tradition believes that freedom comes through a liberated mind and all human 
beings are endowed with a reasoning ability to liberate themselves. It stresses the 
development of intellectual power of the mind as the individual learner is believed 
to be a ‘renaissance’ (liberated) person who is quite cultured and keen to learn. 
Based on this liberal view about human nature, it focuses on the role of organized 
knowledge (curriculum) and 

 evaluation in the intellectual development of the learner. It emphasizes mastery of 
the content with the educator viewed as an expert/ authority, and where information 
(knowledge) flows in one direction, which is ‘top-down’, i.e. from the ‘expert’ to 
the ‘learner’ and not vice 
versa. The ‘expert’ is the transmitter of knowledge; he/she is the ‘know-all’, an 
‘authoritative master’, who directs the entire learning process. 
ii) Progressive tradition: 
 It developed out of the ideas of John Dewey in the United States during 1920s and 
1930s. Even earlier, one can find many similar resonating assumptions and views of 
progressive education in Gandhian scheme of education of three Hs – heart, 
hand and head. The progressive tradition stresses an experiential, problem-solving 
approach to learning and emphasizes experience of learner as the main determining 
factor in seeking solutions and change and thus believes in the social reform role of 
education. The teacher’s role, in this tradition, is that of an ‘organizer’ who guides 
the learner through his/her experiences that are educative. The teacher is one who 
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mainly stimulates, instigates and evaluates the direction of learner’s learning 
process. This tradition emphasizes problem solving, experience based education, 
lifelong learning, democracy and democratic training, 
pragmatic knowledge, needs assessment of the learner and social responsibility. 
iii) Behaviorist tradition: 
 This tradition focuses more on behavior modification and controlled environment 
for the learner. It believes that human behavior is tied to prior conditioning, that 
external forces control all human behavior. The teacher is considered as the 
manager, controller who predicts and controls the learning outcomes and desired 
behavior. Teaching methods include behavioral conditioning, feedback, drill and 
practice. The learner is supposed to take an active role only in a ‘packaged learning’ 
called curriculum based on systematic instructional design models. 
iv) Humanist tradition:  
 This tradition is based on a romantic view of human nature. It considers human 
nature as essentially positive with virtually unlimited potential. It believes that it is 
the intellect that distinguishes humans from animals. Human beings have potential/ 
innate goodness. It places emphasis on individual’s personal growth and self-
direction in learning. This philosophy practically caters more to privileged sections 
of society and 
facilitates self-actualization of the individual learner who is by nature intellectually 
gifted. Here the privileged learner is also supposed to reform the society as a 
benevolent and gifted member of the society. The teacher, in this case is only a 
facilitator and /or a helper who promotes but does not direct learning. This tradition 
also emphasizes experiential learning, freedom, individuality, self-directedness, 
openness and cooperation. 
v) Radical tradition:  
 This tradition believes that people themselves collectively create meaning, and that 
knowledge leads to an understanding of reality and, ultimately, helps to bring about 
the necessary change. The fundamental role or purpose of education is to bring 
about radical social, political and economic changes in society through critical 
knowledge, training and education. Its emphasis is on human agency, which can act 
towards a particularly desired change or goal; it emphasizes particularly the 
transformative role of education and radical social change. It emphasizes equality 
between the teacher and the learner in the learning process and emphasizes personal 
autonomy for both the learner and the teacher. Its basic belief is that people create 
history and culture by combining reflection with action. This tradition only suggests 
but does not determine the direction for learning and it is left open for negotiation 
between the teacher and the learner. It emphasizes critical pedagogy with dialectical 
unity between thinking and action in the transformative role of education. Critical 
pedagogy is a teaching and learning approach, which attempts to help learner 
question and challenge domination, and the beliefs and practices that dominate. In 
other words, it is a theory and practice of helping learners achieve critical 
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consciousness. The main criticism of radical tradition is that its goal exceeds its 
own desire to instill creativity and exploration as it encourages detrimental disdain 
for traditions, hierarchy (such as parental control over children), and self-isolation. 
 To have a little more and better understanding of what these different traditions 
hold in terms of individual learning and his/her role as an active or passive member 
of his/her society, 
 
In Table 1 these traditions on a continuum are presented 

Behaviorist Liberal Humanistic Progressive Radical 
Learner as a machine       Learner as a brain           Learner as a living being     Learner as an active agent 
 
 
 Attention of the learners is drawn to the fact that some of these philosophical 
traditions have overlapping assumptions about the purposes of education, roles of 
the learner and the teacher, sources of authority, methods and practices. 
 Fortunately, learners can find a way of dealing with all the various models and 
traditions. One way to deal with it is to critically and analytically examine the 
relationship of theory and practice in each model and compare them by their 
historical outcomes or significance. One may agree with certain assumptions of a 
particular model or tradition, and disagree with the other. So one can choose and try 
to develop a holistic model, which is comprehensive and politically correct. This is 
called ‘eclecticism’. Eclecticism is not a philosophical system or model but it is an 
integrative approach towards synthesizing personal interpretations of various 
models to draw out the best components for themselves. So it is possible to pull out 
the best from various models in order to build one’s personal philosophy. For 
example, I would choose partly the liberal perspective as far as its assumptions and 
beliefs in ‘nature of human beings’ are concerned. I will wholly borrow and follow 
the progressive perspective but also try to integrate it with some elements of the 
radical perspective, which emphasizes structural imbalances and thus advocates 
active agency for social change. 
 
III. Discussion and Results: 
 
Lifelong learning/advantages : 

On a personal level, Lifelong learning is about the constant expansion of skills and 
skill-sets through learning and increasing knowledge. As life changes the need to 
adapt both professionally and personally is as real as the changes themselves. 

On a professional level, Lifelong learning is about further expanding our skill-set in 
response to a changing environment and new developments. This is very important 
because we are called to respond to changes daily; for example, the introduction of 
computers in the workplace created a need for people to train on computers to 
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complete tasks more efficiently.  
On a personal level, the introduction of computers made us rethink how we 
communicate with people and allowed us to keep in touch with people across the 
globe with just the click of a button. 

 

Lifelong learning is about providing second chances to update basic skills and also 
offering learning opportunities at more advanced levels (European Commission, 
2007). Nordstrom and his son (2006), offer the top ten benefits of Lifelong learning, 
as the following: 
-”Lifelong learning leads to an enriching life of self-fulfillment. 
Nordstrom concludes that through academic learning, educational adventure travel 
and our renewed sense of volunteerism, we expand our awareness, embrace self-
fulfillment, and truly create an exciting multidimensional life. 
--Lifelong learning helps us make new friends and establish valuable relationships.  
Through Lifelong learning, older adults are meeting new people, forging friendships 
and relationships with others, and enjoying an active social life. Lifelong learning is 
a brilliant way to keep in touch with people, meet new friends, and enjoy life 
surrounded by the company of folks who are truly embracing the excitement of our 
later years. 
-Lifelong learning keeps us involved as active contributors to society.. 
-Lifelong learning helps us find meaning in our lives. 
Nordstrom says; sometimes it's difficult looking back on our lives, but lifelong 
learning gives us the benefit of real perspective and enables us to find true meaning 
in the hills and valleys of our past. 
-Lifelong learning helps us adapt to change.- especially the technological ones. A 
learning environment with our peers not only makes it possible to stay abreast of 
change, it also makes it fun. 
-Lifelong learning makes the world a better place. Through the community service 
aspect of lifelong learning, older learners can give back to their communities and to 
the world. Nordstrom says; we spend 30 -40 or more interacting with the world, 
what we have learned during that time can be translated into real value for the 
betterment of society. Our wisdom, insight, of tangible benefit to the world around 
us. 
-Lifelong learning increases our wisdom. 
-Lifelong learning enables us to put our lives in perspective. It increases our 
understanding of previous successes and failures, and helps us understand ourselves 
better. We more fully develop the wisdom that can come with later life. 
-Lifelong learning creates a curious, hungry mind. 
The more older learners discover about history, current events, politics, or the 
culture of other countries, the more they want to learn. Our drive and desire to learn 
keep us going, constantly looking for more to feed our hungry minds. 



 

 

 هشتمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه آموزش و یادگیري مداوم 

 چمران اھواز دانشگاه شھید
 ١٣٩۵اسفند  ۵و  ۴

 

1732 
 

-Lifelong learning opens the mind. 
 An integral part of Lifelong learning is the free exchange of ideas and viewpoints 
among older learners. Listening to or taking part in stimulating discussions help us 
to see the other side of an issue. That give-and-take opens our minds and brings us 
to a whole new level of enlightenment.” 
 

 We may explain the importance of Lifelong by these figures too. 
 
 The first reason is related to the increase of life expectancy. We may see this on the 
figure 1 (OECD, 2010) below.  
 

 
www.sourceoecd.org/education/9789264075269 
 

 According to this data, life expectancy has been increasing up to 80-90 years old or 
more and the percentage of young generations has been decreasing day by day. The 
only way of keeping the quantity and quality of active labourship is to establish 
Lifelong Learning system today. 
 
The second reason is, as seen on the figures 1 and 2 (OECD, 2010), the ratio of old 
generation is getting higher and the ratio of young generation is getting lower. We 
can see on the below figure that "the old age dependency" on active workers(15 -60 
years old) has been increasing in all countries. 



 

 

 هشتمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه آموزش و یادگیري مداوم 

 چمران اھواز دانشگاه شھید
 ١٣٩۵اسفند  ۵و  ۴

 

1733 
 

www.sourceoecd.org/education/9789264075269 
 
Because of the decrease on the ratio of young generations, their labourship will 
become very valuable. To complete some of the labourship of young generations, 
we will need to prepare some older generations . 
 
 
 

 

www.sourceoecd.org/education/978926407526 
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  Most of our learning takes place outside the classroom .For receiving to the 
advantages of Lifelong Learning some steps should be taken.   

- Self-awareness is an important part of learning. How do you learn best? Are you a 
visual person? Do you benefit most from a hands-on approach? Modify your 
learning efforts to suit your personal style and preferences.  
- Making learning relevant. Is there a trend or change in your line of work that you 
need to be aware of? Do you have a weakness that needs to be addressed? Ask your 
colleagues and manager for assistance to help target your learning.  
- After completing a learning experience, create opportunities to apply what you 
learned as soon as possible and many times to refine your ability.  
- Asking permission to work closely with someone who has a skill that you want to 
develop. Most people are flattered when you appreciate a skill they have and ask 
them if they would teach you or coach you in an area in which you would like to 
develop.  
- Taking a risk and try something new, even if you aren’t all that comfortable. We 
can learn as much, sometimes more, from our mistakes than from getting it right the 
first time.  
- By collaborating with others we are able to create synergies and do more than we 
could on our own. A network can be as simple as one or two other people. Talking 
about a problem out loud can help you sort out some of the challenges, your 
collaborators can offer different points of view or past solutions that have worked 
for them. Meet people at workshops, introduce yourself to others at meetings and in 
the hall, invite people to coffee, etc.  
- One of the best ways to learn is to teach or coach someone else. Most trainers will 
tell you that they learned a lot more from teaching than from taking courses 
themselves. Share what you are learning with a co-worker; offer to coach someone 
who is learning a new skill; agree to do deliver a workshop.  
- After a major event or project, take the time to ask “What worked? What would I 
do different if I could do it again? What did I learn from this?”  
- Volunteering and participation in outside interests can create opportunities to learn 
and develop skills that are transferable to work. 
  
The most important steps that can deepen the development and continuous learning 
in the educational system, include:  

-The first one, the transition from "teaching" to "learning" : 
 The transformation from "teaching" to "learning" is necessary. This transition 
requires that people learn how to learn. Education must teach people where to find 
that information? How to study? How the classification and reclassification? Health 
it weigh? How objective is to abstract and from the abstract to the same return? 
How things look and how to teach in a new direction? The person without the stop 
of the train, the form of the object and the subject becomes off. The host not only 
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content, but also in the learning process, active, manipulation and on your learning 
style, will prevail. Such a perspective, the current age is an inevitable necessity. The 
educational system must teach students "how" to think rather than "what" to think. 
How to think of ideas is far more important than memorization. Although thinking 
is a mental activity that arises from human nature, but how to think, act, which 
requires guidance and training.  
-The second one, change in teaching methods :The most effective and most 
effective military component of education, the teacher or the principal broker and 
actual performance and actions more than anything he learned in the ways of 
learning is manifested. In other words, education is essentially fluid interaction 
between the two poles of the "teacher" and "student" and that is the way we interact 
and how to use teaching methods and facilities to prepare and facilitate the 
environmental conditions. The methods of teaching, divided there are many 
categories. Such as direct and indirect methods, techniques, active and passive, 
traditional and new methods. Traditional practices in teaching and promoting 
common version methods that lead students into passive and response of the circuit, 
has been criticized educational experts.  
-The third one , the strengthening of the motives of students in the learning process : 
One important component of the learning process, motivation. Basically, you 
should know that the torch learning process and continuing interest and motive. If 
the flame is weak significant negative effects on learning and puts, while learning to 
generate interest and motivate the individual. Motivation is natural as thinking, but 
need guidance and training. The process of education should be organized in such a 
way that the resulting happiness and joy of learning, to learn to create. In this case, 
their "self" will come in search of learning. Continuing education is also the basis of 
happiness, experience success and joy of learning by linking learning so that 
learning experience is always memorable and sweet memories associated with it 
and this can be continuity of learning. Interest and motivation among educational 
experts is noteworthy topics discussed . In the process of learning, a person must be 
involved in something that interests linked to him. It should be noted the fact that 
the learner has adequate growth for detection purposes it does not matter, he could 
not learning process, the final arbiter of their work, but need guidance from 
teachers. When the learners in order to learn the lessons rational content goes and 
pays their desire to rebuild permanent presence is necessary . So if students leave 
school when they turn away from what they've learned and show no interest in it 
and certainly not to pursue learning outside of school space, teaching and learning 
do not reach the aim . As a result, their interests and their equally strained face and 
away from sustainable learning process and in the spirit of continuous learning, is 
alien.  
 
- The fourth one, the growth of creativity in the learning process : If learning is 
meant to create conditions under which, consciously learning his methods to 
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achieve changes, in order to be creative in the light of the position of directed and 
performed. Creativity is the process of change, development and reorganization of 
existing knowledge. Creativity "Enable ideas stagnant" and to question the facts, 
that is. From the perspective of a creative education, knowledge is not what the 
"outside" of the students, but essentially rooted in the 'inside', which should be by 
an individual, built or rebuilt. Therefore instead to learn to prepare information and 
knowledge, it is better situations is incumbent on them to afford their search for 
information and knowledge. As a result the pleasure of learning, resulting in the 
development of continuing education will be enabled.  
Something exceptional creativity of talented and intelligent individuals are not. This 
feature can rule and in all cases be nurtured, cultivated since the beginning of 
training, should be started. But the basic education system of this role is neglected. 
Einstein in his university education, he writes: "I explicitly to factors that lead to a 
guided undisputed accepted principles and ideas regarding diversion of attention to 
the other aspects apparently warned, after I. This factor, in a mandatory and 
material accumulation in mind, to succeed in exams related to individual demands, 
be achieved. I had such a devastating effect on anxiety that obligation after the end 
of final exams, for a whole year of consideration on science. It should be considered 
a miracle that the current method of instruction, not eliminating curiosity in human 
beings!  
“ The educational system must provide measures that students have the opportunity 
to discover it all exploit their talents. Such measures are possible in two ways: The 
first is as a lesson to teach creativity or independent skills in the curriculum of the 
students and the second, the deformation of the current curriculum. There are two 
reasons for the second set priorities. The first is that we know about creativity is so 
perfect that it can be included in the curriculum as a separate subject, the other 
being creative, a separate process but a combination of a variety of activities “. 
(Smethurst, R. 1995). The creativity has to be one of the foundations of continuous 
learning is that it should be potentially in all subjects (not necessarily in a particular 
subject) to be used. Development of creative forces, critical thinking and 
questioning brings to the Golan, triggering enthusiasm and willingness to learn, 
learning areas within the school, out of school, binds, it is ideal as it pursues 
continuous learning.  
 
- The fifth one, according to the teaching staff, especially teachers : Education, 
synonymous with human resources development and transformation capabilities 
will be promoted. Education is a process during which people awareness, proper 
orientation skills to play a role in learning situations. Education promotes 
understanding, analyzing, understanding, insight, for the duties and meet the 
challenges of the new job. In the education system, including influential factors 
(without ignoring the impact of other factors) education quality, efficiency and 
adequacy of those on the teacher, the principal director are scenes of education. It is 
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so important that it must be admitted, "No education can not progress beyond the 
level of the teachers." Therefore, in order to strengthen and stabilize continuous 
learning, the teacher must be changed, such a transformation thanks to the four key 
actions:  
1. Pay attention to teacher recruitment and selection standards of its principles  
2. reform of teacher education (teacher training) and pay particular attention to their 
in-service training  
3. Create a merit system for teachers  
4. Create conditions and research facilities for teachers interested  
 These four factors are systematically affect the effectiveness and quality of 
teachers. Changes in the educational system, the expansion and diversification of 
disciplines and subjects, occupations, changes in teaching methods and textbooks, 
changes in evaluation practices and so on, one of the reasons that requires brokers 
educational system, especially teachers under the training of scientific, systematic 
and targeted them. Results and fruits of this action will affect the teaching process 
and to develop new behaviors that will help students. - The sixth  one, Change in 
organizing curricula : Among the questions raised in the curriculum is organized: 
how to select and adjust the content and learning experiences to achieve educational 
goals to be achieved. Several patterns in the organization of the curriculum is 
provided that each of the ideas and philosophy of education based on special, but 
dealing with it is beyond the scope of this article. What must be emphasized, 
transformation and diversity in the curriculum is organized patterns.  
- The Seventh one, diversification of sources Students : In the present system of 
education, resources and tools to develop and deliver learning in an extremely 
organized and books, the most common source of textbook and learning tool as 
well-known effects, are defined and inflexible responsible for teacher in the 
implementation of its complete degradation and the independence of teacher and 
student to jeopardize, because they are not involved in the selection of text  books. 
While resources should be selected to present an enthusiasm to learn that the boost. 
A fundamental change requires a fundamental shift in the country's teacher training 
component, that is, until the teachers have more professional capabilities, not only 
break the fence centralization and reliance on the textbook is not possible, but also 
the teacher Apart from this model, and support not welcome.  
 
- The last one but not the end: the promotion of the arts and aesthetics in curriculum 
and teaching : “Some experts, atmosphere and govern education have been 
criticized because of mechanical flow rule. Such a notion contrary to the spirit of 
education and creativity and innovation, motivation is empty. Damage that this 
attitude is found educational system, it is worth pondering. Behavioral approach, 
based on the idea that stem from trade and industry performance, as well as 
Frederick Taylor's scientific management theory is, except consequence, reduce the 
teaching and learning the exact behavior and activity is measured” (Lunenburg, 
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Ornestein .1996 p : 412). This view makes ideas and other people's behavior clearly 
seen. The experts in the science of education, in terms of objective tools and is in 
fact considered a prescription, mechanical and technological training provided.  
 
 With such an approach, only to be given cognitive skills and emotional areas of 
practice categories, art and aesthetics of outdoor activities, educational agenda 
comes out. So whatever little, is measurable and standardized, priority will be 
considered.     These learning experiences that students should be set after 
encountering situations, it does not necessarily spend mechanical aspects. Education 
can not be totally based on the findings of a lawful general explained. But also to 
look at it from the angle of art. In this sense, education is based on the insight, 
creativity, initiative and get . Such an attitude not only behavior but also in dealing 
with the subjects of the learning process is significant and it is considered as the 
subject of art in empty program. However, according to art, the curriculum can clear 
it out of the realm of the absurd program, but the program still is absurd and could 
suffer the fate of being absurd . It is understandable considering the issue of art and 
aesthetics, while allowing students to develop their talents and creativity, desire and 
motivation to continue learning them will increase and strengthen the field of 
raising real . 
  
 
IV. Conclusion: 
 As a conclusion, “Lifelong Learning is based on some basic elements. These are 
continuity, creativity, and learning how to learn by themselves” (Demirel O. 2005). 
“We need some basic skills for Lifelong Learning. These are managing him/herself, 
communication, managing the people and him/herself, and adaptation capability to 
the changes and new things” (Hart, 2006). 
 Lifelong Learning is the level that people have reached today through the 
experiences in the field of education. 
 It is impossible to keep away from the today's changes and that is the first 
improvement. One of the main purposes of education is to give global values to the 
students/learners especially in this information age .The education "Information 
Society "is not limited with schools and never end with death. 
Societies must be part of active life to adapt themselves and educate their people 
according to the era's conditions for being the leader of the changes. We must take 
care of not only economic outcomes of Lifelong learning system but the importance 
of its role to improve human life quality. 
The Lifelong learning system, which has a cradle until death philosophy, provides 
us competition power to maintain our positions in society and in the world. It has 
been the hope and one of the important parts of the education system in today's 
world. 
We also have explained the concepts of adult education and lifelong learning and 
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discussed assumptions about adult learning behavior. It has described lifelong 
learning as an educational movement and elaborated on fundamental purposes of 
education.       We also considered five major philosophical traditions found in the 
literature of philosophy of education that also have relevance in the adult education 
and lifelong learning field..  
The following table, which compare five major educational philosophies (Liberal, 
Behaviorist, Progressive, Humanistic, and Radical).this table is based on 
presentations by Lorraine Zinn ,1990,p:46) 
     

 

Figure 4   :Adult Education - Purpose, Learner, and Teacher 

Educatio
nal 
Philosop
hy 

Liberal 
(Classical, 
Traditional) 

Behaviorist Progressive Humanistic Radical 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Purpose 

To develop 
intellectual 
powers of 
the 

mind; to 
make 
a person 
literate in 
the 
broadest 
sense— 
intellectuall
y, 
morally, 
and 
spiritually. 
It 
is a 
politically 

correct and 

legitimate 
belief but 
romanticize
s 

about 

To control 
the behavior 
of an 
individual 
within an 
organization
; 
to bring 
about 
behavior 

change 
through 

systems of 
reward and 

punishment 
and self 
training to 
ensure 

survival of 

human 

species, 
societies, & 

individuals. 

To transmit 
culture and 
societal 
structure to 

promote 
social 
change; to 
give learner 
practical 
knowledge 

and problem 
solving 

skills, 
to reform 

society 

To develop 
(selected / 
privileged) 
people open 

to change 
and 
continued 
learning; to 
enhance 
personal 
growth and 
developmen
t; 
to facilitate 

self 
actualization
, 
to reform 

society.  

To bring 
about 
fundamenta
l, 
social, 
political & 
economic 
changes in 
society 
through 

education; 
to 

change 

culture & 
its 
structure in 
order to 
eliminate 

various 

inequalities, 
domination
s 

and 

exploitation
s. 



 

 

 هشتمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه آموزش و یادگیري مداوم 

 چمران اھواز دانشگاه شھید
 ١٣٩۵اسفند  ۵و  ۴

 

1740 
 

unlimited 
intellectual 
powers of 
the 
mind. 

 
 
 
 
 
 

Learner 

“Renaissan
ce 

person”; 
who 

is cultured 
& 
always a 
keen 

learner; 
who 
seeks 
knowledge 
rather than 
just 
information
; 
s/he has 

cognitive 

capacity for 
conceptual 
& 
theoretical 
understandi
ng. 

Learner 
takes 
an active 
role 

in 
‘packaged’ 
and 
programme
d 
learning, 
practicing 
new 
behavior, 
and 
receiving 
feedback; 
strong 

environment
al 
influence to 
control his/ 
her learning 
achievement
s. 

Learner 
needs, 
interests, 
and 

experiences 
are key 
elements in 
learning; 
people have 
unlimited 
potential to 
be 
developed 
through 
problem 
solving 

education 

based on 

experience. 

Learner is 

highly 

motivated 
and 

self-
directed; 
assumes 
responsibilit
y 
for learning 
and self 
developmen
t. 

Equality 
with 

teacher in 

learning 

process; 
personal 
autonomy; 
people 

create 
history and 
culture by 
combining 
reflection 
with action 

 
 
 
 
 
 

Teacher 

The teacher 
is 
an “expert” 
who is the 

transmitter 
of 
knowledge, 
one who is 
authoritativ
e 
& clearly 
directs the 

learning 

The teacher 
is 
the manager 
& 

controller 
who 

predicts and 

directs 
learning 
outcomes, 
who 
shapes 
learning 

The teacher 
is 
an organizer 
who guides 

learning 
through 

experiences 

that are 
educative; 
stimulates, 
instigates, 
evaluates 

learning 

Facilitator; 
helper; 
partner; 
promotes, 
but 
does not 
direct 
learning, 
sets 
mood for 
learning, 
acts 
as a flexible 

Provocateur
; 
suggests 
but 
does not 
determine 

direction 
for 
learning; 
equality 
between 
teacher and 

learner. 
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outcome. It 
is 
top-down, 
one-way 
vertical 
communica
tion 
used in 

teaching 
and 

instruction. 

environment 
and desired 
behavior. It 
is 
also top-
down, 
one-way 
vertical 
approach in 

teaching 

communicat
ion. 

process. 
(Horizontal, 
both way, 
topdown 
and 
bottom-up 
approach in 
teaching 

communicat
ion) 

resource for 
learners. 
(Horizontal 
and 
both way, 
topdown 
and 
bottom-up 

approach in 

teaching 

communicat
ion) 

(Dialogical, 
horizontal 
and 
both way, 
topdown 
and 
bottom-up 
communica
tion 

approach) 

 

This table is summarized by  (Ajay Kumar,2012) . 
It is clear that with regard to different philosophical perspective the meaning and the 
goals of lifelong learning would be different. Alongside differences, at the present 
paper argue for common factors that may be shared in the mentioned theoretical 
traditions. It is our hope that this article opens up for further studies. 
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